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کودتای فاشيستی  ٧ثور ١٣۵٧
و
پيامد ھای شوم آن
رژيم کودتای  26سرطان  1352برای جلب سرمايه ھای خارجی  ،پالن ھای
چند ساله را به ميدان آورد و اين بار از پنج سال به ھفت سال موعد آن تمديد
گرديد .اولين پالن ھفت ساله جمھوری افغانستان که از سال  1355آغاز شد و
قرار بود تا سال  1361ادامه يابد  .در اين پالن سرمايه خارجی  72فيصد و از
منبع داخلی  28فيصدبود  .پالن ھفت ساله در دو سال اول خود نتوانست بر
حسب برنامه پيش بينی شده پيش رود .تورم  ،بيکاری و قيمت ھا به نحو
سرسام آوری افزايش يافت.
در سال  ( 1977 ) 1355 -56در ساحه تجارت يک عدم توازن  182مليون
دالری وجود داشت  .زيرا در آن سال واردات به  497مليون دالر و صادرات
به  315مليون دالر رسيده بود .در سال ھای  ( 1977 -78 ) 1356رقم ، 5
 37فيصد مجموع صادرات افغانستان با شوروی بود  ،بدين ترتيب بحران
اقتصادی آثار خويش را پديد آورد  .از يکسو تجار وابسته به غرب اموال
خويش را از گمرکات به مدت شش ماه بيرون ننمودند .اين امر سبب رقابت
شديد داخلی جناح ھای طبقه حاکمه گرديد و از سوی ديگر ميزان نارضايتی
مردم تا حد زيادی باال رفت  ،رژيم در پی چاره جوئی بر آمد و به امپرياليست
ھای غرب و نوکران آن نيز متوصل شد و برای تضعيف تضاد بين استثمار
شوندگان و استثمار گران با توافق شاه ايران عده کثيری از زحمتکشان به
ايران روان شدند و قسمتی از آنھا از طريق ايران برای کار به ممالک عربی
رفتند .رژيم کودتای  26سرطان به نفع جناح وابسته به امپرياليزم غرب چرخيد
و با غرب وارد مذاکره شد .و از منافع آزمندانه سوسيال امپرياليزم شوروی تا
حدودی دوری جست  .در چنين شرايطی که رويزيونيست ھای خلق و پرچم
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نيز ھر چه بيشتر تجزيه شده بودند  ،بيروکرات ھای رويزيونيست يکی پس از
ديگری از چوکی ھا دولتی بدور انداخته شد و جای آنھا را بيروکرات ھای
طرد شده قبلی گرفت .در اينصورت روابط با غرب بھبود حاصل می کند .داود
بکشور ھای عربی وابسته به غرب مسافرت می نمايد  .رويزيونيست ھای
روسی عکس العمل نشان داده و در مجله صلح و سوسياليزم نوشتند که " )
قرضه ( از کشور ھای سرمايه داری اياالت متحده امريکا  ،جمھوری فدرال
آلمان  ،فرانسه و کانادا ،نامبرده روشن است که وابستگی به اعتبار و سرمايه
ايکه از اين کشور ھا گرفته می شود وضع جمھوری را تا حدودی بغرنج و
پيچيده تر می کند "  " ،رھبران مرتجع کشور ھای خليج فارس به ھمراھی
محافل امپرياليستی در عين ابراز واکنش شديد به عليه گرايشات مثبت در
زندگی اقتصادی و اجتماعی افغانستان می کوشد گسترش ھمکاری جمھوری را
با کشور ھای ارتجاعی که منابع نفتی غنی در اختيار دارند تالش برای کاستن
از نفوذ شوروی يعنی منفرد و جدا ساختن افغانستان از دوستان و متحدين
واقعی "  " ،می توان گفت که به تدريج خطوط اصلی مبارزه در راه تحکيم ھر
چه بيشتر استقالل ملی  ،آزادی اقتصادی  ...به عقيده نيروھای ميھن پرست
کشور مصالح تعميق مبارزه آزادی بخش )!( افشاء پيگرد دسايس خرابکارانه
امپرياليزم و ارتجاع را که ھدف آنھا تضعيف عاليق دولتی و ھمکاری مردم
افغانستان با کشور ھای جامعه سوسيالستی و خلق ھای اتحاد شوروی است
بطور مبرم ايجاب می کند نه فقط افشای اين دسايس  ،بلکه عکس العمل در
مقابل آنھا و دموکراتيزه کردن زندگی اجتماعی و ايجاد شرايط برای پيشرفت
مستقل کشور الزم و ضروريست استقالل واقعی تنھا بر اين پايه می تواند تامين
گردد " با اين عکس العمل جدی شوروی تالش نمود تا که داود را از تمايالت
غربی اش منصرف نمايد  ،اما نتيجه بجای نرسيد و داود خواست تا توازن قوا
