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 سخن نخست

صلح پایدار در گرو نفی و نابودی ُکل مراودات و 

نظام بورژوایی است؛ چون جنگ  داد  و ااد  

این منگاسگتگاتی هگیگو  ی  گوتگیگد اسگت   گا 

که جامعه طتقا ی است، صلح فقط بگه  هنگامی

مفهوم فقدان جن ، در حگد یگا ای،گت، یگا 

هم برای رفع و  ای میان دو جن  است؛ آن وقفه

های اقتصادی و  رجوع  ناقضات درونی، بحران

ک،ب و  ثتیتی دوبار  هژمونی و موقعیگت بگر گر 

ی جنگ   کشورهای امپریاتی،تی در دنیا  ادامه

هگای دم  و صلح در افغان،تان هم سوای  حلیل

های متهم با رویکرد  تاری و  گویی دستی و ُکلی

های عمیگقگی در بگحگران  ناسیوناتی،تی ریشه

 مزدی دارد  -اقتصادی ُکل سی،تم بردگی

های مختلف بورژواای افغان،تان چگه در  جناح

قدرت و چه هم بیرون اا قدرت بنا به  نگاقضگات 

درونی، ف،اد گ،ترد  و در ُکل کشمکش بر سگر 

 ق،یم سود،  وان حکومت کردن باالی مردم را 

اا دست داد  انگد  حضگور طگاتگتگان و دیگگگر 

های  روری،تی در کابل و والیات، که خگود  گرو 

محصول  ناقضات مناستات حاکم و استگرا گژی 

داری جهانی است  به همین  های سرمایه قدرت

منوال روند رو به افزایش بدامنی و نگاامگنگی در 

هگای  سراسر کشور نه اا  گوان و قگدرت گگرو 

 روری،تی؛ بلکه صد اتتته اا ضعف، نا گوانگی و 

  شتت دوتت حاکم است 

آیگد کگه  هرچند که اا ظاهر امر چنین بگر مگی 

ی گذهته با طگاتگتگان و  امریکا و نا و در دو دهه

های  روری،تی در جن  و مگنگااعگه بگود   گرو 

عگنگوان  اند؛ اما در حقیقت به اهکال مختلف به

 کیه گا  ایر بغل این نیروها قگرار داهگتگنگد  گا 

امین نخورد  و کاماًل متالهی نگردنگد  بگنگابگر 

این، فرایند مذاکرات و  وافق برای رسگیگدن بگه 

رود  اعضگا  صلح هم در همین قاتب به پیش می

های مذاکر  کنگنگد  بگرای صگلگح، چگه  و گرو 

هایی که اا سوی طاتتان با ریش و پشم و چه  آن

 
 

   

  طارق سعیدی         

 

 آیا من یک چپی هستم؟

  

 های دموکراتیک  را در صلح با طالبان زیر پا کرد؟ چرا امریکا ارزش

ی این گرو   که  وافقنامه پافشاری طاتتان در مورد این

با واهنگتن و فقه حنفی متنا قرار بگیرد، چاتش بزرگی 

وجود  وگوهای صلح" به را در روند به اصطالح "گفت

آورد  است  طاتتان 

عنوان یا گرو  متحجر و  به

بنیادگرای اسالمی به این 

دتیل  اکید دارند که فقه 

حنفی یا مذهب مرجع 

گیری و  وافق   صمیم

وگوهایی "صلح" قرار  گفت

رسیدن هان را به  ی   وانند امینه بگیرند که با آن می

قدرت و ایجاد یا دوتت استتدادی مذهتی فراهم کند 

و هم امکان هم،و هدنی بنیادگرایان مذهتی را با 

 وجود آورند      های هان به خواست

 اعتراض شهروندان بلخ از بلند  بودن قیمت  برق

خواهیم"  ایگن هگعگار   "ما برق بدون فرق می

صدها ههروند مزار هگریگف در والیگت بگلگ  

است، که اا باال بودن قیمت بگرق، اعگتگرا  

 52دارد و به روا هنته 

سگگنگگتگگلگگه، در یگگا 

اعگتگرا  خگگیگابگانگگی 

هگگرکگگت کگگردنگگد و 

خگگواسگگتگگار کگگاهگگش 

 قیمت برق، هدند  

اعترا  کنندگان بگا 

ب،تن دفتر هرکت برهنا در ههر مزارهگریگف، 

اا م،ئوالن این هرکت، خواستند که  ا قیمت 

هگای  برق در این والیت را هم،گان بگا والیگت

 دیگر، اا جمله والیت کابل، ب،ااند     

 بشیر یاوری        

 

از خود بیگانگی و الگوسازی 
 سوسیالیستی

   علی رضا کارگر        

خواهگد در سگنگگگر چگ ی  امانی که ک،ی می

افغان،تان به متارا  بپردااد، اوتین پرسشی که 

گران چ  دیروا و امگروا پگیگدا  در ذهن کنش

است"که باید بدانم افرادی کگه بگا  هود این می

کننگد  من در یا حرکت کمونی،تی هرکت می

دانند؟ "  چقدر سیوسیاتی،م و کمونی،م را می

است  ایگن پگرسگش مگا را وارد فگاا ب،گیگار 

سااد  اگر ایگن گگزار  را کگمگی  خطرناکی می

 ر  حلیل کنیم این حق را اا دان،گتگن  عمیق

خگود  خود در مورد کمونی،م و سوسیاتی،م بگه

باهنگد  دهید  پس در مقابل ما باید ک،انی  می

که اا کمونی،م و سوسیاتی،م آگگا  ه،گتگنگد 

پس با ما همرا  خواهند بود؛ یا اا کمونی،گم و 

 دانند      سوسیاتی،م چیزی نمی

 سرانجام تاریک صلح با طالبان؛ نیروهای مترقی چه مسئولیت دارند؟

  نصرت اقبال  

اا خودبیگانگی انعکاس دهند  هرایطی 

باهد که در آن افراد جامعه ن،تت به  می

 فاوت و  ا حدودی  خود و نوع خود بی

برعلیه خود و نوع خود است  هاید 

ای کارل مارکس این  ک،ی به انداا  هیچ

       مقوته را  وضیح دقیق نداد  باهد

2 

هگای در هرایط کگنگونگی پگرسگش

فگگراوان در ذهگگن مگگردم خگگطگگور 

کنند که مثاًل چرا مایا پمپگیگو می

ی امریکا در مگذاکگرات وایر خارجه

صلح میان دوتت و گرو  طاتتان، اا 

هگای مداخلگه و  گحگمگیگل ارا 

دمگگوکگگرا گگیگگا در نگگظگگام آیگگنگگد  

افغان،تان امتناع ورایگد؟ یگا چگرا 

های دموکرا یا که عگتگارت ارا 

اا سکوالریزم و قطع کگردن دسگت 

ی مذهب، در سگیگاسگت و مداخله

ها بگاهگد اا اندگی هخصی ان،ان

طرف کشورهگای رگربگی مگطگرح 

؟ چگگرا دفگگاع اا   اسگگتنشگگد

های دموکرا یا بگه حگیگ  ارا 

ی اخگگالقگگی جگگهگگان وظگگیگگفگگه

داری در اتویت قرار نگدارد؟ سرمایه

یا حقوق دمگوکگرا گیگا کگه مگثگل 

ها نیاا اک،یجن برای اندگی ان،ان

است، دیگر پشتیتگان قگوی بگیگن 

هگا اتمللی ندارند؟ چرا ایگن ارا 

برای بگرخگی جگوامگع ان،گانگی و 

کشورها، قابگل  گحگقگق هگمگرد  

هوند؟ یگا چگرا حگقگوق بشگر نمی

 عریف جهان هموتگی خگود را اا 

 دهد؟      دست می
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 طرد توهمات از پروژۀ صلح
 گوی زنانِ افغانستان، دیگر  آن زنان بلی

 نیستندجامعه ی مردساالر  

   صالح         

 طارق سعیدی        



 

 

 

که اا طرف دوتت افغان،تان و امریکگا، بگا کگروات و  هم ک،انی

اند، نمگایگنگدگگان  های مفشن اعم اا ان و مرد هرکت کرد  تتاس

دار و حافظ مناستات و نظم موجود استند؛ هیچ  ی سرمایه طتقه

دسگتگان و نگیگروهگای  نمایند  و فردی اا جنتش اجتماعی ُ هی

مترقی جامعه، در این پروسه که بر سر حال و آیگنگد  جگامگعگه، 

هود، حضور ندارد  بگدیگن اسگاس مگاهگیگت   صمیم گرفته می

طتقا ی این جن  و صلح، خیلی روهن است و بگه وضگوح بگه 

ای که هگونگد،  ها منتج به هر نتیجه خورد  این نش،ت چشم می

های متخاصم و نمایندگان هان بگنگا  سوای  فاوت ظاهری جناح

ا  به نفع صاحتان سگرمگایگه و مگدافگعگان  به خصلت طتقا ی

 مناستات حاکم  مام خواهد هد   

ی نیروهای مترقی نتایگد  ی کارگر و همه جنتش اجتماعی طتقه

هیچ  وهمی ن،تت به این صلح داهته باهند  جنگ  و صگلگح 

عاطفی یا مگوضگوعگات مگاورای طگتگقگات -های اخالقی پدید 

نی،تند؛ نه جن  ااد  کله خرابی چند  ن آدم است و نگه هگم 

صلح محصول خیر اندیشی یا گرو  خاص اسگت  پشگت هگر 

ای کگه  ای نهفته است  همان گونگه جن  و صلحی منافعی طتقه

گی بخش عگظگیگمگی اا  جن ی ار جاعی نیم قرنه و  تعات آن اند

مردم را به خاک و خون کشید، صلحی هم که حافظ و نگگگهگدار 

وضع موجود باهد  نه  نها که قادر به بهتود وضع اندگی طتقات 

هگای سگتگم   ر اا پیش امگیگنگه پایینی جامعه نی،ت؛ بلکه بیش

 سااد  دست را مهیا می کشیدگی و استثمار طتقات ُ هی

ای که  های پایینی جامعه نظر به موقعیت اجتماعی صورت بندی

 وانند وضعیت موجود را  غگیگیگر  در مناستات  وتیدی دارند، می

دسگت، بگاالخگ   که طگتگقگات ُ گهگی دهند؛ اما مشروط بر این

یگابگی رسگیگد   ای اا سگاامگان ی کارگر پیشاپیش به درجه طتقه

گری در قدرت سیاسی؛ یعنی احزاب و  باهند و نهادهای دخاتت

ها و   شکیالت سیاسی خود را داهته باهند  در فقدان میکانیزم

ی کگارگگر هگم  ساختارهای رفتن به طرف قدرت سیاسی، طتقه

،  وان متارا  پیروامندانه با  های دیگر جامعه همانند اقشار و الیه

 هیوالی سرمایه را ندارد 

ی مردم قطع فوری جن  است، خگواسگت فگوری  خواست همه

ی کارگر هم همین است؛ وتی این امگتگنگاع اا جگنگ  و  طتقه

دست بر ُکل  رسیدن به صلح پایدار را باید با پیروای طتقات ُ هی

نظام بورژواای در افغان،تان گر  اد  این جن  به نفع کگارگگران 

ای نتایگد  نی،ت؛ اما رد جن  که موجه هم است در هیچ مرحله

وگو کگنگنگد  بگرای  های گفت مانع افشای ماهیت طتقا ی گرو 

 صلح گردد 

صلح پایدار  نها فقدان جن  نی،ت؛ صلح پایدار در پهلوی رفا  

اجتماعی و ادودن اهکال ستم و خشونت بر انگان، کگودکگان و 

ی مردم، با برابری اجتماعی پیوند ناگ،،تنی دارد  برابری  همه

هگای مگردم  حقوقی الام است؛ اما کافی نی،ت  نه  نها که  ود 

م،تقل اا ابان، جن،یت، قوم، موقف اجتماعی ورگیگر ، بگایگد 

قید و هرط بگیگان و مگجگمگوع حگقگوق و  دارای حق آاادی بی

گیری  های بهر  های اساسی باهند؛ بلکه امکانات و امینه آاادی

ها را داهته باهند  مردم باید اا هگر  و  عمیل این حقوق و آاادی

به ُدر  ب،تن، سنگ،ار، ان ستیگزی، کگودک آااری، مگحگاکگم 

صحرایی و ریر  اعمال ضد ان،انی نجات یابند  بگرای چگنگیگن 

 های مردم را ساامان داد  صلحی باید دور هم جمع هد و  ود 

برای جمع کردن ب،اط مظاتم اجتماعی و رهایی بنگیگادی اا " 

