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  یادداشت
ً فلم ھای مستند  )حزب وطن( حزب دموکراتیک خلق افغانستان دولتی قدرت تسلیم دھی خاینانھ اخیرا

در شماری از  ا.خ.د.حدولتی حاکمیت بخش ھای از مخالفین مسلح بھ  نوین ارتجاعاز  ءشاخھ توسط
 ارتجاع نوینعضای برخی از رھبران و ا ھادرین مستند. نداشده سایت ھای انترنتی بھ دست نشر سپرده 

خیانت و جنایت تاریخی حال ارتکاب در ، دولتی قرار داشتند- کھ در آنوقت در مقام ھای بلند پایھ حزبی
و تجارت روی داعیھ زحمتکشان کشور ویرانی و تباھی افغانستان عزیز یعنی فراھم سازی زمینھ ھای 

از تاریخ چنین  قسمتیصرف  این مستندھا. بھ مشاھده میرسنداجیران کشورھای خارجی دوشادوش 
  . خیانت ھا را نشان میدھد

محمود بریالی و  ،بھ رویت مستندھااین دالالن سیاسی داعیھ زحمتکشان افغانستان  زمرهء اصلیدر 
" نھضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان" و رھبران بنیانگذارانجملھ باالترتیب از نورالحق علومی 

ً " حزب متحد ملی افغانستان"و   یعنی و خیانت تاریخیبزرگ جفای  درقرار دارند کھ " حزب واحد"فعال
ً بصورت مفصل قنگارنده . ندام یسھ ١٣۵٧ثور فروش دست آوردھای تحوالت انقالبی آخرین مرحلھ  بال

لی دیدگاه ھا و مبانی فکریخ نقدِ : ظھور ارتجاع نوین" در ُ ِ ک ِ دموکراسی و ترقی  طوط نھضت فراگیر
ِ ملی افغانستانو  افغانستان ِ متحد ماھیت ارتجاعی، ضد " آینده"و " اصالت"منتشره سایت ھای "حزب

این انتشار . نموده بود افشاو  توضیحرا  دو حزب یادشدهدموکراتیک، فرصت طلب و عوام فریبانھ 
آنچھ در ذیل میاید، بحیث . صحھ گذاشت ". . . ظھور ارتجاع نوین" ھای حقانیت تحلیل بر مستندھا
  . نظر است مدعنوان اصلی بر یا پیشگفتار  مقدمھ

  
  
  
  



2 
 

  بر ظھور ارتجاع نوین پیشگفتار
و ارتجاعی در درون جنبش  اپورتونستجریانات و موجودیت سوسیالیزم علمی می آموزاند کھ ظھور 

    .مبارزه طبقاتی در آن جامعھ میباشد شکل جامعھ وطبقاتی ویژه مشخصات  ناشی ازھای انقالبی 

جامعھ افغانی آنوقت و بھ یک تحلیل طبقاتی  ،ارتجاع نوینریشھ ھای تاریخی ظھور  فتدریابمنظور 
مبرھن ولی تا جائیکھ  .ضروری است، کندمیمیکرد و از آن نمایندگی  ارتجاع نوین منافع طبقاتی کھ

ً  ارتجاع نوین تخریبی فعالیت ھای ،است پلینوم ھژدھم کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق  درمشخصا
ً و  توفیق یافت )ا.خ.د.ح( غانستاناف بھ دومین کنگره  ا.خ.د.گزارش اساسی کمیتھ مرکزی ح"در نھایتا

گنجانیده حزب  در اسناد رسمی - گورباچف افغانی - دکتور نجیب هللاتوسط  "١٣۶٩سرطان  ۶-٧حزب 
 "پرسترویکا"از  ،ارتجاع نوینبرنامھ ھای نشان میدھد کھ نولوژیک بھ انکشافات ونگاه کر. شد
از اتحاد شوروی بقایای بیوروکراسی فاسد آخرین  التقاطیتخطی کھ ) تینلع(" گالسنوست"و  )بازسازی(

و " گالسنوست"برنامھ ھای جنبھ افغانی اش، در . آب میخورد ،بود مارکسیزمآموزه ھای انقالبی 
جاعی سیاست ارتیک جز  نبود چیزی" آشتی ملیمشی "یا " مشی مصالحھ ملی"ھمان  "پروسترویکا"

