
 

 
 

 

 زارع محمد غالم:  نویسنده

 دارد گفتن ربای اهی رحف دمورکاتیک چپ

                                                                                                                                                                                     

 

 

شکست ، پراگنده گی ، سردرگمی و شاک سقوط و فروپاشی نظام دموکرتیک در جامعه ، 

شکستی که توسط دشمنان داخلی و خارجی . نیرو های چپ دموکراتیک را در خود فرو برد 

عه سیستم دموکراتیک تحمیل گردید و با بار آوردن عواقب ناگوار بعدی کشور ،مردم و جام

چپ دموکراتیک که بر اثر توطیه های پنهان . را به سوی نابودی قبأل پالن شده  رهنمای کرد 

واشکار ستون پنجم قدرت ، خلع سالح شده و دست بسته تحویل دشمن تاریک بین و قرون 

چپ ایکه از میان جامعه برخاسته و با . وسطایی گردیده بود ، سرگیچه گردیده و پراگنده شد 

نج ها و نا بسامانی های جامعه خود آشنا بود ؛ چپ ایکه آالم ودرد های مردم خود را درد ها ،ر

خوب میشناخت ؛ چپ ایکه خود نظام ستم ساالر را با گوشت و پوست خود حس کرده بود ؛ چپ 
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ایکه از میان الیه های فقیر جامعه برخاسته و مزه تنگ دستی را چشیده بود ؛ چپ ایکه با 

و دانستنی های عصرو زمان خود را فراگرفته بود ؛ چپ ایکه آرزوی مشقت تحصیل کرده 

پیشرفت جامعه و تعالی وترقی وطن خود را در سر میپرورانید ؛ چپ ایکه صادق بود و با در 

حراج گذاشتن منافع مردم و وطن آشنایی نداشت ؛ چپ ایکه بخاطر رسیدن به اهداف انسانی از 

ی داد ؛ چپ ایکه منافع مردمش تقدس داشت و در راه هستی و زنده گی خود گذشت و قربان

دفاع از این منافع با شهامت مبارزه کرد ؛ چپ ایکه دست آوردهای اقتصادی ، اجتماعی و 

سیاسی اش تا کنون که حدود دو دهه از کنار گذاشتنش میگذرد بدیل ندارد ؛ چپ ایکه 

تماعی گردید ؛ چپ ایکه بخاطر مناسبات کهنه ای اجتماعی را فرو ریخت و وسیله بیداری اج

دفاع از دست آورد های حزب و مردمش  شجاعانه سالح برداشت و فداکارانه رزمید ؛ چپ ایکه 

صادقانه برای صلح و آشتی ملی جنگید و مایوسانه طعم تلخ شکست و فروپاشی را چشید ؛ 

شده و به چپ ایکه در بازی های بزرگ سیاسی گیر افتاد و رهبرانش وسیله دست بیگانه 

حراجش گذاشتند ؛ چپ ایکه استور ماند ، مبارزه کرد و سیاست مصالحه وآشتی ملی را پیش 

کشید تا اشتباهات گذشته خود را جبران کند و باالخره چپ ایکه بعد از دو دهه تفکر و تعمق به 

خود میآید و در صدد تجدید هویت سیاسی خود برآمده ، دست اندر کار سازماندهی و ایجاد 

                                                                                                       .                                                                                                                            سازمان های سیاسی مدافع منافع ملی می برآید 

اوضاع واحوال کنونی جامعه ما ، منافع ملی و کشمکش های سیاسی میان گروه های در گیر 

نبود توازن سیاسی . جنگ و مناقشه سیاسی کمبود چپ دموکراتیک را محسوس تر میسازد 

میان چپ و راست در دو دهه آخیر با عث لجام گسیختگی بی حد راست افراطی ، پایمال شدن 

آزادی های دموکراتیک در جامعه سر کوب حقوق و آزادی های زنان و به کنار رانده حقوق و 
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شدن آنان از اجتماع و سقوط قسمی فرهنگ دفاع از نورم های دموکراتیک و زیر پا گذاشتن 

                                                              .                                حقوق انسانی ونورم های بین المللی حقوق بشر ، دامنگیر جامعه گردیده است 

تشکل سازمان های چپ دموکراتیک از بدنه متالشی شده ای حزب وطن با پروگرام های 

مشابه ، همگون و همانند و موقعیت شان در فاصله های معین از محور اصلی بنابر مالحظات 

. مودن صدای اعتراض چپ دموکراتیک میباشد صلیقه وی نشاندهنده بیداری مجدد و بلند ن

سازمان های جدیدالتشکیل هر کدام درصدد جا زدن خود و جلب انهای که چپ می اندیشند 

موجودیت سازمان های مختلف با داشتن نظریات و . ویا از چپ دیروز باز مانده اند ، هستند 