بندگی خود خواسته " )پذیر  و  مکین به خگواسگت طگتگقگات 

فرادست ( مردم باید  کان بگخگورنگد، سگاامگان بگیگابگنگد؛ و در 

موضوعات اجتماعی مثل صلح، جن  و پایان بیدرن  منااعگه، 

 نوعی 
ً
اتترنانیف و بدیل خود را داهته باهند  در ریر آن، مطمئنا

گیرد و  گاریگ  سگتگم  اا ار جاع بورژواای جای نوعی دیگر را می

ان،ان برهم نوعانش در اهکال امروای و ممکن، بد ر اا امگروا 

  داوم یابد  
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 از خود بیگانگی و الگوسازی سوسیالیستی

اا خودبیگانگی انعکاس دهند  هرایطی 

باهد که در آن افراد جامعه ن،تت به خود و  می

 فاوت و  ا حدودی برعلیه خود و  نوع خود بی

ای  ک،ی به انداا  نوع خود است  هاید هیچ

کارل مارکس این مقوته را  وضیح دقیق نداد  

 ااد  هرایطی 
ً
باهد  اا خودبیگانگی حقیقتا

باهد که افراد در آن هرایط اا ه،تی خود و  می

فهم ه،تی خود دور هد  و همانند ان،انی که 

گیرد،  جلی  ا  را در نظر می فقط  عّین مادی

 یابد   می

نکته کانونی و محوری اا خودبیگانی  عّین 

مادی نی،ت؛ بلکه دور هدن اا نیااهای درونی 

باهد که افراد آن را فرامو  کرد   و ذهنی می

است  در حقیقت  عّین اجتماعی و روابطی که 

ی اا  گیرد امینه بر اساس آن هکل می

عنوان  سااد  ان،ان به خودبیگانگی را مهیا می

موجودی که هم عینیت دارد و هم ذهنیت در 

های او به  گیرد که ذهنیت هرایطی قرار می

  رود و فقط به حاهیه می
ً
عنوان موجودی مطلقا

هود  اتتته فراموهی ذهنیت  مادی هناخته می

ان،ان  نها مربوط به  فکرات مارکس و هگلیان 

جوانی چون فوئرباخ نی،ت؛ بلکه این دردره اا 

گیرد  سقراط خود را  یونان باستان نشات می

گفت  کرد و می خرمگس خطاب می

که یا خرمگس مزاحمی برای  همانطوری

ای سر اا آخور خود  باهد  ا تحظه گاوها می

ها را واقف  کنم  ا ان،ان بردارند منم  ال  می

ساام که هما فقط برای خوردن، خوابیدن و 

کنید؛   وتید ن،ل در این ه،تی اندگی نمی

جا ه،تید که نتود خود را بود  بلکه هما این

سااید و این بود را به ه،تی هدن ار قا دهید  

 در عصر جدید و با استیالی نظام 
ً
اساسا

داری، با هعار بااار آااد، نه  نها  سرمایه

ای آسیب دید  است؛ بلکه  کشورهای حاهیه

های این عصر هم اا ه،تی خود جدا  ان،ان

هد  و به اندگی  جملی و مصرفی رو آورد  اند  

مار ین هایدگر در کتاب ه،تی و امان خود 

گوید که  مام ه،تی، موضوعی برای فهم  می

است که در کانون این ه،تی، ان،ان قرار دارد 

است که خودی ان،ان  چه فرامو  هد  این و آن

باهد  به صورت ُکل  هم، موضوع ه،تی می

را   ان،انی   وان گفت که هایدگر دردره، می

دارد که اا خود بیگانه هد  است و ن،تت به 

یا طرفه را هکل داد    خود و ه،تی یا رابطه

 است  

داری  که نظام سرمایه به نظر من اا آنجایی

های درونی افراد را ارضا   واند خواسته نمی

نماید به همان میزان به افراد ان،انی صدمه هم 

ای  اند  ایرا انتاهت سرمایه در دست عد  می

ساا اتگوساای برای اندگی  محدود امینه

ها بر این اتگوساای  هود که رسانه سایرین می

های  دهد  ا ان،ان  ری می رن  و رورن بیش

جدید، بدون  فکر و  عقل این اتگوها را نمادی 

است که  اا اندگی موفق بپندارند و جاتب این

داری است؛ یعنی  این اتگوها متتنی بر سرمایه

 وانند اا این اتگوها استفاد   اهخاصی می

 ری داهته باهند و ک،انی  نمایند که پول بیش

 ری داهته باهند که   وانند پول بیش می

سااند   هموار  کار کنند و برای خود پول ذخیر 

ک،انی که  وانایی رسیدن به این اتگوها را 

 ر کار  نداهته باهند مجتور ه،تند که بیش

ماند  چه در این بح  خاتی می کنند؛ وتی آن

کشان هرگز  است که کارگران و اخمت این

 وانند  ا پایان عمر خود به این اتگوها  نمی

ها چنان اراان خرید   برسند؛ ایرا نیروی کار آن

هان را هم کفاف  هود که حتی ُپرکردن هکم می

جدید در   ای گیری طتقه کند  اگر به هکل نمی

نگاهی بیانداایم،  5۰۰۲افغان،تانی بعد اا سال 

 واند مصداق  در حقیقت این گفتار بهتر می

  که اا ُصدور سرمایه عینی یابد  ک،انی

کشورهای امپریاتی،تی  وان،تند به نفع خود 

 در صدد  قلید اا 
ً
اراندوای کنند، امروا دقیقا

باهند   داران ررب می اتگوهای اندگی سرمایه

خورند،  هیو  رذا خوردن، نوع رذاهایی که می

کنند، خانه هایی که  هایی که برگزار می مهمانی

کنند    همه  سااند، باورهایی را که ابراا می می

داران است و  به نحوی  قلید اا سایر سرمایه

های کلیدی را در  ها ه،تند که رسانه همین

ی  طور نمونه در هتکه اختیار خود دارند  به

طلوع نیوا در ایام کرونا،  تلیغا ی را نشر 

ای مرفه اندگی  کردند که در آن خانواد  می

ی مختلف  کند و اا "اپ دریا" که درآن  برنامه می

 وان،تند در خانه  ذخیر  هد  است را می

نش،ته و نگا  کنند  در این  تلیغات، 

ای سه نفر  با  مامی امکانات مادی و  خانواد 

های جن،یتی و با استایل مدرن به  آاادی

ی اعضای  هود که همه نمایش گذاهته می

برند و هعار    خانواد  در بهترین هرایط به سر می

stay home, safe your life   را  مثیل

ی افغانی کمتر  کنند؛ وتی در عینیتی جامعه می

 واند چنین اندگی را برای خود   ک،ی می

ساا  دست و پا کند  اا خودبیگانگی امینه

هود، ان،انی که خود را  ان،ان  ا بعدی می

پندارد   مقدم بر جامعه و دردهای جامعه می

های سواان درد و رنج دیگران  ان،انی که هعله

و سوا  آ ش جهنم   بیند؛ وتی اا هعله را نمی

آید   در این دنیا، بدنش به سوا  می

های جدید برای اندگی کردن ان،انی  اتگوساای

باهد  ای می  رین هیو  جدید، یکی اا ایرکانه

رفته برای منفعل  داری پیش که سرمایه

گیرد   نگهداهتن نیروهای انقالبی بهر  می

 وضعیت کنونی نتاید آن
ً
چیزی باهد که  حقیقتا

چیزی باهد که بهتر است  ه،ت؛ بلکه باید آن

باهد   احیای هویت ایدئوتوژیکی در هرایط 

 واند  کنونی و اتگوساای ایدئوتوژیکی می

ی ما  ساای  فکر انتقادی را در جامعه امینه

وجود آورد و این اتگوساای ایدئوتوژیکی به  به

هیو  سوسیاتی،تی، جتهه دیگری را خواهد 

شود 
ُ
 گ

 علی رضا کارگر         



 