نیادی  عاری سازی ،یانقالبتحوالت از برگشت  نت شکن دگرگونیھای بُ ثور آغاز یافتھ با تحوالت و سُ
ارتجاع سیاست تسلیم در برابر امپریالیزم جھانی، و گزینش  انقالبیو محتویات از ماھیت  ١٣۵٧

ده و تحقق تکمیل کنن "مشی مصالحھ ملی" ،ء سیاسی اشدر مشخصھ. انمنطقوی و اجیران افغانی آن
اجیران افغانی امپریالیزم  خاص شاخھءیک پروژه حفیظ هللا امین مبنی بر تشریک قدرت با دھندهء 

تنظیم ھای ھفتگانھ و -اجیران تمامشامل حال  یعنیی با ابعاد وسیع تر بود ولجھانی و ارتجاع منطقوی 
  . میگردید- در افغانستان امپریالیزم تاریخی اجیرانو سائر  ھشتگانھ

جھت استقرار  دولت - در پراتیک سیاسی حزب کتیکیات مرحلھء"صرف یک " ملی ءشی مصالحھم"
اھداف نافی م ومتضاد  برعکس، ؛نبود )1("فظ دست آوردھای حاکمیت دموکراتیکصلح و ح

-انقالب ملیبسر رسانی امحای فیودالیزم و بقایای آن، (ا .دخ.حو دورنماھای استراتیژیک استراتیژیک 
ً ایجاد جامعھ فارغ از طبقات اجتماعیادموکراتیک،  از  با ماھیتِ آنھم  بود )عمار سوسیالیزم و نھایتا
نیاد بیگانھ  ُ در مقام استراتیژی قرار " تکتیک" .مارکسیستی استراتیژی و تکتیکِ سرشت انقالبی باب

ا بھ .خ.د.گزارش اساسی کمیتھ مرکزی ح"در آتی  نکاتچنانچھ  .شد" تکتیک"استراتیژی قربانی - گرفت
  :مبین این واقعیت ھست "١٣۶٩سرطان ۶-٧دومین کنگره حزب 

حزب اعالم  ستراتیژیک مشیا مصالحھء ملی را بحیث .خ.د.دومین کنفرانس سراسری ح"  
  )2(".داشت

 و حالحل مسائل  . . . در زمان حاضر عبارت است از جھات اساسی مصالحھء ملی . . . "
.  منافع طبقاتیو صلح سراسری بر  منافع ملی جح دانستنمرافغانستان از طریق سیاسی با  آینده
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نوسازی عمیق بخاطر تطابق بیشتر با شرایط ناشی از انکشاف مصالحھء ملی بھ  حزب . . . "
  )4(".خود احتیاج دارد و سازمانی بنیادھای اندیشوی

جز فاصلھ گرفتن در عمل چیزی  . . . بھ اصطالح بھ مواضع طبقاتی. . . بازگشت حزب. . . "
  )5(". . . ]نیستچیز دیگر [ از واقعیت ھای کشور، جز نفی مشی مصالحھء ملی

میان طرح کنونی و طرح نافذ اساسنامھ قادر  تفاوت کیفیتعداد نظردھنده گان بھ درک  . . . "
ً وریانت تعدیل شدهء اساسنامھ ھای قبلی حزب  .نبوده اند باید درک نمود کھ طرح فعلی صرفا

بر بلکھ علی الرغم موجودیت مشابھت در پارهء از موارد و احکام و متن ھای مندرج آن  نیست
  )6(."اتکا دارد پرنسیب ھای متفاوت از گذشتھ

بنیاد  ایدیولوژی نامعقول خواھد بود کھ حزب با تعھد یک جانبھ و بی لزوم بھ این یا آن . . . "
بود در شرایط کھ ما بطور معقول استفاده  نادرست خواھد . . . سازد اندیشھ وی خود را محدود

صحبت  خالی ایدیولوژیک در حزبرا مطرح می کنیم از  تفکر بشری از دستآوردھای
  )7(".شود

بھ صراحت این حقیقت را بھ اثبات میرساند کھ دیگر مفاھیم چپ و راست نوسازی حزب ما "
  ]لتکیھ مطابق اص[ )8(".برای بیان ماھیت آن نمیتواند مناسب باشد

