
  نهضت آیندٔه افغانستاناعالمیٔه 
  در را بطه با

  و ُبنبسِت استراتیژی ناتو
 برچیده شدن حاکمیت جهادی کابل  روندآغاز

 
  

 نظامی امریکا ـ ناتو در سرزمین افغانها با واقعیتهای آغاز هشتمین ساِل حضور

  : زیر عجین است

 نیرو بی نتیجه ماندن اقداماتی سیاسی، اتثب جنگ، فقر، بیداد، بیادامٔه -

 افزایش میزان تولید آن ؛ قاچاق مواد مخدر و های ائتالف در رابطه با
سوی بیرون کشور به ویژه از از  و اعزاِم طالبان ز، تجهیتسلیحپرورش،  -

 پاکستان؛
 غصب داراییهای  اقتصادی ،– ، رشوت ، فساد اداری  سگسترش اختال -

ی زورمندان و  از سو و غارت کمکهای بین المللیمردم و ملکیتهای عامه

 حاکمان کشور ؛
بد تر شدن وضع اقتصادی ، کاهش قدرت خرید ، افزایش شدید میزان  -

بیکاری ، عدم دسترسی تهیدستان به مواد غذایی و نبود امنیت در 

 شاهراههای مواصالتی ؛
  زبانی و مذهبی ؛نقض حقوق بشر ، دامن زدن اختالفات قومی ،  -

ی، فقدان استقالل سیاسی، فقدان دولت متمرکز، فقدان حاکمیت مل -

 نبود قوای مسلح واقعی؛
، عقبمانده،  جهادیان ستمگربیزاری خلق از دیکتاتوری شبکه یی -

 خرافی، قرون وسطایی و حامیان خارجی آنها؛
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 ماهیت تاریخی و چهره های اصلی جهادیان مسلط در افشا شدن -

ه با اکمیِت کنونی و کاهش حمایت افکار عمومی از شیؤه نامؤثر مبارزح

 تروریزم و افراط گرایی ؛
 افزایش تلفات ملکی و تخریب ساحات مسکونی ؛ -
 .ناکارآیی تکنوکراتهای وارد شده ازغرب -

 -  اند که ُبنبست استراتیژی امریکااین واقعیت ها وضعیتی را به وجود آورده 

  .ناتو را در افغانستان آشکار میسازد

ن سیاسی جامعٔه بین المللی در ابراز نظر های اخیر مقامات ناتو و نماینده گا

افغانستان در رابطه با نشانه های عینی شکست استراتیژی موجود، 

  !اعترافیست بر ُبنبست کلی سیاست غرب در معضلٔه ژیوپولوتیک افغانستان

 که ورزیده است  پیوسته تأکیدندٔه افغانستان از هفت سال بدینسونهضت آی

، دموکراتیک و مترقی ندارند و نیروهای جهادی حاکم به هیچوجه ماهیت ملی

. ی به سوی انکشاف و ترقی اندمانع اصلی سمتیابی روندهای جامعٔه افغان

 ، تضاد های درون ارتجاع قرون ها بین جهادیان و طالبانتنشها و تناقض

 زحمتکش ما را طاقت وسطایی اند که شرایط زنده گی فقیرانٔه ملیونها هموطن

 در پروسٔه جنگ بین نیروهای خارجی و خلق افغانستان. دنفرساتر میساز

 برای منافع زنده گی امروز و  طالبان کوچکترین زمینه ییان داخلی باحاکم

  . آیندٔه خود نمی بینند و از این ماجرا به ستوه رسیده اند

 درون عنصر ن به مراکِز تصمیم گیرنده یعنی بهتضادهای داخلی افغانستا

نشانه هایی در دست است مبنی بر . کرده اندفراتعینی ـ ناتو و امریکا ـ انتقال 

 تکنوکراتیک -  در پی تعویض حاکمیت جهادیبیرونیمقامات حاکم اینکه 

 تاریخ افغانستان این تعویض میتواند پایان یک دوراِن تاریِک. کابل برآمده اند

 سانحٔه ننگینیفاجعٔه عملکرد سیاه جهادیان قرون وسطایی چون . را نوید دهد

  .اریخ معاصر افغانستان با خط سیاه حک خواهد شدبر پاورقی ت
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خاباِت  انتٔهآستاندر  است که یحوادث سیاسی اخیر پاکستان صحنه آرایی