ی این گرو   که  وافقنامه پافشاری طاتتان در مورد این

با واهنگتن و فقه حنفی متنا قرار بگیرد، چاتش بزرگی 

وجود  وگوهای صلح" به را در روند به اصطالح "گفت

عنوان یا گرو  متحجر و  آورد  است  طاتتان به

بنیادگرای اسالمی به این دتیل  اکید دارند که فقه 

گیری و  وافق  حنفی یا مذهب مرجع  صمیم

 وانند  وگوهایی "صلح" قرار بگیرند که با آن می گفت

رسیدن هان را به قدرت و ایجاد یا دوتت  ی  امینه

استتدادی مذهتی فراهم کند و هم امکان هم،و 

های هان  هدنی بنیادگرایان مذهتی را با خواست

 وجود آورند  به

 اکید طاتتان که مذهب در مذاکرات متنای  صمیم 

گیری قرار بگیرد پیش اا این که آن را مطرح کنند 

قابل درک بود و ماهیت این گرو  نیز ایجاب چنین 

چه خطر برگشت افغان،تان به  کند  آن خواست را می

کنند و امکان  حقق   ر می پیش اا دوهه قتل را بیش

گرایان و بنیادگران مذهتی را  خواست طاتتان، سنت

ای طاتتان  فراهم خواهد کرد،  نها موضع سرسختانه

ای دوتت  نی،ت  موضع نا روهن هیأت مذاکر  کنند 

هایی را که مطرح کرد  اند، سیاست و  و پیشرط

خواست امریکا و نتود یا نیروی قدر مند اجتماعی 

 است، م،ایل دیگری است که باید به آن  وجه کرد  

با آن که هیأت دوتت  ا حاال در مقابل خواست طاتتان 

های این  مقاومت کرد  و حاضر به پذیریش خواست

ها با طاتتان  نها در  گرو  نشد  است؛ اما  فاوت آن

گویند در کنار فقه مذهب حنفی، فقه  است که می این

مذهب جعفری یا هیعه، نیز متنای  صمیم گیری 

باهد؛ یعنی دوطرف اختالف ندارند که  دین/ مذهب 

 گیری قرار بگیرد   مرجع حل اختالف و  صمیم

عنوان مذاکر  کنند  با  اا طرف دیگر ک،انی که به

 رهان  اند، بیش طاتتان در قطر فرستاد  هد 

گرا بود  یا سابقه جهادی دارند یا فراندان جهاد  اسالم

عنوان دموکرات و  ها که به گرایان ه،تند و چند نفر آن

کار بود  و  علق  هوند، محافظه تیترال نام برد  می

این  ایدیوتوژیکی و عاطفی به مذهب دارند  با وجه به

ی دوتت با طاتتان،  ویژگی اعضای هیأت مذاکر  کنند 

ها  بتوانند اا دستاوردهای نزد  سال  این انتظار که آن

هود،  های دموکرا یا نام برد  می چه ارا  و آن

پاسداری و حمایت کنند، واقع بینانه نی،ت  دیر یا اود 

به نحوی ایر پوهش مذهب، اگر بخشی اا 

های طاتتان را نپذیرند به ق،م دیگر به  خواست

طاتتان در مورد مرجع قرار گرفتن مذهب، در   خواست

  صمیم گیری  مکین خواهند کرد 

ضعف هیأت دوتت و  علق ایدیوتوژیکی و  علق  

ی حاکم،  نها  ها، به طتقه طتقا ی و سیاسی آن

هایی را به بار نیاورد  است که نگرانی اصلی اا  نگرانی

نتود یا نیروی قدر مند اجتماعی است که در جریان 

وجود  مذاکرات، فشارهای اجتماعی و سیاسی را به

آورد و در برابر انحراف مذاکرات و پیامدهای آن 

هایی اا  ای،تادگی کند  هرچند این رواها، همایش

طرف نهادهای بورژواای با هعار دفاع اا " 

ی اخیر" و دفاع اا "جمهوریت"  دستاوردهای دو دهه

ها واکنشی و  تلیغا ی  اما این حرکت  هود؛ برگزار می

بود  و پیوندی با  ود  مردم و حتا جوانان، انان و 

نیروهایی که گرایش دموکرا یا دارند، ندارد   ا حاال 

و آدرس مشخ ، برای مقابله با   دیدگا  واحد، جتهه

 وجود نیامد  است   خطرهای سناریوی صلح به

است که چه باع  هد  که موضع  پرسش مهم این

روهن و قدرت اجتماعی در برابر طاتتان و همفکرانش 

وجود نیاید؟  به نظرم علت این م،أته، سردرگمی و  به

وجود گرایش ناسیوناتی،تی و مذهتی در میان 

ی مخاتف طاتتان است  این دوم،أته، ستب  جتهه

که پس اا حاکمیت طاتتان  هد  است که حتا ک،انی

اند و در دوتت  اند یا حاکمیت طاتتان را دید  بزرگ هد 

های مهمی دارند و جوانانی که در دوتت نی،تند  نقش

وجود آمدن یا دوتت  و گرایش تیترال دارند، خطر به

گیرند  اا اظهارات و موضع گیری  مذهتی را جدی نمی

هود که  حت  اثیر گرایش مذهتی و  ها استنتاط می آن

ها و اظهارات  ناسیوناتی،تی قرار دارند و حتا در نوهته

 هود  هان  مایلی به یا دوتت مذهتی دید  می

طاتتان با طرح متنا قرار گرفتن مذهب و دین، در 

ی هرنوع  خواهند که امینه مذاکرات، ایرکانه می

ی مقابل هان اا بین  هماهنگی و یکصدایی را در جتهه

بترند  ک،انی که برنامه، سیاست و موضع این گرو  را 

کنند، به این نکته  وجه دارند که با  وضع و مدیریت می

طرح دوتت اسالمی  ا حدودی هم،ویی و 

وجود آورند و   وانند به مندی مذهب گرایان را می عالقه

که  هم به این نکته واقف اند؛ که هنوا هم، ک،انی

های مدرن را  ای دفاع اا نظام جمهوری و ارا  داعیه

خاطر  دارند، ج،ارت مقابله با مذهب را ندارند  به

پنداری دین،  علقی به یا  کاری یا  قدس محافظه

دهند   دوتت مذهتی نه چندان سخت آن، نشان می

 واند برای طاتتان دستاوردی را به ارمغان  این  علق می

 بیاورد  

بینیم که در  اا طرف دیگر، اگر به گذهته برگردیم، می

این امان که سخن اا صلح با طاتتان است، 

هایی با پیش اا سقوط حکومت نجیب اتله  هتاهت

دارد  در آن امان، به جز نیروهای چ  که اا آمدن 

احزاب مجاهدین در کابل هشدار داد  بودند که آمدن 

های مذهتی  ها ستب جن  و دامن ادن به اختالف آن

هود؛ دیگر به طور عموم در میان مردم و  و قومی می

های سیاسی، یا نوع هیفتگی برای   مامی گرو 

 ایجاد "دوتت اسالمی" وجود داهت 

ادگی، سطح پایین آگاهی مردم، عملکرد  مذهب 

بار حزب دموکرا یا خلق و حمایت  خشونت

وجود  های بزرگ اا  شکیل دوتت اسالمی، در به قدرت

آمدنی آن هیفتگی، نقش داهت  در روستاها و ههرها، 

ذهنیت طوری بود که مجاهدین با  شکیل دوتت 

 سااند  ی فاضله می اسالمی برای افغان،تان مدینه

دیدیم که پیامد پیروای مجاهدین، جن  مذهتی و  

های  قومی هد و افغان،تان به ب،تر پرور  گرو 

جهادگرای  روری،ت و متحجر اسالمی متدل هد و در 

ای  ند ر مذهتی دارند، ظهور  نهایت طاتتان که داعیه

قرون وسطایی   کردند، یا نظام سرکوبگر و عقب ماند 

 را در افغان،تان حاکم کردند  

ای که در آن امان ن،تت به پیروای  هیفتگی

مجاهدین و دوتت اسالمی وجود داهت، حاال 

خ،تگی اا جن ، چنان هیفتگی کاذب را ن،تت به 

پروژ  صلح که مدیریت آن به دست امریکاست، 

گویند؛ اما  وجود آورد  است  همه اا آمدن صلح می به

ی  که نتیجه های اصلی جن ، و این در مورد عامل

سناریوی صلح به کجا خواهد انجامید و چه خواهد 

گیر  هود  این هیفتگی کاذب همه هد،  وجه نمی

 هد  است 

ای  دیدگا  و موضع روهن ن،تت به صلح و حل م،أته 

طاتتان وجود ندارد و نه قدرت اجتماعی هکل گرفته 

وجود  که در برابر خواست طاتتان، مقابله کند و خطر به

مذهتی را  -خوا  و استتدادی آمدن یا دوتت  مامیت

 دفع کند 

امریکا، روسیه، پاک،تان، ایران، هند و کشورهای  

عربی باایگران جن  و صلح در افغان،تان ه،تند، 

اهداف استرا ژیا و اقتصادی هان اند   هرکدام در پی

بردن اا موقعیت افغان،تان مهم است،  ها بهر  برای آن

ی کمتر  وجود آمدن هرایطی اند که با هزینه به  و در پی

ها با به  بتوانند به اهداف هان برسند  اگر اهداف آن

وجود آمدن یا نظام  قدرت رسیدن طاتتان یا به

مذهتی مانند نظام والیت فقیه  عقتگرا و  مامیت خوا 

کنند و هیچ  در ایران،  امین هود، اا آن استقتال می

 مخاتفتی با آن ندارند 

امریکا برای نفوذ خود در منطقه و افغان،تان برنامه 

دارد  با آن که اا پیوند طاتتان با اتقاعد  ابراا نگرانی 

خواهد که  کند؛ اما با طاتتان ار تاط دارد و می می

ها در نظام هتیه به "والیت فقیه" اا نوع حنفی  آن

های  مذهتی آن، قدرت داهته باهند   ئوری،ن

ها پیش این نوع نظام را برای  امریکایی، سال

افغان،تان پیشنهاد کرد  بودند  طاتتان و  مامی 

افراط گرایان مذهتی نیز به دنتال یا چنین نظام 

گرای مذهتی در افغان،تان ه،تند  این گزینه،  مطلق

ی  آن گزینه  ی ا برای امریکا و هم پیمانان خاورمیانه

 وانند در برابر نظام والیت  مناسب است که با آن می

فقیه ایران بدیل داهته باهند و هم اا آن استفاد  

کنند  پاک،تان هم که نقشی در پرور  طاتتان دارند 

برد، این ن،خه را  ماندگی افغان،تان سود می و اا عقب

 خواهد  می

ها، هیچ دتیل موجهی وجود  با  وجه به این واقعیت

های بزرگ  ی پروژ  صلح امریکا و قدرت ندارد که نتیجه

داری، منجر به  غییر نظام کنونی و عقتگرد  سرمایه

ی افغان،تان  حویل  چه، این پروژ ، به جامعه نشود  آن

وجود آمدن یا  خواهد داد، برگشت به گذهته و به

های  گرا خواهد بود که آاادی دوتت و حاکمیت مذهب

اجتماعی و حقوق ههروندان را محدود خواهد کرد و 

فضای  اریا و سختی را در افغان،تان حاکم خواهد 

 کرد  

با وجه به هیفتگی کاذب که درمورد صلح وجود دارد و 

که در میز مذاکر  با طاتتان ه،تند، نمایندگان  ک،انی

ی  ی افغان،تان و نیروهای مترقی و طتقه واقعی جامعه

فرودست نی،تند  به دتیل پایگا  طتقا ی و  علقی که 

 به مذهب دارند با طاتتان وجه مشترک دارند 

بنابراین؛ برایند  مذاکرات صلح، ناروهن و  اریا  

است و احتمال این وجود دارد که افغان،تان به عقب 

برگردد و ما همچنان درگیر جن  باهیم و با یا نظام 

مذهتی هم مواجه هویم   -مطلق گرای استتدادی

وجود آمد ، اا   غییرا ی که پس اا حاکمیت طاتتان به

 باای که هکل گرفته،  اریا 
ً
دست برود و فضای ن،تتا

و استتدادی هود  با  وجه به این م،أته، الام است که 

 خطرهای سناریوی صلح جدی گرفته هود 

نیروهای دموکرات و مترقی با موضع و دیدگا  روهن،  

ی صلح برخورد کنند و اا همین حاال،  ن،تت به پروژ 

 وانند نیروهای  آمادگی بگیرند که چگونه می

جدی   اجتماعی را ب،یج کنند و برای یا متارا 

 ی جدید را باا کنند  آمادگی گرفته و یا جتهه
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 سرانجام تاریک صلح با طالبان؛ 

 نیروهای مترقی چه مسئولیت دارند؟
  بشیر یاوری         
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خگواهگد در سگنگگگر چگ ی  امانی که ک،گی مگی