ی این سازمان ها همدیگر اهداف مرامی قسمأ مشابه این آرزو مندی را قوت میبخشد که روز

خود را یافته ، از اختالفات صلیقه وی ، گذشته ، نیروی واحدی سیاسی را بخاطر انسجام 

مزید چپ دموکراتیک و منافع ملی گرد آورده و باز هم مسوولیت خود را در برابر مادر وطن 

                                           .                                                          ایفا نمایند 

تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن یکی از حلقه های فعال است که با تبلیغ مشی 

مصالحه ملی اعالم شده توسط زنده یاد داکتر نجیب اهلل و سیاست آشتی ملی حزب وطن ، کار 

ی ، اتحاد و وحدت نیرو ها سیاسی خود را در این خط فکری آغاز و سالهاست بخاطر یکپارچگ

طرح مجدد سیاست . ، افراد و سازمان های ایجاد شده از بدنه ای حزب وطن تالش میورزد 

آشتی ملی توسط این تشکیالت و انطباق آن با اوضاع و احوال کنونی ، قدم جسورانه ای است 

ی حل معضالت که به نیازمندی های عصر و زمان نوین جواب قناعت بخش ارایه داشته و راه ها

سیاست آشتی ملی بار ها توسط . و مناقشات داخلی را با تطبیق این سیاست میأثر میسازد 

زمامداران دو دهه ای اخیر در کشور زیر نام های مختلف روی زبان ها آمده است که هر کدام 

ن شده ارگاه و بار گاه خود را مبتکر آن دانسته اند در حالیکه این همان سیاست آشتی ملی تدوی
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. ) توسط داکتر نجیب اهلل است که دیگران تالش کرده اند توسط آن خود را سرخروی بسازند 

 . (                          در کشور ما سابقه طوالنی دارد . . . دزدیدن اثار تاریخی ، هنری ، علمی ادبی 

رگترین چالش های اشتی ملی و کنار آمدن با مخالفین سیاسی در دوران جدید نیز یکی از بز

تشکیل شورای سراسری صلح ، سازماندهی جرگه های صلح . سیاسی کشور ما به شمار میرود 

، مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم با مخالیفین مسلح ، تدویر سمینار ها و کنفرانس ها بدین 

 منظور همه وهمه نشاندهنده آنست که آشتی ملی و مصالحه با مخالفین یکی از راه های حل

از شمار کنفرانس های تدویر شده غرض ارزیابی ، بررسی .پرابلم افغانستان به شمار میرود 

افغانستان در : " علمی پرابلم های افغانستان یکی هم کنفرانس کار شناسان تحت عنوان 

نوامبر سال  ۹و  ۸که به تاریخ " در راه اسقرار دولت و جامعه با ثبات  ۱۰۲۲ـ  ۱۰۰۲سالهای 

در کار کنفرانس مذکور موسسات تحقیقات ستراتیژیک غیر . هر دبی بر گذار شد در ش ۱۱۲۲

دولتی بین المللی که مصروف تحقیق روی معضالت و پرابلم های افغانستان میباشد ، کار 

شناسان امور افغانستان ، نماینده های دولت و اکادمی علوم افغانستان و به نماینده گی از 

ای حزب وطن ، محترم عبدالبشیر پیوستون و محترم تشکیالت موقت انسجام اعض

خویش جوانب مختلف حوادث وعوامل  فقیرمحمد ودان اشتراک ورزیده و طی صحبت های

بحران در افغانستان و راه های برون رفت از آن را مورد بحث قرار داده و بطور مشخص پیرامون 

جریانات سه دهه آخیر در کشور ، اجمالی بر وضعیت کنونی ، مداخالت صریح و روشن 

لید مواد مخدر ، عوامل پاکستان و ایران در امور داخلی افغانستان ، تروریزم بین المللی ، تو

فساد و حکومت داری خوب و هم چنان جهات اساسی سیاست مصالحه ملی حزب وطن ، نقش 

شهید داکتر نجیب اهلل در پروسه تفاهم ، تامین امنیت ، دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی 
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کنفرانس ا به اشتراک کننده گان . ا ، ابعاد داخلی و خارجی کودتا ها علیه حاکمیت ج . ج 

                                                                                                                                                                                         1.معلومات دادند که مورد توجه شرکت کننده گان قرار گرفت 

اینده های تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در کنفرانس مذکور اشتراک نم

نشاندهنده آنست که چپ دموکراتیک آهسته آهسته موضع و جایگاه از دست رفته ای خود را 

در میان سازمان های سیاسی کشور بدست آورده و باید این موقیعت را با اتحاد و یک 

گروه های چپ دموکراتیک تحکیم و تقویت  بیشتر پارچگی تمام احزاب ، سازمان ها ، افراد و 