ضاع انفجاری اقتصادی ـ او. ریاست جمهوری امریکا صورت گرفته است

که به مشکل میشود  چنان است  ملیون نفری پاکستان۱۶۰ٔه  جامعاجتماعی

 مداخلٔه نظامی تداوم.  ارزیابی کرد آرامیک مرحلٔهکشور را این آیندٔه نزدیک 

طالبان ـ « به نام  آنپاکستان در ژیوپولتیِک منطقه از طریق شاخٔه منطقه یی

 به وجود آورده است که خواهان یک تجدید نظر ُبنیادی  را، شرایطی» القاعده

  حضور نظامی شیوه های تحقق وظایِف بین المللی نسبت بهدر برخورد جامعٔه

  . شان در افغانستان است

در چنین اوضاعی است که گماشتگاِن امریکا برای تبدیل مهره های حاکمیت 

 (  به برخی از اعضای حزب فروپاشیدٔه دموکراتیک خلق افغانستان ،کنونی

 پاسخ مثبت داده دود به این دعوتعچند تِن م.  رجوع کرده اند)حزب وطن 

 بینی سیاسی این عده ابراز تأسف کرده ر کوتاه نهضت آیندٔه افغانستان ب .اند

باید حد . برحذر میدارد» پایان کاِر دوران جهادی«آنان را از شریک شدن در 

 دشمنان  حاکمیِترا داشت که روند برچیده شدنسیاسی شیاری این هاقل 

خلق افغانستان را ُکند نساخت و از تشکل نیروهای اصیل مردمی در یک 

آیندٔه افغانستان و سرنوشت خلق . ک دور نماندسازمان بزرِگ چپ دموکراتی

نهضت آیندٔه افغانستان .  تعلق خواهد داشتبه این سازمانمظلوم ما به یقین 

از تمام اعضای مبارز و وفادار به آرمانهای آغازین حزب دموکراتیک خلق 

 افغانستان و دیگر رزمنده گان سازمانهای چِپ دیروزی رفیقانه دعوت مینماید

 و مواضع معامله گرانٔه شماری از وحیٔه تسلیم طلبِی سیاسی برضد رتا

جهادیان ـ تکنوکراتهای وابستگاِن ُجنبش چپ دیروزی در قبال حاکمیِت 

  . ناتو را خنثی سازند - امریکا و این نیرنگدانه مبارزه نمایند مرتجع مّج

 همه گان روشن است که افغانستان نیازمنِد یک سازمان بزرِگ چِپ دیگر بر

 بهدموکراتیک  یک الترناتیِفمحور وکراتیک است تا بتواند به حیث دم

 دولت واقعًا د و یکجا با سایر نیرو های مترقی ،مطالباِت بر حق مردم پاسخ ده

و کشور را ملی را سامان بخشد، نیروهای مسلح واقعی مدافع منافع مردم 
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 کامل  و استقالل، دموکراسی واقعیو افغانستان را به شاهراه ترقید ایجاد نمای

نهضت آیندٔه افغانستان در نظر دارد که مجمع نیروهای . سوق دهد

  را به حیث حادثٔه سیاسی ـ اندیشه یِی،دموکراتیک ، مترقی و صلحخواهچپ

ًا رفقایی که واقع. اری چنین سازمانی عنقریب دایر نمایدآغاز گر اساسگذ

  مترقی مجمع نیروهایند باید از برگزاریاری چنین سازمانی اخواهان اساسگذ

. دن و صلحخواه جدًا حمایت کرده، خود در کار سازماندهی آن شرکت جویچپ

ار حزب بزرگ زحمتکشان به کنگرٔه اساسگذی ودزٔه ورامجمع را باید درو

  . افغانستان تلقی کرد و برای پیروزی آن تالش کرد

غانی به  افچپکود به این باور است که دیگر دوران رنهضت آیندٔه افغانستان 

سیده است و باید با شهامت سیاسی به مسؤولیتهای عظیم فردای مان سر ر

باید به این انتظار .  خود اندصدیق سیاسیمردم در انتظار نیروهای . ندیشیمبی

هیچ . الترناتیف سیاسی را برای کشور باز کردایجاد پاسخ مثبت داد و راه 

بتواند نی وجود ندارد که  افغا دموکراتیِکنیروی بالقؤه دیگری به جز چِپ

پس باید رونِد .  را به دست گیرد اقتصادی-سکان تحوالت مترقی سیاسی 

تشکل چپ را بسیار سریع سازیم، بر وجوه مشترِک ُبنیادی تکیه کنیم و 

اگر چپ افغانی امروز به تشکل . اختالفات کوچک و سلیقه یی را کنار بگذاریم

توانست چنین ُفرصِت مغتنم را به دست خود نرسد تا ده ها سال دیگر نخواهد 

  !آورد

 ، چپ شکوهنده تر مجمع نیروهای به پیش به سوی برگزاری هرچه -

  !دموکراتیک مترقی و صلحخواه

به پیش به سوی تشکل نیروهای چپ ، دموکراتیک ، مترقی ،  -

  !لحخواه  در یک سازمان بزرگ مردمیوطندوست و ص

  ۲۰۰۸ سپتامبر ۱۴

 4