افغان،تان به متارا  بپردااد، اوتین پرسشی کگه در 

هگود  گران چ  دیروا و امروا پیگدا مگی ذهن کنش

است"که باید بدانم افرادی که با مگن در یگا  این

کگنگنگد چگقگدر  حرکت کمونی،گتگی هگرکگت مگی

دانند؟ " است  این  سیوسیاتی،م و کمونی،م را می

سااد  اگگر  پرسش ما را وارد فاا ب،یار خطرناکی می

 ر  حلیل کنیم این حق را  این گزار  را کمی عمیق

اا دان،تن خود در مورد کمونی،م و سوسیاتگیگ،گم 

دهید  پس در مقابل ما بگایگد ک،گانگی  خود می به

باهند که اا کمونی،م و سوسیاتی،م آگا  ه،تگنگد  

پس با ما همرا  خواهند بود؛ یا اا کگمگونگیگ،گم و 

دانند پس بگا مگا هگمگرا   سوسیاتی،م چیزی نمی

نخواهند بود  به عگتگارت دیگگگر چگون مگثگل مگا 

اسگت کگه اا   مگعگنگای آن اندیشند، پگس بگه نمی

دانگنگد  در  کمونی،م و سوسیاتی،م چیگزی نگمگی

یی کگه  رو خواهیم هد  ابژ  جا با ابژ  منفی روبه این

در  ال  هناخت آن نی،تیم، چون دیگری اسگت 

پگرداایگم   گیریم و به حذف آن مگی آن را نادید  می

هگا در  کگردن  ها و حذف مصداق این نادید  گرفتن

 چ  دیروا کم نی،ت  

این گزار  در آراا، پاس  را در بطن خگود پگرور    

دهد  این مثل آن است که وقتی بگا یگا فگرد  می

کگگنگگی نگگقگگد بگگر  رادیگگکگگال دیگگنگگی بگگرخگگورد مگگی

ا  را نه برمتنای متفاوت اندیشیدن بل  ایدیوتوژی

داند و چگون خگود را  بر متنای ندان،تن اا آن می

داند پس حق فعلیت را برای خود محفگو   آگا  می

دارد و فرایند حذف اراهی و نادید  انگاهتن را  می

که ما به "خودی آگا " باور داهگتگه  کند  این فعال می

گرایگی خگواهگد کگرد و  باهیم ما را گرفتار ذهنیت

حرکت اندیشه را اا عینیت به ذهنیت و اا ذهنگیگت 

 گ،لد   به عینیت می

به روایتی دیگر باید با سگوژ  دوپگار  الکگانگی در 

رو هویگم و اا نگفگس   رمنوتوژی مارک،ی،تی روبه

مطلق الکانی به نفس براخی آن گام بنهگیگم و بگا 

خردی؛  هناخت اپی،تمه فوکویی در مرا خرد و بی

حرکت بودن و هدن خود را آراا کنیم  به جای قید 

کمیت "چقدر"، صفت کیفیت "چطور" را بگذاریم  

در این صورت آن چه  عیین کنند  است، پرا گیگا 

جاست کگه بگحگ   اجتماعی ما خواهد بود  در این

چقدر دان،تن مهم نی،ت؛ بل چگونه عمل کگردن 

اهمیت پیدا خواهد کرد کگه طگتگیگعگتگن چگطگور 

دان،تن کمونی،م و  سوسیاتیگ،گم  نگیگز مگطگرح 

مگعگنگای رد عگنگصگر آگگا  در  خواهد هد  این به

متاراات مترقی نی،ت؛ بگل بگه ایگن امگر اهگار  

کند که مگنگاسگتگات اجگتگمگاعگی در مگقگابگل  می

گگذارد کگه  مشخ  می  عنصرآگا  وظایف  اریخی

فهم این وظایگف و پگرا گیگکگی کگه بگتگوانگد ایگن 

های نوین را ایجاد کند نه در امگر "چگقگدر"  جنتش

دان،تن؛ بل در امر "چطور" دان،تن این عگنگاصگر 

هگای  نفهته است  تنین  ئوری انقالبی و جگنگتگش

بیند  عنگصگر آگگا  در  انقالبی را مواای به هم می

دهگی و  فضای ذهن خود نه؛ بل در پرا یا آگاهی

هاست که به چگونگی فهم کمونی،م و   شکل  ود 

کند  و گرنه فرق بگیگن  سوسیاتی،م دست پیدا می

استاد پوهنتون/ دانشگا  که در مورد کمونی،گم و 

کگنگد و عگنگصگر آگگا  و  سوسیاتی،م  حقیق مگی

انقالبی، اا بین خواهد رفت  پس "چقدر دان،تن" 

گگرایگی کگنگد،  که مارا گرفتار ذهنیگت به ریر اا این

 برد   کاری اا پیش نمی

خگودی  اگر ما با عنصر خگودجگو  یگا خگودبگه     

رو هویم که ن،تت به منگاسگتگات اجگتگمگاعگی  روبه

رویکرد رادیکال و انقالبی دارد  باید اا او بگپگرسگیگم 

دانگد یگا  که چقدر کمونی،م و سوسیاتی،م را مگی

کند و  که  ال  کنیم که بتینم چگونه عمل می این

هگود کگار  اندیشد؟ و آیا با چنین هخصی نمگی می

جمعی انجام داد؟ اگر این عناصگری خگودجگو  اا 

 ئوری انقالبی؛ یعنی کمونی،م و سگوسگیگاتگیگ،گم 

ی  ئوری انقالبی و  آگاهی نداهته باهند، دو مقوته

هگود؟ اا  جنتش انقالبی و عنصر آگا  نگفگی مگی

ی آگاهی یا امر ثابت نی،گت و  طرف دیگر مقوته

در حرکت و به روایتی دیگر،  اریخی اسگت و اگگر 

 ال  کنیم آگا  هگویگم کگه یگا فگرد "چگقگدر" 

ی آگاهی  ایم  مقوته داند، دان،تن را م،  کرد  می

پندارانه دید  و روح  اریگخگی آن را  را ای،تا و ذات

گیریم   به باور مگن چگگگونگگگی فگهگم مگا اا  می

کمونی،م و سوسیاتی،گم ب،گتگگگی بگه پگرا گیگا 

که کمونگیگ،گم و  اجتماعی ما خواهد داهت  نه آن

سوسیاتی،م را  تدیل به چنگد فگرمگول خشگا و 

ناکارآمد ساایم و بعد آن را برسر هگرک،گی کگه آن 

داند بزنیم  این جا بحگ  داهگتگن  ها را نمی فرمول

نی،ت؛ بل بح  بودن و هدن مگطگرح اسگت  بگه 

همین دتیل چقدر دان،تن مگا اا کگمگونگیگ،گم و 

سوسیاتی،م ب،تگی به ایگن دارد کگه چگطگور و 

ایم  مارکس نیگز  چگونه وارد پرا یا اجتماعی هد 

ی فگویگر بگاخ در  این را در یاادهمین  زخود دربار 

کند: "فیل،وفان  نها جهان را  یا گزار  مطرح می

ی مهم  غییر آن اسگت "  کنند؛ اما نکته  ف،یر می

پس ما در م،یر  غییر جهان است کگه اا خگود و 

 کنیم  جهان،  ف،یری ارائه می

هگا را  دهی بگه  گود  خواهیم نقش آگاهی ما می  

عهد  بگیریم و طتیعتن در ایگن فگرایگنگد نگیگز  به

خواهیم  تدیگل بگه  عنوان عناصر خودجو  می به

عناصر آگا  هویم )یعنی کادر ساای(  امگا ایگن را 

نیز نتاید فرامو  کنیم که هناخت و درک ضرورت 

ی  کگرد و انگدیشگه ی عگمگل کادرساای خود نتیجه

هایم نیز هگمگیگن  عناصرآگا  است  یکی اا دردره

است که ما نگیگاا بگه کگادرسگاای داریگم و حگال 

یی بح  چقدر دان،گتگن  دانم چطور یا دفعه نمی

آید؟ به همین دتیل، همانطوری کگه  در ذهن ما می

مارکس در مانیفگ،گت کگمگونگیگ،گت نگوهگتگه :" 

اسگت،  بگه حگرکگت در آمگد  اروپگا بگرفگراا هتحی

کمونی،م ]است["  این هتح  نگهگا در اروپگا  هتح

نماند، در آسیا و همچنین افغان،تان نیز گ،تگر  

 پیدا کرد  

ی امان ماست؛  گا ایگن هگتگح را اا  این وظیفه   

وضعیتی سایه روهن بیگرون کشگیگد  و گ،گ،گت 

 اریخی برای نقد آن، در افغان،تان ایجاد کنگیگم و 

چه ما را اا هگر جگریگان  باع   داوم آن هویم و آن

کند؛ همین گ،،ت اا  چ  در افغان،تان جدا می

های گذهته و نقد آن برای  داوم در حگال و  جریان

 حول در آیند  است  جدایی مفاهیم "گ،،ت" و 

" داوم" یا امر ذهنی است و ما در پگرا گیگا، در 

ی چگ   های گگذهگتگه عین امان که به نقد جریان

هگا نگیگز  پرداایم؛ در عین امان فراند آن جریان می

 ه،تیم 

های چگ   ما قصد داریم با بیرون کشیدن جریان  

روهن، نه  نها آن را مورد نقد قگرار  اا وضعیت سایه

دهیم بلکه اا این طریق مفاهیمی کگه بگه دتگیگل 

انگد را دوبگار   هرایط  اریخی منفور جامعگه هگد 

ها را م،اعگد  آن ی گ،تر   بااخوانی کنیم و امینه

 ساایم  

ما قصد نداریم که یا کگتگاب مگقگدس را کگنگار  

بگذاریم و به جای آن کتاب مقدس دیگر ) سرمایگه 

مارکس ( را بگذاریم  چون همان طور که ما فگرانگد 

امان خود ه،تیم؛ مارکس نیز فراند امان خود بود 

و این را نیز باید بپذریم که همان قدر که  غییگر در 

ی افغان،تان واب،ته به هرایط جهانی اسگت  جامعه

به همان انداا  نیز واب،گتگه بگه هگرایگط داخگلگی 

 باهد   می

انان که کارگران و احمتکشان بدون مزد و با مگزد   

های ههری ه،تند؛ بگه عگنگوان  و محیط  در خانه

رو در این گ،،ت نگقگش اسگاسگی را  نیروی پیش

 باای خواهند کرد  

این یادداهت  عریفی مختصر و ب،یار کو ا  اا 

ای  "ماست"؛ که هاید در فرایند پرا یا و اندیشه

برای گ،،ت،  داوم و  حول یا  غییر کند  ما در 

خواهیم هیچ  عریفی اا خود ارائه  حال حاضر نمی

دهیم  جز این که بگویم؛ ما نه  نها دیروا، امروا و 

که در این نقد،  فردای خود را نقد خواهیم کرد؛ بل

هر امانی که نیاا باهد، هر  قدس را درهم خواهیم 

هک،ت  ا به هناخت  اریخی مارک،ی،تی، 

براساس پرا یا برسیم و متاراین راستین، برای 

 ها در افغان،تان و جهان هویم   رهایی ان،ان

 ؟ هستم یک چپی  آیا من  

به باور من چگونگی فهم ما اا کمونی،م و سوسیاتی،م ب،تگی به پرا یا اجتماعی ما 

که کمونی،م و سوسیاتی،م را  تدیل به چند فرمول خشا و ناکارآمد  خواهد داهت  نه آن

داند بزنیم  این جا بح  داهتن  ها را نمی ساایم و بعد آن را برسر هرک،ی که آن فرمول

نی،ت؛ بل بح  بودن و هدن مطرح است  به همین دتیل چقدر دان،تن ما اا کمونی،م و 

ایم  مارکس  سوسیاتی،م ب،تگی به این دارد که چطور و چگونه وارد پرا یا اجتماعی هد 

کند: "فیل،وفان  ی فویر باخ در یا گزار  مطرح می نیز این را در یاادهمین  زخود دربار 