بين امپرياليست ھا و سوسيال امپرياليزم را حفظ نمايد  ،درين زمان سوسيال
امپرياليزم شوروی در پی وحدت دوباره جناح ھا منشعب شده ای " خلق " و
پرچم برآمد تا اينکه در سال  1356در سفارت شوروی موفق به وحدت ھر دو
جناح گرديد .جنرال غنی صافی نويسنده کتاب شبھای کابل که بنام مستعار عمر
زی آنرا منتشر ساخته می نويسد  " :ھمين که اتحاد شوروی احساس نمود که
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داود خان در صدد اتخاذ سياست ھای جداگانه اتحاد شوروی می باشد .جناحين
خلق و پرچم را مجبور به وحدت نمود و طی يک پولينوم که در اواخر 1356
در سفارت اتحاد شوروی در کابل تشکيل شده بود خلقی ھا و پرچمی ھا وحدت
نمودند ...به ھر حال به مصلحت و اشاره روس ھا طی يک قيام مسلحانه رژيم
داود خان سقوط کرد و قدرت سياسی در  7ثور  1357به حزب د  .خ  .ا تکيه
نمود " ) (100نا گفته نبايد گذاشت که جنرال عمر زی يکی از اعضای مخفی
پرچم در درون دستگاه پوليس است و او کسی است که به دستگيری امين
موظف می شود و امين را ھمان شب تا صبح اجازه می دھد که در خانه اش
بماند و روابط روس ھا را با نظاميان حزب بر قرار نمايد.
اين موضوع بر ھيچکس پوشيده نمانده که رھبران " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " مانند دانه ھای شطرنج در دست روس ھا بودند و ھر طرف که می
خواست آنھا را می گذاشت  .چنانچه از سال  1357تا  1371به خوبی آشکار
شد که حسب منافعش مھره ھا را تعويض نمود  ،اما راه را به جايی نبرد.
گرچه پنجشيری و کشتمند نيز در باره انشعاب و وحدت دوباره حزب چيزھايی
نوشتند و وحدت دوباره حزب را مورد تاييد قرار دادند  .لذا کشتمند اعتقاد دارد
که پرچمی ھا به خلقی ھا امتياز دادند او می نويسد  " :در رابطه مساله وحدت
حزب  ،رھبران خلقی ھا موضع سخت و غير قابل انعطاف داشتند و با مالحظه
گرايش ھای اصولی پرچمی ھا در برابر تقاضای تامين وحدت عمل حزب ،
خواھان بدست آوردن امتيازات سياسی و کسب موقف برتری جويانه در
رھبری بودند ) " .ياد داشت ھای سياسی و رويداد ھای تاريخی صفحات 272
–  ( 273آقای کشتمند در صفحه  277ھمين کتاب می نويسد  " :بقراريکه
معلوم است  ،پرچمی ھا بنابر سياست ھای نرم و انعطاف پذير خويش در
رابطه به مساله وحدت و پس از آن در سياست  ،امتيازات بی لزوم به خلقی ھا
قايل شدند "  .جالب است که آقای کشتمند دقيقا علت عقب نشينی پرچمی ھا را
بر سر مساله وحدت می بيند  ،اما چيزی نمی گويد  .علت اين عقب نشينی نه "
سياست ھای نرم و انعطاف پذير " پرچمی ھا بود بلکه خواست و تمايل روس
ھا بود که پرچمی ھا را وادار به وحدت نمود .تا زمانيکه داود درراستای منافع
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سوسيال امپرياليزم در حرکت بود .روس ھا لزومی برای وحدت اين دو جناح
نديدند و نه ھم اين دو جناح وابسته به روس ھا به فکر و حدت شدند و نه ھم
پرچمی ھا حاضر به " امتيازات بی لزوم به خلقی ھا " بودند  ،زمانيکه منافع
روس ھا ايجاب نمود ھم در سياست ھا " نرمش و انعطاف " بوجودآمد و ھم
دادن " امتيازات ".
تا زمانيکه داود پالن ھای طرح شده روس ھا را پياده می نمود  ،ھم در نزد
روس ھا مترقی بود و ھم در نزد خلقی و پرچمی ھا  .ھمينکه سردار داود به
چوکی رياست جمھوری تکيه زد سوسيال امپرياليزم شوروی متوجه نمايندگان
فکری -سياسی امريکا يعنی باند اخوان گرديد و طبق رھنمود روس ھا داود
خان بدستگيری اخوان شروع نمود و بعد از واقعه ميوند وال داود خان به
سرکوب اخوان پرداخت و لست سياھی که شعله ئی ھا نيز شامل آن بودند،
توسط رويزيونيست ھای خلق و پرچم تھيه و بدسترس داود خان گذاشته شد که
عده ای از شعله ئی ھا دستگير و زندانی شدند.
