
 فھیم ادا

  بھ کجا سقوط کرده ایم؟

  

  

  

  

خوابیدۀ چھ میتوان گفت، با خواندن نوشتۀ نسرین مفید، کھ ھمھ را رُک و نیغ در برابر وجدان بیدار یا 

 شان قرار میدھد؟

، شاید میتوانستھ بگوید »مبارزه درآن سوی«: از کجا بھ راه افتادیم، بھ کجا رسیدیم؟ و عنوان میدھد

، شاید میخواستھ بگوید، درانجایی کھ گوینده یا نویسنده بھ حیث انسان برھنھ »فرا تر از مبارزه«

» مبارزۀ«درانجایی کھ نقاب . بدل میشودمطرح میشود و اگر پا جلو تر بگذارد، بھ چیزی دیگر م

مشترک، نقاب تعلقات مشترک در گذشتھ فرو میریزد و عمق پلیدی یا وارستھ گی انسانھا بھ سطح می 

 .آید

شاید درست باشد کھ این سؤال را در وسط راه، نھ تنھا در مورد جمع ما، بلکھ در مورد ھر یک ما و 

است، کجاست آن خط سرخی کھ اگر کسی از میان ما کھ  کدام. ھریک ما در مورد خود مطرح سازیم

بر مبنای گذشتۀ مشترک تعریف میشویم، آن خط را عبور کرد، ھمۀ ما برین گذشتھ یی کھ با او 

ُف بیاندازیم؟  شریک کردیم، یا بھتر بگویم، بھ ھمین شراکت ت

زیابی در مورد گذشتھ این خط از تفاوت ار. این خط سرخ، صرفا میتواند خطی اخالقی باشد و الغیر

این . این خط از قضاوت بیرحمانۀ کارنامۀ مسؤولین سیاسی دوران حاکمیت گذشتھ نمیگذرد. نمیگذرد

خط از ارزیابی ھای متفاوتِ اوضاع سیاسی کنونی کشور ما، از تفاوت برداشت ھا در مورد آرایش 

ھمراه با این نبشتھ  - مالحظات از صرف نظر و دف میدانلمک بیان بھ آزادي عقیده و خودرا »اصالت«

نجم بھ اساس خواھش  عسکر بھ قلم رفیق سید ")بھ کجا سقوط کرده ایم؟(مکثی بر مضمون "نبشتۀ 

ی وجود با. بدست نشرسپرده شد» اصالت«از رفقا، دوستان و مخاطبان سایت  تعدادی کثیریمکرری 

دلسردي خانواده بزرگ  جدال ھاي بي ارزشي کھ باعث دوري، کدورت و نمیخواھد در »اصالت«کھ 

 جدال و از صمیمانھ تقاضا داریم تا دیگر یکبار دوستان از بنا   ،میگردد دخیل شود سیاسي ما

کھ  یارسال مطالب از خودداري و از یکدیگر ھا انتقام جویي و تشکیالتی ،، سازمانیکشمکشھاي گروپي

  .آلوده نسازند را »اصالت«دامان  ،باعث میگردد دوري فرموده بدگماني را بي باوري و

  .»اصالت« ،صمیمانھ احترامات گرم و و با درود



یص راه ھای برونرفت از نیرو ھای سیاسی و اجتماعی، از تفاوت یا تضاد در نتیجھ گیری و تشخ

ما دموکرات ھستیم یا حد اقل، اکت دموکرات مآبانھ میکنیم، در آزادی بھ سر . وضع کنونی نمیگذرد

میبریم و طبیعی است کھ از آنچھ خوب و مفید میدانیم،بھ دفاع برخیزیم و آنچھ را بد و مضر میدانیم، 

ازانرو گوش فرادھند، کھ ما روزی  اما اگر میخواھیم کھ دیگران بھ حرف ھای ما. نکوھش کنیم

این قاعده بر . عضو ھمان حزبی بودیم کھ آنھا بودند، ناگزیر باید قاعدۀ ھمین بازی را مراعات کنیم

