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 عنوانی سازمانهای چپ، دموکراتیک، مترقی 
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،)  رفیق عزیز(ز رفقای عزی

آنان پایان استبداد قرون وسطایی طالبان، . بیش از هفت سال از حضور ُگستردٔه نظامیان امریکاـ ناتو در سرزمین ما میگذرد

برچیدن و نابودی شبکه های تروریستی، جلوگیری از تولید، پروسس و قاچاق مواِدمخدر، استقرار صلح، رعایت حقوق بشر، به 

 اجتماعی، ایجاد دولت دموکراتیک و سمتدهی کشور به سوی آزادی و مدرنیته را -سازی، انکشاف اقتصادیویژه حقوق زن، باز

 روانِی ناشی از -مردم افغانستان، جامعٔه بین المللی و ذهنیت عامٔه جهانی در شرایط خاِص ذهنی. به مردم افغانستان وعده دادند

  . ا و متحدانش اعتماد کردند سپتامبر با خوشبینی به وعده های امریک۱۱رویداِد 

بی ثباتی سیاسی و جنگ ویرانگر : هیچ یک از آن وعده ها تحقق نیافت. دریغا که واقعیتهای وضع موجود گواهی دیگر میدهند

 طالبی در کشور مسلط است، حقوق ابتدایی و پایه یی انسان، وحشیانه پایمال -ادامه دارند، دیکتاتوری شبکه یی جهادی

  .میگردند

 اقتصادی، نقض حقوق بشر، غارت و غصب داراییهای مردم و ملکیتهای دولتی، نبودن امنیت، بی -اری، ارتشاء، فساِد اداریبیک

  .قانونی، گسترش شبکه های مافیایی مواِدمخدر و جنایات سازمانداده شده سبب یأس و نارضایتی مردم شده است

ده اند در حالی که مشتی از ثروتمندان، سروران مافیایی و چپاولگران فقر و بینوایی بیسابقه گریبانگیر خلق افغانستان گری

که روپوِش لشکرکشی ناتو را آذین بسته بود، به » پروژٔه بشردوستانه یی«خالصه . حاکمیت، سرمایه های افسانه یی اندوخته اند

  . هیوالی ُمدهشی مبدل گردید که تا ژرفاهای زنده گی مردم ما ریشه دوانده است

 دولت متمرکز، فقداِن حاکمیت ملی، فقداِن استقرار سیاسی، نبود قوای مسلح واقعًا ملی، بیزاری خلق از دیکتاتوری فقداِن

شبکه یی جهادیان ستمگر و قرون وسطایی و حامیان خارجی آن ها، افشا شدِن ماهیت تاریخی و چهره های اصلی جهادیاِن 

 ناتو را - وارد شده از غرب همه واقعیتهایی اند که ُبنبست استراتیژی امریکامسلط در حاکمیت کنونی، ناکارایی تکنوکراتهای 

تالشهای اخیر مقامات ناتو در شریک ساختِن طالبان و حزب اسالمی در حاکمیِت کنونی جهادی و از پی آن . آشکار میسازند

. اهداف نهانی امپریالیزم برمیدارندپرده از ) به جای دیکتاتوری شبکه یِی کنونی(حکمفرما ساختن یک دیکتاتوری متمرکز 

این اقدامات نشان !  ناتو بودند، اینک به متحدان سیاسی مورد اعتماد مبدل میگردند-نیروهایی که گویا عامل لشکرکشی امریکا

  .میدهند که امپریالیزم تا چی حد سرنوشت میهن و ملیونها هموطن مظلوم ما را به بازی میگیرد



پراگنده گی تشکیالتی و . نی تا کنون نتوانسته است در شکلگیری رویدادهای سیاسی اثر بگذارددر چنین وضعیتی چپ افغا

  .غیابت از وضعیت سیاسی کشور، چِپ افغانی را از صحنٔه تاریخ برون کرده اند

ها و عناصِر  دولت دموکراتیک افغانستان در بستِر فروپاشی نظام سوسیالیزم دولتی و ناهمگون بودن نیرو-البته فروپاشی حزب

عوامل چندگانه گی امروزی به شمار میروند؛ در کنار سایر عوامل، ) حزب دموکراتیک خلق افغانستان(ترکیبی حزب وطن 

 سیاسی، نبود یک ریزساختار منسجِم معتقد به جهانبینی علمی دوران ما در دروِن بزرگساختاِر حزب -ناپخته گی اندیشه یی

حزب (ست اول ُجنبش و موضعگیری غیِراصولی عده یی از رهبران دست اول حزب وطن وطن، مهاجرِت ناگزیر کادرهای د

