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  »آذرخش«ھيأت تحرير: فرستنده

 ٢٠١١ اپريل ٢٠

 

عدی گردانندگان سايت گفتمان که بُ سياست چند دردوماه واندی که گذشت ، ما شاھد بحث ھائی بوديم در رابطه با 

. بوده  است" فرياد"وارگان نشراتی آن " شورای دموکراسی" شان درچوکات ۀ ھمان سياست پيش گرفته شدۀاستحال

 لفظی دوتن يا چند تن معدود بوده نمی تواند  بلکه مسأله ايست ملی و ۀوجه مشاجر آن بحث به ھيچکه ازآنجائی 

» آذرخش« يکی ازھمکاران گرانقدرۀم مقالناشی ازمبارزات خونين مردم ما دربرابراستعماروارتجاع ، الزم دانستي

، درينجا اقتباس نمائيم تا باشد آنھائی  درخشان ویۀ، با درود به ياد و خاطرکه  امروزبه جاودانگی پيوسته استرا 

و به واقعيت " شورای دموکراسی"، قضاوت بيشترازده سال پيش درمورد دچارشده اند" نسيان سياسی" به که

 \)١٣٧٨ اسد ٣١ (١٩٩٩ اگست ٢٢ \ سال چارم \ ٢٩مسلسل ۀ اقتباس ازشمار(. ھد باشندپيوستن قسمی آن را شا

   )٩ تا ٧صفحات 

  »آذرخش«ھيأت تحرير

  
  امام علی:  ازنوشته

  

  "شورای دموکراسی"

   کارد ارتجاعۀدست

  
 يکشبه صورت آنی وه  کشورما ، دسته ھا و نيروھائی بۀوفانی حوادث ورويدادھای داغ وشتابندطدربسترسوزان و

قه و جھان زائيده شده وارد ميدانگاه ھای نبرد می شوند و چند شبانگاھی با پشتيبانی مادی و معنوی کشورھای منط

اند ، راه وسرانجامی  ؛ واما چون با روند تکامل جامعه وجھان بيگانه و درتضادبه سروری کاذب می رسند
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نيزچنين تشکالتی مطابق شرايط و ) اروپا وامريکا(وردرجمع افغانھای خارج کش. جزسقوط درپرتگاه تاريخ ندارند

ازآنجائيکه خودفروشی و وطنفروشی و اجيرشدن به دستگاه ھای جاسوسی . اوضاع خارج گاھگاھی قد می کشند

 افتخاروسربلندی ھريک ازتنظيم ھای رسمی کشوراست و به ويژه اشخاص و افرادی که درآغوش تنظيم ۀبيگانه ماي

، موقعيکه ات واالی حزبی و دولتی رسيده اندايرانی پرورش يافته اند و روزگاری ھم به مقامھای شريرپشاوری و 

ه بودن آنھا وجود ندارد گونه ضمانت وتضمينی درمورد غيروابست درخارج کشوردست به تنظيم بازی می زنند، ھيچ

س ازتجارب طوالنی گران م پموقعيکه توده ھای مرد. له خود درذات خويش  قابل تأمل و تعمق استأو اين مس

، امريست نيکو وپسنديده وبيانگرسطح رشد سد احزاب خيانت پيشه جدا می شوند، ازپيکره ھای گنديده وفاوخونين

ازرده ھای باالئی آن عکس کسانی که ه وآگاھی مردم بوده بايد آنرا به فال نيک گرفت و ازآن استقبال نمود زيرا ب

 ديگری آغازمی کنند ، ۀرنگ وجلد داده و فعاليت ھای سياسی شانرا درپرده ومرحلرند ودراروپا تغييربُ گروه ھا می 

  . شک وترديد نگريست و مواظب آن بودۀمنطقاً بايد آنرا به ديد

سيمينارھا " راه سوم" تحت نام یلمان افراد و اشخاصاازاين تذکرات جانبی و تخنيکی که بگذريم ، مدتيست درکشور

اين افراد که قبالً به احزاب مختلف اسالمی وابسته بودند و . لمان برپا نموده انداتلف و جلساتی را درشھرھای مخ