 .خط سرخ دقیقا در ھمین جاست. مبنای عاطفھ، تھذیب و ارزش ھای مشترک استوار است

 حکایت

بھ نام حسن کھ ھمھ ) میگویند رستورانت واالحاال (در کوچۀ ما، در دروازۀ الھوری، یک ھوتلی بود 

. شاید کل ھم بود، اما حکایت ما بی این اطالع نیز میتواند بھ پایان برسد. با نام حسن کل میشناختندش

اختر ھر ھفتھ دو بار می آمد بھ ھوتل، . حسن یک برادر داشت بھ نام اختر کھ عسکر پشکی بود

یاد است یا کم، جیب خرچی خود را بھ زور میگرفت و راست میرفت سر دخل، نمیدید کھ مشتری ز

ِ سرک می . میرفت حسن یکبار حوصلھ میکرد، دو بار حوصلھ میکرد، بااالخره بی حوصلھ میشد، سر

برامد و چیغ میزد کھ او مسلمانا مھ چی گناه کدیم؟ کار میکنم، زحمت میکشم کھ کلِش بره ده جیب 

اختر میگفت تمام بدبختی ھای مھ . پیدا کو، مھ ھیچ بیادر ندارمکار کو، . برو گم شو. آغازاده بیادرم

ِ مھ خرچی بتھ. از دست ھمی بیادر اس اگھ ھمی بیادر نمیبود، مھ بچۀ یگانھ گی . او مجبور اس کھ بر

 .مادرم میشدم، میرفتم مجالی بیکسی میکدم، کار میکدم و روزی خوده پیدا میکدم

. تو ده سال است کھ از من حق گیری میکنی. ت ماه میشھحسن میگفت ای نمک حرام، از پشکت ھش

اختر جواب میداد کھ اگر ده سال میشھ، حالی خی چرا غالمغال میکنی، ده سال خرچی دادی حالی ھم 

 ... بده کھ بوبوی پیچھ سفیدت دعایت کنھ

 .نمیدانم کھ کدامیک حق بھ جانب تر بود و طبیعت چھ نقطۀ پایانی برین غایلھ گذاشت

آنچھ اھمیت دارد اینست کھ این اختر ھای خود ما، تا کی و تا کجا ما را بھ پرداخت باج معنوی  اما

خواھند کشانید، زیرا کھ روزی روزگاری بھ عین قبلھ رو کرده بودیم و آنطوری کھ میگویند، 

را آنھا زی. دسترخوان ما شریک بود؟ نھ، بھ احتمال قوی کھ این سؤال آنقدر ھا ھم اھمیت نداشتھ باشد

بھ این کار خیریھ سالھای طوالنی دیگر ادامھ خواھند داد و ما این کولھ بار پر از کثافات را سالھا بھ 



خون تازه یی کھ برای تداوم این دنائت ضرور است، تازه از راه رسیده است و . دوش خواھیم کشید

 .جمع شان روز ھای خوش و پر ثمری در پیش رو دارند

شد کھ ببینیم چرا این کارزار دشنام پراگنی ناجوانمردانھ، در بین حزبی ھای مھاجر شاید این مھم تر با

 .خواننده دارد؟ اگر خواننده داشتھ باشد

این سؤال مھم است زیرا وبالگ ھای شبیھ این، در بین مھاجران ایرانی، ترکی، عراقی، پاکستانی و 

ه گان آنھا را جماعتی منزوی و بی روزگار غیره فراوان اند، ھر روز باز و بستھ میشوند اما خوانند

را چاشنی » تخریب کدمش«و » تباه کدمش«یعنی نھ بیشتر از ده بیست نفری تشکیل میدھند کھ لذت 

 .روز ھای بی سرنوشتی خود میسازند

چرا در بین مھاجرین حزبی مربوط بھ افغانستان، ھمین کھ چنین دشنامسرایی بھ کار آغاز کرد، 

وبالگی بھ کار آغاز . سینھ نقل میشود کھ برو ببین کھ چھ بی آبروییی در جریان استآدرسش سینھ بھ 

میکند و صریحا میگوید اینک از یک دو نفر شروع میکنیم، دیگران منتظر باشید، نوبت شما ھم می 