ایدیولوژی زدایی را میتوان بیشتر مرھون در ھمکاریھای بین المللی  . . . نیروی محرک"
  )9(". . . دانست سیاست خارجی

در ارتباط بھ  ١٣۶٩سرطان ۶-٧-مصوب دومین کنگره حزب " مرامنامھء حزب وطن"ھمچنان در 
  : چنین آمده استھ جملمن -حزب وطن- ا.خ.د.ححیات  در"تفکر نوین" بمثابھ" مشی مصالحھء ملی"

  )10(".حزب وطن است معرف طرز تفکرو  ستراتیژیک مشیمصالحھء ملی "  

حزب کلیھ نھادھای موجود اقتصادی در کشور اعم از دولتی، خصوصی، مختلط و کوپراتیفی " 
و پالنھای ارشادی بر مبنای میکانیزم بازار آزاد را در نظر داشتھ، از رشد آزاد و ھماھنگ آنھا 

  )11(".ی کندحمایت م

سرطان  ٧-۶ا بھ دومین کنگره حزب .خ.د.گزارش اساسی کمیتھ مرکزی ح" نقل موارد فوق از البالی 
محتویات و  ھااز آنجایی اھمیت دارد کھ محتویات و ماھیت آن "مرامنامھء حزب وطن"و  "١٣۶٩
لی دیدگاھھا و مبانی فکری"و  مرامنامھ ھا و اساسنامھ ھاماھیت  ُ را ا .م.م.ا و ح.ت.د.ف.ن" خطوط ک

 ِ در زمان  تصادفی نیست کھ. دنتشکیل میدھاست،  ". . . ظھور ارتجاع نوین"کھ موضوع مورد نقد
لیھ الیھ ھای  حاضر، ُ تفکر "صرف نظر از اختالفات ظاھری و سلیقوی، بھ اساسات ارتجاع نوین ک
ومین کنگره حزب ا بھ د.خ.د.گزارش اساسی کمیتھ مرکزی ح"، "مشی مصالحھء ملی"کھ در " نوین
  .پابند مانده اندانعکاس یافتھ،  "مرامنامھء حزب وطن"و  "١٣۶٩سرطان ۶-٧



4 
 

و  مشی انقالبی جھت متضاددرست  و سیاست ھای ارتجاعی و اصالحاتی انحرافات ،تخطی ھااین 
این پروسھ ارتجاعی چند  ھگرچ. را پیمودا و پروسھ تحوالت انقالبی افغانستان .خ.د.ح ماھیت طبقاتی

گزارش "بود، ولی در ھمین کنگره در  یافتھآغاز  ١٣۶٩منعقده ا .خ.د.سال قبل از تدویر دومین کنگره ح
. تسجیل یافت و مستند گردید"١٣۶٩سرطان  ۶-٧ا بھ دومین کنگره حزب .خ.د.اساسی کمیتھ مرکزی ح

حاکم در خرده بورژوازی  )اکلیکتسزم - eclecticism( التقاطرسمی  ظاھرفقط " مشی مصالحھ ملی"
تالش و  تیوریماھیت انقالبی ریف و تفسیر اپورتونیستی حیعنی تبینش التقاطی التقاط یا . بودا .خ.د.ح

 .باھم جھان بینی ھای متخاصمو متضاد ھای ایدیولوژی میکانیکی  و یا آمیختن دادنانطباق برای 
بھ پیش مارکسیزم از طی در برابر تفاسیر التقا ء راسرسختانھمبارزه لنین بخصوص  و انگلس ،مارکس

  : درین رابطھ چنین نوشتدولت و انقالب در لنین از جملھ . ندبرد

را آسان ترین راه فریب توده ھا آنست کھ التقاط ھنگام تحریف مارکسیزم با سبک اپورتونیستی، "
و  را فراھم میاورد توھممبتنی بر  ترضای اتعمل موجبزیرا این  ن دیالکتیک سازندجایگزی
.  جھات متضادتمام ، تمام گرایش ھای تکامل، ]تکامل[تمام جوانب پروسھ ینماید کھ گویا چنین م

