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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  اميد متين: فرستنده

 ٢٠١١ اپريل ١٨
 

  !"افغانستان آزاد آزاد افغانستان" پورتالدرود به دست اندرکاران 

موکراسی  مورد انقيادطلبان سايت گفتمان دی درئااينطرف در پورتال شما شاھد نوشت و خوان ھه  من از چندی ب

بنيان اين  ،فته باشماگر به خطا نر.گيرند  قرار میئی از آنھا مورد شناساه ایھستم و آھسته آھسته چھره ھای عد

 در يکی از شھر "قيوم رھبر"زنده ياد ح ترور يخاطر تقبه  که به ایروند تسليم طلبانه و انقياد طلبانه در اولين جلس

 از انقياد ه ایجو سياسی و روانی اين جلسه برای عد .داير شده بود، گذاشته شد ھای المان به گمان اغلب شھر بن،

و سازمان ) گوافس(بازمانده ھای مرتجع شدۀ اتحاديۀ عمومی  طلبان تازه انديش که قبأل از ساما گسسته بودند،

 گرديد تا اين عناصر خاين ه ایزمين ،ئین سازمان رھا و مقتوليئیتسليم طلبان ساما و اعضای سازمان رھا اخگر،

البته .اساس بگذارند منجر شد،" شورای ديموکراسی"ک اتحاد ناميمون را که به تشکيل به مردم و ميھن طرح ي

 حساس خالف جريان شنا نموده و مخالفت خود را با اين ۀ از عناصر انقالبی در آن مرحله ایناگفته نماند که عد

  .ميمون نشان دادنداتحاد نا 

گيری ھای حال و آينده عن موضيمن معتقد ھستم که بررسی قوت و ضعف سياسی ايديولوژيک گذشته، ما را در تعي

 اين عناصر بايد عمده باشد تا مشت ۀ مشی انقياد طلبانئیبرای ما از ھمه اولتر بررسی و شناسا .کمک خواھد کرد

   . را از چھره ھای شان بدرانيمئیز کنيم و ماسک کذاھای اين وابستگان امپرياليسم جھانی را با

 در بعد ھا سال قبل به رشته تحرير در آورده بود و١٧ را که يکی از انقالبيون کشور ه ایمن مقالبه ھمين مناسبت 

موکراسی به تحليل گرفته شده ، اقتباس نموده و برای واضع شورای د قطب نما به چاپ رسيد و در آن مۀچند شمار

نموده  اين جيره خواران امپرياليسم کمک ئیخوانندگان شما را در شناسابا اين عمل  اميد وارم . ارسال می دارمشما

  .حد اقل خدمتی را که برای ميھنم می توانم انجام دھم، انجام داده باشم

  د  موفق باشي                                                                            

  اميد متين                                                                               
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  فرياد دموکراسی

١ 
   

                پوينده:  ازنوشته

 آزادی سياسی، تنقيص انسان از  .خود انسان استه  جھان انسان و مناسبات انسان، ب ھر آزادی، استرداد" 

 Citizen  شھرونديک ه  خواه و آزاد ؛ از جانب ديگر ب يک فرد خوده  ب  مدنی،ۀامعيکسو به يک عضو ج

  ...يک شخص اخالقی استه  ب ،

 مجرد، در شھروند يک  مثابهه  تنھا وقتی کامل خواھد شد که انسان منفرد واقعی ، خود را ب آزادی انسان

اعی ھر روزه ــ در کارش و در مناسباتش ــ مثابه انسان منفرد، در حيات اجتمه خود منحل سازد؛ وقتی که ب

   مثابه قدرت اجتماعیه  ب Forcers Propers   قدرت خود را  و وقتی که او يک ھستی اجتماعی شود؛

مثابه قدرت سياسی از خود جدا ه  ديگر اين نيروی اجتماعی را ، ب  و در نتيجه،  و سازمان دھد، بشناسد

  "نسازد

   کارل مارکس                                   

   

   

  تمھيد

شگفتی ندارد که در کمين نشستگان فرصت مناسب سياسی، از آب خت آلود فعلی کشور افغانستان، ماھی 

   ھل من مبارز؟ : فرياد می کشند که  و خواھند مطلوب را می

 با شيوه  نیشود که اين تشنگان قدرت مناصب دولتی، به خاقان سرمايه داری جھا با کمی تعمق ديده می

   و راست  چپ  ھمه از گروه ھای به اصطالح  و در عين اينکه کنند، پراگماتيستی عرايض آشنا تقديم می

 به سبک   ھر کدام  واحدی دست نيافته اند؛  ولی به پالتفرم راه انداخته، iمعمول، باھم ائتالف نامقدس را ب

    تا خداوندگاران بساط سرمايه تشخيص دھند، ،کنند سوی خويش جلب میبه  را  خاص خود، خاطر باداران

  .خوبتر دموکرات اند  عام بشری   و به زبان توانند،  بھتر خدمت می  و ايادی شان  عمال کدام يک از اين