آیا سؤال برانگیز نیست کھ با وجود این، کسانی پیدا شوند کھ نھ منزوی اند، نھ غیر جدی، اما . رسد

شوق چشم چرانی بھ این سو بکشاندشان؟ اگر چنین نیست پس چگونھ است؟ روز گذشتھ یک وزیر 

من با . حکومت انقالبی گذشتھ میگفت کھ این وبالگ را خوانده اما با اینجا و آنجایش مخالف است

ود مخالفت یا موافقتش کاری ندارم اما تصور نمیکنم کھ یک وزیر اسبق پاکستانی، ایرانی یا ترک بر

 .بھ اینگونھ سایت ھا کھ در زبان مادری اش فراوان اند، سری بزند

 ما بھ کجا سقوط کرده ایم، در کدامین مصیبت؟

ھر آنکھ توانستھ است کمپیوتری دست و پا کند و قادر است از چند کلمۀ قراردادی، قطاری بھ نام 

. دعایی را بھ میدان می اندازدمقالھ بسازد، لیستی از مؤمنین فرمایشی و لیستی از بی ایمان ھای ا

حتی بیشتر ازین، ھر کدام لیستی ازانچھ را کودتا میخوانند، بھ میدان می آورد، در برابر مجریان یکی 

ازین کودتا ھا لشکر کشی میکند و از پھلوی بقیۀ کودتا ھا با سکوتی کھ ھوشیارانھ می پندارد، 

ایی را کھ ازان بد میبرد، بھ خاک و خاکدان میگذرد و پس ازانکھ چندین و چند مسؤول ھمین کودت

کشید، مقالۀ نبوغ فشان خود را با آرزوی وحدت مؤمنین کھ مسؤولین سایر کودتا ھا را نیز شامل 

 .میشود، بھ پایان میبرد



نسل ما یعنی ھر چھ پیش آید، وبالگ نویسان تغییر کنند یا نکنند، آنچھ پا بر جا خواھد ماند اینست کھ 

ای پنجاه، شصت، ھفتاد سالھ، ھرگز قادر نخواھند بود کھ از گذشتۀ آن حزب، برداشتی نسل حزبی ھ

بھ یک دلیل ساده قادر نخواھند بود کھ چنین برداشتی را ارائھ کنند،  .منصفانھ و واقعبینانھ ارائھ کنند

 سھزیرا کھ خود سھمگیرنده درین پروسھ بوده اند، عالیق روشن مادی، سیاسی و معنوی درین پرو

این عالیق بصورت مقاومت ناپذیری آنھا را بھ خارج از دایرۀ واقعبینی و ارزیابی بیطرفانھ  .داشتھ اند

ھر نگاھی کھ ما بھ گذشتھ می اندازیم، نگاھی ھجران زده است و نتیجۀ آن از . و بی شائبھ میکشاند

 .نوک بینی نویسنده دور تر نمیرود

ِ بحث بی در و بی دروازۀ جاری در بارۀ ک ِ ھم قاضی و ھم عارض ودتا ھای اختراعی، ازین موضع

رویداد ھایی را کھ واقعا کودتایی بودند، آماده گی وسوق قوت ھای : وبالگ نویسان صدمھ برمیدارد

نظامی درانھا آشکار است، نمبر پلیت تانک و شھرت تانکدار را ھمھ میدانند، تغییر و محو فیزیکی 

یکی را انقالب مینامند و دیگری را کھ  .دید است، کودتا نمیخوانندرأس دولت درانھا با وضاحت قابل 

چرا چنین لطفی میکنند؟ زیرا کھ درین جا  .با یاری نیرو ھای خارجی صورت گرفت، قیام میخوانند

میبینند و در نظر میگیرند کھ با یک سیلی چندین روی، بھ شمول خود و انصار خود را، سرخ 

یاط، دقیقا ھمان موضع ھم عارض و ھم قاضی است کھ آنھا را از جادۀ این لطف، این احت. میسازند

 .انصاف و ارزیابی تاریخی بیرون میکند

اما در مقابل، این وبالگ نویسان خشمی برای فرونشاندن دارند و برای این امری کھ کامال شریفانھ 

