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 « محکوم کرده استرا ما  تاری    خ همه

 
 
 مقاالت و مباحثات  مجموعه

 : حمید عبیدینویسنده

 :  ۲۰۲۲ سال جوالی تاری    خ نشر

 :  آسمای    ناشر
ی

  .Afghanasamai e.V ؛ جرمن   کانون فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 در مورد این مجموعه 
 این    بخش نخست  در 

ٔ
 »تاری    خ همه

ٔ
ما را محکوم کرده است«،  مجموعه مقاله

همراه با واکنش ها در مورد  ثور نوشته شده ،    ۸و  ۷در راستای درس ها از  که 
 
ٔ
ز  بحثی در نقد از »ح د خ ا «،  و چند ضمیمه جا داده شده    مرتبطآن و نی 

 است. 

افغانستان قبال  در  روسیه  سیاست  مورد  در  مقاله  چهار  شامل  دوم   بخش 
 است. 

م نو   ز یالی   میباشد.  بخش سوم، شامل یک مقاله در مورد استعمار نو و امیر

ز    در بخش چهارم   را  چند مقاله و  تبرصه به ارتباط تجاوز روسیه بر اوکرایی 
موضع   به  واکنش  در   

ً
عمدتا ها  تبرصه  و  مقاالت  این  بخوانید.  میتوانید 

 پوتالینیست های افغان نوشته شده است. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  فهرست مندرجات  

    

 ۱  ص حمید عبیدی : »تاری    خ همه ما را محکوم کرده است« ۱

واکنش ها در برابر »تاری    خ همه ما را محکوم کرده   
 است«

 

 ۷  ص عالم افتخار: یک دنیا بالهت؛ فقط از یک آدرس!؟   ۲

 ۲۱ ص آقای عالم افتخار ( ۱پاسخز به »بالهت«) ۳

« نور نه میتابد  ۴  ۲۷ ص نجیب روشن : در بلندی های »آسمایی
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 باشد
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 آزادي و مسؤوليت روشنفكرانه   ۸
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 ۱۲۷ص  بخش هایی از نوشته
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حمید عبیدی: تمایالت مخرب در سیاست روسیه در   ۱۲
 قبال افغانستان 

 ۱۶۹ص 

از طریق   حمید عبیدی: بازی سیاه روسیه  ۱۳
 هان«  سیه »رو

 ۱۷۵ص 

ز تا افغانستان  ۱۴  ۱۷۷ص  حمید عبیدی: از اوکرایی 

م نو و ما حمید عبیدی: استعمار نو،  ۱۵ ز یالی   ۱۷۹ص  امیر
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ز  ۱۹  ۱۹۳ص  موضع چپ و موضع چپه  - حمید عبیدی: اوکرایی 

 ۱۹۵ص  حمید عبیدی: چپ چیست؟!  ۲۰
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 ۲۰۱۲  اپریل۲۵ 

ه در دويچه وله دری(   )منتشر

 حمید عبیدی

 »تاری    خ همه ما را محکوم کرده است«
ي به بار آورده ايم:   ز »ما روشنفكران از هزاران سال پيش خسارات نفرت انگي 
قتل عام ها به نام يك آرمان، به نام يك مكتب و به نام يك تيوري، اين كار 

 اكتشاف روشنفكران« -اكتشاف ما استما است، 

 

به مناسبت سالروز هفت و هشت ثور، بخش افغانستان دویچه  :یادداشت)
بازتاب   را  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  و  مجاهدین  از  دیدگاه  دو  وله 

دهد. سوال اسایس مطرح شده در این مقاله ها این است: »چه درس هایی   یم
توان گرفت؟«. این مقاله را حمید عبیدی، مدیر را از هفت و هشت ثور یم  

خلق   دموکراتیک  حزب  ن  پیشی  اعضای  از  و  آسمایی  سایت  وب  مسوول 
 ( .افغانستان نوشته است

انقالب م  ملک، یک  ب  این  و بس/ خونریزی  و  حساب مخواهد  خواهد 
 /بس

 */خواهد و بسامروز دگر درخت آزادی ما/ از خون من و تو آب م

http://www.dw.de/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-15908871
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آخر سلطنت، این شعر از تربیون مظاهرات و همایش ها خوانده    وقتی در دهۀ
یم شد، مظاهره چیان به هیجان یم آمدند و فریاد هورای شان تا آسمان یم 
رفت. این شعر گرچه بیشتی از حنجره یک جریان بلند یم شد؛ ویل روحیه ی  
همه جریان های ایدیولوژییک را که در دهه های بعدی در دو سوی استقطاب  

 برای تحقق اهداف ایدیولوژیک  ه
ی

ن قرار گرفتند، بازتاب یم داد: آمادگ ای خونی 
 .به هر قیمت

 از لحاظ شکیل در زبان فاریس اعداد معکوس    -ثور   ۸ و ۷ در باب
ً
که تصادفا

اند   از    – هم  به یک پرسش  تنها  زیاد نوشته شده است. من خواهم کوشید 
 خودم  

ی
دازم: چرا درس خواندگان نسیل که من به آن دیدگاه تجربه ی زندگ بتر

در   رفتند که  هایی  راه  آسان و رسخوش در  ن  این چنی  دارم، خیل خیل  تعلق 
ن ترین و ویرانگرترین فاجعه ی تاری    خ معارص  فرجام منجر به درازترین، خونی 

 .گردید

ی   دهه  یا  و  اسایس  قانون  ی  )دهه  سلطنت  آخر  ی  دهه  در  من،  نسل 
میدان سیاست شد. شاید این بسیار نمادین باشد که برای یک  دموکرایس( وارد  

این   قانون اسایس را تجلیل نکردیم. برخالف در یط  بار هم ما روز تصویب 
ن ما   دهه روزی که همه ساله تجلیل یم شد، همانا سوم عقرب بود. تا امروز نت 

چر  این را درست در نیافته ایم که آن حادثه چرا و چگونه به وقوع پیوست و  
 .نقشی در سمت و سو دادن حوادث بعدی سیایس ایفا کرد

، فرهنگ سیاست    ن مظاهره، مظاهره، مظاهره و »زنده باد« و »مرده باد« گفیی
بود که ما با آن بزرگ شدیم. آن وقت هنوز تلویزیون به افغانستان نیامده بود  

ن بسیا ن به ورزش نت  ی نبود. امکانات برای پرداخیی ن ختر نت نت  ر محدود و از انتی
ن کانال مجاین   بود. سینما پول یم خواست که آن را هم نداشتیم. ما تنها همی 
مظاهره را برای رصف انرژی خود داشتیم و بس... گویی نیاز جنش مان را هم  

ن در افغانستان تابو است    – با    -که حتا صحبت کردن در موردش تا امروز نت 
 ...م! مرفوع یم ساختی  مظاهره و یا در واقع »پخته پرانک« دموکرایس

حقیقت این است که ما نه دموکرایس را درست یم شناختیم و نه هم در مکتب  
مضموین داشتیم که کم از کم از لحاظ نظری کیم ما را با آن آشنا بسازد. از آن 
نداشتیم. کتاب  سیایس  و  اجتمایع  مسایل  مورد  در  مضموین  هیچ  گذشته 

 بر این بنیاد    دریس »منطق« هم از عرص و زمان دیگری
ً
بود. نظام آموزیسی اصال

استوار نبود تا در ما تفکر مستقل و خردورزانه را پرورش دهد. کاستی دیگر،  
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ن از لحاظ   ن ساینش و علوم دیتن بود. این خال نت  گودال فاصله میان مضامی 
 .ذهتن ما را دچار بحران عقیدیی ساخته بود

ل های قبیل درس خوان،  در این شیک نیست که نسل من بیشتی از همه نس 
و   به کتاب  بیشتی   

ً
نسبتا یس  دستی و  داشت  خوان  و کتاب  خوانده  درس 

اطالعات. در نتیجه آگایه از عقبماین عمیق افغانستان نسبت به بقیه ی جهان  
ن کشورهای همجوار، چندان دشوار نبود. و این برای ما تا مغز استخوان  و نت 

ن  دردناک بود که ما با وجود »تاری    خ پنج   هزار ساله« و »افتخارات« آن در چنی 
و   عقبماین  عوامل   جستجوی 

ً
طبعا این وضع  بر  آگایه  داشتیم.  قرار  وضیع 

به مشغله ی مهم فکری ما مبدل ساخته   افغانستان را  فت  دریافت راه پیشی
 .بود

 متضاد،  
ً
در فقدان توان تفکر مستقل و خردورزانه، دو گروه ایدیولوژیک ظاهرا

ل عصیان را به سوی خود جذب یم کردند: ایدیولوژی های  پرشورترین های نس 
لینینیسم« و »اسالم سیایس« که هر دو، میان ما و دموکرایس   –»مارکسیسم  

 .خندق های عبورناپذیر ایجاد کردند

 

 .حمید عبیدی، مسوول وب سایت آسمایی و نویسنده این مقاله

همه ی مسایل را در  ما به رغم فهم اندک مان تصور یم کردیم شاه کلید حل  
 ... دست داریم و فقط باید بدون ترس این کلید را به کار اندازیم

http://www.dw.de/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-15908871
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 ! اي داس ها اي پتک ها

 ! همراه شويد، همراه شويد 

ز برج زمان   بر پنجمي 

 ! باال شويد، باال شويد

ن   ن شدن و پایی  و این کلید به کار انداخته شد؛ اما نتیجه اش باال شدن نبود، پایی 
آن شدن و   از  تر شدن  ن  پایی  دیگر  تا سطح »بدویت«ی که  بود  ن شدن  پایی 

 .ممکن نبود

و »انقالب ها« یر هم شدند و   «...خواهد و بس»این ملک، یک انقالب یم 
شدند و خون هم یر محابا و یر حساب ریخت، ویل این خون ها »آب« برای 

 .»درخت آزادی« نبود و نیم توانست باشد

ن کشاندند، به رغم ظاهر  ایدیولوژی هایی که   افغانستان را به استقطاب خونی 
آشتی ناپذیر شان، از لحاظ ماهیت هر دو توتالیتار بودند. هر دو، تنوع اندیشه  
یی و سیایس و بردباری را نه تنها نفن یم کردند، بل رسیدن به قدرت، انحصار 

، و محو فزییک   ن  و حفظ قدرت و تحقق برنامه های خود را به هر قیمتی مخالفی 
 مجاز یم دانستند

ً
 .خود را کامال

د من« اثر آدلف هیتلر به دستم   به یاد دارم که در نوجواین تصادفا کتاب »نتر
رسید و آن را خوانده بودم. باید سپاسگزار تصادف باشم که به دنبال آن کتاب  
 به دستم رسید و از طریق آن با گوشه هایی  

ن »فردا به جهنم خواهم رفت«، نت 
 .یات رژیم هیتلری آشنا شدماز جنا

ن نیم توانم بگویم که اگر در همان نوجواین در کنار »بینوایان« اثر   و اما، به یقی 
ویکتور هوگو و »مادر« اثر ماکسیم گورگ و کتاب هایی از این دست، »خدایان  
تشنه اند« اثر اناتول فرانس، »بچه های آربات« اثر اناتویل ریباکوف و »مزرعه 

حیوانات« من یم    ی  بر  اثری  رسیدند، چر  دستم یم  به  ن  نت  اورل  اثر جورج 
 داشتند؟!... 

 مرگ و دیگر هیچ« اثر معروف اوریانا فاالچر را در همان دوره ی جواین  
ی

»زندگ
« امریکا در ذهنم جا گرفته بود  .خوانده بودم، و اما از آن تنها »تقصت 
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ی که در مورد آن میان رو   -در مورد تقصت  استعمار   ن ایات تاری    خ رسیم و  چت 
کتتر و »تاری    خ شفایه« تفاوت چنداین وجود نداشت و یم توان گفت جزیی  

« ما به شمار یم رود   ده یی وجود    -از »حافظه تاریخن
کم و بیش همنظری گستی

ات آن روشن بود. جنگ ویتنام و   داشت. پس حساب ما با »انگریز« و تقصت 
به خصوص پاکستان    -جهان سوم    پشتیباین امریکا از رژیم های دیکتاتوری در 

تصویر »انگریز« را در ذهن ما تدایع یم نمود. از این جهت »نسل   – و ایران  
من« گرچه در برابر اعتقادات نسل های گذشته عصیان کرده بود، ویل در چند 
از دست  تحت    :

ً
مثال نداشت؛  های خلف خود  نسل  با  تفاویی چنداین  مورد 

رد و حتا انزجار از اندیشه ها، سیاست ها و  تخنییک غرب و    - آوردهای مادی
 .فرهنگ سیایس غرب

»دیوار   آباد که  اش  »گالسنوست«  و  ویکا«  »پریستی و  ی گرباچوف  خانه 
ن زمان به پرسش هایی که از دیر زمان ذهنم را   « را برداشت؛ زیرا از همی  ن آهنی 

 .یم جویدند پاسخ یافتم

یایر به اطالعات مجاین در امروز به رغم آن که به هر سو بنگری وسایل دست 
« پیش چشم ما واقع یم شوند، اما هنوز  ن اختیار است، و کم و بیش »همه چت 

 :هم عده یی در پوسته ی تصورات ذهتن خود شان را است  نگهداشته اند

ن برج زمان« با استفاده   - آناین که هنوز هم از بند تخیل باال شدن به »پنجمی 
 نیافته اند، بر گورباچف لعنت یم فرستند  از »نردبان« کمونیسم رویس رهایی 
 .که مرتکب فروپایسی شوروی شد

ن   - مخالفان »برج پنجم« هنوز هم تصور یم کنند فروپایسی شوروی و فروریخیی
، باید در کارنامه های شان نوشته شود ن  ...دیوار برلی 

  :  و بیشتی یم شنوی و یم خواین

 »“ما مسوول نيستيم”؛ 

ي نکرده ايم”؛   ن  “ما چت 

 « ”...“ديگران مسوول اند

و کم اند کساین که بگویند: »فريب و رياکاري را رها کنيد، تاري    خ همه ی ما را  
 .«محکوم کرده است
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آیا امروز »روشنفکران« نسل من که در حوایل سن »شصت و شکست« اند،  
 !یم توانند کاری برای فردا بهتی بکنند؟

 توانيم كاري بكنيم؟»چرا فكر یمی كنم كه ما روشنفكران یمی 

ي   ن به اين دليل ساده كه ما روشنفكران از هزاران سال پيش خسارات نفرت انگت 
به بار آورده ايم: قتل عام ها به نام يك آرمان، به نام يك مكتب و به نام يك  

ن اندازه    -تيوري، اين كار ما است، اكتشاف ما است اكتشاف روشنفكران. همی 
يم  كه احساسات انسان ها را در   ن ين    -برابر يكديگر برنينگت   با پاكتی

ً
ا گرچه گويا اكتر

ی كرده ايم. هيچ كس نیمی تواند بگويد  
ی

نيت ها هم صورت گرفته باشند    كار بزرگ
ن كاري از ما ساخته نيست«  . **كه چنی 

ورت داریم؛ و اما، »انقالب بدون خون«: ما به انقالب   بیل، ما به »انقالب« رصن
« و »ش ورت داریم، تا بتوانیم  »خانه تکاین ذهتن « چشم و گوش و زبان رصن ن سیی

اف به اشتباهات خود ما و درک   ن از گذشته و اعتی شهامت دیدن و درس گرفیی
 .واقعیت ها و امکانات امروزی را بیابیم

+ 

 نویسنده: حمید عبیدی

 ویراستار: عارف فرهمند 

 :پانوشت ها

، شاعر  * زاده عشفی  (۱۳۰۳-۱۲۷۲) ایراین شعر از سید محمدرضا مت 

  « .کارل پوپر، »آزادي و مسووليت روشنفكرانه **
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  محمدعالم افتخار

  یک دنیا بالهت؛ فقط از یک آدرس!؟

سه  از  بیشتی  حدود  در  بنده؛ 
نم؛   ن مت  رس  نیت  انتی به  سالیکه 
آسمایی   سایت  ویب  به  گهگاه 
ام. سلیقه   هم مراجعایی داشته 
ویب   این  بازده  و  کار  طرز  و 
مرا   همیشه   

ً
تقریبا سایت 

باور   این  به  و  داشته  محظوظ 
دست   که  است  سانیده  مت 
اندرکاران ویب سایت؛ آدم های  

ده و منطق و خردمندی ویژه عرص   ء مجرب و با دانش و صاحب جهانبیتن گستی
یم؛ اطالعات کافن دارند و به ویژه   کنوین اند و از جهانیکه ما در آن به رس میتر

ن و منطقه ما به علل جریانات و جتر های موجود  از آنچه در کشور و   رسزمی 
 میگذرد؛ با ختر بوده و قادر اند؛ در قبال آنها حد اقل واکنش های  

اموین پت 
 مناسب را به نسبت موقعیت و امکانات خود؛ نشان دهند. 

هرگز تصادف نکرده بود که با گرداننده یا مدیر مسئول این ویبسایت و سوابق  
ت ایشان معرفت حاصل بدارم . اما در روز های اخت  به  و کان و کیف شخصی 

 اند که روزگاری مکتتر  
؛ دریافتم که ایشان هم باالخره از جمع آناین لطف دوستی

 به نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان را پشت رس گذاشته اند! 

ن سحرگاه قبل )جمعه     ۸آری؛ منظورم جناب حمید عبیدی یم باشد که همی 
 یک مقاله از نام ایشان برایم ایمیل شده بود. (؛ ۱۳۹۱ثور

م مدیر مسئول ویب   !  بیل ؛ بیل  ؛ از محتی مقالهء عجیب و غریب و ناز و نازنیتن
 .   سایت آسمایی

 برای بخش افغانستان رادیو دویچه وله )رادیو دولتی المان( 
ً
این مقاله ظاهرا

رادیو   ویبسایت  کارکن  فرهمند  عارف  توسط  و  یافته  وله  نگارش  دویچه 
ا   اولتی )رسخط(  لید  یک  اینگونه  مقاله  ناز  این  است.  شده  ویراستاری 

 دانشمندانه دارد که نظر به اشاره؛ بریده ای از نقل قول کارل پوپر است: 
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ي به بار آورده ايم:   ن »ما روشنفكران از هزاران سال پيش خسارات نفرت انگت 
نام يك تيوري، اين كار ما    قتل عام ها به نام يك آرمان، به نام يك مكتب و به

  اكتشاف روشنفكران« - است، اكتشاف ما است

ن   :  و سپس چنی 

به مناسبت سالروز هفت و هشت ثور، بخش افغانستان دویچه   :یادداشت
وله دو دیدگاه از مجاهدین و حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بازتاب یم  

: »چه درس هایی را  دهد. سوال اسایس مطرح شده در این مقاله ها این است

مدیر  عبیدی،  را حمید  مقاله  این  توان گرفت؟«.  ثور یم  و هشت  هفت  از 
خلق   دموکراتیک  حزب  ن  پیشی  اعضای  از  و  آسمایی  سایت  وب  مسوول 

  .افغانستان نوشته است

ن آغاز   اصل نوشته که به جناب حمید عبیدی نسبت داده شده است؛ چنی 
 میشود: 

خواهد و  حساب مو بس/ خونریزی ب  خواهد  »این ملک، یک انقالب م
 /بس

 */خواهد و بسامروز دگر درخت آزادی ما/ از خون من و تو آب م

وقتی در دهۀ آخر سلطنت، این شعر از تربیون مظاهرات و همایش ها خوانده  
یم شد، مظاهره چیان به هیجان یم آمدند و فریاد هورای شان تا آسمان یم 

ویل روحیه ی   بیشتی از حنجره یک جریان بلند یم شد؛رفت. این شعر گرچه  
سوی   دو  در  بعدی  های  دهه  در  را که  ایدیولوژییک  های  جریان  همه 

ز قرار گرفتند،  بازتاب یم داد:  استقطاب های خوني 

 برای تحقق اهداف ایدیولوژیک به هر قیمت 
ی

  « .آمادگ

داده لم  خواین  بر  و  است  مهمان کش  آدم  ؛  وقتی سد  مت  نظر  تناول    به  و 
بان  یی میفرماید؛ با ن ن و در آوردن ادا و اطوار؛ رعایت خاطر مت  ستی در سخن گفیی

سته نیست که در همچو محیط و ماحول خود را و  یی را بنماید و به هرحال؛ شا
بان نا دلپذیر و عصبانیت   ن یا حقیقت را   آنهم طوری   مطرح نماید که برای مت 

ن باشد.  بان   و شاید هم  یی کلمات بالذا این بافت   بر انگت  ن ستی برای خوشایند مت 
ن    – مطابق امر و فرمایش آن متحقق شده باشد و اال جز بالهت؛ نمیتواند مبی 

ن دیگری باشد!    چت 
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سخن بر رس این نیست که ایدئولِوژی ها نبودند ویل برای اینکه ایدئولِوژی ها  
باسوا نیمه  و  خواندگان  درس  و گروه گروه  بیایند  و  را باشند  سایران  و  دان 

مجذوب و مسحور کنند؛ پیش زمینه ها و علل و عوامل سخت اسایس و ته 
بنایی موجود بودند که هم خصوصیات درون کشوری و درون خانه ای و هم  

ون خانه ای داشتند.  ون مرزی و بت    خصوصیات بت 

 آن پیش زمینه ها و علل و عوامل بود که روانها را ملتهب و جوان ها راعصیاین 
ن آنها   تا مرز جنون کرده بود تا منجمله را نوازش دهد   ترانه ای بتواند؛ اینچنی 

  و به شور آورد. 

ین نقش را داشتند؛ حد اقل به    روشن است که تا اینجا ایدئولِوژی ها کمتی
ً
کامال

این سبب که هنوز طوری هضم و گزین نشده بودند که به ایمان و باور تمام  
بدل شده و بتوانند مصداق این حکم رسسام آور سیاهه های تظاهر کننده م

ن بود که ن لحظات قرار همی  ند که گویا از همان نخستی    :  قرار گت 

 برای تحقق اهداف ایدیولوژیک به هر قیمت 
ی

 .آمادگ

 **** 

 :  به ادامه میخوانیم

 از لحاظ شکیل در زبان فاریس اعداد معکوس    -ثور   ۸ و ۷ در باب
ً
که تصادفا

زیاد نوشته شده است. من خواهم کوشید تنها به یک    – ؟!(  هم اند )چه کشفن 
دازم:   خودم بتر

ی
 پرسش از دیدگاه تجربه ی زندگ

ز   این چني  چرا درس خواندگان نسیل که من به آن تعلق دارم، خیل خیل 
ز  آسان و رسخوش در راه هابی رفتند که در فرجام منجر به درازترین، خوني 

  «.خ معارص گردیدترین و ویرانگرترین فاجعه ی تاری    

پرسشی بزرگ و کلیدی است؛ ویل به گونه ایکه نویسنده وارد مبحث شده؛  
ود بتواند به آن پاسخ دهد.    ببینیم؛ راه دور نیست:  تصور نمت 

ی   دهه  یا  و  اسایس  قانون  ی  )دهه  سلطنت  آخر  ی  دهه  در  من،  »نسل 
دموکرایس( وارد میدان سیاست شد. شاید این بسیار نمادین باشد که برای یک  
این   قانون اسایس را تجلیل نکردیم. برخالف در یط  بار هم ما روز تصویب 

ن ما  دهه روزی که همه ساله تجلیل یم شد، همانا سوم عقرب بود. تا امروز   نت 
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این را درست در نیافته ایم که آن حادثه چرا و چگونه به وقوع پیوست و چر  
 .نقشی در سمت و سو دادن حوادث بعدی سیایس ایفا کرد

، فرهنگ سیاست    ن مظاهره، مظاهره، مظاهره و »زنده باد« و »مرده باد« گفیی
  بود که ما با آن بزرگ شدیم. 

ی نبود.  آن وقت هنوز تلویزیون به افغانستان ن ن ختر نت نت  یامده بود و از انتی
ن بسیار محدود بود ن به ورزش نت  سینما پول یم خواست  . امکانات برای پرداخیی

ن کانال مجاین مظاهره را برای رصف انرژی   که آن را هم نداشتیم. ما تنها همی 
که حتا صحبت کردن در   –خود داشتیم و بس... گویی نیاز جنش مان را هم  

ن در افغانستان تابو است  موردش تا امرو  با مظاهره و یا در واقع »پخته    -ز نت 
 «...!پرانک« دموکرایس مرفوع یم ساختیم

؛ پاسخ  ن به آن پرسش بزرگ تاریخن و جامعه شناسانه و جهانشنانه     شاید همی 
نیت نبود؛ تسهیالت ورزیسی نبود؛ امکانات سکش   است:  تلویزیون نبود، انتی
 نبود!! 

 :  نها گونه ای مقدمه است؛ چنانکهویل خوشبختانه ؛ ای

نه هم در   نه دموکرایس را درست یم شناختیم و  این است که ما  »حقیقت 
مکتب مضموین داشتیم که کم از کم از لحاظ نظری کیم ما را با آن آشنا بسازد.  
از آن گذشته هیچ مضموین در مورد مسایل اجتمایع و سیایس نداشتیم. کتاب 

 بر این بنیاد  دریس »منطق« هم از عرص  
ً
و زمان دیگری بود. نظام آموزیسی اصال

 استوار نبود تا در ما تفکر مستقل و خردورزانه را پرورش دهد. 

ن ساینش و علوم دیتن بود. این خال   کاستی دیگر، گودال فاصله میان مضامی 
ن از لحاظ ذهتن ما را دچار بحران عقیدیی ساخته بود  .نت 

بیشتی از همه نسل های قبیل درس خوان،  در این شیک نیست که نسل من  
و   به کتاب  بیشتی   

ً
نسبتا یس  دستی و  داشت  خوان  و کتاب  خوانده  درس 

 اطالعات. 

ن   نت  بقیه ی جهان و  به  افغانستان نسبت  از عقبماین عمیق  نتیجه آگایه  در 
کشورهای همجوار، چندان دشوار نبود. و این برای ما تا مغز استخوان دردناک 

ن وضیع   جودبود که ما با و  »تاری    خ پنج هزار ساله« و »افتخارات« آن در چنی 
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 جستجوی عوامل عقبماین و دریافت راه  
ً
قرار داشتیم. آگایه بر این وضع طبعا

فت افغانستان را به مشغله ی مهم فکری ما مبدل ساخته بود   «.پیشی

 ویل اینها مقدمات دیگراست یا پاسخ سوال؟ خوب؛ درست! 

دموکرا درس  مکاتب  سیایس  در  و  اجتمایع  مسایل  بارهء  در  ن  مضامی  و  یس 
ن ساینش با علوم دیتن فاصله داشت ویل نسل من   »منطق« و نبود؛ مضامی 

در نتیجه آگایه از عقبماین  زیاد مکتب دیده و کتابخوان و با اطالعات بود ؛"
ن کشورهای همجوار، چندان   نت  بقیه ی جهان و  به  افغانستان نسبت  عمیق 

»تاری    خ   این برای ما تا مغز استخوان دردناک بود که ما با وجوددشوار نبود. و 
ن وضیع قرار داشتیم. آگایه بر این   پنج هزار ساله« و »افتخارات« آن در چنی 
فت افغانستان را به   جستجوی عوامل عقبماین و دریافت راه پیشی

ً
وضع طبعا

  ".مشغله ی مهم فکری ما مبدل ساخته بود

ب از آنکه  ن ها ، زحمات و رنج هایهرکشف مهم پس  "آزمون و   ا افت و خت 
 یط چندین نسل؛  خطا"

ً
و قرباین دادن های بسیار چند و چندین کاشف غالبا

ی  تحقق یم یابد؛ دیگر به دانسته های آموختتن و تعمیم یافتتن در عالم بشی
ن را از دست   ت آفریتن ی نخستی  تبدیل میشود و لهذا غرابت و اعجاز و حت 

م میدهد.  ن  آیا  همی  آیا  هست  اگر  نیست؛  ن کشقیایی  چنی  زمرهء  از  باال؛  ورد 
 کشف؛ پاسخ پرسش اسایس این مبحث نمیباشد؟ 

ببینیم نشود؛ پاسخش را دریافته   تا  بر میگردیم  به پرسش اصیل  یکبار دیگر 
 باشیم! 

ز  »چرا درس خواندگان نسیل که من به آن تعلق دارم، خیل خیل این چني 
ز   آسان و رسخوش در راه هابی  رفتند که در فرجام منجر به درازترین، خوني 

  «.ترین و ویرانگرترین فاجعه ی تاری    خ معارص گردید

ن دیگر است ؛ اگر"یی مالحظه میفرما آگایه بر وضع )آنروزی(   د که سوال چت 
فت افغانستان را به مشغله   جستجوی عوامل عقبماین و دریافت راه پیشی

ً
طبعا

ز  " بود ؛ ویل پرسش بود"ی مهم فکری ما مبدل ساخته   خیل خیل این چني 
" است؛ نه اینکه چگونه مشغله های   آسان و رسخوش در راه هابی رفتند... 

ی نیست!  فکری داشتند که  تا مغز استخوان دردناک بود. لذا از پاسخ ختر

 ادامهء نوشتار: 
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خردورزانه »در و  مستقل  تفکر  توان    فقدان 
ً
ظاهرا ایدیولوژیک  دو گروه   ،

های  متضاد، عصیان پرشورترین  یم کردند:   نسل  جذب  خود  سوی  به  را 
لینینیسم« و »اسالم سیایس« که هر دو، میان   –»مارکسیسم   ایدیولوژی های

 «.ما و دموکرایس خندق های عبورناپذیر ایجاد کردند

ملغمهء" در  نگارنده  سد که  مت  نظر  خرد  به  و  مستقل  تفکر  توان  فقدان 
بورزانه را  رازی  میخواهد  ن  "  چنی  موجودیت  در  چرا که  دهد؛  تشی  ما  ه 

؛ ایدئولوژی ها پرشورترین های نسل عصیان را به سوی خود جذب   حقیقتی
  م کردند. 

ویل مسئولیت جرم " فقدان توان تفکر مستقل و خردورزانه" در"پرشورترین  
 های نسل عصیان" را چر و گ برعهده داشت! 

رصاحت کامل فرمودند که نظام  چنانکه در باال دیدیم خود جناب عبیدی با  
 
ی

آموزش و پرورش مفلوک و منحط و باالخره نظام حاکم سیایس و خرده فرهنیک
ن به کام اژدها   ...پس مجذوبیت به ایدئولوژی ها و باالخره فرو رفیی

ی
و خانواده گ

آنان   جمبل  و  جادو  و  منتی  و  دم  ها  ایدئولوژی  این  گویا  که  هایی 
. لذا بیش از آنکه ما به پاسخ پرسش نوشتار  علت نهواقع گردید   معلول بودند؛ 

؟ ببینیم:    نزدیک شویم از آن دورتر شدیم. بعد چر

»ما به رغم فهم اندک مان تصور یم کردیم شاه کلید حل همه ی مسایل را در 
 ... دست داریم و فقط باید بدون ترس این کلید را به کار اندازیم

 ! اي داس ها اي پتک ها 

 ! همراه شويدهمراه شويد، 

ن برج زمان  بر پنجمی 

 ! باال شويد، باال شويد 

ن   ن شدن و پایی  و این کلید به کار انداخته شد؛ اما نتیجه اش باال شدن نبود، پایی 
آن  از  تر شدن  ن  پایی  دیگر  تا سطح »بدویت«ی که  بود  ن شدن  پایی  و  شدن 

 .ممکن نبود
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»انقالب ها« یر هم شدند و  و  ...« خواهد و بس»این ملک، یک انقالب یم 
شدند و خون هم یر محابا و یر حساب ریخت، ویل این خون ها »آب« برای 

  .»درخت آزادی« نبود و نیم توانست باشد

باز همان سخنان با عبارات دیگر؛ باز اتکا و استناد بر یک شعر و شعار احسایس 
ش و عصیان اجتمایع در رسا ن  که در هیچ تظاهر و خت 

رس تاری    خ  و احساسایی
فته و با نظام    در کشور هایی به مراتب پیشی

؛ موجود نبوده نمیتواند؛ حتی بشی
اسیون   های عایل آموزیسی و اعتالی فرهنگ مدرن؛ هم تظاهرات ها و دمونستی
ن مونولوگ ها و دیالوگ ها و حتی شعر ها و شعار های پر غلوتر و   ها از چنی 

  
ً
ا ش های  پر مبالغه تر تیه نمیباشند؛ منجمله اخت  ن در جریان جنبش ها و خت 

یت« موسوم به وال استی شعاری سخت جالب افتاد و به همان دلیل   »تسخت 
  چندین رسانه ای و جهاین شد: 

ی برای خوردن نیابند!« » ز سد که فقرا جز خود ثروتمندان ؛چي    روزی مي 

یعتن از یک جناح و یک خط   تازه ؛ اینجا ؛ جناب عبد..عبید؛ رصف از»ما«
ن است  ایدئول  ِوژیک میگویند و بالنتیجه میفرمایند؛ پاسخ سوال بنیادی باال همی 
 :  گفتیم »ما« که

 ! اي داس ها اي پتک ها

 ! همراه شويد، همراه شويد 

ز برج زمان   بر پنجمي 

 ! باال شويد، باال شويد

 و: 

انقالب م  ملک، یک  ب  این  و بس/ خونریزی  و  حساب مخواهد  خواهد 
 /بس

  */خواهد و بسدرخت آزادی ما/ از خون من و تو آب مامروز دگر 

ن اشعار و شعار ها؛ ن اشعار و شعار ها و به گناه همی  درس  گویا توسط همی 
و   آسان  ز  چني  این  خیل  خیل  دارم،  تعلق  آن  به  من  نسیل که  خواندگان 
ز ترین و   رسخوش در راه هابی رفتند که در فرجام منجر به درازترین، خوني 

 فاجعه ی تاری    خ معارص گردید!  ویرانگرترین



 ------------------------------------------------------------------------------ 
 [14]                                            همه ما را محکوم کرده است« »تاریخ

 

ن اشعار و شعار ها نیم بودند و مورد استفاده تظاهر کننده گان...؛  پس اگر همی 
قرار نمیگرفتند و آنچنان ایشان را مسحور و مجذوب نمیکردند، دنیا گل و گلزار  

ز آسان و رسخوش در راه هابی نیم   بود؛ و یا نسل من" خیل خیل این چني 
ز ترین و ویرانگرترین فاجعه ی  رفتند که در فرجام  منجر به درازترین، خوني 
 تاری    خ معارص گردد! 

 و بدین حد بالهت؟!  یی شاید هم نه! جناب مدیر مسئول ویبسایت آسما

 خوب هنوز صتر میکنیم و پیشتی یم رویم: 

ن کشاندند، به رغم ظاهر  »ایدیولوژی هایی که افغانستان را به استقطاب خونی 
 لحاظ ماهیت هر دو توتالیتار بودند.  آشتی ناپذیر شان، از 

هر دو، تنوع اندیشه یی و سیایس و بردباری را نه تنها نفن یم کردند، بل رسیدن 
، و   به قدرت، انحصار و حفظ قدرت و تحقق برنامه های خود را به هر قیمتی

 مجاز یم دانستند
ً
ن خود را کامال  .محو فزییک مخالفی 

د من« اثر آدلف هیتلر به دستم  به یاد دارم که در نوجواین تصادف ا کتاب »نتر
آن   دنبال  به  باشم که  تصادف  سپاسگزار  باید  بودم.  خوانده  را  آن  و  رسید 

ن به دستم رسید و از طریق آن با گوشه   کتاب »فردا به جهنم خواهم رفت«، نت 
 .هایی از جنایات رژیم هیتلری آشنا شدم

ن نیم توانم بگویم که اگر در هما اثر  ن نوجواین در کنار »بینوایان«و اما، به یقی 
»خدایان  ویکتور هوگو و »مادر« اثر ماکسیم گورگ و کتاب هایی از این دست،
»مزرعه   تشنه اند« اثر اناتول فرانس، »بچه های آربات« اثر اناتویل ریباکوف و

من یم   بر  اثری  رسیدند، چر  دستم یم  به  ن  نت  اورل  اثر جورج  حیوانات«  ی 
 ...!داشتند؟

 مرگ و دیگر هیچ« اثر معروف اوریانا فاالچر را در همان دوره ی جواین  
ی

»زندگ
« امریکا در ذهنم جا گرفته بود  .خوانده بودم، و اما از آن تنها »تقصت 

ی که در مورد آن میان روایات تاری    خ رسیم و    -در مورد تقصت  استعمار   ن چت 
توان گفت جزیی    »تاری    خ شفایه« تفاوت چنداین وجود نداشت و یم  کتتر و

« ما به شمار یم رود   ده یی وجود    -از »حافظه تاریخن
کم و بیش همنظری گستی

 داشت. 
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ات آن روشن بود. جنگ ویتنام و پشتیباین  پس حساب ما با »انگریز« و تقصت 
  – به خصوص پاکستان و ایران  -امریکا از رژیم های دیکتاتوری در جهان سوم 

از این جهت »نسل من« گرچه  دایع یم نمود. »انگریز« را در ذهن ما ت  تصویر
مورد   چند  در  ویل  بود،  عصیان کرده  های گذشته  نسل  اعتقادات  برابر  در 
  :
ً
تفاویی چنداین با نسل های خلف خود )باید سلف بوده باشد!( نداشت؛ مثال

تخنییک غرب و رد و حتا انزجار از اندیشه ها،    -تحت  از دست آوردهای مادی
 «.گ سیایس غربسیاست ها و فرهن

 د: ییمالحظه فرما 

ن کشاندند؛ قبل از همه   ایدیولوژی هایی که افغانستان را به استقطاب خونی 
و شاید تمام جهان و  - بدین معتن است که پیش از ایدئولوژی ها؛ افغانستان

ی در رسارس تاری    خ موجودیتش بود؛ یعتن فاقد   استقطاب فاقد - تمام عالم بشی
، ظ الم و مظلوم، حاکم و محکوم، برده و آقا، دهقان و قطب های غتن و فقت 
 ارباب، کارگر و بورژوا... 

ت   یعتن افغانستان؛ بهشت عدن بود و کم از کم نسل جناب عبیدی؛ خود حرصن
ن بهشت یم چریدند.  اینجا ناگهان ایدئولوژی ها پیدا   آدم و حوا بودند و در همی 

 خوراندند!!  وعه«)نسل جناب عبیدی( »میوهء ممن شدند؛ به آدم و حوا 

 بازهم صتر میکنم ؛ میشود ؛ بالهت شاخ و دم داشته باشد! 

  
ً
ییک مخالفان خود را کامال ن ایدئولوژی ها؛ هردو توتالیتاری بودند؛ و امحای فت 

ویل این حقایق به مطالعات نوجواین نگارنده   مجاز میدانستند؛ البد درست. 
ساند؟   چه ربیط به هم مت 

سد   مت  نظر  همان  به  آثار؛  این  از  بخشی  اقل  حد  بگویند  میخواهند  ایشان 
ویل آثار   ساختند.  "استقطاب" ایدئولِوژی ها بودند و شخص ایشان را گرفتار

 به رس وقت شان رسیدند و دلیل اینکه شخص شخیص جناب  
ً
متقابل تصادفا

"استقطاب  شان در کلیت وجودی خود باقیمانده اند یعتن دو پله نشده و به
ن   میباشد!!!  "تصادف" "منتیه نشده اند ؛ اینخونی 

و گرنه آثار یاد شده را تنها ایشان و یا چتر های چندگانه افغانستان نخوانده و  
اند.  نشده  ورز  خرد  و  خردمند  یا  ماجراجو  انقالیر  آنها  اساس  میلیونها   بر 

نکرده اند و پس از   »زنده باد و مرده باد« خوانندهء این آثار؛ هرگز مظاهره و
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ندارد که سیاستکاری و و حتمیتی  لزوم  هم  و این  مرده   مظاهره  و  باد  »زنده 
 و باالخره انقالب و خونریزی و چه و چه کنند.  باد«

تازه جناب عبیدی نفرموده اند که چه کتاب ها و آثاری ؛ ایدئولوژی متقابل  
سیایس« یعتن  متفاوت  »اسالم  آثاری  و  ها  چه کتاب  و  میکردند  تزریق  را 

شان  جناب  مانند  ها؛  آن کتاب  خواننده گان  رسحد  اینکه  به  میتوانستند؛ 
" به ن  نرسد؛ مدد رسان شوند.  "استقطاب خونی 

ایدئولوژی ها و قاضن صادر   خییل جالب است که مدیع شناخت شیطنت 
وان آنها؛ در لیست مطالعات خویش؛ حتی   حکم تاری    خ« » کنندهء در مورد پت 

ایدئول   
ً
حقیقتا منبع  یک  ازاز  اعم  م"  –مارکسیسم   " وژیک  ن "اسالم   و لننت 

آنها   سیایس" توسط  را  مدعیات جناب عایل  ن  نت  در یک مورد  و  برد  نام نیم 
د.  ویل با ییک دو امریکا و انگلیس   محک نیم زند و به تثبیت و تسجیل نمیگت 

سد اینجا:  ؛ مت  ن  گفیی

ر  »خانه ی گرباچوف و »پریشویکا« و »گالسنوست« اش آباد که »دیوا
ز زمان به پرسش هابی که از دیر زمان ذهنم   « را برداشت؛ زیرا از همي  ز آهني 

 «.را م جویدند پاسخ یافتم

«) به  ن ن »دیوار آهنی  ن ساده و غت  مسئوالنه دادن امتیاز برداشیی با اینکه اینچنی 
از جریانات  ن  انگت  ناداین ی رقت  برای گرباچف؛ مظهر  باشد(  ی که  تعبت  هر 

، دیپلوماتییک ....ریز و درشت قرن بیستم منجمله نیم قرن  سیایس، استخبارایی 
د؛ این ادعا نه پیش منظری  یی« است؛ ویل چنانکه مالحظه میفرماجنگ رسد»

روشن دارد و نه پس منظری؛ برای اینکه نگارنده توضیخ ولو به اجمال و ایما  
دند  و اشاره هم نمیدهد که " به پرسش هایی که از دیر زمان ذهنم را یم جوی

 چه بودند  یعتن چر و از چه قرار؛ ".پاسخ یافتم
ً
 این پرسش ها مشخصا

ً
مثال
و این جواب های گرباچفن دیروز به   و چگونه و به چه جواب هابی رسیدند

کدام درد مبتالبه ما و نسل ما و کشور ما خورد و امروز به چه درد میخورد و  
 در آینده؛ مرحیم بر کدام زخم شادی خواهد شد؟؟؟

ن ادامه یم یابد: نو   شتار گهربار جناب عبیدی چنی 

»امروز به رغم آن که به هر سو بنگری وسایل دستیایر به اطالعات مجاین در 
« پیش چشم ما واقع یم شوند، اما هنوز  ن اختیار است، و کم و بیش »همه چت 

 :هم عده یی در پوسته ی تصورات ذهتن خود شان را است  نگهداشته اند
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ن برج زمان« با استفاده  آناین که هنو  - ز هم از بند تخیل باال شدن به »پنجمی 
از »نردبان« کمونیسم رویس رهایی نیافته اند، بر گورباچف لعنت یم فرستند  

 .که مرتکب فروپایسی شوروی شد

ن   - مخالفان »برج پنجم« هنوز هم تصور یم کنند فروپایسی شوروی و فروریخیی
، باید در کارنامه های  ن  ...شان نوشته شوددیوار برلی 

ي نکرده ايم”؛   ن : »“ما مسوول نيستيم”؛ “ما چت 
و بیشتی یم شنوی و یم خواین

 «..”“ديگران مسوول اند

و کم اند کساین که بگویند: »فريب و رياکاري را رها کنيد، تاري    خ همه ی ما را  
 .محکوم کرده است«

م ویبسایت آسمایی در تریبیون رادیو   دویچه وله  جناب عبیدی گرداننده محتی
ن برمیدارند:  ن خت   از فراز و فرودی که دیدیم ؛ ناگهان چنی 

»آیا امروز »روشنفکران« نسل من که در حوایل سن »شصت و شکست«   
 « !اند، یم توانند کاری برای فردا)ی( بهتی بکنند؟

و   پارین؛ میخواهند قرچ   های 
ی

ایدئولوژی زده گ به سایقهء عادت  شاید هم 
توسط ل محکم  ز ميز بنشانند. ؛  ویح  رسجایشان  و  مجاب کرده  را  لذا   همه 

منجمله برای ثبوت اینکه آدم دیگر شده اند؛ نقل قول از مارکس و انگلس و  
 و دیگرتران را؛ آنسو میکنند و عریضه را با نقل قویل یر رس و دم از کارل  

ن لنی 
  پوپر؛ یم انبایند: 

 »چرا فكر یمی كنم كه ما روشنفكران یمی توانيم كاري بكنيم؟

ي   ن به اين دليل ساده كه ما روشنفكران از هزاران سال پيش خسارات نفرت انگت 
به بار آورده ايم: قتل عام ها به نام يك آرمان، به نام يك مكتب و به نام يك  

ن اندازه   اكتشاف روشنفكران.   -تيوري، اين كار ما است، اكتشاف ما است همی 
يم  كه احساسات انسان ها را در برابر يكديگر برنينگ ن ين    -ت   با پاكتی

ً
ا گرچه گويا اكتر

ی كرده ايم. 
ی

هيچ كس نیمی تواند بگويد   نيت ها هم صورت گرفته باشند    كار بزرگ
ن كاري از ما ساخته نيست«  . **كه چنی 

امون پت  نمیتوانم   
ً
عجالتا نمایم   »معقوالت« بنده  مکث  پوپر؛  ت کارل  حرصن

ن نیستم؛ این ترجمه و   برگردان دقیق و درست  منجمله به این دلیل که مطمی 
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مقوالیی   که  گردد؛  روشن  نخست  بایستی  باز  و  باشد  وی  سخنان 
ثغوری   »روشنفکران« چون و  ها و حدود  تعریف  دارای چه  پوپر  ادبیات  در 

میباشد و خود آن جناب چه جهانبیتن و فلسفه و منطق و موضع طبقایی و 
ی با این پاره پینه  ویل چنانکه یم بینید؛ جناب عبید دارد.  ...  و رسالت    عهده

 کردن؛ به نهایت جایگایه که میتوانسته است سقوط کند؛ سقوط کرده است. 

 ایشان در پایان گویا از خود میفرمایند: 

ورت داریم؛ و اما، »انقالب بدون خون«:   »بیل، ما به »انقالب« رصن

بدینگونه عبیدی صاحب؛ نهایت تالش را مبذول میدارند تا بالهت شاخ و دم  
؛  قطب بندی نماید که یم نماید. ایشان چنان هشیار اند که در مورد  هم پیدا 

آن   جای  به  بلکه  فرمایند  نیم  استفاده  »انقطاب«  معمول  ترم  یا  واژه  از 
  
ً
تعمدا یا  ن  خواسیی بندی  قطب  معنایش  میکنند که  استعمال  »استقطاب« 
قطب بندی فراهم آوردن میباشد. چرا که این معنا به مدعیات ایشان منطبق 

 ر است. ویل اینجا واژهء "انقالب" را به کار یم برند نه واژهء "استقالب" را. ت

 اما چه بخواهیم و چه نه؛ سفارش جناب عایل "استقالب" است؛ نه "انقالب"

ن وضع موجود و تعویض آن به وضع ایده آل است که   انقالب؛ دگرگون ساخیی
و سایر متفرعات   در جامعهء طبقایی عبارت میشود از بدر آوردن قدرت سیایس

ایکه   طبقه  اینجا  دیگر.  طبقهء  توسط  آن  و ترصف  طبقه  یک  چنگ  از  آن 
یا یر   باشد  باخون  میکند که »انقالب   

ن تعیی  بایستی حاکمیتش ساقط شود؛ 
آید یعتن   اقتدار  ایکه قرار است بر رس  نه جناب عبیدی و نه طبقه  خون«؛ 

 انقالب کند. 

سال هزار  ها  ده  تاری    خ  یط  ی  بشی عالم  فقط  در  آن؛  معلوم  و  مکتوب  هء 
ن   افغانستان جناب عبیدی و نسل جنابعایل؛ نبوده که اینک من و عبیدی تعیی 

 کنیم که انقالب ها چه هستند و چرا و چگونه میباشند و میتوانند باشند. 

فقط زمانیکه نفس »انقالب«را قبول کرده ایم؛ اوج کیفن ی یک جنگ طبقایی  
؛ تا هنوز که هنوز یر امان را به رسمیت شناخته ای  م. جنگ آنهم در اوج کیفن

ی »بدون خون« کم یا  است و تا آینده های قابل حدس و گمان؛ در عالم بشی
 بیش نبوده است و نخواهد بود. 
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و   توهم  هنوز  ی؛  بشی عالم  در  عبیدی صاحب؛  بدون خون«  »انقالب  پس 
ون از   مالیخولیایی بیش نیست. عبیدی صاحب؛ همینکه در عالم واقع و بت 
ن شوند و نعره بزنند که پس   بستی خواب؛ دم روی حاکم و قدرتمند و ظالیم ستر

ورت  شو؛ بده قدرت و تاج و تخت را به من؛ یعتن بگذار »انقالب« شود که رصن 
من و نسل من و طبقه من است؛ اگر با تمسخر استقبال نگشته و جدی گرفته  

 گلوله از میان شکم شان میگذرد!   ۲۳شوند؛ در دم کم از کم 

اینک بنده نمیدانم که جناب عبیدی چطور میکنند که از فوارهء خون شخص  
ع و تگدی   ی فرموده الاقل تمنا و ترصن »انقالب« را  شخیص خویش؛ جلوگت 

 "بدون خون" رقم زده تصویر و ترتیب کنند. 

ای منطفی و عقالین   ن و با آن در گت  صغرا و کتر  زیاد بالهت را جدی گرفیی
ً
مسلما

شدن؛ خود نوع دیگر بالهت است. فقط شایان ترصی    ح میباشد که جملهء  
اما،   ورت داریم؛ و  اینکه »بیل، ما به »انقالب« رصن بر  عبیدی صاحب مبتن 

ن تصحیح شود: »انق  الب بدون خون«؛ همانند » استقطاب« شان؛ باید چنی 

ورت داریم؛ یعتن »انقالب   »بیل، ما به »انقالب« نه ؛ بلکه به »استقالب« رصن
ن از حاکمان و  ات خواسیی ع و گدایی و خت 

بدون خون« که بایستی توسط ترصن
.. یر آن باشیم  ظالمان؛ تمنا و تقاضا کنیم و یا به دعا و تعویز و طومار و جادو . 

 و به قاضن حاجات و رافع درجات تکیه و توکل بداریم و بس و خت  و خالص! 

د که در پیوند با موارد باال در آنها  ییبه این دو سه جمله پایاین هم دقت فرما 
 و مصداق هایی یم یابید: 

 چه معاین

ورت   »ما به انقالب « چشم و گوش و زبان رصن ن « و »شسیی »خانه تکاین ذهتن
اف به اشتباهات داری ن از گذشته و اعتی م، تا بتوانیم شهامت دیدن و درس گرفیی

 .خود ما و درک واقعیت ها و امکانات امروزی را بیابیم

 نویسنده: حمید عبیدی

 ویراستار: عارف فرهمند

 :پانوشت ها

، شاعر ایراین ) * زاده عشفی  (۱۳۰۳-۱۲۷۲شعر از سید محمدرضا مت 

 «  .وليت روشنفكرانه«کارل پوپر، »آزادي و مسو  **
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در فرجام تنها آرزوی پر حشتم این است که جناب حمید عبیدی گردانندهء  
ویب سایت خوب آسمایی اعالم بدارند که این بالهت نامه؛ متعلق به ایشان 

...  نیست وتوسط مافیای رسانه ای به تهمت   ...جرمن آنالیتن و روپرمرداچن
 در پایشان بسته شده است! 

امات فایقهبا   احتی

 محمد عالم افتخار؛ 

آفرینشگر  و  آدم« نویسنده  اصیل    »گوهر 
ً
حدودا صفحه  ۵۰۰۰ و 

امون اوضاع در افغانستان و جهان امروز    و تحلییل پي 
مقاالت و آثار تحقیقی

  و دیروز و فردا

 2012  اپریل سال  ۲۹ 

+ 

 یادداشت

 و بدون هرگونه ویرایش در آسمایی  
ً
 آقای عالم افتخار عینا

ٔ
منتشی شده  نوشته
ده شده است.  بود  ن همان گونه به دست چاپ ستر  و این جا نت 
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 :  در آسمابی
 ۲۰۱۲م  ۱۲نشر

 حمید عبیدی

 آقای عالم افتخار (۱)«پاسخز به »بالهت

تحت   یی  نوشته  در  افتخار  عالم  آقای 
ی  ک  » عنوان از  فق   ط  ب   الهت؛  دنی   ا  یک 

»مق       االت   «آدرس!؟ بخش  در   ،-  » فلس    فن 
ن چند وبسایت دیگر، پس از   سایت خاوران و نت 
اند نوشته   ، تعارفات   :ابراز 

 
سحرگا» ن  )جمعه  همی  قبل  (؛  ۱۳۹۱ثور  ۸ه 

 .یک مقاله از نام ایشان برایم ایمیل شده بود

و   ناز  و  غریب  و  عجیب  مقالهء   ! بیل  ؛  بیل 
سایت   ویب  مسئول  مدیر  م  محتی از  ؛  نازنیتن

 .آسمایی 

 برای بخش افغانستان رادیو دویچه وله )رادیو دولتی المان( 
ً
این مقاله ظاهرا

عارف   توسط  و  یافته  وله  نگارش  دویچه  رادیو  ویبسایت  کارکن  فرهمند 
 «.ویراستاری شده است

ن جا به خدمت آقای عالم افتخار ، یم گویم که من شش بار از ایشان  در همی 
(؛ اما ، من حتا یک بار هم برای ایشان ایمیل نه ۲ایمیل دریافت داشته ام )

ن این مقاله را هم به نشاین دیگری جز بخش دری راد یوی صدای  فرستاده ام. میی
شان   خود  های  نوه  به  اگر  افتخار  عالم  آقای  جناب  ام.  فرستاده  نه  آلمان 
مراجعه بکنند ، شاید آنان بتوانند گره ی این مشکل را برای ایشان بگشایند که  

 فرستاده شده است.    آن ایمیل از طرف گ

را  و باز اگر آقای عالم افتخار به راستی تصور کرده بوده باشند که آن »ایمیل«  
 به آسمایی  

من برای ایشان فرستاده ام، شایسته تر بود تا پاسخ را هم برای نشی
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اگر  یم و  یم   فرستادند  نه  منتشی  را  آن  باز  آسمایی  دیگر     کرد،  یات  نشی به 
 کردند.  مراجعه یم

ن به ایشان رسیده است.   به هر رو، مشکل اصیل در این نیست که چر  گونه میی
به   این است که  در  ، که  مشکل اصیل  افتخار  آقای عالم  گمان غالب جناب 

ن یک عالم اثر شده اند ) (، از »ژانر« ها شناخت نه دارند.  ۳مفتخر به نوشیی
اگر با »ژانر«ی که »تاری    خ همه ی ما را محکوم کرده است« در چهارچوب آن  
ن از آن توقعایی را   نوشته شده است، آشنایی یم داشتند، در این صورت به یقی 

کردند. به   داشت، نه یم   تحقیفی -یک رساله یا مقاله ی علیمشود از   که یم
ن جهت اگر آقای عالم افتخار در پایان توقع نه یم کردند تا من به ایشان    همی 

 ، بگویم  ن نه یم   پاسخ  اند:    نوشتم.  این چند سطر را نت  » در    ایشان نوشته 
دهء ویب  فرجام تنها آرزوی پر حشتم این است که جناب حمید عبیدی گردانن

سایت خوب آسمایی اعالم بدارند که این بالهت نامه؛ متعلق به ایشان نیست  
... به تهمت در پایشان   و توسط مافیای رسانه ای...جرمن آنالیتن و روپرمرداچن

 بسته شده است!« 

آقای عالم افتخار ، یر پاسخ نه ماند، من با     برای این که »آرزوی پرحشت« 
نامیده     »بالهت نامه«   دارم آن چر ایشان عالم یمتمام آگایه و مسوولیت ا

 ی من است و کش آن را بر من تهمت نه بسته است.  اند، از خامه

* 

ها جواب جامع گفته نه شده   انتقاد آقای افتخار این است که به اکتر پرسش
اف یم کنم که حتا به یک درصد از ها به ارتباط مسایل  پرسش   است. من اعتی

در   ام. مطروحه  نه گفته  پاسخ   ، نظر  مورد  عوامل     مثلن:    نوشتار  مورد  در 
م« در ن م« و »جنگ    شکست »سوسیالت  ن »دژ شکست ناپذیر صلح و سوسیالت 

یک سطر هم نه نوشته ام؛ در مورد عوامل شکست »انقالب   -حتا- رسد« ، من  
ی نوین و تکامیل آن«،  شکوهمند و برگشت ناپذیر ثور و به خصوص مرحله

ن یک      سطر نه نوشته ام. نت 

شود، این »بالهت نامه« با واکنش تند از »چپ« و   و اما، چنان که دیده یم
ن خواهد شد. وقتی   »راست« مواجه شده است. و این را یم دانستم که چنی 

ی حارصن باشد    ایستاده   قلب بیمار  متخصیص هم     ولو داکتی   - شود، اگر داکتی
باشد « متوسل  -نه  به »شوک برفی به کار   یم   ناگزیر  ، تا قلب را دوباره  شود 
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قلب   بیندازد.  که  آن  از  گاه     بیمار    پس  آن  کرد،  آغاز  تپش  به  دوباره 
نامه« متخصص یم   دکتوران را آغاز کنند. »بالهت  تداوی  برای     توانند کار 

تا « نوشته شده است،  های   ی معیوب جواب از دایره    ایجاد »شوک ذهتن
ی فکری« و   منجر به »سکته  ها خلق شده و یمیی که برای توجیه ناکا کلیشه

ن از رس     »نازایی فکری« ما شده است، نجات یابیم.  انتخاب عنوان ، زبان و میی
ن هدف را داشتند . چنان به نظر یم رسد که این تت  درست   تا به پا از جمله همی 

 به هدف خورده است. 

ساده بالهت    پرسش در این است که اگر همه آن چر که من نوشته ام صاف و 
است، پس چرا عالم افتخار به این بالهت که هر آدم آگاه باید آن را درک کند،  

 ها ؟!  واکنش نشان داده اند و آن هم در این همه ویسایت

از این که از     »بالهت« من وارخطا شده اند : شاید   باور دارم آقای افتخار از 
ش یاید و معاون اسبق »حقی ،     قت انقالب ثور«روی سایه خود پریدن گستی

ایی آن حزب منتشی کرده اند و از   با آن »حقایق« ی که در زمانش در ارگان نشی
بس در ذهن شان تکرار شده است که آن را به راستی به جای حقیقت گرفته 

 اند، تنها بماند! 

 ۷   . انقالب  نه  و  بود  ماجراجویانه  یک کودتای  هم  ۶   ثور  تجاوز     جدی 
ب برهنه قدرت  ابر  یک  ،ی  افتخار  آقای  شما  پس  مدیر    ود.  معاون 

یه   مسوول یی بوده اید که حتا در نامش هم تقلب آشکار بود. ببخشید ،   نشی
این حقیقت برای تان دردناک و قبولش هم بسیار بسیار    که شنیدن   دانم یم

بتواند   سخت و دشوار ، وقتی کش  باید کرد  ، چر  اما  و  دنی   ا  »  است.  یک 
از     « صادر کند، صدور چند تا بالهت دیگر همب   الهت؛ فق   ط از ی  ک آدرس!؟

 تواند.  او غت  منتظره بوده نه یم

ن مرتکب     تا ی نه شده است یک »بالهت« دیگر را نت  موسم »بالهت« ستر
یم و  منطقه شده  و  داخیل  مخالفت  هیچ  هم  اگر  با   گویم:  ن  نت   

جهاین و  یی 
نه یم بروز  ثور«  ،   »انقالب شکوهمند  ل مقصود«  ن به »متن ما  هم  باز  کرد، 

 یم رسیدیم.  نه

** 

ی     هدف مهم دیگر  ن اف« بود، چت  »بالهت نامه« پیش کشیدن »فرهنگ اعتی
ن »تابو« است : مگر ممکن است  آن هم    -یک »مرد«     که در کشور ما تقرییر

» اف بکند که اشتباه کرده است!؟  -»مرد انقالیر    پیش خلق عالم اعتی
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و مردم ما تحمیل شد و هیچ کش اشتباه نه     فاجعه پشت فاجعه بر کشور
و بدون عامل     ها خود به خود  مگر این ممکن است که فاجعه  -کرده است 

ن رویده باشند؟!   مثل سمارق از زمی 
 انساین

عالم شما یم  آقای  از  من  م  محتی »انسان کامل«  افتخار   ، »ما«  مگر  پرسم: 
 بودیم که هیچ اشتبایه نه کرده باشیم؟! 

 کنم...  ببخشید که باز هم به جای پاسخ ، پرسش مطرح یم 

 *** 

ثور سال جاری در »ویسایت   ۱۲نوشتار یاد شده ی تان که به تاری    خ     در   شما
»بن اید:  نوشته   ، است  شده  منتشی  امون  خاوران«  پت  نمیتوانم   

ً
عجالتا ده 

ن   ت کارل پوپر؛ مکث نمایم منجمله به این دلیل که مطمی  »معقوالت« حرصن
نیستم؛ این ترجمه و برگردان دقیق و درست سخنان وی باشد و باز بایستی 
نخست روشن گردد؛ که مقوالیی چون »روشنفکران« در ادبیات پوپر دارای 

و خود آن جناب چه جهانبیتن و فلسفه چه تعریف ها و حدود و ثغوری میباشد  
و منطق و موضع طبقایی و عهده و رسالت... دارد. ویل چنانکه یم بینید؛ جناب  
عبیدی با این پاره پینه کردن؛ به نهایت جایگایه که میتوانسته است سقوط  

یعتن تنها پنج روز پس    -ثور   ۱۷و باز به تاری    خ    (. ۴کند؛ سقوط کرده است«)
نام »   از شما در همان ویبسایت  -تر   به  ت  ا ک  ارل  نوشته یی  م  ارک  س  از ک  ارل 

است ، منتشی میشود. هزار کلمه    ۱۱صفحه که حاوی بیش از    ۵۱در     «پ  وپر؟! 
 نامه و فلسفه در این نوشته شما به معرفن زنده
ی

پردازید.   ی کارل پوپر یم گ
مقالت    ۵در     یعتن  و  بشناسید  را  پوپر  افکار  و  اید شخصیت  قادر شده  روز 

 مبارک تان باشد آقای عالم افتخار!  -طوییل در این مورد بنویسید

اکولته ی ساینس را تمام کرده و در  که در کابل ف   من اگر از آقای مسعود راحل،
بار دیگر و اینبار در رشته ی فلسفه تحصیل نموده و از چند سایل     آلمان هم

یم فلسفه کار  در  خویش  دوکتورای  روی  فلسفه  هم  با  را  روز  شب  و  کنند 
و یم تسلط     گذرانند  سطح  ین  عالیتی در  ن  نت  انگلیش  و  آلماین  های  زبان  بر 

تا      دارند، خواستم  مقاله  ۵در  یم  آثارش   روز  و  پوپر  معرفن  در  یی 
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http://www.khawaran.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%DB%8C/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%B3-%D8%AA%D9%80%D9%80%D8%A7-%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%9F/
http://www.khawaran.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%DB%8C/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%B3-%D8%AA%D9%80%D9%80%D8%A7-%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%9F/
http://www.khawaran.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%DB%8C/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%B3-%D8%AA%D9%80%D9%80%D8%A7-%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%9F/
http://www.khawaran.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%DB%8C/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%B3-%D8%AA%D9%80%D9%80%D8%A7-%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%9F/
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بیچاره دچار بالهت شده   حتمن فکر یم   بنویسند، کردند که حمید عبیدی 
 است. 

 رسانم:  ( نوشته ام را این گونه به پایان یم۳و به تقلید از شما )

امات فایقه  با تقدیم   احتی

 نامه« ی »بالهت حمید عبیدی نویسنده

 ------ 

 پانوشت: 

عنوان  ۱) »  یآقا  ینوشته  (  افتخار  از       ا یدن  کیعالم  فق   ط      کیب   الهت؛ 
 « اختصار نوشته ام »بالهت یآدرس!؟« است و من برا

 [ )از ع ، ِامص ( بالهة: کم عقل بودن در امورات دن   بالهت
َ
َ
َ
،    ا ی] ب َ ه

، حمق ،  غباوت ،   ، ساده دیل  ی، کم خرد  ، حماقت  ، ابلیه  ، ناداین   عقیل یر 
  رعونت ، سفه ، سخافت، ضعف و سستی 

 
 . ت  و تدب یدر را

 :تاری    خ و زمان مواصلت ایمیل های جناب آقای عالم افتخار به آسمابی (  ۲)

 
Verschickt am: ۰۱.۰۲.۲۰۱۰ ۱۵:۳۳ Westeuropäische 

Sommerzeit 
Verschickt am: ۲۶.۰۵.۲۰۱۰ ۱۷:۳۲ Westeuropäische 

Sommerzeit 
Verschickt am: ۱۱.۰۷.۲۰۱۰ ۰۹:۰۲ Westeuropäische 

Sommerzeit 
Verschickt am: ۱۸.۰۷.۲۰۱۰ ۰۵:۱۲ Westeuropäische 

Sommerzeit 
Verschickt am: ۲۰.۱۰.۲۰۱۰ ۱۸:۲۹ Westeuropäische 

Sommerzeit 
Verschickt am: ۱۳.۱۲.۲۰۱۰ ۱۳:۳۲ Westeuropäische 

Sommerzeit 
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  انیجمالت به پا ن یرا با ا شیعالم افتخار خود نوشته خو  یآقاجناب  ( ۳)
 :اند دهیرسان

امات فا با »  قهیاحيی

 عالم افتخار؛  محمد 

   «آدم لی»گوهر اص  نشگر یو آفر  سندهینو  
ً
صفحه   ۵۰۰۰و حدودا

اوضاع در افغانستان و جهان   امون ي  پ یلی و تحل قی یمقاالت و آثار تحق
 « و فردا روز یامروز و د
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 ۲۰۱۲اپریل   ۲۶: در آسمابی نشر 

 نجیب روشن مسوول ویبسایت »آزادی« 

 

 مکتر بر مقالهء آقای ح.عبيدی در »دويچه وله«! 

