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ببرک کارمل :

پيكار عادﻻنة ﻣا در راه تأﻣين
ترقی اجتماعی و رفاه عمومی ﺧﻠﻖ وطن ما افغانستان
جريده پرچم
شماره چهل و دوم ،دوشنبه  ١۶جدی ١٣۴٧

نيروی دموکراتيک ﺧلﻖ افغانستان به پيشگاه ﺧلﻖ ،در برابر پيکار عادﻻنﮥ آزاديبﺧش ملی و دموکراتيک
در کشــور ما هدف های ﺻلﺢ ،اسـتـقﻼل ملی ،دموکراسی ،ترقی اجتماعی و رفاه عمـومی را قرار داده
اسـت .در باره ﺻلﺢ ،استقﻼل ملی و دموکراسی قبﻼً ﺻحبت های فراوان کرده ايم .اکنون هدف های دوگانﮥ
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ترقی اجتماعی و رفاه عمومی ﺧلﻖ کشور را مورد بحث قرار ميدهيم و توأم با توضيﺢ موجز علمی در
باره اين دو هدف ،از نظام موجود در کشور انتقاد علمی مينماﺋيم.
قبل از اين که وارد بحث دوگانه فوق شويم بايد يکبار ديگر ﺧاطرنشان ساﺧت که در شرايط کنونی نيل به
ترقی اجتماعی و رفاه عمومی در جامعه افغان ،بدون تعقيب يک سياست ﺻلﺢ آميز و استقرار استقﻼل ملی
)سياسی و اقتﺻادی( و تعميم دموکراسی و ايجاد يک حکومت دموکراتيک و ملی از تمام نيروهای ترقيﺧواه
و وطنپرست در يک جبهه وسيع امکان پذير نيست.
زيرا که:
 -١ﺻلﺢ برای ما و تمام ﺧلقهای جهان يک امر حياتی ،و يک ضرورت مبرم برای تأمين استقﻼل ملی و
تعميم دموکراسی بشمار ميرود.
 -٢استقﻼل ملی )اعم از سياسی و اقتﺻادی( زمينه رشد و تکامل همه جانبه و سالم جامعه ملی ما را تأمين
مينمايد .لذا استقرار استقﻼل ملی بدرجه اول تشکيل يک دولت ملی را ايجاب ميکند.
 -٣دموکراسی واقعی که شکلی از حکومت است ،مساعد ترين شکل برای احيای استعداد های مردم و
جلوگيری از بيروکراتيزم و استبداد ميباشد.
بنا بر اين دموکراسی شرط ضروری و اوليه رشد و تکامل و ترقی سالم اجتماعی دوران معاﺻر محسوب
ميگردد .به همين جهت است که گفته ميشود» :مبارزه در راه دموکراسی جز ﻻينفک مبارزه در راه
سوسياليسم است«.
با تذکر فورمولبندی شده فوق ،ميپردازيم به ارزيابی هدفهای ترقی اجتماعی و رفاه عمومی ﺧلﻖ افغانستان.

ترقی اجتماعی:
واقعيت انکارناپذير است که کشور ما در تمام شﺋون حياتی اعم از اقتﺻادی ،اجتماعی ،سياسی و فرهنگی
قرنها از کشورهای پيشرفته جهان عقب مانده است.
متأسفانه درين عقب ماندگی هم در چنان وضع بدی قرار داريم که کشورهای مترقی جهان بﺻورت شگفت
انگيزی بسرعت ماشين به پيش ميروند ،ولی جامعه ما پا بپای »کاروان شتر« حرکت ميکند ،که طبعا ً ميان
اين دو نوع حرکت روز بروز فاﺻله و شگاف عميقتر و وسيعتر ميگردد .به همين جهت وظيفه فوری و
ضروری و حياتی که در وضع کنونی در مقابل ما قرار دارد عبارتست از ايجاد شرايط مساعد اجتماعی
بﺧاطر تأمين آهنگ سريع و همه جانبه رشد و ترقی جامعه افغانی ما ،تا بتواند عقب ماندگی چندين ﺻد
ساله ما را طی مدت کوتاهی جبران کند.
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سوالی مطرح بحث قرار ميگيرد که ترقی يعنی چه و معيار ترقی کدام است؟ تﺋوری علمی پاسﺦ ميدهد که
ترقی »يعنی حرکت سريع و جامع يک جامعه در مسير رشد در جهت رسيدن به سطﺢ جهانی تکنيک،
کلتور و نظام عادﻻنه اجتماعی« معيار ترقی عبارت است از ماهيت مترقی يک نظام اجتماعی ،اقتﺻادی
و سياسی يک جامعه که امکانات نوينی را برای تکامل نيروهای توليدی آماده ميسازد و سريعترين آهنگ
رشد جامعه را تأمين مينمايد.