دیگر را کشف میکنند و عمدتا در اطراف دو تای آن، بھ » کودتای«می پندارند، میروند و چندین 

 .١٣٧١» کودتای«و  ١٣٦٥» کودتای«: میپردازند» مسؤولین«سیلی باران 

میکنند؟ زیرا کھ درین جا میبینند و در نظر میگیرند کھ با یک سیلی چندین  چرا چنین بی لطفیی

این بی لطفی، این سبکسری، دقیقا ھمان موضع . روی، منھای خود و انصار خود را، سرخ میسازند

  .ھم عارض و ھم قاضی است کھ آنھا را از جادۀ انصاف و ارزیابی تاریخی بیرون میکند



 ١٣٦٥» کودتای«

ھنگام نوشتن، ھیچ وسواس بازدارنده یی نیست کھ بگوید سمال برادر، چھ چیزی بھ تو این حق را 

خشمی کھ میخواھی در کلمۀ کودتا  میدھد کھ جلسۀ پلینوم کمیتۀ مرکزی یک حزب را کودتا بنامی؟

با ھمان موازینی کھ این پلینوم، متمرکز کنی و با آن مخاطبت را سنگسار کنی، بھ کجا می بردت؟ 

تو حق داری کھ بگویی با این تصمیم موافق  .ھفده پلنوم قبلی تصمیم گرفتھ بودند، تصمیم گرفت

نیستی، اگر چھ نمیدانم بھ چھ درد میخورد کھ چنین بگویی، حق داری کھ بر سبیل مصداقی برای 

تا امروز از جایت تکان پایداریت، بگویی کھ از روز اول در برابر این تصمیم بھ پا خاستھ یی و 

 اما چھ چیزی وامیداردت کھ این تصمیم را کودتا بنامی؟. نخورده یی

میگویند در جریان سازماندھی این پلینوم، کسانی در حلقات باالی رھبری بر ارادۀ تصمیم گیران 

 .اعمال نفوذ کردند، ازینرو این پلینوم کودتا بود

حال حزبی کھ اعمال نفوذ دران ممکن باشد و یک جانبھ خوشا بھ  .بی شک کھ اعمال نفوذ کرده اند

در کوریای شمالی این اعمال نفوذ ممکن نیست، در افغانستان، در حزب ما این اعمال نفوذ . نباشد

 .من خود را راحت تر احساس میکنم کھ عضو این چنین حزبی بوده ام .ممکن بود

ارید کھ چاشنی ھر جملۀ تان میسازید؟ شما چھ برداشتی ازین کلمات دموکراسی یا دموکراتیک د

آن . دموکراسی چیزی باال تر از میدان باز برای اظھار وجود و اعمال نفوذ گروه ھای مختلف نیست

» وفادارانھ«و » صمیمانھ«، »برادرانھ«درکی کھ شما بران تکیھ میکنید و دموکراسی را پروسھ یی 

 .حساساتی و شعرگویانھ از تمامیت خواھی استمیپندارید، تنھا در ذھن شما وجود دارد و شکلی ا

رھبری مدرن بود دقیقا زیرا کھ ھرگز اعضای حزب خود را دو صد ھزار پیرو  ببرک کارمل

مجذوب بھ حساب نمی آورد، اعضای کمیتۀ مرکزی را صد و بیست مرشد جان نثار تلقی نمیکرد و 

رھبر انسانھای آزاد بود و این مجمع او . بیروی سیاسی را دوازده مرید سوگند خورده نمی پنداشت

او در رھبری فعاالن سیاسی داوطلب قرار داشت و نھ در رأس . انسانھای آزاد را سازمان داده بود

این رابطۀ مدرن، این قرار داد اجتماعی بی نظیر در تاریخ کشور ما، امکان . فرقھ یی از مریدان

می کھ میتوانستند خالف ارادۀ رھبر باشند، رأی باالقوه ایجاد میکرد کھ فعاالن سیاسی برای تصامی

این امکان باالقوه را کھ انقالبی در جامعۀ سنتی و قبیلھ یی ماست، برای فرزندان مان قصھ کنیم . بدھند