    از ليبرال ھای عادی تا دموکرات ھای ناشی، سوشل دموکرات ھا "چپ"شود که نوسانات طيف  ديده می

دست ه  طور معروف مدعی اند، که نبض جامعه سرمايه داری را ب ا،خصوص ليبرال دموکرات ھه و ب

  !سازند  جاری می دارند و موافق آن، جريان خون را در بدن سياسی جامعه افغانستان

 اين دموکرات ھای ليبرال، آب به   يا ارزش ايدئولوژيک سود، در عمل مفھوم است که در لوای اين شعار

 مانند   در خدمت اليگارشی مالی يک کالم،ه  و ب  سرمايه مالی می ريزند  يا مگنات ھای آسياب خداوندان

  .کنند پادوی جانکنی می
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   از نظر پنھان نمی سازد، اگر ھم، کلمه يا مفھوم اصلی دموکراسی را وجه اين دگر اصل مطلب را به ھيچ

    از کتب وغيره ، افاده ھای شان و اندوخته   معلومات  با  و ن کنندئي تز  و پسوند ھای گونه گون با پيشوند

   . سازند  را پيچيده  با اطناب کالم، سرکالوه  و در عين حال فروشی را باب روز سازند؛

 تشکيالتی اين   و در مواردی ئولوژيک ــ سياسی،جاست که پيوند ھا و گسست ھای ايدجان کالم در اين

 و نه در  مفھوم علمی ــ انقالبی توافق دارد،ه  ب  ملی ــ دموکراتيکش  نه با عمق مضمون تئوريک طيف،

  .می رساند   يا ساالری   قدرت  کشور ما را به سرير عمل، مردم يعنی کارگر ــ دھقان

 دوباره  ۀ مبارز  در ميدان مبارزه ،  و پيش پرار ھا ...توده ھای مردم ھمين حاال مانند ساليان پار و پرار

 و   رفع حوايج انسان است، ھميشه با موانع منظوره  توليد نعم مادی بتوليد اجتماعی که شامل توليد مثل و

  ھمانه  ب . به انقالب اجتماعی سمت و سو داده اندئی و اجتماعی رزميده، و در تحليل نھا مشکالت طبيعی

 و   به اوج رفعت  و بندگی،  يا حضيض ذلت نئي پا  و انسان را از درجات  ساخته اند،  تاريخ معروفۀافاد

  . داده اند آزادگی سوق

 از شرايط   بر حسب درک نسبی شان  و مردم ھم . درک ضرورت است  که آزادی خود،  ببريم نبايد از ياد

ی  تاريخ نگار  و در تاريخ سازی،  آنھا شتافته  به ياری  مدعيان علم و دانش واقعا  تعداد  و اينکه چه ھستی

  . و بيش به اھميت فعاليت شان آشنا شده اند خويش را با واقعيت ھا توافق داده اند، کم

 و   رنجديده بر گرده ھای  ثقلت ديگری بود   دور از توده ھا، اما بايد گفت که ناز و نخوت اين فاضالن

 و با تمام  حمل شده وسايل توليد را مت  ستم ارباب  و ھزاره ھا،  در طول سده ھا  مردمی کهۀعذاب کشيد

 و يا طور معروف، روشنفکران را  دسته  فريب اين خادمان قلم ب  صاحبان قدرت،  و حق تلفی ھای شدايد

 اين   زيبای فلسفی، سياسی، ھنری، علمی، ادبی و مذھبی شان، منافع طبقاتی  و در پشت شعار ھای خورده

 حال که ميدان سياسی  . کشيده اند  خط بطالن برآن   و يا بنا بر درک ناقص،  را نديده اند "روشنفکران"

 به اصل زندگی ، از دور  و آنھم  انداختن راهه  ب  را " دموکراسی فرياد "  کشور افغانستان شغالی شده،

 يا تاريخچه   و  تئوری ھای مختلف را تکرار کردن  با آتش و خون سرو کار دارند، مردم کشور که

 ١۵ مانند قھرمانان قرن  ما،ۀ  معرک قھرمانان  که در اين زمان  ھومش اينست مف دموکراسی را نگاريدن،

 و  يستادهمشير در خدمت مردم ن و ش  با قلم  يا سنکسنتو مسمی شده،  رفورماسيون، رنسانس  که با ميالدی

  .دارند می  نگه  محفوظ  از گرمی آتش  شان را ھم  انگشتان  دور، از ھمان

 را می  "اکسير اعظم "  شان، ھر کدامۀ دموکراسی که در نسخه ھای مجوز ن ھوادارانما نمی دانيم چرا اي

 و از   روبرو نمی شوند  مناسبات توليد اجتماعی بورژوازی بينند، با واقعيت ھای موجود جھانی، در سلطه

   با فاکت ھا ھراس دارند؟ تقابل

 را به سخريه   و گروه ھای چپ و راست ته ھا و ھمه دس  مدعی رسالت اجتماعی اند  که گويا امروزئیآنھا

 می گويند ، جز  "مال " "مال" و ھر کدام به ديگر شان  دانند،  می "دموکراسی"  و خود را وارث  گرفته

 و دمدمی مزاجی فلسفی  ی، ھوس بازی ھای سياسیت از نوسانات فکری، بی ثباتی عقيده  يک چند سطری

 و   ، به کوتاھی  از خود انتقاد نکرده  و يک قلم . نمی نويسند خود چيزی. ..و ...و انکار اعمال ديروزی... 