رسانه های ارتجایع غرب که صدای 
يتها و تريبون حقيقت گو نيست،  اکتر

از ضعيف   هميشه  یر  مانند  و  ترين 
اراده ترين افراديکه به آنها پناه آورده  
قبال   در  تا  نمايد  یم  دعوت  اند، 
 مسايل 

ً
مناسبت های مختلف عمدتا

بنويسند،  يا  و  بگويند  يا  سيایس، 
چنانچه یر یر یس هميشه در مورد  
قضايای مربوط به دورانهای قدرت 
ميان  از  هميشه  ح.د.خ.ا،  سيایس 

ن   آن حزب، تنها از شخصيتهای دعوت کرده و  دهها رهتر و هزاران عضو پيشی 
خدمت   در  و  داده  نشان  ندامت  از گذشته  است، که  داده  انجام  مصاحبه 

 محافل حاکمهء غرب قرار داشته اند. 

امسال و اينبار، وب سايت »دويچه وله« کشور آلمان، از رويداد های هفت  
ام )هفت و هشت ثور ضمن نشی مطالتر تجليل بعمل آورده و صفحهء را به ن

و هشت ثور، روز های مشابه برای قربانيان( اختصاس داده است. اين رسانه  
به مانند همتايش یر یر یس، از آناین خواسته اند در قبال رويداد های هفت و  
اشغالگرانهء   و  غارتگرانه  سياستهای  بتوانند  رأی کنند، که  اظهار  ثور  هشت 
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ند. اين رسانه ها که در همکاری  دولتهای غریر را در افغانستان مؤجه جلوه بده
آنها بيشتی  دارند،  فعاليت  شان  های  استخبارات کشور  با  برای    یی نزديک  را 

مصاحبه و گفت و شنود ها انتخاب یم نمايند، که بيشتی از ديگران در محکوم  
قضاوت   يکجانبه،  صورت  به  ح.د.خ.ا  دوران  ديروز  های  سياست  نمودن 

 نمايند! 

ن از کادر های ديروز ح.د.خ.ا آقای حميدهللا عبيدی دويچه وله، اينبار از   يکیی
امون اين دو   « اند، دعوت کرده است تا پت  که گردانندهء وب سايت »آسماییِ
ين توجه به   رويداد نظر شخیص خود را بگويد، ویل آقای عبيدی بدون کوچکتی

 کرده اند، که در رابطه با قضايای سه د
ی

يتی نمايندگ هه  اين مسأله، از آن اکتر
 جنگ در افغانستان، دارای ديدگاه های متفاویی اند. 

داری شده اند   مندانه عکستر
آقای عبيدی دو قطعه عکس اش را که خيیل هتن

و بيننده را بياد فلم های کاوبای امريکایی یم اندازد، برای »دويچه وله« هديه  
مقاله  کرده که زينت بخش اين مقاله شده اند. بيائيد نظری شتابنده ای به اين  

 بيندازيم: 

آقای عبيدی مانند تحليلگران غرب، همه مسؤوليت جنگ و ويراین را بر دوش  
از هزاران   

ی
به نمايندگ اندازد و  يک جانب جنگ، حزب دموکراتيک خلق یم 

 عضو حزب، اينگونه آغاز یم کند: 

بار آورده   ی به  ن »... ما روشنفكران از هزاران سال پيش خسارات نفرت انگت 
ام ها به نام يك آرمان، به نام يك مكتب و به نام يك تيوری، اين كار ايم: قتل ع

 اكتشاف روشنفكران...«  -ما است، اكتشاف ما است

قبل از اظهار نظر در اطراف نوشتهء آقای عبيدی، بايد اذعان بدارم که من در 
ی حزب دموکراتيک خلق   اينجا در صدد دفاع از کسانيکه در درون دستگاه رهتر

ام، چه من خود در مرتکب اش آمده  اند، نتر تباه در حد خيانت و خطا شده 
ن و سياه«  بارهء آنها بحد کافن در خالل مقاالت متعدد و رسانهء »رسخ های ستر
به تفصيل نوشته ام، ویل هيچگاه انديشه و اهداف اصیل حزیر را که بيش از  

ين فرزندانش را در راه آن قربان کرد، زير س  ده ام! یس و چهار هزار بهتی  وال نتر
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و   مقاله  اين  در  آقای عبيدی  بنياد  ، رد گفته های یر 
نوشتار کنوین از  هدف 

 کرده است،  
ی

اض به نحوهء خطاب اوست که بگونهء از يک کتله نمايندگ اعتی
»ما«،  به عوض  نبود  بهتی  آيا  روشنفکران...«؟!  »ما  نويسد:  یم  او  جائيکه 

اف که دستانش به   »من« یم گفت؟ و به عالوه جلب توجه ايشان به اين اعتی
خون بيگناهان آغشته شده و مرتکب »قتل عام ها« شده است. آقای عبيدی 
اف جانانه، بايد از مردم افغانستان نه تنها عذر بخواهند، بلکه در  با اين اعتی
ن خود را تسليم نمايند، زيرا    شان به محکمهء »الهه« در هاليند، نت 

ی
همسايیک

آن اتفاق  به  قريب  يت  سابق    اکتر اعضای  شان  هدف  »روشنفکران« که 
 ح.د.خ.ا است، از آن قتلها بيختر اند! 

در اينجا بايد از موضع حقوفی سخن گفت و آن اينکه: آقای عبيدی چگونه  
حزب،   سابق  عضو  هزار  دوصد  از   

ی
نمايندگ به  تا  است  داده  حق  بخود 

د؟! کاش آن رهتر  و معاون   مسؤوليت بار جنگ و آن قتلها را بر عهدهء خود گت 
پهلويش قرار   امروز آقای عبيدی در سخنگاه »ديدگاه« در  ، که  ن حزب پيشی 
و   داير  را  حزب  ای  مسعود، کنگره  به  حاکميت  نمودن  تسليم  از  بعد  دارد، 
عملکرد حزب را در سالهای حيات مورد برریس قرار یم داد و مسؤوليت جنگ  

 به عهده یم گرفت، آنوقت شايد حق یم 
ً
ن قضاویی  و ويراین را کامال  داشتند چنی 

 از يک کتله نمايند! 
ی

 را به نمايندگ

 به خوانش مقالهء آقای ح. عبيدی ادامه یم دهيم: 

آقای عبيدی، شعری را که مائويست ها )شعلهء جاويد( در مارش های سيایس  
به آواز بلند یم خواندند: »اين ملک يک انقالب یم خواهد« را، بگونه ای به  

در   دهد،  یم  نسبت  ح.د.خ.ا  خود  سالم  بخش  یم کند که  فراموش  حاليکه 
 در يک کوتاه مدت به فکر ترصف قدرت سيایس يا انقالب  

ً
)پرچیم ها(، اصال

اذهان  تنوير  آوردن حقوق صنفن زحمتکشان و  بدست  برای   
ً
نبودند و رصفا

از   عالوه  »انقالب«،  شعار  بودند.  روشنگرانه  مبارزات  خواهان  عامه، 
فی های درون ح.د.خ.ا داده یم شد، که به هيچوجه  مائويست ها، از جانب خل

 بار مسؤوليت آن به دوش پرچیم ها نيست! 
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 مانند اينکه تازه از خواب سنگيتن برخاسته باشد  
ً
آقای حميدهللا عبيدی، بعدا

سوال   نبوده،  واقف  هيچ  افغانستان  امون  پت  حوادث  و  تاري    خ  از  و گویی که 
 سابق ح.د.خ.ا، اينگونه مطرح یم سازد: جالتر را به جانب خود و اعضای 

 خودم  
ی

از دیدگاه تجربه ی زندگ به یک پرسش  »... من خواهم کوشید تنها 
ن   دازم: چرا درس خواندگان نسیل که من به آن تعلق دارم، خیل خیل این چنی  بتر
ن ترین   آسان و رسخوش در راه هایی رفتند که در فرجام منجر به درازترین، خونی 

 ین فاجعه ی تاری    خ معارص گردید...«و ویرانگر تر 

ديروز   ن چپ  مخالفی  ميان  در  عزيز که  ژورناليست  اين  است که  جالب  ویل 
افغانستان، حاال يک چهرهء محبوب و رسشناس است)؟!(، تا پايان مقاله اش  
به اين سوال خودش پاسخن نداده است؟! اگر از عبيدی صاحب سوال بکنيم  

 ک 
ی

رده و همه را محکوم تاري    خ قلمداد کرده و قاتل  که: وقتی از ديگران نمايندگ
خطاب کرده ايد، چرا به اين پرسش که خود تان مطرح کرده ايد، جواب نگفته 

 ايد؟! 

ی مضحک ديگر آقای عبيدی توجه کنيد. با معذرت که او هنوز  به اين بيختر
هم از خواب برنخاسته و گویی که در خواب راه یم رود و هذيان یم گويد. او از  

 حادثهء سوم عقرب یم پرسد که چرا آنرا تجليل یم کردند؟! او یم نويسد: 

یا دهه ی   »... نسل من، در دهه ی آخر سلطنت )دهه ی قانون اسایس و 
دموکرایس( وارد میدان سیاست شد. شاید این بسیار نمادین باشد که برای یک  

قانون اسایس را تجلیل نکردیم. برخالف در   این  بار هم ما روز تصویب  یط 
ن ما   دهه روزی که همه ساله تجلیل یم شد، همانا سوم عقرب بود. تا امروز نت 
این را درست در نیافته ایم که آن حادثه چرا و چگونه به وقوع پیوست و چر  

 نقشی در سمت و سو دادن حوادث بعدی سیایس ایفا کرد...«

 تجليل از »سوم عقرب« در اينجا اضافن 
ی

باشد،    فکر یم کنم توضيح چگونیک
زيرا همه بخویر یم دانند که آن روز به ياد شهدای تجليل یم گرديد، که به امر  

 رسدار ویل داماد شاه سابق در جريان تظاهرات به شهادت رسيدند. 
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 از مطالعهء اين مقاله تکان خورده ام و در تعجم که چگونه شخصيتی  
ً
من واقعا

ن  که من روزگاری ايشان را يک فرد آگاه از قضايا فک ر یم کردم و حتی در همی 
ساليان بعد از شکست حزب، تصورم آنبود که اين دوست عزيز و کادر جوان 
ی در چانته دارد،   ن و اليق آنوقت، شايد در نکوهش گذشته ای سيایس اش، چت 

 نیم دانم چر بايد گفت؟! 
ً
 اما با خوانش اين مقاله، اصال

 به اين تبرصه توجه کنيد و قضاوت نمائيد: 

مظا فرهنگ  »...   ، ن باد« گفیی و »مرده  باد«  و »زنده  مظاهره  مظاهره،  هره، 
سیاست  بود که ما با آن بزرگ شدیم. آن وقت هنوز تلویزیون به افغانستان  
ن   نت  به ورزش  ن  پرداخیی برای  امکانات  نبود.  ی  ن ختر نت  نت  انتی از  و  بود  نیامده 

ن    بسیار محدود بود. سینما پول یم خواست که آن را هم نداشتیم. ما  تنها همی 
کانال مجاین مظاهره را برای رصف انرژی خود داشتیم و بس... گویی نیاز جنش  

ن در افغانستان تابو    –مان را هم   که حتا صحبت کردن در موردش تا امروز نت 
یم    -است   مرفوع  دموکرایس  پرانک«  »پخته  واقع  در  یا  و  مظاهره  با 

 ساختیم!...«

سند برأت خود را ارائه یم کند و بار گناهان بعد از اين نوشتار ها، آقای عبيدی  
»روز   تجليل  عدم  از  اندازد، که  یم  دولتی  همان  بر گردن  را،  ی  بيختر اينهمه 
قانون اسایس« اش با تأسف ياد کرده که چرا هيچ تجليیل از آن به عمل نیم  
آمد، از دوران چهل سالهء سلطنت محمد ظاهرشاه که در برنامه های دریس  

 ای عبيدی درس »دموکرایس« را نداده بودند. او یم نويسد: مکاتب، به آق

»... حقیقت این است که ما نه دموکرایس را درست یم شناختیم و نه هم در  
مکتب مضموین داشتیم که کم از کم از لحاظ نظری کیم ما را با آن آشنا بسازد.  

اب از آن گذشته هیچ مضموین در مورد مسایل اجتمایع و سیایس نداشتیم. کت
 بر این بنیاد  

ً
دریس »منطق« هم از عرص و زمان دیگری بود. نظام آموزیسی اصال

استوار نبود تا در ما تفکر مستقل و خردورزانه را پرورش دهد. کاستی دیگر،  
ن از لحاظ   ن ساینش و علوم دیتن بود. این خال نت  گودال فاصله میان مضامی 

 ذهتن ما را دچار بحران عقیدیی ساخته بود...« 
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الصه اينکه، در داوری آقای حميد هللا عبيدی در رابطه با تجليل شايسته خ
، شمشت  دو رسهء شان رصف در  ۱۳۵۷از شکست ح.د.خ.ا و قيام هفتم ثور  

بنيادگرايان اسالیم و  از  و  رفته  بکار  تقبيح نظريات چپ  نکوهش ح.د.خ.ا و 
امر  متحدهء  اياالت  ياليسم  امتر رأس  در  آنها  الملیل  ن  بی  چه  حاميان  يکا که 

 حرفن به ميان نميآورد و از هزاران  
ً
 هایی را ببار آورد، اصال

مصائب و بدبختی
 يادی نیم کند،  

ً
( اصال ن شهيد اينطرف )اعضای قهرمان ح.د.خ.ا در سطوح پائی 

و   تشکر   ، ن برلی   » ن آهنی  ن »ديوار  برداشیی بخاطر  آقای گرباچف  آدرس  به  اما 
 خانه آبادی یم دهد؟! 

ضمت    است  ن  همی  يک  آيا  و  وطندوست  و  سالم  روشنفکر  يک  وجدان  و 
، نعرهء آزادی را بلند کرده است؟! درست    که بر بلندی های آسمایی

ژورناليستی
 نیم دانم! 

 ن. روشن

 ۱۳۹۱ششم ثور 

 منبع : 

http://azadi.dk/modules/article/view.article.php?c۱/۹۳۲ 

  

 

 

 

 

http://azadi.dk/modules/article/view.article.php?c1/239
http://azadi.dk/modules/article/view.article.php?c1/239
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 :  در آسمابی
 ۲۰۱۲اپریل  ۲۶نشر

 حمید عبیدی

 آزادی باشد  ،»آزادی«وای بر ما اگر این  

 پاسخز به آقای نجیب »روشن« 
آقای نجیب روشن گرداننده ی  
ویبسایت »آزادی« ، در مطلتر 

عنوان بلندای   تحت  »از 
تابد« م  نه  نور  به    آسمابی 

تحت   من  ی  نوشته 
را  » عنوان ما  همه  تاری    خ 

پرداخته     « محکوم کرده است
ده  فشی محتوا  نظر  از  ی   اند که 

ن است:   آن چنی 

غلیط     من  - ی  رسانه  به 
 فرستاده ام؛    مطلب

 انتخاب کرده است؛   رسانه شخص غلیط را برای ابراز نظر روی موضوع -

ن  آن چر من نوشته ام کاملن غلط است و من    - اصلن حق نه داشته ام چنی 
 بنویسم؛

من در لباس و پوزیش غلط عکس گرفته و عکس های نامناستر را برای نشی   -
 در کنار مطلب فرستاده ام و ... 

ن امر و نیه ، توتالیتار نیست؟!   پرسش من از آقای روشن این است که آیا چنی 

ن ، ماوو ، خمیتن و مالعمر چر تفاو یی وجود دارد و.  میان این دید و دید ستالی 
 کردید؟  اگر قدرت آن ها را یم داشتید با من چر یم

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai-2012/Najib-Roshan-DW-Obaidi-27&28%20April.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai-2012/Najib-Roshan-DW-Obaidi-27&28%20April.htm
http://www.dw.de/dw/article/0,,15908871,00.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,15908871,00.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,15908871,00.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,15908871,00.html
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ی ایشان را نادیده بگذارم و یر تفاوت از کنار آن بگذرم؛   توانستم نوشته من یم
زیرا میان آن چر من گفته ام و آن چر که آقای روشن از آن برداشت کرده اند  

ن توضیحات کوتاه ارایه  هیچ تناستر جز تعارض وجود نه دارد. در این مورد ، م
هر دو حوادیر اند که تراژیدی میل را رقم     ثور  ۸و    ۷خواهم کرد. و اما، چون  

یم ممکن است در سال     ۹با تراژیدی »  ۲۰۱۲زده اند و اگر از آن ها درس نه گت 
ثور« مواجه شویم، لذا به حیث یک انسان و یک افغان وظیفه ی وجداین  

م. دانم تا این  خود یم  مساله را جدی بگت 

اضات آقای روشن   پاسخ کوتاه به   اعيی

ی    -۱ ن در باره ی »... ما روشنفكران از هزاران سال پيش خسارات نفرت انگت 
به بار آورده ايم: قتل عام ها به نام يك آرمان، به نام يك مكتب و به نام يك  

  اكتشاف روشنفكران...« -تيوری، اين كار ما است، اكتشاف ما است 

وع قوس تا   و در نوشته ی من در »قوس ناخنک« آمده    آن چر در باال )از رسی
و مسووليت   ی کارل ريموند پوپر،  تحت عنوان  »آزاد بخشی از نوشتار پایان(

  . است  بفرمایید    روشنفکرانه«  مرور  را  نوشتار  این  و  ید  بتر یف که  تشی شما 
مه کساین را که در  منظور را درک خواهید کرد. »ما روشنکران« در آن مقاله ه

تولید  یت در  اندیشه  نقد ، تاری    خ بشی هایی که موجوب قتل و کشتار   و پخش 
م یک ایدیولوژی خشن و خشونت زا است و   شده اند، احتوا یم  ن کند. لینینت 

 آن شد. بنیادگرایی اسالیم و در مجموع اسالم سیایس هم  
ن خود هم قرباین لینی 

ا است. توت ن الیتاریزم در هر شکل و به هر نایم که  از نظر من ایدیولوژی خشونتی
ا و فاجعه آور است ن  باشد خوشونتی

 از هیچ کش صحبت نه کرده ام، بل من به حیث خودم    -۲
ی

من به نماینده گ
  - ی خودم در مورد نسیل که من به آن تعلق دارم صحبت کرده ام از دید تجربه

بپذیرید. شما طبعن حق دارید  هیچ ادعای هم نه دارم که شما و یا دیگران آن را  
به نشاین پستی   پیهم   نوشته هایت  که 

اکتر با  طور دیگر فکر کنید. من گرچر 
فرستید ، موافق نیستم ، ویل هیچگاه به خود حق نه داده ام و نه   یم  آسمایی 

 خواهم داد که شما را به استنطاق بکشانم. 

فت و شنود والدیمت   در مورد این که هفت ثور چر بود، به این گوشه از گ  -۳
یف  ِ  جدی توجه بفرمایید:  ۶با شخصیت اول حزیر و دولتی پس از      سنگت 
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ِیف اپریل     : والدیمت  سنگت  انقالب  امروز،  از موقعیت  را چگونه    ۱۹۷۸شما 
 ارزیایر میکنید؟ 

ین تأخت  میگوید: 
ک کارمل بدون اندکتی  بتر

 مردم افغانستان بود. * [ یک جنایت عظیم دربرابر ۱۹۷۸انقالب اپریل ]  -

ی حزب و دولت بود،   که در مسند رهتر
باز مگر داکتی نجیب در زماین نه     و 

"نان و لباس و مسکن" که به مردم وعده داده شده بود به     گفت که به جای 
 "گلوله و کفن و گور" داده شد؟!   آن ها

م ن م خوانده اید ،   -حال آقای روشن شما که در شوروی مارکست  ن لطف     لینینت 
،   فرموده و بگویید که  انقالب بود و یا کودتا؟   ثور نظر به تعریف لینیتن

جنبه حقوفی قضایا در یک جایی اشاره کرده اید بگویید که نظر به    شما که به
، الملیل  ن  بی  حقوفی  های  یا کومک    ۶    معیار  و  بود  اشغال  و  تجاوز  جدی 

ناسیونالیستی ؟  انتی

 در يک کوتاه مدت به فکر ترصف قدرت  شما نوشته اید : »پرچیم ها  -۴
ً
، اصال

صنفن   حقوق  آوردن  بدست  برای   
ً
رصفا و  بودند  نه  انقالب  يا  سيایس 

  . بودند«  روشنگرانه  مبارزات  خواهان  عامه،  اذهان  تنوير  و  زحمتکشان 
برای چر   قوای مسلح  این سازمان و تشکیالت مخفن در  هموطن عزیز مگر 

اکتر خیتر   را که مخالف کودتا بود از راس این سازمان  ایجاد شده بود و چرا مت 
 برکنار کردند؟! 

و باز نه این است که وحدت میان جناح خلق و پرچم ، درست برای تدارک  
 براندازی حکومت داوود خان با تعجیل تحمیل گردید؟ 

ها را به   با این همه ، برخالف »تصور« شما، من هیچگاه همه   -۵ ی تقصت 
نه به خاطر گل روی کش و یا به خاطر آن که من  - گردن ح دخ ا نینداخته ام 

 داوریی خالف واقعیت  
ن  عضو آن حزب بوده ام؛ بل به خاطر این که چنی 

زماین
جنگ ها جنگ های نیابتی بودند و افغان ها در هر دو سوی خط     است. آن
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ن آناین که در هیچ سو نه بودند،  قرباین این جنگ شدند. ح د خ ا و    جنگ و نت 
ی واحد بودند. ییک چشم به   تنظیم های جهادی دست چپ و راست فاجعه

ن    یک آینده ی ن دوخته بود و دیگری چشم     تخییل ساخیی جنت در روی زمی 
ی غت  قابل برگشت و غت  قابل انطباق با زمان حارصن و جنت   به یک گذشته
 پس از مرگ. 

اهن از ما بیشتی کهنه کرده اند  آن شعر به شهادت حزیر    -۶  هایی که چند پت 
ن خوانده یم شد   در مظاهرات و همایش های ح د خ ا نت 

گویید ، چرا از تجلیل   شما که از تجلیل شهدای »سوم عقرب« سخن یم  -۷
ن دیگر امتناع یم ورزید؟   قربانیان مظاهرات مسالمت آمت 

اک کننده در مظاهر  اشتی این که جوانان  از  نظر  نیتی  رصف  ه سه عقرب چر 
روند   سبوتاژ  برای  مظاهره  این   ، بودند  پرده  پشت  در  داشتند، کساین که 
ی نه شد   اندازی پیگت  دیموکرایس به راه انداختند. بدون شک این که قضیه تت 
ن ساخت و بر باور نسل جوان به دیموکرایس صدمه وارد کرد.   این زخم را چرکی 

اید:   -۸ نوشته  است ضم   شما  ن  و آيا همی  سالم  روشنفکر  يک  و وجدان  ت  
، نعرهء آزادی را بلند    که بر بلندی های آسمایی

وطندوست و يک ژورناليستی
 کرده است؟! 

 دیگر   آقای روشن وجدان من در قید حزب و ایدیولوژی و هیچ گونه وابسته
ی

گ
ها را به صورت تمام حجم ببینم و از آن   کنم واقعیت نیست. من کوشش یم

ی کنم؛ تا باز به یک فاجعه ی دیگر مواجه نه    ها برای امروز و  فردا نتیجه گت 
 شویم. 

من نه تنها به خاطر آن قربانیاین که عضو حزب دیموکراتیک خلق بودند ، بل 
، در هر حزب و   اند  بوده  با هر عقیده یی که  این فاجعه  برای همه قربانیان 

ادی های ویران شده  اندو هگینم. برای آب   جناچ که بوده اند و یا نه بوده اند
ارهای سوخته و حتا برای خاک و سنگ وطنم که از جنگ مصدوم   ن و برای کشتی

ایدیولوژی کور شان     شده افرادی که  برای ذهن های مسخ شده ی  متاثرم. 
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کرده و قادر نیستند واقعیت ها را ببینند و حقایفی را که مثل کوه پیش چشم  
که هموطن ، هموطن خودش را  شان است ببینند متاسفم. این تراژیدی است  

رصف به خاطر این که همرنگ او نیست دشمن بداند و رصف به خاطر این 
  
ی

به بزرگ این باب  بداند... و در  پذیرد مستحق مرگ  که عقیده اش را نه یم 
شهنامه یم توان غمنامه نوشت... ین بهتی است بگویم برای هر قرباین جنگ  

و پدری که فرزند شان را از دست یم    مادر   -یم توان یک جهان غمنامه نوشت  
دهند یک جهان برای شان ویران یم شود. و من درد و اندوه پدر و مادر خودم  
را از رسنوشتی که بر من گذشته است دیده ام . قربان دل بیغم تان رفیق نجیب  
 و توام با آن رهایی از بند پیشداوری را آرزو یم  

روشن عزیز. برای تان تندرستی
اجتمایع آرمان ها واال اند ؛ ویل     آزادی ، عدالت ، ترفی و رفاه    ی منکنم. برا

هیچ آرمان و ارزیسی باالتر از خود انسان وجود نه دارد. آزادی ، عدالت ، ترفی  
 اجتمایع را برای بهروزی انسان باید خواهان بود ....   و رفاه

ح د خ ا    من به زودی در مورد این که چرا دیکتاتوری در نظام تحت حاکمیت
از ماهیت اندیشه یی و اصول تشکیالیی این حزب منشا یم گرفت و بروز آن  

ن در این مورد که چرا حتا در صورت عدم بروز مخالفت     اجتناب ناپذیر بود و نت 
ن ح د خ ا قادر نه بود تا شعارهای خودش را تحقق ببخشد ، به     مسلحانه نت 

 صورت مفصل خواهم نوشت. 
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 ۲۰۱۲م  ۱۰

 حمید عبیدی

 »امروز و فردا را قربابز دیروز نه کنیم«

 پاسخز به آقای عارف عباس 

جرمن  -من نخست از آن هموطناین که در دریچه ی مباحثایی پورتال »افغان  
اونالین«، نظرات شان را در مورد نوشتار »تاری    خ همه ی ما را محکوم کرده  

 ابراز امتنان مینمایم. است« ، بیان نموده اند، 

ن به اصل مطلب، یم خواهم تذکر دهم که گرچر آقای عارف   پیش از پرداخیی
انه نوشته و درشتگویی هم کرده اند، ویل من »مشت   عبایس ، از موضع متکتر
را با دروش« چر که حتا با »مشت« هم جواب نه خواهم گفت. من به ماهیت  

خواهم   ایشان  جانب  از  مطروحه  از کم  مسایل  زباین که کم  به  و  پرداخت 
 ی مکتب حبیبیه باشد.  ی دو درسخوانده شایسته

 ی »روشنفکر«  در باره

ن   آقایان سید هاشم سدید و عارف عبایس ، بدون توجه به منظوری که در میی
یی از روشنفکر ارایه نموده و سپس با این تعریف مورد   بوده ، تعریف جداگانه

ن را به خوانش   گرفته اند.   نظر خود شان میی

درسخوانده از  ی  شمار کثت  است که  این  سووتفاهم کالن  با  یک  افغان  گان 
توجه به معنای لغوی »روشنفکر« که مرکب از »روشن« و »فکر« است ،  
یک تصویر آرماین را از این واژه در ذهن پرورانیده اند: »روشنفکر« کش است  

روشنفکر »انسان کامل« که دارای فکر روشن و... باشد. در این تصویر ذهتن  
است و نه »کاملن انسان« . این در حایل است که »انسان کامل« وجود نه  
داشته و وجود نه خواهد داشت. ما همه »کاملن انسان« استیم. حتا در دین  
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ان« بعد از »بعثت« مطرح است و نه پیش از آن.   ن مساله »عصمت پیامتر نت 
جامعه در  ه برخالف  بیش  و  کم  مردم   ، ما  درسخواندهی  ی  و  مه  گان 

ن دقیق نیست.  تحصیلکرده گان را »روشنفکر« خطاب یم  کرده اند، که این نت 

ما   فرهنگ  مولود   ، مدرن  مقوالت  و  مفاهیم  دیگر  مانند  ن  نت  »روشنفکر« 
هم در شکل قدییم ترش که    -ی ترجمه شده ی واردایی است  نیست، بل واژه

ش در  هم  و  باشد  »منورالفکر«  و  »منور«  ن  همانا  همی  ترش که  تازه  کل 
یا   و  باشد  غریر  »انتلکتویل«  از  ترجمه  این  چر  است.  »روشنفکر« 

گ دارند . یا»انتلگینس   مشتی
ٔ
 «  رویس که ریشه

م اندیشه یی و سیایس از   -از دوره ی مدرن تا پسا مدرن  -در غرب  
ن که پلورالت 

  ارزش ها و موازین بنیادی آن است ، تعریف واحدی از »روشنفکر« و »نقش 
اجتمایع روشنفکر« ، وجود نه داشته است و نه دارد . از امیل زوال ، سارتر ،  
ن بندا ، کارل پوپر و میشل فوکو و   ، آدورنو تا ریمون آرون ، ژولی  انتونیو گرامشی
وسیع   جدال  شاهد  غرب   ، »روشنفکرخاص«  تا  متعهد«  »روشنفکر  از 

است. واسالو هاول   یی در رابطه به روشنفکر و نقش اجتمایع او بوده  اندیشه
سمت   یم در  نگريست که  روشنفکری  به  ظن  نگاه  با  بايد  »هميشه  گفت: 

وزمندان ايستاده است«. این که هاول در مقام رییس جمهور به خود هم با   پت 
ن   ، حرف جدا است. بحث و جدل فکری امروز نت  نگاه ظن نگریسته بود یا خت 

ور و مکتب   یر ها به هیچ اندیشهدر غرب در مورد این مقوله ها ادامه دارد و غر
نگرند. چون در  فلسفن و فکری ، به حیث مرجع آخر و نهایی حقیقت نه یم

ن کمپیوتر یم نت در مورد   دنیای امروز حتا از پشت مت  توان از منابع معتتر در انتی
موضوع مورد اشاره معلومات حد اقل کافن به دست آورد، لذا نیازی وجود نه  

دنباله ی مساله را از »جام شوکران« تا »آنخر باید گفت«   دارد تا در این جا 
ی کنیم.   پیگت 

به هر رو در مورد »روشنفکر« و »نقش اجتمایع روشنفکر« در افغانستان، 
درسخوانده از  آن  در  است که  شده  مفصیل  های  بحث  آسمایی  تا   در  گان 

این  شمار  از  اند.  ابراز کرده  را  شان  نظرات  افغان  نامور  های  شخصیت 
توان از جناب دکتور عبدالصمد حامد، شادروان استاد عزیز   شخصیت ها یم

نعیم ، دکتور رسول رحیم ، پوهاند دکتور حسن کاکر، کاوه شفق آهنگ ، احمد  
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ن مبلغ ، عبدهللا سمندر غوریاین ، دکتور اکرم عثمان دکتور، دکتور سید   حسی 
، دکتور سمیع حامد   و شمار دیگری  عسکر موسوی، حمید روغ، اسماعیل اکتر

اک ورزیده اند.   از هموطنان اشتی

بودم، باز هم تنها و تنها از تایپ و ویرایش این   اگر هم به کندی ذهن دچار یم
س اند، کم از کم یک درک حد اقل از   همه مطالب که در لینک باال قابل دستی
»تعریف عالمانه« ی این واژه به یادم میماند. آن چر هم آقای هاشم سدید ،  

باره ی روشنفکر نوشته اند، در آن مباحثات چند سال پیشتی هم نوشته  در  
 بودند. 

گان جریان های   به هر رو ، هم »منور« و هم »روشنفکر« توسط نماینده 
ان و کادرها و اعضای حزب   نوگرا وارد قاموس ما شده اند. حال این که میان رهتر

اند و یا خت  ، بحث    دیموکراتیک خلق افغانستان ، شماری روشنفکران هم بوده 
ی ایران به   ی »روشنفکر« که توسط حزب توده یی است؛ و اما، واژه جداگانه

ن   حیث معادل فاریس » انتلگنسیا«ی رویس، ابداع شده ، به گمان قریب به یقی 
 توسط حزب دیموکراتیک خلق افغانستان وارد زبان ما شده است. 

ه مدیع نه بود که »حزب  حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ، خود هم هیچگا
به عرصه پا  »روشنگری«  خاطر  به  یا  و  است  نهاده   روشنفکری«  ی وجود 

است. حزب دیموکراتیک خلق افغانستان یک حزب سیایس بود و خودش را  
ی کارگر و تمام زحمتکشان« تعریف  »حزب طراز نوین« و »پیشاهنگ طبقه

به » یم را هم رسیدن  نهایی خودش  این حزب، هدف   . از کرد  فارغ  جامعه 
دانست.   استثمار فرد از فرد« از طریق پیمودن »راه رشد غت  رسمایه داری« یم

ن »روشنفکر« را آگاه  یی و   ترين بخش هر طبقه اجتمایعی و پيشتاز اندیشهلنی 
مانند    - دانست و بر اين اساس از روشنفکران طبقات مختلفسيایسی آن یمی 

بورژوا  رگر، و روشنفکران بخرده روشنفکران بورژوازي و روشنفکران طبقه کا
اين  سخن یمی  دليل  به  اند و  منافع و سخنگوي طبقه خود  نماينده  گفت که 

مورد   در  ا  خ  د  ح  دیدگاه  دارند.  قرار  تعارض  در  روشنفکران  ساير  با  تعلق 
 روشنفکر هم مسایل همه مسایل دیگر لینیتن بود. 

همه در است« »تاری    خ  محکوم کرده  را  ما  ام ی  نوشته  من  امروز   :   ،  آیا 
اند،   شکست«  و  »شصت  سن  حوایل  در  من که  نسل  »روشنفکران« 

 توانند کاری برای فردا بهيی بکنند؟!  م
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این پرسش من ناروا و   از آقای عباس در این است که کجای  پرسش من 
 خالف است؟! 

»هزاران   خود  همساالن  در  اند  تر  مسن  من  از  سال  ده  عبایس که  آقای 
در میان کساین که در حدود شصت ساله اند ، هیچکش  روشنفکر« دیده اند و  

 قبول نه دارند؟!   ه و  دانستنه  را حتا در مقیاس افغاین هم در حد »روشنفکر«  

شد که چرا روشنفکران نوشته نه شده، بل »روشنفکران«  و باز اگر این درک یم 
علل  نوشته شده است، آن وقت جایی برای سووتفاهم بافی نه میماند. ییک از  

قوس   یم یا  و  قوس کوچک  موارد کابرد  فراموش کردن  یا  و  ن  دانسیی نه  تواند 
غت    و  مجازی  معنای  در  روشنفکر  »روشنفکران«،  منظور  باشد.  ناخنک* 

نقد و پخش اندیشه ، سهم    در معنای کساین که در »تولید«،  - متعارف است
بی  تا به امروز هم ما در این عرصه  شتی تورید  دارند. »تولید« نوشتم ، چون 

.  کننده استیم و بازتولید کننده  ی اندیشه های وارادایی در سطح نازل افغاین

ن کار فکری« داشته ایم و داریم .   شیک وجود نه دارد که در افغانستان »شاغلی 
گاین هم داشته ایم و حال هم داریم. ما استادان   در درون دستگاه دولت ما نخبه

 و انجینت  و ...  دارای سطح عایل تحصیالت در پوهنت
ون داشتیم و داریم. داکتی

داشتیم و داریم. و اما وقتی آقای عبایس از موجودیت »هزاران روشنفکر« در  
گویند،   ، سخن یم  ۱۳۵۷معنای »انتلکتویل« اروپایی پیش از کودتای ثور سال  

ات اخالقت  که خود ایشان آن را برشمرده اند، این ادعایی است  ن و آن هم با ممت 
کنم اگر ایشان بنشینند   یم کند. من فکر یم یچ آمار و ارقایم آن را تایید نهکه ه

ن نام چند صد نفر هم با مشکل مواجه   و فهرستی را تهیه بفرمایند ، حتا در یافیی
 خواهند شد. 

ما اگر هزاران روشنفکر ، یم داشتیم باید اثر شان در سطح آگایه و فرهنگ  
یم جامعه مشهود  ما  مشهود یم ی  ما  سیایس  فرهنگ  در  این   بود،  در  بود. 

یی و سیایس طیف میانه تبارز   ی ما جریانات اندیشه صورت باید در جامعه
ش و استحکام دیموکرایس در دهه یم سلطنت  ی پایاین   کردند و چانس گستی

توتالیتار چپ و راست چنان  تحقق ایدیولوژی های  برای  مییافت؛ و میدان 
یم داشتند. این هزاران  بود که چانس چنداین برای رسیدن به قدرت نه تنگ یم

روز   به  چرا   ، روشنفکر  میدان    ۲۶نفر  به  دیموکرایس  از  دفاع  برای  رسطان 
 نیامدند ؟! 
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 در مورد مسي  لغزش به سوی فاجعه ی میل 

استحکام    ۱۳۴۴ن قبول دارم که اگر نظام سیایس مبتتن بر قانون اسایس سال  م
یی در  رسید، افغانستان امروز جایگاه شایسته و استمرار مییافت و به بلوغ یم

ن نه شد.   میان کشورهای منطقه یم داشت . و اما، با درد و دری    غ بسیار که چنی 
ن سهم داشتند، خطاهای شخصیت   در این میان بدون شک عوامل خارچر نت 

َما، از کاستی ها و ناتواین  ها و گروه های سیایس مخالف هم سهم داشتند. وا
این ساده به  و دستگایه که  پوشید. دم  باید چشم  نه  ن  نت  دولت     دستگاه 
ی

گ
های جدی و بنیادی  تواند بدون کاستی  یم غافلگت  شود و برچیده شود، نه  

بوده باشد. این مساله کم و بیش در مورد سقوط حکومت شهید محمد داوود  
ن صادق است.   خان نت 

د  ما  دریافتیم که کودتای  متاسفانه  .    ۲۶یر  بود  یک خطای مدهش  رسطان 
کودتای هفت ثور خطای مدهش تر بود. تجاوز شوروی افغانستان را به داغ  

 پایاین جنگ رسد، مبدل ساخت.  ترین میدان جنگ داغ در برهه

م جنگ های نیابتی بودند  ز  افغان ها هي 

افغانستان خلق  دیموکراتیک  اعضای حزب  این که  از  نظر  اعضای   رصف  و 
هایی برای افغانستان داشتند،  های جهادی ، چر افکار و آرمان احزاب و تنظیم 

م جنگ مورد سوواستفاده قرار گرفتند ن این    - هر دو طرف به حیث ابزار و هت 
نتیجه ها ، جنگ  جنگ . در  بودند  نیابتی  ، هزاران   ی جنگ های  نیابتی های 

ده  و  شدند  جن افغانستان کشته  از  دیگر  هزار  و  ها  مصدوم گردیدند  گ 
جنگ میلیون این  در یط  مهاجر شدند.  ما  هموطن  در   ها  افغانستان  بر  ها 
 وارد شد. آن چر را که در طول دوره  همه

ی
ی »حکومت   ی ابعاد خسارات بزرگ

ی تنظیم ساالری و قومندان ساالری و رژیم طالبان به   مجاهدین« و یا دوره
ن همه یم ن در واقع جنگ جنگدانیم. این   وقوع پیوسته است، نت  های   ها نت 

 نیابتی بودند . 

در این که در طول همه ی این دوره ها جنایات بسیاری به وقوع پیوسته اند،  
 جای شک و تردیدی وجود نه دارد. 
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ی آقای عبایس و برچن تبرصه های دیگر باعث تعجب  یی که در نوشته نکته
دوره ها به وقوع    شود همانا برخورد سیایس به جنایایی است که یط این یم

برهه مورد  در  ما  وقتی  است که  درست  این  آیا  اند.  میان  پیوسته  زماین  ی 
تا هشت ثور و به قدرت رسیدن مجاهدین و باز از    ۱۳۵۷کودتای هفت ثور  

زمان به قدرت رسیدن مجاهدین تا رویکار آمدن و باز سقوط طالبان و پس از 
را سوی حزب دیموکراتیک خلق    کنیم ، تنها و تنها انگشت اتهام  آن صحبت یم

ی آن دراز بکنیم و یک رسه از همه جنایایی که   افغانستان و حاکمیت تحت رهتر
 های دیگر انجام یافته است چشم بپوشیم؟!  توسط طرف

در رابطه با قضیه ی جنایات این دوره ها من در گذشته چندین بار نوشته ام .  
با   ن بخشی از ییک از نوشته هایم را  ذکر ماخذ و لینک آن به توجه  اینک میی

 رسانم:  یم

ی گونه بايد برخورد نمود با قضيه  ی جنايات یح 

الملیلی جنايت    
ن بی  يا  و  میلی  نافذه ی   

ن قوانی  در  است که  جنايت عمیلی   ...«
اين عمل یمی شود مرتکب  باشد؛ حال کشی که  از    - تعريف شده  نظر  رصف 

  ، ی
ی ، فلسفن ی ، مذهتر

، ديتن ی
ی و رصف نظر از  تعلقات قویمی ، زباین سيایسی و حزیر

ناميده یمی  باشد ، جنايتکار  بوده  ی  ارتکاب جنايت چر ه ی وي در  ن انگت  اين که 
ی است و با هيچ استدالل  

شود. به عبارت ديگر جنايت يک مقوله ی حقوفی
يه و   ی و امثال آن قابل تتر ،ايديولوژيک، سيایسی ، حزیر ی

، فلسفن ی ی ، مذهتر
ديتن

ن دليل ا ی نيست. به همی 
ست که نه بايد به متهمان ارتکاب جنايات  چشم پویسی

يت، اجازه داد تا با پنهان شدن در زير عبا و قباي   ی و جنايات عليه ی بشی
ی

جنیک
، از چنگال عدالت   ی و يا آرمان هاي ايديولوژيک سيایسی ی و مذهتر

مقدسات ديتن
 فرار بکنند. 

يت بتوانند از چ ی و جنايات عليه ی بشی
ی

نگال  اگر متهمان به ارتکاب جنايت جنیک
عدالت فرار کنند و بدتر از آن خود و جنايات خويش را در هاله ی تقدس قرار  
ی که وجود آن  

دهند و بر مسند کریس ها و مقامات دولتی هم بافی بمانند، شگافن
ن اکنون ميان مردم و دولت مشهود است ، یمی تواند چنان توسعه و تعميق  همی 

ن » دولت میلی  دولت« ، را با    - « و يا » ملتيابد که روند تحقق پروژه ی ساخیی
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ی نياز به يک خروار   یی ن نتيجه گت  ی مواجه بسازد. براي رسيدن به چنی  موانع جدیی
بياييد باري قضيه ی را به صورت صاف و ساده از    -استدالل تيوريک نيست

ی که به  
ی که از مفاهيم تيوريک رسدرنه یمی آورند بنگريم: کساین

چشم هموطناین
ن مت ،  ارتکاب جنايات سنگی  ی 

ی
زنده گ بر  اشکال  بدترين  به  ی که 

، کساین اند  هم 
حيثيت و ناموس مردم تجاوز کرده اند، نه تنها از هرگونه بازخواست معافيت 
و مصوونيت یمی يابند ، بل با تفاخر خود و اعمال شان را در هاله ی تقدس هم  
  یمی پيچند و با اتکا به زور و مقایم که دارند، شخ شخ و با تکتر روي سينه ی
قربانيان جنايات خويش و روي سينه ی بازمانده گان آنان به مارش ظفر یمی 
مردم   يت  اکتر آنان که  بازمانده گان  و  قربانيان  اين  صورت  آن  در  پردازند؛ 
را   ن ظلیمی  نظایمی که چنی  به  بايد  ی چشیمی  با چر احتوا یمی کنند،  را  افغانستان 

بايد  دهد بنگرند و در باره   ممکن یمی سازد و به آن اجازه یمی  ی گونه  ی آن چر
 داوري بکنند؟! 

... همچنان اين ادعاها که بايد همه جرايیمی که در طول نزديک به سه دهه ی  

اخت  به وقوع پيوسته اند بايد مورد پيگرد قرار داده شوند ، ولو صادقانه و از 
روي نيات نيک هم باشند ، باز هم بايد گفت که متأسفانه با در نظر داشت  

ت شمار این  عمیلی است. کتر ي غت  ن ن چت   جرایم و علل دیگر چنی 

ی و جنايات عليه
ی

يت در   قبل از همه بايد روشن ساخت که جنايات جنیک ی بشی
ن و سازمانيافته   الملیلی تعريف شده اند و جنايات سنگی 

ن ی بی 
اسناد معتتر حقوفی

 الملیلی قرار گرفته  
ن ی مورد پيگرد بی 

را احتوا یمی کنند. تا کنون در اين رابطه کساین
تصميم  مسووليت  جنايات   اند که  اين  اجراي  و  سازماندیهی   ، تدارک  ي،  گت 
ن را برعهده داشته اند ی در دست داشته و يا فرمانده    - سنگی 

ی
نه هر فردي که تفنیک

است.   زده  ن  به کشیی دست  خود  از  باالتر  مقام  امر  به  و  بوده  چندم  دست 
 مغ

ً
الطه یمی کنند  متهمان عمده و رسشناس و هواداران شان در اين مورد قصدا

اک کننده گان در جنگ ها را در هراس نگهدارند و بتوانند از آن ها   تا همه اشتی
 به نفع اغراض خود شان بهره برداري بنمايند. 

ي مفاهيیمی کاملن  ن عدالت و انتقام گت  ن زمان بايد توجه داشت که تأمی  در عی 
ي را د ي ، خوایهی نه خوایهی انتقامگت  ی استند. انتقامگت 

ی دارد. حال  متفاویی ر یر
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ی  
ن منافع و مصالح همه گاین ن عدالت در نهايت امر تأمی  آن که هدف از تأمی 

 است. 

ی هر چه وسيعتی و کاملتی   در اين شیکی نيست که برریسی جنايات و حقيقت يایر
ت فرامویسی  در مورد اين فاجعه ناپذير شود و مرزي   ی عظيم ، بايد درس عتر

به گذشته ی بدون برگشت مبدل   که آن گذشته ی پراز فاجعه و مصيبت را 
بسازد. حقايق برریسی شده و تثبيت شده در اين مورد بايد ثبت حافظه ی میلی  
ن   به چنی  باشند که سقوط دوباره  بايد ها چنان روشن  نه  شوند و مرز رسخ 

 گمراهه هاي فاجعه آور را ناممکن بسازند. 

زدایی   جنايتصلح ،امنيت و ثبات پايدار را بدون تحقق قانونيت و عدالت و  
نه یم  و سياست  دولت  اّما از  و  ن کرد.  تأمی  به واقعيت توان  توجه  با  های   ، 

ی حکم یمی کند تا  
ايط کنوین موجود ناگزير بايد پذيرفت و گفت که اوضاع و رسی

ی از نظريه و برنامه ی  ی برخورد با مسأله ی جنايات به حيث جزیی
ی

ی گونه گ چر
ن نظريه  میلی براي رفع بحران مدنظر گرفته شود و شک ل آن هم متناسب با همی 

ی گونه   ن گردد. هم اين نظريه و برنامه و هم بخش مربوط به چر و برنامه تعيی 
با مسأله ی دردناک جنايات را نه یمی توان در چند روز مباحثات  ی برخورد 

ی
گ

عجوالنه شکل داد. اين مباحثات بايد به گونه ی بسيار خونشدانه و خردورزانه  
تمام سطوح جامعه اين مباحثات در    در  از طريق  بايد  بيفتند. جامعه  به راه 

ين انتظارات از مصالحه« » مورد مسايیلی که تحت عنوان مطرح شدند،   کميی
ی به انحراف کشانيده نه  

ن مباحثایی يابد. ویلی براي آن که چنی  به وفاق دست 
ي    ح   ی مفاهيم بنيادين را به زبان ساده توضيح و تشی

شوند، بايد کارشناسان برچن
 ايند. نم

ی که در رسانه ها منتشی یمی   به گونه ی مثال در اکتر ابراز نظرها و تبرصه هایی
ی قابل پيگرد  

شوند، یمی توان ديد که ابراز نظر کننده و نويسنده مسووليت حقوفی
از مسووليت   را  از مسووليت سيایسی و مسووليت سيایسی  را  ی  عدیلی و قضایی

تفاوت يا اصلن بر  نه کرده است و  ی تفکيک 
ميان آن ها واقف نبوده    اخالفی
 است. 
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ان احزاب ، تنظيم ها و سازمان ها ی که در يیکی    - شیکی نيست که رهتر ی آن هایی چر
از مراحل بحران در کریسی اقتدار قرار داشته اند و يا در قدرت سهم داشته اند  

خطاها و   -يا هم اپوزسيون سيایسی و يا مسلح رژيم هاي بر رس اقتدار بوده اند
را مرتکب شده اند. اين خطاها و اشتباهات اگر هم شامل    اشتباهات بسياري

مقوله ی جرم و جنايت نه شوند، باز هم چون نتايج و پيامدهاي فاجعه آوري  
ن لحاظ است که اين   داشته اند ، نه یم توان آن ها را ناديده انگاشت. به همی 

ي شان واقع شده   ی را که در تحت رهتر ان بايد مسووليت سيایسی آن چر رهتر
از جمله اعضاي احزاب ، تنظيم    -ست بپذيرند و از بابت از مردم افغانستانا

ي شان معذرت بخواهند. اين احزاب ، تنظيم ها    -ها و سازمان هاي تحت رهتر
ی اثبات   و سازمان ها هم براي اثبات وفاداري شان به مردم و وطن و به مثابه

ی بر منا
فع و مصالح انديشه وفاداري به اصل رجحان منافع و مصالح همه گاین

ان خود را وادار سازند تا مسووليت سيایسی آن   ی ، بايد رهتر ی ، سيایسی و حزیر یی
ی سيایسی  

ی
ي شان واقع شده است ، بپذيرند و از زنده گ ی را که در زمان رهتر چر

ی  
ی

کنار بروند ؛ و در غت  آن کنار گذاشته شوند و اگر به ارتکاب جنايات جنیک
ده شوند. احزابمتهم باشند ، بايد همانند ديگ ،  ر متهمان به دست قانون ستر

عامه  هایی که به اين امر نه پردازند ، بايد از سوی ذهنيت ها و گروه تنظيم
ند و در نهايت امر به تجريد کشانيده شوند.   مورد فشار قرار گت 

ده تر است. اين گونه مسووليت   ی بسيار گستی
و اّما ، دامنه ی مسووليت اخالفی

ی 
 پيامد سيایسی . اين مسأله ی شخص با وجدان   نه پيامد حقوفی

ً
دارد نه هم الزاما

خودش است. مثلن اعضاي حزب و يا تنظيیمی که در دوره ی حاکميت آن بر  
ده و سيستماتيک به عمل آمده است   حقوق و آزادي هاي مردم تعرضات گستی
بوده   داشته  نه  تصاميم سهیمی  اين  اتخاذ  يت مطلق شان در  اکتر اين که  ولو 

د و شخصن هم عمیلی را که بتوان آن را جرم تعريف کرد انجام نه داده  باشن
باشند، باز هم نه یمی توانند بگويند که آن ها الاقل در اين رابطه هيچ مسووليت  
ی نه دارند اگر با آن سياست ها و  

ی هم نه دارند. اينان مسووليت اخالفی اخالقت 
لفت کرده باشند. اين  کردارها به نحوي که براي شان ممکن بوده باشد، مخا

ی است که کم و بيش در مورد تمام احزاب و تنظيم هاي درگت  در بحران  مسأله یی
ی هم که خود شان  

 افغانستان تا اين يا آن حد صدق یمی کند و کساین
ن هاي خونی 

ی را که مردم و وطن بر گردن شان حق داشته   ی طرف یمی گويند اگر آن چر را یر
خوایهی کم و بيش با اين مسأله مواجه اند. ویلی    انجام نه داده باشند، خوایهی نه
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ی نيست که نظر به کدام قانون و مقرره و دستور بتوان کشی را وادار  
اين حرفن

ساخت تا اين مسووليت را درک بکند و براي رفع آن و رسيدن به آرامش وجدان  
ی است ميان شخص و وجدانش.   به اين يا آن عمل دست بزند؛ بل اين مسأله یی

ر  هر  ن  به  و روشن ساخیی اين سه سطح مسووليت  تفکيک  و  ، جدا کردن  و 
وري است:   تفاوت هاي بنيادي ميان آن ها از جمله به اين داليل مهم و رصن

متفرق   ▪ براي  ی 
روابز جنگ  ی  تغذيه  منابع  از  يیکی  خشکانيدن 

ز و به هم اندازي افغان ها ؛   نگهداشيی

ي که بايد براي رفع بحران   ▪ ده ی  هموار کردن راه براي تدابي  گسيی
 عدم اعتماد اتخاذ شوند؛ 

فراهم آوري زمينه ها براي به حاشيه راندن سياستمداران و فعاالن   ▪
ز   سنگي  هاي  مسووليت  بحران  مراحل گوناگون  در  ی که  سياست 
بر عهده   اند  پيوسته  وقوع  به  ی که  هابی فاجعه  درقبال  را  سياسی 

 دارند؛ 

ی در   ▪ ی فراهم آوري زمينه براي آغاز روند حقيقت ياب 
مورد جنايابی

وقوع  به  اخي   ی  دهه  در سه  بحران  هاي گوناگون  دوره  در  که 
 پيوسته اند؛ 

ز و فراهم آوري  ▪ به تجريد کشانيدن متهمان ارتکاب جنايات سنگي 
دن آن ها به چنگال عدالت«**.   امکان و زمينه ی سي 

 »جنایات روشنفکران« 

آمده است، باز  آقای عارف عبایس، آن چر در باره ی »جنایات روشنفکران«
هم در داخل قوس ناخنک است و در پایان هم نام کارل پوپر و آن اثرش که  
این نقل قول از آن اخذ شده ، آمده است. راستش این که من با همه آثار کارل  

فلسفه و  شما  پوپر  اما  و  دارم.  نه  آشنایی کامل  اش  فکری  ساده  ی  با   به   
ی

گ
نت یم انتی به  نه   مراجعه  و جنایتی سهم  هیچ جنگ  در  او  دریابید که  توانید 

زند،   داشته است . و اما او وقتی در مورد روشنفکران به صورت کل گپ یم
آورد   کند. او از چندین هزار سال پیش مثال یم خود را از این جمع خارج نه یم
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ش  گونه فرمان نخست »تو نه بايد ق که چر  ی !« به »هر فرد بايد شمشت 
تل كتن

را به كمر بياويزد ، هر فرد بايد برادرش را ، دوستش را و خيشاوندش را ] كه  
شود. و سپس به اروپا و کشتارهایی که به   گمراه شده [ بكشد ... « تبدیل یم

هميشه  گوید» پردازد . و یم نام عقیده و ایدیولوژی و نژاد و ...شده است یم
روشنفكر  مرض  ما  و  ی 

بيتن خودبزرگ   ، ن  ُجیر رس  از  استيم كه  و  ايم  بوده  ان 
ی ، بدترين كارها را مرتكب شده ايم  ی كه گويا   - موفقيت طلتر

ما به عنوان كساین
  - اساسن وظيفه خاضی در برابر افرادي داريم كه امكان تحصيل نه داشته اند  

ی كه مصلح بزرگ فرانسوي
ی استيم ؛ آن چناین

ن به روح انساین ن بندا    ما خايی  ژولی 
" Julien Binda   ما است كه  داده  نشان  او   . است  توصيف كرده  را  "ما 

دنباله رو مودهاي   ما   ، نموديم  تبليغ  آن  براي  را كشف كرديم و  م  ن ناسيونالت 
يم و ما استيم كه به يك   احمقانه استيم ، ما یمی خواهيم مورد توجه قرار بگت 

مندانه و عال ی كه آن را زبان نامفهوم ویلی پر اثر ، هتن
مانه سخن یمی گوييم ، زباین

ن هگل گرا و   ی كه همه معلمی 
ن هگل گراي خويش آموخته ايم ؛ زباین از معلمی 

ن زبان است   بايكديگر پيوند یمی دهد . اين آلوده ساخیی   - همه هگل گرايان را 
ی  
آلماین زبان  ن  ساخیی مسابقه   -آلوده  آن  رس  بر  ما  حال  ی كه 

ساختتن آلوده 
ی  یمی 

ی
آلوده گ اين  روشنفكران  كنيم،  ما  با  است كه  ناممكن كرده  ن  تقريیر زبان   

 ياوه یمی  
ن عاقالنه سخن گفته شود و براي ما ثابت گردد كه ما روشنفكران غالیر

يم...«.   گوييم و از آب گل آلود مایهی یمی گت 

به    - کند از نظر من ، این گفته های کارل پوپر ، در مورد افغانستان صدق یم
چر  بینیم  یم  که  و  گونه   خصوص  کمونیستی  ایدیولوژی  شکست  یر  در 

اربابان  و  زورمندان  دست  به  قلم  خدمتگذاران   ، افغانستان  در  اسالمیستی 
خارچر این زورمندان، به تولید نفرت قویم ، مذهتر ، سمتی و زباین دست زدند  
به   به نویع  افغانستان معرفن کردند و  باز چر گونه کساین طالبان را منخر  و 

ه ن کنند و در ابعاد  کردن جنگ خدمت کردند و هنوز هم یم  نوجیه و تیوریتت 
خطر آفرین برای رسنوشت افغانستان ، ذهنیت عامه را مسموم ساخته اند ...  
من خواستم از زبان کارل پوپر اینان و همه کساین را که در برابر تفاهم و همکاری  

ی   حلقهآفرینند و سبب تداوم   افغان ها برای رسیدن به آینده بهتی مانع یم
یم روشنفكران   معیوب  ما  یمی كنم كه  فكر  چرا   : دهم  قرار  مخاطب  گردند 

از هزاران سال  یمی  اين دليل ساده كه ما روشنفكران  توانيم كاري بكنيم ؟ به 
ي به بار آورده ايم : قتل عام ها به نام يك آرمان ،   ن پيش خسارات نفرت انگت 
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  - است ، اكتشاف ما است    به نام يك مكتب و به نام يك تيوري ، اين كار ما 
ن اندازه كه احساسات انسان ها را در برابر يكديگر   اكتشاف روشنفكران . همی 

يم   ن باشند    كار    -برنينگت  نيت ها هم صورت گرفته  ين  پاكتی با   
ً
ا اكتر گرچه گويا 

نه هيچ كس   . ايم  ی كرده 
ی

ساخته   بزرگ ما  از  ن كاري  چنی  بگويد كه  تواند  یمی 
  نيست«**

ورت دارد و روشنفکران یح  کرده م  افغانستان به  توانند؟  یح  رصز

پيامدهاي   و  نتايج  زدايش  و  بحران  از  برونرفت  براي  افغانستان  من  باور  به 
ی ، فکري و اجتمایعی خشونت و جنگ و ارايه

ی اخالفی
ی يک طرح   جنگ، به نفن

ی نياز  
ن دور و تسلسل منفن ی و سيایسی توانا براي درهم شکسیی جامع انديشه یی

 دارد : 

با  ا   - را  آن  و  باز کرده  را  ها  استقطاب  ن  شکسیی راه  بتواند  ی که  یی نديشه 
ی تعويض کند و به اين ترتيب تنوع موجود در جامعه ی   همبسته ی و همگرایی
ی

گ
تهديد و   ، تحميل و  به زور  به منبع غنا مبدل سازد و بدون توسل  ی را 

افغاین
 تحديد ، عوامل بالقوه تنش آور آن را ريشه کن سازد؛ 

ی جنگ را بزدايد و وقار و اعتماد    انديشه  -
ی که پيامدهاي مخرب فکري و رواین یی

 به نفس را در افغان ها احيا کند ؛

ی ، فکري و سيایسی را به حيث يک امر عادي بپذيرد    -
ی که تکتر عقيدیی انديشه یی

افکار   دارنده گان  ميان  بردباري  و  متقابل  ام  احتی  ، و شنود  ترغيب گفت  با  و 
را به محرک فرهنگ تفکر، منبع غناي فکري و سد اسایسی    گوناگون ، اين تکتر 

، مبدل سازد؛  ی
ی

 در برابر بازتوليد استبداد فکري و فرهنیک

تعريف    - اجتمایعی يک  رفاه  ، عدالت و  ، دموکرایسی  تجدد  از  ی که  یی انديشه 
ی ارايه کند و يا در واقع اين انديشه ها ، ارزش ها و اصول را بویمی بسازد و  

افغاین
همه امکانات و زمينه هاي الزم براي رشد ظرفيت هاي اقتصادي  فراهم آوري  

ی و سيایسی را منظور نمايد  .افغانستان ، فارغ از هرگونه تعصب انديشه یی
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ن تحویل کمر همت   به باور من روشنفکر افغان اگر توانای دارد باید برای چنی 
م بیار کوره ی تداوم جنگ ، خشونت و نفرت باشد   ن . و  ببندد؛ نه این که هت 

ن اندازه كه احساسات انسان ها را در برابر   باز ا» نقل قول را یم آورم: »همی 
يم   ن ين نيت ها هم صورت گرفته باشند    -يكديگر برنينگت   با پاكتی

ً
ا گرچه گويا اكتر
ی كرده ايم . هيچ كس نه

ی
ن كاري از ما ساخته     كار بزرگ یمی تواند بگويد كه چنی 
 .  نيست «

 *** 
 :  پاورفی

 :  Quotation Markيا  قوس كوچك  *

ن گفته ميشود و در موارد زير، به كار  » « ن يا قوس ناخنك نت  اين نشانه ، هاللی 
 برده یمی شود: 

براي نقل مستقيم از قول ديگران ؛ و البته کاملن مجاز است تا نقل قول    -الف  
ن شماره و یا عالمه آن را نشاین   ن قویس آورد و سپس با گذاشیی را در داخل چنی 

 نمود و در پایان منبع را نوشت؛ 

: "بينوايان" را چندين بار خوانده ام.  ب: براي نشان دادن نام
ً
 هاي خاص؛ مثال

یمی   -ج   به كار  مجازي  معناي  به  و  ی 
حقيفی ی 

معاین درغت   را   اگر كلمه  آن  رود، 
ميان اين گونه قوسها قرار یمی 

ن  دهند.  نت 

ی و يا عفو عمومی !؟ **
 مصالحه میلی ، همديگر بخشر

 آزادی و مسووليت روشنفکرانه  -کارل ريموند پوپر، فيلسوف آلمابز 

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/afghanasamai8/Redaktuerwort/Parlament%20musalehae%20mili%20Kritik.htm
http://www.afghanasamai.com/asaausgabe/Roshanfekr2.htm
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 ۲۰۱۲جون  ۱۵ :   در آسمابی  نشر 

 بحتی در نقد از 

 حزب دیموکراتیک خلق افغانستان

 
 یادداشت: 

بدون   فیسبوک  ز  ميی ز  عي  و  است  صورت گرفته  فیسبوک  در  بحث  این 
دقیقه ، ساعت و    -ویرایش و تنها با حذف مشخصات فیسبوگ تبرصه ها  

تبادل پیام های خصویص  و همچنان چند مورد     -روز ابراز نظر و الیک ها
اک کننده گان که به موضوع بحث اراتباط نه داشت، طبق   میان بریحز اشيی

اک اشيی قبیل  های   کننده توافق  ویبسایت  در  همزمان  طور  به  گان 
« و »دیدگاه« منتشر م  شود.  »آسمابی

اک کننده گان بحث:  ؛ صدیق رهپو طرزی؛  اشيی وفا  مزدک؛ صدیق  فرید 
الیق غرزی  حبیب؛  محمد  قدیر  آیینه؛  ی  پامي  فواد  رستگار؛  حشمت  ؛ 

  رحییم؛ عیل رستیم؛ فیاض نجییم بهرمان؛ حمید عبیدی
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 فیاض بهرمان نجییم

بحث پایان  در  عبیدی،  میآفریند؟« حمید  واکنش  نقد گذشته  به  »چرا   *
ی نوشت: »...ما باید نخست به نقد سیستماتیک از ح د خ ا   حیث نتیجه گت 
دازیم و بعد چنان    بتر

به حیث یک »منظومه«ی ایدیولوژیک، سیایس و سازماین
آقای رهپو فرموده   نقد گفتارها و کردارهای آن شخصیت که  به  برویم  اند، 

 هایی که پست ها و نقش های مهیم در این حزب داشته اند.« 

گان   حزب دموکراتیک خلق افغانستان از میان حلقات کوچک تحصیل یافته
داد،   شهری و والیتی ایجاد شد. پارادایم فکری حزب را ایدیولوژی آن تشکیل یم

 ُپرجاذبه بود. که برای یک عده جوانان 

ارچند تالش یم شد تا ایدیولوژی حزب غت  کمونیستی جلوه داده شود، اما تمام  
اسناد آن   از برنامه تا تحلیل ها   همه از چوکات مفاهیم و باور های کمونیستی  

یم توانست. همزمان این اسناد همه در مطابقت با برنامه های   جدا شده نه
یک اتحاد شوروی قرار دا ی اتت 

 اندیشید؟ گونه یم  شتند. شما چر ستی

 صدیق وفا

دوستان ارجمند، از نگاه من قبل از نقد حزب دموکراتيک خلق افغانستان الزم 
است برای نسل جوان که نوشته های بدون پس منظر ما را ميخوانند، قضيه  
ه ها، عوامل ونياز ايجاد حزب به وسيله حلقه   ن روشن باشد. الزم است تا انگت 

افغانس  خلق  دموکراتيک  حزب  شود:  بازگو  روشنفکران  از  بمثابه ای  تان 
وتحليل   عيتن  اوضاع  بادرنظرداشت  )زحمتکشان(  کارگر  طبقه  پيشاهنگ 

( بنياد  ۱۳۴۳جدی    ۱۱مشخص از وضعيت سيایس واجتمایع همان زمان )  
 گذاشته شد. 

جامعه  ازديدگاه  را  افغاین  جامعه  بنيادی  مسايل  بارنخست  برای  حزب  اين 
 شنایس علیم مطرح کرد. 

