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ببرک کارمــل:

خلک وک او د خلکو د منان وک دۍ!
په هيواد کی د تضادونو د سم حل او زمونژ تر من د يووالی د تأمين ﻻره
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بايد په افسوس وويل شی چه زموږ هيواد ،د فيوډالی او ماقبل فيوډالی مناسباتو د موجوديت او د استعماری
نفوذ له کبله ،تر اوسه پوری متحد او يو مو ی ندی .زموږ په وطن افغانستان کی ،د خلکو د کرکي وړ
راز ،راز تضادونه په قوت موجود دی ،چه که پخپل وخت او منطقی تو ه حل نشی ،زموږ هيواد هميشه
د تجزيی -تفرقی او ډوډۍ خطر تهديدوی .په هيواد کی د تضادونو د حل يوازين سمه او چ که ﻻر عبارت
ده .د ملی دموکراتيک نهضت کاميابی – د ستراتيژيک هدف د حداقل په حيث او د سوسياليستی نهضت
کاميابی د ستراتيژيک هدف د حد اکثر )غايی هدف( په حيث.
د نهضت ددی دوو مرحلو موفقانه سر ته رسول ،د هيواد د وحدت د حتمی کامياب او د يوه نوی ،مترقی،
واحد ،آزاد ،او متحد افغانستان په وجود کی ،زموږ د خلکو د پر نو او ولو اقوامو د اتحاد ضامن بلل
کيږی.
نن زموږ ولنه د عمده او فرعی ،پخﻼ کيدونکو او نه پخﻼ کيدونکو تضادونو له وجودنه ډکه ده .م ر ينی
کسان د ناپوه او د ولنی د علمی درک نه لرلو له کبله او يا د عمد او قصد په وجه ،په هيواد کی د
تضادونو له وجود نه انکار کوی او ن نور کسان د لنی د علمی تحليل نه پرته ،په ناشيانه و ه ،په هيواد
کی د راز راز تضادونو مسائل ساده کوی او په يوه واحده نسخه کی ئی په مجرد ډول په »پورته طبقه او
کته طبقه« تصنيقوی ،او دا راز راز اجتماعی او ملی تضادونه د مبارزی په لړ ک ی له نظره غور وی.
يوه ډله د هيواد د قبايلو او اقوامو تر مين تضادونه ،چه پخﻼ کيدونکی او فرعی دی ،د خلکو او د هغوی
د د منانو د اساسی تضادونو پر ای کينوی ،دا راز تصنيفونه له يو خوا ،مترقی او پرمختلونکی قوتونه
و ی و ی کوی او له نهضت نه يی رابيلوی او له بلی خوا نهضت له ناکام سره مخامخ کوی.
اجتماعی تضادونه:
د افغانستان او سنيو اجتماعی شرائطو سره سم ،زموږ مخی ته دوه رازه اجتماعی تضادونه چه د خپل
ماهيت له لحاظ بالکل يو له بل سره متباين دی ،قرار لری .يو د خلکو او د خلکو د منانو تر مين تضادونه؛
او بل د خلکو تر مين راز ،راز تضادونه .بايد په نظر کی ونيسو چه د »خلک« مفهوم ،په هر هيواد کی
د مختلفو تاريخی مراحلو په لحاظ مختلف معانی لری .مثﻸ زموږ په هيواد کی د ان ليس پر ضد د عادﻻنه
ج ړی په موده کی» ،خلک« عبارت و له ولو هغو اجتماعی طبقو ،قشرونو او ډلو اعم د کليو او ارونو
له زيارايستونکو او غير زيارايستونکو – تاجرانو ،يو شمير خوانينو ،روحانيونو او نورو – خه چه د
وطن د استقﻼل په خاطر د ان ليس د استعمار پر ضد را پا يدلی وو ،پداسی حال کی چه ان ليسی
امپرياليستان ،د اخلی خائنان او د ان لستان طرفدار عناصر د خلکو د منان وو .زموږ د هيواد د اوسنيو
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شرائطو سره سم چه د ملی ديموکراتيک نهضت په مرحله کی واقع دی»،خلک« د هغو ولو طبقاتو او
قشرونو – کار رانو ،بز رانو ،پيشه ورانو ،منورينو ،کوچن او متوسطی بورژوازی »ملی بورژوازی«
او هغو سياسی ار انونو او سازمانونو )حزبونو( او اجتماعی ډلو شامل دی چه د افغانستان د خلکو د
د منانو پر ضد مبارزه کوی .پداسی حال کی چه فيوډال مﻼکين ،ستر دﻻل سودا ران )کمپرادور
بورژوازی( بورژوا بوروکرات مﻼکين او امپرياليزم او هغه اور انونه »احزاب« عناصر او مرتجع حاکمه
محافل چه ددی طبقاتو او قوتونو نمايند ی کوی ،د خلک د منان دی.
د »خلک« او د خلک د منانو تر مين تضادونه ،نه پخﻼ کيدونکی )انتا ونيستی( تضادونه دی .م ر د
»خلک« تر مين تضادونه يعنی د زيار ايستونکو ترمين تضادونه ،پخﻼ کيدونکی تضادونه دی .د افغانستان
په اوسنيو شرايطو کی د خلک تر مين تضادونه دادی :د کار رانو او بز رانو د مختلفو قشرونو تر مين
تضادونه ،د منورينو تر مين تضادونه چه له مختلفو طبقو خه راوزی ،له يوی خوا د کار ر او بز ر او
له بلی خوا د منورينو تر مين تضادونه ،د کار رو او نورو زيار ايستونکو او کوچن