اکنون می بينيم که بر اساس تعريفات فوق کشور ما ،کشوری است که در زمينه های توليدی ،توزيع ،آهنگ
رشد ،حاﺻلدهی کار و مهارت در کار ،تکنولوژی و ساينس ،تعليم و تربيت ،نظم و تشکيل اجتماعی و
دولتی ،سواد ،ﺻحت و رفاه مادی و معنوی مردم و فرهنگ عمومی و غيره در پاﺋين ترين سطﺢ جهان
قرار دارد و زنجيرهای نظام فرتوت اجتماعی ،اقتﺻادی و سياسی موجود در کشور بﺻورت وحشيانه راه
رشد نيروهای توليدی را مسدود ساﺧته است .به اين معنی ،در جامعه کنونی ما که اسير چنگال های بيرحم
مقرارت کهنه فﺋودالی و فبيله وی است ،و هر روز نيروهای ﺧشن و سياه ارتجاعی ،استبدادی و استعماری
جلو هرگونه رشد و ترقی اجتماعی کشور ما را ميگيرد و کشور را بجهت جهل و بيسوادی ،بيماری و فقر
ميکشاند ،هيچگونه امکانی وجود ندارد تا شرايط تأمين رشد و ترقی همهجانبه ﺋی را در جامعه بوجود
آورد.
درست است که هيأت حاکمه افغانستان سياست تبليغاتی برای رشد اقتﺻادی و فرهنگی کشور دارد .ولی
واقعيت هﻼکتبار زندگی توده های عظيم ﺧلﻖ کشور و کندی رشد مبين اين حقيقت تلﺦ است که سياستهای
هيأت حاکمه افغانستان جز اغوا ،فريب و کذب چيزی ديگری بوده نميتواند .بايد جدا ً ﺧاطرنشان ساﺧت که
اين سياست ﺻرفا ً تبليغاتی و اين »رشد و ترقی« بطی ،سطحی و جزﺋی و ناسالم در شﺋون مﺧتلف زندگی
اجتماعی کشور بسيار ،بسيار کمتر از آن حديست که در دوران معاﺻر جهان برای تکامل سريع جامعه ما
ﻻزم است و هم بسيار ،بسيار کمتر از آن امکاناتی است که برای رشد و ترقی و جامع کشور ما ميسر
است.
تجربه نظام های نوين و مترقی جهان نشان می دهد که ميتوان شرايط رشد و ترقی سريع جامعه را که طی
قرون متمادی انجام نگرفته ،در دوران زندگی يک نسل آماده ساﺧت .ولی بکمال تأسف هيأت حاکمه
افغانستان که از منافع طبقه ارتجاعی ﺧود نمايندگی ميکند و از امپرياليزم و ايديالوژی ارتجاعی و
بورژوازی تبعيت می نمايد ،تﻼش می ورزد تا از رشد و ترقی سريع و ﺧﻼق جامعه ،سقوط و زوال
اجتناب ناپذير طبقه ﺧود جلوگيری نمايد.
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هيأت حاکمه تا آن حدی به سست شدن زنجيرهای اسارت و بردگی از دست و پای مردم تن در ميدهد که
بقا و منافع طبقاتی اش در آن متﺻور باشد و آنگاه مزورانه نام آنرا ترقی ميگذارد و با پرروﺋی تبليغ می
نمايد که »امکانات برای پيشرفت و ترقی جامعه افغانستان بيش از اين وجود ندارد«)!(.
ولی علی رغم اين ادعای دور از واقع ،باستناد تﺋوری علمی و تجربه کشورهای مترقی و پيشرو جهان
ميتوان گفت که امکانات ترقی و رشد سريع و جامع در کشور ما وسيعا ً وجود دارد و افغانستان ميتواند با
نيرو و سرعت شگفت انگيزی فاﺻله چندين قرن عقب ماندگی را در دوران زندگی يک نسل طی کند .ولی
مشروط بر اينکه نظام کهن اجتماعی – اقتﺻادی و سياسی موجود دگرگون گردد و نظام نوين و مترقی و
دموکراتيک در جای آن بنشيند .زيرا تنها چنين نظام ميتواند از منابع فراوان انسانی و طبيعی کشور سريعاً،
وسيعا ً و علما ً بهره برداری نمايد و کشور ما را در راه نيل به ترقی ،در راه رشد سالم ملی و دموکراتيکی
رهبری کند.
هيأت حاکمه ضد دموکراتيک و ضد ملی کنونی افغانستان که از جهت قدرت سياسی و دولتی راه ترقی
اجتماعی را در ده و شهر مسدود ساﺧته است ،بزرگترين مانع رشد و ترقی جامعه ما بشمار ميرود.
به همين جهت در شرايط کنونی ،مبارزه متحدانه تمام نيروهای ملی و مترقی کشور در راه ايجاد دولت
دموکراتيک و ملی ،پيکار عادﻻنه برای ترقی جامع و سريع جامعه وظيفه مقدس هر افغان وطنپرست است.