  انقالبيون آنزمان با تکيه بر  
ی

فی تضادهای اسایس زنده گ بينش ايديالوژی متی

 انقالیر را   نشان دادند و   اجتمایع را 
 در   بحيث وظيفه تاريخن مطرح و   دگرگوین

file:///C:/Users/haroon/Desktop/MeinWeb-ausgabe2-2/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai-2012/Kritik%20an%20vergangenheit%20und%20Emotionale%20Reaktionen.htm
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جهاین   شده  پذيرفته  رهنمودهای  به  منطبق  حزب  وبرنامه  اهداف  کليت 

ن الملیل( برای بش رسانيدن انقالب میل   ناسيونال کارگری وکنفرانسهای بی  انتی

وهای میل وانقالیر وگزينش راه رش ده نت 
غت     د دموکراتيک ازطريق جبهه گستی

بخش و    تهمان وقت نجا  پيشکش نمود که در   رسمايه داری فورمول بندی و 

يت ما   انقالیر خوانده شد و    شما ) کساین که در اين صفحه شامل اند و   و   اکتر

اين جا حضور  در  اما  بودند  با   ديگران که عضو حزب  و   ندارند(  شوق   شور 

ستانه آن مرام را   انقالیر و  پذيرفتيم و در راه تحقق آن رزميديم، بدون    وطنتر

ن داشته باشيم، يا اينکه معلومات من    اينکه کدام نگاه انتقادی و  يا بحث بر انگت 

 تکميل نيست ممکن شماری از دوستان از اين حلقه ازجمله مخالفان مخفن و 

 که من آگایه ندارم. آن خط مشی بودند   ياعلتن آن مرام و 

 جبهه یی درافغانستان شکل نگرفت، شيوه توليد ماقبل  
ن بهرحال؛ اينکه چنی 

همچنان شتابزده    اين شيوه ها و   مناسبات اجتمایع مبتتن بر   دایل و فیو دایل و فیو 

 و 
ی

ان مانع تحقق تحول میل دموکراتيک گرديد و   گ  رهتر
ی

عوض    در   چنددسته گ

انقالب شد، و  به    طبقه  کودتا جاگزين  ن رشد صنايع  پايی  ان  ن مت  کارگر نسبت 

از  حزب  ان  رهتر نيامد،  و   وجود  سيایس  الزم   
ی

برخوردار   پخته گ   ايديالوژيک 

و  در   نبودند  حاکم  از   تفکر  ای  مجموعه  و   حزب  ها  توجيهات    ذهتن گری 

در نهايت حقايق    خورد صفوف داده ميشد، و   ی ها بود که در تت    نادرست از 

باالخره اينکه بعد از احراز قدرت سيایس حزب بحيث يک    مسخ مينمودند و   را 

حزب دولت شد، ديگر    تاري    خ افغانستان عرض اندام و   ساختار ناشناخته در 

يا    حزب نبود و   شود نه از انجایی که نياز به ايجاد   نقد از اين نکته بايد آغاز 

 اينکه چرا جزب ايجاد شد؟ 
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ی از طوالین شدن حرفها همينجا  ميخوانم    توقف مينمايم و   خت  برای جلوگت 

 . که عزيزان ما چه گفتتن ها دارند 

پس در دريچه ای حارصن اگر دوسنان به اين پرسشها پاسخ دهند راه نقدگذشه 
 همانطوری که ميخواهند بازگشایی خواهدشد: 

گونه   -１ چه  حزیر  درون  دموکرایس  وفقدان  مطلق  مرکزيت 
 پديدارگشت؟

ان که   -۲  رهتر
ی

 وشتابزده گ
ی

منتج به فرکسيون بازی، جناح    چند دسته گ
، زبان گرایی وانواع انحرافات درون حزیر گرديد چه گونه  

، سمت پرستی گرایی
 تبارز نمود وگ ها مسوؤل آن بودند؟

حزب پس از از احراز شتابزده قدرت سيایس) انقالب ثور که به شيوه     -۳
ه نجات   ن ان وکادرها وآرمانگرایی وانقالیر گری    ۱۹يا    ۱۸کودتایی با انگت  تن رهتر

ونه کدام   بود  آماده  وذهتن  عيتن  ايط  ،نه کدام رسی يافت  تحقق  آن  سکاندار 
 ذهتن وفک

ی
ين آماده گ ری وعمیل وجود  اصول انقالیر در آن مطرح ونه کوچکتی

داشت، انقالب با توطئه و شوق انقالیر يک فرد دکتاتور وخودکامه ) حفيظ 
يافت(.درنتيجه حزب دردستگاه دولت مستحيل شد   آغاز وادامه   ) ن امی  هللا 

 وحزب دولت که درتاري    خ کشور سابقه نداشت عرض اندام نمود. 

ان به ويژه درمرحله اول انقالب وناديده گرف   رهتر
ی

ايط واوضاع  شتابزده گ ن رسی یی
ون   سيایس واجتمایع باعث شد که ضد انقالب وگويا مقاومت مسلحانه ازبت 
م جهاین در راس امريکا سازماندیه   ن يالت  ) پاکستان وايران( وکمک مستقيم امتر

 اين همه گژرویی ها گ ها بودند؟
ن  وتبارز کند، مسوؤل ومسورلی 

قدر   - ۴ درسالهای  آن  ان  رهتر يت  اکتر توافق  به  عامل حزب  به  ت 
سياستهای شوروی مبدل شد وهويت میل ومستقل آن کمرنگ وحتا زايل شد،  
از   بخشهایی  معامله گرانه   

ن پيوسیی منجمله  وفرازهایی  فرود  از  پس  وباالخره 
ان و   حزب ازهم فرو پاشيد.  یجهادتنظيمهای  کادرها به حلقات و   رهتر

اينجا نام حزب همان دموکراتيک خلق ياد شده اين ديگر واضحست که   در 
 هنگام سقوط حزب به نام حزب وطن مسما بود. 
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گشودن نقد راه باز کند، اگر رفقا ودوستان    یبرا   تواند یم  پرسشها ابتدایی   اين
  . نيت نقد دارند 

 فیاض بهرمان نجییم

 ه، یگرانما  وفای

ح.د.خ را    کیو پرات  ی تت    اسایس  لیاز مسا  یلیتان خ  ادداشت یبا دو    کنمی م  فکر 
البته ا د یمطرح نمود  ن  گوناگون از جمله عاطفن   یها  یبحث دشوار   نی.  ن را    ت 

 باشد تا راه به جا برسد.   عقالین   د یخواهد داشت. اما اگر هدف ما نقد است با 

و    یی   قهیسل  لیبحث به مسا  نیکه در ا   کنمیخواهش م  دا یهمه دوستان اک  از 
دازند.   گر یکدی حمله بر   نتر

 شود!  صفحه پاک یم یخارج از بحث از رو  ادداشتی هر 

 صدیق رهپو طرزی 

ن به پيل رس  ن به بيل / چو پر شد نشايد گذشیی  چشمه شايد گرفیی

ن به معلول ها به كاوش علت دست يازيد. اين كار را   به باورم به جاي پرداخیی
وع كرد. نخست ديد   كه چند و چون ان ها چگونه  بايد از ديدگاه ماركس رسی

ی   بوده اند ؟. بعد از كرداري سخن زد كه در جريانش ان ها را به بت ايديولوژیی
اتوري   با منفعت هاي امتر ی رویسی برابر 

بدل كردند. براي ما اين تفكر از صافن
اري كه رنگ رسخ هم بر ان زدند، رسيد. البته نبايد از گژ راهه هاي ديگر   رسن

ی خوش ايد ! چشم پوشيد. اين ديد   من است تا ديگران را چر

 فیاض بهرمان نجییم

ن به همه ابعاد فکر مارکش نه در صالحیت ما است و نه هم در امکان   پرداخیی
این بحث، به باور من آنخر ما یم توانیم در باب نظریه مارکس به طور اشاره  

یم عبارت اند از:   تماس بگت 
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 ؛ یولوژ ی دیا  ۱

 ؛   حزب۲

 ؛ موکرایسی   د۳

ن ودالی ف  ۴  باشد.  یم یی ا یآس د یتول وهیو ش مت 

فلسفه س  شهیاند  لیمسا  متبافی  از  فلسفه حقوق،    ایسیمارکس  و  تا حقوق 
اند خارج    یی همه عرصه ها  خ ی    تا هتن و تار   کیت یاست   ،ایسیاخالق تا اقتصاد س

 آموزش هرکدام ما. بحث  

ن در بحث »چرا نقد ... « در باره لن  گر ید  ادداشتی یکه من در    یهمانطور   اما    ی 
ن نوشتم، لن در مورد    ز یرهپو عز   مطالعه کرد. آنخر   رویس  شهیبا رشد اند  د یرا با  ی 

اتور   هینظر  ن بلکه در بستی ها  مطرح یم   یتزار   یامتر   گر ید  یکند، را نه در آن میی
منوره، عدالتخوایه   ، خوایهیجمهور   عتن یتفکر روس    تیواقع  عتن ی   استبداد 

لن  یها  دهی پد  ثیبه ح  دهقاین   ونیانقالب نمود، که  ن روشنتی مطالعه  از آن    ی 
  ی از دو الگو   خن یتار   یمتأثر بوده است. تصادف چنان بود که اکنون ما آنالوژ 

اتور   کردند.   یم بی  اما هرکدام برنامه و اهداف خود را تعق میدار  ی امتر

  و ذهتن   تن یع  تیها و وضع  نهیزم  شی ح.د.خ.ابر پ  جاد یدر ا  ز یعز   یوفا  ارچند 
ن ن  ورزد. اما حرف رهپو گرایم  یم  د یجامعه تاک است تا ما بعد از گذشت   قیدق  ت 

  گذشته و به ما چر   ح.د.خ.ا چر   یفکر   میپارادا  یکه در فراسو   مین یزمان، اول بب 
 بود؟  افتهیانتقال 

 . میگام به گام به بحث برگرد   بعد 

 صدیق وفا

ن به مسايل را تجربه کنيم،فياض  دوستان گران ارج، بياييد که مشخص پرداخیی
امون همان   گرایم شما يک موضوع را عنوان کرديد ومن درحد امکان وتوان پت 
دوستان  ساختم،  رامشخص  بحث  قابل  ونکات  ،پرسشها  شاخصها  موضوع 
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از موضوع   ن  باطرفه رفیی امون موضوع مطروحه بحث کنند،  اينکه پت  بعوض 
مطالب ديگری را پيشکش مينمايد، ازنگاه من راه که ما یم رويم به ترکستان 

 است. 

رفقا نخست يک موضوع رانقادانه وفاکت وار موردنقد قرادهيد بعد از برریس  
امون آن گپ تازه بکشيد.، به گفته ای دوستی بحث باالی نقد   ی پت  ونتجيه گت 

م است،  افغانستان  خلق  دموکراتيک  حزب  ايديالوژی  سيستماتيک  ساله 
وتبعات آن به گمان من بحث ديگری ايست که تحت عنوان جدا بايد کاوش  

 شود. 

 بازهم اينکه شما چر ميخواهيد مخت  هستيد! 

ن ابرازنظرکنند وشما فياض عزيز سنتی را تنظيم   اميد دوستان ورفقای ديگر نت 
 کنيد. 

بحث   حلقه  درچندين  مرا  ازعزيزان  ديگر  وشمار  من  شما  فراخواندند،اما 
عالقه میگرفتم ،زيرا گایه به شما گفته بودم که رفقا تجربه بحث مشخص   کمتی
يک   ميخواهم  من  ،اما  دارند  راخوش  سمتن  چمن  هر  واز  پراگنده  راندارند، 
مطلب که حالچر وريشه يایر شد به مطلب ديگر گذارکنيد، اگر موضوع برریس  

  فته است من هم ازشاهدی میگذرم. نقادانه حزب ) د.خ.ا( نزد شما پايان يا

  فیاض بهرمان نجییم

آن    خواستمیبود، که من م  نیباال را نوشتم ا  ادداشتیکه آن    علتی   وفای عزیز،
با    ۴ از عقب آن در اشارات    وند یپ  گر ید   سکورسید   ۴پرسش شما را  داده و 

ن نی ح.د.خ.ا با لن  شهیاند  وند یکوتاه پ ن و تفاوت آن با مارکس   مت  را مطرح کنم.    مت 
 : مت  بگ آن تفاوت ها را یر   خواهمی بازهم در چند سطر م

ما از حزب برداشت    توان آغاز نمود، که آنخر   تفاوت را از مفهوم حزب یم  نیا
ن لن  هینظر   قتیدر حق  م،ینمود   مارکس حمل یم  هیو آنرا بر نظر   میداشت  بود،    ی 
در کتاب معروف »چه    هیروس  دموکرایس  الیاز کنگره دوم حزب سوس  ش ی که پ
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عقب« انکشاف    ه ، دو گام ب  ش ی گام به پ  کیکرد؟« و بعد تر در کتاب »   د یبا
 داده شد. 

ن نخست  پرسش  ا  ی  به  درست  یم   نیشما  مرکز   موضوع  و    تیپردازد    مطلق 
 . درون حزیر  دموکرایس

ا  من اکتر   نیبه  اعضا  ت یباورم که  قدرت    ح.د.خ  یمطلق  تصاحب  دوران  تا 
یس   اسایس  ی ها  شهیبه اند  چگاهیه که    یی نداشتند. آنها  میمستق  مارکس دستی
  مطالعه نموده بودند، آگایه   خارچر   یاز آثار مارکس را به زبان ها  بعیصن   انا یاح

س حال   کیستماتی آنها  در  لن   کهینبود.  ن منتخبات  دهه    ی  طرف    ۱۹۵۰در  از 
پاریس به  م  پروگرس  در  و  تار   انیبرگردان  با  همراه  ما  در کشور    خ ی    مشتاقان 
ن اثر ستال  یشورو   ستی مخترص حزب کمون   است یس  عتن یپخش شده بود.    ی 

ن آثار لن   ق یمارکس را هم از طر   ت  س ی بود، تا تف  ن یا  ی شورو   رسیم ن بعد ستال   ،ی    ی 
 برساند.  نح.ک.ش فلتی و به خورد مشتاقا یها صلهیف ت یو در نها

ن ما نه با مارکس   جهینت   در    م یآشنا شد  تن ی »تصاحب قدرت« لن  هیبلکه با نظر   مت 
ن که مارکس   میو تصور کرد    ژه ی به و   ،یی آگاه اروپا  یها  ستی است. البته مارکس   مت 

ن لن انی م اد یز  ی فکر   یتفاوت ها آلماین  به    د یو مارکس را نشان داده اند، که با ی 
 آنها توجه نمود. 

نظر   اس ن لن  هیاساس  پا  ی  است.  قدرت«  ن لن  هینظر   هی»تصاحب  انتقام   ی  را 
ن حزب ن  هینظر   یادگذار یکه بن   داد، یشکل م  شخیص به همان هدف و در همان   ت 

 راستا صورت گرفت. 

ن لن  حزب س  کی  ی  از  مدافع  ی حرفو   استمدارانیگردان  و  طبقه  منافع    خارج 
 عتن یطبقه و داخل طبقه    یکه حزب در نزد مارکس معنا  طبقه است. در حایل

ن . از همداد یرا م  ا یپرولتار  در   شیمعنا  ست«ی حزب کمون  ستی فیخاطر »مان  ی 
به نام    یی جا  ست ی فیاست. در مان  ا ینزد مارکس و انگلس همان برنامه پرولتار 

و یحزب و تشکل وجود ندارد، چون مارکس باور به حزب نداشت. از هم تا    تن
ناس  . کرد یفکر م ونالیزمان مرگش رصف به انتی
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ن لن  ویل دادن    وند ی داد و بعد از اکتتر با پ  و میل  را خصلت محیل  یجنبش کارگر   ی 
ها تع  میل  بخشیآزاد  یجنبش  »حق  مفهوم  ن و  نظر   یی    هیرسنوشت« 

ن ونالیناس ن نرا   م ت  ن به نام مارکس  یی   هیبر نظر   ت   کرد.   لیتحم یک یبلشو  مت 

ز   کیدموکرات  حزب در  افغانستان  فکر   ر یخلق    ستی حزب کمون  یتسلط 
ات  یزاده شد و بر الگو ها یشورو  ی ستی  نمود.  تیآن کار و فعال یک یت 

  فیاض بهرمان نجییم

سال   از  اینست که  مهم  بسیار  موضوع  استقالل    ۱۹۱۹یک  از  پس  بعتن 
تا حزب کمونیست  ن صورت گرفت،  جانب کمینتی از  هایی  تالش  افغانستان 

اما از آغاز دوره  افغانستان را ایجاد نمایند. من در این باره یک مقاله نگاشته ام.  
وک یم  نیدر آلمان، ا  زمی ناز   یت  ظاهرشاه و اوجگ آنرا    یشود و جا  برنامه متی

   ،ایسیس  یها  تی شخص  یباال  و نفوذ   استخبارایی   یکار ها
ی

و   نظایم  ،فرهنیک
 . د ت  گ  یم حتا مذهتر 

. از زمان صدارت محمد داود و  ابد ی  ادامه یم  ۱۹۵۰دهه    یپروژه تا سالها  نیا

ن بعد از مرگ ستال    ی دوباره در مرکز توجه و برنامه شورو   یبرنامه حزب ساز   ،ی 
که در آن احزاب چپ طرفدار ماسکو وجود نداشت، آغاز    یکشور ها  یبرا
 . گردد یم

وع دهه ۱۹۵۰دهه  انیدر پا ما  حزب در  جاد ی ا  یبرا  ش یدو نوع گرا  ۱۹۶۰و رسی
را یم ر   یک ی:  مینی ب  کشور  اند  شهیاحزاب که  د  بویم   شهیو  و طرز    د یداشتند 

  شی بود، مثل حزب وطن، و   یی ابتدا  یلی خ  حزیر   التیآن از تشک  ادگذارانیبن 
وغ  ا ی  انیزلم خلق  بس   گر ی د   ه،ت  حزب  اساسنامه  و  و    مینظت  ار یبرنامه  شده 

 ستاندارد به مثل ح.د.خ . 

حزب، در    ندهی گذاران آ  اد یاز بن   یی است که چرا عده    یجد  یلی پرسش خ  نیا
نظر ۱۹۵۰دهه   فکر و نشی  مع  هی به  با  نبودند و چگونه    تن یلن  یها  ار یحزب 
 د؟ ینما لیتحم انیزلم شی را بر و   یی  هینتوانست چنان نظر   گ تره 
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 صدیق وفا

فیاض جان عزيز، بازهم شما رخ ديگر قضيه رانشاین نموده ايد؛ اين بحثها اگر  
مرتبط هم باشند اما مبحث های مجزا اند، پرسشهای چارگانه من پاسخهای  

 مشخص در عملکرد های حزب )د.خ.ا( دارد. 

و  شما  ديد  طرز  با  م    من  ن ومارکست  م  ن لنينت  تفاوت  عرصه  در  تان  پژوهشهای 
ازن اما  ندارم،  نخست  مخالفت  آنست که  سيستماتيک  بحث  تخنيیک  گاه 

)اگر  د  صورت گت  پرسش  چار  آن  به  و   پاسخدیه  ميخواهد(  سپس    کش 
ن به نقد    ری های يادشده. و تیپرداخیی

ی از دوصدایی بياييد که همسخنان ديگر را فراخوانيم   ر ه به حال برای جلوگت 
امون پرسشهای   گانه وپرسشها وديدگاههای شما نکات نظر شانرا بيان   ۴تا پت 

 دارند، ورنه من بحث را پايان يافته تلفی مينمايم. 

 حمید عبیدی

ی  
مآقاي وفا، شما سخن را از ايمان به درستی ن وع کرده ايد؛  - »مارکست  م« رسی ن ليننت 

وع   حال آن که پس اين همه تجربه ي ناکام الزم است تا سخن را از شک رسی
 کرد. 

به    - خود  از  ون  بت  و  درون  ايد که که  ديده  را   » نوين  يک »حزب طراز  آيا 
باشد بخشيده  تحقق  را  آن  و  بوده  متعهد  حزب کمونيست   -ديموکرایسی  از 

ب  باز  و  وع کنيد  رسی تان  شوروي  دل  ی که  جایی هر  حزب کمونيست  تا  رويد 
 خواست.  

حایلی که    - در   ، یمی گوييد  سخن  متعایلی  امر  حيث  به  »انقالب«  از  شما 
تحول   شکل  ترين  پرهزينه   ، ی 

تاريخن تجارب  ي  همه  به گوایهی  »انقالب« 
 اجتمایعی است.  

ی تنها يک فرد به    - شما تصور یمی فرماييد که کودتاي ثور بر اساس ماجراجویی
شواهد زيادي حاکی از آن است که سقوط داوود خان در    -پيوسته است  وقوع 
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ی در قواي مسلح  
ماسکو طراچی شده بود. به عالوه ايجاد سازمان هاي مخفن

ی یمی گرفت. 
ی

 ثبوت آن است که هر دو جناح حزب براي کودتا آماده گ

ی    -
ن کرد ، دقيقن هماین ن مخالفی  ن براي رسکوب خونی  کاري که حفيظ هللا امی 

ن پس از انقالب اکثتر کردند . من شک  بو  ي لينی  د که بالشويک ها تحت رهتر
دارم که اگر کدام کس ديگر از ابتدا در راس کودتا یمی بود بسيار متفاوت تر از  

 عمل یمی کرد. 
ن  حفيظ اله امی 

در مورد روابط با شوروي عرض شود که وضعيت ح د خ ا کاملن و ضعيت    -
ی اجازه ي شوروي صالحيت  يک گروه دست نشانده بود و رهتر  ي ح د خ ا یر
 پوست کردن مویلی را هم نه داشتند. 

ی آیینه  فواد پامي 

- مویل را اجازه داشتند پوست کنند اما اجازه نداشتند پوستش را دور بیندازند
 پوستش را به حساب باید به شوروی ها نشان یم دادند . 

 صدیق وفا

و  من  عبيدی؛  یم    آقای  عيتن  ايجاد  همه کساین که  اند که  معتقد  انديشند، 
تو  روی  زمان طحزب  همان  سيایس  وضعيت  تحليل  برمبنای  بل  ین  ئه 

وطيت و  بنيادگذاشته شد و  نهضتهای   اگرحزب )د.خ.ا( به ادامهء نهضت مشی
و  در   آزاديخواهانه  اخت   سال  صد  ديگر  پسندانه  تحول  تالش  ه   دهها  گستی

ياد شده چپگرا ظهور نیم    منحيث ادامه دهنده جنبشهای  سيایس افغانستان و 
ناتيف چه ميبود؟ شايد بگوييد که گزينش مست    کرد،  بنياد نادرست    چپ از   التی

م بعد  یف  مست  سيستم اربات رعيتی و   بود، افغانستان بايد از  ن سال    ۲۰۰ودالت 
آنگاه    جامعه غرب یم شد و   تحول وارد   به بورژوازی و آرام آرام بدون انقالب و 

و  ميبو   جهان گل  در گلزار  است که  ديد  طرز  يک  هم  اين  مقابل   د،  نقطه 
 نجات رسي    ع قراردارد.   ديدگاههای تحول پسندانه و 

نگاه من در  باز   از  تاريخن  با   همان مقطع   ( تاکيد میکنم  تحليل مشخص    هم 
 وضعيت سيایس همان زمان( گزينش ديگری وجود نداشت. 
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ناتيف ديگری در   شما و   اگر  زمان داشتيد چرا پيشکش  همان    ياران همفکرتان التی
بنابر داليل مشهود مقدور   اگر در   نه شد، و  ن  نبود، سالهای    سالهای نخستی 

و داشتيد که طرحهای تازه و    سازنده را برای جاگزيتن به حزب آن  درازی را پيشی
تازه که سيادت بال منازع غرب    اکنون در   زمان پيشکش مینموديد؛ و  فضای 

 به ثمریم رسيد؛
ً
 مطرح است حتما

ن از دگم ها و   اکنون اگر مساله باالی دوری و  چسپيدن   اجتناب از   فاصله گرفیی
نهايت بريدن از آمارنگرایی    در   گرايش به نوسازی انديشه یی و   به ايديالوژی ها و 

مقدس سازی باشد ممکن در اين بحثها به نتايخر برسيم ، اما هرگاه انديشه   و 
 صالحيت اين دريچه نخواهد بود.   تقابل باشند، حل آن از   ها از ريشه با هم در 

 حشمت رستگار

 سالم به دوست گرایم صدٻق وفا،

نٻاز وجود دارد تا برچن مفاهٻم سٻایس ى را که    براى بحث سواالت مطرح شما 
شناخت بهتی از اٻن مفاهٻم بر پاٻه ى  ٠  نجٻیم گرایم تذکر داده صحبت شود 

 . تجربه ى امروز جرٻان بحٽ را مۈٽر خواهد ساخت

   وفا  صدیق

مفاهيم   به  ن  پرداخیی بر  مبتن  ديدگاهها شما  با  من  رستگار،  گرانقدر حشمت 
سيایس مطروحه فياض جان توافق دارم، میگذاريم که ايشان ودوستان ديگر  
هرگاه   اما  ندارد،  عيتر  دازند  بتر من  پرسشهای  به  وبعد  راحالچر  مفاهيم  آن 

ومتعایل باشد به نتايخر خواهيم  ديدگاههای ما از پرويزن چپ وتحول پسندانه  
رسيد ورنه در دوقطب متضاد درگت  خواهيم ماند که تصفيه آن چهل مستوفن  

 تمايل به ادامه آن بحث ندارم. 
ً
 کاردارد ومن شخصا

 فیاض بهرمان نجییم

 وفای گرایم،
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من در هیچ نوشته ام پنهان نکرده ام که دید من چپ و دادخواهانه است.  
ون رفتم. به باور    دیروز عضو حزب بودم  و در زمان حاکمیت، از آن حزب بت 

من چپ را که ح.د.خ.ا تمثیل میکرد یک نوع گرایش بود و کش پنهان نیم تواند  
وین جذبه ایجاد کرد. حال   که در همان زمان به دالیل مختلف عیتن به ویژه بت 
 و یا اطراف خویش با گفتمان تحول 

ی
  همه آناین که در ذهن، محیط خانوادگ

 در تماس بوده اند، ح.د.خ.را یک دریچه برای تحقق آمال شان یافتند. 

ن آناین که حزب را ایجاد کردند   به حیث نقطه صفر تا به یک   من میخواهم بی 
   و دیگراین که بعدا به حزب پیوستند   از یک به بعد   فرق قایل شوم. 

هن بخش  پرسش شما مرکزیت مطلق و یا دموکرایس دو مفهویم است که از ذ
 بزرگ از شخصیت های که در کنگره اول جمع شدند، فراتر یم رفت. 

این   ها  بعد  بود.  بیگانه  دموکراتیک  مرکزیت  مفهوم  با  اول  انشعاب  تا  حزب 
 نظریه را آموخت   در حایل که در اساسنامه یی آن با وضاحت وجود داشت. 

حزب را یم  من در پرسش اویل تا دویم شما نوع باور به »خلق الساعه« بودن  
بینم، که آنرا در مطابقت با مقوله معروف   فکر میکنم لنیتن   »تحلیل مشخص  

ی؟  تت  از وضع مشخص« پیوند دادید. حزب جامعه را شناخت، اما با کدام  
فی و جهان بیتن علیم   یعتن کاربرد همان مقوله های کالسیک  تت  شما آنرا   ی متی

ی چگونه رسید؟  تت  . حلقه اول به این  برای جوامع مثل افغانستان   نام یم برید 
 پرسش است، که پاسخ مؤجز آن را من در یادداشت باال نوشتم. 

حال ما کساین نیستیم که دیروز خود را انکار کنیم و یا هم در خدمت غرب قرار  
یم، بلکه بیست سال مهاجرت و تنهایی های مداوم، ذهن ما را پیوسته با   بگت 

ما تا راه رفته مرصوف یم سازد. در محیط مهاجرت  گذشته و بیوگرافن شخیص  
ی های جدید رسیدیم، که دیروز   اکتر ما ضمن تحلیل از گذشته به نتیجه گت 
ن آن به دالیل مختلف: از برچسپ زدن ها تا زنداین شدن ها ناممکن بود.   گفیی

 البته به این بحث برمیگردیم. 

به غرب است، ز  برای خوشخدمتی  نه  نقد ما  اکنون  از اما  یرا همه مهاجرین 

بقایای حزب در غرب زیاده از واقعیت بیوگرافن خویش حرف هایی برای قبویل  
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به مقامات حقوق، پولیش و استخبارایی کشور های مقیم گفته اند، که نیم  

راه   و  یکسو  از  جوان  نسل  به  تجربه  انتقال  ما  بلکه هدف  توان کتمان کرد؛ 

ناتیف مفقود در جامعه اندازی بحث چپ با محتوای دموکراتیک ب ه حیث التی

 از سوی دیگر یم باشد. 

 غرزى اليق 

تأسيس ح د خ ا از اهميت ويژه اى در تاري    خ افغانستان برخوردار گرديد . اين  

فی و   ن سازمان سيایس با انضباط و داراى تشكيالت منظم چپ و متی نخستی 

ع طبقات و اقشار  داراى برنامه و ايديولوژى روشن بود كه به مثابه بيانگر مناف

ست ترقيخواه پابه عرصه وجود نهاد ...   زحمتكش كشور و روشنفكران وطنتر

يافت و براى   ارتقا  با تأسيس ح د خ ا سطح آگایه سيایس و اجتمایع مردم 

نهاد و در   پا فراتر  از سطح روشنفكرى  بار سياستهاى ترقيخواهانه  ن  نخستی 

ود ..." )سلطان عیل كشتمند:  اذهان اقشار كارگرى و زحمتكشان كشور نفوذ نم

ن   يادداشتهاى سيایس و رويداد هاى تاريخن ( . بيهوده نيست تا پيش از پرداخیی

ان آن حزب   به اين بحث رسى به برگه هاى آنچه كه تا حال از خامه برچن رهتر

ى هاى آنها اين گفتگو را دنبال نمائيم   چكيده است زده و بر استناد بر نتيجه گت 

كه همسخناِن بحث جارى اين مأخذ و منابع را مرور كرده و با    . بيگمان نيستم

اطمينان داخل اين گفتگو گرديده اند . با آنهم ميخواهم فهرست اين نوشته  

دستگت    ا")  خ  د  ح  زوال  و  "ظهور   : بيندازم  دوستان  ياد  به  ديگر  بار  را  ها 

سلطانعیل    (  " تاريخن هاى  رويداد  و  سيایس  "يادداشتهاى   ، ى(  پنجشت 

، "غروب ك  ) ا") عبدالقدوس غوربندى  تاري    خ ح د خ  به  "نگایه   ، شتمند( 
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ى خاطرى " ) صالح محمد زيرى ( ،   خورشيد" ) بارق شفيیع ( ، " د نيیم پت 

اد در سايت سپيده   ن مصاحبه هاى دنباله دار غفار عريف با دكتور اناهيتا راتتر

حث نه دارند ،  دم ... اين نه به خاطر آنكه همسخنان ورود كامل به اين مب

ده تر منابع و مأخذ   بلكه به خاطر آنكه گفتار و كاوش هاى ما بر طيف گستی

ى هاى ما رنگ بيشتی واقعبيتن را   معتتر و دست اول تكيه داشته و نتيجه گت 

 همينقدر. 
ً
 به نمايش گذارند . فعال

 حمید عبیدی

عدالت   و  ی 
ترفی هاي  ارمان  به  حزب  عضو  هزاران  صداقت  من   ، وفا  آقاي 

ن به اين ارمان ها باور داشتم.   اجتمایعی زير پرسش نه برده ام. من خود نت 

ن   ی حزب وفاداری یر چون و چرا داشتم . و امروز نت  من سال های سال به رهتر

ان حزیر که من با آن ها از نزدیک شناخت داشتم ، هیچ   از هیچ یک از رهتر

ام متقابل    گالیه و کدروت شخیص نه دارم. مناسبات ما همیشه بر پایه ی احتی

استوار بوده است و هیچگاه هیچیک از آنان با من چنان برخوردی نه کرده اند  

که موجب شود تا من در این مورد فکری و یا حرفن خالف آن چر که نوشتم  

ن شده نه یم تواند تا من مسوولیت های   داشته باشم. و اما، این موجب آن نت 

ان حزیر و دولتی انجام داده اند، نادیده  آنان را در قبال آن چر که به حیث رهتر 

 بگذارم. 

ن   ان حزب در مجموع نت  من در مورد نیت همه بنیادگذران و نسل نخست رهتر
سخن نه یم گویم. من »کشف القلوب« نه دارم. و اما اندیشه ها را از روی 
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گفتار و گفتار را از روی عمل و عمل را از روی نتایج و پیامدهای آن یم تواند  
یایر کرد. در مورد کساین که با وجود دیدن این نتایج و پیامد ها هنوز هم به  ارز 

سان گذشته یم اندیشند و از تجربه هیچ دریس نه گرفته اند، نه یم دانم چر  
باید گفت که هم حقیقت را به طور بایسته بیان کند و هم دل آن عزیزان را نه  

 رنجاند؟! 

جدی را قانونمند و افغاین تعریف    ۶ببینید به کش که مثلن احراز قدرت در  
یا تصور کند که   و  تعریف کند،  توطیه و...  را  تعویض بعدی  برود  باز  کند و 
گرباچف با بازسازی و علنیت قصدن و عمدن چنان کرد که در نهایت خودش  

سازد، چر باید    را از فراز پر قدرت ترین کریس به زیر کشیده و به هیچ مبدل 
 گفت؟! 

اگر مرده های متحرک را به جای شان بگذاریم ، ما باید بر این بیندیشیم که  
م« با دیموکرایس قابل تلفیق نه بود...  ن  چرا آن »سوسیالت 

من از روزی که نشانه های بروز فاجعه را دیدم ، به باز اندیشه روی معتقدات 
 و بسیار دردناک بود. سال ها  این یک روند طوالین  - اندیشه یی خودم پرداختم 

های   »داغ  محصول  را   » »سوسیالیستی های  نظام  در  مشهود  های  کاستی 
نه خت  قضیه طوری   دیدم  روزی رسید که  باالخره  پنداشتم.  مادرزادی« یم 
دیگری است و سووال را باید طور دیگری مطرح ساخت. در مورد حزب خود  

ن بود.  ن چنی   ما نت 

ناتیف را در وجود ح د خ ا  به این ترتیب یم خواهم ب گویم که من آن زمان التی
 ام را وقف  

ی
ین سال های زنده گ ن خاطر به آن پیوستم و بهتی یم دیدم . به همی 

 . مبارزه در صفوف آن حزب کردم

، که برای من سال های بستی شفاخانه بود، شب و    ۱۹۸۵-۱۹۸۲سال های  
روز را با کتاب ها گذارنیدم. این بار با چشم و گوش باز به دنیا نگریستم. در 
این سال ها همچنان فرصت داشتم تا در شفاخانه های مختلف شوروی و  

باشم   ن  نت  و    – بلغاریا  ن  ی کرملی  شفاخانه  تا  شهری  عادی  های  شفاخانه  از 
وفسیک. در نتیجه با آدم های مختلف از سطوح مختلف فرصت  سناتوریم کت  
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  دکتور   صحبت را یافتم. دو نقطه ی عطف مهم در این سال ها برایم ییک کتاب
دولت   و  م  ن »فاشت  نام  بعدن  م« که  ن »فاشت  عنوان  تحت  بود  ژیلف  ژیلیو 
بقیه داستان که همه یم   با  بود  ن گرباچف  نت  توتالیتار« را گرفت و زنگ آخر 

از سوی یک بنگاه معروف جمهوری    ۱۹۸۲. اثر ژیلیو ژیلیف که در سال  دانیم
مردم بلغارستان منتشی شد، سه هفته پس از نشی ، دوباره جمعآوری شده و  

ی    ح کرده بود ، و اما    -ممنوع گردید گرچر این اثر اناتویم دولت فاشیستی را تشی
 از روی آ

ی
ن شباهت  شهروندان هوشمند این کشور سوسیالیستی به ساده گ

توانست  را یم   » دولتی »سوسیالیستی سیستم  و  فاشیستی  دیکتاتوری   ند های 
ژیلیف  د.  ندریاب « دوکتور  تاریخن و  دیالکتیک  م  ن »ماتریالت  دیپارتمنت  استاد 

فاکولته ی فلسفه ی یونورستی سوفیه بود... و یک نسخه از آن شش هزار 
ن از ب رکت لطف ییک از نسخه یی که پیش از ممنوعیت به فروش رفته بود نت 

م    -دوستانم به دست من رسید ن ن در زمان تحصیلم استاد کمونت  این دوستم نت 
 علیم بود. 

ی های نو رسیدم ، در طرح و   در سال هایی که در اثر بازاندیشی به نتیجه گت 
ناتیف ها تا حدی که برایم ممکن بود ، سهم گرفتم. کساین که در  ارایه ی التی

و یا هم شخیص با من در تماس بوده اند، این را    این سال ها به لحاظ کاری
ن الملیل که من مسولیت تهیه ی    شعبه ی روابط بی 

میدانند. بلوتن اطالعایی
وی سیایس و سپس به حلقه ی   آن را داشتم و نخست تنها برای اعضای بت 
شعبه همکاران  بخش کار  یک   ، شد  یم  ارسال  حزیر  ی  رهتر از  ی 

ی  وسیعتی
ن الملیل د  ر این عرصه بود. روابط بی 

حال بر گردیم به ح د خ ا در آن سال های مبارزه ی عاشقانه ما. راه رشد غت   
وعیت نظری ح د خ ا بود. این نظریه خود منبعث از  رسمایه داری منبع مشی
م ... بود. فرض بر این بود که   ن نظریه گذار جهان از رسمایه داری به سوسیالت 

م« وجود دارد و جهان  کشورهای جهان سوم در حایل که »ارد ن وگاه سوسیالت 
راه  نیستند  ناچار  دیگر   ، است  م  ن به سوسیالت  داری  از رسمایه  حال گذار  در 
به کومک   اتکا  به  بل  ؛  بپیمایند  را  داری  رشد رسمایه  راه  دردناک  و  طوالین 
رسمایه   غت   رشد  »راه  پیمودن  با  توانند  یم   » سوسیالیستی جهاین  »ارودگاه 

م ن  برسند...  داری«، به سوسیالت 
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ناکام   تجربه  یک  حیث  به   » سوسیالیستی جهاین  »ارودگاه  دیگر  امروز که 
ن پایه و   فروپاشیده است، نظریه »راه رشد غت  رسمایه داری « مدل رویس نت 

 اساس خود را از دست داده است. 

یم که :   باز گت 

 ؛ نظام شوروی و نظام های متحد آن فرو نه یم پاشیدند  -

ن مانع کار ما نه یم  در افغانستان ضد ان  - م نت  ن یالت  قالب رس بلند نه یم کرد و امتر
 ؛شد 

حاکمیت ح د خ ا به صورت بالمنازعه استقار یم یافت و ما برنامه ی خود را   -
 ؛ به منصه اجرا یم گذاشتیم

آیا ما فراتر از جایی    - در این صورت نتیجه ی کار پس از چند دهه چر یم بود
 رسیدیم؟  میان تاجیکستان و مغولستان یم

ی   پاسخ من منفن است . آقای وفا ، اگر پاسخ شما مثبت است، پس یک نمونه
 . موفق از تحقق این نظریه را ارایه بفرمایید 

 مردم  
ی

البته که یم توان مدل های متعدد رشد اقتصادی و بهبود سطح زنده گ
 را در جهان نشان داد: 

ن : تایوان ؛ کوریای  مثل  -مدل های رشد اقتصادی تحت نظام های استبدادی    -
؛... برازیل   که در نهایت از دیکتاتوری به دیموکرایس گذار کرده اند.   –جنویر

ایط دیموکرایس از همه اشکال تولید برای    - مدل هندوستان و ارساییل که در رسی
فت و ترفی اقتصادی استفاده کرده اند.   پیشی

 . داری را پیموده اند مدل پاکستان و ترکیه که تحت چتی اردو راه رشد رسمایه  -
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مدل کشورهای خلیج که برپایه درآمد رسشار نفتی تحت نظام های خودکامه    -
فت رسی    ع داشته اند   . سلطنتی پیشی

فت    - ن که تحت نظام تک حزیر چهارنعل به سوی رسمایه داری پیشی مدل چی 
 . کرده است

ی و عدالت اجتما
ن به ريفرم هاي بنيادي براي تحقق امر ترفی یعی باور من امروز نت 

ن بر اين باور رسيده ام   دارم. و اما امروز تعريف ديگري از اين مفاهيم دارم و نت 
که اين ارمان ها را نه یمی توان از لحاظ نظري از دريچه ي تفکر ايديولوژيک و  
ی ما   از لحاظ عمیلی با کار برد زور و تحميل آن بر جامعه تحقق بخشيد . گرچر

سايل صحبت یمی کرديم ، اما در عمل اين در گذشته هم از تناسب اهداف با و 
ش و   اصل را رعايت نه کرديم. ، ترفی و عدالت اجتمایع بدون تحقق ، گستی

 . تعمیق دیموکرایس ممکن نیست

من مدل سوسیال دیموکرایس اروپای غریر را نسبت به همه مدل های موجود  
خایل از کاستی ها  در جهان بهتی یم دانم؛ و اما این مدل چنان که همه یم بینیم  

ن راه تکامل این مدل از طریق ریفرم ها و یا ایجاد بدیل در برابر    –نیست   یافیی
آن ، کاری است که اروپایی ها خود از هر نظری به مراتب بیشتی از ما ظرفیت  

 فکری آن را دارند. 

م نیست. حل   ن در افغانستان مساله روی انتخاب رسمایه داری و یا سوسیالت 
افغانس  ،  مسایل  ماوو  و  ن  لنی   ، مارکس  نظریات  منظر  از  باید  نه  هم  را  تان 

وی سیایس چپ   جستجو کرد. این به معنای آن نیست که افغانستان به یک نت 
نیازی نیست. نه خت  افغانستان به چپ میانه ی مدرن ، غت  ایدیولوژیک و  

 اجتمایع که بتواند بر 
ی

نامه  معتقد و وفادار به دیموکرایس و عدالت و همبسته گ
ی بازسازی معارص افغانستان با همه مولفه های الزم را به صورت متوازن و  
ن چتر در افغانستان به وجود   ورت دارد. هر قدر زودتر چنی  موثر ارایه کند، رصن

 بیاید و تبارز کند، همانقدر بهتی . 

ن حرکتی کومک کند.   به باور من نقد سیستماتیک از ح د خ ا ، یم تواند به چنی 
 صدیق وفا

ک اجتمایع و سيایس؛ و   عبيدی عزيز، دوست دوران مکتب حبييه و کار مشتی
اشارات  از  انديش؛  سالم  متفکر  و  مستعد  ،جوان  عزيز  نجيیم  جان  فياض 
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 که به نوسازی انديشه یی  
وتوضيحات تان دريافتم که شما مانند همه کساین

 وب  هسازی مبارزه دادخواهانه یم انديشند، یم انديشيد؛ 

اينکه در   حرف ايجاد و   نخست  نياز ظهور حزب در آن مقطع زماین   مساله 
چار  و  ايم  برداشته  ک  مشتی عرصه گامهای  اين  در  و  داريم  نظر  توافق  باهم 

 مست  واحد گام گذاشته ايم.  صباچ باهم يکجا در 

زيرا در همان وقت ايجاد حزب بمثابه رهنمای عمل روشنفکران وزحمتکشان 
ورت تاريخن بود.   رصن

و حا م  ن سوسيالت  جهاین  شکست  علل  بازگشایی  به  برمیگرديم  گری    هنگار   ال 
و  تاري    خ  حزب    دلخوای  سوی  از  ايديالوژيک  قالبهای  برمبنای  جامعه که 

و  احزاب کارگری  شوری،  اتحاد  و   کمونيست  از   کمونيستی  آن    شماری  اقمار 
 صورت گرفت. 

 نقد اين پروسه مستلزم کاوش ويژه ومطالعه سيتماتيک است. 

برابر   دهند پهنه بحث در ر  نقد قرا  ستاین که ميخواهند اين روند را مورد ) دو 
 شان گشوده است(

تحليل   برمبنای  بايست  آنهم  است که  حساب گذشته  تصفيه  ديگر  مساله 
د.   نقادانه وعلیم وبدور از مصلحتهای خصمانه يا هواخواهانه صورت گت 

؛ محم   گانه و   ۴هرگاه به اضافه پرسشهای   ن ن  چندگانه پيشی  لهای بحث را چنی 
 انکشاف دهيم، ممکن به نتايج ملموس برسيم. 

روی  آ مساله  افغانستان  در  تان:"  نوشته  اخت   پارگراف  است:  نچه گفتتن 
م نیست. حل مسایل افغانستان را هم نه   ن انتخاب رسمایه داری و یا سوسیالت 
ن و ماوو ، جستجو کرد. این به معنای آ ن  باید از منظر نظریات مارکس ، لنی 

خت    نه  نیست.  نیازی  چپ  سیایس  وی  نت  یک  به  افغانستان  نیست که 
به   وفادار  و  معتقد  و  ایدیولوژیک  غت    ، مدرن  ی  میانه  چپ  به  افغانستان 
بازسازی   ی  برنامه  بتواند  اجتمایع که   

ی
همبسته گ و  عدالت  و  دیموکرایس 
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ایه معارص افغانستان با همه مولفه های الزم را به صورت متوازن و موثر ار 
ورت دارد.   کند، رصن

ن چتر در افغانستان به وجود بیاید و تبارز کند، همانقدر  هر قدر زودتر چنی 
 بهتی . " 

ن چپ ميانه ی مدرن غت  ايديالو  سوسيال دموکرایس ياد شده    يک و... و ژ همی 
يت ما منجمله اين قلم است.  در   پارگراف باالتر شما غايهء اکتر

ک و   وجود کليت اختالف نظر فاحش    پس در  ک   ندارد، وجوه مشتی آرمان مشتی
ند.  همچنان مبارزه داد خواهانه سالهای جواین ما را  ن  به همديگت  گره مت 

انديشه ها   ارايه  از طرز  باشد ممکن نایسی  هرگاه وجوه اختالفن وجود داشته 
ياران ديگر تبلور آرمانهای    رحال تا کنون در يافتم که نگاههای شما و ه  به  باشد،

ديروز  و   حزب  بوده  فکری  نوسازی  های  انديشه  در   با  آرمانها  چنان    تحقق 
 وضعيت کنوین يک تحليل مشخص وضع کنوین رایم طلبد. 

ن بياييد که به تعدد   : به رهتر پرولتاريای روسيه گفتند: که رفيق لنی  يک شوچن
جلسه   جلسات کاهش دهيم، ايشان فرمودند: ) پس بياييد که اين پرسش را در 

بنيادين و مطرح کنيم" من ه   م در پايان اضافه مينمايم: تحقق آن آرمانهای 
دارد. هدف از " تحليل    نوسازی جنبش چپ به يک تحليل وضعيت تازه نياز 

نیست   است. همو مساله الف قامت يار است هههه مشخص وضعيت بود و 
 ... چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم بر لوح دلم جز الف قامت يار 

 حشمت رستگار

 یاداشت وفای گرایم پرسش های قابل بحث مطرح است . ییک از علت هایی در  

ی   اندیشه  در  ابهامات  و  ها  تضاد  برچن   ، ام  داشته  توجه  آن  به  من  را که 

م   ن  و  یی شود ، نا رساه  قادی نتلنینسم است که اگر با آن برخورد اع  -مارکست 

م که یم گوید ه  ب  صحت آن را یم توان سنجش کرد.  ن طور مثال شعار مارکست 

م تشکیل جامعه ی است که " از هر کس به اندازه ی تواناین   ن هدف از کمونت 

برای   داده شود"  پاداش  نیازش  اندازه ی  به  به هرکس  اش کار گرفته شود و 

تحقق این شعار آرماین میلیون ها انسان رسهای شان را دادند . اگر امروز ما  
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یم . اولن معلوم شده    یی و تجزیه کنیم به نارسااین شعار را تحلیل   آن یر میتر

ی نیستند .بسیاری کاالهایی  ی محدود و قابل اندازه گت  که در    که نیاز های بشی

ن وجود نیزمان مارکس و ل داشت ، اکنون جز احتیاجات روزانه است و با  ه  نی 

اع یم شودو همه ی انسان های یم خو  اهند  گذشت هر روز کاال های جدید اختی

اگر قرار بود که همه برای احتیاجات محدودی   که این کاال ها را داشته باشند. 

اعات ن فت در عرصه ی اختی رسیدیم.   یمه  کار کنند ، هیچ وقت به این پیشی

سوسیالسیم مطرح یم شود پر از تناقص و عدم    اصل مساوات را که در   - دوم  

است.  تطب  مساوت  اساس  بر  سوسیالیسم  در  ها  مساوات اگر کاال  پالن  یق 

اع و نو آوری ب ه ی زیادی برای اختی ن وجود  ه  سوسیالیستی تولید یم شود ، انگت 

یم آورد و در نتیجه نیاز های روز افزون انسان جامعه ی سوسیالیستی را   هن

یس به کاال های نو و با کیفیت بر آورده ن    یم کند.  هبرای دستی

 صدیق رهپو طرزی 

 به اجازه همسخنان

  در این برگ
ٔ
گفتمان،، بر آنم تا بار دیگر یاد آور یم شوم که اکر به صورت    ٫٫ه

پیچ و بغرنج   پیج در  این همه مساله های  البته جدی، در یر رد یایر  جدی، 

وع کرد. البته   هستید، از همان رسچشمه که دیدگاه های مارکس است، باید رسی

 قدما  
ٔ
ده گپ زد و به گفته لب لعاب،،    ٫٫در این تنگجا یم توان به صورت فشی

یا شمیه را ارایه کرد. البته آناین که رس آن دارند تا بحث دراز دامتن را به شکل  

انجام دهند.   را  این کار  توانند  آنان یم  بیندازند، ساده است.  مقاله ها به راه 

،، و یا    ٫٫نخست آن ها را یم توان در میدان های اندیشه یی   دیدگاه،،    ٫٫آسمایی

د و   ان گرانقدر آن ها یم توانند، این نوشته ها را  به دست نشی ستر سپس دبت 

پردازیم، آب ها در میان ه  در این جا پیوند، دهند. اگر به ریشه و رس چشمه ن

ی را   راه گاه صاف و بیگاه گل آلود یم نمایند. من با دیدگاه آقای عبیدی که ست 

از م برابر ما قرار دادند، موافقم. من فکر یم کنم بخش بزرگ  ن رس  در  ا چنی 

گذشتی داریم. این ست  و حرکت خود نشان یم دهد که ما تا آن گایه که به  
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یم بریم. به باور من تا این مساله صاف و  ه  پردازیم، راه به جایی نه رسچشمه ن

 گردد، ما هم چنان در دایرٔه ابهام رس گردان خواهیم ماند. ه  روشن ن

 اندیشه و  البته این نکته را باید یاد آور شوم:  
ٔ
آناین که نیم خواهند از گذشته

قرار  توجه  مورد  باید  و  است  شان  حق  این  بگذرند،  خویش  ایدیولوژیک 
ند.این باور من است تا دیگران را چر اندیشه یی در رس باشد!   گت 

 فرید مزدک 

دوست عزیز وفا ، به فکر من ایجاد حزب د خ ا بیشتی یک همگرایی با جریان  
به    ۱۹۱۹روسیه ایجاد شده بود .از سال    ۱۹۱۷نقالب  های بود که پس از ا 

ن ب صورت منظم برای ایجاد هسته های خودی که باید در خط  ه  بعد کمینتی
ش " جنبش   ن برای گستی داخت . کمینتی دفاع از منافع شوروی کار میکردند میتر
کمونیستی و کارگری " در آسیا برنامه های را عمیل کرد که به ایجاد احزاب "  

 " در کشور های آسیایی منجر گردید . نفرت از  یی دموکراتیک و توده    - میل  
استعمار گران غریر دولت نو تشکیل شوروی را برای انقالبیون این کشور ها و 

این حالت را در نقش مسکو برای    شان جذابیت بیشتی میبخشید.   گان ههمسای
ر های ایجاد حزب کمونیست هند، حزب تودۀ ایران و احزاب کمونیست کشو 

ن نامۀ احزاب  ی عریر با روشتن کامل میتوان دید . خطوط اسایس برنامه و آ  ی 
صورت همگون در اسناد آن ه مذکور بر همان تز های لنیتن استوار است که ب

های  و  نت  انسجام"  برای  مبارزه  افغانستان  در   . است  یافته  انعکاس  احزاب 
اهد تاریخن سفرای  بر اساس شو   ر و تندتر صورت گرفته است. تخودی "آشکار 

ن   ۱۹۴۳کابل تا سال    روسیۀ شوروی در  همزمان نمایندگان با صالحیت کمینتی
از قرار معلوم در ایجاد تمام محافل که بعد ها به ایجاد جریا ن دمو    بوده اند. 

 کراتیک خلق انجامید سفارت روسیۀ شوروی نقش مستقیم داشته است . 

ک وادار شدند ؟ چه کش آنها را  گونه تره گ و کارمل با هم به کار مش  هچ تی
ن حزب خودشان " مرامنامه " ، " اساسنامه  اب هم نزدیک ساخت ؟ آیا موسسی 

ک کارمل در جریدۀ خلق  ه  " و مقالۀ " راه ها و وسایل تحقق .....را که ب نام بتر
اکاز    ینشی گردید تهیه کرده بودند ؟ چرا تعداد های جدی محافل    هکنند  اشتی
ن راه خویش را جدا کردند . زند  نشان داد که ح د خ ا در حال و   هنخستی 

ی
گ

  - نیتن یهوای غت  خودی ، غت  وطتن پرورش یافت . روح و روان ما پر از ُمدل ل
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شوروی نظام سیایس بود . تقدیس این ُمدل در سال اول حاکمیت حزب توسط  
بر  وحشتناک  زورگویی  در  و   

ن امی  و  یفانۀ  تره گ  آرمانهای رسی  ، آن  تعمیل  ای 
قانون    ،مرکزیت مطلق  . را که با آن حزب همراه شده بودند برباد داد    انسانهایی 

تمام احزاب ل بر  بوده است . رسکوب ها و تصفیه ها در مراحل  یحاکم  نیتن 
 ح ک اش، زور گویی در تطبیق ُمدل رویس " جامعۀ کمونیستی   ه مختلف زند

ی
گ

ی مارکس و آنهم در جامعۀ روسیه که مورد نظر مارکس  " بر اساس اندیشه ها
بوده است نشان دهندۀ تضاد آشکار میا ن آرما ن ترفی ، عدالت و دموکرایس  ه  ن

ل حزب   . میباشد  شوروی  سیایس  بستۀ  ساختار  شوروی  یبا  ساختار  و  نیتن 
و شوفی  آن شور  با   . بودند  زا  و خشونت  زده  برژنف    استبداد  و  ن  ستالی  که 

خر پذیرفتتن   .  وشبودند  بود  پذیرش  قابل  غت   او  اصالحات  برنامۀ  و  چف 
ایط فوق العاده عقب ماندۀ اقتصادی و   بدبختانه در کشور ما آن ُمدل در رسی

 از زور عمیل گردید .  هاجتمایع با استفاد

 صدیق وفا

از  پيش  قرن  يک  پسندانه  ترفی  جهشهای  ن  نخستی  آيا  مزدک،  عزيز    دوست 
وطيت، ويش زلميان، تاسيس جمعيت وطن ) غبار(   امروز مانند نهضت مشی

افغان که  آزاديخواهانه جوانان  ندای خلق )محمودی( جنبش  ، نشی جريده 
حرکت    دهها تالش و   شد و   ۱۹۱۹سال    منتج به استقالل سيایس افغانستان در 

که خود توانایی بپا ايستاده    ۱۹۱۷ديگر دادخواهانه همه تحت تاثت  انقالب  
 هنوز نوزاد بود به وجود آمده است؟ داشت و ه ن شدن را 

ن در      ايجاد و   ۱۹۱۹سال    به فرموده شما کمينتی
ی

ان آن به نماينده گ گويا سفت 
وک  از  میل    جنبش کمونيستی   ( حزب  های  ايجاد  به  در   -ارگری   دموکراتيک( 

 کشورهای اسيایی پرداختند!! 

افغان که   اما  شهای منسجم روشنفکران  ن ن خت  تاري    خ شاهد است که نخستی 
مطالبات ترفی پسندانه را دربرابر خود قرارداده بودند ودست به ايجاد سازمان 
های تحول طلتر زده بودند نه تنها قبل ازانقالب اکتوبر بود،بلکه به آن انقالب  

 رسمشق بود. 
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بنيادی   چپ  جنبشهای  دهنده  ادامه  حزب)د.خ.ا(  اينجاست که  در  سخن 
ايديالوژ  بينش  بر  باتکيه  بود که  انقالیر  افغانستان   

دگرگوین طبقه کارگر  ی 
 خود قرارداد.  برابر  جامعه را به حيث وظيفه تاريخن در 

م تاريخن همان زمان بود. یحزب توط ايجاد  ،بل نيازمتر
 ه ین

ازسال    اين بعد  دموکرایس    ۱۳۴۳برابر   ۱۹۶۵که  مطلق،فقدان  بنابرمرکزيت 
وکمبود   ومليت گرایی  سمتگرایی  بازی،  جناح  بازی،  فرکسيون   ، حزیر  درون 

اجتمایع های  درعرصه  علیم  پژوهش  يک  -عنرص  وتکيه  وسيایس  اقتصادی 
ناتوانایی   دراثر  درمجموع  ايران(  توده  ) شوروی وحزب   

وین بت  آثار  به  جانبه 
ان به لغز  ان ناپذير مواجه شد، اين  وضعف ايديالوژيک رهتر شها وانحرافات چتر

 ديگر معلولهای اند که علت آن بيان شد. 

انحرافات   به ويژه  ابرقدرتهاو  ، جنگ تحميیل ومداخله  قوای شوروی  با ورد 
فی حزب بر چيده شد، حزب   ی زمينه های تحقق برنامه متی واشتباهات رهتر

شما   جناب  شمول  به  آن  ان  رهتر يت  اکتر توافق  عامل  به  به  مزدک گرایم 
واکراء زايل گرديد.   سياستهای شوروی مبدل وهويت میل ومستقل آن باجتر

اينکه حاال شما هم میگوييد: " مرامنامه" و"اسناسنامه" حزب ومقاله " راهها  
وپوست   وباگوشت  بودم  اسناد  اين  مدرس  سالها  قلم  اين  ..." که  ووسايل 

ن   احساس ميکنم که کارخودی بود وشما ميگوييد  که: به وسيله نماينده کمينتی
نوشته شده وحزب به عامل شوروی مبدل شده بود ، بامعذرت همان قصه  

 معروف ) ...... صاحب خانه هم ميگويد ( را بياد انسان یم آورد. 

به   اگر روشتن  نکته  امون چند  پت  از شما دوست عزيز خواهشمندم که  حاال 
 اندازيد؟ 

 آمد؟ مرکزيت مطلق چه گونه به وجود  -۱

۲-  
ی

ان از  چند دسته گ ه آن چر   رهتر ن  بود؟ کدام زمان آغاز يافت وانگت 
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گونه    گونه؟ چر   جناج حزب بود يا چر   دو   دست هر ه  ثور ب  یانساتيف کودتا  -۳
 بعد از ثور به وجود آمد؟  یها گژرویی 

 مبدل شد؟   یشورو  یچرا حزب به عامل سياستها -۴

و   ی چرا شمار   -۵ ان به شمول حلقه بت  آن به    یوکميته مرکز   سيایس   ی از رهتر
 پيوستند وحزب ودولت را به سقوط مواجه ساختند.  ی جهاد ی تنظيمها

 فرید مزدک 

دوست گرایم وفا ، بدون شک قدرت های بزرگ کار در کشور های کوچک را  
وع ن کرده اند بلکه از امکانات و ریزرف های موجود هر کشور برای  ه  از هیچ رسی

دۀ آزادی خوایه در هند را خوِد   نفوذ خویش استفاده برده اند . جنبش گستی
ن از   ی در میان نخبه   ۱۹۲۰هندی ها ایجاد کردند اما کمینتی به بعد به رسباز گت 

در ایران و یا    های این جنبش به هدف ایجاد یک ساختار سیایس آغاز کرد . 
 . قرار گرفت  مسکو  افزاری  استفادۀ  مورد  داشت که  وجود  میل  های  زمینه 

زا اسکندري را روس ها به ایران ن فرستادند تا "حزب برادر " ایجاد  ه  سليمان مت 
در  خود  او  های    کند  اندیشه  طرفدار  و  دموکرات  یک  چون  رخویش  کشو 

 شناخته میشد . آشنایی با پروتو کول مالقا
تهای ِسلُيو کوف افش  سوسیالیستی

زا در سپتامتر   ن ها   ۱۹۴۱ارتش رسخ با سلیمان مت  ر ا برای بیان نقش    بسیار چت 
مسکو در ایجاد " احزاب برادر " روشن میسازد . در نتیجۀ مداخلۀ مسکو و  

ن نه تمام بلکه یک بخشی  از جنبش های عدالت خواه و آزادی طلب با    کمینتی
ن بود . ح د    کردند .   لنیتن ظهور   - رنگ و کیفیت شوروی در کشور ما هم چنی 

شد بلکه از درون جریان های سیایس عملن  ه  خ ا از آسمان یا مسکو فرستاد ن 
 موجود رسبلند کرد . 

وین ها در تنظیم بخش زیاِد اسناد اسایس ح د خ ا از ایجاد   در رابطه به نقش بت 
وی    چ پلنیچکه به غت  از  

برچن نوشته ها و  آن تا آخرین روز اقامت ویکتور پتی
ن سندی را که خود " ما و شما " آماده   مدارک مربوط به دوران تره گ و امی 

 ه  در مورد چ  دارد . ه  کرده باشیم وجود ن
ی

ن چ  روز ی مرکزيت مطلق د  جاد ی ا  گونیک   ت 
 اشاره کنم :  توانمینوشتم ، اما به دو عامل بازهم م یی ها
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ن  ۱ تجربه     ها  کیدموکرات  ۀبود  ساختار  جامع  اجتمایع-  ایسیس  یدر    ۀ " 
 "افغاین 

دو عامل   نیساختار حزب . ا  تن یلن  یها  بی پرنس   یچرا  چون و   یر   رشی  پذ   ۲
ن موسس     کشاند یم کیدمو کرات  ت  حزب بسته و غ ک ی جاد یا ی سو ه حزب را ب ی 

  
ی

ان " همیشه وجود داشته ، به فکر من بهتی است رنگارنیک  رهتر
ی

چند د سته گ
 نه زشت بلکه زیبایی است . دیدگاه ها و سلیقه ها  

ی
  گفته شود . این رنگارنیک

 " ن  برای این
ی

 زمینۀ " چند دسته گ
ی

گردد به تولرانس و رواداری،  ه  که این رنگارنیک
یک   در  است که  نیاز  باز کار  فضای  و  استقالل  و  همدیگر  تحمل  و  رعایت 

 . ساختار غت  دموکراتیک میش نیستند 

ان آن    آن   ه حزب را از سال های نخست زنددوست ارزشمند وفا ، شما رهتر
ی

گ
از سالهای   اما من  بیاد دارم آن مدیی را که شما    ۱۹۸۵میشناسید؛   . به بعد 

از شما خاطرات  و مسو  بگویم که  . میخواهم  بودید  ل و منشی من در حزب 
دارید    یهای بسیار ارزشمند  هخوش فراوان دارم و فکر میکنم که شما خاطر 

سوال    ۳که بیان آن ها برای نقد سازندۀ دیروزما مفید خواهد بود . من به  
قابل   دیدگاه  در سایت  ام که همه  پاسخ گفته  بحث های گذشته  در  آخری 

ن تشویق شوند .  س اند . امیدوارم همه برای گفیی میدانم چرا بزرگان یا  ه  ن دستی
بشکند به شکستنش    خاموش اند یا غرق در بحر عواطف و آن که خامویسی را 

 میکوشند . 

 صدیق رهپو طرزی 

به ریشه ها باید پرداخت تا پاسخ هایی در برابر پرسش های همه فصل های  
 یافت. 

 قدیر حبیب

شد که کاوش در اصول و ضوابط ساختاری  ه  دوستان عزیز، رس انجام معلوم ن 
 در یر دارد. حزب دیروزین را احیا میکنیم؟ بر 

هرچر    حزب دیروزین ما، چر هدفن
از تجارب دیروز ما   یا  آینده است خط بطالن میکشیم؟  حزب در گذشته و 

وضعیت ناگوار حاکم برجامعه   ،برای ایجاد یک سازمان جدید و مدرین که بر 
با   و  خونشد  دوست  یک  باشد  ممکن  اگر  برمیداریم؟  مایه  باشد،  اثر گذار 
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 در این زمینه دوستان را روشن بسازند تا بحث س 
ً
ودمند جاری،  حوصله لطفا

 انسجام فکری بهتی بیابد. 

 فرید مزدک 

ن آخری را باید انجام داد . اما به فکر من در خارج حزب    ، حبیب گرایم ، همی 
راه انداخت . این حرکت باید  ه  سازی درست نیست .اما یک حرکت را میتوان ب

و   نت  به یک   ، بگذرد  نقد گذشته  امروز  ی  از  به  و  مبدل گردد  منقد  دۀ  گستی
دازد .  منظور من از نقد بر عکس آنچه تعداد از رفقا فکر میکنند خرابکاری    بتر

ها نیست بلکه آنچه باید میشد را از آنچه ن  ن باید میشد  ه و برباد دادن همه چت 
است.  امروز    ما   تفکیک کردن  و  دیروز  به  نسبت  واقعبینانه  و  دید جدی  به 

که دیده میشود هنوز    خویش نیاز داریم نه برخورد عاطفن و احساسایی ، طوری
 از "رفقا" را در این زمینه با خود داشته باشیم.   یزمان کار داریم تا کمیت بزرگتی 

 
 صدیق وفا

ی  دوست گرانقدر مزدک عزيز، تابو شکن و رفيق مستعدی که   به رغم کناره گت 
پرسشها   از  انبویه  و  ديروز  وی سيایس  بت  اعضای  از  نيشتن شماری  وعزلت 

روشنگری قرارداريد   هم در موضع پاسخدیه و   ناسالم باز  وانتقاد های سالم و 
روزهای    . خوشنودم گنجينه  و  استعداد  به  ريشه  تان  امروز   

ی
گ ايستاده 

ک مان در   کار   شما از   . دشوارگذشته دارد  ن قبل از تحول ثور  سا  مشتی لهای پيشی 
رسشار از عشق و  من هم مانند همه ياران از آن سالهای پرافتخار و  . ياد کرديد 

و  انقالیر  دارم  تالش  ناشدین  فراموش  خاطرات  از کار   - دادخواهانه  ويژه   به 
با شما در  ک  ه و رده بندی و   . حوزه های حزیر   مشتی رسانيدن به موقع    ذخت 

ات حزیر منجمله جريده  تابناک پرچم خلق به همه به شمول سازمانهای    نشی
پراتيک سازماین که ياد آوری همه آن در    وری و یعرصه ها ت  در   واليات و   مرکز و 

 اين مقطع نیم گنجد داريم. 

