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 پیشگفتار:
 

 آن در وجود جهانِ (طبیعتِ) در حالتداوم خلقت و 
آفرینش حیات و درین  .، قانونمند اند، تغییر و تکاملحرکت

، ط نمندیانسان بربنیاد همین قانو میان تکامل و پرورش
تدریج ،ه و بغرنج تغییر و تکامل تحقق پذیرفت پروسۀ طوالن

خلقت در جهان هست و  است. بنابرین انسان عالیترین محصول
است. به همین ملحوظ قوانین طبیع بر  جامعه جزء عال آن

انسان و جامعه و پروسۀ تاریخ حرکت، تغییر و تکامل آنان نیز 
و اما با این تفاوت حاکم اند که: در طبیعت تحقق این قوانین و 
حرکت، تغییر تدریج و در نهایت تکامل آن نتیجۀ تعامالت 

اقد شعور) صورت م گیرد؛ در حالیه در جامعه اجسام ساده (ف
در پروسه تحقق قوانین متذکره، انسان ـ این عالیترین محصول 
تکامل طبیعت ـ بمثابه عامل صاحب شعور، آگاه، اندیشور و 
خردورز نقش ایفا مینماید. درک انسان از این قوانین و عملرد 

ابط فرد با هدفمند او در بستر قوانین مذکور، باعث انتظام رو
جامعه و در نتیجه توأم با حفظ ثبات، حرکت اجتماع را بسوی 

 .ارتقا و تحول استقامت میبخشد

هر ی از انسانها بمثابۀ افراد اجتماع، بر بنیاد سطح و 
سویۀ درک خویش ـ از بی سواد تا دارندگان عالیترین درجات 
تحصیالت اکادمی ـ نسبت به محیط پیرامون خویش اعم از 
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بیعت ناب و جامعه، دیدگاه ها و برداشت های مخصوص به ط
خود را دارند. که این دیدگاه ها و برداشت ها از ی طرف در 
طول حیات او (از گهواره تا گور) و در جریان عملرد و تجربۀ 
 ل مش روزمرۀ اش ضمن روابط و مناسبات پیچیدۀ اجتماع

ادات او مبدل م گیرند، محتوا م پذیرند و در نهایت به اعتق
گردند و از طرف دیر همین دیدگاه ها و برداشت هایی که به 
 رد او را در تمام ابعاد زندگاعتقادات او مبدل شده اند، عمل
اجتماع استقامت میدهند. بنابرین اعتقادات و عمل روز مرۀ 
افراد اجتماع دارای روابط پیچیدۀ اند که بر همدیر اثر 

پذیرندگذاشته و از همدی ر اثر م.  

در بستر همین اثر گذاری و اثر پذیری متقابل است که 
هم انباشته های ذهن و اعتقادات ناش از آن و هم عملرد 
افراد از ساده به پیچیده و از ادنا به اعل، پیوسته تغییر نموده و 

 .تکامل م یابد

تغییر و تکامل افراد ی جامعه یسان، همزمان و 
دیر صورت نم گیرد. زیرا اختالفات فردی ناش از موازی با هم

تفاوت استعدادهای طبیع و ناهمون های امانات و فرصت 
ها، بر پروسه تغییر و تکامل این افراد اثر گذاشته آن را تسریع 

 .نموده، غنا بخشیده و یا بط ساخته و در سطح نازل نگهمیدارد

اگر از ی توضیحات فوق مؤید این حقیقت نیز است که 
 طرف دیدگاه ها و اعتقادات فرد، در بستر مناسبات اجتماع
شل م گیرد و محتوی ـ علم و یا خراف ـ م پذیرد، از طرف 
دیر دیدگاه ها و عملرد افراد شاخص جامعه، متناسب به 
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و مقام اجتماع آنان، نیز بر پروسۀ تغییر و تکامل  سطح درک
جامعه اثر م گذارند. این اثر گذاری میتواند عقب گرایانه، 

 .محافظه کارانه و یا ترقیخوانه باشد

افراد شاخص  صیات سه گانه فوق است کهبنابر خصو
متذکره، همزمان با تبارز شان در وضعیت سیاس، بدور 

یروهای سیاس با گرایشهای همفکران خویش جمع شده، ن
ارتجاع، محافظه کار و ترقیخواه را تشیل میدهند. حضور و 

بارزۀ قانونمند، اما موجودیت این نیروها در وضعیت سیاس و م
فراز و نشیب شان در تقابل با همدیر، مصدر پیچیده و پر 

 .تغییرات تدیریج و در نهایت تکامل پایدار جامعه م گردد

ست جامعۀ افغانیختار اجتماع ـ سیاس حزب وطن سا
ترقیخواه و تحول طلب جامعه و راه روان راه و که در آن افراد 

آرمانهای شهید دوکتور نجیب اله ـ نخستین رهبر این حزب و 
بطور داوطلبانه متشل  طراح اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل ـ

ی اع ـ اقتصادگردیده، با درک علم از مرحلۀ کنون رشد اجتم
،مصالحۀ مل کشور و در پرتو اندیشۀ سیاس و اوضاع عین 

بی به این اهداف، اهداف سیاس خویش را تعیین و جهت دستیا
خویش را انتظام بخشیده و  اسلوب و افزار و سیاست های عمل

 .مبارزه مینماید

بمثابه ی نیروی سیاس ترقیخواه و تحول  حزب وطن
 وضعیت کنون ناخت علم؛ نه صرف به شجامعۀ افغان طلبِ

نیز  این وضعیتجامعه افغان میپردازد؛ بله به تغییر و تحول 
 :متعهد است. بنابرین پاسخ به این دو سوال ضروری است که
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ـ دیدگاه حزب وطن در زمینه شناخت از مختصات  1
 کنون جامعۀ افغان چونه است؟

ـ اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل چونه اندیشه ای است  2
شناخت مختصات کنون جامعۀ افغان  برای آن را حزب وطنه ک

و همچنان تغییر و تحول آن در عرصه های اجتماع، اقتصادی، 
فرهنگ، سیاس، دفاع ـ امنیت و روابط خارج رهنمای فکری 

در نظر  خویشاهداف  ـ سیاس خود قبول و جهت دست یابی به
 است. داشته

وضعیت کنون  ـ حزب وطن جهت تغییر و تحول 3
ودرین زمینه از کدام  دستیابی به کدام اهداف را در نظر دارد

 .استفاده مینماید؟ سیاس افزاراسلوب و 

درسنامه های این مجموعه جهت توضیح ابعاد مختلف 
موضوعات مطروحه در سواالت فوق و سایر مسایل مربوط به 
 حزب وطن اختصاص یافته و تالش بعمل آمده است تا درسنامه

 های موردنظر در حد ممن ساده و مختصر توضیح گردند.

 فقیرمحمـد ودان
 
 



 

 

 

 درسنامۀ شماره اول:

 

 در بارۀ تغییر و تکامل 
 ادیــاعی ـ اقتصـتمـاج

واقعیت های تاریخ و نتایج علم از این واقعیت ها بطور 
جامعه به طور متداوم در حال تغییر  انکار ناپذیر مؤئد آن اند

(دگرگون های کم) و تکامل (دگرگون های کیف) است. اگر 
مرور و یا در بستر طوالن گذشت زمان  این تغییر و تکامل را در

در نظر بیریم، تغییر و تکامل جامعه را در بستر تاریخ مورد 
یاد » تغییر و تکامل تاریخ جامعه«توجه قرار داده ایم که به نام 

م شود. تغییر و تکامل جامعه در دو مسیرِ باهم مرتبط و درهم 
 .رت م گیردتنیدۀ ساختاری ـ هویت (اتنی) و اقتصادی صو

 :الف ـ تغییر و تکامل ساختاری ـ هویتی جامعه

سنگ بنای ساختاری ـ هویت جوامع بشری، در بستر 
تکامل تاریخ خود، زمان گذاشته شد که انسان تشیل 
خانواده نمود و بعد در تداوم همین تغییر و تکامل تاریخ، به 

شیل ت طایفه، قبیله، قوم، ملیت و ملتتدریج و باالترتیب 
جدید، بسوی » نهضت«گردید و اینک جوامع بشری با آغاز 
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جهان شدن گام برداشته اند. گذار جوامع بشری از هر ساختار 
 تغییر کیف ردیف فوق الذکر به ساختار بعدی، محصول ی اول
(تحول و یا تکامل ساختار اجتماع از ی مرحله به مرحلۀ 

ویت (اتنی) جامعه از دیر) بوده که توأم با آن ساختارهای ه
و در نهایت از حالت » اعل«به » ادنا«و از » پیچیده«به » ساده«

  .عقب مانده، به ترق یافته تر تکامل نموده و یا مینمایند

» مدرن«مختص جوامع » ملت«تکوین و عینیت یافتن 
نیز در تداوم بستر و بر بنیاد » جهان شدن«بوده و نهضت 

آغاز گردیده است؛ در حالیه  »مدرن«ارزشهای جامعۀ 
، متعلق »سنت«، به جوامع »ملت«ساختارهای قبل از تکوین 

 .اند

 :ب ـ تغییر و تکامل اقتصادی جامعه 

جامعه در بستر تکامل تاریخ خود، توأم و یجا با تغییر 
و تکامل ساختاری ـ هویت خود، از لحاظ اقتصادی نیز تغییر و 

ان اجتماع برای ادامۀ حیات و رفع تکامل نموده و مینماید. انس
نیازمندی های خویش، پیوسته و در امتداد حضور تاریخ خود 
به ابتکار دست زده، تالش نموده تا امانات و سهولت های 
جدید و بیشتر را بار گرفته و در نتیجه سطح اقتصاد خویش را 
ارتقأ داده و به حیات اقتصادی خویش انتظام و کیفیت بهتر 

  .دببخشی

بنابرین نظام اقتصادی جامعه نیز مانند ساختارهای 
و » اعل«به » ادنا«و از » پیچیده«به » ساده«اجتماع، پیوسته از 
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در نهایت از عقب مانده به پیشرفته تر تکامل نموده و مینماید. 
اقتصاد جوامع بشری از آغاز تا اکنون انواع و اشال اقتصاد 

ادۀ طبیع: جمع آوری حاصالت طبیع (استفاده از محصوالت آم
 ار حیوانات و پرندگان)، اقتصاد شبانو ش زمین ،سردرخت
(اهل ساختن و تربیۀ حیوانات و استفاده از محصوالت و نیروی 
فزی آنان)، اقتصاد رزاعت و مالداری (آماده نمودن و کشت 
زمین، تربیه و نکهداشت حیوانات اهل و استفاده از محصوالت 

توأم با ختم کوچیری و اقامت در ی محل ثابت)، اقتصاد آنان 
زراعت و صنعت (افزون بر زراعت و مالداری، انسانها در کارگاه 
ها و سرانجام در فابریه های بزرگ به ساختن البسه و سایر 
اشیای مورد نیاز پرداختند) و درنهایت اقتصاد زراعت، صنعت و 

کامل تاریخ اقتصاد جامعه را تجارت را دارا بوده که مراحل ت
مشخص م سازند. قابل تذکار است که اینک در متن مرحلۀ 
تکامل اخیرالذکر اقتصادی (اقتصاد زراعت، صنعت و تجارت)؛ 

افزارهای هوشمند زاید کمپیوتر، انترنت و سایر کاربا نقش روبه ت
تولیدی و خدمات در پروسۀ تولید، توزیع و یا مبادله، تغییرات 

 .میق را باعث گردیده و میرددع

باوجود آنکه تغییر و تکامل ساختاری جامعه و تغییر و 
تکامل اقتصادی آن دارای مختصات جداگانه اند، ول این دو 
چنان باهم مرتبط، در هم تنیده و دارای اثرگذاری متقابل بر 
همدیر اند که در بستر واحد تغییر و تکامل تاریخ جامعه 

» تکامل اجتماع ـ اقتصادی«ند و با مفهوم واحد تحقق م پذیر
افاده م گردند. تکامل اجتماع ـ اقتصادی نه صرف باعث تغییر 
کیف ساختارهای اجتماع ـ هویت و نظام اقتصادی جامعه 
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میردند؛ بله تغییرات کیف را در ابعاد مختلف فرهنگ معنوی 
سان اعم از: و مادی (فرهنگ معنوی همه فرآورده های معنوی ان

علوم، هنرها، زبان و ادبیات، افکار و اندیشه ها، رسوم، عادات 
و سایر ارزشهای معنوی را افاده نموده و فرهنگ مادی همه 
کارافزار و سایر اشیا و ساختارهایی را شامل میردد که نسل 
های متعدد انسان در امتداد تکامل تاریخ خویش ساخته، به 

ده قرار داده و به ارث گذاشته اند) جامعه کار گرفته، مورد استفا
بات اجتماع ـ اقتصادی و همچنان در چونگ روابط و مناس

  .د جامعه نیز م گرددمیان افرا

چون تغییرات اجتماع ـ اقتصادی توسط انسان و در 
جریان کار و تجربۀ عمل او صورت مییرند، پیوسته باعث تغییر 

تغییر و تکامل جامعه نیز  و تکامل خود انسان و در نتیجه
میردند. این تغییر و تکامل که در بستر عملرد عاملین فوق 
الذکر و تاثیرات متقابل آنان بر همدیر صورت مییرد؛ نه ساده 
و در خطوط مستقیم؛ بله نهایت پیچیده، توأم با فراز و فرود و 
جازدنهای گذرا و در خطوط مارپیچ (فنر مانند) صورت م گیرد 
که نتایج آن از پائین به باال، از ادنا به اعل، از ساده به مغلق و 

  .باشدیت از عقبمانده به پیشرفته تر میدر نها

بادرنظرداشت توضیحات فوق، الزم و ضرور است تا با 
مفاهیم انسان (بمثابه فرد اجتماع)، خانواده و سایر گروهای 

ثال: انسان و یا ساختاری ـ هویت، برخورد تاریخ صورت گیرد. م
ا ساده ترین و بدوی ترین افراد ی خانواده ای که قرنها قبل ب

افزار (مانند تراشه های سنگ، یا قلبه، گاوگادی) کار نوع کار
مینمودند و یا اکنون کار مینمایند؛ تا انسان و یا افراد خانواده 
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(مانند ماشین های چیده ترین و عصری ترین کار افزارای که با پی
شرفتۀ صنعت، ماشین آالت زراعت و سفینه های فضایی) کار پی

مینمایند، از لحاظ فرهنگ دو انسان و دو خانوادۀ متفاوت اند. 
به همین تناسب انسان و افراد خانواده های سنت محصور در 
چهار دیوار هویت و معتقد به سنن، عادات و ارزشهای قبیلوی و 

آن، با انسان و »(!) راتافتخا«و » نام و نسب«قوم؛ مانند 
 خانواده های توسعه یافتۀ دارای هویت و معتقد به ارزشهای مل
و فراتر از آن انسان و افراد خانواده های منتسب به هویت و 
معتقد به ارزشهای انسان، انسانهای متفاوت اند. به این ملحوظ 
توجه به سطح رشد و تکامل اجتماع ـ اقتصادی جامعه برای 

 یاس، از اهمیت فوق العاده برخوردار است. احزاب س

نیروهای سیاس ای که ادعای رهبری، انتظام و استقامت 
 بخشیدن جامعه را دارند، بدون درک، تحلیل و استنتاج علم

اجتماع ـ اقتصادی جامعه،  واقعیت های مرتبط به سطح رشد
و  و تاری گام برداشته، اشتباهات جبران ناپذیر را باعث در خأل

حت فاجعه م آفرینند. بدین ملحوظ ضرور است تا ط مباحث 
بعدی در مورد مختصات سطح رشد اجتماع ـ اقتصادی 

 .افغانستان در شرایط موجود، بطور مختصر بحث گردد
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 :ومدرسنامۀ شماره د

 

 در بـاره مختصات جامعۀ افغانی
 در آستـانـۀ آغـاز پـروسـۀ گـذار

اجتماع ـ اقتصادی، لحاظ رشدن ازجامعۀ کنون افغا
 جامعه ای است که در مرحلۀ گذار از ی»به » جامعۀ سنت

قرار دارد. در آستانۀ آغاز گذار » جامعۀ نوین«یا » جامعۀ مدرن«
متذکره نیز جامعۀ سنت ـ مانند امروز ـ از تبارهای مختلف؛ اعم 

رکمن ها، بلوچ از پشتون ها، تاج ها، هزاره ها، ازب ها، ت
غیره متشل بود که آنها ط قرن های متمادی ا، نورستان ها وه

باهم و در کنار هم زیسته، باهم سرنوشت مشترک داشته، به 
تنوع فرهنگ مادی و معنوی کشور شل و محتوا بخشیده و در 
برابر هجوم استیالگران از سرزمین های شان به دفاع پرداخته 

های فوق، بنابر  اند. ول باوجود مشترکات خویش در زمینه
مختصات تسلط نظام قبیلوی، عقب ماندگ شدید اقتصادی و 
فرهنگ، تسلط نظام های استبدادی و موقعیت حساس و 
 جغرافیایی، نتوانسته بودند در سطح ساختمان پیچیدۀ طبیع

با » ملت«از رشد اجتماع ـ اقتصادی قرار گیرند که به مفهوم 
به خاطر وضاحت بیشتر  آن، عینیت بخشند.» مدرن«محتوای 

 :الزم است، این مختصات را در ذیل بطور مختصر ذکر نمائیم
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  :ـ مختصات اجتماعی 1

به جامعۀ » سنت«در آستانۀ آغاز پروسۀ گذار از جامعۀ  
، در افغانستان ساختار قوم و قبیلوی، هویت افراد »مدرن«

جامعه را مشخص م ساخت (سوال کیست؟ جواب مبتن بر 
قوم و چه بسا قبیلوی دریافت میرد). اکثریت ساکنین هویت 

افغانستان در محیط بستۀ روستاهای متعلق به اقوام و قبایل 
خویش زندگ مینمودند و نوع سلسلۀ مراتب و قشربندی ثابت 
مردساالرانۀ اجتماع (خان یا بی، مال و رعیت) در داخل 

سل به سازمان قبیلوی وجود داشت که چنین سلسلۀ مراتب ن
نسل و از پدر به پسر بطور میراث انتقال م یافت. جدا زیستن از 
قوم و قبیلۀ خود و زندگ در روستاهای مربوط به اقوام و یا 
قبایل دیر، به معن بریدن از ریشه های نسبی و ذلتبار انگاشته 

شدن در میان قبیلۀ دیر بود که صدمه به » همسایه«شده و 
عاملین آن با تحقیر مواجه میردیدند. موقف اجتماع تلق و 

به افراد ی فامیل، نسل به نسل » همسایه«زیرا اطالق کلمۀ 
 .خوانده م شدند» بیانه«تداوم یافته و 

افزون بر آن زندگ شهری نیز نه تنها محدود؛ بله با 
مختصات شهرهای مدرن، فرق داشت. زیرا محالت شهرها نیز 

قبیلوی، همچنان سمت، دین و  چه بسا که بر بنیاد مختصات
مذهبی تقسیم گردیده بودند. بر این بنیاد خانواده های مرتبط به 
ی قوم و یا قبیله، ی سمت و همچنان پیروان ادیان و مذاهب 

 .محالت زندگ مختص به خود را داشتند
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  :ـ مختصات اقتصادی  2

بخش بزرگ اقتصاد جامعه بر زراعت و مالداری متک و  
ر کار زراعت همان افزار سادۀ سنت (قلبه، بیل، داس و ...) افزا

بود که ط قرون متمادی بدون تغییر و نوآوری از ی نسل به 
نسل دیر انتقال میردیدند و به این ملحوظ سطح تولید بسیار 

کار ساده و سنت و تغییر . تعداد شغل محدود، افزارنازل بود
وستاها افزون بر خان (یا شغل بسیار کم صورت م گرفت. در ر

که با اخاذی از » رعیت«و » دولت«بی)، مل (فرد رابط میان 
مردم تمویل م گردید)، مال و دهقان؛ استاکار(فرد دارای پیشۀ 
واحدی شامل:آهنگر، نجار، معمار و...)، نساج (جوال) و سلمان 
وجود داشتند. پیشه های متذکره اکثراً بدون تغییر و با کارافزار 
 و ساده، از پدر به پسر و همینطور نسل به نسل انتقال م سنت
یافت. با پیشه و پیشه وران برخورد تحقیرآمیز صورت م گرفت. 
خطاب جوال (نساج) و دالک یا ډم (سلمان) معادل به دشنام و 

خان،  :بمنظور تحقیر و توهین بار برده م شدند. برعکس
 (سیدها، حضرت ها، بی، مل، مال و منسوبان نَسبی دین

 خواجه ها، میرها و ...) چه بسا که در پروسۀ تولید سهم فزی
و فن نداشتند، نسبت به دیران نه تنها از مقام و موقف برتر 
اجتماع برخوردار و معزز بودند؛ بله بیشترین سهم را از 
نعمات تولید اجتماع نصیب م شدند. در محالت پول رایج 

ه مفهوم امروزی آن وجود نداشت، در صورت محدود و بازار ب
 .ضرورت تبادلۀ جنس به جنس صورت م گرفت
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 ـ مختصات فرهنگی  3

فرهنگ قبیلوی بر تمام ابعاد زندگ اجتماع و معنویات 
جامعه مسلط بود. بنابرین عادات، رسوم و عنعنات قبیلوی به 

ک پدیده های مقدس عدول ناپذیر تبدیل و در تمام روابط و سلو
اجتماع رسوخ داشته بر آنها اثر میذاشت. افزون بر آن 
تعصبات شدید میان پیروان مذاهب متعدد، بر وفاق دین غلبه 

، اکثراً در »خصوص«داشت. نظام آموزش بطور سنت و 
نهادهای سنت دین فارغ از دخالت حومت (مدارس، مساجد، 

قایای تکیه خانه ها، درمسال ها، کنیسه ها و نهادهای ب
اعتقادات دین و مذهبی باستان در میان الینایی ها و غیره)، 
توسط علمای دین پیش برده م شد. بی سوادی گسترده و 
کتلوی وجود داشت. مثالهای برجستۀ زندگ کوچیری، مغاره 
نشین و پوست پوش دیده م شد. این وضع باعث انجماد 

راف و سطح نازل فکری، دلبستگ شدید به مظاهر و نمادهای خ
تحرک و روابط اجتماع (فیصدی زیاد ساکنین محالت در تمام 
عمر خود حت ی بار به شهرها سفر نم نمودند) و ابتکار 
گردیده و در برابر تحوالت فرهنگ مقاومت موجود و شیوع 

 .عناصر جدید در فرهنگ قبیله، بدعت و گناه تلق م شد

  :ـ مختصات نظام سیاسی  4

های استبدادی سلطنت مطلقۀ موروث، با اتکأ بر  نظام 
نظام قبیلوی و مثلث قدرت (سلطنت، خان و مال) و همچنان با 
رابطۀ سلطنت ـ رعیت (نه دولت ـ ملت) و روش حومتداری 

، مشخصۀ نظام سیاس محسوب م »تفرقه انداز و حومت کن«
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ولت گردید. خانوادۀ سلطتن نه تنها تمام مقامهای اول قدرت د
مرکزی و محل را در اختیار داشتند؛ بله بخاطر حفظ و یا 
کسب کامل قدرت باعث جنگ های داخل ویرانگر نیز 
 ،ردیدند. در محالت اکثراً نهادهای ممثل دولت (دوایر ملمی
نظام و امنیت، ماتب، شفاخانه ها، سرک ها و ...) وجود 

ادارات حومت  نداشت. صرف مل های قریه، روابط مردم با
 .را تامین و مالیات دولت را جمع آوری مینمودند

روابط سیاس با دول دیر محدود و چه بسا که بنابر 
نفوذ استعماری، از حومت ها صالحیت تامین چنین روابط 

 .سلب گردیده بود

 :ـ موقعیت حساس و پیچیدگی جغرافیای فزیکی  5

ای سربفل ساختمان طبیع پیچیدۀ ناش از وجود کوه
کشیده و دره های مجزا و با موانع و دشوار گذر، حصارهای 
طبیع محسوب میردیدند که در نتیجه احساس سرسخت و 
مقاومت را در مردم تقویه نموده، روابط میان ساکنین محالت و 
 ،شدن پروسۀ امتزاج قوم دره ها را محدود ساخته، باعث بط

  .تصادی م گردیدهمسان فرهنگ و تضعیف مراودات اق

پروسۀ گذار از جامعۀ سنت با مختصات پنجانۀ فوق به 
 1257ـ  1242سوی جامعه مدرن، از دوران امیر شیرعل خان (

م)، تحت تاثیر افکار سید جمالدین 1878ـ 1863هـ ش مطابق 
در » نو آوری«افغان؛ این شخصیت نامدار تجددگرای اسالم، با 

توسط » کابل«ه (انتشار نشریۀ برخ عرصه های فرهنگ جامع
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ـ  1863مطابق  1245ـ  1242سید جماالدین افغان ط سالهای 
و بعد از آن نشر و پخش روزنامۀ شمس النهار در  1866
ست و ادارۀ پ سیس چاپخانۀ باالحصار کابل،م، تا1868

متب حربیه و...)، آغاز و بعداً در زمان امیر  مخابرات،
ه خان با تاسیس عبدالرحمن، امیر حبیب اله و شاه امان ال

ها)، و تاسیس تگاه های کوچ صنعت (مونو فکتوربرخ دس
زنان و ارتقای نقش » کشف حجاب«ماتب و انجمن های ادبی، 

اجتماع آنان، ادامه یافت و این انکشافات در زمان محمـد 
اوود و حاکمیت حزب د ظاهرشاه، ریاست جمهوری محمـد

تان، تعمیق و گسترش یافت؛ اما جنگ دموکراتی خلق افغانس
 میان مدعیان قدرت، اغتشاش های تحری رر داخلهای م
شده از جانب استعمار و مداخالت مستقیم استیالگرانه آنان در 
گذشته و بخصوص بعد از انتقال قدرت به تنظیم های جهادی و 

، سیر رو به پیشرفت »طالبان«در نهایت سلطۀ قرون وسطایی 
بسوی نهادینه شدن جامعۀ نوین را نه تنها با آغاز شده 

مشالت؛ بله با سقوط قهقرایی مواجه نمود. اما بعد از سقوط 
طالبها و حضور جامعۀ جهان در افغانستان، باوجود ادامۀ جنگ 
و مقاومت نیروهای ارتجاع و محافظه کار، روند متذکره دوباره 

 .آغاز و پروسۀ گذار تسریع گردیده است

ت فوق مؤید آن اند که امتداد زمان این گذار با توضیحا
وجود حضور نهضت های فکری ـ سیاس استقامت دهندۀ 
ترقیخواهانه (نهضت فکری سید جمال الدین افغان و پیروان او، 
نهضت های اول و دوم مشروطیت، نهضت دوره هفتم شورا، 
نهضت دهۀ دموکراس و اثرات بعدی آن) که توأم با فراز و فرود 
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سال را در بر  156و جازدن هایی مرر ادامه یافت؛ بیش از 
گرفته و هنوز هم تا دستیابی به نهادینه شدن ارزشهای جامعۀ 
مدرن، سالها فاصله داریم. در حالیه کشورهای مماثل 
افغانستان ـ و از جمله کشورهای منطقه ـ که سالها بعد از 

اند، نسبت به را آغاز نموده » جامعۀ نو«افغانستان گذار به 
افغانستان سالها جلو رفته اند. این حقیقت خود مؤید سیر بط و 

  .در کشور ما م باشد» جامعه نو«کاهالنۀ پروسۀ گذار به 

در نتیجه تصریح باید کرد که اگر از ی طرف مقاومت و 
سخت جان جامعۀ سنت محافظه کار و جنگ های داخل میان 

لت پروسۀ نهادینه شدن مدعیان قدرت باعث بطالت و کها
ارزشهای جامعۀ نوین محسوب م گردد؛ از طرف دیر 
اشتباهات مرر نیروهای ترقیخوا در چونگ استقامت دادن و 
مدیریت پروسۀ گذار نیز درین زمینه تاثیرات منف بجا گذاشته و 
بخصوص زیان های ناش از آن، زمان فاجعه بارتر گردیده که 

سؤ استفادۀ نیروهای خارج بخاطر  عوامل فوق الذکر مورد
دستیابی به اهداف و منافع شان قرار گرفته و به اغتشاشها، 

 .جنگ ها، بی ثبات ها و نفاق دامن زده اند

در اخیر نهایت ضرور است تا به این سوال با اهمیت نیز 
توجه نمائیم که نیروهای ترقیخواه جامعه، بنابر کدام علل و 

اهداف و آرمانهای خویش، بخش از  عوامل و برعکسِ ماهیت،
مسوولیت بط بودن پروسۀ گذار به جامۀ نوین را بعهده دارند؟. 

 .جواب به این سوال را در درسنامۀ بعدی خواهیم خواند
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 :مدرسنامۀ شماره سو

 

 نیروهای سیاسی و چگونگی ارتباط
 آنـان بـا ارزشهـای فـرهنگی جـامعه

مسوولیت بط بودن در درسنامۀ شماره سوم، ی بخش 
پروسۀ گذار و حت خونریزی ها و سایر زیان های بی لزوم آن را 
به نیروهای ترقیخواه افغانستان در حال مرتبط دانستیم که در 
ماهیت، اهداف و نیات وطنپرستانه و ترقیخواهانۀ این نیروها 
(نهضت فکری سید جمالدین افغان، نهضت مشروطیت اول و 

م شورا و نیروهای ترقیخواه دهۀ دوم، نهضت دور هفت
 خلق افغانستان) هیچ ش از جمله حزب دموکراتی ،دموکراس
و شبهه ای نمیواند وجود داشته باشد. این مسوولیت ها نه از 
نیات آنان، بله از اشتباهات شان ناش میردد. این اشتباهات 
اکثراً به سطح نازل آگاه و یا عدم توجه شان به ارزشهای 

گ جامعه مرتبط بوده اند. بنابرین ایجاب مینماید تا فرهن
نخست از همه چونگ ارتباط نیروهای سیاس با ارزشهای 

 .فرهنگ جامعه توضیح گردد

در درسنامۀ دوم همین سلسله توضیح گردید که پروسۀ 
تغییر و تکامل اجتماع ـ اقتصادی، در بستر تاریخ و امتداد 
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ز ساده به پیچیده و از ادنا به اعل زمان، بطور مارپیچ (فنری) ا
تحقق م پذیرند. در حقیقت این تغییرات اجتماع ـ اقتصادی 
جز تغییر و تکامل فرهنگ جامعه در ابعاد مادی و معنوی آن 
چیزی دیری نیست. در بستر تاریخ همین پروسه تغییر و 
تکامل فرهنگ جامعه است که برخ از افراد تالش مینمایند تا 

کم استعداد و ذکاوت فردی خویش، توأم با شناخت بیشتر به 
فرهنگ » نو«و عمیق تر محیط پیرامون خود، فرآورده های 

(مادی و معنوی) را تولید و یا بنابر تاثیر، تبادله و یا هم نفوذ 
متقابل فرهنگ میان جوامع مختلف، ارزشهای کسب شدۀ 

، لباس و سلوک) را فرهنگ جوامع دیر (مثال: اندیشه، کار افزار
در محیط اجتماع خود مطرح نمایند، تا زندگ را بهتر و زیباتر، 
انجام کار را راحت تر و سطح کمیت و کیفیت فرآورده های 

های » نو آوری«تولیدی خویش و جامعه را ارتقأ دهد. این 
فرهنگ نه تنها باعث تغییر فکری و دیدگاه های افراد مبتکر 

باعث تغییرات متذکره گردیده؛ بل ه به مرور زمان و در صورت
فکری و دیدگاه های افراد دیر جامعه نیز میردد که جامعه با 
نوآوری های ارایه شده بوسیلۀ این افراد پیشام آشنا و آن را 

فرهنگ  ینتائید نموده و پذیرفته باشند. هرقدر که ی ارزش نو
طایفه به قبیله، از از فرد به خانواده، از خانواده به طایفه، از 

قبیله به قوم، از قوم به ملیت، از ملیت به ملت و از ملت به 
جامعۀ جهان و یا هم از فرد به نهضتهای گسترده و گسترده تر 
اجتماع رسوخ نماید و مورد قبول قرار گیرد، به ارزش دیرپاتر و 
تاثیر گذارتر مبدل میردد. زمانیه این ارزش فرهنگ توسط 

ی مذکور تائید و قبول گردید، بامرور زمان به شل مجتمع ها
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الیه ای از اعتقادات و باورها در ضمیر ناخودآگاه آنان ترسب 
ن را سمت داده و استقامت م نموده، نه تنها اندیشه و عمل آنا

بله ط جریان عادی تاریخ، از نسل به نسل انتقال  بخشد؛
هنگ از ی نسل به م گردد. در حقیقت انتقال انباشت های فر

نسل دیر و همچنان تحقق تدریج نوآوری ها که زمینه های 
تغییر و تحول ارزشهای فرهنگ جامعه را در بستر تاریخ ممن 
 ـ اقتصادی خوانده م اجتماع سازند، تغییر و تکامل تاریخ م

  .شود

اندیشه های سیاس نیز در بستر فوق الذگر تغییر و تکامل 
عه مطرح و بادرنظرداشت مختصات فرهنگ جامعه فرهنگ جام

 تائید و پذیرفته شده و به نهضت های بزرگ تاثیرگذار اجتماع
مبدل و اندیشه و عمل توده های میلون جامعه را استقامت داده 
و رهبری مینماید و یا رد گردیده و حت انزجار و عصانیت 

  .اجتماع را علیه خویش برم انگیزد

 مؤید این حقیقت اند که جوامع مدرن با تجارب تاریخ
دیدگاه های وسیعتر نسبت به نوآوری ها نگریسته و برای حفظ 
آن نیز تعصب نشان نم دهد. به همین ملحوظ درین جوامع 
تغییرات فرهنگ سیر سریعتر دارند. در حالیه جوامع سنت در 
 مقاومت و تعصب نشان میدهند؛ ول برابر نوآوری های فرهنگ
زمان که ی ارزش فرهنگ را پذیرفتند، آن را بخش از 

خویش تلق و جهت » نام و ننگ«خود دانسته و بمثابه » هویت«
  .حفظ آن تا این سرحد تالش مینمایند
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 ،جوامع بشری برای پذیرش نوآوری های فرهنگ
ند که جامعه شناسان معیارهای ارزش و مح هایی را دار

 :را بطور ذیل مشخص نموده اندهای متذکره اغلباً معیار

 ـ دین و مذهب:  1

معیارهای ارزش دین و مذهبی در تمام جوامع در تائید و 
تردید نوآوری های فرهنگ نقش بارز و بخصوص در جوامع 
سنت نقش تعیین کننده دارند. مشل بزرگ نو آوری های 
فرهنگ، چه بسا که نه با متن ها و ارزشهای اصیل دین، بله 

ا تعابیر و تفاسیر سنت از این متن ها و ارزشها و یاهم اکثراً با ب
خرافات است که باوجود عدم مطابقت و تضاد ماهیوی این 
خرافات با ارشادات و ارزشهای اصیل دین، آنها به وسیلۀ عده 
ای از افراد و حلقات مغرض (داخل و خارج) به مردم عوام 

ف و در نتیجه احساسات و بمثابه احام و ارزشهای دین معر
اعتقادات این بخش گستردۀ جوامع سنت را مورد سؤاستفاده 

  .قرار میدهند

متن ها و ارزشهای اصیل دین مقدس اسالم بمثابه 
کاملترین دین بشریت، نه تنها با معرفت علم و اندیشه های 
ترقیخواهانه (به استثنای اندیشه های اسالم ستیزانه) در 

دارند؛ بله باهدایات و احام صریح، کسب علم، مخالفت قرار ن
کار بخاطر تغییر زندگ، بهبود کیفیت آن، حصول رزق حالل و 
همچنان مبارزه علیه ظلم و استبداد را بر مسلمان فرض دانسته 

 .و بخش از عبادات آنان محسوب نموده است
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 ـ زبان و ادبیات:  2

زرگ از در زبان و ادبیات هری از جوامع، گنجینۀ ب
اندیشه های متنوع نهفته و آئینۀ تمام نمایی محسوب م گردد 
که ابعاد مختلف حیات ی جامعه را در بستر تغییر و تکامل 
تاریخ آن جامعه منعکس م سازد. در حقیقت بادرنظرداشت 
مفاهیم زبان مادری است که افراد جامعه انعکاسات محیط 

کشیده، در مورد آن  پیرامون خویش را در ذهن خود به تصویر
 ار ماندیشند و آنچه را که اندیشیده اند بیان مینمایند و ب م
بندند. به همین ملحوظ زبان و ادبیات به مثابه معیار ارزش در 
تائید و یا تردید نوآوری های فرهنگ (مادی و معنوی) اثر 

 .میذارد

افغانستان از لحاظ نتوع زبان غنای منحصر به خود را 
ه که این زبان ها بنابر امانات متفاوت و اثرگذاری عوامل داشت

مختلف تاریخ، در سطوح متفاوت از غنای فرهنگ قرار دارند. 
چونگ رشد و غنامندی هری از این زبان ها ممثل سطح رشد 
و غنای فرهنگ گویندگان همان زبان محسوب م گردد و به 

ای فرهنگ در همین ملحوظ هم است که سطح پذیرش نوآوری ه
 .میان گویندگان زبان های مختلف، از هم متفاوت است

 ـ علم و هنر: 3 

سطح رشد علوم و هنرها و ماهیت آنان، در حقیقت نشان 
دهندۀ سطح رشد فرهنگ جامعه است. بنابرین در جوامع دارای 
سطح بلند درک علم و تبارز عال هنرمندانۀ این درک در 

نوآوری های فرهنگ، بر بنیاد ژانرهای هنری، ارزشیابی 
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 و هنری صورت گرفته تائید و یا تردید م معیارهای علم
 .گردند

 ـ نظام اقتصادی و معیشتی: 4

نوعیت و ماهیت نظام اقتصادی و چونگ انتظام 
معیشت افراد ی جامعه، اگر از ی طرف نشاندهندۀ سطح 

با رشد اجتماع ـ اقتصادی جامعه اند، از طرف دیر بخش 
 جامعه محسوب م ی اهمیت از ارزشهای قبول شدۀ فرهنگ
 گردند. بدین ملحوظ در تائید و تردید نوآوری های فرهنگ

 .بمثابه معیارهای ارزش اثر میذارند

 ـ مراحل و رویدادهای تاریخی:  5 

اینکه ی جامعه در کدام مرحلۀ تاریخ از تکامل 
حقیقت سطح رشد و اجتماع ـ اقتصادی خود قرار دارد، در 

انکشاف اقتصادی و اجتماع همان جامعه را مشخص م سازد. 
همچنان رویدادهای بزرگ که در بستر تغییر و تحول ی جامعه 
و ط مراحل گذشتۀ تاریخ آن بوقوع پیوسته اند، بر شل و 
محتوی ارزشهای فرهنگ جامعه و از جمله بر افکار، اعتقادات 

آن جامعه اثر گذاشته و این اثرگذاری از و سلوک اجتماع افراد 
نسل به نسل انتقال یافته و بخش از مختصات هویت کنون آن 
جامعه را تشیل میدهند. همین مختصات اند که بمثابه 
معیارهای ارزش در تائید و یا تردید نوآوری های فرهنگ اثر 

 .میذارند
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 ـ مختصات جغرافیایی:  6 

داوار و ساختمان فزی جغرافیایی موقعیت، آب و هوا، پی
بر چونگ پروسۀ رشد و انکشاف اجتماع ـ اقتصادی و 
همچنان برچونگ تشل و ماهیت مختصاب فرهنگ جوامع 
بشری و حت شمایل و مختصات روح و عاطف آنان اثر 
گذاشته و به همین ملحوظ هم است که باشندگان جغرافیای 

ر، مشخصات متفاوت فرهنگ دارای مختصات مختلف فوق الذک
را کسب و معیارهای متفاوت را برای تائید و یا تردید نوآوری 

 .های مادی و معنوی فرهنگ دارا م باشند

توضیحات فوق در بارۀ معیارهای ارزش جهت تائید و یا 
تردید نوآوری های فرهنگ و همچان حقایق کنون جهان، مؤید 

هنگ در جوامع مختلف با آن اند که فرآورده های جدید فر
معیارهای فوق مح خورده و سنجیده م شوند. در صورت 
مطابقت تائید و ارزش فرهنگ کسب نموده؛ اما در غیر از آن 
مورد بی اعتنایی قرار گرفته و در صورت تشخیص متضاد بودن 
آن با معیارهای متذکره مورد تردید و حت انزجار، عصبانیت و 

با این تفاوت که در جوامع مختلف و در  هجوم قرار مییرند.
مراحل مختلف از رشد اجتماع ـ اقتصادی ی جامعه، نقش 
مشخص هری از معیارهای ارزش فوق الذکر در تائید و تردید 

 .نوآوری ها ثابت نبوده، زمان برجسته و یا کمرنگ تر میردند

 ،ارتجاع) به ملحوظ حقایق فوق، نیروهای سیاس
و ترقیخواه) هری تالش مینمایند تا دیدگاه ها و محافظه کار 

اهداف شان را با تعابیر و تفاسیر مختلف، در مطابقت با 



 درسنامه برای اعضا و هواخوهان حزب وطن ] 20[  

 

معیارهای فوق الذکر توجیه و توضیح نمایند. درین میان 
مسوولیت نیروهای ترقیخواه که در ی جامعۀ سنت متعهد به 

رهنگ تغییر و تحول اجتماع ـ اقتصادی (طبعاً تغییر و تحول ف
مادی و معنوی هم) اند؛ حساس، دشوار و پیچیده است. این 
نیروها م باید با درک دقیق جامعه و با شناخت و اتکأ به 
ارزشهای ترقیخواهانۀ منعکس شده در معیارهای ارزش فوق 
الذکر؛ افزار اندیشه ای، ساختاری، اهداف، سیاست ها و 

با خردمندی همچنان اسلوب و روشهای عمل مبارزۀ خویش را 
انتخاب نموده؛ تا در نتیجه بتوانند ذهنیت ها و عمل جامعه را 
گام به گام بسوی اهداف ترقیخواهانۀ خویش استقامت داده و 
آنان را بدون عجله و شتاب زیانبار، در حد امان تسریع نمایند. 
زیرا تغییر در جامعه بدون تغییر ذهنیت های اجتماع ناممن 

ۀ تغییرات اجتماع ـ اقتصادی نگردند و عمال است. تا مردم آماد
در پروسۀ تحقق آن سهم نگیرند، این تغییرات صرف در محدودۀ 
ذهنیت ها و تخیالت عدۀ محدود نخبان جامعه باقیمانده و 
عینیت نم یابند. تجارب تاریخ با قاطعیت مؤید آن اند که 

مودن جامعه تحمیل تغییرات از باال و با استفاده از زور، سالخ ن
 است که » روشنفکرانه«به مقصد جازدن آن در قالب های ذهن

مقاومت جامعه را برم انگیزد، خونریزی به بار م آورد و سیر 
 را به بیراهه کشانیده، فاجعه م تغییر و تحول اجتماع طبیع

 .آفریند

حرکت های سیاس ترقیخواهانۀ ناآگاه از رموز فوق و یا 
مردم و محروم از پایاه نیرومند اجتماع،  نامعتقد به نیروی

و آرای مردم؛ » انقالب اجتماع«جهت رسیدن به قدرت، نه به 
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بله راه کوتاه توسل به توطئه و دسیسه را برای کسب قدرت 
دولت برگزدیده و تالش مینمایند تا با سؤاستفاده از این قدرت و 

حمیل نمایند، که با زور دیدگاه های ترقیخوانۀ شان را بر جامعه ت
  .چنین روش نتایج برعکس را بار م آورد

نقش نیروهای ترقیخواه افغانستان را در پروسۀ گذار از 
جامعۀ سنت به جامعۀ مدرن، م باید در پرتو درسهای فوق 
الذکر به بررس گرفت. نهضت فکری سید جمالدین افغان بی 

استقامت  توجه به نقش مردم و آماده نمودن آنان به پذیرش و
دادن عمل آنان جهت سهمیری در تحقق تغییرات، به التفات 
سلطنت های استبدادی قبیلوی دلبستگ نشان داد که ماهیتاً 
سیر و انکشاف تجدد را در تضاد با حفظ و تداوم حاکمیت و 
اضمحالل پایه های اجتماع شان میدانستند. نهضت اول و دوم 

گسترش پایه های اجتماع مشروطیت نیز بی توجه به تحیم و 
و بعد از مایوسیت و سرخورگ، به » امیر«خویش، به التفات 

اقدام و در نتیجه، به اعدام ها، شنجه ها و » امیر«توطئه و ترور 
زندان گردیدن های پرمشقت چهره های شاخص مشروطیت اول 
مبدل و به سرکوب خشن نهضت منته گردید. نهضت 

و انتقال قدرت به غازی شاه » امیر«ر مشروطیت دوم، بعد از ترو
امان اله، او با وجود عشق به وطن و عالقه به تجدد و ترق و 
 جامعۀ سنت تحمیل تغییرات از باال و با توسل به زور، نارضایت
و مقاومت بالقوۀ مردم را برانگیخت که در نتیجه، مداخالت 

حری و به استعماری زمینه یافت تا این نارضایت و مقاومت را ت
اغتشاش واداشته، زمینه های سقوط فاجعه بار شاه امان اله و 
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در نهایت سرکوب نهضت ترقیخوانه و ضد استعماری مشروطیت 
  .دوم را تحقق بخشد

 خلق افغانستان بمثابه ی تجربه ناکام حزب دموکراتی
نیروی سیاس ترقیخواه و وطنپرست، فاجعه بارتر از نتایج 

اهانۀ قبل کشور است. زیرا این حزب در نهضت های ترقیخو
شرایط متفاوت داخل، منطقوی و جهان تبارز نمود و همچنان 
نسبت به نهضت های قبل ترقیخواهانه، دارای ماهیت متفاوت 
ایدولوژی، اهداف و همچنان راه ها و افزار دستیابی به این 

ک با نداهداف بود. الزم است تا این تجربه را بنابر اهمیت آن ا
 .مورد بحث قرار دهیم تفصیل



  ] 23[  یدگاه ها نسبت به جهان و جامعهد  

 

 

 

 :مدرسنامۀ شماره چهار

 

 چگونگی قانونمندی حضور حزب دموکراتیک
 خـلـق افغــانستـان در وضعیت سیـاسی کشـور

تجربۀ ناکام حزب دموکراتی خلق افغانستان داستان 
اندوهبار آرمانهای ترقیخواهانۀ برباد رفتۀ ی نسل از 

وای افغانستان معاصر است. توجه به وطنپرستان فداکار و با تق
درسهای تاریخ این تجربۀ ناکام و فاجعه بار، از اهمیت بزرگ 
تاریخ ـ بخصوص برای نسل جوان عالقمند به سیاست ـ 
برخوردار است. درین درسنامه از بررس دخالت های 
کثیرالجوانب خارج؛ منجمله حضور نیروهای نظام خارج در 

اومت جریان های راست افراط در برابر هر دو طرف جبهه، مق
این حزب و همچنان روابط نامشروع و پشت پردۀ برخ از 
مؤسسین همین حزب با استخبارات خارج ـ که م باید مورد 
بررس تاریخ قرار گیرند ـ صرفنظر نموده و بر اصل مسئله؛ که 
همان چونگ قانونمندی حضور و همخوان اهداف این حزب 

رشد اجتماع ـ اقتصادی افغانستان و ارتباط افزار  با مرحلۀ
اندیشه ای ـ سیاس و سیاست های عمل آن با ارزشهای 

  .فرهنگ جامعه است، تمرکز مینمائیم
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 و گویا بر » کمیتۀ تدارک«در نتیجۀ تالشهای مقدمات
، حزب دمراتی »سلطنت مشروطه«اساس قانون اساس جدید 
نگرۀ مؤسس خویش، در اول جنوری خلق افغانستان با تدویر ک

خورشیدی) حضور خویش را در حال  1343جدی  11( 1965
اعالن نمود که نظام قبیلوی و مختصات فرهنگ آن مانند 
گذشته در افغانستان مسلط و عمال پایه های اجتماع سلطنت 

را تشیل میداد. به استثنای » مشروطه«تازه اعالن شدۀ 
افغانستان (قندهار، هرات،  شهرکابل و چند شهر بزرگ

مزارشریف، جالل آباد و شبرغان) در سایر شهرها و بخصوص در 
قرأ و قصبات که بیشتر از هفتاد در صد باشندگان کشور را احتوا 
مینمودند، تغییرات محسوس نسبت به صد سال قبل بمشاهده 
نم رسید. بخش اعظم عاید مل مانند گذشته از زراعت و 

 و مالداری سنت آمد، نمونه های از پوست پوش بدست م
 80مغاره نشین روئیت داشت، بیسوادی بطور گسترده (پیش از 

در صد افراد جامعه) و خرافات بطور نیرومند در اذهان اکثریت 
  .از باشندگان کشور و حت در شهرها مسلط بود

در جامعه ای با سطح رشد و مشخصات فوق، حزب 
ن مطابق به متن مرامنامۀ نخست دموکراتی خلق افغانستا

؛ ماهیت و »خلق«منتشر شدۀ خویش در شمارۀ اول جریدۀ 
درین مرحلۀ تاریخ «... اهداف خویش را چنین مشخص ساخت:

برای ایجاد حومت دموکراس مل و تعقیب راه رشد غیر 
سرمایداری بر اساس ایدولوژی مترق و جهانبین علم بشیوۀ 

دانه مبارزه مینمائیم ... و نظر خود را مسالمت آمیز و علن مج
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 که ساختمان ی از غایه نهایی و دورنمای تکامل اجتماع
 )1»(جامعۀ سوسیالست است، دور نخواهیم داشت.

به تعقیب آن، نظام تبلیغات و ترویج این حزب با 
، سیستم آموزش »پرچم«و » خلق«استفاده از: نشرات جراید 

، مظاهرات و مبارزات پارلمان، با حزبی، اجتماعات، اعتصابات
ایدولوژی «صراحت هرچه بیشتر توضیح م نمود که هدف از 

علم و جهانبین همان » مترق» ایدولوژی و جهانبین
همان » ی جامعۀ سوسیالیست«، از »یست ـ لیننستسمارک

ساختمان «و سرانجام دستیابی به » سوسیالیزم نوع شوروی«
است» جامعۀ کمونست.  

 بنابرین جهانبین حزب دموکراتی خلق افغانستان
(جهانبین مارکسیست ـ لیننست)، دیدگاهای فلسف آن به 

(ماتریالیزم فلسف و ماتریالیزم تاریخ)، اهداف  جهان و جامعه
مبتن بر این دیدگاه فلسف (سوسیالیزم و کمونیسم) و افزار 

دولوژی فکری ـ سیاس جهت دستیابی به این اهداف (ای
مارکسیست ـ لیننسست شوروی گرا) و همچنان سیاست های 
عمل این حزب (چه قبل از کسب قدرت و چه بعد از آن) به 
 ـ اقتصادی و معیارهای ارزش هیچوجه با سطح رشد اجتماع

مطالعه  ت افغانستان (که در درسنامۀ قبلفرهنگ جامعۀ سن

                                                 

مقطع از متن مرامنامۀ متذکره، برگرفته از: سلطانعل کشتمند،  ـ 1
یادداشهای سیاس و رویدادهای تاریخ، جلد اول و دوم، 

 160و  159صفحات 
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ود و حضور حزب گردید) همآهنگ نداشتند. به همین جهت وج
دموکراتی خلق افغانستان بمثابه ی نیروی پیشام ترقیخواه 

مند؛ بله با تبارز مختصات چپ ندرین مقطع تاریخ، نه قانو
افراط، انحراف از بستر طبیع رشد جامعه افغان در آن مقطع 
تاریخ ـ که گذار از جامعه سنت به جامعه مدرن و انجام وظایف 

روطیت بود ـ محسوب م گردید. تجربۀ ناکام ناتمام نهضت مش
و حت فاجعه بار حزب دموکراتی خلق افغانستان را باوجود 

 :سایر فکتورها، م باید عمدتاً از همین دیدگاه به بررس گرفت

در ذهن جستجوگر هر خوانندۀ این درسنامه احتماال خطور 
» هسلطنت مشروط«نماید که اگر قانون اساس تازه نافذ شدۀ 

که خود عمدتاً در مطابقت با سطح رشد اجتماع ـ اقتصادی و 
معیارهای ارزش فرهنگ آن وقت افغانستان جهت گذار از نظام 

تسوید، تصویب و نافذ گردیده بود؛ » مشروطه«به » مطلقه«
چونه مجاز میدانست که حزب دموکراتی خلق افغانستان 

بر بنیاد مادۀ  بادرنظرداشت ماهیت و اهداف فوق الذکر خود،
 .آن قانون، اعالن وجود خود را توجیه نماید؟ 32

قانون اساس مورد بحث؛ تشیل احزاب  32در مادۀ 
سیاس توسط اتباع افغانستان به این مشروط گردیده بود 

هدف و فعالیت حزب و مفکوره هایی که تشیالت احزاب «که:
روی آن بنأ شده متناقض ارزشهای مندرج این قانون 

که حزب » مفکوره هایی«و » هدف«). در حالیه 2»(اشدنب

                                                 

، منتشرۀ وزارت رک: مجموعۀ کامل قوانین اساس افغانستان ـ 2
 127، صفحه 1386عدلیه، چاپ اول 
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کامال متناقض با » روی آن بنأ شده«دموکراتی خلق افغانستان 
اساس متذکره بوده اند. این تناقض » ارزشهای مندرج قانون«

بحرانزا ناش از عدم مدیریت سالم پروسۀ گذار از اندیشه ها و 
 :ست. زیراا» مشروطه«به » سلطنت مطلقه«ساختارهای 

پادشاه و نظریه پردازان درباری که صرف تحت فشار 
ذهنیت های جهان و مخالفت های درون دربار به انفاذ قانون 
اساس جدید تن داده بودند و خود نسبت به ارزشهای 

مندرج قانون اساس بی اعتقاد و به تحقق این » مشروطۀ«
قانون ارزشها بی عالقه بودند؛ تا سقوط سلطنت از توشیح 

احزاب ابأ ورزیده و بدین طریق از انفاذ این قانون و بر اساس آن 
 ون در وضعیت سیاس (ی از رکن هایاز حضور احزاب قان

اساس مشروطیت) جلوگیری نمودند. اما برعکس؛ با بی اعتنایی 
به منافع مل و ناتوان از درک عواقب انکشافات فاجعه بار آن، 

های پشت پردۀ معامله گرانه با برخ درین زمینه ط زد و بند
قدرت های خارج، به ساختارهای سیاس وابسته به ابرقدرت 
های متخاصم جهان و اقمار مربوطۀ منطقوی و فرامنطقوی آنان، 
امان فعالیت مفهوم شده ای را در عدم قانون احزاب فراهم 

جریان دموکراتی «ساختند. بربنیاد همین معامله ها بود که 
ح. د. » پرچم«و » خلق«ـ که بعداً به جناح های » افغانستانخلق 

جریان دموکراتی «خ. ا منشعب ساخته شد ـ در خط مسو، 
» جوانان مسلمان افغانستان«در خط پین و » نوین افغانستان

کمربند «بر اساس برنامۀ امریایی احاطه اتحاد شوروی بوسیلۀ 
دیر سیاس، زمینۀ و عدۀ محدود از جریان های نامستقل » سبز

فعالیت یافتند و بدین طریق تخم بحران های بعدی در کشتزار 
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سیاس افغانستان افشانده شد. در آن وقت تصور غلط نظریه 
 درین معامله چنان بود که از ی پردازان بی کفایت سلطنت
طرف رضایت و حسن نظر طرف های خارج معامله را جلب و از 

زد و خورد با همدیر مصروف و طرف دیر این نیروها در 
نهضت نوپای سیاس در میان نسل جوان بدنام و سلطنت از 

را نصیب م » هم خرما و هم ثواب«گزند آنان مصوون مانده، 
گردند. ول مداخالت خارج و رقابت های گستردۀ آنان جهت 
حفظ و یا تعمیق و گسترش حیطۀ نفوذ و دستیابی به منافع حد 

استفاده از افزار فوق الذکر داخل آنان صورت  اکثر شان، که با
میرفت، برعکس تصورات سلطنت، نه تنها باعث سقوط آن 
گردید؛ بله دورۀ شیطان از حلقه های فاجعه بار بحران های 

 .پیهم را زمینه داد، که تا اکنون ادامه دارند

الزم است در درسنامۀ بعدی چونگ همخوان دیدگاه 
وکراتی خلق افغانستان، اهداف نزدی و های فلسف حزب دم

دورنمایی، مبان فکری ـ سیاس ایدولوژی شده و سیاست های 
عمل این حزب را با مرحلۀ رشد اجتماع ـ اقتصادی و 
معیارهای ارزش فرهنگ افغانستان بطور مشخص و مختصر 
توضیح نمائیم. زیرا این مسایل درسهای قابل دقت در بستر 

 .الذکر محسوب مردندبحرانهای فوق 
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 :مدرسنامۀ شماره پنج

 
 حزب دموکراتیک خلق و مسئله همخوانی آن

 هـامعـجبا سطح رشـد اجتماعـی  و اقتصادی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قسمت اول

مؤسسین، رهبران، کادرها و سایر اعضای ی حزب 
جامعۀ خویش نقش  سیاس که میخواهند در وضعیت سیاس

خود را ایفأ نمایند، از همان جامعه سربلند نموده و بنابرین: از 
ی طرف خواه نخواه دیدگاه ها، عقاید و سلوک آنان از 
مختصات فرهنگ همان جامعه اثر پذیرفته و از سوی دیر 
 بادرنظرداشت عقاید شل گرفته، سطح درک و احساس خود،
ی از گرایش های سه گانۀ سیاس (ارتجاع، محافظه کارانه و 
ترقیخواهانه) را تبارز داده و میخواهند در بستر گرایش مربوطه 
خویش نقش پیشام را ایفا نمایند. آنها این نقش را با موفقیت 
ایفأ نموده نمیتوانند تا در عقب و به پشتیبان مواضع، دیدگاه ها 

رگ از افراد جامعه را کشانیده نتوانند. و اهداف خویش بخش بز
انجام چنین کاری برای نیروهای ارتجاع و محافظه کار، پیچیده 
و چندان مشل نیست. زیرا اول خواهان استیالی مجدد 
ارزشهای نهادینه شدۀ گذشتۀ رو به زوال است که هنوز از تار و 
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نشده  پود جامعه و همچنان روان و سلوک اجتماع کامال زدوده
و از تاثیرات محسوس برخوردار است و دوم خواهان حفظ 
ارزشهای نهادینه شدۀ با ثبات جامعه م باشد. در حالیه 
نیروهای ترقیخواه، داعیۀ رشد و انکشاف رو به جلوی جامعه و 

را در برابر خویش، توأم با این امتیاز قرار داده اند که » نوآوری«
عه به نفع آنان عمل مینماید و قانونمندی تغییر و تکامل جام

رسالت دارند که در بستر همین قانونمندی، تغییر و تکامل 
جامعه را تا حداکثری تسریع نمایند که امان دارد. تشخیص 

، پیچیده ترین مسئله در رهبری »حد اکثر که امان دارد«همین 
 .مبارزات ترقیخوانه است

رسالت فوق بنابرین حزبی ترقیخواه که میخواهد نقش و 
الذکر تاریخ خویش را با موفقیت آنجام دهد، م باید در بستر 
قانونمندی تکامل اجتماع ـ اقتصادی، مبرا از ذهنیت های 
بلندپروازانۀ تخیل و بادرنظرداشت تحلیل واقعبینانۀ اوضاع 
داخل، منطقوی و جهان، خردمندانه عمل نماید. با تأکید باید 

صرف میتواند در تسریع پروسۀ تحقق گفت که حزب ترقیخواه، 
این قانومندی اثر بذارد و بادرنظرداشت همین رسالت و جهت 
انجام آن، افزار اندیشه ای ـ سیاس، اهداف و همچنان اسلوب و 
اسباب دستیابی به این اهداف را با چنان خردورزی انتخاب 
نماید که از ی طرف نه در سطح دیدگاه ها و اهداف نهادینه 

عامیانه، به کاهل محافظه کارانه براید و نه هم دیدگاه ها  شدۀ
و اهداف خویش را چنان تکتازانه و ذهن انتخاب نماید که با 
جامعه بیانه شده، بین او و افراد جامعه فاصله بزرگ ایجاد و 
در نتیجه افراد جامعه نتوانند، یا نخواهند او را دنبال نمایند و یا 
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خالفت با او برخیزند و باخشونت علیه او هم بدتر از آن در م
عکس العمل نشان دهند. تجارب گذشتۀ تاریخ معاصر کشور ما 
نشان میدهد که نیروهای ترقیخواه کشور ما از ناحیۀ عدم توجه 
به اصول فوق، نه تنها خود ضربه های مهل را متحمل شده؛ 

ربۀ بله جامعه را نیز بسوی بحران کشانیده اند. درین زمینه تج
 :ناکام ح. د. خ. ا را با تفصیل مورد تدقیق قرار میدهیم

 تفکر سیاس در آستانۀ تاسیس ح. د. خ. ا دستگاه افغان
ای انسجام نیافته بود که بتواند واقعیت های جامعۀ افغان را 
بشناسد، آنها را توضیح و تفسیر نماید و عمل سیاس را بسوی 

ت نوپای روشنگری در رشد و انکشاف اجتماع سمت دهد. نهض
آن وقت افغانستان نیز توان و ظرفیت آن را تبارز نداده بود که 
نطفه های فکری جنبشهای سیاس ـ تاریخ کشور، بخصوص 
جنبش های ترقیخواهانۀ معاصر را پاالیش داده و در ی دستگاه 
واحد فکری ـ سیاس ترقیخوانۀ کارا در شرایط جدید، انسجام 

تجارب آنان را استخراج و تعمیم بخشند.  دهند و درسهایی از
بنابرین مؤسسین جوان حزب دموکراتی خلق افغانستان نیز بی 
توجه به این مهم و ناتوان از درک اهمیت و در نتیجه انجام آن، 
در امر تاسیس حزب بیشتر تحت تأثیر جذابیت آن وقت اندیشه 

نها در قرار داده شدند. آ» جنبش بین الملل طبقۀ کارگر«های 
 ـ لیننست ه تمایالت تلقین شدۀ اندیشوی مارکسیستحالی
ایدولوژی شده را با تعابیر شوروی گرایی آن تبارز میدادند؛ از 
یطرف درک شان از نظام ایدولوژی مذکور اندک، التقاط و 
پراگنده و از جانب دیر شناخت شان از وضعیت و مختصات 

  .جامعۀ افغان سطح و ناکاف بود



 درسنامه برای اعضا و هواخوهان حزب وطن ] 32[  

 

توضیحات فوق مؤید آن اند که موسسین جوان ح. د. خ. ا 
در نبود میراث دستگاه افغان انسجام یافتۀ اندیشۀ سیاس و 
ناتوان از درک اهمیت تدقیق و تحقیق درین زمینه، با سهل 
 ـ لیننست انگاری به فرمول های از قبل تهیه شدۀ مارکسیست

مع پیشرفتۀ اروپایی دل بستند که بوسیلۀ برخ از نخبه گان جوا
و بر بنیاد مختصات اجتماع، اقتصادی و فرهنگ این جوامع 
تهیه و بنابرین با ارزشهای فرهنگ جامعۀ افغان بیانه و با 
مرحلۀ رشد اجتماع ـ اقتصادی آن همخوان نداشتند. الزم 
است این بیانگ و عدم انطباق را با توضیحات مشخص؛ هم 

ندیشه ای ـ سیاس، هم در پیوند با اهداف در ارتباط با مبان ا
تعیین شده و هم در مورد اسلوب مبارزۀ این حزب بخاطر 

 :دستیابی به این اهداف، تصریح نمائیم

 اول ـ بیگانگی و عـدم انطباق مبانی انـدیشه یی 
 حزب دموکراتیک خلق با مختصات جامعۀ افغانی

مۀ حزب دموکراتی خلق افغانستان در نخستین مرامنا
جهان بین «خویش جهانبین مارکسیست ـ لیننست را بنام 

خود جهت » علم یاد و آن را اساس اندیشه ای ـ سیاس
دستیابی به اهداف خویش معرف نموده بود. درین درسنامه با 

بودن و نبودن این جهانبین، » علم«صرف نظر از تبصره روی 
 :با قاطعیت میتوان گفت که

مردم ما نسبت به الف: اعتقادات ش ل گرفتۀ تاریخ
جهان؛ که ط قرن های متمادی شل گرفته، محتوا کسب نموده 
و به ی ارزش اعتقادی دیرپا و تاثیر گذار جامعۀ قبیلوی مبدل 
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جهان بین «گردیده بود، نه تنها با برداشت های ناش از 
ـ لیننس در تقابل با » مارکسیست ه کامالنداشت؛ بل همخوان

ن قرار داشته بود و قرار دارد. این تقابل بخصوص در محتوای آ
چونگ جواب به سوال اساس فلسفه (سوال رابطه میان روح و 
ماده) و مبنای خلقت، توأم با تحری اوج حساسیت ها تبارز 
مینمود و بخصوص توضیح عامیانۀ مسئله با اعتقادات مردم 

ر گرفته، نفرت و دیندار و خداپرست افغانستان در تقابل قرا
انزجار و حت عصبیت آنان را برم انگیخت. بنابران حقایق 
بعدی نشان داد که حزب دموکراتی خلق افغانستان نه تنها 
نتوانست توده های مردم را عقب سیاست های جاری خود 
بشاند، از پایاه نیرومند و وسیع اجتماع برخوردار و 

مبدل گردد؛ بله به » ای حزب توده«آنطوریه ادعا مینمود به 
نیروهای رقیب (داخل و خارج) امان داد تا مردم مسلمان 
افغانستان را در مراحل مختلف وجود و حضور آن، علیه او 
تحری و به اعتراض و سرانجام به عکس العمل گستردۀ 

 .مسلحانه برانگیزند

ب ـ حقایق مربوط به گذشتۀ تاریخ کشور ما، به هیچ 
تحقق مراحل تاریخ ای را تائید نم نمود که در  وجه نه تنها

 ـ لیننست مارکسیست مرتبط به جهانبین ماتریالیزم تاریخ
مشخص گردیده؛ بله چونگ عملرد قوانین تغییر و تکامل 
اجتماع در سرزمین ما، با آنچه مغایرت اساس داشت که 
خویش، با مدل های تاریخ مارکس در ماتریالیزم تاریخ 
جوامع اروپایی توضیح میدهد. هردو مسئله را در مثالهای 

 :مشخص صراحت م بخشیم
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مثال اول: تدقیق و تحقیق علم ـ تاریخ تائید مینماید 
که افغانستان کنون در هیچ برهه ای از تاریخ خود برده داری را 
 ه در گذشتۀ تاریخـ اقتصادی (آنطوری بمثابه نظام اجتماع

وجود داشت) پشت سرنگذاشته و صرف نمونه  اروپا و امریا
های محدودی از برده ها و کنیزهای موجود در دربار و در خانه 

تائید م گردد. افزون بر آن » اعیان«های برخ از خانواده های 
در » ارباب رعیت«و » فیودال«مشخصات را که مارکس از نظام 

نماید با گذشتۀ تاریخ کشورهای اروپایی توضیح و تشریح می
در افغانستان تفاوت های » قبیلوی ـ زمینداری«مختصات نظام 

 .اساس دارد

مثال دوم: صحت آنچه را که مارکس با توجه به دیدگاه 
» طبقات و مبارزۀ طبقات«ماتریالست ـ تاریخ خود در مورد 

» ناموس«را » مبارزۀ آشت ناپذیر طبقات اصل جامعه«مطرح و 
بشری وانمود م ساخت، در گذشتۀ تکامل تاریخ جوامع 

  :تاریخ جغرافیا و جامعۀ افغانستان کنون تائید نم گردند. زیرا

 نخست ـ چنانچه گفته شد که در گذشتۀ تاریخ
افغانستان، هیچاه برده داری بمثابه ی نظام اجتماع ـ 

  .اقتصادی وجود نداشت

 دوم ـ اینکه برده ها و کنیزهای خانگ از لحاظ کمیت
»گردیدند و » طبقۀ اصل جامعه محسوب نم 

» خود آگاه طبقات«سوم ـ آنها از لحاظ کیف، سطح از 
را تبارز نداده اند که تاریخ شاهد جنبش های آنها در مبارزه با 

 .جامعه محسوب گردند» ناموس تکامل«مالان شان بمثابه 
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» نظام فیودال«افزون بر آن، مشخصات را که مارکس از 
گذشتۀ تاریخ جوامع اروپایی مدنظر دارد، با واقعیتِ آنچه  در

مغایرت دارد که حزب دموکراتی خلق در مرامنامۀ خود با 
چنین نام (نظام فیودال) در ارتباط با شرایط افغانستان افاده 
مینمود. زیرا؛ از ی طرف بنابر محدودیت زمین های زراعت در 

 کاف و بنابرین عدم اتکأ به افغانستان کوهستان، باعدم بارندگ
 ه های مصنوعو در نهایت دشواری تاسیس شب آبیاری طبیع
آبیاری، مالیت خانواده ها بر زمین محدود و بنابرین اکثراً افراد 
خانواده خود بر زمین تحت مالیت خویش کار نموده و 
باقیمانده خوانین (و یا بی ها) که ساحات نسبتاً گستردۀ زمین 

قابل کشت را در اختیار داشتند، اکثراً سران طوایف و های 
قبایل مربوطۀ خویش بودند و دهقانهایی هم که روی زمین های 
تحت مالیت آنان کار میردند، با مال این زمین ها پیوند 
خون داشتند. این پیوند به مراتب محمتر از آنچه اثر 

همین پیوند خوانده م شد. بنابر » تضاد طبقات«میذاشت که 
افغانستان بر خالف » قبیلوی ـ زمینداری«هم بود که در نظام 

برداشت های مارکسیست حزب دموکراتی خلق افغانستان، 
اکثریت دهقانها، نه تنها زمین های تقسیم شده در اصالحات 

ه تحت تاثیر و  1358ـ  1357ارضرا تصاحب ننمودند؛ بل
که در حمایت از احساسات پیوندهای خون شان، چه بسا 

مالین زمین های تقسیم شده و در کنار آنها، برضد مجریان 
  .اصالحات ارض تفنگ برداشتند

الزم است تصریح گردد که در مورد چونگ تفاوت های 
پروسۀ رشد اجتماع ـ اقتصادی میان کشورهای آسیایی با 
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 کشورهای اروپایی، اکثر اندیشمندان غربی نوشته های مفصل
از «. حت خود کارل مارکس نیز (اگر چه با طرح عام: دارند

به ») عربستان سعودی، ایران و هند«گرفته تا » صحرای افریقا
» شیوۀ تولید آسیایی«این تفاوت ها توجه داشته و آنرا با مفهوم 

افاده و بر بنیاد شبه های مصنوع آبیاری و ارتباط آن با 
  .تشیالت سیاس، توضیح نموده است

افزون بر موارد فوق، مارکسیسم افزار فکری ـ سیاس  ج ـ
مدع گذار از نظام اقتصادی ـ اجتماع سرمایه داری به 
سوسیالیسم است. بنابرین؛ این افزار مبارزۀ طبقات پرولتاریای 
جامعۀ پیشرفتۀ صنعت و روشنفکران مرتبط به همین طبقه را 

محتوی و بخاطر تاسیس نظام سوسیالست مورد نظر مارکس، 
استقامت م بخشد. در حالیه جامعۀ قبیلوی افغان، طبعاً نه 
 از اقتصاد پیشرفتۀ نظام سرمایه داری، نه از ماشین آالت صنعت
مربوط به آن و نه از طبقۀ پرولتاریا (طبقۀ کارگر صنعت) و نه هم 
از روشنفکران مرتبط به چنین طبقه ای برخوردار بود. تعداد 

ن دستگاه های صنعت با ماشین آالت ابتدایی، محدود از کارگرا
دهقانان مصروف کار با افزار سادۀ سنت و روشنفکران مرتبط به 
آنان، همه انسانهای بر خاسته از همین جامعه قبیلوی و به 
درجات متفاوت از مختصات فرهنگ آن متأثر بودند. بنابرین از 

وت بودند که هر لحاظ با کارگران، دهقانان و روشنفکران متفا
  .مارکس آنان را در تدوین اندیشه های خود مورد نظر داشت

 با درنظرداشت حقایق فوق بود که چه بسا اعضأ و حت
کادرها و رهبران ح. د. خ. ا، در بهترین حالت بدون درک، 
 ،ار برد آگاهانۀ اندیشه های مارکسیستتحلیل، استنتاج و ب
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شان را با باربرد » بیانقال«صرف عواطف و هیجانات صادقانۀ 
برخ مفاهیم تلقین شدۀ مارکیست ـ لیننست تبارز میدادند. آنها 
به داشتن اندیشه های مارکسیست و سلوک مبتن بر آن، در 
حال تظاهر مینمودند که ماتحت ضمیر شان همچنان از 
معنویات جامعۀ قبیلوی انباشته و متأثر باقیمانده و بر اکثر 

ان اثر میذاشت. این حقیقت از ی طرف کردار و سلوک ش
باعث دوگانگ شخصیت آنها گردیده و از جانب دیر ـ بر اثر 
تداوم و تکرار چنین تظاهر ـ به تقویت باورهای ذهن ای زمینه 

اند، » هست«خویش را بر خالف آنچه » خویشتن«میداد که 
تصور نمایند. در نتیجه؛ چنین حالت بیانگ شان را از 

خود آنان باعث میردید. به همین ملحوظ هم بود » نخویشت«
احزاب طراز نوین «که در حیات درون حزب بر اصل پذیرفتۀ 

تظاهر مینمودند، در » مرکزیت دموکراتی«مبن بر » طبقۀ کارگر
حالیه در مناسبات واقع حزبی میان رهبران، کادرها و صفوف 

قاطع » مرکزیت«حزب، خصوصیت قبیلوی تحم و دستور با 
حاکم بود. چنین وضع هم برای دستور دهندگان و هم برای 
 دستور پذیران مطیع، بخاطری عادی بود و اعتراض برنم
انگیخت که عمال روابط میان آنان نه روابط میان سطوح مختلف 

 یالته سلسلۀ »حزب طراز نوین طبقۀ کارگر«هرم تش؛ بل
ابط ی از ارزشهای روابط نظام قبیلوی تلق گردیده و چنین رو

قبول شدۀ جامعه محسوب م گردید. شعار حقوق مساوی زنان 
با مردان سرداده م شد، اما در زندگ خانوادگ آنان ضوابط 
 مردساالنۀ قبیلوی غلبه داشت. خالصه در تمام ابعاد زندگ

انسان جامعۀ «اجتماع، اقتصادی و فرهنگ به ذهنیت 
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رف» سوسیالستل تظاهر صورت میدر عمل، به مش ت؛ ول
فراتر از مختصات انسان جامعۀ قبیلوی گام برداشته م شد 

» دموکرات«به ظاهر » مجاهدین«(همین حالت را اکنون در 
مشاهده مینمائیم). بنابرهمین علت، مناسبات میان شخصیت 
های قرار گرفتۀ در رهبری، همیشه با بحران توأم بود. اختالفات 

راً فردی و مبتن بر مختصات جامعۀ عقبمانده میان آنان ـ که اکث
بود ـ طرق مدن و دموکراتی حل را نم یافت، یا به انشعاب 
منته و یا هم با توسل به قوۀ قهریه (ترور یا اقدام نظام) منجر 
میردید. تبارز علن مواضع مبتن بر گرایشات قوم، قبیلوی، 

یی از اعضا،  مذهبی، زبان، سمت و محل را بوسیله عده
کادرها و حت رهبران دست اول، در واپسین سالهای زندگ و 

 .مبارزه آنان، میتوان بر مبان مسایل فوق ارزیابی نمود

حالت ایجاد شدۀ ناش از تظاهر فوق، افزون بر زمینه 
، تجرید اعضای ح. د. خ. ا، را ـ که به »از خود بیانگ«دادن به 

با ارزشهای قبول شده جامعه  ظاهر در حالت گسست و مقاطعه
افغان، قرار گرفته بودند ـ در اذهان جامعه تقویت نموده، باعث 
بیانگ شان و در نتیجه بیانگ حزب ح. د. خ. ا (که خود را 

متکشان افغانستان پیش آهنگ انقالبی طبقه کارگر و تمام زح
 از جامعه افغان نیز گردید. بنابرین ح. د. خ. ا تصور مینمود)

نتوانست بمثابه پیشآهنگ، نقش و مسوولیت تاریخ اش را در 
امر بسیج نیروهای اجتماع، سوق و رهبری حرکت سیاس آنان 
 ایفا نمایند. یعن در مطابقت به اهداف خویش، به درست
پیشآهنگ انقالبی که م باید فاصله اش را در پیشاپیش مردم، 

را در عقب خویش  به تناسبی رعایت مینمود که میتوانست آنان
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و بسوی اهداف تعیین شدۀ خود بشاند، نتوانست درست و 
معقول تنظیم نماید، بله غرق در خیاالت و جذبات انقالبی 
خویش و با توسل به توطئه (کودتای نظام) و در نهایت با اتکأ 
به قوت های نظام خارج، چنان تاخت که نه تنها مردم 

اهنگ را دنبال نمایند، بله این نتوانستند و نخواستند این پیش
پیشاهنگ صرف با صداهای تفنگ آنان (که اینک تحت پوشش 

و مداخالت گستردۀ خارج انتظام و ابعاد بین الملل » جهاد«
یافته بود) علیه خود، به گودال ایجاد شده در عقب خویش پی 
 برده، از خیاالت انقالبی اش بدر آمده و به واقعیت های تاریخ

 .ع ـ اقتصادی جامعه افغان پی برداجتما
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 :مدرسنامۀ شماره شش

 

 حزب دموکراتیک خلق و مسئله همخوانی آن 
 با سطح رشـد اجتماعـی  و اقتصادی جـامعـه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قسمت دوم

و » جهانبین«وان بعد از بررس و تصریح چونگ همخ
حزب دموکراتی خلق افغانستان با سطح رشد » ایدولوژی«

ان اجتماع ـ اقتصادی و ارزشهای فرهنگ جامعۀ افغان (عنو
اول در درسنامۀ شمارۀ قبل در تداوم همان بحث، کوچ ،(

چونگ همخوان اهداف و اسلوب مبارزۀ این حزب را در 
صادی جامعه افغان مورد ارتباط با سطح رشد اجتماع ـ اقت

 :توجه قرار میدهیم

 دوم ـ چگونگی همخوانی اهداف حزب دموکراتیک
 خلق بـا مختصات اجتمـاعی ـ اقتصـادی افغـانستـان

حزب دموکراتی خلق افغانستان بادرنظرداشت نقل قول 
قبل (در درسنامۀ شماره پنجم) از متن نخستین مرامنامۀ 

» ایدولوژی مترق«و » ن علمجهانبی«منتشرۀ آن، بر بنیاد 



  ] 41[  یدگاه ها نسبت به جهان و جامعهد  

 

را » حومت دموکراس مل«پذیرفتۀ خویش، دست یابی به 
بمثابه هدف اول و یا هدف حد اقل خویش مطرح نموده بود. 

