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 ندچ که میازمندین گرید بار کی نکیا . گذردیم ما سازمان تیفعال آغاز از سال هفت

 کیپرات از را خود یعنی ، میکن خود ٔهمبارز شناخت وقف را خود ٔهمبارز از ساعت

 امروز، لیمسا ، شده رفته راه ٔهبار در ک،یپرات نیا ٔهبار در و میبکش رونیب مبارزه

. میشیندیب یبعد انداز چشم باالخره و هایکاست و ها دستاورد وضع، یگ دهیچیپ

 بودن، کیپرات در. میکن دنبال را خود راه آن ساسا بر و میده دست به آن از یلیتحل
 یها لحظه در و است داشتن قرار تیواقع موجود و مشخص یها لحظه در یمعنا به

 تا سازدیم بهره یب »یخیتار فرا تیموقع« کی داشتن از را ما  بودن تیواقع مشخِص

 در را خود یضرور مواقع در تا میازمندین پس. میبنگر خیتار به گاهیجا آن از میبتوان

 به ،یخیتار ضرورت کی ثیح به ت،یموقع آن از و میده قرار یخیتار فرا تیموقع کی

 . میبنگر خود کیپرات به و خود

 یها ادیفر ها روز نیا در ا.خ.د.ح یها بازمانده از یحلقات و افراد گرید یسو از

 صدا.ا.خ.د.ح ٔهختیفرور رواق یجابلقا از یکی. اند کرده بلند را »یخواه وحدت«

 چون رانه،یو نیا یسو آن از ،یگرید و » !میکن وحدت هم با دیبا هایحزب «:زندیم

 ییفضا در را »هایحزب یخواه وحدت« بانگ و ونددیپیم صدا آن به افسرده یپژواک



 زین را » هایحزب یطلب وحدت توهم« نیآخر نیا.کندیم تکرار خ،یتار راه چهار در معلق
 ِتیماه افغانستان یانقالب جنبش لیاص یرفقا به و میده قرار یابیارز مورد دیبا
  .میده نشان را پروژه نیا رانگریو

 است؟ کدام ما یاسیس کیپرات و ستیچ » یاسیس کیپرات«-۱

 چوکات در و ستیچ »کیپرات« مفهوم از منظور یعلم یوریت دگاهید از میبنگر نخست

  .ردیگیم تعلق عرصه کدام به »یاسیس کیپرات« آن

 انیجر در که شودیم اطالق »یی دهنده رییتغ روند« چنان به عام طور به »کیپرات«

 یی فرآورده و محصول ای یگرید زیچ به یی هیاول مواد ای یزیچ آن، ٔهجینت در ای آن،

 کننده نییتع و دارد تیاهم آنچه پروسه نیا در .شودیم لیتبد »یانسان کار« توسط
 تیفعال نیهم ک،یپرات پس. کار محصول ین ه،یاول مواد ین است، یانسان کار ،است

 لیوسا ن،یمع یآدمها ،یخیتار نیمع تیموقع کی در که ستیانسان ساز دگرگون

  . آورد یم حرکت به را نیمع یها کیتخن و کار نیمع

 از یی مجموعه از متشکل ،یخیتار نیمع مقطع کی در »یاجتماع کیپرات«

 نیا در . دهدیم یرو معهجا یگ زنده مختلف یها عرصه در که ست»کهایپرات«

 و شتیمع لیوسا که کستیپرات کننده، نییتع کیپرات کها،یپرات ٔهبافت هم به ٔهمجموع

 کیپرات« ای دیتول. کندیم دیتول یعیطب یٔهاول مواد یساز دگر یپ از را جامعه یبقا

 یاقتصاد کیپرات در. کهاستیپرات تمام یاساس و کننده نییتع بخش ،»یاقتصاد

 ها، فرآورده ای محصوالت - ۲ ه،یاول مواد - ۱: میابی یم را عام فیعرت بخش سه همان

 کار به اثر در هیاول مواد ،یدیتول کیپرات انیجر در یعنی. دیتول لیوسا و کار یروین -۳

