ﻃﺒﻘﻪ ﺟﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر
)ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل(،
ﺟرﯾده ﭘرﭼم ،ﺷﻣﺎره )ﭘﻧﺟم( ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  ٢٢ﺣﻣل  ١١ ،١٣۴٧ﭘرﯾل ١٩۶٨

ﺗﺎﯾپ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری از ع  .ق  .ﻓﺿﻠﯽ
در اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر اﯾدﯾﺎﻟوگ ھﺎی )ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻧظرﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ( در ﮐﺷور ظﺎھر ﺷده اﻧد
ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﻣﻔﮭوم ﺧﻠق ﺑطور ﻋﺎم ،زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﮐﺷور ﺑﺻورت ﺧﺎص ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھﻧد ،از ﮐﻠﻣﮫ ﺧﻠق و ﮐﺎرﮔر اظﮭﺎر وﺣﺷت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺿد آﻣوزش ﻧوﯾن ،ﭼﻧﮓ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ھﺎی
ﻓرﺗوت ﻣﯾزﻧﻧد و ﺷﻌوری ﯾﺎ ﻏﯾر ﺷﻌوری ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ،ﻓﺋوداﻟﯾزم ،ﺗﺎﺟران ﺑزرگ دﻻل و ﺑﯾروﮐراﺳﯽ
ﺧدﻣت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
آﻣوزش ﻧوﯾن ﻣﺑﯾن اﯾن اﺻل ﺟﺎوﯾدان اﺳت ﮐﮫ »ﺧﻠق ﺳﺎزﻧده واﻗﻌﯽ ﺟرﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﯾروی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت«.
ﺗوده ھﺎی ﺧﻠق در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﮐﺎرﮔران ،ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾم دھﻘﺎن ،ﭘﯾﺷﮫ وران ،روﺷﻧﻔﮑران
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و دﯾﮕر ﻗﺷرھﺎی ﺗﺣول طﻠب ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﺟوان ﮐﺎرﮔر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎﻣورﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺧود ﭘﯾﺷرو ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود.
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ﺧﻠق در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﻓراد ﮐﺷور اﺳت ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﯽ طﺑﻘﺎت و ﻗﺷرھﺎی ﺟﺎﮐﻣﮫ ﻣﻼﮐﺎن
ﻓﺋودال ،ﺗﺎﺟران ﺑزرگ دﻻل و ﺑﯾروﮐرات ھﺎی ﻣﻼک و ﺗﺎﺟر ﭘﯾﺷﮫ .در اﯾﻧﺟﺎ ﭘرﺳﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد
ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﭼرا ﺳﺎزﻧدﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده و ﻋﻠﻣﯽ اﺳت .زﯾرا ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺗﻣﺎم ﻧﻌم
ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺗوﻟﯾد ﻣﺎدی اﺳﺎس زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ،زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و ﺗوده ھﺎی ﻣردم
ﻧﯾروی ﻋﻣده ﺗوﻟﯾد اﻧد .ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﭘر آﺑﻠﮫ ﮐﺎرﮔران و ﺗوده ھﺎی ﻣردم اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ارزش ھﺎی ﻣﺎدی
از ﻗﺑﯾل ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،ﭘوﺷﺎک ،دوا ،راه ،ﭘل ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺷﮭر و ده و ﺗﻣﺎم ﻟوازم زﻧدﮔﯽ . .
 .و ﻏﯾره اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺷود ،اﻓزار ﮐﺎر ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﻣﯾﮕردد و ﺷرط
ﻻزم ﮔذار ﺑﮫ ﻧظﺎم ﻣﺗرﻗﯽ ﺗر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد.
ﻣوﺿوع ﺑﮫ ھﻣﯾﻧﺟﺎ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻧﻣﯾﯾﺎﺑد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺗوده ھﺎی ﻣردم اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروی ﻋﻣده و اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد و ﺳرﻧوﺷت ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﯾﻔﯽ و ﺑﻧﯾﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻧﮭﺿت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و آزادی ﺑﺧش را
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺳﮭم ﻋظﯾﻣﯽ در رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل ﻓرھﻧﮓ ﻣﯾﮕﯾرﻧد و در اﺛر ﮐﺎر و زﺣﻣت ﺧود ﻋﻠم و
ھﻧر ﺧﻠق ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎت و در درﺟﮫ اول ﻣﺑﺎرزه زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮔران ،ﻧﯾروی ﻣﺣرک ﺗﮑﺎﻣل ﺟواﻣﻊ
اﯾﺳت ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ طﺑﻘﺎت ﻣﺗﺧﺎﺻم وﺟود دارد .ﻗﯾﺎم ھﺎی ﻏﻼﻣﺎن ﮐﮫ ﻧظﺎم ﻏﻼﻣﯽ را از ﺑﯾن ﺑرد ﻧﯾروی
ﻋﻣده ای ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ ﮔردﯾد.