تشیل » انقالب مل و دموکراتی«این حومت م باید بر پایۀ 
، »دموکراتی«و » مل«، »انقالب«م گردید. باربرد مفاهیم 

که نیروهای ترقیخواه افغان م باید در همان برهۀ مفاهیم اند 
زمان، اهداف شان را بادرنظرداشت محتوای همین مفاهیم 
تعریف و نهضت را جهت دستیابی و نهادینه شدن همین ارزشها 
به راه م انداختند. اما برخورد حزب دموکراتی خلق 

لوژی افغانستان با این مفاهیم و تعریف آنان از دیدگاه های ایدو
شدۀ نامنطبق خویش با مختصات جامعه افغان، نهضت مبارزه 
بخاطر دستیابی و نهادینه شدن آنان را با مشالت مواجه نمود. 

انقالب مل و «زیرا حزب دموکراتی خلق افغانستان، 
راتیبخشیده و آن را » دم و «را ماهیت طبقات ضد فیودال

انقالب بورژوا «تعریف و بمثابه بدیل » ضد امپریالست
نمود. این حزب » دموکراتی محسوب م»بودن انقالب » مل

» دموکراتی«بودن آن و » ضد امپریالیست«متذکره را به ماهیت 
بودن آن توجیه و ادعا م » ضد فیودال«بودن آن را به ماهیت 

م باید با شرکت کارگران، دهقانان، اهل » انقالب«نمود که این 
های ضدامپریالست و ضد فیودال، از جمله حرفه و سایر نیرو

بورژوازی مل به پیروزی برسد و بعد حومت برخاسته از این 
انقالب (حومت دموکراس مل) با تعقیب راه رشد غیرسرمایه 
داری، پایه های اقتصادی، اجتماع و فرهنگ ای را تدارک 

خود، نماید که بر بنیاد آن، بتواند به هدف دورنمایی (غائیوی) 
که همان جامعۀ سوسیالیست نوع شوروی بود، گذار نماید. 
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چنین توجیهات، نهضت ترقیخواه کشور را که م باید در بستر 
گذار از جامعۀ سنت به جامعه مدرن استقامت داده م شد، به 
مشالت جدی مواجه و جامعه را بسوی بحران سوق م نمود که 

 :سوق نمود. مسایل را توضیح میدهیم

با شرکت فعال » انقالب مل دموکراتی«الف ـ طرح 
کارگران، دهقانان، سایر زحمتکشان و بورژوازی مل در شرایط 
اعالم حضور، تا دست یافتن حزب دمراتی خلق افغانستان به 

) م)، 1978ـ  1965خورشیدی مطابق  1357ـ  1343قدرت دولت
  :ی طرح ذهن بود. زیرا

حدود بودند و از لحاظ کیفیت کارگران از لحاظ کمیت م
متأثر از ذهنیت های سنت قبیلوی و بنابرین در سطح از 

 خویش قرار نداشتند که رسالت تاریخ طبقات ضد «خودآگاه
و ضد فیودال انقالب «شان را درک و سرانجام در » امپریالیست

دموکراتی نقش شان را ایفأ نمایند» مل.  

یت در خور توجه شان، دهقانان بی زمین باوجود کم
دروضعیتِ به مراتب ضعیف تر از کارگران، جهت درک و انجام 
همچو رسالت قرار داشتند. زیرا افزون بر آنکه اکثریت قریب به 
اتفاق شان بی سواد و بدین ملحوظ نمیتوانستند حضور و جایاه 
شان را در وضعیت سیاس تثبیت و حت تصور نمایند. افزون بر 

داشت پیوندهای خون اکثر آنان با مالین زمین آن با درنظر
(چنانچه در درسنامۀ پنجم توضیح گردید)، توقع انجام رسالت 

»از آنان، صرف میتوانست زادۀ ذهنیت » ضد فیودال
  .روشنفکرانۀ به دور از واقعیت باشد
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وجود و حضور بورژوازی مل نیز در سالهای اول آغاز 
یت در سطح بود که حت بخاطر فعالیت ح. د. خ. ا از لحاظ کم

ارایۀ مثال حین تدریس این مسئله در کورسهای حزبی، به 
 سازی شاکر«استثنای مال ری را جهت ارایه »چیندی کس ،

  .مثال دوم هم نداشتیم

ب ـ باوجود عدم آمادگ کارگران، دهقانان و سایر 
ضد امپریالست و «زحمتکشان برای انجام رسالت تصور شدۀ 

شان از جانب حزب دموکراتی خلق افغانستان، » فیودال ضد
 حزب طبقۀ کارگر و تمام زحمتکشان «این حزب خود را در حال

میخواند و ادعای رهبری سیاس آنان را داشت که » افغانستان
، فاقد »زحمت کشان«و سایر » دهقانان«، »کارگران«اکثریت از 

عالیق و در نتیجه پایه های مادی و معنوی ای بودند که باعث 
تامین ارتباط آن با این حزب گردد. حت اگر درک عامیانۀ این 

جهانبین و ایدولوژی «دینداران خداپرست از ماهیت 
ـ لنینست ردید، نه عالیق؛ » مارکسیستح. د. خ. ا تامین می

بله چه بسا ضدیت و حت انزجار شان را برم انگیخت. بنابر 
جناح این حزب (حزب واحد) بعد از  همین حقیقت بود که هردو

سال از تاسیس خویش و در آستانۀ کسب قدرت  14سپری شدن 
هزار عضو (مل و نظام)  8)، کمتر از 1357سیاس (ثور 

داشت که از آن میان هم، صرف تعداد محدود شان کارگران 
بودند. چنین حقیقت، خود مؤید آن بود که عدم همخوان عقاید 

. خ. ا با سطح رشد اجتماع ـ اقتصادی و ایدولوژی ح. د
معیارهای ارزش فرهنگ جامعه، امیدی برای گسترش پایاه 
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 حزب در میان مردم افغانستان، زمینه های عین اجتماع
 .نداشت

ج ـ فورمولبندی های ذهن فوق الذکر روشنفکرانۀ مرتبط 
» حومت مل و دموکراتی«و » انقالب مل و دموکراتی«به 

ش از آن توسط حزب دموکراتی خلق افغانستان که با نا
واقعیت های عین جامعۀ افغان بیانه بودند، باعث آن گردید 
که حزب مذکور در حالیه فاقد پایاه الزم اجتماع بود، یه و 

ضد فیودال و ضد «تنها و بدون تشخیص نیروی دیر 
خود بعد از کسب قد» امیریالست ،در جامعۀ افغان ،رت دولت

حومت انحصاری خویش را تشیل نمود و در ترکیب آن 
 ومت نه تنها نخواستند به سایر نیروها و اشخاص سیاسح
جای دهند؛ بله حق حضور آنان را در وضعیت سیاس نیز 
سلب نمودند. زیرا به غیر از خود سایر نیروها و حت شخصیت 

تشخیص » دالضد امپریالست و ضد فیو«های منفرد سیاس را 
 .ننمودند

و محتوی آن را » دموکراس«د ـ افزون بر آن مفهوم 
نمیتوان در چارچوب تیوری طبقات تفسیر و توضیح و در نهایت 

و یا » دکتاتوری خلق«کامال برعکس ماهیت آن، نتیجۀ 
را از آن استنتاج نمود. مفهوم دموکراس » دکتاتوری پرولتاریا«

در » شهروند«ل و ماهیت مفهوم صرف با عینیت بخشیدن به ش
ی جامعۀ حقوق بنیاد و مردم ساالر، میتواند توضیح و تفسیر 

  .گردد
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با اتکأ به تیوری طبقات بود که حزب دموکراتی خلق 
کارگران، «افغانستان، در حالیه فاقد پایاه اجتماع در میان 

بود، خود را بطور خودخوانده » دهقانان و سایر زحمتکشان
ندۀ آنان وانمود ساخته، تسلط انحصاری خود و در نهایت نمای

تسلط کامل انحصاری هستۀ رهبری خود و بخصوص تسلط 
انحصاری و مادام العمر شخص رهبر خود را بر دولت، تسلط 
اکثریت جامعه (کارگران، دهقانان و سایر زحمتکشان) تلق و 

  .بدین سان گویا دموکراس را تحقق م بخشیدند

توسط » راه رشد غیر سرمایداری«ون بر آن، طرح هـ ـ افز
» حومت دموکراس مل«ح. د. خ. ا که م باید به وسیلۀ 

تعقیب م گردید؛ از ی طرف راه آزموده ناشده ای بود که 
صرف بر مبنای تیوریهای بی پشتوانه ایدولوگهای اتحادشوروی 
برای رشد و انکشاف کشورهای کمتر انکشاف یافتۀ مانند 

انستان مطرح و تحقق عمل آن تجربه نگردیده بود. از جانب افغ
دیر بنابر ماهیت ضد سرمایه داری این راه رشد، مورد حمایت 
کشورهای غربی و نهادهای بین الملل کم کنندۀ تحت کنترول 
این کشورها قرار نم گرفت و از این کم ها محروم م بود. 

اجتماع ـ اقتصادی بنابرین چنان وانمود م گردید که رشد 
تحقق م » طفره رفتن از مرحلۀ سرمایه داری«متذکره که با 

پذیرد، صرف روی کم های مال، تخنی و فن اتحادشوروی 
و سایر کشورهای سوسیالست اتکأ میداشت. در حالیه بعدها 
 صراحت یافت که اتحادشوروی و سایر کشورهای سوسیالست

 .مواجه بودندخود با مشالت بزرگ اقتصادی 
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ز ـ طرح سوسیالیسم نوع شوروی، بمثابه هدف دورنمایی 
یا غائیوی حزب دموکراتی خلق افغانستان، اگر از دیدگاه 
خوشبینانۀ همان وقت نیز به آن نگاه گردد، در آن وقت و 
بادرنظرداشت سطح رشد اجتماع ـ اقتصادی افغانستان، طرح 

ود. ماجراجویانه بخاطری ماجراجویانه و بلندپروازانه ای بیش نب
که مخالفت های بی لزوم بخش بزرگ مردم افغانستان و 
کشورهای جهان را تحری و موانع و مشالت ناش از آن را 
برانگیخته و فشارهای اضاف را برحزب و جنبش ترقیخواهانۀ 
کشور تحمیل و دربرابر رشد و انکشاف اجتماع ـ اقتصادی 

مودند، که ایجاد نمودند. افغانستان موانع ایجاد م ن
بلندپروازانه بخاطر بود که قبل از وقت مطرح گردیده بود. زیرا 
این هدف در خوشبینانه ترین حالت و اصولیت مبتن بر چنین 
خوشبین، م باید چند نسل بعد مطرح م گردید، تا همان نسل 
با آگاه از فراز و نشیب های انکشافات به وقوع پیوستۀ 

وی و جهان ط سالهای بعد از تاسیس حزب داخل، منطق
دموکراتی خلق افغانستان و بادرنظرداشت وضعیت تغییر یافتۀ 
اجتماع، اقتصادی و فرهنگ آن، اهداف جنبش ترقیخوانۀ 
زمان شان (و در صورت لزوم همین هدف دستیابی به جامعۀ 
سوسیالیست) را خود تعیین و افزار دستیابی به آن را تشخیص 

 .مودندم ن
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 سوم ـ چگونگی همخوانی اسلوب مبارزۀ حزب
 دمـوکـراتیک خلق بـا مختصـات جـامعـۀ افغـانی

 کثرت همزمان احزاب، با گرایشهای متفاوت سیاس
به  انه و ارتجاع (که در درسنامۀ قبلترقیخواهانه، محافظه کار

آن اشاره گردید) در ی جامعه، قانونمند بوده و مبارزۀ آنان 
حفظ، تحیم و گسترش پایاه اجتماع شان، ی از  بخاطر

 گردد. بنابرین هری محرکین تغییر و تحول جامعه محسوب م
از این احزاب، در بستر تغییر و تکامل جامعه و بنابر تعامالت 
درون آن تبارز و با جلب حمایت تعدادی از افراد همان جامعه، 

مینمایند. احزاب تداوم حضور خود را در وضعیت سیاس تثبیت 
و نیروهای سیاس که محصول تعامالت درون جامعه نبوده، بر 
 از این تعامالت در وضعیت سیاس بنیاد ضرورت های ناش
حضور نیافته و در نتیجۀ فشار فکتورهای خارج بر جامعه 
 اه الزم اجتماعتحمیل گردیده باشند، نمیتوانند از داشتن پای

محرومیت ی نیروی سیاس از  برخوردار گردند. در حالت
پایاه اجتماع اش است که نمیتواند نقش تاریخ خویش را 
بطور طبیع ایفأ و به اتمام رساند. بدین ملحوظ یا از وضعیت 
سیاس نف و فنا م پزیرد و یا با اتکأ به نیروی خارج و توسل 
به خشونت، میخواهد بطور مؤقت خود را بر جامعه تحمیل 

» راست افراط«و » چپ افراط«ست آنچه که احزاب نماید. در
  .در افغانستان، به آن متوسل شده اند و متوسل م شوند

با درک روند حضور قانونمند فوق الذکر است که رقابت 
نیروهای خرد ورز سیاس (چه در موضع حاکمیت و چه در 
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مواضع اپوزسیون) با همدیر در جوامع انکشاف یافته و کثرت 
ز باربرد زور، توسل به توطئه و خشونت نسبت به گرا، ا

آشت پذیر «همدیر ابأ م ورزند. روابط با همدیر را با مفاهیم 
تعرف نه؛ بله حقیقت وجود همدیر را اعتراف » و آشت ناپذیر

و تحمل مینمایند. نسبت به همدیر با مسامحه، مدارا و 
دامن زدن بحران برخورد و بدین طریق از  (Tolerance) رواداری

در جامعه جلوگیری نموده، پروسۀ تغییر و تحول جامعه را از 
 آن منحرف نساخته و به فساد نم سیر تاریخ بستر طبیع

  .کشانند

وجود و حضور حزب دموکراتی خلق، که نه ناش از 
تعامالت درون و ضرورت عین جامعۀ افغان، بله در نتیجۀ 

وضعیت سیاس افغانستان تحمیل  ) بر3لۀ پشت پرده (ی معام
گردیده بود، اگرچه در نخستین مرام منتشر شدۀ خویش، بر 

مبارزه تأکید بعمل آورده بود؛ » مسالمت آمیز و علن«اسلوب 
ول در پروسه انکشافات بعدی ناش از تاثیرات مخرب 
ایدولوژی و تبدیل نشدن خویش به ی حزب دارای پایاه 

به اسلوب فوق و در نتیجه باور به  وسیع اجتماع، اعتقاد
»انقالب «را از دست داد. زیرا پیروزی » انقالب اجتماع

کارگران، دهقانان و سایر «را که با شرکت » اجتماع
تصور نموده بود، ی برداشت ذهن بیش نبود. » زحمتکشان

» کارگران، دهقانان و سایر زحمتکشان«از  بنابرین با قطع امید
، شیفتۀ نقش »انقالب مل و دموکراتی«پیروزی و نقش آنان در 
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مذکور گردیده و آنان را بمثابه » انقالب«نظامیان در پیروزی 
 بدیل مطرح نمود. 

آمادگ های نظام ح. «سلطان عل کشتمند تحت عنوان 
در زمینه ضعف پایاه اجتماع حزب و رجوع حزب به » د. خ. ا

حزب «اعتراف مینمایند: نظامیان توأم با گویا دالیل خود؛ چنین
به وضاحت درک میرد که با آن کمیت محدود خویش به 
 و طبقات سیاس مقیاس جمعیت کشور، با آن سطح پائین آگاه
زحمتکشان و پراگندگ آن و به مالحظۀ عوامل نا مساعد دیر 
نمیتوانست صرف به اتکأ جنبش توده ای مقاصد ضدمل رژیم را 

ابرآن ح. د. خ. ا توجه جدی و عاجل نقش بر آب سازد. ... بن
خویش را به بسط و تحیم سازمانهای حزبی در میان نظامیان 

 ) 4»(.مبذول نمود

بدین ترتیب بخش از رهبران حزب دموکراتی خلق 
مبارزه، » مسالمت آمیز و علن«افغانستان با صرفنظر از اسلوب 

 به سازمانده»اربرد » مخفو قهر «نظامیان پرداخت و ب
را جهت غصب قدرت دولت رجحان داد که سرانجام با » سرنیزه

قدرت دولت را  1357توسل به کودتای نظام در هفتم ثور 
 بدست گرفت.

حاکمیت انحصاری حزب بر جامعه و بخصوص  بنابرآن
دست برتر نظامیان را بر حزب تحمیل نمود. چنین برخورد چه 

                                                 

سلطان عل کشتمند، یادداشتهای سیاس و رویدادهای تاریخ، ـ  4
 318جلد اول و دوم، صفحه 
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وط به این سوال را در نتایج به بار آورد؟. حقایق بارآوردۀ مرب
 .درسنامۀ بعدی پییری مینمائیم
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 :تمدرسنامۀ شماره هف

 

 قدرت انحصاری حـزب دمـوکراتیک خلق و
 اثرات آن بر انکشاف اوضاع در افغانستان

درین درسنامه از توضیح جزئیات دخالت فکتورهای مؤثر 
خارج و همچنان اثرات اختالفات درون حزب دموکراتی خلق 

انکشاف اوضاع کشورما بعد از کسب قدرت دولت بوسیلۀ این بر 
حزب که موضوع مرتبط به پژوهش تاریخ اند، صرف نظر 

به درسهایی توجه معطوف ابق روحیۀ این سلسله گردیده و مط
م گردد که از عدم همخوان مبان فکری ـ سیاس، اهداف و 

دیده اسلوب مبارزۀ حزب دموکراتی خلق افغانستان ناش گر
 .اند

نخستین خشت کج گذاشته شدۀ روند سیاس در آغاز 
مرحلۀ گذار از سلطنت مطلقه به مشروطه، همان برخورد معامله 
 یل جریان های سیاسبر زمینه دادن به تش گرانۀ سلطنت مبن

»و » چپ افراط»وابسته به ابر قدرت های آن » راست افراط
ـ جمهوری توده  2شوروی، ـ اتحاد  1زمان و اقمار منطقوی آنان (
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این ابر » اسالم«ـ ایاالت متحدۀ امریا و اقمار  3ای چین و 
) که بحران 5سعودی) بود ( قدرت: پاکستان، ایران و عربستان

های بعدی را هسته گذاری نمود. نشانه های نخست این بحران 
که در برخوردهای خونین حامیان ایدولوژی افغان دخیل فوق 

دهۀ «راتی خلق، دموکراتی نوین و اخوان ها)، در الذکر (دموک
تبارز نموده بود، بعد از سقوط سلطنت وارد مرحلۀ » دموکراس

 ری گردید و هر سه نیرو بمثابه افزار فشار علیه گردنکشدی
های نوسان سردار محمـدداوود بار گرفته شدند. در نهایت، 

اتکأ به امانات  این حزب دموکراتی خلق افغانستان بود که با
گستردۀ اتحادشوروی در ساختارهای دولت ـ بخصوص در 
اردوی افغانستان ـ توانست با انجام کودتای نظام علیه 
جمهوریت سردارمحمـد داوود، بطور انحصاری قدرت دولت را 
کسب نماید. عدم هماهنگ مبان ایدولوژی، اهداف و اسلوب 

ان با سطح رشد اجتماع ـ مبارزۀ حزب دموکراتی خلق افغانست
اقتصادی و معیارهای ارزش فرهنگ جامعۀ افغان، بعد از 
کسب قدرت دولت به وسیلۀ این حزب متبارزتر و فاجعه انگیز 
گردید. زیرا این حزب بعد از کسب قدرت دولت، خواست از 
موضع قدرت انحصاری، دیدگاه های ایدولوژی خویش را تحقق 

یابی به اهداف مورد نظر خویش را ممن بخشد و در نتیجه دست
 اقدامات اصالح حت و شیوه تحمیل سازد. توضیح ایدولوژی

هر و مخارج همچو لغو وام های دهقانان، سواد آموزی، تقلیل م
عروس نیز حساسیت بر م انگیخت که در نتیجه وضعیت بسوی 
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بحران سوق و به مرور زمان ابعاد جدید و جدیدتر کسب و 
 :جام به فاجعۀ بزرگ منته گردید. چونهسران

الف ـ برخورد انحصارگرانۀ حزب دموکراتی خلق 
 در تاسیس دستگاه سیاس جمهوری «افغانستان با قدرت دولت

و نف کامل متحدین؛ حت متحدین » دموکراتی افغانستان
، زمینه »مل و دموکراتی«مطرح شدۀ برنامه ای خود در مرحله 

را نیز زیانمند نمود که این حزب میباید تحت هایی مساعدی 
جاذبۀ قدرت دولت جهت گسترش یایاه اجتماع خود از آن 
مستفید م گردید. درین موقع این حزب، خویش را نماینده 

 تصور و سایر » کارگران، دهقانان و سایر زحمتکشان«طبقات
نیروهای سیاس، سران قوم، علمای دین، روحانیون و سایر 

» دشمنان طبقات«صیت های بانفوذ در جامعۀ قبیلوی را شخ
، »دولت طراز نوین دکتاتوری پرولتاریا«خویش خوانده، از موضع 

شدت بخشید و » مبارزۀ آشت ناپذیر طبقات«علیه آنان به 
خواست جامعۀ نامنطبق با قالب های ذهن ایدولوژی خویش را 

ر نیروهای سیاس با زور درین قالب ها شل دهد. بنابرین سای
موجود در جامعه را مطابق تعریف های ایدولوژی خود، نه تنها 

»و دموکراتی نه » مل تشخیص نه نمود و در قدرت شری
ساخت، بله حق موجودیت شان را انکار و با تبارز کوچترین 
نشانۀ فعالیت سیاس و یا مخالفت با سیاست های دولت، 

متذکره و سایر افراد جامعه را رهبران، کادرها و صفوف احزاب 
زندان نموده، مورد شنجه قرار داده و حت به جوخه های 

 .اعدام سوق نمود
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ب ـ برخوردها و عوامل فوق، زمینه های را فراهم آورد تا 
پاکستان و رژیم آخوندی ایران (که تازه بعد از سقوط سلطنت 

 شان تشیل گردیده بود) نیروهای راست افراط ریزرف افغان
 ار گیرند که به آسانر در محور منافع خود چنان ببار دیرا ی
 های ایجاد شده و تحری بتوانند با استفاده از نارضایت
احساسات مذهبی ساکنین روستاهای افغانستان، بغاوت های 

» دولت جمهوری دموکراتی افغانستان«محل محدود را علیه 
نسبت به عقاید و ارزش دامن زده و به این طریق احساس خطر 

های دین را تبلیغ و ساکنین برخ روستاهای کشور را به 
تشویق و آنان را بر اساس گرایشهای قوم، سمت، » مهاجرت«

محل، زبان و مذهبی در کمپ های پاکستان و ایران جاگزین و 
 .تشویق نمایند» جهاد مقدس«توأم با چنین گرایشهایی به 

متر، انقطاب اجتماع بیشتر و ج ـ وضعیت، آن وقت وخی
مقاومت مردم گسترده گردید که قوت های نظام اتحاد 
شوروی وارد افغانستان گردیده و ایاالت متحده امریا با 

» ویتنام«هماری متحدین خویش، خواست افغانستان را به 
  .دیر علیه اتحاد شوروی مبدل نماید

 یافت و بدین طریق معضله افغانستان خصلت فرا افغان
به گرهاه جنگ سرد میان ابر قدرت های جهان آن وقت و به 
میدان جنگ نیابت میان این قدرت ها مبدل گردید. سیل 
اسلحه از هردو جانب به سوی افغانستان سرازیر و جنگ شدت 

 . یافت
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تداوم و شدت جنگ باعث گسترش هرچه بیشتر پروسه 
ز روستاها به از شهرها بسوی کشورهای غربی و ا» مهاجرت«

طرف پاکستان و ایران گردید. کمپ های مهاجرین در پاکستان 
که بر مبنای تنظیم ـ قوم ـ مذهبی تاسیس گردیده بود و 
حضور مهاجرین افغان درایران، زمینه های سربازگیری گسترده 
تری را علیه جمهوری دموکراتی افغانستان مساعد نموده و 

ص آی. اس. آی پاکستان و سازمانهای مخصوص خارج، بخصو
استخبارات ایران به آنها تربیه نظام داده، آنها را مسلح ساخته 
و اعزام مجدد شانرا عمدتاً به روستا ها، برای جنگ علیه دولت، 

  .سازمانده نمودند

 د ـ با گسترش دامنه مهاجرت از محالت و ورود تدریج
ه مراتب گروپ های مسلح تنطیم به آن، آهسته، آهسته سلسل

ساختار سنت ـ قبیلوی در روستا ها، تغییر و قشر دیر صاحب 
 ل گرفت. زیرا رهبران تنظیم ها، کادرهای محلنفوذ ش
سیاس، قومندانان نظام و روحانیون طرفدار شان با حضور 
مسلحانه در محالت و تحت سایۀ اسلحه، سران سنت قبیلوی 

به آنان) را به نفع (خان ها و یا بی ها و روحانیون مرتبط 
خویش عقب زدند. این ساختار جدید معیارهای سنت تشخُص 
مقام اجتماع را که عمدتاً بر مبنای نسب، سوابق خانوادگ و 
دارایی تعیین میشد، تغییر داد و مبان جدیدِ: روابط با 
استخبارات خارج، امانات نظام، استعداد و ابتکار جنگ و 

،ـ تنظیم گردید. این  موقف سیاس معیار تثبیت موقف اجتماع
  :جاگزین جدید، پدیده های ذیل را بروز داد
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ـ اختالفات، رقابت ها و هم چشم ها میان سران قبایل 
 .به رقابت میان تنظیم ها و قومندانهای محل آنان مبدل گشت

 ـ قوم ـ چون سربازگیری تنظیم ها اکثراً مبنای محل
تار قوم و قبیله یی و حت باورهـا و رفابت های قوم داشت، رق

ی بار دیر در ظرف جدید تنظیم ادامه یافت، با این تفاوت 
که اکنون افراد هر قبیله با اتخاذ موضع تنظیم با تعلیمات 

 .نظام و تخنی جنگ نیز مجهز بودند

ا؛ ـ بنابر مواضع مذهبی و فرقه یی هر ی از تنظیم ه
بی و غیره؛ اختالف مذهبی رنگ تازۀ مانند: تسنن، تشیع، وها

 .تنظیم ـ مذهبی یافت

هـ ـ رقابت های تنظیم های جهادی ـ قوم که جهت 
کنترول بیشتر ساحات، جذب بیشتر امانات و حمایت های 
تسلیحات، مال و سیاس کشورها و سایر منابع خارج صورت 

نند: میرفت، با دفاع از مواضع و منافع تمویل کنندگان شان(ما
امریا، پاکستان، ایران، عربستان سعودی، ترکیه و غیره) به 
محالت انتقال یافت، یعن جنگ بر سر مواضع و منافع این 
کشورها، از طریق تنظیم های جهادی ـ قوم، با تعصبات مذهبی 
و اختالفات قوم در آمیخت و باعث برخوردهای خونین در 

 .روستا های افغانستان گردید

یری چنین وضع در محالت، شرایط را بوجود ز ـ شل گ
آورد که مردم روستاها بخاطر داشتن چتر حمایوی، بطور ناگزیر 
و اجتناب ناپذیر تحت امر و نه تنظیم ها و در نتیجه نا خواسته 
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و ناآگاهانه در مواضع آنان قرار داده شدند. امتزاج رهبری 
مدع » دیجها«سیاس با رهبری مذهبی ـ قوم (که تنظیم های

آن بودند) باعث آن گردید تا فضای سیاس به شدت تحت 
پوشش مذهبی ـ قوم قرار گرفته، سیاست ها مذهبی ـ قوم و 

  .گرایشهای مذهبی ـ قوم، سیاس شوند

انکشـاف اوضاع در بستر فـوق از آنجا نیز ناش م شد که 
لندۀ اخویش برجوانه های ب د. خ . ا بنا بر مواضع ایدیولوژیح. 

نموده(که م باید مینمود)، اما  ساختارها و فرهنگ شهری اتکأ
ناسنجیده و بی اعتنا به نیروی مقاومت، خواست نظام قبیلوی ـ 
زمینداری و فرهنگ و روان سنت متممۀ آنرا با شیوه های تند 
روانۀ انقالبی و شتابزده، بدون در نظرداشت عنصر تدریج در 

 جامعۀ افغان، مضمحل نماید. تحوالت اجتماع و عوامل ذهن
این عمل حساب ناشده ـ که بر مبنای احام تیوری بیانه با 
مختصات جامعه افغان، صورت میرفت ـ پایاه اجتماع حزب 
را در محالت (که هفتاد در صد باشندگان کشور را احتوا 
مینمود) در مقایسه با نیروهای راست افراط که بر نهاد های 

داشت،  تکأزمینداری و فرهنگ و معنویات سنت آن اقبیلوی ـ 
تضعیف نمود. زیرا از ی طرف ساکنین شهرها فیصدی کمتری 
از نفوس کشور را تشیل و از جانب دیر ـ چنانچه قبال توضیح 
شد ـ نفوس و نهادهای شهری خود متأثر از روح قبیلوی و دارای 

مدرن ممیزات و مختصات ناقص، در مقایسه با شهر های 
  .بودند
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خالصه اینکه: حزب دموکراتی خلق افغانستان نه تنها 
نتوانست مطابق به مبان ایدولوژی و اسلوب برگزیدۀ خویش به 
اهداف مورد نظر خود دست یابد؛ بله در نتیجه کشور ما 
برخالف نیات ترقیخواهانۀ این حزب، به سوی فاجعه ای 

 :همه مبدل گردید کشانیده شد که سرانجام به جنگ همه علیه

ـ جنگ میان دولت و تنظیم های جهادی بخاطر حفظ و یا 
 .گرفتن قدرت

ـ جنگ تنظیم های جهادی علیه همدیر بخاطر گسترش 
ساحات نفوذ و کسب امتیازات بیشتر از تمویل کنندگان خارج. 

 تنظیم های جهادی (حت ـ جنگ قومندانهای محل
علیه همدیر، بخاطر حفظ  قومندانان مرتبط به ی تنظیم واحد)

و یا گسترش ساحۀ تحت حاکمیت محل و جمع آوری عشر، 
حق  دست یابی به سایر منابع عایدات مانند جنگالت، معادن،

،کنترول ساحات تولید مواد مخدر،  العبور راه های ترانسپورت
 .تجارت و صدور آن

ـ جنگ پیروان ی مذهب با پیروان مذهب دیر، 
  با زبان دیر، ی قوم با قوم دیر.بان گویندگان ی ز

 تر و ویرانگر از همه؛ جنگهای نیابت ـ سرانجام مهل
کشورهای دخیل خارج و نهادهای استخبارات شان، به غرض 

 حفظ و یا کسب حد اکثر منافع آنان. 
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برای تحری، سازمانده و پیشبرد چنین جنگ در تمام 
ر علن و تعریف شده و یا جبهات کشور نظامیان خارج، یا بطو

بطور علن؛ ول اعتراف ناشده وجود داشتند. آنها در کنار 
متحدین افغان خویش، ماشین جنگ این متحدین را تمویل 
مال و تخنی نموده، تعلیم و تربیه سربازان آنان را انجام داده، 
 را ترتیب و حت را تامین، پالن های جنگ سهولت های اکماالت

 که عمال جنگیدند. جنگ در جبهات علیه سایر رقبای شان م
در نهایت به بنبست رسیده بود، پیروزی ی طرف و زمان ختم 

  .آن معلوم نبود

دو طرف اصل این جنگ، دو ابر قدرت جهان بودند. 
متأسفانه افغانها به نیابت از آنان و بخاطر تامین حفظ و یا 

هم میجنگیدند، کسب منافع آنان در سرزمین خویش و با
همدیر را به خاک و خون م کشیدند. وطن، خانه و کاشانۀ 
غریبانۀ خویش را به آتش م کشیدند و ویران م کردند. در 
 چنین حالت نجات مادر وطن از این فاجعه به ضرورت مبرم مل

یانه راه که درین زمینه م باید  :تبدیل گردیده بود. چونه؟
ت، رفع عوامل دوگانه انحراف روند مورد توجه قرار م گرف

سیاس کشور از بستر طبیع آن بود. این موضوع را در درسهای 
 .بعدی را مرور مینمائیم
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 :مدرسنامۀ شماره هشت

 

 آغاز مبارزه برای رفع انحراف و
 نهضت ترقیخوانۀ کشورتصحیح 

محتوی درسنامه های قبل تصریح مینمود که دو عامل 
یاس کشور از بستر طبیع و قانونمند باعث انحراف نهضت س

پروسۀ گذار از ی جامعۀ سنت به جامعه مدرن گردید. ی از 
این دو عامل عدم مدیریت سالم روند سیاس در آغار مرحلۀ 
 آن عدم همخوان گذار از سلطنت مطلقه به مشروطه و دوم

بارزۀ احزاب و مبان فکری ـ سیاس، اهداف و اسلوب م
، با سطح رشد اجتماع ـ ترقیخواه بنیاداس نوجریانهای سی

 .اقتصادی و معیارهای ارزش فرهنگ جامعه بود

در زمان آغاز پروسۀ گذار از سلطنت مطلقه به مشروطه 
هـ)، باوجود شل گیری نشانه های زندگ عصری در شهر 1343(

کابل و چند شهر بزرگ دیر، هنوز ساختارها، روابط و ذهنیت 
جامعۀ کثیرالقوم افغان را هویت م بخشید. های قبیلوی، 

بنابرین هرمهای قبیلوی نه تنها پایاه اجتماع سلطنت مطلقه 
را تشیل میدادند؛ بله آرأ، عقاید، سلوک و سایر ارزشهای 
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متمم جامعۀ قبیلوی نیز بر تمام ابعاد زندگ اجتماع، اقتصادی 
سلطنت  و فرهنگ کشور مسلط بودند. به این لحاظ تبدیل

مطلقه (حاکمیت سیاس جامعۀ سنت) به سلطنت مشروطه 
(نوع از دولت جامعۀ مدرن) کار ی شبه نبود؛ بله فاز 
(مقاطع مختلف و به هم مرتبط که ط ی مرحلۀ معین رشد 
اجتماع ـ اقتصادی جامعه، ی بعد از دیر شل م گیرند و 

ذار از جامعۀ محتوی کسب مینمایند) جدیدی، در متن پروسۀ گ
سنت به جامعۀ مدرن محسوب م گردید. درین مرحله، نه 
صرف ساختارها، عملرد و روابط دولت با جامعه؛ بله تمام 
 اقتصادی و فرهنگ ،ساختارها، روابط و ارزش های اجتماع
جامعه و در نهایت خود جامعه نیز م باید تغییر و در نهایت 

سلطنت ـ «یر و تحول، رابطه تحول م یافت. در نتیجۀ این تغی
تکامل یافته، به مفهوم » دولت ـ ملت«به رابطۀ » رعیت

عینیت بخشیده میشد و در نهایت پروسۀ گذار از » شهروند«
جامعۀ سنت به جامعۀ مدرن با موفقیت به انجام میرسید. 
رهبری این پروسه و انجام چنین رسالت ـ که م باید در آغاز 

بعد توسط احزاب تشیل شده صورت عمدتاً توسط سلطنت و 
م گرفت ـ درک عمیق، مدیریت خردمندانه و عملرد سالم را 
ایجاب مینمود. متاسفانه با تبارز عدم کفایت، نهضت 

  ه سوق گردید.ترقیخواهانۀ کشور از همان آغاز به بیراه

حقایق تاریخ مؤید آن اند که در آغاز مرحلۀ گذار از 
شخصیت های مؤثر، آگاه، با تجربه  سلطنت مطلقه به مشروطه،

و مستقل سیاس، ی بعد دیر کنار زده شدند و زمینه ها 
چنان مساعد ساخته شد که چهره های تحت نفوذ قدرت های 
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خارج و دیته پذیر، برجسته گردند و امان یابند تا در تاسیس 
جریان ها و احزاب جدید، نقش اصل را ایفأ نمایند. به همین 

چه بسا که مبان فکری ـ سیاس ایدولوژی شده، ملحوظ 
اهداف و اسلوب مبارزۀ سیاس این احزاب و جریانات سیاس؛ 
نه ناش از تفکر مستقل افغان و منطبق با مختصات این جامعه؛ 
بله دیته شده یی بودند که جهت حفظ و تقویت نفوذ و منافع 

که چنین هم  حامیان خارج، پایه های عقیدت ایجاد مینمودند
 و حت بود که در آینده نیز باعث نف شد. با چنین تسلط
سرکوب عاملین افکار و اندیشه هایی نیز گردیدند که در بستر 
رشد و تکامل بعدی این احزاب، تبارز و م خواستند جنبش 

 .ترقیخواهانۀ کشور را از انحراف نجات دهند

 موج نخست مبارزه برای نجات جنبش 
 ه از انحراف و سرنوشت آنتـرقیخوانـ

با تاسیس، آغاز و تداوم فعالیت احزاب و جریانهای 
سیاس، سطح آگاه و تجربۀ سیاس کادرها و اعضای آنان نیز 
به مرور زمان ارتقای نسبی یافته و درین میان عده ای از 
کادرهای آنان توان و استعداد تفکر مستقل سیاس را تبارز داده 

تا مانع تداوم انحراف نهضت ترقیخواهانۀ  و تالش بعمل آوردند
کشور از بستر طبیع و قانونمند آن گردند. درین زمینه حزب 

  :دموکراتی خلق افغانستان را درنظر م گیریم

مدت بعد ازتاسیس حزب دموکراتی خلق افغانستان، 
بحث های تیوری در بین کادرها رونق یافته بود و عده ای آن «
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عبدالقدوس غوربندی ی از ». زب میدانستندرا نشانۀ بلوغ ح
اعضای کمیته مرکزی این حزب، ضمن تبصره بر این بحث ها، از 

در جناح پرچم ها در سطح «ای یاد مینماید که » مناقشه«
، پیرامون این مسئله آغاز گردیده بود که در تناسب »رهبری

»و روحیۀ » روحیۀ مل»رجحان»انترناسیونالست به کدام ی ، 
داده شود؟. او درین ارتباط به دو دیدگاه متفاوت؛ چنین اشاره 

میراکبر خیبر روی پرورش و تبارز روحیۀ مل تأکید «نموده است:
ب میرد و مثال میداد که چونه حزب تودۀ ایران و حز

» انترناسیونالیست«الزم روحیۀ کمونیست هندوستان با تبارز غیر
ا و اعضای خود، از میان در اقدامات، نشرات و تربیۀ کادره

مردم تجرید شده و نتوانستند به حزب وسیع توده ای تبدیل 
 اه اجتماعگردند. در نتیجه در داخل کشور نتوانستند از پای

 .وسیع برخوردار گردند و در عرصۀ بین الملل نیز اعتبار نیافتند

اما برعکس [ببرک] کارمل با اظهار اینکه در اثر پیشرفت 
توسعۀ اطالعات و ارتباط، گسترشِ داد و ستد شرکت تکنالوژی، 

های فراملت و ابعاد تازۀ هماریهای بین الملل، جهان ما دیر 
کوچ شده و هر حادثۀ ولو بسیار اندک بازتاب جهان دارد، 
زمان انزواپسندی مل گذشته و سرنوشت آینده به دست 

ت حزبی ابرقدرتهاست، ما باید در جهت گیری سوسیالست و هوی
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موافق به آن، موضع روشن داشته باشیم و کادرها را به همین 
 )6»(روحیه تربیه نمائیم.

در پالیس «بربنیاد تفاوت دیدگاه های فوق نیز بود که 
نشرات جریدۀ پرچم، بین ببرک کارمل و میراکبر خیبر اختالف 

این اختالف هنگام مداخلۀ نظام شوروی در ». بوجود آمد
، »پرچم«) بخاطری جدی گردید که جریدۀ 1968چوسلواکیا (

 و نجاتبخش«آن را بعنوان ی تائید و » وظیفۀ انترناسیونالیست
در حالیه » با چهرۀ بر افروخته«تمجید کرد. میراکبر خیبر 

، »در مشت های خود کلوله کرده بود«همین شمارۀ پرچم را 
صله کدام هیأت تحریر فی«ببرک کارمل را مخاطب نموده گفت:[

نموده که قبل از همه مدیحه سرایی کنیم و این حرکت را که بعد 
وسیع جهان دارد مهر تائید انترناسیونالیست بزنیم. حزب ما با 
نشر این مطلب تیشه به ریشۀ خود زد و قیمت گزاف که تجرید از 

 .مردم و مغشوش شدن ماهیت مل آن است، م پردازد

نادر اتفاق م افتد. باید  از این لحظات،«کارمل ... گفت: 
برای تثبیت خود استفاده کنیم. شما این مسئله را جدی نگیرید، 

 .»باهم صحبت م کنیم

ما باید خود را «خیبر بازهم با لحن جدی پاسخ داد که:
پیش مردم خود، در قضاوت خلق خود تثبیت کنیم. سرنوشت ما 
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ظایف مل درینجا در افغانستان تثبیت م شود. ایفای مؤفقانۀ و
ما مقدم است. حزبی که اعتبار مل نداشته باشد مصدر کار 

 )7( »]بزرگ شده نمیتواند.

بارق شفیع مدیر مسوول جریدۀ خلق ـ که زمان عضو 
دفتر سیاس ح. د. خ. ا نیز بود ـ به توضیح بیشتر دیدگاهای 
استاد میراکبر خیبر پرداخته و در زمینه؛ چنین مینویسد: 

؛ اما هم در عضویت هیئت تحریر و هم در مقام استاد خیبر[«
مدیریت مسوول جریدۀ پرچم ... عامل داخل را در زمینۀ تغییر 
اجتماع در جامعۀ افغان محمول کار عمدۀ سیاس و سنگ 
بنای اساس تهداب تحوالت بنیادی در کشور میدانست و به 
استفاده از تجارب بین الملل نهضت کارگری، متناسب با 

و در انطباق با شرایط و ظرفیت و هضم جامعۀ ام انات مل
فغان، به عنوان تسریع کنندۀ جریان تکامل نهضت مل و 
دموکراتی معتقد بود، ن به تابعیت و تقلید کورکورانه و بی 
دلیل از فالن کشورِ به اصطالح محور. اما ببرک کارمل عامل 

آن را در  خارج و بویژه نقش اتحاد شوروی و حزب کمونیست
مقام مرکز هدایت و رهبری بین الملل نهضت کارگری، یا به 

را در افغانستان » جبهه صلح و سوسیالیزم«تعبیر آن روزگار
 میدانست؛ ... به اصل با ارزش و حیات عمده و اساس

»برادرانۀ بین الملل غیر «، خصوصیت »همبستگ وابستگ
شیوه یی مخالفت میداد. استاد خیبر به شدت با چنین » مل
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با دماغ «).همچنان میراکبر خیبر توصیه میرد که:8»](میرد.
خود و در روشن تجارب مل ـ تاریخ وطن تان، در بارۀ میهن 
خویش باندیشید؛ ن با مغز دیران و ن با نقل قول های 
طوطیوارِ ناش از تجاربِ که از لحاظ مل تاریخ با شرایط 

تجارب دیران در انطباق خالق با  کشورتان همخوان ندارد.
 )9»](شرایط وطن ما، قابل استفاده است.

اکرم عثمان داستان نویس معروف معاصر کشور ما که با 
رهبران ح. د. خ. ا از نزدی شناخت و ارتباط داشت؛ مینویسد 

از جمع سرکرده ها، تره ک و کارمل در اتخاذ سیاست های «که:[
 خیبر با ابراز نگران زنهار میدهد سرخ تر همصدا م باشند، ول

این همه سرخ بودن به خیر و صالح مملت نیست. م «که:
ترسم روزی هم خود و هم مملت را در خون غرق کنیم. بیائید 
درین محلول قرمز، قدری آب بزنیم تا گالبی تر و رقیق تر 

 )10»](شویم.

همچنان استاد میراکبر خیبر در آخرین روز زندگ و در 
اختالف اساس من «ج مخالفت خود با ببرک کارمل گفته بود:او

با کارمل در همین نکته است. من میویم تکتی و استراتیژی 
سیاس حزب ما بر اساس تقدم خواستهای مل و اجتماع وطن 
خود ما اتخاذ گردد و کارمل برعکس پافشاری دارد. خود را 
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گ نظر معرف انترناسیونالیست پرشور و مرا ناسیونالیست تن
میند و بصورت شرم آور اینجا و آنجا راپور میدهد و تبلیغات 

، »تبلیغات«دادن ها و » راپور«). بر اساس همین 11»(مینماید.
رهبران اتحادشوروی، استاد خیبر را برای اهداف و منافع خویش 

 ه «خطرناک تشخیص نمودند و به همین ملحوظ حتوقی
را سرطان شش تشخیص کردند و او داکترها اشتباهاً بیماری او 

به نیت مداوا قصد مسافرت به اتحاد شوروی را کرد، با ممانعت 
 )12»(جدی مقامات آن کشور مقابل شد.

مواضع و دیدگاه های فوق الذکر میراکبر خیبر باعث 
گردیده بود تا نه تنها مانع رشد او در سلسله مراتب حزبی 

ند. تالش برای تجرید شوند؛ بله پیوسته او را تجرید مینمود
هرچه بیشتر او زمان شدت کسب نمود که روابط میان سردار 

و محمـد داوود و رهبری شوروی به تدریج بسوی سردی گرائید 
داوود با پرژنف ط سفرش در نیمۀ سرانجام به برخورد محمـد

به اتحادشوروی منته گردید و رهبری این  1977اول ماه اپریل 
ن سقوط محمـد داوود را روی دست گرفت. ابر قدرت جهان پال

در جریان فاصله گرفتن محمـد داوود از اتحاد شوروی، جناح 
 های دوگانۀ ح. د. خ. ا نیز تحت تاثیر مواضع آن کشور، از مش

درین میان [«دفاع رژیم به تدریج به مخالفت با آن رو آوردند. 
محمـد در جناح پرچم حزب دموکراتی خلق، در برخورد با رژیم 
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داوود دو مش مخالف وجود داشت؛ مش هماری و ایتالف که 
میراکبر خیبر خواستار آن بود و مش ببرک کارمل مبن بر 
مبارزه علیه رژیم. اما سرانجام به طوریه خلیل زمر ی از 
چهره های سرشناس پیشین جناح پرچم و عضو کمیته مرکزی آن 

(؟) 2ود[ که به تاریخ میوید، این گروه در دومین کنفرانس خ
دایر گردیده بود ـ ف.  1975دسمبر  22مطابق به  1354جدی 

 :ودان]، راه مبارزه علیه رژیم داوود را در پیش گرفت

درین کنفرانس از ی از گرایشهای داخل جناح پرچم به 
رهبری میراکبر خیبر که معتقد به تائید و پشتیبان رژیم 

ل آمد و بدین ترتیب کنفرانس به محمـداوود ... بود، انتقاد بعم
دوگانگ و دو دسته گ که در جناح پرچم ی به رهبری ببرک 
کارمل و دیری به رهبری میراکبر خیبر ... وجود داشت، نقطۀ 
پایان گذاشت. اما تصمیم اساس این بود که در کنفرانس به 
اتفاق آرأ تصویب شد که ح. د. خ. ا باید الترناتیف [(بدیل)] 

محمـد داوود در آینده باشد. از متن قطعنامه معلوم بود  دولت
که رژیم محمـد داوودخان باید سرنگون گردد، هرچند که در 
متن اسناد کنفرانس کلمۀ سرنگون به کار گرفته نشده 

 )13»(است.

موضعگیری های فوق الذکر استاد میراکبر خیبر او را به 
اتحادشوروی ی فرد غیرقابل تحمل برای سازمانهای مخصوص 
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مبدل نموده بود و سرانجام همین موضعگیریها باعث شهادتش 
به «زمانیه بعد از قدم زدن:[ 1357حمل  28گردید. او در شام 

استقامت جادۀ مطبعۀ دولت بسوی مروریون پیش م آید. 
 باز م جیب روس نرسیده به دروازۀ ورودی مطبعه، دروازۀ ی

 مینند، چند گلوله سینۀ شود و کس یا کسان بر سرش شلی
او را میشافد و آن مرد دمادم جان م سپارد. ... و وقت که 
خبر به گوش سردار[محمـد داوود] میرسد، سخت آشفته و 

حیف آن «غمین م شود و باز جملۀ معروفش را تکرار م کند:
  )14»](آدم خوب، هیچ شبیه رفقایش نبود!

حزب واحد  به تعقیب ترور استاد میراکبر خیبر،
دموکراتی خلق (بعد از وحدت هردو جناح که تحت فشار 
شوروی صورت گرفت) با اقدام به کودتای نظام، رژیم جمهوری 
تحت رهبری محمـد داوود را سقوط داده و قدرت دولت را 
تصاحب نمود. به این طریق اتحادشوروی، خون شخصیت را که 

» کودتای نظام« ، با»انقالب اجتماع«از موضع اعتقاد به 
مخالفت مینمود، به انگیزه ای برای کودتای خونین نظام مبدل 
و مورد سؤاستفاده قرار داد و در نتیجه نهضت ترقیخواهانۀ کشور 
نه تنها از انحراف نجات نیافت، بله زمینه های بعدی سیر 
 فاجعه آمیز آن نیز مساعد گردید. فاجعه ای که به حضور نظام

رف جبهه و هزارها تن جنگنده های خارج در شوروی در ی ط
طرف دیر جبهه منته و به جنگ همه علیه همه مبدل گردید. 

                                                 

 649اکرم عثمان، کوچۀ ما، جلد اول، صفحه  ـ 14



 درسنامه برای اعضا و هواخوهان حزب وطن ] 70[  

 

در چنین حالت بود که حقانیت و درست دیدگاه ها و مواضع 
استاد میراکبر خیبر را بخش بزرگ از رهبران و کادرهای حزب 
در تجربۀ زندۀ حیات سیاس خویش درک و ی بار دیر نه 

رف بحث پیرامون سوال چونگ نجات نهضت ترقیخواهانۀ ص
کشور از انحراف، بله سوال نجات مادر وطن را نیز ضروری 

بعدی تعقیب  خت. چونه؟ این بحث را در درسنامه هایسا
 .مینمائیم
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 :مدرسنامۀ شماره نه

 

 موج دوم مبـارزه بـرای نجـات نهضت ترقیخوانۀ
 و طـرح مصـالحـۀ مـلیان از انحـراف ـانستــافـغـ

مبارزۀ استاد میراکبر خیبر در درون حزب، به هدف 
 کاهش عواقب زیانبار انحراف نهضت ترقیخواهانه از بستر طبیع
و قانوانمند آن، نتوانست جلو انکشاف فاجعه را سد نماید. زیرا 
او را در کنفرانس دوم حزب تجرید نمودند و سرانجام با ترور او 

، نفوذ و اثرگذاری اتحادشوروی در 1357ی ثور و پیروزی کودتا
عرصه های مختلف حیات حزبی و دولت کشور تا سطح حضور 
مستقیم نظامیان و مشاورین حزبی و دولت شان، تقویت گردید. 
بنابرین دیدگاه ها و مواضع به میراث ماندۀ فکری استاد خیبر در 

ینۀ سالهای اول حاکمیت حزب دموکراتی خلق افغانستان زم
مساعد نیافت و از تاثیرگذاری محسوس باز ماند. ول گذشت 
زمان و انکشاف بعدی اوضاع بسوی بحران، بخصوص حضور 
نظام اتحاد شوروی و تشدید بحران، موج دوم مبارزه را در 
میان عده ای از کادرها، بخصوص آنان برانگیخت که با استاد 

ای او بیشتر بهره میراکبر خیبر نزدی و از نظریات و دیدگاه ه
برده و اثر پذیرفته بودند. زیرا آنها با تجربۀ زندۀ خود شان، 
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شاهد تجرید هرچه بیشتر حزب دموکراتی خلق افغانستان در 
اذهان داخل و جهان، شدت جنگ نیابت و به بنبست رسیدن 
آن بودند. کادرهای آگاه حزب فاجعۀ به وقوع پیوسته ای را 

میر اکبر خیبر علل و عوامل آن را سالها شاهد بودند که استاد 
پیش تشخیص، وقوع آن را پیشویی و از عواقب آن به رهبران 

  .حزبی هوشدار داده بود

انتقادات این دستۀ از کادرهای حزبی که عمدتاً از شیوه 
رهبری حزب و دولت، کثرت حضور و چونگ اثرگذاری 

همچنان  مشاورین ناآگاه شوروی بر امور حزبی و دولت و
موجودیت نظامیان آن کشور در افغانستان، بعمل م آمد، در 
سالهای اول با اتهام ضد رهبری و ضد شوروی (انت سویتیست) 
مورد تهدید قرار م گرفت. این وضع تا زمان ادامه یافت که در 
اتحادشوروی میخائیل سرگیویچ گرباچوف به قدرت رسید و خود 

سیاست های افغان آن کشور او از وضعیت شوروی، منجمله 
 انتقاد بعمل آورد و به اصالحات پرداخت. فضای نسبتاً باز ناش
از به قدرت رسیدن گرباچوف، در داخل حزب دموکراتی خلق 
 افغانستان نیز زمینه هایی را جهت آغاز و دامه بحث های علن
روی وضعیت بحران کشور، علل و عوامل و راه های بیرون رفت 

  .د ساختآن، مساع

آغاز و ادامۀ بحث های فوق الذکر، به مرور زمان به 
از دیدگاه ها و نظریات سوالهای منته گردید که مسایل را فراتر 

اکبر خیبر مطرح و در نتیجه درست و کارایی اساسات استاد میر
ایدولوژی و برناموی ح. د. خ. ا را در شرایط افغانستان مورد 
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الیه دیدگاه های اصالح طلبانۀ استاد سوال قرار میدادند؛ در ح
میراکبر خیبر در حدود ایدولوژی مارکسیست ـ لیننست و اصول 
برنامه ای حزب دموکراتی خلق افغانستان مطرح میردید. 

م) 1985( 1364سرانجام؛ چنین بحث ها که در امتداد سال 
داغتر گردید، دو طرف اساس صاحب نظر آن را از ی طرف 

فع انحراف نهضت ترقیخواهانۀ کشور و بنابرین تغییر مدافعین ر
در مبان ایدولوژی، اهداف و اسلوب مبارزۀ سیاس حزب و از 
طرف دیر مدافعین دیدگاه ها و مواضع سنت آن تشیل 
میدادند. اما بعدها دیده شد که در آرایش نهایی نیروهای درون 

ای متفاوت حزبی، افزون بر دو طرف فوق الذکرِ دارای پایه ه
 ،فرکسیون ،ر(جناحعوامل و عالیق دی ،اعتقادات سیاس
نارضایت ها و محاسبات شخص برخ رهبران و کادرها و 
همچنان افاده ها و اشاره های چهره های شاخص صف بندی 
های جدید در مقامات رهبری کنندۀ اتحادشوروی) نیز مشهود 

ه بیشتر مغلق و را هرچگردید که در نتیجه مبارزۀ درون حزبی 
  پیچیده ساخت.

عالقمندان تغییر، بر عین بودن بحران ناش از جنگ و 
 و خارج (و فرهنگ اقتصادی، سیاس ،اجتماع) ابعاد داخل
(اهداف و عالیق جهان و منطقوی) آن تأکید و علل و عوامل 
خودی و غیرخودی آن را مشخص ساخته، استدالل مینمودند که 

لل و عوامل را بر بنیاد اعتقاد و باربرد ممن نیست این ع
مبان ایدولوژی و برناموی حزب دموکراتی خلق افغانستان، 

تیوری مارکسیست ـ لیننست طبقات و مبارزات «منجمله بربنیاد 
ناپذیری«رفع نمود. آنان برخالف » طبقات بر » آشت مبتن
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 ،تیوری طبقات»را هم برای حل ابع» مصالحه«و » آشت اد داخل
بحران و هم برای حل ابعاد خارج آن (منجمله خروج نیروهای 

و » آشت«شوروی از افغانستان) مطرح مینمودند. آنها این 
را نه به هر قیمت؛ بله با درنظرداشت حفظ منافع » مصالحه«

آشت «مل، قابل قبول م دانستند و به همین ملحوظ مفاهیم 
و » مل»مطرح و به مرور زمان  در ادبیات» مصالحۀ مل سیاس

محتوی یافت. در تاریخ حزب دموکراتی خلق افغانستان بعد از 
شهادت استاد میراکبر خیبر، این اولین بار بود که اختالفات نه 
بر محور سالیق و عالیق شخص مقام گرایانۀ رهبران؛ بله بر 
بنیاد دو اعتقاد و دو دیدگاه سیاس عمیقاً با هم مخالف مطرح 

 .گردیده و در برابر همدیر قرار گرفتند

 حزب دموکراتی مدافعین مواضع و دیدگاه های سنت
خلق فغانستان، دیدگاه های نوین را در ابتدأ تجدیدنظر طلبی بر 

میخواندند و » ارتداد«مارکسیسم ـ لننیسم (رویزیونیزم) و بعدها 
 بر حفظ وضعیت موجود (حفظ مبان بر دیدگاهای شان مبتن

یدولوژی و دست آوردهای انقالب ثور؛ منجمله ساختار ا
 افغانستان، انحصار قدرت، روابط خارج جمهوری دموکراتی
ایدولوژی شده و حت تداوم حضور نظامیان شوروی در 
افغانستان) پافشاری داشتند. اما سرانجام به عقب نشین وادار 

ا بعد از  د. خ. .و این حقیقت را نتوانستند انکار نمایند که ح
کسب قدرت دولت، حت از اصول پذیرفته شدۀ برناموی آن 

نیز منحرف ساخته » حومت دموکراس مل«مبن بر تاسیس 
شده است. مدافعین تغییر تأکید مینمودند که انحصار قدرت 
دولت، انکار از حضور سایر نیروهای سیاس و حت حذف 
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و » دموکراتیمل و «متحدین حزب دموکراتی خلق در مرحلۀ 
بر بنیاد عالیق این متحدین تامین روابط بین الملل، مشخصات 
عمدۀ این انحراف بوده و پافشاری مینمودند که نخست از همه 
باید همین انحراف تصحیح گردد. تحت فشار چنین استدالل و در 

بار دیر در بارۀ «نهایت، سند مصلحت آمیزی تحت عنوان 
الب ثور و وظایف تاخیر ناپذیر آن خصلت مل ـ دموکراتی انق

در شرایط کنون « ترتیب و این سند بعد از تصویب بیروی سیاس
نوامبر  13( 1364عقرب  18و پلینوم کمیته مرکزی، به تاریخ 

اجالس وسیع و فوق العادۀ شورای انقالبی جمهوری «) در 1985
تصویب و ابالغ گردید. درین سند که » دموکراتی افغانستان

تیزس های ده گانۀ رفیق «رسم حزبی بنام بیات غیراً در ادبعد
به طور قطع «شهرت یافت، تأکید گردیده بود: » ببرک کارمل

نباید اجازه داده شود که برپایۀ برخورد ماجراجویانه و بیماری 
 و دموکراتی و طفره رفتن از خصلت مل کودکانه، چشم پوش

نتاریست و نادیده گرفتن انقالب، برخورد ذهنیرانه و جزم و ول
حقایق سرسخت جامعۀ ما؛ انحراف چپروانه و افراط در پروسۀ 
انقالب مل و دموکراتی کشور ما رونما گردد. هدف اساس ما 
اینست که در سراسر کشور چنان شرایط فراهم آورده شود و 
تمام مسایل مل مورد بحث کشور در فضای انساندوستانه، 

حسن اعتماد، هماری و هماهنگ، برادری  دموکراتی، آزاد و
و برابری، بطور دسته جمع به شیوۀ صلحجویانه و برمبنای 
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اصل منافع مل و مصالحۀ مل و بدون توسل به سالح حل و 
  )15»(فصل گردد.

درین «افزون بر آن؛ سند مذکور تأکید داشته که: 
حاکمیت حق شرکت وسیع همه وطنپرستان واقع و نمایندگان 

مام اقشار و گروه های اجتماع کشور اعم از: کارگران، ت
دهقانان، زمینداران متوسط، پیشه وران، روشنفکران، منسوبین 
قوای مسلح از سرباز تا جنرال، متشبثین خصوص و سرمایه 
 روحانیون و شخصیت های اجتماع ،تجاری و صنعت داران مل

نمایندگان تمام  با اعتبار تمام ملیت ها، اقوام و قبایل، یعن
خلق افغانستان را در امر کلیه ارگانهای قدرت و ادارۀ امور 
دولت و فعالیت های سیاس، اقتصادی، اجتماع و فرهنگ در 

 )16»(عمل مدنظر م گیرد و تضمین مینماید.

متن سند متذکره که بر مبن مصلحت و سازش دو طرف؛ 
گردیده و  مدافعین تغییر و هواداران حفظ وضع موجود، تهیه

حاوی فرمول بندی های کل و حت متناقض بود، بعد از 
تصویب و انفاذ، هر ی از طرف های فوق آن را مطابق به 
دیدگاه ها و مواضع خویش تفسیر و توضیح مینمودند. اختالفات 
یبار دیر زمان اوج گرفت که ببرک کارمل از مقام رهبری 

د مذکور بر بنیاد مبادی حزبی و دولت، نه تنها با محتویات سن

                                                 

از تیزس اول سند مورد بحث، منتشره در سایت انترنت  ـ  15
 اصالت

 م سند، همانجااز تیزس دو  ـ 16
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دولت «ایدولوژی حزب جهت حفظ ساختارهای موجودِ 
برخورد مینمود؛ بله در تعمیل » جمهوری دموکراتی افغانستان

و تحقق محتویات سند متذکره نیز بطور محافظه کارانه عمل 
» مساعد«نموده و صرف به تغییرات شل تقرر برخ از افراد 

دان مهم ادارات دولت بسنده مینمود غیرحزبی در مقامات نه چن
و در برابر تغییرات بنیادی در وضعیت سیاس (رفع انحصار 
 ،منجمله تغییر در ساختارهای دولت ،حزب بر قدرت دولت
تشیل پارلمان انتخابی، کثرت احزاب و غیره) و نظام کشور 
 (از جمله خروج نظامیان شوروی از افغانستان) مقاومت برم

در حالیه طرفداران تغییر، نه تنها برخوردهای انگیخت. 
محافظه کارانه را با سند مورد بحث محوم مینمودند؛ بله 

مصالحۀ «اقدامات اساس ای را دفاع م نمودند که بر بنیاد 
و در »مل باعث تغییرات کیفیتاً نوین در ساختار دستگاه دولت ،

. این مجموع عرصه های اجتماع ـ اقتصادی کشور گردند
 اختالفات سرانجام به استعفای ببرک کارمل از مقام منش
عموم کمیتۀ مرکزی حزب دموکراتی خلق افغانستان، تدویر 

هـ) و انتخاب دوکتور نجیب اله درین  1365ثور  14( 18پلینوم 
 عموم ه در مقام منشمقام گردید. با انتخاب دوکتور نجیب ال

افغانستان بود که دیدگاه  کمیتۀ مرکزی حزب دموکراتی خلق
های جدیدی مبن بر مصالحۀ مل، به سیاست رسم حزب در 
حال مبدل گردید که سنت گرایان و محافظه کاران درون حزب 
تحت رهبری ببرک کارمل، این دیدگاه ها و سیاست های جاری 

خوانده و به مقاومت در برابر آن ادامه » ارتداد«مبتن بر آن را 
 .دادند
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جدید حزب دموکراتی خلق، با تحلیل وضعیت  رهبری
بحران افغانستانِ مصاب به جنگ و علل و عوامل تاریخ این 
وضعیت، دستیابی به دو هدف اساس ذیل را در برابر خویش 

 :قرار داد

1  ـ رفع انحراف نهضت ترقیخواهانۀ کشور از بستر طبیع
انبار ناش از و قانونمند تغییر و تکامل جامعۀ افغان و نتایج زی

آن، بمثابه هدف کوتاه مدت اول. 