 زین »یاسیس کیپرات«. شوندیم لیتبد محصوالت به دیتول لیوسا و کار یروین افتادن

 یاجتماع مناسبات همانا هیاول مواد ک،یراتپ نیا در. ستیاجتماع کیپرات از ییجز
 مناسبات آن، ٔهفرآورد ای محصول و است »موجود یاجتماع تیوضع« ای موجود
 لیوسا و اند یاجتماع اقشار و طبقات کیپرات نیا کار یروین. است یاجتماع دیجد



 یاقشار و طبقات البته. اند کیهژمون یسازمانها ٔهشبک و یاسیس یسازمانها روند، نیا

 معکوس اهداف یاسیس کیپرات در دارند تیحاکم ،یاجتماع موجود مناسبات در که

 مناسبات یعنی اند، یکی آنها یٔهاول مواد یول کنند،یم دنبال را محکوم اقشار و طبقات
 یساز دگر یپ در محکوم طبقات و اند آن حفظ یپ در حاکم طبقات. یاجتماع موجود

  .آن

 یدگرگون سر بر موضوع آن انیجر در که »کیوژالیدیا کیپرات« است قرار نیهم از

 کیالوژیدیا ٔهژیو لیوسا گرفتن کار به با کیپرات نیا. آدمهاست یآگاه و تصورات

 گروه یپنداشت مختلف یها عرصه در  رهیغ و ها، هنر ، اتیادب ،یآموزش نظام چون

  .ابدییم انیجر یاجتماع یها

 ها، انگاره آن روند در که ستیاجتماع کیپرات از ییجز زین »کیوریت کیپرات« باالخره

 لهیوس .گردندیم مبدل یعلم یها شناخت به یعلم شایپ و یمبتد میمفاه و تصورات
  ) ۱ (.دهدیم لیتشک یعلم ینیجهانب ای یعلم یوریت را روند نیا کار ابزار و

 کیپرات یرو ،یاجتماع کیپرات مورد در ما نشیب یی هیپا اصول یآور ادی نیا از پس
  .میکنیم مکث یاسیس

  .میکنیم مطرح »یاسیس کیپرات« چوکات نیهم در را استیس مفهوم ما

 ای یدگرگون یبرا خیتار نیمع طیشرا در یانسان گروه آن ای نیا یسو از که یتیفعال هر
 مشمول رد،یگیم صورت ،یاجتماع تیوضع ای یاجتماع موجود مناسبات حفظ