او متوسطی

بورژوازی تر مين تضادونه او قومونو او قبائيلو تر مين تضادونه او نورٌ ،کرد سره پخﻼ کيدونکی )غير
انتا گونيستی( تضادونه دی .زموږ د هيواد په اوسنيو شرايطو کی ،عمده تضاد د بزر رانو او فيوډالو
مﻼکينو تر مين او د »خلک« او اوتوکراسی )مطلقه حکومت( او امپرياليزم تر مين موجود دی .په اوسن
وضعه کی ،په کلی تو ه طبقاتی مبارزه ،د کار ر د طبقی او »ملی بورژوازی« تر مين  ،د خلکو تر مين
مبارزی يوه برخه ده؛ دا که چی »ملی بورژوازی« زموږ په هيواد کی چه ﻻ تر اوسه د رشد په ابتدائی
مرحله او په متوسطه طبقه کی داخله ده ،غبر لونی )دو انه( خصلت لری .په اوسنو شرايطو کی د »ملی
بورژوازی« هغه برخه چه له امپرياليستی محافلو سره ارتباط نلری ،د ضد امپرياليستی او ضد فئيودالی
انقﻼب د وظائفو په سر ته رسولو کی په عينی و ه ذينفع ده .بنا پردی دهغی د نسبی مترقی برخی اخيستلو
امکان موجود دی .م ر بايد په کلکه په نظر کی ونيول شی چه که د دولتی اقتصاد سکتور )برخه( پياوړی
نشی او د غير سرمايه داری تکامل ﻻره ونه نيول شی ،او د خصوصی تشبثاتو وده تر ملی نظارت ﻻندی
رانشی ،د زيار ايستونکو او بډايو طبقاتو د تضادونو د رشد او په هيواد کی د ننه د طبقاتی مبارزی د تشديد
په موازاتو» ،ملی بورژوازی« تر پخوا ﻻ زياته له امپرياليزم او داخلی ارتجاع سره ،د سازش کارۍ خواته
درومی او د کار ر د طبقی او د ملی بورژوازی تر مين نه پخﻼ کيدونکی تضاد ،د ملی دموکراتيک
نهضت او سوسياليستی نهضت په مرحله کی تشديد وی .په دی ترتيب د کار ر د طبقی او ملی بورژوازی
تر مين تضاد ماهيتا ً نه پخﻼ کيدونکی تضاد دی .خو سره نه دی ،د تاريخ په اوسن مرحله کی په اصﻼح
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»ملی بورژوازی« له فئوډال مﻼکينو او ستری تجاری دﻻل )کمپرادور( بورژوازی او بروکرات
بورژوازی سره توپير لری .او د ملی بورژوازی من نی طبقه کوﻻی شی ،د ملی دموکراتيک نهضت په
مرحله کی د »خلک« په جبهه کی و دريژی .همدا راز نور تضادونه زموږ په هيواد کی شته دی چه له
بده مرغه د ينو مترقی عناصرو له خوا له هغوی سره غلط برخورد کيږی .هغوی غواړی په ميکانيکی
او مصنوعی و ه دغه تضادونه ،د اساسی او نه پخﻼ کيدونکو تضادونو پر ای ودروی؛ مثﻼ د مختلفو
مليتونو او قومونو ترمين تضاد )چه په شئوونيستی او محلی پرستی شکل انعکاس کوی او حتی دا مسآله،
د هژمونی )سر کرد ی( په لحاظ ،د کار ر د طبقی د سياسی سازمان او د ملی دموکراتيکی جبهی دننه تر
بحث ﻻندی نيسی( د اريانو او کليوالو ترمين تضاد ،د مرکز )کابل( او وﻻياتو او اطرافو تر مين تضاد
چه د پورتنی تضاد په و ه انعکاس کوی .البته زموږ په هيواد کی د پورتنيو تضادونو وجود يو واقعيت
دی ،م ر دا تضادونو ،نه پخﻼ کيدونکی ندی او د ملی دموکراتيک او سوسياليستی نهضت په اوږده جريان
کی ،په مسالمت آميزه و ه حل کيدای شی .نو له دی تضادونو سره ميکانيکی او مصنوعی برخورد او
هغوی عمده او نه پخﻼ کيدونکی بلل ،او د هغه پر اساس د دموکراتيکو او مترقی سازمانونو تشکيلول،
داسی جبران نا پذيره اشتباه ده چه نهضت له ماتی سره مخامخ کوی .په طبقاتی مبارزه کی ،د خلکو او د
هغوی د د منانو تر مين د تضادونو پيژندل اوله هغوی نه د خلکو د اندرونی تضادونو تفکيک او په
تاريخی مرحله کی د هغوی د حل د طريقو تشخيص ،د ملی اجتماعی آزادی بخشونکی نهضت د سرته
رسيدلو په ﻻره کی يوه حياتی مسآله ده.
د تضادونو د حل ﻻری:
ددی لپاره چه زموږ د ولنی د تاريخ په اوسن مرحله کی ،د »خلک« او د خلکو د د منانو تر مين
تضادونه او د خلکو اندرونی تضادونه ،د خپل ماهيت په لحاظ توپير سره لری ،نو د هغوی د حل ﻻری هم
بايد تپير سره ولری .د يو شمير »چپو« عناصرو او محافلو اشتباه هم په همدی کی ده چه حتی د خلکو
اندرونی تضادونه )پخﻼکيدونکی تضادونه( د هغو )نه پخﻼ کيدونکو تضادونو( پر ای دروی چه د خلکو
او د هغوی د د منانو تر مين موجود دی – او په نتيجه کی ،په ملی او جهانی سويه ،د خلکو د د منانو د
پياوړی کيدو باعث رزی .د هغو چپروو عناصرو شيوه ﻻزياته د تآسف وړ ده چه د خپلی »اختصاصی«
مربوطی مسآلی اقل حد هم مطالعه کوی او »د خلکو د اندرونی تضادونو سم حل« په زمينه کی ،له خپلو
کتابی زده کړو او ﻻر ونو خه د تطبيق په ډ ر ک ی تر پ و ﻻندی کوی .پر مخت