 .و نھ آن تصویر نکبت بار از حزبی را کھ غیر از کودتای مداوم کار دیگری را بلد نبود



زیرا تغییری . نبودند، شجاع بودند» بی غیرت«ری رأی دادند، آنھایی کھ دران پلینوم برای تغییر رھب

آنانی کھ بھ . را کھ ھیچ ارزش سنتی و عقب ماندۀ اجتماع شرقی ما مجاز نمی شمرد، ممکن ساختند

رھبر تاریخی خود وفادار ماندند، بھای این پایداری را با اخراج از کار و زندان پرداختند نیز شجاع 

 .بودند

لھای طوالنیی کھ ازین حوادث میگذرد، بھ تحلیل و نتیجھ گیری می ارزد، اینست کھ آنچھ پس از سا

ببینیم چرا و از چھ طریقی، اخراج از کار و زندانی ساختن مخالفین داخلی، دران حزب راه یافت؟ 

آنچھ مسلم است اینست کھ این شیوه، ابداع حاکمیت حزبی بعد از پلینوم ھژده نبود، ھرچند درین دوره 

 .ا وسعت بیشتر بھ کار گرفتھ شدب

سالھای بیشمار پس ازین رویداد ھا، مشروع است، درست است و بجا است کھ بگوییم بر مبنای فالن 

دادۀ سیاسی داخلی یا خارجی، بر مبنای سلسلھ یی از دالیل جامعھ شناسانھ، روانی، دموکراتیک و 

سی کنیم و بگوییم کھ این پلینوم بحران ھای برر. غیره، این تصمیم، بھ نفع حزب و جنبش نبود یا بود

یا برعکس بررسی کنیم و بگوییم کھ این پلینوم پاسخ بھ . بعدی را در حزب و جامعھ گسترش داد

این بحث را باید بھ پیش برد، اما میتوان با  .بحران ھایی بود کھ پیش از تدویر آن ایجاد شده بود

دان و زنان شصت ھفتاد سالھ بھ پیش برد و برای من ھیچ در جدل رفیقانھ بین مر. آرامش بھ پیش برد

. لذتی ندارد کھ این نکات الفبایی فرھنگ سیاسی را برای رفقای شصت ھفتاد سالھ ام یاد آوری کنم

در ھای جدل . ضرور است کھ در ھای دشنام بازی را ببندیم و در ھای بررسی خونسردانھ را بگشاییم

اینچنین دور شدن، بر . حتی بھ این می ارزد کھ ما را از ھم دور سازدنتایج چنین جدلی . را بگشاییم

 .بستر مواضع سیاسی روشن، ضرورتا بھ ضرر جنبش دموکراتیک در کشور ما نخواھد بود

مسلم است کھ امروز ھیچ کسی قادر نیست کھ برود، حاکمیت سقوط کرده را جانی تازه بخشد و یک 

بار دیگرزیر پای این دوستان قالین سرخ فرش کند و ریاست و سفارت از دست رفتھ را بھ خانواده 

نجا میتواند تا جایی کھ بیان آن دری. سال پس ازان پلینوم، ھمھ میدانند ٢٥این واقعیت را . باز گرداند

اگر چنین است، پس بیاییم از خود سؤال کنیم کھ نقش سیاسی این ناسزاگویی و . کامال اضافی باشد

خشونت وبالکی در کجاست؟ این ھا چھ میخواھند؟ آیا این لحن رادیکال و بی رحم برای آن استخدام 

الت رادیکال با آرزوی میشود کھ راه نزدیکی در آینده را ببندد؟ اگر چنین است، پس چرا ھمین مقا

وحدت بازیافتھ بھ پایان میرسند؟ آیا این وحدت خواھی مود روز است کھ ھر نویسنده یی باید آنرا بھ 

گردن بیاویزد کھ خوب معلوم شود؟ شاید بگویند کھ ھیچ تضادی در کار نیست زیرا آنھا وحدت را با 

آیا متوجھ ھستند کھ دیگران نیز جیب . دھمھ، منفی این ھایی میخواھند کھ بر ایشان خمار شکنی کردن



دارند، در جیب خود لیست دارند و نام ھمین وبالگ نویسان درین لیست درج است و لیست داران با 