 مناسبات ساختن دگرگون خواهان که ییگروهها و افراد. گرددیم »یاسیس کیپرات«

 ادتیس و هیسرما شدن یجهان ِیکنون تیوضع در یاستبداد - یاستثمار ِیاجتماع

 چون کیهژمون لیوسا و حزب چون یاسیس متداول ِلیوسا بر افزون اند، زمیالیامپر

 ٔهلیوس کی ره،یغ و یآموزش مراکز ٔهشبک ،یاجتماع یسازمانها ٔهشبک مطبوعات،

 نگونهیبد. دارند اریاخت در زین ما دوران یعلم ینیجهانب وجود در را یشناخت یگرانبها

 و قیتعم یمعنا به »یاسیس کیپرات« یافغان دگرگونساز و یانقالب یها روین یبرا



 ٔهجامع امروز تیوضع (یاجتماع موجود مناسبات آن اثر در که ستیروند گسترش

 یدموکراس استقرار بر ، استبداد و استثمار رفع بر یمبتن یدیجد مناسباِت به) یافغان

. باشد ستم و اجحاف گونه هر رفع خالصه و مرد و زن حقوق یبرابر ،یآزاد ،یواقع

 یسو از »افغانستان مردم حزب ٔهمرامنام « نام به یی پروژه اهداف، نیا به لین یبرا

 در ً عمدتا نامبرده اهداف تحقق یاسیس لیوسا پروژه نیا در. دیگرد مطرح ما نهضت

 کی مقام در یعلم ینیجهانب به مجهز و کار یایدن به متعلق بزرِگ حزِب کی جودو

  . استهگرفت قرار یبررس مورد یشناخت و کیوریت یراهنما

 دنیکش برون یبرا ممکن راه گانهی که میابی یم در وضاحت به ک،یوریت لیتحل نگاه از

 مردم حزب ٔهمرامنام کامل تحقق آن، ییوسطا قرون تیوضع از یافغان ٔهجامع

 باال در که آنگونه ای تحقق نیا که دید دیبا کیپرات نگاه از حال. است افغانستان

 تیوضع به یکنون تیوضع از گذار یبرا »یاسیس کیپرات« روند کامل مودنیپ م،یگفت

  .ستیادیُبن یاقدامها کدام ازمندین مطلوب،

  :ستا عنصر دو مستلزم ساز دگرگون ِیاسیس کیپرات ،یکنون طیشرا در

 دادن رییتغ یبرا جامعه محروم اقشار و طبقات ینیع یهایازمندین وجود: کی     

   وضع؛

  ؛یعلم ینیجهانب مجهزبه و هدفمند ، ایپو رومند،ین یاسیس سازمان کی وجود : دو     

 ٔهجامع زحمتکش اقشار گرید ٔهعبار به ای افغانستان مردم . دارد وجود یاول عنصر

. اند یادیبن رییتغ کی خواهان جانبه همه طور به که دارند ارقر یوضع چنان در یافغان

  .داردیم هیارا را یادیبن رییتغ نیا ٔهفشرد ریتصو افغانستان مردم حزب ٔهمرامنام

  . است »بزرگ یاسیس سازمان کی« وجود یعنی ، دوم عنصر سر بر مسأله پس

 یتمام و دخو یسرشت هدف ثیح به را سازمان نیا جادیا افغانستان ٔهندیآ نهضت

 خود ،یادیبن فیوظا طرح. است کرده نییتع دگرخواه و یمترق نیراست یروهاین

 سر به را نامبرده فیوظا دیبا که است یاسیس سازمان شکل و تیماه ٔهکنند نییتع



 یمبنا بر آن اهداف نییتع ً بعدا و سازمان کی جادیا یعنی آن عکس بر ین. رساند

  ). زمیپراگمات همان (روز اتیمقتض

 و نامید، مبارزان راستین»  امپریالیزم– جهاد« شودیم را آنچه ادتیس سال پنج از پس

 آزاد و «یق منافع انسان زحمتکش افغانی دریافتند که نظام به اصطالحمدافعان صد

 قدرت نیست –کابل، چیزی جز یک انارشی مستور و یک شبکٔه نارکو » دموکراتیک

س چسپیدن به این باور که گویا میشود در پ. که فاقد هرگونه تکیه گاه مردمیست

 به فعالیِت سازندٔه سیاسی پرداخت یک سماجت بی بنیاد و» انارشی«داخل این 

  .ویرانگر است

، بیداد ایدیالوژیِک قرون ، فقردی بیرون کردن جامعه از بیعدالتیاگر خواهان ج

راه دیگری های جنایتکار جهادی و مافیای مواد مخدره هستیم،  ، ستم باندوسطایی

ولی اگر میخواهیم که به حیث چند صدمین . جز ایجاد یک حزب بزرگ مردمی نداریم 

، شرکت کنیم» بازسازی افغانستان« گروه تکمیلی در نمایشگاه مضحک سازمان یا

اگر باور به این داریم که باید خلق . اند دریچه های هیاهو برای وحدت طلبی کاذب باز

یی، سیاسی ، باید آن را از نگاه اندشه خود به دست گیردت خود را افغانستان سرنوش