  .گويند  سخن می  و اشاره  با ايما چه ديگران...  و چه  عيوب و شکست
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 و   و يا در قضاوت خود شتابزده  غافل باشند و فکر کنند که ديگران فراموش کارند انگار برای يکدمی

 صادق مردم را در لفظ   اما چرا اينھا که دعوی خدمتگاران . وغيره ارسا مطالب ن  و يا در درک عجول،

 که آنھا را   مردم فاصله نمی گيرند، چه رسد خونبه  و تشنه   از دشمنان سرسخت  در عمل حداقل دارند،

  . سھمی ادا کنند  ساختن شان  و در رسوا از صف خود برون کرده

   نئي تز خورند و در شکمبارگی ھم داليل مادی را برای نان می که به نرخ روز  ئیفکر ما اين عقاله ب

 که  ملل متحد " دولت با قاعده وسيع"ۀ  می برند که نسخ را از يادگيرند، چ کار میه فلسفه ال ادری خود ب

 ملھم   امپرياليسم روس  پنھانی  زمامداران قصر سفيد و ھمکاری آشکار و  نظم نو جھانی معلوم است از

  .سازد می   مشخص  ظاھر شاه را ھمۀ ھر چ است،

  . را طالب نشويم  و از درخت بيد ثمر مثمر  خواست سنبل نکنيم  از شوره زار از اين سبب بھتر است

 که به نظر ما   در آرزوی آزادی واقعی ،  و حماسه ساز کشور ما کماکان  و اما سلحشور مردم جنگ زده

 و کار   ببريم  از بين  را  فرد از فرد ليد اجتماعی مبتنی بر استثمار اينکه مناسبات تو  اال شود، ميسر نمی

     يعنی در سنگر مبارزه  پامال جفای عمال سرمايه داری جھانی می شوند،  رھا سازيم، را از يوع سرمايه

 پرورش يافته در دبستان   اما اين نويسندگان  می کنند؛  با وقار انسانی پيکار برای تحقق اصل حيات

  . دولتی می خزند سوی قدرته  ب بورژوازی

 و يا مصلحت نمی بينند که چند سطری   نمی دانند  با ھوش سرمايه داری جھانی آيا اين خادمان به اصطالح

 شامل   روبنا،  در قلمرو  تا مبرھن شود، مقوله دموکراسی  دموکراسی نقش کاغذ کنند را روی موضوع

 در تاريخ تکامل جامعه انسانی مشخص   مطلبی روشن و مفھوم گردد، اگر چنين . سياست است  مفھوم در

 دموکراسی ھم   و در نتيجه،  پس از پيدايش طبقات در جامعه عرض اندام کرده شود که، سياست خود می

  .طبقاتيستۀ که نوعی سياست است، مقول

 و با کمک   باشند  و ايادی بورژوازی جھانی ھرقدر به اصطالح زرنگ و ھوشيار  اين عمال ءً بنا

کنند، دم   میئی در خدمت سرمايه داری جھانی قلم فرسا  يا پنھان  که عريان ھمکاران ديگر شان

مفھوم طبقاتی آن ھموار   روی   نمی توانند پرده  ! روز سازند  و رونق آنرا باب  ساخته دموکراسی را تازه

  .سازند

ی بورژوازی را گويا لوای مردمی بخشند، اين امکان  دموکراس ھرقدر تالش کنند که با نام حقيقی مردم،

 مردم   را خادم "نظم نو جھانی"ميسر نمی گردد که به مردم واقعی، در طيف ھمين مبارزات رفورميستی، 

 و در قاره ھای   جھان در سراسر گيتی  زيرا مردم کشور ھای مختلف . معرفی سازند رنجبر و زحمتکش

 يا   از دموکراسی "نظم نو جھانی"  ھواداران  کنند که وست خود لمس میمختلف جھان، بر سر گوشت و پ

 جنگ تحميلی برادرکشی   روزافزون  رنج ھای  و  درد ھا  مصيبت ھا،  چه بال ھا، مبارزات دموکراتيک

 بر گرده   اين طنين دموکراسی، حلقه ھای زنجير ستم سرمايه راۀ و چطور در پرد  بر آنھا نازل ساخته را

  . می گردانند ی آنھا سفتھا

                                  ادامه دارد

   