ـ تعقیب و تداوم پروسۀ طبیع و قانونمند گذار  2
افغانستان از ی جامعۀ سنت به جامعه مدرن و دستیابی به 
تحقق ارزشهای اجتماع، اقتصادی، سیاس و فرهنگ چنین 

 .جامعه بمثابه هدف دور نمایی و غائیوی

ستان نم توانست رسالت حزب دموکراتی خلق افغان
خود را جهت دستیابی به اهداف دو گانۀ فوق، به درست انجام 
دهد؛ اگر دیدگاهای سنت و ایدولوژی خود نسبت به جهان و 
جامعه (جهانبین خود) را دگرگون و بجای آن جهان بین کیفیتاً 
نوین را جاگزین نم ساخت. انجام چنین کاری از ی طرف با 

 از نبود دستگاه از قبل انتظام یافتۀ مبتن بر مشالت ناش
تجارب و میراث نهضت های گذشتۀ ترقیخواهانه، منجمله 
جنبشهای ترقیخواهانۀ معاصر کشور همراه بود و م باید درین 
زمینه کار از بنیاد آغاز و در تجربه روزمره غنا بخشیده شده و 

حقق ایده از طرف دیر در بستر انتظام و ت .انسجام م یافت
های نو و همزمان با آن، م باید مبارزۀ شدید درون حزبی را 
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 ست خورده پیش مبخاطر دفع طرد حمالت محافظه کاران ش
برد و در عین حال تالش بعمل م آورد تا اثرات ناگوار عقاید 
سیاس ایدولوژی شدۀ آنان را بر ذهن و روان هری از کادرها و 

 .اعضای حزب نیز زایل سازد

واضح بود که جهانبین کیفیتاً نوین ترقیخواهانۀ حزب 
دموکراتی خلق افغانستان، مبان اندیشه ای، اسلوب و افزار 
سیاس مبتن بر این جهانبین، م باید از ی طرف در وضعیت 
موجود رشد اجتماع ـ اقتصادی افغانستان کارایی و از طرف 

مخوان میداشت. دیر با معیارهای ارزش فرهنگ جامعۀ ما ه
 و خارج از همان ابتدأ معلوم بود که راه حل ابعاد داخل
افغانستان که انقطاب شدید اجتماع، اقتصادی، سیاس و 
فرهنگ جامعۀ افغان و مداخالت خارج، توأم با جنگ به 

آشت «بنبست رسیده مشخصات عمدۀ آن است، نه از مواضع 
بله از مواضع  ؛»جنگ«ایدولوژی شدۀ طبقات و » یرناپذ

»گردید. بنابرین در اوایل بعد از » صلح«و » آشت ن ممم
حزب دموکراتی خلق افغانستان، دوکتور نجیب اله  18پلینوم 

منش عموم کمیتۀ مرکزی حزب دموکراتی خلق افغانستان 
»را بر بنیاد » مصالحه«و » آشت»در سطح سیاست » منافع مل

و » سیاست آشت مل«افادۀ  جاری حزب مطرح و آنرا با
»مطرح نمود. در جریان تعمیل همین » سیاست مصالحۀ مل

سیاست و بر بنیاد تجارب روزمره بود که همین سیاست ابعاد 
ـ  1365جدید و جدیدتری یافت و در نهایت ط فاصلۀ زمان ثور 

، اساسات دستگاه اندیشه ای ـ سیاس (جهان 1369سرطان 
ای، اهداف، اسلوب و افزار سیاس مبتن بر بین، مبان اندیشه 
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جهانبین مذکور) شل گرفت و محتوی یافت، که اساس آن را 
تشیل میداد. این دستگاه فکری ـ سیاس کیفیتاً » فلسفۀ صلح«

حزب دموکراتی «نوین با ماهیت در مغایرت قرار داشت که نام 
میان شل آن را افاده مینمود. این ناسازگاری » خلق افغانستان

و مضمون و یا پدیده و ماهیت، سوال تغییر نام حزب را مطرح و 
در » حزب دموکراتی خلق افغانستان«سرانجام کنگره دوم 

، حذف نام حزب دموکراتی خلق افغانستان از 1369سرطان 
وضعیت سیاس کشور و به تاریخ سپردن چنین نام را به اتفاق 

رنامه و اساسنامۀ کیفتاً جدید، آرأ تائید و بدیل آن را با تصویب ب
  .در وضعیت سیاس کشور اعالم نمود» حزب وطن«تحت نام 

اکنون به این مسئله نیز باید توجه نمائیم که حزب وطن 
تحت رهبری دوکتور نجیب اله، بنابر کدام تحلیل و ارزیابی، 

را بمثابه منبع جهانبین خود قبول و بر بنیاد آن » فلسفۀ صلح«
کتی ـ سیاس خود را انتظام بخشید، اهداف تا اندیشه یی

نمایی (استراتیژی) خود را تعیین نمود، اسلوب (مؤقت) و دور
مبارزۀ خود را جهت دستیابی به این اهداف مشخص و افزار آن 
را انتخاب کرد؟. این مسایل را در درسنامه های بعدی مورد 

 .بحث قرار خواهیم داد
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 :دهمدرسنامۀ شماره 

 

 لسفۀ صلح بنیاد اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملیف

را که معطوف » سیاست مصالحۀ مل«دوکتور نجیب اله 
به برقراری صلح، حفظ صلح و اعمار صلح در افغانستان جنگ 

خوانده؛ » فلسفۀ صلح«با » ارتباط ناگسستن«زده بود، دارای 
این سیاست با ... فلسفه صلح ارتباط «تأکید مینمود که:

 فلسفۀ «). بدین ملحوظ الزم است پیرامون 17»(دارد.ناگسستن
 :توضیح مختصری ارایه گردد» صلح

فلسفۀ صلح، بخش از فلسفۀ سیاس محسوب م گردد. 
موضوع اصل فلسفۀ سیاس را بحث پیرامون چونگ تنظیم 
حیات سیاس بر مبنای اصول اخالق و ماهیت افزار و وسایل 

 یل مدهد. بنابرین مسئله قدرت دستیابی به همین هدف تش
سیاس، چونگ مشروعیت و ماهیت وسایل و افزار دستیابی 

                                                 

مقطع از بیانیۀ شهید دوکتور نجیب اله در اجالس کمسیون  ـ 17
، برگرفته از: مجموعۀ 1366جدی  26عال مصالحۀ مل مؤؤخ 

بیانیه های منتشر شده به مناسبت سومین سالرد شهادت 
 21ایشان، صفحه 
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به آن، همچنان مسایل مربوط به عدالت، برابری، آزادی و سایر 
مسایل مربوط به خیر و صالح عموم، از مسایل اساس مورد 
بحث فلسفۀ سیاس محسوب م گردند. ی از مسایل مربوط 

بحث روی  به خیر و صالح عموم ،مورد بحث فلسفۀ سیاس
  .مفهوم صلح است

در امتداد تاریخ بشری، مسئله صلح موضوع مورد توجه 
اکثریت فالسفه و دانشمندان علوم مختلف بوده و هری آنان 
بادرنظرداشت شرایط و زمان شان، مفهوم صلح را از دیدگاه 

ر خویش تعریف و تفسیر نموده اند. این تعریف ها و تفسیرها د
  .امتداد زمان پیوسته تکمیل گردیده و غنا کسب نموده اند

مفهوم صلح در تقابل با مفهوم جنگ مطرح میردد. از 
دیدگاه فلسف، با مفهوم صلح آن حالت اصل انواع مشخص 
 ردد که از اعتدال، سازگاری و همزیستبیان و تعریف می هست

ن بر مبن قانون میان اجزأ و روندهای متضاد و متقابل درون آنا
ناش میردد. بنابرین در صورت » وحدت و مبارزۀ ضدین«

تامین اعتدال، سازکاری و همزیست میان اجزأ و روندهای 
 همان نوع ،نوع از هست متضاد و متقابل موجود در درون ی
از هست در حالت صلح (ثبات) به سر م برد. ول زمان که 

تقابل درون همان نوع از میان اجزأ و روندهای متضاد و م
هست اعتدال، سازگاری و همزیست رعایت نم گردند و برهم 
میخورند، جنگ حادث م شود. بنابران صلح حالت اصل و 
ناش از قوانین مسلط بر طبیعت و جامعه اند، درحالیه جنگ 
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حادثه ای است که در نتیجه عدول و انحراف از این قوانین 
  .بوقوع م پیوندد

عریف های فلسف فوق از مفاهیم صلح و جنگ را ت
قانونمندی مسلط بر طبیعت و جامعه نیز تائید مینماید. مسئله 

 :را هم در طبیعت ناب و بخصوص در جامعه توضیح میدهیم

 :الف ـ قانون وحدت و مبارزۀ ضدین در طبیعت ناب

از درسنامه های قبل میدانیم که در درون هر ی اجزای 
در کلیت آن (از ی اتوم و مالیول گرفته تا  طبیعت ناب و

 (شان ها و در کلیت جهان هستسیارۀ ما، نظام شمس، که
حرک دایم جریان دارد. این حرکت به مرور زمان و پیوسته 
باعث تغییرات کم و در نهایت، تحت شرایط خاص باعث 
تغییرات کیف (تکامل) آنان میردد. منبع و علت اصل این 

ر نتیجه تغییر و تکامل، عناصر و روند های متضادی حرک و د
اند که هری از انواع مشخص هست و کلیت جهان از ترکیب و 
 اختالط (وحدت) آنان ساخته شده اند. این حالت (حالت ناش
از وحدت اجزأ و روندهای متضاد) را که در ی زره (مثال اجزای 

ملرد ی از اتوم) تا در کلیت جهان بر قرار است، معلول ع
قانون وحدت و «قوانین مسلط بر طبیعت دانسته و آن را بنام 

یاد م نمایند. پایه های تسلط قانون وحدت و » مبارزۀ ضدین
مبارزۀ ضدین، در هری از اجزای طبیعت برقراری اعتدال، 
سازگاری و همزیست میان اجزأ و روندهای متضاد و متقابل 

 آن جزء طبیعت محسوب م گردد. همین اعتدال، درون
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سازگاری و همزیست است که به ی ش معین ثبات و در نتیجه 
هویت مشخص م بخشند. به همین ملحوظ است که سیر 
قانونمند تغییرات طبیع (حت تغییرات کیف، مثال تعامالت 
کمیاوی)، بدون بحران تحقق م پذیرد. در غیر آن قانون متذکره 

تر طبیع حرکت، تغییر و تکامل نقض، آن جزء طبیعت از بس
خویش منحرف و در نتیجه ثبات درون خود را از دست داده، به 
بحران مواجه م گردد. مثال: تعامل کمیاوی که تحت شرایط 
حرارت و فشار معین (و در بعض موارد وجود کتلست های 
معین) صورت نگیرد، محصول مطلوب از آن بدست نیامده و چه 

 .ار منته و خرابی بار م آوردبسا که به انفج

 :قانون وحدت و مبارزۀ ضدین در جامعهب ـ 

همچنان از درسنامه های گذشته میدانیم که جوامع بشری 
از  و تکامل شاندر طول تاریخ و در تمام مراحل از حرکت، تغییر 

 ،ارتجاع :وحدت نیروهای دارای سه گرایش متضاد سیاس
گردیده و میردند. تمام نیروها و محافظه کار و ترقیخواه تشیل 

احزاب سیاس که در جوامع مختلف حضور داشتند، حضور 
دارند و یا حضور خواهند داشت، از لحاظ عقاید، دیدگاه ها و 
اهداف سیاس شان در ی از الیه های درون همین سه گرایش 
فوق قرار م گیرند. مبارزۀ نیروهای سیاس با گرایشهای 

بل با هم و جهت دستیابی به اهداف شان است متضاد، در تقا
جامعه عمل نموده و زمینۀ حرکت و در نتیجه » موتور«که بمثابه 

تغییر و تکامل آن را مساعد م سازد. زیرا احزابیه در نتیجۀ 
تعامالت درون جامعه و بنابر ضرورت های ناش از همین 
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این  تعامالت تاسیس م گردند، آن بخش های از جامعه را که
 احزاب از منافع آنان دفاع مینمایند، در عقب خود دارند. طبیع
است که هری از همین بخش های جامعه، سهم شان را هم در 
نظام اقتصادی و هم در نظام فرهنگ جامعه دارا م باشند. 
بنابرین در عقب هر حزب سیاس، نه تنها بخش از افراد جامعه؛ 

 ه متناسب بر نفوذ اجتماعآن، ظرفیت های اقتصادی و بل
فرهنگ نیز قرار دارند. به همین ملحوظ هر حزب سیاس مطابق 
به ارزشهای مندرج مرام خود متعهد است که با حضور در 
قدرت دولت، زمینه های رشد و تقویت ظرفیت های اقتصادی و 
فرهنگ مورد توجه خود را مساعد سازد. بنابرین در متن مبارزۀ 

ل سیاس گرایش های سه گانۀ فوق الذگر، مبارزۀ متضاد و متقاب
 .متضاد و متقابل اجتماع، اقتصادی و فرهنگ نیز جریان دارند

مبارزۀ گرایش های سه گانۀ متضاد و متقابل با همدیر 
که در فوق توضیح گردید، قانونمند بوده و بر بنیاد همان قانون 

س ای که تحقق م پذیرد. احزاب سیا» وحدت و مبارزۀ ضدین«
بنابر تعامالت درون همین جوامع و ضرورت های ناش از آن 
تاسیس گردیده و ی بخش همین جامعه را نمایندگ مینمایند، 
اگرمبان فکری ـ سیاس، اهداف و اسلوب مبارزۀ شان را با 
درک از قانونمندی جامعه تنظیم، تعیین و انتخاب نمایند و 

بارزۀ متضاد و متقابل با مطابق به همین قانونمندی، ضمن م
همدیر اعتدال، سازگاری و همزیست را رعایت نمایند؛ حرکت، 
تغییر و تکامل جامعه در بستر طبیع آن جریان و در نتیجه صلح 
و ثبات زمینه یافته، تامین و تضمین م گردد. دیده م شود که 
حرکت تغییر و تکامل جامعه، مطابق به مانیزم های ناش از 
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 در ت قانونمند درون آن صورت گرفته و احزاب سیاس باتعامال
نظرداشت گرایشات شان نقش عقب گرد دهنده (ارتجاع)، مانع 

  .شونده (محافظه کار) و تسریع کننده (ترقیخواه) را ایفا مینمایند

در جوامع خردورز و احزاب برخاسته از آن، باوجود 
ونمند جامعه، داشتن گرایشهای متضاد، بادرک از عملرد قان

اعتدال، سازگاری و همزیست را در روابط شان حفظ و بنابرین 
در برابر همدیر با تحمل، وسعت نظر، مدارا و دگراندیش 

عمل مینمایند. درین حالت تضادهای که در  (Tolerance)پذیری
 ،نتیجۀ مبارزۀ نیروهای متضاد در عرصه های اجتماع

وز مینمایند، پیوسته راه اقتصادی، سیاس و فرهنگ جامعه بر
های حل دیموکراتی خود را دریافت، از تراکم آنان جلوگیری 
بعمل آمده، صلح و ثبات تامین م گردد. با توجه به همین 
قانونمندی طبیعت و جامعه است که متفکر بزرگ زبان فارس؛ 

» تفسیر این دو حرف«را » آسایش دو گیت«حافظ شیرازی 
» با دوستان مروت با دشمنان مدارا«را » دو حرف«دانسته و این 

  .میخواند

در صورتیه نیروهای متضاد سیاس ی جامعه (دولت و 
احزاب) اعتدال، سازگاری و همزیست را در روابط با همدیر 
رعایت ننمایند و تضادها میان خویش را (که در حقیقت 
تضادهای اجتماع، اقتصادی، سیاس و فرهنگ جامعه اند) 

قانونمند، پیوسته، تدریج و به طریقه های دیموکراتی  بطور
حل ننمایند، این تضادها تراکم نموده و در نهایت از کنترول 
خارج، بحرانهای اجتماع، اقتصادی و فرهنگ را ـ که عوامل 
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جنگ اند ـ باعث گردیده، جامعه را با خطر انفجار (جنگ) 
 .مواجه مینمایند

نیروهای سیاس (دولت و بادرنظرداشت توضیحات فوق؛ 
احزاب) ی جامعه که دیدگاه ها، اهداف و اسلوب مبارزۀ 
خویش و روابط متقابل با همدیر را با درک از قوانین مسلط بر 
جامعه انتظام م بخشند و حرکت، تغییر و تکامل متداوم جامعه 
 خویش را توأم با صلح و ثبات آن در نظر دارند، نیروهای سیاس

 .حسوب م گردندم» خردورز«

با ایجاد و رشد دیدگاه فوق، توأم با مبارزۀ سرسخت 
درون حزبی بود که شاخۀ بالنده و خردورزی از میان کادرهای 
حزب دموکراتی خلق افغانستان، در پلینوم هژدهم آن حزب قد 
راست نمودند و سرانجام با نف مبان ایدولوژی و تشیالت آن 

حزب « متک بر فلسفۀ صلح، حزب و انتظام اندیشۀ سیاس
را بمثابۀ نیروی سیاس خرد ورز مطرح نمودند. آنها به » وطن

این نتیجه رسیده بودند که حزب دموکراتی خلق افغانستان با 
انحصار قدرت دولت، تشیل نظام ی حزبی و منع وجود و 
حضور سایر احزابِ با گرایش های متضاد و متقابل، در حقیقت 

و در نتیجه عامل طبیع تغییر و تحول جامعه را  حرکت» موتور«
از کار انداخته و خواسته بود جامعه را نابخردانه، با زور 
 ،(و خارج داخل نیروهای نظام) وارد شده از بیرون مصنوع
بسوی خویش بشاند و آن را مطابق به خواست و ذهنیت 
 ایدولوژی شدۀ خود قالب بزند. این کشانیدن به زور، صرف
 را شامل نم و سایر ساختار های جامعۀ سنت نیروهای سیاس
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گردید؛ بله کمیت بزرگ قریب به اتفاق افراد جامعه (پایاه 
های اجتماع این ساختارها) و در عقب آنان اقتصاد و فرهنگ 
مادی و معنوی همین بخش جامعه را نیز شامل م گردید. به 

از اعتدال گذشت، همین ملحوظ است که وقت این کش نمودن 
سازگاری و همزیست نف، تناب های ارتباط گسست و جامعه 
ثبات خویش را از دست داد و بسوی بحران کشانیده شد. حزب 
 اه ضعیف اجتماعخلق افغانستان که دارای پای دموکراتی
(صرف در میان عدۀ محدود از تحصیل کرده ها و محروم از 

نمیتوانست این بحران را  پایاه توده ای) بود، نتوانست و
مدیریت و رفع نماید، بنابرین به نیروهای نظام شوروی متوسل 

 .و به معضلۀ افغانستان ابعاد جهان بخشید

ثابه نیروی سیاس خردورز تالش نمود تا ه محزب وطن ب
نخست از همه نقش و مسوولیت تاریخ خویش را جهت رفع 

ف نهضت ترقیخوانۀ بحران تحمیل شده بر جامعه ایفأ و انحرا
کشور را از بستر قانونمند حرکت، تغییر و تکامل جامعه رفع و 
سایر نیروهای سیاس جامعۀ افغان را نیز به سهمیری در چنین 
بستر فراخواند. چونه؟ آن را در درسنامه های بعدی توضیح 

  .خواهیم کرد
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 :ازدهمدرسنامۀ شماره ی

 

 ا جهتمثابه اندیشۀ رهنمالحۀ ملی بمص
 ه فرهنگ صلحـرهنگ جنگ بـاز ف گذار

سیاست مصالحۀ مل اعالن شده از جانب دوکتور نجیب 
اله بعد از پلینوم هژدهم کمیتۀ مرکزی ح. د. خ. ا، در جریان 
تحقق و تجربۀ زنده، به مرور زمان ابعاد جدید و جدید تری یافت 
 و تمام زندگ اقتصادی، اجتماع، سیاس، فرهنگ، دفاع ـ
امنیت و روابط خارج را ط تحقق پروسۀ استراتیژی برقراری 
صلح، حفظ صلح و اعمار صلح احتوا مینمود. پروسۀ تحقق 
برقراری صلح و حفظ صلح همان هدف کوتاه مدت رفع انحراف 
نهضت ترقیخواهانه از بستر طبیع آنرا حاوی بوده؛ در حالیه 

ت ق و تثبیاعمار صلح هدف غایوی حزب وطن که همان تحق
ۀ فرهنگ صلح در جامعۀ نوین (مدرن) افغان و تکمیل پروس

گذار از جمامعۀ سنت به جامعۀ مدرن محسوب م گردد. بدین 
ملحوظ اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل، نه تنها ختم جنگ و 
برقراری صلح، بله در هدف نهایی خویش رفع تمام علل و 

نگ و تامین عوامل اجتماع، اقتصادی، سیاس و فرهنگ ج
 ،آنان (امنیت حیات امنیت افراد جامعه در تمام ابعاد زندگ
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 ،امنیت سیاس ،امنیت اقتصادی، امنیت معیشت ،امنیت صح
امنیت فرهنگ) را در نظر داشت و در نظر دارد. بنابرین اندیشۀ 
سیاس مصالحۀ مل افزار فکری ـ سیاس رهنما و رهشای 

لذکر محسوب م گردد. بدین پروسۀ تغییر و تکامل فوق ا
ملحوظ، درین زمینه نباید به این برداشت عامیانۀ توسل جست 
که گویا هدف مصالحۀ مل صرف ختم جنگ در جبهات میان 

 .دو و یا چند طرف متخاصم م باشد و بس

در نهایت و نتیجۀ تحقق اهداف توضیح شدۀ فوق است که 
، بله نه صرف فرهنگ صلح جاگزین فرهنگ جنگ م گردد

پروسۀ متذکره که بادرنظرداشت منافع مل صورت میرد، 
تحیم وحدت مل و در نهایت تکوین ملت و در نتیجه تشیل و 
به ثبات رسیدن نهادهای مل را نیز در نظر دارد. در ضمن 
اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل رهنمایی مینماید که نیروهای 

به اهداف  ترقیخواه جامعه جهت انجام مؤفقانۀ دستیابی
مشخص کوتاه مدت و دورنمایی تعیین شدۀ خویش از کدام افزار 

  .و وسایل استفاده و به کدام اسلوب و روش عمل نمایند

 بادرنظرداشت توضیحات فوق ارزش های فکری ـ سیاس
اندیشۀ «محتوا م بخشند، همه مختصات » مصالحۀ مل«که به 
مصالحۀ اندیش«را دارأ بوده به همین ملحوظ » سیاس ۀ سیاس

شود درین » مل شوند. بنابرین الزم دانسته م خوانده م
درسنامه نیز توضیح گردد که اندیشۀ سیاس چیست و با فلسفۀ 

  :سیاس، ایدولوژی سیاس و نظریۀ سیاس چه فرق دارد؟
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اندیشۀ سیاس مطابق به تعریف ریمون آرون نویسندۀ 
یین اهداف [سیاس] کوشش برای تع«فرانسوی عبارت است از: 

که به اندازۀ معقول احتمال تحقق دارد و نیز تعیین افزارهای که 
در حد معقول میتوان انتظار داشت موجب دستیابی به آن 

 )18» (اهداف بشوند.

با توجه به تعریف فوق، میتوان تذکار داد که اندیشۀ 
 از فلسفه سیاس اتکا داشته؛ ول بر فلسفۀ سیاس سیاس

متمایز است که صرف در محدودۀ عالیق عام و انتزاع  بخاطری
 تری را احتوا مینماید. یعن ه جنبه های عملتوقف ننموده؛ بل
اندیشه سیاس به این مسئله توجه دارد که زندگ سیاس را 
 :سازمان دهد. مثال ،ـ سیاس ونه بر بنباد کدام اصول فلسفچ

ایل دستیابی به آن، تعریف صلح با توضیح ماهیت افزار و وس
به همین تعریف و توضیح،  کار فلسفه سیاس است، اما با اتکأ

بیان کل این مسئله شامل حوزه اندیشه سیاس میردد که: 
چونه و با استفاده از کدام وسایل، امر دستیابی به صلح 
سازمان داده شود تا رسیدن به این هدف را بطور معقول ممن 

  .سازد

 را در اندیشه سیاس اگرچه عناصری از نظریه سیاس
 ترکیب خویش دارد، اما متفاوت از آن است. زیرا نظریه سیاس
با باربرد روشهای اثبات علوم، به تحلیل و تبین ِاغلباً اجزا 

                                                 

ریمون آرون، با نقل از تاریخ اندیشه های سیاس قرن بیستم،  ـ 18
 ، اثر حسین بشیریه16، صفحه جلد اول
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توجه داشته، به تجویز تغییر واقعیت اجتماع و سیاس و عمل 
ضیح در قبال آن سروکار ندارد. در حالیه اندیشه سیاس تو

علم واقعیت اجتماع و سیاس را در کلیت آن چنان در 
نظرداشته که رابطه انداموار میان اجزای پراکنده آنرا برمال، تغییر 
واقعیت را تجویز و عمل در قبال آنرا توأم با تائید و یا سرزنش 

 )19اخالق، توصیه نماید(

اندیشه سیاس باوجود داشتن همسان در برخ مواردی، 
وژی سیاس نیست، زیرا مانند ایدیولوژی سیاس مجموعۀ ایدیول

از حقایق مطلق و تغییرناپذیر مبتن بر احام عام و جهانشمول 
تلق نشده و به تعبد و اطاعت مذهبی گونه نم انجامد؛ بله 
مجموعۀ از اندیشه های متحول مرتبط بهم را شامل میردد که 

امع معین، اهداف بر مبنای بیان علم واقعیت های مشخص جو
سیاس را تعیین و افزار و روش های دستیابی به این اهداف را 
معین ساخته و مبتن بر اقناع، اعتقاد را برم انگیزد. چون 
اندیشه های سیاس توأم با شناخت و توضیح علم واقعیت، 
تغییر آنرا نیز در برابر خویش قرار میدهند، بنابرین اندیشه های 

یتوانند جنبش های سیاس را در حول خویش سیاس اکثراً م
 .ایجاد و آنان را سمت دهند

اندیشمند سیاس کس نیست که صرفاً «بدین ملحوظ: 
دارای مجموعۀ از آرأ و اهداف باشد و افزار رسیدن به آن هدف 

                                                 

رک: حسین بشیریه، تاریخ اندیشه های سیاس قرن بیستم،  ـ 19
 18و  17صفحه 
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ها را به دست دهد، بله باید بتواند در بارۀ آرأ و عقاید خود به 
کند، تا حدی که اندیشه های او  شیوۀ عقالن و منطق استدالل

 )20»(دیر صرفاً آرأ و ترجیحات شخص بشمار نرود.

بادرک از مفهوم و ماهیت اندیشه سیاس، اینک در 
انطباق با آن میتوان گفت که فراورده های فکری ـ سیاس حزب 
وطن در رابطه به دستیابی به صلح در کشور ما، در کلیت آن 

»مصالحۀ مل ردند. با توجه به  »اندیشۀ سیاسمحسوب می
همین محتوا بود که شهید دوکتور نجیب اله این فرآورده های 

میخواندند. بطور مثال ایشان » اندیشۀ صلح آفرین«فکری را 
این اندیشۀ صلح آفرین که بوسیله خود «تأکید مینمودند که: 

مردم بوجود آمده بصورت هرچه بیشتر عقول و قلوب مردم را 
 )21.»(تسخیر میند

چرا دوکتور نجیب اله این فرآورده ها ی فکری را اندیشۀ 
 :سیاس میخواندند؟

ـ اندیشۀ سیاس مصالحه مل مطابق به دیالتی اندیشه 
و واقعیت، از ی سو خود محصول اوضاع عین اجتماع ـ 
اقتصادی جامعه افغان بوده و از سوی دیر مانند هر اندیشۀ 

ضاع مذگور تاکید دارد و به منظور تغییر سیاس دیر بر تغییر او
                                                 

 16همانجا، صفحه حسین بشیریه،  ـ  20
دوکتور نجیب اله، برگرفته از بیانیۀ ارایه شده در دومین  ـ 21

، 1366سرطان  6اجالس کمسیون عال مصالحۀ مل، مؤرخ 
نشر شده به مناسبت سومین سالرد  برگرفته از ـ مجموعۀ
 21شهادت ایشان، صفحه
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اوضاع مذکور نه تنها مجموعه آرأ و اهداف معقول و قابل تحقق 
بله وسایل و  به دستیابی به صلح ارائه میدارد؛ را در رابطه

افزار سیاس، اقتصادی و فرهنگ معقول را نیز معین م سازد 
به امر صلح را  که با باربرد آنها میتوان در حد معقول دستیابی

 .انتظار داشت

ـ چون صلح در زمرۀ مفاهیم خیر و صالح عموم، ی از 
 یل میدهد، اندیشۀ مصالحه ملرا تش مباحث فلسفه سیاس
نیز مانند هر اندیشه سیاس دیر با فلسفه سیاس (و در نتیجه 
با فلسفۀ صلح که بخش از آن است)، قرابت دارد. با همین 

این سیاست با «وکتور نجیب اله تاکید مینمود:برداشت بود که د
 و فلسفه صلح ارتباط ناگسستن طرز تفکر نوین سیاس

 )22»(.دارد

ـ اندیشۀ مصالحۀ مل تحلیل و تبین محض نبوده؛ بله 
 توأم با تحلیل و تبین مقاصد خویش، مانند هر اندیشه سیاس

مورد  دیر، پیوسته راه و روش دستیابی به این مقاصد و وسایل
استفاده در زمینه را تجویز نموده و در قبال آن به عمل وادار 

 .میسازد

ـ اندیشه مصالحه مل مانند هر اندیشه سیاس دیر نه 
تنها با واقعیت های اجتماع ـ اقتصادی جامعه افغان سروکار 

                                                 

مقطع از بیانیۀ شهید دوکتور نجیب اله در اجالس کمسیون ـ  22
 21، همانجا صفحه 1366جدی  26عال مصالحۀ مل مؤؤخ 
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دارد؛ بله در برخورد با این واقعیت ها بیطرف نمانده و مطابق 
د آن جهت تصحیح، تکمیل، تغییر، تردید به اصول خویش به نق

 مصالحۀ مل پردازد. بنابرین اندیشۀ سیاس و یا تائید آن م
صرف مداح صلح نیست، بله بخاطر تحقق پروسۀ صلح و 
دستیابی به اهداف کوتاه مدت و دورنمایی آن، علیه تمام نیروها 
و روندهای مخالفِ ارتجاع، محافظه کار و طرف دار جنگ، 

با خردوزی مبارزه مینماید. بنابرین اندیشۀ سیاس مصالحۀ توأم 
مل، افزار اندیشه ای ـ سیاس نیروهای ترقیخواه (چپ)، انقالبی 
و خردورز جامعۀ افغان ط پروسۀ گذار از جامعۀ سنت به 
جامعۀ مدرن و به عبارت دیر ط پروسۀ گذار از فرهنگ جنگ 

 .به فرهنگ صلح است

ل وضعیت سیاس، اجتماع، ـ اندیشه مصالحه م
اقتصادی، فرهنگ و نظام جامعه افغان، همچنان روابط و 
مناسبات آن را با کشورهای همسایه و جهان، نه جدا از هم، 
بله در کلیت آن مورد برس قرار داده، شناخت از آنان را 
تامین و روابط ارگانی (انداموار) میان شان را وضاحت داده، 

م بهم مرتبط از اندیشه های سیاس را بمثابه در نتیجه سیست
 در تاریخ اندیشه های سیاس نخستین دستگاه تفکر سیاس
افغانستان ارائه میدارد. مبتن بر همین اصل دوکتور نجیب اله 

این سیاست تمام عرصه های زندگ «تاکید میداشتند که: 
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 اجتماع یعن اجتماع، فرهنگ، ساختار های نظام و ایجاد
 )23»(دولت داری جدید را در بر مییرد.

ـ اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل هم از لحاظ مضمون و 
محتوی خویش، هم از لحاظ بسترِ نطفه بندی، زایش، پیدایش، 
تکامل و غنای خویش و هم از لحاظ اهداف و وسایل که برای 
 شود، اندیشۀ سیاس ار گرفته مدستیابی به این اهداف ب

 .ل استدارای ماهیت م

ـ شهید دوکتور نجیب اله نه تنها اندیشۀ سیاس مصالحۀ 
مل را در عرصه های مختلف اجتماع، اقتصادی، فرهنگ و 
نظام به هدف دستیابی به صلح پایدار مطرح نمودند و آن را 

در جریان تالش و مبارزۀ عمل  1371ـ 1365پیوسته ط سالهای 
ییر از این آرأ و عقاید غنا بخشیدند، بله بطور گسترده و پ

خویش بطور عقالن و منطق در داخل حزب، در پارلمان 
افغانستان، از طریق رسانه های گروه داخل و خارج، در 
سازمان ملل و سایر مجامع بین الملل دفاع نموده صحت و 
حقانیت آنرا تا حدی مستدلل ساختند که این اندیشه ها دیر 

ایشان محسوب نمیردید و » صصرفاً آرأ و ترجیحات شخ«
اینک در حول آن جنبش های وسیع سیاس و اجتماع نه تنها 
در افغانستان؛ بله (عل الرغم سوت توطئه آمیز در برابر 

                                                 

مقطع از بیانیۀ شهید دوکتور نجیب اله در اجالس کمسیون ـ  23
 23صفحه  ، همانجا،1366جدی  26عال مصالحۀ مل مؤؤخ 
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طراح وزادگاه این اندیشه) در سایر نقاط جهان ایجاد گردیده 
 .است

چون سازمان ملل متحد بنابر دالیل متعدد، ط سالهای 
ه غنا و تعمیل اندیشۀ سیاس مصالحه مل بوسیله اعالم، پروس

شهید دوکتور نجیب اله و حزب وطن، در مسئلۀ حل معضله 
 افغانستان دخیل گردانیده شد و در پروسۀ تحقق سیاست مبتن
بر این اندیشه شرکت نمود، با انتباه از این پروسه و تعمیم آن 

 این اندیشه درسایر کشورهای با اوضاع مشابه به افغانستان، به
(که مهد زایش آن افغانستان و طراح آن حزب وطن و در رأس 

خصلت جهان بخشیده  آن شهید دوکتور نجیب اله قرار داشت)
است. اینک جنبش مصالحه مل به جنبش جهان مبدل گردیده 

 .است که اکثراً تحت رهبری سازمان ملل پیش برده م شود

و سیاست مصالحه  اندیشه«دوکتور نجیب اله همیشه از 
مل « در بیانیه خویش ط ر یاد مینمود. مثالاز همدی با تفکی

سرطان  6دومین اجالس کمسیون عال مصالحه مل، مؤرخ 
اندیشه و سیاست مصالحه مل عالقمندی «چنین گفته اند: 1366

عظیم را در خارج از کشور، در ملل متحد، در سازمان 
افغانستان و پاکستان در ژینو، کنفرانس اسالم، در مذاکرات 

در گردهمایی های احزاب دوست و برادر و در سازمانهای 
اجتماع بین الملل بوجود آورده است. در همه جا به حقانیت 

بنابرین ». انتخاب ما به نفع صلح، اعتقاد بیشتر میردد
اقدامات عمل مبتن بر اندیشه سیاس مصالحه مل در اوضاع و 

در عرصه هـای مختلف حیات اجتمـاع، احوال مشخص، 
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،و مناسبات خارج نظام ،سیاست «اقتصادی، فرهنگ
ردد» مصالحۀ ملمحسوب می.  

با درنظرداشت عمق و پهنای غنای مفهوم صلح، دستیابی 
به آن در کشورهای جنگ زدۀ با وضعیت مثل افغانستان اگر از 

فه دشوار، ی سو ضرور تلق میشد و میشود از جانب دیر وظی
پیچیده و دراز مدت محسوب میردید و میردد. با توجه به 
همین حقیقت بود که: هدف اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل صرف 
ختم جنگ نه، بله اجرای وظایف گذار از فرهنگ جنگ به 
فرهنگ صلح را در نظر دارد. به همین ملحوظ دوکتور نجیب 

صالحۀ مل) را اله سیاست مبتن بر همین اندیشه (سیاست م
 .سیاست دراز مدت (استراتژی) میخواندند

در اخیر این شمارۀ درسنامه ضرور است تاکید گردد که 
نقش عامل انسان در امر تحقق اندیشه های سیاس و سیاست 
ها، تعیین کننده است. هیچ اندیشه سیاس و سیاست های 
مبتن آن، بدون موجودیت عامل آگاه، معتقد و مؤمن به 

مانهای خویش، نمیتواند تحقق یابد. با درنظرداشت این اصل آر
باید تذکار نمود که چون مضمون اساس اندیشۀ سیاس مصالحه 

بودن این اندیشه (مل » مل«بودن و » صالح«مل را اصل های 
آن)  و اهداف بودن: هم از لحاظ خاستگاه و هم از لحاظ عملرد

مطروحه بوسیله این تشیل میدهند. دستیابی به آرمانهای 
صورت گرفته » مل«و » صالح«اندیشه، صرف بوسیله کادرهای 

میتواند. زیرا تعمیل سیاست ها و تاسیس ساختارهای سیاس ،
 و فرهنگ و » صالح«اجتماع»به کادرهای آگاه، معتقد و » مل
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مؤمن به رسالت خویش، همچنان با تقوا ضرورت دارد، تا 
اتباع، ظرفیت های اقتصادی دست  استعدادهای معنوی و فزی

های سیاس، بع داخل و مساعد خارج) وساختارداشته (از منا
اجتماع و علم را در استقامت های فوق بار برده، پروسه را 
 آگاهانه، هدفمند، عادالنه و با مؤثریت هرچه بیشتر سازمانده
و نظارت نماید. یعن این مامؤل بدون حضور باالفعل نیروی 

شآهنگ متشل وآگاه، معتقد، مومن و با وقف مصلح و مل، پی
  .که پروسه را سازمانده و رهبری نماید ، ممن نیست

بادرک از مبان اندیشه ای ـ سیاس حزب وطن (اندیشۀ 
سیاس مصالحۀ مل)، الزم است که اکنون به این سوال ها 

 ـ پاسخ دهیم که جامعه افغان در وضعیت کنون رشد اجتماع
اقتصادی خویش از کدام مختصات ساختاری برخوردار است و 
حزب وطن در کجای وضعیت سیاس این ساختار قرار دارد؟. به 

 .این سوال ها در درسنامه های بعدی جواب خواهیم گفت
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 :زدهمدرسنامۀ شماره دوا

 

 سـاختار جـامعۀ افغـانی در وضعیت
 کنونی رشد اجتماعی ـ اقتصادی آن

حضور نیروهای سیاس (دولت ها و احزاب) وجود و 
زمان قانونمند اند که ضرورت وجود و حضور هر ی از این 
نیروها در نتیجۀ تعامالت درون مرحلۀ معین از رشد اجتماع ـ 
اقتصادی جامعه مطرح گردیده باشد. بر همین بنیاد هم است که 

ره را از ی طرف پایاه اجتماع هری از نیروهای سیاس متذک
ی بخش معین ساختار اجتماع در همان مرحلۀ از رشد جامعه 
 مبان ر همین نیروهای سیاسیل میدهد و از طرف دیتش
اندیشۀ ای و اهداف سیاس خویش را چنان تنظیم و انتخاب 
مینمایند تا پایاه اجتماع خویش را هرچه بیشتر گسترش داده 

 .و تقویت نماید

وق، الزم است تا مختصات بادرنظرداشت توضیحات ف
رشد اجتماع ـ اقتصادی جامعۀ افغان را در وضعیت مشخص 
سازیم که حزب وطن وجود و حضور خود را در آن وضعیت اعالم 
و بنابر عدم تغییرات بنیادی در وضعیت متذکره اکنون نیز به 
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مبارزۀ خوایش ادامه میدهد. با تحلیل عین و نتیجه گیری از 
که گرایش های سیاس طبیع و قانومند آن  همین وضعیت است

 ،و مشخصات اجتماع گردند. همه شواهد عین مشخص م
اقتصادی، سیاس و فرهنگ جامعه افغان مؤید آن بودند و 
اکنون نیز مؤید آن اند که افغانستان پروسۀ گذار اجتماع ـ 
اقتصادی را از جامعۀ سنت به جامعۀ مدرن آغاز نموده و توأم با 
بحران های متعدد، جازدن ها و سقوط های مدهش تحمیل 
شده، هنوز در پیچ و خم و فراز و فرود همین پروسه تقال دارد و 

 :به منزل مقصود نرسیده است. این مسئله مبین آن است که

ـ از لحاظ اجتماع: جامعۀ افغان پروسۀ گذار از  1
؛ ول آغاز نموده» ملت«ساختارهای قبیلوی را به سوی ساختن 

هنوز به ساختار ملت (به مفهوم مدرن آن) دست نیافته است. 
بنابرین دستیابی به ساختار ملت و ارزشهای مرتبط به آن هنوز 

و م باید بمثابه هدف دست یافتن » نهاد«اند، نه » نهضت«
برای نهضت اجتماع ـ سیاس ترقیخواهانه مطرح باشند تا 

 .جهت نهادینه شدن آنان مبارزه نماید

اقتصادی: جامعۀ افغان پروسۀ گذار از نظام  ظـ از لحظا 2
آغاز » صنعت«را به نظام » زمین داری و مالداری«اقتصادی 

نموده؛ ول هنوز به نظام اقتصادی ای دست نیافته است که 
افزون بر تولید وسیع سایر کاالهای صنعت، زمینداری و مالداری 

 .نیز عصری و ماشینیزه شود
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اظ سیاس: جامعۀ افغان پروسۀ گذار از نظام ـ از لح 3
آغاز » دولت ـ ملت«را به نظام سیاس » سلطنت ـ رعیت«مطلقۀ 

نموده؛ ول هنوز به تامین و تحقق ارزشهای متمم و ممل 
دست نیافته است. این » شهروند«و » دولت ـ ملت«مفاهیم 

درست است که بنا بر پیش گرفتن روند سیاس نسبت به 
و » سلطنت«ی اجتماع، اقتصادی و فرهنگ جامعه، روندها

ساختار دولت بنام » شل«نف گردیده و » مطلقیت«
نمودار گردیده؛ ول محتوی جمهوریت درین شل » جمهوریت«

بخاطری دوچار مشالت است که هنوز فرهنگ جمهوریت و 
در بخش های بزرگ » شهروندی«خودآگاه مرتبط به ارزشهای 

ه (به شمول قسمت زیاد چهره های مطرح ساخته از افراد جامع
شده در وضعیت موجود سیاس) به کمال نرسیده است. افزون بر 

» دولت ـ ملت«آن چنانچه تذکار یافت، پایه های اقتصادی الزمۀ 
که همان صنعت شدن تمام ابعاد نظام اقتصادی و وفرت 
کاالهای تولیدی است، تحقق نیافته است. بنابرین معضالت 

عمدتاً بربنیاد عینیت » جمهوری اسالم افغانستان«ولت کنون د
  .ناهماهنگ فوق الذکر توضیح شده میتواند

افزون بر آن ی بخش این معضالت را میتوان درعدم 
رعایت تعادل میان محتوای مفاهیم تشخیص نمود که در نام 

»ار رفته اند. واقعیت های موجود مؤید آن » جمهوری اسالمب
که انواع متعدد جمهوری های اسالم (مثال در پاکستان، اند 

ایران، افغانستان، موریتانیا، گامیبا و...) نتوانسته اند بنابر 
، تعادل میان »اسالمیت«و » جمهوریت«قرائت های مختلف از 
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 را رعایت نمایند که همه پذیر و» اسالم«و » جمهوری«محتوی 
 .قابل مناقشه و کشمش باشدغیر

از لحاظ فرهنگ: جامعۀ افغان پروسۀ گذار از  ـ  4
فرهنگ سنت (قبیلوی) را به فرهنگ مدرن (مل) آغاز نموده؛ 
ول تا هنوز به تحقق چنین ارزشهایی دست نیافته است. عمده 
 ،به جامعۀ مدرن، گذار فرهنگ ترین عنصر گذار از جامعۀ سنت

که به بخصوص فرهنگ معنوی است. ابعاد مختلف این فرهنگ 
مرور زمان و ط صده ها از ی نسل به نسل دیر انتقال گردیده 
و هویت معنوی جامعه را محتوی م بخشد، در برابر تغییر و 

  .تحول مقاومت بر م انگیزد

دیده م شود که پروسۀ گذار، دارای ابعاد مختلف بوده 
 و فرهنگ اقتصادی، سیاس ،که در بستر آن روندهای اجتماع

ر جریان اند که باهمدیر مرتبط بوده و برهمدیر تاثیر چنان د
م گذارند. همین ارتباط و اثرگذاری باعث پیچیدگ هرچه بیشتر 
سیر گذار متذکره گردیده و درک دقیق آن را مشل تر م سازد. 
در وضعیت جاری تداوم پروسۀ گذارِ جامعۀ افغان از سنت به 

سطح همبستگ میان مدرن، دیده م شود که نسبت ارتقای 
» ملیت«قوم، نشانه های نیرومند خودآگاه در سطح تشل 

ها تبارز نموده اند. یعن اقوام و قبایل تبارهای متعدد ساکن 
کشور (بخصوص پشتون تبارها، تاج تبارها، هزاره تبارها و 
ترک تبارها) با جوشش پیوندهای درون تباری شان، درجات 

در سطح تشل ملیت های  متفاوت خود آگاه خویش را
مربوطۀ شان روئیت داده اند. طبیع است که هر ی از همین 
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ملیت ها سهم و اثرگذاری شان را در ابعاد اجتماع، اقتصادی، 
سیاس و فرهنگ جامعه دارند و یا برای بدست آوردند آن تالش 

ناش از تعامالت درون و قانونمند جامعۀ » پدیده«مینمایند. این 
 در مقطع روان پروسۀ تغییر و تکامل اجتماع ـ اقتصادی افغان

آن است و بنابرین واقعیت دارد. همین واقعیت مرتبط به وجود و 
حضور ملیت ها مشخصۀ اصل جامعۀ افغان را در وضعیت 
کنون پروسۀ گذار از جامعۀ سنت به جامعۀ مدرن تشیل 

  .میدهد

طن در قبل از بحث پیرامون جایاه سیاس حزب و
وضعیت کنون ساختار اجتماع کشور ما، الزم دیده م شود 
درین درسنامه نخست به رفع سؤتفاهم بپردازیم که در ادبیات 

و » ملیت«معمول سیاس کشورما برخ قلم بدستان، عینیت 
باربرد چنین مفهوم را با محتوی افاده شده درین درسنامه 

مرایی درون (ساختار اجتماع ای که در گام نخست ه
ساختارهای قوم هم نژاد، در پروسۀ عموم تکوین ساختار 
ملت شل م گیرد و محتوی کسب مینماید)، انکار نموده و آن 

 و جامعه شناس از ادبیات سیاس را اشتباه ناش»کمونست «
دانسته، مورد انتقاد قرار میدهند. رفع این سؤتفاهم بخاطری 

نه تنها شلیری و عینیت مهم است که مدعیان متذکره 
مشخصۀ اصل ساختار اجتماع کشور ما را در فاز کنون پروسۀ 
گذار از جامعه سنت به جامعۀ مدرن انکار مینمایند؛ بله 
حقیقت انعکاس و باربرد همین واقعیت را در ادبیات معتبر 
مربوطۀ جهان نیز در موارد مشابه که با همین مشخصات بار 
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نادیده م انگارند. حقیقت مسئله را توضیح رفته است نیز 
 :میدهیم

میدانیم که مفاهیم علوم اجتماع خصلت تاریخ دارند؛ 
زیرا در پروسه تکامل جوامع بشری زایش و پاالیش م یابند؛ 
معان، تعاریف و تعابیر آنها غنا کسب نموده، تغییر یافته و یا 

 و ملیت (Nation) حت دگرگون میشوند. بنابرین مفاهیم ملت
(Nationality)  آنان ـ نیز ـ با حفظ مختصات نوشتاری و گویش

 .نمیتوانند از این قاعده مستثنا باشند

 یا «Natio» که از ریشه التینNation» » ملت معادل
«Nasci»   تولد«و » زایش«به معن « گرفته شده، در معن

و تولد  آغازین خود به گروه های انسان اطالق میشد که در زایش
شان ریشه ها و منشه مشترک نژادی و تباری داشتند. بنابرین 

وجه نسبت همین گروه های   «Nationality» مفهوم ملیت
اجتماع دارای منشه مشترک نژادی را افاده نموده و حت در 
تعریف سنت آن نیز اکثراً به همین مشخصه اشاره بعمل م آمد. 

سیاس م نویسد: مدل امرسون، پژوهشر علوم «از جمله 
آرمان ملت که در اندیشه ی اروپایی سابقه دارد ... عبارتست از 
 قوم واحد، که برحسب سنت، در مرز و بوم معین زندگ ی
مینند، به ی زبان سخن میویند(و چه بهتر که این زبان، 
زبان ویژۀ آن قوم باشد) ... فرهنگ خاص دارند و ی تجربه 
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از نسلهای بسیار به ارث رسیده، ایشان را در  تاریخ مشترک که
 )24»(.ی قالب ریخته است

 ـ منجمله انگلیس همچنان در اکثر فرهنگ های انگلیس
به فارس، و از این میان فرهنگ تالیف و ترجمه عل مولوی 

ـ معن ناسیون را در کنار ملت، قوم و تبار نیز  1369چاپ 
) مفهوم آن را 25معروف خود ( نوشته اند. برتول رنان نیز در اثر

  .نزدی میخواند» مردم«و » نژاد«با مفهوم 

با صرف نظر از معان و تعاریف متفاوت از مفاهیم مذکور 
ط صده های پروسه تکامل اجتماع ـ اقتصادی جوامع غربی؛ 
باید گفت که: تعریف مدرن ملت (ناسیون) و وجه نسبت آن 

ل نظام مدرن سرمایه داری، (ملیت معادل ناسیونالت) ثمره تش
صنعت شدن جوامع، تاسیس دولت ـ ملت، مردم ساالری و 
سوالریسم م باشد. بدین مبنا درکشورهای پیش رفته سرمایه 

با تعرف مدرن آن، تجسم مجزا از ریشۀ  (Nation) داری، ملت
م یابد و ماهیت توأم سیاس آن در (ملت ـ » تولد«و » زایش«

ب مینماید؛ بنابرین معن دولت) برجستگ کس
نزدی  (Citizen) با مفهوم شهروندی  (Nationality)ملیت

میردد. چون دولت های غربی مبتن بر فلسفه اصالت فردی 
معتقد اند که مشروعیت شان بر اساس حقوق سیاس افراد 

                                                 

 : ، برگرفته از 308داریوش آشوری، دانشنامه سیاس ، صفحه  ـ 24
R.Emerson, Form Emrpire, Cambridge, Harvard 

University Rress,1960. 
 »243قوم شناس سیاس، ترجمه ناصر فکوه، صفحه « ـ  25
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» شهروند«برد مفهوم تقل شل م گیرد، بیشتر جهت بارمس
هوم ملت را با تعریف مدرن آن توجه مبذول میدارند، اما مف

بخاطر بیان وحدت و ی پارچ سیاس و فرهنگ مجموع 
خویش بار » کشورـ دولت ـ ملت«های شان در » شهروند«

  .میبرند

 در جوامع نظیر افغانستان که بنابر عقب ماندگ ول
به مفهوم مدرن آن نهادینه » ملت«اجتماع ـ اقتصادی، هنوز 

و به مثابه خواست دستیافتن در برابر نهضت نشده؛ قوام نیافته 
مطرح میردد که م باید به آن پرداخته شود، استعمال آن با 
چنین مفهوم (کشور ـ دولت ـ ملت) نتوانسته عینیت یابد؛ بله 
هنوز مبین بار مفهوم ریشه یی خویش اند. به همین علت 

 ای اطال» ملیت«مفهوم نسبت ق برای ساختارهای اجتماع
 ل ماقوام هم نژاد ش رایی درونردد که در نتیجۀ هممی

با همین افاده، » ملیت«گیرند و محتوی کسب مینمایند. مفهوم 
حت دراسناد بین الملل، منجمله ملل متحد بار برده م شود؛ 
بطور مثال به متن کنوانسیون بین الملل پناهندگان مراجعه 

اتباع کشور های عقب نگهداشته  مینمائیم، زیرا اکثراً پناهندگان
  :شده اند

 در مادۀ اول؛ بند الف؛ شماره دوم کنوانسیون بین الملل
برای پناهندگان؛ شخص پناهنده را چنین تعریف  1951

پناهنده کس است که به دلیل ترس مؤجه از اینکه به «مینمایند: 
، عضویت در ی گروه خاص اجتماع ملیتسبب نژاد، مذهب، 

ه سیاس مورد تعقیب قرار گیرد. در خارج از کشور یا عقید
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تابعیت خویش بسر م برد و نمیتواند و یا به علت ترس مذکور 
قرار دهد؛ یا در نم خواهد خود را تحت حمایت آن کشور 

بعیت است در خارج از کشور محل سونت صورتیه فاقد تا
واهد دایم خود بسر میبرد، نمیتواند یا به علت ترس خود نم خ

 )26»(به آن کشور باز گردد.

 متن مسوده کنوانسیون مذکور بنابر فیصله مجمع عموم
] توسط 1950) در دسامبر 7( 429قطعنامه نمبر[ سازمان ملل

 با دقت تمام تهیه و در ی ،دانشمندان حرفوی نخبه جهان
تن از شخصیت های  500کنفرانس جهان منعقده ژینو با شرکت 

دولت درجهان،  144یب گردیده و اینک اهل نظر جهان تصو
 .خود را به تعمیل آن متعهد دانسته اند

توجه باید کرد که در چنین سند مهم، بار برد مفهوم 
کدام ارزش مفهوم را بیان »  «Nationalityملیت معادل«

 نیست تصور شود که ی فردی را » کشور«مینماید. زیرا منطق
» ملت«ام نسبت داشتن به اش را دارد، به اته» تابعیت«که 

 او ـ با افاده مدرن مفاهیم مذکورـ مورد » ملیت«خویش؛ یعن
قرار دهد و کشور دیری هم بنابر چنین دلیل » تعقیب«
»در تعریف متذکره » ملیت«او را بپذیرد. پس مفهوم » پناهندگ

                                                 

برگرفته ازمضمون تحقیقات جناب عید محمـد عزیزپور، گفتار ـ  26
تعریف پناهندۀ کنوانسیون(پناهندۀ «نوان پنجم، تحت ع

 عهدنامه)، موجود در آرشیف سایت خاوران
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نه بارمفهوم مدرن؛ بله ارزش مفهوم دیری را افاده 
 .فهوم دیر؛ چ میتواند باشد؟مینماید. این ارزش م

خوشبختانه درسند با اعتبار حقوق دیر تحت عنوان 
رهنمود شورای اتحادیه اروپا در باره معیارهای حد اقل رفتار «

، »2004اپریل  29با پناهندگان و بی تا بعیت ها؛ مصوب مؤرخ 
، در متن »«Nationahity  معادل »ملیت«مفهوم بار رفتۀ 

د بحث را در مادۀ دهم؛ بند یم؛ ردیف ج کنوانسیون مور
مفهوم ملیت تنها منحصر به «خویش؛ چنین توضیح نموده است: 

تابعیت یا عدم تابعیت فرد نخواهد بود؛ بله بویژه در بر گیرندۀ 
عضویت به ی گروه نیز م شود که آن گروه با داشتن هویت 

س فرهنگ، قوم یا زبان، منشا مشترک جغرافیایی یا سیا
خود، یا داشتن خویشاوندی خود با نفوس ی کشور دیر 

  )27.»(مشخص میردد

در » ملیت«پس مؤثق م گردد که هدف بار برد مفهوم 
ملت ـ با «اسناد معتبر جهان مذکور انتساب افراد پناهنده به 

 ( و همچنان بطور مشخص و منحصر به قوم» تعریف مدرن آن
Ehtnic که در واژه یونان Ehtnos  ریشه دارد) نبوده ـ زیرا در

 باید قومیت (Nationality) آن صورت به عوض ملیت
(Ehtnicity)  یی فراقوم ه به گروهای اجتماعمینوشتند ـ بل

                                                 

برگرفته ازمضمون تحقیقات جناب عید محمـد عزیزپور، گفتار  ـ 27
تعریف پناهندۀ کنوانسیون(پناهندۀ «پنجم، تحت عنوان 

 عهدنامه)، موجود در آرشیف سایت خاوران
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هویت فرهنگ، قوم یا زبان، منشه «اطالق گردیده که با داشتن 
 .خود مشخص میردند...» مشترک جغرافیایی 

وه های بزرگ اجتماع (مثال در افغانستان اقوام شامل گر
اقوام شامل پشتون ها، همچنان شامل تاج ها، هزاره ها، 
بلوچ ها، ازب ها و...) پروسه همرایی میان قوم شان را 
تحت جاذبه زبان، عقاید مذهبی، سنن، عادات، رسم و رواج ها 
و سایر ارزشهای مشترک، تا حدود زیادی ط نموده و خطوط 

کنار زده یا حد اقل کمرنگ نموده، انتساب  میان قوم شان را
مشخص » قومیت«شان را به گروه اجتماع بزرگتر و فراگیرتر از 

خویش (مثال: فراگیر تر از اقوام بارکزی و غلج و قبایل شامل 
(مثال ملیت پشتون)، عینیت » ملیت«آنان در میان پشتون ها) به 

وشیاری تمام، توأم بخشیده اند و م باید این پروسه با دقت و ه
 رایی ملهم ـ اقتصادی کشور، ط با رشد و انکشاف اجتماع
میان تمام ملیت های ساکن افغانستان (مثال: ملیت های 
پشتون، تاج، هزاره، ازب، بلوچ ...) و یجا و در هماری 

ـ به مفهوم مدرن آن ـ با » ملت«باهـم، بسوی تشل و تکوین 
ادامه » کشور ـ دولت ـ ملت«در  برجستگ مضمون سیاس آن

 .یابد

با توضیح ساختار کنون جامعۀ افغان، اکنون م باید به 
تعیین و تشخیص جایاه سیاس حزب وطن در وضعیت موجود 
کشور توجه نمائیم. این مسئله را در درسنامۀ بعدی تعقیب 

 .مینمائیم
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 :دهمدرسنامۀ شماره سیز

 

 قـانـونـمنـد، حـزب وطـن: نـیـروی سـیـاسـی 
 ترقیخواه، انقالبی و خرد ورز جامعۀ افغانی

 ،در وضعیت کنون بادرنظرداشت ساختار جامعۀ افغان
میتوان گفت که هر فرد جامعۀ افغان، محصول جامعۀ با مشخۀ 
توضیح شده در درسنامۀ شماره دوازدهم بوده و از مختصات 

ساختارهای  اجتماع، اقتصادی و فرهنگ آن اثر پذیرفته اند.
 افغانستان، منجمله دولت و احزاب سیاس و اجتماع سیاس
نیز که متشل از افراد جامعه اند، ساختارهای مرتبط به همین 
سطح رشد اجتماع ـ اقتصادی جامعه بوده و از متن همین 
جامعه برخاسته اند. بنابرین ساختارهای سیاس مذکور ی از 

  :سه گرایش ذیل را تبارز میدهند

 ـ گرایش ارتجاعی (راست):  1

عقب مانده ترین بخش های از جامعه در وجود افراد، 
محافل، نهادهای اجتماع و ساختارهای سیاس و حت در وضع 
 شان، تالش دارند تا نه تنها از فروپاش ـ سیاس موجود نظام
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قبیلوی خویش  بیشتر و کامل ساختارها و هویت های قوم و
بله رجعت مجدد به نظام قبیلوی و مختصات  جلوگیری نمایند؛

اجتماع، اقتصادی، سیاس و فرهنگ آن را نیز موعظه 
مینمایند. تالش هایی جهت تشیل اتحادیه های برخ از اقوام و 
قبایل که در سالهای اخیر به راه افتاده، ممثل این گرایش 

تنظیم های راست  تماع بوده وارتجاع در سطح سازمانهای اج
 .افراط این گرایش را در وضعیت سیاس نمایندگ مینمایند

 ـ گرایش محافظه کارانه (میانه):   2

افراد، محافل، نهادهای اجتماع، ساختارهای سیاس و 
همچنان در وضع موجود ساختارهای نظام ـ سیاس ای که 
گرایش حفظ و تحیم مواضع اجتماع، اقتصادی، سیاس و 

دی (مثال: ملیت پشتون، ملیت تاج، فرهنگ ملیت های خو
ملیت هزاره، ملیت ازب و ...) را تبارز میدهند، نیروهای 
اجتماع و سیاس محافظه کار اند. مشخصات بارز اندیشه ای و 
ساختاری این گرایش را در بسیاری از افراد، محافل، سازمانهای 
اجتماع، ساختارهای سیاس و در وضع موجود در ساختارهای 

ظام ـ سیاس میتوان مشخص ساخت. چون ساختار اجتماع ن
 جامعۀ افغان بر وجود و حضور ملیت ها، مشخصۀ اصل مبتن
را در فاز کنون پروسۀ گذار از جامعۀ سنت به جامعۀ مدرن 
تشیل میدهند، نمایندگان این بخش از جامعه در وضعیت 
 دولت و بخصوص در نهادهای مرکزی و محل سیاس

رنظرداشت این توضیح نقش مسلط دارند که چهره های باد
شاخص آنان بطور طبیع و در بستر آرام تغییر و تکامل قانونمند 
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 ه در وضع بحرانجامعۀ باثبات رشد نه نموده اند؛ بل ی
جامعۀ مصاب به جنگ و تداوم طوالن این بحران، بنابر نقش و 

از روابط و امانات شان در بستر همین بحران (برخورداری 
حمایت خارج استخبارات، داشتن جنگ افزار و افراد مسلح، 
پیوند با گروهای داخل، منطقوی و جهان مافیایی و سرانجام 
نقش و سهم شان در اقتصاد سیاه ناش از تجارت مواد مخدر، 
جنگ افزار، غصب زمین، غارت معادن، جنگالت و سایر دارایی 

در چنین جایاه قرار داده شده های عامه) بر جامعه تحمیل و 
اند. این مشخصه خود معضلۀ دیری است که در بستر انحراف 
جامعه از سیر طبیع حرکت، تغییر و تکامل جامعه تبارز نموده و 

 .م باید با مبارزه بخاطر رفع این انحراف، مرفوع گردد

 ترقیخواه (چپ):  ـ گرایش  3

کشور  نمایندگان این گرایش دروضعیت اجتماع و سیاس
افراد، حلقات و نهادهای جامعۀ مدن، منجمله احزابی اند که 
 ،به تکوین پروسۀ ملت و طبعاً دستیابی به ارزشهای اجتماع
اقتصادی، سیاس و فرهنگ آن متعهد اند و در مجموع جهت 
دستیابی ارزشهای جامعۀ مدرن تالش و مبارزه مینمایند. 

مختلف این گرایش، با اتکأ به نیروهای سیاس شامل الیه های 
شاخه های بالنده در میان ملیت های مختلف ساکن کشور و 
همچنان ظرفیت های پویا و بالندۀ اقتصادی و فرهنگ، جهت 
شستن حصارهای میان قوم و ملیت مبارزه مینمایند؛ تا 
 ،پروسۀ تکوین ملت و همچنان رشد و تقویت ارزشهای اجتماع
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رهنگ آن را در حد ممن تسریع و در اقتصادی، سیاس و ف
 .نهایت عینیت ببخشند

بادرنظرداشت سطح کنون رشد اجتماع ـ اقتصادی 
در » چپ«و » میانه«، »راست«افغانستان، باربرد مفاهیم 

ادبیات سیاس، مبین نیروهای سیاس با مختصات فوق اند. 
کنون آن  این نیروها از متن جامعه و مطابق به تعامالت درون

سربلند نموده اند. مبارزۀ شان بخاطر دستیابی به اهداف خویش 
حرکت، تغییر و » موتور طبیع«و در تضاد و تقابل با همدیر، 

تکامل جامعه محسوب م گردد. این حرکت، تغییر و تکامل 
زمان بطور قانونمند ادامه م یابد که نیروهای متذکره باوجود 

بل، در سطح از درک و داشتن گرایش های متضاد و متقا
فرهنگ سیاس قرار داشته باشند که بتوانند در برخورد با 
 را مطابق با قوانین طبیع ر اعتدال، سازگاری و همزیستهمدی
مسلط بر جامعه رعایت نمایند، صلح و ثبات جامعه را حفظ و 
حرکت جامعه را به انحراف و در نتیجه به بحران نکشانند. درین 

آنان و مطابق بر اثر گذاری خویش بر پروسۀ  صورت هری از
حرکت تغییر و تحول جامعه، امان م یابند به ایفای نقش 
تاریخ شان تا زمان ختم آن، که همان از دست دادن پایاه 
اجتماع (مثال: با استحاله شدن کامل ساختارهای قوم) شان 

شدن، بطور طبیع از » کهنه«است، ادامه دهند و بعد از 
 وضعیت سیاس»گردیده، جای خویش را به گرایش های » نف
خال نمایند. هر ی از نیروهای سیاس » نو«سیاس ماهیتاً 

شامل الیه های مختلف گرایش های سه گانه فوق اگر خود را 
 ام با حرکت، تغییر و تکامل اجتماعبازسازی«پیوسته و هم «
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نزول نموده و » راست«، از میانه به »میانه«به » چپ«ننمایند از 
محوم به فنا م گردند. » راست افراط« سرانجام از مواضع

، مفاهیم نسبی »راست«و » میانه«و » چپ«بنابرین مفاهیم 
تاریخ اند و نسبت به سطح رشد اجتماع ـ اقتصادی جوامع 
بشری مشخص م شوند. به همین ملحوظ ماهیت نیروهای 

امع دارای سطوح متفاوت شامل گرایشهای سه گانه فوق در جو
  .رشد اجتماع ـ اقتصادی، از هم متفاوت اند

در مرحلۀ » مل«نیروهای شامل الیه های مختلف گرایش 
کنون رشد اجتماع ـ اقتصادی افغانستان که بخاطر تکوین 

و در نتیجه تبارز ارزشهای مل مبارزه مینمایند، گرایش » ملت«
زیرا هنوز در افغانستان  چپ و ترقیخواهانه محسوب م گردند.

 مبارزه بخاطر تکوین ملت و عینیت یافتن سایر ارزشهای مل
است. در حالیه الیه های مختلف گرایش های مل در » نهضت«

» نهاد«تکوین یافته و به » ملت«کشورهای پیشرفتۀ صنعت که 
مبدل گردیده، گرایش برتری جویانه را نسبت به سایر ملل افاده 

  .محسوب م شوند» راست«برین گرایش های نموده و بنا

 ،اعتقادات فلسف ،حزب وطن بادرنظرداشت جهانبین
بنیادهای اندیشه ای ـ سیاس و اهداف خویش، حزبی است که 
در مقطع کنون رشد اجتماع ـ اقتصادی جامعه افغان، گرایش 
بخش سوم فوق الذکر (آمیزش مل و تکوین پروسۀ ملت سازی) 

ت سیاس افغانستان نمایندگ نموده، نظریات و را در وضعی
خواسته های این گرایش را مطرح، از آن حمایه، برای دستیابی 
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به آن برنامه ریزی و جهت تحقق این برنامه مبارزه مینماید. 
 :بنابرین

ـ حزب وطن با داشتن پایاه اجتماع عین و  الف
درون حزبی است که از تعامالت  خود، قانونمند فوق الذکر

جامعه و بنابر ضرورت این مقطع از رشد اجتماع ـ اقتصادی 
جامعۀ افغان سربلند نموده و بنابرین حضور آن در وضعیت 

 .سیاس کشور قانونمند است

ـ چون نظریات و خواستهای مبن بر آمیزش مل و  ب
 ،مل های اجتماعتکوین پروسۀ ملت سازی با تمام م

ن، حرکت و تغییر بالنده ای است اقتصادی، سیاس و فرهنگ آ
 است ترقیخواهانه که م که رو به آینده دارد و همچنان نهضت
باید برای نهادینه شدن آن تالش و مبارزه صورت گیرد، بنابرین 
حزب وطن با داشتن چنین دیدگاه و مواضع، درین مقطع رشد 
اجتماع ـ اقتصادی جامعۀ افغان، ی از احزاب ترقیخواه 

  .است(چپ) 

ـ چون حزب وطن صرف در محدودۀ اجرأ و تحقق رفورم  ج
هایی در چارچوب ساختارهای تباری و جامعۀ سنت بسنده نه 
نموده؛ بله بخاطر تکامل جامعۀ سنت به جامعۀ مدرن و بخاطر 
 و فرهنگ اقتصادی، سیاس ،نهادینه شدن مختصات اجتماع

ه خواهان تغییرات چنین جامعۀ ای مبارزه مینماید، حزبی است ک
کیف بوده و بنابرین حزب انقالبی است. در عین زمان الزم است 

برخورد » انقالب«تصریح گردد که حزب وطن نسبت به مفهوم 
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علم دارد. از چنین دیدگاه و موضیع بود که دوکتور نجیب اله 
، در »انقالب«با انتقاد از دیدگاه ح. د. خ. ا در رابطه به مفهوم 

حزب؛ درین زمینه تأکید  1369س کنگرۀ سرطان گزارش اسا
  :کرد که

کلمۀ انقالب در طول تاریخ برای دگرگون های عمیق و «
بنیادی اقتصادی و اجتماع در جوامع مختلف به کار رفته 
است. ... هنگامیه میوئیم اضمحالل نظام کهنه و برقراری 

به مفهوم  نظام نو را انقالب بوجود م آورد. بیائید انقالب را
وسیع آن درک نمائیم. به همین جهت انقالب به معن تالش 
ملیونها انسان برای دگرگون ساختن وضع نامطلوب و نیـل به 
ترق، عدالت و برابری ی پروسۀ ریشه دار تاریخ است که 
بطور عین وجود داشته، صرفنظر از دخالت و عدم دخالت ما 

قالبی به معن واقع آن ادامه خواهد داشت. ... ایدیالهای ان
 و دموکراس اخالق ،صرفاً میتواند در گسترۀ ایدیالهای انسان
زنده بماند و نه خارج از آن. از این رو با صراحت اعالن میداریم 
که ما جانبدار انقالب هستیم، ما انقالب را به مفاهیم چون 
اعمال زور، خشونت، انحصار قدرت به قیمت ادامۀ جنگ، 

دی های اساس اتباع و سوق جبری جامعه در مسیر تحدید آزا
کلیشه های ذهن و عاریت، کامال مردود میدانیم. ما طرفدار 
 ،دموکراس ،یم وحدت ملانقالب به مفهوم اعتالی کشور، تح
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خوشبخت و رفاه مردم میباشیم. ما پشتیبان انقالب همان و 
 )28»(هستیم.آمیز به اشتراک تمام مردم قالب صلح تدریج، ان

ـ حزب وطن: بادرک از قانونمندی های تغییر و تکامل  د
 ،اجتماع و درنظرداشت مختصات کنون جامعه، با آگاه
اقتصادی و فرهنگ جامعۀ افغان، با وسعت نظر، مدارا و 

ی به دگراندیش پذیری و بدون شتابزدگ و درنگ، جهت دستیاب
ارزه مینماید. همه م با تعقل مباهداف ترقیخواهانۀ خویش، توأ

 سره نف را ی (مادی و معنوی) جامعۀ افغان ارزشهای فرهنگ
 جامعۀ افغان ه با تشخیص ارزشهای بالندۀ فرهنگننموده، بل
و اتکأ بر این ارزشها، جهانبین، اساسات اندیشه ای ـ سیاس و 
اسلوب مبارزۀ حزب وطن را مطرح و توأم با رعایت اصول 

و همزیست و توجه به معیارهای ارزش  اعتدال، سازگاری
فرهنگ افغان عمل مینماید. رعایت این همه وجوهات، حزب 
وطن را به حزب ترقیخواه و انقالبی خردورز مبدل نموده است. 
پیوند و ارتباط اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل با فلسفۀ صلح و 
جهانبین حزب وطن از دیدگاه این فلسفه و همچنان رعایت 

اعتدال، سازگاری و همزیست با سایر گرایشهای اسلوب 
 اندیشه و اسلوب سیاس ،چنین دیدگاه فلسف همخوان ،سیاس
را با معیارهای ارزش فرهنگ افغان و بخصوص با ارزشهای 
انسان دین مقدس اسالم تامین و تضمین مینماید. زیرا دین 

                                                 

یه های شهید دوکتور نجیب برگرفته از: مجموعۀ بخش از بیان ـ  28
اله در رابطه به مش مصالحۀ مل، منتشر شده به مناسبت 

 157ـ  155سومین سالرد شهادت ایشان، صفحات 
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 است که در تمام امور زندگ و مقدس اسالم، نه تنها دین دین
تأکید مینماید؛ بله بارها و بطور مرر به » اعتدال«دنیایی بر 

  :تامین صلح و مصالحه هدایت میدهد؛ از جمله و بطور مثال

و «با صراحت ابالغ میردد که: 128ـ در سورۀ نسأ، آئیه 
رخَي لْحترجمه: صلح خیر است». الص. 