ولوژی اخوانيت و نتايج ئيش مقاطعه کنند و ايد خوۀ، بدون آنکه با گذشتتعدادی ازآنھا ھنوزھم وابسته اند

، می خواھند برای "معتدل"ح و موضعگيری به اصطال" نمتمد" آنرا به نقد بکشند، با قيافه گيری ۀخونبارچندين سال

اينکه مرتجعين گوناگون .  خويش ازجمع پناھندگان وبه خصوص روشنفکران سربازگيری نمايندۀدولتمداری آيند

شانرا رفته اند و ازباندھای مسلح داخل کشورگرفته تا مرتجعين اروپا نشين با کف وکالرو ريش تراشيده تا کنون راه 

 »کتابت«را برای " روشنفکر"ما تراژيدی ازجائی آغازمی گردد که آنھا عده ای ا. ، باکی نيستھمچنان می روند

 ما تصويرمی ۀراب ديگری را جلو ديدگان خلق به خون نشستسُ "  راه سوم"موده با عنوان نمودن خويش استخدام ن

  .نمايند

وشنفکری و تجارب کشورھای جھان و کشورخودمان نشان داده است که پس ازشکست و فروکشی جنبش ھای ر

انقالبی ، امراض و معايب گوناگونی دامنگيرروشنفکرانی می شود که نتوانسته اند درپراتيک مبارزه خصايل و 

پس ازسرکوب خونين و فروکشی جنبش روشنفکری داخل کشورتوسط رژيم . صفات انقالبيون واقعی را کسب نمايند

ثيرپذيری اده ، مأيوس وبی ايمان به انقالب ، با تخلقی ـ پرچمی وباندھای اخوانی ، عده ای ازعناصرشکست خور

. لمان غرب بنياد نھادندارا در" شورای دموکراسی"ازدموکراسی بورژوائی وھياھيوی نظم نوين امپرياليستی ، 

ميان فرقه " صلح"و" تسامح"دموکراسی بورژوائی و شعار" افتخار"که درفش " شورای دموکراسی" "قھرمانان"

به " مبارزه"، اينک پس ازشش سال عرق ريزی و حمل می نمايندمرتجعين را به دوش خويش ھای متخاصم اردوی 

خواھی ميان " صلح"پس ازينھمه " شورای دموکراسی. "، ظفرمندانه قدم گذاشتندمردابی که انتخاب نموده بودند

چنانچه ھمانطورکه  ، بايد راھش راانتخاب می نمود،به تحقق نپيوست" متأسفانه"اع که جناح ھای متخاصم ارتج

زين پس . پيوست" راه سوم"، انتخاب ھم نمود يعنی نه درکنارنيروھای آزاديخواه انقالبی بلکه با پيش بينی می شد

  . می نمايند تا سنگرارتجاع به سردی نگرايد»کتابت«،  مانند گذشته عرق ريزی می کنندھم

 داخل ۀ، چرابانيروھای سازمان يافتسی می زدندازدموکرا" داد"اينھمه که " شورای دموکراسی"گران " فرياد"

، تاريخ و ھويت مبارزاتی شکوھمندی را پشت ادی و تأمين حقوق دموکراتيک مردمکشورکه برای آرمان واالی آز

سردارند و دريائی ازخون پاک ھمرزمان شانرا تقديم سنگرھای آزادی نموده اند ، درپی ايجاد و تشکيل بديل 

 آفاق ۀت بلکه با نيروھائی درآميخت که دشمنی و خصومت شان با آزادی و دموکراسی شھردموکراتيک ـ ملی نرف
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به معنی و مفھوم دقيق کلمه ، تقويت خيمه گاه دشمنان آزادی و " شورای دموکراسی"آيا اين عملکرد . گرديده است

اين حرکت . ستھدموکراسی مردمی نيست؟ واقعاً که دموکراسی و تضعيف سنگرآزاديخواھان ورھروان راه 

وجود آمدن الترنتيف ملی ـ مترقيست که اين امر مھم ه درحقيقت يکنوع جلوکيری ازرشد و ب" شورای دموکراسی"