، نه اینکه به دستگاهی بپیوندیم که وسیلٔه تضمین بد بختی و سازمانی یاری رسانیم

اینکه  آنچه را ما پنج سال پیش پیشبینی میکردیم مبنی بر. توده های مردم است

میسازند، اینک  رسیادت امپریالیزم و نیروهای جهادی، کشور را در فاجعه غریق ت

  .خود سازمانهای رسمی غرب به آن اعتراف میکنند

رفقا، رسالت تاریخی یک گروه پیشتاز سیاسی این است تا مسایل اساسی جنبش را 

به موقع دریابد، تحلیل همه جانبه از آنها ارایه بدارد، ریشه های آنها را نشان دهد و 

فغانستان تاکنون این وظایف خود ندٔه اینهضت آ. راه حل های ممکن را پیشکش نماید

حال وظیفٔه سترگ ایجاد وسایل برای رسیدن به . را به نیکویی انجام داده است 

 .رسانیم باید آن را بدون شتابزده گی بی مورد به سر. اهداف را در برابر خود داریم

 و دورنمای آن» وحدت طلبی «-۲



رفقای عزیز ، از چند هفته بدین سو برخی از عناصر و حلقات بازمانده از فرکسیونها یا 

کنگرٔه «را پیش کشیده اند و حتی از » وحدت حزبیها«ا شعار .خ.د.گروههای دیروز ح
پرتو آنچه در باال به حیث یک تحلیل علمی از  در.  سخن میرانند»وحدت حزبیها

» تب وحدت طلبی«ه کردم ، به بازگشایی این پراتیک سیاسی و وسایل سیاسی ارای

  :میپردازم

  یعنی چه؟» وحدت حزبیها«: الف

ا به حیث یک سازمان سیاسی در پراتیک سیاسی یک دوران شرکت کرد و .خ.د.ح

تالش ورزید تا مناسبات اجتماعی آن روزگار را از سیطرٔه فیودالیزم و ارستوکراسی 

 دولتی  اجتماعی را در پیوند با سوسیالیزموابسته به آن برون کشد و مناسبات جدید

در هنگام حاکمیت خود با چنان مقاومتی از سوی . ا.خ. دح. آن مرحله مستقر نماید

، توانست برنامٔه خود را عملی نماید، بلارتجاع و امپریالیزم مواجه شد که نه تنها ن

، از هم ولتی و عقبگرد جنبش جهانی کارگریهمراه با فروپاشی نظام سوسیالیزم د

طرح .  داردتاریخ تعلق آن مقطع دیگر به  ا به حیث سازمان سیاسی.خ.د.ح. فروپاشید

احیای آن سازمان در بهترین حالت یک توهم هجرانی و در بد ترین حالت یک شعار 

  . دماگوژیک هدفمند برای فریب دادن صادق ترین مبارزان جامعٔه افغانیست

  شد؟چی میتواند با» حزبیها«پس منظور از 

، دوستان تتمام اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان اس» حزبی ها« ازاگر منظور

، به شمول تمام آنانی که در عضو رسمی آن حزب باید بپذیرند که هر» وحدت طلب«

به سازمانهای جهادی پیوستند یا به فعالیتهایی چون » مصالحه«جریان پروسٔه معروف 

داشت در سازمان واحد پیشنهادی شان شرکت قاچاق سالح دست ُبردند حق خواهند 

  میشود تمام خلقیها را امینی خواند ول وحدت خواهیدر این صورت با کدام اص. کنند

  !تمام امینی ها را فاشیست؟

» پرچم«افراد است که در دامان  گروه معدودی از» حزبیها«آنان از  اگر منظور و

» شناسنامٔه غربال شده«به حیث یک رزمیدند، پس باید لیست مکملی از معیار ها را 



در  خود را مطابق آن قالب می یابند اساس آن حزبیهایی که به نشر رسانند تا بر

، غریبی خود ی که خود را بیگانه احساس میکنندشرکت کنند و آنان» کنگرٔه وحدت«

  !!را دنبال کنند

ف از تجمع د ندارد، هدتحلیل وضعیت وجو! رفقا، به این میگویند سوبژکتویزم محض 

، ساختار سازمان و اصول زنده نامٔه سازمان بعدی ارایه نشده است، مراممعلوم نیست

ترانٔه «به حیث » کنگرٔه وحدت«گی درونی سازمان مطرح نگردیده اند، ولی شعار

  .در برخی از حلقاِت بازمانده های فراکسیونهای دیروزی زمزمه میشود» ذهنی

 پیش از اینکه مرامنامه و» ستان وحدت طلبدو« پرسشی مطرح میگردد که چرا این 

  اساسنامٔه سازمان مورد نظر شان را ارایه کنند ، میخواهند با هم کنار بیایند؟

با برنامه هایی که از چند سال به این سؤ مطرح کرده اند، نتوانستند که حزبیها را  اگر