من کسی را نمی بینم کھ حد اقل در یک لیست جا نداشتھ . ھمھ حاضر بھ نزدیکی اند، غیر ازینان

 .باشد

 ؟ما بھ کجا سقوط کرده ایم، در کدامین مصیبت

ھمھ . این وبالگ ھا اگر جدی گرفتھ شوند، ھیچ خشت سالمی در بنای حزب گذشتھ باقی نمی گذارند

خوشبختانھ کھ تأثیر آنھا آنقدر جدی . سمبول ھا، سراسر عزت آنرا یکی پشت دیگر زیر سؤال میبرند

 .نیست کھ کار بھ این جا ھا برسد

معی از انسانھاست کھ با سرگذشت خود، با ج. حزب، ساختمان کمیتۀ مرکزی یا کمیتۀ والیتی نیست

سرنوشت خود و با کارنامۀ خود، سیمایی ازین جمع را در اذھان ترسیم میکنند کھ یا جاذب است و بھ 

ریشھ گرفتن جنبشی ملھم ازین حزب منتھی میشود، یا مشکوک است و بھ محو حزب از صحنۀ 

 .روزگار می انجامد

 .ازین پیچیده تر نیست

ھر عضو رھبری گذشتھ، . گذشتۀ ما سمبولی برای داوری دربارۀ آن حزب استھر عضو حزب 

 .سمبولی مھم تر و با برد بیشتر برای عزت آن حزب در اذھان جوان تر ھاست

بھ حیث مؤثر ترین سمبول این حزب، صرفا در قالب عضو یک تیم یا رھبر یک تیم،  ببرک کارمل

او بھ تنھایی، فقط و فقط موضوعی . بل طرح میگرددپدیده یی سیاسی میشود و از لحاظ سیاسی قا

اگر بخواھیم دقیق تر باشیم، او فقط در رابطھ با مجموع ماحول خود، بھ . برای افادۀ عواطف است

شمول یارانی کھ برگزید و مخالفینی کھ در برابر آنھا بھ مبارزه برخاست، یا مخالفینی کھ در برابر او 

میتوان ازو شخصیتی جاذب برای آیندۀ  چگونھ. ح و قابل درک استبھ مبارزه برخاستند، قابل طر

جنبش توده یی و دموکراتیک در وطن ما ترسیم کرد و آنھایی را کھ اثر سیاسی او را در کنارش 

 آفریدند و در نبود آنان شاید این اثر رنگِ روز را نمیدید، بی استثنا، بھ باد ناسزا گرفت؟

ِ تاریخ، حاصل جمع ھمھ رھروان ببرک کارمل بحیث پدیده یی سی اسی، ببرک کارمل بحیث موضوع

ھمۀ آنھا، موافق یا مخالف، موافق ھمیشھ گی یا نوبتی، مخالف . راھیست کھ او رھبری میکرد

سرسخت یا مؤقتی، توتھ ھایی از وجودی را میسازند کھ ببرک کارمل در قالب آن، مفھوم سیاسی پیدا 

 .نده دار میتواند مطرح شودمیکند و بھ حیث پدیدۀ سیاسی آی



آماج قرار دادن این فعاالن و رھبران کھ نام، نقش و آدرس مشخص دارند و ھمزمان، گلو پاره کردن 

! بھ نام شھیدان و قھرمانان کھ مفھومی مجرد و اثبات ناپذیر است، گلو پاره کردن برای صمیمیت

 .دگذشتھ، نمیتواند خارج از سؤ نیت در مورد آن حزب صورت گیر

ما در طی پانزده سال گذشتھ طیف وسیعی از راھبرد ھا و راھکار ھا را، چھ در چارچوب 

. سازمانھای متشکلۀ حزب واحد، چھ بیرون ازانھا، در وجود سایر سازمانھا و حلقات امتحان کردیم

چگونھ  چگونھ میتوانیم بھ سازماندھی مؤثر فعالین مقیم اروپا بپردازیم،: ھدف میتوانست فقط یکی باشد

خ این سازماندھی را بھ سوی ریشھ گیری جنبشی توده یی، دموکرات و دادخواه در وطن ما  میتوانیم رُ