اگر چپ دموکراتیک اختالفات صلیقه وی ، خودخواهی ها ، خودبزرگ بینی ها ، . بخشد 

تعصبات ملی ، محلی و منظقوی را کنار بگذارد ، اهداف و ارمان های مشابه امکانات یافتن 

                           .                           زبان مشترک را میأثر میسازد 

جامعه . اکنون یک دهه از سقوط امارت طالبانی و حضور جامعه جهانی در کشور میگذرد 

جهانی صد ها ملیارد دالر را به غرض اعمار جامعه و حکومت با ثبات در کشور به مصرف 

روی  رسانیده و کنفرانس های گوناگون در مورد افغامستان در کشور های مختلف برگذار و

. پرابلم ها ، کمبود ها و نارسایی ها و بوجود آوردن حکومت داری خوب بحث وتالش کرده است 

ولی در نحوه ای حکومت داری تغیر چندان نیامده ، همان نیرو های که در زد و بند های سیاسی 

تحقق عدالت انتقالی هنوز امکان . با یکدیگر هستند  هنوز جامعه و مردم را در گرو خود دارند 

اکثریت قاطع شهروندان از نبود امکانات کار . نیافته و عدالت اجتماعی وجود ندارد 

ومصروفیت سالم و عدم موجودیت سیستم صحی افغانستان شمول ، سیستم تعلیم وتربییه 

مبتال به امراض ایدیولوژیک و بی امنیتی مطلق در حالی رنج میبرند که یکتعداد دیگر با 

باد آورده چنان چاق و چله شده اند که دیگر اکثریت گرسنه ، مجبور و قاپیدن سرمایه های 

چپ دموکراتیک با ارایه راه های معقول . خاموش را دیده نمیتوانند ویا نمی خواهند ببینند 
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بیرون رفت از این معضالت ، پرابلم ها و نارسایی ها وتدقیق و ریشه یابی آالم و درد های مردم 

ماد توده های میلیونی را حاصل کرده و نقش سازنده ای در سیاست های میتواند بار دیگر اعت

 .                                      آینده کشور داشته باشد 

شریط جدید سیاسی در جهان ، یکه تازی نظام سرمایه ، جهانی شدن و اوضاع و احوال موجود 

در . و نو اندیشی را دیکته می نماید  در کشور و منطقه ، پیش زمینه های اند که دیگر اندیشی

عصر حاضر و شرایط سیاسی کنونی نمیتوان با نظریات و عقاید دیروزی به حال جامعه و مردم 

برای چپ دموکراتیک منافع ملی با اهمیت تر از افکار و اندیشه های گذشته . مفید واقع شد 

با استفاده از وسایل ، امکانات و  اگر ما تا دیروز در تالش برآورده شدن منافع ملی خود. است 

نظریات قبلی بودیم ، امروز پایدار شدن صلح و آشتی در کشور ، اعمار وطن ویران شده و 

افکار اجتماعی مسلط بر جامعه ایجاب نسخه های دیگر حل پرابلم های افغانستان و پیشرفت 

نرخ بیکاری در کشور  بحران مالی در جامعه سرمایداری ، رشد. و تعالی کشور را می نماید 

های غربی ، رشد سرسام آور وسایل الکترونی ارتباط جمعی و انترنت ، جهانی شدن ، لبریز 

از کشور  ۱۱۲۲شدن حوصله جامعه جهانی در افغانستان و خروج نیرو های نظامی ناتو در سال

انه و همه زنگ های خطر اند که نیرو های وطندوست و مترقی را به تحرک و پیکار صلح جوی

اگر نیرو های چپ دموکراتیک امکانات فعلی را نادیده گرفته مصروف . سازنده فرا می خواند 

کشمکش ها ، زورآزمایی ها ، تک روی های کشنده ، جر و بحث های طویل و خسته کن و 

تیوری بافی های کم ارزش وگمراه کننده شوند ، چندین دهه دیگر طول خواهد کشید تا به پای 

ده و خسارات و ظایعات وارده از اثر سست جنبیدن و عدم تحرک و درک معقول خود ایستا

                                                                                           .                                                                                                                            شرایط و اوضاع و احوال سیاسی فعلی را خواهند پرداخت 
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ـ راه ما ؛ ارگان نشراتی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج                                                        ۱

                                                                                                                                                    

                                               

در راه استقرار دولت و جامعه با ثبات     ۱۰۱۱ـ  ۱۰۰۱افغانستان در سالهای : کنفرانس بین المللی کار شناسان تحت عنوان 

                                                                                                                                                    

                                  پایان                            
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