رفاه عمومی:
نبرد عادﻻنه برای ايجاد امکانات برای ارتقاء سريع سطﺢ رفاه زندگی ﺧلﻖ افغانستان اعم از کارگران،
دهقانان ،چوپانان ،پيشه وران و روشنفکران هدف مقدس و اساسی ماست .يعنی تأمين حداقل شرايط ﻻزم
زندگی مرفه و با کلتور معاﺻر برای عموم ﺧلﻖ پانزده مليونی کشور از لحاظ ﺧوراک ،پوشاک ،مسکن،
ادويه و شفاﺧانه و حفظ سﻼمتی مردم ،سواد و مکتب ،حﻖ کار ،بهبود شرايط کار ،مزد عادﻻنه ،بيمه های
عمومی ،معالجه مجانی ،استراحت ،حمايت کودکان و پيران و بهبود وضع زنان ،حقوق تقاعد ،افزايش
عوايد واقعی مردم ،تهيﮥ اجناس مورد مﺻرف مردم ،تجديد ساﺧتمان دهات و شهرها ،کلپها ،تياتر و سينما
ها و فروشگاه ها و غيره.
البته بايد اظهار داشت که تحقﻖ اين آرمانهای ﺧلﻖ کاريست بسيار مشکل و بﺻورت قطع از دست هيأت
حاکمه موجود کشور برآورده شده نميتواند .توجه شود! در تحت نظام کنونی افغانستان است که ﺧلﻖ کشور
ما در آتش جهل ،بيماری ،بيکاری ،آوارگی و گرسنگی ميسوزد .عايد متوسط ساﻻنه اکثريت عظيم ﺧلﻖ
از پايين ترين عوايد جهان است و روز بروز فاﺻله بين فقر و ثروت عميقتر و وسيعتر ميگردد و زندگی
در شهر و ده ،در ميان قبايل و کوچيها طاقت فرساتر ميشود.
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برای ريشه کن ساﺧتن اين زندگی جهنمی و غير انسانی و تأمين رفاه و آسايش عمومی و با فرهنگ ،بايد
هرچه سريعتر نيروهای مؤلده کشور وسيعا ً رشد يابد و يک نظام عادﻻنه دموکراتيک ايجاد گردد.
***
تجربه ملل مترقی جهان بما ميآموزد که هرگاه در اوضاع و احوال کنونی شرايط قبلی يعنی استقﻼل ملی،
دموکراسی و ترقی اجتماعی واقعی استقرار و تأمين يابد ،ميتوان بتأمين سريع رفاه عمومی نايل آمد .اﺻل
حقيقت انکارناپذير اينست که تنها فعاليت ﺧﻼق و قهرمانانه ﺧلﻖ ،نبرد پيگير و عادﻻنه طبقات دموکراتيک
و مبارزات دليرانه و متحدانه احزاب ملی و مترقی و نيروهای وطنپرست ميتواند ضامن تجديد حيات جامعه
و موجب آوردن تغييرات مترقی و تحول بنيادی و اساسی در جامعه گردد.
بهر اندازه ﺋی که فعاليت و مبارزه اين نيروها آگاهانه ،متشکل ،قاطع و موثر و متحد باشد و هر قدر که
بيشتر توده های وسيع ﺧلﻖ را دربر گيرد بهمان اندازه رشد و ترقی اجتماعی سريع ،جامع و اساسی ﺧواهد
بود.
استنباط مترقی علمی از ترقی اجتماعی و رفاه ،سﻼح نيرومند و قاطع ﺧلﻖ کارگر برای ﺻلﺢ ،آزادی و
عدالت است .اين امر به ﺧلﻖ کارگر دورنمای تابناک و روشنی را نشان ميدهد و در مبارزه اش برای
ساﺧتمان يک جامعه نوين و مترقی ،الهام بﺧش نبرد نجات بﺧش اجتماعی و ملی است.
از اينجاست که همه نيروهای نجيب وطنپرست و ترقيﺧواه که واقعا ً به نيکبﺧتی و ترقی افغانستان عشﻖ و
عﻼقه دارند ،بايد در راه هدف های عاليه پنجگانه ﺻلﺢ ،استقﻼل ،دموکراسی ترقی اجتماعی و رفاه عمومی
ﺧلﻖ افغانستان محبوب ما ،در يک جبهه وسيع و متحد وطن پدری ما ،در يک جبهه متحد و دموکراتيک و
ملی ،در يک جبهه ضد دشمنان ﺧلﻖ افغانستان يعنی در جبهه ﺧلﻖ افغانستان مبارزات رهاﺋی بﺧش و واﻻی
ﺧود را متحدانه و شريفانه به پيش ببرند.
هيچ نيروی ملی و مترقی ،جز نيروهای ارتجاع سياه داﺧلی و امپرياليزم و هواداران برده ﺻفت داﺧلی آن
نميتواند از حقانيت اين اهداف دموکراتيک و عادﻻنه انکار کند.
ما ايمان راسﺦ داريم که بهر شکل و ﺻورتی که باشد ﺧلﻖ رنجديده افغانستان راه ﺧود را بسوی آزادی،
ترقی و رفاه ميگشايد .زيرا اين راه طبيعی ﺧلﻖ های رنجديده است!
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