فاتقوا اله :«ـ در سورۀ االنفال، آئیه اول، هدایت میدهد که
ترجمه: از خدا بترسید و بین خود صلح ». واصلحوا ذات بينكم

 .کنید

، حم مینماید که: 152و  151ـ در سورۀ الشعرأ، آیات 
و ال تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون ف االرض و ال «

ترجمه: اطاعت نکنید فرمان آنان را که زیاده روی ». يصلحون
دول مینند)، کسانیه روی زمین به مینند (از حد اعتدال ع

 .فساد دست میزنند و صلح نم کنند

بنابر همخوان اندیشۀ مصالحۀ مل با ارزشهای 
ترقیخواهانه و خردورز فرهنگ افغان است که دوکتور نجیب 

این اندیشۀ صلح آفرین ... بصورت «اله تأکید مینمایند که:
ند. نیرو و جاذبه هرچه بیشتر عقول و قلوب مردم را تسخیر می
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این اندیشه، غلبه ناپذیری و قابلیت زیست آن در پیوند 
 )29»(ناگسستن با روان مردم قرار دارد.

توضیحات ارایه شده، مختصات چهارگانۀ (قانونمند، 
 ترقیخواه، انقالبی و خردورز بودن) حزب وطن را مشخص م

و سازد؛ اما این مشخصات عینیت نخواهند یافت اگر مرامنامه 
اساسنامۀ حزب وطن، حاوی چنین محتوی و مضمون نباشند و 
همچنان چنین ماهیت در سیاست گذاری ها و اتخاذ روش های 
عمل این حزب نمود خود را نداشته باشد. چونگ این مسایل 

 .را در درسنامه های بعدی توضیح خواهیم نمود

 

                                                 

دوکتور نجیب اله، برگرفته از بیانیۀ ارایه شده در دومین  ـ  29
، 1366سرطان  6اجالس کمسیون عال مصالحۀ مل، مؤرخ 

مناسبت سومین سالرد  برگرفته از مجموعۀ نشر شده به
 21شهادت ایشان، صفحه
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 :دهمرسنامۀ شمار چهارد

 

 لیارتباط محتوی مفهوم مصالحۀ م
 ـزب وطـنـبـا اهــداف و مـاهیـت ح

در درسنامه های قبل از ی طرف تأکید بعمل آمد که 
حزب وطن به جهان و جامعۀ از از دریجۀ صلح م نگرد، بنابرین 
جهانبین این حزب بر بنیاد فلسفۀ صلح محتوی م پذیرد و به 

افزار  است که اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل همین ملحوظ هم
عملرد سیاس  حزب را تشیل داده، ی ـ سیاس ایناندیشه ا

ورنمایی آن را محتوی آن را استقامت و سیاست های جاری و د
در تعیین اهداف کوتاه مدت و همچنان دراز مدت یا  بخشیده،

و همچنان انتخاب اسلوب و افزار  نقش داشته غائیوی آن
ردید دستیابی به این اهداف اثر میذارد. از طرف دیر ادعا گ

)، که حزب وطن ماهیتاً نهاد سیاس قانونمند، ترقیخواه (چپ
است. مختصات و صفات متذکرۀ به هم مرتبط  انقالبی و خردورز

بوده، متمم و ممل همدیر محسوب و بطور ارگانی به حزب 
 .وطن هویت م بخشند
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در ارتباط به ادعا های فوق تصریح باید کرد که حزب 
ت و صفات متذکره و در نتیجه از هویت وطن نمیتواند از مختصا

 مصالحۀ مل بر آن برخوردار باشد؛ اگر اندیشۀ سیاس مبتن
بمثابه افزار فکری ـ سیاس این حزب، سیاست های جاری و 
دورنمایی و همچنان عملرد سیاس این حزب را بسوی 
 دستیابی به اهداف متذکره استقامت ندهد و ماهیتاً با صفات

شته باشد که حزب مدع آنان است. برای توضیح همخوان ندا
چونگ این مسایل، نخست از همه الزم است بعد از بحث در 

زدهم که در درسنامۀ شماره یا» ۀ سیاساندیش«مورد مفهوم 
مصالحۀ «صورت گرفت، درینجا پیرامون محتوی و مضمون 

نیز توضیحات ضروری ارایه گردد» مل: 

 ،باتوجه به بنیادهای اندیشه مفهوم ترکیبی مصالحۀ مل
 :یی خویش، سه مسئله اساس ذیل را افاده مینماید

» صلح کردن«که معن لغوی آن » مصالحه«ـ واژۀ   1
است، در مفهوم ترکیبی متذکره سیستم از اندیشه ها و مبتن بر 
آن اتخاذ تدابیر و اقدامات عمل استراتژی و تاکتی، همچنان 

اطه مینماید که معطوف به پروسه تحقق روشها و وسایل را اح
  .صلح (برقراری صلح، حفظ صلح و اعمار صلح) اند

در مفهوم ترکیبی فوق، سیستم از اندیشه » مل«ـ واژه   2
ها و مبتن بر آن اتخاذ تدابیر و اقدامات عمل استراتژی و 
تاکتی، همچنان انتخاب روشها و وسایل بخاطر تامین و حفظ 
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را در استقامت های  منافع مل ارزشهای مل و پروسه بالندگ
 :ذیل در بر مییرد

الف ـ در حیات داخل: اندیشه ها، تدابیر، اقدامات، 
روشها و وسایل را احتوا مینماید که معطوف به پروسه رشد و 
 ،تحول خورده خواستها، تمایالت و مختصات تباری، سمت

ات کالن مل باشند. به خواستها، تمایالت و مختص ...محل و
، پیوسته و »ملت«این مأمول همسنگ و موازی با پروسه تکوین 

 اندیشۀ سیاس میرسد. یعن به تدریج، تبارز یافته، به پختگ
 طرف دسترس بر آن از ی و سیاست های مبتن مصالحۀ مل
به اهداف فراتباری، فراسمت و فرامحل؛ یعن دسترس به 

ر خویش قرار میدهد، مختصات و ارزشهای اهداف مل را در براب
مل را تشخیص، آنرا تحرک و پویایی بخشیده، تقویت مینماید و 
از جانب دیر خود بر مختصات و ارزشهای مل اتکا نموده 
مبتن بر خواستها و ضرورت های مل مطرح و در بستر متغییر و 

 .متحول ارزشهای مل، پیوسته رشد یافته و غنا کسب مینماید

: محصول سطح از رشد و با درنظرداشت تعریف ملت که
پختگ نظام اجتماع ـ اقتصادی است که با پیمودن مراحل و 
 و سیاس اقتصادی، فرهنگ ،اجتماع از تکامل تاریخ مدارج
بر مبنای مشترکات باهم گروه های اتنی، در ی جغرافیای 

مصاب به  مشترک بوجود م آید. پروسه مصالحه در ی کشور
جنگ داخل هم مانند افغانستان، با پروسه تکوین ملت ـ که به 
علت تداوم جنگ مختل گردیده است ـ م باید موازی و مرتبط 
به هم در نظر گرفته شوند. گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ 
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صلح مستلزم کار و مبارزه دراز مدت، وسیع و برنامه ریزی شده 
 . ، منجمله دولت مل استاز جانب ساختار های سیاس مل

پس سیاست مصالحۀ مل، سیاست علم تحقق صلح 
 ،سیاست برقراری صلح، حفظ صلح، اعمار بنیادهای اجتماع)
اقتصادی و فرهنگ صلح یعن سیاست بر گشت ناپذیر ساختن 
جنگ) و مل است. بخاطری مل است که از ی جانب فراتباری 

فع آن را در نظر دارد و از و فرا سمت است و مجمع مل و منا
جانب دیر در بستر خواسته ها و ضرورت های مل زاده شده، 
رشد کرده، غنا یافته و غن تر میشود و همچنان بر مختصات و 

  .ممیزات و ارزشهای مل اتکأ دارد

 ،افزون بر آن تصریح باید گردد که مفهوم مصالحۀ مل
تعدد در جبهات میان دو طرف و یا طرفهای م» مصالحه«صرف 

  :جنگ را در نظر نداشت و ندارد؛ بله پروسۀ مصالحۀ م باید

:ـ در عرصۀ سیاس: نخست از همه مصالحه با 1الف ـ 
 هری محافل، حلقات و جناحهای داخل رفع اختالفات درون
از نهادهای سیاس (احزاب و تنظیم های جهادی آغاز و با 

پاکستان با همدیر، مصالحه میان تنظیم های جهادی مقیم 
مصالحه میان تنظیم های جهادی مقیم پاکستان و تنظیم های 
جهادی مقیم ایران، مصالحه میان مجموع تنظیم های جهادی با 
تکنوکرات های افغان مقیم کشوروهای غربی و در نهایت 
مصالحه میان تمام اپوزیسیون مسلح و غیر مسلح با حزب وطن 

اول مطرح شدن آن توسط شهید  و متحدین آن) را ط سالهای
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) در بر م گرفت و امروز نیز 1371ـ  1365دوکتور نجیب اله (
مصالحه نه تنها رفع صلح آمیز تمام اختالفات میان طرف های 
جنگ، بله حل اختالفات میان ساختارهای سیاس خارج 
دولت با همدیر و با دولت و همچنین سایر معضالت سیاس را 

 .تحیم منافع مل احتوا مینماید بر بنیاد حفظ و

مهمتر از همه، مصالحه عده ای از رهبران، کادرها و 
اعضای ساختارهای سیاس (دولت، احزاب و تنظیم ها) را نیز 
پوشش میدهد که آنها در درون خود و با خود افغان شان 
مصالحه کنند؛ زیرا چه بسا که آنها ط سالیان طوالن تداوم 

و عوامل متعدد (از جمله: پذیرش ایدولوژیهای جنگ، بنابر علل 
 روابط با کشورها و حت ،مغایر ارزشها و منافع مل سیاس
ساختارهای استخبارات خارج) از خود افغان شان بیانه شده 
اند و مصالحه با خود و در درون خود آنها را دو باره به خود 

 .افغان شان بازگشتانده و آشت میدهد

در عرصه اجتماع: نه تنها تداوم جنگ ط دهه  :ـ 2الف ـ 
های متوال، اثرات ناگوار بر سطوح مختلف جامعه بجا گذاشته 
و روابط اجتماع را میان افراد و گروه های اجتماع به بحران 
سوق نموده؛ بله در جریان رشد و تکامل جامعه نیز و بطور 

اید. مصالحه طبیع برخ تضادهای اجتماع تبارز نموده و مینم
مل ذهنیت ها و عملر افراد و گروه های اجتماع را بسوی حل 
 :صلح آمیز تضادها و معضالت متذکره استقامت میدهد. مثال
مصالحۀ مل افزار اندیشه ای ـ سیاس را ارایه مینماید که با 
توجه به آن معضالت اجتماع ناش از تاثیرات روان جنگ بر 



 درسنامه برای اعضا و هواخوهان حزب وطن ] 126[ 

 

اه روابط سالم اجتماع آنان را مختل م افراد ـ که خواه نخو
سازد ـ همچنان معضالت برخاسته ذات البین میان قبایل، اقوام 
و ملیت ها و سایر اختالفات منطقوی و محل به سوی راه های 

 .حل صلح آمیز استقامت داده شوند

از توضیحات فوق میتوان نتیجه گرفت که مصالحه باید از 
ه صفوف، کادرها و رهبران سیاس و فرد، فرد جامعه و منجمل

نظام طرفهای متحاصم مسلح و غیر مسلح و از مصالحۀ آنان با 
خود و از درون خود شان آغاز و بسوی مصالحه میان الیه های 
درون (اقوام، قبایل و طوایف شامل) هری از ملیت ها، میان 
ملیت های متعددی ساکن کشور بربنیاد منافع مل و بسوی قوام 

ل گسترش یافته و به این طریق بتواند به مفهوم ملت عینیت م
 .بخشد

:ـ در عرصه فرهنگ: مصالحه مل اندیشه های  3الف ـ 
سیاس رهنما را جهت حل اختالفات میان پیروان ادیان و 
مذاهب، گویندگان زبانهای مختلف ساکن کشور و همچنان 

مل شاخهای مختلف خرده فرهنگ ها به نفع تشیل فرهنگ 
ارایه مینماید و در عین حال پروسه گذار از فرهنگ جنگ به 

 .فرهنگ صلح را استقامت داده به انجام میرساند

:ـ در عرصۀ اقتصادی: اندیشه سیاس مصالحۀ  4الف ـ 
مل اتخاذ سیاست های اقتصادی ای را محتوی م بخشد که 

 خصوص ،کوپراتیف ،و میان انواع مختلف سرمایه اعم از دولت
 ،تجارت ،تورهای مختلف اقتصادی اعم از صنعتهمچنان س
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زراعت، مالداری و... و سر انجام سرمایه گزاری های داخل و 
خارج مصالحه بر قرار و توأم با همپذیری جهت رشد و انکشاف 

 .اقتصاد کشور مفید واقع گردند

ب ـ در روابط خارج: مصالحه در روابط خارج از 
ناش از روابط خارج ایدولوژی شده  ضرورت رفع عوارض

حزب دموکراتی خلق افغانستان و جبران نتایج تقابل زیانبار 
مبن بر تحری خصومت قسمت اعظم کشورهای منطقه و جهان 

گردیده  علیه افغانستان و همچنان سازمانهای بین الملل ناش
بود و امروز نیز بنابر حضور نظام ایاالت متحدۀ امریا و 

ورهای عضو پیمان نظام اتالنتی شمال و بنابرین نفوذ کش
گسترده سیاس، اقتصادی و فرهنگ این کشورها در افغانستان، 
روابط خارج افغانستان را خواه، نخواه منقطب ساخته 
است. بنابرین اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل اگر دیروز با تأکید بر 

بط و مناسبات خارج نف دیدگاه ها و مواضع ایدواوژی در روا
دولت جمهوری افغانستان، تامین تعادل در روابط خارج را با 
تمام دول بر بنیاد منافع مل توصیه مینمود، اکنون نیز جهت 
انتظام روابط با کشورهای خارج بر تامین روابط صلح آمیز 
مبتن بر حفظ و تحیم منافع مل با تمام دول جهات پافشاری 

  .مینماید

ادرنظرداشت توضیحاتیه پیرامون ماهیت مفاهیم ـ ب 3
بعمل آمد میتوان گفت که: اندیشۀ سیاس » مل«و » مصالحه«

مصالحۀ مل؛ سیستم یا دستگاه فکری ـ سیاس واحد و 
ارگانی است. بنابرین اندیشه ها، تدابیر و اقدامات معطوف به 
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پروسۀ تکوین صلح و همچنان اندیشه ها، تدابیر و اقدامات 
معطوف به امر تحول خرده خواست ها و تمایالت تباری، محل و 
سمت، به خواست ها و تمایالت کالن مل، دری کشور مصاب 
به جنگ (جنگ داخل با در نظر داشت ابعاد منطقوی و بین 
الملل آن)، نه باید مجزا از هم دیر، بله بمثابه اندیشه ها، 

د ارگانی و مؤثر باالی تدابیر و اقدامات معطوف به پروسه واح
 .همدیر، طرح و تعمیل گردد

 مصالحۀ مل بادرک از محتوی و مضمون اندیشۀ سیاس
است که اهداف کوتاه مدت و دورنمایی حزب وطن تعیین، 
 ،اقتصادی، سیاس ،در عرصه های اجتماع سیاست های عمل
فرهنگ، دفاع ـ امنیت و روابط خارج تنظیم و همچنان 

افزار تعمیل این سیاست ها مشخص میردند. جهت  اسلوب و
 .توضیح این مسایل درسنامه های بعدی اختصاد داده م شوند
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 :انزدهمپه درسنامۀ شمار

 

 مبارزۀرهنمای اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی 
 داف آنـابـی بـه اهــحــزب وطـن جهـت دستی

ون بحران افغانستان، در درسنامه بادرک از وضعیت کن
همین سلسله تأکید بعمل آمد که حزب وطن دستیابی  ای قبله

به اهداف دوگانۀ کوتاه مدت (رفع انحراف نهضت ترقیخوانه 
کشور از بستر رشد طبیع آن از جامعۀ سنت به جامعۀ مدرن و 
نتایج زیانبار آن) و دورنمایی (دستیابی به ارزشهای جامعۀ 

  ) را در برابر خویش قرار داده است.مدرن

از طرف دیر از درسنامه های گذشته میدانیم که اندیشۀ 
 یی محسوب م افزار اندیشه ای ـ سیاس مصالحۀ مل سیاس
گردد که پروسۀ گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح را 
استقامت میدهد. قوام و استقرار فرهنگ مادی و معنوی صلح 
 در جامعه، در حقیقت همان پایه های مادی و معنوی جامعۀ

مدرن را شل و محتوی م بخشند. به همین ملحوظ پروسۀ 
گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح، در بطن پروسۀ گذار از 
جامعۀ سنت ای به جامعۀ مدرن تحقق م پذیرد که در بستر 
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گذار مذکور به جنگ مصاب گردیده و علت این جنگ نیز 
ه انحراف است که از بستر طبیع گذار موردنظر صورت گرفت

است. به همین ملحوط اول باید علل و عوامل این انحراف که 
باعث جنگ گردیده مرتفع و جامعه دوباره در بستر طبیع خود 
قرار گرفته و بعد تدابیری اتخاذ و عمل گردد که جنگ مذکور 
برگشت ناپذیر گردد. هر دو مرحلۀ متذکره را بیشتر توضیح 

  :میدهیم

 جهت سی رهنمااندیشۀ سیا مصالحۀ ملی  ـ  1
 آن نهضت تـرقیخواهانه و نتایجرفع انحراف   

علل انحراف نهضت ترقیخواهانۀ کشور را از بستر 
 پروسۀ گذار از جامعۀ سنت قانونمند تغییر و تکامل جامعۀ ط
به جامعۀ مدرن و معضالت اجتماع، اقتصادی، سیاس و 

های  فرهنگ ناش از آن را در کشور جنگ زدۀ ما، ط درسنامه
 مرور نمودیم. برای برگشت مجدد جامعه در بستر طبیع قبل
تداوم رشد و تکامل آن، م باید تدابیر اجتماع، اقتصادی، 
سیاس، فرهنک و دفاع ـ امنیت را هم در ابعاد داخل و هم 
ابعاد خارج معضلۀ مذکور طرح، تعمیل و تحقق بخشید. تحقق 

ابی به هدف اول و کوتاه کامل همین اقدامات در حقیقت دستی
مدت حزب وطن محسوب م گردد که م باید ط پروسه 

 .تحقق بخشیده شوند» حفظ صلح«و » برقراری صلح«دوکانۀ 
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 :الف ـ قطع جنگ و برقراری صلح

قطع جنگ و برقراری صلح، تدابیری را ایجاب م نماید 
که بربنیاد ی توافقنامۀ سیاس میان دو طرف و یا طرفهای 

خاصم جبهه م باید طرح، تعمیل و تحقق یابند. این تدابیر مت
سازی فضای جنگ را شامل م گردد زم نخست از همه سردال

که باید بخاطر بازسازی اعتماد متقابل میان طرفهای جنگ 
اشال فزی، تبلیغات و روان جنگ تقلیل یافته و در نهایت 

میان طرفهای جنگ آتش بس برقرار، امنیت فزی افراد نظام 
و سایر شهروندان غیرنظام کشور تامین گردیده، نهادهای ناظر 
بر آتش بس تشیل و چونگ رعایت آتش بس بوسیله دوطرف 

  .جبهه را تحت نظر قرار دهند

ط تحقق تدابیر فوق اگرچه شل تبلیغات و فزی جنگ 
فروکش نموده و دیده نم شود؛ اما عوامل جنگ هنوز در 

حضور دارند که هر لحظه و با ایجاد سؤتفاهم احتمال جبهات 
شعله ور شدن دوبارۀ آتش جنگ وجود میداشته باشد، بنابرین 
ضرورت آست گامهای ضرورت دیر نیز برداشته شوند که این 

حفظ «گامها مرحلۀ دوم را احتوا مینماید که همان مرحلۀ 
 .است» صلح

 :ب ـ حفظ صلح

قطع تبلیغات متخاصم، انفاذ در گام دوم و بعد از تحقق 
آتش بس و تامین نظارت بر آن، تدابیری م باید طرح، تعمیل و 
تحقق یابند که معطوف به جلوگیری از درگیری مجدد اشال 
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فزی، تبلیغات و روان جنگ گردند. این اقدامات که تحت 
طرح، تعمیل و تحقق م یابند، بربنیاد » حفظ صلح«برنامۀ 

از توافقات سیاس میان طرفهای متخاصم بخش های دیری 
 را شامل م قدرت دولت ردند که دورۀ انتقالمی عمل ،قبل
باشد. ط این دوره، طبق توافقنامه، حومت انتقال متشل از 
نمایندگان طرفهای توافقنامۀ متذکره و سایر احزاب و نیروهای 

ین طرفها) سیاس موجود (یا متشل از افراد بیطرف مورد تائید ا
تشیل م گردد. این حومت جهت رفع عوامل باالفعل جنگ و 
جلوگیری از آغاز مجدد نایره آن؛ به اجرای وظایف ذیل مبادرت 

 :م ورزد

:ـ نیروهای جنگ اپوزسیون مسلح متخاصم قبل،  1ب ـ 
از جبهات جنگ خارج و بسوی زندگ و معیشت صلح آمیز سوق 

ی از افراد آنان که دارای شرایط م گردند. بدین ملحوظ تعداد
مساعد اند، به صفوف قوای مسلح جذب و بخش های دیر آنان 
بادرنظرداشت توانایی ها و امانات شان، در سایر ستورهای 

 .اداری، تولیدی و غیره جذب م گردند

:ـ سالح های دستداشته اپوزسیون مسلح متخاصم  2ب ـ 
و در دیپوهای دولت  و سایر سالح های غیرقانون جمع آوری

ذخیره م گردند تا در مواقع نیاز مورد استفاده قوای مسلح 
 .کشور قرار گیرند

:ـ قانون اساس کشور را بربنیاد ارزشهای  3ب ـ 
دموکراتی و دفاع و حمایت از حقوق بشر تسوید و یا هم مطابق 
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توافقات، تعدیل هایی را در قانون اساس موجود وارد و جهت 
ه مقام با صالحیت مقننه (لویه جرگه در افغانستان) آماده ارایه ب

 .و در نهایت زمینه های تصویب و انفاذ آن را تدارک مینماید

:ـ قانون انتخابات را تسوید، تصویب و نافذ ساخته  4ب ـ 
و مطابق به آن کمسیون مستقل سازمانده و تدویر انتخابات و 

نتخابات را همچنان کمسیون مستقل بررس شایت های ا
 .تشیل و توظیف نماید

:ـ انتخابات را دایر و مطابق به نتایج آن حومت 5ب ـ 
 .مشروع مبتن بر اکثریت آرای مردم تشیل م گردد

با انتخاب و آغاز کار حومت جدید و مشروع ناش از 
آرای اکثریت مردم کشور و فعال گردیدن سایر نهادهای دولت بر 

دید، نظام دولت مشروع، مردم ساالر و بنیاد قانون اساس ج
 یل و در نتیجه عوامل بالفعل و عوارض سیاسحقوق بنیاد تش
جنگ و در عین حال علل و عوامل انحراف از بستر طبیع رشد 
 ردند. بنابرین هدف کوتاه مدت مبتنو تکامل جامعه مرفوع می

 .بر اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل تحقق م پذیرد

و » برقراری صلح«دابیر مربوط به مراحل طرح و تحقق ت
در واقع صرف به تسین دردِ ناش از مرض » حفظ صلح«

(جنگ) معطوف بود، نه امحای علل اصل و ریشه ای مرض که 
باعث درد گردیده اند. بنابرین صلح نهادینه نم گردد تا علل 
 و ریشه ای جنگ که همان فقر، بیسوادی، بی عدالت اصل

اع، اقتصادی، سیاس و فرهنگ آن اند، نیز وعوارض اجتم
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برطرف نگردند. این عوامل و علل با طرح، تعمیل و تحقق 
م باید » اعمار صلح«تدابیری رفع م گردند که ط پروسۀ 

 .عمل گردند

 : ج ـ اعمار صلح

پروسۀ اعمار صلح تدابیر و اقدامات را شامل میردد که 
قتصادی، سیاس و فرهنگ جهت بر طرف کامل علل اجتماع، ا

جنگ طرح، تعمیل و تحقق م یابند و طوالن ترین و پیچیده 
ترین مرحله در پروسه تحقق صلح محسوب میردد. مسئله را 

 :توضیح میدهیم

چون صلح محصول تعادل نسبی و سیال، همچنان 
سازگاری و همزیست میان روندهای اجتماع، اقتصادی، 

است، با عارض شدن جنگ انتظام سیاس و فرهنگ ی جامعه 
طبیع ساختارهای بهم مرتبط اجتماع، عناصر درون این 
ساختار و عملرد ارگانی آنها مبتن بر اعتدال، سازگاری و 
همزیست برهم خورده، سراپای جامعه را بحران درهم میپیچد. 
بدین ملحوظ رفع بحرانِ ناش از جنگ و اعاده مجدد انتظام 

های اجتماع، عناصر متشله این ساختارها و طبیع ساختار
عملرد ارگانی آنان، پروسۀ پیچیده و دراز مدت محسوب 
میرد. بادرنظرداشت همین بحران و پیچیدگ است که اکنون 
مفهوم صلح غنا کسب نموده و صرف به معنای نبود برخورد و 
 خشونت نظام تلق نشده؛ بله صلح واقع و پایدار، نبود انواع
خشونت اعم از خشونت سیاس، اقتصادی، اجتماع، فرهنگ و 
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محیط زیست (جلوگیری از تخریب سالمت محیط زیست و آلودن 
وجود و حضور خشونت (که خود  .آن) را نیز شامل میردد

 عدالت، سازگاری و همزیست ناقض اعتدال و در حیات اجتماع
قتصادی ی است) در عرصه های فوق الذکر حیات اجتماع ـ ا

 جامعه و در میان جوامع بشری، علل و عوامل بنیادی تحری
جنگ بوده و خشونت نظام و جنگ معلول این علل محسوب 
میردند. بنابرین تا زمانیه این علل و عوامل آنان وجود داشته 

 .باشند، امان تامین صلح پایدار ممن و میسر بوده نمیتواند

نجا نیز ناش م شود که غنا و گسترش مفهوم صلح از ای
مفهوم متحول شدۀ کنون صلح بر امنیت مل اتکأ دارد. بدون 
تامین امنیت مل، تامین صلح واقع و پایدار ممن بوده 
 آن بدون امنیت نظام در بعد داخل نمیتواند. امنیت مل
(امنیت جان، مال و نوامیس افراد جامعه در برابر حمالت 

تروریست ها و سایر تجاوزکاران)، امنیت احتمال جنایت کاران، 
سیاس (تامین حقوق سیاس افراد اعم از آزادی های سیاس و 
شرکت عادالنه شان در ساختارهای مرکزی و محل قدرت و 
اداره دولت و همچنان در احزاب)، امنیت اقتصادی (تامین حق 
تشبث آزاد، حق مالیت و تصرف در آن، حق کار و آزادی در 

ب نوع و محل آن، حق برخورداری از نیازمندیهای ضرور انتخا
 و تامین حد ضرور رفاه اقتصادی) و امنیت اجتماع معیشت
(تامین نیازهای اساس بشری: مسن، صحت، آموزش، حمایت 
از ارزش های فرهنگ افراد و گروه های اجتماع مبتن بر 

ر تشیل سازمانهای اجتماع آنان، همچنان محافظه آنان د
برابر انواع ستم و شنجه های جسم و روح و پاکیزه 
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نگهداشتن محیط زیست و جلوگیری آز انواع آلودگ آن) و در 
نهایت صلح بدون تامین حقوق و آزادی های بنیادی بشری 
روئیت نم یابد. به همین ملحوظ دولت هایی که وظایف و 

موده مسولیت های خویش را در عرصه های فوق به درست ایفا ن
نمیتوانند، دولت های فاقد کارایی برای تامین امنیت مل و در 
نتیجه دولت های ناتوان برای تامین صلح پایدار محسوب 
گردیده، مشروعیت خویش را بمثابه دولت مدرن حفظ نموده 
نمیتوانند. قادر گردیدن ی دولت به انجام وظالف فوق الذکر 

ل پروسه پیچده و عین امر ذهن نبوده؛ بله چنین دولت محصو
تکامل اجتماع ـ اقتصادی است که م باید ط این پروسه 

تکوین یافته باشد. به همین » دولت ـ ملت«ماهیت متکامل 
ملحوظ پروسه تکوین صلح با پروسه تشل دولت ـ ملت مرتبط 

 .میردد

مسئله اتکای صلح بر امنیت مل در بعد خارج آن با 
حفظ تمامیت ارض، حاکمیت مل و برداشت کنون، نه تنها 

استقالل سیاس ی کشور را از تعرض دول خارج، شامل 
میردد؛ بله آمادگ ی کشور را جهت مقابله مؤثر در برابر 
حمله احتمال نظام، اعزام مخفیانه نیروهای مسلح اجیر 
بمنظور اخالل امنیت داخل و یا حمایت مال، لوژستی و 

ی تخریبی و ترورست داخل که بوسیله گشور تسلیحات گروه ها
دیر صورت م گیرد نیز شامل م گردد. افزون بر آن جلوگیری 
از قاچاق مواد مخدر و تجهیزات نظام، تخریب و آلوده ساختن 
محیط زیست بوسیله ی کشور دیر نیز بخش از تحقق صلح 

مل پایدار محسوب میردند، زیرا اقدامات متذکره برای امنیت 
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و در نتیجه برای زندگ صلح آمیز کشور تهدید و در نتیجه 
  .عوامل تحری جنگ محسوب میردند

مفهوم صلح را در گستره دستیابی به اهداف فوق م باید 
درک کرد و اندیشه سیاس مصالحه مل دستیابی به چنین 
اهداف را در عرصه مل و روابط خارج کشور افاده مینماید. 

م صلح و مصالحه مل را در چنین گسترۀ درک نم کسیه مفهو
 نماید به توهم ساده انگاری مبتال بوده از درک عمیق و علم
این مفهوم ناتوان است. زیرا: چنانچه تذکار بعمل آمد که قطع 
برخورد نظام و انفاذ آتش بس، بمثابه مسن است برای 

رض و تسین مؤقت که به هیچ صورت علل و عوامل اساس م
درد ناش از آن را درمان نموده نتوانسته و با زایل شدن اثرات 
مسن، ارگانیزم مصاب، دوباره و به تکرار از شدت درد ناش از 
علل و عوامل مذکور، درهم م پیچد. به همین علت پروسه 
صلح از سرد سازی فضا و وضعیت جنگ، قطع جنگ و انفاذ 

 یابد که میان خواست های آتش بس، آغاز و تا زمان ادامه م
سیاس، اقتصادی، اجتماع و فرهنگ افراد و گروه های 
اجتماع، با توصل به ی میانیزم و طرزالعمل اصول و عادالنه 

  .تعادل، سازگاری و همزیست قانونمند، دوباره برقرار گردد

باتوضیح اهداف کوتاه مدت و دورنمایی حزب وطن 
الحه مل، الزم است تا در درسنامه بربنیاد اندیشۀ سیاس مص

های بعدی سیاست های عمل حزب وطن را بربنیاد اندیشۀ 
سیاس مصالحۀ مل، در عرصه های اجتماع، اقتصادی، 
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سیاس، فرهنگ، امنیت ـ دفاع و روابط خارج مورد بحث و 
 .بررس قرار دهیم
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 :دهمشانزدرسنامۀ شماره 

 

 و دستگاه سیاسیاندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قسمت اول)

مبرهن است که اهداف و آرمانهای سیاس، همچنان طرق 
و افزار دستیابی به آنان نخست از همه در ذهن فرد (یا افراد) 

دند و بیان جستجوگر و مبتکر اکادمی و یا سیاس نقش م بن
انسجام یافتۀ همین تصورات ذهن، افزار اندیشه ای ـ سیاس یی 
محسوب م گردند که مبارزۀ ی حزب، جنبش سیاس و 
سرانجام ی دولت را جهت دستیابی به اهداف و تحقق 

داده و استقامت م آرمانهای متذکره رهنمایی نموده، سمت 
  د.بخشن

رمانهای سیاس بادرنظرداشت توضیحات فوق اهداف و آ
مطروحه در اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل که نخست توسط شهید 
دوکتور نجیب اله مطرح و با اتکأ بر خرد جمع هواداران تغییر 
در حزب دموکراتی خلق افغانستان و با درنظرداشت ارزشهای 
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در تجربۀ زنده  1369ـ  1365بالندۀ جامعۀ افغان، ط سالهای 
سب نمود، جهت تحقق خویش به افزار محتوی پذیرفت و غنا ک

سیاس معقول ساختاری ای(حزب و یا جنبش سازمانیافتۀ 
سیاس و در نهایت دستگاه دولت) نیز نیازمند بود که با محتوی 
و مضمون این اندیشۀ سیاس همخوان داشته باشد. زیرا 
انتخاب و بار برد معقول افزار ساختاری متذکره، دستیابی به 

ح در این اندیشۀ سیاس را ممن و یقین ساخته، اهداف مطر
 .پروسه موردنظر را در حد ممن تسریع مینمود

ماهیت اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل، اهداف مطروحه به 
وسیلۀ این اندیشه و پروسۀ تبدیل حزب دموکراتی خلق 
افغانستان به حزب کامال نوین (حزب وطن) را که با اندیشۀ 

ت و همچنان مختصات آن را در درسنامه متذکره همخوان داش
های قبل مورد بحث قرار دادیم، اکنون به توضیح مختصات 
دولت میپردازیم که م باید با دگرگون ساختن ماهیوی ساختار 
موجود دولت در آن وقت، تشیل م گردید، با ماهیت اندیشۀ 
سیاس مصالحۀ مل نیز همخوان میداشت و بطور معقول 

جهت دستیابی به اهداف اجتماع، اقتصادی،  میتوانست
سیاس، فرهنگ، دفاع ـ امنیت و روابط خارج مطروحه در 

 .اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل مؤثر باشد
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 تغییر و تحول دستـگاه دولتی در افغـانستـان 
 در همخوانی با اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی

های  چنانچه در درسنامه های قبل تذکار یافت که هسته
نخستین انحراف از پروسۀ طبیع و قانونمند گذار از جامعۀ 
سنت به جامعۀ مدرن، ط مرحله گذار از سلطت مطلقه به 

) بزر گردید. زیرا گردانندگان بی کفایت 1352ـ  1343مشروطه (
چرخ سیاس سلطت، با زمینه دادن غیرقانون به فعالیت های 

 وابسته به افراط» راست«و » چپ«ساختارهای سیاس 
کشورهای خارج، پروسۀ متذکره را به بیراهه سمت داده که در 
نتیجه به انجام کودتاهای نظام، تشل ساختارهای منحصر 

 یل ساختار دولتو در نهایت به تش جمهوری «شدۀ دولت
  .، جنگ و مداخالت خارج منجر گردید»دموکراتی افغانستان

یش را بخاطر رفع اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل نقش خو
ست، تا نظام سیاس منحصر انحراف متذکره ایفا نموده نمیتوان

را » دولت جمهوری دموکراتی افغانستان«دموکراتیِ شدۀ غیر
به ساختار ماهیتاً جدید قانونمند و مشروع دموکراتی متحول 
نسازد. بنابرین الزم است قبل از توضیح مختصات دولت جدیدِ 

اهیت و اهداف اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل، دارای همخوان با م
دولت جمهوری دموکراتی «نخست با اختصار مختصات 

، این افزار سیاس به میراث رسیده را توضیح و به »افغانستان
تعقیب آن به تصریح پروسۀ تغییر و تحول دستگاه متذکره و 

 .مختصات دولت جدید خواهیم پرداخت
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 افزار سیاسی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان
 تحقق انـدیشه هـا و اهداف ایـدولـوژی شـدۀ طبقاتی

دستگاه سیاس قبل از اعالم و تعمیل سیاست مصالحه 
اصول اساس جمهوری دموکراتی «مل در افغانستان، مبتن بر 

شورای «شمس  1359حمل  25) مصوب مؤرخ 30( »افغانستان
ردید. این تشیل گ» انقالبی جمهوری دموکراتی افغانستان

ضد فیودال و ضد «دستگاه سیاس، افزار دستیابی به اهداف 
وارد مرحله  1358جدی  6که در  1357امپریالست انقالب ثور 

) و ارکان اساس و 31محسوب گردیده (» نوین خود ... گشت
 ل بودند از: ح. د. خ. ا، جبهه ملمرکزی رهبری کنندۀ آن متش

انستان و دولت جمهوری پدر وطن جمهوری دموکراتی افغ
دموکراتی افغانستان. هری از نهادهای مذکور دارای مقام 
 ل از ساختار های مرکزی و محلدرین دستگاه و متش معین
 از آنان م بودند که در ذیل به توضیح مختصات هر ی

 :پردازیم

                                                 

نقل قول های حواله شده، از اصول اساس جمهوری   ـ 30
دموکراتی افغانستان، منتشر شده در مجموعۀ کامل قوانین 
اساس افغانستان گرفته شده و این مجموعه از جانب وزارت 

نشر گردیده  1386عدلیه جمهوری اسالم افغانستان در خزان 
 است

 برگرفته از: مقدمه اصول اساسـ    31
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 :ـ حزب دموکراتیک خلق افغانستان 1

هوری نخستین ساختار در هرم دستگاه سیاس جم
) و 32دموکراتی افغانستان، حزب دموکراتی خلق افغانستان (

یانه حزبی در ساختار این دستگاه بود که در رأس هرم 
تشیالت آن قرار داشت. این حزب مطابق ماده اول اساسنامه 

» پیشآهنگ طبقه کارگر و تمام زحمتکشان افغانستان«خود، 
و » لیننیزم استکه ایدیولوژی آن مارکسیزم ـ «خوانده شده 

جایاه آن طبق اصول اساس جمهوری دموکراتی افغانستان، 
» نیروی رهبری کننده و سوق دهنده جامعه و دولت«بمثابه 

اصول انقالب مل و دموکراتی را در «تثبیت و متعهد بود که: 
سیاست داخل و خارج خویش مالک عمل قرار داده، تعمیل 

ثور را تعیین نموده[ این جمله تدریج اهداف و وظایف انقالب 
م باید چنین باشد : تعمیل تدریج اهداف و وظایف انقالب ثور 
را سازمانده و استقامت داده] و مبارزه تمام خلق افغانستان را 
در [امر] ایجاد جامعه نوین، عادالنه و فارغ از استثمار فرد از فرد 

 )33» (رهبری میند.

                                                 

مفهوم خلق و باربرد آن در تمام اسناد و ادبیات مربوط به ح. ـ  32
اعم از کارگران، دهقانان، اهل » زحمتکشان«د. خ. ا، مجموع

کسبه و روشنفکران دارای مواضع دفاع از منافع آنان را شامل 
 م باشد

 اصول اساس 4ماده ـ  33
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نظام دولت و مقامات مرکزی و محل مل و 
سازمانهای اجتماع با درنظرداشت اهمیت و حساسیت آنان، 

(لست مقامات مورد منظوری) مقامات حزبی » نمیالتور«شامل 
(بیروی سیاس، دراالنشأ، شعبات کمیته مرکزی، شوراهای 
والیت، شهری، نواح شهر، ولسوال و عالقداری) بوده و 

ان از جانب این مقامهای پیشنهادات تقرر و سبدوش نهایی آن
حزبی تصویب و یا رد میردید. همچنان مقامهای حزبی 
چونگ کار ارگانهای دولت و سازمانهای اجتماع را مستقیماً 
بوسیله کارمندان حرفوی خویش مورد بررس و کنترول قرار 
داده، ط مصوبه های خویش مسوولین مربوطه را نظر به نتایج 

و تشویق یا هم انتقاد و سرزنش قرار داده کار آنان مورد تقدیر 
وظایف جدید م سپردند. حزب با چنین روش ارگانهای دولت و 

 .سازمانهای اجتماع را رهبری و کنترول مینمود

توضیحات فوق مؤید آن اند که حزب دموکراتی خلق 
افغانستان بر مجموع دستگاه سیاس جمهوری افغانستان و تمام 

دستگاه حاکم بوده و این نظام را از لحاظ  عناصر متشله این
گزینش سیاست های جاری و دورنمایی استقامت داده، 
 یالترا در تمام قدمۀ های تش (و نظام مل) کادرهای دولت

 .آن انتصاب و مقرر یا سبدوش مینمود

در عین حال باید تصریح گردد که حزب دموکراتی خلق 
ه با نف کثرت گرایی سیاس و افغانستان نه تنها در سطح جامع

حت سرکوب نیروهای سیاس رقیب، قدرت را در انحصار خود 
حرکت و تغییر و تحول » موتور«گرفته و در نتیجه جامعه را از 
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 ه خود نیز در انتظام غیردموکراتیمحروم ساخته بود؛ بل
حیات درون خود، محوم به تسلط بی چون چرای دسته 

سیاس) و بخصوص رهبر (منش عموم رهبران (اعضای دفتر 
کمیته مرکزی حزب دموکراتی خلق افغانستان) بود و چه بسا 

 .که هرگونه صدای مخالف در درون حزب نیز تحمل نم گردید

 لی پدر وطن ـه وسیع مــ جبه 2
 جمهوری دموکراتیک افغانستان

دومین ساختار سیاس در جمهوری دموکراتی افغانستان 
محسوب م گردید. برمبنای حم » ل پدر وطنجبهه وسیع م«

قدرت «ساس جمهوری دموکراتی افغانستان،ماده سوم اصول ا
این » زحمتکشان در جمهوری دموکراتی افغانستان متک به

هه مل پدر وطن نیز متعهد بود ساختار دانسته شده بود، زیرا جب
کلیه کارگران، دهقانان، کسبه کاران، کوچیان، « که

کران، زنان، جوانان و نماینده گان تمام ملیت ها و اقوام، روشنف
کلیه نیروهای مترق، دموکراتی و طنپرست و سازمانهای 
اجتماع و سیاس کشور را تحت رهبری حزب دمراتی خلق 
افغاستان بر اساس برنامه عموم اعمار جامعه نوین، آزاد و 

 .»دموکراتی متحد م سازد

هوری دموکراتی افغانستان جبهه مل پدر وطن جم
ساختارهای سازمان دموکراتی جوانان افغانستان، سازمان 
دموکراتی زنان افغانستان، اتحادیه های صنف کارگران 
افغانستان، اتحادیه ژورنالستان افغانستان، اتحادیه هنرمندان 
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افغانستان، اتحادیه شعرا و نویسنده گان افغانستان، شورای 
افغانستان و تمام سازمانها و شوراهای دیر  علما و روحانیون

 را تحت رهبری ح. د. خ. ا، بحیث اعضای جمع اجتماع
 .خویش پذیرفته و در صفوف خود متحد گردانیده بود

 :ـ دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان  3

اصول «ساختار دیری در دستگاه سیاس قبول شده در 
افغ«، »اساس بود. دولت » انستاندولت جمهوری دموکراتی

 افغانستان در ماده اول اصول اساس جمهوری دموکراتی
جمهوری دموکراتی «مذکور؛ چنین تعریف گردیده است: 

افغانستان دولت مستقل و دموکراتی تمام مردم زحمتکش 
مسلمان افغانستان اعم از کارگران، دهقانان، کسبه کاران، 

تمام نیروهای کوچیان، روشنفکران و سایر زحمتکشان و 
». دموکراتی و وطنپرست کلیه ملیت ها و اقوام کشور م باشد

در رابطه به تعلقیت و ساختارهای تعمیل قدرت دولت در 
»تذکار گردیده که: » اصول اساس» در جمهوری دموکراتی

افغانستان قدرت دولت متعلق به زحمتکشان شهر و ده م باشد 
 دولت بهتر است: ارگانهای و توسط ارگانهای کامال] و محل

 خوانده شود] که از طریق دموکراتی ،دولت مرکزی و محل
 )34» (تاسیس میشود [میشوند]، عمل میردد.

                                                 

 اسماده دوم اصول اس ـ  34
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دولت جمهوری دموکراتی افغانستان که در مقدمه 
»اصول اساس« ،» دولت طراز جدید جمهوری دموکراتی

ور شامل خوانده شده، مطابق به احام سند مذک» افغانستان
  :ساختارهای ذیل م باشد

الف ـ لویه جرگه (شورای عال): لویه جرگه ارگان رهبری 
کنندۀ دولت جهت تصمیم گیریهای بزرگ بوده که در مواقع الزم 
توسط حومت دعوت و چونگ ترکیب، فعالیت و صالحیت 

  .های آن توسط قانون اختصاص ثبیت م گردید

اعضای این عالیترین ارگان ب ـ شورای انقالبی: نخستین 
قدرت دولت ج. د. ا در موقع تاسیس آن، بوسیله رهبری ح. د. 

قید گردیده بود که: » اصول اساس«خ. ا انتصاب گردیدند. در 
تا زمانیه شرایط الزم جهت انتخاب آزاد و مصؤن لویه جرگه «

(شورای عال) مساعد گردد، شورای انقالبی عالیترین ارگان 
 . جمهوری دموکراتی افغانستان م باشدقدرت دولت

تعداد، ترکیب و انتصاب و یا انتخاب اعضای جدید برای 
شورای انقالبی ... به پیشنهاد هیئت رئیسه توسط شورای انقالبی 

). صالحیت های تقنین و اکثر صالحیت 35»(تصویب میردد
تشیل هیئت رئیسه شورای انقالبی «های عمده اجرائیوی مانند: 

هوری دموکراتی افغانستان، شورای وزیران(حومت) جم
جمهوری دموکراتی افغانستان، ستره محمه جمهوری 

                                                 

 ماده س و ششم  ـ 35
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دموکراتی افغانستان و تعیین لوی ارنوال جمهوری 
)، به شورای انقالبی تفویض گردیده 36» (دموکراتی افغانستان

 .بود

شورای انقالبی از بین اعضای خود رئیس شورای انقالبی، 
» و یا معاونان رئیس شورای انقالبی را انتخاب میند معاون

شورای انقالبی از جمله اعضای خود هیئت «). همچنان 37(
رئیسه شورای انقالبی را تشیل میدهد. هیئت رئیسه متشل 
است از: رئیس شورای انقالبی بحیث صدر هیئت رئیسه، معاون 

ئیسه و یا معاونان صدر هیئت رئیسه و منش و اعضا. هیئت ر
شورای انقالبی جمهوری دموکراتی افغانستان ارگان دایماً فعال 

تمام صالحیت های شورای ). «38» (شورای انقالبی م باشد
انقالبی در خالل مدت بین دوره های اجالسیه آن به هیئت 

اصول اساس افزون بر صالحیت  .)39» (رئیسه انتقال م یابد
تا «یح نموده بود که: های درج شدۀ رئیس شورای انقالبی، تصر

تعیین یا انتخاب صدراعظم، رئیس شورای انقـالبی در عـین 
 .»زمـان صـدراعظم جمهوری دمـوکراتی افغـانستـان م باشد

باید گفت که رهبر حزب (منش عموم کمیته مرکزی 
حزب دموکراتی خلق افغانستان) در رأس شورای انقالبی و هم 

                                                 

 بند چهارم ماده س و هشتم ـ  36
 ماده س و هشتم ـ  37
 ماده چهل و دوم ـ  38
 ماده چهل و چهارم ـ  39
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ین صورت رهبری ی فرد بر در رأس حومت قرار داشت و بد
  .حیات حزبی و دولت تامین میردید

: متشل از رئیس شورای وزیران ج ـ شورای وزیران
(صدراعظم)، معاونین و اعضای کابینه بود، ارگان اجرائیوی 
دولت جمهوری دموکراتی افغانستان محسوب م گردید که 

اعضای  صدراعظم و اکثریت قریب به اتفاق معاونین و وزرای آن
  .ح. د. خ. ا بودند

 قضایی جمهوری دموکراتی مه: ارگان عالد ـ ستره مح
طبق احام قانون بر فعالیت های قضایی «افغانستان بوده که:

محاکم نظارت و ... از فعالیت های خود به شورای انقالبی و در 
خالل مدت بین دوره های اجالسیه شورای انقالبی به هیأت 

میدهد. قضاتِ تمام محاکم تـوسط هیئت رئیسه آن گزارش 
 .)40» (رئیسـه شورای انقالبی تعیین م شوند.

 :ارنوال هـ ـ لوی» جمهوری دموکراتی ارنوال لوی
افغانستان رهبری فعالیت ارگانهای ارنوال کشور را بدوش 
دارد.... ارنوال جمهوری دموکراتی افغانستان سیستم واحد 

ت را تشیل داده و مرکب از لوی ارنوال استوار بر اصل مرکزی
 ها و عالقداری ها م های والیات، شهرها، ولسوال ارنوال و

لوی ارنوال از فعالت های خود نزد شورای ) «41»(باشد.

                                                 

 ماده پنجاه و پنجم  ـ 40
 ماده پنجاه و نهم  ـ 41
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انقالبی و در خالل مدت بین دوره های اجالسیه آن نزد هیئت 
 )42» (رئیسه شورای انقالبی مسوول است.

افغانستان، جبهۀ مل پدر وطن  حزب دموکراتی خلق
 ،ارنوال ومت، قضا و لویافغانستان، ح جمهوری دموکراتی
ارانهای محل خویش را در والیات، شهرها و ولسوال های نیز 
داشتند که هری در ساحۀ مسوولیت خود همان صالحیت ها و 
مسوولیت ها را به دوش م کشیدند که ارگانهای مرکزی آنان در 

ام کشور دارا بودند. بنابر استیالی سیستم ی حزبی سطح تم
درجمهوری دموکراتی افغانستان، اکثریت تام مسوولین 
ارگانهای مرکزی و محل دولت و سایر مقام های حساس این 
ارگانها، بشمول شورای انقالبی، ارگانهای قوای مسلح (اردو، 

ی ارندوی و امنیت دولت)، حت قضات و ارنوالها، اعضا
حزب دموکراتی خلق افغانستان بودند که مبتن بر مصوبات 
بیروی سیاس، دراالنشا و یا شعبات کمیته مرکزی ح. د. خ. ا 
توظیف میردیدند. شعبات کمیته مرکزی ح. د. خ. ا هری در 
 استقامت های کاری شان مسوولیت و صالحیت رهبری سیاس

 .فعالیت این ارگانها را دارا بودند

جمهوری «ق پیرامون ابعاد مختلف دستگاه سیاس با تدقی
، با وضاحت میتوان عدم مطابقت ماهیت »دموکراتی افغانستان

دریافت. رهبری حزب » دیموکراتی«آن را با واقعیت مفهوم 
دموکراتی خلق افغانستان مانند تمام احزاب کمونست و 

                                                 

 ماده شصت و یم  ـ 42
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کارگری آن زمان، با سرمشق قرار دادن حزب کمونیست 
روی، حزب خود و در رأس آن خویش را نمایندگان اتحادشو

اکثریت جامعه (زحمت کشان کشور) قلمداد نموده و بنابرین 
داشتن آرأ و پشتیبان اکثریت جامعه را حق مسلم خویش دانسته 
و مالیت خود تصور مینمودند. در حالیه همه شواهد؛ چه قبل 

از آن، از تصاحب قدرت دولت بوسیله ح. د. خ. ا و چه بعد 
مؤید این واقعیت اند که چنین ادعای از جانب ح. د. خ. ا پایه 
عین نداشته، حم بود کامال غیرواقع که صرف در اذهان 
رهبران این حزب و برداشت های ایدولوژی آنان ریشه داشت. 
به همین ملحوظ ح. د. خ. ا در واقعیت فاقد آن پایاه و تکیه 

ن را ادعا مینمود. بنابرین در گاه اجتماع بود که داشتن آ
محاسبات خود دچار اشتباهات جبران ناپذیر گردید. زیرا بنابر 
حقیقت فقدان پایاه اجتماع، این حزب با توسل به توطئه 
 را تصاحب و با توسل به زور ناش (کودتا) قدرت دولت نظام
از تصاحب قدرت دولت، اکثریت جامعه و نیروهای سیاس را از 

یع و مشروع آنان محروم ساخت، که مقاومت طبیع حق طب
برانگیخت. در تداوم همین رویارویی و نبود فضا برای مبارزه 
سیاس در داخل کشور، برخوردهای نظام میان طرفین آغاز و 
با گسترش امواج مهاجرت فعالین سیاس، مداخالت غرض آلود 

ه حضور از قبل آغاز شدۀ خارج زمینه گسترش یافت و در نتیج
نظامیان خارج را در سرزمین افغانستان و در جبهات دوطرف 

 .جنگ باعث گردید

بادرک از ماهیت دولت جمهوری دموکراتی افغانستان 
میتوان به این نتیجه رسید که این دولت ماهیتاً با اندیشۀ 
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 نداشت و افزار معقول سیاس همخوان مصالحۀ مل سیاس
انهای مطرح درین اندیشۀ سیاس جهت دستیابی به اهداف و آرم

محسوب نم گردید. بنابرین م باید به دستگاه ماهیتاً نوین 
سیاس تغییر مینمود و متحول م گردید. چونگ این تغییر و 
تحول و نتایج آن را در درسنامۀ بعدی مورد بحث قرار خواهیم 

  .داد
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 :دهمدرسنامۀ شماره هف

 

 گاه سیاسیاندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی و دست
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قسمت دوم)

توأم با توضیح مختصات دستگاه سیاس انحصاری 
جمهوری دمراتی افغانستان و درک ماهیت و ساختار دولت 
 مرتبط به این دستگاه، تذکار بعمل آمد که اندیشۀ سیاس

 بنابر ماهیت خویش نمیتوانست با دستگاه متذکره مصالحۀ مل
همخوان داشته باشد، بنابرین تعویض آن را به دستگاه مطلوب 

 خویش؛ دستگاه سیاس جمهوری افغانستان آغاز نمود.  

 :دستگاه سیاس جمهوری افغانستان

جدی  25همزمان با اعالم رسم سیاست مصالحه مل در 
ه دستگاه سیاس (مجموع ، توجه به آن معطوف بود ک1365

دولت، احزاب و سایر ساختارهای سیاس) یی شل بیرد که از 
ی طرف با واقعیت های موجود ناش از کثرت ساختار 
اجتماع ـ اقتصادی افغانستان مطابقت و از طرف دیر با 
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ماهیت و اهداف اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل همخوان داشته و 
شده ای مؤثر باشد که از سیر  بتواند در رفع انحراف تحمیل

طبیع و قانونمند تغییر و تحول جامعۀ افغان صورت گرفته 
است. این دستگاه سیاس مطلوب، تعریف و تشیل گردیده 
نمیتوانست تا اصول اساس جمهوری دموکراتی افغانستان، 
اهدف اساس مندرج این اصول (به پیروزی رساندن نهایی 

اعمار جامعه نوین) و دستگاه سیاس  انقالب مل دموکراتی و
ناش از آن (جمهوری دموکراتی افغانستان) بر بنیاد ی قانون 

  .اساس جدید کشور، کنار گذاشته نم شدند

دستیابی به اهداف فوق که در حقیقت نف ی نظام 
 نظام کیفیتاً جدید را تحقق م و جاگزین ساختن ی سیاس

بال منازعه نه؛ بله انقالب بخشید، کار ساده، ی شبه و 
اجتماع بود که م باید بطور مشروع و قانونمند آغاز گردیده، 
ادامه م یافت، تحقق م پذیرفت و درین پروسه مقاومت های 
محافظه کاران درون نظام و دستگاه سیاس را به شیوۀ 
دیموکراتی در هم شسته، موانع را برطرف و نظام جدید را 

  .نیت م بخشیدبطور تدریج عی

با اعالم و آغاز تعمیل سیاست مصالحۀ مل، پروسۀ 
 افغانستان«تبدیل دستگاه سیاس جمهوری دموکراتی « م

نیروی رهبری کننده و «باید از تغییر جایاه ح. د. خ. ا بمثابه 
، آغاز م گردید. بنابرین درگام »سوق دهنده جامعه و دولت

نین جایاه و موقف قانون نخست ضرورت بود تا این حزب از چ
 باز م برای تغییرات خویش داوطلبانه کنار میرفت؛ تا راه قانون
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گردید که م باید در مجموع دستگاه سیاس جمهوری 
دموکراتی افغانستان وارد م گردید. بدین منظور دومین 
کنفرانس سراسری حزب دموکراتی خلق افغانستان به تاریخ 

) دایر گردید. 1987اکتوبر  20ـ  18(1366میزان  30ـ  29
» را بحیث مش دومین کنفرانس ح. د. خ. ا مصالحه مل

استراتژی حزب اعالم داشت و اجرای آن را از طریق اتخاذ 
تدابیر عمل در جهت ایجاد سیستم چند حزبی و ایجاد اداره 
ایتالف، پیشبرد دیالوگ سازنده با مخالفین و بخصوص 

در داخل کشور، غنا بخشید. درین کنفرانس  قومندانان اپوزسیون
حزب با برنامه عمل و اساسنامه جدیدی که مؤثریت فعالیت و 
سهمیری آن را در حیات سیاس کشور ارتقا بخشید، تجهیز 
گردید. کنفرانس اساسات سیاست مصلحه مل را قطع جنگ، 
رفع انحصار قدرت و فراهم آوری زمینه سهمیری نیروهای 

ه در حیات سیاس ـ اجتماع کشور اعالم داشت و سیاس جامع
 )43»(آن را به حزب مصالحه مل مبدل ساخت.

قوس  9ـ  8به تعقیب کنفرانس حزبی، لویه جرگه مؤرخ 
دایر و قانون اساس جدید کشور را تصویب و بر بنیاد آن  1366

 یل دستگاه سیاسآغاز و با » جمهوری افغانستان«پروسۀ تش
در همین قانون بوسیلۀ لویه جرگۀ جوزای  آوردن تعدیل ها

، تشیل دستگاه سیاس جمهوری افغانستان تکمیل 1369

                                                 

 از متن گزارش دوکتور نجیب اله به دومین کنگرۀ ح. د. خ. ا ـ  43
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گردید. در مقدمه تعدیل شده همین قانون اساس، مبان و 
  :اهداف آن چنین فورمولبندی گردیده است

با درنظرداشت تحوالت تاریخ که در میهن ما و جهان «
ی از اساسات دین مقدس معاصر رونما گردیده است، با پیرو

اسالم، با رعایت سنن و شعایر پسندیده افغان، مبتن بر حقایق 
تاریخ و فرهنگ کشور، با احترام به مواریث ارزنده نهضت 
 مشروطیت و در مطابقت با منشور ملل متحد و اعالمیه جهان

 :حقوق بشر، بمنظور

حفظ استقالل، دفاع از تمامیت ارض و تحیم حاکمیت  ـ
 مل

 دستیابی به صلح سراسری و تعمیق وحدت مل ـ

  .تامین عدالت و دموکراس ـ

اعمار مجدد و رشد متوازن اقتصادی، اجتماع و ارتقای  ـ
 .سطح زندگ مردم

  .افزایش نقش و اعتبار کشور در عرصه بین الملل ـ

ایجاد شرایط مساعد بخاطر تثبیت موقف حقوق و  ـ
  .»غیر نظام شدن آنبیطرف دایم افغانستان و 

دین «در همین قانون اساس دین مقدس اسالم 
هیچ قانون «خوانده شده و تأکید بعمل آمداه که » افغانستان
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)، 44» (نمیتواند مناقض اساسات دین مقدس اسالم .... باشد
تعریف و قید گردیده که » کشور غیرمنسل«جمهوری افغانستان 

تاسیس پایاه های  در پیمانهای نظام شامل نم شود و«
). همچنان 45»(نظام خارج را در قلمرو خود اجازه نمیدهد

اساس «بمثابه » تعدد احزاب سیاس«درین قانون اساس بر 
تشیل «)، اجازۀ 46»(سیستم سیاس جمهوری افغانستان

به رسمیت شناختن و تضمین 47»(سازمانهای اجتماع ،(
، مختلط، دولت«مصؤنیتِ انواع مختلف مالیت اعم از 

شخص ،اوقاف، خصوص ،یت مل«و همچنان » کوپراتیف
و اجتماع تأکید بعمل آمده است48»(سازمانهای سیاس ،(. 