ﺟﻧﺑش ھﺎی دھﻘﺎﻧﺎن و دﯾﮕر ﻗﺷرھﺎی زﺣﻣﺗﮑش ﺷﮭر ،ﻧﯾروی ﻣﺣرﮐﮫ دﯾﮕری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑود ﮐﮫ ﻋﻠل
اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ھﺎی ﺑورژواﯾﯽ را ﻓراھم ﺳﺎﺧت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﺋوداﻟﯾزم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧظﺎم ﻣﺗرﻗﯽ ﺗر ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﮔردﯾد )ﮐﮫ اﻣروز ﺑﻧﺎﺑر ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋد ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در اﻏﻠب ﮐﺷورھﺎی ﮐم رﺷد آﺳﯾﺎﯾﯽ،
آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ از آﻧﺟﻣﻠﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﯾوغ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮐﮭن را ﺑدور اﻓﮕﻧده اﻧد ،اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑوﺟود آﻣده ﮐﮫ ﺗﻌﻘﯾب
راه رﺷد ﻏﯾرﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺟﺎی آن ﻣﯾﺳر ﻣﯾﺳﺎزد (.ھﻣﭼﻧﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﺑﺣﯾث ﻧﯾروی رھﺑری ﮐﻧﻧدۀ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ اﺗﺣﺎد دھﻘﺎﻧﺎن و دﯾﮕر ﻗﺷر ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش ،ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗوای
ﻣﺣرﮐﮫ دﯾﮕری ﺑود ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻗﺳﻣت از ﺟﮭﺎن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻧظﺎم ﻓﺋوداﻟﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در اﺛر آن ،ﺟﺎی
ﺧود را ﺑﮫ ﻧظﺎم ﻣﺗرﻗﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ واﮔذار ﮐرد .و ﺳراﻧﺟﺎم ﺛﻣرات ﮐﺎر و ﻣﺑﺎرزه ﺧﻠق ﺑﻌد از ﺻدھﺎ
ﺳﺎل ﻧﺻﯾب ﺧود آﻧﮭﺎ ﮔردﯾد.
ﺑر اﺳﺎس ھﻣﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﻓﺷرده ﻋﻠﻣﯽ طﺑﻌﺎ ً در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻧﯾروی ﻣﺣرﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺧﻠق و ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﮐﺷور اﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،دھﻘﺎن ،ﭘﯾﺷﮫ ور و ﻗﺷرھﺎی
زﺣﻣﺗﮑش ﺷﮭر و ده ﻣﯾﮕردد.
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در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ طﺑﻘﮫ دھﻘﺎﻧﺎن زﺣﻣﺗﮑش در ﻧﮭﺿت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻟﻘوه ﻧﯾروی ﻋظﯾم ﻣﺑﺎرزه
ﺿد ﻓﺋوداﻟﯾزم و ﺿد اﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد ،طﺑﻘﮫ ﺟوان ﮐﺎرﮔر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺑﺎ
وﺟود ﺿﻌف ﻧﺳﺑﯽ ﻋددی آن( ﺑﺧش ﻓﻌﺎل ﺗرﯾن را در اﯾن ﻣﺑﺎرزه اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا ﭘﯾﮕﯾر ﺗرﯾن
ﻧﯾروی ﻣﺑﺎرزه در راه ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧدن ﻧﮭﺿت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ،در راه ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ و ﺗرﻗﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳراﻧﺟﺎم در راه ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث »ھدف ﻏﺎﯾﯽ« ﻣﺎ ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
اﺳت.