 ی مهم  غییر آن است " کنند؛ اما نکته  نها جهان را  ف،یر می

 طارق سعیدی        



 

ساامان ملل متحد و  مامی نهادهگای حگقگوق 

اتملگلگی کگه جگز افگتگخگارات نگظگام  بشر بین

هگایگی کگه  داری جهانی است، به گرو  سرمایه

وجود هان را با جنگ ، بگدامگنگی، خشگونگت، 

دهشت افگنی و کشگتگار ثگابگت و رسگمگیگت 

بخشند، گروهای  روری،تی و خطرناک خطاب 

کنند و گویا  ا محو و اا بین بردن کامل ایگن  می

کننگد  امگا بگر  ها، با  مام قوت متارا  می گرو 

عکس در برابر گرو   روری،تی طاتتان با وجگود 

ی  ی اوصاف فوق،  باا هگم هگمگه داهتن همه

اتمللی سر  عظیم فرود آورد ، بگه  نهادهای بین

اهداف ریر ان،انی آن  مکین می کنند  گگرو  

 روری،تی طاتتان هم با استگفگاد  اا فگرصگت 

اا جگنگ  و   پیش آمد  در بدل فاصله گرفتگن

بگا پگذیگر   گنگهگا مگذهگب “  امارت اسالمی” 

حنفی،  عدیل قانون اساسی و مجموع قوانیگن 

عادی و به همین گونه خواستار پگایگیگن آوردن 

ها، حقوق اسگاسگی و مگذهگتگی  سقف آاادی 

 گر نصگاب آمگواهگی و  ساای هگرچگه بگیگش

  حصیالت عاتی، استند 

ها ما نه  نها که بگه  با عملی هدن این خواست

رسیم؛ بلکه در صگدد  گدارک  صلح پایدار نمی

 ر خواهیم بود  اا صلح باید  یا جن  گ،ترد 

 وانیم اا  های عینی داهت  هنگامی می  عریف

صلح پایدار حرف بزنیم که در جامعگه بگدور اا 

 علقات نژادی، جن،ی، مذهتگی، عگقگیگد گی، 

ابانی و سمتی، اندگی م،اتمت آمیگز داهگتگه 

 گر  های طاتتان نه  نها که بیش باهیم  خواست

هگای  هگا و فگرقگه ها را به گگرو  اا پیش، ان،ان

کند؛ بلکه  گفگکگر انگدگگی  مختلف  ق،یم می

 کند    م،اتمت آمیز را اا مردم سلب می

انان هرکت کنند  در مذاکرات صگلگح،  گال  

دهند که آاادی هگان را در  بیهود  به خرچ می

چهارچوب اسالم طاتتانی  ،جیل کنند، ایگن 

انان متاسفانه اا نیروی عظیمی بیش اا نیمگی 

هگا  جامعه بشری افغان،تان، بی ختر اند  ایگن

ی  جگنگتگش  خطوط اساسی  متاراات صد ساته

خاطر ندارند  این  آاادی انان را در افغان،تان به

جایی کگه  های خود خواند  انان، اا آن نمایند 

در بیس طتقا ی یا سان با طرف مقابل هگان 

ای  قرار دارند، به کاال بودن ج،م ان به وسیگلگه

کگنگنگد   های قرون وسطایی  مکین مگی قرائت

ها اا خود بیگانگان استند که برای م،گلگط  این

هدن یا سی،تم ضد ان،انی،  ال  دارند؛ و 

بد  ر اا همه، در آن سی،تم به انگان فگقگط بگه 

دید  وتید کنندگان ن،ل و ارضگا کگنگنگدگگان 

امیال جن،ی مردان دید  می هود  انگانگی اا 

این دست، اا درد انانی که باالی  نور داغ، در 

رواهای گرم  اب،تگان، بگا هگزاران احگمگت و 

ای رذای دو کودک  مشقت نانی  یا یا دو وعد 

دور انگد  ایگن "  کگنگد، بگه بی پدر را فراهم می

نمایندگان" بیگانه اا درد مادر سگربگاای اسگت 

که با هزار خواری و فگالکگتی نگاهگی اا فگقگر 

های  روری،گتگی  کند و گرو  پ،ر  را بزرگ می

چون طگاتگب بگدون در نگظگر داهگت دتگیگل 

مجتوریت او، که به ارگان های نگظگامگی رفگتگه 

ا  جدا می کند  این هگا  است، سر  را اا  ن

های که به رخشانه و صگدهگا  اا سنگینی سن 

جوان دیگر در گوهه و کنار کشور کگه بگر اثگر 

سنگ،ار، هالق و محاکمه صحرایی  گحگمگیگل 

 ختر اند   هد، بی

اتتته فرامو  نکنیم که انان در افغان،تگان در 

ریاب طاتتان در قدرت سیاسی هم مصگئگوون 

ای مگرادنگه در  نی،تند؛ قریبی اکثریت جامعه 

افغان،تان،  ا همین حاال نظرات طاتتی را در 

کگنگنگد  قشگر ان در  قتال انگان  گایگیگد مگی

افغان،تان در پهلوی  حمل  هگلگیگا مگرمگی، 

راکت و بمی  طاتب اا امنیت و مصئوونیت ماتی و 

جانی بر خوردار نی،تند  انان در افگغگان،گتگان 

 رین استتداد و دیکتا وری مرد ساالری را  اهت

گذرانند،آاادی متهم  و مگاالمگال اا  اا سر می

مگنگد و  نواقصی را که این نمایگنگدگگانی قگدرت

قگدر مگتگزتگزل و  دار، خواستار استند، آن پول

ثتات است که با یا فتوای آخگونگد دیگنگی  بی

هود  این انان  دار و به باد فنا سپرد  می خدهه

انند، در حاتی که انانی طتقگات  دم اا آاادی می

پایینی جامعه برای ابراا طرا  فکرهان در پیش 

هان به باد مشت و  های حامی چشمی  کنوکرات

تگد، قرار می گیرند و ایگن انگانی در قگدرت، 

همچنان   ماهاگر اند  آیا این خود بزرگگتگریگن 

  ناق  نی،ت؟

انان نمایند  دوتت افغان،تان، فرامو  کگرد  

اند که انان افغان،تان بگا مگتگاراات هگرچگنگد 

نامن،جم در مقابلی سن  و همشگیگر طگاتگب، 

هگای  مجاهد و دوتتی بگه ظگاهگر  گکگنگوکگرات

ای سنتی و  افغان،تان، و به همین گونه، جامعه

مردساالر  را وادار به عقب نشینی کرد  و بدیگن 

هگان   ر یب، خواست هان را )درج نام و هویت 

هگان در  فگرانگدان هگویگت  ی ثگتگت را  ا آستانه

ها رساند، این یا پیروای برای انان  هناسنامه

در افغان،تان است؛ اما کافی نی،ت  طاتتان و 

 مگامگی نگیگروهگای حگامگی مگردسگاالری در 

افغان،تان، باید بدانند که انان افگغگان،گتگانگی 

خگو، و  گوی، فرهگتگه دیگر آن انان مطیع ، بلی

آن هم،ران و خواهرانی  که پاسدار، نگهتان و 

سرباا مطیع هگان بگودنگد، نگیگ،گتگنگد  انگان 

هگای  افغان،تان دیگر آموا  دهندگان سگنگت

ای به فراندان هان  و بهتگریگن و صگادق  قتیله

 رین نگهتانانی  سنت و نگظگم مگردسگاالری در 

ی  خانه و جامعه نی،تند  انگان آگگا  جگامگعگه

افغان،تان دیگر سروری و حگکگمگرانگی مگرد، 

ی  ا ای مردساالر و عقب مانگد  و ب،گتگه جامعه

افغان،تان  را فرمانترداری و  قدیس نکرد  و به  

های پوسید  و عقب ماند  پشگت کگرد   سنت

اند و  دیگر بحی  قربانی جن،ی کگه پگاسگدار 

ای فرهن  مرد  مذهتی، حامی و  قویت کنند 

 ساالری اند، نخواهند بود 

انان افغان،تان که بخشی ایگاد هگان جگز اا 

ی کارگر اند، برای  عیین سر نوهت هگان  طتقه

به حاهیه راند  هد  اند و سر نوهت سیاسی و 

هگایگی رقگم  دسگت قگدرت اقتصادی هگان بگه

هگا در اتگویگت  خورد که منفعت این قگدرت می

قرار دارد؛ وتی این پایان کگار نگخگواهگد بگود  

کگگارگگگران افگگغگگان،گگتگگان اعگگم اا ان و مگگرد 

های پر اا  تعیض طاتب و هگرگگرو   برخواسته

داری، دست رد  دست ساختی ار جاع و سرمایه

ی  یا جگامگعگه  وقفه، برای رسیدن به اد  و بی

ان،انی بدون  تعیض و بگرای داهگتگن آاادی 

 کنند  عقید  و بیان متارا  می

 امروا که بربریت سرمایه
ً
داری در منطقه و  طتعا

کند و خرافات  داد می خصوص افغان،تان بی به

هگای  ی منافع  گگرو  بهترین ابزار  امین کنند 

داری و جن  نیابتی هان  در گیر جن ی سرمایه

ای نگیگ،گت؛وتگی   است، این متارا  کار سگاد 

 وانند بگا کگار  رو و مترقی می روهنفکران پیش

ی داهگتگن  روهنگری و خ،تگی ناپذیر، امینه

 یا افغان،تانی بهتر و ان،انی را م،اعد سااند 

این اهتتا  است که  اگر  صور کنیم که بهگتگود 

اندگی و موقعیت انان  و کارگران در افغان،تگان 

داری و بگا  در قید صگلگح و جگنگ  سگرمگایگه

نمایندگان مر جع این و یا آن گرو  است؛ بلکگه 

بگرای حگق   کاماًل برعکس، مقاومت و مگتگارا 

ان،انی  انان، کارگران و احمتکشان، در گگرو 

ررگم  ایجاد جنتش آگا  کارگری است که عگلگی

وقفه سگیگ،گتگم  سرکوب، هکنجه و کشتار، بی

داری را مگغگلگوب  فاسد و ماهین کشتار سرمایه

ساخته و چرخش اقتصادی و نظام سیاسگی را 

ی  دست خود گیرند و آیند  سیاسی جگامگعگه به

  افغان،تان را  رقم بزنند 
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 گوی زنانِ افغانستان، دیگر  آن زنان بلی

 جامعه ی مردساالر  نیستند 

طالبان و تمامی نیروهای حامی مردساالری در افغانستان، باید بدانند که 

خو، و آن همسران  گوی، فرشته زنان افغانستانی دیگر آن زنان مطیع ، بلی

و خواهرانی  که پاسدار، نگهبان و سرباز مطیع شان بودند، نیستند. زنان 

ای به فرزندان شان  و  های قبیله افغانستان دیگر آموزش دهندگان سنت

بهترین و صادق ترین نگهباناِن  سنت و نظم مردساالری در خانه و جامعه 

 نیستند.