درک جامع و انقالبی پروسھ تکامل ھر گونھ از فراھمی  ولی در واقعیتدر نظر گرفتھ  را. .
 *)12( ".عاجز استاجتماعی 

در  افغانی کلیکتسزما نیز صورت گرفت و" مشی مصالحھ ملی"تدوین و تطبیق در  التقاطی چنین تالش
مرامنامھء حزب "و  "١٣۶٩سرطان  ۶-٧ا بھ دومین کنگره حزب .خ.د.گزارش اساسی کمیتھ مرکزی ح"

چیز دولت -نتیجھ منطقی آن جز سقوط و فروپاشی حزب. بطور مفصل و ھمھ جانبھ انعکاس یافت" وطن
سقوط و  موجبات" گالسنوست"و " پرسترویکا"شکل در  التقاط گرائیعین این  .نمیتوانست باشد یدیگر

الیھ ھای . را فراھم آوردشرق اروپا " سوسیالیزم دولتی"فروپاشی اتحاد شوروی و سائر نظام ھای 
ً ارتجاع نوین  ترکیبی ً کھ عمال ا بر سرنوشت حزب .خ.د.در پلینوم ھژدھم کمیتھ مرکزی حو مشخصا
از  ھای شاخھ ١٣٧١کودتای  این درگیریھا، صل نھائیحا ؛بجان ھم افتادند، در نھایت ندگردیدحاکم 

و فروپاشی بود کھ منجر بھ سقوط  قرون وسطائی اجیر عدهء از تنظیم ھایپیمانی با  در ھم ارتجاع نوین
   .گردیددر افغانستان دولت -حزبحاکمیت 

مبنی بر - یا التقاطیون افغان - افغان یخرده بورژواز دموکرات ھایتوسط " مشی مصالحھ ملی"گزینش 
میتوان بھ مشکل  .کم نظیر ھست در نوع خودبا دشمنان طبقاتی و ایدیولوژیک دولتی تشریک قدرت 

کھ ھدف -بھ کسب قدرت دولتیو سایر اقشار زیر استبداد جامعھ  بھره کشطبقات درک کرد کھ نمایندگان 
نیادی در بمنظور وار آنبخاطر استفاده از را بقات بھره کش طانقالبی نمایندگان عمده  د آوردن تحوالت بُ
ً یکسره آنرا در اختیار نایل آیند - میسازد جامعھ    .طبقات ستمگر و نماینده گان شان قرار دھندو بعدا

، ھمانا آوردبر پیکر داعیھ زحمتکشان افغانستان وارد " مشی مصالحھ ملی" ی کھناگوار عواقبیکی از 
زحمتکشان کشور کھ . مدافع آنان بودنیرومند  لحقوای مسیک داشتن از  کشورمحروم ساختن زحمتکشان 

مسلح بھره کشی فیودالی، اشرافیت و دیگر اشکال طبقاتی بھره کشی ضد در پیکار طبقاتی خویش بر 
بخصوص  اردوی نیرومندی را در حمایت و پشتیبانی از خود داشتند، در عمل خلع سالح شدندبودند و 
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. سرنوشت ساز بوددر برابر طبقات ستمگر  زحمتکشانلحانھ مبارزه مسدر شرایط آنوقت افغانستان کھ 
شرایط آنوقت در قبال تحلیل ھای آن محتویات کھ  )١٩١۶(برنامھ نظامی انقالب پرولتاریا لنین در 
حامیان حفظ در برابر ادامھ مبارزه و دفاع مسلحانھ مبنی بر - ا.خ.د.زمان حاکمیت دولتی ح- افغانستان

  : صادق ھست، چنین نوشت کامالً یز نظام فیودالی ن

است  سزاوارآموزش استفاده اسلحھ و تحصیل آن سعی نمی ورزد، طبقھ بھره کش کھ در جھت "
، مگر آنکھ بھ بورژواھای طرفدار نمی توانیم فراموش کنیم .تا بمثابھ برده گان با آن رفتار شود

از  شودو نمی میبریم کھ در یک جامعھ طبقاتی بسر ،باشیمصلح یا اپورتونست ھا مبدل گردیده 
در ھر جامعھ طبقاتی چھ مبنای آنرا . رفت فراجز از طریق مبارزه طبقاتی  چنین جامعھ یک