 64ـ  33افزون بر ارزشهای مندرج مواد فوق، ضمن مواد 
قانون اساس حقوق و مفیت های شهروندان جمهوری 

  :افغانستان تسجیل گردیده اند

وی حقوق و ملفیت در قانون اساس جدید تسا
اتباع جمهوری افغانستان اعم از زن و مرد بدون در «های

نظرداشت تعلقات ملیت، نژاد، لسان، قبیله، دین، مذهب، 
 ،تحصیل، شغل، نسب، دارایی، موقف اجتماع ،عقیده سیاس

تسجیل و تأکید گردیده » محل سونت و اقامت، در برابر قانون

                                                 

 ماده دوم ـ  44
 ماده سوم ـ  45
 ماده پنجم ـ  46
 ماده هفتم ـ  47
 ماده نزدهم ـ  48
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آزادی حق طبیع «درین قانون  ».افغان نامیده میشوند«که همه 
، برای »جز آزادی دیران و منافع عامه«دانسته شده که » انسان

را قبول نداشته و کرامت انسان را از تعرض » حدود دیر«آن 
مصؤن میداند. همچنان بر حقوق طبیع و اجتماع اتباع کشور 
مانند: حق حیات، حق مصوونیت مسن، حق محرمیت 

ای تیلفون و تلراف، حق جبران خساره، حق ماتیب؛ مخابره ه
شرکت در زندگ اجتماع و سیاس، حق آزادی فکر و بیان، حق 
اجتماعات؛ تظاهرات و اعتصابات مسالمت آمیز، حق شایت؛ 
انتقاد و پیشنهاد انفرادی و جمع، حق کار و دریافت مزد 
مساوی در مقابل کار مساوی، حق استراحت، حق آموزش 

حق صحت و تامینات اجتماع، حق آزادی فعالیت های رایان، 
علم، تخنی و هنری، حق مسافرت به داخل و خارج و 
انتخاب آزاد محل سونت و اقامت در کشور تأکید بعمل آمده 

 .است

 مندرج در قانون اساس بر بنیاد ارزشهای دموکراتی
جدید، تغییرات ذیل در دستگاه سیاس جمهوری افغانستان، 

 :ز و تحقق پذیرفتآغا

 ام یک حزبی و استقرار ــ رفع نظ 1
 نظام سیاسی مبتنی بر کثرت احزاب

بر بنیاد احام قانون اساس جدید، نظام ی حزبی و 
انحصار ح. د. خ. ا بر حاکمیت دولت و همچنان ممنوعیت 
فعالیت احزاب رفع گردید. حزب دموکراتی خلق افغانستان 
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یف آنان، از حقوق و مسوولیت های مانند سایر احزاب و در رد
قانون یسان برخوردار گردید. مطابق به حقوق و آزادیهای 
قانون اساس جدید بود که از تنظیم های جهادی مقیم پاکستان 
و ایران و همچنان تکنوکراتهای افغان مقیم کشورهای غربی 
دعوت بعمل آمد که با انتقال دفاتر شان به داخل افغانستان و 

ا تاسیس احزاب مورد نظر شان در وضعیت سیاس یا ب
 یرند. افزون بر آن گرایش های سیاسکشور سهم ب دموکراتی
مختلف، عمال به فعالیت سیاس علن و قانون پرداخته و یاهم 
به تاسیس احزاب و سازمانهای سیاس جدید اقدام نمودند که 

ضور در نتیجه؛ احزاب ذیل عمال در وضعیت سیاس کشور ح
 :رسم یافتند و به فعالیت آغاز نمودند

لق افغانستان تحت رهبری دوکتور ـ حزب دموکراتی خ
که در گنگرۀ دوم خویش  1343نجیب اله ، سال تاسیس 

حزب «) با قبول مرامنامه و اساسنامۀ جدید بنام 1369(سرطان 
 .مسما گردید» وطن

ـ سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان (سازا) تحت 
 .1347رهبری محبوب اله کوشان، سال تاسیس 

ـ سازمان زحمتکشان افغانستان (سزا)، تحت رهبری حمد 
اله گران، بعد از انفاذ قانون اساس جدید، دوباره به فعالیت 

 .علن و قانون آغاز نمود
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ـ سازمان کارگران جوان افغانستان (کجا)، تحت رهبری 
داً به فعالیت علن آغاز مجد 1368عبدالعزیز تره خیل، در سال

 .نمود

ـ حزب عدالت دهقانان افغانستان، تحت رهبری 
 .جدیداً تاسیس گردید 1368عبدالحیم توانا، در سال 

ـ جمعیت رستگاری مل افغانستان به رهبری پوهاند 
. در رهبری این جمعیت عده 1367محمـد اضغر، سال تاسیس 

 .انستان قرار دشتندیی از طرفداران محمـد ظاهر، شاه سابق افغ

ـ حزب اسالم مردم افغانستان، تحت رهبری قاری 
عبدالستار سیرت (این شخصیت محترم نباید با جناب 
عبدالستار سیرت وزیر عدلیه زمان شاه سابق، اشتباه گردد)، 

  .1367سال تاسیس 

ـ حزب اله، تحت رهبری شیخ وثوق االسالم وثوق، سال 
 .1367تاسیس 

ار اله، تحت رهبری مولوی صفرمحمـد ـ اتحادیه انص
 . 1367خادم، سال تاسیس 

ـ نهضت همبستگ مردم افغانستان، تحت رهبری محمـد 
 .1368سرور نورستان، سال تاسیس 

افزون بر احزاب و سازمانهای سیاس فوق اذکر، 
سازمانهای جدا شده از بدنه ح. د. خ. ا هری: جمعیت انقالبی 
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ازا)، سازمان پیش آهنگ زحمتکشان زحمتکشان افغانستان (ج
افغانستان (سپزا) و سازمان پیش آهنگ کارگران جوان 

زحمتکشان  سازمان فدائیان«، »گروه کار«افغانستان (سپجا)، 
ط » بریادهای انقالبی مردم افغانستان«(سفزا) و »افغانستان

مذاکره و با پذیرش اصول سیاس و سازمان حزب وطن، ادغام 
 .شان را با این حزب اعالم و تعمیل نمودند جمع اعضای

 جبهۀ ملی پدروطن ـ تغییرات در 2
 ه جبهۀ صلحج. د. ا و تبدیل آن ب 

 اصل رهبری ح. د. خ. ا بر جبهۀ وسیع مل پدر وطن
و عضویت اجباری سازمانهای  جمهوری دمراتی افغانستان

سیاس و اجتماع درین جبهه منتف و به عوض آن اصل پذیرش 
ضویت داوطلبانه با حقوق و مسوولیت های مساوی در آن ع

پذیرفته شد. با تعمیق و گسترش نتایج سیاست مصالحه مل و 
» پدر وطن ج. د. ا جبهه مل«غنای بیشتر اندشه یی آن، 

تغییرات کیف بیشتری را در اهداف و ظایف خویش پذیرفت و 
ام فعالیت تغییر نام نمود. این جبهه تم» جبهه صلح«سرانجام به 

های خویش را در استقامت تامین صلح در کشور وقف نموده، 
بدون امتیاز ذکر نام و همچنان ذکر اهداف و وظایف خویش در 
قانون اساس جمهوری افغانستان، بمثابه ی سازمان سیاس و 
 و اجتماع هوادار صلح، مانند سایر سازمانهای سیاس اجتماع

  .به فعالیت قانون پرداخت
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بهه صلح بحیث ی سازمان اجتماع ـ سیاس در ج
وزارت عدلیه جمهوری افغانستان ثبت و راجستر گردیده و 
مطابق به اساسنامه خویش ارگانهای مرکزی و محل خویش را 
ایجاد و با درنظرداشت اهداف مطروحه در مرامنامه خود به 

 .فعالیت م پرداخت

 لتیـ تغییرات در ساختار و ماهیت دستگاه دو 3

نف دولت جمهوری  ،با انفاذ قانوان اساس جدید
یل نهادهای ماهیتاً جدید  افغانستان دموکـراتیو پروسۀ تش

 .دولت (دولت جمهوری افغـانستـان) آغاز گردید

 دولت جمهوری افغانستان با کنار گذاشتن ماهیت طبقات
 منافع ی افغانستان، نه دولت حام دولت جمهوری دموکراتی

ه و متحدین آن علیه سایر طبقات و اقشار اجتماع کشور؛ طبق
بله دولت مصالحه مل، طرفدار صلح، حام منافع و ممثل 
اراده مل، متک بر نیروهای مل، دولت حقوق بنیاد و مردم 
ساالر بود. روابط و مناسبات خارج خود را فارغ از ایدولوژی 

ید. مطابق به قانون طبقات، بر بنیاد منافع مل انتظام م بخش
حاکمیت مل در جمهوری افغانستان به مردم «اساس جدید؛ 

را توسط لویه جرگه و شورای مل تعلق دارد. مردم حاکمیت مل 
). با تشیل و حضور قانون لویه جرگه و 49(»اعمال مینند

                                                 

 ماده اول ـ  49
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شورای مل، شورای انقالبی انتصاب شده از جانب ح. د. خ. ا 
  .منحل گردید

باع جمهوری افغانستان اعم از زن و مرد بدون تمام ات
تمایز و با حقوق و مسوولیت های مساوی قانون، از طریق 
انتخابات آزاد نمایندگان شان، اردۀ خود را در ساختارهای 
رهبری کنندۀ دولت (مرکزی ئ محل) دخیل و در اتخاذ و تعمیل 

ودند سیاست های دولت تبارز میدادند. این ساختارها عبارت ب
 :از

 :الف ـ لویه جرگۀ جمهوری افغانستان

در قانون اساس جدید، این نهاد عنعنوی نه تنها نقش و 
اهمیت شایسته تاریخ خویش را حفظ نمود؛ بله مطابق به 
خواست زمان ترکیب آن با کیفیت جدید شیوۀ گزینش اعضای 
آن متکامل و مطابق با معیارهای مدن و دموکراتی انتظام 

 .یافت

به اساس ماده شصت و پنجم قانون اساس جمهوری 
لویه جرگه مطابق به سنن مل و تاریخ عالیترین «افغانستان: 

  ».مظهر اراده مردم افغانستان م باشد

لویه :«برمبنای ماده شصت و ششم قانون اساس مذکور 
 :جرگه متشل گردید از

 . .رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور ـ 1
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 . .شورای ملاعضای  ـ 2

صدراعظم، معاونان صدراعظم و اعضای شورای  ـ 3
 . وزیران

 . .قاض قضات و معاونان قاض قضات ـ 4

 . .لوی ارنوال ـ 5

 .رئیس شورای قانون اساس ـ 6

 . .روسای شوراهای والیات ـ 7

ازهروالیت به تعداد وکالی آنها در ولس جرگه به  ـ 8
عموم، مساوی،  انتخاب مردم، از طریق رای گیری

 .آزاد، سری و مستقیم

حد اکثر پنجاه نفر از جمله شخصیت های سیاس،  ـ 9
علم، فرهنگ، اجتماع و روحان که توسط رئیس 

 .جمهور تعیین میشوند

فهرست فوق مؤید آنست که لویه جرگه با حفط مقام و 
منزلت تاریخ خود، برای نخستین بار در تاریخ افغانستان، از 

ول و اکثریت تام انتصابی بوسیلۀ مقامات دولت متحرف نهاد ص
عموم، مساوی، آزاد، سری و «اعضای آن با رای گیری 

مردم افغانستان انتخاب و متباق نیز در مقامهای » مستقیم
دولت شان با تائید نهادهای با اعتبار انتخابی مردم تعیین و 
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. بدین ملحوظ شامل فهرست اعضای لویه جرگه م گردند
همچنان لویه جرگه با عضویت افراد تحصیل کرده و کارشناس 
در عرصه های سیاس، اقتصادی، اجتماع، فرهنگ، دین و 
مذهبی، کیفیت بلند از شناخت و کارایی را تبارز میدهد. لویه 
جرگۀ صالحیت داشت که قانون اساس کشور را تصویب و تعدیل 

ای وی را قبول کند؛ نماید؛ رئیس جمهور را انتخاب و یا استعف
به اعالن جنگ و متارکه ابراز موافقت نماید و در مورد مهمترین 
مسایل که به سرنوشت کشور ارتباط م گرفت، تصمیم اتخاذ 

  .نماید

 یل سایر نهادهای شامل دستگاه سیاسبحث روی تش
 .ادامه میدهیم ستان را در درسنامۀ بعدیجمهوری افغان
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 :همددرسنامۀ شماره هژ

 

 اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی و دستگاه سیاسی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قسمت سوم)

بعد از توضیح معیارهای ارزش قانون اساس جدید 
جمهوری افغانستان و تغییر مقام و ماهیت ح. د. خ. ا با مسما 

، تعییرات در ماهیت و موقف جبهه »طنحزب و»گردیدن آن به 
و همچنان تغییر » جبهۀ صلح«مل پدر وطن و تبدیل آن به 

ماهیت و ساختار لویه جرگه در درسنامۀ شماره هژدهم، اینک 
به توضیح تغییرات در سایر عناصر دستگاه سیاس جمهوری 

 دموکراتی افغانستان، ادامه میدهیم:

 :ب ـ ریاست جمهوری

ون اساس جمهوری افغانستان، انحصار معرف با انفاذ قان
رئیس شورای انقالبی و صدر هیئت رئیسه شورای انقالبی (با 
موقف حقوق رئیس جمهور) از جانب ح. د. خ. ا و انتخاب 
صرفاً تشریفات آن از جانب شورای انقالبی، منتف و صالحیت 
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انتخاب رئیس جمهور به لویه جرگه سپرده شد که مطابق به 
ای اعضای به اکثریت آر«ه هفتاد و دوم قانون اساس مذکور ماد

دت هفت سال انتخاب م شود. ی شخص لویه جرگه برای م
نمیتواند بیش از دوبار به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد. 
 لف به ارائه گزارش مرئیس جمهور نزد لویه جرگه مسوول و م

 ».باشد

فغانستان ماده هفتاد و یم قانون اساس جمهوری ا
رئیس جمهور در رأس دولت قرار داشته، «تصریح میدارد که: 

صالحیت های خود را در عرصه های تقنینیه، اجرائیه و قضائیه 
مطابق احام قانون اساس و قوانین جمهوری افغانستان تعمیل 

مهمترین و اساس ترین وظایف و مسوولیت های که م ». میند
دید، در متن سوگندی شامل باید رئیس جمهور متقبل م گر

 ،گردیده بود که مطابق به ماده هفتاد و چهارم قانون اساس
بنام «رئیس جمهور بعد از انتخاب؛ آن را چنین بجا م آورد: 

خداوند بزرگ سوگند یاد مینم که اساسات دین مقدس اسالم 
را حمایت، قانون اساس را رعایت و از تطبیق آن مواظبت 

ل، حاکمیت مل و تمامیت ارض افغانستان نموده، از استقال
حراست کنم. حقوق و آزادی های اساس اتباع را حفاظت نمایم 
و تمام مساع خود را بخاطر تامین عدالت اجتماع، سعادت 

 ».مردم، تحیم صلح و ترق کشور به کار برم

قیادت اعالی قوای مسلح، توشیح قوانین و «همچنان 
صدراعظم مؤظف به تشیل  مصوبات شورای مل، تعیین

حومت، منظوری تقرر صدراعظم، معاوانان صدراعظم و وزرأ 
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بعد از کسب رای اعتماد از جانب ولس جرگه و قبول استعفای 
آنان، تدویر و ریاست جلسات شورای وزیران عندالزوم، منظوری 
انسالک قضات و منظوری تقرر، ترفیع و تقاعد قضات، کارمندان 

 رتبه طبق قانون، اتخاذ تصمیم در مورد تدویر و افسران عال
نظرخواه عموم یا مراجعه به آرای عامه (ریفراندم) راجع به 

و سایر صالحیت » مسایل عمده سیاس؛ اجتماع و اقتصادی
رئیس جمهور میتواند در مشوره «های اجرائیوی از جمله اینکه: 

س با روسای ولس جرگه، سنا، صدراعظم، قاض قضات و رئی
شورای قانون اساس انحالل ولس جرگه یا شورای مل را با ذکر 
دالیل مؤجه آن اعالم نماید، انتخابات مجدد در خالل مدت سه 
ماه بعد از انحالل ولس جرگه یا شورای مل، صورت م گیرد. 
انحالل ولس جرگه یا شورای مل جدید ال ی سال بعد از 

اند. ولس جرگه یا شورای انتخابات مجدد، صورت گرفته نمیتو
مل، در جریان شش ماه اخیر دوره صالحیت رئیس جمهور، غیر 

 .»قابل انحالل م باشد

 ی:ج ـ شورای مل

ـ  1352سال ( 14شورای مل (پارلمان)، بعد از خالی 
هـ ش) دوباره با تصویب قانون اساس جمهوری 1365

 طبق افغانستان، امان تدویر قانون کسب نمود. شورای مل
عالیترین ارگان تقنین افغانستان م «مواد مندرج این قانون: 

، »متشل از دو مجلسِ ولس جرگه و سنا م باشد«که » باشد
وکالی مردم در ولس جرگه از طریق رای گیری عموم، مساوی، «

آزاد، سری و مستقیم برای ی دوره تقنینیه پنج ساله، طبق 
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سنا (سناتوران) به ترتیب ذیل قانون انتخاب م شوند. اعضای 
از هر والیت دونفر برای مدت «میردیدند: » انتخاب و تعیین

پنج سال و به انتخاب مردم از طریق رای گیری عموم، مساوی، 
آزاد، سری و مستقیم، از جمله اعضای شورای هر والیت دو نفر 

به انتخاب شورای مربوط، ی ثلث  برای مدت سه سال
باقیمانده از جمله شخصیت های مل، فرهنگ، افراد خبیر، 
دانشمند و با اعتبار، برای مدت چهار سال به تعیین رئیس 

 ».جمهور

برای تعیین تعداد، شرایط، طرز انتخاب و انتصاب اعضای 
 مراحل قانون تسوید و بعد از ط قانون اختصاص ،شورای مل

گردید. مطابق به قانون اساس جمهوری افغانستان،  نافذ
 افزون بر صالحیت های تقنین (جرگه و سنا ولس) شورای مل

 :دارای صالحیت های ذیل بود

این صالحیت ها در قانون اساس جمهوری افغانستان؛ 
اتخاذ تصمیم در مورد اعطای رای «چنین مشخص گردیده بودند: 
شورای وزیران و یا ی از اعضای اعتماد و یا سلب اعتماد از 

آن، اتخاذ فیصله نهایی راجع به طرح پالنهای انکشاف 
اقتصادی، اجتماع و بودجۀ دولت در صورت اختالف نظر بین 
ولس جرگه و سنا، ولس جرگه و اعضای آن حق دارند در جلسه 
استیضاح صدراعظم و یا هری از اعضای حومت را مورد 

ولس جرگه میتواند بر اساس پاسخ ارائه استیضاح قراردهند، 
شده موضوع سلب اعتماد حومت را بررس کند. در صورتیه 
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حومت مورد سلب اعتماد قرار گیرد تا تشیل شورای وزیران 
 ».جدید، به وظایف خود ادامه میدهد

مصونیت اعضای شورای مل در قانون تضمین گردیده و 
ر رای یا اظهار نظر در هیچ عضو شورای مل بخاط«برین اساس:

داخل و یا خارج شورای مل مورد تعقیب عدل قرار نم گیرد، 
عضو شورای مل بدون موافقت مجلس مربوط و در بین دو 
اجالس شورای مل بدون موافقت هیئت اداری آن به استثنای 
حاالت جرم مشهود گرفتار و توقیف شـده نمیتواند و مورد 

د، هرگاه عضو شورای مل در حالت تعقـیب عدل قرار نم گیر
جرم مشهود گرفتار گردد باید به هیئت اداری مجلس مربوط 

 ».اطالع داده شود

بر بنیاد قانون اساس جدید و قانون اختصاص، در ماه 
) انتخابات شورای مل صورت گرفت. 1367(ثور  1988اپریل 

 تمام محالت کشور، با رای گیری عموم، اعضای شورای مل از
 مساوی، آزاد، مستقیم و سری انتخاب شدند. در جریان آمادگ
برای انتخابات شورای مل، از اپوزسیون مسلح و غیر مسلح ـ 
بشمول تنظیم های مقیم پاکستان و ایران ـ به تکرار خواسته شد 
تا در انتخابات شرکت نمایند. حت عده یی از کرس های شورای 

سیون مسلح اختصاص داشت مل که به مناطق تحت تسلط اپوز
به آنان واگذار واز آنان بطور مرر خواسته شد که با انتخاب 
 نمایندگان مردم در مناطق مذکور، ایشان را به شورای مل
معرف نمایند. برخ از قومندانان داخل اپوزسیون به دعوت 
مذکور جواب مثبت داده نمایندگان مردم تحت ساحه تسلط شان 
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عرف نمودند. بنابرین در شورای مل افغانستان را به پارلمان م
نمایندگان قانون مردم افغانستان، متعلق به تمام گروهای 
اتنی حضور داشتند. درین جمع، اکثراً شخصیت های غیر 
 رسم حزبی و قسماً نمایندگان تمام احزاب و سازمانهای سیاس

ف و نمایندگان جناح ها و فرکسیون های تعریف شده و تعری
 آنان، همچنان نمایندگان سازمانهای اجتماع ناشده درون

 .کشور وجود داشتند

 د ـ شورای وزیران (حکومت): 

عالیترین ارگان «بر اساس مادۀ صدم قانون اساس
محسوب میردید، که مرکب بود » اجرائیوی جمهوری افغانستان

صدراعظم مؤظف ». صدراعظم، معاونان صدراعظم و وزرأ«از: 
در اولین اجالس دوره تقنینیه، خط مش سیاست «ود تا ملف ب

داخل و خارج و ترکیب حومت را جهت اخذ رای اعتماد به 
ولس جرگه ارائه و معرف نماید. صدراعظم بعد از اخذ رای 
اعتماد و منظوری رئیس جمهور خط مش سیاست داخل و 
 ومت را به سنا ارائه و معرفو اعضای ح خارج

شورای وزیران در برابر ولس جرگه و «). همچنان50»(مینماید.
 )51»(رئیس جمهور مسوول و ملف به ارایه گزارش م باشد.

                                                 

 101مادۀ  ـ  50
 102مادۀ   ـ 51
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بعد از انفاذ قانون اساس جمهوری افغانستان اکثریت از 
مقام های دولت منجمله در شورای وزیران (حومت) به 

مقام کابینۀ  32شخصیت های غیر حزبی سپرده شد. از جمله 
رم فضل الحق خالقیار (شامل صدراعظم، معاونین محت

تن آنان (بشمول صدراعظم و دو تن از  22صدراعظم و وزرأ)، 
معاونین شان) غیر حزبی بودند. در تشیل وزارتخانه ها نیز 
وضع بسوی تعمیق پروسه جدا ساختن حزب از دولت ادامه 

 .یافت

  :هـ ـ ستره محکمه

اس جمهوری مطابق قانون اساس، در دستگاه سی
» قضاء (قوه قضائیه) ی رکن مستقل دولت«افغانستان 

قضاوت در «محسوب گردیده و متن این قانون مشعر است که: 
 مه، طبق قانون صورت مجمهوری افغانستان صرف توسط مح
گیرد. قوه قضائیه مرکب است از ستره محمه و محاکم دیری 

 .که طبق قانون تشیل میردند

حیث عال ترین ارگان قضایی در رأس ستره محمه ب
 سیستم واحد قضایی کشور قرار داشته مرکب است از قاض
قضات، معاونان قاض قضات و اعضأ. ستره محمه بر طبق 
احام قانون فعالیت های محاکم را نظارت نموده، تطبیق 
 ند. قاضسان قانون را در فعالیت های محاکم تامین میی

عضای ستره محمه طبق قانون توسط القضات، معاونان و ا
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رئیس جمهور تعیین میردند. قاض القضات نزد رئیس جمهور 
 .مسوول و ملف به ارائه گزارش م باشد

محاکم در قضاوت خود مستقل بوده، صرف تابع قانون 
  »... .م باشند

با انفاذ قانون اساس جمهور افغانستان و قانون نافذ شده 
یستم قضائیه کشور از اعضای ح. د. خ. قضا، جمیع تشیالت س

ا تخلیه و بیطرف این دستگاه تامین گردید. اعضای حزبی 
مسل مصروف در دستگاه مذکور یا از عضویت حزب استعفا 

 .نموده و یا به ادارات دیر دولت تبدیل گردیدند

  :ز ـ لوی ارنوالی

 جمهور افغانستان «مطابق به متن قانون اساس ارنوال
یستم واحد مبتن بر اصل مرگزیت بوده، متشل است از لوی س

ارنوال و ارنوال های دیری که طبق قانون تشیل 
میردند. لوی ارنوال رهبری فعالیت ارگانهای ارنوال های 
کشور را به عهده دارد. ارگانهای ارنوال در اجراآت خویش 

 ارنوال م باشند. لوی مستقل بوده صرف تابع قانون و لوی
ارنوال و معاونان لوی ارنوال طبق قانون توسط رئیس جمهور 
تعیین میردند. لوی ارنوال نزد رئیس جمهور مسوول و ملف 

نظارت عال بر تطبیق و «و ظیفه ». به ارائه گزارش م باشد.
رعایت یسان قوانین از طرف تمام وزارت ها، ادارات، 

وپراتیف ها، احزاب موسسات دولت، مختلط، خصوص، ک
سیاس و سازمانهای اجتماع، مسوولین امور و اتباع بر عهده 
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لوی ارنوال و ارنواالن تحت اثر او م باشد. تشیل، ترکیب، 
 ».صالحیت و طرز فعالیت ارنوال توسط قانون تنظیم میردد

بعد از انفاذ قانون اساس جمهوری افغانستان، دستگاه 
انند دستگاه قضائیه از حضور حزبی ها ارنوال کشور نیز م

 .تخلیه و این دستگاه بیطرف کامل و قانون خویش را باز یافت

 :ک ـ شورای قانون اساسی

شورای قانون اساس نهاد با اهمیت مرکزی در دستگاه 
متشل از «سیاس جمهوری افغانستان محسوب م گردید که: 

ه توسط رئیس رئیس، معاون، منش و هشت تن عضو م باشد ک
جمهور تعیین م شوند. شورای قانون اساس در مقابل رئیس 

به منظور ». «جمهور مسوول و ملف به ارائه گزارش م باشد
مراقبت از مطابقت قوانین، سایر اسناد تقنین ومعاهدات بین 

با قانون اساس الملل « ایجاد گردیده بود. طبق قانون اساس
قانون اساس دارای صالحیت های  شورای«جمهوری افغانستان، 

ذیل م باشد: برس مطابقت قوانین، فرامین تقنین و معاهدات 
بین الملل با قانون اساس، ارائه مشوره های حقوق در باره 

شورای قانون ». مسایل ناش از قانون اساس به رئیس جمهور
اساس به منظور تعمیل صالحیت های خویش مبتن بر احام 

اسناد تقنین «اساس جمهوری افغانستان حق داشت که: قانون 
را که جهت توشیح به رئیس جمهور ارائه میردد مطالعه و راجع 
به مطابقت آنها با قانون اساس ابراز نظر نماید. پیشنهادات 
مشخص را در زمینه اجرای تدابیر بمنظور انکشاف امور 
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جمهور ارائه قانونگذاری که قانون اساس حم میند به رئیس 
نماید. تشیل و طرز فعالیت شورای قانون اساس توسط قانون 

 ».تنظیم میردد

شورای قانون اساس نیز از بدو تاسیس خویش ی نهاد 
 کشور و غیرحقوق حزبی بودمتعهد به قانون اساس. 

 ل ـ سـاختـارهـای محلی قدرت و 
 ادارۀ دولتی جمهوری افغانستان

داره دولت با درنظرداشت قانون ساختار محل قدرت و ا
متشل از واحد های ادارۀ والیات، «اساس جهوری افغانستان 

ولسوال ها، شهرها و نواح شهر م باشند. در رأس واحد های 
متذکره بالترتیب والیها، ولسوال ها، شاروال ها و آمرین نواح «

قرار داشتند. در هر والیت و ولسوال شورای والیت و شورای 
ولسوال طبق قانون تشیل م شد. شورای والیت و شورای 
ولسوال ی، ی نفر را از بین اعضای خود بحیث رئیس و 
منش انتخاب میردند. دوره صالحیت شورای والیت و شورای 
ولسوال سه سال بود. شورای والیت و شورای ولسوال طبق 

ته، بـه قانون در تامین اهداف انکشاف دولت در محل سهم گـرف
اداره در باره بهبود و انکشاف امور مربوط مشوره م دادند. 
برای اعضای شورای والیت و شورای ولسوال حق الحضور 

 .مناسب پرداخته م شد

به منظور اداره امور شهر ها و نواح، مجالس شاروال ها 
و نواح طبق قانون تشیل میردیدند. برای اعضای مجالس 
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 حق الحضور مناسب پرداخته م شد. شهر شاروال ها و نواح
کابل و نواح آن به ارتباط انتخاب نمایندگان برای لویه جرگه و 
 ها محسوب م بالترتیب معادل والیت و ولسوال ،شورای مل

 .شدند

امور مربوط به اداره مرکزی و محل و مصوونیت و ثبات 
نظیم وظیفوی و سایر مسایل مربوط به کارکنان، طبق قانون ت

 .میردید

 

 معطـوف به مصـالحۀ ای ـارهـاختـسم ـ 
 انملی در جنب دولت جمهوری افغانست

در جریان پروسه تکوین ساختار دستگاه سیاس جمهوری 
افغانستان، معلوم گردید که رهبران بخش بنیادگرای اپوزسیون 
مسلح، نسبت تاثیر پذیری از سازمانهای ویژه خارج منطقوی و 

ا مسئله صلح و جنگ برخورد مسووالنۀ مبتن بر فرامنطقوی، ب
منافع مل نداشته، به تدام بحران و حل نظام تأکید دارند. در 
چنین حالت م باید اندیشه های جدیدی مطرح م گردید تا با 
تعمیل آنان، علل و عوامل جنگ تحدید و سرانجام امر صلح بر 

د که دوکتور هیوالی جنگ تحمیل م گردید. به همین ملحوظ بو
اگر تنظیم های بنیادگرا میخواهند جنگ را «نجیب اله گفت: 

بر ما تحمیل نمایند، چرا ما نتوانیم صلح را بر آنان تحمیل 
بدین مبن دولت جمهوری افغانستان همزمان با آنکه ». کنیم

مسلح و با رهبران اپوزسیون مسلح و غیرطرح ضرورت آغاز گفتگ
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ن هماری بین االفغان در پروسه مقیم خارج را به هدف تامی
تحقق مصالحه مل تداوم بخشید؛ به قومندانان داخل اپوزسیون 
 مل ،سران قوم) مسلح و شخصیت های صاحب نفوذ محل
ها و روحانیون و علمای دین) مراجعه و آز آنان دعوت بعمل 
آورد تا در پروسۀ بین االفغان مصالحه مل، مستقالنه اشتراک 

در ساختارهای ایتالف دولت شری گردند. توجه به این  نموده و
عرصه م باید بخش افراط رهبری اپوزسیون مسلح را تحت 
فشار قرار داده، تا در نتیجه آنان یا به مشارکت بین االفغان در 

 .پروسه تحقق مصالحه مل وادار و یا هرچه بیشتر تجرید گردند

و » الحه ملکمیسون عال مص«ابتکار اندیشۀ تشیل 
» جرگه های صلح«کمیسون های مماثل آن و همچنان تشیل 

در محالت، از ضرورت فوق ناش و بمثابه افزار ساختاری در 
استقامت مذکور بار گرفته شدند. بنابرین، وظیفه تشیل 
کمسیون عال مصالحه مل و کمسیون های مماثل محل آن را 

ثمریت هرچه بیشتر دولت بعهده گرفته و در زمینه تامین م
را جلب » جبهه صلح«ساختارهای مذکور، هماری و حمایت 

نمود. در باره نقش و وظایف این کمسیون ها دوکتور نجیب اله 
خویش در دومین اجالس  1366سرطان  6ط بیانیه مؤرخ 

»مصالحه مل چنین گفتند: » کمیسیون عال» شیوه های ایتالف
قدرت، سازمانهای اجتماع و حومت مختلف بوده و ارگانهای 

کمیسون های فوق العادۀ مصالحۀ مل را در بر مییرد. خاصتاً 
میخواهم نقش کمیسونهای مصالحه مل را برجسته سازم . ... 
آنها نباید ارگانهای قدرت را تعویض نمایند. اما برای هیچ کس 
مجاز نیست تا صالحیت های عظیم شان را سلب نموده و نقش 
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ایمال نماید. کمیسونها و کمیته های اجرائیوی شوراهای آنها را پ
نمایندگان مردم نخست از همه باید منافع مصالحه مل را 

 2948کمیسون والیت و  31اساس کار خود قرار دهند. در کشور 
کمیسون شهری، ولسوال و قریوی مصالحه مل فعال است. در 

طنپرست بر هزار و 90آنها کتله عظیم فعالین یعن در حدود 
  ».اساس احصایه های کمیته های والیت، متحد گردیده اند

کمیسون عال مصالحه مل و کمیسون های محل آن 
متشل آز افراد صاحب نفوذ داوطلب بودند که با قومندان های 
محل اپوزسیون مسلح تماس برقرار نموده ایشان را به مذاکره و 

همات میان آنان و شرکت در پروسه مصالحه مل دعوت و تفا
ارگانهای دولت را تشویق و از جریان تعمیل تعهدات دوجانبه 
نظارت م نمودند. به همین مبن دوکتور نجیب اله ضمن بیانیه 

ارگانهای اساس «فوق الذکر خویش تاکید نموده بودند که: 
 ،کمیسون فوق العاده و کمیسونهای والیت ،تحقق مصالحه مل

صالحه مل میباشند. صالحیت ها و ترکیب ولسوال و قریوی م
این کمیسونها بوسیله شورای انقالبی و ارگانهای محل قدرت 
تعیین میردد. در وظایف کمیسونهای فوق العاده همچنان 

 ».نظارت از اجرای عادالنه شرایط مصالحه نیر شامل م باشد

جرگه های صلح افزار ساختاری دیری معطوف به 
ه با هماری جبهه صلح و کمسیون های مصالحه مل بود ک

مصالحه مل، در محالت کشور تاسیس م گردیدند. دوکتور 
نجیب اله ط بیانیه فوق الذکر شان درین رابطه نیز اشاره 

شل دیر مؤثر ایتالف، جرگه های صلح «نموده چنین گفتند: 
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 م باشد که در اثر تدویر آنها قریه ها، عالقه داریها، ولسوال ها
و والیات صلح مشخص م شوند. این مناطق از طریق ایتالف، 
پس از امضای موافقت نامه ها با طرف مقابل، در چوکات 
کمیسونهای مصالحه مل تشیل میردند. شل دیری که 
عبارت از حفظ حومت های سابق توسط قریه دار یا ولسوال اما 

  ».با قبول سیاست مصالحه نیز میتواند قابل قبول باشد

توجه به کار مستقالنه با قومندانان داخل اپوزسیون 
مسلح که بوسیله ساختارهای دولت و جبهه صلح استقامت 
واحد م یافت، دارای نتایج با مثمریتِ به مراتب بیشتر، در 
مقایسه توجه به کار با رهبران آنان بود. با توجه به همین 

م به کنگره مثمریت بود که دوکتور نجیب اله ط گزارش رس
دوم ح. د. خ. ا تعداد افراد مسلح اپوزسیون دولت را که ط پنج 
سال گذشته ترک مخاصمت نموده و با پروسه مصالحه پیوسته 

خوانده و افزون بر آن اقشا » رقم اضافه از ی صد هزار نفر«اند، 
دو سوم قومندانان گروه های مسلح «نمودند که هم اکنون 

بادرک بیهودگ «و یاهم » کره با دولتدر حال مذا«یا » مخالف
 .»جنگِ برادر کش از فعالیت محاربوی دست کشیده اند

باچنین برخوردی ط مدت اعالم و تعمیل پروسه مصالحه 
) ه  1371ـ 1365مله دوکتور نجیب الخورشیدی) همانطوری

های از اپوزسیون مسلح ش بین مینمود، بنیادگراترین بخشپی
نستان و همچنان حامیان منطقوی و جهان دولت جمهوری افغا

شان، هم در میدان های نبرد مسلحانه و هم در عرصه تبلیغات، 
نتوانستند انگیزه های محرک مردم را کماکان و ذهنیت های 
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عامه را مانند گذشته به طرفداری از داعیه جنگ طلبانه شان، 
حفظ نمایند. اندیشه سیاس مصالحه مل و تعمیل شجاعانه 

یاست های کوتاه مدت و دراز مدت مبتن بر آن، توأم با س
تبلیغات گسترده و نیرومند، به مرور زمان توانست ذهنیت های 
عامه افغانستان، منطقه و جهان را بر ضد جنگ و جنگ افروزان 
بسیج نموده و در نتیجه طرفداران حل نظام معصله افغانستان 

افغانستان وادار را به قبول حل سیاس و صلح آمیز معضله 
 سازد. 

، »جمهوری افغانستان«با توضیح دستگاه سیاس نوین 
 دفاع ،اقتصادی، فرهنگ ،الزم است اکنون به اهداف اجتماع
ـ امنیت و روابط خارج ای نیز توجه معطوف داریم که حزب 
وطن بربنیاد اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل، دستیابی به آنان را 

نه مبارزه مینمود و مینماید. درسنامه درنظرداشت و درین زمی
 .های بعدی به این مسایل خواهند پرداخت
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 :درسنامۀ شماره نزدهم

 

 اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی و نظام اجتماعی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )قسمت اول(

افراد به گروه های موجود ، تعلق »نظام اجتماع«مقولۀ 
اجتماع (تباری، اصناف، سن و جنس) در ساختار جامعه، 
چونگ افکار، رفتار و روابط میان آنان را در ابعاد مختلف 
زندگ اجتماع (اعم از اقتصادی، سیاس و فرهنگ) افاده 
مینماید. مفاهیم فرد اجتماع، خانواده، طایفه، قبیله، قوم، 

شار و الیه های اجتماع و همچنان گروه های ملیت و ملت، اق
مفاهیم مطرح در جامعه شناس و سن از  جنس بوده، هری

های ساختاری جامعه و چونگ مختصات این مفاهیم، واحد
آنان در ی جامعۀ مشخص، چه بسا که مختصات مراحل 
تکامل آن جامعه را افاده مینمایند. بنابرین زمانیه از فرد و یا 

ده در جامعۀ سنت یاد مینمائیم، م باید مختصات خانوا
متفاوت آنان را با فرد و خانواده در جامعۀ مدرن در نظر بیریم. 
عدم توجه به این تفاوت ها، ما را به نتایج نادرست سوق 
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میدهد. اندیشه سیاس مصالحه مل بمثابه دستگاه اندیشه ای ـ 
ساختاری جامعۀ سیاس افغان، با توجه به واقعیتِ مختصات 

ما، اساسات نظام اجتماع کشور را در قانون اساس جمهوری 
افغانستان و برین بنیاد در مجموع نظام حقوق کشور تسجیل 

  .نموده بود

در نظام اجتماع، آزادی و قدرت، همچنان حق و 
ملفیت، الزم و ملزوم همدیر اند، که م باید کوشش گردد تا 

نا و ژرفنای ساختار جامعه ـ بمثابه ی تناسب آنان در تمام په
کل ـ متعادل و تقسم آن ها برای افراد جامعه بطور مساوی باشد 

 :. زیرا

الف ـ برقراری و حفظ تعادل میان آزادی و قدرت در 
 و قانونمندی اجتماع از نظام طبیع جامعه، ضرورت مبرم ناش

مندان است. زیرا تمرکز قدرت؛ آزادی بی حد و حصر برای قدرت
بار آورده و تمرکز آزادی باعث قدرت بی حد و حصر این دست 
های آزاد میردد. در چنین حالت هم آزادی و هم قدرت 
بواسطه افراد و یا بخش های از جامعه علیه افراد، بخش و یا 
بخش های دیر جامعه بار برده م شوند. با آغاز چنین 

 آغاز و با تعمیق گرایش زمینه های انقطاب و بحران اجتماع
وانکشاف آن، بحران تبارز و با تشدید آن از کنترول خارج 

 .میردد

ب ـ همچنان عدم تعادل میان حقوق و ملفیت ها و 
تقسیم نامساوی آنان میان افراد و یا بخش هایی از جامعه، بی 
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عدالت و تبعیض و در نتیجه زمینه های بحران نظام اجتماع را 
عمیق و گسترش آن نظم اجتماع برهم ایجاد نموده که با ت

  .میخورد

بدین ملحوظ اندیشه سیاس مصالحه مل نه تنها به 
سازگاری، همزیست و تعادل یعن به مصالحه میان آزادی و 
قدرت در پروسه قوام مل، بله به تقسیم متعادل قدرت و 
آزادی، همچنان حقوق و ملفیت ها در تمام سطوح جامعه 

ت. در قانون اساس جمهوری افغانستان (بمثابه توجه داشته اس
قانون اساس مصالحۀ مل) و همچنان در مرامنامه حزب وطن 
تالش بعمل آمده بود تا این تساوی و تعادل در وجود فرد 
اجتماع نهادینه شده به گروه های اتنی و همچنان سایر اقشار 

طوح و الیه های اجتماع گسترش یابد. اینک مسئله را در س
 . متذکره مورد بحث قرار میدهیم

 ـ تعادل و تساوی قدرت و آزادی، حقوق 1
 ه ـح افــراد جـــامـعــو مکلـفیت هــا درسط

م قانون اساسبا توجه به اصول فوق در ماده چهل و ی 
آزادی حق طبیع انسان : «جمهوری افغانستان قید گردیده که

مه که توسط قانون است. این حق جز آزادی دیران و منافع عا
تنظیم میردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض 

درین متن ». مصوون بوده، دولت آن را احترام و حمایت میند
به رسمیت » حق طبیع انسان«بحیث » آزادی«ضمن اینکه 
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شناخته شده، به منظور متعادل و متساوی ساختن آن، حدودش 
  .) نیز مشخص گردیده است(آزادی دیران و منافع عامه

برابری میان افراد جامعه در عرصه های متذکره، میتواند 
مبتن بر آن اصول مردم ساالری تحقق یابد که در ماده س و 
هشتم قانون اساس جمهور افغانستان، در مورد تساوی حقوق و 
مفیت های افراد در برابر قانونون؛ چنین درج گردیده است: 

فغانستان اعم از زن و مرد بدون در نظرداشت اتباع جمهوری ا«
تعلقاتِ: ملیت، نژاد، لسان، قبیله، دین، مذهب، عقیده 
سیاس، تحصیل، شغل، نسب، دارایی، موقف اجتماع، محل 
سونت و اقامت در برابر قانون دارای حقوق و ملفیت های 
مساوی م باشند. تعیین هرنوع امتیاز غیرقانون و یا تبعیض 

چنین ». به حقوق و ملفیت های اتباع ممنوع استنسبت 
 از افراد جامعه ـ بمثابه واحد اول و تعمیل آن به هر ی مح
در ساختار جامعه ـ توجه داشته، حقوق و ملفیت های او را 
بمثابه عضو متساوی الحقوق جامعه مدن نهادینه ساخته، به او 

 .تبارز میبخشد امانات شوفایی استعدادها و زمینه های سالم
افزون بر آن در فصل ها و مواد متعدد قانون اساس جمهوری 
افغانستان حقوق، آزادی ها و ملفیت های هر عضو جامعه 

  )52افغان (اتباع جمهوری افغانستان) معین گردیده اند. (

 چون آزادی و قـدرت و هـم حـدود آنـان را قانون معین م
و آزادی است. بنابرین نباید سازد؛ پس قانون خود مبین قدرت 

                                                 

 رک: به درسنامۀ شماره هفدهم همین سلسله ـ  52
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پروسه تسوید، تصویب، تفسیر، تعمیل و نظارت بر تطبیق درست 
 دست متمرکز باشد. زیرا تمرکز آن در ی مرجع و ی آن در ی
مرجع و ی دست، باعث تمرکز قدرت و تمرکز آزادی در آن 
مرجع و در آن دست ـ به ضرر سایر بخش های جامعه ـ میردد. 

بق قانون اساس جمهوی افغانستان، وظایف بدین ملحوظ ط
 ،متذکره به ساختارهای مستقل از هم مرکزی (شورای مل
حومت، قضا، لوی ارنوال، شورای قانون اساس، ریاست 
جمهوری) و محل (والیات، ولسوال ها، شهرها و نواح شهر) 

بدین ترتیب با تقسیم قدرت از تمرکز آن  .دولت سپرده شده بود
یری گردیده و ارگانهای تعمیل کننده آن نیز نمایندگان جلوگ

 .انتخابی مردم افغانستان اند

 ـ تعادل و تسـاوی قدرت و آزادی، حقوق  2
 شورمکلفیت ها میان ملیت های ساکن ک و 

با نهادینه شدن تعادل و تساوی قدرت و آزادی در وجود 
 فرد اجتماع، این تعادل و تساوی خواه، نخواه انعکاس
 درساختار اجتماع خویش را در سطح واحدهای بزرگتر هویت
(خانواده، طایفه، قبیله، قوم، ملیت ها و سایر اقشار و الیه های 
اجتماع ساکن کشور) تبارز م دهد، زیرا این ساختارهای 
اجتماع خود متشل از افراد اند. ول بنابر اینکه هری از 

غان کیفیت و مشخصات واحد های هویت فوق الذکر جامعه اف
ویژه خود را ـ متمایز از تعریف فرد اجتماع ـ دارند، بنابرین در 
قانون اساس جمهوری افغانستان و قوانین متمم آن به موارد 
مذکور نیز توجه الزم بعمل آمده است. درین مقطع بمنظور 
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اختصار، مسئلۀ توضیح تعادل و تساوی قدرت و آزادی را بعد از 
 به گروهای هویت بزرگتر در ساختار اجتماع و فرد اجتماع

اقتصادی جامعه افغان (ملیت ها و اصناف اجتماع) اختصاص 
  .میدهیم

اندیشه سیاس مصالحه مل به وجود و حضور هری از 
هموطن مان ـ آنطوریه در واقعیت » نژادی ـ فرهنگ«گروه های 

عیت بود که وجود دارند ـ معترف است. دراعتراف به همین واق
جمهوری «در ماده سیزدهم قانون اساس جمهوری افغانستان؛ 

 .خوانده شده است» افغانستان کشور کثیرالملیت

انکار از واقعیت وجود و حضور ملیت ها در کشور واحد 
مان و عدم اعتراف به آن، یا از عدم آگاه و یا هم ناش از 

مل اجتماع را تمایالت ارتجاع قوم گرایانه است که پروسه تکا
انکار و تداوم آن را بسوی قوام مل با مشالت مواجه م سازد. 

های ساکن کشور اگـر چه مختصات قوم و » ملیت«زیرا تمام 
بعضاً حت قبیلوی و طایفوی را ـ با درجات متفاوت ـ در ساختار 
اجتماع شان حفظ نموده اند؛ اینک متناسب به سطح رشد 

. دشان را تبارز میدهن» خودآگاه«ش، اجتماع ـ اقتصادی خوی
ضرور است تا این خودآگاه آنان مورد توجه قرار گرفته به آن 
اعتراف گردد و در عین حال استقامت داده شوند تا بطور 
 ،ام با پروسه قوام ملآگاهانه و معقول تکامل نموده، هم
رسالت تاریخ شان را دراستقامت ملت سازی: همرایی کالن 

سب خودآگاه مل به مفهوم مدرن آن و رجحان منافع مل، ک
  .مل، به اکمال رسانند
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توجه به واقعیت فوق و طرح ضرورت تداوم پروسه تکامل 
، ی از مشخصات بنیادی اندیشه »ملت سازی«آن در استقامت 

سیاس مصالحه مل است، چنانچه ط توضیح ماهیت این 
  .اندیشه بیان گردیده است

سازی زمان میتواند با موفقیت به قوام برسد  پروسه ملت
که نخست به عینیت وجود و حضور ملیت ها اعتراف شده و با 
توجه به آن، علل و عوامل اجتماع، اقتصادی، سیاس و 
فرهنگ همون ها و ناهمون ها میان ملیت های ساکن کشور 
تشخیص و با تقویت همون ها و رفع معقول ناهمون ها، 

ش برای سازگاری، همزیست و تعادل (مصالحه) میان تال
خواست ها و منافع هری از ملیت های ساکن کشور مطابق به 
معیارهای جامعه مدن آغاز و ادامه یابد. این امر زمان میتواند 
ممن گردد که هم آزادی و هم قدرت میان آنان و با در 

مختلف نظرداشت ظرفیت های عمال موجود شان در عرصه های 
حیات اجتماع ـ اقتصادی بطور متعادل و متساوی، تقسیم 

ی از ملیت های ساکن کشور با درک  گردند. درین صورت هر
 از حقوق و مسوولیت های شان در پروسه قوام مل و آگاه
سهم سازنده گرفته و اثرات شان را در دست آوردهای هری از 

فرهنگ ،اقتصادی، سیاس ،ـ  عرصه های اجتماع و دفاع
امنیت مشاهده و لمس نموده، بر نقش و سهم خویش در تکوین 
این ارزشها افتخار مینمایند. صرف درین صورت است که ارزش 
های اجتماع، اقتصادی، سیاس و فرهنگ جامعه، همچنان 
 سمبول های ممثل و مفاهیم مبین این ارزشها، ماهیت مل

 بر چنین درک است کسب نموده و مقبول عام میردند. مبتن
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که افزون بر تعادل و تساوی قدرت و آزادی میان افراد جامعه؛ 
منجمله افراد وابسته به تمام ملیت های ساکن کشور با 
همدیر، در بخش از ماده سیزدهم قانون اساس جمهوری 

دولت سیاست رشد همه جانبۀ «افغانستان؛ تسجیل گردیده که : 
ملیت ها، اقوام و قبایل کشور را تفاهم، دوست و هماری همه 

 ،فرهنگ ،اقتصادی، اجتماع ،بمنظور تامین برابری سیاس
 ،رشد و انکشاف سریعتر مناطق عقب مانده از لحاظ اجتماع

همچنان ماده چهاردهم ». اقتصادی و فرهنگ تعقیب میند
دولت به «قانون اساس جمهوری افغانستان وظیفه میدهد که: 

گ، زبان و ادبیات مردم تدابیر الزم اتخاذ کرده منظور رشد فرهن
میراث شایسته فرهنگ، رسوم، زبان، ادبیات و فللور تمام 

 ».ملیت ها، اقوام و قبایل را حفظ نموده، انکشاف میدهد

حزب وطن بمثابه نیروی سیاس طراح و متعهد به اندیشه 
سیاس مصالحه مل، به اصل تعادل و تساوی قدرت و آزادی 

ملیت های ساکن کشور معتقد بود و معتقد است. مطابق  میان
حزب حزب  1369اصول مندرج مرامنامۀ مصوب کنگرۀ سرطان 

تحیم وحدت مل، توسعه و «وطن، این حزب مبارزه در راه: 
تساوی حقوق و آزادی های همۀ ملیت ها و اقوام و قبایل و 

ماع، مشارکت عادالنه آنها در تمام شؤن زندگ اقتصادی، اجت
سیاس و فرهنگ و مبارزه علیه هرگونه برخورد تبعیض طلبانه 
در عرصۀ مل و حمایت از اشال اداره بر اساس دموکراس در 

را از اولویت های وظایف » محالت و مناطق مختلف کشور
خویش در عرصه اجتماع میداند. در استقامت همین وظایف 

مرکزی به دومین است که دوکتور نجیب اله ط گزارش کمیته 
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معتقد است که  ...حزب «کنگرۀ حزب؛ خاطر نشان ساختند: 
مبارزه در جهت استقالل و تمامیت ارض وطن تجزیه ناپذیر ما، 
تحیم پیوند های برادری و هماری میان ملیت ها و اقوام 
مختلف کشور و تقویت وحدت و تفاهم مل ی از وظایف عمده 

که حاکمیت مل جمهوری  بشمار میرود. حزب بر آن است
افغانستان به تمام مردم تعلق داشته و مسلما ً ایجاد حاکمیت 
سیاس در آینده در نتیجۀ حل و فصل سیاس و انتخابات 

گان تمام دۀ ایتالف وسیع متشل از نمایندپارلمان انعکاس دهن
جوانب درگیر کنون و تامین سهم متساوی الحقوق و بدون 

و مناطق و مذاهب مردم افغانستان خواهد تبعیض همه ملیت ها 
بود که اکنون صاحب خود آگاه مل اند. حزب به این عقیده 
است که با تشیل ادارۀ ایتالف و حومتِ با پایه های وسیع 
مل و اجتماع، شرایط مناسب برای شرکت بدون تبعیض و 
متساوی الحقوق نمایندگان تمام مناطق و ملیت های کشور در 

ادارۀ مرکزی و محل فراهم گردیده اشال جدید اداره بر  سیستم
 حاکمیت دولت در محالت، به اساس دایم مبنای دموکراتی
در افغانستان، مبدل میشود. این امر پایه های متوازن اجتماع و 
مل دولت جمهوری افغانستان را بوجود م آورد... در برخورد 

شرایط مناسب برای تأمین با مسئلۀ مل که در برگیرندۀ ایجاد 
حقوق الزم سیاس، اجتماع و فرهنگ تمام ملیت ها، اقوام و 
 ه باید با اقدامات عملقبایل کشور است، ما نه با شعار ها؛ بل
در جهت تشدید مساع برای برابری و برادری ملیت ها و اقوام و 
تحیم وحدت و تفاهم میان آنها توجه عمیق خود را مبذول 

 .»داریم
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عل الرغم ادامه جنگ و تاثیرات منف آن بر ابعاد 
مختلف حیات اقتصادی و اجتماع، منجمله مداخالت وسیع 
عمال موجود خارج، دولت جمهوری افغانستان و حزب وطن نه 

پروسه تحقق اصول » اقدامات عمل«؛ بله با »شعارها«تنها با 
صل تقسیم فوق را آغاز نموده و ادامه داد. به منظور تعمیل ا

متعادل و متساوی قدرت و آزادی میان ملیت های ساکن کشور، 
وجود و حضور متعادل نمایندگان ملیت ها، اقوام و قبایل کشور 
در تمام سطوح ساختارهای مرکزی (دستگاه ریاست جمهوری، 
پارلمان، شورای وزیران، لوی ارنوال، ستره محمه و شورای 

ای اداری والیات، ولسوال قانون اساس) و محل (دستگاه ه
 ،مربوطه آنان) دولت شهر و شوراهای محل ها، شهرها، نواح
منجمله در قوای مسلح کشور (وزارت های دفاع مل، داخله و 
امنیت دولت) تامین گردید. اصالحات در شیوه های عملرد 
وزارت امور سرحدات و قبایل وارد و وزارت امور ملیت ها در 

زیـران تشیل یافت. همچنان شوراهای الزم چوکات شورای و
سراسری قبایـل و ملیت های ساکن کشور با اشتراک شخصیت 
های شاخص و با اعتبار آنان (مثال: جرگه سراسری کوچ ها و 
شورای سراسری ملیت هزاره) تاسیس گردید. شوراها و جرگه 
های متذکره یجا با وزارت های مربوطه، در حل معضالت و 

ت امانات و طرق تحقق خواسته های ملیت ها، اقوام و دریاف
قبایل ساکن کشور هماری مینمودند. مبتن بر همین فعالیت 
ها شبه تحصیالت عال با تاسیس پوهنتون های جدید، به 
 سایر والیات گسترش یافت. ده ها کانون و انجمن فرهنگ
 تاسیس و به فعالیت آغاز نمودند. رادیوی مرکزی، همچنان
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دستگاه های نشرات رادیوها و تلویزیون های محل در برنامه 
های شان نشرات به زبان های محل را شامل ساختند. در 
مطبوعات دولت جراید به زبانهای بلوچ، ازب، ترکمن و 
نورستان اقبال نشر یافتند. پورتریت های بزرگ شخصیت های 

قاط پر تجمع مل متعلق به تمام ملیت های ساکن کشور در ن
 .شهر کابل نصب گردید

افزون بر تعمیل اقدامات فوق، قانون اساس جمهوری 
خصوصیات «افغانستان به تشیل واحدهای اداری مبتن بر 

نیز توجه داشته و به همین منظور در ادامه ماده سیزدهم » مل
دولت زمینه ایجاد واحد های «قانون اساس تصریح میردد که: 

این ». بنای خصوصیات مل به تدریج مهیا م سازداداری را بر م
طرح به مراتب از معقولیت، دقت علم و پختگ سیاس نسبت 
به طرح برخوردار است که عده یی از محافل و شخصیت های 
 ات غرض آلود خارجمعلوم الحال کشور، توأم با تحری سیاس

با نیت  و آنهم» فدرالیزم«و دامن زدن به نفاق مل، تحت عنوان 
مرکز گریزی ـ یعن فدرالیزم مرکز گریز را بدون توضیح مختصات 
انطباق اجتماع، اقتصادی، سیاس و فرهنگ آن در شرایط 
کنون افغانستان جنگ زده ـ مطرح مینمایند و روی تعمیل آن 

 فه مبرم لحظه کنون پافشاری دارند.بمثابه وظی
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 :مدرسنامۀ شماره بیست

 

 سی مصالحۀ ملی و نظام اجتماعیاندیشۀ سیا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )قسمت دوم(

توضیح و تصریح تعادل و تساوی قدرت و آزادی، حقوق  با
و ملفیت ها درسطح افـراد و گروه های اتنی کشور در 

ه مورد بحث را در درسنامۀ قبل، اینک درین درسنامه مسئل
 :ارتباط با سایر گروه های اجتماع ادامه میدهیم

 ـ تعـادل و تساوی قدرت و آزادی، حقوق  3 
 ای اجتماعیـمکلفیتها میان سایر گروه ه و

اندیشه سیاس مصالحه مل بمثابه اندیشه سمت دهنده 
عمل سیاس، افزون بر افراد و گروه های اتنی ساکن کشور، 

نف، جنس و سن موجود جامعۀ افغان و همچنان به گروهای ص
به چونگ گرایشهایی نیز توجه معطوف میدارد که این گروه ها 
مبتن بر منافع شان تبارز میدادند و تبارزمیدهند. بنابرین حزب 
وطن و دولت جمهوری افغانستان مبتن بر اعتقاد و تعهد خویش 
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سیاست های عمل به اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل، درین زمینه 
را تنظیم، عملرد مشخص سیاس را پیشنهاد و افـزار دستیابی 

 .به اهـداف متذکره را معین نموده و مینماید

بر بنیاد چنین دیدگاه انحصار تسلط و حاکمیت حزب 
دموکراتی خلق افغانستان بر سازمانهای اجتماع رفع و بخش 

رای نخستین بار های آگاه و پیشام گروهای متعدد اجتماع، ب
در تاریخ افغانستان امان یافتند که با تشل داوطلبانه در 
سازمان های اجتماع شان، با اراده مستقل و متک بر ارزشهای 
جامعه مردم ساالر و حقوق بنیاد، از حقوق و منافع قانون شان 
 دفاع و حمایت نمایند. درین زمینه ماده هفتم قانون اساس

، بدون انقیاد سازمانهای اجتماع به کدام جمهوری افغانستان
تشیل سازمانهای اجتماع در «حزب، حم میند که: 

مبتن بر همین ». جمهوری افغانستان طبق قانون مجاز است
اصل قانون، تمام گروه های اجتماع امان یافتند سازمان های 
خویش را متک بر اراده آزاد و به هدف دفاع قانون از منافع و 

 .عالیق شان در اختیار داشته باشند

افزون بر اصل قانون فوق، حزب وطن نیز در مرامنامه 
ايجاد نهضتهای اجتماع «خویش،  1369مصوب کنگره سرطان 

مدافع صلح وعمران مجدد، تقويت نهضت جوانان و 
روشنفکران، پشتيبان ازنهضت های کوپراتيف، اتحاديه يی و 

 قتصادی را که با اهداف تأمين ا –ساير نهضت های اجتماع
، از اولویت های »صلح و عمران مجدد مطابقت داشته باشند

  .محسوب نموده که جهت دستیابی به آن مبارزه مینماید
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مطابق به اصول مندرج قانون اساس جمهوری 
افغانستان، قوانین و سایر اسناد حقوق متمم آن، سازمانهای 

ی مرام و تشیالت، مرحله اجتماع موجود با نوسازی بنیادها
جدیدی از فعالیت های شان را آغاز و برخ هم جدیداً تاسیس 

 :گردیدند. برین مبنا

 

 ): اتحادهای ملی کارکنان افغانستان (امکا 1ـ   3

با اعالم سیاست مصالحه مل و آغاز پروسه تحقق آن که 
 حزب ایدولوژی از تسلط ی ستن رکود و جمود ناشش

راتی خلق افغانستان) بر تمام ابعاد زندگ (حزب دموک
اجتماع، اقتصادی، سیاس و فرهنگ را به همراه داشت، 
اتحادیه های صنف افغانستان نیز آماده تنفس آزاد گردید. این 
اتحادیه کنگره دوم خود را دایر و درین کنکره اهداف خویش را 

ار در انطباق با قانون اساس جدید، از نو تعریف و ساخت
تشیالت اش را باز سازی نموده، مطابق به اهداف و ساختار 

اتحادیه های مل کارکنان «تشیالت (اساسنامه) جدید، به نام 
مسما گردید. اتحادیه های مل کارکنان  )»افغانستان (اما

افغانستان بر مبنای عضویت داوطلبانه کارکنان کشور ـ شامل 
یدی، انتقاالت، اداری و کارگران و کارمندان عرصه های تول

فرهنگ (در ساختارهای دولت و خصوص) یا همه آنانیه در 
مقابل کار فزی و یا فکری مزد بدست م آورند ـ تشیل و 

 .دفاع قانون از منافع آنان را در برابر خویش قرار داده بود
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اتحادیه های مل کارکنان افغانستان که وظیفه داشت از 
ای خویش حمایت نماید، با درنظرداشت حقوق قانون اعض

مختصات عرصه های کار، از شش اتحادیه ذیل تشیل گردیده 
 :بود

 .ـ اتحادیه کارکنان عرصه تجارت و ترانسپورت

ـ اتحادیه کارکنان عرصه بافندگ. 

ـ اتحادیه کارکنان عرصه معادن، صنایع و امور ساختمان. 

 .ـ اتحادیه کارکنان عرصه صحت عامه

 .ادیه کارکنان عرصه خدمات عامهـ اتح

 .ـ اتحادیه کارکنان عرصه علم و فرهنگ

هری از اتحادیه های شش گانه فوق، رهبری مرکزی 
(شورای مرکزی، هیئت اجرائیه و رئیس) همچنان استقاللیت 

روسای اتحادیه های مذکور در  .مال و بودجوی خویش را دشتند
مل کار کنان عین حال عضو هیئت اجرائیه اتحادیه های 

افغانستان بودند که در رأس این هیئت اجرائیه رئیس اتحادیه 
های مل کارکنان افغانستان با دستگاه کاری خویش، قرار 

 .داشت

 فوق را ماده پنجاه و دوم قانون اساس دفاع قانون مبان
اتباع «جمهوری افغانستان تصریح مینمود و تاکید میداشت که: 
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رای حق کار و دریافت مزد مساوی در جمهوری افغانستان دا
مقابل کار مساوی م باشند. دولت از طریق وضع و تطبیق 
قوانین عادالنه و مترق کار، شرایط الزم را برای استفاده اتباع از 

همچنان در زمینه ماده پنجاه و پنجم ». این حق مساعد م سازد
رای حق اتباع جمهوری افغانستان دا«این قانون حم مینمود که: 

استراحت م باشند. دولت تعیین ساعات کار و رخصت نوبت با 
مزد و چونگ شرایط کار را در روزهای رخصت، جشن ها و 
اعیاد تنظیم کرده شرایط استراحت، گسترش شبه های 
موسسات فرهنگ، هنری، رشد تربیت بدن، ورزش و تفریحات 

ج قانون اساس و بر بنیاد اصول مندر». سالم را مساعد م سازد
منطبق با معیارهای وضع شده از سوی سازمان جهان کار، 
قانون کار در جمهوری افغانستان تسوید و بعد از ط مراحل 
قانون نافذ گردید. این قانون حقوق و ملفیت های کارکنان و 
کارفرمایان در کشور را مطابق به معیار های مدن ، متعادل و 

جامعه اعم از مرد و زن را مبن بر حق  تساوی حقوق میان افراد
کار، حق معاش تضمین شده، حق رخصت و استراحت، حق 
آموزش رایان حرفه یی و مسل، حق باز نشستگ، حق 
تامینات اجتماع، حق مصوونیت محیط و شرایط کار، حق 
عضویت داوطلبانه در سازمانهای اجتماع مربوط، همچنان 

زمانده و بیشبرد سالم کار را ملفیت رعایت انظباط ، سا
تامین مینمود. همچنان برای توضیع جزئیات و تعیین معیارهای 
دقیقتر، مقرره های مربوط به قانون کار تصویب و نافد گردیده 

 .بود
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 اتحادیۀ پیشه وران افغانستان : 2 ـ 3

اتحادیه پیشه وران افغانستان با جدا شدن از بدنه اتحادیه 
ن، بمثابه ی سازمان مستقل اجتماع از نو های صنف افغانستا

تاسیس گردید. زیرا پیشه وران از لحاظ چونگ نقش شان در 
سیستم اجتماع کار، از لحاظ چونگ ارتباط شان با وسایل 
تولید و هم از لحاظ سهم شان از فرآورده های تولیدی، با 
 کارکنان و در نتیجه تعریف که از منافع آنان داده م شود،
متمایز بوده اند. بنابر این تمایز، ضرورت تشل پیشه وران در 
سازمان اجتماع مختص به خود شان مطرح گردید و عمل شد. 
اتحادیه پیشه وران افغانستان ارگانهای مرکزی رهبری خویش را 
در شهر کابل فعال نموده و در والیات نیز بنابر کمیت های 

های خویش را تارپیشه وران داوطلب عضویت، ساخ موجود
ایجاد نموده بود. فعالیت اتحادیه پیشه وران افغانستان که 
متعهد دفاع از منافع آنان بود با اتکأ به ماده بیست و دوم قانون 

دولت فعالیت های «اساس جمهوری افغانستان مبن بر اینکه: 
انفرادی پیشه وران و شرکت داوطلبانه آنها را در اتحادیه های 

اتیف ها تشویق و حمایه نموده در امر ارتقای سطح صنف و کوپر
مهارت حرفوی پیشه وران، تامین وسایل کار، مواد خام و فروش 

و قوانین » محصوالت شان کم های همه جانبه مبذول میدارد
 .و مقررات و لوایح متمم این ماده قانون اساس، فعالیت مینمود
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 : گوپراتیف های دهقانی3ـ   3

تعدد؛ از جمله عدم استقرار ثبات و امنیت بنابر عوامل م
در قرأ و قصبات کشور، اختالل در سیستم تولیدات زراعت به 
علت تداوم جنگ و تخریبات ناش از آن، جذب قابل مالحظه 
کمیت های دهقان به ماشین جنگ طرف های متخاصم، بیجا 
شدن دهقانان از محالت زراعت به شهرها با تغییر شغل و یا 

رت اجباری آنان به پاکستان و ایران، سطح نازل سواد؛ مهاج
پراگندگ سنت و ضعف خصلت تشل پذیری دهقانان، امان 
مساعد نگردید تا اتحادیه سراسر دهقانان افغانستان تاسیس 
گردد. ول کمیت های از دهقانان و زارعین توانستند بمنظور 

بیست و  تامین برخ از منافع اقتصادی خویش بر مبنای ماده
یم قانون اساس جمهوری افغانستان، در کوپراتیف های 
 م قانون اساسل گردند. زیرا ماده بیست و یمتش دهقان

دولت در «جمهوری افغانستان درین زمینه تصریح مینمود که: 
امر تقویه و گسترش کوپراتیف ها مساعدت کرده، اشتراک 

نان در ماده بیست همچ». داوطلبانه مردم را در آن تشویق میند
دولت «و سوم قانون اساس جمهوری افغانستان آمده بود که: 

بمنظور احیا و انکشاف زراعت، کم های متمم زراعت را به 
 دهقانان و زمین داران انجام میدهد و در ایجاد فارم های زراعت
و میانیزه مختلط و خصوص و آبادی زمین های بر و بایر 

بر مبنای اصول مطروحه در قانون ». دمساعدت مؤثر مینمای
آساس، قانون کوپراتیف ها تصویب و نافذ گردید که بر مبنای 
این قانون ساختارهای مرکزی و والیت کوپراتیف ها فعالیت 

 .مینمود
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 : اتاق تجارت و صنایع افغانستان 4ـ   3

اتاق تجارت و صنایع افغانستان نهاد دولت بود که وظیفه 
قانون تاجران و سرمایه گذاران خصوص جمهوری تنظیم فعالیت 

افغانستان و کم به آنان را بعهده داشت. تاجران و سرمایه 
گذاران خصوص در جنب این نهاد دولت اتحادیه های آزاد 
خویش را با نورم های دموکراتی تشیل و مقامات رهبری 

از کننده شان را در مرکز و والیات کشور انتخاب و بخاطر دفاع 
حقوق و امتیازات قانون شان تالش مینمودند. این اتحادیه ها 
عبارت بودند از: اتحادیه تاجران کاالهای واردات، اتحادیه 
 و اتحادیه سرمایه گذاران خصوص تاجران کاالهای صادرات

 . افغانستان

افزون بر اتاق های تجارت و صنایع و اتحادیه و انجمن 
گذاران و متشبثین خصوص، در های بخش های مختلف سرمایه 

 جنب شورای وزیران جمهوری افغانستان، شورای مشورت
اقتصادی تاسیس گردیده بود که در ترکیب اعضای آن عده یی از 
وزیران مرتبط به بخش های اقتصادی درکابینه، شخصیت های 
علم در عرصه علوم اقتصادی و نمایندگان انتخابی اتاقهای 

و والیات، اتحادیه ها و انجمن های تجارت و صنایع مرکز 
تاجران، سرمایه گذاران خصوص و پیشه وران شامل و تحت نظر 
رئیس انتخابی فعالیت نموده، از موضع و منافع تاجران، 
صاحبان صنایع، مالین وسایل ترانسپورت، پیشه وران و سایر 
بخش های سرمایه گذاران و متشبثین خصوص، مشوره های 

را به دولت، ارائه میداشت که طبعاً دفاع متعادل از الزم و ضرور 
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 بودند. مبان را حاوی م اقتصاد مل منافع بخش خصوص
حقوق دفاع و حمایت از منافع بخش خصوص اقتصاد را قانون 
اساس جمهوری افغانستان و قوانین اختصاص: قانون سرمایه 

ون گذاری های خصوص، قانون تجارت، قانون بانک ها، قان
اتاقهای تجارت، قانون زمینداری، قانون آباد کردن زمین های 
بر بوسیله سرمایه های خصوص و سایر قوانین مربوط به این 

  .بخش و اسناد حقوق متمم آنان، تشیل میداد

در ماده بیست و پنجم قانوان اساس جمهوری افغانستان 
ه دولت مصؤنیت سرمایه گذاری خصوص را ب«آمده است که: 

منظور انکشاف اقتصاد مل تضمین نموده، اشتراک سرمایه 
داران مل را در انکشاف صنایع، تجارت، ساختمان، 
ترانسپورت، زراعت و عرصه های خدمات طبق قانون تشویق و 
حمایه میند. دولت مناسبات سودمند و همه جانبه را با 
متشبثان خصوص توسعه داده و از ستور خصوص در مقابل 

بت با سرمایه خارج حمایه میند و حین تنظیم حمایت رقا
مال، کریدت، گمرک و قیم، منافع ستور خصوص را طبق 

  .»قانون در نظر مییرد

حزب وطن نیز مطابق به اصول مندرج در مرامنامه خویش 
حمايت از تشويق و تقويت بخش خصوص اقتصاد و فراهم «

رای فعاليت های اقتصادی آوری زمينه ها و شرايط الزم حقوق ب
مؤثر سرمايه گذاران خصوص ومتشبثين مل در عرصه های 
مختلف اعم از زراعت، صنعت، ترانسپورت، ساختمان، 
بانکداری و خدمات اجتماع وتأمين ضمانت های عمل و 
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به منظور تشويق سرمايه گذاری های خارج را از » قانون
 .اولویت های مبارزه خویش دانسته بود

 : اتحادیه معلولین و معیوبین و بازماندگان شهدا5ـ   3

تداوم جنگ در کشور افزون بر زیان های مادی و معنوی، 
کمیت قابل مالحظه انسان هموطن ما را از نعمت زندگ محروم 
نموده که بازمانده های بدون سرپرست را از خویش بجا گذاشته 

آنان در  و یا هم معلول و معیوب نموده، امان سهم و نقش
سازمان اجتماع کار را تضعیف و یا منتف ساخته؛ ول حقوق 
آنان بمثابه عضو جامعه پابرجا بود که م باید جامعه به این 
حقوق معترف و به رعایت آن احساس ملفیت نماید. بر همین 
مبنا در ماده پنجا و هفتم قانون اساس جمهوری افغانستان 

ی حق صحت و تامینات اتباع جمهوری افغانستان دارا«
دولت » اجتماع ،دانسته شده اند و در همین ماده قانون اساس

بهبود تامینات مادی برای کهن «ملف ساخته شده که در مورد 
ساالن، معلولین جنگ و کار و بازماندگان شهدا تدابیر الزم 

همچنان در مرامنامه حزب وطن روی مبارزه ». اتخاذ نماید
اظبت از معلولين و معيوبين و با مانده گان وارس و مو«بمنظور 

نیز تاکید بعمل آمده بود. مبتن بر اصول قانون » قربانيان جنگ
مندرج فوق، قانون اختصاص درین زمینه و اسناد حقوق متمم 
آنان، معلولین و معیوبین و بازماندگان شهدای جنگ، حقوق را 

 شان، مستحق بودند که بخاطر دفاع از این حقوق قانون
اتحادیه معلولین و معیوبین و «سازمان اجتماع خویش را بنام 

تاسیس نمودند. این اتحادیه مقامات رهبری » بازماندگان شهدا
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کننده مرکزی و والیت خویش را انتخاب و فعالیت مؤثری را در 
جهت حمایت از معلولین و معیوبین و بازماندگان شهدا به پیش 

 .میبرد

 های اجتماعی کارمندان فرهنگی : ساختار 6ـ   3 

ماده پنجاه و هشتم قانون اساس جمهوری افغانستان 
اتباع جمهوری افغانستان دارای حق آزادی «مشعر بود که 

فعالیت های علم، تخنی و هنری م باشند. دولت پیشرفت 
منظم علم و تربیه کادرهای علم را تامین، حقوق مؤلفان و 

ات علم را در تمام عرصه ها تشویق و مخترعان را حفظ و تحقیق
 را تعمیم م حمایه کرده، استفاده مؤثر از نتایج تحقیقات علم

با در نظرداشت این ماده قانون اساس و قوانین متمم ». بخشد
آن بخش های متعدد کارمندان عرصه فرهنگ، سازمان های 
اجتماع اختصاص شان را بمنظور دفاع از حقوق قانون و رشد 

ستعداد های مسل شان نیز تاسیس نموده بودند. انجمن ا
نویسندگان افغانستان، اتحادیه هنرمندان افغانستان، اتحادیه 
ژورنالستان افغانستان، انجمن حقوقدانان افغانستان از جمله 
چنین سازمانهای اجتماع بودند که در مرکز و والیات افغانستان 

هبری شان را انتخاب ساختارهای خویش را تاسیس و مقامات ر
نموده بودند. این سازمانها نه تنها در استقامت احقاق حقوق 
اعضای شان؛ بله در امر ایجاد سهولت های کاری و تربیت 

الیت های پرثمری را انجام نسل جوان درین عرصه ها، فع
 میدادند.
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 : شورای عالی علما و روحانیون افغانستان7ـ   3

یت قریب به اتفاق ساکنین افغانستان کشوریست که اکثر
آن مسلمان اند. هیچ اندیشه خرد ورز سیاس نمیتواند و نباید 
 نماید. اندیشه سیاس به این واقعیت کشور ما کم توجه
مصالحه مل و سیاست های مبتن بر این اندیشه ارج عظیم به 
این واقعیت میذاشت و میذارد. مبتن بر همین اصل در ماده 

اس جمهوری افغانستان تاکید گردیده بود که: دوم قانون اس
دین افغانستان دین مقدس اسالم است. در جمهوری افغانستان «

هیچ قانون نم تواند مناقض اساسات دین مقدس اسالم و دیر 
چنین حم بزرگ، در ». ارزشهای مندرج این قانون اساس باشد

ن برابر کارکنان این عرصه؛ یعن علمای دین و روحانیو
افغانستان، وظایف و مسوولیت های بزرگ را قرار داده و 
متناسب به آن حقوق را نیز به آنان مرع میداشت. برای انجام 
این امر اجتماع، افزون بر وزارت شئون اسالم که ی نهاد 
دولت بود، علما و روحانیون افغانستان نهاد اجتماع شان را که 

نامیده میشد، » یون افغانستانشورای عال علما و روحان«بنام 
کیفیت نوین بخشیده، خارج از تاثیرات دولت به فعالیت 
پرداختند. این سازمان اجتماع افزون بر شورای مرکزی، در 
شهر کابل و در سطح مراکز والیات افغانستان، توانسته بودند 

 شوراهای خویش را تشیل نمایند
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 : سازمان سراسری زنان افغانستان 8ـ   3

با انفاذ قانون اساس جمهوری افغانستان، سازمان 
دموکراتی زنان افغانستان که در جنب حزب دموکراتی خلق 
افغانستان و تحت رهبری این حزب فعالیت مینمود، بعد از 
اعالن مش مصالحه مل، مانند سایر سازمانهای اجتماع دیر 

أم با تغییر امان یافت تا از چنبر تسلط آن حزب رهایی یافته، تو
کیف بنیادهای ساختاری خویش، نام سازمان سرتاسری زنان 
افغانستان را برگزیند و مطابق به معیارهای مدن فعالیت خویش 

 .را تنظیم نماید

 : سازمان سراسری جوانان افغانستان9ـ   3

جوانان بخش قابل مالحظه جامعه را ـ با مختصات قابل 
دهند که ظرفیت های اهمیت منحصر به خویش ـ تشیل می

عظیم اثر گذاری بر زندگ اجتماع ـ اقتصادی دارند. این مسئله 
 اختصاص خود ضرورت انسجام آنان را در سازمان اجتماع
شان مطرح مینماید تا این سازمان با در نظرداشت حقوق و 
ملفیت های جوانان استعدادها و انرژی آنان را استقامت 

شت این مهم، بخش پیش آهنگِ از مطلوب ببخشد. با در نظردا
نسل جوان کشور، سازمان دموکراتی جوانان افغانستان را در 
جنب ح. د. خ. ا بنیان گذاشتند که این سازمان اجتماع نیز بعد 
از انتقال قدرت دولت به این حزب، به سازمان نیرومند 
سرتاسری کشور، مبدل گردید. سازمان دموکراتی جوانان 