کونکی ترقيخواه

قوتونه تر ولو نورو قوتونو زيات ،ه د ملی دموکراتيک انقﻼبی نهضت په جريان کی او ه د سوسياليستی
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انقﻼبی نهضت په بهير کی او ه د قدرت د اخيستلو په وخت کی – چه بايد د کار ر د طبقی له خوايی
ﻻر وونه وشی او کيژی هم او بايد د کار رانو او بز رانو د اتحاد پر بست مبتنی وی او مبتنی هم ده—
وظيفه لری چه :اول »عمده هدف« او د مبارزی تيره نډه او »عمده ضربه« د مبارزی په هره مرحله
کی ،د خلکو د عمده د منانو پر ضد چه د نهضت په مقابل کی ين ار کوی ،د نظر او عمل مورد و رزوی.
دوهم :ضرورت حکم کوی چه پدی مرحله کی د نفوسو د تر ولو پراخی من ن برخی په مقابل کی چه د
خلکو له عمده د منانو سره مخالفه ده )د هغوی د نااستوار او غبر لونی خصلت له ارنی سره( سم او
و يار برخورد وشی.
لنډه دا چه :د خلکو ترمين د ايديالوژيکو مسآلو او د اصوليت او غير اصوليت »د حق او باطل د تشخيص«
د مربوطو مسائلو د حل لپاره نه ايی نه پخﻼ کيدونکی مبارزی ،زور او فشار ته ﻻس واچول شی ،ددی
خبری معنی داده چه د خلکو اندرونی ايديالوژيک او مورد اختﻼف مسائل بايد له دموکراتيکی ﻻری يعنی
د آزاد بحث ،انتقاد ،منطقی اقناع ،ورزده کولو او روزلو او زغم له ﻻری حل شی .نه د افتراء ،تهمت،
درواغو ،جبر ،او تشدد تهديد او ناروا تبليغاتو له ﻻری او يا خلکو او د هغوی د دوستانو لپاره د غير
اصولی شرطونو د وړاندی کولو او يا د »بی رحمه مبارزی او بی امانه خپلو« د شعار ورکولو او يا د
خلکو د پخﻼ کيدونکو تضادو د لمسولو له ﻻری ،افسوس چه ددی مسالی طراح او او پيروانو ،نور نو خپل
سم تحليل له نظره غور ولی دی!
په اوسن مرحله کی د افغانستان دخلکو د وحدت په خاطر ،د هيواد د ولو قومونو د يووالی په خاطر ،د
افغانستان دخلک دموکراتيک سازمان د مجدد وحدت په منظور او د ملی دموکراتيک نهضت د ودی او
تکامل په خاطر – دخلکو د اندرونی تضادونو او زمو .د )خلک( او د خلکو د د منانو تر مين د تضادونو
تشخيص او همدا راز د خلکو د اندرونی تضادونو سم حل ،يو فوق العاده مهم او حياتی ضرورت دی .بايد
وويل شی که چيری شخصی خود خواهی او سازمانی بلند پروازی يوی خواته وغور وو ،هغه کسان چه
له موږ سره شخړه کوی او اختﻼف نظر لری په دوو ډلو ويشل کيژی :لومړی