 توفیق حاصل به دور خود جمع کنند، چگونه خواهند توانست بدون برنامه به این امر

  !کنند؟ شاید روش جدید مصلحتی همین باشد؟

اگر منظور . کدام واقعیت تاریخی نهفته است» حزبی«عقب مفهوم  حال بینیم که در

، رزمیده است الجرم. ا.خ.د. صفوف حکسی است که در» حزبی«این دوستان از 

بارزه کرده راه تحقق مرامنامٔه حزب م ، درمه و اساسنامٔه آن حزب را پذیرفتهمرامنا

 لنینیزم اعتقاد داشت، سوسیالیزم را -همه میدانیم که آن حزب به مارکسیزم . است

هدف خود قرار داده بود و سانترالیزم دموکراتیک را به حیث سنگپایٔه زنده گی 

که خواهان تجمع این دوستان وحدت طلب  هیچکدام از. سازمانی خود ابالغ کرده بود

پس ناگزیریم بپذیریم که . ه اصول را مطرح نکرده است، این گوندوبارٔه حزبیهایند

، در شعار وحدت دوبارٔه حزبیها چیز دیگری سوای عضویت در »حزبی«منظور از 

، این دوستان باید با صراحت بگویند که منظور ما اشتباه میکنیم اگر. است. ا.خ.د.ح

  چیست؟» حزبیها«شان از 

  رفقا،

کنگرٔه اساسگذار مرامنامه و  در. کی نیستی» کنگرٔه اساسگذار«با » کنگرٔه وحدت«



، اما در کنگرٔه وحدت.  تصویب میرسداساسنامٔه سازمان جهت ایجاد یک سازمان به

مرامنامه و اساسنامه، قبالً  وجود میداشته باشند و صرف زمینه هایی که باعث افتراق 

انی شده بودند ، مرفوع میگردند و یگانه گی سازم» عدم وحدت«و چندگانه گی یا 

 وحدت با  در کنفرانس غیر حضوری. ا.خ.د.ر حکاری که رسماً  د. دوباره احیا میگردد

پس .  ها و رهبری دو جناح حزب صورت پذیرفت سوی کادر تصویب سند وحدت از

 حزبیها یا همان اعضای حزب فروپاشیدٔه دموکراتیک خلق وحدت ممکنیگانه 

در . ی مرامنامه و اساسنامٔه آن است، یعنان برگشتن به اصول بنیادی آن حزبافغانست

اسناد بنیادِی نامبرده در بسا از : اینجاست که مسأله از زاویٔه دیگری پیچیده میگردد

جنبه های شان با دنیای امروزی که یکسره زیر سیادت امپریالیزم و سرمایٔه جهانی 

زگار قرار گرفته است از یک سو و با شرایط امروزی جامعٔه افغانی از سوی دیگر، سا

پس وحدت بر اساس این اسناد به چنان .  اندنوسازی جدینیستند و نیازمند 

  .سازمانی خواهد انجامید که با شرایط امروز جهان بیگانه خواهد بود

یک امر ناممکن است و صرف » وحدت حزبیها« بررسیها نتیجه میگریم که  اینهمٔه از
 ی که این موضوع را صادقانه و اکثریت رفقایحسن نیت البته ما در .جنبٔه ذهنی دارد

میبرند که حزب شان  از روی دلسوزی مطرح میکنند و در هجران روزگارانی به سر

 با. بیهراس و با ایثار در سنگر دفاع از منافع انسان مظلوم ایستاده بود، تردید نداریم
 سازمان» حسن نیت«، آنگونه که در باال تذکر دادم ، با تنها »پراتیک سیاسی«تأسف 