د از اعالم سیاست مصالحه مل و ط پروسه تعمیل افغانستان بع
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و غنامندی اندیشه یی این سیاست بود که توانست از استیالی 
اندیشه یی، سیاس و تشیالت ح. د. خ. ا آزاد و با تغییرات 
کیف مرام و تشیالت، نام سازمان سراسری جوانان افغانستان 

از پیش، در مسیر را انتخاب و توأم با ابتکار و انرژی بیشتر 
 .اصل اهداف اجتماع خویش فعالیت نماید

توضیحات فوق که بیان فشردۀ تالش های آغازین، جهت 
 مصالحه مل از دیدگاه اندیشه سیاس تنظیم نظام اجتماع
است، خود مؤید آنست که تنظیم نظام اجتماع مبتن بر این 
 اندیشه، بدون ذهنیری متک بر واقعیت های موجود در
ساختار اجتماع و اعتراف به سهم و نقش این واقعیت ها در 
نظام اجتماع ـ اقتصادی کشور صورت گرفته است. بدین 

 :ملحوظ به نقش و سهم هری از

 افراد به مثابه نخستین واحد ساختاری جامعه؛ ـ

گروه های سیاس شامل کادر دولت و احزاب سیاس  ـ
 اپوزسیون؛

ملیت ها و اقوام و قبایل ساکن گروهای اتنی اعم از  ـ
 کشور؛ 

اقشار و الیه های اجتماع شامل کارگران و کارمندان  ـ
عرصه های مختلف تولیدی، فرهنگ و اداری در بخش 

 های دولت و خصوص؛ 
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 دهقانان و زمینداران؛  ـ

 تاجران و سرمایه گذاران خصوص و پیشه وران؛ ـ

 زنان و جوانان؛  ـ

 سیستم حقوق جامعه، حقوق و توجه صورت گرفته، ط
ملفیت های آنان بمثابه اجزای مرتبط به هم ی ساختار واحد 
اجتماع ـ اقتصادی تعریف گردیده است، که بر اساس این 
سیستم حقوق، آزادی و قدرت در هر سطح از ساختار مذکور، 
توأم با حقوق و مفیت های آنان، متعادل ساخته شده و 

 .معۀ مدن را بنیان گذاشته انداساسات ساختاری جا
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 :میکدرسنامۀ شماره بیست و 

 

 اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی و نظام اقتصادی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )قسمت اول(

های اقتصادی جامعه و نظام اقتصادی مجموعۀ از نهاد
ست که روابط و عملرد آنان بر مبن ی عناصر متشلۀ آنها

اندیشۀ اقتصادی ـ سیاس و مبان حقوق مبتن بر این اندیشه، 
در ی ساختار (دستگاه) واحد و بهم مرتبط، چنان انتظام 
بخشیده شوند که عملرد ارگانی این دستگاه را در استقامت 

را از معین سوق دهند و بر آن نظارت نمایند؛ تا تولید و خدمات 
لحاظ کمیت و کیفیت با نیازها و یا بهره وری هرچه بیشتر، 

  .متعادل سازند

بنابرین هرنظام اقتصادی نه تنها دارای ساختارمعین، 
عملرد و اهـداف مشخص؛ بله دارای مبان فکری و اندیشه 
یی خویش نیز م باشند که این مبان اندیشه یی؛ ساختار، 

توجیه و توضیح مینماید. بنیادهای عملرد و اهداف آن نظام را 
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اندیشه یی مؤثر در تشل و سمتده نظام اقتصادی م باید از 
 و سطح رشد اقتصادی ـ اجتماع قانونمندی تکامل اجتماع
جامعه؛ همچنان واقعیت های موجود و اثرگذار (داخل و 

 .خارج)، الهام گرفته باشد

قتصادی ـ جوامع مختلف بشری در بستر تغییر و تکامل ا
 و حت مختصات متفاوت تمدن شان با وجود برخ اجتماع
جزئیات منحصر به فرد شان، پنچ مرحله: شیوه تولید متک بر 
اقتصاد طبیع، شیوه تولید متک بر اقتصاد شبان، شیوه تولید 
متک بر اقتصاد زراعت، شیوه تولید متک بر اقتصاد زراعت و 

ر اقتصاد زراعت، صنعت و تجارت صنعت و شیوه تولید متک ب
  .را از سرگذشتانده و یا در ی از همین مراحل قرار دارند

اینک جوامع دارای پیشرفته ترین نظامهای اقتصادی؛ با 
نقش روبه تزاید علم و تخنی و در نتیجه بار برد افزارهای 
خودکار و هوشمند، کمپیوتر و انترنت درپروسه تولید، توزیع و یا 

ادله؛ ساختارها و عناصر متشله، همچنان طرز و سرعت مب
عمل نهادهای اقتصادی، ویژه گ های ماهیوی جدیدی کسب 
مینمایند که با گسترش و تعمیق هرچه بیشتر ابعاد آن؛ جهان را 
با پرسش های جدیدی در زمینۀ نوع از شیوۀ تولید و نظام نوین 

  .اقتصادی مواجه نموده اند

کور مؤید آنند که با تکامل جوامع مختصات مراحل مذ
بشری، ساختار نظام اقتصادی نیز مغلق و پیچیده گردیده، 
عناصر جدید را شامل و به تدریج از نظام اقتصادی کامال بسته 
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به نظام های اقتصادی پیشرفتۀ مبادله یی تکامل نموده و میدان 
عمل آنان نیز از اجتماعات بسته و کوچ فراتر رفته، گسترۀ 

ل و بین الملل را احتوا نموده اند. تعریف و توضیح مختصر م
هری از نظام های بسته ومبادله یی، ما را در امر درک نظام 
اقتصادی مبتن بر اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل؛ کم خواهد 

 :نمود

 الف ـ نظام اقتصادی بسته: 

نظام مبتدی، ساده و خود کفای اقتصادی بوده که مجتمع 
انسان برای رفع نیازمندی های شان از محصوالت های اولیۀ 

آمادۀ طبیع استفاده نموده، یاهم به این محصوالت قناعت 
نکرده، ضرورت تولید را درک و خود مهارت های الزم برای 
تولید اشیـای مـورد نیاز اولیه شـان را کسب نمودند و با استفاده 

و آنچه را که از افزارهای ساده و ابتدایی به تولید پرداختند 
 .تولید میردند، به همان پیمانۀ بود که خود مصرف نمایند

 ب ـ نظام اقتصادی مبادله یی: 

با رشد و تکامل جوامع بشری، ارتقای مهارت های 
حرفوی و ارتقای کیفیت کارافزار، سطح تولید در حدی بیشتر از 

و  نیازمندیهای مؤلدین بطور روبه تزاید ارتقا یافته، مازاد تولید
تنوع هرچه بیشتر کاالهای تولیدی را بار آورده و پیوسته افزایش 
میداد. مازاد مذکور میان مؤلدین کاالهای از هم متفاوت، مبادله 
م گردیدند. این نظام های اقتصادی، بنام نظام اقتصادی مبادله 
 شوند. نظام های اقتصادی مبادله یی بنابر برخ یی نامیده م
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نظام اقتصادی مبادله یی «ه انواع خصوصیات متفاوت، ب
 .تقسیم میردند» نظام اقتصادی مبادله یی بازار«و» غیربازار

 :بازارمبادله یی غیرـ نظام اقتصادی  1ب ـ 

بازار نیز بنابرمختصات نظام اقتصادی مبادله یی غیر
متفاوت شان، ناش از سطح رشد اجتماع ـ اقتصادی جامعه، 

 .لست تقسیم میردندبه دو دستۀ عنعنوی و سوسیا

 ـ اول ـ نظام عنعنوی اقتصادی مبادله یی غیربازار:  1ب ـ 

ط مراحل مبتدی بعد از نظام اقتصادی بسته و توانمندی 
انسان برای تولید اضاف؛ مؤلدین کاالهای تولیدی اضافه از 
نیازمندی شان را جهت بدست آوردن کالهای متنوع مورد نیاز 

(تبادل جنس به جنس) میردند. چنین شان با همدیر مبادله 
نظام اقتصادی را بنام نظام عنعنوی اقتصادی مبادله یی غیر 

  .بازار یاد مینمایند

 ـ دوم ـ نظام اقتصادی سوسیالست:  1ب ـ 

نوع از نظامهای اقتصادی جوامع مدرن مبتن بر مالیت 
اجتماع (دولت و اشتراک تعاون) است که بی توجه به 

زم عملرد بازار آزاد؛ پروسه تولید، توزیع و مصرف از میانی
طریق پالن گذاری مرکزی به وسیله دولت سوسیالست، تنظیم، 

  .تعمیل و رهبری میردد

  :ـ نظام اقتصادی بازار آزاد 2ب ـ 
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این نظام اقتصادی به مالیت خصوص اتکأ و به مانیزم 
تولید با بهره  بازار آزاد جهت ایجاد خود به خودی تعادل میان

وری حد اکثر، عدم مداخله دولت و عدم پالن گذاری مرکزی 
درین زمینه، اعتقاد دارد. مفهوم آزادی اقتصادی؛ آزادی حق 
اشتغال، آزادی استفاده از حق مالیت، آزادی بازار، آزادی 
رقابت، آزادی تجارت داخل و خارج و آزادی فعالیت بانک ها 

ز آزادی در عرصه های فوق آزاد بودن را بیان میدارد. مقصود ا
در مقابل دولت و دخالت های آن است، یا با بیان کل نف هر 

 .نوع دخالت دولت در امور اقتصادی است

 مؤید آن اند که هم نظام سنت تجارب زنده جهان
اقتصادی سوسیالست و هم سرمایه داری لیبرال، ماهیتاً نظام 

مین ملحوظ اگر جان میارد کینز های اقتصادی بحرانزا اند. به ه
را برای » توسعه بازارهای سازمانیافته سرمایه داری«نظریه 

اصالح نظام سرمایه داری لیبرال مطرح و در مواقع بحران، نظام 
 خود به تعمیل آن مبادرت م های متذکره مغایر خواست ذات
ورزند و یا اگر جمهوری سوسیالست چین نیز مغایر ماهیت نظام 

» نظام اقتصادی بازار سوسیالست«یالست به تاسیس سوس
مبادرت م ورزد، خود مؤید ناگزیری دو گرایش متضاد انتها 
پسند و اعتراف آنان به ناکارایی مطلق گرایی آنان در کشورهای 

 .پیش رفته صنعت است

با درنظرداشت تجارب فوق الذکر ِ کشورهای پیشرفته 
نجمله افغانستان ـ م باید صنعت، کشورهای روبه انکشاف ـ م

با در نظرداشت واقعیت های عین اجتماع ـ اقتصادی خویش و 
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عوامل مؤثر مثبت و منف منطقوی و جهان، راه دستیابی به 
رشد و انکشاف اقتصادی خود شان را انتخاب، ماهیت و 
مختصات ساختاری نظام اقتصادی شان و چونگ عملرد 

  .مشخص سازندعناصر متشله این نظام را 

اندیشه سیاس مصالحه مل با توجه به دیدگاه فوق و با 
نقد نظام اقتصادی سنت مورد نظر حزب دموکراتی خلق 
افغانستان، نظام اقتصادی یی را مطرح نمود که با واقعیت های 
موجود اوضاع و از جمله سطح رشد اقتصادی ـ اجتماع کشور 

م اقتصادی در قانون هماهنگ کامل داشت. اساسات این نظا
) درج و جزئیات آن در سایر قوانین جمهوری 53اساس جدید (

افغانستان تسجیل گردید. پروسه انتظام و تعمیل نظام متذکره 
 1371ـ  1365بوسیله دولت جمهوری افغانستان بین سالهای 

 .خورشیدی آغاز و ادامه یافت

  

                                                 

و  1366قانون اساس جمهوری افغانستان، مصوب لویه جرگه ـ  53
 خورشیدی 1369تعدیل شده به وسیله لویه جرگه 
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 :ج ـ نظام اقتصادی مبتنی بر اندیشه مصالحه ملی

رخورد ایدولوژی حزب دموکراتی خلق با واقعیت های ب
جامعه افغان؛ منجمله واقعیت های اقتصادی و نتیجه گیری 
های ذهن خوشبینانۀ مبتن بر آن، بزرگترین اشتباه این حزب و 
ی از عوامل تشدید و گسترش دامنه جنگ محسوب میردید. 

ل طبیع رشد زیرا این حزب با تمایل ماجراجویانۀ پرش از مراح
راه رشد غیرسرمایه «اجتماع ـ اقتصادی، مبن بر گزینش 

اصول اساس ج. «م مادۀ هجدهم میخواست بر بنیاد ح» داری
تحقق ببخشد و برای این » امحای تمام انواع استثمار«به » د. ا

منظور به اقدامات عجوالنۀ دست زد که زمینه های نیرومندی را 
ریات خارج مساعد و کشور را بسوی برای نارضایت داخل و تح

 .بحران و در نهایت جنگ ویرانگر سوق نمود

اندیشه سیاس مصالحه مل، هماهنگ با ماهیت دستگاه 
سیاس و نظام اجتماع پیشنهادی خویش، نظام اقتصادی مورد 
 نظر خویش را بادرنظرداشت تامین تعادل، سازگاری و همزیست

مطرح و انسجام  )ل و خارجمیان تمام عناصر اقتصادی (داخ
بخشید که این عناصر بطور عین وجود داشته و میتوانستند 
نقش شان را جهت رفع بحران موجود، تامین ثبات و همچنان 

  .رشد و انکشاف اقتصادی ایفأ نمایند

اندیشه مصالحه مل معتقد بود و معتقد است که در 
رام به آزادی صورت انتظام ارشادی نظام اقتصادی مبتن بر احت

اقتصادی، ایجاد فضای معقول برای عملرد میانیزم بازار، 



 درسنامه برای اعضا و هواخوهان حزب وطن ] 214[ 

 

رعایت اصول افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولید (تقسیم و 
 ساختن کار، بهبود کیفیت و مؤثریت افزار کار، تحری تخصص
مؤثر و معقول انگیزه رقابت و نفع شخص)، تقسیم عادالنه 

امل تولید (نیروی کار، حجم ارزش اضاف بر عناصر متشله عو
مجموع سرمایه که جهت خرید افزارکار؛ کرایه کارگاه و سایر 
ضرورت های پروسه تولید بار میروند و مدیریت جریان تولید)، 
تشخیص جواب معقول به سه سوال اساس اقتصادی (کدام 
کاالها تولید شوند؟. این کاال ها چونه تولید شوند؟. تقاضا 

های مذکور چ کسان اند؟.) و پالن گذاری ـ کنندگان کاال
بخصوص پالنگذاری پروژه های بزرگ زیربنایی ـ رشد و انکشاف 
اقتصادی؛ نظام اقتصادی کارایی انسجام م یابد که از تعادل 
درون میان عناصر متشله برخوردار بوده و باعث افزایش سطح 

  .رددتولید، ازدیاد سرمایه و کاهش سطح فقر در کشور م گ

با درنظرداشت اصول فوق و تعریف نظام اقتصادی، در 
جمهوری افغانستان مجموعه منسجم از نهادها و ارزش های 
 مصالحه مل بر اندیشه سیاس انتظام اقتصادی مبتن حقوق
ایجاد گردید که بر چونگ تحقق تعادل میان عناصر و روند 

  .های اقتصادی، نظارت نمایند

اعمار مجدد و «انون اساس مذکور مطابق به مقدمه ق
» رشد متوازن اقتصادی، اجتماع و ارتقای سطح زندگ مردم

بحیث اهداف سیاست اقتصادی دولت جمهور افغانستان تعیین 
گردید. برای دستیابی به اهداف متذکره قانون اسای جمهوری 

 :افغانستان تصریح مینماید که
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ه هدف آن دولت سیاست اقتصادی را ک«ـ ماده هجدهم: 
 ،ار بردن تمام منابع کشور بخاطر رفع عقب ماندگبسیج و ب
ارتقای سطح زندگ مردم، تکامل ساختار اجتماع ـ اقتصادی 
جامعه م باشد، عمل مینماید و به این منظور پالنهای انکشاف 

  .»اقتصادی و اجتماع را تنظیم و تطبیق میند

رض مصؤن خوانده ـ انواع مالیت در کشور تثبیت و از تع
شده و مورد حمایت دولت قرار گرفت. درین زمینه در ماده 

ملیت در جمهوری افغانستان «نزدهم قانون اساس آمده است: 
 شخص ،اوقاف، خصوص ،مختلط، کوپراتیف ،ال دولتبه اش
و ملیت سازمانهای سیاس و اجتماع وجود دارد. ملیت از 

م انواع ملیت قانون حمایت تعرض مصوون است. دولت از تما
بر بنیاد همین حم قانون اساس تمام دارایی های ». میند

منقول و غیر منقول افراد و اشخاص حقیق و حم که در 
از جانب دولت ضبط و یا تحت  1368ـ  1357جریان سالهای 

تامین قرار گرفته بودند؛ بدون هیچونه قید و شرط به مالین 
 .ن شان بازگردانیده شدندو یا وکالی قانو

افزون بر آن در قانون آساس جدید با تعیین حد و مرز 
ملیت های دولت، زمینه های گسترده یی قانون برای تشبث و 

  :فعالیت آزاد سایر انواع سرمایه نیز مساعد ساخته شد

:در جمهوری افغانستان منابع «ـ ماده بیستم قانون اساس
اگاه ها، معادن، منابع اساس انرژی، زیر زمین، جنگل ها، چر

 ،تاسیسات رادیو و تلویزیون، تاسیسات مخابرات ،آبدات تاریخ
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بندهای بزرگ، بنادر و خطوط مواصالت از جمله ملیت های 
دولت م باشد. سرمایه گذاری بخش خصوص جهت استفاده از 
جنگل ها، چراگاه ها، منابع انرژی، معادن و خرید و فروش 

مخابرات، طبق قانون مجاز است. در جمهوری افغانستان  وسایل
در کنار بانک ها، بیمه و ترانسپورت هوایی دولت، ایجاد بانک 
های سهام، بیمه و ترانسپورت هوایی مختلط و ترانسپورت 
زمین خصوص و مختلط طبق قانون مجاز است. در جمهوری 

مه خارج افغانستان فعالیت نمایندگ بانک ها و موسسات بی
 .»طبق قانون مجاز است

 :م قانون اساسدولت در امر تقویه و «ـ ماده بیست و ی
گسترش کوپراتیف ها مساعدت کرده، اشتراک داوطلبانه مردم 

 ».را در آن تشویق میند

دولت فعالیت انفرادی پیشه وران را «ـ ماده بیست و دوم: 
ه وران، حمایت نموده در امر ارتقای سطح مهارت حرفوی پیش

تامین وسایل کار، مواد خام و فروش محصوالت شان کم های 
 ».همه جانبه مبذول میدارد

 :دولت بمنظور احیا و «ـ ماده بیست و سوم قانون اساس
انکشاف زراعت، کم های متمم زراعت را به دهقانان و زمین 
داران انجام میدهد و در ایجاد فارم های زراعت و میانیزه 

خصوص و آبادی زمین های بر و بایر مساعدت مؤثر مختلط و 
 ».م نماید
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دولت برای کوچیان و مالداران «ـ ماده بیست و چهارم: 
امان استفاده از چراگاه ها را طبق قانون تضمین نموده جهت 
ایجاد شرایط مساعد برای رشد مالداری، فروش محصوالت، 

مساعدت بهبود شرایط اقتصادی، اجتماع و معیشت آنها 
 ».مینماید

 :دولت مصوونیت «ـ ماده بیست و پنجم قانون اساس
 را به منظور انکشاف اقتصاد مل سرمایه گذاری خصوص
تضمین نموده اشتراک سرمایه داران مل را در انکشاف صنایع، 
تجارت، ساختمان، ترانسپورت، زراعت و عرصه های خدمات 

اسبات سودمند و طبق قانون تشویق و حمایه میند. دولت من
همه جانبه را با متشبثان خصوص توسعه داده و از ستور 
خصوص در مقابل رقابت با سرمایه خارج حمایه میند و حین 
تنظیم سیاست مال، کریدت، گمرک و قیم، منافع ستور 

 ».خصوص را طبق قانون در نظر مییرد

 :شد دولت به منظور ر«ـ ماده بیست و هفتم قانون اساس
اقتصاد مل سرمایه گذاری خارج را در جمهوری افغانستان 

  ».طبق قانون تشویق م نماید

سرانجام درماده بیست و نهم تسجیل گردیده است که 
حق وراثتِ ملیت طبق شرعیت اسالم توسط قانون تنظیم :«

  ».میردد

 با در نظرداشت ارزشهای فوق الذکر قانون اساس
تم جدید حقوق تدوین، تصویب و نافذ جمهوری افغانستان، سیس



 درسنامه برای اعضا و هواخوهان حزب وطن ] 218[ 

 

گردید. درین ارتباط قانون سرمایه گذاریهای خصوص، قانون 
کار، قانون حقوق و ملفیت های کارکنان و کافرمایان، قانون 
بانک ها، قانون تجارت، قانون اتاق های تجارت، قانون 
گمرکات، قانون کوپراتیف ها، قانون زمینداری، قانون تنظیم 

ارض، قانون آب، قانون آباد کردن اراض بر به  مناسبات
وسیله سرمایه های خصوص، قانون امتیازات معلولین و 
بازماندگان شهدا، قانون مهاجرین و عودت کنندکان، قانون 
ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر و ... نافذ و مورد تطبیق 

 .قرار گرفت

ت سیاست های اقتصادی حزب نیز بعد از اعالم سیاس
مصالحه مل در استقامت احام فوق الذکر قانون اساس و 

تغییر کیف  1369قوانین متمم آن عیار و در کنگره سرطان 
یافت. دوکتور نجیب اله رهبر حزب وطن در کنگره مذکور، 

پیروی از راه رشد غیرسرمایه داری یعن از :«وضاحت بخشید که 
ی اثبات ناشده ساده ساختن مسایل و رجوع به ی فرضیه تیور

درباره طفره رفتن از ی یا چند مرحله رشد طبیع جامعه. 
تعیین این هدف نه از تحلیل عین جامعه؛ بله از فورمول های 
جزم تیوری بیانه ناش شد. اثرات سؤ تفکر ناقص حزب در 
باره مسئله رشد پس از آن ظاهر گردید که قدرت سیاس را در 

ان به رشد ستور دولت و نادیده دست گرفت. قایل شدن رجح
گرفتن نقش واقع ستور خصوص در حیات اقتصادی، 
اصالحات ارض رادیال و عجوالنه بدون درنظرداشت مؤثریت 
اقتصادی و نتایج اجتماع آن، بی توجه درباره جلب سرمایه 
گذاری های خارج، اثرات مصیبت باری را به بار آورد . ... 
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بر اساس حم رشد طبیع تاریخ جامعه و تفکر جدید حزب ما 
نه طفره رفتن از آن اتکا دارد. مسئله که از لحاظ اقتصادی در 
برابر ما مطرح است اینست که چونه میتوانیم مانیزم مؤثر 
اقتصادی را به منظور جلب انواع مختلف سرمایه ها در کشور 
 بسوی فعالیت مثمر و تامین کننده انکشاف سریع اقتصادی و
اجتماع مجدد، ایجاد کنیم و برای این مسئله ما از طریق توسعه 
اقتصاد بازار و تشبثات آزاد اقتصادی پاسخ میوئیم. با صراحت 
 اعالم میداریم که جانبدار انکشاف سریع اقتصادی ـ اجتماع

ایجاد ی جامعه مدرن و پیشرفته و سطح بلند رفاه درجهت 
 .»اجتماع میباشیم

نجیب اله ط همین کنگره در رابطه به  همچنان دوکتور
برخورد «مرامنامه حزب وطن وضاحت بخشیدند که این سند: 

جدید حزب را به مسئله مالیت و همزیست سیستم های 
مختلف اقتصادی مبتن بر واقعیت های عین موجود بخاطر 
رشد و انکشاف اقتصادی ـ اجتماع که درگذشته اغلباً نادیده 

بربنیاد همین برداشت، در بخش ». ازتاب میدهدگرفته میشد، ب
اقتصادی مرامنامه حزب وطن ـ مصوب همین کنگره ـ تسجیل 

حزب کليه نهاد های موجود اقتصادی در کشور اعم «گردید که: 
از دولت، خصوص، مختلط و کوپراتيف را در نظر داشته، از 

پالنهای  رشد آزاد و هماهنگ آنها بر مبنای ميانيزم بازار آزاد و
همچنان درین مرامنامه، حزب وطن ». ارشادی حمايت م کند

حمايت از پالن های ارشادی در «متعهد گردیده تا بخاطر تحقق 
ستور دولت و خصوص وارائه مشوره ها و تدابير تشويق برای 
 و گمرک ماليات ،اتخاذ سياست های پول ،تور خصوصس
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شته های اقتصادی با در جهت تأمين هماهنگ ميان فعاليت ر
، مبارزه نماید. همچنان بر این اعتقاد »نظرداشت منافع مردم

عمران مجدد افغانستان ي دورۀ خاص «تاکید میداشت که: 
اجتماع را در برمييرد. تحقق عمران  -انکشاف اقتصادی

مجدد افغانستان مستلزم فعال ساختن همه ظرفيت های 
رمايه های موجود در کشور و اقتصادی داخل و همه منابع و س
 .»جلب کمهای بين الملل ميباشد

از تحلیل و تدقیق ارزشهای فوق الذکر مندرج در قانون 
اساس جمهوری افغانستان و مرامنامه حزب وطن که هردو 
وثایق معتبر مبتن بر اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل اند، استنتاج 

 :میردد که

ضعیت ناش از جنگ به اول ـ جمهوری افغانستان بنابر و
 ی»ضرورت دارد» دوره خاص انکشاف اقتصادی ـ اجتماع. 

دوم ـ اهداف اقتصادی که درین دوره م باید به آن دست 
یافت عبارتند از: اعمار مجدد ویران های ناش از جنگ، ارتقای 
سطح زندگ مردم، رشد متوازن اقتصادی و اجتماع، رفع عقب 

ل ساختار اجتماع ـ اقتصادی به ی ماندگ و سرانجام تکام
جامعه مدرن و پیشرفته و سطح بلند رفاه اجتماع. 

سوم ـ در دوره متذکره و برای دست یابی به اهداف مورد 
نظر م باید همه ظرفیت های اقتصادی داخل و همه منابع و 
سرمایه های موجود در کشور اعم از دولت، خصوص، مختلط، 

ر انـداختـه شوند، سرمـایه گذاری خارج کوپراتیف و ... با
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تشـویق و کم هـای بین الملل جلب گردند. به همین منظور 
دولت زمینه های گسترده قانون برای فعالیت آزاد انواع سرمایه 
را مساعد ساخته، مصوونیت تمام انواع ملیت قانون را از 

 .تعرض تضمین نموده است

ت های اقتصادی معطوفِ چهارم ـ با توجه به ماهیت ظرفی
دستیابی به اهداف متذکره ط دوره انکشاف اقتصادی ـ 
اجتماع مورد نظر، نظام اقتصادی مختلط را مطرح نموده است 
که از طریق مشارکت و همزیست ظرفیت ها و منابع دخیل 
اقتصادی بر مبنای مانیزم بازار آزاد و پالن های ارشادی، 

 .تاسیس م یابد
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 :مودۀ شماره بیست و درسنام

 

 اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی و نظام اقتصادی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )قسمت دوم(

اقتصادی مبتن بر اندیشۀ سیاس جهت درک بهتر نظام 
آن  درین شمارۀ از درسنامه، ، ایجاب مینماید تامصالحۀ مل

در  ح گردند که اندیشه سیاس متذکرهصات اندک توضیمخت
نظام اقتصادی «از مسایل  نظام اقتصادی مورد نظر خویش

 مشارکت«، »سیستم های مختلف اقتصادی همزیست«، »مختلط
نظام  ارشادی انتظام«، »ظرفیت ها و منابع دخیل اقتصادی

 در» رفاه اجتماعسطح بلند «و » آزادی اقتصادی«، »اقتصادی
 نظر دارد.

 اول ـ نظام اقتصادی مختلط: 

های سرمایه صادی متشل از اختالط عناصر نظامنظام اقت
. داری لیبرال و سوسیالست را نظام های اقتصادی مختلط گویند

متذکره در کشورهای های اختالط عناصر چون تناسب و ویژه گی
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ورها نظرداشت مختصات وضعیت اقتصادی این کشمختلف با در
های اقتصادی مختلط در کشور  گیرد؛ بنابرین نظامصورت م

 های مختلف، مختصات منحصر به خویش را دارند. 

به شدت جنگ زده  چنانچه تاکید گردید که اقتصادِ
در آستانه اعالم مش مصالحه مل هنوز هم در  ،افغانستان

 به شیوه تولید زراعت حالت گذار گاهالنه از شیوه تولید زراعت
رار داشت و زراعت غیر میانیزه هنوز هم بخش و صنعت ق

بزرگ نیروی انسان را مصروف ساخته و بخش اعظم تولید و در 
نتیجه عاید مل را تدارک مینمود. افزون برآن تجارتِ معطوف به 
صادرات (اکثراً مواد خام، میوه جات خش و تازه و نباتات 

اد غذایی و طبی) و واردات (هرنوع کاالی مورد نیاز صنعت، مو
...) بخش قابل توجه فعالیت اقتصادی جامعه را احتوا مینمود. 
همچنان نمونه های از اقتصاد شبان ـ در مثال اقتصاد کوچ ها ـ  
اقتصاد پیشه وری ماقبل صنعت متک به افزار ساده سنت و کار 
دست ـ در مثال: قالین باف، نجاری، معماری، آهنگری، زرگری، 

خیاط، بوت دوزی، خبازی، شیرین پزی و ... . حلبی سازی، 
همچنان اقتصاد صنعت (فابریات دولت و خصوص) و رزاعت 
 بخش کوچ (دولت در مثال فارم های رزاعت) انیزهمی

 اقتصاد مل کشور را احتوا مینمود. 

 ،یت دولتیت در آن موقع در کشور ما مالاز لحاظ مال
مختلط، کوپراتیف ،خصوص ،) شخص شخصیت های حقیق

زاب، سازمانهای اجتماع و :افراد و شخصیت های حم : اح
 ) وجود داشت. اوقاف
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چون اندیشۀ سیاس و سیاست مصالحۀ مل معتقد به 
کثرت و تعادل ضرور میان عناصر و روند های کثیر در پروسه 
 تکامل اجتماع ـ اقتصادی است. بنابرین؛ این اندیشه، نظام

نظرداشت واقعیت های فوق مورد نظر خویش را با دراقتصادی 
بخشید تا بر  ، چنان انتظامالذکر وضعیت اقتصادی ـ اجتماع

بحران اقتصادی موجود غلبه نماید. جهت دستیابی به هدف 
مذکور الزم بود که نه تنها سهم و نقش متعادل هر ی از ظرفیت 

اقتصادی ها و منابع اقتصادی موجود در پروسه رشد و انکشاف 
ـ اجتماع کشور تامین گردد؛ بله با به کاراندازی مؤثر آنان از 
ورشستگ و اضمحالل شان جلوگیری و زمینه های رشد و 
تکامل آنان را بسوی اقتصاد پیشرفته تر مساعد سازد. این امر 
زمان ممن میردید که همزیست و مشارکت ظرفیت های 

تلط تامین و به استقامت اقتصادی موجود در نظام اقتصادی مخ
 رشد و انکشاف رهنمون گردند.

 : ظرفیت های مختلف افتصادی ـ همزیستی دوم

امر همزیست ظرفیت های اقتصادی در ی نظام مختلط 
اقتصادی زمان تامین م گردد که معیارهای حقوق و ساختار 
اجرائیوی این نظام به تعمیل و تحقق اصل تعادل نسبی میان 

مذکور معطوف باشد. در ی نظام اقتصادی ظرفیت های 
مختلط زمان تعادل نسبی برقرار و همزیست ممن میردد که 
منابع و فعالیت های اقتصادی میان بخش های مختلف 
 و کوپراتیف ـ خصوص دولت ،خصوص ،اقتصادی اعم از دولت

» عادالنه«بر مبنای توان، کارایی و اثر بخش هری آز آنان بطور 
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سیم گردد. تقسیم عادالنه منابع و فعالیت ها میان ظرفیت تق
های مختلف اقتصادی در ی نظام مختلط با مشارکت هم 

 صورت م گیرد.

 : ظرفیت ها و منابع دخیل اقتصادی سوم ـ مشارکت

نظام حقوق مبتن بر اندیشه مصالحه مل نظام مبتن بر 
ارزش دستور، تحمیل و اجبار نیست؛ بادرنظرداشت چنین 

بنیادی، اصل ارشاد در نظام اقتصادی مختلط مذکور نه از 
موضع دستور، تحمیل و اجبار از جانب طرفیت یا ظرفیت های 

ه درمشارکت باهم و با  ؛نیرومند اقتصادی، منجمله دولتبل
تعهد حفظ منافع مشروع و عادالنه هری از ظرفیت های موجود 

کره و گفت وگو بين مذا در ساختار اقتصادی جامعه، از طریق
همچنان در حوزه روابط دولت و بخش خصوص تحقق م یابد. 

اقتصادی فرا مل، حفظ و تامین منافع مل معیار مشارکت بوده 
و دولت بمثابه ناظر بر رعایت اصول فوق الذکرمشارکت،عمل 

 مینماید.

شارکت میان بخش در جمهوری افغانستان برای تامین م
در جنب شورای وزیران جمهوری مل های مختلف اقتصاد

افغانستان، شورای مشورت اقتصادی تاسیس گردیده بود که در 
ترکیب اعضای آن عده یی از وزیران مرتبط به بخش های 
اقتصادی در حومت، شخصیت های علم در عرصه علوم 
اقتصادی و نمایندگان انتخابی اتاقهای تجارت و صنایع مرکز و 

هقان، اتحادیه ها و انجمن های والیات، کوپراتیف های د
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تاجران، سرمایه گذاران و سایر بخش های خصوص اقتصاد و 
پیشه وران  شامل و تحت نظر رئیس انتخابی فعالیت نموده، 
 روی اتخاذ سیاست های اقتصادی و تدابیر حمایوی و تشویق

های تولیدی بحث و توافق نموده، از موضع و منافع ادبرای نه
ن صنایع، مالین وسایل ترانسپورت، پیشه وران تاجران، صاحبا

 ،خصوص ،و سایر بخش های سرمایه گذاران و متشبثین دولت
، ارائه مختلط و کوپراتیف مشوره های الزم و ضرور را به دولت

دفاع متعادل از منافع بخش های مختلف  میداشت که طبعاً
 اقتصاد مل را حاوی  م بودند. 

 : نظام اقتصادی دیارشا انتظامـ  چهارم

رشد و انکشاف متعادل ظرفیت های اقتصادی متذکره ـ 
که هری بخش از اقتصاد مل اند ـ و سوق آنان به سوی 
اقتصاد پیشرفته، بدون حمایت و رهنمایی هری از آنان از 
جانب ی ارگان با صالحیت و مل ممن نیست؛ این ارگان بجز 

دولت م باید این نظام دولت مل نمیتواند باشد. بنابرین 
اقتصادی مختلط را ارشاد و بسوی رشد و انکشاف، طوری 
رهنمایی کند که تعادل نسبی میان عناصر رشد یابنده این نظام 
و ثبات آنرا در پروسه رشد و تکامل مورد نظر حفظ نماید. 

، مختصات لط متذکرهبه نظام اقتصادی مخت» ارشاد«مفهوم 
 جدید م بخشد. 

» کردن به راه حق و به راه درست رهنمایی«لغت ارشاد در 
رق سیاست گذاری جهت هدایت ط معن دارد و در اقتصاد به
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مل با بارگیری برخ تدابیر و اجرای پالنهای انکشاف اقتصاد
و سمتدهنده و  تشویق، اطالق میردد که باعث رشد آزاد 

های اقتصادی دولت، خصوص، مختلط و هماهنگ نهاد
را به  یف گردیده، بیاری را کاهش دهد و تکانه هایکوپراتی

مقصد رونق اقتصادی ایجاد نماید. بنابر مشخصه ارشادی نظام 
اقتصادی بخش های اقتصادی اولویت های رشد و انکشاف 

های اقتصادی گردیده و شیوه های تشویق را مختلف شامل پالن
 نیز مرع میداشت. بر همین مبنا اهدای قرضه های طویل
المدت دولت به دهقانان، کوپراتیف ها و پیشه وران بمنظور 
دسترس به افزار پیشرفته کار و در نتیجه تولید بهتر و بیشتر، 
خریداری محصوالت اضاف آنان به قیمت ثابت و یا بازاریابی 
برای فروش این محصوالت، تعمیل میردید. پالنهای که تدابیر 

استقامت داده، آنان را  اقتصادی را به سوی اهداف ارشادی
مشخص ساخته، افزار تعمیل آنرا تدارک و اجرای آن را زمان 

 بندی مینمایند، پالن های ارشادی خوانده میشوند.

افزون بر آن به منظور حمایت از تولیدات داخل و 
 ،جلوگیری از ورود کاالهای بی کیفیت و مغایر معیارهای صح

ا بر واردات کالهای خارج دولت تعرفه های حمایت و ارشادی ر
  وضع و تعمیل مینماید.

 پنجم ـ آزادی اقتصادی: 

 ول تکامل پروسۀ خلقتانسان نه تنها عال ترین محص
(اشرف المخلوقات)، بله موجود اجتماع نیز است. بنابرین، 
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ـ انسانها را » حق طبیع آزادی« سترۀچنانکه حد و حصر گ
عین طبیع تعیین  ـ قوانین پروسۀ خلقت بحیت جزیی در

او را ـ بحیث عضو از » حق آزادی اجتماع«مینماید؛ حد و حصر
جامعه ـ نیز م باید قوانین عین تکامل جامعه معین سازد. این 

حق «معطوف به » آزادی انسان«بدان معن است که مفهوم 
و هم » طبیع»او، آزادی مطلق و بی حد و حصر » حق اجتماع

حق «ادی انسان نیز بمثابه بخش از نیست. پس آزادی اقتص
. آنانیه در امر نیز نباید آزادی بی حد و حصر باشداو » آزادی

انسان گرگ «د اند که روابط اقتصادی ـ اجتماع انسان، معتق
استه اند به سطح عال از درک ، نتوانسته و یا نخو»انسان است

 ماهیت انسان و جامعۀ برسند و هنوز هم در محدودۀ درک
 ، دست و پا میزنند.از جامعه» نگلج« از انسان و» رگگ«

نباید حق مماثل  بنابرین حق آزادی اقتصادی هر فرد در جامعه
  .، متضرر سازدعه را نادیده گرفتهسایر افراد جام

مطابق بر توضیحات فوق در نظام اقتصادی مبتن بر 
 مصالحۀ مل آزادی اندیشۀ سیاس هرفرد افغان از حق قانون

(حق انتخاب آزادِ نوع، زمان،  یعن از حق اشتغال ؛صادیاقت
و   حق مالیت بر دارایی( و محل شغل) و از حق مالیت مدت

در  درآمد با درنظرداشت حق مصوونیت دارایی، حق آزادی
ازآن، حق به ارث گذاشتن و همچنان  مصرف و یا بهره برداری

دارد و ارث بردن آن) برخوردار است؛ همچنان که دولت حق ن
نباید سایر حقوق و آزادی های قانون افراد جامعه را تحدید 
نماید، نمیتواند و نباید آزادی اقتصادی قانون آنان را تهدید و یا 
محدود سازد؛ بله دولت بادرنظرداشت حقوق و ملفیت های 
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قانون انسان ـ بمثابه عضو جامعه ـ مؤظف است که مبتن بر 
نونمندی های عین تکامل جامعه، در سیستم حقوق ناش از قا

گستره داخل مناسبات اقتصادی صرف بر حد و مرز آزادی 
متقابل اقتصادی افراد جامعه (مجموع شخصیت های حقیق و 
حم که در پروسه تولید، توزیع و مصرف دخیل اند) و در 
 مناسبات و روابط اقتصادی با خارج، جهت حفظ منافع مل

ن طریق تعادل نظام اقتصادی و ثبات آن را نظارت نموده تا بدی
 حفظ نماید. 

از توضیحات فوق میتوان استنباط نمود که اندیشه 
مصالحه مل مخالف نظام اقتصادی بازار آزاد سنت بوده و 
معتقد است که ادعای لیبرالیزم اقتصادی مبن بر آزادی مطلق 

متب وعدم مداخله دولت در بازار، ادعای فریبندۀ بیش نیست. 
اقتصادی مذکور تحت پوشش این ادعا تالش نموده و م نماید 
که با نف دولت از موضع و موقف نظارت کننده، آن را در موضع 
و موقف نظاره کننده غارت ضعفا به وسیله اقویا در بازار و در 
نهایت به افزاری در خدمت منافع بزرگ سرمایه ها مبدل سازد. 

تراکم قدرت گردیده که این قدرت  زیرا تراکم سرمایه خود باعث
 ه در انحصار ینه تنها در رقابت های نابرابر اقتصادی؛ بل
قطبی و یا چند قطبی بازار، از میان برداشتن زمینه های رقابت 
و یا محدود ساختن آن بار گرفته شده، خود به وسیله ناقض 
آزادی اقتصادی مبدل میردد. همچنان تجربه گسترده 

رای نظام اقتصادی لیبرال، مؤید این حقیقت اند که کشورهای دا
سرمایه هایی از پروسه رقابت سر بلند نموده و به بزرگ سرمایه 
ها مبدل گردیده اند که به نفع خویش از دولت استفاده افزاری 
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نموده و مینمایند. وضعیت کنون افغانستان و غارت دارایی های 
ریون آنان نه تنها مؤید عامه به وسیله حلقات حاکم دولت و حوا

این حقیقت است؛ بله سیاست اقتصادی بازار آزاد، بازار 
افغانستان را نیز به افزار غارت و چپاول بوسیله آنان مبدل 

 ساخته است.

 رفاه اجتماعی: سطح بلند ششم ـ 

و ثبات آن حفظ نم گردد تا اینکه  ادل نظام اجتماعتعـ
رفاه  دست نیابند.» اهرف« جامعه به امان حد الزمافراد 

حالتیست فردی که م باید ط روابط اجتماع ـ اقتصادی، در 
نتیجۀ توزیع معقول و عادالنۀ ارزشهای مادی و معنوی میان 
 افراد جامعه برقرار و در نتیجه حد اقل نیازمندیهای الزم

 وضروری (معیشت، جسم و روان) افراد جامعه تامین گردد. 

حد اقل نیازمندیهای الزم و «فهوم در توضیحات فوق م
، مفهوم نسبی است که متناسب با پروسه رشد و انکشاف »ضرور

اجتماع ـ اقتصادی ی جامعه مدرن، حدود و محتوی آنان نیز 
گسترش یافته و غنا کسب مینمایند. همچنان تذکار رفع 
نیازمندیهای معیشت، جسم و روان افراد جامعه، در تعریف 

دارای ابعاد مختلف؛ » رفاه«، خود مؤید آن است که مفهوم رفاه
اقل معیشت از طریق تامین  چون: رفاه اقتصادی (تامین حد

از معیوبین، معلولین، اقتصادی تدارک سرپناه، حمایت  اشتغال،
 اطفال بی سرپرست، کهن ساالن و سایر افراد و اقشار آسیب پذیر

تامین و تضمین )، رفاه سیاس (جامعه در برابر فقر و بیماری
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کثرت گرا و  افراد جامعه امنیت سیاس نظام سیاس در ی
تدارک زمینه های مشارکت عموم افراد جامعه در روند 
سیاس)، رفاه اجتماع (تدارک و توسعه روابط و مناسبات سالم 
میان افراد و گروهای اجتماع، حفظ خانواده و حمایت از حریم 

د و گروه های اجتماع آسیب افرا حقوق مدن آن، حمایت از
پذیر و اقلیت ها در پروسه روابط و مناسبات اجتماع)، بعد 
حقوق رفاه (تسوید، تصویب و انفاذ قانون اساس و سایر قوانین 
متمم مدن مربوط به آن، جهت تسجیل ارزش های رفاه فردی و 
 و قبول و انفاذ قوانین و کنوانسیون های بین الملل اجتماع

د حقوق بشر، حقوق کودکان، زنان، مادران و کودکان بی مانن
و ب (حفظ سرپرست و سایر گروه های اجتماع) رفاه عد امنیت

امنیت جان و مال مردم از انواع خطرات ناش از جنگ، تجاوز و 
 غارتگری).  

باید گفت که ارزشهای مادی و معنوی مورد نیاز و 
و توزیع مطلوب این » اجتماعرفاه سطح بلند «تامین متضمن 

، بوسیله خود این افراد در چارچوب نظام اجتماع ارزشها
معین، صورت م گیرد. این نظام اجتماع ـ که متشل از 
ساختارهای اجتماع، اقتصادی، فرهنگ و سیاس مختص به 

یاد میردد. باید » جامعه رفاه«خود منجمله دولت  است ـ بنام 
قتصادی جامعه رفاه مورد نظر حزب گفت که در نظام اجتماع ـ ا

 ،وطن؛ فرد، فرد از جامعه، با در نظرداشت استعداد ذهن
توانایی جسم و امانات افزاری شان، بمثابه شخصیت های 
تعریف شده حقوق، در پروسه تدارک و تولید نعمات مادی و 
معنوی مورد نیاز، سهم آزادانه گرفته و دولت صرف مسوولیت 
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ه پروسه تولید و توزیع را مبتن بر اصول انتظام قانون سازماند
ارشادی نظام اقتصادی و احترام به آزادی فردی، بعهده دارد. 
پس دولت بمثابه نهاد سیاس مسوول سازمانده امور فوق، 
مؤظف است نیرو و استعداد افراد جامعه را تحری و 

رک و سازمانده نموده و بار اندازد تا در نتیجه امانات تدا
افرد جامعه را » حد اقل نیازمندی های ضروری«توزیع گردند که 

رفع، رفاه آنان را تامین و تداوم آن را تضمین نمایند. با بیان 
ساده میتوان گفت که در جامعه رفاه؛ به هر فرد، هر خانواده و 
در مجموع به تمام جامعه امان فراهم میردد تا با در 

اقتصادی جامعه، نیاز های  نظرداشت سطح رشد اجتماع ـ
 ضروری شان تامین شده بتوانند.

مجموع ارزشهای جامعه رفاه از طریق نظام حقوق مختص 
به خود، تعریف و تسجیل م شود. این نظام حقوق بوسیله 
دولت تضمین، از طریق نهاد های جامعه مدن حمایت و توسط 

لت، مجموع افراد و تمام نهادهای جامعه، منجمله خود دو
رعایت میردد. به همین ملحوظ وجود و حضور ساختارهای 
جامعه مدن ـ بمثابه افزار مدافع و حام ارزشهای جامعه رفاه ـ  

 جز الزم و انفکاک ناپذیر جامعه رفاه محسوب میردد. 

جامعه مدن مجموع ساختارهای اجتماع قانون و 
زمانهای مستقل از دولت اند، مانند؛ اتحادیه های صنف، سا

 ،جوانان، زنان، کهنساالن، انجمن های فرهنگ اجتماع
اپوسیون سیاس دولت، همچنان ساختارهای مدافع حقوق 
بشری و رسانه های گروه و غیره. این نهاد ها از ی طرف 
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نقش شان را در امر جمع آوری، تنظیم و فومولبندی خواست ها 
و از طرف دیر  و دیدگاه های بخشهای متعدد جامعه ایفا نموده

این خواست ها و دیدگاه ها را حمایت و دفاع نموده، جهت 
 و اجتماع رد نظام سیاسرعایت و تعمیل در تصامیم و عمل
 ونگمنجمله دولت، به نظام مذکور انعکاس داده و از چ
 فشار، نظارت غیردولت تعمیل آنان بمثابه گروه های اجتماع

تار های جامعه مدن اصل بعمل م آورند. بدین طریق ساخ
مشارکت مؤثر احاد و افراد جامعه را در تصمیم گیری های 

» جامعۀ رفاه«اجتماع و سیاس تامین مینمایند. این خصوصیت 
 در دو مشخصۀ ذیل متمایز م سازد: » دولت رفاه«را از 

ـ  دولت رفاه به اصل مشارکت مردم در پروسه تدارک 
اشته؛ بله این امانات را از ، توجه ند»رفاه«امانات مادی

منابع عایدات دیری ـ مثال نفت ـ بدست آورده و ی قسمت آن 
را برای رفع حد اقل نیازمندی های معیشت افراد جامعه، به 

 آنان توزیع مینماید .

ـ دولت رفاه به حضور و نقش ساختار های جامعه مدن و 
ری های سیاس در نتیجه به اثرگزاری مردم بر پروسه تصمیم گی

 کل «و تعمیل آن معتقد نبوده، خود بمثابه ساختار سیاس
، عمل نموده آزادی های فردی را مورد »اختیار غیر مسوول

 تحدید و تهدید قرار میدهد.

نمونه های دولت های رفاه را میتوان در برخ از 
 کشورهای نفت خیز عربی، مشخص ساخت. 
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همانطوریه مدل  الزم است این مسئله نیز تذکار گردد؛
های موجود جامعه رفاه در کشور های مختلف، باوجود مشابهت 
های عام انتظام، مختصات متفاوت از همدیر را دارند و 
هیچی از این نظام ها کاپی مدل دیری محسوب نم گردند، 

ـ که دستیابی به آن هدف  جامعه رفاه مورد توجه حزب وطن
با در  محسوب میردد ـ دورنمایی (استراتیژی) این حزب

نظرداشت مختصات اجتماع، اقتصادی و فرهنگ، سطح رشد 
و امانات کنون کشور مطرح گردیده که صرف میتواند مدل 

 افغان جامعه رفاه محسوب گردد.
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 :مسو درسنامۀ شماره بیست و

 

 ام ـآن در انتظ توجه بـه رهنگ و اهمیتـف
 یی سیاسو تعیین اهـداف نیروهـااندیشه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )قسمت اول(

در  جامعه فرهنگ توجه به اهمیت مسئله قبل از بررس
های سیاس، ضرور است تا انتظام اندیشه و تعیین اهداف نیرو

و اثرات آن  فرهنگ پیرامون تعریف و برخ مختصات شلیری
 وضیحات مختصری ارایه گردد:بر جامعه ت

 فرآورده های مادی و معنویآن مجموع  ،مفهوم فرهنگ
کاربرد  را افاده مینماید که در امتداد تاریخ بشری و در نتیجۀ

 نیروی جسم و ذهن انسان و جامعه ـ نه طبیعت بطور کل ـ
تمام  فرهنگ مفهوم و محتوی پذیرفته اند. بنابرینشل گرفته 

، ارزش های ، علم، هنری، تخنیندست آورد های ف
های اجتماع و سیاس، اعتقادات، عادات، حقوق، ساختار
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.  بدین ملحوظ هم است که احتوا مینمایدآداب، رسوم و سنن را 
 را به فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی تقسیم نموده اند. آن

فرهنگ مادی: مجموع فرآورده های مادی اعم از 
و سایر  تعمیرات و تاسیساتتصات نوعیت و مخ، کارافزارها

اشیا را شامل م گردد که نسل های متعدد انسان در امتداد 
تکامل تاریخ خویش ساخته، به کار کرفته، مورد استفاده قرار 

 داده و به ارث گذاشته اند.

فرهنگ معنوی: مجموع فرآورده های معنوی به وسیله 
ها، زبان ، هنرکامل تاریخ او اعم از علومانسان در جریان ت

های وادبیات، اعتقادات، عادات، رسوم، سنن و سایر ارزش
 .معنوی جامعه را شامل م گردد

عنوی و فرهنگ مادی بی ارتباط فرهنگ م باید گفت که
بر همدیر مؤثر و در همدیر دخیل اند.  با همدیر نبوده؛ بله

رشد، انکشاف، تغییر و تحولِ ی بر دیری اثر گذاشته و از 
همدیر اثر م پذیرند. نسل های متعدد کار افزار از ساده ترین و 
ابتدایی ترین نوع بدوی آن ـ مثال تراشه های سنک ـ تا پیچیده 
ترین و عصری ترین انواع آن ـ مثال سفینه های فضایی ـ در 
حقیقت تجسم مادی اندیشه انسان و ممثل سطح رشد، تکامل و 

در نتیجۀ عملرد او در امتداد  غنای اندیشوی انسان بوده که
تاریخ حیات اجتماع اش تبارز یافته اند. همچنان این مسئله که 

خود  ،انسان با کدام نسل از کارافزار مصروف به کار است
نشاندهنده سطح رشد، تکامل و غنای انباشت های ذهن و 
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سطح درک و مهارت های  توانایی فکری اوست. درین زمینه
سطح درک و مهارت های الزم گاوگادی را با  دنالزم برای ران
 مقایسه نمائید.  و یا سفینۀ فضایی هواپیما جهت هدایت

فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی در جامعه ایجاد و  چون
بار گرفته میشوند، بنابرین با انسان و جامعه ارتباط دارند. 
بارزترین مشخصه ارتباط مذکور اینست که تغییر، تحول و غنای 

هنگ مادی و معنوی به نوبه خود باعث رشد، انکشاف، تغییر فر
و تحول انسان و جامعه نیزمیردند. اثر گذاری و اثر پذیری 
متقابل میان فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی از ی طرف و 
میان این دو با انسان و جامعه، شبه پیچیده روابط متقابل را 

در جوامع مختلف  ایجاد مینمایند که درک، تحلیل و استنتاج آن
اهمیت بشری و در مراحل مختلف تکامل تاریخ این جوامع، از 

های سیاس که رهبری جامعه، خارق القاده برخوردار است. نیرو
انتظام و سوق آن را ادعا دارند، بدون درک، تحلیل و استنتاج 
علم این واقعیت، در خال و تاری گام برداشته، اشتباهات 

اعث و حت فاجعه م آفرینند. پس الزم است جبران ناپذیر را ب
 .این امر مهم اندک  توضیح گردد

انسان عنصر اساس ساختار جامعه و یانه بازیر فعال و 
ایجادگر ارزش های مادی و معنوی در گستره تاریخ حیات 
اجتماع محسوب م گردد. اندیشۀ مشخص، نخستین بار در 

فرد در زمان معین از  ذهن فرد معین جان م گیرد که این
مرحله تکامل تاریخ جامعه با سطح معین از رشد فرهنگ آن، 

ذهـن آن فرد  درجان یافته  بعد این اندیشۀ زیست دارد. 
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شود ـ گفتاری یا تراوش نموده،  ،مشخص انسان اظهار م
را در ایجاد ارزش  و یا گروه عمل فردی سرانجام نوشتاری  ـ و

ایجاد  ـ استقامت میدهد. هر قدر که این ارزشِـ مادی یا معنوی 
شده از فرد به خانواده، از خانواده به طایفه، از طایفه به قبیله، 
از قبیله به قوم، از قوم به ملیت، از ملیت به ملت و از ملت به 
جامعه جهان و یاهم از فرد به نهضت های گسترده و گسترده تر 

ار گیرد، به ارزش فرهنگ د و مورد قبول قروخ نمایاجتماع رس
تر و تاثیرگذارتر مبدل میردد. بنابرین گسترش نفوذ پادیر

ارزشهای فرهنگ ازفرد و خانواده به مجتمع های بزرگ و 
بزرگتر بشری، خود پروسه یی است مغلق و پیچیده، توأم با 
دخالت فکتورهای مساعد و نامساعد؛  ول زمانیه این ارزش 

کور قبول گردید و پذیرفته شد، به ها توسط مجتمع های مذ
شل الیه یی از اعتقادات و باورها، در ضمیر ناخودآگاه افراد 
آن ترسب نموده، نه تنها اندیشه و عمل آنان را سمت داده و 
استقامت م بخشند؛ بله ط جریان عادی تاریخ از نسل به 

 :؟این جریان چونه تداوم م یابد نسل انتقال م گردد.

یخ جوامع بشری چیزی نیست جز بیان نتایج تاثیر تار
تداوم  ل انسان و تحلیل و استنتاج آن طمتقابل اندیشه و عم

پروسه تکامل جوامع بشری از ی نسل به نسل دیر. این 
تکامل تحقق نم یافت و نم یابد اگر نتایج اندیشه و عمل نسل 

گ های گذشته به نسل های بعدی به شل انباشت های فرهن
به میراث گذاشته نم شد. میراث فرهنگ، نظام آموزش جامعه 
و افراد آن را ـ از گهواره تا گور ـ محتوی بخشیده و پروسه انتقال 
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آن از ی نسل به نسل دیر، از همان لحظات تولد ی کودک 
 . و تا مرگ او ادامه م یابد آغاز میردد

متعدد کودک در ابتدأ از طریق حواس خویش با عناصر 
فرهنگ مادی (افزارهای کاری و زینت، مواد غذایی) موجود در 
پیرامون خود آشنا م گردد. اشال، رنگ ها، طعم، رایحه و 

های برداشت ، نخستین بنیادعملرد و طرق استفاده از آنان
 ل داده، به او مفاهیم و معانکودک را ش و ادراک احساس

اهیم و معان و بیان لفظ مشخص را انتقال م دهند که این مف
آنان (زبان مروج)، نخستین سنگ بناهای انباشت های ذهن او 
را تشیل م دهند. تفاوت پرورش قدرت ذهن کودک که در 

، نسل نوادگ و اجتماع عقب مانده)(محیط خا خود پیرامون
های ابتدایی آشیا، وسایل و کار افزار را با اشال و رنگ های 

رد بدوی و روش های ساده استفاده، مشاهده غیر جالب، عمل
وادگ و (محیط خان خود مینماید، با کودک که در پیرامون

نسل های پیشرفته و متکامل آشیا،  اجتماع انکشاف یافته)،
کار افزار و وسایل را با اشال و رنگ های جالب، عملرد 
 پیچیده و روش های مغلق استفاده، مشاهده مینماید، از همینجا
ناش میردد. به همین ملحوظ انتخاب سامان بازی و رنگ 
های آن برای کودکان سنین مختلف، از اهمیت زیاد تربیت، در 

 رشد و انکشاف ذهن او برخودار است. 

در قدمه بعدی اطفال ط پروسه رشد عقل خویش با 
 (و اجتماع خانوادگ) عناصر از فرهنگ معنوی محیط پیرامون

ید دین و مذهبی، ارزشهای اخالق، سنن، خود؛ چون: عقا
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، عنعنات، آداب و رسوم آشنا م گردند، آنها را م پذیرند
بخش از فرهنگ  معنوی در تشل عناصر بنیادی  پذیرش این

شخصیت فرد اجتماع، ط تمام ایام زندگ او تاثیرات بسزا 
دارد. یعن شخصیت فرد انسان در بستر این برداشت های 

و، شل و محتوی م پذیرد که این برداشت ها تمام فرهنگ ا
اندیشه و عمل او را در طول زندگ اش مایه و تحرک بخشیده و 
 دهند. به همین ملحوظ در برنامه های علم استقامت م
پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان به پرورش مختصات 
مثبت فردی و رشد شخصیت شان توجه حد اکثر مبذول 

همین بخش از فرهنگ است که در جوامع سنت بر  میدارند.
ذهنیت و عمل اکثریت افراد جامعه (افراد سنت)، استیالی 
بیشتر داشته و بیشتر از همه در برابر تغییر و تحول حساس 

بوده، جان سخت نشان داده و مقاومت مینماید. حفظ  
 جوامع سنت» بالغ«اعتقادات خراف و تبارز آن در عملرد افراد 

ـ حت عملرد عده یی زیاد از دارندگان سطوح بلند تحصیالت 
 علم ـ  از اثرات فوق ناش میردد.

در نظرداشت درجات با مرحله بلوغ عقالن انسان (
تفاوت او به امانات و ها و دسترس های ممختلفِ استعداد

. توأم است با اکتساب علوم و هنرهای متداوله عصر فرصت ها)
ترین نمونه های انسان  اندیشه و عمل شاخص این بلوغ در

(استعدادها و دارندگان مختصات کاریزماتی)  ،با ابداعات
، اختراعات، نوآوری ها و سنت شن های فرهنگ و با تعهد

تبارز میابد.  وص در جوامع سنت)بخص( وقف و قبول فداکاری
این نمونه های شاخص و شاخه های بالنده انسان که با قبول 
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فداکاری، تغییر و تحول فرهنگ جامعه و در نتیجه تغییر و تحول 
جامعه را تداوم قانونمند م بخشند، با داشتن مختصات چون: 
استعداد کاف برای نوآوری، قدرت باالی انتخاب و تصمیم 
گیری، اعتماد به نفس، وسعت و عمق نظر، توانمندی کنترول 

ی و تعصب، پرهیز از هیجانات روح و روان، دوری از تنگ نظر
 برای پذیرش خطرهای ناش تقلید محض و کورکورانه و آمادگ
از بیان اندیشه ها و اقدام به تجارب نو و نهراسیدن از اشتباهات 
در بیان این اندیشه ها ودر جریان این تجارب، خصلت انعطافیت 
الزم برای پذیرش تغییر و تحول، استقالل رای و نظر و اعتقاد به 

فکر و بیان آن، آموختن از درس های گذشته و در  آزادی
نظرداشتن واقعیت های حال؛ برخورد عقالن، نقادانه و توأم با 
ش علم به تمام مسایل مطرح در تمام ابعاد زندگ و دوری 
از اندیشه ها و اعمال خرافات؛ باور به محاسبات و تحلیل ها 

به حقوق خود و جهت بیشبین و مخالفت با تقدیرگرایی؛ آگاه 
دیران و معتقد به عدالت و مصمم به مبارزه علیه ظلم و بی 
عدالت؛ مسوولیت پذیری و وظیفه شناس؛ امید به زندگ و 
خوشبین به آن؛ جمع گرا و معتقد به کار جمع؛ پرکاری و کم 
حرف؛ وطندوست و لذت بردن از خدمت به هموطن و در 

با داشتن خصلت انظباط  مجموع خدمت به انسان و در نهایت
پذیری و عالقمندی به انتظام امور و قانونیت، نشانه های 
شخصیت توسعه یافته اجتماع را تبارز میدهند. اندیشه و عمل 
این شخصیت های بالنده با به حرکت آوردن، سمتده و سوق 
اندیشه و عمل سایر افراد جامعه، کیفیت انتظام فرهنگ جامعه 

زندگ اجتماع ـ اقتصادی را ارتقا داده،  و در نتیجه کیفیت
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بنیادهای مادی و معنوی جامعه توسعه یافته را با مختصات ذیل 
 تدارک مینمایند. 

جامعه توسعه یافته، جامعه یی است بهرور از: ی نظام 
آموزش سیال، پویا، منتفد و مبتکر؛ سطح بلند سواد و دانش 

 و معنوی ـ مجهز با عموم، نظام تولیدی ـ فرآورده های مادی
های متخصص و افزار پیشرفته، با سطح بلند تولید و با کادر

شرکت هرچه گسترده افراد جامعه؛ وجود و حضور مؤثر ساختار 
های جامعه مدن با مشارکت گسترده افراد جامعه؛ ارتقای نقش 
دولت بمثابه دستگاه سیاس با ظرفیت کارگذاری حد اکثر و 

یت و مسوولیت پذیری در عملرد آن؛ توأم با انتظام، شفاف
ارتقای سطح رفاه  زیست، جسم و روان افراد جامعه و تامین 
امنیت اجتماع، اقتصادی و فرهنگ آنان؛ سطح بلند رعایت و 

 تحقق اصول و ارزشهای مردم ساالری.

باید گفت که در برابرانسان توسعه یافته که با وقف،     
الزم را برای حرکت بسوی جامعه  فداکاری و ازخودگذری، بستر

توسعه یافته هموار مینمایند، انسان سنت قرار دارد. انسان 
سنت مختصات متضاد انسان توسعه یافته را توأم با محافظه 
کاری، ترس از تغییرات و نوآوری را توأم با عصبانیت و خصومت 
علیه آن تبارز میدهد و باعث حفظ جامعه سنت با معیارهای 

 و خراف آن میردد.    بدوی 

سرعت سیر تغییر و تحول فرهنگ ی جامعه و در نتیجه 
سرعت سیر تغییر و تحول خود جامعه، در جوامع سنت کندتر و 
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در جوامع توسعه یافته تندتر م باشد. زیرا در جوامع سنت ـ 
مثال جامعه قبیلوی ـ ارزش های جا افتاده و نهادینه شده 

ود قبیله به سنن و ارزش های مقدس و فرهنگ در محیط محد
همان قبیله مبدل گردیده و تالش ») نام و نشان(«هویت بخشنده 

برای تغییر و تحول آن بدعت و نف هویت همان قبیله تلق شده 
با مقاومت های اجتماع مواجه میردد؛ در حالیه در جوامع 
توسعه یافته و مدن تبارز چنین حساسیت ها زمینه گسترده 
 مواجه نم نداشته، بنابرین با مقاومت های گسترده اجتماع
گردد. باید تذکار نمود که بخش های از فرهنگ معنوی چون 
اعتقادات، سنن، آداب، رسوم و عادات،  بخصوص بخش 
اعتقادی آن، بیشترین و گسترده ترین حساسیت ها و مقاومت ها 

  را در برابر تغییر و تحول نشان میدهند.

ای فرهنگ مورد قبول و پذیرش جامعه نوآوری ه
 (بخصوص جامعۀ سنت) گیرند تا با معیارهای ارزشهای قرار نم

فرهنگ مورد قبول جامعه مطابقت نداشته باشند. جامعه 
 را بطور ذیل مشخص ساخته اند: شناسان اغلباً این معیارها

 ـ  دین و مذهب؛   1

 ـ زبان و ادبیات؛  2

 ـ علم و هنر؛   3

 ظام اقتصادی و معیشت؛ ـ ن 4
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 های تاریخ؛ـ مراحل و رویداد 5

 ـ مختصات جغرافیایی؛ 6

(از جمله ایدولوژی ها،  مادی و معنوی جدید فرآورده های
اندیشه ها و اهداف سیاس و همچنان سیاست های عمل که 
توسط نیروهای سیاس مطرح میردند)، توسط ذهنیت های 

 و در نتیجه توزین گردیده قکفۀ معیارهای ارزش فودر  عامه
صورت مطابقت با  تائید و یا تردید م شوند. این فرآورده ها در

های مذکور، مورد پذیرش جامعه قرار گرفته، ارزش معیار
فرهنگ م یابند و در صورت عدم مطابقت مورد بی اعتنایی 

های رت قرار گرفتن متضاد آن با معیارقرار گرفته و در صو
د و حت انزجار، عصبانیت و هجوم قرار م مذکور مورد تردی

گیرند. توجه به این عوامل، معیارها و ارزشهای مربوطه آن و 
 برخورد خرد ورزانه به آنان، پیوند احزاب و نهضت های سیاس
را ـ که برای تغییر و تحول اجتماع، اقتصادی و فرهنگ جامعه 

ن را برای تالش و مبارزه مینمایند ـ تحیم بخشیده حمایت آنا
دستیابی به اهداف مطروحه خویش جلب مینمایند. برعکس بی 
توجه و برخورد ماجراجویانه با این عوامل و معیارها و 

نها این احزاب و نهضت ها را از ، نه تارزشهای مورد نظر آنان
مردم تجرید نموده، بله مورد غضب آنان قرار داده، فاجعه بار 

 م آورد. 

حات فوق، نیروهای سیاس با نظرداشت توضیبا در
 (ترقیخواه، محافظه کار و ارتجاع) گرایش های متضاد سه گانه
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و الیه های متعدد هری از آنان، خاستگاه ها و در عین حال 
پایه های اتکایی و استنادی شان را هم در نظام اجتماع، هم در 
نظام اقتصادی و هم در نظام فرهنگ جامعه دارند. هری از این 

یروها تالش دارند، در تقابل با نیروهای رقیب، از این استناد ها ن
برای دستیابی به اهداف شان استفاده  نمایند. پس مبارزه این 
 ،اقتصادی و فرهنگ ،نیروهای متضاد در عرصه های اجتماع
زمان قانونمند و خردورزانه است که این نیروها با درنظرداشت 

پایه های اجتماع خویش، مبارزه قانون مذکور و با استناد به 
 اقتصادی و فرهنگ ،شان را در عرصه های اجتماع سیاس
سازمان دهند. اینک با توجه به موضوع مورد بحث این فصل، 
مبارزه متقابل این نیروها را در عرصه فرهنگ، مورد توضیح و 

 تفسیر قرار میدهیم:

سیاست گزاری های فرهنگ و عملرد سیاس درین 
ه بخش عمدۀ از مبارزه سیاس است. درک علم نیروهای زمین

سیاس از نظام کثیر مبتن بر وحدت عناصر متضاد و بهم مرتبط 
ی از این عناصر در برابر  فرهنک و درجه صالبت و سیالیت هر

های خردورزانه ، همچنان اتخاذ روشامر ضرور تغییر و تحول
در مسیر دستیابی  برخورد با این عناصر و باربرد و سوق آنان

به اهداف تاکتی و دورنمایی شان، از اهمیت خارق العاده 
برخوردار است. هری از نیروهای خردورز سیاس با 
درنظرداشت مواضع و اهداف شان، عناصر اتکایی و استنادی 
خویش را تشخیص و از آن بمثابه بستر دستیابی به اهداف 

ایند؛ افزون بر آن این تاکتی و دورنمایی شان استفاده م نم
در  نیروها تالش مینمایند سایر ارزشهای فرهنگ جامعه را
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یر نمایند که مؤید و تقویت صورت امان چنان تفسیر و تعب
کننده اثر گذاری سیاس آنان در ابعاد مختلف حیات اجتماع ـ 
اقتصادی جامعه گردد. بطور مثال دین و مذهب ی از زمینه 

های سنجش ارزشهای فرهنگ است؛ هیچ یارهای تبارز و مع
و مذهبی  فرآورده مادی و معنوی نمیتواند در ی جامعه سنت

کسب و مورد حمایت قرار گیرد که با اصول و  ارزش فرهنگ
ارزشهای دین همان جامعه متضاد باشد. بنابرین نیروهای 
سیاس خردورز با درک این واقعیت اجتماع تالش م ورزند 

و ارزشهای دین و مذهبی و هم از اندیشه ها و هم از اصول 
اهداف سیاس شان تعابیر و تفاسیری را ارائه بدارند که آنها را 
مألوف همدیر معرف نموده و یا قسم افاده و توضیح نمایند 

  که حد اقل در تضاد و تقابل قرار نگیرند.