  . زمینه های عینی به حاشیه ماندِن چپ افغانی اند) دموکراتیک خلق افغانستان

تجدیِد آرایش نیروهای ارتجاع قرون وسطایی در حاکمیت کنونی به هیچ وجه نخواهد توانست زنده گی ملیونها انسان جامعٔه 

. تشکل یک الترناتیف دموکراتیک و مردمی و مسلط ساختن آن در کشور، نیاز تاریخی افغانستان است. انی را بهبود بخشدافغ

هیچ نیروی دیگری جز چِپ افغانی و متحدان . این وظیفه به دوش نیروهای چپ، مترقی و دموکراِت افغانستان قرار گرفته است

این حکم نی انتزاعی، بلند پروازانه و خود بزرگ بینانه است، نی . ین ما را ندارددموکرات آن توانمندی حل مسایل مبرم سرزم

چِپ افغانی نباید َدور جدید برگشت . یک شعار عوامفریبانٔه سیاسیست، بل حکمیست که بازگویندٔه شرایط عینی جامعٔه ماست

  .خود را به روی صحنٔه تاریخ از دست دهد

  ،)  رفیق عزیز( عزیز رفقای

 سرمایه داری به جدی ترین ُبحران سرمایه ساالری مواجه گردیده است، صدور الگوهای توصیه شدٔه نیولیبرالی به جهانی شدن

وسیلٔه نهادهای بزرگ مالی و تجاری جهانی به کشورهایی چون افغانستان نی تنها زیانبار بودن خود را به اثبات رساند، بل 

  .یق بخشیدتضادهای این نظام را در متروپولهای سرمایه تعم

 اطالعاتی سرمایٔه جهانی تالش دارد تا بحران کنونی را به بخش مالی شیؤه تولیِد سرمایه - یسابقٔه وسایل ایدیالوژیکتبلیغات ب

سران دول سرمایه داری . داری خالصه سازد و مسؤولیت آن را به دوِش سوءاستفاده جویان و تقلبکاراِن بازارهای ارزی بیندازد

. رجعت میدهند تا جلِو سقوط نظام شان را بگیرندمالی ای عامه را به سوی بانکها و مؤسسات هزارها ملیارد دالر و یورو از داراییه

دولت سرمایه داری، کمیتٔه اجراییٔه «: یک باِر دیگر صحه گذاشتند، که میگفت" سرمایه"آن ها بر گفتٔه مشهور نویسندٔه 

معرفی میشود، ) تولید کاالها و خدمات(» صادی واقعیاقت«ولی تبلیغاِت مبنی بر جداکردن عرصٔه مالی از آنچه . »بورژوازی است

در :  قرنٔه سرمایه داری گواهی میدهد که عرصٔه مالی و عرصٔه اقتصاد واقعی دو ُبعد یک واقعیت اند۵تاریخ . یک امر عبث است

  .شیؤه تولید سرمایه داری بحران مالی ویترین بحران تمام سرمایه داریست

برالیزم لجام گسیخته و بازار آزاد مالی است که ورشکستهای پی در پی، تمرکز جدید بحران کنونی نشانگر شکست نیولی

  .سرمایه، افزایش سرسام آور بیکاری و ُکندشدِن تمام چرخ تولید اقتصادی را به همراه خواهد داشت

که هیچ گونه پرسشی را ُرخ داد » طبیعی«دولتی ساختن بانکها و مؤسسات مالی در متروپولهای سرمایه داری چنان برق آسا و 

مگر فراگذشتن از سرمایه داری به یک نظام دیگر از بطن خود سرمایه داری سر برون نکرده است و راه گذار را . بر نینگیخت

  .نشان نمیدهد؟ سوگمندانه این بار هم زحمتکشان جهان و دنیای فقیر بهای بحران را خواهند پرداخت

فغانی که فروپاشی سوسیالیزم دولتی را پایان هرگونه الترناتیف به نظام سرمایه داری آن بخش از بازمانده های ُجنبش چِپ ا

  .میپنداشتند و تیوری پایان تاریخ را در وجود سرمایه داری پذیرا بودند، الُبد به اشتباه خود پی برده اند

به جهانی شدن سرمایه و دموکراتیزم نهضت آیندٔه افغانستان از َبدو تشکل خود نیروهای چپ و مترقی کشور را از خوشباوری 

ما در نخستین روزهای شکلگیری دولتوارٔه کنونی با صراحت اعالم نموده بودیم که رها . وارداتی امپریالیزم بر حذر داشته است