. ، شخصيت ھا و نيروھای روشنفکری متعھد و معتقد به دموکراسی قرارگرفته استکارھمه افراداکنون دردستور 

تجاع می پيوندد که ار" ميانه رو"، به لشکرمرتجعين به اصطالح درشرايط حساس و تاريخی" دموکراسیشورای "

، باسرافگندگی، وقاحت و افتضاحی به وسعت شکست افغانستان پس ازدو دھه وحشت، بربريت و ويرانگری

،  متجاوزين روسی ورژيم مزدورش ، آخرين نفس ھايش را می کشد و تمامی برنامه ھای سياسیۀشرمساران

برای ظامی شان محکوم به شکست بوده و کوچکترين پايگاه اجتماعی درميان مردم نتوانستند ، فرھنگی و ناقتصادی

  .؛ وسينه ھای مردم لبريز ازعقده و نفرت عليه اين نيروھاستخويش برپا نمايند

شورای "، ملی ـ دمکراتيک مساعد گرديده استدرچنين اوضاعی که شرايط عينی برای ايجاد بديل !  آری

 درسر وته برنامه "دموکراسی "ۀياری و کمک بديل ھای ارتجاعی می شتابد تا با سنجاق زدن کلمبه " دموکراسی

برای آن " شورای دموکراسی"که " صلحی. "ين خويش را دربرابرارتجاع به خوبی ادا نموده باشددَ ھای شان، 

 بالھای شومش را گسترده ۀدرصد خاک کشورساي) ٩٠(، اکنون تقريباً دربيشترازنود می نمود خويش را پاره ۀحنجر

است وباندھای اخوانی درآخرين پله ھای سراشيب شکست و رسوائی خويش دست وپا می زنند و ھيچ معجزه ای 

اکنون نعره ھای استبداد طالبيست که . را ازسرانجام محتوم شان نجات داده نخواھد توانست آنان

 تکامل ۀمردگان خويش ، می خواھند تا چرخ پيشروند تمام ۀدرسرتاسرکشورنھيب می زند وبا کمک طلبيدن ازارثي

  .را فرمان ايست دھند ؛ که امريست محال

يا تعويض طالبان توسط امپرياليزم جھانی : پس ازاين اوضاع و قضايای افغانستان دردوجھت عمده سيرخواھند کرد

قرن بيست ويکمش بيشترھمخوانی به يک رژيم ارتجاعی ميانه رو که بتواند با ستراتيژی استعمارجھانی و مطالبات 

وجود آمدن الترنتيف ه ؛ ويا بندداشته باشد و امپرياليزم جھانی نيزبتواند خويشتن را اززيرفشارذھنيت جھانی برھا

 افراد اءً بن.  قرن نجات دھد وبه دردھای تاريخی مردم رسيدگی نمايدۀملی ـ مترقی که کشوروجامعه را ازاين فاجع

، موازی و منطبق با اين دو  خواست ھای اجتماعی و طبقاتی شانناسب با خاستگاه وونيروھای سياسی نيزمت

  .الترنتيف ، خودشانرا سر وسامان خواھند داد

؛ و زه خواھند نمودآنانيکه متعھد به تاريخ ، مردم وکشوراند ، درجھت ايجاد ورشد الترنتيف ملی ـ دمکراتيک مبار

 تاريخ قراردارند، خويشتن را درسازمانھا و تشکالت ارتجاعی ۀشروندعکس کسانيکه درتضاد با اين حرکت پيه ب

برسرنوشت و " دموکراسی خواه"و " معتدل"و " ميانه رو"بسيج خواھند نمود تا با التفات امپرياليزم جھانی به نام 

  .مقدرات کشورما مسلط گردانيده شوند

" راه"به ميان فرقه ھای متخاصم ارتجاع ، " صلح"و " تسامح"که ازشعارارتجاعی و غلط " شورای دموکراسی"

تالش بيھوده کند ويا نکند ، امپرياليزم جھانی خود برای " راه سوم"فقيت و، اگربرای مغلط تری قدم گذاشته است

سرھم بندی چنين الترنتيفی که ھم جايگزين طالبان شود و ھم ازبروز و پيدايش الترنتيف ملی ـ دمکراتيک واقعی 