نھ تنھا اردوی . طبقھ ستمگر مسلح ھست، تشکیل دھد مزدیدستحال  مانندیا  دھقانی یا برده گی
لتاریای از بورژوازی مسلح در برابر پرو . . . حتی ملیشھ ھای مدرنمدرن کنونی بلکھ 

در برابر متظاھرین ] پولیس وغیره[کافیست از استفاده عساکر  . . . دننمایندگی میکن] غیرمسلح[
   )13(."در کشورھای سرمایھ داری مثال بزنیم

بدون خیانت بھ وظیفھ در باطلھ ھا دور انداختن سالح صرف زمانی قادر بھ طبقھء کارگر  . . ."
بھ بدون شک طبقھء  کارگر . ده باشی را خلع سالح نمودبورژواز میگردد کھی جھانی اش ختاری

خلع سالح [شرط  این اما صرف زمانیکھتن میدھد ] دور انداختن سالح در باطلھ ھا[این امر 
ً نھ قبل از آن] بورژوازی   )14(."تحقق یافتھ باشد، یقینا

ً وحدت  ارتجاع نوینآنانیکھ با . با ذکر مطالب فوق، باز ھم چند حرفی در قبال وحدت میخواھند و اخیرا
نھ تنھا در خیانت و جنایت تاریخی  نشستی را بھ ھمین ھدف راه اندازی نموده بودندنیز در ھامبورگ 
این پدیده  منفور جزء پیکر خودگردند بلکھ میسھیم  افغانستان در برابر داعیھ زحمتکشان ارتجاع نوین

آن عده . "با دیگ نشینی سیاه شوی ،شوی هما نشینی هبا ما"اصطالح معروف افغانی بھ  .میشوند سیاه
ً " (نھضت ھا" ً (و سایت ھا ) نھضت آینده افغانستانمثال مدافع حامی و خود را کھ ) اصالتسایت مثال

داعیھ پرچم  ،داعیھ برحق زحمتکشان کشوربلند کردن پرچم در عوض ، زحمتکشان کشور جا میزنند
 "سراسری زحمتکشان افغانستانبزرگ حزب "خاطر ایجاد گویا برا  ارتجاع نوینوحدت خواھی با  ناحق

ً آنرا پیموده ارتجاع نوین در راھی قدم گذاشتھ اند کھ آگاھانھ یا ناآگاھانھ اینان . بھ اھتزاز در آورده اند قبال
دستیابی بھ اھداف عملی جنبش بخاطر صرف  ،می آموختچنانچھ مارکس  ،ائتالف ھای تکتیکی. است

 جایز ،در مسایل تیوریبھ جانب مخالف انقالبی و امتیاز دادن از اصول و مواضع  عدولبدون  انقالبی
خانواده "بھ اصطالح  و جلساتِ  ھدف راه اندازی نشست ھااما نشست ھای اخیر میرساند کھ  .است

   .تشکیل میدھد" خانواده"این  میانائتالف ھای تکتیکی بلکھ وحدت ایجاد نھ را  "سیاسی دیروز

راحت باید خاطر نشان ساخت کھ حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حزب وطن دو حزب درینجا بھ ص
جداگانھ دارای خاستگاه ھای متضاد طبقاتی، ایدیولوژی ھای متضاد طبقاتی و اھداف متضاد طبقاتی 

نیادی میان ح. بودند ُ ا و حزب وطن از اھمیت فراوان تاریخی و سیاسی .خ.د.درک این تضادھای ب
  .  ستبرخوردار ا
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حزب وطن با ھمھ فراز و نشیب ھایش، با ھمھ افتخارات و و حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
. اشتباھاتش، درس ھای تاریخی با اھمیت و فراوان بھ نسل کنونی انقالبیون افغان بر جا گذاشتھ است

ر شکل در نھایت بھ سقوط و شکست منجر گردید و حزب د و حزب وطن ا.خ.د.گرچھ حاکمیت دولتی ح
ا برای ھدف مبارزه بر .خ.د.پارچھ ھای متخاصم از ھم فروپاشید اما اصول و آرمانھای آغازینی کھ ح