 برميگرديم به اصل موضوع: 

چرایی فروپایسی حزب )د.خ.ا( است، ديگر همه ساده    اگر مساله رس برریس و 
که برميگردد به    تیوریکه دارد: نخست ازنگاه  ميدانيم که اين کار چند شاخص 
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ی را که آقای رهپو به ريشه یانديشه های بنيادگذاران ت ن  ) چت 
وری مبارزه طبقایی

معارص که  انقالیر  جنبشهای  انداز  چشم  نگاه  از  دوم  ميدانند(،  ن  پرداخیی
و  داری  رسمايه  پرولتاريای کشورهای  شوروی،  م  ن سوسيالت   ( به    برميگردد 

 یی بخش میل(جنبشهای رها

 اگر مراد از تصفيه حساب با گذشته است:  و 

عزيز که در آغاز مبحث گفتند شهامت بينظت  ميخواهد وبه    نجيیمبه گفته  
؛که تشخيص کند   مباحثه کننده گان خونشد وباحوصله  گفته حبيب عزيز 

ن که زمينه ها  تصفيه حساب باک آن بايد روشن   یودرکدام عرصه ها وبه يقی 
  راتيک سيایس وپ   " تشکيالیی یشود که از نگاه من ناگزيز از) تفکر " ايديالوژ 

 گذرد .(   یم

تخريب پروسه   و  ی نقد نبايد ويرانگر  گفتند از   که مزذک گرایم  یما طور  هدف
فدا    ها و   را با قرباین   صد سال اخت  آن  باشد که روشنفکران افغانستان یط  هایی 

ين شان به ما به ارمغان گذاشته اند.  ینمودن جانها  شت 

ماست که   پژوهشگران  یحاال چشم انتظار ما سو   عزيران متشکرم و   حضور   از 
   یسالها

ی
بار زنده گ تزها چه    شان  پر  اين  اند، که در  را وقف پژوهش نموده 

 افزايند.  را یم یسنتی 

 قدیر حبیب

ی از تجارب دیروز باید اساس سازمان   پس وقتی قرار بر این است که با بهره گت 
جدیدی را بگذاریم ، چرا آن تجربۀ پرعمق و پر پهنا را در یک حلقۀ محدود  

مطرح میسازیم؟ ما اگر به لحاظ شماره همان دوصد هزار دیروز را هم  فکری  
ه  در ف ب حارصن ببینیم از لحاظ فکری زیاد از همدیگر ما متفاوتتی اندیشیده ن

میتوانیم. ما از رس خوشبیتن فکر میکنیم که از محدودۀ ایدیولوژی فراتر رفته  
ایدیولوژی ممکن نیست که با  با اعالن مقاطعه  تنها  تارهای   ایم.  از  ذهن ما 

یابد.  رهایی  ایدیولوژی  یک  را    عنکبویی  سازماین  باید  ایم که  وقتی گفته   
ً
مثال

اساس بگذاریم ، عده یی از رفقا با گالیه اظهار داشته اند که » حزب ما هنوز  
زنده است، چر لزویم دارد که حزب دیگری بسازیم« بر عکس این دسته، عدۀ  
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ایدیولوژی فرا  هرگونه    دیگری که گوییا  ایجاد  با  مخالفت  در   ، میکنند  فکر 
سازمان سیایس استدالل دارند که چون ویراین دیروزین از اثر کارکردهای حزب  

ن سازمان سیایس را جفا در حق جنبش و مردم میدانند.  به نظر    بوده بناًء ساخیی
دو دسته ایدیولوژیک یم اندیشند . ییک آشکارا و با محبت در آن بند    من هر 
 دو یکیست،  ست و دیگری غت  مستقیم و با خشونت اما محور فکر هر است  ا

ایدیولوژی ، مختص به چپ نیست.  این گونه اسارت ذهن در  فقط دیروز. 
من فکر میکنم که حزب تنها به ما مربوط    یم اندیشند. ه  راستیها هم بهتی از ما ن

 از برچن مزایایش سود شخیص هم برده ایم اما این 
ً
با    نمیشد. ما یقینا حزب 

بسا  چر  و  داشت  مستقیم  رابطۀ  مردم کشور  همه   
ی

زنده گ به  کارکردهایش 
آن عذاب کشیدند. من فکر میکنم که برریس همه جانبۀ این مهیم    مردیم که از 

ون است و هم با رصف وقت   که در برابر خود گذاشته ایم هم از توان ما بت 
که که در سازمان آیندۀ    اگر به این یم اندیشیم  میدهد. ه  زیاد حاصیل به دست ن

، زباین ، تعلقات سیایس  ما همه افراد جامعه بدون محدودیت باورهای فلسفن
ه میتوانند حضور داشته باشند ، باید طرفی   دیروز و امروز ، محیل، نژادی و غت 

 جستجو کنیم که زمینۀ حضور فکری همه را مهیا ساخته بتوانیم. 

 صدیق وفا

نحبيب گرایم،   من  نه  نجيیم تابحال  هم  ونه  مزدک  حزب    ه  ايجاد کدام  از 
هماین   وياسازماین  است  سيستماتيک  نقد  من  هدف  ايم؛  شده  آور  که    ياد 

باال    را بيان داشتم، مزدک هم در   آن  یمطرح کرده است، که شاخصها  یعبيد
آن توافق    ا من ب  درست نيست و   یحزب ساز   ،خارج  به رصاحت گفته که در 

داخل کشور مرجعيت دارد، ما گفته   وسازمان فقط در   زبدارم، زيرا ايجاد ح
.  ايم يک حرکت که آنهم بايد از نقد بگذرد و  ن  فقط همی 

  اين نقد را خدمت عزيزان برجسته ساخيتم آن دوستی   یديگران شاخصها  و   من
و  دارد  و   خونشد یم   که حوصله  يادداشت  را  آن شاخصها  ميتواند    انديشد 
امون هريک طور  کنم    فکریم . را بيان کند  انديشد نکات نظر خويش  که یم   یپت 

کنم    یم  هريک طرح نو در اندازيم فکر   اگر   ویل  ؛در پايان به نقد نزديک ميشويم
 يک نقطه خواهيم ماند.  تا پايان سال در 
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ک مبا  چون تجربه کار   هم  باز  دارم آنچه خشوان ه  ن  ثه با اين حلقه را حمشتی
 دارم. ه ن یدانند من ترديد

 حمید عبیدی

من با مزدک گرایمی هم باورم که »حزب سازي« در خارج مثل آببازي روي رسک  
ی که تا کنون صورت گرفته اند به هيچ تشکل و   قت  است. تشکيل سازي هایی
ی نه رسيده اند؛ زيرا همه از جمله بر مبناي تصور در مورد وجود وجوه   نتيجه یی

اکی که  
ن  اشتی ديگر وجود نه دارند صورت گرفته اند. ما تا هنوز با کنار گذاشیی

طرز تفکر ، عمل و روحيه ي گذشته و ايجاد يک تفکر تازه بسيار فاصله داريم.  

من با شما موافقم که اگر قرار باشد يک جنبش سيایسی »چپ« در افغانستان  
یسی گذشته ايجاد شود، اين حرکت نه بايد در حدود و ثغور مرزبندي هاي سيا

ی از اعضاي سابق ح د خ ا و احزاب و سازمان هاي 
د. اين تنها بخشی صورت بگت 

ی ديروزي نيستند که امروز طور ديگر یمی انديشند؛ بل امروز در افغانستان  چتر
نسل نو رسبلند کرده است که در تجربه ي تلخ ديروز هيچ سهیمی جز چشيدن 

ند. شايد و يا هم به احتمال قرين  مزه ي تلخ نتايج و پيامدهاي آن را نه داشته ا
ی از ميان اين نسل رس بلند کند و شايد سهم  

ن جنبشی ن ممکن است چنی  به يقی 
ی  
ما تنها اين باشد تا تجربه ي خود را صادقانه با اين نسل در ميان گذاريم. وقتی

ی کومک  
ن حرکتی من نوشتم»...نقد سيستماتيک از ح د خ ا یمی تواند به چنی 

ی و فکري بود... فکر یمی کنم »م  کند« ، هدفم بيشتی 
«  اايجاد فضاي تازه ي رواین

ن نقدي داريم. من   ن به چنی  ي براي پرداخیی خارج نشينان وقت و فرصت بيشتی
با آقاي رهپو اصولن در اين مورد موافقم که به ريشه بايد پرداخت. و اما سووال  

ی به آن ريشه ) آثار   ريشه یی
ن ظریات مارکس(  و ن    اين است که آيا ما توان پرداخیی

را داريم و اگر نه داريم آيا بهتی نيست آثاري را در اين مورد مثلن خود آقاي  
 رهپو و آقاي نجيیمی ترجمه کنند؟! 

 غرزى اليق

ترجمه یر مورد   به  از رسگرم شدن  پیش  آن ریشه  به   ریشه یی 
ن پرداخیی برای 

شود . بخش  دیگر مرور   نیست آنچه که افغانان خود تا حال نوشته اند ، بار
 همسخنان گذاشته بودم .   این فهرست را در اختیار
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 حمید عبیدی

هدف من بيشتی مواد در مورد نظريات انديشه ورزان معارص در مورد نظريات  
ن و تفاوت هاي اسایسی ميان اين دو است . از سوي ديگر اصلن   مارکس و لينی 

ظريات يک انديشه  ي ن اين تصور که جهان ديروز ، امروز و فردا تنها از دريچه
 ورز قابل شناخت باشد، از اساس نادرست است. 

 قدیر حبیب

وفای گرایم ،نقد سیستماتیک به کارشناساین نیازمند است که غت  از مسلک و 
داشته باشند. ما با این شمارۀ معدود  ه  عرصۀ کار اختصاض شان مشغله یی ن

اد و عنارص مختلف  و با این محدودیت مسلیک، یک سیستم اندیشه یی پر از ابع
همان  انجام  برای  برد.  خواهیم  پایان  به  چر گونه  را  مختلف  های  تفست  با 
آرزومندی نیک شما هم که شده باید از دیگران و از دیدگاهای مختلف بهره  
بجوییم. اگر مشخصتی بگوییم، برای نقد هربخشی از ابعاد سازندۀ این سیستم  

 اندیشه یی ، یک صفحۀ ف ب را اختصاص مید
ٔ
ه  جهان ن  هیم . اگر به همه

نت ختر میدهیم و با مخترص توضیح   ن انتی ن مشمولی  میتوانیم حد کم به همی 
مرام ، تقاضا میکنیم که نظر به عالقمندیها و تجارب شان در زمینۀ بحثهای  
مطروحه ابراز نظر بفرمایند. محدودیتهای دست و پاگت  شناخته شده را یر  

میکشیم که چر ازش بور میشود. شاید این قدم    اعتبار اعالن میکنیم و انتظار 
 گام بعدی را به دنبال داشته باشد. 

 صدیق وفا

در  من  عزيز؛  حزب    حبيب  نقد  از  قبل  بودم که:  دانسته گفته  نخست 
در  بازهم  پس   .... است  الزم  افغانستان  خلق  اویل   دموکراتيک  نقطه  همان 

و  دوم  نخست،  تبرصه  در  شما  بعدی  برگشتيم.  در   يادداشتهای  ن    من  همی 
ن دشواری نقد سيتماتيک را گفته امده ام.   صفحه مالحظه کنيد همی 

نجيیم پژوهشهایی    اما طوری که ديده ميشود به گفته عبيدی آقايان رهپو و 
 منابع خارچر ترجمه کنند.  دارند و اضافه نموده اگر پيش زمينه ها را از 
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ن نقدی در همچنان نکته نظر شما یم رساند که ما هنوز ب  اين امر و    رای چنی 
 فکری نداريم. 

ی
 مقطع کنوین آماده گ

 بگذاريم و مبحث را پايان يافته به پنداريم.  پس بياييد کار را به اهل کار 

 قدیر حبیب

دو ممکن است. اگر حزب همان   و داخل هر   وفای عزیز، حزب سازی در خارج
ن تاری    خ  سازمانیست که اساسش را رفیق نورمحمد تره گ در فالن سال و در فال

سیایس  سازمان  اگر  ویل  نیست  ممکن  خارج  در  هم  راستی  به  گذاشت، 
ه  آموزشگاه و دانشگایه سیایس برای شناخت جامعه باشد، جایش هیچ فرق ن

میکند. ما باید از طریق روکرد به دانش مسلیک و معارص آدمها از ساختار جامعۀ 
ها، برای سازمان  خود درک و شناختی به دست آوریم و در روشتن تحلیلهای آن 

بر اساسات علوم معارص استوار است که   امروز ما  بریزیم. جامعۀ  برنامه  ما 
ن دانشها میش میگردد. اگر گزافه ن  ن به مدد همی   شناختش نت 

ً
گفته باشم ه  طبعا

امکان  از وطن  ون  بت  انبار شده. در  از وطن  ون  بت  ما در  عصارۀ روشنفکری 
یس به اندیشمندان بیشتی از داخ ل است. اگر تنها حضور جسماین کاری دستی

دفتی   و  دیوان  در  یافته  تسجیل  سازمان  چند  میتوانست صدو  برده  پیش  از 
 رسکاری باید بر این پراگنده گیها غالب میشد. 

 صدیق وفا

داخل ويا خارج حزب وسازمان    ساختاری ميتوان در   نگاه تخنيیک و   هرچند از 
اما ازنگاه قانونمندی های جامعه ساخت ، چنانچه صد ها حزب ساخته اند،  

با تحليل وضعيت داخل  شنایس مؤثريت وکارایی حزب فقط زماین است که 
ون از وطن   ساخته شده باشد. اين که در بت 

کشور بر داده ها وفاکتهای دروین
انبارشده است، ديديم که در يک مباجثه ساده ما به   عصاره روشنفکری ما 

ازداشتيم وداريم، اما باورکنيد که سطح آگایه  ترجمه ها وکارشناسان بيشتی ني
ها   انديشه  فقط  ما  زيرا  ترازماست،  رسيده  به کمال  ها  دورین  وشناخت 

 راانبارنموده ايم اما در روند اجتمایع وسيایس آنرا نيازموده ايم . 
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 قدیر حبیب

در   حضور  بر  فشاری  پا  مقدار  این  ویل  وفای گرایم  باشید  برحق  شما  شاید 
داخل، به معنای نفن ایجاد سازمان هم بوده میتواند چون ممکن نیست که 
یک بار دیگر رخت سفر بر بندیم و قصد مهاجرت به وطن کنیم. اگر منظور 

از امروز از  مبارزه است ، کار با وسایل و امکانات دست داشته آغاز مییابد.و ب
ن   نمیتوانند. همی  بوده  ما، دیروزین  فیض وسایل مدرن تخنییک، فاصله های 
هم  داخل کشور  از  ما  هموطنان  فکری  حضور  صفحه  ن  همی  در  اکنون 
محسوس است. این بسته به تدبت  ما ست که چگونه میتوانیم از فاصله ها 

هم از ما دور    سال  ۲۵۰۰بکاهیم. ما از آراء و عقاید کساین بهره میجوییم که  
را   جدش  نه  که  نظریات کسانیست  بیشتی  ما  فکری  گاه  تکیه  اند.  بوده 
نت شاید این باشد که جدا از رنگ   میشناسیم و نه ولدش را. ییک از محاسن انتی
ن فقط به اندیشه های آدمها قیمت میگذاریم. رابطۀ ما   و قوم و زبان و رسزمی 

ن گونه رابطه ها   باشد. البته منظور مرا چون خییل  هم با وطن میتواند از همی 
روشن است به درستی درک میکند که غیبت ما از صحنه اختیاری نیست و یل  

 تسلیم این اجبار   که ما را به سکوت فرا میخواند   هم نباید شد. 

 صدیق وفا

عزيزالقدر ، اين قلم در کجا پافشاری در حضور در داخل کشور داشته ام ،بل  
کارایی حزیر که در داخل پايه گذاری شود نظر به احزاب  گفته ام که مؤثريت و  

چنان حزب دروین مستحکم تر ميباشد؛    خارج بيشتی بوده و   ساخته شده در 
، حزب متحدمیل، حزب واحد،   ن نهضت فراگت  چنانچه حداقل در تجربه ساخیی

سالهای اخت     چندين حلقه ديگر چپ انديش در  نهضت آينده ، حزب وطن و 
توانستند به ساختار تشکيالیی مورد نياز نايل ه  خارج ن  آنان در شاهد بوديم که  

 ايند، پس ناگزير شدند که رسنوشت خود را به داخل کشور گره زنند. 

در   اين و   که  بافی  آن  تای  چند  زدنها  اين گره  ساق  چند   نتيجه  آن  و    ط تای 
را  جداگانه  پرداخت  ايجاب  است که  ديگری  شد کاری  خواهند    مضمحل 

 مينمايد. 
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 قدیر حبیب

ام و اعتنای صمیمانه به نظریات سازندۀ تان من به پاسخ  وفای گرایم ، در احتی
ود ویل چون از پشت کمپیوتر    شده مت 

دازم چون فکر میکنم بحث جالتی میتر
اًم به آگایه رسانیدم که در انتظار نمانید. با شما و بسیاری از    دور میشوم، احتی

 دوستان این صفحه بسیار راحت میتوان بحث کرد. 

 صدیق وفا

و  قدير جان حبيب  مجال  ن  يافیی تا  پاسخها،    بياييد  به  ن  پرداخیی برای  ديگران 
از یی  شمه ، در را  نکات نظر را در     به عوامل فروپایسی حزب مطرح کنم    بطه 

 خدا: ه  جمعيت کارشناسان توکل ما ب

آشکار  بايد  ت  نخست  بنياد گذاران  به  یساخت که  تنها   ، طبقایی مبارزه  وری 
م را مطرح نمودند، اما   مطالعه و  ن برریس جامعه رسمايه داری گذار به سوسيالت 

ش جنبش کارگری در  ، مساله رسنوشت کشورهای    بعد ها باگستی مقياس جهاین
 ح شد؛گفتم در دو بعد مطر   رسيده ، طوری پيشتی ه به رسمايه داری ن

 نگاه چشم انداز جنبشهای انقالیر  وريک و سپس از ی بعد ت نخست از 

از ۱ مرحله رشد  تیوریکنگاه    (  تا  ناگزيراند  داری  از رسمايه  قبل  جوامع  آيا   :

پرولتاريا روند رشد انقالب سوسياليستی    یط کنند؟ تا با تکيه بر   رسمايه داری را 
ی و   را  بنياد گذاران به اين پرسشها  وارد جامعه سوسياليستی شوند. خود    ستر

مستقيم پرداخته اند   . غت 

 مارکس سه انديشه را ياد آورميشود: 

د، اما  ه  بروفق قانونمندی ها جامعه ن  :  الف میتواند از روی مراحل تکامل بتر
 کاهش دادن دوره ها.   جمله کوتاه کردن درد زايمان و   کارهایی یم تواند بکند از 

را یک    ب:  م  ن به کمونت  نه یک  گذار بشی  میدانست  تاری    خ  قانونمندی گرایشی 
ن جهش که بعد ها نه تنها از جانب لين حزب کمونيست   ۲۵ بل به وسيله کنگره  ی 
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دگرکوین   درنطرداشت  بدون  را  شوروی  وگذار  شد  فراموش  شوروی  اتحاد 
اقتصادی در دستور روز قرار داد. ) در اينجا به خاطرم آمد، همانطوری که  

سونال ما اش تباه نمودند ، ما هم در مرحله اول تحول ثور ، شعار دوستان انتی
 جامعه سوسياليستی را ناشيانه رسداديم.(

بست   وبن   
ی

پخته گ نتيجه  تنها  م  ن بود که گذارسوسيالت  معتقد  مارکس  ج: 
فته است و بدين لحاظ انقالب بايد درقرن  در   ۱۹مناسبات رسمايه داری پيشی

فته تز از روسيه تزاری رخ ميداد.   آلمان پيشی

 اما در رابطه به رسنوشت کشورهای نظت  افغانستان: 

سوی انديشه پردازان به    در برابر اين سه انديشه مارکس دو طرح ديگر تازه از 
ن شمول لين   پيش کشيده شد. ی 

م است، در اينجا واژه بشی کم رنگ   ن م مرحله عایل سوسيالت  ن شد،  الف: کمونت 
وزی برسد. یواز ديدگاه ل م در يک يا چند کشور به پت  ن ن ممکن بود تا سوسيالت   نی 

ن ب: انقالب سوسياليستی به قول لين  سست ترين حلقه رسمايه داری رخ    در ی 
 خواهد داد. 

همه: کشورهای به رسمايه داری نارسيده نهاد    و به ادامه اين دور طرح: بدتر از 
دارد، پس  ه  گر وقشی روشنفکر وابسته به آن ندارد مثل طبقه کار ه  های الزم ن

م و  ن  طبقه کارگرجهاین تشکيل خواهد داد.   بنياد مادی آنان را سوسيالت 

عزيز  مزدک  همانطوری که  تيب  زمينه    بدينتی انقالیر  پيشاهنگ  گفت: حزب 
رسمايه داری   م رافراهم خواهدساخت واين مرحله گذار غت  ن گذار به سوسيالت 

 نام دارد. 

قرار ميبينيم که   را وسيله  پيشاهنگ  داده و خود شوروی    ميخواستند حزب 
رسمايه داری در   افغانستان را کند.  برپايه های مادی خود گذار به راه غت 

:  نگاه چشم انداز و  از   عملکرد جنبشهای انقالیر
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ن الملیل احزاب کمونيستی و  را  کارگری جهان، جنبش جهاین    کنفرانس های بی 
م پرولتی  یميداند که برمبناازسه عنرص متشکل  ن ناسونالت 

 باهم متحداند:   یانتی

م شورو ( ۱ ن  وقت   یسوسيالت 

دار   یکشورها  یپرولتاريا(  ۲ رهتر   یرسمايه   و  احزاب کمونيستی   ی)تحت 
 (یکارگر 

ياليستی  درمقياس داخیل دایلفیو ضد   بخش میل رهایی  ینهضتها( ۳   وضد امتر
وین   (درمقياس بت 

يت« به    میفزایخواهم ب  نکته را هم یم  نیا : مارکس گفته بود که گذار »بشی

ن و  م ، اما ليین ن « را فراموش نموده و گذار شورو   ۲۵کنگره    کمونت   یواژه »بشی
م را در  ن  داد.   دستور روز قرار  به کمونت 

امون جنبه ها  دهمیها به دوستان مجال م  یاز اين ياد آور   پس عملکرد    و   یتا پت 
دازند. حزب )د.خ.ا(   بتر

ايجاد    و   پيدایی   یچند موضوع ميتوان ادامه داد: ) پيش زمينه ها  در   بحث را   اين
احراز  تا  ازتشکيل  دولت شد؟ و حزب    ،قدرت سيایس  حزب،  چگونه حزب 

 دولت چه گونه به حيات خود ادامه داد؟

  چه گونه به از   یشور  یقوا  ورود 
ی

 حزب ادامه داد؟ خود بيگانه گ

 یگت    نتيجه و 

متوقع هستم که    ميگذارم و   دوستان من خدمت همه داده ها وفاکتها را   ببيند 
ن راستا به افزايند.  انديشند یايشان آنچه م  در همی 

ن توافق کنيد ، که دريچه تازه بگشايد.   دست  اگر   با ادمی 
ً
نند لطقا ن  به طرح نو مت 

 غرزى اليق

یک   پایه گذاری  اندیشه  روی  شدن  ، رسگرم  فرزانه  همسخنان  از  پوزش  با 
در   . د  میتر اهه  بت  به  راه  ایست که  پیشه  ازکشور  ون  بت  در  سیایس  ساختار 
اوضایع که حاکمیت جهادی  امریکایی در ده سال اخت  حداقل فضای تنفس  
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نمو  پیشبیتن  ن  قوانی  در  را  در کشور  رنگارنگ سیایس  های  و  برای ساختار  ده 
ن اکنون   ده ای احزاب و سازمانها و تشکالت گوناگون سیایس همی  طیف گستی
یک   یزی  پت  آواز  میتوان  چه گونه   ، دارند  پویا  سیایس کشور حضور  جو  در 
ساختار سیایس از اروپا را برای وطن و وطنداران بلند کرد ؟ در این باب میشود  

انجام منطفی بکوشیم    بیشتی نوشت ، ویل بهتی که به بحث آغاز شده برای یک 
 و اندیشه ساختار سازی را به گوشه گذاریم ! 

 صدیق وفا

پايه گذاری ساختارسيایس حرفن   روی  تاحال  وديگران  من  جان عزيز،  غرزی 
متقبل    نداريم، از نگاه من دوستاین که ميخواهند ابراز نظر کنند، يک زحمت را 

هر  ورنه  رامرور کنند.  ن  پيشی  های  نوشته  همه  از ل  شوند که  گتر گتر    حظه 
د.  ن  برميخت 

ام گذاشته و   هم يک مطلب ديگر را   و  روی    متوجه شدم من به هم کامنتها احتی
را اليک یم گذارم، اما عزيزان را يا نوشته های من خوش    تعامل فيسبوگ آن

اليک بزنند،اما من خود را    دارم که نوشته مرا ه  نیم ايد يا قرار قبیل با ايشان ن
نگاه    فيسبوگ متعهد ميدانم ، چون شماری عزيزان از   به رعايت اين فرهنگ

 بت استحم ن تفاوت دارند آنان را اگر به نام ياد ميکنم از  ستن بام 

 حشمت رستگار

 ما افزود یم شود و ما را به  
ی

وفای گرایم! در نوشته های شما به حجم کار خانیک
زیاد ؛ مواردی  توانند  تحمل یم  مرا  اگر دوستان  د.  میتر فرو  برای من تفکر  ی 

فکری در آن ها دارم که به آساین نیم توانم    یی وجود دارد که شکاکیت و یا نارسا 
آنها بفهمم. ییک این مفهویم است که شما در یاداشت باال اندیشه ی مارکس 
م را یک قانونمندی گرایشی تاری    خ یم   ن را متذکر شده اید...." گذار بشی به کمونت 

چگونه یم توانیم برای آینده گرایشی قایل  دانست " سوال من این است که ما  
ن آینده مطلع باشیم و قواعدی را بر جهان  شویم ؟ چگونه یم توانیم از همه چت 

 تحمیل کنیم؟ 

 صدیق رهپو طرزی 

یا ساده تر تقدیر، راه یم سپارد. دین داران بهشت را  ن  این باور بر خط تعیی 
م را. در هر دو مفهو  ن  بسته  تقدیر یم دانند و اینان کمونت 

ٔ
م دست انسان بسته

 یم باشد و دیده به تقدیر دارند و بس. 
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 صدیق وفا

که هدف اين است:  يک مورد نمودم    گرانقدر رستگار ؛ من يک نقل قول در 
ویل بود،  را گفته  م  ن به کمونت  يت  بشی و کنگره    مارکس گذار  ن  گذار    ۲۵لينی 

م را ... توجه تان را معطوف ميدارم که هدف در اين جمله    یشورو  ن به کمونت 
است يا نيست؛ آن بحث ديگر است و دريچه    گرايشی   یآن نيست که قانونمند

دازم.   ديگر که در پايان به آن هم ميتر

ن یل یمن آن بود که نشان دهم که حرفها هدف حزب )ک.ش(   ۲۵و کنگره  نی 
ديگر بود . خالصه اين که مارکس    یجا  مارکس در   یديگر و حرفها  یدر جا

يت بشی  ن روسيه، روسيه يا شورو  ميگفت ویل تیبشی  ...  ی لينی 

 اينده گرايش قايل بود؟  یبه اينکه چرا مارکس برا برميگرديم 

ن است: آ و  جامعه شنایس حرف برميگردد به پروگنوستيک علیم اين  ن چنی 

 از مفاهيم مارکسيستی   یک جامعه که ي  علیم  يا جنبه پيش بينانه و   پروگنوستيیک 
 نقطه مقابل طرزديد اوتوپيیک   در   کامل داريم و   همه ما به آن آشنایی   است و 
 قراردارد. 

م پيش بيتن   نقطه  از  ن باره    در   کسب دانش واقیع  و   توسعه اجتمایع  نظر مارکست 
 امکانات ساختمان جامعه اينده بربنياد نکات زيرين مطرح است: 

 . اجتمایعتحليل فرماسيون  -

 حاکم برتوليد آن فرماسيون.   یها یقانونمند  برریس -

وها  برریس   -   ی رابطه مقابل ميان فرماسيون وتحول فرماسيون جامعه ورشد نت 
 مولده. 

وها  -  .  اجتمایع  ی وتحول فرماسيون ها محرکه جامعه طبقایی  ی کشف نت 

ياليستی  مفهوم  . گذارد ی جامعه نت  اين پروسه راصحه م  تاريخن  متی



 ------------------------------------------------------------------------------ 
 [92]                                            همه ما را محکوم کرده است« »تاریخ

 

م تاريخن   ی به اين حرفها  اينکه ن يالت 
م ديالکتيک انتقاد داريد    مارکس ومتی ن يالت 

ومتی
ن باال کنيد و  آ  آن حرف جداست ، دست و  راه    ن انديشه ها را نقد کنيد و آستی 

 کنيم.   تازه نشان دهيد که ما هم تجديد آگایه

  فیاض بهرمان نجییم

ن مارکس و لن هیاشاره مخترص به نظر چند   : ی 

 بوده است. آگایه  چیحزب د.خ.ا از مارکس ه یاعضا تیاکتر  آگایه متأسفانه
  - حزب توده   گر یپروگرس و د   یک ی-ماسکو    غایی یدو منبع تبل  قیاز مارکس از طر 
ستالن خط  ن در  اعضا  م یت  یم   یبه  داده  وفا  حزب  مثال  طور  از    ز یعز   یشد. 

ن الیماتر  ن   همهء ما ن کند یم  اد ی  کیالکتید  مت   . میدانیرا م آن ت 

  ن یشده است، بلکه اه  انگلس استفاده ن  ا یمارکس و    یاز سو   چگاهیمقوله ه  نیا
را   د   آلماین   یی کایامر   کیمقوله  ژوزف  نام  را    تسِگنیبه  ارزش کار  برد.  به کار 

هم  وتسیک و کا به  و  د  نگونهیمطرح کرد  مقوله  از س  گر یدها  مارکس   ستمی به 
آنخر   ونت  ب  یشورو   غایی یتبل حتا  مارک  شد.  نام  به  ما  ن س که  ن نی لن  -مت    یم   مت 

ن توسط ستال   ۱۹۳۲حساب و آغاز ترور    هی  پس از تصف  میشناس اع شد.   ی   اختی

مارکس   پس ن حزب،  طر   مت  از  ل  قی را  ن ن یآثار  و    یشورو   غاتیتبل  ا یو    ی  ُجسته 
 فرا گرفت.   کیستماتی س ت  پراگنده و غ

داشت.  ه  را ن  مشابه آن  یافغانستان و کشور ها  یبرا  یی دغدغه    چگاهیه   مارکس
تا    نستیا   سی که: مشوره من به دولت انگل  سد ینو   نامه به انگلس یم  کیدر  

 . د یهند و افغانستان را مستعمره نما وحشی   یملت ها

نوشت، نه جوامع    صنعتی   ی دار   هیجوامع رسما  یاش را رصف برا  یر و یت  یو 
 . یی ایآس دهقاین 

ن روسو دارد ن  هیدر نظر   شهیمارکس که ر   یی ایآس  د یتول  وه ی ش  هینظر  در سطح    ت 
فی   لیتفوگیماند و بعد ها و   بافی   هیفرض  کی   د یتول  وهیو ش  در باره استبداد رسی

ن بر مودل چ   یی ایآس ح ت  ی  را نظام الملک در باره    نوشت. آنخر  یک یر و ی و هند رسی
فی   طالبان حفظ ماند.  تینامه نوشت، تا دوران حاکم  استیدر س استبداد رسی
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فی   هیاساس نظر   به ن مارکس چ   یها  ون یما از آن فرماس  استبداد رسی در منطقه    یت 
ن دالفیو به نام   ن  زراعتی   د یتول  ی. تمام نظام هام یتوان  نیم   دا یپ  مت  توان    یم ه  را 

 اند.   قویم  تیو عصب   الین یپاتروم  تی خصوص  ی نظام ها دارا  نی. اد ینام  دایلفیو 

ن زم ن شود. از هم   به مالک آن توسط قانون محافظت نیم   ی  خاطر هر حاکم   ی 
ب شصت زم  ک یتوانست با    و مستبد یم  امروز را نابود ساخته و مالش    ندار یرصن

 . د ینبود، بخشش نما چیه  روز یکه تا د   یگر ی را به د

با  نه ما  نه  و  داشت  توجه  ما  به  ببند  د یمارکس  تهمت  مارکس  حق   . میدر 
 وفاصدیق 

ن گفته ام  خودت خوشم یم  یظرافتها  کاوشها و عزيز،    فياض   آيد، اما من چنی 
مبارزه بنياد گذاران  ) وبرریس  ،طبقایی   تیوری  مطالعه  به  جامعه رسمايه   تنها 

م را مطرح نمودند( يعتن   یدار  ن   ی نه گفته ام که مارکس برا  گذار به سوسيالت 
  مع جوا   یرصف برا)  شما داشت. اين پارگراف با نوشته    افغانستان دغدغه یی 

( چه تباين دارد مگر به  یی ایآس نوشت، نه جوامع دهقاین  صنعتی  یدار  هیرسما
 طرز افاده آن . 

)   دوم  : ام  نوشته  جنبش کارگر اينکه  ش  باگستی ها  جهاین   در   یبعد    ، مقياس 
 رسيده ، در دو بعد مطرح شد(ه  ن  یبه رسمايه دار   یمساله رسنوشت کشورها

م تاريخن که تا حال   اين سوم ن يالت 
م ديالکتيک ، متی ن يالت 

ن   ساير  و  همه ما متی چنی 
ن مارکس  اع  اختی اگر  را  مارکس   از   ویل   دانيم، یمه  مفاهيم    -یستی جمله مفاهيم 

 ميدانيم.  لينيستی 

هن است که مفاهيم مارکسيستی   اين   زمان حيات آنها ین   در   ستی ی لين  و   هم متر
 . افزودشد  بلکه بعد به مفاهيم سيایس

دست نارسيده را   حاال به آن نقطه رسيده ايم که پژوهشگران ما آثار بکر و  اما 
 حاصل کنند.   ديگر برگردان کنند تا به تازه ها همه آشنایی  یاز زبانها

 همان مکتب است و همان مال ...  آنچه داريم از  ما 



 ------------------------------------------------------------------------------ 
 [94]                                            همه ما را محکوم کرده است« »تاریخ

 

  فیاض بهرمان نجییم

  هیحاکم حزب نظر   د ی. د گرفتی م  یاش را از شورو   هیالهام و نظر د.خ.ا    حزب
آن در کشور   که گفتمان دموکرایس  بود. در حایل  ستی ی نی  ستال  تن یلن و مدل 
ش  گانهیب در  حزب  سازماندیه  یرهتر   وه ینبود.  نظر   تشیفعال  و    تن ی لن  ه یبه 

 دست انداخت.  ک یدموکرات تیمرکز 

چند بار تذکر داده    ز یمطلق« که وفا عز   تیاشاره به مفهوم »مرکز   کی  نجا یا  در 
ن . به باور من چن مینما  اند، یم  وجود ندارد و من با آن بر نخورده ام.   یی مقوله    ی 

ن شد، در برابر دموکرات  یک یبالشو   هی نظر   ،تن یلن  کیدموکرات  تیمرکز   یک یمنشو   مت 
 ود. ب  ندهیآ  یکتاتور یو د  برنده شد. آن ُبرد آغاز بدبختی 

ح.د.خ.ا در    یباال متذکر شدم، رهتر   ی ها  ادداشتیاز    یک یکه در    یهمانطور 
ن مقوله نا آشنا بود. بعد ها از اثر آموزش آثار لن  نیآغاز با ا   ی به حسن آن برا  ی 

ول باال  برد.  صفوف یر  یکنتی

و    ی شکل ساختمان حزب را عمود  کیبه گونه اتومات  ک یدموکرات  ت یمرکز   آن
ن چ  کیدموکرات  تیساخت، که در رأس رهتر قرار داشت. در مرکز   اهریم به    یت 
  یباشد. همانطور   یم  لیمسا  ی و آنهم در حلقه محدود بر رو   علتن   یت  گ  ینام رأ

انتخاب، انتصاب در سطوح مختلف    یداد، به جا  ح یهم توض  ز یکه مزدک عز 
 را نداشتند.  یت  نظر و تغگرفت و اعضا حق ابراز   صورت یم

ا ند یگو یم در  به کانفرم  تار یتوتال  یها  یدئولوژ ی:    ها مبدل یم   ست ی انسان ها 
افراد صالح م  شینظر خو   تیشوند.  انتقال  ان  به رهتر به    دهند یرا  ان  و رهتر

ن آنها حرف م م یق ثیح  . ند ت  گی م میو تصم نند ت 

ن فهم خو   حرف   جرأت داشته باش« مفقود است.  شیکانت » در گرفیی

 صدیق وفا

ا که نقطه مقابل )مرکزيت دموکراتيک( است با کنايه ياد  "مرکزيت مطلق" ر 
ن حرفها به گونه    کیدموکرات  تیشماست" آن مرکز   یآورشده ام؛ معنايش همی 

ساخت، که در رأس رهتر   و اهریم  یشکل ساختمان حزب را عمود  کیاتومات
ن چ  کیدموکرات  ت یقرار داشت. در مرکز  و آنهم در    علتن   یت  گ  یبه نام رأ  یت 

  ح یهم توض  ز ی که مزدک عز   یباشد. همانطور   یم   لیمسا  یبر رو   د حلقه محدو 
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گرفت و اعضا    انتخاب، انتصاب در سطوح مختلف صورت یم   یداد، به جا
 را نداشتند.  یت  حق ابراز نظر و تغ

اند یگو یم در  به کانفرم  تار یتوتال  یها  ی دئولوژ ی:  ها  مبدل    ستی انسان  ها 
ان انتقال م  شینظر خو  تیشوند. افراد صالح یم ان به    دهند یرا به رهتر و رهتر
ن آنها حرف م م یق ثیح  ." ند ت  گی م میو تصم نند ت 

ن  توضيحات شما که نتيجه تحقق مرکزيت دموکراتيک است، در پراتيک   همی 
 که شما برداشت نموده ايد همان "مرکزيت مطلق" است.   یطور 

ا  نآ با کایر   ی مقوله  بود   
ن برانگت  تان سوال  نزد  بدان    که  توضيحات خودتان 

اما  دادم.  گرامشی   پاسخ  انتونيو  آثار  در  آنرا  کنيد    از   يیک   یايتالو   کاوش 
م نقاد( خواهيد يافت.  یها   ه چهر  ن  جنبش چپ ) مارکست 

 غرزى اليق

  « یهای»حزب  انیدر م  ژهیدارد به و   وند ی پ  روز یبه هر آنچه که با د  نیو نثار نفر نقد
ن خارج نش  که   ستمی گمان ن  گردد . یر   انجام مبدل یم و یر   ت  همه گ ی به ناجور   ی 
که از    نستیپرسش ا  ، ویل  مود یپ  روز ینقد د  ت  از مس   د یفردا را با  یراه به سو 
که هم راه    د ینقد چسپ   نیمرز به ا   دام و تا ک  و با کدام ابزار و آگایه  چهیکدام در 

ن فردا م یبه سو   ایر ی نه گردد و هم روان هزاران گمنام و نامدار رس به  یگذار   ی 
که ح.د.خ.ا. در   ستمی ن  گمانی؟ ب  ند ی کف آن نهضت غرفه به خون آزار  نه ب

ن چهره نخست شناخته   یدو ی عق  یاستنادها  یچپ متشکل و دارا  یتجربه ا  ی 
ا  وین ت  ب  یها  شهیها و اند  وین ت  ب  یر یپذ   ت  شده حامل تاث   ن ینه بوده باشد . 

 د یآن ساختار در ق  شکسوتانی پ  شمرد که برچن   هیپا  یر   توانیگمان را هم نه م
ب  روابط پنهاین  در شکل    گانهی ب  یها  قهیها و سل  شهیها در حمل اند  وین ت  با 

رسنوشت    نینقش نه بوده اند . ا   آن یر   یشو ی اند  یها  هیآن ساختار و پا  دیه
ن . چن  میدار  وند یکه ما با آن پ  ستیایدردآور جغراف ن بود ، چن  ی  ن است و چن   ی    ی 

ناشا  بافی  همان  با  حزب  همان   . ماند     ستهیخواهد 
ی

منتقد  یی ها  گ به    نیکه 
ن ، چ  کنند یآدرسش قطار م ب  یت  نه م  شتی ی بهتی و   ، بود  انچه که   توانستیاز 
همان    یرا برا  یک یولوژ یدیا   یهمان چوکاتها  نشیگز   نا درستی   ا ی  باشد . درستی 

لحظه    کی  یگرفت . اگر برا  جداگانه به برریس  توانیحزب و در همان برهه م
ن سوگمانه آن حزب از آدمها  میرا به کنار گذار   شهیاند طراز نخست   ی ، نوشیی

شان و جنون لجام   ی فرد ی دهایها و د قهیآنها ، سل انیآن ساختار و روابط م
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  ی توده ا  انیکه شده( در م  متی ی رسدار بودن )به هر ق  یشان برا  یا  ختهیگس 
انقالب ده  آغاز گرد  ونیرس ستر فروپایسی   د یگمراه شده  تا  انگ  و  ت  ن عتر همان    ت 

  ی نوشته ها  یشده در برگه ها   اد ی  یها  بد نادرستی   ی. بو   افتیدامه  ساختارا
برآمدن به فردا،    ی. برا  سد ت  همان حزب هنوز به مشام م  یرهتر   یچند چهره ا 

د با  ما  ا  د یبا  روز یرابطه   . باشد  فروپاش  نیروشن  وابسته گان حزب    ده یتنها 
ن که به چن  ستی خلق ن  کیدموکرات در    کهی، بلکه همه آنان  اورند یرو ب   یبازنگر   ی 

کشور   ایسیس  یها  ند یبا فرآ  یی به گونه    ت  سه ، چهار دهه اخ  ایسیرسنوشت س
   اچ یاحت  ی بازنگر   ن یداشته اند به ا  وند یپ

ی
  ی ها  رده مدهش در    دارند . پراگندگ

ب  افغاین   یروشنگر  در  بود    شتی ی ب  ونت  چه در درون و چه  نه    شهیاند  کیاز 
ساختار ، حزب و جبهه    چ ی. ه  روز ی تا از نقد د  د ت  گیم  شهیر   ت  همه گ  یرسارس 

اند  یا است  توانسته  نما  شهینه  نشاین   افغاین   -   وطتن   یی و قطب  کند که    را 
 یشا

ی
ن  ستیک س  یوهات  تشکل  برا  ایسیگوناگون  دورنما  یرا  و  ن مع  ی هدف    ی 

روشنفکر  جنبش   . کند  جد  افغاین   یضمانت  دور  شامل    دنیپال  د یدارد 
  ختهی. هراس دارم که همسخنان فره  شود ی م  ونت  و نسخه ها از ب  یولوژ یدیا

امروز و    یبرا شهیکه مجال هرنوع اند  چند یچنان بپ   روز ینقد د  یبرگه در تارها
 ح.د.خ.ا.   نقدر یمگردد . از من ه  د یمامول ناپد  نیا هیفردا در سا

 حمید عبیدی

. پذيرش اين    غرزي گرایمی ، ايديولوژي آن حزب يک ايديولوژي توتاليتار بود 

ن سياست ،   ي جز چنی  ن ی و اين حزب چت   حزیر
ن ي جز اين چنی  ن ايديولوژي چت 

تحمل کرده   هم  نه  و  توانست  یمی  توليد کرده  نه  را  عملکردي  و  روحيه 
یمی کردند که   یمی  تبارز...  ی  هایی شخصيت  اگر  »منظومه«  اين  در  توانست. 

ديميتی  ی 
ی

رسنوشت گيورگ به  عمل کنند  و  فکر  ديگري  طور  ،  بخواهند  وف 
 خروشچف ، دوبچک مبتال یمی شدند. 

ی شواهد مت  اکتر خيتر هم  
ی هم که مثال بزنيم به استناد برچن

در مقياس وطتن
ی داوود خان را برنامه ريزي    -يیکی از اين قربانيان بود

مگر یمی شد ماسکو رسنگوین
ن از    اقدایمی را در ح د خ ا برتابد؟ ناکایمی گرباچف نت 

ن ن  کند و مخالفت با چنی  همی 
« را با ديموکرایسی تلفيق کند. در   ی

م دولتی ن جهت بود که یمی خواست »سوسيالت 
 راستا هم یمی توان از ناکایمی براي نو سازي و بازسازي ح د خ ا سخن گفت. 

ن  همی 
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بکنند که   فکر  ی 
ی کساین

و  وقتی اند  يافته  دست  تاري    خ«  محفوظ  »لوح  به 
پالن »مدينه فاضله« را در دست دارند، و از تاري     خ »رسالت« دارند تا  ماستی

ن و پيمودن چند پله بسازند،   ی و يا با يک خت   انقالیر
ن اين »مدينه فاضله« را با خت 

 ... ديگر بقيه ي ماجرا روشن است 

در مورد بقيه ي مسايل قبلن نوشته ام. تنها یمی خواهم با اين ادعا که گويا ح د  
، ج بوده است  وطه خوایهی  اثدار جنبش هاي مشی ادامه و مت  ا،  ابراز خ  دن 

وطه خوایهی   مخالفت بکنم. ح د خ ا نه ادامه بل بريدن با نهضت هاي مشی
 .بود

من در مورد نيات نيک هزاران شهيد زير خاک رفته و يا روي خاک مانده شیکی  
بايد از   نه دارم ... و اما اگر ما از هزاران شهيد گلگون کفن حزب یمی گوييم ، 

ی حاکميت آن حزب و صدهاهزا
ی در  هزاران قرباین

ی که جنگ هاي نيابتی ر قربانت 
ن ياد کنيم  .افغانستان بر مردم و کشور ما تحميل کرد نت 

مارکس   اگر  نه داشت  -من فکر یمی کنم  را قبول  م  ن مارکست  نام  به  ي  ن   - که چت 
ی واقع شده است  هایی

ن ی چت  بيچاره دوباره به دنيا یمی آمد و یمی ديد از نام او چر
ن در همان وهله ي  حتمن سکته یمی کرد... »نيپ« نشان یمی   ن نت  دهد که لينی 

ي کند و اما طوري که ديديم خود او   اول یمی خواست از ادامه فاجعه جلوگت 
ن است  همان سيستیمی شد که خود ايجاد کرده بود  .نت 

ی که از اين همه تجربه هنوز هم درس نه گرفته باشند ،  
من فکر یمی کنم کساین

اهند کرد... من بر اين باورم که ما  اگر فرصت بيابند باز اين فاجعه را تکرار خو 
بايد تا آخرين حجره ي ذهن خود را از سحر آن ايديولوژي پاک کنيم... اين  
نه یمی   تغت  داده  ی کشور را  حرف شما درست است که ما موقعيت جغرافيایی

نه یمی توان افغانستان را بر يک وسيله ي نقليه سوار کرد و مثلن آورد    -توانيم  
داد. و اما ما به حيث يک ملت یمی توانيم از آلمان ها بياموزيم  کنار آلمان قرار 

يم، بر پاي خود بيستيم و ی گونه از شکست خود درس بگت   ...که چر

ی آفريدند   ن فاجعه هاي تنظيیمی و طالتر اين تنها ح د خ ا نيست بل همزادان آن نت 
ی و ديگري از نام رسالت آسمان ... و اما ، ي  -

ک نقد  يیکی از نام رسالت تاريخن
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ی ارايه کند   ی و سيستماتيک و بدون مالحظه ي ح د خ ا یمی تواند نمونه یی ريشه یی
ن اثر داشته باشد.   که بر ديگران نت 

 صدیق رهپو طرزی 

 آقای غرزی، 

مجروح،، نگاه ژرفن دارد. یم توان در مورد به گفت و  ٫٫در این پیوند شاد روان 
 گو نشست. 

 صدیق وفا

استعمال کرد، برما چسب میکند، ما همفکران ین بل  واژه همسخن که غرزی  
و   سيستماتيک  ن  پرداخیی بدون  دوستان  از  شماری  زيرا  همسخنانيم،  همان 
مرحله به مرحله در مسايل مطروحه ، از يکطرف سیع مينمايند که بحث را  
  پراگنده بسازند وازجانتر هم تالش مينمايند که يک مبحث را ناتمام گذاشته و 

دازند ، در بازه  به يک مطلب ت حایل که هريک از مطالب مطروحه يک عنوان    تر
 بحث است. 

مورد    را   نخست بايد از )نقد علیم و سيستماتيک .. حزب بگذريم( يعتن آن  اما 
 کوچه اول قرارداريم:   دهيم که هنوز در  قرار  تبادل نظر   بحث و 

ن صفحه ،رسيده بوديم به )پيش   ن در همی  زمينه های  د ر يادداشتهای پيشی 
 پيدایی وايجاد حزب، ازتشکيل تا احرازقدرت سيایس( 

اين را به اجازه همسخنان توضيح یم دهيم چون ديگران يا نخواستند ويا نزد  
 شان اين مطلب کم ارزش بود وبدان نه پرداختند: 

 زمينه های پيدایی حزب: 

دایل  فیو همه ميدانيم که در آستانه پايه گذاری حزب، در جامعه شيوه توليد  
حاکم بود، به داليل معلوم زمينه تشکل طبقه کارگر فرآهم نگرديد، و مساله 
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وجود طبقه کارگر، بورژ وازی و بور ژواژی میل همه ذهتن گری های افغانستان  
و   شده  ن  عجی  حزب  ان  رهتر از  برچن  توهمات  با  بود، که  شوروی  شناسان 

در همينجاست که  توجيهات گذار راه رشد غت  رسمايه داری را دریر داشت،  
ی با واقعيت ازهم گسيخت وواژگون شد، يعتن واقعيت مسخ شد تا  تت  رابطه 

يابد.  تت   انطباق  انديشه  تت  ی  براين مورد مسخ دگماتيک  قبل  ای که خود  ی 
 پردازان شوروی قرارگرفته بود. 

ن چتی : تشکل احزاب انقالیر " طراز نوين" دزهمه کشورهای جهان  زير همی 
، حزب )د.خ.ا( از اين قاعده مستثنا بوده نميتوانست. شماری از سوم راه افتاد 

تحصيلکرده ها حزب را بنياد گذاشتند، نبود طبقه کارگر باعث شده که حزب  
نتوانست حزب طبقه کارگر باشد وهم چنان بعد ها که بخاطر تفکيک نام يک  
  شاخه حزب به نام حزب زحکمتشان ناميده شد آنهم چون با واقعيتهای عيتن 
سازگار نبود از نگاه خصلت حزب در آن تغيت  وارد نکرد، هرگاه به دقت عمل  
تا   به حزب خصلت کارگری داده میشد  الملیل  ن  بی  میشد و درچوکات روابط 
مدیی شايد کارا ميبود اما چون با خصت ذایی آن همخواین نميداشت آنهم دوام  

 نیم کرد. چون اين يک نوع خصلت غت  ارگانيک ميبود. 

ی ( ياد    حزب ازکنگره اول تا هفتم ثور با آنکه به نام حزب )طراز نوين پرولتی
میشد، اماچنان نبود اما نبايد چشم پویسی کرد که دربسياری از عرصه ها مانند:  
اتنيک بود که در آن نماينده گان تمام اقوام ساکن   ن سازمان انتی حزب نخستی 

گرش واحد داشتند، ویم افغانستان بسيج ومتشکل شده بودند، آرمان واحد ون 
یط که انحرافات درون حزیر مانع   شد الگویی برای اينده افغانستان باشد به رسی
آن نیم شد. نماياندن فقر ویر عدالتی وانگشت کذاری باالی عقبماین شديد  
ده مناسبات خان خاین وب  هره کشی دهقانان زحمتکش،   جامعه، افشای گستی

( ، مطرح کردن  تروي    ج شيوه جديد مبارزه سيایس واندي شه یی ) مبارزه طبقایی
بيان حزب   وآزدی  دموکرایس  راه  در  مبارزه  اجتمایع،   

ی
زنده گ در  زن  جايگاه 
 پيشگام وبرازنده بود. 

 حزب دست ناخورده ماند: 
ی

 اما کاستی های رسشتی در زنده گ

از اصل مرکزيت فراتر نرفت، اگر   اصل مرکزيت دموکراتيک هيچگایه .۱
علتن  اختناق وغت  م  طاهرآ  بهانه  را  حزب    یاما رهتر   کردند،یبودن حزب 

  درون حزیر  ايجاد وتقويت دموکرایس یبرا آگاهانه ويا غت  آگاهانه اقدایم
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ن    مانتقاديون به اين امر بودم وخود  نکرد، زيرا من شاهد ظهور گروههایی  نت 
ن حلقه ها در   در يیک  ناگزير   یسطح جوانان مکاتب فعال بودم ورهتر   از چنی 

ما پاسخ دهند که تا آخرنتوانستيم پاسخ قناعت  یبود روز ها به پرسشها
 .وادارشديم  " رفيقانه" به خامویسی  یبخش دريابيم وتحت فضا

از جانب    حزب وتعميل جانبازانه دساتت  مقامات باالیی   یظاهر   انسجام
نموده بود که گويا روح وايمان   تدایع  یرانزد رهتر   صفوف، اين خيال وایه

   یغنا  ،انقالیر 
ی

را تشکيل ميدهد وآنرا از خطرات هجوم    درون حزیر   زنده گ
ر  اشنباه  ين  وبزرگتی ن  ميدارد.اين نخستی  نگهه  درامان  حاکمه    ی هتر هئيت 

دموکرایس نبود  پيامد  ن  اولی  بود،  حزیر   حزب  انتظار،    درون  برعکس 
 .انشعاب درحزب بود

درک   .۲ افغاین   عيتن   ی واقعيتهاعدم  آگایهجامعه  منابع  به    :  حزب 
برچن   ی تبليغات شورو  برعالوه    یانديشه ها  و  بود،  حزب توده محدود 

و  نت  فقدان  به  ویی   یحزب  نت  اسایس  متفکر  به درک مسايل  جامعه   که 
ساند، مواجه بود ، اخبار پرچم يگانه منبع    یيار  وهم بازتاب    تیوریکمت 

دهنده آن    آگایه  یدر اين ارگان با همه سجايادهنده پراتيک حزب بود،  
استثنا تحليیل  يیک   یبه  ها  دومقاله  ه    وسيایس  طبقایی   یدرعرصه  وغت 
 .آن نهايت کمرنگ بود تحليیل یمقاله ها

ن  عيتن   نداشیی ها  شناخت  پديده  معلق    اجتمایع  یاز  درتاري    خ  را  حزب 
وها مسلح ساخت وحزب از    یساخت. اين معلق بودن حزب رامتوجه نت 

 مبدل شد نظایم -به يک سازمان سيایس يک سازمان سيایس

ن آن: پس از اشغال رهتر   ی احراز قدرت وپيامدها  .۳ دولت،    ینخستی 
پاک ساز  زير شعار  با عجله  پرداخت،    به تصفيه دستگاه دولتی   یحزب 

 تمام مقامهاح  یاعضا
ً
رابدست    دولتی   یزب شايسته يا نا شايسته تقريبا

ده تربود، ومناسبات   یآوردند، اين پديده در قوتها مسلح شديد تر وگستی
  را مرکزيت دولتی   مرکزيت حزیر   یحزب برقرار شد، جا  یاعضا  انتازه مي

گرفت وحزب آهسته آهسته در وجود دولت مستحيل وحزب دولت به  
 یمبدل شد، که بعد دولت توتياليتار جا  یسازمان ادار   ميان آمد. حزب به

ن گرايش منفن  با    در ثور ثاین   آن را پرکرد، بعد ها در نتيجه چنی  همزمان 
 .دولت ، حزب وابسته به دولت از هم فروپاشيد فروپایسی 
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م   یو تاثت  آن باال  یشورو   یورود قوا . ۴ ن ناسيونالت 
حزب: تحت شعار انتی

و   ی و همکار  دست دوم مبدل شد، واين امر    اجرایی   یبرادرانه حزب به يک نت 
آينده مبهم حزب را نويد داد و حزب نه توانست در برابر يک اپوزيسيون مسلح 

امريکا    یتاز   کهو ي  یشورو   مقاومت کند، بعد ديده شد که با فروپایسی   یجهاد
پ را  اضمحالل  راه  ديگران   در يمود. حزب  آرای  از  بعد  ی  نتيجه گت  يک  مورد 

 انديشيم.  یم

، بسنده    همينقدر  اين جمعيتی که ازهمه مسايل آگایه کافن دارند  ده در  فشی
 کنيم .  یم

اين مطالب به پاسخ فياض جان در همان   یمن خواستم که با جمعبند فقط  
ن  ن اين مبحث چت  ها   پر از کاستی   بنويسم ؛ ولو بسيار نارسا و   یمست  نخستی 

 ميباشد! 

 باسعادت باشيد!   ینتيجه گت   تا 

 محمد رحییم

ح.د.خ.ا.ازبدوتشکیل   تاری    خ  به  مربوط  آنجاییکه  تا  درودبرشما!  وفای گرایم 
تارسیدن به قدرت وفروپایسی آن یم باشدشمادرست فرمودید.یک نکته را یم  

.وسایراحزاب وابسته وکایر شده ازحزب  خواهم اضافه کنم که عملکرد ح.د.خ.ا 

کمونیست شوروی همه تقریبآ هم سان بودند.اگرموضوع رابادقت ریشه یایر  
بزرگ   اشتباه  اکتوبریک  انقالب  اصآل  رسیدکه  خواهیم  نتیجه  این  به  نماییم 
بنابراین دولت   نبود،  به تحوالت سوسیالیستی  بود.روسیه هرگزآماده  تاریخن 

افروپایسی ،نسبت به کشورهای غریر عقب افتاده  شوروی درتمام عرصه هات
  
ی

وزندگ خواهدکشانید  ویراین  رابه  ساختمان  باالخره  کج  ماند.تهداب  بافی 
 حقانیت این ادعاراثابت نمود. 

 صدیق وفا

م محمود رحییم که   مطالب من افزودند؛    یبه غنابا ابراز تشکر از دوست محتی
که من به    ويا پرسشگرانه صفوف تا جایی   یانتقاد  یفياض جان در آن بحثها

شديم و دلسوزانه درموردرسنوشت حزب    خاطر دارم درخانه همفکران جمع یم
يیک   یم انتقاد ها   انديشيديم.  درمورد رعايت مرکزيت دموکراتيک    یجد  یاز 

اساسنامه بود،    یحزب برمبنا  یرهتر   یگانهابودن ار   بود، وياهم درمورد انتخایر 
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به خاط  تاجایی  رهتر که  من  حلقه که  درهمان  دارم  داشتم،    یر  به عهده  آنرا 
وبه خط خوش چندکایر   طومار وفهرستی  نويس  ون  رابت  ها  انتقاد  نموده    از 

به کميته مرکز  آنرا  تفتيش    یها  حزب وکایر   یبوديم، اصل  به کميسيون  آنرا 
ده بوديم    حزیر   ناحيه وکميته شهر و   ی مرکز  که من خودم عضو ناحيه بودم ستر

ن حرفهادرآن ه  همان وقت مطرح شده بود.  مطروحه من البته با خایم یمی 

 ديگر صفوف در آن وقت فقط خواهان تطبيق اساسنامه بوديم .  و  ما 

درب  هارسال    اساسنامه تازه  آن   ۱۳۴۶که  در  انتشاريافت،  مرامنامه  دنبال  به 
  ی آن مطرح گرديد، وگفته شد که حزب برمبنا  ی ماهيت حزب همرا با ايديالوژ 

فی  تشکيل يافته    اتحاد داوطلبانه کارگران، دهقانان، پيش وران ورشنفکران متی
 است؛

ن درمورد ماهيت    حقيقت اينست که در آنزمان ما وديگران نکات سوال برانگت 
لوژ  ايديالوژ   ی وايديا  همان  ما  همه  زيرا  نداشتم،  اهداف    ی حزب  وهمان 

در   ميدانستيم وراستی مطروحه  بخش  رانجات  به   برنامه حزب  هم  ما  عقل 
ان اعتقاد خلل    يافت وازجانتر   عمق مسايل راه نیم   ناپذير به دانش وبينش رهتر

 داشتيم. 

م بر دموکرایس  رصف ن الت 
ميکند، چرادرحزب    چریر   انتقاد ما آن بود که چرا ستتن

ن انشعاب مورد بازپرس قرارد  انتخابات نیم شوند،    اده نیمشود، چرا مسوؤلی 
ان سیع  برسند.  الزم سيایس کنند که صفوف به آگایه  نیم چرا رهتر

ايط سازگار بود وپذيرفته شد    ازجمله ن آخرين مطالبه ما به مذاق همان رسی همی 
حزیر  آموزش  ازسال    وسيستم  وسيمنارها  ۱۳۴۷بعد  شکل کورسها    ی به 

پيش برده شد که آن مبحث جداست اگر بعد نيازبود به آن ونتايج    تیوریک
 ثمربخش آن هم خواهم پرداخت. 

فاميیل  تفصيل ک  دوستان مشتی را  همه  آگایه  اين  زيرا    ما وشما  دارند،  کامل 
ن بحثها وکورسها وسيمينارها در   ازجمله محالیی  ۴گذرگاه وکارته  بودند که چنی 

 يافت.  آن جا ها تحقق یم 

  ؛ ن اين جاده يکطرفه نشود که دوستان رامن با نوشته های پراگندهفياض جا
ی کرديد   خسته بسازم، بگذار که ديگران ابراز نظر کنند و  ،  اگر شما نتيجه گت 
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يک خواهم   نکات نظر خود رارسی به گفته مالها فبها ورنه من هم درموقعش 
 ساخت. 

 حمید عبیدی

م آقای وفا ، تا جایی که من دریافتم گفته  
ممحتی ن   - های شما از موضع ماکست 

این   مخلوق  است که  مساییل  مورد  در  ایدیولوژی،  ن  همی  ابزار  با  و  م  ن لینت 
ن جهت  نایدیولوژی ا  آن چر شما ارایه فرمودید،   - البته به باور من  - د. به همی 

م ن م به ذات خود نه دارد هیچ عیتر    -از حدود و ثغور »مارکست  ن هر عیب    -لینینت 
 -ا کم فهیم و تطبیق نادرست آن از سوی مارکسیستکه است از نافهیم و ی

 لینیست هاست« ، فرا تر نه رفت... 