ﺑﺎ رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺑری ﺻﻧﺎﯾﻊ در ﮐﺷور ﺻﻔوف طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﻧﻘش وی در ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﺎ اﺗﺣﺎد دھﻘﺎﻧﺎن ﮐم زﻣﯾن و ﺑﯽ زﻣﯾن ﺷرط اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺑﺎرزه ﭘﯾروزﻣﻧد را در راه اﻧﺟﺎم
اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻣﯾق دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺗﺄﻣﯾن رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزد .اﯾن اﺗﺣﺎد اﺳت ﮐﮫ در
طول ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎﯾد ھﺳﺗﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد وﺳﯾﻊ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ را ﺗﺷﮑﯾل دھد .درﺟﮫ ﺷرﮐت
طﺑﻘﺎت ﻣﺗوﺳط و ﮐوﭼﮏ و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺑورژوازی ﻣﻠﯽ )ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و ﺗﺎﺟران ﻣﺗوﺳط ﻣﻠﯽ( در
ﻣﺑﺎرزه ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺿد ﻓﺋوداﻟﯽ ﺗﺎ ﺣدودی زﯾﺎدی ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺷﮑل و اﺗﺣﺎد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ
دھﻘﺎﻧﺎن دارد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ در ﮐﺷور ﻣﺎ ﮐﺎر طوﻻﻧﯽ و داﻣﻧﮫ داری را اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر،
دھﻘﺎﻧﺎن ،ﭘﯾﺷﮫ وران ،ﺑورژوازی ﻣﻠﯽ ) ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣزاج دوﮔﺎﻧﮫ آن و روﺷﻧﻔﮑران دﻣوﮐرات در
ﺟﺑﮭﮫ وﺳﯾﻊ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ھم ﻣﺗﺣد ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺑﻧﺎﺑرﯾن وﻗﺗﯽ ﻣﺎ از ﺧﻠق و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﮐﺎرﮔر ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﯾم ﻧﺎﺷﯽ از ﮐدام ﺗﻣﺎﯾل ذھﻧﯽ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻧظرات ﻣﺎ در زﻣﯾﻧﮫ از ﺣﻘﺎﯾق ﻋﯾﻧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﺟﮭﺎن و ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﻧﺷﺎء ﻣﯾﮕﯾرد.
ھﻣﭼﻧﺎن وﻗﺗﯽ ﻣﺎ از رھﺑری طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺣﯾث ﭘﯾﺷرو ﺗرﯾن ﻧﯾروی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در راه ﺑﺎﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧدن
ﻧﮭﺿت ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﯾم ﻣﺗﮑﯽ ﺑدﻻﯾل زﯾرﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد:
 طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر ﻗﺷر و طﺑﻘﮫ دﯾﮕر زودﺗر ﺷﻌور طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻠﯽ ﮐﺳب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .زﯾراطﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﺳﺑب ﻣﺣروﻣﯾت ﮐﺎﻣل ﺧود از ھر ﻧوع اﻓزار ﺗوﻟﯾد ﺑﯾﺷﺗر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯾﺷود و
ﺑﺣﯾث طﺑﻘﮫ ﭘﯾش آھﻧﮓ در ﺑراﺑر ھر ﻧوع ﺳﺗم ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑر ﻣﯾﺧﯾزد و ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺻورت
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﯾﺎﺗﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻣﺎم ﺧﻠق را ﺑﯾﺎن ﻣﯾدارد.
 ﺗﺟرﺑﮫ ﺛﺎﺑت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﭘﯾﮕﯾر ﺗرﯾن و اﺳﺗوار ﺗرﯾن ﻧﯾروی ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﺳتﮐﮫ وﺳﯾﻊ ﺗرﯾن ﺑﺧش ﺧﻠق ﮐﺎرﮔر ﺷﮭری و دھﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﺧود ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد.
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طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺳر و ﮐﺎر دارد و در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت و در ﺷﮭر ھﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد .ﻟذا
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر طﺑﻘﮫ دﯾﮕر ﺗﺷﮑل ﭘذﯾر و اﻧظﺑﺎط ﭘذﯾر اﺳت و از ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ از ھﻣﮫ زودﺗر ﻣﻧﺎﻓﻊ و
ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺧوﯾش را درک ﻣﯾﮑﻧد.
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﻧﺎﺑر رﺷد ﻧﺎﮔذﯾر ﺻﻧﻌت در ﮐﺷور طﺑﻘﮫ رﺷد ﯾﺎﺑﻧده اﺳت و در ﺗﻌداد ،ﻧﻔوذ و ﻧﻘش
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ روز ﺑروز اﻓزاﯾش ﺑﻌﻣل ﻣﯽ آﯾد.
 طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣﺎﻣل ﻧظرﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺟﺎت ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﺟﮭﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎنﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﮐﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺗرﻗﯾﺧواه ﺟﮭﺎن اﺳت وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ
وﺿﺎﺣت ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﻋظﯾم ﺗرﯾن ﻧﯾروی ﺑﺎﻟﻘوه و ﻣﺗﺣد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر دھﻘﺎن ﮐﺷور اﻧد.
درک اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ از ﻟﺣﺎظ ﭘرﻧﺳﯾپ و ھدف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت .زﯾرا ﺗﺎ ﮐﻧون ﺗﺿﺎد ﻋﻣده ﺑﯾن ﺗوده
ھﺎی ﻋظﯾم دھﻘﺎﻧﺎن و ﻣﻼﮐﯾن ﻓﺋودال ﺑﮫ طور ﻋﻣوم و ﺧﻠق ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺣل ﻧﮕردﯾده و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﮭﺿت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ﺧود ﻗرار دارد .ﭘرش از ﻣرﺣﻠﮫ اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ )ﺣذف ﻣرﺣﻠﮫ ﺟﻧﺑش
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( اﺷﺗﺑﺎه ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺟرﯾد ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯾﺧواه از
ﻧﮭﺿت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ و ﺣﺗﯽ ﻣوﺟب ﺷﮑﺳت ﻧﮭﺿت در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯾﮕردد.
ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑر اﺻول ﺧﻼق ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ و اﻧﺗطﺑﺎق آن در ﺷراﯾط ﮐﺷور ،ﭘﯾﺷرو ﺗرﯾن
ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻣﺑﺎرزه و ﻧﮭﺿت طﺑﻘﮫ ﺟوان ﮐﺎرﮔر اﺳت.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﮐﺎرﮔران ﮐﺷورﻣﺎ از ﻟﺣﺎظ ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ و ﺷﻌور
طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ﻗوام ﻣﯾﮕﯾرﻧد و ھﻧوز ﻧﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﺷﮑﻠﯽ ﺑﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ روﻧد.
از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯾﺧواه وطن ﭘرﺳت ،ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘﯾش آھﻧﮓ طﺑﻘﮫ
زﺣﻣﺗﮑش ﮐﺷور ،ﺑﻐرض اﻓزاﯾش ﻧﻘش رھﺑری ﮐﻧﻧده طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﺑﺎﯾد ﮐﺎر داﻣﻧﮫ داری را در راه
ارﺗﻘﺎی ﺷﻌور ﺳﯾﺎﺳﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ آﻧﮭﺎ و در راه ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ آﻧﮭﺎ و ﺑﺎﻻﺧره در راه ﺗروﯾﺞ و ﺗﺑﻠﯾﻎ
اﯾدﯾﺎﻟوژی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾﻔﺎ ﮐﻧد.
ﻣﻌﮭذا در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ اﺻول ﻓوق را از ﻧظر دور داﺷت ،ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣﮑﺎن آﻧرا دارد
ﮐﮫ ﺣرﮐت ﺧود را در اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ و راه رﺷد ﻏﯾرﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺣت
رھﺑری ھر ﯾﮏ از طﺑﻘﺎت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﺗرﻗﯽ ﺷروع ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط اﻣروزی ﺟﮭﺎن
ﭼﻧﯾن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻧﯾز اﻣﮑﺎن دارد در ﺻورت ﮔراﯾش روز اﻓزون ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼپ ،ﺟﻧﺑش را ﺑﺳط و ﺗوﺳﻌﮫ
دھد و ﺑﺳوی »ھدف ﻏﺎﺋﯽ« رود .ﻣﻌﮭذا ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧدن ﻧﮭﺿت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ھدف
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»ﻏﺎﺋﯽ« ﺻرف ﺗﺣت رھﺑری طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ اﺗﺣﺎد طﺑﻘﮫ دھﻘﺎﻧﺎن و ﭘﯾش آھﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧوع
ﺟدﯾد آن ﺗﺿﻣﯾن ﺷده و ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾن رﺳﺎﻟت ﻋظﯾم و وظﯾﻔﮫ ﺳﺗرگ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود
آﮔﺎھﯾم.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯽ و ﻋﻣﯾق ﻧظر ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ طﺑﻘﮫ ﺟوان ﮐﺎرﮔر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾﺷرو ﺗرﯾن ﻧﯾروی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .ﺑﺎز ھم درﯾن ﺑﺎره و ﺗرﮐﯾب
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻠﯽ ﮐﺷور و درﺑﺎره »دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن ﺧﻠق« وﺳﯾﻌﺎ ً ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد.
)ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل(
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