بند و پیامدی جز استقرار فاجعه آمیز سرمایه داری بی » بازار آزاد«ٔه کردن سرنوشت ملیونها انسان جامعٔه افغانی به دست اراد

بحران امروزی سرمایه داری بر تمام واقعیتهای زندٔه کشوِرما و . بار و غارت و چپاول ثروتهای کشور چیزی دیگری نخواهد داشت

  .خوشبختانه که امروز اکثریت نیروهای چپ افغانی به این واقعیت پی برده اند. تحلیلهای ما صحه گذاشتند

  ، )  رفیق عزیز (رفقای عزیز

نهضت . سال روان ِگردهمآییی از برخی از سازمانها و افراد متعلق به چِپ دیروزی افغانی در هالند دایر گردیددر برج اپریل 

آیندٔه افغانستان تالش ورزید تا آن اقدام را به سوی یک نشست سازندٔه چپ بچرخاند که با تأسف از سوی رفقای دیگر مورد 



همان گونه که تحلیلهای . مآیی دگر به همه گان آشکار گردیده استماهیت اساسی و اهداف آن ِگرده. حمایت قرار نگرفت

در زیر یک سقف به ) حزب وطن(نهضت آیندٔه افغانستان پیشبینی میکردند، تجمع اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

  :تشکل سراسری نیازمند سه عنصِر اساسی است. عامل و انگیرٔه ایجاد یک تشکل سراسری چپ تبدیل نگردید

داشتن اهداف مشترک استراتیژیک؛ داشتن اصول واحد برای یک ساختار مشترک تشکیالتی؛ داشتن ارادٔه سیاسی برای شرکت 

  .در مبارزٔه دسته جمعی

یعنی چِپ .  درس بزرگی برای چپ افغانی بود۲۰۰۸ِگردهمایی اپریل . در ِگردهمایی اپریل هیچ یک از این عناصر وجود نداشت

  . برگزیند که به تجمع سه اصل فوق الذکر منتهی گرددافغانی باید راهی را

  ،)  رفیق عزیز(رفقای عزیر

مجمع نیروهای چپ، "برای تدوین دو عنصر اول، نهضت آیندٔه افغانستان میکانیزمی را در نظر گرفته است، زیر عنوان 

  .اصل اول پرداخت به تدوین دو - و باید- در این مجمع میشود". دموکراتیک، مترقی و صلحخواه افغانستان

  ،)  رفیق عزیز(رفقای  عزیز

شرکت کردِن نماینده گان سازمانهای چپ، دموکراتیک و مترقی و شخصیتهای ُجنبش در کمیسیون مشترِک تدویر مجمع 

نیروهای چپ، دموکراتیک، مترقی و صلحخواه باعث تقویت عنصر سومی یعنی تقویت اراده های سیاسی برای ایجاد وسایل کار 

بدین وسیله از شما رفیقانه دعوت میکنیم تا عضویت کمیسیون مشترک را بپذیرید و آن را به . جمعی سیاسی میگردددسته 

ما یقین داریم . وسیلٔه برگزاری مجمع و از پی آن به نهاد دعوت کنندٔه کنگرٔه یک حزب چِپ دموکراتیک افغانی مبدل سازید

ین ُفرصت تاریخی را از دست نداده، در یک پروژٔه واحد برای ساختن سازمان که مبارزان راستیِن داعیٔه زحمتکشان افغانستان ا

نهضت آیندٔه افغانستان در این برهه از تاریخ جنبش چپ . بزرگ سیاسی مردم افغانستان به دعوت ما لبیک خواهند گفت

ما . فوف آن جا خواهد گرفتجامعٔه افغانی، هدف دیگری جز ایجاد چنین سازمانی ندارد و صرف به حیث یک کانون مبارز در ص

برآنیم که وضعیت عینی کشور و جهان به قدر کافی مسایل را روشن ساخته اند و جایی برای طرح پیش شرطهای ذهنیگرایانه 

باید روی اصول و اهداف دورنمایِی مشترک، برنامه های مقطعی، سیاستهای جاری و شیوه . و چانه زدنهای بی لزوم نمیگذارد

. سیاسی توافق کرد و اختالفات فرعی یا سلیقه یی را کنار گذاشت-لیت سازمانیهای اساسی فعا

 
  با درودهای آتشین رفیقانه،

  شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان

  :یادداشت 

این نامه به مقامات رهبری سازمانهای چپ و برخی شخصیتهای جنبش دموکراتیک ارسال گردیده است که ما جهت آگاهی 

.ان، لست آن ها را بعدًا نشر میکنیمرفقا و هموطن
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