 صدیق وفا

م نقاد شايد عميق تر افاده معبيدی  ن  شد، ی عزيز، اگر ميگفتيد مارکست 

ن همه مسايل حزب ساز   ببيند  ن قبيل مفاهيم    ی وانقالب ساز   یهمی  وازهمی 
دارد، من در يک يادداشت گفتم    ومقوالت همه اش ريشه چپ و مارکسيستی 

از يک چنتر  اگر    یکه بحث مادراينجا  به شما عرض نمودم  بايد بگذرد، حتا 
ومن   شود  روشن  قضيه  ،پيشکش کنيد که  داريد  راست گرايانه  بينش  کدام 

درست بجواب من پرداختيد  شما    مواجه هستيم، ویل  بدانيم که باک  يگرانود
چون و چرا داشتم ...."    یر   یحزب وفادار   یسال به رهتر   یکه:" من سال ها

ک داخل بحث شدم، اينکه شما حاال   بعد از آين جمله با شما از موضع مشتی
 حق شماست.  برداشتی  چر 

ً
 داريد کامال

يک حرف دارم وان آينکه : من آنچه دارم آهسته آهسته درخور مطالعه   فقط
نظريه پردازان تازه رابيان    یقضاوت همه ميگذارم، شما عزيز هم همان گپهاو 

توتاليتی بود.اين    یکه ايديالوژ   گويد یوقت م  کنيد که ما مستفيد شويم، تا چر 
وم ام  رامن هم گفته  اين  نيست  نو  اي  گويم یحرف  ما    فکرنیم   ديالوژيکحاال 

ن ي   ی ک ديد منسجم فکر کنيم،اما بايد يک سئو تفاهم را مرفوع بسازيم، داشیی
ن يک جانبدار  ن يک ايديالوژ   طبقایی   یوداشیی   نيست، يعتن   ی به مفهوم داشیی

بيتن  يک جهان  یر   ميتوان  اجتمایع  بازداشت،  مسايل  احکام    آنکه  توسط  را 
 
ی

ن شده مورد قضاوت ق  جامد هميشه گ   يک مثال ساده یم   رارداد، وازپيش تعی 
  آشکارشود، وقتی   آورم تا تفاوت ميان يک حکم ايديالوژيک با يک نظرگاه علیم

ن ميکند" در اين حکم ،رسنوشت   ميگويند " رسنوشت هر انسان راتقديرش تعيی 
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ی

ن کرده اند، بنابراين حکم آدم مذکور در زنده گ   يک آدم را پيش ازتولد اوتعيی 
هيچگ  واجتمایع  یفرد انسان   واختيارندارد،  یآزاد  ونهخود  يک  او  پس 

و  ، ازخود بيگانه ووابسته به اراده يک نت  ن مافوق است، ) اين يک    یناخويشیی
ديگر به سود    یندارد وازسو   پايه علیم   یحکم ايديالوژيک است( زيرا از يک سو 

  تالش بازميدارد، اين بينش طبقایی   را ازسیع   مرفه تمام ميشود وادیم  یانسانها
 مارگر است،وبه نفع طبقات است  لوژيکوايديا

يک شخص اين است که    در رابطه به تکوين فرديت اجتمایع  امابرخوردعلیم 
اجتمایع ن  معی  روابط  بطن  در  تکامل    آدم  روابط  آن  بستی  ودر  ميشود  زاده 

 ميکند.وميتواند رسنوشت خود ورسنوشت ديگران را از طريق عمل اجتمایع
دهد  .تغت 

 تغت  ، تکامل وتحول است ....  یما بازهم باال اسایس وحرف 

 
ی آیینه  فواد پامي 

ن چند موردی را که عبیدی صاحب در رابطه با نظریات وفای گرایم   اگر همی 
یم بحث بسیار جالتر باز یم شود .مثلن ایجاد حزب   ابراز کرده اند ، نشانه بگت 
ورت عیتن جامعه ما در همان مقطع زماین بود . که   دموکراتیک خلق یک رصن
وطیت با خاستگاه و پایگآه و مرام حزب دموکراتیک خلق افغانستان  ارتباط مشی

د .   همچنان یم تواند در جنب این موضوع مورد بحث و مداقه قرار گت 

 حشمت رستگار

دید   از  میکنیم،  شناسای   را  عینیت  اٻن  دیدى  چر  با  است که  اٻن  مهم 
م؟ ن  ٠د خ ا  یاهمان اندىشه ى میل مذهتر قبل از اٻجاد ح  مارکست 

ی آیینه  فواد پامي 

ند تا زمینه های تفکیک مهیا گردد .   بگذار هر دو دیدگاه در برابر هم قرار گت 

 محمد رحییم

حزب،    سی به نظربنده تائس   گرایم  یدیبه دوستان گرانقدر! عبسالم    باعرض
فضا دمکرایس  جادشدهیا  یمولودهمان  دوجر   دردهه  دوران   انیبود،درآن 
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  ی ومحمدقطب گو   دقطبیمکتب س  وانت  وراست پ  یشورو متضاد: چپ ترند  
 بردند.عوامل مهم ظهورورشدچپ:  گرانیسبقت راازد

   هیدرهمسا ی   شورو ۱
ی

 با ماقرارداشت؛   کینزد گ

باآن تبل۲ ات کتتر   قیازطر   ع یوس  غاتی  همزمان    یشورو   آژانس نووستی   نشی
  ران یا  کیپ  یو یمسکو، راد  یو یراد  یوپشتو   یدر   یها  ران،برنامهی،حزب توده ا

میل  باکمک  توده  حزب  راد  مربوط  جوانان    یو یمسکو،  و...ذهن  تاجکستان 
 نمود؛  فتهیمارابه خودمشغول وآهسته آهسته ش

ها۳ قرارداد   یاقتصاد  ی  
ی

نخست   ونظایم  ،فرهنیک زمان  محمدداوددر  که 
با شورو   ۹یر یوز  ایساله اش     یقرادادهاپروژه ها  نی.براساس 

ی
درکشور   بزرگ

 .؛ میآنهاراندار ت  هاساخنه وبه کارانداخته شدند که ماتاکنون نظ  یسط شورو تو 

  ی برا  ونظایم  ملیک   ی ازجوانان کشورمادرعرصه ها  ی ادی  همزمان باآن تعدادز ۴
 برگشتند؛  چتر  شهیاند دندوبا یاعزام گرد  یبه شورو  لیتحص

دستاوردها۵ ب  خ یمس ۷۰و  ۶۰  یدرسالها  یشورو   ی   ن درعرصه    الملیل   ی 
ها درکشور  نفوذ  برانت    یل یو   بودکه ت  چشمگ  آنقدر ت  فق  یعمدتآدربخش 

فی   یازنفوذشورو   یت  جلوگ  یآلمان غرب برا  روقتینخست وز  در   وآلمان رسی
ن ب غریر   تن ی اقشارپا  ی  ن اول  ی،برا  آلمان  اجتمایع  ستمی بارس  ی   خدمات 

ا  ال«ی»سوس بعدهادررسارساروپا  جادوعمیلیرا  را  ینمودکه    د، ی گرد  جیغرب 
ا شورو   ن یالبته  نفع  تبل  یرصوصداهابه  آجنبه  داران   غایی یاکتر هوا  داشتندو 

ازحقا  وین ت  ب اطالیع  قیآن  کشورکمتی آن  که    داشتند،جواناین   درون  هم 
  یاینمودند، دن  یم   لیرفته وتحص  یروبه انکشاف به اتحادشورو   یازکشورها

فتهی پ ن تصوربدونفرت انگ  غاتیتبل  یبودندوازرو   دهیرا اصآلند  ربغ  شی ازآن    یت 
 جوامع داشتند ؛ 

دور ۶ بودن کشورمابرا  ی    ارزش  ن   غریر   یو کم  ن هارا  ازعوامل    یک ی  توانیم  ت 
عوامل    یوهات  رشدن ها  ده  همچنان  آورد.  حساب  به  درافغانستان  چپ 

د  تاس  گر یخوردوبزرگ  ترندشورو   سی سبب  درکشور    یورشدچپ 
عز . دند یگرد ع  ک یحزب    سی تاس  نکه یزایدوستان  ورت  ؟    ا یبود   تن ی رصن نبود 

 . د ییلطفآخودقضاوت نما
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 صدیق وفا

وطيت اول ودوم    به دليیل  )د.خ.ا(    حزب اث دار نهضت مشی ادامه دهنده و مت 
نهضتها اسایس  آزاديخوایه   یو  اصول  یی   بود که:  برنامه  ملهم    و  حزب 
ان چپ انديش آنزمان بوده ودرمحراق آن) دفاع از استقالل،    ی ازديدگاهها رهتر

ارضن  انسان زحمتکش جامعه( مطرح   ،حاکميت میل  ،تماميت  ازمنافع  دفاع 
اه نهضتها  دافن بود،  بنابر    یکه  ،آما  بدند  قرارداده  دربرابرشان  ن  نت  شده  ياد 

م    حاکمان جابر به خون کشانيده شد ونياز   ی ازسو   رحیم  استبداد شديد ویر  متر
ن اهداف به وسيله سازمانها تحول طلب ادامه داده شود تا جامعه   یبود تا چنی 

 شود.  شانيدهتاري    خ درمحراق مبارزه دادخواهانه ک  یاز ظلمت رسا افغاین 

وبسيار   ازنگاه وترفی   یمن  انديش  چپ  ن    رهروان  چنی  حزب)د.خ.ا(  پسند 
دهندهء    را   یا زمينه وادامه  اثدار  مت  برحق  ساخت که  نهضتها  فراهم  آن 

 ميباشد. 

ايديالوژ   - پرسشها  یمساله  به  درپارگرافها  یوپاسخ  را  مطالعه    ی ديگر  باال 
 فرماييد. 

 محمد رحییم

مآنچه   افرایط   شودبهی مربوط  راست  واکنشی   نوانی،م  رشد  دردوجنبه    آنرا 
 خالصه کرد: 

...ازترس ازدست    هاو ت  ها،م  دهاوخواجهیها،ست  ،پ  ونی:روحان    واکنش داخیل۱

  تعداد جوانان را دربرابرچتر   ک ی  نیپردرآمدشان با استفاده ازد  یدادن موقف ها
ازازا استفاده  اخوان  یولوژ ی دیها،با  ن واردشده  احزاب    جیبس   مت  و  نمودند 

 کردند؛  سی را تاس اسالیم یادگرایبن 

  ایس یاسالم س  انهیادگرایبن   هیکه تقو   ستی ن  شیک   یجا  نی: درا  وین ت    واکنش ب۲
ن نفت خ  یدرکشورها  یاز نفوذ شورو   یت  به خاطر جلوگ   توسط غریر   عریر ت 

  ن یپروژه بعدهابه بهتی   نیگرفت وا   کاصورتیوسپس امر   سی ها به خصوص انگل
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حضور   ی راب یوب  هانه   یافغانستان دربرابرشورو  یسالح در جنگها  نیوموثرتر 
 . د یغرب درکشورمامبدل گرد 

 حمید عبیدی

 از مهر به همسخنان ،سالم پر با 

ی مهري و یر  ایم  نخست عرض شود که رصاحت ، یر  سبوکی نيست .  در ف  احتی
 لیاز تعارفات طو   ر یسخن ناگز   یاز دراز   یت  شگی پ  یبرا  سم،ینو   تبرصه یم  وقتی 
رک و راست و    د یمطروحه با  لیکه در مورد مسا  نیانرصاف نمود. دوم ا   د یبا

  یی نه به جا  و   می دیرس  یی کردن نه با جا  بدون ابهام سخن گفت ، با ماستمایل
 د یرس  میخواه

وطه خوایهی و ح د خ ا عرض من ا  حال  است :  نیدر مورد مشی

وطه خوایه   -۱ ( بودند ؛ و اما  ستی ی فورمیاصالح طلبانه ) ر   ینهضت ها   مشی
ی بود   ح د خ ا يک حزب انقالیر

وطه خوایه  ینهضت ها  -۲ حزب    کیبودند ؛ ح د خ ا    ک یولوژ ید یا  ت  غ  مشی
 بود  ک یولوژ یدیا

وطه خوایه  ینهضت ها  -۳ ناس  میل   مشی  بود   ستی ونالیگرا بودند؛ ح د خ ا انتی

وطه خوایه  ینهضت ها  -۴    چگونه یه  مشی
ی

نه داشتند ؛ ح    خارچر   وابسته گ
 
ی

 رفت   یم  یی   شهیفراتر از از الهام اند  ار یبس   نیداشت و ا  خارچر   د خ ا وابسته گ

ان و شخص  یت  حزب هنوز شمار کث  سی که در هنگام تاس  در حایل  -۵  تی از رهتر
وطه خواه زنده بودند ه  یها آن به ح د خ ا    یزنده    اثدارانت  از م  کی  چیمشی
بود و در   انیزلم  ش یکه قبلن در جنبش و   حضور نورمحمد تره گ -   وستند؛ی نه پ

ن آن حرکت ن شد، قاعده نه که در شمار استثنا قرار   شمرده نه یم   آدم مهیم   ت 
 دت  گ  یم
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حزب    نیآن نهضت و ا  انیم  شباهتی   چیهم ه  الیی یو تشک  از لحاظ سازماین   -۶
 وجود نه داشت 

وطه خواهان به و   -۷ ن سوم  ژه یمشی در    موکرایسینسل آن اصولن طرفدار د   ی 
ن هم شده    ی  شناخته  ح   یامروز   جهاین   ی مفهوم  ؛  ا  بودند  ا  خ  نوع    ن ید 
د  موکرایسید د  یبوژواز   موکرایسی را  شکل  بر   یکتاتور یو  استثمارگر  طبقات 

 شناخت.   طبقات استثمار شونده یم

  دنیح د خ ا ، در واقع بر  سی تاس م یت  را مد نظر بگ یادیبن   یتفاوت ها نیا اگر 
وطه خوایه  یجنبش ها یاز سنت ها  بود، نه تداوم آن  مشی

وط  یبازمانده ها نیاز آخر  میبرو   د یی ایب د ینه دار   قبول س تینهضت مشی  م یبتر

وفا    ی آقا  یکه من مطرح کرده بودم در تبرصه ها  یگر ی د  ی مورد پرسش ها  در 
  ی ها   نکیبا آن که دو سه بار مرور کردم و حتا ع  –   دم یبه آن ها نه د  جوایر 

 دم یخود را شستم و باز د

  ی  همه   عمیل  یسه تجربه ، بل تجربه    ا ی، دو و    ک یاست که نه    نیمن ا  سخن
ن مارکس  یولوژ یدیاحزاب متعتقد به ا  ن نین یل-مت  از    –که در قدرت قرار داشتند    مت 

اروپا  یشورو  فی   یو  چ  رسی ن تا  و ک  ی  افر   وبا یو کامبوج  تا  افغانستان  از  و    قا یو 
ن الت   یکایامر  توان    نه یم  یولوژ یدیا   نیاشکست خورده اند. پس با ابزار خود    ی 

 کرد  یی اند شناسا ی ولوژ یدیا  نیرا که محصول خود ا یی شکست ها

وع  یدار   هیرسما  ت  نوشته بودم راه رشد غ  قبیل   یدر تبرصه ها  من  تیمنبع مشی
 یدار   هیگذار جهان از رسما  هیخود منبعث از نظر   هینظر   نیح د خ ا بود. ا   ینظر 

ن الیبه سوس   ک ی   ث یبه ح  «ستی ی الیسوس  »ارودگاه جهاین   گر ی ... امروز که د  م ت 
ن « ن  یدار   ه یمارس   ت  »راه رشد غ  هیاست، نظر   ده یتجربه ناکام فروپاش و    هیپا   ت 

 اساس خود را از دست داده است. 

 که :   میت  گ  باز 

 دند یپاش  متحد آن فرو نه یم یو نظام ها ینظام شورو  -
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ن الیکرد و امتر   در افغانستان ضد انقالب رس بلند نه یم   - ن ن  مت    مانع کار ما نه یم   ت 
 شد

خود را   یو ما برنامه  افتی ح د خ ا به صورت بالمنازعه استقار یم تیحاکم -
 م یگذاشت   به منصه اجرا یم

  یی ما فراتر از جا  ا یآ  - بود  یم  کار پس از چند دهه چر   ی  جهیصورت نت   نیا  در 
 م؟ یدیرس و مغولستان یم کستانیتاج انیم

  ی  نمونه  کیوفا ، اگر پاسخ شما مثبت است، پس    یاست . آقا  من منفن   پاسخ
 د«ییبفرما هی را ارا هینظر  ن یموفق از تحقق ا

 پرسش استم  نیوفا به ا  ی پاسخ آقا منتظر 

 صدیق وفا

 عزيز، یعبيدآقای 

از   من د.خ.ا(   ( حزب  و   ینهضتها  گفتم که  وطيت  الهام    خوایه   یزادآ  مشی
 ادامه دهنده آن آرمانها بود.  عرصه سيایس  در  گرفت و 

یی   شما  درسال    لحظه  در    ۱۳۴۷تصور کنيد که  قرارداريد!  حبييه  ودرليسه 
شما   و  ميگذاشتيم  صحه  همه  حزب  شده  انتخاب  راه  حقانيت  به  آنزمان 
ازجمله هواخواهان حزب بوديد،امامن بخاطر ندارم که درآن سالها عضويت  

 حزب راداشته بوده باشيد. 

د.خ.ا(  -  ( ین   حزب  نهضتها  آن  حرکتها  قايمقام  از  داشت که  حق    ی بلکه 
 رابرگزيند.   بياموزد وراه انقالیر  ريفورميستی 

هرچند در آنزمان اين اصطالح مروج    انديشدند،ینهضتها در اساس چپ م  -
 حزب ايديالوژيک بود، اما حاال ما ايديالوژيک بودن آنرا نقد مينمايم:   نبود، بیل
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 ن ميدارم: آنرا يکبارديگر بيا داليل

ايط علميست به   که خواهان استدارکات غتن   پذيرش تفکر مارکسيتی  ذهتن   رسی
در جامعه عقب مانده افغانستان وجود نداشت،    ويژه درعرصه جامعه شنایس

ن الملل کمونيستی   یازبقايا  حزب ازنگاه انديشه وتفکر ، شاخه یی  ن بی  " "سومی 
در   انديشه یی   شهروييده بود، اين شاخه کدام ري  بود که بر فراز جامعه افغاین 

 نداشت.  جامعه افغاین 

ايط عيتن   یسو   از  م بحيث جهانبيتن   ديگر؛ رسی ن پرولتاريا مساعد    درک مارکست 
 نبود. 

بسيار   گرایی   میلز  ا  - زيرا  م گذشت  ن ناسونالت 
انتی به   یازجنبشها  یميتوان 

وطيت  پيوستند، روشنفکران ما د  به پروسه جهاین  آزاديبخش میل ر عرص مشی
آزاد میل  یم  میل  خوایه  یو  همان  زمان  ودرهمان  عنرص   گرایی   انديشدند 

فی  ونده ومتی   بود درتعريف چپ هم آمده است: هرحرکت ضدارتجایع   پيشی
تحول وتکامل چپ خيیل  دادخواهانهو  ده   چپ است، اما ست  ها پيچيده وگستی

 داريم .  است که همه به آن آشنایی 

شما درخط تاجکيستان وازبکستان قرار ميداشت،   یحزب بعد فرضيه ها  اينکه

فعیل  موقعيت  به  نظر  نیم   آيا  بهتی واستقرار  وامنيت  ازنگاه صلح    افغانستان 

 بود؟ 

از   حاال  ها راتماشا م  یباال  ما وشما  بتر ق  کنيم، یکوهها جنگ  درت  امادر زمان 

 ی فاایشعبات حساس    در   يک مجريان سياست آن حزب بوديم و   حزب هر 

 خدمت داشتيم. 

کند    یرهرور هرکس ميتواند باز   باچنان حزب فروپاشيده وبدون رهتر و   حاال 

د.   وسياست آن حزب را به تمسخر گت 

یی   توجه چندهفته  ن  درهمی  وخود    کنيد  ايم  افتاده  هم  بجان  وشما  ما  که 

ان طراز اول حزب به استثاراازدرون ميخوريم کد مزدک عزيز ،    یام يک از رهتر

ان وکادرها باقيمانده ازحزب ديروز خود    یاحزاب وسازمانها  یکدام يک از رهتر

 کنند.   این برباد رفته شان پشتيب یرامکلف دانسته اند که از آرمانها 

 بينم.  اين مدرسه واين معلم باشد حال طفالن خراب یم اگر 
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ن من پاسخ ن  یشما به هيچ يک ازپرسشها  بهرحال  داديد ،اما توقع  ه  نخستی 

دازم.  ینموده ايد که من به پاسخ پرسشها  تان بتر

آرمانها  من به  معتقد  ،اما  مستقل  آدم  يک  منحيث  توان  گذشته    یدرحد 

درصوریی  پرسش  هرگونه  به  هستم  شود    حارصن رعايت  بحث  مالحظات  که 

 خواهم پرداخت. 

 غرزى اليق

پايت بسيار داغ است . من هرگز نیم خواهم در جاى پايت پا    "كارمل جاى

ن توصيه ميكنم باين   گذارم . من ميخواهم با قدمهاى خود پيش بروم و بشما نت 

فته اروپایی نوشته ميشوند در  
يط پيشی حقيقت توجه كنيد و كتابهاى كه در رسی

ن زنده  محيط عقبمانده قبيلوى ما قابل تطبيق نيست " . اين گفته ها از زبا

به   ياد مت  غالم محمد غبار در كتاب شادروان عبدالقوس غوربندى "نگایه 

 تاري    خ حزب دموكراتيك خلق افغانستان" نقل شده است .  

م   ن م به چند كورس رسبسته حزیر    -برداشتهاى من از انديشه هاى ماركست  ن لنينت 

م صديق وفا در گذرگاه كابل ، چند   " به رس پرستی محتی " بنياد آموزش انقالیر

ن روزهاى   نت  به دست یم شد و  اثرى كه در حوزه هاى حزیر همانگاه دست 

اتحاد شوروى وقت یط سالهاى   . رس  ٨٠آموزش در  به  محدود است   
ی

يدگ

يت از دائره صالحيتهاى   نارسایی هاى اين انديشه و زيانبار بودن آن براى بشی

علیم و تجریر من خيیل فاصله دارند ، اما آنچه به رسگذشت دراماتيك جنبش  

داد خواه كشور و به ويژه حزب فروپاشيده دموكراتيك خلق پيوند دارد به حكم  

د با همسخنان گفتگو را ادامه  تجربه و ديد هاى فردى خويش ميشود جرئت كر 

 داد .  

هاى محافظه كار")همان    چرا شادروان كارمل زنده ياد غبار و  شهيد خيتر را "مت 
م  كتاب غوربندى( ميناميد ؟ ميتوان دراين نمونه بريدن و گسستی را كه محتی
وظايف  غبار  شادروان   ..." ؟  كرد  ترجمه  دارد  پافشارى  آن  بر  عبيدى 
وطيت   مشی جنبش  ناشده  اجرا  وظايف  تداوم  بنياد  بر  را  روشنفكران كشور 

ك كارمل اين وظايف را در انقالب میل  فورمولبندى یم نمود ، در ح اليكه بتر
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هاى  "انديشه  مبناى  بر  اعمار جامعه سوسياليستی  نهايت  در  و  دموكراتيك 
م   ن م علیم( مطرح ميكرد..." ) همانجا( اينكه ماركست  ن و عرص" )سوسيالت   -پيشی

يت بود و يا است ميگذارم   م در كليت انديشه سالم ويا نا سالم براى بشی ن لنينت 
ى اين انديشه به     نشمندان اين عرصه ، ویل آنچه را كه ح د خ ا در لفافهبه دا

از چنگ   قبيلوى  ، مذهتر و  براى رهایی وطن سنتی  تمام عيار  حيث نسخه 
نابرابرى ها و عقبماندگيها در رده هاى روشنفكرى جامعه هل داد و زمان و  

آن    " ن را در پخش و "مادى ساخیی آزاده  انقالبيون  وى يك نسل  داد  نت  برباد 
وهاى آگاه و دادخواه در یر داشت .  پيآمد هاى ناگوار براى وطن ، مردم و نت 
هاى   نسخه  در چوكات  هم  هنوز  افغانستان  موجود  هاى  درد  دارم كه  ن  يقی 
بال   . مردم  پذير نه خواهد بود  وین ديگر درمان  بت  انديشه  يا هر  م و  ن ماركست 

رد ها و مصيبتهاى موجود كشور  پرورده وطن به يك انديشه وطتن و رسزده از د
 نيازمند است . 

 صدیق رهپو طرزی 

م   ن من به اين باورم كه در هر دو سمت نگایهی به ريشه نماييم.در بخش ماركست 

ی   رویسی كوه هاي از برریسی ها در برابر ما قرار دارند. البته من به نگاه سنگواره یی

ی از مبارزان ما را در چنگاش یمی فشار 
د، باور ندارم. اما،  كه هنوز هم ذهن برچن

ی از اهميت درجه يك برخوردار یمی باشد، حال خود ماست. من در اين  آن چر

دو دهه بيش تر به اين امر انديشيده ام و نوشته ام كه نخست از همه همبود  

 خود را شناخت. بعد یمی شود تا بر اساس هاي نيازش به كار دست 
ًًٰ
و جامعه

 . زد 

 صدیق وفا

ن مساله  هم در کامنت باال هنمن   ايديالوژيک بودن حزب همی  گام برشمردن 

 بيان داشته ام.  فقدان شناخت جامعه را طور آیی 

 وانتقاد ما بر ايديالوزيک بودن حزب ديروز ما:  داليل

ايط ذهتن  علميست به   که خواهان استدارکات غتن   پذيرش تفکر مارکسيتی   )رسی

در جامعه عقب مانده افغانستان وجود نداشت،    ويژه درعرصه جامعه شنایس

ن الملل کمونيستی   یازبقايا  حزب ازنگاه انديشه وتفکر ، شاخه یی  ن بی  " "سومی 
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در   انديشه یی   يشهروييده بود، اين شاخه کدام ر   بود که بر فراز جامعه افغاین 

 نداشت.  جامعه افغاین 

ايط عيتن   یازسو  جهانبيتن   ديگر؛ رسی بحيث  م  ن مارکست  ولتاريا مساعد پر   درک 

 نبود(. 

به آن سبب نوشتم که موضوع شناخت جامعه را من مقدم ترمطرح    اين را 

 نموده ام 

 فرید مزدک 

عدالت   و  دموکرایس   ، آزادی   ،  
ی

فرهنیک رشد   ، اقتصادی  فت  پیشی ما  آرمان 
ن درست است . اصلن   اجتمایع بود ، است و خواهد بود . تا اینجا همه چت 

و سایر احزاب همگون پذیرش اصل راه رشد غت     مشکل کالن و اسایس ح د خ ا 
رسمایداری بود . البته در میان بقایای آن حزب هنوز هم عاشقان این اصل کم  
این   اتحاد شوروی در  لنینیسم و حزب کمونیست  بار  . نقش فاجعه  نیستند 
زمینه قابل توجه است . " اتحاد شوروی " به راه رشد رسمایداری نیاز داشت.  

اکت شوروی  انقالب  اتحاد  اتوری  امتر به  را که  های  تمام کشور  و  روسیه  وبر 
، جمهوری  های   فی  اروپای رسی . کشور های  برد  اهه  بت  به  بودند  کشانده شده 
فتند که جاپان،  بالتیک ، اسیای میانه ، کوبا ، انگوال و افغانستان اگر برایه مت 

خوب قرار   ل رفتند یر چون و چرا در وضعیت بسیار ییکوریای جنویر و ارسا 
ی   میداشتند . خیال پردازی های راه رشد غت   رسمایداری و " جنبش سمتگت 

ی نبود ُجز یک برنامۀ   ن سوسیالیستی " در عقبمانده ترین کشور های جهان چت 
امریکا و   ایاالت متحدۀ  با  مقابله  نفوذ در  ش حوزۀ  برای گستی تعرضن مسکو 

رسمایداری افغانستان ، اتیویر و لیتر  ی راه رشد غت  تت  متحد ینش . بر اساس  
باید حاال سوسیالیسم را تجربه میکردند . در سال نخست حاکمیت حزب با  
صدور فرمانهای سوسیالیستی اساس " سوسیالیسم افغاین " را گذاشته شده  
بود . واکنش در برابر اصالحات باید آن دولت قهار را اصالح میکرد اما آنزمان 

 درت حکومت میکرد و دیدن کشور و وطن ممکن نبود یک جهانبیتن َبر ق

مبدل    ت  تاث  کم وزن و یر   یو ت  ن  ک ی" را به    " چپ افغاین   ت  سال اخ  ۲۰  بحران
  لیح د خ ا نتوانستند اوضاع را تحل  یایبقا  ۱۹۹۲ساخته است . پس از سال  

مارکس   " به  باور   . لن  سمی درست کنند  اح  سمی نی    انتظار  و    ک ی  ۀ دوبار   یا ی" 
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جهاین  امتر   قدرت  و    یفکر   اصیل  ۀمشغل  ستی ی الیضد  برخورد  مانع  و  آنها 
را در    ش یگرا  ۳نسبت به انکشاف او ضاع منطقه و کشور بود . امروز    نانهی اقعب
 :   د ید توانیح د خ ا و حزب وطن م یایبقا

 .  ی  روز ید یها و راه کار ها شهیاند ی رو  ی  پافشار ۱

"    ستی ی الیضد امتر   " قدرت جهاین   کیبه ظهور    ی وار   د ی  انتظار ، ترصد و ام۲
ن یو به کمک آن دوباره به قدرت د ست   .  افیی

 .  د ی جد یراه کار ها یو جستجو  روز ی  نقد د۳

. ترس    افتی  م یبه آن دست نخواه  روز یو بدون نقد د  میدار   از یبه نگرش نو ن  ما 
د ینم  شی باشد مارا به پ  کهی هر نام  ر یز   روز یاز نقد د   یدار یراه رشد رسما  رش ی.پذ تر

به اصل    د یبا  کیدموکرات  الیسوس  ومند ت  ن  انیجر   ک ی  جاد یا  یو کوشش برا
با    ۀ. ما به جامع  ردد کشور ما مبدل گ  چتر   یها   و ت  و عمل ن  شهیاند  اسایس

فتهی اقتصاد پ   ن یو به ا  میدار   از یبر عدالت ن  و متیک   کی، ثروتمند ، دموکرات  شی
رسما  رشد  با  رصف  م  یدار یهدف  کشور   . میگرد   لینا  م یتوانیدر 

ی آیینه  فواد پامي 

م  یعمر  بر رس  برداشتم و  بود كوب  یكه رو   خن یچكش   یم  اكنون  . دمی سنگ 
 و هم سنگ!  خ یفهمم كه هم چكش خودم بودم، هم م

 کافکا   فرانتس

 صدیق وفا

 مارکس را ياد آور ميشويم:  یانديشه هابرچن 

   سوسياليستی   گذار 
ی

پخته گ نتيجه  دار   تنها  رسمايه  مناسبات  بست   یوبن 
پيشبيتن  مارکس  انديشه  اين  بربنياد  است،  فته  انقالب   پيشی که  ميکرد 

 ُرخ ميدهد.  ۱۹در آلمان سده  سوسياليستی 

 نا رسيده ؟ یبه رسمايه دار   یرسنوشت کشورها واما 

 ی انديشه پردازان بعد  ی مارکس، دو طرح تازه ء ازسو   یادسه انديشه بني  دربرابر 
ن پيش کشيده شد:  -  به شمول ليین
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م مرحله عایلالف ن " را    : " کمونت  م است" در اينجا ديگر واژه " بشی ن سوسيالت 

باال هم هم اين    یيابيم ،)رفقا ودوستان دقت کنند که من در يادداشتها  نیم
" رانیممطلب را گفته آمدم (، زيرا ازديدگاه لي ن اينجا ديگر واژهء " بشی يابيم،    ین

ن وکنگره   م ميتواند دريک يا چند    ۲۵زيرا از ديدگاه ليین ن حزب ) ک.ش( سوسيالت 
وز   برسد.   یکشور به پت 

انقالب سوسياليستی ب دار   :  ترين حلقه رسمايه  " ُسست  به قول    یدر   (  "
( رخ خواهد داد، ین  ن    ليین

ی
که مارکس    یرسمايه دار   وبن بستی   درمرحله پخته گ

 گفته بود. 

به رسمايه    یپيش کشيده شد، کشورها  ادامه اين دو طرح تازه: طرح سویم  در  و
افغانستان لزویم  یدار  بنياد ماد  نارسيده نظت   نهاد    ی) ماد  طبقایی   -  یبه   :

فتهء توليد ماد  یها وابسته به   ی: طبقه کارگر وقشی روشنفکر   ؛ طبقایی   یپيشی
م برسند،) رفقا ودو   ندارد   یآن( خود ن توجه کنيد که نطريه    ستانتا به سوسيالت 

شورو  گلها  یپردازان  چه  کنيد    یسابق  توجه  خوب  ميدادند(  آب  به  را 
م تشکيل خواهد داد و بنياد طبقایی   یودوباربخوانيد: بنياد ماد ن  آنها را سوسيالت 

 .  جهاین   یآنرا پرولتاريا

ها توسط يک حزب پيشاهنگ دراين کشور   گونه با احراز قدرت سيایس  بدين

م فراهم ميشود. اين مرحله گذار را مرحله رشد    ،انقالیر  ن زمينه گذار به سوسيالت 

 . نام نهادند  یغت  رسمايه دار 

 صدیق رهپو طرزی 

به باور من اكنون پس از اين برریسی ها، زمان اين كار فرا رسيده است كه به  

دازيم. ما نياز دارم تا به   ی ژرف در خط جامعه  حال و وضع خويش بتر بررست 

ما   از كشور  از    - شنایسی  پس  ی كه  است  ١٨٨٠در چارچویر شكل گرفته    - ع. 

دربرابر   )سياه كوه(  هندوكش  هاي  ی كوه 
ی

بزرگ به  مورد  اين  در  بزنيم.  دست 

ی كارشناسان، 
ی براي كاوش و تحقيق قرار دارند. به باور برچن آگاهان ما مساله هایی

ی 
ی هستيم. از اين سوژه يا موضوع هاي  قب  -ما درگت  مناسبت هاي دهقاین يله یی

اين   توان گفتمان را آغاز كرد. ديد من  پيشنهاد یمی نمايند، یمی  كه همسخنان 

ی نظر باشد   . هست تا ديگران را چر
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 صدیق وفا

از نگاه من که چندان به پرنسيبهای مباجثه در اين سخنگاه آشنایی ندارم بهتی  
  
ی

بخش گرداننده گ مديران  نخست  نقد گذشته  است  »چرا  مطلب)  ازيک 
 ) ی کنند وسپس به موضوع ) مناسبات دهقاین واکنش میآفریند؟« ( نتيجه گت 

 قاعده و 
ً
 . مراحل بحث را مراعات کنند  خواهيم پرداخت.دوستان لطفا

 حمید عبیدی

ن   از نظر من هنوز بحث نقد ح د خ ا پايان نه يافته است: دوستان ديگري نت 
ی داشته باشند اين جا استند که ممکن اس ی هایی

 . ت در زمينه گفتتن

 صدیق رهپو طرزی 

ون بگذاریم. به دسته بندی   با این روال من فکر نیم کنم از این دایره پایی به بت 
آقای مزدک توجه تان را یم خواهم. من به بخش سوم عالقه دارم و یم خواهم  

ر دیگر  به کاوشکری و برریس دست بیازم. اگر به گونه دیگری است باید یک عم
ند    که عالقه یم گت 

هم انتظار کشید. درب این برگه به روی همه باز است. آناین
های بحث  اک  در  االشه    اشتی زیر  دست  ندارند،  تمایل  آناین که  و  نمایند  یم 

 . نشسته و ما را از باالی کوه تماشا یم کنند 

 محمد رحییم

پایان این بحث  درودبرهمه دوستان گرایم! من فکرمیکنم آهسته آهسته به 
نزدیک میشویم ،جای نهایت خویسی است که قدم به قدم هم سخنان به هم  

میگر  تبدیل  پیشنهادات زبانان وهمفکران  به  سدکه  فرامت  آن  دند.اکنون زمان 
م. کسانیکه  ییمزدک عزیزدرموردانتخاب راه آینده ماوکشورما عطف توجه نما

باماقدم برمیدارندحتمآدست به کارخواهندشد،کسانیکه به قول رهپوی گرایم  
ن   وتامی  فت  پیشی برای  دردبخوری  وبه  خوب  ن ازبلندیهاماراتماشایم کنند،اگرچت 

 . م، حنمآباما خواهند پیوستیی درکشورارائه نماعدالت اجنمایع

 حمید عبیدی

من با آن چر آقای مزدک گفته اند و من آن را در شکل دیگرش مطرح کرده  
ن فکر یم کنندپس باید از آن نتایج   ن چنی  بودم ، طبعن موافقم. اگر دیگران نت 

ن دیگر  این مسایل  در  نماییم.  اعالم  بلند  با صدای  استخراج و  را  باید  الزم  ه 
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مسوولیت   رفع  و  با گذشته  وداع  از  پس  بگوییم.  سخن  زیرلتر  و  مندوک  رسی
توانیم با وجدان آزاد و خرد نایسی از تجربه به   یم   اخالفی و سیایس در قبال آن

آینده بنگریم. بگذار همسحنان در این مورد ابراز نظر کنند تا مواضع روشن  
 . باشند 

 صدیق رهپو طرزی 

قایان رحییم و 
ً
 عبیدی، آ

من با شما موافقم. باید دید گاه ها را به روشتن بیان کرد و به سوی آینده گام  
 برداشت. تا جایی که یادم هست،

 عنایت سادات برای  ۱۹۹۳من این مساله را در سال  
ٔ
رفقا،، گفتم.   ٫٫ع. به خانه

ساده: بیاید گذشته را نقد به مفهم رسه کردن خوب از بد نماییم و دید گاه مان  
ا نسبت به آینده که ریشه در حال و وضع خود ما داشته باشد، در برابر همه  ر 

قرار دهیم. نتیجه همان شد که از مسکو هدایت امد که من را دیگر در این  
 امور حصه ندهند. 

برای   با دوستان دیگر کار  را روی دست    ٫٫من  افغانستان،،  کانون روشنگران 
 ا فراز و نشیب هایی ادامه یافت. ع. ب ۲۰۰۱گرفتیم. این امر تا تحول سال 

از این تجربه که آقایان عبیدی و نجییم در آن نقش داشته اند، یم توان بهره  
گرفت. البته آقای عبیدی و نجییم تا کنون هم سکاندار اند. پیشنهاد من این  
ی از گپ های زده شده، خط آینده را در   است که آقای عبیدی با نتیجه گت 

م.   برابر ما قرار دهد.  البته ما پس از گذراندنش از پرویزن نقد، به کنکاش یم گت 
 تا بعد 

 صدیق وفا

نخست اين مبحث مطرح نموديد وآنچه ديگران  با آنچه شما در  عزيز نجيیم
اگر به گفتهء شمار  به استثنا  یادامه دادند،  با آنکه  اين مبحث    یازدوستان 

نخواستند داخل بحث شوند واز حوایسی  ديگران دراصل موضوع  تن    دوسه 
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ين توضيحات واشارات را به   گذشتند، از نگاه من که درکنار آن چند تن بيشتی
تان   یدرنتيجه گت    درصد کامنتها ازمن است( ، اگر نکات آیی   ۳۵)    داشتم عهده  

خواهد بود.   درنظر باشد، بهتی

 یعمد  یهمچو من در اين جا که شمار   شد، جایی   که مالحظه  با آنهم تاجایی   اما 
خواهدبود. زيرا در اين سن وسال نياز    آينده خایل  یتحملم را ندارند،دربحثها

باال باکش   ینيست که   ، نداريم  آنرا دراختيارهم  بابه که هيچ کدام  ن    پوستی 
ن     ی رانداريم، اما دور   آرزویی درجدال باشم ) البته من ميدانم که هيچکدام چنی 

، فاصله ها وعدم شناخت دقيق ازحاالت همديگر وبه ويژه نخواندن دقيق  ها 
ناخواسته باعث آن شده   ینوشته طرف مقابل ودرنتيجه بروز سئو تفاهمها

 است(

 نقادانه اين بحث:  ینتيجه گت   یمن برا یهرحال نکات پيشنهاد به

-   
ی

)    سيایس  -اجتمایع  زنده گ احزاب منجمله حزب  را دربرابر  متنوع  مسايل 
م درهمان    ۱۳۷۱تا زوال  ۱۳۴۳د.خ.ا( ازتاسيس   ن قرارداد، حزب بحيث يک ارگانت 

  جمیع   یاراده ها  واکنش خويش را نشان داد، که در آن گایه  تاريخن   یمقطعها
 عمل کردند.  یفرد یهم اراده ها وگایه

ره حزب وطن، بحيث  سال حيات خويش به شمول دو   ۲۸حزب د.خ.ا در  -
ها و   یارداه  دگماتيک  بينش  با  بردار   چندگانه  ازجنبش    یر   یها  ی الگو  مورد 

 
ی

وويژه گ و  حزیر   وقویم  یتبار   یها  پيشی بسو   درون  و   یپيوسته    اختناق 
م رانده شد، دموکرایس ن الت 

تبعات آن ) انشعاب،    محدود و   درون حزیر   سنتی
دس    تهچند 

ی
پذيرش گرايشها  گ با  ها  یکه  ارداه  وبه  بود  متفاوت    یمتنوع 

 ناهنجار کشاند.  یقرين، حزب را به طرف گرايشها فرکسيوین 

ايديالوژ   - به حزیر   یتحميل  اسایس  طبقه کارگر  پايگاه  را طبقه کارگر   که  آن 
 وکارناسودمند بود.  تاريخن  یداد، جفا تشکيل نیم

-   
ی

شاهد مستحيل شدن    رفت که گایهحزب چندبار صورت گ  ازخود بيگانه گ
هم با    دولت توتاليتار( بوديم وگایه  -آن به دولت وايجاد پديده تازه ) حزب  

قوا پرولتی   یشورو   ی وردو  م  ن ناسيونالت 
انتی بوديم که    یتحت شعار  آن  شاهد 
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و   نظایم  -   ی حزب به يک سازمان ادار  مبدل    وم دست د  اجرایی   ی وبه يک نت 
 شد. 

ن جان، اگر خواستيد ک  فياض نقادانه    یبه نام نتيجه گت    ی ه از اين مبحث چت 
باشيد، در  اين نکات در   ی پهلو   داشته  تان گذاشته   اختيار   نکات نظر ديگران 

 . شد 

 محمد رحییم

ندارند«    این فرموده شما »... شماری عمدی تحملم را   من با   سالم!   آقای وفا 
نیستم، ما   باال   در   موافق  نوشتم که  نظر   من  نزدیک    به هم    نزدیکتی   و شدن 

شویم،درآغازبحث تفاوت نظرهایی میان دوستان وجودداشت،ویل آهسته  یم
ن است.   آهسته فروکش کرد.دموکرایس همی 

تان تجدید نظرکنید.   برداشت  این است که لطفأ در  پیشنهادمن  وفای گرایم 
و   کنند  اظهارنظریم  صفحه  دراین  دوستانیکه  مطلق  یت  اکتر کنید  باور 

 دل استند. نه یی نویسند مردان آ  یم

 حشمت رستگار

ن نفیصه ها ا که شما برشمردید، اگر به آن تآمل کنیم  یت  وفای گرایم ! اگر همی 
ن غلیط ها وکمبود ها ، عمل کرد و فعالیت های ح د خ ا   و اگر بر پایه ی همی 
را برریس کنیم ؛ دستاورد های پر از تراژذی و زیان را پیش روی خود یم بینیم .  

ایدیو  تحمیل   " ن  در همی   ، نوشید  شما  " که 
ی

بیگانیک خود   " از  و   "   لوژی 
موجب   حبهمصا که  است  رفته  تذکر  مفاهیم  ن  همی  با  گرایم  مزدک  ی 

ن پاسداران ح د خ ا ! شد. قابل توجه است که همه ی شاخه   احساسات آتشی 
های ایجاد شده از بقایای دیروز ح دخ ا که هر کدام نام های دیگر را بخود  

اند و هی یک انتخاب کرده  ندارند دراین احساسات رسی را  ا  نام ح دخ  چ کدام 
 شوند.  یم

 عیل رستیم

ها   بربنیاد سلقیه  انفرادی که  وبطور  وبحثهای جداگانه  فیاض عزیز!نظریات 
چپ  وهای  نت  وسایر  ما  دردی  چه  باشد،  از گذشته  اشخاص  فردی  ودرک 
اینکه وقت را ضایع ساختند کاری دیگرا ساخ ته  ودموکرات را دوا میکند جز 

نیست . برای اینکه کسانیکه در رخدادهای گذشتهء تاری    خ وطن ما بالخصوص  
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ای ومجریان سیاستهای بنیادی حزب دموکراتیک خلق افغانستان وجود   رهتر
نتائج   به  توانیم  نیم  ما  نگرید  رودرو جروبحث صورت  وباانها  باشد  نداشته 

ود". دوم  مطلوب برسیم این عمل ما بمانند انستکه"اب در هاون کوبیده ش
حزب   اعضای  که  وارزشهای  اساسات  بران  شما  است  معلوم  طوریکه 
دموکراتیک خلق افغانستان باورمند بوداند شما معتقد نیستید شما به گونه  
دیگری برداشت وتحلیل دارید که بان جور نیم اید .شما جهت ان فعال شوید 

داده که درانجا  تا یک مجمع بزرگ حزبیها را که نامش را هرچه میگذارید تشکیل  
دتا ما بتوانیم که به قناعت همدیگر   این همه مسایل طرح ومورد بحث قرار گت 
ان مانند مزدک وسایر افراد که خودتربیه شده دست انهاست   دازیم ودر غت  بتر
ل نیم رسد. شماخود   ن کافن نه بوده واین کارواین که جلو ان بدست داریدبه متن

یم هستید   یف شما    یی که عده  ازجمله اعضای فامیل محتی زیادی از خانواده رسی
نهضت   قدمان  پیش  از  امریکا(ییک  به  ن  رفیی از  تاپیش  )که  جان  نیپتون  مانند 
خلق   دموکراتیک  حزب  ی  رهتر تحت  که  زنان کشور  دموکراتیک  سازمان 
افغانسان قرار داشت، بود .وهمچنان پدر بزرگوا ودموکرات وفری  هخته شما مت   

درم "مشور"که  اسمعیل  از محمد  درچنداول کابل  بالخصوص  ما  مردم  یان 
ی حزب دموکراتیک   ام خاض برخورد دار هستند ارتباطات تنگا تنک با رهتر احتی
خلق افغانستان بالخصوص جناح پرچم داشتند که انها هم باید در این مسایل 

ام وشنیدن میباشد ند ونطریات شان قابل احتی  وجروبحثها سهم بگت 

  فیاض بهرمان نجییم

 تان عزیز، دوس

واضح است که با یک عنوان نیم توانیم همه مسایل را بشگافیم. جای شک  
اما   برخواهیم گشت.  بار،  بار  بحث،  این  مختلف  های  بخش  به  نیست که 
استنتاجات  و  مسایل  از  بسیاری  هم  هنوز  داد که  نشان  مباحثات  جریان 

 مطروحه در اسناد ح.د.خ.ا برای عده یی قدسیت دارد. 

با    ، ویلبه بعیصن همسخنان مراجعه نمودم تا در بحث سهیم شوند ارچند من 
 نستیدادند. نکته مهم ا  یانتقاد  انیپاسخ رد به راه افتادن جر   ش،یسکوت خو 

ورت ندار  ما پاسخ دهد.    ی و به پرسش ها  د ی ایب  ی حلقهء اول رهتر   م،یکه ما رصن
 اقدامات مستقالنه اند!  شهی هم یانتقاد یها انیجر 
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وفا و رهپو وجود   زانیاز جانب عز  بحث دو طرح اسایس انیهر حال در جر  به
 یت  گ  جهینت   ثی را، اگر به ح  شیخو   یها  دگاهیداشت، که بر اساس آن ها د

 : کنمیقبول شود، مطرح م 

ن نی جدا از لن  شهی هم  هیدر روس  ستی ی مارکس   انیجر     ▪  ندگانیبوده، که نما  م ت 
ها بوده   دانشگایه انی  از م ۲۱و هم آغاز سده  ۲۰آن   هم در آغاز سده 

 اند. 
لن  انیجر   نیا    ▪ منتقد  شدت  ن به  و   ی  به  آنها  است.  و  آثار    ژه یبود  در 

ن »مارکس  ن لن   یشان، تفاوت ها و تضاد ها  «یپسا شورو   مت  ن با مارکس   ی   م ت 
 را نشان داده اند. 

ن نی به وجود آمده، که لن  ت  اخ  یهم در سالها  ی گر ی د  انیجر     ▪ ن را مارکس   م ت   مت 
ن الیعرص امتر  ن لن  اتیو نظر   داند یم  مت    مارکس یم   هیرا تفکر مستقل از نظر   ی 
 پندارد. 

ن ستال    ▪ ن »مارکس   هی، نظر   ۱۹۳۰و گروه همکاران، در دهه    ی  ن نی   لن   مت  را   م«ت 
ات   یمارکس برا  اتیاز نظر   یکشف نمودند، که از بخش ها ی ستی   ی ها  یت 

 جستند.  سؤ سود یم شیخو 
ات    ▪ ستی آن  ی در  نظر   یت  ت  هیبرخالف  ن ونالیناس  یت  مارکس،  مفهوم    م ت  در 

رشد با » راه رشد    هیجا داده شد و نظر   «بخش میل   یی رها  ی»جنبش ها
 . د یگرد  زهی ت  ت «یدار  هیرسما ت  غ

ات    ▪ ی هدف ستی نفوذ شورو   یت  ش  از گستی  یدر داخل کشور ها  ی عبارت 
 بود.  افتهیکمتی رشد  

 * * * 

ات ت  برنامه ح.د.خ.ا در مس    ▪ ی آن ستی  و نوشته شد.  م یتنظ یت 

وع    ▪   ی حزب را وارث و ادامه دهنده جنبش ها  دن،یبخش   تیجهت مشی
وط  خن ی  تار  ایسیس  اعالن نمودند.  تیکشور از جمله مشی

تعر     ▪ در  را    ت،یماه  فیهمزمان  دموکرات  میل  یو ت  ن  کیحزب    ک ی  
 خواندند. 

ن در هم  اسناد حزیر     ▪ وطدو مف  ی  ن ونالیو ناس  تیهوم مشی دچار تناقض    مت 
 : عتن ی د، یفاحش گرد 
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ن ونالی   تناقض ناس۱ ناس م ت  ن ونالیو انتی  م، ت 

خوایه ۲ وطه  مشی تناقض  جمهور      حزب    ،خوایهیو  ساختار   کیکه 
 بود، نه حفظ و تداوم سلطنت،   خواهیجمهور 

وط۳ قانون   ی)در معنا یی ( و اقتدار گرایقانونمدار  ی )در معنا تی  تناقض مشی
ن و قانون ست یز یگر   (. یت 

طبقه   عتن ی  گر ی د  نتوانست دو مفهوم اسایس   چگاهیحزب ه  گر ید   ی از سو     ▪
کارگر و زحمتکش را هم در درون جامعه و هم در برون از کشور درست  

به    یدار   هیرسما  ی. در مورد طبقه کارگر کشور هاد ینما  فیو تعر   صیتشخ
دانستند، که    نگارندگان برنامه حزب نیم .  د یچسپ   کهنه رویس  هیهمان نظر 

مارکس    با آنخر   اد یاز بن   ۱۹۶۰دهه    یدار   ه یرسما  یکارگر کشور ها  هطبق
 متفاوت است.  گفت،یم

  ی حلقات فکر   انیکه آن احزاب از م  دهد،یاکتر احزاب چپ نشان م  خی    تار     ▪
ان اسایس   ی ت  ح.د.خ.ا نه ت  چپ به وجود آمده اند. اما الهام بخش رهتر

نظر   ستی ی مارکس  و   ستی ی ونالیناس  یها  هیبلکه  نهضت    ان، یزلم  شیبود: 
 پشتونستان .... 

ن ونالیاستحاله آن ناس   ▪ ناس  مت  ن ونالیبه انتی  ناممکن بود.   مت 

ن به هم     ▪ ون بافی   شهی هم  یخاطر، حزب از نظر فکر   ی    هیماند. کدام نظر   ستی
  توان رساغ کرد، که حزب مطرح و انکشاف داده باشد؟ پاسخ منفن   را یم  یی 

 است. 

ن ام  سد،یرا بنو   خشیکه نتوانست تار   حزیر  ▪ ان    به حلقهء اویل  د یبسیی رهتر
مشتی  در  است.  احتمال  از  دور  بشکنند،  را  سکوت    ی باور   یآن، که 

ن انتالی)کل  است. مهم  انیمشتی  یتعبد ی( حفظ باور هامت 

 

 صدیق وفا

چندگانه و دوگانه ما شما اين نتيجه   یچون به اتکاء بحثهافياض جان عزيز،  
مطالب ناگفته   را ارايه داشته ايد، هرگاه اين نکات اضافه شود وازبرچن   یگت  
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ساده بتواند مورد    یتان کاسته شودممکن منحيث يک نتيجه گت    یدرنتيجه گت  
د.   تبادل نظر قرار گت 

ازتاسيس   - د.خ.ا(   ( زوال   ۱۳۴۳حزب  در   ۱۳۷۱تا  م  ن ارگانت  يک  بحيث 

ن بار مسايل   یواکنش خويش را نشان داد وبرا  تاريخن   یمقطعها نخستی 

مطرح نمود. با تکيه    علیم  را ازديدگاه جامعه شنایس  جامعه افغاین   یبنياد

فی  متی ها  بربينش   زن  اسایس  یتضاد 
ی

فقر    اجتمایع  ده گ داد،  رانشان 

 حقوق زنان کارکرد.  یو تساو   یآزاد یرا افشاء وبرا وبيعدالتی 

 : اما 

سال حيات خويش به شمول دوره حزب وطن، بحيث    ۲۸حزب د.خ.ا در  -

و   یر   یها  یچندگانه با بينش دگماتيک والگو بردار   یاراده ها مورد ازجنبش پيشی

 
ی

م رانده    یپيوسته بسو   درون حزیر   وقویم   ی تبار   ی ها  وويژه گ ن الت 
اختناق وسنتی

دموکرایس  دس   درون حزیر   شد،  انشعاب، چند   ( آن  وتبعات     تهمحدود 
ی

  ، گ

 ناهنجار کشاند.  ی(، حزب را به طرف گرايشهایفرکسيون باز 

ايديالوژ   - به حزیر   یتحميل  اسایس  طبقه کارگر  پايگاه  را طبقه کارگر   که  آن 

 وکارناسودمند بود.  خن تاري یداد، جفا تشکيل نیم

-   
ی

شاهد مستحيل شدن    حزب چندبار صورت گرفت که گایه  ازخود بيگانه گ

هم با    دولت توتاليتار( بوديم وگایه  -آن به دولت وايجاد پديده تازه ) حزب  

قوا پرولتی   یشورو   ی وردو  م  ن ناسيونالت 
انتی بوديم که    یتحت شعار  آن  شاهد 

و   نظایم  -   ی حزب به يک سازمان ادار  مبدل    وم دست د  اجرایی   ی وبه يک نت 

 شد. 
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 از بحث مجزا پنداشته شده ويکجانبه ميباشد.  ینتيجه گت   درغت  

شود   یها انگشت گذار   ینقادانه بايست سجايا و کمبود : در برریسيادداشت

  ی له نموده ايد وفاکتهااز نکوهش وانتقاد را حوا  که شما رصف سيیل  درحایل

گ بسيج ساخته   مثبت ووجوه مشتی با هم  را  مباحثه کننده گان  را که سالها 

اگر به باد    ،از ما وشما را بسيج سازد   یوحداقل زير يک سقف توانست بسيار 

 خواهد بود.  انصافن  داده شود یر  فرامویسی 

ن  تداوم بحث در اين حلقه اراي  یمن برا  یازداليل فقدان عالقمند  يیک  ه چنی 

ن نظريات را با استفاده   نکات نظر يکجانبه است که چندتن توانسته اند، چنی 

فهم    یاز غيبت شمار  ن پيشکش دارند، البته من اين غيبت مسوؤالن ديروز وچت 

ند،  امروز را که درحلقه حضوردارند ودر مباحثه سهم نیم  یها  تفاویی   یر   گت 

 کشورميدانم.   حيات سيایس  یآنان درپروسه ها

 توجه دوستانه:  عطف

خواستم    چون  ، ظاهرنشوم  مباحثه  در  بيشتی  شده  ياد  حاالت  بنابر  ممکن 
ن  نمايم چت  نتيجه گت    یعرض  نام  به  اگر  يد    من یم  ی از نوشته ها  یرا که  گت 

  یر   ینتيجه گت    ی هرگاه خطوط باال در آن شامل باشد. گفته ميتوانم که شمه ا
 ربط به مباحثه نيست. 

 موفقيت شما عزيزان   یحرمت و ارزو  با 

 حمید عبیدی

 : مییاست که بگو  ن یراه حل ا نیساده تر 

 ؛  م یدر مورد موضوع مطروحه ، با هم بحث کرد -
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اک کننده گان بحث در ا  -  نظرات شان را ابراز داشتند؛مورد  نی اشتی

در مورد    گر یهمد  یها  دگاهیآن را فراهم ساخت تا با د  ی  نهیبحث زم  نیا  -
 ؛  میمورد نظر آشنا شو  لیمسا

  تیو حاکم  تی بحث نشان داد که روش نگرش ما نسبت ح د خ ا و تجربه فعال  -
هم متفاوت است؛   از   اد یگذشته گرفته شود، از بن   نیاز ا   د ی که با  یی آن و درس ها

ن به هم   . میهمسو برس جیبه نتا میجهت ما نه توانست  ی 

 . میکه با هم توافق نه دار   م یدینکته به توافق رس  نیبه گفته معروف در ا -

  ال یسوس انی: انشعاب مد یقبول کن شوچن  ثی به ح  د یبخش را اگر خواست  نیا
واقع    ش ی سده پ  ک یحدود    ها که در سطح جهاین   ستی ها و کمون  موکراتید

اتفاق افتاد و فضل خدا هنوز    ش ی دهه پ  میما حدود دو و ن  انیشده بود ، م
 ادامه دارد. 

  فیاض بهرمان نجییم

همانطوری که نگاشتم، من دیدگاه های خود را بیان نمودم. بگذارید برداشت  
یشه در تنوع پلورالیستی  های ما گوناگون و متفاوت بافی بماند. چپ از آغاز هم

 زیسته است. 

این بحث   پایان  در  اگر دوستان  ی من همانست، که نوشتم. حال  نتیجه گت 
ی را اضافه یم نماید، دریچه باز است.   دیدگاه های بیشتی

 

+ 

 یادداشت: 

اک کننده گان بحث  کوشش شده بود تا اشخاص دارای  - در انتخاب اشتی
 شوند دیدگاه ها و مواضع گوناگون دعوت 

د  -  بهتی است تا بحث در فضای همان زمان مورد توجه قرار بگت 
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اک کننده شیوه امالی خود را به کار بسته و  بحث در آسمایی  - هر اشتی
ده   ن به دست نشی ستر ن همان میی بدون ویرایش به نشی رسیده بود و حال نت 

 میشود
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 نخستضم
ٔ
   یمه

 
ٔ
  و مسؤوليت روشنفكرانه آزاديبخش هابی از نوشته

  ( 1998 )شر یفيلسوف اتر  ، کارل پوپراثر  

 

 فكر می كنم كه ما روشنفكران می توانيم كاري بكنيم ؟ چرا 

 

ي    به ن اين دليل ساده كه ما روشنفكران از هزاران سال پيش خسارات نفرت انگت 
به بار آورده ايم : قتل عام ها به نام يك آرمان ، به نام يك مكتب و به نام يك  

ما است   اكتشاف   ، ما است  اين كار   ، ن    -تيوري  . همی  اكتشاف روشنفكران 
يم بر اندازه كه احساسات انسان ها را در برابر يكديگر   ن  با    -  نينگت 

ً
ا گرچه گويا اكتر

هيچ كس    . ايم  ی كرده 
ی

بزرگ باشند    كار  صورت گرفته  هم  ها  نيت  ين  پاكتی
ن كاري از ما ساخته نيست نیمی     . تواند بگويد كه چنی 

وي ما كشوده است ، ما یمی توانيم روي آن تأثت    ...  پيشی
ً
  بگذاريم. آينده كامال

ی بر عهده
ی

هيچ    به هر رو ، ما مسؤوليت بزرگ
ً
داريم . از سوي ديگر ما تقريبا

 . دانيم كه چه بايد بكنيم نیمی 

یمی توانيم كاري بكنيم كه مانع پيشامدهاي وحشتناك ... بشويم ...منظورم    آيا 
م  ، ...  ژنوسيد ،  و ... است ؟ چه یمی توانيم بكنيم تا مانع   ن ناسيونايزم ، راست 

قابل تصور بشويم ؟  اين جنايات غت 

 
ً
 ما كاري كرده یمی توانيم تا مانع عمیلی بشويم ؟   ،  آيا  اصال

. من معت قدم كه ما بسيار كارها كرده    پاسخ اين پرسشها مثبت است  به  من 
ی كه به   یمی  ی یمی گويم ما ، منظورم ما روشنفكران است ؛ انسانهایی

توانيم . وقتی
هم   شايد  و  یمی كنند  مطالعه  ی كه 

آناین به خصوص  و  دارند  ها عالقه  نظريه 
 .ندنويس  یمی 

ين ی ! اين فرمان حاوي    مهمتی
 دهگانه یمی گويد : تو نبايد قتل كتن

ن فرمان از فرامی 
نام علم اخالق بيان  تمام  علم اخالق است. در واقع آنچه كه شوپنهاور به 
ی را كه شوپ نهاور بيان  

ن يك فرمان است . علم اخالفی كرده است ، تعميم همی 
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. او یمی گويد : به كشی خسارت  یمی كند ساده ، بدون حاشيه روي و روشن است  

ی به ديگران كومك كن
  نرسان ، به  كشی آسيب نرسان ، بل تا آنجا كه یمی تواین

ن آمد و پيش    ویلی  ی از كوه سينا پايی 
ی

به مجردي كه مویسی با صحيفه هاي سنیک
وانش   از آن كه بتواند اين ده فرمان را ابالغ كند ، چه پيش آمد ؟ او متوجه پت 

اوار مرگ یمی كرد : رو آوردن به گوساله سامري . او ديگر    شد ، گمرایهی آنان
را رسن

" را فراموش كرد و ف ی
برآورد : " هاي خدا پرستان !    رياد فرمان " نبايد قتل كتن

 یمی گويد : هر فرد بايد  
ن به سوي من بياييد ... پروردگار ، پروردگار ارساييل چنی 

ش را به كمر بياويزد ، هر فرد بايد برادرش را  ، دوستش را و خيشاوندش   شمشت 
 ... را ] كه گمراه شده [ بكشد

ن بود كه در آن روز سه هزار مرد كشته شدند . اين حادثه شايد تنها يك    و  چنی 
ن بيت المقدس   آغاز بود ؛ ویلی اين عنعنه در تاري    خ ادامه يافت . ابتدا در رسزمی 

حاكم   به خصوص پس از آن كه مسيحيت دين  - در غرب    -و بعد هم در اينجا  
ی است ،   ن تعقيب مذهتر ی    كهشد . اين يك تاري    خ هول انگت 

بواسطه تعصب ديتن
داليل ايديولوژيك    -  ١٨و    ١7بيش از همه در قرون    -توجيه یمی شد . سپس  

ی افزون شدند تا   ديگري مانند مليت ، نژاد ، طبقه ، ارتداد سيایسی و يا مذهتر
 . پيگرد و شناعت و ترور را توجيه كنند

 كوچیکی    در 
ً
ی ، آفت ها ي كامال  گونه ارتداد گرایی

ن ی و به همی 
پديده تعصب ديتن

ی از قبيل خوربزرگ  
نهفته اند كه ما در برابر آن ها  آسيب پذير هستيم ؛ آفایی

خوپسندي  و  ن  دانسیی بهتی  را  خود   ، ن  پنداشیی جانب  به  حق  را  خود   ، ی 
بيتن

ی زر روشنفكرانه . اين ها  آفات كوچیکی هستند و نه آفات ب
ی

مانند جنايت . ویلی    گ
پديده جنايت هم در ميان ما روشنفكران به هيچ رو ناشناخته نيست . ما در 

ی و موءثريت خود را نشان داده ايم   ی است به    -اين بخش هم توانایی
تنها  كافن

جمیعی   دسته  اردوگاه كشتار  ايجاد  از  پيش  ی 
حتی فكر كنيم كه  نازي  اطباي 

ن راه حل ن ی  براي مسأله يهوديان" ، چه گونه  آوشويتس و پيش از " يافیی هایی
 . سالخورده گان و بيماران را به قتل یمی رسانيدند

ی و    هميشه
ن ، خودبزرگ بيتن ما روشنفكران بوده ايم و هستيم كه از رس ُجیر

ی ، بدترين كارها را مرتكب شده ايم   ی    -مرض موفقيت طلتر
ما به عنوان كساین

 وظيفه خاضی در برابر افر 
ً
ادي داريم كه امكان تحصيل نداشته  كه گويا اساسا

ی كه مص  -اند  
ی هستيم ؛ آن چناین

ن به روح انساین بزرگ فرانسوي   لحما خايی 
ن بندا ما را توصيف كرده است .  او نشان داده است  " Julien Binda " ژولی 
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رو   دنباله  ما   ، نموديم  تبليغ  آن  براي  و  را كشف كرديم  م  ن ناسيونالت  ما  كه 
يم و ما هستيم   مودهاي احمقانه هستيم ، ما یمی خواهيم مورد توجه قرار بگت 

ی  
مندانه و عالمانه سخن یمی گوييم ، زباین

كه به يك زبان نامفهوم ویلی پر اثر ، هتن
ن هگل   ی كه همه معلمی 

ن هگل گراي خويش آموخته ايم ؛ زباین كه آن را از معلمی 
ن زبان است  گرا و همه هگل گرايان را بايكديگر پيوند یمی دهد . اين آلوده ساخ  یی

ی    -
ن زبان آلماین ی كه حال ما بر رس آن مسابقه یمی   -آلوده ساخیی

آلوده ساختتن
 ناممكن كرده است كه با ما روشنفكران عاقالنه   نيمك

ً
ی زبان تقريبا

ی
، اين آلوده گ

 ياوه یمی گوييم و  
ً
سخن گفته شود و براي ما ثابت گردد كه ما روشنفكران غالبا

ي  ... ماز آب گل آلود مایهی یمی گت 

ی    كه براي    من ی گرایی م ، ماركسي زم و كلتر
ن ی    ن  اسي ونالت 

مخالف سه نگرش تاريخن
ن   ی معت قدم كه چنی 

انه قايل اند هستم و به داليل اخالفی خويش رسالت پيامتر
ی اگر كوشش كنيم كه از تاري    خ ، قانونمندي  

ی نبايد داشت ؛ حتی ي هایی موضعگت 
كه از گرايش ها ي موجود امروز نتيجه    هاي عام استخراج كنيم ، به اين صورت

ي كنيم كه فردا چه واقع خواهد شد ، باز هم اشتباه است . اين ادعا كه   گت 
ی  كرد ،  

 پيشبيتن
ً
ی است كه بايد ادامه جريان آن را بعضا گويا تاري    خ رودخانه یی

 . تالش ناكایمی است ؛ مثل آن كه از يك تصوير و يا يك نشانه ، تيوري بسازيم

از  مو   تنها   به گونه ديگري غت  
ً
اين است كه گذشته را كامال ي درست  ضعگت 

ی نقد كنيم ، تا بياموزيم  
ی و اخالفی

آينده ببينيم . حوادث گذشته را از ديد تاريخن
 درست است . هرگز نبايد كوشش كنيم  

ً
ي اخالقا ن ي ممكن و چه چت  ن كه چه چت 

ی كنيم ، چون آ
 باز است و در  كا  ينده كه بر مبناي گذشته آينده را پيشبيتن

ً
مال

ي ممكن است اتفاق بيفتد ن  ... آن هر چت 

ی در معرض اين خطر    باور 
من اين است كه در يك رژيم خودكامه ، هر انساین

قرار دارد كه به  انسانيت خيانت كند و به اين صورت ، انسان بودنش را از  
 ... دست بدهد و از او يك ناانسان ساخته شود

ی از ما ، انسانيت ما را به غارت  با  ربودن احساس  ديكتاتوري
مسوءليت انساین

وي كند ،   یمی برد. كشی كه در يك رژيم خودكامه بخواهد از وجدان خويش پت 
با ديوار قطوري از ناممكن ها  و تضادهاي الينحل روبرو خواهد شد . به گونه  

از يك سو و از جانب    ستانمثال : تضادي كه ميان وظيفه شنایسی در برابر باالد
ی كه زير تعقيب هستند ، پديد یمی  د

ی به كساین
يگر احساس وظيفه كومك رساین

وظايف  باشد كه  داشته  بايد  بسياري  ی 
ی
اخالف شهامت  شخیصی  ن  چنی   . آيد 
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ی كه از طرف خودكامه باالدست بر او تحميل یمی   ی خود را از وظايف كاذیر
حقيفی

ن بدهد  ... شود تمت 

ی و    اين
ی ، وظيفه انساین

ی
ی و همراه با آن  كه چه گونه خودگامه گ

مسؤوليت انساین
نمونه   در   ، سازد  یمی  تباه   ، یمی كوشند  دو  اين  انجام  براي  را كه  هاي  انسان 
پوهنتون   محصالن  از  . گرویهی  بينيم  یمی  سفيد  ی گروه گالب 

ناشدین فراموش 
زمستان   در  شان كه  استادان  از  يیکی  و  پخش    با   ١343  -١342مونشن 

ها، مردم را به مقاومت در برابر جنگ افروزي هيتلري فرایمی خواندند...   شبنامه
ی كه یمی توانند براي ما نمونه باشند ، در  

باران شدند ... همچو قهرماناین همه تت 
وع كردند كه  دي را رسی نسل فعیلی كمياب شده اند. آنان قهرمانان بودند ، زيرا نتر

وزي خود   ين اميد را داشتند كه ديگران اين  ، اما ا  نداشتند در آن اميدي به پت 
د را ادامه دهند . آنان نمونه هستند زيرا به خاطر آزادي و ايفاي مسؤوليت   نتر

 ...خود مبارزه كردند ؛ به خاطر انسانيت خويش و انسانيت ما
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ٔ
 دوم  ضمیمه

 در آسمایی و فیسبوک ۲۷
   ۲۰۲۰اپریل سال  نشی

 میخورد وقتی سود رس رسمایه را 
 (بخش دوم -رسنوشت ثوری من )

ننگرهار  وادی  انکشاف   
ٔ
بود،    -پروژه شهکار  یک  تخنییک  نظر  نظر از  از 

 
ٔ
رس   ،سیایه بود که در آن سوداجتمایع پربار و اما از نظر اقتصادی، حفره

 رسمایه را میخورد... 