ﻻس ته متمايله ډله چه

د خلکو د منان خپل دوستان بولی .دوهم» :کيڼ« ته متمايله ډله او چپروان چه د خلکو اندرونی تضادونه،
د خلکو او د هغوی د د منانو تر مين تضادونه بولی او خپل عمده ذار د خلک په ديموکراتيک قوت باندی
حواله کوی .دا دواړه نظرونه نه يوازی سم ندی بلکه د افغانستان په شرايطو کی دعلمی جهانبينی د اصولو
له ﻻر وونی نه صريح انحراف دی.
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»وحدت -انتقاد -وحدت«:
دا فورمول پدی معنی دی چه د وحدت د صادقانه آرزو له لرلوسره ،د انتقاد او مبارزی نه ﻻری ،د مترقی
اخﻼقو او علمی جهانبينی په چوکاټ کی او دهيواد په شرايطو کی دهغی د انطباق د مراعات سره سم بايد
د خپل خلک د ډموکراتيک سازمانونو داخلی اختﻼف حل کړو ،و وکوﻻی شو پر ﻻ مترقی اوﻵ اصولی
پايو باندی ،نوی خﻼق او پياوړی وحدت ته ورسيژو .تجربه ی چه دا دموکراتيکه شيوه د خلک د
دموکراتيک سازمانونو د تضادونو او اختﻼفونو د حل د پاره ،سمه او ثمربخشونکی شيوه ده او خاصتا ً
کيدای شی دهغی په وسيله د ول خلک د دموکراتيک قوت وحدت تأمين شی او په نتيجه کی اوسنی نهضت
برياليتوب ته رسول شی .د »وحدت انتقاد – وحدت« دا دموکراتيکه شيوه ،پداسی حال کی کاميابه ده چه
په صادقانه توگه ،د وحدت آرزو دعلمی جهانبينی )نړی ليد( د خﻼفو اصولو په چوکاټ کی تر مين وی.
که که د خلک د موکراتيک د وحدت لپاره ذهنی تمايل موجود نه وی او له اختﻼفاتو سرسم برخورد
ونشی او يا ﻻقيدی او سهل انﮕاری وکړو او پريږدو چه زمان تير شی او وخت بايلو ،په هغه صورت کی
به دوه ناوړه نتيجی مين ته راشی :
 د افغانستان د خلک دموکراتيک د سازمانی او تشکيﻼتی قوت متﻼشی کيدل. د خلکو د د منانو کاميابی.د خلک د دموکراتيک قوت اساسی اصول حکم کوی چه بايد د اقناع ،تربيت ،رفيقانه انتقاد ،پر ان انتقاد،
پر اشتباه اعتراف او له تيرو اشتباهاتو نه د پند اخيستلو ميتود ،د افغانستان د خلک دموکراتيکو قوتونو د
بيا يووالی د تأمين په خاطر ،او آزادی او دموکراسی د خلکو لپاره او بی امانه او مصرانه مبارزه د داخلی
مرتجعينو او بين المللی امپرياليزم پر ضد د خپل نظر او مشترک عمل مبنا وگرزوو او خپل عمده د من
)فئيوداليزم اوتوکراسی( مقاومت د تاريخ پدی مرحله کی مات کړو او د بورژوازی بی ثباتی او نا استواری
)بيا په تيره زموږ په هيواد کی چه بورژوازی به عمومی توگه اصﻼً ضعيفه او کمزوری ده( شنډه کړو.
هغه کسان چه دی رو انه علمی حقايقوته تن نه ږدی ،د افغانستان په مقابل کی به ستر او دروند مسؤوليت
په غاړه ولری.
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