 کبرا سلطانی         
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های فراوان در ذهن مگردم در هرایط کنونی پرسش

کنند که مثاًل چرا مایگا پگمگپگیگو وایگر خطور می

ی امریکا در مذاکرات صلح میگان دوتگت و خارجه

هگای گرو  طاتتان، اا مداخله و  گحگمگیگل ارا 

دموکرا یا در نظام آیند  افغان،تان امتناع وراید؟ 

هگای دمگوکگرا گیگا کگه عگتگارت اا یا چرا ارا 

ی مگذهگب، سکوالریزم و قطع کردن دست مداخله

هگا بگاهگد اا در سیاست و اندگی هخصی ان،گان

؟ چگرا   اسگتطرف کشورهای رربی مطرح نشگد

ی های دموکرا یا به حی  وظگیگفگهدفاع اا ارا 

داری در اتویت قرار نگدارد؟ اخالقی جهان سرمایه

یا حقوق دموکرا یا که مثل اک،یجن برای اندگی 

ها نیاا است، دیگر پشگتگیگتگان قگوی بگیگن ان،ان

هگا بگرای بگرخگی اتمللی ندارند؟ چرا ایگن ارا 

جوامع ان،انی و کشورها، قابل  گحگقگق هگمگرد  

هوند؟ یا چرا حگقگوق بشگر  گعگریگف جگهگان نمی

هگا هگا و د دهد؟  اینهموتی خود را اا دست می

های ما را که های دیگر، ذهن  ود م،ایل و پرسش

خاطر آاادی، رفگا  و حگقگوق دیگر به ملتیاا هر 

هگای دموکرا یا و ههروندی رامید  اند و قربگانگی

بزرگی را در چهل سال اخیر متحمل گردیگد  انگد، 

ها ب،یار مهم اند و در صگدد درگیر کرد  و برای آن

 ها ه،تند  یافتن پاس ی این پرسش

به اصطالح انفگجگار اطگالعگات،  ،در دنیایی امروا 

هگونگد؛ رواانه صدها مقاته،  تصر  و کتاب نشر می

ها طتق روال و اصول ژورناتیزم عگام وتی در اکثر آن

و متعارف بورژواای، بنابگر مگاتگکگیگت خصگوصگی 

هگا ها و دوتگت های نشرا ی  وسط کمپمیبربنگا 

که امکان بیان موثر را در جامعه دارند، متگاسگفگانگه 

هگا پگرداخگتگه فقط به هاخ و برگ م،ایل و چاتگش

ها را  نگه در هود و ار تاط این همه ناب،امانیمی

نام سرمایه داری ) چه کلیت نظام  اریخی عینی  به

نوع مذهتی و چگه دمگوکگرات و  گو گاتگیگتگر آن( 

افگقگی جویند  برعکس مشکالت، بحران و  بینمی

را در و جود افراد و اهخاص یا نوع مدیریت خگاص، 

دانند  مثاًل هماری این فکر ابلهانه را دارند کگه می

رفتار ریرعادی  رمگ ، امگریگکگا را در سگیگاسگت 

اتمللی به انزوا کشاند  اسگت  در واقگعی امگر، بین

چنین نی،ت  م،أته بزرگتر اا این اسگت  نگاگگزیگر 

افقی و بگن ها، بیباید علت اصلی این نا ب،امانی

ها و حقایق عگیگنگی ها را  در روهنایی واقعیتب،ت

جامعه، مورد مطاتگعگه و  گحگقگیگق قگرار دهگیگم  

گران، جامعه هناسان، خوهتختانه، برخی پژوهش

گران و فعاتین سیاسی، کگارهگای ارانگد  و  حلیل

مفیدی را درین راستگا و جگهگت رهگایگی واقگعگی 

ها و بن ب،ت ساخگتگاری در ها اا این بحرانان،ان

جامعه، انجام داد  اند که افق روهن را برای جهان 

 دهند آیند  نوید می

نام  گرمگ ، در چند سال اخیر با پیروای قلدری به 

به حی  رئیس جمهور امریکا و پگیگروای احگزاب 

راست گرا و پوپوتی،ت، برخی کشورهای اروپایگی، 

اا جمله پوتند و هنگری، هاهد افول تیتگراتگیگزم و 

افق  یوریا آن، که همانا حقوق بشر، سکوالریزم و 

اند و حگاکگمگیگت احگزاب   کثرگرایی باهند، بود 

 مامیت خوا ، ناسیوناتی،ت، پوپوتی،ت، تیترال و 

تیترال دموکگراسگی، خگود رگرب؛ یگعگنگی مگهگد 

کاتپیتاتی،م را اا تحا   یوریا در یا بگحگران  و 

بن ب،ت قرار داد  است  در سیاست بین اتمگلگلگی 

داری افقی برای آیگنگد  نگدارد  چگون نیز سرمایه

ای جهانی هدن سرمایگه، بگه پگایگان خگود پروسه

رسید  است، یعنی مناستات  وتید و اقگتگصگاد را 

خگاطگر نگیگاای بگرای جهانی ساخته است  به این

بینگد  های دموکرا یا در جهان نمیدفاع اا ارا 

داری دیگر اا تحا   یگوریگا، بگه در واقع، سرمایه

بن ب،ت رسید  و چیزی برای رهتری جهان مدرن 

 ندارد در چانته

داری، بگا دفگاع اا سگرمگایگه ۲۱و  ۲۱در قرن  

هگای حگقگوق بشگری، سکوالریزم و دفاع اا ارا 

های نوین جهانی بود و با پشتیتانی دار ارا پرچم

ها، اا تحا   یوریا؛ دارای یا جهگان ااین ارا 

 اتگگگویگی بگرای 
ً
بینی و دورنمایی بود که   قگریگتگا

های  و اتگیگتگر، های سیاسی و رهای اا نظامآاادی

رفگت  امگا در قگرن م،تتد و سنتی به همار مگی

داری  اا  رویج سگکگوالریگزم، بی،ت و یکم، سرمایه

عقب نیشینی کرد  است  و اکنون سگکگوالری،گم و 

هگگای دمگگوکگگرا گگیگگا، در اتگگویگگت نگگظگگام ارا 

 داری قرار ندارد سرمایه

 طوالنی  فوق را بگه ایگن خگاطگر مقدمه  
ً
ای ن،تتا

نوهتم که درین اواخر ما هاهد آراا روند مذاکگرات 

صلح بین طاتتان و دوتت افغگان،گتگان، ه،گتگیگم  

ی ایاتت متحد  امگریگکگا مایا پمپیو، وایر خارجه

ای آن، در دوحگه، اا در سخنرانگی افگتگتگاحگیگه

هگای پشتیتانی و  حمیل نظام دموکرا یا و ارا 

ی افغان،تگان، انگکگار دموکرا یا برای نظام آیند 

کرد و  نها به  امین منافع اقتصگادی و امگنگیگتگی 

 امریکا  اکتفا و پا فشاری کرد 

که چرا کاپیتاتی،م مگثگل قگرون گگذهگتگه اا این 

کگنگد، حگمگیگد های دموکرا یا دفاع نگمگیارا 

 قوایی رهتر حزب کمونی،ت کگارگگری ایگران، در 

ا  "عروج و افول سکوالریزم" دتیگل عگقگب نوهته

داری را در  رویج و دفگاع نشینی کشورهای سرمایه

های مشترک جگهگان هگمگول ان،گانگی،  اا ارا 

 داند   افقی آنان، برای آیند  میبی

مدرن اا نگظگر نوی،د:"در دنیای ُپ،ت قوایی می

سانند؛ وتی اا نظر فگرهگنگگگی،  هم اقتصادی، همه

سیاسی و ا جتماعی، هگمگه مگتگفگاوت قگلگمگداد 

هگای مگادی، هوند  انگدگگی مگادی و ارا می

دنیا را فراگرفته اند؛ وتگی  یهمول اند و همهجهان

فرهن  و فل،فه و سی،تم اراهی که این هگرایگط 

هونگد"  مادی را ایجاد کرد  است، ن،تی  لقی می

یعنی به این معنا که مالهتت اتلگه آخگونگد و مگال 

اتحکیم، اا تحا  مادی هم،ان دنیای سرمایه عتد

اند  آنان  لفن آیفون و مو ر تند کروا را دوست هد 

هگا و دیگگگر دارند و خواهی و نخواهگی بگدون آن

وسایل عصری، با هتر و گاو آهن انگدگگی خگود را 

 وانند و اا تحا  مادی  هگمگگگون پیش برد  نمی

ی کگارل مگارکگس جهان سرمایه هد  اند  به گفته

دیگر رام هد  اند و به کاروان نظام اقتصادی جهانی 

کگنی بگرای داری پیوسته اند و جگاد  پگاکسرمایه

انگد  آنگان داری گگردیگد  فرو  کاالهای سرمگایگه

داری را با  امین امگنگیگت منافع کشورهای سرمایه

های مگواصگال گی، بگرای انگتگقگال ها و را هاهرا 

ای داران، جگز تشگکگر سگرمگایگهکاالهای سرمایگه

جهانی متدل هد  اند  برای امریکا، نیاا به مصرف 

هنگفت برای استخدام هرکت بلا وا ر و یگا کگدام 

کمپنی امنیتی دیگر نی،ت   هگایگد طگاتگتگان بگه 

وا گر، مرا ب کمتر ن،تت به مصگارف گگزاف بگلگا

منافع اقتصادی امریکا را در منطقه برآورد  سااند  

های دمگوکگرا گیگا، در این خاطر،  رویج ارا به

امریکگا قگرار نگدارد  ایگن  اتویت سیاست خارجی

م،أته  نها در رابطه به سیاست خگارجگی امگریگکگا 

صدق نمی کند؛ در داخل امریکا هم دوتت مگردان 

های علمی و ان،انی را دسگت آن استفاد  اا  یوری

های   رم  در اند  مصداق این ادعا، گفتهکشید 

نگهگاد جریان متارا  با ویروس کرونا است که پگیگش

هگا بگه  زریق مواد ضد عفونی کنند  را بگه ان،گان

جای یا واک،ین میعاری داد، که برای جهانگیگان 

حیران کنند  بود که چطور رهتر مگتگمگدن  گریگن 

نهادی پیش پا افتاد  و ریر کشور جهان، چنین پیش

 دهد  های قر ن بی،ت ویکم میعلمی را به ان،ان

ها و اا جمله ساا  با طاتتان، ایگن این همه فاکت

ویکم و  حمیل آنگان بگاالی تشکر سیا  قرن بی،ت

ی سطحی و یا  اکتیگا مردم افغان،تان یا م،أته

مقطعی نی،تند؛ بلکه بگه صگورت کگل، بگیگانگگگر 

افقی کاپیتاتی،م و به بن ب،گت رسگیگدن ایگن بی

گگرد ار نظام، اا تحا   یوریا است  ایگن عگقگب

گیرد که جهان اا هگر  جاعی در حاتی صورت می

هگای جگهگان هگمگول امان دیگر به  حقق ارا 

دموکرا یا و اا جمله سکوالریزم و حگقگوق بشگر، 

 نیاامند است   رویج ارا 
ً
های دموکرا یا هدیدا

ای صلح آمیز در جهان، یا نیاا مگتگرم برای اندگی

که چه ک،ی در آیند  پگاسگدار و حیا ی است  این

یگابگی، ها باهد، منوط به ساامگان حقق این ارا 

ی کارگر و دیگر احمتکشگان ان،جام و  حزب طتقه

افگقگی و است  ا بتوانگنگد جگهگان را اا ایگن بگی

 ناب،امانی، رهایی بخشند  

 های دموکراتیک را در صلح با طالبان زیر پا کرد؟ چرا امریکا ارزش

دار های حقوق بشری، پرچمداری، با دفاع از سکوالریزم و دفاع از ارزشسرمایه ۸۱و  ۸۱در قرن 