 

 ام را پس از هفت ثور
ی

و تا   نوشتم ۱۳۵۷ در بخش نخست، ماجرای زنده گ
ان سیایس و نظایم   شدن شماری از رهتر

این جا رسیدم که با شنیدن ختر زنداین
ن وزارت فواید عامه، به رغم وقت به اتهام   کودتا، فهمیدم که چرا آن روز معی 

ورت ماندن من در وزارت فواید عامه، به من   استدالل همکارانش در مورد رصن
ت است که دیگر پشت رست را نگاه نکتن و فورا بروی به وزارت   گفت: »به خت 

 .«زراعت

ن وزارت زراعت.   مراتب تقرر به  فردا اول صبح رفتم به دفتی آقای رسسام معی 
وادی ننگرهار تیلیفون  صورت انقالیر تکمیل شد. آقای رسسام به رییس پروژٔه  

http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/Memoaren-N/Sarnawescht-Saorie-Man-Part-1.htm
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کرد و موضوع تقرر و حرکت بالفاصله ام را برای اشغال وظیفه به وی اطالع  
به طرف   خت  

 
تا بود، بدون  امر شده  را گرفته و چنان که  تقررم  داد. مکتوب 

 .جالل آباد حرکت کردم

عمویم پروژٔه انکشاف وادی ننگرهار ) پس از این به اختصار وقتی به ریاست  
ی شدن وقت رسیم کار، ریاست پروژه خواهم نوشت( رسیدم،    به رغم ستر

از   انتظارم را میکشید. پس  پوهنمل گلداد خان هنوز در دفتی کار خود بود و 
معارفه کوتاه و نوشیدن ییک دو گیالس آب رسد، همراه با وی به طرف آمریت  

حرکت    مویم ساختمان و استحصاالت که در دشت ثمر خیل قرار داشت،ع
، ن فابریکه    نجاری و پروژهٔ   کردیم. در آن جا تنها مدیران بخش ساختماین ساخیی

های   مدیریت  و  آمریت  شوروی  ان  انجینت  و  انجینت   با رس  همراه  زیتون  نو 
دفتی منتظر    که در قصبه های مربوط پروژه سکونت داشتند، هنوز در   مربوط ، 

اختصار   برای  این  از  ننگرهار)پس  انکشاف وادی  پروژه  رییس عمویم  بودند. 
رییس پروژه خواهم نوشت( مرا با آنان معرفن کرد و پس از چند دقیقه محفل  
و   به طرف شهر حرکت کردم  دوباره  پروژه  رییس  با  من  یافت.  پایان  معارفه 

ن رفتند به خانه های شان  .دیگران نت 

یم را   اد خان، در راه رفت و برگشت،پوهنمل گلد مسایل و وظایف مهم و متر
که در آن مرحله در برابر آمریت ساختماین و استحصالت قرار داشت کوتاه و  
پروژه   مرکزی  دیپوی  های  ساختمان  از  بخشی  حریق  اثر  در  برشمرد.  روشن 
  تخریب و یا مصدوم شده بود که باید به طور عاجل بازسازی میشد. از آن هم 
مهمتی وضعیت فابریکه نجاری بود که در اثر کمبود پرزه های فالتو خطر فلج  

 .کامل کار آن پیش آمده بود

کار فابریکه نجاری به خصوص از این جهت بسیار مهم بود که فصل جمعآوری  
و بود. سفارش رییس عمویم آن بود   وس و زیتون فارم ها پیشی حاصالت سیتی

 صندوق هایی مورد نیاز برای صادرات  تا ظرفیت کنوین فابریکه را برا
ن ی ساخیی

محصوالت ارزیایر کنم. وی توضیح داد که در سال های پیش هم نیم صندوق  
و   میشد  خریداری  تصدی«  ترکاین  افغان  »د   

ٔ
فابریکه از  ورت  مورد رصن های 

تا دوثلث صندوق   باشد  نیاز  نجاری شاید  فابریکه  به علت وضعیت  امسال 
اد شده خریداری شود. من از وی وقت خواستم تا  های مورد نیاز از تصدی ی

وضعیت را ارزیایر کرده و طرح پیشنهادی را جهت منظوری به مقام ریاست  
 .پیشنهاد کنم. او گفت که این کار باید در حد اقل زمان ممکنه باید انجام شود
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هنگایم که به نزدییک شهر جالل آباد رسیدیم ، رییس پروژه اطمینان داد که در 
های نزدیک خانه یی برای اقامتم در قصبه فارم هده برایم داده خواهد شد  روز 

در   میتوانم  باشم،  نداشته  دیگری  جای  اگر  زمان  آن  تا  سپس گفت که  و 
 پروژه اقامت کنم. از وی تشکر کردم و گفتم کم از کم چند شب اول  

ٔ
مهمانخانه

 .را نزد اقاربم به رس خواهم برد

  
ٔ
کاکای پدرم رحمت هللا )آخندزاده( معروف که به حیث  شب اول را در خانه

ی نمودم. سارنوال در سارنوایل والیت ننگرهار کار میکرد،    ستر

فردا اول صبح مطابق رهنمایی کاکایم رفتم و کنار جاده یی که از شهر به سوی  
فت،   ایستادم. موتر اویل که رس رسید  ثمرخیل و به ادامه به سوی تورخم مت 

ب  ک  دمتی دارای  یک  سال  میان  مرد  و  ایستاد  موتر  اشاره کردم.  دست  با  ود. 
موهای ماش و برنج با دستش به عقب موتر اشاره کرد گفت : »برو آغا جان  
!«. طبق هدایت رفتم و به پشت موتر باال شده و با تقدیم   ده پشت موتر بشی

 کنار شان نشستم. سالم به کساین که آن جا بودند، 

ک درست در مقابل درب آمریت ساختمان و استحصاالت ایستاد. از موتر    دمتی
. به پت  مردی که دم درب دفتی ایستاده بود،  

که پیاده شدم رفتم به طرف دفتی
،  آگانسیان رس انجینت 

ی
مدیران بخش های    سالم کردم و داخل شدم. با رسگ

  
ٔ
نو زیتون که پیش از من رسیده بودند  ساختماین و نجاری و ساختمان فابریکه

ن کار نشستم. از پیادٔه دفتی خواهش کردم تا به   سالم و علیک کردم و پشت مت 
مدیران بخش های اداری اطالع بدهد تا به جلسه بیایند. وقتی آنان وارد شدند  
ن دست دادن خواست   از چوگ برخاستم و با آنان دست دادم. مدیر اداری حی 

«،   از این که مرا نشناخته بود و گفته بود »آغا جان برو   ده پشت موتر بشی
ی واقع نشده   ن  چت 

ً
ام و مهرباین افاده کردم که اصال معذرت بخواهد. به او با احتی

دهٔ  وظایفن را که رییس عمویم پروژه    تا وی از آن معذرت بخواهد. در جلسه فشی
مطرح کرده و از همه خواستم تا پیشنهادات شان برای   مشخص ساخته بود، 

 پالن های مشخص ج 
ی

هت اجرای وظایف، آماده ساخته و به جلسه آماده گ
بعدی ارایه کنند. برای خودداری از دامنه دار شدن نوشته از تفصیل جریان  

 .جلسه میگذرم

آن روز و تا چند روز دیگر حنیف ترجمان، دستیار اصیل ام در آشنایی با امور  
اری و  صادق بود و زیر و زبر طرزالعمل های ادپاکنفس و بود. او آدم کاردان،  

مایل رایج در آن زمان را میدانست . او از نوجواین کار را در پروژه آغاز کرده و  
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توانسته بود زبان رویس را هم بیاموزد. او را کش برایم معرفن کرده بود که به  
 .صداقت و پاکنفش اش اعتماد داشتم

 
ٔ
به  همان روز اول بود که آقای شکور شفییع مدیر عمویم ترانسپورت   در نیمه

م آمد و گفت که موتر آمریت زیر ترمیم است و تا آماده شدن آن هر دوی  دفتی
ما از یک موتر استفاده خواهیم کرد. پس از ختم کار وقتی با هم به طرف شهر  
من،   پاسخ  شنیدن  از  پس  و  پرسید  اقامتم  محل  مورد  در  او  حرکت کردیم، 

  
ٔ
قصبه، در خانه او اقامت  وعده شده در  پیشنهاد کرد که تا آماده گردیدن خانه

نمایم و آن قدر دلیل گفت و صمیمانه خواهش کرد که ناگزیر پیشنهادش را 
 پذیرفتم. 

شکور شفییع، برادر جوانتی آقای بارق شفییع وزیر اطالعات و کلتور آن وقت  
سید در صحبت با او   ن جهت در اول ها وقتی گپ به سیاست مت  بود. به همی 

ردم. و اما، دیری نگذشت که او را بهتی شناختم و  جانب احتیاط را رعایت میک
میان ما فضای اعتماد و صمیمت متقابل به وجود آمد. در مورد این انسان 
کاکه و عیار که چند سال پستی هنگام ایفای وظیفه به شهادت رسید و همچنان 
در مورد مادر بزرگوارش که یط مدت اقامتم در خانه شان با من مادرانه برخورد  

 .تند، روزی باید جداگانه بنویسمداش

 بررس کار فابریکه نجاری 

ن های نجاری در   وضعیت فابریکه نجاری بحراین بود. پرزه های فالتوی ماشی 
اثر حریق دیپوی مرکزی به حد غت  قابل استفاده صدمه دیده بودند. فابریکه  

زه ها و  ساعت تنها یک نوبت کار میکرد. کمبود پر  ۲۴ از زمان ایجاد تا کنون در
ن به   ن یک نوبت کار را نت  ن های اره ظرفیت تولیدی همی  َپل های فالتوی ماشی 
طور روزافزون در معرض خطر کاهش قرار داده بود. و اما فرمایش و خریداری  
و انتقال پرزه جات با رسعت مورد نیاز از شوروی ممکن نبود. وقتی خریداری  

کات مربوطه شوروی آن را در  پرزه جات با طرف شوروی قرار داد میشد، فابری
پالن سال بعدی خود شامل میساختند. یعتن این کار کم از کم یک سال طول  
را طور   نیازمندی  این  میتوان  بود که چه گونه  این  در  له 

 
مسا پس  یم کشید. 

ن کار را طوری تنظیم کرد که فابریکه در دو نوبت با ظرفیت   عاجل رفع کرد و نت 
ارزیایر گز  میداد کهکامل کار کند.  نشان  پیش  در   ۳۰ تا ۲۰ ارش های سالیان 

های   فارم  به  نجاری  فابریکه  از  انتقال  زمان  شده،  تهیه  های  صندوق  صد 



 ------------------------------------------------------------------------------ 
 [135]                                            همه ما را محکوم کرده است« »تاریخ

 

ن آوردن ضایعات   تولیدی،  در اثر شکست و ریخت ضایع میشدند. پس پایی 
 
ٔ
له
 
ن مسا له حل  تولیدی به حد اقل ممکن نت 

 
حایز اهمیت بود. اگر این سه مسا

این صورت برخالف سالیان گذشته حتا نیاز خریداری صندوق از  میشد، در  
ن مرفوع میگردید  تصدی نت 

 .افغان ترکاین

عمویم   بایسی  نجاری،  مدیر  حضور  با  نجاری  فابریکه  در  یی که  جلسه  در 
)رسکارگر( و رسانجیتن آمریت و انجینت  فابریکه دایر شد، مسایل باال را مطرح  

اک کننده گان خ   .واستم تا نظر و پیشنهاد شان را ارایه کنندساختم و از اشتی

اجان که از نوجواین کار را در پروژه آغاز کرده و در امور برق، خرایط،   بایسی مت 
ن بود،   ن آالت برفی و... مهارت داشت و به عالوه انسان مبتکری نت  ترمیم ماشی 

ا جان گفت که اگر  له نخست را ارایه کرد. مت 
 
به   با دو پیشنهادش راه حل مسا

شود،   ساخته  فراهم  امکان  و  اجازه  را  او  ورت  مورد رصن های  پرزه  از  بخشی 
جمعآوری کند. وی همچنان گفت که پرزه    میتواند از دیپوی »داغمه جات«

ن ها را میتوان از بازار کابل خریداری کرد در واقع    -های دیگر و پل های ماشی 
ن های هندی و پاکستاین از این دو    پل ها و پرزه های مناستر را که برای ماشی 

تخنییک   مشخصات  و  سایز  به  مطابق  سپس  و  خریداری  میشد  وارد  کشور 
ن های تولید شوروی برش و تراش )خرایط( کرد  .ماشی 

ممکن   ن  نت  فابریکه  ن کار  نوبتی ساخیی دو  برای  من  داد که طرح  نشان  مشاوره 
ن نجاری یک ماشینکار و دو معاون ماشینکار داشت. معاو  نان است. هر ماشی 

بودند،   وظیفه کرده  اجرای  ماشینکار  نظر  زیر  سال  چندین  هر کدام  که 
میتوانستند مستقالنه وظایف ماشینکار را انجام بدهند. یک تعداد از کارگران 

توظیف کرد. کار دستگاه تولید    سابقه دار را میشد به حیث معاون ماشینکار،  
ن  موبل و فرنیچر را میشد به صورت موقت متوقف ساخت و   نجاران آن و نت 

تولید   برای  موقت  صورت  به  میشد  را  ساختماین  بخش  نجاران  از  شماری 
ن میشد با توظیف موقت شماری   صندوق توظیف کرد. کمبود کارگران ساده را نت 

 .مرفوع ساخت از کارگران بخش ساختماین در فابریکه نجاری،

به فارم های    همچنان برای جلوگت  از ضایعات صندوق های خایل هنگام انتقال
بست  تولیدی،  فابریکه  در  نوع  به  نظر  ها  تا چفتی  شد  بندی  هتصمیم گرفته 
وس    شده، همراه با میخ و سیم و سایر نیازمندی ها به فارم های تولید سیتی

د. در   ن صندوق در خود این فارم های صورت بگت  انتقال داده شده و ساخیی
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ون فابریکه تولید کانشو زیتون  چ  مورد صندوق برای مرتبان های کانشو زیتون،
 .در کنار فابریکه نجاری قرار داشت، کار ساده تر بود

وقتی پیشنهادات را به رییس پروژه ارایه کردم، او با تحت  مرا نگریست و پرسید  
ن هستم که در صورت منظوری این پیشنهادها، اهداف مطروحه    که آیا مطمی 

ط بود  تحقق خواهند یافت. پاسخ من مثبت، کوتاه م با دو رسی
 
  - ، قاطع و توا

ییک این که پس از تحقق اهداف، برای کارگراین که در این کمپاین سهم خواهند  
پاداش مناسب پویل    داشت، 

ٔ
فابریکه  منظور شود و دوم تشکیل سال آینده 
فابریکه   دوم کار  شفت  نیاز  مورد  پرسونل  استخدام  تا  بیابد  وسعت  نجاری 

که امسال به صورت استثنایی وظایف خارج از بست  نجاری ممکن شود و آناین  
 .ها را انجام میدهند، سال آینده در بست های مذکور استخدام گردند

ن   رییس پروژه پیشنهادات را پذیرفت و منظور کرد و در مورد پاداش و تشکیل نت 
 نجاری با تمام ظرفیت به کار آغاز کرد، توجه  

ٔ
ابراز موافقت نمود. وقتی فابریکه

تماد پوهنمل گلداد خان به من بیشتی گردید. واقعیت این است که او در  و اع
ن   تمام دورٔه کار من تنها و تنها یک بار یک پیشنهاد مرا با این استدالل که چنی 
از وقت است، رد کرد. و پسانتی که فکر   افغانستان پیش  ایط  برای رسی ی  ن چت 

 .کردم دلیل او در رد آن پیشنهاد منطفی و درست بود

بته آن چه که نوشتم لب و لباب گپ بود، وگرنه در هر مورد جزییات بسیاری ال
 
ٔ
آن ها در این مخترص ممکن نیست. به صورت    وجود داشتند که نوشته همه

سد، چندان    مثال تنظیم شفت دوم کار فابریکه چنان که در نگاه اول به نظر مت 
یت کارگران و از جمله کارگران ماهر از  اطراف و اکناف والیت    آسان نبود. اکتر

آنان در دهات محل سکونت   بیشتی  بودند و  ننگرهار و حتا والیت همجوار 
اصیل شان بود و باش داشتند. آنان صبح ها توسط موترهای پروژه به محل  
ن ترتیب به خانه های شان برمیگشتند. تنظیم  کار یم آمدند و پس از کار به عی 

در فاصله های دور، به علل متعدد  ترانسپورت این کارگران برای شفت دوم  
 باید کساین استخدام میشدند که در 

ً
غت  عمیل بود. پس در شفت دوم عمدتا

فاصله های دور اقامت نداشتند و یا هم برای آنان باید محل اقامت تازه در  
مدیریت  از  پرسونل کومیک  ن  همچنان گماشیی میشد.  تدارک  فابریکه  نزدیک 

فابریکه نجاری و همزمان با آن تحقق وظایف ساختماین به صورت خدمتی در  
ساختماین چندان ساده نبود. البته در برچن موارد تصمیم گرفته شد    پالن شدهٔ 

ن صندوق های مورد نیاز، بخشی از پرسونل مدیریت   تا پس از تکمیل کار ساخیی
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عقبماین   تا  شوند  توظیف  ساختماین  مدیریت  به  خدمتی  صورت  به  نجاری 
ان  .گردد و گپ های دیگر  ایجاد شده جتر

ورت به کوتاه ترین زمان ممکنه تهیه شدند و   خوشبختانه پرزه جات مورد رصن
دو    فابریکه نجاری با ظرفیت کامل به کار افتاد. فابریکه به جای یک نوبت ، 

ی تولیدات بسته بندی شدند. به این   نوبته شد. صندوق ها هم در محل بارگت 
صا های  صندوق  تولید  پالن  وادی  ترتیب  انکشاف  پروژه  تولیدات  درات 

ون  ننگرهار آن سال با موفقیت کامل و بدون خریداری حتا یک صندوق از بت 
تطبیق گردید. به دنبال آن امور ساختماین هم به موقع و در موارد عاجل پیش 

 .از زمان پیشبیتن شده در پالن تحقق یافت

ک و ثمر بخش بود. ب ه طور مثال اگر بایسی  البته این موفقیت نتیجه کار مشتی
پل های   پرزه ها و   نیم رسید که کمبود 

ً
به عقل من اصال بود،  اجان نیم  مت 

ن های نجاری ساخت شوروی از طریق خرید،   برش و تراشکاری پرزه ها  ماشی 
ان شود. راستش این   ن های ساخت هندوستان و پاکستان جتر و پل های ماشی 

ینت  و انجینت  شوروی این را نیم  نه مدیر نجاری و نه هم رسانج که نه من ،  
 دانستیم و یک دامن گپ های دیگر مثل این. 

برای   این بود که من  تنها در  این فرصت را مساعد نقش من شاید  همکارانم 
و   نظرات  این  من  و  بکنند  مطرح  من  با  را  شان  پیشنهاد  و  نظر  تا  ساختم 

م و روی آن ها فکر کنم. در این مور  د یک مثال جالب  پیشنهادات را جدی بگت 
اجان، تنها آدم بسیار هوشیار و مبتکر نبود؛ بل او شمار  را مینویسم. بایسی مت 
زیادی از جوان مبتکر را هم آموزش داده بود. ییک از این جوانان که معاون او  
 کرد که یک موردش  

ی
ن زمینه تطبیق پالن کومک بزرگ ن در فراهم ساخیی بود، نت 

 .بسیار جالب است

ن چهار اره( که  در فابریکه ن ن بزرگ ) به اصطالح معمول ماشی  جاری یک ماشی 
چهار تراش ها را اره کرده و تخته چوب تولید میکرد، از وقت رسیدن از شوروی  
بر   میتوانست ده درصد  ن  این ماشی  ن  انداخیی به کار  نبود چاالن شود.  حارصن 

د. چند  ظرفیت اره کردن چهارتراش ها و بالنتیجه تولید چفتی و صندوق بیفزای
ن و بد و بالی دیگر کوشیدند تا مشکل را حل کنند، و اما   انجینت  برق و ماشی 
 نجاری شاهد کوشش این  

ٔ
مشکل حل شدین نبود. من هم آن روز در فابریکه

 تولید کننده  
ٔ
ان آن شد تا مشکل به فابریکه جمع بودم. در نهایت نظر انجینت 

راه ح تولید کننده هم  اگر  و  این  شوروری گزارش شود  در  بیابد،  نتواند  را  ل 
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ن جریان بود که   ن دیگر بفرستد. در همی  ان یک ماشی  صورت باید به عنوان جتر
ا جان به نزدم آمد و خواهش کرد تا به او اجازه بدهم یک بار   معاون بایسی مت 

ن را امتحان کند. با ناباوری به سویش نگریستم آیا ممکن است یک جوان    -ماشی 
بتواند مشکیل را حل نماید که چند انجینت  حل    ، بدون آموزش رسیم مسلیک 

 !کرده نتوانسته اند؟

در ذهنم که سنجش کردم به این نتیجه رسیدم که اگر او این کار را کرده نتواند  
ن بدتر از آن نخواهد شد که است. برایش اجازه دادم. رفت و کیم بعد   هیچ چت 

ن گررررس به کار افتاد. او   ی    ح کرد  »معجزه« واقع شد و ماشی  وقتی قضیه را تشی
هم   ان  انجینت  بود،  نشده  وصل  درست  برق  ن  لی  قسمت  یک  در  تنها  که 

 .رسافگنده شدند و هم از ته دل خندیدند

 
ٔ
 سیایه که در آن سود رس رسمایه میخوردحفره

 
ٔ
ی پروژه،    در همان ماه های اول کارم، در یک جلسه رییس  عمویم هیات رهتر

ورت رسیدن به خودک فایی پروژه را مطرح کرد و تمام مسوالن آمریت  پروژه رصن
 عمویم بعدی گزارش ها و پیشنهادات شان را 

ٔ
های پروژه خواست تا در جلسه

عواید   به  نسبت  پروژه   
ٔ
سالیانه مصارف  زمان  آن  در  نمایند.  ارایه  زمینه  در 

  
ٔ
بود که در وهله این  بود. نظر رییس   آن چند مراتبه بیشتی 

ٔ
بهره  سالیانه اول 

 عواید نمیتواست در حدی باشد که همه مصارف را تکافو  بردا
ً
ری پروژه طبعا

کند. و اما، حاال که دوفارم هده و غازی آباد به حاصلدیه کامل رسیده و فارم  
بیست و شش رسطان که در زمان   )فارم جمهوریت و  نمتر چهار  نمتر سه و 

ردیده بود(  ریاست جمهوری داوودخان از منابع داخیل ساختمان آن ها آغاز گ
نخست   در  مصارف  و  عواید  ان  ن مت  باید طوری شود که  است،  اکمال  به  رو 

 
ٔ
ان عواید نسبت به مصارف بیشتی و بیشتی    متوازن گردد و در مرحله ن بعدی مت 

 مشهود نبود. خوب این کش  
ً
ن گرایشی اصال گردد. در حایل که تا آن زمان چنی 

 : در نگاه اول چند علت داشت 

 اکمال نرسیده  هنوز همه ساختم -
ٔ
ان های فارم های نمتر سه و نمتر چهار به پایه

 بودند؛ 

حاصلدیه کرده   - به  وع  تازه رسی مذکور  فارم  دو  زیتون  و  وس  سیتی های  باغ 
 بودند؛ 
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ن فابریکه نو تولید کانشو زیتون در جریان بود؛  -  ساخیی

ش شیوه های مدرن   -   آبیاری ،بخشی از کارهای پروژه متوجه تروی    ج و گستی
زراعت و مالداری در سکتور خصوض در منطقه بود. و این بخش گرچه برای  

 .اقتصاد میل سودمند بود و اما، خود پروژه از آن عاید کیم داشت

امور ساختماین ، ترمیمایی و تولید محصوالت صنعتی مربوط به آمریتی میشد 
دیریت وجود  که من مسوولیت آن را داشتم. در چهار چوب این آمریت سه م 

ساختمان، مدیریت  زیتوان.    داشت:  روغن  تولید   
ٔ
فابریکه و  نجاری  مدیریت 

فابریکه تولید زیتون و امور ساختماین فابریکه جدید زیتون واحدهای مستقل 
 .بودند

در آمریتی که من مسوولیت آن را داشتم در مقایسه با بخش های    به هر رو، 
 
ً
با آن هم من با جدیت  عواید بود. و اما،    مصارف به مراتب بیشتی از   دیگر طبعا

له مطروحه پرداختم. 
 
 تمام به برریس مسا

 به رسانجینت  آمریت، 
ً
ده   قبال مدیر نجاری و انجینت  فابریکه نجاری وظیفه ستر

 نجاری را دقیق محاسبه 
ٔ
بودم تا قیمت تمام شد اجناس تولید شده در فابریکه

 این گزارش را که توسط هر سه مسوول  نموده و گزارش آن را ارایه کنند. وقتی 
خطور کرد:   ذهنم  در  یی  له 

 
مسا داشتم،  دریافت  بود   گردیده 

 
امضا شده  یاد 

تناسب قیمت تمام شد تولید یک صندوق با قیمت فروش یک صندوق میوه  
افغاین تثبیت   ۱۱۰ به طرف اتحاد شوروی. قیمت تمام شد تولید یک صندوق

 .وه به طرف شوروی را نیم دانستم نرخ فروش می شده بود. و اما، 

بینوا که در آن زمان مدیر عمویم پالن   انجینت  عبدالقدوس  به آقای دیپلوم 
وس به طرف   تیلیفون کرده و در مورد نرخ فروش میوه های سیتی پروژه بود 
شوروی پرسیدم. وی گفت که برای دریافت معلومات در این زمینه باید یک  

پاسخ استعالم از مدیریت عمویم پالن رسید و  استعالم رسیم بفرستم. وقتی  
میوه  یک صندوق  فروش  قیمت  به   )  ۸۰ دانستم که  است،  افغاین  هشتاد( 

تیلیفون دوباره و اطمینان از صحت رقم   چشم هایم مشکوک شدم. پس از 
ذکر شده در پاسخ مدیریت عمویم پالن، از این تجارت مال نرصالدیتن به حد  

: قیمت فروش حتا قیمت بار جامه را پوره    غت  قابل تصوری متعجب شدم

 ...نمیکرد
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ن بود: قیمت تمام شد تولید یک صندوق چویر     - بارجامه-لب و لباب گپ چنی 
افغاین بود و یک    یک صد و ده( )  ۱۱۰ بدون محصوالیی که در آن منتقل میشد

میؤه   قیمتصندوق  به  شوروی  طرف  به  ه(  سنتی و  )مالته  وس    ۸۰ سیتی
فروخته میشد. یعتن قیمت فروش محصول یس افغاین کمتی از   افغاین  هشتاد()

بگذریم از این که تولید یک صندوق میؤه    -قیمت تمام شد خود صندوق بود
وس و یا هم کانشو زیتون چند تمام میشد  ...سیتی

قیمت   ن  نت  تولید میوه و  قیمت  اگر  تولید یک صندوق  قیمت  خوب در کنار 
یم، در  ترانسپورت محصوالت از جالل آب تان را هم مد نظر بگت  اد تا بندر حت 

 تمام عیار اقتصادی بود. بدی کار در  
ٔ
این صورت درمییابیم که این یک فاجعه

ان حجم   ن فت به همان مت  این بود که هر قدر حجم تولید و صادرات باالتر مت 
ن افزایش مییافت  .خسارت مایل نت 

قبیل،  قرار  به  مطابق  یی که  جلسه  پرو   در  و  مسووالن  ها  باید گزارش  ژه 
پس از آن که اجندا خوانده    پیشنهادات شان را برای خودکفایی ارایه میکردند، 

برای  شد،   دقیقه  چند  من  به  ابتدا  در  تا  خواهش کردم  پروژه  رییس  از  من 
ن حفرٔه   سیایه که  صحبت وقت بدهد؛ زیرا میدانستم که بدون شناخت و بسیی

به جز من گویی هنوز هیچ از آن ختر نداشت،   تا آن زمان  هر سخن و    کس 
اقدام دیگری هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. رییس عمویم پروژه پوهنمل گلداد  

اجازه داد تا من گپ خود را بگویم. من در   خان پس از دیدن ارصار و ابرام من،
   -چند جمله گزارش خود را ارایه کردم

ٔ
قیمت تولید    با استناد به سند محاسبه

 آگانسیان رسانجینت  آمریت ساختمان و استحصالت ،     یک صندوق که
ی

رسگ
 نجاری و انجینت  فابریکه آن را امضا کرده بودند و با استناد به  

ٔ
مدیر فابریکه

سند مدیریت عمویم پالن به امضای آقای عبدالقدوس بینوا. هر دو سند را  
گرفته تا    با شنیدن این گزارش از رییس عمویم   هم به رییس پروژه ارایه کردم. 

ن از لوی مشاور شوروی گرفته تا معاون تخنییک  همه مسووالن افغان پروژه و نت 
ان   اش ان دیگر شوروی چنان شوک زده شدند     و مشاوران و رسانجینت  و انجینت 

لوی   تخنییک  معاون  میان  این  در  بدهند.  نشان  واکنشی  نمیدانستند چه  که 
ی( که روس تبار بود، پس از  مشاور شوروی پروژه )رییس تیم مشاوران شورو 

یک پیچ پیچ آهسته با رییس خود که از اوزبیک تباران جمهوری اوزبیکستان 
وع به صحبت کرد. او    شوروی بود،  و پس از کسب اجازه از رییس پروژه، رسی
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گفت که خودش و تیم همکارانش مشاوران پروژه اند و موظف و متعهد به  
  
ٔ
   نزیک یک هیاتشنهاد نمود تا در آیندٔه  پروژه و پی کومک برای کار موفقانه

نماینده  با  قیمت  افزایش  مورد  در  و  رفته  به کابل  باید  کت   ذیصالح  رسی  
ی

گ
 .تجاریی مربوطه اتحاد شوروی مذاکره کند

یک   تنها  ننگرهار  انکشاف وادی  پروژٔه  داد که  توضیح  لوی مشاور هم  البته 
روژه اقتصادی نیست، اجتمایع است که نه تنها برای    - اقتصادیبل یک پروژه    پًٰ

ن در انکشاف  هزاران نفر زمینه کار را فراهم ساخته ، تمام     بل نقش مهیم نت 
 .وادی ننگرهار دارد

کت شوروی طرف قراردادانجام یافت و پاسخ   چندی پس این مذاکرات با رسی
کت تجاریی ذیربط شوروی این بود که اگر طرف افغاین بخواهد قیمت را   رسی

فزایش بدهد، در این صورت برای طرف شوروی با رصفه تر خواهد بود تا این  ا
ن خریداری   اجناس را به جای افغانستان از کشورهای افریقایی و امریکای التی 
کت تجاریی شوروی راه حل این بود که طرف افغاین توجه   کند. و به نظر رسی

 .خود را روی کاهش قیمت تولید متمرکز بسازد

ی را برای کاهش مصارف     که من مسوولیت آن را داشتم خوب در بخشی   تدابت 
واقعیت این است که اگر ما    و ارتقای موثریت تولید رویدست گرفتیم. و اما، 

ن یم آوردیم، باز هم نمیشد   قیمت تولید صندوق را حتا پنجاه درصد هم پایی 
 .ببندیمسیاه را که در آن »سود« رس رسمایه را میخورد   دهان بزرگ این حفرهٔ 

 شهکار تخنییک -رخ دیگر واقعیت

ن  زمی  ننگرهار،  وادی  انکشاف  پروژٔه  ساختمان  از  در   پیش  زراعتی  های 
عنعنه منطقه   آبياري  هاي  سيستم  وسيله  محیلی   به  هاي  طرح  با  ساده  یی 

ميشد،   در  آبياري   . بودند  مواجه  آیر  با کم   
ً
ا اکتر ن  نت  ها  ن  زمی  این  بیشتی 

بزرگ  اتحاد   به کومک   ۱۹۶۰ سال بند  ساختمان  و  طرح  با  سابق  شوروي 
ن های زراعتی   درونته و کانال ها و سیفون های مدرن آبیاری   نه تنها آبیاری زمی 

ن فراهم ساخته بود تا دو فارم    قبیل را بهبود بخشیده بود،  بل زمینه آن را نت 
ن   بایر دشتی ایجاد شود. در هر یک از این فارم   بزرگ زراعتی در زمی 

ً
های قبال

در   مهیم  نقش  بود که  شده  ساخته  ن  نت  ده  شت  پرورش گاوهای  ها کامپلکس 
تروی    ج مالداری مدرن و اصالح نسل گاوهای محیل ایفا میکرد. در زمان ریاست  
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ن دو فارم دیگر هم با تمویل از منابع داخیل آغاز  جمهوری داوود خان ساخیی
ن تولید میکرد  گردید. همچنان که هم شهر جالل  برفی    -بند درونته برق آیر نت 

پنج   و  سیسات صنعتی 
 
تا و  فابریکات  نیاز  مورد  برق  هم  میکرد،  تنویر  را  آباد 

ن میکرد می 
 
ن موسسات تولیدی خصوض را تا  رهایشی پروژه و نت 

ٔ
 .قصبه

ن توسط کارشناسان   پالن شهر جالل آباد نت 
با پروژه یاد شده ماستی همزمان 

آن هدف  طراچ گردید که  سازی شوروی  عرصی  و  جالل     توسعه  شهر 
 .بود  آباد

 انکشاف وادی ننگرهار  واقعیت این است که   خوب
ٔ
به     از نظر تخنییک  پروژه

ان تولیدات زراعتی و مالداری را در   ن حد اعال موفق بود. همچنان این پروژه مت 
منطقه به حد قابل توجیه افزایش داد. در جریان ساختمان پروژه و پس از آن  

ییک معارص در هزاران تن صاحب کار شدند که شماری از آنان مهارت های تخن
ن پروژه در انکشاف اجتمایع و   عرصه های گوناگون را فراگرفتند. از این نظر نت 

 نقش شایسته
ی

 .یی ایفا کرد فرهنیک

 سوواستفاده  نا به سامابز و  

 روزهایی که کارم را در پروژه آغاز کردم ، کش که رس و وضع آراسته 
ن در نخستی 

قرارداد را  خود  او  آمد.  م  دفتی به  داشت،  بورهٔ یی  و  برش  اضافه  ارٔه   ی چوب 
 
ٔ
،   فابریکه تعارفات  ییک و  تتر از  تا نشاین   نجاری معرفن کرد. پس  خواهش کرد 
را در کابل برایش بدهم. با تعجب پرسیدم با نشاین خانه ام چه کار    خانه ام

قراردادی گفت : خوب صیب بر ازی   -دارد. جوابش مرا بیشتی متعجب ساخت
 ...را برسانم چوب سوخت زمستان  که

 من . گفت : آمر  
ٔ
باز با تعجب پرسیدم که او را چه به سوخت زمستان خانه

ی    صیب ، همتور رواج اس ،  ن شما خو صیب رس کل ما حق دارین. در ذهنم چت 
برق زد و مانع از آن شد تا قراردادی را به خاطر پیشنهادش توبیخ کنم. خود را  

 زده، 
ی

ی که سبب هراسش  از او تشکر کردم    به در ساده گ ن ن چت  و بدون گفیی
 .شود، رخصتش کردم

وقتی قراردادی رفت ییک از همکاران جوان و با سواد را که آدم قابل اعتمادی  
  
ٔ
 به فابریکه

ً
بود نزد خود خواستم و به همرایه دو تن دیگر توظیف نمودم تا فورا

برش   اضافه  آن ها چوب  توسط  قراردادی  را که  بروند و موترهایی  و  نجاری 

http://www.stevebrownrotary.com/Afghanistan/SpecialReports/Chuck's%20Report%20Dari.pdf
http://www.stevebrownrotary.com/Afghanistan/SpecialReports/Chuck's%20Report%20Dari.pdf
http://www.stevebrownrotary.com/Afghanistan/SpecialReports/Chuck's%20Report%20Dari.pdf
http://afghandata.org:8080/xmlui/bitstream/handle/azu/16952/azu_acku_risalah_s471_a3_pay49_1355_w.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ول و   بورهٔ  اره را انتقال میدهد به گونه یی که برای شان هدایت داده بودم کنتی
 .تفتیش کنند

ن قرار داد را رس دادم، روشن شد که حجم   ول و تفتیش و میی وقتی نتایج کنتی
حجم ثبت     دو چند   واقیع موتری که مواد مذکور را از فابریکه خارج میکند،

دیگر تخته چوب هایی که به نام چوب پشتی  شده در قرارداد است. از سوی  
بریده میشوند، بسیار ضخیم تر از حد الزم تخنییک است. همچنان پارچه های 

  
ً
ن عمال نت  بودند.  به اصطالح اضافه برش  این نشان میداد که  قابل استفاده 

ی   دست های بسیاری در این خورد و برد دخیل اند. خوب اگر در مورد تدابت 
ین خورد و برد اتخاذ کرده و به اجرا گذاشتم سخن بگویم گپ  که برای قطع ا 

 ...به درازا خواهد کشید

اجان و چند    و اما، نا به ساماین بسیار بزرگتی را زماین متوجه شدم که با بایسی مت 
 دیپوی مواد داغمه رفتیم. از 

ٔ
همکارش و رسانجینت  و انجینت  نجاری به ساحه

 آن دیپوی رسگشاده که میا
ی

تعجب کردم. آن جا    ن تپه ها قرار داشت، بزرگ
ن آالت خرد و بزرگ ،  ات و آهن    ماشی  ن موترها و تراکتورهای داغمه و سایر تجهت 

اجان به رازهایی یر بردم که    مت 
پاره ها انبار شده بودند. ضمن صحبت با بایسی

ن آالت و   بوده که چه گونه ماشی  او در تجربه شاهد آن  تکان دهنده بودند. 
ات ن  مدت استفادهٔ    حتا  تجهت 

ً
ی گردیده میبود،   قابل ترمیم که ظاهرا   شان ستر

غت  قابل استفاده تشخیص و به دیپوی داغمه جات فرستاده شده و سپس  
این انبارها به لیالم گذاشته میشدند... حال این که کدام اشخاص از رسناداین 

ا ین کار را  و یر مسوولیتی و چه کساین از روی عمد و به غرض سوواستفاده 
 بر دارایی  

میکردند، گپ دیگر است. و اما روشن است که از این کار تاوان کالین
 .عامه وارد میشد

ن در پروژه بسیار مروج بود. در   به عالؤه خورد و بردهای کالن، خس دزدی نت 
دزدی ن  چنی  ن  و کارگر، حی  دریور  تن  دو  ییک  نبود که  روزی  ها گت    اوایل کارم 

ن خس د افتادند و آنان را به نزدم یم آوردند،   وقتی گت  یم   زداننیفتند. چنی 
ن و چنان.   -بهانه شان شبیه به هم بود نیاز پویل برای تداوی زن و فرزند و چنی 

ن    -و برخورد من هم در مورد این خس دزدها ییک بود بار دیگر در صورت چنی 
وریی به من مراجعه کنند تا از طریق قانوین نیازمندی عاجل شان   رفع گردد  رصن

و هوشدار این که در صورت تکرار عمل با آنان برخورد جدی قانوین صورت  
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ساختماین  مواد  توزی    ع  سیستم  زمان  ن  عی  در  عیار    خواهد گرفت.  طوری  را 
د  ممکن جلو هر گونه دزدی را بگت 

 .ساختم که بتواند در حد اکتر

 
ً
تی حارصن  صبح ها نیم ساعت پیش از آغاز ساعت رسیم کار در دف  من معمول

میبودم و در پیاین وقت رسیم آخرین کش میبودم که ساحه را ترک میکردم.  
عمویم با امضای خودم مهر و الک میگردید و صبح ها  در پایان کار هم دروازهٔ 

این مهر و الک در حضور خودم باز میشد. پس از آن که در ساعت اول کار 
محالت کا به  سانیدم،  مت  پایان  به  را  ی 

دفتی ،  امور  ساختماین و     تولیدیر 
باز به دفتی بر میگشتم و دروازهٔ  دم. و در پایان روز  ن عمویم را  ترمیمایی رس مت 

 مهرو الک میکردم. 

آباد، از فارم غازی  بندی    باری در بازدید  تولید و بسته  از برریس جریان  پس 
ه، وقتی سوار موتر شدم، دیدم در سیت عقتر دو  صندوق های مالته و سنتی

بزرگ میوه گذاشته شده است. وقتی از دریور پرسیدم گفت که »خود    صندوق
ن شدم و به   آمر فارم این را به حیث تحفه برای شما آورده است«. از موتر پایی 
ن آن   ند و خودم نت   آمر فارم بتر

دریور و یک تن دیگر گفتم صندوق ها را به دفتی
شکر کردم و گفتم که ها را همرایه کردم. از آمر فارم به خاطر مهرباین اش ت

سفانه نمیتوانم این تحایف را بپذیرم. آمر فارم توضیح داد که این یک امر  
 
متا

ن یک امتنان است از     معمول است و نت 
ٔ
دشواری ها  این که امسال به رغم همه

کار تهیه صندوق ها بهتی و رسی    ع تر از هر سال دیگری در جریان است. من  
ن چند  دالیل امتناع ام را براش روشن   ساختم. و از جمله برایش گفتم که همی 
ن تفتیش موتر انتقال     روز پیش من نوکریوایل شبانه داشتم و دم دم صبح حی 

یافتند. وقتی موضوع را به من   ، همکارانم چند صندوق میوه را در موتر  شت 
که این صندوق های میوه متعلق به دو     گفتند در پرس و جو از دریور دریافتم

ی کردن رخصتی روندهٔ تن از رسبا من     کابل اند.   زان محافیطن است که برای ستر
ن هر     هزار کارگر و کارمند پروژه و ۱۲ به آن دو رسباز گفتم که اگر هریک از و نت 

ند،  یک از رسباز محافظ پروژه،   مانند آنان ییک دو صندوق میوه را به خانه بتر
 چه حجیم را تشکیل خواهد داد و

ً
 .ا را به فارم برگردانیدمآن صندوق ه   جمعآ

 
ٔ
ن این خاطره به هیچ وجه مقایسه نیست.    آژدها   کرم و   هدف من از نوشیی

ه شده ، به هیچ وجه با    اخت  بر کشور چت 
ٔ
آژدهای چند رس فسادی که در دهه
 .هیچ گذشته یی قابل مقایسه نیست

 انکشاف وادی ننگرهار برای خودم  نتیجه تجربه کار در پروژهٔ  
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پروژٔه انکشاف وادی ننگرهار با وضعیت و مساییل مواجه شدم که شک و  در  
تردید های جدیی را در مورد موثریت راه رشد غت  رسمایه داری از طریق رشد 

ایجاد کرد. و اما هنوز راه درازی در پیش داشتم سکتور دولتی اقتصاد، در نزدم  
یل برای غلبه بر عقبماین و  زیبا و اما،غت  عم  به ظاهر تا از اسارت یک اسطورٔه  

 
ٔ
فته، ثروتمند،    فقر و یر عدالتی و رسیدن به جامعه ن  آزاد، پیشی می 

 
عادالنه و تا

ن به آرمان   -رهایی یابم. سوو تفاهم نه شود  رفاه و بهروزی،   کنندهٔ  من امروز نت 
 و رفاه اجتمایع،   های والی آزادی، برابری، 

ی
باورمند و وفادارم. و    همبسته گ

را   دیگر  اما، ها  آرمان  این  سادهٔ    میدانم که  نسخه  یک  روی  از   نمیتوان 
بخشید.    واردایی  و     تحقق  در  بدون  آزاد  بازار  اقتصاد  مخالف  همچنان  من 
  - که تعداد زیادی از کشورهای فقت  جهان را به تبایه کشانیده است  –پنجره  
جه قرار  خوب اگر مدل انکشاف موفق کشور های دیگر را مورد تو    هستم.  

ها   آن  از  هر یک  میبینیم که  را   بدهیم،  دارای مشخصات جداگانه  های  راه 
های جوان آسیا و هندوستان و    - پیموده اند ارساییل گرفته تا کشورهای  از بتر

 .  خلیج

بود و نه ارایه کدام    محور اصیل نوشته کنوین من بیان یادواره هایم  به هر رو،
   صادی. برای مسایل اقت   و نظریه نسخه

با آن که هنگام اجرای وظیفه دشواری های زیادی را باید متحمل میشدم؛ و 
خوشحالم که در یط مدت کارم در آن پروژه با تمام توان و با تمام صداقت    اما،

موفقانه به    کار کردم و توانستم وظایفن را که در برابرم قرار داده شده بودند،
و    الم که هیچگاه به شیوه های خشکانجام برسانم. و بیشتی از همه خوشح

خشن اداری متوسل نه شدم، بل توانستم با توجه به نیازمندیهای همکارانم و  
ام به آنان همکاری صادقانه    را داشته باشم.  شان با احتی

ز خشت خشونت  دیدن نخستي 

آغاز کارم،   روزهای  ن  نخستی  همان  پروژه.  در  مرکزی  دیپوهای  به  رفتم  باری 
ب اثر حریق توظیف  گرویه که  رای بازسازی ساختمان های تخریب شده در 

     شده بود، تازه همان روز کار را آغاز کرده بود. 
ٔ
دیپو از وقتی در داخل محوطه

ن شدم و به سمتی که تیم اعزایم مرصوف پاککاری بود،  حرکت کردم.  موتر پایی 
به  در این میان تصادفن متوجه شدم که کش یک خشت پخته را برداشت و  

طرفم پرتاب کرد. اگر رسم را حرکت نمیدادم، خشت پرتاب شده درست بر  
ند . بایسی   رسم اصابت میکرد. بایسی رسکار به همکارانش امر کرد تا ضارب را بگت 
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پیشنهاد کرد تا آن مرد جهت تحقیقات   در ضمن معذرتخوایه از بروز حادثه،
ده شود. و اما،  ی آن مرد جوان گرفته و  من پیش رفتم و از بازو   به پولیس ستر

او را به دور از جمعیت برده و از وی علت عملش را پرسیدم. مرد جوان که  
 
ٔ
مثل کاسه دو    چشمانش  پیش  ن چندی  همی  داد که  توضیح  بود،  خون رسخ 

برادرش توسط حکومت کشته شده است. به او توضیح دادم که من آدم ملیک 
ن روزها به جالل آباد رسیده   ام و کار من امور ساختماین و هستم و تازه همی 

 و نظایم و قضایی و بگت  و نمان دیگر هیچ دخیل  
تولیدی است و در امور امنیتی

ن میشوم، تصور کرده که   ندارم. مرد جوان گفت که وقتی دیده من از موتر پایی 
تصمیم گرفته تا با حمله بر من انتقام خون     آدم مهیم هستم و به صورت آین 

د   برادرانش را بگت 
ٔ
. در ادامه صحبت دریافتم که او اکنون متکفل اعاشه و اباطه

ش است. کوتاه سخن این که   ن بیوه ها و یتیم های دو برادر بزرگتی پدر مادر و نت 
نزد دیگران توجییه قابل   تا عملش  توافق کردیم  با هم  ری   یر رصن

ٔ
بهانه روی 

بایسی رسکار  چشمپویسی و بخشایش بیابد و او بتواند به کارش ادامه بدهد. به  
 الزم را کردم

ٔ
ن در مورد آن جوان توصیه  .نت 

پرتاب آن خشت چشمم را بر واقعیت هایی باز کرد و برایم بیشتی از یک   و اما،
 
ً
ممکن و محتمل بود    کتابخانه آموزنده شد. اوضاع و احوال چنان بود که کامال

ن همانند دو برادر آن جوان رس به نیست شوم و یا  کم از کم    تا فردا خودم نت 
بودند،  زندان  در  دیگری که  جمع  شوم  مانند  علیه    - زنداین  آن که  یر  حتا 

به عمل خصمانه  آن   حکومت 
ٔ
از حادثه این را پیش  باشم.  ن دست زده  نت  یی 

ن احساس سبب شد تا در مورد آن جوان چنان   ن میدانستم. شاید همی  خشت نت 
م  .تصمییم بگت 

 برکناری انقالب  

ییک  در  روز کاری  ماه  درآخر  آغاز  یا  و  حمل  ماه  پایان  های  پنجشنبه  از   
ن   ۱۳۵۸ ثور به کابل رفتم. در چنی  برای دیدن خانواده  پروژه  رییس  اجازه  به 

 در هده کابل سوار رسویس  
ً
سفرها از موتر رسیم استفاده نمیکردم و معمول

های کرایی شده و روزهای شنبه صبح وقت دوباره به جالل آباد بر میگشتم.  
ن وقتی از موتر رسویس پیاده شدم موتر رسیم منتظرم بود تا مرا به دفتی  اینبار   نت 

ت گل نام داشت که جوان فهمیده و منظم بود. او   برساند. دریور موتر حرصن
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ً
در   معمول پارک میکرد و سپس عازم خانه اش که  پروژه  ریاست  را در  موتر 

 .فت ولسوایل رسخرود و در جوار شهر جالل آباد قرار داشت، مت  

روز آن  رو،  هر  تر     به  نزدیک  آباد  جالل  شهر  مرکز  به  موتر  چه  هر  دیدم 
شمار نظامیان و تسلیحات مستقر در دو طرف جاده بیشتی میگردد. و     میشود

فکر کردم که چون هفت ثور نزدیک است ممکن این یک مانور نظایم و یا    اما،
منطقه و  شهر  مرکز  میان  فاصه  در  باشد.  آن  به  شبیه  ی  ن ن    چت  نت  خیل  ثمر 

وضعیت مشابه را دیدم . در برابر فرقه یازده که در وسط این راه قرار داشت  
ن وضعیت مشابه برقرار بود،   و اما در هیچ مقطیع مواجه به توقف دادن و  نت 

تاالیسی موتر نشدم. خوب موتر دولتی جیب رویس با دریوری که پوست ، مو  
 .ف و تاالیسی شده باشدشاید علت عدم توق و چشمش رنگ روشن داشت، 

در این میان باید بگویم یک باری که برای یک سفر رسیم و با موتر رسیم به  
سه قبضه    –ییک از بزرگان خانواده از من خواهش کرد تا دو  کابل رفته بودم،  

ایط حساس نو   تفنگچه یی را که از قدیم االیام در کابل در خانه داشت و در رسی
تا حد   آبایی مان در   بسیار خطرناک درد رسساز شود،میتوانست  به دهکدٔه 

های   پوسته  از  طوری کند که  تا  دریور گفتم  به  روز  آن  برسانم.  رسخرود 
ویل   سید  کنتی ویل مت 

بدون توقف بگذریم. او هم وقتی به نزدییک پوسته کنتی
ها  و به این ترتیب پوسته نه تن    چند بار چراغ میداد و چند بار هم هارن میکرد

میساختند، نه  متوقف  را  ما  هم   این که  و سالیم  دور کرده   
ً
فورا را  مانع  بل 

 .میدادند

 بود و یا از این که تمام فکر و ذکرم متوجه    به هر رو،
ی

کار بود که   از ساده گ
 .واقعیت وضع را نه فهمیدم

و  آمده  اداری  بودم که مدیر  اسناد  امضای  به دفتی رسیدم و مرصوف  وقتی 
فاده کرد که یک بار به ریاست بروم. پس از او هم مدیر محاسبه آمد  مودبانه ا

در حایل که   آمد و  دفتی کاکا محمداجان  منتظم  باالخره  را گفت.  ن گپ  و عی 
د، گفت : آمر صاحب به لحاظ خدا   دست به سوی ریش سفید خودش میتر

 .یک دفعه ریاست بروید

که هنگام آمدن از هده  صحنه هایی را    وقتی حرف کاکا محمداجان را شنیدم،
م در ثمرخیل دیده بودم، مثل برق در ذهنم عبور کردند و نزد خود    کابل تا دفتی

گفتم: »ای دل غافل...«. تا آنوقت حتا متوجه این نه شده بودم که برخالف  
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اند.  نیامده  کار  رس  بر  هم  شوروی  ان  انجینت  و  رسانجینت   دیگر  روزهای 
باید منظوری   را که  ریاست گرفته میشد، در دوسیه یی  پیشنهادایی  از  ها  آن 

ت گل گفتم حرصن به  شدم،  موتر  سوار  وقتی  خود گرفتم.  با  یکه     گذاشتم 
 در روزهای عادی در فاصله راه میان    راست

ً
برود به ریاست. خوب معمول

م در ثمر خیل و شهر و یا بر عکس اگر آشنا و یا بیگانه یی در راه دست   دفتی
فتم که توقف کند تا آن کس هم سوار موتر شود. و اما،  میداد، به دریور میگ

    آن روز گفتم
ً
 (۱کند. ) توقف نه که در طول راه اصال

فتن   معاون  هم  نه  و  بود  دفتی  در  خان  رییس گداد  نه  ریاست که رسیدم  به 
ریاست. تنها معاون اداری در دفتی خود بود. با خونشدی به دفتی وی رفتم و  

معمول، تعارفات  از  ش     پس  ن مت  روی  را  عاجل  خریداری  قلم  چند  پیشنهاد 
گذاشتم. پیشنهادات را بدون گپ و سخن امضا کرد. اوراق را دوباره در بکس  
گذاشتم و با وی خداحافیطن کردم. هنگایم که میخواستم از دفتی معاون اداری 

 .خارج شوم، او گفت : شما دیگر به دفتی نه روید

ن      جا در ریاست باشم؟گفتم : منظور تان این است که همی 

 .گفت: نه خت  شما از وظیفه برطرف شده اید

 با پیشنهادات و سایر اسناد چه کنم؛   گفتم: 

 .گفت آن ها را به مدیریت تحریرات تسلیم بدهید

 گفتم بسیار خوب و اما باز که میخواستم درب دفتی را بکشایم و خارج شوم، 
ن  بار دیگر صدای معاون اداری بلند شد که میگ فت: خانه تان را در فارم هده نت 

 .تا امروز شام تخلیه کنید

کبت  خان مدیر تحریرات با دیدن من هم تعجب    به مدیریت تحریرات که رفتم، 
کرد و هم وارخطا شد و گفت : او عبیدی صاحب به لحاظ خدا شما هنوز این  

پش کامای  جا چه میکنید. بروید هر چه زود تر بروید. همه را زنداین کرده اند. 
 .شما تا فرصت دارید باید فرار کنید -تان لطیف زی را هم بندی کرده اند

اوراق را برایش دادم و از وی خداحافیطن کردم. در این جا باید بگویم که گرچه  
من و کبت  خان همسایه بودیم؛ ویل از وی هیچ شناخت بیشتی از این که مدیر  

اما معلوم میشد که شناخت وی در نه داشتم. و  تحریرات ریاست پروژه است،  
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وی است که اعتبار کرده و چنان با من    من بیشتی از شناخت من در بارهٔ   بارهٔ 
 .صحبت کرد

 کودکیمیاوی و تخم های اصالح شده  از ریاست رفتم رسراست به نمایندٔه  
ی

گ
که مسوولیت آن را دوستم جمیل احمد نظایم بر عهده داشت. وی پس از آن  

ی شده و مادرم و خواهرانم به کابل رفتند، با من  که رخصتی ه  ستر
ای زمستاین

 میکرد. قضیه را کوتاه به وی توضیح دادم و گفتم که خانه را باید تخلیه  
ی

زنده گ
کنیم. با هم رفتیم که دار و ندار اندگ را که داشتیم در موتر گذاشتیم. از آن 

 کاکایم  
ٔ
هم  ازه از رسکار به خانه آمده بود، نرصهللا عبیدی. او که تجا رفتم به خانه

از   تن  چند  فرار  و  شدن  زنداین  یادآوری  با  و  شد  ی  غافلگت  خان  مانند کبت  
 .نزدیکان مان، سفارش کرد تا هرچه زودتر فرار کنم

باالخره وقتی به هده کابل رسیدیم باران هم باریدن گرفت. هیچ موتری روانه  
گفت چون سواری    وقتی صحبت کردم، کابل نه بود. با دریور ییک از موتر ها  

یم حارصن  دیگری وجود نه دارد،  تنها در صوریی که موترش را دربست کرایه بگت 
طش   خواهد شد تا ما را به کابل برساند. خوب جای چنه زدن نه بود؛ ناگزیر رسی

 .را پذیرفتم

بار موتر شد،  تا  با دریور موتر آمریتی که    هنگایم که اسباب مان  مسوولیتش 
ن چند ساعت پیش هم بر عهده من بود، خداحافیطن کردم.   ت گل   همی  حرصن

من گفت:   به  خداحافیطن  ضمن  بود،  یی  فهمیده  و  خوانده  مکتب  آدم  که 
مطابق امر شما موتر را مطابق هر روز در ریاست پارک خواهم کرد و اما از فردا  

ی را از تصمیمش  دیگر به وظیفه حارصن نخواهم کرد. خواستم با استدالل و 
ن میشد:  حکومتی که انساین   برگردان و اما حرف او ییک بود که خالصه اش چنی 

ن حکومتی حرام است  .چون شما را از کار برطرف کند، کار کردن در چنی 

ت گل یک سال پس از آن روز که حکومت تغیت  کرده بود، در کابل   حدود حرصن
م آن  به نزدم آمد و گفت: آمر صاحب حاال هر وظیفه   یی که الزم بدانید حارصن

ت گل چنان که هنگام خداحافیطن گفته بود، موتر را برده     را انجام بدهم.  حرصن
از فردایش دیگر به وظیفه  پارک کرده و  و مانند هر روز در محوطه ریاست 
حارصن نه شده بود. از او پرسیدم که میخواهد در همان جالل آباد کار کند و یا  

یی به ییک از دوستان که میتوانست به   ل آباد بود. نامهدر کابل. انتخاب او جال
حسن نظر خواهشم را عمیل سازد نوشتم و خواهش کردم تا به تقرر دوبارٔه  

ت گل در یک کار مناسب به وی کومک کند  .حرصن
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اما،  و  بودم.  خانه  در  و  بیکار  در کابل  ماه  دو  نشیتن   ییک  خانه  این  چون 
شود، دوستم حمید احمد   خطرآفرین  تمیتوانست سبب ایجاد شک و شبها

در تا  است  بهتی  که  داد  نظر  پروژه   »پما« یعقویر  مرکزی  )انستیتوت 
شوم.  سازی( پاما  شامل کار  در  هم   کار  ن جهت  همی  به  و  بود  ابراز  آرزویم 

توافق کردم و او از طرفی که مناسب میدانست موضوع را آقای دکتور عبدهللا  
ات و آقای دکت ن رسانید.  عیل رییس تعمت  ور عبدهللا برشنا رییس عمویم پاما نت 

موافقه  و  مینوشتم  به کار  شمول  برای  یی  عریضه  باید  معمول  طبق  خوب 
ن دریافت میکردم  .تبدییل ام از مربوطات وزارت زراعت به پاما را نت 

 
ً
به گلداد خان که رییس عمویم بود مراجعه کنم.   من ترجیح دادم تا مستقیمآ

ش   دفتی داخل  ن  وقتی  مت  روی  را  مربوط   
ٔ
ورقه معمول  تعارفات  از  پس  شدم، 

 ایشان گذاشتم. پوهنمل گلداد خان،
ً
له برطرفن من تماس نه  اصال

 
در مورد مسا

گرفت و تنها به شعبات مربوط هدایت داد تا از باقیداری و عدم باقیداری من  
ک های پ وع کارم با ییک از دمتی روژه  معلومات بدهند. باز هم مانند روز اول رسی

دفتی   وارد  استحصاالت. وقتی  و  ساختمان  آمریت  دفتی  به  رسانیدم،  را  خود 
آن جا ییک از فارغان پولیتخنیک که چند مایه زیر دست من کار  آمریت شدم،  

نشسته بود. او بدون رعایت آداب معمول هنگام ورودم از جا خود  کرده بود،  
هدایت داد تا مطابق   تکان نخورد. او از جانب خود به شعبات مربوط آمریت

گشتم   امر ریاست پروژه عمل کنند. مدیریت هایی را که در مرکز آمریت بودند، 
 آگانسیان رسانجینت   

ی
فتم. در این هنگام با رسگ و باید به مدیرت نجاری هم مت 

آمریت بر خوردم. پس از تعارفات معمول او در مورد این که چرا آمده ام و کجا  
وم، ت خواست. من هم کوتاه قضیه را برایش گفتم. او یک  از من معلوما  مت 

دشنام رایج رویس را عنواین مسووالن امور پروژه بر زبان راند و ارصار ورزید تا  
اجازه دهم تا وی مرا با موتر خود، تا فابریکه نجاری و جاهای الزم دیگر برساند.  

فت موافقه به پایان  او این کار را کرد و نتیجه این شد که همان روزه روز کار دریا
 .برسد و دوباره به طرف کابل حرکت کنم

 تقرر در »پما« رسیدن به آرزوبی که »...دولت مستعجل بود«

و به حیث مهندس طراح   بدون کدام جنجال عمیل شد  پما تقررم در ریاست
شدم.  شامل کار  مهندیس  هفتم  ها   در گروه  سال  برایش  بود که  ن  چت  این 

خور  دل  خون  و  بودم درسخوانده  میخواستم   ده  را  آن  حیث    - و  به  این که 
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طول مدت کارم چندین پروژه را طراچ کردم که ییک از آن   مهندس کار کنم. در 
است  محکمه  ه  ستی تعمت  کنوین  ن  همی  برای    -ها   

ً
اصال زمان  آن  ی که  تعمت 

رغم آن که   به  طراچ شده بود. ریاست »د افغانستان د تیلو میل موسسه«،  
پاما،    بل هم روزگار در کا اما فضای کاری در  فضای بسیار سازنده    گاوی بود، 

ن و اما برای ادای حق آن نهاد  بود.  مسلیک ارزشمند و مسووالن    کوتاهش همی 
در روزهای    و کارمندان گرانمایه اش باید جداگانه بنویسم و امیدوارم این کار را 

 انجام داده بتوانم.   نزدیک 

+ 

پیشتی    -۱ فرقه   شب  موقعیت    ۱۱در  اباد  جالل  در  مرکزی که  اردوی  قول 
افشان   داشت، از  تعداد  یک  بهرام     توسط  جگرن  ن  مقصد کشیی به  حرکتی 

ن سوق و اداره فرقه مذکور، انجام دادند    ۱۱قوماندان فرقه   و به دست گرفیی
این     که در نتیجه قوماندان فرقه و عده یی از افشان خلفی کشته شدند. اما، 

پشتی چون  راحرکت  فرقه  رسبازان  و  افشان  عمویم  کرده     باین  کسب 
 این حرکت شکست خورد.  توانستند، نه

    واقعیت این است که
ٔ
پیش از این واقعه من چند بار به دستور     چند هفته
مالقات هایی داشتم و با    و با قومندان فرقه  رییس پروژه به فرقه یازدهم رفته 

هوایی   میدان  اطراف  ساحه  به  محیل  هم  ن  تعیی  منظور  به  آباد  جالل 
مقارن همان زمان مخالفان جناح    همچنان   رفته بودیم.    گورستان نظایم   برای

نظامیان    مسوولیت سازماندیه   حاکم در حزب به من پیشنهاد کرده بودند تا
م.  من از جمله به علت     مخالف با جناح حاکم در درون فرقه را بر عهده بگت 

حد   از  بیش  همچنانمرصوفیت  و      کاری 
ٔ
مودبانه بسیار  رفتار  به  توجه   با 

به مسووالن صادر کرده بود تا     قومندان فرقه نسبت به خودم و هدایتی که
ش راه دهند     هر وقتی که من بخواهم با وی مالقات کنم، باالفاصله مرا به دفتی

ن    و یک رده دالیل دیگر از پذیرش این مسوولیت خودداری ورزیدم؛ و اما در عی 
ن بار است که در مورد   ی نه گفتم و این اولی  ن زمان در این مورد به هیچکش چت 

 سخن میگویم. 
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 سوم 
ٔ
 ضمیمه

 در آسمابی :  
 ۲۰۰۷سپتمي   ۲۰تاری    خ نشر

 حمید عبیدی

 »یک بام و دوهوا«  -روسیه در افغانستان  سیاست

نتی   در صفحهء انتی
ً
ا یی به نشی رسیده است از آقای   مقاله روسیه  -افغان     اخت 

ی ایوانوف نمایندهء اقتصادی  مشاور    والت 
ً
سابق روسیه در افغانستان و فعال

 –امضای موافقت نامه در باره حل مساله قروض   نام »   زیر    حکومت روسیه
به « گایم است در جهت توسعه روابط پاسخ  این مقاله گویا در  مقاله یی   . 

است که    تحت عنوان » راز حل مساله قروض افغانستان در برابر روسیه «
»     در يیک از رسانه های چينایی به نام   ۲۰۰۷ماه اگست سال    ۲۲تاری    خ    به

 منتشی شده است.   گووان ژیباو «

 در باب قروض شوروی و ادعای روسیه -۱

چینایی   یهء 
نشی در  ه  منتشی مطالب  نادرستی  و  درستی  روی  جا سخن  این  در 

های آن   تناقض در موضع روسیه در قبال مسوولیت   سخن روی   نیست؛ بل
ن    کشور در رابطه به افغانستان ی ایوالنوف نت  است که در سخنان آقای والت 

 بازتاب یافته است . 