   .گزیده بود، بھ قوت دایمی برجا میباشد

  : چنین آمده است" . . . ظھور ارتجاع نوین"در بخش چھارم  

رتجاعی جنبش ا و احزاب و جریانات مشابھ، شاخھ ھای فرصت طلب و ا.م.م.ا و ح.ت.د.ف.ن"
انقالبی افغانستان میباشند کھ پس منظر تاریخی ظھور آنھا را باید در موجودیت شان بحیث 

و یا در برابر این ) حزب وطن(ا .خ.د.عناصر، فرکسیونھا یا جریانات فرصت طلب در درون ح
  )15(."حزب تحقیق نمود

افغانستان  طبقات رنجبرراه رھائی یگانھ ما جوانان انقالبی افغانستان بھ کرات خاطر نشان ساختھ ایم کھ 
تشکل جوانان انقالبی در یک حزب انقالبی و ، بھره کشی طبقاتی در جامعھ افغانیاز زنجیرھای 

ا خونسردی و پختھ گی راستای ایجاد آن آغاز گردیده و بکھ کار خستگی ناپذیر در  استدموکراتیک 
موفق استبداد بیداد و در مبارزه بر حق شان بر علیھ مانی اما جوانان انقالبی کشور ز. ادامھ دارد انقالبی

نمایند و با جسارت و استخراج کھ درس ھای الزم از تجارب گذشتھ جنبش انقالبی کشور  خواھند شد
و از تکرار  آن بپردازدجنایات حتی و  خیانت ھا و کاستی ھا و کمبودیھا، اشتباھات نقدِ حقانیت انقالبی بھ 

   .بعمل آوردناب و اجتآن جلوگیری 

ِ زحمتکشان افغانستان   ! پیروز باد داعیھ برحق

  ! ا.خ.د.حانقالبی  پاک و بھ صفوف بی پایان افتخار

**************  

  فریدون عامل

  ٢٠١٠فبروری  ٢٧

  

  

  



7 
 

  :پی نوشت ھا

)1( 

نھضت . 1388جدی  9. حزب دموکراتیک خلق افغانستان" احیای"حزب وطن و " احیای"مالحظاتی در بارهء شعارھای 
 . آینده افغانستان

>http://www.jawananebedaar.nl/Molahezat_H_E_N_A_A_dar_bare_Ehiaie_HDKA.pdf < 

)2 -9 (  

. دھلی جدید. ١٩٩٩سپتامبر  ٢٧. ر رابطھ بھ مشی مصالحھء ملیبخشی از بیانیھ ھای شھید دکتور نجیب هللا د: مجموعھء
   ١۶۵-١٣۴صفحات 

)10 -11(  

  ٣٢٢- ٣٢٠صفحات . ھمان منبع

)12 ( 

 Lenin, Vladimir Ilyich (1918). The State and Revolution (The Marxist Theory of the State and 
the Tasks of the Proletariat in the Revolution). Marxists Internet Archive (MIA):  

<http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ch01.htm> 

)13-14 ( 

Lenin, Vladimir Ilyich (1916). The Military Programme of the Proletarian Revolution. Marxists 
Internet Archive (MIA):  

<http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/miliprog/ii.htm> 

)15(  

ِ خط: ظھور ارتجاع نوین. )٢٠٠٩-٢٠٠٨( عامل، فریدون ِ دموکراسی نقد لی دیدگاه ھا و مبانی فکری نھضت فراگیر ُ ِ ک وط
ِ ملی افغانستان   :"آینده"و " اصالت"منتشره سایت ھای . و ترقی افغانستان و حزبِ متحد

>win.htmhttp://www.esalat.org/images/zohore%20ertejae%20na<  

>http://www.ayenda.org/Zohoure%20Ertejae%20Nawin(F.Amel).pdf<  

  

   . اند.) ع.ف(ھا درین پیشگفتار از نگارنده  ترجمھ*

http://www.jawananebedaar.nl/Molahezat_H_E_N_A_A_dar_bare_Ehiaie_HDKA.pdf
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ch01.htm
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/miliprog/ii.htm
http://www.esalat.org/images/zohore%20ertejae%20na
http://www.ayenda.org/Zohoure%20Ertejae%20Nawin(F.Amel).pdf