ها، از لحاظ تیوریک؛ دارای یک جهان بینی و های نوین جهانی بود و با پشتیبانی ازین ارزشارزش

 الگویی برای آزادی
ً
های توتالیتر، مستبد و های سیاسی و رهای از نظامدورنمایی بود که  تقریبا

 رفت. سنتی به شمار می

     صالح        



 

خواهیم"  ایگن هگعگار   "ما برق بدون فرق می

صدها ههروند مزار هگریگف در والیگت بگلگ  

است، که اا باال بودن قیمت بگرق، اعگتگرا  

سگنگتگلگه، در یگا 52دارند و به روا هگنگتگه 

اعترا  خیابانی هرکت کردند و خگواسگتگار 

 کاهش قیمت  برق هدند  

اعترا  کنندگان با ب،تن دفتر هرکت برهنگا 

در ههر مزارهریف، اا م،ئوالن این هگرکگت، 

خواستند که  ا قیمت برق در ایگن والیگت را 

های دیگر، اا جمگلگه والیگت  هم،ان با والیت

 کابل، ب،ااند  

حمیداتله حمیدی، ریگیگس دفگتگرسگاحگوی 

هرکت برهنا در مزارهریف در پگاسگ  بگه در 

گگویگد : "  خواست اعترا  کنگنگدگگان مگی

کاهش قیمت فگرو  بگرق، اا صگالحگیگت 

ی  هرکت برهنا بیرون بگود ، بگایگد کگابگیگنگه

حکومتی افغان،تان در ایگن بگار   صگمگیگم 

 بگیرد "