افغانستان با روسیه این است که آیا روسیه وارث     در روابط    مسألهء اصیل 
؟  شوروی است یا خت 

ن هم است و اشغال کریس شوروی   -اگر روسیه وارث شوروی است   که چنی 
های و سفارت های   دارایی    یی و در شورای امنیت ، تصاحب تسلیحات هسته

اند  ادعا  این  چرا در قبال تجاوز نظایم    - شوروی در خارج و... همه شواهد 
 پذیرد ؟ هایش را نیم  شوروی به افغانستان مسوولیت
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ادعایش در مورد قروض را چر گونه     اگر روسیه وارث شوروی نیست ، پس
 باید تلفی نمود؟

ان صدمات انساین و مادی   ن جنگ در افغانستان در دورهء دیگر این که اگر مت 
د،   اشغال شوروی و نتایج و پیامدهای بعدی این اشغال مورد محاسبه قرار گت 
روسیه باید چندین مراتبه بیشتی از آن چر که مدیع مقروض بودن افغانستان  
دازد. از سوی دیگر بیشتی  ان خسارت مادی را بتر است باید به افغانستان جتر

بهای تسلیحات و اکماالت جنگ های نیابتی    این به اصطالح قروض شوروی 
بوده که شوروی و روسیه برای دفاع از رسحدات جنویر خویش به رژیم های  

 بر رساقتدار افغانستان داده اند. 

 شوروی چپاولگر بود و یا نبود؟  آیا -۲

ایوالنوف  آقای ی  پروژه والت  برشمردن  از  شوروی   پس  به کومک  هایی که 
بخش قروض دولتی بعد از تکمیل   ند تذکر یم دهد: »تحقق یافته بود   سابق

غان تا رسحد  کار ساختمان خط لوله انتقال گاز و صدور گاز طبییع از معدن شتر
 
ً
بعدا تا     و  نهایی  مرحله  )در  تاجکستان  در  برق وحش  و  فابریکه کود    ۲،۳تا 

وس و   میلیارد متی مکعب در سال( و همچنان آغاز صادرات میوه های سیتی
از فارم های در جالل آباد به اتحاد شوروی ، قروض موفقانه پرداخته  زیتون  

شوروی   اتحاد  ، که  آنند  کننده  تایید  برعالوه   ، معلومات  این  میشدند. 
مغرض   یا  و  نااگاه  مولفان  برچن  طوری که   ( چپاولگری  به  دست  هیچگایه 

 مینویسند ( منابع میل افغانستان نیم زد«. 

یم خواهم تنها در رابطه به صادرات    باالی آقای ایوالنوف در رابطه به ادعای  
یی را روشن سازم که کمتی کش   پرژوهء انکشاف وادی ننگرهار به شوروی نکته

ان را    از آن اطالع دارد. شوروی وس درجه یک تحویل شده در بندر حت  سیتی
پنجاه کیلو، هر  قیمت  یم  ۸۰   به  خریداری  هر   افغاین  حایل که  در  کرد 

وس وقصند که تحت نظر مشاورین شوروی در     چویر برای پنجاه کیلو سیتی
گردید. به این ترتیب  افغاین تمام یم  ۱۱۰   شد پروژهء وادی ننگرهار تولید یم

وس   پنجاه کیلو سیتی برای  توان دید که قیمت پرداختی شوری  افغاین    ۳۰یم 
بود.  از قیمت تمام شد بارجامهء آن  اگر طرف شوروی س کمتی   

ً
را  بنأ وس  یتی
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یم نیم دفن  ن  زمی  در  دوباره  شده  تولید  وس  سیتی و  هر  خرید  در   ، گردید 
این مثال حاصل     شد.  افغاین عاید دولت افغانستان یم  ۳۰  صندوق کم از کم

کند که این محاسبه را متیک بر اسناد و   و کش آن را مطرح یم   تخیل نیست
افغاین و شوروی گذاشته است.  و پیش روی مقامات     ارقام واقیع انجام داده

ان ، مشاوران و     این محاسبه چنان مستند بود که ان، رسانجینت  لشکر انجینت 
را   رسمشاور آن  نتوانستند  سالیان     شوروی  تأسف یط  با کمال   . بکنند  رد 

متمادی کش نه نشسته بود تا باری یک محاسبهء ساده بکند و وقتی هم که  
، طرف   محاسبه صورت گرفت  قیمت  این  نیست  حارصن  شوروی گفت که 

دازد ...   باالتری بتر

تنها در     میتی جریان گاز   منتشی شده است   قرار اطالعایی که   در مورد گاز هم
ول خریدار بود و این طرف شوروی بود که یم گفت چر مقدار گاز به طرف  کنتی

ول   در این زمینه را    شوروی تسلیم داده شده است و طرف افغاین امکان کنتی
 گاز را از طرف افغاین به چند  

ً
نداشت؛ بگذریم از این که طرف شوروی مثال

ن قیمت نوع معادل گاز در بازارهای جهاین چند بود.  یم  خرید و میانگی 

ی ایوالنوف بگویند که  شاید آقای  دو مثال باال نیم توانند ادعای     ارایهء  والت 
د؛ ویل این دو مثال عادی وی را در مورد این که شوروی چپاولگر نبود، رد کنن

 که به کمک شوروی ساخته و  
ی

و کوچک نیستند بل به دو پروژهء بسیار بزرگ
 فعال شده اند، ارتباط دارند. 

 آیا شوروی متجاوز بود و یا نبود؟  -۳

آقای وقتی  واّما،  باشد؛  نبوده  چپاولگر  شوروی  که  یم  ی    گت  والت 
شوروی تا وقت خروج  مدیع یم شود که به علت حفاظت قوای     ایوالنوف

پروژه های ساخته شده وها  نت  بودند و     این  به کومک شوروی ویران نشده 
هر افغان ، منجمله از صف آنهایی ، که سالح به   فعال بود و یم افزاید که »

تایید   را  گفته  این   ، جنگیدند  یم  شوروی  اتحاد  برضد  برحق  دست 
آقای     میکند«.  زیادی  این حرف  ال حدود  این   ایوالنوف  درست است؛ ویل 

این که هزاران دهکده و بخش اعظم شبکه های  یک رخ قضیه است و آن 
شوروی تخریب     یی در افغانستان در اثر بمباردمان های قوای  آبیاری عنعنه
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مصدوم   و  معلول  هم  یا  و  شدند  کشته  یا  افغان  هزار  صدها  و  شدند 
ز صف آنهایی ، که  » منجمله ا   گویند که آقای ایوالنوف وقتی یم   گردیدند. 

سالح به دست برحق برضد اتحاد شوروی یم جنگیدند « ، به طور تلویخ 
اف یم کنند که شوروی طرف متجاوز بود؛ و حاال پرسش در این است که   اعتی
ان خسارات عظییم که بر افغانستان وارد کرد، چر کاری   طرف متجاوز برای جتر

 انجام داده است ؟ 

را در مورد این که گویا اعزام قوای شوروی مبتتن بر    منابع رویس گایه ادعاهایی 
تقاضای دولت جمهوری دیموکراتیک افغانستان بوده است، مطرح کرده اند.  
در این مورد بسیار سخن گفته شده است؛ ویل طرف روسیه ثبوت قابل اعتبار  
ن تقاضای  یم که چنی  برای این ادعای خود شان را ارایه نکرده اند. به عالوه گت 

به  ه ن  امی  توسط رژیم  باید قوای شوروی  باشد، در آن صورت گویا  م شده 
رژییم که توسط قوای شوروی از میان برداشته    -افغانستان دعوت شده باشد

ن در کابل روی کار   شد و باز هم با اتکا بر قوای شوروی رژيم مورد نظر کریملی 
 آورده شد. 

 
ّ
هء  ادعاهای جدی در مورد این که شوروی در تحریک و حت ا سازماندیه زنجت 

متحد ملل  برنامهء  به شکست  منجر  سال     حوادیر که  بهار  بروز حوادث  و 
که موجب فروپایسی قوای مسلح و نظام دولتی و فراهم آوری جنگ     ۱۹۹۲

ویرانگر داخیل در افغانستان شد ، نقش بارزی داشته است...حاال هم گفته  
یکا در افغانستان اقدامات  شود که روسیه برای تحت فشار قرار دادن امر  یم

 رسیی را به اجرا گذاشته است. 

« را فراموش کرد؟  آیا م توان »  -۴ ز  زخم خوني 

روسیه یک قدرت جهاین است . در این هم شیک نیست که   شیک نیست که
بر اصول و موازین شناخته   مبتتن  ثبات  با   مفید و 

ً
متقابال مناسبات  استقرار 

ویل در این     افغانستان و روسیه به نفع هر دو کشور است. میان     شدهء جهاین 
ن شیک نیست که هنوز مسایل حل ناشده در مناسبات افغانستان و روسیه  نت 

اث بخشی از این مسایل بریم  -موجود اند های حل ناشدهء دوران  گردند به مت 
د راین     شوروی و برچن دیگر هم به دورهء پس از فروپایسی شوروی تا امروز. 

 ابطه دو مسألهء بسیار مهم و کلیدی عبارت اند از : ر 
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ده   - میان افغان ها در رابطه به نیات روسیه در    عدم اعتماد و بدگماین گستی
 قبال افغانستان 

 روسیه به حیث وارث شوروی در قبال افغانستان   های مسوولیت -

 ادعاهایی که   شاید
مله  منج  -در مورد شوروی و روسیه از سوی افغان ها برچن

اند بوده  تنظیم های مجاهدین مخالف  با  ابتدا  از همان  مطرح     -بخشی که 
ا یم

ّ
درست نباشند؛ ویل تا زماین که روسیه همه اسناد     شوند، دقیق و یا هم حت

موجود در رابطه به افغانستان را علتن نسازد و زمینهء آن را که افغان ها باور  
مناسبات به  رابطه  در  شوند که  ن  مطمی  و  و    کنند  شوروی  و  افغانستان 

و است  نمانده  بافی  پنهانت   ن  دیگر چت  روسیه  و  روسیه حارصن     افغانستان  تا 
های خویش را در برابر افغانستان  نشود به حیث وارث شوروی ، مسوولیت

ان گذشته گام عدم اعتماد و بدگماین در     های الزم را بردارد، بپذیرد و برای جتر
ن بافی خواهند ماند. مورد نیات امروز و فردای روسی  زخیم را   ه در افغانستان نت 

بدون حل عادالنهء مسایل     توان فراموش کرد.  ریزد نیم که هنوز از آن خون یم
و افغاین دشوار    یاد شده  عامهء  ذهنیت  در  پرسش گزنده  هزاران  با حضور 

« در مناسبات دو کشور التیام یابد.  است تصور نمود که »  ن   زخم خونی 

 *** 

که مداخله و تجاوز شوروی در افغانستان آفریده است چنان عظیم    تراژیدیی 
است که نیم توان آن را در چهارچوب آمار و ارقام و محاسبهء خسارات وارده 
ن جنگ ، رقم مهاجران و امثالهم بیان   بر اقتصاد، شمار کشته ها و مصدومی 

این مداخله و تجاوز بر افغانستان چنان رصن    کرد.  بات بنیادهای موجودیت 
ان آن با پرداخت غرامات   ولو غرامات بسیار   -مخریر وارد کرده است که جتر

ن مایل  ناممکن است.  -سنگی 

چنان که تجربه نشان داد سیاست شوروی در قبال افغانستان همانا ادامهء  
با شیوه ها و ابزار دیگر. راه رشد    -سیاست روسیه در قبال آسیای میانه بود

داریی که   تبلیغ یمغت  رسمایه  ن  ایدیولوژیک   کرملی  پوشش  به  واقع  در  کرد، 
یم هم   ن ناسیونالت 

ش ساحهء نفوذ شوروی در جهان مبدل شده بود. انتی گستی
ن تبلیغ یم  ی نبود جز تنیدن تور وابسته که کرملی  ن .  کرد چت 

ی
 گ
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پانزده   بود.  روسیه  استعماری  اتوری  امتر از  دیگری  شکل  شوروی  واقع  در 
ی های از این دست  جمهوری متحده و جمهوری   ن ها و مناطق خودمختار و چت 

وین فریبنده نبودند.   در  واقع جز نمای بت 

تبلیغایی   های  دام  این  شکار  نبودند که  افغاین  وهای  نت  از  بخشی  تنها  این  و 
افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  ان  رهتر هم که   

زماین آن  از  بدتر  شدند. 
نتوانستند و    ن مواجه شدند، حقایق برهنهء سیاست شوروی در افغانستا    با

ن دور شوند و برچن از   یا هم شهامت آن را نیافتند تا از خط تبعیت از کرملی 
ن حارصن نیستند در این مورد سخن بگویند.   آنان تا به امروز نت 

شوروی    دورهء  در  که  مشاغیل  سابقهء  با  ایوانوف  ی  والت  آقای 
ن دارد ، نیم    و   داشت اال واقف نباشد؛ و اّما، این که  تواند بر حقایق ب اکنون نت 

یم  سخن  شوروی  دوران  شیوهء  به  هم  هنوز  یم وی  نشان  دهد که   گوید، 
اند   نکرده  تغیت   افغانستان  قبال  ن در  ی   - اهداف کرملی  ن میان چت  این  در  اگر 

تغیت  کرده است تغیت  تناسب قوا در سطح جهان و منطقه است و متناسب  
   ست روسیه در قبال افغانستان. ها و ابزار سیا  با آن تغیت  شیوه
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 :  در آسمایی
 ۲۰۱۵دسمتر ۱۸نشی

 یدیعب د یحم

ز پوت  و افغانستان هی سور  ،  هیروس،   ي 

 در پاسخ به آناین   نی: اادداشتی
ً
    مطلب اصال

ٔ
نوشته شده که پس از مداخله

استقبال نمودند و حتا از    «با شور و شعف »انقالیر   هیدر سور   هیروس  نظایم
 یشا

ٔ
های هل  پرواز عه به شاد  رویس   یکوپتی بدخشان  فراز  پرداختند. گرچه    یبر 

م د  لیآمدن مسا  شی مطلب بنابر پ  ل یاما مسا  شود،ی منتشی م  ت  با تاخ  گر ی متر
ن هنوز ن مطروحه در آن  م ت    .خود را از دست نداده اند تی متر

ز مورد پوت در   هیو روس ي 

ن پوت  ت  میوالد و دورٔه  لگام    یشورو   است که  پس از فروپایسی   ی استمدار یس   ی 
   ختهیگس 

ی
ن لتس یا   سیبور   گ گفت    توانیکرد. م  ا یاح  هیرا در روس  یدولتمدار    ،ی 
پوت  نام  ن که   یدر روس   نظام دولتی   اعاده کنندهٔ   ث یبه ح  ی 

ٔ
از    یپسا شورو   ه  ،

ن هم   گاهی جا  یایراه  اح  در   ی ثبت شده است. همچنان و   ه یروس  خ ی    حاال در تار   ی 
ح  هیروس تالش ورز   کی  ثیبه  بزرگ   ا  دهیقدرت  در  برچن   نی است.    راستا 

مرهم نهاده    روس ها ،   دار شدٔه غرور میل   حهیبر احساس جر    یاقدامات و 
ن است. به هم    هیمردم روس انیم یکه و    ستی ن بی عج چیجهت ه ی 

ٔ
از درجه

 .برخوردار باشد تی بلند محبوب

ن تصور کرد که  نام پوت  توانیم  یاما، به دشوار   و  پدر    ثیبه ح  خی    تار   نیدر ا   ی 
ا  هیروس  دموکرایس همچنان  نتا  نیثبت گردد.  پ  جیکه   است یس  یامدهایو 

ن کرمل   کنوین   خارچر      تیدر ذهن  یو   ت ی چنان باشند که بتوانند محبوب  ی 
ٔ
عامه

 بس   ی نگهدارد، جا  کنوین   یرا در سطح باال  هیروس
ٔ
دارد. سال    ار ی شک و شبه

ن گذشته م   د یعا  یبه صفر تقرب کرد و در سال جار   هیرشد اقتصاد روس   انت 
  شود ی م  تن یشب ی است. پ  افتهیبه پنج درصد کاهش   ک ینزد   ه یروس  ناخالص میل 
 چنابد ی  د یتشد  یرکود اقتصاد   ندهیکه در سال آ

ٔ
ن . ادامه زود    ا ی  ر ید  شی ی گرا  ی 

  
ٔ
مشهود خواهد شد و    هیروس  ممرد  ت یو هم بر سفرٔه  اکتر   دولتی هم در بودجه
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ن تخم  ستی دشوار ن  ی کرد که  نت   ی 
ٔ
ن پوت  تی محبوب  یآن برا  جه چه خواهد بود.     ی 

 تحر   هیروس  یبهبود اوضاع اقتصاد
ٔ
ممکن    هیروس  هیغرب عل  یها  م یبا ادامه

ن . پوت ستی ن از قلمرو    بخشی   ثیم آن به حو اعال   ا یمیکر   رهٔ یجز   هیبا غصب شب   ی 
تجد  ،  هیروس ر   د یراه   م  میتصم  نیا  ی و نظر  در حکم    یو   ی برا  تواند یرا که 

ن خود بسته است. به هم   ی به رو   باشد،   ایسیس   خودکشی  گفت    توانیجهت م  ی 
ن که پوت  لیآن حارصن شود تا در مساپردهٔ   ر یدر ز    د یقدرت و شا  شیبه رغم نما  ی 

ن ب یط  -بدهد  از یمورد اختالف به غرب امت  گر ید   الملیل   ی    ی که غرب رو   به رسی
 .دینظر نما د ی تجد ی صاداقت ماتیتحر 

ن هر رو م  به ن پوت ت ی محبوب انت  است و  واکنش   ی گر ید  خن ی، گپ ب هیدر روس  ی 
 مسق  افراد و حلقات افغاین   برچن   یها

ٔ
در   هیروس  نظایم  میبه ارتباط مداخله

 .یگر ی د خن یو غرب، گپ ب هیروس استیو تشنج در س  هیجنگ سور 

 ست یسابق ن ی، شورو  هیروس

  ه یکه روس  نی. تصور ا ستی سابق ن  یها و امکانات شور   یی از لحاظ توانا  هیروس
 ب  یشورو   گاهیبتواند جا

ٔ
ن سابق را در صحنه ن احراز کند، ن  الملیل  ی    ل یبه دال   ت 

قابل توجه    قدرت جهاین   کی  یاز نظر اقتصاد  هی. روسستی ن  نانهی واقعب  ار یبس 
نیم شمار  عا  به  مجموع   یسال  د ی رود. 

ٔ
میل   انه و   کی)  هی روس  ناخالص  هزار 

دالر(   ارد یلیاز دوهزار م شی کمتی هند )ب  ار یدالر( بس  ارد یلیهشتصد و شصت م
دالر( است.    ارد یلیهزار و هفتصد و هشتاد و پنج  م  ک یاز کانادا )  شتی ی ب  و کیم

ن از لحاظ م  ناخالص رسانه روس  د یعا  انت 
ٔ
در جهان مقام هفتاد دوم    هیسالالنه

ن است. در ع  یصدور انرژ   ه یدرآمد روس  را دارد. منبع اصیل  با در    هیزمان روس  ی 
ن    داشیی جهاین   ۲۲،۹دست  بازار  تسل  درصد  ن دوم  حات،ی صدور  کشور   ی 
کشور   کینه     گر ید  هی.  روسود ت  در جهان به شمار م  حاتیصادرکننده تسل

.    یدار   هیدر برابر نظام رسما  لیبد  هیاست و نه هم در صدد ارا  ستی ی الیسوس

 رس   هیدر روس
ً
ن الیسوس  یجا  یدار   هیماعمال   را گرفته است. نظام دولتی   دولتی   مت 

 جذاب به شمار نم  یُبعد  چ یدر ه  هیروس  کنوین 
ٔ
ن . کرملود ت  نمونه نه    گر ید  ی 

را حایم ها  خود  پشت   داند یم   «ستی ی و کمون  یکارگر   ی»جنبش  هم  نه    بان یو 
ن که کرمل  نیخالصه ا -در برابر استعمار میل  بخشیرها یجنبش ها آن   گر ید  ی 

س  یی   شهیاند  یابرازها تسخ  غاتیتبل  یبرا   ایس یو  قلوب    ت  جهت  و  عقول 
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گفت   توانیاش را ندارد.   پس م  خارچر   استیاهداف س  یدر راستا  انیجهان
 از نظر نظایم هیکه روس

ً
 .ودت  به شمار م قدرت بزرگ جهاین   عمدتا

ک المنافع    یدر چهارچوب کشورها  هیروس از   یمتشکل از شمار -مستقل مشتی
بر   یو همچنان  گروه شانگها   یسابق شورو   یها  یجمهور  ،    کسیو گروه 

  کوشد یم  هیخودش داشته باشد.  همچنان روس  ی برا  متحداین   کند ی کوشش م
 
ی

استفاده    کا،یغرب و به خصوص امر   استیها از س  تی ی و نارضا  تا از رسخورده گ
   تیکرده و در ذهن

ٔ
 کشورها  تیو به خصوص ذهن  جهاین عامه

ٔ
نادار و    یعامه

 .دینما جاد یا مناستر  تیخودش موقع ی برا اسالیم یکشورها

م هیروس  همچنان پ  خواهد یگرچه  رعا  دنیکش   شی با  ورت  ن قوان   تیرصن و    ی 
ن مقررات ب    تیماهرانه در ذهن  الملیل   ی 

ٔ
  جاد یخودش جاذبه ا  یبرا  جهاین عامه

ن  ویلکند،   چنان  واقع   ن که کرمل  ستی در  راستی   ی  و    ی دعوا  به  ملل  حقوق 
ن و غرب داشته باشد. کرمل  کا یرا با امر   گر ی د  یکشورها   ه یمنافع روس  ی دعوا  ی 

ن ستان و اوکرارا دارد . گرج ن نشان داد که کرمل  یی  ا   ی  نقض    ی دعوا پروا  نیدر 
ن تعهدات ب ن و حقوق ب   الملیل  ی  ن الدول را ن  ی   ، آن جا که  غربالبته  دارد.   هن  ت 

با غرب امتناع    یاز همکار   هیروس  د، ت  در نظر بگ  هیحارصن باشد سهم منافع روس
  .ورزد نیم

ن ، کرمل  کنوین   یهای   رسد که در باز   به نظر نیم  چنان   ه یروس  یها  تی محدود ی 
ن داند. و اما کرمله را ن ن غرب ن یها تیاز محدود ی   .ستی ن ختر یب  ت 

 هیسور   یدیتراژ  دانیدر م گر ید  گرانیو باز  هیروس

ن ن  هیروشن است که روس  نیا بر اساس منافع خود عمل    گر ی د  یمانند کشورها  ت 
.   داند یم  خود را در جهان صاحب منافیع   «»قدرت جهاین   کی  ثیو به ح  کند یم

ن ن  مقامات رویس ن ن  نیکرده اند.  ا  انینکته را ب  نیبه تکرار ا  ت  روشن است که    ت 
ن کرمل  یی قدرت نما را دنبال    داخیل  ایسی، همچنان اهداف س  در سطح جهاین    ی 

 .کندیم

 هیهدف  روس  نیروشن است که  عمده تر   گردد،یبر م  هیکه به سور   یی جا  تا 
  گاه ی پا  گانهی در »طرطوس« است. طرطوس    هیروس  یبحر   گاهیهمانا حفظ پا 

انهیمد  ه یدر بحر   هیروس  یبحر   یوهات  ن ( به  یالدیم  ۲۰۲۲است که تا سال )  تی
داده شده است.  روس  هیروس ا   ه یاجاره  ن  برا   گاه یپا  نیداشیی   ی دارا  د خو   یرا 
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ی   تیاهم اتت 
بح  -  داند یم  ک یستی آن  فقدان  در  انهیمد  هٔ ت  چون  ول    تی در کنتی

به عالؤه    نظایم  اتیناتو قرار خواهد گرفت. پس از آغاز عمل  مانیپ  یانحصار 
ن ن   هیسور   یی هوا   گاه یپا  ن یخود را در چند  ی هوا  ی قوا  ه یطرطوس ، روس مستقر   ت 

 م  د ییتا   ساخته است. مقامات رویس 
ً
از تمام شبکه    توانند یکرده اند که عمال

گفت    توانیم  د یشک و ترد   چی.  بدون هند یاستفاده نما  هیموجود در سور   یها
ن ها و ن  گاهیکه حفظ پا     یجا  نیآخر   ت 

ٔ
ق م  پا در منطقه در    هیروس  یبرا   انهیرسی

 اصیل  هیسور 
ٔ
ول بر مس   مساله  کنتی

ٔ
  ی انتقال انرژ   یهات  است. البته که مساله

ن ن  .ستی ن ت یهما یر  هیروس ی برا ت 

ادامه    ی و   م یبشار اسد و رژ   باین یبه پشت   متی به هر ق  هیتصور که روس  ن یاما، ا  و 
 واقعب

ً
جنگ پر مرصف    کی یاقتصاد  یی توانا هی. روسستی ن نانهی بدهد، اصال

ندارد.  پس م را  ا  توانیو دراز مدت  منافع مهمتی    جابیگفت که در صورت 
ن محتمل است تا کرمل  ار ی،  بس   هیروس بشار اسد و    رد خود در مو   است یس   ی 
در بده و بستان   هیقرار دهد. همچنان استفاده از  سور   تن ی را مورد بازب  ی و   م یرژ 
ن و غرب ن هیروس  انیم گر ید یها   .ستی ل نمحتم ت  غ ت 

و اما منافع هر دو کشور در    اسد اند،   م یهر دو متحد رژ   رانیو ا  هیروس  گرچه
ق م لیهمه مسا  .ستی همسان ن شهی هم انه یرسی

، مدت ها   رانیو ا  هیروس  باین یندارد که بدون پشت   مورد شیک   نیکس در ا  چیه
خود    ت  در سخنان  اخ  تی ی وال   ی. آقاکرد یسقوط م  هیاسد در سور   می قبل رژ 

ن و حاش۵) ( در برنامه "میی گفت که    به روشتن   رانیا  دولتی   ونیز ی" تلو هینوامتر
دولت ساقط شده    نینبود ا  هیبه دولت سور   رانیا  اسالیم  ی"اگر کومک جمهور 

 ".بود

را در نظر دارد    ه ینه منافع مردم سور   ه یاسد در سور   م یاز رژ   رانیا  م یرژ   باین یپشت 
علو  منافع  حتا  هم  نه  تشک  ۱۲را که    هیسور   انیو  را  نفوس کشور    ل یدرصد 

ن آم  ض ی. برخورد تبع   دهند یم   مذهتر   یها  تی با اقل  رانیدر ا  هیفق  تیوال   میرژ   ت 
در   بودند، یم  ران یدر قلمرو ا  انیکه اگر علو   دهد ینشان م  مذهتر   یو فرقه ها
 .داشتندیقرار م تی یچه وضع
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ات  ث یبه ح   هیبه سور   تهران ی معتر ستی   . در دورهٔ نگرد یخود در جهان عرب م   کیت 
  باین یپشت   رانی بود که از ا   حکومت عریر   گانهی اسد    م یو عراق، رژ   رانیجنگ ا

ن حزب هللا لبنان و ن  انیهمچنان از حام  ه ی. سور کرد یم  رانیمعتر کومک ا   گانه ی  ت 
لبنان است . در صورت از دست داد   ی بر برنامه ها  ه، یسور   نبه حزب هللا 

ات ی ستی تثب  یبرا  رانیا  ک یت  و  ح  تشیموقع  تیتبارز  »ابرقدرت     ث یبه 
 ،  «یی  منطقه

ٔ
ن سنگ  ار یبس    صدمه ان ناپذ  ی  وارد خواهد شد.  در    ر یو حتا جتر

 کنوین 
ٔ
و   یاست، عربستان سعود  که مرص دچار بحران داخیل  در حایل  برهه
 .وندت  به شمار م  هیسور در  رانیا یی عمدٔه منطقه  یرقبا   هیترک

  هیاسد در سور   میرا از رخ رژ   عریر   یی گرا  نقاب میل  گر ید  ت  چند سال اخ   حوادث
 یق  به صورت علتن   گر ی بشار اسد امروز د  میبرانداخته است. رژ 

ٔ
 ار یتمام ع  افه

  تی ی جنا  چ یخودش از ارتکاب ه  یبقا  ی که برا  یم یرژ   - فرقه گرا را دارد   م یرژ   کی
  چگاه یدر جهان عرب ه  هیر سو   م یاست.  رژ   دهیامتناع نورز   ه یمردم سور   هیعل

و  به اندازهٔ  ن  .نبوده است یامروز متن

 متقابل  یمحصول خطاها ث یبه ح داعش

ن به دست  زدن به اختناق خون  ۲۰۱۱اسد در سال    میرژ   اگر   عیو کشتار وس  ی 
ها  ،جمیع آم  یخواست  مسالمت  تظاهرات  در  را که  مردم   

ٔ
ن عادالنه  انیب  ت 

را داشت تا به موفق    تیظرف  نیاز بسا جهات ا  هیسور    رفت،یپذیم  شدند ، 
 بهار عریر   نیتر 

ٔ
 یکه به و   نینه امبدل گردد،   نمونه

ٔ
ن خون  رانه  و سوخته مبدل  ی 

 .شود

ن صحنه ن  گر ید   گرانیالبته باز    کا یاز امر   -کنندی دنبال م   هیمنافع خود را در سور   ت 
ترک اعضا  هیو  تا عربستان سعود  یی اروپا  یو    عریر   یو کشورها  یناتو گرفته 

ن . چگر ید ا  یت  در  یر   میت ی  انیم  نیکه  مردم سور   و  منافع  است  مانده    ه یپناه 
 .است

از مبارزه و جنگ با داعش صحبت  و جهاین  یی منطقه  یهمه قدرت ها امروز 
. و  کنند یخود دراز م  یرقبا  یهر کدام انگشت انتقاد را به سو   نانی. ا   کنند یم

ک س   ی غلط همه طرف ها  یها  استیاما، در واقع  داعش محصول مشتی
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ن چن  توانیغلطه را م  ت  مس   ن یدر بحران است. نقاط عطف در ا  ت  درگ :  شمرد بر   ی 

ن صدام حس   م یرژ   یبرانداز  مسلح    ی قوا  یلغو همه ساختارها   کا، یامر توسط    ی 
    م یاستقرار رژ   عراق،

ٔ
ن  بخش قابل مالحظه فرقه گرا در بغداد، محروم ساخیی

ن مردم عراق از مشارکت در قدرت و باالخره هم بحران خون و مبدل    هیسور   ی 
 یکه همه دست در دست هم زم  خارچر   یرقابت ها  دانیشدن آن به م

ٔ
تبارز     نه

    .داعش را فراهم ساخت

 طرف ها ممکن است. و    بردن داعش با مسایع  انیکه از م   البته
ٔ
ک همه مشتی

ن بدون تام  ه یبحران سور   دار یاما رفع پا ک مردم سور    ی  ممکن    ه، یمنافع مشتی
ن . به همستی ن ن بحران عراق بدون تام دار یسان رفع پا ی  ک مردم  ی  منافع مشتی

   .ستی عراق ممکن ن

ها  ومتدا ها  منفن   یرقابت  پشت   خارچر   ت  درگ  یطرف  تندرو   باین یدر  و   یاز 
نخواهد داشت جز پخش بحران در    محصویل  در منطقه ،   یی همچنان فرقه گرا

و فراتر    رانیو ا  هیصورت آتش بحران به داخل ترک  نی. و در ا   عتی یوس  یایجغراف
ن از آن ن  .خواهد کرد تیرسا  ت 

 و افغانستان  هیروس

در قبال افغانستان بحث کرد   هیروس استیدر مورد س  د یو با توانیکه م  البته
تا چه حد و در کدام موارد با منافع افغانستان مطابقت و    است یس  نیا  د یو د
م  رتیمغا  ا ی البته که  با  توانیدارد.  ا  د یو  بحث کرد که س  نیدر    استیمورد 

سور   هیروس احتمایل  هیدر  تبعات  بوده    یبرا  چه  داشته  ما  و کشور  منطقه 
  ه یبا روس مورد بحث کرد که چه گونه روابیط  نیدر ا توانی. البته که متواند یم

رو  بحث  در  اما  .و  است  افغانستان  نفع  مسا  یبه    یبرا  یی جا  لی همچو 
ن و نه هم روس ست  انهینه احساسات روس ستا  -احساسات وجود ندارد  .  انهت 

  آن احساسات عقالین   موجود باشد ،   تر احساسات در همچو بح  یبرا  یی اگر جا
 .گر ی باشد و نه طور د  د یبا افغاین 

. و  ستی کشور همشحد با افغانستان ن  گر ید  ی شورو   پس از فروپایسی   هیروس

ن امروز ن  هیاما  روس  قدرت بزرگ نظایم  –  قدرت بزرگ جهاین   کی   ت 
ً
  -عمدتا
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 یدر سازمان کشورها  یقدرت مرکز   ، یرکن مقتدر گروه شانگها  ه یاست. روس
ک المنافع  و قدریی   کستانیو به خصوص تاج  انهیم یایاست که در آس  مشتی

مستق نظایم   میحضور  فعال  روس  و  جمهور   یکشور   هیدارد.  با    ی است که 
ات  قیروابط عم  رانیا  اسالیم ی ستی  ه یدر سور   رانی و ا  هیروس  یی همسو -دارد  کیت 

در کنار روابط    هی. روس سازد ی متبارز م  را به روشتن   یی همسو  ن یدرجه و ابعاد ا
دٔه عنعنه   تال   ت  اخ  یبا هندوستان، در سال ها  یی گستی بوده تا روابط    شدر 

ن خود با پاکستان را ن  روابط شور   ت 
ٔ
ش دهد. سابقه با افغانستان    ه یو روس  ی گستی

ن مربوط به آن را ن  لیمختلف و مسا ی در دوره ها  .برد اد یاز  د ی نبا ت 

 یاثر گذار   یاز امکانات متعدد برا  هیگفت که روس  توانیتوجه به مراتب باال م  با 
 .آن برخوردار است امونت  بر اوضاع در افغانستان و پ

  ه یبه توافق روس،   کا یامر   ی به رهتر  تالفیا  ینظام طالبان توسط قوا یبرانداز 
شد    نظام کنوین   یت  در مذاکرات بن که منجر به شکل گ  ه یصورت گرفت . روس
در افغانستان    کا یامر   یبه رهتر   تالفیبا ا   اد یز   انیتا سال  هیحضور داشت. روس

  کا،ی امر   یبه رهتر   تالف ی ا  ی برا  ی همکار   ن یداشت. ا  یدر اشکال گوناگون همکار 
ن و ن  ه یروس  یبرا   ی دار یاز خر   توانیراستا م  ن یافغانستان سودمند بود. در ا  یبرا  ت 
هایهل  .نمود یادآور یمسلح افغانستان  یقوا یبرا کا یتوسط امر   رویس یکوپتی

سال  و  در  امر   ت  اخ  انیاما  روابط  مجموع کشورها  کا یکه  در  و   ی و  ناتو  عضو 
و ناتو    کا یدر مورد حضور امر   متشنج شده است ، بارها مقامت رویس  هیروس

 .کرده اند  د یحضور ابراز شک و ترد  نی آنان از ا اتیدر افغانستان  و ن

شان به افغانستان   یوعده ها  یفایو غرب در ا  کا یاست که امر   نیا  تیواقع
به    داشتند یم  ت  چشمگ  یها  تیموفق افغانستان  برا  کیو  نمونه    ی مودل 

نم،    شد ی مبدل م  انهیم  یایآس  یکشورها ن که کرمل   ود ت  گمان  از آن دلشاد    ی 
همشد ی م به  ن .  نم  ی  ن کرمل   ود ت  سان گمان  افغانستان    ی  پروژٔه  شکست    و در 

هم بدتر از آن مسلط شدن داعش در افغانستان    ا یبرگشت طالبان به قدرت و  
 .باشد نفعیذ

و ناتو  را    کا یبا امر   تی یامن  مانیافغانستان پ  2٠١4سپتامتر    3٠از آن که در    پس
ا  امضا کرد، مقامات رویس افغانستان را منح  نیگرچه   اصول مورد    ث یحق 
با رصاحت و به تکرار خواهان آن شدند تا حضور ناتو    پرسش قرار ندادند، ویل
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مامور  ختم  از  پس  افغانستان  تصو   ساف«ی»آ  ت یدر    ت یامن  یشورا  بیبه 
 .برسد

تار   تیامن  یشورا به  متحد  ملل  آرا    ۲۰۱۴دسامتر    ۱۲  خی    سازمان  اتفاق  به 
تازه ناتو در افغانستان پس از    تیکرد که در آن از مامور   بیرا تصو  یی نامهقطع
تمد  باین یپشت   ۲۰۱۵یجنور  مورد  در  قاطع«   یبای»پشت   ت یمامور   د یشد.  

بر    تن مب  اظهارات مقامات رویس  نی. آخر ستی چندان روشن ن  ه یموضع روس
ن و تجه   لیکه تمو   نیا   ود، ت  ناتو به شمار م  تیمسلح افغانستان مسوول  یقوا  ت 

 .تواندیشده م  مورد تلفی  نیدر ا  هیروس موافقت ضمتن 

پاسخ مقامات رویس  و  تقاضاها  اما  افغاین   یبه  مقامات    افت یدر   ی برا  مکرر 
  هیاست. روس  ک یپلوماتیجواب رد مودبانه و د  ک یدر واقع  ،    رویس  حاتیتسل

   نیدر پاسخ به ا
ی

  ف یخف  ندار ی ماش  لیکرده تا ده هزار م  تقاضاها ابراز آماده گ
بر اساس بالعوض به وزارت دا  کوفیکالشن   با مهمات آن را 

ٔ
افغانستان    خله

   هیبدهد . همچنان روس
ی

بتی   کوپتی یکرده است تا سه بال هل   ابراز آماده گ   رصن
نام دارد( به افغانستان در برابر پرداخت    24  -آن یم   را )که مدل صادرایی   35-یم

 .دهد لیپول تحو 

نما  ت  ضم )قبولوف(  ن پوت   ندهی کابولوف  در سال    ی  افغانستان  امور    ۲۰۱۱در 
س   "   : بود  روسافغاین   استیگفته  میل   هی"  منافع  داشت  درنظر  و    با  آن 

ن منابع الزم تع   تیموجود  عبدهللا    یدر برابر تقاضا  دوف ی. جواب مدو شود ی م  ی 
مالقایی  در  حاش  عبدهللا  در  شانگها شیهما  هیکه  پذ  یگروه    رفت یصورت 

ن (  ن ١5٫١2٫2٠١5) ن هم  شی کم و ب  ت  بود:  مسکو حارصن است افغانستان را   ی 
ن و همچن   یی و افراط گرا   سمیدر مبارزه با ترور    ی به نحو   نظایم  یوهات  ن  تیتقو   ی 
 .کند  یباشد، همکار   هیکه در توان روس

با زبان د  ه یکه روس  نیا  کوتاه  تکرار  افاده کرده است که     ن یا  ک یپلوماتیبه  را 
مشوره ها که    نیتوان آن را ندارد تا توقعات افغانستان را برآورده سازد. پس  ا 

ن سنگ   حاتیتسل  ستی اگر غرب حارصن ن افغانستان قرار دهد، در    ار یرا در اخت   ی 
 .بدون سنجش اند یها ره مشو  کومک کرد،   یتقاضا  هیاز روس د یبا نهیزم
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همکار   به رو،  مف  یهر   
ً
فدراس  انیم  د یمتقابال و  در    هیروس  ونیافغانستان 

ن شناخته شدٔه حقوق ب   نیچهارچوب اصول و مواز  ن در سطح و م  الدول ،   ی   ت 
  این

   هیبا روس که هر دو طرف قادر به آن باشند، به نفع افغانستان است. دشمتن 
 .ستی وجه به نفع افغانستان ن  چیبه ه

ن هم   به ن در مورد افغانستان ن  هیناتو و روس  انیسان برهم خوردن تفاهم م  ی   ت 
ش ا  ق یدر تعم  ی. افغانستان اگر نقش موثر ستیبه نفع افغانستان ن   نیو گستی

ا ن ن  صوریی   چیتواند، به ه  کرده نیم  فا یتفاهم  در صدد اخالل در آن    د ینبا  ت 
 .شود

ن دوران جنگ رسد ن یبرهه ها نیدر بدتر  حتا  ن کرمل   ت  با غرب را   یدرب همکار  ی 
نه بسته بود.   دانستیشان را به نفع خود م یرو  یکه همکار   یلیاآن مس  یرو 

ن حاال ن ن چن   ت  ن است. و چن  ی  ن چ  ی  ن در مورد افغانستان ن  تواند یم  یت   .باشد  عمیل  ت 

اوضاع در افغانستان را به نفع   کنوین    د یولو تشد  هیروس  د ید  توانیکه م  یطور 
  انه یم  یایآس  یکشورها  انیمواضع خود م  می خود نداند ، از آن به نفع تحک

 غرب در افغانستان که گایه  استیاز س  هی. پس انتقادات روسکند یاستفاده م
ن تا رسحد وارد کردن اتهامات ن   به معنا  سد،ت  م  ت 

ً
  ه یکه روس  ستی آن ن  یالزما

 به ا
ً
تندرو از   یباشد که غرب در صدد صدور گروه ها  دهیرس  جهینت   نیواقعا
آس  قیطر  به  طر   انهیم  یایافغانستان  آن  از  نش   قیو  مسلمان  مناطق  ن به    ی 
ن وجود چن   ه یکه روس  ستی از احتمال ن  د یباشد. بع  هیروس   ث یرا به ح  یخطر   ی 

 جهینت   نیبه ا  هیباشد.  و اما اگر روس   هقرار داد  ایر یبالقوه مورد ارز   خطر احتمایل
ن برسد که چن   به صورت بالفعل وجود دارد، در ا  یخطر   ی 

ً
صورت با    نیواقعا

مقابله و دفع و طرد    یبراکه در افغانستان و منطقه دارد،    استفاده از امکانایی 
ا  . اقدام خواهد کرد  ن  یبه معنا  نیآن  به عمل  هیکه روس  ستی آن   

ً
  ات یالزما

نظ ا  یمامتعارف    
ً
طبعا شد.  خواهد  متوسل  افغانستان  داخل   یبرا  نیدر 

به    هیخواهد داشت. اگر بالفرض روس  خطرناک  یامدهایو پ  جیافغانستان نتا
ن  جهینت   نیا افغانستان  ن برسد که حکومت  چن   ت  ن از    یی نابخردانه    است یس  ی 

ن صورت نوع و م   نیدر ا  کند،یم  باین یپشت   شیافغانستان افزا  یخطر برا  نیا  انت 
 .افتی  خواهد 
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افغان از شاخ به شاخ    ث یبه ح  تا کش  رد یپذ  نیم   منطفی   چ یکه ه  نیا  کوتاه 
 نظایم   عاتیهم شا  ا یو ناتو و    هیشدن روس

ٔ
در افغانستان، ابراز    هیروس  مداخله

ن کند. چن   شادماین   ار یبل بس ،    ستی نه تنها به نفع افغانستان ن  یی وهایسنار   ی 
ن خطرناک ن   است.  ت 
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۱۹ :  در آسمابی
وری  نشر  ۲۰۱۶في 

 حمید عبیدی

 در قبال افغانستان  هیروس استیمخرب در س التیتما

 

نشان   ،   گر ید  یگزارش ها  در مورد افغانستان  و برچن   مقامات رویس  اظهارت
که    یت  تغ  -است  ت  در قبال افغانستان در حال تغ  هیروس  استیکه س  دهند یم
 .مواجه بسازد یافغانستان  را با مخاطرات جد منافع میل تواند یم

شعبه  ر یدر امور افغانستان و مد هیجمهور روس  سیی ر  ندهٔ یکابولوف نما  ت  ضم
آس روس  ا یدوم  خارجه  وزارت  پ  ،  هیدر  روز  در  ١5٫٠2٫2٠١6)  شی چند   )

گفت :     با ناکارا خواندن مذاکرات چهارجانبه کنوین   ک«یمصاحبه با »سپوتن 
به تالش ها افغانستا  انییکایامر   ی »مسکو  در  اوضاع  باره حل  نخواهد    ندر 

که    مذاکرایی   -دهد«    لیاما آماده است خود پروسه مذاکرات را تشک  وست،یپ
درنظرداشت منافع تمام دول منطقه،   و آگاهانه، با   تن یبه گفته او »به صورت ع

 د  نیباشد. و اما، اگر ا  ه«یبه شمول روس
ٔ
  ی را با گفته ها  هیروس  پلوماتیگفته

ن و ن  یو   گر ید   د ید  توانیآن گاه م  م،یهم بگذار   کنار   هینو روس  نظایم  نیدکتور   ت 
 .داشته باشد تواند یچه معنا م ی و  یت  موضعگ نیکه ا
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فکس  گفت :    ۲۳کابلوف  در    ت  ضم با انتی دسامتر سال گذشته در مصاحبه 
اسایس در کتله  اکنون     »طالبان 

ٔ
به گونه رهاشان  عمل    میل   بخشیجنبش 

براکنند یم امر   ی.  ها  طور   اشغالگراین   انییکایآن  به  را  شان  اند که کشور 
   قانوین ت  غ

ی
...«  ؛ او در  کنند یم  د یشان را تهد  تن یو د  اشغال و عنعنات فرهنیک

از طالبان    توانیم   هیهمانند ارتش آزاد سور   ا یپرسش که آ  نیبه ا   نیاپاسخ به  
  ی مسکو طالبان را برا ا یداعش به عنوان متحد استفاده کرد و آ  هیدر مبارزه عل
ن انجام چن   ت یگفت: در حال حارصن موثر   کند،یم  قیطالبان را  تشو   یی   مبارزه   ی 

سور  آزاد  ارتش  ق  هیاقدامات  هوا  اس یدر  حمالت  کمتی    ار یبس   هی وسر   یی با 
ن ن هیروس  یماهایو هواپ  ستی ن  هی. اما افغانستان سور باشد یم قصد اقدام در    ت 
ن ن  هیروس  یهایی کشور را ندارند.  طالبان بدون راهنما  نیا موضوع    نیبه دنبال ا  ت 

یم  احساس  چون  یم   کنند هستند  در گذشته    خواهد داعش  آنچه  همانند 
خالفت و جهاد    جاد یا   ،اهداف فرامیل  یاز آنها در راستا  کرد، القاعده دنبال یم

موضوع را    نی استفاده به عمل آورند. کابلوف در ادامه گفت: طالبان ا  جهاین 
بات کامال جد  ل یدل  ن یاحساس کردند و به ا . هم  کنند وارد یم   ی به داعش رصن

را    «یبان پاکستان اعالم کردند که »ابوبکر بغدادطالبان افغانستان و هم طال
 ار یبس   نیو داعش را قبول ندارند که ا  شناسد نیم   ت یبه رسم  فهیبه عنوان خل
 .مهم است

 

نما  به روس  سیی ر   ژهیو   ندهیگفته  بدون    ه،یجمهور  با طالبان  منافع کشورش 
ن ن قیتشو     .مطابقت دارد تن یبه صورت ع  ت 

مسکو با    ارتبایط  یهامصاحبه، به وجود کانال   نیاز ا   ی گر یدر بخش د   کابلوف 
س فصل  و  حل  جانبدار  داشت: کشورش  اظهار  و  اشاره کرده    ایسیطالبان 

  تا دولت افغانستان حتی   خواهد یم  هیروس  نی، بنابرا  باشد مشکل افغانستان یم
قابل    مصالحهمذاکره کند و به    یز یبا مخالفان مسلح خود بدون جنگ و خونر 

سازمان ملل    ت یامن  ی قطعنامه موجود شورا  د یبا   ن یا  ی . براابد یت  قبول دس
 .متحد در نظر گرفته شود

   لیخود را در مورد مسا  ایر یو ارز   افتیدر   ،   د ید  هیروشن است که روس  خوب
ن چمتحده ،    االتیا  ران،یاکه پاکستان،    افغانستان دارد. همچنان در حایل و    ی 

را رصف    هیداشته اند،  روس  یی با طالبان تماس ها  گر ید   یتعداد کشورها  کی
ن تماس با طالبان  نم  نکوهش کرد.  و اما،  گرانیداز    شتی ی ب  توانیبه خاطر داشیی
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عمل    «میل  بخشیکه به صورت »جنبش آزاد  گرویه  ثیطالبان به ح  فیتعر 
وع  ر یدر واقع نه تنها ز ،    کند یم نظام موجود در افغانستان    تیپرسش بردن مشی

ن ب شدهٔ   رفتهیپذ   نیبل در تناقض روشن با اصول و مواز است ،   قرار    ت  الملل   ی 
. همچنان داند یخود را به آن ها متعهد م  هیس رو   فیفدرات  ی دارد که جمهور 

س  فیتعر   نیا و   مواضع  با  تناقض  روس  استیدر  شدٔه  قبال   هیاعالم  در 
 .افغانستان است

طالبان    میرژ   رسنگوین   یو متحدان آن برا  کا یامر   اتیکه روشن است عمل  چنان
ن و ن موافق    یسازمان ملل متحد و را  ت یامن  یبا مجوز شورا  سافیا   ل یتشک  ت 

ها   هیروس تمام قطعنامه  ن ن  تیامن   یشورا  یبعد  یصورت گرفت.  را  ت    ی با 
ن ب  یدر روند بن و کنفرانس ها  هی.  روسدند یصادر گرد   هیموافق روس   الملیل   ی 

  یو اعضا  کا یامر   ی برا   هیافغانستان حضور داشت . روس  یبه ارتباط بازساز 
نظایم انتقاالت  طر   ناتو  جهت  تسه  قیاز  خود  ساخت.    التیقلمرو  فراهم 

ن تجه  یبرا    کا یبا پول امر   هیهمچنان  روس های هل  یی هوا  ی قوا   ت    نظایم   یکوپتی
   هیفروخت. روس

ی
كه  به     یی پروژه    ١4٠   یاز ازسکرده بود تا در ب  ابراز آماده گ

بازساز    یهمکار  به  نياز  و   ساخته  افغانستان  در  وقت  ،    یشوروي  داشت 
اک نموده و همچنان  در برنامه ها آب    ی، اعمار بندهااستخراج معادن    یاشتی

ن  راه آهن در افغانستان ن ن و ساخیی  .دت  سهم بگ  ت 

    هیمطرح شد،  روس  تی یامن   ت یبرنامه انتقال مسوول  وقتی 
ٔ
  ی وهات  خروج نبرنامه

دن کامل مسوول  یی کایامر  از موقع    شی را پ  افغاین   ی به قوا  تی یامن  ت یو ناتو و ستر
سه سال حد اقل به پنج سال    ی برنامه به جا  نینظر بود که ا  نیدانسته و بر ا 

 .دارد از ین

ن که چرا  همه چ  د یپرس  توانیم   هیاز روس  حال طالبان به واسطه    یاز برانداز   ت 
  کا ینظام نو در افغانستان و حضور امر   لیو متحدان آن تا روند بن و تشک  کا یامر 

امضا و  افغانستان  در  ناتو  برچن   انیم  تی ی امن  یها  مانیپ  یو   با    افغانستان 
ن متحدان ب وع و در مطابقت با     هیاز نظر روس  روز یآن  تا د  الملیل  ی   مشی

ً
کامال

ن شدٔه ب  رفتهیپذ  نیاصول و مواز   ...!است ؟ گر ی بود و  امروز طور د الملیل ی 

* 

ن روشن است که با آغاز  بحران اوکرا  به قلمرو      ا یمی کر   رهٔ یو ادغام  شبه جز   یی 
 یاقتصاد  یها  میارتباط  و از جمله اعمال تحر   نیواکنش غرب به ا  ،  هیروس
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م  ،   هیروس  هیغرب عل  یاز سو  و    د یو غرب متشنج گرد  هیروس  انیروابط   
 سور 

ٔ
  .افزوده است شنجت نیآن کشور بر شدت ا امونت  و اوضاع پ  هیمساله

  س یی ر   یکه سال گذشته به امضا  هینو روس  نظایم  نیاست که در دکتور   روشن
ن پوت  ت  میجمهور والد ح،    د یرس  ی  به  برا  ثیناتو    ه یروس  میل  تی امن  یخطر 

 .شده است فیتعر 

مناسبات دو کشور و فراز و    هینی ش ی در مورد پ  هیتا به مقامات روس ستی ن از ین
مورد به    نیدر ا  هیمقامات روس  - داد  ح یآن  توض  ک یو تراژ   کیدرامات  یبهای نش 

 .داندیم  حد کافن 

پس از خروج      استیمورد گفت که س  نیو غرب در ا  کا یتا به امر   ستی ن  از ین
،  ی شور   یوهات  ن افغانستان  انجام  از  بود و به کجاها و چه ها    - دیچه گونه 

 .داندیم مورد به حد کافن  نیدر ا مقامات غریر 

   یکشور   ثیاما، افغانستان به ح  و 
ٔ
ن جنگ رسد به خون   این یپاکه در دهه   ن یتر   ی 

ق« و »غرب« مبدل شد ،  انیمقابله م دانیم    ه یحق را دارد تا از روس  نیا »رسی
ارتباط  به  و  افغانستان  در  را  اشتباهات گذشته  تا  بخواهد  غرب  وهمچنان 

 .افغانستان دوباره تکرار نکنند

** 

نزد  افغانستان اگر روابط  امر   کیامروز  ن  و غرب دارد، نایسی   کا یبا    ی ازمندیاز 
گان پروژه  کننده    لیتمو   نیاش بزرگتی   و متحدان غریر   کا یامر -است که دارد   یی ها
ن در افغانستان بودند و هنوز ن  یبازساز   یها  حاتیهستند. همچنان تمام تسل  ت 

تجه ن و  قوا  ات ت  امر   ینو  پول  با  افغانستان  غریر یمسلح  متحدان  و  آن   کا 
ن  یدار یخر  امروز    . اند  ن شده  امر   ت  قادر    کا یبدون کومک  افغانستان  و غرب 
ن مسلح خود را تام  ی قوا تا  مصارف روزمرهٔ  ستی ن  .کند  ی 

افغانستان سخاوت   ینخواست در بازساز  ا یاگر امکان آن را نداشت و    هیروس
آن را دارد تا بداند    تیکم از کم درا  حتا هندوستان را داشته باشد ،   ا یغرب  و  

   یکه  افغانستان به کومک ها
ٔ
است.    ازمند یتا چه حد ن   کنوین غرب در مرحله

ن ن  هیاز روس  وستهیافغانستان پ دو    یک یکومک کرده است. و اما،  در    یتقاضا ت 
اخ  ن ن  ت  سال  تقاضاها  ت  برا  ی همه  روس  یافغانستان  تام    هی کومک  ن در    ی 

ن و تجه  حاتیتسل    ،   یی هوا  ی مسلح افغانستان و به خصوص قوا  یقوا  اتت 
ً
 عمال
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د رد  جواب  روس  ک یپلوماتیبا  است:  شده  ا  هیمواجه  ا حارصن  تا    ن یست 
تجه  حاتیتسل ن و  ق  ات ت  پرداخت  برابر  در  در    مت یرا به صورت محتاطانه و 
افغانستان امکان    داند یخوب م  هیکه روس  افغانستان بگذارد. در حایل  ار یاخت
ن از زبان هم  ه یکار ندارد. همچنان روس  نیا   ی برا  مایل کرده    انیکابلوف ب  یآقا  ی 

ن و تجه  حیبود که تسل و ناتو    کا یامر   تیمسوولمسلح افغانستان در حوزهٔ   یقوا  ت 
 .است

*** 

بخش    یی که به صورت »جنبش رها  گرویه  ثی طالبان به ح  ف یهر رو ،  تعر   به
ن جمهور پوت  سیی خاص ر   ندهٔ یاز زبان نما  کند یعمل م   «میل افغانستان،     یبرا  ی 

و حتا آموزش و اطالعات   حاتیمنابع   در مورد دادن تسل  برچن   یگزارش ها
قابل   تواند یرا  م هیروس یطالبان به خصوص در شمال افغانستان از سو  یبرا

سخن گفته اند که نشان    مدارگ   افتیمنابع در مورد در   باور بسازد. حتا برچن 
به  سقوط کندز در دست طالبان در سال گذشته است.   هیکومک روسدهندهٔ 

ن با پاکستان  را ن  هیروابط روس  ر گریماگ بردن    در آن صورت یر   م،یت  مدنظر بگ  ت 
د  ابعاد  ن  گر یبه   ن مساله  ن  ت  ای دشوار  م  نیست.  نشان    ه یکه روس  دهد یهمه  

  ن یحتا اگر ا  -کند   جاد یو  غرب در افغانستان مزاحمت ا  کا یامر   یبرا  خواهد یم
ن افغانستان ن  یآور برا  یو نابود  نتی ی بحران خون  کیبروز    متیمزاحمت به ق   ت 

ا  چ  نیباشد.   ن همه  رو   یلیجز س  ستی ن  یت  رغم خطاها  آناین   یبر  به    یکه 
ن کرمل     در در گذشته ها،    ی 

ٔ
در افغانستان    هیبه نقش سازندٔه روس  کنوین   مرحله

به طالبان و   ازاتیخواهد توانست با دادن امت  هیکه روس  نیبودند. ا  دوار یام
  ن یاست. همچنان در ا  ی گر یگپ د   ت  خ  ا یها به اهداف خود برسد    پاکستاین 

هندوستان و    استیبتواند  س  ه یوجود دارد که روس  ار یبس   د ی شک و ترد  یجا
ن چ  .خود سوق بدهد  یمنافع و برنامه ها ت  در قبال افغانستان در مس  را   ی 

ن ن  ی گر ید   ی ابزار ها  هیکه به عالوه طالبان روس  ستی ن  شیک   نیا  در    جاد یا  ی برا  ت 
مبدل    هیروس  یدارد. و اما، برا  ار یدر افغانستان در اخت  کا یامر   ی مزاحمت برا

ن افغانستان به م انتخاب است .    کی،    ستی ن  ی ر یناگز   ک یتقابل    دانیساخیی
ن انتخاب را ن  نیا  هیروس و غرب مانند گذشته    کا یتقابل با امر   یدارد تا به جا  ت 

ن جهت تام  یبه همکار  دازد  تیصلح و امن  ی    همان انتخایر   نیا   -در افغانستان بتر
ن ش ی است که مقامات پ سال پار  در    یدر جوال   هیو روس  کا یو کارشناسان امر   ی 

کنفرانس دارتموت   آن را به صالح هر دو طرف و به نفع افغانستان و صلح 
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  که اظهارات کابلوف و برچن   ستی از احتمال ن  دور دانستند.  منطقه    تیو امن
 
ی

ن ن  کا یاز امر   هیروس  نوع باج خوایه  یبا آن در راستا  اقدامات در هماهنیک باشد.    ت 
سازنده در مورد افغانستان برگردد، باور    استیس  کیبه    ه یو اما، اگر هم روس

  اهد افغان ها قابل باور نخو   ی اش برا  کردن آن با حضور کابلوف در مقام کنوین 
گذشته اجتناب ورزد بهتی است به    یبخواهد از تکرار خطاها هیشد.  اگر روس 

   ی اش با خطاها  وگرافن یکه ب  یر   چر   کارمند اسبق گ  کی  یجا
ٔ
ن کرمل گذشته در    ی 

 خاصندهٔ ینما  ثی را به ح  ده یورز   پلوماتید  کی افغانستان گره خورده است،  
 کند.   فیدر امور افغانستان توظ
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 ۲۰۱۹فبروری  ۳ نشر در آسمایی:   

 حمید عبیدی 

 »بازی سیاه روسیه از طریق سواری بر »رو سیه هان

 و واکنشر که ما میتوانیم و باید نشان بدهیم 

روسیه  حکومت  مقامات  ادعای 

ن در دعوت  در مورد دست نه داشیی

نشست ماسکو، تمسخر بر شعور 

 .مردم افغانستان است

نشست  همسان  کابل  در  اگر 

اک نماینده ماسکو،  نشستی با اشتی

گان یک گروه شوریسی مسلح فعال  

در فدراسیون روسیه برگزار شود،  

گونه   چه  ن  کرملی  واکنش  گاه  آن 

 خواهد بود؟!... 

که  است  روشن  این  خوب، 

بالمثل   معامله  به  قادر  و  نمیباشد  یی  حتا منطقه  و   
قدرت جهاین افغانستان 

تنها به خاطر آن    نیست. روسیه این  ندارد.  افغانستان قرار  هم در وضعیت 

ن  گفته شد تا روشن گردد که رابطه میان زور و اصول و موازین شناخته شدهٔ  بی 

الملیل از نظر قدرت های بزرگ و آن هم اعضای داییم شورای امنیت سازمان  

 .چه گونه است ملل متحد، 

 :ن بدهیمو اما، واکنشی که ما باید و میتوانیم نشا

و   -۱ نتایج  معنا،  اک کنند  اشتی نشست  این  در  است  قرار  سیاسیوین که  به 

پیامدهای عمل غت  مسووالنه شان را خاطر نشان بسازیم و روشن کنیم که  

 ارزیایر ما در مورد آنان چه گونه خواهد بود؛ 
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تا گروه ها و عنارصی که  -۲ بسازیم  را روشن ساخته و بسیج  ذهنیت عامه 

   را باالتر از منافع و مصالح همه گاین قرار میدهند،  منافع خود 
ٔ
با واکنش آگاهانه

 مردم با مجازات تجرید مواجه گردند؛ 

ن الملیل در برابر کشور ما   -۳ به کشورهایی که با زیر پا کردن اصول و موازین بی 
 
ٔ
برابر عمل میکنند، نشان بدهیم که داوری ذهنیت عامه افغانستان در  مردم 

 .شان چیست این اعمال

ن واکنشی از سوی ما دارای اهمیت بنیادی است ؛ زیرا بازی ها،  منازعات   چنی 
و جنگ های نیابتی در میدان افغاین زماین پایان یافته میتوانند که بیگانه گان 
دیگر نتوانند از میان افغان ها برای اهداف ضد افغاین شان و یا اهدافن که در  

 
ٔ
ی کنند و عنارص و گروه  آن افغان ها و افغانستنتیجه ان قرباین شوند، رسبازگت 

های افغانت  که ابزار این بازی ها و جنگ ها اند، با تجرید سیایس و اجتمایع  
 .محکوم گردند

رو سیه هان« را از به هر نام و هر جنش که باشند و خر خود فروخته و یا  »
 .هم کرایی هر کشور و قدرت خارجت  که باشند، باید تجرید کرد

 : هدف واقیع و پشت پردٔه نشست ماسکو و نتایج و پیامدهای آن

و  - افغانستان  دولت  راند  حاشیه  به  برای  است  تالیسی   
ً
عمال نشست  این 

ن الملیل آن؛ وعیت بی   تضعیف مشی

موضع   - اتخاذ  برای  طالبان  تشویق  برای  است  اقدایم   
ً
عمال نشست  این 

 افغانستان؛ رسسختانه تر برای امتناع از مذاکرات با حکومت 

 در راستای زمینه سازی برای ایجاد یک ایتالف سیایس به   -
ً
این نشست عمال
 . نفع طالبان است

 
ً
اک عنارص و گروه های شامل در نظام سیایس در این نشست، عمال پشت    اشتی

 پا زدن آنان به قانون اسایس و نظام و دولت برخاسته از آن است. 