 دور بدھیم؟

دوازده سال پیش، ما بدون آنکھ ضرورت باشد کھ بھ ھمدیگر دشنام بدھیم، چند دورنمای اساسی را 

: روشنی الزم در عمل پیاده کنیم  مطرح ساختیم، مسلما بی آن کھ واقعا بتوانیم این دورنما ھا را با

دو اینکھ ما ھمزمان با پذیرش اصول . یکی اینکھ تشکل آیندۀ ما تشکلی باز، دموکراتیک و چندگراست

چندگرایی تا مرز تشویق برنامھ ھای الترناتیف، اصل رھبری سازمان داخل کشور را بر سازمانھای 

. درینجا بلکھ در افغانستان قابل ارزیابی است سھ این کھ مؤثریت کار ما نھ. خارج کشور می پذیریم

چھار اینکھ ما بھ ایجاد جنبشی برنامھ محور اما با تعلق اجتماعی روشن یعنی جنبشی مردمی، 

پنج اینکھ رابطۀ ما با سنن مبارزاتی خلق ما ازین . ترقیخواه و دادخواه در افغانستان یاری میرسانیم

ادخواه جنبش ما ناشی میشود و ازینرو، رابطھ یی آرمانی تعلق اجتماعی توده یی، تجدد طلب و د

 .است

حزب (ما این اصل را پذیرفتیم کھ جنبش تجددخواھی و دادخواھی صد سالۀ کشور ما و ح د خ ا 

کھ درین میان، از لحاظ آرمانی، نزدیک ترین تجربۀ سیاسی برای ماست، میتوانستھ است کھ ) وطن

ر گیر و دار بیرحمانۀ بین المللی در وطن خود، بھ بیراھھ برود و میتوانستھ است کھ د. اشتباه کند

 .قربانی شود

ما این اصل را پذیرفتیم کھ تکیۀ بی اعتدال بر ارزیابی تاریخ پیروزی ھا و شکست ھای این حزب 

میتواند، ھمین حاال و در نزدیکی حوادث، منشأ پراگنده گی در جنبش امروز و در نتیجھ، منشأ صدمھ 

 نبش دادخواھانۀ فردای وطن ما شودبرای ج



ازینرو، در حالی کھ بحث در مورد گوشھ ھای روشن و تاریک زنده گی این حزب را ضرورتی 

ناگزیر و طبیعی دانستیم، ترجیح دادیم کھ این بحث در خارج سازمان ھای سیاسی ما یا در جنب آنان 

 .د این تاریخ را نکشیم و بھ راه بیافتیمصورت پذیرد و ما، ھمۀ سازمان ھای ما، انتظار توافق در مور

ما تاریخ پروسھ ھا را بر تاریخ اشخاص مرجح دانستیم تا نگاھی کھ بھ گذشتھ می اندازیم بھ نزدیکی 

 .ما بیانجامد و شانھ ھای ھمراھان ما را خم نسازد

وبالگ نویسان . دوازده سال بعد، ما با تالش فکری متوقف شده، با جدلی بھ بیراھھ رفتھ مواجھ ھستیم

 .در فقر جدل سیاسی ما النھ کرده اند

ھای اختراعی خود میخواھند، دقیقا کشانیدن ھمۀ ما بھ خانھ جنگی در » کودتا«آنچھ بالگ نویسان با 

اطراف گوشھ ھای مختلف تاریخ این حزب است کھ یا آن را بی انصافانھ محکوم میکنند، یا بی 

 .بھ ھر حال، ناجوانمردانھ آن را شخصی میسازند انصافانھ بھ دفاع ازان بر میخیزند و

 .در بارۀ آن امانتِ مصلوبِ مقدس. باز گردیم، با اختصار، بھ آنچھ نسرین مفید میگوید

حاال این دست میحواھد دست کسی باشد . بلی رفیق نسرین، شکستھ باد دستی کھ او را نشانھ میگیرد

 !فقط شکستھ باد. دیگریکھ روزی با ما دسترخوان شریک بود یا ازان کس 

 .این را بی اعتدال اما با عدالت میگویم

 ١٣٧١» کودتای«
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