این در حاتی،ت که قتلن هرکت برهنا گفتگه  

بود که طرح یک،ان ساای قیمگت بگرق، بگه 

 کابینه فرستاد  هد  است  

گگویگنگد کگه  ههگرونگدان مگزار هگریگف مگی

افگغگانگی  ۵۲52هرکیلووات برق در این ههر 

است، در حاتی که یا کیلووات برق در کابل 

 افغانی است  5۲52

قابل یادآوری است که این قیگمگت بگرق در  

کابل به ن،تت مصرف بود ، اگر مصرف بگرق 

 5۲52کیلو وات باهد  5۰۰اا یا کیلووات  ا 

 گر هگود، فگی  افغانی اسگت و اگگر  بگیگش

 یابد  کیالووات، چند برابر افزایش می

 گا  ۲۹۱۱باهندگان ههر مزار هریف اا سال 

کنون خواستار کاهش قیمت برق بود  ؛ وتی 

هم اا جانب م،گووالن  های پی با وجود وعد 

هرکت برهنا، پارتمان و کگابگیگنگه،  گا حگاال، 

قیمت برق درههر مزار هریف،کاهش نیافگتگه 

 است 

 ۲۹۱۱پیش اا این به  اری  یااد  اسد سگال 

رییس قگتگلگی هگرکگت -محمد ن،یم گنجی

برهنا، به اعضای هورای والیتی بلگ  گگفگتگه 

افغانی  5۲2بود: "قیمت هر کیلووات  برق به 

یابد " اما این وعد   اهنوا عمگلگی  کاهش می

 نشد  است  

یکی اا معلمان ههر مزار هریف کگه در ایگن 

اعترا  هرکت کرد  بگود گگفگت: "مگاهگانگه 

افغانی معا  دارم  با ایگن حگال در  ۱۹۰۰

ی مصرف  آن هزینه  ۹۰۰۰اتی  52۰۰حدود 

هود   همچنان اا این متلغ مگاهگانگه  برق می

افغانی  یا  ۲۲۰کیلو آرد،  2۰افغانی  ۲۹2۰

افغانی، یا تگیگتگر رورگن و  ۲۰۰کیلو توبیا، 

افغانی،  یا کیلو بگرنگج را خگریگداری  ۲۹۰

کنم  حاال م،ئوالن بیایند، محاسته کنند  می

ام  را اا کگجگا  ی مصارف خانواد  که من بقیه

 أمین کنم"   مشکل دیگگگری کگه اعگتگرا  

کنندگان در ههر مزار هریف و همچنان بارها 

ههروندانی ههرهای دیگگر، اا آن هگکگایگت 

آوری  ی دوتت در جگمگع دارند، برخورد دوگانه

ی مصگرف بگرق اا ادارات دوتگتگی،  هزینگه

اورمندان، رهتران سیاسگی و نگمگایگنگدگگان 

پارتمان است  درحاتی که پگس اا سگه دور  

 وایع بل مصگرف بگرق، در صگور گی عگدم 

پرداخت آن اا جگانگب مصگرف کگنگنگدگگان، 

ههرکت برهنا تین برقی ههرونگدان عگادی را 

هگاسگت کگه ایگن  قطع می کنند؛ امگا سگال

ی مصگرف بگرق، اا  هرکت، نتوان،ته هزینه

مقام های ارهد دوتتی، بعضی نمگایگنگدگگان، 

پارتمان، رهتران سیاسی و ادارات دوتگتگی را 

جمع آوری کند  با وجود هشگدارهگایگی کگه 

 واند تین بگرق ایگن  دهد، نتوان،ته و نمی می

دسته اا افراد را قطع کند   هگرکگت بگرهگنگا 

چندین بار است که فهرست افرادی را اعگالم 

ی بگرق  کرد  که طی چندین سال پول صرفیه

 مصرف هان را نپرداخته اند  

در این فهگرسگت نگام اهگخگاص مشگهگور و 

قدر منگد کگه هگامگل رهگتگران سگیگاسگی، 

هگای دوتگتگی و  نمایندگان پارتمان و مگقگام

 هود، هامل است   داران می سرمایه
عدددم شددفافیت در  بددِت مددصرا بددرق؛ یددا 

 میترخوانی

باهگگندگان هگگهرکابل و هگگهرهای دیگگگر اا 

سو اعترا  دارند کگه کارمنگدان  ها بدین سال

بخش فنی هرکت برهنا مقدار مصرف برق را 

گاهگی    کننگد صورت دقیگق محاسگته نمی به

 گگر اا  مقگگدار مگگصرف بگگرق، چنگگد برابگگر بیش

   هود ها محاسته می مصرف واقعی آن

قابگگل یگگادآوری اسگگت کگگه بگگاوجودی کگگه 

هاسگگت، هگگهروندان نگگ،تت بگگه عگگدم  سال

هفافیت درمیترخوانی یا ثتت مقدار مگصرف 

برق اا سوی کارمندان فگنی هگهرکت برهگنا، 

ای دیگگر، طگرا اتعمگل  هکایت دارند، مگ،أته

رسیدگی به این هکایت اسگت کگه بروکراسگی 

ی نظام اداری و هرکت برهگنا، باعگ   پیچید 

 گگر، بگگرای  ضگگیاع وقگگت و سگگرگردانی بیش

هگگود  در بگگ،یاری مگگوارد،  هگگهروندان می

خاطر جلوگیری اا ضگایع هگدن  ههروندان به

وقت هان، اا حق هان گذهگته و نگ،تت بگه 

  پردااند  ری می مصرف هان، پول بیش

داری، رقابت در بااار را به هگدف  سرمایه  نظام

دانگگد  ایگگن در  خگگدمات بهگگتر یگگا اصگگل می

حاتی،ت که بااار فرو  برق در افغان،تان در 

ای "برهگنا"  انحصار هگرکت نیمگه خصوصگی

   است

این هرکت بدون درنظر گگرفتن سگطح درامگد 

دسگگتان و احمتکگگشان، نگگرخ  کگگارگران،  هی

ی  گونگه سگااد  به فرو  بگرق را مگشخ  می

مثال در والیت بدخشان قیمت فگی کیلگووات 

افغانی  عییگن هگد  اسگت  ایگن در  5۲برق، 

حاتی است که ههروندان این والیگت فقگط اا 

   هب، برق دارند ۲۰:۹۰هام  ا  ۵ساعت 

 اعتراض شهروندان بلخ از 

  بلند بودن قیمت  برق
ګوټ کې السوهنه کوي او د خپلو سیاتگو هگیگوادونگو 

ګټي ننګوي، نو سیال هیوادونه به هم الس  گر انگې 

 الندې کښینني او د مقابلې ډګر  ه به راوخي  

د افغان،تان جګړ   ر ډیر برید  د افغگانگانگو  گرمگنگ  

د سگیگاتگیگو او رگچ  جګړ  نه بلکې د پردیو هیوادونو

اخی،تلو جګړ  د  چې د افغان،تان په جغرافیه کگې 

پلي کېږي او د افغان،تان بیواتي وګړي یې قربانگیگان 

دي  د افغان،تان د جګړې او سوتې په هننه کې باید 

دواړ  کورني او بهرني الملونه په پام کې ونیول هي  د 

افغان،تان هغه سیاسي ډتې چگې د یگو خگپگلگواک، 

هوسا، آااد او پرمختللي افغان،تان فکگر او بگرنگامگې 

تري، ډیر کمزوري او  ځپل هوي دي، پگه سگیگاسگي 

ډګر کې د هغوی فعال حضور نه مح،وس کېږي   گل 

د واکمنو رژیمونو او د هغوی د بهرنیو مال ړ کگوونگکگو 

تخوا وژل هوي، انداني هوي او د سیاسي فگعگاتگیگت 

څخه یې مخنیوی هوی دی  نو ته دې امله دی چگې 

د وتس پرګنې د خپلو اصیلو استااو په نشگتگون کگې 

تکه ورک هوی پ،ه د تیوانو په منګلو د مرګ او ژونگد 

سا  اخلي  خلا کله د دموکراسۍ او ټاکنو پگه نگوم، 

کله د بشري حقونو او عداتت په نوم او کله د اسالم او 

هرعیت، قوم او ژبې پگه نگوم رگوتگول کگېگږي او تگه 

مجتوریتونو او اح،اسا و څخه یگې نگاوړ  اسگتگفگاد  

 کېږي  

تیرې او نږدې بهرني هیوادونه به د خپلو ګټو خونگدي 

افغان،تان کگې د جگګگړې او  کوتو تپار  هیڅکله په

مداخلې د اور بل سا لو توبې څگخگه سگتگړي نشگي  

هغوی به یا په م،تقیم ډول او یگا د خگپگلگو افگغگان 

مزدورانو او جاسوسانو په مرسته د جګړې او سگیگاتگۍ 

اور  ود وسا ي  افغانان به هگمگداسگې وژل کگېگږي، 

هیواد به ویجاړیږي او خلا به کډوال کېږي  امریگکگا 

او متحدین یې او د افغان،تان ګاونډي هیوادونه به ال 

هم د افغان،تان د خلکو ته بگیگواتگۍ، مگحگتگاجگۍ او 

ناتوستي  وب څخه ناوړ  ګتې اخلي او دوی بگه پگه 

قومي او مذهتي اختالفونو سر  ټوټه ټوټه کوي او نگه 

پریږدي چې خلا د خپلو بدمرریو اصگلگي المگلگونگه 

 وپیژني او د هغوی په تمنځه وړتو کې سر  یوهي 

باید چپي، سیکوتر، مترقي او ډیموکرا یا ځواکگونگه 

اختالفونو څخه  گیگر هگي، پگه  د خپلمنځی کوچنیو

تویو، عامو او ګډو موخو سر  رارگونگډ هگي  تگومگړی 

خپل فعال سیاسي حضور  ثتیت کړي او د خگلگکگو 

سر  د خپلو موخو په هریکوتو سر  د هگغگوی مگال گړ 

الس  ه راوړي  د خلکو مال ړ او د متگرقگي ځگواکگونگو 

مشر ابه هغه مهم فکتورونه دي چې کگوالی هگي د 

افغان،تان ډوبه هوې بیړۍ وژروري او ټوتو ناخواتو  ه 

 د پای ټکی کېږدي 

 
 

 د قطر د سولې خبرې د افغانستان
 د ګټو لپاره دي که د امریکا؟  
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 ماهنامه 

یبون   صاحب امتیاز و مدیر مسئوول : جواد طیب▪   به وضعیت موجود»نه«تر
 زیر نظر شورای نویسندگان▪  
کند. مسوولیت سایر           ی اعتراض را بیان می دیدگاه ماهنامه»سخن نخست«تنها ▪  

گردد.استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع  ها به نویسندگان آن بر می مقاالت و نوشته
آزاد است. آخرین مهلت  ارسال مطالب برای چاپ  در شماره بعدی، بیست و پنجم اکُتبر 

 شود.  است. فقط مقاالتی که به این نشریه ارسال شده باشد چاپ می
 

 پذیرید. اعتراض در افغانستان و خارج از کشور مشترک می▪ 
  ۰۰۲۴۷۰۸۳۷۳۹۰۰شماره ارتباطی :   ▪
 Eteraz2020@gmail.comایمیل:   ▪
های روزنامه  مراکز توزیع: شهر کتاب، دفتر انجمن تحقیقات علوم اجتماعی وغرفه ▪

 ۰۷۸۰۲۲۲۰۴۰فروشی در کابل و والیات. شماره  تماس : 
 00۰۰تیراژ :   ▪
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د افغان،تان خلا نشي کوالی په قطر کې د 

عتداتله حکومت  گرمگنگ  د  -طاتتانو او رني

سوتې خترو ا رو تپار  هیله مگنگد واوسگي  د 

افغان،تان د جګړې ښکیلگې کگورنگۍ رگاړي 

دواړ  په جنګي جرمونو او د بشری حقونو پگه 

نقض  ورنې دي  د جنایتکارانو څخه د خگیگر 

 مه درتودل ه،ې ځان روتول دي  د جګگړي 

همدې دواړو راړو او متگحگدیگونگو یگې دومگر  

خلا ووژل او وینې یې  ویې کړې چې خلگا 

اوس ډوډۍ، کار، ښوونگځگی او رورگتگون نگه 

بلکې ژوند رواړي  اما ځینگي خگلگا دومگر  

ځپل هوي او کړول هوي دي چې د سوتې د 

 ډهول  ش رږ هم ورباندې خوږ تګیږي  

امریکا په افغان،تان او سیمگه کگې د خگپگلگو 

او موخو  ه په پاملرنې سگر ،  استرا یژیکو ګټو

اوس خپله پریکړ  کړې د  او ډیر ژر به یې پگه 

نورو و پي  په دوحه کې د طاتتانو او حکومتي 

پالوو  رمن  مذاکرې ه،ې ننگداریگز اکگتگونگه 

دي چې امریکا رواړي خلکو  ه وښگیگي چگې 

ګواکې طاتتان او افغان حکومگت خگپگلگواکگه 

اړخونه دي او د ددوی دروند سیوری ورباندې 

 نشته دی 

په داسې حال کې چې هگرڅگوک پگوهگیگږي  

پر ه د امگریگکگا  چې د رني حکومت او طاتتان

او پاک،تان امر او مشورې څخه هیگ  کگوالی 

نشي، دواړ  راړې په ماتي او نظگامگي تگحگا  

امریکا پورې  ړتي دي  طاتتان هم تکه د رني 

حکومت، هر کال ته امریکا  څخه پنځگه سگو  

ملیون ډاتر  مرسته  گرالسگه کگوي  )د وږي 

 کال باختر ختري آژانس( ۲۹۱۱هپاړسم ، 

اد  ه خپلې امریکا او بل هر  یري کوونکي هیو

سیاسي، اقتصادي او نظامي ګگټگې مگهگمگې 

دي، هی  کومه پیشو د خدای د رضگا تگپگار  

موږک نه نی،ي  دا ښکار  حقیقت دی چگې 

امریکا ته خپل ټول اقگتگصگادي او نگظگامگي 

 ځواک سر  سر ، په افغان،تان کې

بیشرمانه ما ه خوړتې او د دوی او متگحگدیگنگو  

بمتاریو، مډرنو وسلو کاروتو او خلکگو  وحشیانه

وژتو ونشو کړای د اهغال په ضد او پگه کگابگل 

کې د دوی د السپوڅي او فاسد حکومگت پگه 

 وړاندې پرګنیز مقاومت تمنځه یوسي 

 ه دا مهمه  امریکا او د هغوی ناټو یي متحدینو

نه دی چې طاتتان څومر   ور  اری  تري او د 

ښځو او بشري حقونو او علم او فرهگنگض ضگد 

کگال   5۰5۰ډته د   کلگه چگې طگاتگتگانگو د 

فترورۍ میاهت کې ته امگریگکگایگانگو سگر  د 

سوتی  ړون السلیا کړ، دا ژمنه یې امریکا  ه 

عتداتله حکگومگت  -کړې چې دوی به د رني 

څخه ال رور  په افغان،تان او سگیگمگه کگې د 

امریکا استرا یژۍ او موخې پلي او ډاډمگنگې 

 کړي 

را لگونگکگی  دا چې په افغان،تان کې د طاتتانو

حکومت د افغگان،گتگان ښگځگو، اقگلگیگتگونگو، 

دموکرا یا او مترقي ساامانونو، مدني ټوتنگو، 

آاادو رسنیو او د بیگان آاادۍ سگر  څگه ډول 

چلند کوي، د افغان،تان د کشاتې هگغگه اړخ 

دی چې خلا ورڅخه اندیښنه تگري  هگمگدا 

اوس طاتتان، د افغان،تان په هغو سیمو کگې 

چې واګی تري، ښځې سنگګگ،گار کگېگږي، د 

انجونی ښوونځي نشته او سگخگت اسگالمگي 

قوانین پلي کېږي  طگاتگتگان هگمگدا اوس د 

سوتی د خترو ا رو په بهگیگر کگې پگه سگوچگه 

هرعي او اسالمي نظام باندې ټینګار کگوي او 

د حنفي فقه د ټوتو قوانین بن،ټ ګگيگي  کگه 

امریکا او متحدین یې هرڅومر  هڅگه وکگړي 

چې طاتتان سینګار کړي او هغوی یوځل بگیگا 

"د سوتې فرهتې" معرفي کړي، ګټه نگه تگری 

ځکه چې د هگغگوی مگاهگیگت او خگټگه تگه 

 او ریخواتي، پرمختض ضد او بشري حگقگونگو 

 څخه سررړونی څخه جوړ  د  

هرمگه  که چېرې د امریکا حکومت د خپلې ته

ډکې ما ې انتقام، د طاتتانو او جهادي جنګي 

جنایتکارانگو ډتگو پگه بگیگا واکگمگنگو سگر  د 

افغان،تان ته خلکو اخلي، نو نه یوااې بگه پگه 

افغان،تان کې سوته او امنیت رانشي بلکې د 

جګړې تړۍ به نور  هم اوږد  هگی  کگېگدای 

هي امریکا دا اټکل کړی وي چې په دې  وګه 

به ځان  گه د اوړو پگوا  جگوړ  کگړي،  پگه 

افغان،تان کې به خپل استخگتگارا گي حضگور 

پیاوړی کړي، خپل نظامي او ماتي تګښگتگونگه 

به راټیټ کړي او د خپلو سر یرو  لفات به صفر 

کړي، اما خپله د افغان،تان د استختارا گو پگه 

رټې او وړې    5۲وینا، په افغان،تان کې نږدې 

 روری،تي ډتې فعاتیت کوي  نو کگه چگېگری 

رژیگم تگه  امریکا و وانیږي د کابگل ګگوډاګگی

طاتتانو سر  راړ  راړۍ کړي، هاوخوا یو نگیگم 

درجن نورې وسله واتگې ډتگې د داعگش پگه 

همول به خپلو جګړو  ه ادامه وکړي او د پخوا 

په هگان بگه د امگریگکگا، عگرب هگیگوادونگو، 

پاک،تان، ایران، هند، روس، چېن او  گرکگېگې 

 تخوا  مویل او  ،لیح کېږي     

د امریکا د اهغال او هژموني سیاست  گه پگه 

دومگر   کتنې سر ، ویلو هو چې دا هیواد پگه

آسانۍ سر  د افغان،تان خگوهگې کگوتگو  گه 

چمتو نه دی  د دوهمې نړیواتې جګړې څخه 

راپدیخوا امریکا په ټوتې نگړۍ کگې هگاوخگوا 

نظامي تویې هډې تري  همدا اوس پگه   ۱2۰

ارګونو امریکایي پوځیان په جرمني، جگاپگان، 

جنوبي کوریا، ایټاتیا، ه،گپگانگیگا، ای،گلگنگد، 

 رکېې، سعودی عرب،تان،عراق، قطر، بحرین 

او د خلیج هیوادونو کې حضور تري   ر هگغگه 

چې امریکا د خپلو ګټو تپار  د نړی پگه ګگوټ 

 د قطر د سولې خبرې د افغانستان 
 د ګټو لپاره دي که د امریکا؟  

 7ادامه در صفحه  

     ناصر لویاند        