 
ٔ
ثور را دوباره تکرار کند و با خلق    ۸فاجعه آور  نه باید اجازه داد تا کش تجربه

  ثور درب دوزخ را بر روی ما بکشاید.  ۹

 



 ------------------------------------------------------------------------------ 
 [177]                                            همه ما را محکوم کرده است« »تاریخ

 

 ۲۰۲۲ جنوری ۳۰ف ب 

ز از اوکرا   تا افغانستان  یي 
   ا یگو 

ی
ن اوکرا  یدر مرزها  هیروس  ی ها  آماده گ ختر    نیکامل شده است. آخر   یی 

ها  دنیرس ها  یبسته  شفاخانه  به  است  د    کینزد   ی خون  نتر اول  خط  به 
تنها چاحتمایل ن .  نه رس  ا یکه گو   یت  حمله    ا یو    اتیهمانا فرمان عمل  ده یهنوز 
 .است

ن بر اوکرا به راستی  هیروس  ا یآاما،   و   حمله خواهد کرد؟    یی 

ه  در  امر،  خود کرمل  چیظاهر  جز  ن کس  قطیع  ی  ا  پاسخ  نه    نیبه  را  پرسش 
  .داندیم

ن اما، در صورت حمله به اوکرا و   !واکنش غرب چه خواهد بود؟  ،یی 

ن ن   ت  به پرسش اخ  پاسخ ن .غرب در عستی چندان روشن ن  ت  ن که از اوکرا  زماین   ی    یی 
ن و اما در غرب در مورد نحوه و م   کند،یم  باین یابراز پشت  و به    باین یپشت   نیا  انت 

  هیروس  تهاجیم  اتیعمل  ا ی به حمله و    احتمایل  یپاسخ ها  ا یخصوص پاسخ و  
ن اوکرا هیعل   .وجود نه دارد یی همسو ،یی 

ن اوکرا چند    ا ی  کیناتو که حمله بر    مانی پنجم پو لذا مادٔه    ستی عضو ناتو ن  یی 
ناتو، نه   شود،ی ناتو شمرده م  یحمله به همه اعضاعضو  در مورد آن صدق 

 .کندیم

ن بر رس اوکرا  هیکه ناتو، با روس  نیا دازد، به    نظایم  میمستق  یی ارویبه رو   یی  بتر
   حاتیبا تسل  یی ارویرو   کی  -دیآ  عقل جور نه یم

ی
  تواند یم  متعارف به ساده گ

 منتفن   نی. و اما انجامد ی ب یی آور هسته  یبه تقابل نابود
ً
ن ن  کامال که در    ستی ن  ت 

تخن  انساین   یاثر چند خطا قابل محاسبه، خطر جنگ ت  و حوادث غ  یک ی و   
ن چ -بروز کند  یی هسته    .ستندی که هر دو طرف خواهان آن ن  یت 

نظایم  در  اقدام  سو   صورت  شک     ه،یروس  یاز  تسلبدون  و    حایی یکومک 
ن تجه  ت 

ن غرب به اوکرا  و مایل   ایی ن . در عخواهد شد     شتی ی ب  یی  زمان بدون شک     ی 
له تحر 

 
  یبرا  یاقتصاد  یها  میخواهد آمد. تحر   انیبه م  هیروس  هیها عل  میمسا

ن هر دو طرف سنگ   .یبه خصوص در بخش انرژ   -تمام خواهد شد ی 
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  ی گر ی د  ی را در جا  هیبخواهد پاسخ روس  کا،یاست که امر   ن یاما ترس من از ا  و 
 .بدهد

ا  میدانیم در رسی افغانستان  در  اوضاع  ن  ساخیی مشتعل  چندان    کنوین   طیکه 
ن تعز ستی دشوار  وضع  هیعل  یاقتصاد  راتی.  افغانستان    تیطالبان  در  را 

  ثبایی   یر   د یتشد  یو تالش ها برا  یبحران اقتصاد  د یشکننده ساخته است. تشد
تندرو    یداعش و گروه ها  یانفجار   تیساز  تقو   نهیزم  تواند یدر افغانستان، م

ها  -شود  گر ید م   یی گروه  نش   توانند یکه  مناطق مسلمان  ن تمام  ن چ  انیم  ی  و    ی 
ن چن کیمواجه بسازند.   ی رانگر یو  ثبایی   را با یر  هیروس ن چ ی   شتی ی به مراتب ب  یت 
  .آن کشور خطرناک خواهد بود یبرا هیروس  یشدن ناتو به مرزها  کیاز نزد

  چنان پالین   کا ی هم نه دارم که ثابت بسازد امر   ی و سند  م یبگو  خواهمینه م  من
فرصت تسلط طالبان بر افغانستان را  کا یاست که امر  نیا تیدارد. و اما، واقع

    تواند یطالبان را چنان بسته است که م یفراهم ساخت و حاال دست و پا
ً
جدا

جوالنگاه داعش و گروه    بهافغانستان را    تیکه در نها  بحراین   -بحران زا باشد
  .مبدل بسازد گر یتندرو  د  یها

ن چ ا   ه یو روس  ی  از س  رانیو  اگر  اما،  و  دارند.  نه  را دوست    استیهم طالبان 
  ند ینمایم  ایر یو آن را مخرب ارز   کنند ی در قبال طالبان انتقاد م  کا ی امر   یها  میتحر 

  ی احساس خطر جد  لیتعامل با طالبان اند، از جمله به دل  و خواهان نویع
 ک یدر افغانستان است که در موردش در باال  گفته شد.    گر یبحران د  کیبروز  
ن چن مردم افغانستان   ی از همه برپا شدن دوزخ برا  ش ی از همه و پ  شی ب  بحراین   ی 

 ...تمام منطقه ببلعد  تواند یکه م  دوزچن   -خواهد بود 

ن ماجرا از همان نطفه خنثا شود و بحران اوکرا  دوارمیام به صورت مسالمت   یی 
ن آم   .دحل و فصل گرد ت 

ثابت شود و هرگز    ه یپا  حدس و گمان یر   اد یو بن   خ یآن چه نوشتم از ب  دوارم یام  و 
  .فتدیاتفاق ن

+ 

ن در  قبال  اوکرا  هیروس   استیکه س  نیا تا چه حد و از کدام جهات درست    یی 
    نیموضوع ا  ست،ی ن  ا یو برحق است و  

ً
  هیهم روسنوشته من نه بود. ظاهرا

 و هم غرب.  داند یخود را صد در صد برحق م

 ف
ٔ
 (یدیعب د یحم سبوکی)از صفحه
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وری ۱۴ف ب     ۲۰۲۲في 

ن الیامتر  استعمار نو،  نو و ما مت 

 
ن الیامتر   دوران اگر رونما شده در    یت  تغ  -است  دهینه گرد  یو استعمار نو ستر   مت 

  .همان است که بود یو اهداف ماهو  تی ها است؛ ماه وه یظواهر و ش

امتر   هم گفتتن   نیا قدرت  هر  توانا  ستی ی الیاست که  به  امکانات    یی نظر  و  ها 
 د   هیروس  ، یی به گونه    کا یامر متحدٔه    االتیا  - کندیخودش عمل م 

ٔ
و    گر یبه گونه

ن چ دست دوم و سوم هم متناسب با توان   ی خودش. قدرت ها وهٔ یهم به ش ی 
 
ٔ
  .کنندیخود شان عمل مو امکانات و تجربه

ن الیکه توسط امتر   میرا  دار   یدر واقع امروز استعمار نو   ما  نو  با همان اهداف   مت 
  النه یتر و مح  ده یپوش  یها  وه ی منتها با ش  -شودی جهانخوارانه گذشته دنبال م

  .«بر »قدرت نرم  شتی ی ب  یتر و اتکا

ن ن  امروز   مشهود است. و اما، اگر    ستی ی الیامتر   یقدرت ها  انیرقابت م  ت 
ً
کامال

علت است    نی به ا  شوند ی شاخ در شاخ نه م  میمستق  ستی ی الیامتر   یقدرت ها
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   نظایم  میمستق  یی ارویرو   کی  دانند یکه م
ی

تمام    تواند یم  به ساده گ به جنگ 
ن مبدل شود. هم  یی هسته    ی و نابود  ار یع آن ها را    انیماست که   جنگ نرم    ی 
 .آنان در مناطق مختلف جهان را ابتی یداغ ن  یو جنگ ها میدار 

 گرفت  د یکه با  درس 

   به
ٔ
ن شورو   باور من، از تجربه یی   کا، یو امر   یآمدن و رفیی گرفت    د یکه با  درس عتر

ن بار به چ  ن یکه ا  ستی ن  نیا ت منطفی   گر یکشور د   ک ی  ا ی و     ی    اتکا کرد. درس عتر
اتکا کرد. به    د ی نه با قدرت خارچر   چ یبه ه  گر ی است که د   نیو کارا به نظر من ا 

بر خود را در    نان ینفس و اطم  عزتاتکا بر خود و کسب دوبارهٔ   د یآن با  یجا
ها و امکانات   یی اتکا بر خود آن است تا ما تمام توانا  گر ی کرد. بعد د  ا ی خود اح

   اجتمایع، یرشد اقتصاد  یرا برا  شیخو 
ی

جامعه و کشور خود ما به کار   و فرهنیک
  .مینداز ی ب

ن ب  یدر انزوا توانینه م  یاما، خوب در  جهان امروز  و    الملیل ی 
ی

کرد. به    زنده گ
ن هم و از    جهاین   یبا همه قدرت ها   منافع و مصالح میل  اد یبر بن   د یجهت با  ی 

  .همچنان یی منطقه  یبا قدرت ها -روابط متوازن داشت کا،یجمله امر 

منطقه و جهان را  یکه توان تعامل با کشورها  نیا یدر اساس افغانستان برا و 
  ه یهمسا یو از جمله کشورها ، داشته باشد و بتواند در برابر مداخالت خارچر 

با ملت گرا  ک ی  د یاز خود حفاظت کند،  اساس    افغاین   یی مدل مناسب  بر  را 
 
ی

آن تنوع  به    در که    ی طور   - کرده و رشد دهد  جاد یا   میل   تفاهم و همبسته گ
عمل کند.    مانع  بر رس راه وحدت میل  ثیکه به ح  ن یشود، نه ا  منبع غنا مبدل

   نیا
ی

و فرصت آن را برابر خواهد    نهینه تنها زم  و وحدت میل  تفاهم، همبسته گ
ن امکان را ن  ن یدوران بحران مرهم گذاشت، بل ا  یساخت تا بر زخم ها سلب    ت 
جنگ     گر یها بتوانند بار د هیهمسا  مله و از ج  خارچر  یخواهد کرد تا کشورها

و   ن  ا ینرم  دست   ابتی یگرم  منظور  به  افغانستان  در  در    ایر یرا  خود  اهداف  به 
   .ندازندی افغانستان به راه ب

   یمدت و دراز مدت، کشورها  انیم  ی گفت که برا  د یهم با  انیدر پا  و 
ٔ
ما  منطقه

پ  یبه جا ن س  ش ی در  برابر همد  یها  استیگرفیی کسب   یبرا  گر،ی مخرب در 
   د ی خود را با  انیمدل  نو  مناسبات م  کی  ،جهاین   یتوان مقابله با چالش ها

 یجستجو کنند. به باور من، مدل اتحاد
ٔ
 نم  ک ی  تواند یم  اروپا ه

ٔ
  ی خوب برا  ونه

  یکشورها
ٔ
ن ما نمنطقه  .باشد ت 
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ت مهمتی ا   درس   ی قدرت ها  کی ولوژ یدیا  ق یشکار دام تحم  گر یاست که د  نیعتر
نه     گر ی توسعه طلب و تسلط طلب و مداخله گر د  یو قدرت ها  ستی ی الیامتر 
  ... معروف یها  زمینه به نام قوم و زبان  و نه به نام ا ،   نینه به نام د  -میشو 

+ 

   مینه باشد تا بگو   از ین  د یآن چه گفته آمد، شا  با 
ٔ
 «جهاین که اصطالح »جامعه

 .است خایل انیگپ م

  دو د  در 
ٔ
    ت  اخهه

ٔ
ن ورد زبان ها بود. و چنان تصور تلق  جهاین اصالح جامعه   ی 

    ا یکه گو   شد ی م
ٔ
    کیجهان دلسوزانه به مثابه

ٔ
   انساین   ک یواحد با اهداف نجامعه

 .که افغانستان باشد، است  ازمند یعضو ن ک یمرصوف کومک به 

برافتاده است. و در پس پرده   گر یپرده د   نینه باشد که گفت ا  از ین   د یاما شا  و 
  .میدانیآن را م کبخشیهمان بود که امروز کم از کم  

ها رو به    یمند  از یدر جهان رو به کاهش اند و ن  یعیاست که منابع طب  روشن
سفانه به جا  کند،یآن  حرکت م  ت  که جهان در مس   . و در رایه شیافزا

 
  ی متا

ش تفاهم و همکار  م   یادیبن   لیحل مسا  یبرا  یگستی
 
ن تا   د یتشد  ت،یبشی   یبقا  ی 

  .دید  توانیم را بر منابع و بازار ها  ایر یتضادها و  رقابت ها  بر رس دست 

++ 

  : ادداشتی

ن الیامتر  بواژهٔ   ک یکه    مت  قرن  بس   ستیمی مدرن  واژٔه  از  تر    یمیقد  ار یاست، 
اتور    .مشتق شده است ی امتر

ن الیامتر  اتور   یبه صورت عموم به معنا  مت    و سیع  یی و سلطه جو   منشی   ی امتر
ول  منابع طب  یبرا   وه یبا استفاده از ش گر ی و بازار ها و کشورها و ملل د یعیکنتی

  .گوناگون به شمول استفاده از قدرت نرم و قدرت سخت است  یها و ابزار ها

ن نخست نظر   ی  امتر   ی انتقاد  از   ن الیمنسج  انگل  م ت  اقتصاددان  در    شی را  هابسن 
خو  »امتر   ش یکتاب  نام  ل  هیارا(   ۱۹۰۲)  سم«ی لایبه   . ن نیکرد  را    هینظر   نیا  ی 
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»امتر  نام  به  خودش  اثر  در   و  عایل  سمی الیگرفت   
ٔ
مثابه     نیتر به 

ٔ
مرحله

  .بسط داد( ۱۹۱۵) «یدار هیرسما

ن نیل ن الیو امتر   یدار   هیجهان از بند رسما  یی خواب رها  ا یکه گو   ی  با    د یدیرا م  مت 
 ضع  ه یروس   فیتعر 

ٔ
  »حلقه

ٔ
مثابه   ی نظر   نه یزم  سم«،ی الیامتر   هٔ ت  زنج  ِف یبه 

  جاد یرا ا  یانقالب  که نظام شورو  ن یرا فراهم ساخت. و اما ا یک یانقالب بالشو 
رایه به  رسانجام  خود  ماوتش   کرد،  که  »سوس   نگ تو   رفت  را    ال یآن 

ن الیامتر   الیخواند. »سوس   سم«ی الیامتر  ن نیبود که در اول آن را ل  اصطالچ  م«ت    ی 
ن آمت  خود  به صورت تحق  صیاستفاده کرده بود که به تشخ  یی وهات  در مورد ن   ت 

ن الیبودند و اما  در عمل از امتر  ستی الیدر حرف سوس ی و   فیو تعر    ی خود مت 
ن نکته را ن  نی ا   انی. و در پاکردند یم  یطرفدار   هفتاد سدهٔ   د ی با  ت 

ٔ
  گفت که در دهه

ن خلق چ  ی جمهور   ستمی ب افتاد که امروز به صورت روشنتی    در رایه   ج ی    به تدر   ی 
ن الیامتر  الیمعدوم، مصداق  کامل سوس یاز شورو   . شود ی شمرده م مت 

 ف
ٔ
 (یدیعب د یحم سبوکی)از صفحه
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وری  ۲۸ف ب   ۲۰۲۲في 

 ی کتاتور ی تا د  موکراسیاز د
این   وقتی   روز ید صدراعظم آلمان در بوندستاک )پارلمان فدرال آلمان(  به    سختن
خود نشست، فراموش کرد تا ماسک را دوباره بر    یو او در جا  دنیرس  انیپا

ر  بگذارد.  د   سیی صورتش  با  آقا   نیا  دنیپارلمان  صدراعظم   یوضع گفت: 
تذکر    نیا  دنی.  با شن د یماسک  تان را دوباره بپوش  د ی)بوندس کانسلر( شما با

   لبخند نریم 
 
  د ییبر صورت صدراعظم ظاهر شد و با تکان دادن رس به عنوان تا

 .ماسک را بر صورت خودش گذاشت  د ی بگو   که حرفن   نیبدون ا

   نیدر ظاهر ا  ،بیل
ٔ
  م یت  در اصل اگر در نظر بگاست. و اما،   کوچیک   ار یبس نکته

کالن   ار یبس  ار یمتوجه اشتباهات بس  حتا اگر کش یاستبداد یکه در نظام ها
از سو   یو حتا خطا م  یبزرگ هم   نه  به و   تواند یزمامدار شود،  به  را    ی آن 

   نیکه ا  مین یب یآن گاه م  د، یبگو 
ٔ
تفاوت بزرگ    کیمظهر    کبه ظاهر کوچ  نکته

  .است یکتاتور یو د  موکرایسید انیم

 
ً
  ک یو همکاران نزد  ارانیبه شمول    هیدر دم و دستگاه دولت روس  کش    مثال
ن جمهور پوت   سیی ر  چشمش ابرو هم دارد.    ی که رو   د ییبگو   یبه و   تواند ینه م  ی 

ن در برابر پوت   کش  به عالوه اگر از مقامات رویس ن گپ م  ی  سخن    یطور   د ی با  ند،ت 
ن که پوت  د یبگو  قرار   خیوبهم مورد ت  آن حتا در جلسه علتن   ت  و در غ   خواهد یم  ی 

   - خواهد گرفت
ٔ
  هیروس  میل   تی امن  یشورا  شی چند روز پ  چنان که  در جلسه

له د  نیا   ، به صورت روشن و علتن 
 
  ن یا   ثبت شدٔه   انیشد. در واقع جر   ده یمسا

   .دیپخش گرد  هیروس زونیجلسه به نام نشی زنده از تلو 

 
ی

ن شکینار   رسگ ن ، توسط پوت   هیروس  اطالعات خارچر   سیی ر   ، ی    ل یبه دل  ا یگو   ی 
ن    تیاز به رسم  ش ی کرد تا  پ  شنهاد ی که "روشن سخن نه گفت" و پ  نیا شناخیی

ول شورش کا  د یبا  انیمناطق تحت کنتی " داده  گرید  " "فرصتی غریر   ی"به رسی
ن پوت  د ی شد  خیشود، مورد توب ن قرار گرفت. پوت  ی  ن شکینار  ی  قرار   فشار را تحت    ی 

ن فور   ت یما و اگر از به رسمداد تا با کلمات روشن و بدون ا  مناطق    یشناخیی
ن کند. و نارشک  باین یاعالم پشت   شوریسی  خودش را گم کرده بود،    ی که دست و پا  ی 

   افتی  ر یخود را ناگز 
ٔ
ن پوت تا  به مطالبه  .تن دردهد  ی 
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  د یآنان باهم که از همکاران خود  مشوره بخواهد، مشورٔه    وقتی   کتاتور ید  عتن ی
باشد وگرنه کم از کم مورد رسزنش قرار خواهند گرفت.    کتاتور ی د  لیمطابق م

ن که از چن   نیا به    از یبه گمانم چندان نبروز کند،   تواند یم چه خطرایی  تی یوضع  ی 
 نه دارد...   حیتوض

 ف
ٔ
 (یدیعب د یحم سبوکی)از صفحه
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 ۲۰۲۲ف ب سوم مارچ 

ز ب یانزوا م الملیل ي  ز  ما  یها ستینیو پوت پوتیني 

 

 

سازمان    مجمع عمویمکشور عضو سازمان ملل در اجالس فوق العادهٔ   ۱۹۳  از 
 
 
با دادن را که    به قطعنامه مجمع عمویم  منفن   یملل متحد تنها چهار کشور 

فور  روس  یتوقف  اوکرا  هیتهاجم  ن بر  م  یی  مطالبه  روس  کند،یرا   ه یدر کنار 
هیو  ار  هیسور  ؛شمایل ی ای: بالروس؛ کور ستادند یا   .تی

۳۵  
 
   ۱۴۱ممتنع دادند.    یکشور به قطعنامه را

 
مثبت    یکشور به قطعنامه را

 .دادند

که    جمیعدسته  تیامن  مانیسازمان پ  یمیدا  یهمه اعضا  گر یجز بالروس د   به
 متحدان روس

ً
ن  توانند یشمرده شده م  هیقاعدتا ن و    ی سازمان همکار   یاعضا  ت 
ن از جمله هندوستان، چ  یشانگها ن ن  انه،یم  یایآس  یو کشورها  ی     ت 

 
 یبا دادن را

ن در قبال اوکرا  هیروس استیس از به نویع ممتنع در واقع    .له گرفتندفاص  یی 

ن هم   به اکتر احزاب کمون  ی  با نشی اعالم  و پروکمونستی   ستی ی سان   ،   ه یو چپ 
ن پا نهادن حقوق ب  ر یرا ز  هیجداگانه اقدام روس  ا یو  جمیع یها الدول و تجاوز   ی 
اتورمنشانه تعر  ستی ی الیامتر    .کرده و آن  را  محکوم نمودند  فیو امتر
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تا وطندار    ماند یم  انیم  نیا  در  در گرو    ا یچند  دل شان  ما که  وطندار سابق 
ن کرمل  ن سنگ کرمل   ا یاست  و    ی  ن اوکرا  هیجنگ عل  ا یو    ی  ن م  نهی را بر س  یی  .   نند ت 

 :کرد  میبه چند دسته و رسته تقس   توانیرا م نانیا

نه    یی عادت رها  ن یداشتند و هنوز از ا  یکه دل در گرو نظام شورو   کساین   یک ی -
 ستی نی از آنان حتا پوت  یی مانده و عده    بافی   لی روسوف  گر یبه علل د   ا یو    افتهی

ن پوت  عتن ی  - شده اند   خوب وعقالین   کند یهرچه او م  است:   ار یشان مع  یبرا  ی 
 است؛

   از غرب متنفر اند؛ لیاز دال  یل یکه به دل  کساین  -

بسوزند و    یی هر دو طرف در آتش جنگ هسته    کنند یکه آرزو م  یی ها  وانهی د -
ن که چن  دانند ینه م   تیتمام بشی   یی فاجعه  ی 

ً
 و اصال

ی
ن را در کره زم  زنده گ نابود    ی 

 ...خواهد کرد

را در سقوط    کا یدر افغانستان که امر   تیعده از هواداران نظام جمهور   کی -
ن بابت بر غرب خشمگ  نی و از ا  دانند یمقرص م ت یجمهور   ...اند ی 

+ 

رو   نیا  در  تنها  من  ن هم  یجا  اگر  کش  کی  ی  ام   نوشته    خواهد یم  موضوع 
  ی به نوشته ها  د ی رجوع نما  بداند،   گر ید  یمرا  در مورد جنگ ها  یت  موضعگ

 
ٔ
ن در رسانه ها منتشی شوند،  ن  می از آن که نوشته ها  شی . پمت  اخچهار دهه   ت 
 جنگ    یت  موضعگ

ً
و    تنامیو فعال ضد جنگ و تجاوز داشته ام از جمله مثال

له جنگ و صلح  تا جنگ هاب.  گر ی د  یجنگ ها
 
   لیو قاب  لیدنبال کردن مسا

وط بر ا  -ستی بد ن  خن یفهم تار   یبرا   ه یتجاوز عل  هیکه هدف از آن توج  نیمشی
ن اوکرا  .نه باشد گر ی آن جنگ د ا ی نیا  ا یو   یی 

++ 

روس  در  خود  دشوار   هیمورد  خارچر   داخیل   یها  یو  خواهم    و  جداگانه  آن 
 نوشت 

 ف
ٔ
 (یدیعب د یحم سبوکی)از صفحه
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 ۲۰۲۲مارچ  ۶ف ب 

 (۱) «ستی ینی»پوتال استیس  یها امد ی نگاه به پ کی

 

تسل  ستی ی ال یسوس  یشورو   ت  جماه  اتحاد  علت کمبود  فتهی پ  حاتیبه  و     شی
   ، نظایم  یو ت  ن

ی
به علت     ا یو     یعی،کمبود منابع طب  ی منابع بشی   قلمرو ، کیم   تنیک

 به خاطر ناکارآ -سقوط نه کرد(۲) و مداخالت خارچر  داتیتهد
ً
نظام   یی اساسا

 (. ۳)سقوط کرد یو اقتصاد ایسیس

ن پوت  ت  میجمهور والد  س یی ر   یتحت رهتر   هیروس توانست بر هرج و مرج   (۴)  ی 
ن پوت   نی. اد ی اعاده نما  هیرا در روس  یغلبه کند و دولتدار   یدوران پساشورو    ی 

   توانستیم
ٔ
  هیروسشود.  و اما، در فرجام    هیروس  خی    مثبت بارز ثبت تار با وجهه

ن پوت  یتحت رهتر    ی نظام اقتصاد  ک یو   موکرایس ید  ی حرکت به سو  یبه جا  ی 
ن افتاد که پوت  یت  توانا، در  مس  تزار  و آن هم تزار   ثیدر آن در واقع به ح   ی 

حکمراین  ب  کند یم  مستبد،  هم  آن  اقتصاد  و     شتی ی و  خام  مواد  صادرات  بر 
  .استوار است حاتیتسل

که در گذشته بار بار  آن کشور را با فاجعه مواجه    هیروس  در واقع مشکل اصیل 
چه در دوران    ،یچه در دوران تزار   -بوده است  یاستبداد  ایسیساخته نظام س

ن رسزم   ه ی. وگرنه روسیو  چه هم در دوران پسا شورو   یشورو  پهناور   ار یبس   ی 
دارا طب  یو  روس  یعیمنابع  است.  منابع    هیرسشار  نظر  ن ن  یبشی از    ت یظرف  ت 
 بالقؤه  

ی
   هیدارد. روس  بزرگ

ی
ادب   نخبه گان بزرگ   هتن و 

ٔ
و علم و    اتیدر عرصه

  ستگاه یو ا  یی فضا  یها  نهیسف  تواند یم  هیکه روس  نیداشته و دارد.  ا   کیتخن
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تسل  یی فضا فتهی پ  ار یبس   حاتیو  م  شی نشان  ظرف  دهد یبسازد،     ی ها  تیکه 
فتی پ  ی برا  یک یتخن  -  بالقوه بزرگ علیم ن را ن  یاقتصاد  شی دارد. و اما، در عمل    ت 

اقتصاد  کی  هیروس م  یقدرت  شمار  به  روسود ت  متوسط  تول   هی.  نظر    د یاز 
قرار دارد. از    ا ی تالیو آن هم پس از هندوستان و ا  ازدهمیدر مقام    ناخالص میل

  شمایل   یکایو امر   غریر   یاز اروپا  نتی یی پا  ار یبس   هیالص رسانه روسناخ  د ینظر تول
ن کشور اول جهان ن  ۶۰چه که حتا در شمار     ی بل در حدود کشورها  ست،ی ن  ت 

ن الت  یکایامر  و آن هم از برکت استخراج و صادرات نفت و گاز و    -قرار دارد   ی 
 هم معادن د

ً
  .گریقسما

ها  نیا  تیواقع فروشگاه  در   جهان    یکشورها  یاست  در   -مختلف  چه 
فتهی پ  یکشورها کشورها  شی هم  چه  انبوه    -عقبمانده  ا ی و    انهیم  یو  با 

چ م  یی نایمحصوالت  چ  د؛یشو ی مواجه  اما،  ن و  رویس  یت  محصوالت  نه    از 
  .دیابییم

ن یاگر  از پ(  ۵)هیروس فی   یاروپا  یاز کشورها  یشمار   وسیی   ی ها  یو جمهور   رسی
 ی به  ناتو و اتحاد  ی سابق شورو 

ٔ
  ت  مس   نیمانده آن ها در ا  بافی   ش یاروپا و گرا  ه

ن و خشمگ ناراضن  سد که چرا چن د یبااست،   ی  ن از خود بتر  !است؟ ی 

 :شده است شیگرا  نیباور من چند عامل سبب ا به

   وهی ش  تی و جذاب  تیموفق -
ی

ن م  اجتمایع و و مدل    زنده گ   بلند رفاه اجتمایع   انت 
 ؛  غریر  یاروپا یکشورها

تازه و نامزدان ورود    یهمه جانبه به اعضا  یکومک ها  هیارا  یغرب برا  یی توانا -
 اروپا و همچنان ناتو؛  هیبه اتحاد

ن کانیبودن م  کیموکراتی د -  یدر اتحاد یت  مگیتصم م ت 
ٔ
 و ناتو ؛ اروپا ه

 پوتالینیستی توسعه طلبانه و سلطه    گرایش هایترس از   -
ٔ
گفت    د ی . باجویانه

  ست؛ی ن  یاز  خاطرات ناگوار  تجارب تلخ دوران شورو   ترس تنها نایسی  نیکه ا
باشنده گان روس تبار از جمله    انیم  طلتر   یی و دامن زدن به جدا  ا یمیاشغال کر 

ق اوکرا ن در رسی  ه یعل  ،  و حال تجاوز نظایم  طلتر   یی جدا  نیاز ا  باین یو پشت   یی 
ن اوکرا   کی  ستی ی نیپوتال  ی ها  شیکه ترس از  گرا  سازد ی و ثابت م  دهد ینشان م  ،یی 

  .ستی ن ترس وایه 
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ن که اوکرا  نیا مقاومت   هیخواهد توانست در برابر  تجاوز  روس  تا چه مدیی   یی 
ن از هم  د،یتجاوز به کجا خواهد انجام  ن یکند و رسانجام ا   توانیاکنون نه م  ی 
ن قیدر مورد آن به   ن هم   کامل سخن گفت. و اما،   ی  روشن است    یاکنون تا حد   ی 

قوا مشکالیی   ی که  به  اح  متجاوز  اند که  رو شده  به   رو 
ً
ر   تمال پالن    س یی در 

ن جمهور پوت  .نه شده بود تن یشب ی پ ی 

ن موفق به اشغال اوکرا هیروس میت  گ  باز  حکومت دست    کیآوردن  کار یو رو  یی 
  ن یا  ا یها زهر حقارت را هم قورت کنند و دم نه کشند، آ  تن ی نشانده شود و اوکرا
ها    تن یرا که اوکرا  یی همان سطح رفاه و  آزاد  هی روس  تیموم یحکومت تحت ق

  !از تجاوز داشتند به آن ها داده خواهد توانست؟ شی پ

   را یاست؛ ز  نظر من پاسخ به پرسش باال منفن  از 
ی

مردم     سطح متوسط زنده گ
به اوکرا   هیدر روس ن نسبت  پ  یی   

ٔ
پا  شی در مرحله بود. تجاوز    نتی یی از  تجاوز 

ن بر اوکرا   هیروس    یی 
ی

اثرات     هیدر روس  و تبعات آن بر اقتصاد و سطح زنده گ
ن اوکرا  یخواهد داشت و بازساز   دردناک ن ن  یی  خواهد    جابیرا ا   مصارف گزافن   ت 

  .کرد

بر اوکرا  هیچه که روس  آن ن از تجاوز  ن هم  ،یی  به دست آورده است،    ی  اکنون 
ن ب د یشد یهمانا انزوا غرب    د یشد  می و تحر   هیسقوط اعتماد بر روس ،الملیل  ی 

خواهد    هیروس  یبرا  یاقتصاد  یها  ی است که بدون شک سبب بروز دشوار 
 روشن اول د یشد. سقوط شد

ٔ
 یارزش روبل نشانه

ٔ
 .استها  میتحر  نیاثرات ا  ه

ن اوکرا  هیعل  هیگفت که تجاوز روس  د یعالوه با   به ناتو     یسبب شد تا اعضا  ، یی 
 یو اتحاد

ٔ
.   ند ت  در کنار هم قرار بگ  ت  اخ  ی در دهه ها  متحد تر از هر زماین   اروپا، ه

 یتجاوز، روح  نیا
ٔ
 تا پ  مردم را در اروپا  به کیل  عمویمه

ً
  ش ی دگرگون ساخت. مثال

ن بر اوکرا  هیاز تجاوز روس  یوحر   ک ی  ،یی 
ٔ
در آلمان حاکم بود. در دهه    ستی ی پسف   ه

 یگذار   هیرسما  آلمان حارصن بودند بر امور دفایع  یگذشته نه حکومت ها  یها
ن چن  گر ی حاال د. و اما، رند یکنند و نه هم مردم حارصن بودند آن را بپذ  چنداین    ی 

ن آلمان حارصن نه بود به اوکرا  روز ی. تا د ستی ن که    نیا  ی بدهد و برا  حاتی تسل  یی 
د نه شوند، حارصن شد پنج هزار کاله آهتن   د یسف  خن یها ب  واستدرخ به    مستی
ن اوکرا ن چن  گر یکومک کرد. و اما اکنون  د  یی    .ستی ن ی 

تجاوز روس  نیا  تیواقع اوکرا  هیاست که  ن بر  فاصل درشتی   ، یی    دهیکش   خط 
- است  روز یو امروز.  جهان امروز به مراتب پر مخاطره تر از د  روز یجهان د  انیم
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   یکه برا  آن کشور ین   ا ی  نیا  ی تنها برا
ٔ
جهان. امروز تنها    یملل و کشورها  همه

ن اوکرا ن جهان بهتی و کم  ی بل اممورد تجاوز قرار نه گرفته است،    یی  د به داشیی
پوت  اگر  حتا  محال  به فرض  است.  قرار گرفته  تجاوز  مورد  تر  ن خطر  امروز    ی 

ط  قوا  د یکامل و بدون ق  تن یتجاوز و عقب نش   ی فرمان توقف فور    رویس   یو رسی
اوکرا ن از  م  یی  نه  صادر کند، گمان  هم     ود ت  را 

ی
ساده گ به  به    جهان  بتواند 

 
ٔ
  .د تجاوز برگرد  نیاز ا شی پگذشته

از تجاوز بر    خطرناک نایسی   یامدهایو پ  جیترس نه دارم که نتا   چیه  نیاز ا  من
ن اوکرا نه باشند که من نوشته ام. برخالف ترس من    ع یبلند و وس  ی در حد  ،یی 
تر از آن باشند که من    یتر  و جد  اسیالمق  عی است که مخاطرات وس  نیاز ا

 .نوشته ام

+ 

از ستال  ستی ی نیپوتال. ۱  ر ی. تصو ستی ی نیو ستال  ستی ی نی از پوت  تر ی ترک  ستی ی نیهمتی
ن »پوتال    گرفته ام   میمعشوق رح  یرا از صفحه آقا «ی 

آن    فیداشت که شب روز در تالش تضع  دشمناین   یکه شورو   نیخوب ا . ۲
 .وجود نه دارد شیک   چیه بودند، 

و یاست تا پر   سطخ   ی داور   ک ی  نیا. ۳   ی نجات شورو   ی را که تالش برا  کا یستی
اتور   کی  ی شمرد. شورو   ی شورو   اصالحات بود، عامل فروپایسی   قیاز طر    ی امتر

اتور    تار ی با نظام توتال  تار یتوتال  یاند و نظام ها  ها محکوم به فروپایسی   یبود. امتر
ن ن   .محکوم به زوال ت 

ن که پوت   نیا. ۴    ی 
ی

فی   تیمامور   نیبود و مهمتی   یر   در اول مامور کا گ   او در آلمان رسی
بوده در    فن یسمت مرصوف چه وظا  نیکه در ا  نیوقت روشن است. و اما ا 

 
ٔ
  .ابهام قرار داردهاله

فی   از فروپایسی   پس ن پوت   آلمان رسی برگشت. او از    نگراد ین یبه ل  ۱۹۹۰در سال     ی 
استادش بود، وارد    ل یسبچاک که در هنگام تحص  با اناتویل   برکت شناخت قبیل 

زبورگ    شد و  وقتی   نگراد ین یل  دستگاه شاروایل  سبچاک انتخابات را در سان پتی
ح به  و   آمد  ماسکو  به  مد  ثیباخت،   »اداره    ی هایی دارا  تی ر یمعاون 

پوت  «، یجمهور است یر  شد.  کار  ن شامل  فرمان    ،یالد یم  ۱۹۹۷در    ی  به 
ن لتس ی   سی بور   جمهور س یی ر  ادارهٔ   ،ی  معاون  عنوان  کارکنان   به   «
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ح  «یجمهور است یر  به  بعد  سال  در  فدرال    تیامن  سی »رسو   س یی ر   ثیو 
ن ) سازمان جانش   ه«یروس    ی 

ی
ن پوت   ۱۹۹۹( منصوب شد.در سال  یر   کا گ توسط    ی 

ن لس یا مقام صدراعظیم  ی  ح  به  به  هم  معرفن   نیجاگز   ثیو  با    خودش  شد. 
ن لتس ی یاستعفا ن پوت ۱۹۹۹سال   انیدر پا ،ی    ثیبه ح هیقدرت روس برکریس  ی 

  .قدرت قرار دارد کهی زد و  تاکنون بر ار  هیزمامدار تک

+ 

ن پوت  چ ی    و ت  میوالد  ت  میوالد سال    ۷در    ی  ل    ۱۹۵۲اکتوبر  )سن    نگراد ین یدر 
زبورگ کنوین  ن آمده است.مادر پوت   ا ی( به دنپتی   ی و ت  و پدرش در ن  که یکارگر  فابر   ی 

.  کرد یخدمت  م NKVD بیدوم، در واحد  تخر   جنگ جهاین   لیو در اوا   یبحر 

پوت  بزرگتی  ن برادر  ل  ی  محارصه  هنگام  اث  نگراد ین یدر  .  وفات کرد   یفتی ید  ر در 

ن پوت  دونیت  اسپ ن پوت ت  می پدرکالن والد ،ی  ن شخیص ی  ن نیل  چیلیا ت  می والد آشتر و   ی 
ن جوزف ستال  .بود ی 

ن پوت   یمادر   مادرکالن کشته    یالدیم  ۱۹۴۱در  سال  توسط اشغالگران آلماین   ی 
فی  جنگ جهاین  یط   ش یشده و ماماها  رسی

ٔ
 .دندیگرد  د یناپد دوم در جبهه

ن پوت  که حزب ملغا    ۱۹۹۱شد و تا سال    ستی عضوحزب کمون  لیهنگام تحص  ی 
   د. مان عضو آن بافی  د یاعالم گرد

ن پوت  ن را چن  سمی کمون  ،یالدیم  ۱۹۹۹در    ی  بست کرده بود: »کوچه بن   ف یتعر   ی 
 .«تمدن اصیل انیدور از جر  ار یبس 

افغانستان    یها   نستیها و پوتال  لیدر  واقع منظورم جلب توجه روسوف(  ۵)
 است. 

 ف
ٔ
 (یدیعب د یحم سبوکی)از صفحه
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 ۲۰۲۲مارچ   ۲۱ف ب 

ز اوکرا   موضع چپ و موضع چپه  -یي 

پ پو  از 
َ
پ پوچ وابسته  ا یچ

َ
 و وارسته تا چ

ن نام چپ از پوت   ر یکه به ظاهر ز   آناین   از  نشان بدهد    کش   کنند، ی م  باین یپشت   ی 
ن و ثابت بسازد که پوت ن اوکرا  هیو چپگرا است و جنگ عل  چتر   ی  پا کردن    ر یز   یی 

ن قوان  ن ب  ی   !ست؟ی ن  انهیتجاوزوحش   کیو  الملیل ی 

 ...سدیو بنو  د ی و بگو  د یبفرما تواند یم کش  اگر 

ب  هر کش  برخالف  ن پوت   هیانیکه  تار   ی  مورد  ن اوکرا  خ ی    در  شن   یی  باشد،    دهیرا 
ن ونالیکه او از موضع ناس  ابد یدر   تواند یم ن و شوون  افرایط  م ت  سخن گفته   رویس  مت 

  .کندی را دنبال م ستی ی الیو اهداف امتر 

عضو    ک یبار اول است که    ن یسو، ا  ن یملل متحد به ا  سی از زمان تاس  دوم،
  ک یاز قلمرو    یی باشد، نه تنها بخش ها  هیکه همانا روس  تیامن  یشورا  یمیدا

و    تیبل هو   د، ی نما  کشور مستقل را اشغال و آن را در قلمرو خود ادغام یم
ن کشور را که اوکرا  نیمستقل  ا  تیموجود  نه تنها    هی.  روسورزد یباشد انکار م  یی 

ن اوکرا  هیدر حرف، بل با تجاوز مسلحانه عل کشور را    نیدر صدد است تا ا  یی 
تحت تسلط خود درآورده و در آن جا حکومت دستنشانده خود را مستقر و  

 نها  در صوریی 
ٔ
ن اوکرا یی که بتواند در مرحله   .را در قلمرو خود مدغم بسازد یی 

ن اوکرا  هیعل  ه یروس  تجاوز  اکتر   یی  ها  ت یرا  ط  ی کشور  و   ار یبس   فیجهان 
دهٔ   جهاین   تیاز ذهن  یی  گستی

ٔ
ل   ایسیو احزاب س  عامه الی از  و محافظه کار   تر

ن ها و  ن  موکراتید  الیها و سوس  ستی الیگرفته تا سوس و    ستی ی احزاب کمون  ت 
چتر  شورو  یگر ید   احزاب  زمان  در  نزد  یکه  د  یک یروابط  ماسکو    اشتند،با 

   .محکوم کرده اند

ن آن که کرمل   با  ن ونالیبر ناس  متیک   ت یبا روا  ی    ت یذهن  ر یدست به تخد  رویس   م ت 
ن جنگ پوت   گر ید  یعامه زده و از سو  ن اوکرا  هیعل  ی   اتینام مستعار عمل  ر یز   یی 

با    اما شود، ی برده م  شی به پ  یی زدا  ی و ناز   از کشتار جمیع  یت  جلوگ  یخاص برا
  .ستندی ن  موافقجنگ چندان  نیبا ا  هیکه روس  کساین   ستند ی آن هم کم ن
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ن پوت  ی گفته ها را برا  نیمن ا   خوب   –   میگو ینه م  ه یروس  ی ها  ستی نیو پوتال  ی 
 ادعا  میگو یم  یی آن  افغان ها  عنواین 

ً
چپ بودن دارند و اما با هر    یکه ظاهرا

ن اوکرا  ه یعل  هیتجاوز روس  خواهند یم  یسفسطه باز  کنند. آنان در   هیرا توج  یی 
باز   نیا به جا  ی سفسطه   

ً
مثال ن گ  گور ی گر   اظهارات کنوین   ی از جمله    برچن   یت 

 رس سخنان صحرا واگنکنخت    ا یو    کنند ی را بازنشی م  یو   اظهارات قبیل
ً
هم مثال

فراکس   نیرا که چپگراتر  بر   پارلماین   ونیعضو  است  م    دهی حزب چپ 
ُ
د تنها  و 

از غرب است منتشی م  یسخنان و  انتقاد  ان  در حایل که     .سازندی را که  رهتر
کرده و آن را    فیرا بربرمنشانه تعر    هیرسشناس حزب چپ آلمان تجاوز روس

 .  دانسته اند  محکوم  

هم    من آن  با  اما  و  آن  هوادار  هم  نه  و  هستم  آلمان  چپ  حزب  عضو  نه 
ان ا  یار یهوش اف به اشتباه  شان به ارتباط   یبراحزب    ن یو شهامت رهتر اعتی

ن پوت   اتین با واقع  ی  تازه متناسب  اتخاذ مواضع  از نظر من   کنوین   یها  تیو 
چه    د گوناگون آن در مور   یحزب و بخش ها  نیاست. خوب البته ا   ستودین 
 
ی

مواضع خود را دارند که در    گر ی د  لیتجاوز و مسا  ن یواکنش نسبت به ا  گونه گ
له د  نی. و اما استند ی ن  رفتتن ی من پذ یجهات برا برچن 

 
 است.  ی گر یمسا

 خواهم نوشت.   گر یدر نوبت د  ستی که چپ چ  نیمورد ا در 

 فیسبوک حمید عبیدی(
ٔ
 )از صفحه
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 ۲۰۰۲اپریل  ۶ف ب 

 !ست؟یچپ چ
در   بتوان  را  بهتی   کیاگر چپ  من  باور  به  همانا    نی کلمه خالصه کرد،   کلمه 

  .ما ارهٔ یجامعه و همه باشنده گان سانسان،   یبرا  یبهروز   -است  «ی»بهروز 

تار   چپ نظر  از   
ً
ن   خن یاصول ن و  دگرگوین   یماهو   ت  مس   خواهان    ی بهروز   ت  در 

  .است

عدالت،    ،ترفی   ، یبرابر    ،موکرایسید  ،یبدون  صلح ، آزاد  تواند ینه م  یبهروز 
 
ی

  .وجود داشته باشد  کیکولوژ یا ستی یو بهز  اجتمایع رفاه و همبسته گ

  ک ی  نیمن از چپ است. اگر به نظر شما ا  فی آن چه در باال آمد، تعر    خوب
 من نه م ست،ی جامع و مانع ن فیتعر 

ً
  .کنم  لیآن را بر شما تحم  توانمیطبعا

 چپ  ف یط یوهات  بارٔه احزاب و ن در 

و عوام و انکشافات    انیگان اع  ندهیزمان انقالب فرانسه و محل نشست نما از 
گفت  از زمان به قدرت    توانیم   م، یکه بگذر    ستمی قرن ب  لیپس از آن تا اوا 

 هشتاد سدهٔ   مهیتا ن    هیها در روس  کیبالشو   دنیرس
ٔ
چپ    ستم،ی ب  اول دهه

  اما، با فروپایسی  و . فتت  چپ در جهان به شمار م  شیگرا  نیتر   یقو  ستی ی کمون
ها  یشورو  نظام  سقوط  سوس  یو  اصطالح  جمهور   ستی ی الیبه    ی ها  یدر 
فی   یسابق و اروپا  یشورو    نیحاکم در ا   یی و اقتصاد  ایسینظام س  یی ناکارآ  ،رسی

غ طور  به  رس  ت  کشورها   اثبات  به  و  شد  آشکارا  رد  و  د یقابل  . گآلسنوست 

و یپر  را نجات بدهد.    یشورو   ت( گرباچف نه توانس ی و بازساز   تی) شفاف  کا یستی
ن الیسوس د   مت  مدل    ت  موکراسیجمع  واقع  در  بود،  آن  خواهان  که گرباچوف 

نظر اند که    نی ها بر ا  را مدنظر داشت. برچن   غریر   یاروپا  یکشورها  اجتمایع
ها پذ  تار یتوتال  ی نظام  سقوط    ستند ی ن  ر ی اصالح  رها  گانهیو  ها    یی راه  آن  از 
  .است

ن الیاز سوس  امروز   ن  یی نایچ  مت 
ن  تنها حاکم  ت 

ً
که نقش   ستی حزب کمون  تیعمال

مشت    کیمانده است و    بافی   کند، یم  فا یرا ا  یدار   هیعبور به نظام رسما  کیتراف
ها ب  یی حرف  تبل   شتی ی که  ا  غایی یجنبه  تغ  نیدارند.  اقتصاد  ت  که  و   ینظام 
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نها  اجتمایع تغ  تیدر  به  منجر  س  ت  چه گونه  نظام  در  ن چ  ایسیمتناسب    ی 
له 
 
  .داد تن ی قیبه آن پاسخ  توانیاست که امروز نه م یی خواهد شد، مسا

به شدت کاهش    ستی ی که نفوذ احزاب کمون  در حایل  ، یشورو   از فروپایسی   پس
    افت،ی

ٔ
در محراق توجه    گر یبار د غریر   یدر اروپا  موکرایسید  الیسوستجربه

به    غریر   یاروپا  یکشورها  است که نظام اجتمایع  ن یا  تیقرار گرفت.  واقع
عمویم  نویع   صورت  م  ف یتعر   ک یمکراتی د  الیسوس   به  نتواند یشده    ظام . 

. البته  شود ی م  ف یتعر   تعهد اجتمایع  یکشورها اقتصاد بازار دارا  نیا  یاقتصاد

ها  است که یط  گفتتن  ن  ی دهه  ن  اوج گرفیی و  جنگ رسد  از  الی ولیپس  ن تر   م، ت 
  شده است. و اما،   فیتضع  یادیدر غرب تا حد ز   موکرایسید   الیمواضع سوس
  ، یسکندناو   یکشورها   کشورها و به خصوص مدل اجتمایع  نیا  مدل اجتمایع

سوس هم  ها  بافی   ک یمکراتید   الیهنوز  نظام  است.  در     یمانده  موجود 
باز هم     ت  اخ  یدهه ها   یها  بی رصف نظر از فراز و نش   غریر   یاروپا  یکشورها
م نظر  ن از  تام  ،موکرایسید،یآزاد  انت  رفاه   اجتمایع  ناتیعدالت،  سطح  و 
ن امروز ن اجتمایع   .شوندی نمونه در جهان شمرده م  نیموفق تر  ت 

  ا یو     گر ی د  ایسیس  ی احزاب و گروه ها  ها برچن   موکرات ید   الیعالؤه سوس  به
ها ن  یی بخش  ها  آن  ن از  ط  ت  در  بند  ایسیس  فیدر غرب  دسته  شده    یچپ 

ها - توانندیم ن  حزب ستر
ً
  .مثال

تعر   د یبا  گر ید   یسو   از  داشت که  و    ف یتوجه  جامعه  هر  در  راست  و  چپ 
  گر، یفرهنگ و مشخصات د  ،اجتمایع  -ینظر به سطح رشد اقتصاد  یکشور 

  نه تنها حزب چپ و سوس  تواند یم
ً
  موکرات ید  الی از هم متفاوت باشد. مثال
آلمان   یآلمان که برا  خ یمس   الیو سوس  خ یآلمان، بل حتا اتحاد دموکرات مس 

 ار یافغانستان بس   یو محافظه کار است، از بسا جهات برا  انهیحزب راست م
ارز  م  ایر یچپ  دتواند یشده  برا  کا یامر   موکراتی. حزب  مقابل   در   کا یامر   یکه 

تعر   خواه، یحزب جمهور  با هم  شود،ی م  فی چپ  ن اگر  آلمان     ی  مشخصات در 
 .شدی م  یرده بند انهیراست م ف یدر ط بود،یم

 افغانستان  در 

اگر هم با جنگ    میچه که ما در افغانستان به نام »چپ« )ح د خ ا( داشت   آن
سفانه به جا  د،یگرد ی اعالم ناشده و اعالم شده مواجه نه م

 
  توانست ینه م  یی متا

م تصور  م  کرد یبرسد که  وعده  رس  داد یو  خواهد  اگر کشد یکه  نه    نیا  .  را 
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 هیرسمات  نشان بدهد که در کدام کشور جهان  آن »راه رشد غ  د یبفرما   رد، یپذیم
ن الیبه سوس «یدار  ن الیشده بود. به عالوه آن سوس منتیه م ت  که چپ ما به    یمت 
م  ثیح آن  به  ناپذ  ستینگر یدورنما  شکست  »دژ  را  آن  مهد  و    ر یو  صلح 

ن الیسوس پ  شی ب  خواند، یم  م«ت  فروپاش  شی از سه دهه  به    -دیاز درون   
ً
عمدتا

  چشیم   مهیهم که کم از کم ن  تر ی.  چپ رقیو اقتصاد  ایسینظام س  یی ناکارآ  لیدل
سو  ن چ   ی به  ا   ی  از  رس   نیداشت  نه  قدرت  به  ا   د یبا  د، یکه  ن  نی از    ک یبخت 

  .دیست  کار به کجاها م  داند یخودش خوشنود باشد وگرنه خدا م

ساختمان و استحصاالت در »پروژٔه انکشاف   عمویم  ر یمد   ثیکار به ح  تجربه
پا  یواد در   ، م  انیننگرهار«  در مورد    یدر من شک  جد  ی الدیدهه هفتاد 
  ن یپروژه موفق تر   نیکرد. ا   جاد یرا ا   «یدار   اهی رسم  ت  مودل »راه رشد غ  یی کارآ

با بررسشد ی م  فیتعر   یشورو   -افغان  یپروژٔه همکار  اما،  و  انجام    ت  .  که من 
از پروژه    نیکه ثابت ساخت که  ا  یراز   –  د ی به مهر برمال گردراز رس   کیدادم  

 (. ۱)بود ار یفاجعه تمام ع کی  ینظر اقتصاد

اآ  با  ثبوت  آمد،  با رشد رسما  نین چه گفته  افغانستان    ه یکه مخالفت چپ 
فی   عمل ارتجایع  کی در واقع    خن ی، از نظر تار یدار  چندان دشوار ،بود و نه متی

  نیست. 

  ی در مورد همه چپ ها  شی کم و بچه در مورد »چپ افغانستان« گفتم،    آن
ن ها ن  انوسیهمه اوق ر ی همزاد آن در هر پنج قاره و جزا    .کندیصدق م  ت 

جا در مورد چپ افغانستان گفتم ، خواندن   نیآن چه تا به ا   دانم یرا خوب م  نیا
راه کرده بودند،    نیمبارزه در ا  یکه همه عمر شان را فدا  آناین   یبرا  دنشیو شن 
بود  ند یخوشا برا (۲)نه خواهد  ن   ی.  ن خودم  از ه  تیواقع  نیا  ت    کش  چیکمتی 

 اخ نیا. و اما،ستی دردناک ن یگر ید
ٔ
  ک یچند بار گفته بودم و  ت  را در سه دهه

ن ن  گر یبار د  . بود  آن رساب با آب الزیم کیتفک یبرا شدارمد ی پ  ثیبه ح ت 

له
 
با استفاده    یرشد اقتصاد  ستم،ی بدوم  سدٔه    مهی در افغانستان در ن  اصیل  مسا

ن و ب  ها وامکانات میل  یی توانااز همه    یدار   هیرسما  انینه انتخاب م  -بود  الملیل  ی 
ن الیو سوس  یدار   هیرسما  ت  و غ له    نی. و از چهار دهه به ا و چر   و چر   م ت 

 
سو مسا

ن ن  یدر افغانستان حتا رشد اقتصاد  اصیل له بقا به ح  -ستی ن  ت 
 
  ک ی  ثیبل مسا

 انیوابسته به پا   میمطرح است . و بقا به صورت مستقملت،    کیکشور و  
م
 
ن جنگ و بحران و تا   .مردم است  رش یصلح و ثبات و استقرار نظام مورد پذ  ی 
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ن ب لیو مسا خارچر   استیو س چپ  الملیل  ی 

در   یجامعه و کشور   چ یچنان است که ه  کنوین   وستهی جهان به هم پ  تیواقع
   چیه

ٔ
و داد و ستدها    وندها ی را بدون پ  ی کاخ رفاه و بهروز   تواند ینه م  ا یدن  گوشه

اگر هم به فرض محال بتواند بسازد، حفظ آن در برابر    - جهان بسازد  هیبا بق
   خطرایی 

ٔ
   تیبشی که همه

ٔ
ناممکن    کند، ی م  د ی تهد  را ما    ارهٔ یموجودات س  و همه

ن است. و از هم  ن ب   لیدر مورد مسا  تواند یجا است که چپ نه م ی  و به    الملیل   ی 
ن و ن  شود ی م  ده یخصوص آن چه که خطرات گلوبال نام چه که منتج  همه آن    ت 

پ و ُچپ بماند. برخالف جوامع و کشورها و    تواند،یخطرات شده م نیبه ا
َ
خ

  
ٔ
  ی حرکت به سو  ی امکانات و فرصت ها برا حد اکتر  تواند یم زماین  ت یبشی همه
ن را داشته باشد، که مناسبات ب  یبهروز      یها  یعادالنه و همکار   الملیل  ی 

ً
متقابال

جهان برقرار باشد  و همه کشورها رصف نظر از   یملل و کشورها  انیم  د یمف
ن م  ت،یوسعت قلمرو، شمار جمع فتی پ  انت  و قدرت   یاقتصاد  یها  یی و توانا  شی

ب  نیمواز   و اصول    ،نظایم ن حقوق  رعا  الملیل   ی  بروز    تیرا  در صورت  و  کنند 
ن مسالمت آم  یها  وهی اختالف بکوشند تا آن را به ش حل و فصل کنند و به    ت 

 .استفاده از زور متوسل نه شوند د یور و تهد عنوان به ز  چیه

    به
ٔ
در عرصه سان که  همان  من، چپ  حقوق    داخیل   استیسباور  اصل  از 

برا  قانوین  برابر   یهمسان  برابر قانون پشت   ی شهروندان و   باین یشهروندان در 
   کند، یم

ٔ
ن بدر عرصه ن ن  الملیل   ی  کشورها    یاز حقوق برابر کشورها و برابر   د یبا  ت 

ن قوان   یدر برا ن ب   ی  ن کند. نظر به قوان  باین یپشت   الملیل  ی  ن  بی    د یکشورها با  الملیل   ی 
تمام  میل   تیحاکمبه استقالل،  ام کنند و اختالفات    گر ی همد  ارضن   تیو  احتی

ن شان را از طرق مسالمت آم ن حل و فصل کنند. قوان  ت  ن ب  ی  توسل به    الملیل  ی 
ن حل اختالفات ب   یزور و جنگ را برا . تجاوز از نظر  داند یمجاز نه م  الملیل   ی 

ن قوان  ن ب  ی    .شودی م ده شمر  تیجنا  الملیل ی 

، حکم م  ی، منطق و دورنگر   عدالت     کند یاز منظر منافع نوع بشی
ٔ
تا گفت  همه

   خارچر   د یاز تهد  یامن و عار   یکشورها حق دارند در فضا
ی

کنند. زنده    زنده گ
 
ی

 سازد ی فرصت آن را فراهم م  در سطح جهاین    تیصلح، ثبات و امن  یدر فضا  گ
 
ٔ
به کار    یبهروز   یرا برا  نها و منابع شا  یی ملل و کشورها حد اکتر تواناتا همه

ند. برخالف رسکشی  ن از قوان   بتر ن ب  ی  نه    و توسل به قانون زور خوایه   الملیل   ی 
تقو   خوایه و  بحران  و  جنگ  بروز      تیسبب 

ٔ
و  شود ی م   حایی یتسلمسابقه  .
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  ی بهروز   ی برا  توانند یرا که م  نه تنها منابیع  نه خوایه  خوایه   حایی یمسابقه تسل
ن از م بلسازد،ی و نابود م  بلعد یبه کار روند، م  تیبشی  ن خطر ن انت    .کاهدینه م ت 

ن قوان  تیالزام رعا  هینظر  برخالف ن ب ی  ن و اتکا بر نهادها ب   الملیل  ی  ن تع الملیلی    ی 
ا  ن قوان   نیشده توسط  برابر تعر   ی، که در آن همه کشورها دارا  ی    ف یحقوق 

ن    مبتتن   استی)س  ک«ی پولت  الیهواداران »ر   شوند،ی م بر قدرت (در نظر گرفیی
استدالل    ی. پردٔه ظاهر دانند یحفظ صلح مهم م  یبزرگ را برا  یمنافع قدرت ها

  ی در واقع به  قدرت ها  ک یپولت  ال یهواداران ر   م، یگذار را که کنار ب   هینظر   نیا
منافع و مالحظات    د یقدرت ها با  نی. اشوند ی م  لیقا  بزرگ حقوق به خصوض

ن را ولو خارج از قوان   گر یهمد ن ب   ی  ن ن  الملیل  ی   ی. کشورهاند ت  باشد در نظر بگ  ت 
قدرت  حتا اگر    - ندت  بزرگ را مدنظر بگ  یها  قدرتمنافع و مالحظات    د یبا   گر ید
بزرگ حارصن نه باشند به صورت متقابل منافع و مالحظات آنان را در   یها

.  شود ی م  جاد یسلسله مراتب قدرت در جهان ا  کی  بی ترت  نی. به ا ند ت  نظر بگ

جهاین   کیپولت  الیر  دوم  جنگ  از  نابود  پس  از  هراس  علت  به  جمله    ی از 
کند؛ و اما، نه    ی ت  بزرگ  جلوگ  یقدرت ها  انیم  نگتوانست از ج  یی  هسته

  ی ت  جلوگ  آنان  ابتی ین  ی بزرگ و جنگ ها  یتوانست از توسل به زور توسط  ها
  .کند

سازمان ملل متحد پس از   ل یمنشور و تشک بی گفت که تصو   د یبا  انیم نیا در 
عادالنه   تهداب نظام جهاین  جاد یمهم در راه ا خن یگام تار   کی  جنگ دوم جهاین 

ن و صلح آم   ت یامن  یشورا  یم یبه پنج قدرت عضو دا   تو یبود. گرچه دادن حق و   ت 
 جبا استدالل رجحان صلح بر عدالت صورت گرفته،    ا یکه گو 

ً
  نیآفر   یدشوار   دا

پشت   یاست. شورو  استدالل خاص خودش  با  و   بانیوقت  ا   تو یحق    ن یبود. 
ن حق و  تا غرب که   داد یامکان را م  ن یا  ی به شورو  تو یاستدالل آن بود که داشیی

خود    یبارز داشته باشد، نه تواند خواسته ها  ت یاکتر   توانستیدر ملل متحد م
برشورو  سا  ی را  سوس  هوادار و    ستی ی الیسوس  یکشورها  ر یو    ستی ی الیکمپ 

  .کند  لیتحم

ن ن  تیواقع ن هم   ت  نخست   یرا در دهه ها  تو یحق و   نیشتی ی ب  یاست که شورو   ی 
 .سازمان ملل متحد به کار برد لیتشک

استفاده    تو یاز حق و  یاز شورو   شتی یب ار یبس  کا ی هفتاد و هشتاد امر   یده ها در 
  .کرد
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   از 
ٔ
ن چ  از   شتی ی و همچنان   ب  کا یاز امر   شتی ی ب  هیسو روس  نینود به ا  دهه حق    ی 

  .استفاده کرده است تو یو 

تا کنون از حق     ۱۹۸۳است که انگلستان و فرانسه  پس از سال    هم گفتتن   نیا
  .استفاده نه کرده اند تو یو 

سال     یم  ۱۱تا    ۱۹۹۰سال    ماه یم  ۳۱از    تیامن  یشورا  یی دوران طال  ا یگو 
به اوسط دوره ها۱۹۹۳ بعد  قبیل  یبود که  گرچه نظر   یقطعنامه ها  ،یو 

اما یط  یشتی ی ب و  ه  نی ا   صادر کرده  دا  چیمدت  از    تیامن  یشورا  یمیعضو 
  .استفاده نه کرده است تو یسالح و 

و    ت یامن  ی شورا  یم یدا  یاعضا  هم ی پ  ی ها  سوواستفاده »سالح«  ،    تو یاز  
  ی و نقش قدرت ها  تو یرا در مورد حق و   یار ی بس   یها  تی ی پرسش ها و نارضا

وط    ا ی  تو یلغو حق و   شنهاد ی رابطه دو پ  نیبزرگ، خلق کرده است. در ا هم  مشی
ن موارد استفاده از آن مطرح شده است ن و محدود ساخیی   .ساخیی

  کیوارد    تیآن فراهم شد تا بشی   یبرا  جنگ رسد، فرصت مناستر   انیاز پا  پس
 ک
ٔ
    فن یمرحله

ً
 یتازه در زمکامال

ٔ
م  نه

 
ن تا ن ب   دار یپا   ت یصلح و امن  ی  ش    ، الملیل  ی  گستی

 مف  ی ها  یهمکار    ق یو تعم
ً
  شه یاز معضالت موجود و ر   یار یو حل بس   د یمتقابال

ن  عوامل و زم که    یطور شود. و اما،    لوبال بروز خطرات گ  یها   نهیکن ساخیی
ا  میدانیم با  ن یاز  چنان که  ا   د یچانس   مورد  در  بحث  و  نه شد.    ن یاستفاده 

له بس 
 
 سخن انی پادراز دامن است.  ار یمسا

ا  هدف اصیل -۱ ن به رسما  نیمن در  پرداخیی و راه رشد    یدار   هینبشته 
ن الیو سوس یدار  هیرسمات  غ   و احزاب چپ و چپتی نه بود؛ م ت 

ا  -۲ تا طور   نیهدف من  تعر   یبود  مورد نظر    ف یکه وعده کرده بودم 
 کنم؛   هیخود را از چپ ارا

م -۳ د  خواستمیهمچنان  از     نکایی    گر یتابار  عده  آن  توجه  به  هم  را 

ز  ظاهر  به  پوت  ر یهموطنان که  تجاوز  از  چپ  ن نام  ن اوکرا  هیعل   ی    باین یپشت   یی 
ن ن  آن همسخناین   ینکات برا  نیا   د یبرسانم؛ شا  کنند،یم من با    یکه بحث ها  ت 

 ؛نه باشد  از دلچستر  خایلدنبال کرده اند،  سبوکی آن عده را در ف

س  تن یجهانب  -۴ مسا  استیو  حقوق   کیبه    گر ید  لیو  نظر  از  سو، 
ن ب ن بر اوکرا  هیالدول، حمله روس ی  است.    تیجنا  کی  جهیتجاوز و بالنت   کی  یی 
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ن و اوکرا  هیروس  خ ی    مورد تار   نیدر ا  خی    مراجعه به تار  در   خی    مراجعه  به  تار   ، یی 
ها جنگ  د  ی مورد   

ٔ
ه  گر یتجاوپزکارانه امثالهم  م چیو  نه  تجاوز   تواند یکدام 

ن بر اوکرا هیروس ئه و حتا توج یی    .کند   هیرا تتر

ن پوت  -۵ ن اوکرا  هیبا تجاوز عل  ی  و    تن ی نه تنها سبب کشتار هزاران اوکرا  یی 
 
ی

م   آواره گ جمع  ونیلیچند  ن اوکرا  تی از  سنگ   یی  خسارات  وارد کردن  ن و  بر    ی 
ن اوکرا امن  یی  با مخاطرات  جد  تیشده و صلح و  اروپا و جهان    یرا در همه 

  ختهیر   ناحقروس هم به    بل  سبب شده تا خون هزاران نظایممواجه ساخته،  
ن ن   گر یشود و هزاران تن د شان را از دست بدهند. رصف نظر    جسماین   سالمتی   ت 

ن که جنگ اوکرا  نیاز ا جنگ    نیا  هر صوریی   د،در یانکشاف نما  یت  در چه مس   یی 
ن ن  هیروس یبرا   .خواهد داشت یار یناگوار بس  یامدهایپ  ت 

ن که از تجاوز پوت   من باز هم از آناین   -۶ ن بر اوکرا  ی    کنند، یم  باین یپشت   یی 

سمیم ن : چه چ تر ن چن ک یتا شما  شود ی سبب م یت   !د؟یرا اتخاذ کن موضیع ی 

 : میگو یبه آنان م من

  ؛باشید   – د یو تا هنوز هست  د یبود ستی کمون -

 ارتان؛یبازهم اخت  -دیکنی م ایر یرا مثبت ارز  یشورو تجربه دوران  -

از آن کشور و مردمش    و خاطرات خویسی   د یدرس خوانده ا  هیدر روس -
  د؛یداشته باش –  د یدار 

 د؛ یداشته باش –  د یرا دوست دار  رویس اتیهتن و ادب -

  اد یبه    د یرا با   نیوجود نه دارد ا  گر ید  یی رفته که شورو  ادتانیاگر    و اما، -
 تان آورد؛ 

ن رفته که هشت ثور را کرمل   ادتانیاگر   -  ادتانیبه   د یرا با  نیزد، ا  د یکل  ی 
 آورد ؛ 

توسط کرمل   د یاگر کل - را  ثور  هشت  ن زدن  م ی  درست  از   د،ی دانیکار 
 د؛یدست بردارشو نه دارند،  موضع همخواین  ن یکه با ا  گرتانید یادعاها

ن الیکه مخالف امتر   د ییگو یاگر م -   نیو اما در ا  د یباشخوب    د،یهست   مت 
ن الیصورت امتر   ؛  (۳) د یروس را هم فراموش نه کن م ت 



 ------------------------------------------------------------------------------ 
 [202]                                            همه ما را محکوم کرده است« »تاریخ

 

مواضع    - اروپا   در  افرایط  راست  چرا  بفرمایید که  دقت  هم  مورد  این  در 
 پروپوتیتن دارد؛ 

ن و اما اگر کرمل -  تان است  ی 
ٔ
و هیچ سند و مدرک و استدالل منطفی   قبله

خواهد    جا یو ب  هودهی با شما ب  صورت هر گونه بحتر   نی؛ در ا را نه یم پذیرید  
  بود؛ 

ن نوشتم که پوت  را خطاب به آناین  ت  اخ فقرهٔ  است  ار یشان مع یبرا هیو روس  ی 
ن و نه قوان ن ب   ی  و حق و عدالت و منطق. و چند فقرٔه  باال تر را خطاب    الملیل   ی 
تکان    نیکه با ا  ن یا  د یبه ام  –اند    یدچار خوابگرد  د ی نوشتم که شا  به کساین 

 شوند.  دار یب

+ 

ا   نیا  لیتفص ( ۱) و  ام  نوشته  خاطراتم  در  من  را  از    نیموضوع  بخش 
ن در  طراتم را اخ ن مجموعه و نت   . د یبخوان د ی توانیم  یی در آسمادر همی 

(۲)   
ٔ
 ما را محکوم کرده است« و مراجعه بفرمایید به مقاله

ٔ
»تاری    خ همه

 واکنش ها به آن. 

(۳)   
ٔ
 برای خواندن نظر من در این مورد مراجعه بفرمایید به مقاله

ن الیامتر  استعمار نو،»  «نو و ما  مت 

 ف
ٔ
 (یدیعب د یحم سبوکی)از صفحه
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