حزب وطن نیروی سیاس خردورز و ترقیخواه است و 
 بنابر اندیشۀ سیاس (مصالحۀ مل اندیشۀ سیاس) این حزب

خود، بر مبان نهله های ترقیخواهانۀ » مل«و » وطن«خصلت 
فرهنگ افغان اتکأ دارد. توضیح این مسئله را در درسنامۀ 

 بعدی مرور مینمائیم.
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 :مچهار درسنامۀ شماره بیست و 

 

 فرهنگ و اهمیت توجه بـه آن در انتظام 
 هداف نیروهای سیاسیاندیشه و تعیین ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )قسمت دوم(

اندیشه سیاس مصالحه مل، اندیشه سیاس خردورز 
مل، ترقیخواه ِ مبتن بر فلسفه صلح است. این اندیشه به 
عینیت انتظام کثرت مبتن بر وحدت اضداد معتقد بوده؛ حرکت، 

ییر و تحول را ناش از عمل و عکس العمل عناصر و روند های تغ
کثیر و متضاد اجتماع، اقتصادی و فرهنگ در نظام واحد 
اجتماع دانسته با شناخت دقیق علم از مختصات این عناصر 
و روند ها و جایاه آنان در نظام اقتصادی ـ اجتماع، محتوی و 

آنها مشخص م  طرز برخورد و چونگ روابط خویش را با
حزب وطن با گزینش چنین اندیشه ای بمثابه  . بنابرینسازد

رهنما فکری ـ سیاس خویش، حزب خردورز مل و ترخواه 
 . نمیتواند نسبت به فرهنگ افغان بی توجه باشد
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 چگونگی ارتباط حـزب وطن و اندیشه 
 سیاسی مصالحه ملی با فرهنگ افغانی

سنت، رو به توسعه  افغانستان در حال حاضر کشوریست
و متاثر از بحران ناش از جنگ که پیش از سه دهه آغاز گردیده 

(سنت، در حال  و هم اکنون نیز ادامه دارد. این سه مشخصه
اجتماع، اقتصادی و  بعاد زندگبر تمام ا توسعه و جنگ زده)

فرهنگ مصالحه  جامعۀ افغان اثر گذاشته اند. اندیشه سیاس
افغان تفکر سیاس خردورز معطوف به وضع مل دستگاه 

کنون، رفع بحران و سوق جامعه بسوی ثبات و ترق درین 
مرحلۀ مبارزه سیاس است و یا با افاده کل میتوان گفت که 

، دستگاه تفکر سیاس افغان گذار مل اندیشۀ سیاس مصالحۀ
از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح است. پروسه گذار از فرهنگ 

فرهنگ صلح، پروسه بلند مدت است. برای آغاز این  جنگ به
اجزاو عناصر پروسه قبل از همه الزم است درک دقیق از 

چونگ گرایش های ترقیخواهانه و  افغان و متشلۀ فرهنگ
  ارتجاع درین اجزا و عناصر داشته باشیم. 

 پرواضح است که عناصر و بخش های دوگانه فرهنگ
) و ترق و هم مشوق صلح عقبراییو  مذکور (هم محرک جنگ

ارزش فرهنگ افغان (قرائت های مختلف از متون در معیارهای 
، ، اقتصاد و معیشت، زبان و ادبیات، علم و هنریو مذهب دین

مراحل و رویداد های تاریخ و مختصات جغرافیایی) وجود 
و حام  و عقبرایی ی از نیروهای طرفدار جنگ دارند که هر

بر بخش های مورد نظر خویش تکیه نموده و یا به  رقو ت صلح
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تأس از آنان مشروعیت تالش و مبارزه شان را توجیه مینمایند. 
یعن همانطوریه اندیشه ها و نیروهای سیاس محرک جنگ، 
تالش مینمایند که با شناخت از برخ از عناصر و بخش های از 

اهداف شان  فرهنگ مادی و معنوی مساعد، آن ها را در خدمت
قرار داده و با استفاده از آنان ماشین جنگ مورد نظر شان را 
پوشش های فرینده فرهنگ بخشیده؛ آن را تمویل و به حرکت 
درآورند؛ اندیشه سیاس مصالحه مل و نیروهای سیاس معتقد 
به این اندیشه نیز تالش مینمایند تا با شناخت عناصر و بخش 

و معنوی  و معیارهای افغان  های مساعد از فرهنگ مادی
ارزش آن، نه تنها آنها را در جهت تضعیف گرایشات جنگ و 
ارتجاع و تقویت پروسه صلح  و ترق بار گیرند؛ بله پوشش 
های فرهنگ اندیشه ها و نیروهای سیاس متمایل به جنگ را 

 نیز عقب زده نیات واقع آنان را برمال سازد.

را که در حیات اجتماع ما و از اینک دین مقدس اسالم  
جمله در رابطه به جنگ و صلح از اهمیت استثنایی 

، در زمینه فوق بمثابه مثال؛ مورد بحث قرار برخورداراست
 :میدهیم

 دین اسالم بمثابه معیار 
 انی ـارزشی فرهنگ افغ

در جامعه سنت ما، دین مقدس اسالم، دین قریب به 
داده اعتقادات آنانرا محتوا  اتفاق تمام مردم ما را تشیل

بخشیده و عمل شان را استقامت م دهد. در عین حال م باید 



 درسنامه برای اعضا و هواخوهان حزب وطن ] 250[ 

 

تذکار نمود که آمیزه های از ارزشهای دین با برخ از رسوم و 
باورهای بوم و حت خراف، بنیاد های اعتقادی اکثریت جامعه 

ک را که از سواد بی بهره و یا بهره کم دارند، تشیل میدهند. در
اندک و ناقص از محتوی اصل متون مقدس اسالم در میان 

تفاسیر ناش از  م با تعابیر و، توأقشر سنت مبلغین و مروجین آن
های ذهن، همچنان سؤاستفاده های افزاری سیاس  محدودیت

بوسیله حام مستبد، ارتجاع و استعمار از اعتقادات دین عوام، 
فغان است. بنابرین مشخصه جوامع سنت، منجله جامعه ا

اندیشه های سیاس خرد ورز نیز که رسالت و وظیفه تغییر و 
تحول جامعه را در برابر خویش قرار داده انـد، نمیتوانند و نباید 
نسبت به اعتقادات فوق الذکر دین مردم افغانستان بی توجه 
 به مفهوم کامل آن تحقق نم باشند. زیرا تغییر و تحول اجتماع

 و نگردند تحول ذهن انسان جامعه آماده پذیرش تغییر و یابد تا
. پروسه گذار از جامعه سنت به در تحقق آن عمال سهم نگیرند

جامعه توسعه یافته در حقیقت پروسه گـذار فرهنگ ـ مادی و 
معنوی ـ است. خوشبختانه ارزش های اصیل دین مقدس اسالم 

ف جوامع مختلف (با تفکی و تجرید نفوذ باورهای محل و خرا
اسالم و از جمله افغان و تعابیر و تفاسیر غرض آلود توجیه به 
اهداف سیاس ارتجاع و استعماری) نه تنها مانع این گذار 
نمیردد بله با احام صریح فرد مسلمان را ملف به آموزش 
علم، آگاه از قوانین طبیع و تسخیر عرصه های آن بمنظور 

 ـ اقتصادی و غنای فرهنگ، انتظام حیات بهبود حیات اجتماع
اجتماع اقتصادی برمبنای اصول عدالت، رعایت اصل مشوره و 
ابراز رای در انتظام حیات اجتماع، رعایت اصل اعتدال ـ به 
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مفهوم نف محافظه کاری و هم نف تالش ماجراجویانه جهت 
ه به . با توجو... نیز م سازد تازاندن پروسه ها ـ در همه امور

 مصالحه مل اندیشه سیاس ،همین ارزشهای اصیل اسالم
چنانچه در  بمثابه دستگاه تفکر سیاس افغان، انتظام یافته و

را » والصلح خیر«دیدگاه اسالم  درسنامه های قبل خواندسم که
قرار داده است. بنابرین این اندیشه از  ویشبنیاد اعتقاد فلسف خ

است م پردازد و از چنین » یرخ«به آنچه » اعتدال«موضع 
و علیه هر آنچه منبع » راست و چپ«موضع علیه بنیادگرایی 

است مبارزه مینماید. اندیشه مصالحه مل در تعیین » شر«
ف اهداف، انتخابِ شیوه ها و باربرد افزارِ دسترس به این اهدا

الذکر توجه به ارزشهای فوق  و توضیح و تفسیر هر ی از آنان
 است. داشته 

بادر نظرداشت حقایق فوق بود که دوکتور نجیب اله 
) 54مبتن بر فهم غن یی که از اساسات دین مقدس اسالم (

داشتند، سیاست مصالحه مل را اعالم نمودند. زیرا دین مبین 
است، باتوجه به این واقعیت ایشان سیاست » دین اعتدال«اسالم 

ند ساختند، دوکتور مصالحۀ مل را بر همین اصل اسالم اساسم
نجیب اله بارها و به تکرار این حقیقت را اظهار نموده است. او 
باری در جلسه وسیع علما و روحانیون، آنان را مخاطب نموده 

                                                 

شتۀ خواهر دوکتور نجیب اله ـ صالحه نی ابراهیم به اساس نوـ  54
خیل ـ شهید نجیب اله کالم اله مجید را با تفسیر آن حفظ 
نموده و اکثر متون معتبر اسالم را خوانده بودند. برای 

وطن یا «معلومات مزید رجوع شود به نوشته مذکور، مجموعه 
 207از نورالبشر نوید، صفحه » کفن
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سرچشمۀ مصالحۀ مل دین مقدس اسالم «چنین گفت: 
) همچنان دوکتور نجیب اله ط گزارش اساس 55»(است.

کنگره حزب چنین گفتند:  کمیته مرکزی ح. د. خ. ا به دومین
در پروسه تدوین سیستم نظریات حزب در بارۀ سیاست «

مصالحۀ مل، حزب قبل از همه به تفکر مل و وطندوستانه، 
معتقدات مذهبی، رسوم و عنعنات مردم افغانستان و تجارب 
بیش از سه سال تحقق مصالحه مل اتکا داشت. البته ما به 

ارزش قایل م باشیم و از تجارب سایر کشورهای جهان نیز 
نظریات مفید متفکرین و دانشمندان بزرگ جهان بدون تعصب و 
همچنان بدون برخورد تعبدی مطابق به شرایط خاص کشور خود 
برای غنای اندیشوی حزب مبتن بر مصالحه مل و منافع علیای 

 ).56» (کشور، استفاده مینمائیم.

 به باور فوق، حت ه متکه در دوکتور نجیب الزمانی
رأس حزب و قدرت دولت نیز قرار نداشت، مسئله خروج 
قطعات نظام اتحاد شوروی را با شجاعت و غرور مل ابراز و از 
لحظۀ که مسولیت فوق را پذیرفت، گاه هم این هدف مل و 

 اسالم را از نظر دور نداشت.

                                                 

ر نجیب اله در جلسۀ وسیع علما و روحانیون بیانیۀ دوکتوـ  55
 57، مؤخذ دوم، صفحه 1366افغانستان مؤرخ دهم حوت 

دوکتور نجیب اله، برگرفته از متن گزارش به کنگرۀ دوم حزب، ـ  56
نشر شده در گزارش مذکور، مجموعۀ: برخ از بیانیه های 
دوکتور نجیب اله در رابطه به مش مصالحه مل، نشر شده به 

 158مناسبت سومین سالرد شهادت شان ، صفحه 
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اکنون بهتر است پاسخ به این سوال راتدقیق نمائیم 
شمه سیاست مصالحه مل، دین مقدس اسالم سرچ«اگر  که:

، م باید این گرایش در تمام عرصه های این سیاست و »است
اقدامات مبتن بر آن، متجال باشد ؟. مسئله را پییری 

 مینمائیم:

برای دستیابی به مأمول فوق، پایه های حقوق تسوید و 
تصویب گردید، تا رعایت آن به ملفیت مجموع جامعه منجمله 

یستم سیاس و ارگانهای قدرت و اداره دولت شامل آن و تمام س
اتباع جمهوری افغانستان مبدل شود، عدم رعایت آن نقض 
 ه طو مستوجب مجازات گردد. دوکتور نجیب ال قانون تلق

میزان  3بیانیۀ خطاب به اعضای شورای مل افغانستان به تاریخ 
ه پایه های حقوق و برای اینک«؛ درین زمینه چنین گفتند: 1370

برنامه  51تقنین سیاست مصالحۀ مل تحیم یابد، به تعداد 
). برای 57»(مقرره نافذ گردیده است 85فرمان و  62قانون، 

تعمیل این مبان حقوق، ساختارهای اجرایی و ناظر ایجاد و این 
 ساختار ها عمال به فعالیت آغاز نمودند.

الم دوکتور نجیب اله بزرگترین اقدام تاریخ، مل و اس
اخراج نیروهای نظام اتحاد شوروی بود که بر اساس توافقات 
ژینو، آنرا با وجود نقض خشن توافقات مذکور بوسیله پاکستان 
(درموضع ی طرف امضا کننده) و ایاالت متحده امریا (بحیث 

                                                 

دوکتور نجیب اله، مجموعه بیانیه ها نشر شده به مناسبت ـ  57
 254سومین سالرد شهادت شان ، صفحه 
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ی طرف تضمین کننده)، بطور یجانبه عمل و روز خروج 
روز نجات «) را 1367دلو 26از افغانستان (آخرین سرباز شوروی 

اعالن » مل عموم ساخت و رخصت خواند، داخل تقویم افغان
 نمود.

 ،مصالحۀ مل جهت ایجاد پایه های حقوق قانون اساس
 1366جدید افغانستان تسوید و آنرا لویه جرگه مؤرخ نهم قوس 
 8ـ  7بحیث بزرگترین وثیقه مل تصویب و لویه جرگه مؤرخ 

یه جرگه برای تصویب این تعدیل نمود. مصوبه لو 1369جوزای 
را ی از ...» ... پیروی از اساسات دین مقدس اسالم «قانون، 

اهداف تصویب و تعدیل این قانون خوانده است. افزون بر آن 
 درمتن قانون آساس مذکور درین زمینه، آمده است:

احد، غیر مادۀ اول: جمهوری افغانستان دولت مستقل و و«
بوده، برتمام قلمرو خود دارای حاکمیت  اسالمقابل تجزیه و 

 »میباشد....

. در دین مقدس اسالم استمادۀ دوم: دین افغانستان «
متناقض اساسات دین جمهوری افغانستان هیچ قانون نمیتواند 

 »و دیر ارزشهای مندرج این قانون اساس باشد. مقدس اسالم

» جمهوری افغانستان دارای تصویر مادۀ نهم: نشان دولت
در متن سبز محاط با خوشۀ  مهراب و منبرآفتاب در حال طلوع، 

 »گندم و فیتۀ دارای سه رنگ سیاه، سرخ و سبز میباشد.
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مادۀ نزدهم: ملیت در جمهوری افغانستان به اشال «
 ،مختلط، کوپراتیف ،یت اوقافدولتو مل شخص ،خصوص ،
ماع وجود دارد. ملیت از تعرض سازمانهای سیاس و اجت

 »مصؤن است. دولت از تمام ملیت های قانون حمایت میند.

در رابطه به مادۀ فوق الذکر قانون اساس ، قابل تذکار 
است که دولت جمهوری افغانستان ساحه زمین های وقف را 
محدود نم ساخت. بر مبنای همین اصل است که دوکتور نجیب 

سرطان  6الس کمسیون مصالحه مل ـ مؤرخ اله در دومین اج
ـ در ضمن صحبت بر سیاست جدید حزب در رابطه به 1366

در مش حزب و « ... برخ انواع مالیت بر زمین، چنین گفتند: 
دولت مراعات اساسات دین مقدس اسالم، عنعنات و عادات 

زمین های وقف مثال   مردم انعکاس روشن و دقیق یافته اند.
  ) 58...» (دودیت قرار نم گیرندتحت مح

طبق شریعت مادۀ بیست و نهم: حق وراثت ملیت «
 »توسط قانون تضمین میردد. اسالم

آزادی اجرای مناس مادۀ چهلم: در جمهوری افغانستان «
. پیروان سایر دین و مذهبی برای تمام مسلمانان تضمین میردد

یچ شخص ادیان در اجرای مراسم مذهبی شان آزاد اند. ه
نمیتواند بمنظور تبلیغات ضدمل، ضد مردم، ایجاد دشمن و 

                                                 

بیانیۀ مذکور، مجموعۀ نشر شدۀ بیانیه ها به مناسبت سومین ـ  58
 6سالرد شهادت دوکتور نجیب اله، صفحه 
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ارتکاب سایر اعمال خالف منافع جمهوری افغانستان از دین سؤ 
 »استفاده کند.

لویه «در مادۀ شصت و پنجم قانون اساس مورد بحث، 
خوانده شده و در » جرگه عالیترین مظهر ارادۀ مردم افغانستان

از لحاظ ترکیب و   ین نهاد سنت افغانمادۀ شصت و ششم آن، ا
شیوه انتخاب و انتصاب اعضای آن، متحول و با خواسته های 
زمان مطابقت داده شده است. بند نهم این ماده به رئیس 

حد اکثر پنجاه نفر از جمله «جمهور صالحیت داده است 
را » روحان شخصیت های سیاس، علم، فرهنگ، اجتماع و

ویه جرگه معرف نمایند. برعالوه شخصیت های برای شرکت در ل
روحان متذکره علمای علوم اسالم وروحانیون ذیل در لویه 

 جرگه عضویت دارند:

 که شامل شخصیت های  ـ دانشمندان علوم اسالم
»ردند.» علمردیف فوق می 

 ـ شخصیت های مذهبی یی که در ترکیب شورای مل
 شامل اند.

با رای  ایندگان انتخابی هر والیت ـ آنهائیه در ترکیب نم
 انتخاب میردند.  گیری عموم، مساوی، آزاد، سری و مستقیم

ـ آنهائیه در ترکیب شورای وزیران، قاض القضات و 
 معاونان او و روسای شوراهای والیت شامل اند،
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 هرتبعۀ مسلمان جمهوری افغانستانمادۀ هفتاد و سوم: «
ده و خود و همسر وی از والدین سال را تکمیل کر 40که سن 

افغان متولد و از حقوق مدن و سیاس برخوردار باشند، بحیث 
 »رئیس جمهور انتخاب شده میتوانند.

مادۀ هفتاد و چهارم: رئیس جمهور بعد از انتخاب در «
بنام خداوند بزرگ «لویه جرگه، حلف آت را بجا م آورد: 

، اسالم را حمایت اساسات دین مقدسسوگند یاد مینمایم که 
از   قانون اساس را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نموده

 استقالل، حاکمیت مل و تمامیت ارض افغانستان حراست کنم.

 حقوق و آزادی های افراد را حفاظت نمایم و تمام مساع
خود را بخاطر تامین عدالت اجتماع، سعادت مردم، تحیم 

 »صلح و ترق کشور به کار برم.

مادۀ صد و س و پنجم : جمهوری افغانستان خواهان بر «
بخصوص قراری و تحیم مناسبات دوستانه با همه کشورها 

 ،بدون در نظرداشت نظام سیاس کشورهای همجوار و اسالم
مبن بر اصول تصاوی حقوق، احترام اجتماع و اقتصادی آنها 

داخله متقابل به استقالل، حاکمیت مل، تمامیت ارض، عدم م
در امور داخل همدیر، عدم توسل به زور، تهدید و یا قوه، 
تقبیح همه اشال مداخله و تجاوز، اجرای صادقانۀ تعهدات بین 



 درسنامه برای اعضا و هواخوهان حزب وطن ] 258[ 

 

 م مطابق به اصول و موازین قبول شدۀ حقوق بین الملل الملل
 ).59» (باشد

متن مرامنامۀ حزب وطن که در کنگرۀ دوم حزب (سرطان 
وطن «چنین جمله یی آغاز میشود :  ) تصویب گردید، با1369

، دارای تاریخ اسالممحبوب ما افغانستان کشور واحد، مستقل، 
افزون بر آن در ». کهن، مردم با شهامت و سنن پسندیده است

همین متن قبل از توضح وظایف حزب در عرصه های خاص، در 
مورد مطابقت تمام محتویات مرامنامه با احام دین مقدس 

حزب وطن ...مرامنامه ذیل را که «... ن میخوانیم: اسالم ؛چنی
احام دین مقدس اسالم، قانون اساس، ارزشها و مفاخر مل با 

، اعالم مینماید و تمام اعضای و رسالت افغان مطابقت دارد
خود و همه مردم افغانستان را برای تحقق این اهداف و وظایف 

 »فرا میخواند.

مصالحۀ «ه؛ میخوانیم که: این مرامنام» عرصۀ سیاس«در 
مل مش استراتیژی و معرف طرز تفکرحزب وطن است. حزب 
اهداف مصالحه مل را در همه عرصه های سیاس، اقتصادی، 

محتوای آنرا بر مبنای اجتماع و فرهنگ در نظر داشته، 
،و سنن پسندیدۀ مردم و تجارب  معتقدات اسالم وطندوست

 ». م میدهدسیاست عمل، انکشاف و تعمی

                                                 

قوانین اساس افغانستان، منتشرۀ برگرفته از مجموعۀ کامل ـ  59
، 1386وزارت عدلیۀ جمهوری اسالم افغانستان در خزان 

 ، تکیه روی کلمات از نگارندۀ این درسنامه است477صفحه 
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همچنان در عرصۀ فرهنگ این مرامنامه قید گردیده که: 
حزب وطن ... در راه ایجاد سیستم معارف عموم و امحای «

و سنن مردم و  مطابقت با احام دین مبین اسالمبیسوادی در 
 ». نظرداشت مقتضیات اعتالی کشور مبارزه میند

ز در عرصۀ سیاست خارج مرامنامۀ مورد بحث، ی ا
اهداف سیاست خارج حزب وطن چنین مشخص گردیده است 

تامین، گسترش و تحیم مناسبات حسنه و هماری های «که: 
بخصوص با کشور های متقابال مفید کشور با تمام دول جهان 

به اساس اصول احترام به  همسایه، اسالم و غیرمنسل
ز استقالل، حاکمیت مل، تمامیت ارض، همزیست مسالمت آمی

 ) 60»(و عدم مداخله در امور همدیر

همچنان در اساسنامه جدید حزب در حالیه عضویت 
افغانهای پیرو سایر ادیان در حزب را نف نه نموده برای اتباع 

و  پابندی به دین مقدس اسالم«مسلمان جمهوری افغانستان 
دوکتورنجیب اله در   را قید نموده است.» سنن پسندیده مردم

در طرح «... حزب درین زمینه چنین تاکید نمودند: کنگره دوم 
جدید [هدف از طرح اساسنامه است که در همین کنگره تصویب 
شد ـ ودان]، آنعده از اتباع جمهوری افغانستان میتوانند عضویت 
حزب را حاصل نمایند که دارای اهلیت حقوق بوده، در جهت 

م و سنن به دین مقدس اسالاهداف عال حزب مبارزه نموده و 

                                                 

تمام نقل قولها از مرامنامۀ حزب وطن ، منتشره در مؤخذ دوم ، ـ  60
 گرفته شده است 326ـ  317صفحات 



 درسنامه برای اعضا و هواخوهان حزب وطن ] 260[ 

 

البته این اصل مناف عضویت  پسندیده مردم ما پابند باشند.
 ) 61» (پیروان سایر ادیان نیز نمیردد.

ادارات دولت، احزاب، سازمان های اجتماع و هری از 
آتباع کشور ملف بودند تمام محتویات قانون اساس منجمله 

که  ارزشهای اسالم فوق الذکر را رعایت نمایند، طبیع است
تخلف از آن، عدول از قانون و جرم تلق میردید. همچنان 
اساسنامه و مرامنامه حزب وطن نیز، کار و مبارزه اعضای حزب 

های آنان را معین مینمود، عدم   را سمت داده حقوق و ملفیت
رعایت آن عدول از پرنسیپ های قبول شده حزبی تلق و 

 مستوجب مجازات بود. 

ۀ مل از جایاه توضیح شدۀ فوق، اندیشۀ سیاس مصالح
ماهیت ارتجاع اهداف سیاس نیروهای راست افراط و سؤ 
استفاده آنان را مبتن بر تعابیر و تفاسیر قرون وسطایی از دین 

های محل قبیلوی و خراف دس اسالم و آمیزه های آن با باورمق
ارتجاع، برمال ساخته در ارتقای درک سیاس هموطنان 

قش خویش را ایفا مینماید. اندیشه سیاس مصالحه مسلمان ن
مل طرفدار تعمیل سیاست هایی است با عطف توجه به 
ارزشهای اصیل اسالم؛ ول با استفادۀ افزاری از اسالم جهت 

مخالف است. زیرا استفاده  ن اهداف سیاس کامالبدست آورد

                                                 

از مجموعۀ بیانیه های شهید  بیانیۀ اساس مذکور، برگرفتهـ  61
دوکتور نجیب اله منتشر شده به مناسبت بیست سومین سال 

 .53شهادت ایشان، صفحه 
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افـزاری از دین ـ منجمله دین مقدس اسالم ـ آن را ماهیت 
را زیر  راایدولوژی دینیاس ـ ایدولوژی بخشیده، خصلت فس

سوال برده، خواه نخواه ـ مانند تمام ایدولوژی های سیاس ـ 
در میان مومنین انقطاب و صف بندی سیاس را باعث میردد. 
چنین برخوردی نمیتواند به نفع دین باشد. تجارب تاریخ بعد 

اب های متعدد اندیشوی و از رحلت پیامبر بزرگوار اسالم، انقط
صفبندی های متقابل و حت متضاد میان مسلمانان، ناش از 
نقض اصل فراایدولوژی بودن دین و درین مورد، نقض 
 فراایدولوژی بودن دین مقدس اسالم است. نمونه های

افغانستان و » تنظیم های اسالم«، »هشت گانه«و » هفتگانه«
(هم در درون هفت  همدیر برخورد های خصمانه شان در برابر

گانه ها و هشتگانه ها و هم با همدیر)، به مردم مسلمان 
به دین مقدس اسالم نتایج زیانباری را در قبال  افغانستان و

داشته است. نظام های سیاس نامنهاد دین ـ از جمله نظام های 
جمهوری «، »جمهوری اسالم پاکستان«سیاس نامهاد مانند 

و ... در بهترین حالت آن (اگر لحظۀ تصور شود  »اسالم ایران
 مسلمان که چنین حالت وجود دارد) مخالفت های گسترده مردم

را علیه خویش برانگیخته و برخواهد انگیخت. بنابرین مسجد 
م باید محل عبادات و تبلیغ و ترویج محسنات اخالق افراد 

به این اصل مسجد را رعایت  ؛ نه محل سیاست.جامعه باشد
 مسلمانان ـ  و نه مرکز نفاق سیاس مرکز وفاق عبادی و اخـالق
 عالم دین اه شایستۀ اجتماعسازد و جای میان آنان ـ مبدل م
را به مثابه شخصیت مبلغ و مروج عبادات و اخالقیات، مشخص 
ساخته، معنویت و محبوبیت م بخشد و آنان را از شخصیت 
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، هم طرفداری ها را در های سیاس ـ که همیشه و هم زمان
خویش بر م  ا بر ضد مواضع سیاسو هـم مخالفت ها ر حمایت

 انگیزند ـ تفکی مینماید. 

اندیشه سیاس مصالحه مل همچنانکه با بی  بنابرین
توجه بودن سیاست نسبت به دین و یا ضد دین ساختن سیاست 
مخالف است، با سیاس ساختن دین و استفاده افزاری از دین 

 بخاطر بدست آوردن اهداف سیاس، نیز مخالفت جدی دارد. 
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 :مپنجرسنامۀ شماره بیست و  د

 

 امنیتی ـ ملی و مسایل دفاعی ۀمصالح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )قسمت اول(

اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل بنابر ماهیت خویش موضع 
از تامین، تحیم و گسترش صلح و تقویت دفاع بلند مدت 

اجتماع ـ اقتصادی داشته  محمل های آنرا در تمام ابعاد زندگ
متضمن امنیت این محتوی و محمل های آن،  و بمثابه اندیشۀ

سیاست ها و عمل نهادهای سیاس را سمت داده و در تقابل با 
گرایش های اندیشه یی ـ سیاس جنگ طلبانه و محمل های این 
گرایش،استقامت میبخشد. بنابرین اندیشۀ سیاس مصالحۀ 
مل، مانند تمام اندیشه های سیاس دیر جانبدار، رزم آرأ و 
رزمنده است. با چنین دیدی، در این بخش، اهداف دفاع و 
امنیت این اندیشه، افزار دستیابی به این اهداف و طرق باربرد 

ن توضیحات کامال با این افزار را اندک توضیح مینمائیم. ای
توضیح و تشریح شناخت علم ابعاد جنگ (بدترین شل تبارز 
معضله افغانستان) همچنان علل و انگیزه های بروز این ابعاد و 
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مبتن برآن توضیح اقدامات جهت رفع این علل و انگیزه ها و 
 ختم جنگ، مرتبط است. بنابرین :

 و بعد جنگ در افغانستان دو بعد دارد. بعد داخل
خارج. علل اصل و ریشه یی جنگ در خود افغانستان، در بعد 
داخل معضله افغانستان (مناسبات و ساختار اجتماع ـ 
اقتصادی عقب نگهداشته شده و در موقعیت جغرافیایی ـ 

 استراتژی آن) نهفته است. 

 ل نهایی تبارز معضله افغانبه همین ملحوظ جنگ ش
سوب میردید و میردد و ریشه در بعد به بدترین شل آن مح

داخل معضله دارد. منطق است که علل جنگ را نه صرفاً 
درحیطه انگیزه های تبلیغات ـ سیاس آن، بله درعرصه های 
 مختلف معضله افغان نیز جستجو، تشخیص و برجسته ساخت. 

عمده ترین عوامل ریشه یی جنگ در عقب ماندگ شدید 
دی افغانستان نهفته است. که این عقب ماندگ اجتماع ـ اقتصا

مهر و نشان خود را در تمام عرصه های مناسبات و ساختار های 
اجتماع، اقتصادی، سیاس، فرهنگ و در مجموع زندگ مادی 
و معنوی جامعه و مهمتر از همه در ذهن و روان انسان جامعه، 

ر گروه ها بجا گذاشته است. احزاب، تنظیم ها، سازمانها و سای
و شخصیت های انفرادی افغان دخیل (مستقیم یا غیر مستقیم) 

های درون آن اند، که در جنگ، محصول همین جامعه و تضاد
مقابله باهم(استفاده از  گزینش شیوه های عملرد شان در
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ت و ساختارهای ماندگ مناسبا درعقباسلحه گرم)، نیز منشه 
 و اقتصادی و روان اجتماع از آن دارد.اجتماع ناش 

جنگِ سالهای اخیر در افغانستان، نه صرفاً کنش ها و 
اقدامات ستیزه جویانه دولت های افغانستان و اپوزیسیون مسلح 
آنها را در مقابله باهم، بله کنش ها و اقدامات ستیزه جویانه 
متقابل میان الیه های مختلف قدرت در درون دولت ها و 

زسیون آنان را در برابر هم نیز همچنان طیف های مختلف اپو
احتوا مینمود و مینماید. کودتاهای مرر نظام بخش های از 
حاکمیت های دولت علیه بخش های دیر و برخوردهای 

ـ » یم های جهادیتنظ«گسترده مسلحانه میان تنظیم  دوامدار و
چه در مواضع اپوزسیون و چه در قدرت دولت ـ خود مؤید این 

 ه جویانه اند.کنش های ستیز

بعد خارج جنگ، موقعیت  عمده ترین انگیزه محرک
افغانستان در عرصه های سیاس، » جیواستراتژی«حساس 

درت نظام و اخیراً اقتصادی است، که توجه دول همسایه، ق
را بخود جلب نموده است. علل تداوم و  های منطقوی و جهان

سلط جنگ سرد پیچیدگ جنگ کنون افغانستان چه در شرایط ت
و چه بعد از آن نیز، بنابر مداخالت ناش از دلچسپی های 
سیاس، نظام و اقتصادی دول خارج، معطوف به همین 

 واقعیت بوده و است. 

جنگ کنون عد خارجبا تشخیص علل و عاملین ب ،
روی آن سرمایه گذاری نمودند و آنانرا انگیزه های ب ،عد داخل
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هری  بخشیدند. طبیع است کهعمق رشد و گسترش دادند و 
نیات  از کشورهای دخیل خارج، در شرایط و اوضاع مختلف،

، ی مختلفِ مخملتحت ساترها پشت پردۀ ضد افغان شان را
جهاد مقدس، مبارزه علیه تروریزم، و عوام پسندانۀ ( جاذب

تمایالت و گرایشات تباری، مذهبی، زبان، سمت و ... ) 
مان ابتدا در خدمت دستیابی به اهداف پوشانیدند و از ه

سیاس، نظام و اقتصادی خویش قرار دادند. تداوم، گسترش و 
تعمیق تدریج این مسئله، باعث گردید که بعد داخل جنگ در 
مقابل بعد خارج آن، کمرنگ و بعد خارج هرچه برجسته و 

 تعیین کننده به نظر آید. 

م باید مجموع  در بِـُعد خارج معضله افغانستان
اقدامات دول خارج دخیل در قضایای افغانستان را در 
نظرگرفت که هری بنابر دلچسپی های خاص خویش ی یا 
گروه از طرفین داخل جنگ ـ این محصول جامعه عقبمانده ـ را 
در مقابله با طرف یا طرف های دیر، در خدمت خویش قرار 

مفهوم است که ختم ؛ لحوظداده بودند و قرار داده اند. بدین م
جنگ و دست یابی به صلح عادالنه و پایدار، بدون حل 

در ابعاد داخل و خارج آن ـ با در » معضله افغانستان«کامل
نظرداشت طرف های متعدد این ابعاد ـ ممن و میسر نیست و 
 باید آن را در همین گستره در نظر داشت. این گستردگ م

غانستان را هرچه بیشتر پیچیده، است که حل کامل معضله اف
 مغلق و از لحاظ زمان دراز مدت ساخته است.
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 ه جنگ نمدر عین حال باید توجه نمود، همانطوری
 طرف داشته باشد، راه رسیدن به صلح نیز جاده ی تواند ی

از  طرفه نیست. در چنین شرایط گرایش نیروهای متقابل داخل
ا، مناسبات و روان جامعۀ فرهنگ جنگ (که ریشه در ساختاره

عقبماندۀ سنت و قبیلوی دارد) بسوی فرهنگ صلح (که بر پایۀ 
با درجه رشد شعور  مختصات جامعۀ توسعه یافته بنأ م گردد)

ا و درجه سیاس و اجتماع رهبران و فعالین این نیروه
های مؤثر در بعد خارج جنگ، تناسب استقاللیت شان از فکتور

ابرین برای تحقیق پیرامون مسئله صلح، مستقیم دارد. بن
اقدامات و تدابیر طرفهای اصل جنگ، طیف ها و الیه های 
درون این طرف ها و حت موضعگیری های شخصیت های مؤثر 

 ها مورد سنجش قرار داد.ن آنان را م باید با همین معیاردر میا

 بر اندیشۀ سیاس با عطف توجه به این مشخصه، مبتن
، سیاست مصالحه مل بمثابه وسیلۀ دستیابی به مصالحۀ مل

، »)فرهنگ صلح«به » فرهنگ جنگ«این مأمول (گذار از
سیاست ی طرف اصل منازعه تحت رهبری دوکتور نجیب اله 

تداوم  خورشیدی بود که در نتیجۀ1371ـ  1365ط سالهای 
مبارزۀ حاد درون این طرف ـ علیه سنت گراهای عقب مانده یی 

تداوم حضور شان را » مبارزه آشت ناپذیر طبقات«پوشش  که زیر
در قدرت در نظر داشتند ـ در ی مقطع معین زمان، زمینۀ طرح 
یافت و به تدریج به سیاست مسلط و رسم این طرف تبدیل و با 
در نظرداشت اهداف دورنمایی خویش در عرصه دفاع و امنیت؛ 

 ش قرار داد: دستیابی به اهداف ذیل را در برابر خوی
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با توسل به طرق » قراری صلح«ـ قطع جنگ و بر 1
 سیاس، به مثابۀ گام اول .

ـ تنظیم و تعمیل دوکتورین نظام ـ دفاع معطوف به  2
جنگ و در نهایت  تقویت پروسه صلح و مهار نمودن نیروی قهار

 ».حفظ صلح«تأمین امانات مطمین برای 

ت اقتصادی ـ ـ باز سازی تمام عرصه های مناسبا 3
اجتماع متاثر و یا ناش از تداوم جنگ، بوسیلۀ تنظیم و تعمیل 
مبان حقوق، تاسیس ساختار های سیاس، اقتصادی و 
اجتماع مألوف به رفع مبان و ساختارهای محرک جنگ، 
همچنان محوه اثرات اقتصادی، اجتماع، سیاس، فرهنگ و 

 ». اعمار صلح«ه روان جنگ و تقویت، تعمیق و گسترش پروس

پروسه دست یابی به اهداف سه گانه فوق زمان ممن 
بود که جوانب اصل بِـُعد داخل جنگ و یا هم نیروهای درخُور 
 محاسبه در میان آنان، سطح بلند فرهنگ و استقاللیت سیاس
معطوف به منافع مل را جهت آمادگ همزمان برای شرکت در 

 متأسفانه در افغانستان بنابر پروسه صلح تبارز میدادند. ول
 دالیل متعدد، چنین امر ممن نگردید. 

بادرنظرداشت چنین وضعیت، اهداف مطروحۀ سه گانه 
 (که در فوق تذکار یافت) بوسیله ی سیاست مصالحۀ مل
طرف بعد داخل جنگ (دولت جمهوری افغانستان تحت رهبری 

و مرتبط باهم، رئیس جمهور دوکتور نجیب اله) همزمان، موازی 
چنین برخورد بخاطری صورت گرفت تا  مورد اجرا قرار داده شد.
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از ی طرف حقانیت و درست سیاست مصالحه مل را برای 
ذهنیت های عامه داخل و جهان قابل لمس سازد و از طرف 
دیر جوانب متقابل در جنگ را هم تحت فشار اعالم و تعمیل 

های عامه، به آن وادار این سیاست و هم تحت فشار ذهنیت 
نماید که صداقت مطرح کنندگان آنرا باور نموده و سیاست 

و یا در بهترین » شعار های فریبندۀ میان ته«مصالحه مل را 
تلق نه نمایند. این شیوه برخورد » برخورد تاکتی«حالت 

توانست هم در داخل افغانستان، هم در میان افغانهای مهاجر و 
ین الملل، منجمله در سازمان ملل متحد، نتایج هـم در عـرصۀ ب

 ملموس مثبت را در حمایت از خویش به بار آورد.

بنابرین مدافعین سیاست مصالحه مل در ح. د. خ. ا و 
بعد در حزب وطن، نیروی بالنده و مصمم  سیاس، تحت رهبری 
 ،ه بودند که با تبارز سطح بلند فرهنگ سیاسدوکتور نجیب ال

منافع مل و آزاد از امر و نه عاملین بعد خارج تعهد به 
معضله افغانستان، در تفاهم با جامعۀ بین الملل (که سازمان 
 ملل مسئولیت انسجام آنرا پذیرفته بود) حل کامل سیاس
معضله افغانستان را بطور علم مطرح و آنرا گام به گام و در 

و زمینه های جریان مبارزه حاد، عمق و گسترش و غنا بخشیده 
نفوذ و اعتبار آن را در بین جامعه، در میان اپوزسیون و در 
عرصه بین الملل، به تدریج، ترویج و تقویت نمودند. دوکتور 

وظیفۀ نیروهای سالم مل در شرایط «نجیب اله معتقد بود که: 
حساس کنون نه انتظار پسیف برای شرایط مطلوب، بله 
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) . 62»(د چنین شرایط م باشدفعالیت پر تحرک در جهت ایجا
کید مینمود که اگر نیروهای بارها تأ شهید دوکتور نجیب اله

جنگ طلب تالش مینمایند تا بر ما جنگ را تحمیل کنند، ما 
تالش مینمائیم و باور ما اینست که میتوانیم و چرا نتوانیم که 
صلح را بر آنان تحمیل نمائیم. تحمیل صلح بر نیروهای جنگ 

د جانبدار بودن اندیشه سیاس مصالحه مل را مؤید طلب، خو
است. این جانبداری و مبارزه فعال جهت دستیابی به اهداف سه 

  گانه فوق؛ چنین انکشاف نمود:

 مواضع و دیدگاه های ح. د. خ. ا 
  در مـورد مسئـلـه جنـگ و صـلح

یجا با سایر  هاکه ی طرف اصل جنگ و بعداین حزب 
،یل میداد، در نیر احزاب رسموی عمده در این طرف را تش

مراحل مختلفِ بعد از احراز قدرت، برخورد همسانِ رسم با 
در مرحله اولِ بعد از گرفتن  ت. زیرانداش» جنگ و صلح«مسئله 

خورشیدی)، با 1358ـ ششم جدی 1357قدرت دولت (هفتم ثور 
ت اصل آشت ناپذیری طبقا«اعتقاد به ایدولوژی طبقات و قبول 

(در هردو بعد: افغانستان را  ، حل نظام معضلۀ»متخاصم
داخل و خارج آن) مطلق تصور و بر آن پافشاری مینمود. در 

                                                 

بیانیه دوکتور نجیب اله در اجالس مجلس مؤسسان کنگرۀ ـ  62
، برگرفته از مجموعه 1369جبهۀ صلح افغانستان، سرطان 

صاله بیانیه های شهید دوکتور نجیب اله در رابطه به مش م
مل، نشر شده به مناسبت سومین سال شهادت او، گردآورنده: 
عده یی از افغانهای مهاجر مقیم دهل، چاپ: دهل جدید، سال 

 .171، صفحه1999
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خورشیدی) حل  1365ثور  14 ـ1358مرحلۀ بعدی (ششم جدی 
،نظام  معضله بر همان مبنای ایدولوژی عد داخلمنحصر به ب

»ناپذیری طبقات ماند و برای ح» آشت عد باقب ل سیاس
همزیست مسالمت آمیز میان دول «خارج آن بر مبنای نظریۀ 

، عمل نموده» دارای نظام های مختلف اجتماع ـ اقتصادی
سر پرست مستقیم ژینو را با پاکستان، تحت مذاکرات غیر

ذاکرات را هردو طرف توأم . این منمودشروع  سازمان ملل متحد
قت، ادامه میدادند. در های سیاس به هدف دفع الوبا بازی

 ـ کنگره دوم حزب درششم سرطان  1365ثور  14مرحله سوم (
خورشیدی) با انتقاد از برخورد ایدولوژی ح. د. خ. ا در  1369

مسئله جنگ و صلح، حل کامل و همه جانبه معضله افغانستان ـ 
 به حیث ی ـ آن را با وسایل سیاس و خارج در ابعاد داخل

ح و بر مبنای آن سیستم از نظریات سیاس را اصل اساس مطر
انسجام » سیاست مصالحه مل«ارائه نمود که بر مبنای آن 

حزب وطن (در همین کنگره ح. د.  ،یافت. بعد از کنگره مذکور
خ. ا با قبول مرامنامه و اساسنامۀ کیفیتاً جدید به حزب وطن 

 . نمود ، عملنیز بمثابه مدافع پییر همین سیاست مسما گردید)

باید تذکار گردد که گذار از ی مرحله به مرحله دیری از 
مراحل فوق الذکر ـ که در نتیجه مبارزه حاد درون در داخل ح. 
د. خ. ا میسر میردید ـ نیروهای بالنده در این حزب عمل نموده 
و راه را بسوی تأمین صلح م گشودند. درحالیه محافظه 

بل و ترسبات ذهن ناش از این کاران؛ این مدافعین مراحل ق
مراحل در میان رهبران، کادر ها و صفوف حزب، باق و در 
برابر طرح های جدید مقاومت و سازمانده مینمودند. اختالل 
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تداوم منطق پروسه گذار از جنک به صلح ـ که به هدف سبوتاژ 
ت ـ نتیجه کوتاه صورت گرف 1992پالن صلح ملل متحد در اپریل 

 همین محافظه کارانِ وعمل غیرمسووالنه و ضداندیش مل
 بود.» حزب وطن«نامستقل در درون 

  اپوزسیونمواضع و دیدگاههای 
 در مـورد مسئـلـه جنگ و صـلح

کستان و هشت گانه های مقیم پا تنظیم های هفت گانۀ
د ظاهر پادشاه اسبق افغانستان و ـ، طرفداران محممقیم ایران

اپوزسیون مسلح و غیرمسلح  یم غربتکنوکرات های افغان مق
بودند. افزون بر آنان ط نیمۀ دوم دهۀ شصت خورشیدی  دولت

های اپوزسیون مسلح در ، الیه یی از میان قومندانصدۀ روان
داخل کشور که با جوانب خارج جنگ پیوند مستقیم نداشتند، 

،همچنان در میان مهاجرین افغان الیه »قومندانهای داخل«بنام 
 ستقل از تنظیم ها نیز در حال شل گرفتن بودند.ای م

جنگ و «اپوزسیون نیز با مسئله  فوق الذکر نیروهای
 بر خورد یسان نداشتند:» صلح

ن حمتیار، گلبدی ی بنیاد گرا (حزب اسالمتنظیم ها
برهان ال جمعیت اسالماتحاد اسالم ،عبدالرب دین ربان 

یونس خالص) تحت  دـمولوی محم رسول سیاف و حزب اسالم
 پاکستان و بادرنظرداشت منافع استراتژی تاثیر حلقات نظام
این کشور، بطور رسم، یسره و کامل حل سیاس را رد 
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میردند. آنها غلبه نظام را مطرح و در بهترین حالت، بعض از 
 آنها، تسلیم بی قید و شرط جانب مقابل را تقاضا مینمودند.

ددی، حضرت صبغت اله مج ململ گراها(جبهه نجات 
پیر سید احمد گیال محاز ملو حرکت انقالب اسالم مولوی  ن

اه سابق و دی)، همچنان حلقات مربوط به شـد نبی محمـمحم
های مقیم غرب، ط مذاکرات دوجانبۀ مخف، تمایالت تکنوکرات

ول بنابر فشار  ؛را برای حل سیاس مسئله تبارز میدادند
مطرح در بعد خارج معضله، هیچاه نه تنها  نیروهای مؤثر

 ؛حاضر به تائید رسم و علن سیاست مصالحه مل نگردیدند
بله پیوسته این سیاست را رد وخود نیز ـ مانند نیروهای بنیاد 
گرا ـ هیچ نوع طرح را بطور رسم برای حل سیاس مسئله 

 ارائه نه نمودند. 

دت بر بنیاد وح بعداً حزب وحدت اسالم افغانستان که
های هشتگانه مقیم ایران تاسیس گردید، در تشیالت تنظیم

پروسه بازیهای پیچیده مشترک استخبارات ـ که بوسیله ایران و 
با بعض از شخصیت  اتحاد شوروی سازمانده و درهماری

وب درمقامات حزبی و دولت آن وقت های افغان ارتباط منص
سازشهای سری یی را در برخ  افغانستان تعمیل میردید ـ

 بخاطر کسب امتیازات ،استقامت های سیاست مصالحۀ مل
) از همین امتیازات بخاطر 1992تبارز دادند که بعدها (در سال 

 ناکام پالن صلح ملل متحد، سؤ استفاده نمودند.
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قومندانان «درین میان صرف بخش قابل مالحظه یی از 
در میدانها و » داخل معرکه جنگ حضور داشتند و که عمال

بخش عظیم از رنج جنگ را بدوش میشیدند و مصیبت های 
آنرا از نزدی شاهد بودند، تحت تاثیر سیاست مصالحه مل، به 
این سیاست لبی گفتند، عده یی از آنان بطورعلن موضعگیری 
نموده در دفاع از این سیاست قرار گرفتند و بخش هم با قطع 

طق تحت تسلط شان به مناطق صلح (بدون جنگ و تبدیل منا
قبول حضور نیروهای امنیت و ادرات دولت) اقدام نمودند. 
همچنان در میان مهاجرین افغانستان و برخ از روشنفکران 
افغان مقیم غرب، گرایش به حل سیاس معضله افغانستان و 
تحقق مصالحۀ مل تا سهمیری مستقیم شان درین پروسه 

 تقویت گردید.
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 :مششرسنامۀ شماره بیست و  د

 

 امنیتی ـ ملی و مسایل دفاعی ۀمصالح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )قسمت دوم(

حزب وطن که نیروی عمدۀ سیاس در رهبری دولت 
 گردید، بادرنظرداشت مبان جمهوری افغانستان محسوب م

ن بر اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل، فکری سیاس خویش مب
دوکتورین نظام ای را صحه گذاشت که دولت جمهوری 

و  انستان آن را به هدف تقویت مواضع نیروهای مدافع صلحافغ
مطرح و مورد آجرأ قرار داده  ایش های جنگ طلبانهتضعیف گر

  بود. الزم است این دکتورین بطور مختصر توضیح گردد:

عدم تبارز درک متعال  و اراده مستقل مل سیاس
بوسیله عده یی از رهبران اپوزسیون مسلح و مبتن بر آن 
نپذیرفتن اصل حل سیاس و صلح آمیز معضلۀ افغانستان و 
پافشاری شان به حل نظام این معضله، باعث آن میردید که 
دولت جمهوری افغانستان عل الرغم عدم گرایش به تداوم 
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نکه در عرصه سیاس و تبلیغات جنگ، ناگزیر شود ـ همچنا
جهت تقـویت پـروسه تحقق مصالحه مل تالش بعمل م آورد ـ 
درعرصه تقویت دفاع نظام نیزعمل نماید. چنین هدف در سند 
رسم دولت (دوکتورین دفاع ـ نظام دولت جمهوری 
افغانستان) بطور دقیق منعکس گردید. این دوکتورین، بوسیله 

رئیس جمهور افغانستان ط مالقات مؤرخ  دوکتور نجیب اله
خورشیدی، در اجالس وسیع هیئت رهبری  1368اول سرطان 

قوای مسلح جمهوری افغانستان، ابالغ شد. در سند مذکور، 
نخست از همه، دوکتورین نظام؛ چنین تعریف گردیده است: 

» ی به سیستم از نظریات رسم ،اصطالح دوکتورین نظام
 لت و چونگ طرق بیشبرد جنگ، بهدولت در باره خص

ی نظام و محتوی تعلیم و تربیه چونگ تشل ساختارها
منسوبان قوای مسلح اطالق میردد. دوکتورین نظام با علوم 
نظام و بطور کل با تیوریهای نظام این تفاوت را دارد که در 
 اصول صرف آن رهنمودها و مقررات کامل دوکتورین نظام

های ام کادرم باشند که اجرای آنان بوسیله تم نظام شامل
های نین باید فهمید که در باره تیورینظام حتم میردند. چ

ول هنگام که  ؛مختلف نظام میتوان جروبحث طوالن نمود
ها بطور احام رسم تثبیت و خصلت برخ از این تیوری

 را کسب نمودند، تحقق و اجرای آنان حتم دوکتورین نظام
 ). 63(».میردد

                                                 

بیانیه دوکتور نجیب اله در اجالس وسیع هیئت رهبری قوای ـ  63
 1368مسلح جمهوری افغانستان، مؤرخ اول سرطان 
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هر دوکتورین نظام و از جمله دوکتورین نظام جمهوری 
افغانستان، جهات سیاس، نظام و تخنی را شامل م باشند. 
 دوکتورین نظام درینجا بنابر ارتباط، ابعاد مختلفِ سیاس
جمهوری افغانستان را قابل توضیح میدانیم. در سند متذکره 

دوکتورین نظام «ده است: درین زمینه؛ چنین تاکید گردی
جمهوری افغانستان مانند تمام دولت های صلحدوست از 
جهت سیاس، خصلت منحصر دفاع دارد، به این معن که 
 ،جنگ را بمثابه افزار حل تضادهای سیاس دولت ما اصوال
اقتصادی و ایدولوژی مردود میداند. تجربه چندین ساله کشور 

داد که هیچ ی از این مشالت ما بطور قانع کننده نشان 
نتوانست از طریق جنگ حل و فصل گردد. ما سیاست صلح آمیز 
را تعقیب مینمائیم. ما با قاطعیت و بطور متداوم بخاطر حل 
صلح آمیز معضالت تالش مینمائیم. دولت جمهوری افغانستان 
بر ضد کشورهای دیر هیچ نوع پالن تجاوزکارانه و اشغالرانه 

 )64(».ندارد

افزون بر آن برای حل سیاس ابعاد داخل معضله 
: افغانستان، در دوکتورین مورد بحث؛ چنین تذکار گردیده است

بله با تمام قوت  ؛ما نه تنها با دوام جنگ مخالف هستیم«
تالش مینمائیم که هرچه زودتر به جنگ خاتمه بخشیم، جهت 

                                                                                              

 3مه انیس، منتشره روز شنبه خورشیدی، نشر شده در روزنا
. 75و شماره خصوص  17780، شماره مسلسل 1368سرطان 

متن مذکور از زبان پشتو به دری، توسط نویسنده این درسنامه 
 ترجمه گردیده است

 64ـ مؤخذ  64
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یان تامین فضای صلح و هماری در سرزمین افغانستان، در م
مردم کشور خویش و در میان تمام اقشار جامعه افغان و برای 
تاسیس صلح آمیز دولت وسیع البنیاد، شرایط را مساعد سازیم. 
این سیاست، مورد حمایت اکثریت قاطع مردم افغانستان و 
بخش از نیروهای اپوزسیون قرار دارد، بدون ش حیطه این 

یابد. امر طبیعیست که گسترش م  حمایت در آینده هرچه بیشتر
تامین صلح و مصالحه مل صرف وظیفه دولت جمهوری 
افغانستان نیست، تا وقت که نیروهای آشت ناپذیر اپوزسیون و 
حامیان خارج آنان از هدف سرنگون نظام کنون، تداوم 
عملیات نظام و تهدید آنانیه از دولت جمهوری افغانستان 

پالن های ماجراجویانه خویش حمایت مینمایند و همچنان از 
منصرف نشوند، ما چاره دیر نداریم جز اینکه از وطن محبوب 

ها، از قریه ها، از خانه ها، از خانواده ها و از از شهرخویش، 
تمام آن هموطنان شریف دفاع نمائیم که بر ما باور دارند و در 

 ) 65(».امر تامین مصالحه مل با ما هماری مینمایند

ست مصالحۀ مل و تعمیل قاطع و صادقانه آن طرح سیا
و دفاع تبلیغات ،ادامه یافت که  در عرصه های سیاس در حال

درک مستقل و سالم  از ی طرف رهبران تنظیم های جهادی
ر سیاسباوجود امضای توافقات  را تبارز نداده و از طرف دی

ظام و مبتن بر آن خروج کامل قوای ن 1988اپریل  14ژینو در 
، سیاست های جنگ 1989فبروری  15شوروی از افغانستان در 

                                                 

 ـ همانجا 65
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همچنان  بخصوص پاکستان ؛برخ کشورهای خارج طلبانۀ
د موس توانا ـ. بی جهت نیست که سالها بعد محمادامه یافت

در زمینه فقدان دوراندیش و » جمعیت اسالم«رهبران  ی از
چنان نقش ، هم»تنظیم های جهادی«عدم استقاللیت رهبران

 ومت پاکستان در ممانعت از پذیرش سیاست مصالحه ملح
؛ چنین ، به رادیو بی. بی. س»تنظیم های جهادی«بوسیله 

من خودم در همین لحظات خیل قانع هستم : «اعتراف مینماید
 ه من خبر دارم خیلکه اگر ما همراه داکتر نجیب  ـ تا جائی

سالم ـ متحد م شدیم. گذشت ها داشت بخاطر اسالم، به نفع ا
من این گپ را حاال میفهمم و درک مینم. لین اینکه چه چیزی 

عد کر مینم ی چند در صد نداشتن بمانع شد، من ف
نظر(دوراندیش) ما و در عین حال تاثیر اضافه تر، در صدی 

 ).66(».بیشتر را حومت پاکستان باعث شد

یشه سیاس توجه به ابعاد سیاس، تبلیغ و ترویج اند
، به هیچوجه باعث عادمل و تاکید مرجح روی این ابمصالحه 

نگردید. دولت عدم توجه به ب مصالحه مل و امنیت عد دفاع
جمهوری افغانستان از همان آغاز اعالم سیاست مصالحه مل ـ 
که خروج نیروی های نظام اتحاد شوروی از افغانستان را در 

یف قوای مسلح جمهوری پی داشت ـ به تقویت کم و ک
افغانستان توجه مسووالنه مبذول داشت که بر اساس آن 
احضارات محاربوی قوای مسلح به سطح عال آن تدارک گردید، 

                                                 

، از 1996ـ  1900ظاهر طنین، افغانستان در قرن بیستم ـ  66
 347فحه مجموعه برنامه های بی. بی. س، ص
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قوای مسلح جمهوری افغانستان از لحاظ کمیت صفوف و 
کادرهای مسل دارای مورال عال محاربوی گسترش یافت، 

گرفته شد و اکماالت تخنی محاربوی بیشرفته و مدرن بار 
لوژستی کیفیت بهتر کسب نمود. در نتیجۀ این تدارکات قوای 
مسلح جمهوری افغانستان ط سالهای دفاع مستقالنه عمال ثابت 
نمود که به ی از قویترین، آبدیده ترین و بامورال ترین قوای 
مسلح  در منطقه، تبدیل گردیده است. افزون بر آن بنابر خصلت 

فرامنطقوی جنگ تحمیل بر دولت جمهوری  گسترده و
افغانستان و شرکت اتباع کشورهای مختلف منطقوی و 

ن مسلح در میدانهای فرامنطقوی در صفوف و کادرهای اپوزسیو
تسلیح و تمویل آنان بوسیله کشورهای متعدد  جنگ و همچنان

خارج، در دوکتورین نظام جمهوری افغانستان به منظور 
درخواست کم نظام از دوستان بین  محفوظ داشتن حق«

بدین ملحوظ دولت «... نیز چنین قید گردید که: » الملل
جمهوری افغانستان این حق را برای خود محفوظ نگهمیدارد که 
به دوستان بین الملل خود مراجعه نموده و آن افرادی را جلب 
نماید که میخواهند به رضا و رغبت خود با ما هماری نمایند. 

همان روشن است که ما دوستان بین الملل زیاد داریم و با  به
اعتقاد و باور کامل در مقابل مداخالت مستقیم خارج، با ما 
کم و هماری مینمایند، ول بازهم ما از هماری با تمام 
کشورهای خارج و در گام نخست با کشور های همسایه ـ بر 
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اخله در امور داخل بنیاد اصل احترام به حاکمیت مل، عدم مد
 )67(».همدیر و برابری حقوق ـ پشتیبان مینمائیم

اگرچه بعد از خروج کامل نیروهای نظام اتحاد شوروی 
، قوای مسلح جمهوری افغانستان 1367دلو  26از افغانستان در 

مسولیت کامل دفاع مستقالنه از کشور را با افتخار و موفقیت به 
کر در دوکتورین دفاع ـ نظام عهده گرفت، مبن طرح فوق الذ

جمهوری افغانستان، حت به ی فرد خارج نیز در جبهات 
جنگ جانب دولت، امان شرکت داده نشد، ول معقولیت اصل 
فوق را در اندیشه سیاس مصالحه مل بمثابه امان مورد 

 استفاده در شرایط ضرور، تسجیل نمود.

پروسه مصالحه باچنین برخوردی ط مدت اعالم و تعمیل 
) ه  1371ـ 1365مله دوکتور نجیب الخورشیدی) همانطوری

های از اپوزسیون مسلح ش بین مینمود، بنیادگراترین بخشپی
 دولت جمهوری افغانستان و همچنان حامیان منطقوی و جهان
شان، هم در میدان های نبرد مسلحانه و هم در عرصه تبلیغات، 

ردم را کماکان و ذهنیت های نتوانستند انگیزه های محرک م
عامه را مانند گذشته به طرفداری از داعیه جنگ طلبانه شان، 
حفظ نمایند. اندیشه سیاس مصالحه مل و تعمیل شجاعانه 
سیاست های کوتاه مدت و دراز مدت مبتن بر آن، به مرور 
زمان توانست ذهنیت های عامه افغانستان، منطقه و جهان را بر 

افروزان بسیج نموده و در نتیجه طرفداران  ضد جنگ و جنگ

                                                 

 64ـ مؤخذ نمبر  67
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حل نظام معصله افغانستان را به قبول حل سیاس و صلح آمیز 
معضله افغانستان وادار سازد. بدین طریق آنطوریه دوکتور 

 نجیب اله میفت؛ صلح را بر ایشان تحمیل نماید. 

درست در شلیری چنین فضایی است که گلبدین 
امانات ترین، پرمدعاترین و بنیادگراترین حمتیار ی از با 

رهبران اپوزسیون مسلح مقیم پاکستان، بر حقیقت وضعیت 
ناکام عملیات جالل «ایجاد شده اعتراف نموده؛  مینویسد: 

آباد؛ تداوم حومت نجیب و آتش بس بعض گروه ها با او؛ 
یجا شدن برخ از قومندانان نامنهاد نفوذی با خاد؛ بازگردیدن 

جدد شاهراه کابل گردیز به وسیلۀ رژیم؛ گسترش کمربند امنیت م
شهر کابل تا لوگر و میدانشهر؛ رفت و برگشت مصوون کاروانهای 
اکماالت رژیم در شاهراه سالنگ؛ انحالل حومت مؤقت 
مجاهدین؛ جنگ [احمد شاه ] مسعود در شمال علیه حزب 

ت؛ تبلیغات اسالم که به تدریج به محالت دیر گسترش م یاف
شدید خبر رسان های غربی به نفع رژیم کابل و برخالف 
مجاهدین؛ عدم اعتراف در مورد حومت مؤقت مجاهدین از 
جانب پاکستان و... به چنین حالت خطر ناک و سرانجام به 
چنان رکودی منجر شد که برای شستن آن به ی ابتکار جدی 

 )68(».ضرورت بود

                                                 

؛ 60گلبدین حمتیار، پی توطئ بربنی یری، صفحه ـ  68
برگردان مطلب نقل قول شده، از متن زبان پشتو به دری، 

 بوسیله نویسنده این اثر صورت گرفته است
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ر را نه در میان تنظیم خویش و نه او نیرو و افزار این ابتکا
در مجموع تنظیم های اپوزسیون و حامیان خارج شان م یابد، 
بله درمیان مخالفین مصالحۀ مل در رهبری ح. د. خ. ا و 
قوای مسلح جمهوری افغانستان و در میان آنهایی م یابد که 
خود را مانند گلبدین در بیانه گـُم نموده، از افغانیت بیانه 

آی. اس. «و » کا. گ. بی«شده و مطابق به سناریوی مشترک 
، به 1368حوت  16در خدمتش قرار داده شده بودند تا در » آی

 یعن کودتای نظام متوسل شوند. » ابتکار جدی«این 

احمد شاه مسعود قومندان دیر پرمدعا، نیز بعد از آنکه 
یه قدرت به کابل انتقال و بر ار» ستون پنجم« روی شانه های 

تکیه زد، ط مالقات با ی هیئت عربی، در مورد حقیقت 
وضعیت ایجاد شدۀ ناش از اعالم و تعمیل سیاست مطالحه 

مسلمانان در روزهای قبل از «...مل؛ چنین اعتراف نمود: 
امیدی رسیده بودند که سرنگون رژیم سابق به حالت از نا

عین زمان دشمنان  بازتاب آن در اکثر جبهات مالحظه میشد. در
ی خدا دست به کار شدند تا نقشه های خود را عمل سازند و جا

اسالم دیر بدهند. همۀ حومت نجیب را به ی حومت غیر
 ومت بیطرف را میل حشما در جریان بودید و اخبار تش
شنیدید. از تحرکات نمایندۀ ملل متحد [بنین] سیوان میان کابل 

هیچس نم توانست تصور کند که و پشاور آگاه داشتید. 
وضع به کجا م انجامد. هم فاصله گرفتن از مجاهدین را 

 14آغاز کردند. حت نزدی ترین کسانیه همراه ما در مدت 
سال صبر و استقامت نشان دادند از جمود و بنبست در اوضاع 

نظرداشت منافع ملت و دولت نظام به یاس رفته بودند و با در
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های مصالحه با رژیم نجیب را ایجاد کرده بودند.  های شان پل
. حالت بیم و ترس گرفتار شده بودندخود تنظیم های جهادی به 

هم متوجه به طرح نماینده ملل متحد بنین سیوان بودند. به 
 ».طرح تشیل حومت بیطرف اکثر تنظیم ها موافقت کردند

)69( 

طرح  به«در رابطه به این اعتراف احمدشاه مسعود که 
، گلبدین »تشیل حومت بیطرف، اکثر تنظیم ها موافقت کردند

حمتیار هم اعتراف دارد و در زمینه بعد از تماس روی توافقات 
مخف برهان الدین ربان با روسها ـ که در نقل قول ذیل نیز با 
تذکار کلمه توطئه به آن اشاره مینماید ـ و فعالیت های بنین 

 معضله سیوان نماینده سرمنش ملل متحد برای حل سیاس
در مورد تشل «افغانستان در آن وقت؛ چنین نوشته است: 

حومت مؤقت، اکثر گروه های افغان موافقه نموده و لست 
اعضای کابینه را تهیه و به بنین سیوان سپردند. دو گروه که یا از 
اصل توطئه بی خبر بودند و یا به آنان وظیفه داده شده بود با 

طرح مخالفت شان را اعالن نمودند، ول به مخالفت آنان این 
 اهمیت خاص داده نشد.

[برهان الدین] ربان که از جریان مخف واقف بود، در 
ظاهر با این طرح و لست اعضای حومت، موافقت خود را اعالن 

                                                 

، با ترجمه از 4، صفحه 1993اپریل  15نشریه مجاهد، دوشنبه ـ  69
، نشر شده در روز 426ره ، شما»المسلمون«هفته نامه معروف 

 1993جمعه مؤرخ دوم اپریل 
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نمود. بنابرین از اعضای کابینه دعوت بعمل آمد که جهت رفتن 
یوان، خود را به اسالم آباد به کابل  همراه با بنین س

 )70(».برسانند

نه تنها گروه اپوزسیون مسلح افغان مقیم پاکستان و 
بله کشورهای منطقوی و فرامنطقوی دخیل در معضله  ؛ایران

افغانستان نیز با تحقق پالن صلح پنج فقره یی سرمنش سازمان 
 ملل در مورد حل معضله افغانستان، موافقت نمودند. 

های معتقد مبارزۀ پر از فراز و نشیبِ نیرو نتیجۀچنین بود 
به اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل که تحت رهبری دوکتور نجیب 
اله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن، با در نظرداشت 
منافع مل کشور، همه ظرافت ها و باری های مبارزۀ آگاهانۀ 

د و با از خود سیاس را در اوضاع و شرایط بحران در نظر داشتن
گذری و فداکارانه عمل میردند تا راه را برای تحقق آرمانهای 

انستان باز نمایند. ول دولت اتحاد صلح خواهانه مردم افغ
شوروی تحت رهبری گرباچوف با اخذ چهار ملیارد دالر از 

در  عربستان سعودی، استخبارات آن کشور را مؤظف ساخت تا
ی. اس. آی پاکستان ـ که مخالف هماری با اطالعات ایران و آ

تحقق پالن صلح ملل متحد و تامین ثبات در افغانستان بودند ـ 
تا با براندازی دولت جمهوری افغانستان، قدرت را مطابق 

                                                 

؛ 75گلبدین حمتیار، پی توطئ بربنی یری، صفحه ـ  70
برگردان مطلب نقل قول شده، از متن زبان پشتو به دری، 

 بوسیله نویسنده این درسنامه صورت گرفته است
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) 1371عقرب  24( 1991نوامبر  15اعالمیۀ مشترک مؤرخ «
حومت «به » اتحادشوروی، فدراتیف روسیه و هیئت مجاهدین

انتقال بغاوت «تسلیم نماید. سرانجام این توطئه با » اسالم
حومت جمهوری  1371حمل  26آغاز و با کودتای » شمال

اتحادشوروی در میان حزب » ستون پنجم«افغانستان توسط 
پنج فقره  پالن وطن و دولت جمهوری افغانستان سقوط داده شد،

 ای صلح ملل متحد سبوتاژ و در نهایت قدرت با تدویر محفل
حومت « ت خارجه بوسیله عبدالوکیل وزیر خارجه بهدر وزار

اسالم و و ساخته شده در » انتقالتوافق شده در مس
در نتیجه افغانستان بسوی موج دیری از  وتسلیم پاکستان، 

 .دایره شیطان جنگ سوق داده شد
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 تم:بیست و هفرسنامۀ شماره  د

 

 مصالحۀ ملی و روابط بین المللی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل، افزار اندیشه یی نیروهای 
علل و عوامل ابعاد داخل و و رفع سیاس عالقمند به شناخت 

 اندیشه محسوب گردیده؛ همچنان اینافغانستان  ۀخارج معضل
بر را در تنظیم روابط خارج متعادلِ مبتن  ی متذکرهنیروها

کشور نیز یاری میرساند.  منافع مل 

در درسنامه های قبل  این مجموعه، علل و عوامل اصل
 و ریشه یی معضلۀ افغانستان را در خود افغانستان (عقبماندگ
 ـ اقتصادی و موقعیت حساس جیو ـ استراتژی شدید اجتماع
 ،آن) خوانده و استدالل نمودیم که دول و سایر نیروهای سیاس

گ سرمایه های جهان و قدرت های مافیایی فرامرزی، با بزر
شناخت از علل و عوامل این بعدِ از معضله و سؤاستفاده از آن، 
گرایش هایی را در استقامت دلچسپی ها و منافع خویش ایجاد و 
این گرایش ها را با سرمایه گذاری های شان  تقویت نمودند که 

وامل داخل معضله باعث نفوذ آنان در پیچ و مهره های ع
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گردیده و در نتیجه وضعیت را شل و محتوی بخشیدند که 
 .رج معضله متبارزتر به نظر میرسداینک بعد خا

باصرفنظر از مرور گذشته های تاریخ و لشر کش های 
جهانگشایان بزرگ به سرزمین اجدادی ما و تحلیل و استنتاج 

ت جیو ـ علل و عوامل این لشرکش ها مبتن بر اهمی
استراتژی این سرزمین، اگر توجه را به تاریخ معاصر افغانستان 
برگردانیم، حقایق تاریخ و کنون مؤید مضمون و محتوی 
مختلف از امواج متعدد مداخالت خارج است که در بستر 
دریای اهمیت جیو ـ استراتزی کشور ما، تحری  و برای وطن و 

 مردم ما فاجعه برپا نموده اند. 

رقابت های استعماری بریتانیای کبیر و روسیه تزاری، 
آنان در منطقه و اهمیت جیو ـ استراتژی » بازی بزرگ«

افغانستان درین بازی که سرانجام این کشور را بعد از تحمیل 
میان شان تعریف و » سپر حایل«مرر فاجعه بر مردم آن، بمثابه 

و » شرق«ت با چنین هویت آن را به رسمیت شناختند. رقاب
 گرهاه این در بستر جنگ سرد که افغانستان را بمثابه» غرب«
، به جهنم آتش و خون مبدل نمود و اینک امواج »جنگ سرد«

پی در پی برخاسته کنون مداخالت در شرایط جدید (شرایط 
و افزون  شل گرفتۀ اقتصادی در آسیای مرکزی و جنوب آسیا

) باز افغانستان اقتصادی ش دست نخوردۀبا ارز بر آن ظرفیتهای
به میدان بزکش قدرت های جهان و منطقوی، ا را هم کشور م

بزرگ سـرمایه هـای جهان و مافیای بین الملل مواد مخدر 
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 م گرفته و قربان مبدل نموده که پیوسته از مردم ما قربان
 گیرد. 