  .نمی یابد

پس یگانه راه برون رفت از وضعیت فعلی بازمانده های جنبش چپ ، ایجاد یک 

سازمان جدید است که طرح آن از سوی نهضت ما ارایه گردیده است ؛ طرحی که 

اگر راه دیگری . تمامی جنبه های نوسازی جنبش انقالبی کشور را در نظر گرفته است

  .  به نتیجٔه مطلوب میرسیدندشدهایجاد ، تالشهای ده ها سازمان وجود میداشت

زود حقانیت  طرحهای علمی و واقعبینانه سخت جان و سرکش اند ، دیر یا

  !!خود را ثابت میسازند و میدان را میبرند



ای دیگر تأکید میکنیم که ایجاد حزب مردم افغانستان به اساس طرحه ما یک بار

 ماست زیرا یگانه وسیلٔه ، هدف بزرگ سازمانمرامنامه و اساسنامٔه پیشنهادی

ً  وظیفه داریم که تا هنگام . سمتدهی پراتیک سیاسی دگرگون ساز است ما جدا

 را انقالبی - یا بهتر بگویم مغزها-، شعورها »سپیده دم انقالب« فرارسیدن به اصطالح

حزب باید وظیفٔه عظیم آگاهی . کنیم بسازیم یعنی آنها را با جهانبینی علمی تجهیز

  .را به سر رسانددهندٔه خود 

 :وظایف عاجل ما  مسایل درونی سازمان و-۳

البته . رفقای عزیز، زنده گی سازمانی ما با سنگینی وظایِف سازمان ما همخوانی ندارد

ن نا سازگاری بینش و روش مستولی در درو. ناهمخوانی توضیحات الزم خود را دارد 

شدن از  َبَدر. ن ناهمخوانی است، عمده ترین عامل ایبا وظایف واهداف نهضت. ا.خ.د.ح

ا و استقرار مناسبات و فرهنگ جدید .خ.د.مناسبات و فرهنِگ حاکم در درون ح

ما باید باحوصله مندی روی نو آوریهای ما تکیه کنیم و . مبارزه نیازمند زمان است

اصولیت، صداقت، شهامت، احترام .  کنیم زنده گی جدید درون سازمانی را ایجاد

، انتقاد ای دانشی و معنوی، سخاوت رفیقانهمتقابل، تقسیم داشته ه تماد، اعمتقابل

، موازین زنده گی سازمانی ما را  ما، همههای رفیقانه و افتخار دسته جمعی به دستاورد

  . تشکیل میدهند

، انتقاد از برخورد های غیر حهای نو و سازنده، انگشت گذاشتن به کاستیهاارایٔه طر از

 به سازمان هیچگاهی نهراسیم ولی آنها را به مراجع مربوط انتقال اصولی یا زیانبار

علنیت و دموکراسی اصول عدول ناپذیر زنده . ، افاده نماییممربوطجلسات  در دهیم و

سازمان به طور طبیعی تفاوت درجٔه شرکت در مبارزٔه عملی  هر در. گی سازمان مایند

قت بیشتر، و  داشتنالقه مندی یااثر ع شماری در. سازمان بین اعضا پدیدار میگردد

، حتی  به شرایط زنده گی شانبسته برخیها. فعاالنه تر در امور سازمان شرکت میکنند

 عضو خود بسته به هرسازمان باید از . به حداقل شرایط عضویت بسنده میکنند

باید جداً  . توانمندی اش استفاده کند و جایگاه شایستٔه هر عضو فعال خود را پیدا کند

آن شماری از فعالین سازمان، به خصوص جوانان دلسرد  غیر در. متوجه این امر بود



اما فعالتر بودن به هیچوجه به معنای این نیست که گویا ما دیگر گذر نامٔه . میشوند

، به بانی و پذیرای داوطلب آنها هستیمعدول از موازین و اصول سازمانی را که خود 

،  آن رفیق را که مطابق میل مانیستز به این یاتاخت و تا«دست آورده ایم و حق 

  ».کمایی کرده ایم

کشور  نگونه که در باال خاطرنشان ساختم روند پراتیک سیاسی دگرگونساز درآرفقا ، 

ما در آغاز این روند . ما خیلی طوالنی خواهد بود و به یقین چند نسل را خواهد پیمود

زنده گی سازمانی  گونگی شرکت فردی درباید شیوه های مبارزه خود و چ. قرار داریم

من یقین کامل . ما عیار سازیم» پراتیک سیاسی«را با همین گسترده بودن چشم انداز 

  ...داریم و به آن دست خواهیم یافتدارم که همٔه ما توان این سازگاری را 

  به امید پیروزیهای درخشانتر نهضت آیندٔه افغانستان
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