 دالرو مغزھای متفکرينش مصرف می نمايد و متخصصينش برای تحقق اين ۀ، سخاوتمندانه ازکيسجلوگيری نمايد 

ھدف ، گماشته ھا وافراد مطمئن و مورد نظرشان را نيزدارند و گزافه نخواھد بود که بگويم کانديدھا و منتظرين با 

انه سری ھم به دفترھا و شعبات ، روزازفرط انتظارطوالنی ناراحت کننده، " رسالتی"معاش و بدون معاش چنين 

CIAمی زنند .  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

گيرد که درھيچ مقطعی ازتاريخ تا امروز،  درشرايط و اوضاعی درتبانی با ارتجاع قرار می" شورای دموکراسی"

امروزمردم . خواست ھا وشعارھای روشنفکران اينچنين درتطابق و ھمخوانی با خواست توده ھا قرار نگرفته بود

صلح ، آزادی ، . کنند ش صحت چنين خواست ھا و آرمانھائی را احساس ، درک وتجربه می خويۀدرزندگی روزمر

تأمين حقوق دموکراتيک مردم ، پيشرفت وترقی و محاکمه و مجازات جنايتکاران بيست سال اخير، امروزخواست 

 نيروھای ملی ـ . ماست و جزسيه دالن سيه کار، ھيچ فرد صادقی با آن مخالفت نخواھد کردۀديد ھرھموطن عذاب

 بزرگ معنوی ، تاريخی و صداقت و پاکدامنی خويش ، شايستگی و ظرفيت آنرادارند و تمام ۀدموکراتيک با پشتوان

.  تاريخ نيزدرخدمت آنان قرارخواھد گرفت تا امربزرگ نجات ميھن ومردم را به سرانجام برسانندۀاجزای پيشروند

 آزادی داشته ۀی دراين کاروان پيشروندئبيگانه شده اند، نميخواھند جا ويا ھويت خويش تنھا آنانيکه با اين تاريخ

  .باشند

 مملو ازافتخار وسربلندی ، روشنفکران و آزاديخواھانۀ، سراسرتاريخ مبارزانيماگرتاريخ را ورق برگرد

غول افتخاردرمبارزه وبرخورد با   ھمت وۀازآغازجنبش مشروطيت تا امروز، رھروان اين قافل. وسرافرازيست

  .ھای ملوک الطوايفی استعمار، سرداده اند ولی ازآرمان خويش برنگشته اند

، ، تبعيد ، شکنجه ھای روانی وجسمیبه دھن توپ بستن ھا ، باغل وزنجيرسالھای طوالنی درسياھچالھا ماندن 

يک ازآن ھيچ. اينست سراسرتاريخ جنبش آزاديخواھی و روشنفکری و دموکراسی طلبی درافغانستان... اعدام و

 نه ھم حکومتداران ، به پای ائتالف و تبانی نرفتند وا دموکرات ترين رژيم ارتجاعی وقترادمردان بزرگ حتا ب

پس تاريخ به وضاحت شھادت . ھره ھای دستگاه دولتمداری خويش جائی برای چنين افرادی داشتندمُ وقت درپيچ و 

يعنی جنبش روشنفکری و ارتجاع ، به دنبال سرنوشت و می دھد که ھريک ازاين دو تبارمتخاصم و آشتی ناپذير، 

رشی ازاين تاريخ خونين درخشان که آھنگ مارش پويندگان برھنه پای و زخمی آن بُ  راه خويش رفته اند و اکنون در

 نداھای به آن تاريخ و اين پژواک" شورای دموکراسی"،  کوھپايه ھای کشورطنين انداز استدردل دشت ھا و

 روشنفکران وآزاديخواھان ۀ سياھی که فردا سينۀ؛ ودريغا دشنوده، به اردوگاه ارتجاع پيوسته استخونين پشت نم

  .مزين است" شورای دموکراسی" پرخط و خال آن ، با ۀکشورمارا خواھد دريد ، دست

   ١٩٩٨ دسمبر٩لمان ـ  ا

     

  