در مجموع و بخصوص ط نیم قرن گذشته و هم اکنون 
هان و محورهای منطقوی حافظ منافع آنان نیز؛ قدرت های ج

جهت مداخالت مخف، نیمه علن، علن و حت لشر کش های 
دۀ افزاری بعمل فامستقیم شان، از عوامل افغان خویش است

آورده و همین عوامل بوده اند که جهت این مداخالت و لشر 
 کش های ضد افغان، زمینه فراهم نموده اند. 

ی قدرت های دخیل جهان و منطقوی در درک از استراتیژ
مورد افغانستان، همچنان از دول همسایه؛ توازی، تقاطع، تقابل 
 ،نظام ،و تضاد آنان که در عرصه های مختلف سیاس
استخبارات، اقتصادی، اجتماع و فرهنگ تبارز مینمایند، خود 
پیچیدگ وضعیت کنون کشور و دشواری بیرون رفت از این 

نشان میدهد. کشورهای خورد و بزرگ و دور و  وضعیت را
نزدی دخیل، هری منافع خود را دارند و مطابق به آن عمل 
نموده اند و مینمایند؛ ول ما افغانها که خود و بنابر عدم درایت 
رهبران سیاس مان، در ابتدا باعث شده ایم که سر رشته 

ه خارج شلیری و تشدید معضله و در نتیجه حل آن را نیز ب
ها بسپاریم، بعد از چار دهۀ تجربه زنده و بعد از این همه 
فاجعه، ویران و خون و آتش، باید این درایت را تبارز دهیم که 

ل و متمدن، در قبال وما را قادر سازد تا بمثابه افغانان مسو
وضعیت کنون مادروطن خویش و راه های بیرون رفت از آن، با 

 ارایه نمائیم و عمل کنیم.  مسوولیت باندیشیم، طرح 



 درسنامه برای اعضا و هواخوهان حزب وطن ] 290[ 

 

همانطوریه بارها تاکید گردیده که علل اصل و ریشه یی 
معضلۀ افغانستان در خود افغانستان است؛ ریشه حل این 
 ونگمعضله را نیز میباید در خود افغانستان، بخصوص در چ
نقش انسان افغانستان و بیشتر در اندیشه و عمل افراد مستعد و 

نمائیم. زیرا بخش های فعال این قشر از افراد  متبارز آن جستجو
جامعه در وضعیت کنون است که چه بسا به دالیل و انگیزه های 
متعدد به اقطاب متعدد تقسیم و از این میان عده یی به افزار 
تامین منافع و اهداف دول خارج مبدل و از خود بیانه گردیده 

کر و اندیشه یی اند. برای رفع این وضعیت قبل از همه به تف
ضرورت داریم که رفع این انقطاب و از خود بیانگ نموده، 
 مان کم را تقویت و در امر بازیابی خویشتن افغان وفاق مل
 مبان مصالحه مل نماید. به عقیده این قلم، اندیشه سیاس
چنین تفکری را در چنین بستری، هسته گذاری نموده و غنا 

تاکید میدارد که نه تنها ماهیت بخشیده است. این اندیشۀ 
رویدادهای فوق الذکر و نقش و غرض کشورهای خارج و 
مواضع خود راـ بمثابه شهروند افغانستان ـ درین رویدادها، بله 

مح  مجموع روابط و مناسبات خارج کشور را نیز م باید با
مبتن بر آن ارزیابی و استنتاج  ،منافع مل افغانستان سنجید

عکس العمل خویش را تنظیم کرد. بدین ملحوظ ضرور  نمود و
، »مح«میردد تا نخست از همه، به مضمون و محتوی این 

و اینکه این مفهوم محمل چه معان یی » منافع مل«یعن مفهوم 
 است، کم توجه عطف گردد.

منافع مل؛ منافع جمع تمام باشندگان ی جغرافیای 
محدوده منافع صرفاً ی فرد،  مشخص و تعریف شده مل (نه در
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ی قوم، باشندگان ی سمت، گویندگان ی زبان، افراد شامل 
ی قشر، الیه و یا سازمان اجتماع و یا ی حزب سیاس) را 
شامل م باشد. بنابرین منافع مل م باید منافع مشخص و 
تعریف شده یی باشند که تمام باشندگان ی کشور جهت 

وضعیت مشخص و دستیابی، حفظ، تح یم و تقویت آنان در ی
 مقطع معین زمان، با قبول قربان تالش و مبارزه نمایند. 

 در تعریف فوق به دو مسئله اهم باید توجه گردد: 

ـ هیچ یِ از جوامع بشری نمیتواند وحدت مل را تبارز 
دهد تا افراد متشله آن، اراده جمع را در دفاع از آن ارزشهای 

سجیل شده مل نشان ندهند که در ی جامعه تعریف و ت
 ،برمبنای تصامیم ساختارهای ممثل اراده مل ،دموکراتی
پذیرفته شده اند و منافع مل را افاده مینمایند. صرف درین 
صورت است که جامعه نشان میدهد به سطح باالی از رشد 
خودآگاه مل دست یافته و به مفهوم ملت عینیت بخشیده 

صورت مفهوم منافع مل و توجه به حفظ، تحیم و است. درین
 کشور مدنظر م تقویت آن، بیشتر در روابط و مناسبات خارج

 باشد.

ـ ارزش های شامل منافع مل هم در بعد داخل حیات 
اجتماع، اقتصادی، سیاس و فرهنگ ـ در جوامع که هنوز به 

زشهای جزم و قوام مل نرسیده اند ـ و هم در بعد خارج آن، ار
محجر دایم البقای تاریخ نبوده، بله خصلت سیال و تغییر 
پذیر داشته، تشخیص و تعریف آنان تابع تحلیل مبتن بر خرد 
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اجتماع، اقتصادی، سیاس و مشخص مل از اوضاع و شرایط 
فرهنگ کشور در مقاطع معین تاریخ و چونگ اثرات آن بر 

مسئله یی که در ی وضعیت روابط خارج است. بدین ملحوظ  
 مشخص میتواند ارزش مبرم شامل منافع مل و در مقطع زمان
ی کشور تلق گردد، با تغییر اوضاع و شرایط و در ی مقطع 
زمان دیر، از درجه مبرمیت آن کاسته و یا حت از فهرست 
منافع مل حذف گردد و یا برعکس برخ از ارزشها از اهمیت 

ردار و یا هم ارزشهای جدید و جدیدتری شامل هرچه بیشتر برخو
فهرست منافع مل ی کشور گردد. حقایق تاریخ و کنون مؤید 
 آن اند که کشورهای مختلف، بادرنظرداشت سطح رشد اجتماع
ـ اقصادی، همچنان سطح قدرت (اقتصادی و نظام و در نتیجه 
(شان در عرصه بین الملل و فرهنگ نفوذ و اعتبار سیاس 
فهرست حاوی مسایل مربوط به منافع مل شان را با ابعاد 
متناسب به آن انسجام داده، تعریف مینمایند و در روابط و 
مناسبات خارج شان در پی تحقق و دستیابی به این منافع، 

 تالش مینمایند. 

در شرایط کنون ـ با صرفنظر از تذکر جزئیات آن ـ عمده 
 فع مل کشور ما عبارتند از:ترین شاخص های شامل فهرست منا

حفظ استقالل سیاس، دفاع از تمامیت ارض و تحیم و  ـ
 تقویت حاکمیت مل کشور.
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تحیم وحدت مل و به این منظور تسریع و تقویت  ـ
 ،اجتماع مظاهر زندگ در تمام پروسه قوام مل

.ـ امنیت و دفاع فرهنگ ،اقتصادی، سیاس 

ات در کشور مبتن بر اصول و تامین وتحیم صلح و ثب ـ
. مصالحه مل مبان 

اعمار مجدد، بازسازی، رشد و انکشاف متوازن تمام  ـ
عرصه های زندگ اجتماع ـ اقتصادی بمنظور ارتقای 
سطح زندگ قاطبه مردم و در مجموع کم به تقویت و 
تسریع پروسه گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح در 

 کشور.

 تحقق اصول دموکراس در کشور. تامین عدالت و ـ

افزایش نقش و اعتبار افغانستان در عرصه بین الملل  ـ
مبتن بر ارزشهای مندرج منشور سازمان ملل متحد و 

 اعالمیه جهان حقوق بشر.

هر اندیشه، گفتار و عمل را که افراد جامعه، نیروهای 
ر سیاس و از جمله دولت افغانستان و یا هم کشورهای خارج د

مناسبات و روابط شان با کشور ما  و یا در سایر سیاست های 
افغان شان تبارز م دهند، باید با محِ شاخص های فوق 
سنجیده شوند، در صورتیه که به شل از اشال به تقویت این 

فع مل ما مطابقت داشته و در شاخص ها کم مینماید با منا
که باید علیه چنین آن ریشه در اهداف ضد افغان دارند غیر
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گرایشات و جهت افشای ماهیت آنان مبارزه گردد. با توجه به 
 مصالحه مل اندیشه سیاس ،مفهوم توضیح شده از منافع مل
اهداف و وظایف را مطرح نموده که منطبق با حفظ، تحیم و 
تقویت ارزشهای شامل منافع مل ما درین مرحله از رشد و 

ی کشور ما بوده و از چنین موضع انکشاف اجتماع ـ اقتصاد
روابط و مناسبات خارج نیروهای سیاس معتقد به این اندیشه 

 را نیز سمت و استقامت میبخشد.

فصل دوازدهم قانون اساس جمهوری افغانستان، مصوب 
ـ که قانون  1369و تعدیل شده در لویه جرگه  1366لویه جرگه 

باتوجه به منافع  اساس مصالحه مل نیز خوانده شده است ـ
مل کشور،  سیاست خارج جمهوری افغانستان را در آن موقع؛ 

 چنین انتظام بخشیده بود : 

: سیاست خارج جمهوری افغانستان برمبنای 132ماده «
تامین منافع مل، تحیم استقالل و حاکمیت مل، تمامیت 
ارض کشور، حفظ صلح و امنیت جهان، همزیست مسالمت 

وی حقوق و انکشاف همه جانبه هماری بین الملل آمیز، تسا
 استوار است.

: جمهوری افغانستان منشور سازمان ملل 133ماده 
متحد، اعالمیه جهان حقوق بشر و سایر اصول و مبان قبول 

 شده حقوق بین الملل را احترام و رعایت میند.

: جمهوری افغانستان سیاست عدم انسالک را 134ماده 
ل مهم سیاست خارج دولت تعقیب کرده و به به حیث اص
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بمثابۀ ی از بنیانگذاران جنبش عدم انسالک در جهت نیل به 
 اهداف آن تالش میند.

: جمهوری افغانستان خواهان برقراری و 135ماده یصد 
تحیم مناسبات دوستانه با همه کشورها بخصوص کشورهای 

، اجتماع و همجوار و اسالم بدون در نظرداشت نظام سیاس
اقتصادی آنها، مبتن بر اصول تساوی حقوق، احترام متقابل به 
استقالل، حاکمیت مل، تمامیت ارض، عدم مداخله در امور 
داخل یدیر، عدم توسل به زور، تهدید و یا قوه، تقبیح همه 
 ال مداخله و تجاوز، اجرای صادقانه تعهدات بین المللاش

 ول شدۀ حقوق بین الملل م باشد.مطابق اصول و موازین قب

: جمهوری افغانستان از مبارزه مردمان و ملل 136ماده 
بخاطر صلح، استقالل مل، دموکراس، ترق اجتماع و حق ملل 
در تعیین سرنوشت شان پشتیبان نموده برضد استعمار، 
استعمار نو، صهیونیزم، راسیزم، اپارتاید و فاشیزم مبارزه 

 مینماید.

: جمهوری افغانستان از مبارزه بخاطر خلع 137مادۀ 
سالح عام و تام، قطع مسابقات تسلیحات در زمین و فضا، عدم 
گسترش و امحای سالح هسته یی و کیمیاوی و سایر انواع سالح 
کشتار جمع، از بین بردن پایاه های نظام خارج، رفع 

ی و تشنجات بین الملل و استقرار نظم نوین وعادالنه اقتصاد
 اطالعات بین الملل پشتیبان میند.
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:در جمهوری افغانستان تبلیغ جنگ ممنوع 138مادۀ 
 )71(»است

اندیشه  همچنان حزب وطن ـ حزب مبتکر انسجام و تعمیل
 1369در مرامنامه مصوب کنگره سرطان  سیاس مصالحه مل ـ

های اساس سیاست خارج خود را؛ چنین ادخویش، بنی
حزب در حالیه حفظ و استحام منافع «بود:  فرمولبندی نموده

و مصالح علیای مل کشور را اساس دایم سیاست خارج خود 
قرار میدهد، در راه اهداف اساس زیرین در عرصه سیاست 

 خارج مجاهدت مینماید: 

حفظ و تحیم استقالل مل، حاکمیت مل و تمامیت  ـ
.ارض  

 پیرامون فراهم آوری شرایط مساعد بین الملل ـ
  افغانستان بمنظور قطع جنگ و استقرار صلح در کشور.

 و حزب در تساند با سایر نیروهای سیاس، مل ـ
ها بخاطر حل و فصل وطندوست در جهت تسریع فعالیت

سیاس و عادالنه مسئله افغانستان بر اساس اصول و 
قواعد شناخته شده بین الملل و تبدیل افغانستان به 

                                                 

مجموعه کامل قوانین اساس افغانستان، چاپ اول میزان ـ  71
ه، ترتیب و چاپ بوسیله ریاست نشران وزارت عدلیه ، تهی1386

 .479ـ  476جمهوری اسالم افغانستان، صفحات 
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بیطرف دایم و غیر نظام مساع ی زون صلح، 
  بخرج میدهد.

جلب کم هـا و مساعـدت هـای الزم کشورهـا و  ـ
مـوسسات بین الملل در امرعودت مهاجرین، اسان 
مجدد عودت کنندگان، حل معضالت حاد انسان و 
اجتماع، التیام زخم های ناش از جنگ، اعمار مجدد 

  فغانستان.و تامین انکشاف اقتصادی ـ اجتماع ا

 حزب در عرصه سیاست خارج از اصول ذیل پشتیبان مینماید:

پیروی از سیاست عدم انسالک و بیطرف تأم با قضاوت  ـ
.آزاد در مورد مسایل بین الملل  

  پیشبرد دپلوماس مستقل، فعال و متوازن . ـ

رعایت منشور ملل متحد، اعالمیه جهان حقوق بشر و  ـ
 شده بین الملل.  سایر موازین شناخته

تامین، گسترش و تحیم مناسبات حسنه و هماریهای  ـ
متقابال مفید کشور با تمام دول جهان بخصوص با 
کشورهای همسایه، اسالم و غیر منسل بر اساس 
 ،تمامیت ارض ،اصول احترام به استقالل، حاکمیت مل

  همزیست مسالمت آمیز و عدم مداخله در امور یدیر.
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ـامین روابـط عـادالنه و قـابل قبـول در همه ابعـاد روابط ت ـ
خارج براساس اصول و قواعد شناخته شده بین 

 .الملل 

سهمیری در مساع جمع جامعه بین الملل برای  ـ
حفظ و استحام مبان صلح و امنیت بین الملل و حل 
مسایل عموم بشری مانند پایان دادن به مسابقات 

ع سالح و قبل از همه خلع سالح هستوی تسلیحات، خل
و امحای سایر انواع سالح های کشتار جمع، حل 

  سیاس منازعات منطقوی.

پشتیبان از تمام مردمان و نیروی های سیاس و  ـ
اجتماع پیرو دموکراس و صلح در همه کشور ها و 
دفاع از حقوق و خواسته های عادالنه تمام مردمان 

  جهان.

مساع بخاطر امحای فقر، عقبماندگ، حمایت از  ـ
 مرض، بیسوادی، اعتیاد و آلودگ محیط زیست. 

حزب به منظور گسترش و تعمیق شناخت و تفاهم  ـ
متقابل، هماری و دوست افغانستان با همه مردمان 
جهان، روابط و مناسبات خود را مبتن بر استقالل، 
 تساوی کامل حقوق، عدم مداخله در امور یدیر،
احترام متقابل و هماری های متقابال مفید با احزاب، 
سازمان ها و جنبش های سیاس و اجتماع طرفدار 
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صلح و دموکراس در تمام جهان، توسعه و تحیم 
 ). 72(»میبخشد

همچنان دوکتور نجیب اله ط گزارش اساس کمیته 
 7-6مرکزی ح. د. خ. ا به اجالس دومین کنگره حزب (مؤرخ 

ورود قوای نظام «) با تاکید روی این حقیقت که 1369سرطان 
ع مل افغانستان مطابقت شوروی به افغانستان ... با مناف

در چارچوب مش «...)؛ خاطرنشان ساختند که: 73»(نداشت
مصالحه مل حزب توجه خود را به ایجاد زمینه های عودت 

ه قطعات شوروی از افغانستان، دفاع مستقالنه از کشور که زمین
را برای دیالوگ میان افغانها و حل جوانب خارج مسئله 
افغانستان مساعد سازد، معطوف نمود. در تفاهم با رهبری 
اتحاد شوروی، ما اصل خروج قطعات شوروی را مطرح نمودیم. 
این امر که با مش دولت جدید شوروی تحت رهبری میخائیل 

خ از گرباچوف مطابقت داشت، اساس مطمین را برای رفع بر
عوامل که موجب دوام مداخالت خارج و جنگ در افغانستان 
میردید، مساعد نمود و تصمیم اصول در نتیجه سیاست 

 1988اپریل  15مطابق به  1367حمل  26مصالحه مل بتاریخ 
موافقتنامه های ژینو میان افغانستان و پاکستان به امضا رسید و 

                                                 

ـ ر. ک: به مجموعه بخش از بیانیه های شهید دوکتور نجیب  72
اله در رابطه به مش مصالحه مل، منتشر شده به مناسبت 

 326و  325سومین سالرد شهادت ایشان، صفحات 
عه بخش از بیانیه های شهید دوکتور نجیب ـ ر. ک: به مجمو 73

اله در رابطه به مش مصالحه مل، منتشر شده به مناسبت 
 128سومین سالرد شهادت ایشان، صفحه 
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حده امریا در پای دو قدرت بزرگ اتحاد شوروی و ایاالت مت
این سند به عنوان تضمین کنندگان امضا نمودند. خروج کامل 

که ی تصمیم  1367دلو  26قوای شوروی از افغانستان در 
تاریخ و عمل جسورانه حزب و دولت جمهوری افغانستان بود از 
ی سو صداقت دولت جمهوری افغانستان را در اجرای تعهدات 

ینو ثابت ساخت و از سوی دیرنشان ناش از موافقتنامه های ژ
دهنده آن بود که حزب و دولت با قبول تمام عواقب آن، قاطعانه 
مصمم بوده است از وطن خود مستقالنه دفاع نماید و وظایف 
وطندوستانه خود را در شرایط فقدان قوای خارج انجام دهند. 
ول دولت های پاکستان و ایاالت متحده امریا بحیث امضا 

ه و تضمین کننده موافقتنامه های ژینو، مواد و روحیه کنند
موافقتنامه های ژینو را در رابطه با قطع مداخالت علیه جمهوری 
افغانستان، بطور خشن و دوامدار نقض کردند و در نتیجه 
مداخالت خارج نه تنها قطع نگردید بله شدت و وسعت 

 ).  74»(بیشتر کسب نمود

اله رئیس جمهور  به ملحوظ فوق، دوکتور نجیب
افغانستان بعد از خروج قطعات نظام اتحاد شوروی از 
افغانستان نیز، بارها و بطور مرر راه حل های جامع، معقول، 
صلح آمیز و سیاس را هم برای حل ابعاد داخل جنگ و هم 
برای ابعاد خارج آن مطرح و آمادگ دولت جمهوری افغانستان 

                                                 

ـ ر. ک: به مجموعه بخش از بیانیه های شهید دوکتور نجیب  74
اله در رابطه به مش مصالحه مل، منتشر شده به مناسبت 

 135یشان، صفحه سومین سالرد شهادت ا
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ه های حل پیشنهاد نموده بودند. ی را برای عمل نمودن این را
 داشت، ط از این راه های حل را که انعکاس وسیع بین الملل
بیانیه شان در نهمین اجالس رهبران کشورهای جنبش عدم 

در بلراد، مطرح نمودند. درین  1368انسالک منعقده سال 
پیشنهادات افزون بر طرق حل دموکراتی علل داخل جنگ، در 

 بعاد خارج آن؛ چنین خاطرنشان ساختند: زمینه حل ا

بمنظور حل ابعاد خارج قضیه، جمهوری افغانستان «
پیشنهاد مینماید تا ی کنفرانس بین الملل به اشتراک 
افغانستان، پاکستان، ایران، هند، چین، ایاالت متحده امریا، 
اتحادشوروی، رئیس جنبش عدم انسالک و سایر کشورهای 

دد. این کنفرانس در مرحله نخست بخاطر تقویت ذیعالقه دایر گر
آتش بس در افغانستان روی قطع ارسال همه انواع اسلحه به 
طرفین متخاصم به موافق خواهند رسید. در قدم بعدی کنفرانس 
مذکور موقف حقوق، بیطرف دایم و غیر نظام ساختن 
افغانستان را که در قانون اساس جدید تسجیل م گردد، 

 ).75»(.و حمایت خواهند کردتضمین 

پیشنهادات مرر صلحخواهانه جمهوری افغانستان توأم با 
دفاع قاطع در برابر پالن های بی نتیجه جنگجویانه نظامیان 
پاکستان که توسط افراط ترین بخشهای اپوزسیون مسلح مقیم 

                                                 

ـ ر. ک: به مجموعه بخش از بیانیه های شهید دوکتور نجیب  75
اله در رابطه به مش مصالحه مل، منتشر شده به مناسبت 

 .112سومین سالرد شهادت ایشان، صفحه 
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پاکستان تعمیل میرد، زمینه های تجرید آنان را در ذهنیت 
به استحاله رفتن امانات تعرض شان را های عامه تدارک و 

باعث گردید. در نتیجه؛ با گذشت زمان و اثبات برتری نظام و 
سیاس جمهوری افغانستان، ی بار دیر وضعیت  برای حل 
سیاس بعد داخل معضله افغانستان مطابق به پالن صلح پنج 
فقره یی سازمان ملل متحد، چنان مساعد گردید که هیچی از 

اح های اپوزسیون داخل و حامیان خارج آنان نتوانستند در جن
 مخالفت رسم با آن قرار گیرند. 

پالن صلح سرمنش ملل متحد که بر مبن مذاکرات  
طوالن میان جناحهای داخل و خارج معضله افغانستان تنظیم 

مانیزم «گردیده بود، در دوره انتقال تمام صالحیت ها به 
مان سیاس) بیطرف ول قابل قبول با اختیارات (دستگاه یا ساز

سپرده میشد که از افراد بیطرف ول قابل قبول » و قدرت الزم
ـ دولت  1برای سه طرف اصل داخل معضلۀ افغانستان (

ـ تنظیم های اپوزسیون مقیم پاکستان و  2جمهوری افغانستان، 
 ید. ـ پناهندگان افغانستان مقیم غرب) تشیل میرد 3ایران، 

درحالیه همه آمادگ ها برای انتقال قدرت دولت به 
 ،گرفته شده بود و برقراری صلح شورای متشل از افراد بیطرف

صلح توافق شده با توطئه سازمان داده شده یی سبوتاژ گردید 
که از جانب اتحاد شورویِ درحالت نزع تحت رهبری باریس 

ا استفاده از یلتسین و متحدین منظقوی آن، سازمانده و ب
شان در مقامهای دولت (مل و نظام) و در » ستون پنجم«

کادر رهبری حزب وطن، به شل کودتای نظام علیه دوکتور 
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عمل گردید. بعد از آن کودتاچیان  1371حمل  26نجیب اله در 
انتقال و در تداوم آن رژیم » مجاهدین«ثور به  8قدرت را در 

دیر تعویض گردیدند که جنگ  های دولت در حال ی بعد
 کماکان ادامه داشت. 
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 م:درسنامۀ شماره بیست و هشت

 

 حزب وطن وارث و ادامه دهندۀ راه و آرمانهای
 نهضت هـای تـرقیخواهـانـۀ معـاصر افغـانستـان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل)(قسمت او

از مرور درسنامه های قبل فهمیدیم که حزب وطن بر 
بنیاد اندیشۀ سیاس مصالحۀ مل خواهان تحقق پروسۀ گذار از 
جامعۀ سنت به جامعه نوین (مدرن)  است. دستیابی به چنین 
 است که نهضت های قبل در حقیقت همان آرمان هدف

ا فداکاری ترقیخوانۀ معاصر افغانستان مطرح نموده و درین راه ب
مبارزه نموده و قربان های بزرگ دادند. بنابرین حزب وطن 
خویش را وارث و ادامه دهندۀ همین نهضت ها میداند. مسئله را 

 توضیح میدهیم:

سیر گذار از جامعۀ سنت بسوی جامعۀ مدرن در 
افغانستان، از همان آغاز با مبارزۀ شدید متقابل میان نیروهای 

محافظه کار و توأم با پیشروی ها، جازدن ترقیخواه، ارتجاع و 
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ها و عقبردهای مدهش ادامه داشته و ادامه دارد. نهضت های 
فکری ـ سیاس ترقیخوانه، در آغاز و تداوم این گذار نقش 
استقامت دهنده و اثرگذار بجا گذاشته اند که درین میان میتوان 

ر این از نهضت فکری ـ سیاس سید جمالدین افغان بمثابه آغازگ
پروسه و به تعقیب آن از نهضت های مشروطیت اول، مشروطیت 
دوم (مرحلۀ اول و دوم)، نهضت دورۀ هفتم شورای مل و نهضت 

 دهۀ دموکراس نام برد. 

حزب وطن در وضعیت کنون سیاس افغانستان، حزب 
خرد ورز سیاس است که برای نخستین بار در تاریخ معاصر 

مبان فکری ـ سیاس و تجارب عمل افغانستان با مراجعه به 
نهضت های ترقیخواهانۀ فوق الذکر و نتیجه گیری از کارنامه ها 
و اشتباهات آنان، دستگاه اندیشه ای ـ سیاس افغان (اندیشۀ 
سیاس مصالحۀ مل) را انسجام بخشیده، اهداف خویش را 
جهت دستیافتن به انجام رسالت ناتمام همین نهضت ها (اعمار 

ۀ مدرن) مشخص، افزار و اسلوب مبارۀ خویش را برای جامع
 دست یابی به این اهداف انتخاب نموده است.

جهت درک چونگ پیوند و ارتباط تاریخ مبان اندیشه  
ای ـ سیاس حزب وطن با دیدگاه ها و مواضع نهضت های 
ترقیخواهانۀ تاریخ معاصر افغانستان و اینکه حزب وطن اینک 

ات مل و ترقیخواهانۀ نهضت ها، جهت انجام در تداوم مبارز
رسالت ناتمام آنان مبارزه مینماید؛ الزم است نخست از همه 
نظری گذرایی به دیدگاه ها، مواضع و اهداف نیروهای مؤثری 
بیندازیم که در برداشتن نخستین گامهای پروسۀ گذار افغانستان 
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ن این از جامعۀ سنت به جامعۀ مدرن و یا در تداوم و در بط
پروسه، ریشه گرفته، سربلند نموده، بهرور شده و سرانجام با 

 ایفای نقش، سرکوب و یا نف گردیده اند.

شواهد و اسناد تاریخ مؤید آن اند که نخستین نشانه 
های آغاز پروسۀ گذار افغانستان از ی جامعۀ سنت به جامعۀ 

ـ  1872مدرن، در اواخر دور دوم سلطنت امیر شیرعل خان (
)، تحت تاثیر افکار سید جمالدین افغان؛ این شخصیت 1878

در برخ عرصه های » نوآوری«نامدار تجددگرای اسالم، با 
فرهنگ جامعه آغاز گردید. دیدگاه تجددگرایانۀ سید جمال 
الدین افغان از این نقل قول او به خوبی استنباط م گردد که او 

ی ارنست رنان در ط مناظره علم خود با فیلسوف فرانسو
، بیان »رابطۀ دین با فلسفه«پوهنتون سوربون فرانسه در مورد 

، که »رد به نیچیریه«نموده بود. گواشون در کتاب خویش بنام 
جواب «م منتشر نموده، بحث دارد تحت عنوان 1942در سال 

، در همین بحث سیدجمال الدین »جمال الدین افغان به رنان
ه بشر در جهان است، پیار میان تا زمانی«افغان میوید:

پژوهش آزادانه و احام جزم ادامه خواهد داشت و بیم من 
آنست که فرجام این پیار، پیروزی اندیشۀ آزاد نباشد. زیرا تودۀ 
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مردم از عقل بیزارند و تنها خواص و هوشیارانند که از عقل بهره 
 ). 76» (مندند.

د، اگر از ی م بینیم که سید در دیدگاه فوق الذکرخو
زندگ (بر » عقالن«و به انتظام » اندیشۀ آزاد«طرف به دفاع از 

تأکید دارد؛ از سوی دیر عدم باور خود را به ») جزمرایی«ضد 
نشان میدهد. بی » بیم«درین انتظام تا سرحد ابراز » تودۀ مردم«

باوری که او را برخالف توجه به تالش طویل المدت و اما اصل و 
» خواص«توجه به ، به سوی تعجیل »تودۀ مردم«نویر ضرورِ ت

این اشتباه بود که او جهت تگدی تحقق  کشانید و در نتیجۀ
آرمانها و اهداف ترقیخواهانۀ خویش، از دربار ی امیر و سلطان 
به امیر و سلطان دیر کشانیده م شد و سرانجام هر مراجعه، 

کشور و کشورهای جز تحقیر و توهین و رانده شدن از کشوری به 
دیر، حاصل بدست نم آورد. ول مبارزه و سهم شاکردان او 
در اثر گذاری بر انکشافات بعدی در کشورهای اسالم؛ هم در 
میان نیروهای ترقیخواه و هم بنابر نفوذ بعدی شبه های 
استخبارات دول استعماری (بخصوص برطانیه) در میان 

 راست افراط، قابل توجه اند.هواداران او با تبارز گرایش های 

ابعاد مختلف دیدگاه های تجددگرایانۀ سیدجمال الدین  
افغان، از این نظر او نیز به خوبی تصور شده میتواند که در مورد 

                                                 

، برگرفته از: حمید 175ـ  173گواشون، رد به نیچیریه، صفحات ـ  76
حمله ناپلئون به  : ازعنایت، سیری در اندیشۀ سیاس عرب

 .104، صفحۀ مصر تا جنگ جهان دوم
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نشر جریده و فواید دنیایی آن نگاشته و برین بنیاد جریده را افزار 
نِ جریده انسا«ترق و مدنیت دانسته؛ در زمینه چنین مینویسد:

خواهان سعادت را دوربین است جهان نما و زره بین است 
حقیقت پیرا و راهبریست نی فرجام و صدیق (فردی که به عهد 
خود وفا مینماید) است سعادت انجام و طبیبی است شفیق و 
ناصح است متواضع و مؤدبی است خاضع و دیده بان است 

است کامل از  بیدار و حارث (نگهبان) است هوشیار و مربی ای
برای عموم ... و نیو ترین منبه (بیدار کننده) است غافلین را 
و روح بخش است دلهای مرده را و برانگیزنده است افکار 
افسرده را و در وحدت جلیس (همنشین و همدم) است و در 
وحشت انیس. عالمان راست سرمایه، عارفان راست پیرایه، 

(مشورت کننده) معدلت  تاجران را رهبر و حاکمان را مشیرِ 
گستر. زارعان را قانون فالحت است و صانعان را اسناد صناعت 
و جوانان را دبستان و عوام راست ادبستان، ارباب بسیرت 
راست نوردیده و خداوند سیاست را دستوریست پسندیده و 

) حصین (استوار) و نیت را حصن (پناهاه و جای محممد
مان) است متین و شرف و منزلت و سعادت انسان را حبل (ریس

رفعت جریده و کثرت آن بر حسب ترق امم است در علوم و 
معارف و عروج آنهاست به مدارج مدنیت. ... پس هر امت که 
جویان سعادت و خواهان رفاهیت باشد باید بداند که بغیر از 
جراید و اخبارنامه های یومیه به مقصود اصل و به مطلوب 

اهد رسید. ... بشرط آنکه صاحب جریدۀ بنده حقیق خود نخو
ر بندۀ دینار و نه عبد دینار و درهم. زیرا که اگ حق بوده باشد،

درهم بوده باشد، حق را باطل و ناحق و خاین را امین و امین را 
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خاین و صادق را کاذب و کاذب را صادق ... و حسین را قبیح و 
ود حقیق را قبیح را حسین و موهوم حقیق را موجود و موج

موهوم م نماید و البته عدم اینگونه جریده از وجود آن به 
 )77» (مراتب غیرمتناه بهتر است.

نزد سیدجمال الدین افغان بود که » جریده«بنابر اهمیت 
ـ  1863مطابق  1245ـ  1242خودش در آغاز،  ط سالهای 

مباردت ورزید و » کابل«به انتشار جریدۀ قلم ای بنام  1866
عد از تبعید او از فغانستان بود که بربنیاد توصیه های او به امیر ب

شیرعل خان و نقش سید نورمحمـدشاه صدراعظم آن وقت، که 
از هواداران افکار سیدجمال الدین افغان بود، نوآوری های 

م به نشرات آغاز 1868صورت گرفت. روزنامۀ شمس النهار در 
 بعد از سفر خویش  خاننمود. افزون بر آن امیر شیرعل

م) به هندوستان تحت تاثیر تکنالوژی و مدرنیزم دولت 1869(
برتانیوی هند قرار گرفت و به اصالحات بیشتر زمینه داد: او به 
تنظیم اردوی اقدام کرد. کارخانۀ اسلحه سازی را تاسیس کرد، 
صنعت چاپ را به افغانستان آورد و عالوه بر جریدۀ شمس 

تعلیم نامه ها و لوایح دولت اقدام کرد،  النهار، به نشر کتب،
آباد تنظیم و به اعمار شهرک نظام شیرنظام پست را تشیل و 

 را با تاسیس برخ و نظام (شیرپور) اقدام، تعلیمات مل

                                                 

مقاالت جمالیه، جمع آوری مرزا لطف اله خان ـ از جراید ـ  77
کلته هند ـ، به کوشش صفات اله جمال، انتشارات خاور، 

 هـ، بخش فواید جریده. 1330تهران، 
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ماتب ترویج؛ تشیالت اداری را مدرنیزه کرد، مقام صدارت را 
 تشیل و اعضای کابینه را تعیین نمود. 1874در سال 

سلسلۀ این اصالت با آغاز جنگ دوم افغان و انگلیس 
م)، شست امیرشیرعلیخان و سرانجام مرگ او 1878(دسمبر 

م) متوقف گردید. با به تخت نشین امیرمحمـد 1879(فبروری 
صالحات قطع و بعداً در زمان یعقوب خان پروسۀ ا

م) با باربرد شدت عمل و 1901ـ  1880عبدالرحمن (امیر
، ساختارهای محل قدرت ملوک الطوایف سرکوب خشن

سرحدات « مضمحل و دولت مرکزی تقویت و در عین حال:
افغانستان ... شل فعل خود را اختیار کرد. میراث دوم 
[عبدالرحمن خان تامین] مرکزیت در افغانستان است. [همچنان] 
در دوران او بود که ی اردوی (ارتش) متشل در حدود 

آمد؛ سوم [اینکه] سازمان قضایی افغانستان  صدهزار نفر بوجود
شل مرکزیت بخود گرفت و قضات در چارچوب دولت آورده 

گرفتن مالیات در «)، همچنین در همین زمان 78»(شدند.
سراسر کشور تعمیم یافت، سالح بصورت عموم از دسترس 

همچنان  ).79» (مردم گرفته شد و به انحصار دولت درآمد.
ه تا اخیر زمامداری امیرعبدالرحمن خان ماشین های صنعت ک«

 به افغانستان وارد گردیده بودند؛ قرار ذیل اند:

                                                 

اشرف غن احمدزی، برگرفته از: ظاهر طنین، افغانستان در قرن ـ  78
و  19تم، از مجموعه برنامه های بی. بی. س، صفحات بیس
20. 

 .20اشرف غن احمدزی، همانجا، صفحه ـ  79
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 ـ ماشین های ضرب مسوکات (ضربخانه) 1

 ـ  کاشین تفنگ سازی هنری مارتین. 2

 ـ ماشین کارتوس سازی تفنگ هنری مارتین. 3

 ـ  دستگاه بخار و کارخانه های آهنگری و توپ سازی 4

 عرق کش. ـ ماشین آالت 5

 ـ ماشین دباغ . چرمری. 6

 ـ ماشین بوت و خیمه دوزی. 7

 ـ ماشین صابون سازی و شمعریزی. 8

 ـ ماشین باروت و گلوله سازی. 9

10 .ۀ پشمینه بافـ فابری 

 )80»(ـ مطبعه 11

بعد از مرگ امیرعبدالرحمن و اعالن پادشاه امیر حبیب   
رکوب مخالفین ) شدت عمل دولت جهت س1901اله (اکتوبر 

)تقلیل یافت. جریدۀ سراج االخبار افغان م) به 1905سیاس
نشرات آغاز کرد، سیستم جدید معارف اساس گذاشته شد و مال 

                                                 

 .14امین اله دری، افغانستان در قرن بیستم، صفحه ـ  80
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امامان مساجد ملزم به تطبیق پروگرام معارف گردیدند. متب 
م) تاسیس 1909م) و همچنان متب حربیه (1903حبیبیه (

)، مطبعه جدید و اولین 1907شدند. فابریۀ برق جبلسراج (
لینۀ تیلفون به کار افتیدند. برخ از فابریه های  25شبۀ 

 دیر؛ کانال های آبیاری و راه های مواصالت نیر اعمار گردیدند.

 

جنبش مشروطیت ... در محیط «در چنین فضایی بود که: 
روشنفکری شهری سربرآورد و راه را بسوی آزادی آیندۀ کشور از 

یا هموار ساخت. رئیس نهضت مشروطه مولوی تسلط بریتان
 وزی کندهاری متخلص به واصف بود که قبالمحمـدسرورخان ال
بحیث محرر نخستین سراج االخبار ایفای وظیفه مینمود و در 

هـ ق بحیث معلم لیسۀ حبیبیه مقرر شده بود. ...  1323سال 
بعض رفقای دیر شان هم بحیث معلم در آن متب پذیرفته 

د. در متب فرصت بیشتر مساعد گردید تا منورین مذکور شدن
باهم نشسته، راجع به مشروطیت و اوضاع و مردم تبادل افکار 

 نمایند.

سرانجام همین روشنفکران گردهم آمدند و اولین حرکت 
هـ ق در کانون متب  1327صفر  16سیاس کشور را به تاریخ 

که در تاریخ حبیبیه بطور سری و محرم بنیادگذاری نمودند 
افکار و مبارزات سیاس جامعۀ افغان بنام جنبش مشروطیت 

 شناخته م شود.

 اهداف اساس جنبش مشروطیت عبارت بودند از:
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اطاعت به اصول اسالم و تقدیس قرآن عظیم و قبول  ـ 1
.ام اسالمتمام اح 

کوشش مداوم در بدست آوردن حقوق مل و  ـ 2
ت نظر نمایندگان مشروطه ساختن رژیم حومت تح

 ملت و تامین حاکمیت مل و حم قانون.

سع در راه تلقین عامه به درست امور معاشرت و  ـ 3
 نکوهش عادات ذمیمه.

آشت و حسن تفاهم بین تمام اقوام و قبایل  ـ 4
.یم وحدت ملافغانستان و تح 

سع در اصالح ملت از راه صلح و آشت، نه با  ـ 5
 ال سالح و زور.دهشت افگن و استعم

تعمیم معارف و ماتب و وسایل بیداری مردم و  ـ 6
 مطبوعات.

تاسیس مجلس شورای مل از راه انتخابات آزاد  ـ 7
 نمایندگان مردم.

تحصیل استقالل سیاس و آزادی افغانستان و  ـ 8
 سیاس و اقتصادی با دنیای خارج. [گسترش روابط 

 در حاکمیت امیر حبیب اله سیاست خارج
ری بریتانیا قرار افغانستان تحت نظر دولت استعما

  داشت ـ ف. ودان]
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 تامین اصول مساوات و عدالت اجتماع. ـ 9

بست مبان مدنیت جدید از صنعت و حرفت و  ـ10
ساختن راه ها و شهرها، تاسیسات و منابع آب و برق 

 وغیره.

 عشرة کامله«این ده مبدأ را ایشان به تعبیر قرآن تل« 
 المقدور از م گفتند. پیشوایان جمعیت عقیده داشتند که حت

راه سلم و صالح و تلقین مصلحانه [(صلح آمیز ـ ف. ودان)] 
 )81»(مرام خود را پیش ببرند.

جمعیت سری مل و یا «جنبش اول مشروطیت که خود را 
م نامیدند، افشأ و متأسفانه با اعدام و شنجه و » اخوان افغان

های شاخص آنان توسط امیر حبیب اله  زندان شدن چهره
سراج «سرکوب گردید، ول بقایای آن ی بار دیر به دور جریدۀ 

با مسوولیت محمود طرزی، ی از  1911که در سال » االخبار
شاگردان سیدجمالدین افغان بود، به نشرات آغاز نمود. این 

م جریده خود به کانون برای تجمع مشروطه خواهان برای بار دو
(نهضت دوم مشروطیت) گردید. مبارزۀ مشروطه خواهان درین 
دور توأم با خصومت های درون دربار، باعث قتل امیرحبیب اله 
و به پادشاه رسیدن امان اله گردید که خود عضویت ی از 
شاخۀ های مشروطه خواهان را داشت. با به قدرت رسیدن امان 

رحلۀ جدید (مرحلۀ اله خان نهضت دور دوم مشروطیت وارد م
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دوم) خود گردید. اولین اقدام امان اله خان مطابق برنامۀ 
مشروطیت، اعالن استقالل افغانستان و حصول آن بود. افزون 
 دستگاه های کوچ ه خان با تاسیس برخبرآن شاه امان ال
صنعت (مونو فکتورها)، و تاسیس ماتب و انجمن های ادبی، 

ی نقش اجتماع آنان، ادامه یافت. زنان و ارتقا» کشف حجاب«
نظامنامه اساس «خان با هماری جنبش مشروطه،  امان اله

که حم قانون اساس امروز را دارد، به » دولت علیه افغانستان
تصویب رسانید و بدین طریق افغانستان برای نخستین بار 
صاحب قانون اساس گردید. بر بنیاد ارزشهای این قانون، همه  

رابر قانون، بدون در نظر داشت نژاد و مذهب ملفیت ها و در ب
های خانگ حقوق مساوی داشتند. برای نخستین بار آزادی برده

اعالم و برده داری لغوه گردید. در زمینۀ معارف نیز کارهای 
صورت گرفت، آزادی مطبوعات و نشرات تسجیل گردید و جراید 

، ثروت، اتحاد امان افغان، ارشادالنسوان، حقیقت، ابالغ
مشرق، ستارۀ افغان، غازی، اتفاق اسالم، طلوع افغان، بیدار، 
معرف معارف، مجموعۀ عسریه، متب، آئینه، مجموعۀ صحیه 

» انیس«و اصالح و همچنان اولین نشریۀ غیر دولت و آزاد بنام 
توسط مح الدین انیس، در مرکز و برخ والیات به نشرات آغاز 

بث صنعت و تجارت را برای شهروندان نمودند. قانون، تش
افغانستان به رسمیت شناخت؛ اصالحات در نظام قضایی 
صورت گرفت و برای رشد اقتصادی کشور ماشین های تولیدی 

 به کشور وارد شد.

حضور الیه های مختلف نهضت دوم مشروطیت در قدرت، 
به مرور زمان خطوط تفاوت های فکری را میان آنان روشنتر 
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ه در نتیجه آنها به مشروطه خواهان (شاه مشروطه) و ساخت ک
جمهوری خواهان منقسم و حت دستۀ سوم هم تحت تأثیر انقالب 

 اکتوبر، گرایش های چپ سوسیالست را تبارز میدادند. 

تعادل و موازنه سر «معتقد بودند که:» اعتدالیون«حلقۀ 
 (رمز) بقاست، هر چیزی که از تعادل خارج شود، منقلب و
معدوم م شود. حت به نظر آنان اسالم که دین است پویا و 
رهبری کننده و رهائیبخش، حد وسط و میانه روی را در عبادات 
و معامالت توصیه م کند. لهذا آنان تطبیق ی پروگرام خالص 
پیشرفتۀ غربی و مترق را در ی کشور عقب نگهداشته شدۀ 

د و طرفدار تحول سنت چون افغانستان غیر عمل میدانستن
 )82»(تدریج و محدود بودن تغییرات و دگرگون عادی بودند.

تحوالت سریع «حلقۀ سیاس رادیالها که طرفدار 
با «و خواهان تربیۀ جوانان با چنین روحیه بودند، » انقالبی

شرایط سنت گرایی های ارتجاع و عقب گراهای خراف و 
یعن عمامه به  متحجران موافق نبودند و عمل کنندۀ آنان

 سرهایی را که باسؤاستفاده از دین و بنام دین هر نوآوری و ترق
و تجدد را با ضدیت مواجه م ساختند و با تفکر و خرد انسان و 

) بر 83( »مدنیت، مخالفت میردند، دشمنان دانش میدانستند.
چنین مبن بود که غالم مح الدین آرت تغییر الفبای عربی را به 
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طرح، روی آزادی زنان به شل کشورهای اروپایی التین م
پافشاری میردند. آنها که خواهان صدارت و مسوولیت کابینه 
نزد شورا ـ که در حقیقت تضعیف اختیارات شاه بود ـ با مخالفت 
های پادشاه مواجه گردیدند. رادیالترین بخش آنان که 

نام گرایشهای سوسیالیست را تبارز میداند، در بین مردم ب
»شهرت یافتند.» بلشوی 

نهضت دوم مشروطیت با تحریات سازمانیافته بوسیلۀ 
حلقات مذهبی وابسته به استعمار انگلیس علیه غازی امان اله 
پادشاه ترقیخواه افغانستان و سرانجام با سقوط سلطنت در 
نتیجه حملۀ حبیب اله کلان بر کابل و همنوایی ستون پنجم 

در حاکمیت دولت، به فروپاش سوق و  وابسته به استعمار
امیر حبیب اله «رهبران آن یا از وطن متواری، یا هم توسط 

اننجه قرار گرفتند و چه » کلگردیده، تحت ش اعدام و زندان
بسا که بعد از به پادشاه رسیدن محمـدنادر، به جوخه های 
اعدام و غل و زنجیر و زندان سوق و در نتیجه به نهضت دوم 

اما نهضت مشروطیت نقطۀ پایان غم انگیز گذاشته شد. 
ترقیخواهانه بازهم در ی موقع مساعد قامت بر ابراشت که آن 

 را در دسنامۀ بعدی دنبال خواهیم کرد.
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 درسنامۀ شماره بیست و نهم:

 

 حزب وطن وارث و ادامه دهندۀ راه و آرمانهای
 نهضت هـای تـرقیخواهـانـۀ معـاصر افغـانستـان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قسمت دوم)

 

اختناق ناش از سقوط سلطنت غازی امان اله تا آغاز 
) ادامه 1946ـ م 1325دورۀ صدارت شاه محمود خان (ثور 

یافت و در این دوران بود که ی بار دیر با آغاز دورۀ صدارت 
محمود خان و آزادی زندانیان سیاس و بخصوص در آستانۀ  شاه

هـ مطابق 1328شورای مل (کمپاین و در جریان کار دور هفتم 
 هـ مطابق1326لمیان (جریان سیاس ویش  م)، نخست1949
 1329( جمعیت وطن ) به رهبری عبدالرؤف بینوا و بعدترم1947

 حزب خلق ،) تحت رهبری میرغالم محمـد غبارم1950 هـ مطابق
) تحت رهبری دوکتور عبدالرحمن م1950 هـ مطابق 1329(

م  مطابق ـه1329(ثور  اتحادیۀ محصلین همچنان و محمودی
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 دور جدید از نهضت سیاس آغاز گردید که ) تاسیس وم1950
نهضت دورۀ هفتم شورای «در تاریخ بنام  بنابر همین ملحوظ

نیز » جنبش مشروطیت سوم«یا هم » ملگردد. یاد م 

 ـ نهضت ویش زلمیان:  1

) تحت رهبری م1947( هـ1326ویش زلمیان که در سال 
عبدالرؤف بینوا تاسیس گردید، ارگان نشرات ای داشت بنام 

که با مدیریت مسوول فیض محمـد انگار به نشر م » انگار«
با مدیریت مسوول گل » ولس«رسید. افزون بر آن نشریۀ بنام 

د که از لحاظ دیدگاه ها و مواضع خود با پادشاه الفت نشر م ش
ویش زلمیان نزدی بود و با این جریان سیاس هماری 

ویش زلمیان میوشید تا اساسات مبارزۀ خود را «مینمود. 
مطابق روحیۀ مل افغان عیار ساخته و از کدام ایدولوژی طرح 

). افزون بر آن این 84»(.شدۀ مشخص در خارج، پیروی ننماید
تامین وحدت مل، تحقق دموکراس مل، رشد و  نهضت بر

 ،ات صنعتانکشاف اقتصادی، تاسیس بند و انهار و فابری
میانیزه شدن زراعت، انکشاف علم و دانش و گسترش شبۀ 
تحصیالت عال و بخصوص تاسیس ماتب در شهرها و دهات، 
مبارزه علیه فساد در ادارات دولت و همچنان بر حصول 

» ډیورند«شتونهای مقیم آن طرف خط نامنهاد خودارادیت پ
 تأکید مینمودند.
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در آستانۀ تدویر انتخابات برای دورۀ هشتم شورای مل و 
ترس دولت از گسترش نهضت ترقیخواهانۀ کشور بود که 
حومت شاه محمودخان برعکس سالهای اول حومت خویش، 
اقدامات سرکوبرانه علیه نهضت ترقیخواه کشور را آغاز و 

) 1350(اپریل  1331نخست از همه جریدۀ انگار را در ماه حمل 
 مصادره و تعداد زیاد از کادرها و فعالین ویش زلمیان در حال
زندان گردیدند که عده ای به شمول عبدالرؤف بینوا بحیث 
دپلومات و کارمند سفارتخانه های افغانستان در خارج مقرر 

 پراگنده ساخته شد. گردیدند و بدین طریق نهضت ویش زلمیان

 ـ جمعیت وطن:  2

) تحت رهبری 1950( 1329جمعیت وطن در سال 
با » وطن«میرغالم محمـد غبار تاسیس گردید و جریده ای را بنام 

مدیریت مسوول عل احمد خروش، بمثابه ارگان نشرات خود به 
ترغیب اساس «نشر میرسانید. اهداف اساس جمعیت وطن را:

ساحات حیات اجتماع در شرایط مشروطه، دموکراس در تمام 
 ،عده آزادی های بورژوازی چون تاسیس سازمانهای سیاس ی

، دی تغییر محل سونت، مصونیت فردیانتخاب آزاد شغل، آزا
 ) 85»(مذهبی و مل کنجانیده شده بود.برابری 

افزون بر آن جمعیت وطن از تسریع رشد اقتصادی حمایت 
» ی عده اشخاص انگشت شمار«ت و با تراکم سرمایه در دس
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و رشد » بورژوازی متوسط و خرده بورژوازی«مخالفت نموده و از 
علت وضع نابسامان «صنایع خفیفه حمایت بعمل م آورد. 

» دهقانان را مالیت خصوص بر زمین و سودخواری میدانستند
سیستم «و برای بهبود زندگ آنان پیشنهاد م کردند که بر 

د نظر شود و اندازه ساحۀ زمینداری خصوص زمینداری تجدی
» تاسیس کوپراتیف های دهقان و بانک زراعت«و » محدود

ما طرفدار شاه «عمل گردند. این جمعیت تأکید مینمود که 
تغییر سیستم اداری از طریق تصویب «، اما »مشروطه هستیم
و همچنان از حومت قانون طرفداری و در » قوانین مناسب

نهضت های مل ـ آزادیبخش و مبارزه علیه «الملل از عرصۀ بین 
 جانب داری مینمود. » استعمار

حومت شاه محمود خان، جریدۀ وطن ـ ارگان نشرات ـ 
 این جمعیت را نیز در آستانۀ انتخابات دور هشتم شورای مل

) مصادره و در انتخابات با دستکاری در نتایج انتخابات 1331(
مـد غبار به پارالمان جلوگیری و به تعقیب از رفتن میرغبالم مح

آن با تقرر سردارمحمـد داوود بحیث صدراعظم و مظاهرۀ 
محصلین بر ضد دستکاری در نتایج انتخابات، فعالیت جمعیت 

 وطن غیر قانون گردید.

 ـ جمعیت خلق:  3

جمعیت سیاس خلق تحت رهبری دوکتور عبدالرحمن 
ندای «گان نشرات آن تاسیس و ار 1950ـ  1329محمودی در 

نام داشت که با مدیریت مسوول انجنیر ول محمـد عطایی » خلق
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» خدمتگار و رهبر خلق«به نشر میرسید. این جمعیت خود را 
مبارزه علیه استثمار و «، »مبارزۀ در راه حق مردم«خوانده، به 

متعهد » متک بر اصول دموکراس«و » دشمنان منافع مردم
تاسیس «، »موکراس و عدالت اجتماعتطبیق د«بوده، بر 

شرکت مردم در ادارۀ «، همچنان »پارلمان و انجام انتخابات آزاد
حقوق اصناف«تأکید و از » کشور از طریق احزاب سیاس «

انتقاد » از روش حومت و طرز اداره، فساد و ظلم«حمایت و 
توازن بین قوای اجرائیه، تقنینیه و «بعمل م آورد و خواهان 

بر ی عده ازادی های بورژوازی چون: «بود. همچنان » ئیهقضا
» آزادی مطبوعات و افکار، مصؤنیت منازل و افراد اصرار مینمود

مبارزه م کرد و خواهان » علیه انحصار سرمایۀ بزرگ تجارت«و 
 بود.» مل شدن رشته های اساس اقتصاد«

غیر قانون اعالن،  1331یت خلق نیز در سال جمعفعالیت 
مصادره شده و دوکتور عبدالرحمن محمودی  »ندای خلق«جریدۀ 

 زندان گردید.

 ـ اتحادیۀ محصلین:  4

این اتحادیه که در اول در تفاهم با حومت، تحت 
سرپرست دوکتور محمـد انس رئیس پوهنتون کابل با شرکت 

پوهنتون کابل که اکثر آنان  تعداد از محصلین پوهن حقوق
بعداً  ی وابسته به دربار بودند، تشیل ومنسوب به فامیل ها

و درین  یوستهپتعداد از محصلین سایر پوهن ها نیز با آنان 
هـ ش با  1329ان آنان در ماه ثور ندگموقع ط مالقات که نمای
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شاه محمودخان صدراعظم داشتند، اجازه تشیل رسم اتحادیۀ 
ش تشیالت بعد از این بود که با گسترمتذکره را بدست آوردند. 

اتحادیه، نمایندگان جریانات موجود سیاس و سایر محصلین نیز 
در اتحادیه نفوذ و ابتکار عمل را از دستۀ مؤسسین اتحادیه 
بیرون کشیده و در نتیجه اتحادیه محصلین به منتقد جدی، 
جوان و با انرژی ضد حومت مبدل و تحت تاثیر جریان های 

ای از اعضای اتحادیه زندان و سیاس قرار گرفت. سرانجام عدۀ 
در نتیجه اتحادیه صرف چند ماه بعد از فعالیت رسم خود، در 

 هـ ش از هم متالش گردید. 1329قوس 

بعد از سرکوب نهضت مشروطیت سوم (نهضت دورۀ هفتم 
 1332شورای مل) بود که در زمان صدارت سردارمحمـد داوود (

شور در عرصه های )، باوجود تداوم رشد و انکشاف ک1342ـ 
اقتصادی و تحقق پالن پنچسالۀ انکشاف اجتماع ـ اقتصادی و 
رفع حجاب و شرکت گستردۀ زنان در ادارات دولت و سایر امور 
اجتماع، اقتصادی، سیاس و فرهنگ، حقوق اتباع و آزادی 

و قدرت بدست صدراعظم متمرکز گردید.  یاس سرکوبهای س
سردار محمـد داوود ادامه یافت. این وضع تا ختم زمان صدارت 

با ختم دورۀ صدارت محمـد داوود و با انفاذ قانون اساس جدید 
)1343 ر زمینه های فعالیت سیاسبار دی هـ ش) بود که ی

برای احزاب و جریات سیاس؛ منجمله حزب دموکراتی خلق 
هـ ش) مساعد  1352ـ  1343افغانستان ط ده سال بعدی (

 یاد م گردد.  »نهضت دهۀ دموکراس«ریخ بنام گردید که در تا
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با توجه به بستر پر از فراز و نشیب مبارزات تجدد گرایانۀ 
نیروهای سیاس ترقیخواه در افغانستان، از همان آغاز پروسۀ 

هـ ش مطابق  1251گذار از جامعه سنت به جامعه مدرن (
 هـ ش 1343م)، تا انفاذ قانون اساس شاه مشروطه ( 1872

 م) میتوان نتایج ذیل را از آن استخراج  نمود:  1964مطابق 

 1  ـ در طرح و تعمیل نخستین هسته های فکری ـ سیاس
تجدد گرایی در افغانستان و ادامۀ آن علمای دین نقش قابل 

 توجه داشته اند؛ زیرا: 

الف ـ سید جمال الدین افغان که در طرح و تعمیل     
افغانستان نقش انکار ناپذیر رایی در نخستین طلیعه های تجدد گ

، خود از میان علمای دین اسالم سربلند نموده بود. داشت
شاکردان و هواخوان فکری سید جمال الدین افغان در نهضت 
اول و دوم مشروطیت در افغانستان، نقش ترقیخواهانه ایفأ 
نمودند. ول با نفوذ شبه های استخبارات استعماری 

ر انگلیس) در میان شاگردان و هواداران این (بخصوص استعما
 ،در عده ای از کشورهای اسالم شخصیت تجددگرای اسالم
نهضت فکری او را در جهت تشیل سازمانهای سیاس راست 

 افراط و حت ترورست، مورد سؤاستفاده قرار دادند.

ب ـ  در نهضت اول مشروطیت تحصیل یافته های غیر    
پلۀ ترازو به نفع «فکران دین قرار گرفتند که دین در کنار روشن

 نواندیش و اصالح طلب که آنان بر منابع دین علمای دین
مسلط بودند، متون ادبی و منابع جدیدآگاه داشتند و نیز در 
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روعیت م بخشیدند سنگین موقعیت بودند که به مشروطه، مش
 )، 86(»میرد.

ترازو به نفع  کفۀ«ج ـ در مرحلۀ اول مشروطیت دوم    
اصالح طلبان و روشنفکران تحصیل کرده که بیشتر شان پان 

  )87» (اسالمیست نیز بودند، سنگین م کرد.

د ـ در ترکیب چهره های شاخص مرحلۀ دوم مشروطیت    
اکثراً طبقۀ متوسط شهری و قشر روشنفکران مبارز قرار «دوم 

یت های داشت ... که در ترکیب آنان نمایندگان اقشار و مل
 مختلف کشور شامل بود. درین مرحله [نسبت به علمای دین
نواندیش] کفۀ ترازو به نفع روشنفکران مبارز و تحصیل کرده 

). در همین مرحله اولین بار بود که در تاریخ 88» (چربی م کرد.
روشنفکران مبارز و روحانیون نواندیش در برابر «کشور 

دیش که قدرت و امتیازات روحانیون واپسرا، متجر و تاری ان
مادی و معنوی و برخ از ارزشهای سنت خود را مورد تهدید و 
خطر میدانستند، قرار گرفتند. این حلقات تالش ورزیدند تا این 
تاری اندشان را از سهمیری فعال در حومت مرکزی به 

                                                 

پوهاند سید سعدالدین هاشم، نخستین کتاب در بارۀ  جنبش ـ  86
 .239مشروطیت خواه در افغانستان، جلد دوم، صفحه 

پوهاند سید سعدالدین هاشم، نخستین کتاب در بارۀ جنبش ـ  87
 )239مشروطیت خواه در افغانستان، جلد دوم، صفحه 

ۀ جنبش پوهاند سید سعدالدین هاشم، نخستین کتاب در بارـ  88
 243مشروطیت خواه در افغانستان، جلد دوم، صفحه 
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حاشیه برانند و نفوذ سیاس، نظام، اقتصادی و اجتماع شان 
 )89»(ند.را تضعیف نمای

نقش علمای نواندیش  مؤید آن اند که تاریخ حقایق فوق
دین در آغاز نهضت ترقیخوانۀ معاصر افغانستان برجسته بود و 

احام عام متون اصل دین  حقیقت خود به این معن است که
و احادیث نبوی) از ظرفیت هایی مقدس اسالم (قرآن کریم 

ط علمای نواندیش برخوردار اند که با تفسیر توس نیرومندی
دین، میتوانند مبان عقیدت استقامت دهندۀ ترقیخواهانه را در 
پروسۀ گذار از جامعۀ سنت به جامعۀ مدرن تدارک و در نتیجه 

 توده های مسلمان را درین پروسه بسیج نمایند.

ـ تجربۀ عمل نهضت اول، دوم و سوم مشروطیت  2
انیه گرایش های (نهضت دورۀ هفتم شورا)، مؤید آن اند، زم

تعادل معقول میان خواسته های خویش با » چپ«رادیال 
ذهنیت های اجتماع را در نظر نگرفته اند، برای نیروهای 
وابسته به استعمار، ارتجاع و حام مستبد امان و زمینه داده 
اند که مردم را علیه نهضت ترقیخواهانه تحری و زمینه را 

ه بسوی بحران مساعد جهت سرکوب نهضت و سوق جامع
سازند. به همین جهت هم بود که در مرحلۀ دوم مشروطیتِ 

در بین روشنفکران وطنپرست، ی دسته عناصر مرموز، «دوم:
و مصنوع رخنه کرد. این نقابداران » حزب نقابدار«به شل 

                                                 

پوهاند سید سعدالدین هاشم، نخستین کتاب در بارۀ جنبش ـ  89
 244مشروطیت خواه در افغانستان، جلد دوم، صفحه 
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شارلتان، در مرکز و شرق کشور جهت فریفتن مردم، شعارهای 
ظاهراً از جمهوریت دم میزدند، اما میدادند و » انقالبی«دروغین 

اینها معناً دشمن جدی دموکراس و جمهوریت و ترق بوده، برای 
دیران خدمت میردند. ... و زیر عنوان جمهوری خواه برای 

 )90»(از پا درآوردن، رژیم م کوشیدند.

 همچنان تبارز گرایش های صادقانۀ افراط
ابزده درین مقطع از جمهوریخواه، سوسیالیست و اصالحات شت

مشروطیت دوم؛ توأم با تحریات سازمانیافتۀ شبه های فعال 
وابسته انگلیس، از یسو باعث ترس پادشاه گردیده و از سوی 
دیر به آغاز و تشدید تحریات سازمانیافته بوسیلۀ استعمار 
راندۀ شدۀ انکلیس، زمینه داد که سرانجام کشور بسوی فاجعه 

 دیر سوق گردید.

ـ الیه های آگاه و خردورز در نهضت مشروطیت، به  3
اصالح ملت از راه صلح و آشت، نه با دهشت «اسلوب و روش 

اتکأ و توجه داشته اند و توصیه » ح و زورافگن و استعمال سال
تعادل و موازنه سر (رمز) بقاست، هر چیزی که از «مینمودند که: 

آنان «همچنان  ».تعادل خارج شود، منقلب و معدوم م شود
 را در ی پروگرام خالص پیشرفتۀ غربی و مترق تطبیق ی
 چون افغانستان غیر عمل کشور عقب نگهداشته شدۀ سنت

                                                 

پوهاند سید سعدالدین هاشم، نخستین کتاب در بارۀ جنبش ـ  90
اورق مشروطیت خواه در افغانستان، جلد دوم همانجا، پ

 .251صفحه 
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میدانستند و طرفدار تحول تدریج و محدود بودن تغییرات و 
 ».دگرگون عادی بودند

ـ همۀ نیروهای سیاس شامل دوره های مشروطیت اول،  4
روطیت سوم، در حالیه دست یابی به مشروطیت دوم و مش

ارزشهای اجتماع، اقتصادی، سیاس و فرهنگ جامعۀ مدرن را 
بمثابه اهداف دورنمایی شان در نظر داشتند، شعارها و سیاست 
های جاری شان را بادرنظرداشت حفظ و تحیم منافع مل و 
مطابق به مبرمترین اهداف کوتاه مدتِ قابل دسترس در همان 

زمان مطرح و جهت مبارزه برای تحقق شعارها و سیاست مقطع 
 های متذکره، نیروهای شان را بسیج مینمودند.

و  در تداوم نهضت های ترقیخواهانۀ مشروطیت اول، دوم
سوم و بدون درنظرداشت تجارب این نهضت ها بود که در 

»نهضت دهۀ دموکراس«، خلق افغانستان حزب دموکراتی 
تعیین  و وژی مارکسیست ـ لیننستایدولمبان گزینش بنابر 

این ایدولوژی، گزینش  اهداف نزدی و دورنمایی خویش بر بنیاد
اسلوب نظام و استعمال سالح برای کسب قدرت و تحمیل 
اصالحات با زور بر مردم، باعث انحراف نهضت ترقیخوانه از 
بستر طبیع تاریخ آن گردید که نتایج فاجعه آمیز توأم با 
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خالت نظام کشورهای خارج و حت ابرقدرت های جهان، مدا
  )91فراوان و ویران کشور را بار آورد. (خونریزی های 

بادرنظرداشت نتیجه گیری های فوق از حقایق تاریخ و 
تجارب مثبت و منف دوره های سه گانۀ مشروطیت و نهضت 

در درون حزب دموکراتی خلق دهۀ دموکراس بود که 
دوبار تالش بعمل آمد که تا با رفع انحراف متذکره افغانستان 

جنبش ترقیخواهانۀ کشور دوباره در بستر طبیع خویش قرار 
 ). 92گیرد (

در پروسۀ تداوم تالش دوم فوق الذکر بود که با  نف حزب 
 ،خلق افغانستان در وضعیت سیاس حزب وطندموکراتی 

ضور تحت رهبری شهید دوکتور نجیب اله درین وضعیت ح
و در نهایت به انحراف متذکره نقطۀ پایان گذاشت و ی  یافت

را در بستر رسالت بار دیر نه تنها نهضت ترقیخواهانۀ کشور 
ناتمام نهضت های مشروطیت اول، دوم و سوم افغانستان که 
همان پروسۀ گذار از جامعۀ سنت به جامعۀ مدرن است، تنظیم و 

نمود؛ بله برای انجام  به درسهای اساس این مبارزات توجه
چنین رسالت دستگاه اندیشۀ ای ـ سیاس منطبق به همین مقطع 
از رشد اجتماع ـ اقتصادی افغانستان (اندیشۀ سیاس مصالحۀ 
 و فرهنگ اقتصادی، سیاس ،را در تمام ابعاد اجتماع (مل

                                                 

همین  7ـ  4چنانچه که جزئیات مسئله ط درسنامه های شماره ـ  91
 سلسله توضیح گردید.

این سلسله توضیح  9و  8حقایق که در درسنامه های شماره ـ  92
 گردید.
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انتظام بخشید که نخستین دستگاه اندیشه ای ـ سیاس در تاریخ 
 )93(گردد. محسوب م  افغانستان

 ختـــــــــــم

(جرمن) بادهومبورگ 

 2020اگست  12شنبه، مؤرخ  4روز 

                                                 

همین  27ـ  10چنانچه جزئیات آن را در درسنامه های شماره ـ  93
 سلسله مرور نمودیم



 

 

 :زندگینامۀ نویسنده
خورشیدی  1326شانزدھم حوت فقیردمحم ودان در 

دارای دپلوم لسانس . د شده استجالل آباد تولدرشھر
 1358ـ1348 او طی سالھای .رشتھ پیداگوژی استدر

خورشیدی در یکی از لیسھ ھای عالی شھر کابل سمت 
در . زندانی سیاسی بود 1358در سال . معلمی داشت

از زندان آزاد و بھ حیث کادر علمی در  1358جدی 
ریاست تألیف و ترجمھ وزارت تعلیم و تربیھ شامل کار 

کار دولتی را کنار  1360موصوف بعد از سال . گردید
 .گذاشتھ مصروف کار حرفوی سیاسی شد

خورشیدی عضویت حزب دموکراتیک خلق  1346فقیردمحم ودان در سال 
او ھمواره در . مانیافتۀ سیاسی آغاز نمودافغانستان را کسب و بھ فعالیت ساز

ر سطوح مختلف ساختار تشکیالتی حزب مسوولیت سازماندھی و پیشبرد امو
در تداوم ھمین مسوولیت ھا بود کھ در سال . تبلیغات و آموزش را بعھده داشت

خورشیدی بحیث کارشناس در شعبھ تبلیغ و فرھنگ کمیتھ مرکزی حزب  1360
تان توظیف و در سنبلھ ھمین سال بحیث مسوول یکی دموکراتیک خلق افغانس

بحیث معاون و  1365او در سال . از بخش ھای این شعبھ مسوولیت پذیرفت
بحیث رئیس شعبھ تبلیغ و آموزش کمیتھ مرکزی  1368و  1367طی سالھای 

بحیث منشی کمیتھ  1369موصوف از اول حمل . ا، مسوولیت داشت. خ. د. ح
انتخاب و در کنگره دوم حزب ـ کھ طی آن . ا. خ. حزب د والیتی والیت ننگرھار

این حزب بنام حزب وطن مسما گردید ـ شرکت نموده بھ عضویت ھیئت رئیسۀ 
موصوف بعد از ختم کنگره بحیث رئیس شورای . گنگره مذکور انتخاب گردید

 1371والیتی والیت ننگرھار حزب وطن انتخاب و بھ این مسوولیت تا ثور 
افزون بر مسوولیت حزبی، بحیث  1371ـ 1369او طی سالھای  .ادامھ داد

. معاون ریاست تنظیمھ زون شرق در امور ملکی نیز ایفای وظیفھ مینمود
فقیردمحم ودان در دفاع از جالل آباد بھ اخذ نشان عالی غازی امان هللا و ھمچنان 

 .چندین نشان و مدال دیگر جمھوری افغانستان مفتخر گردیده است
بھ عضویت کمیتھ مرکزی حزب  1366 ودان در سال فقیردمحم

بحیث عضو شورای  1369دموکراتیک خلق افغانستان  و در کنگره سرطان 
 .مرکزی حزب وطن انتخاب گردید

از فقیردمحم ودان کتاب ھا و رسالھ ھای متعدی بھ چاپ رسیده و بھ قلم 
نھ ھای او مضامین،تحلیل ھا و تفاسیر سیاسی در مطبوعات و سایر رسا

 . گروھی داخل کشور و رسانھ ھای افغانی بیرون مرزی، منتشر گردیده است
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