دراولين اقدام سرکوبی اخوان نيازی رھبر باند اخوان را دستگير وروانه زندان
نمود  .بعد از آن پوليس به سراغ ديگر رھبران اخوان برآمد که يکعده
دستگير شدند وعده ای بشمول ربانی  ،گلبدين و مسعود فرار نموده وبه
پاکستان پناه گزين شدند  .در پاکستان مورد نوازش ذوالفقار علی بوتو
صدراعظم وقت قرار گرفتند  .درانزمان نه تنھادولت پاکستان  ،بلکه حزب
جماعت اسالمی به رھبری ابوالعال مودودی نيز از ايشان طرفداری نمود .
باند اخوان درسال  1975نقشه عملياتی را عليه دولت داود خان روی دست
گرفت .
درطرح و پالن نقشه عملياتی شان  ،ھدف اساسی عبارت از سقوط دولت
داود خان که متمايل به روس بود وجايگزين نمودن يک رژيم تئوکرات
اسالمی بود  .گرچه دراين طرح کامال ربانی با گلبدين موافق نبود واو معتقد
به موفقيت اين قيام نبود  .اما گلبدين روی اين قيام پافشاری داشت و متيقين به
موفقيت بود  .اين قيام را با شعار جھاد عليه رژيم کافر عملی نمود  .ذوالفقار
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علی بوتو نيز از طرح گلبدين بخاطر تحت فشار قرار دادن داود خان
ومنصرف نمودن آن از خط ديورند پشتيبانی نمود  .در تابستان سال 1975
قيام در چند منطقه کشور يعنی ولسوالی پنجشير  ،پلخمری وبغالن شروع
گرديد که بزودی رژيم داود خان مناطق را تحت کنترول درآورد وقيام به
شکست انجاميد  .گرچه ولسوالی پنجشير برای چند ساعت بدست قيام
کنندگان افتاد وچراغ ھا ی جشن  26سرطان کامال خاموش گرديد اما مردم
ونظاميان از قيام پشتيبانی ننمودند  ،دولت به راحتی توانست که قيام را به
شکست منجر سازد  .به صورت عموم اکثريت موسسين جنبش بنياد گرايی
کشته شدند  .نتيجه اين قيام ايجاد دو حزب اسالمی ) جمعيت اسالمی وحزب
اسالمی ( در داخل پاکستان بود .
تازمانيکه داود با جناح غرب درگير بود روسھا و نمايندگان فکری – سياسی
اش ) خلق  ،پرچم ( کامال از رژيم داود بدفاع برخاستند واو را مورد
حمايت قرار دادند  .زمانيکه متمايل به غرب گرديد يا طبق گفته کشتمند " :
رژيم محمد داود ھمزمان با سياست ھای نوسانی خويش در عرصه داخلی
درزمينه سياست خارجی نيز دچار سردرگمی شده بود وآرزومند بود که
توازنی را ميان مناسبات با اتحاد شوروی از يکسو و کشورھای غربی وساير
ھمسايه ھای افغانستان که ھمکار آنھا بودند  ،از سوی ديگر بوجود آورد ) " .
ياد داشتھای سياسی ورويداد ھای تاريخی  -ص( 302
تمايل داود خان به کشورھای غربی و منطقه باعث شد که داود مورد غضب
روس ھا قرار گيرد و جبرا نمايندگان فکری  -سياسی خود را متحد گرداند .
داود يک شبه شئونيست  ،نشناليست ومرتجع گرديد  .جلسات حزبی به دستور
روس ھا داير ودرباره رژيم کودتای به اشکال وانواع گوناگون تصاميم گرفته
شد .چنانچه در يک جلسه حزبی که درخانه نوراحمد نور داير ميگردد  .رژيم
داود را چنين به ارزيابی می گيرند  " :رژيم به تدريج خط مشی سياسی
خويش از جمله مصرحه دربرنامه خطاب به مردم افغانستان را مورد تجديد
نظر قرار داد وکميته مرکزی جمھوری را که درآن نمايندگان مترقی اکثريت
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داشتند به ارگان غير فعال مبدل ساخت و سمت گيری راست روانه را د
رسياست ھای خويش اتخاذ نمود " ) ( 101
کميته مرکزی رژيم داود ارگان رھبری رژيم داود بود  ،طوريکه مشخص
ميگردد که خلقی  ،پرچمی ھا درکميته مرکزی اکثريت را دارابودند  ،ھمين
که ايشان از کميته مرکزی اخراج گرديد روسيه احساس خطر نمود وبه داود
ھم گوشزد نمود که متوجه رفتارش باشد و از سوی ديگر بفکر چاره ای بود
که افغانستان را کامال از چنگال رقيب بيرون آورد  .بدين مناسبت " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " جلسه ای در منزل حفيظ ﷲ امين يکی از اعضای
دفتر سياسی تشکيل دادند و " درباره سياست اختناق و ارعاب دولت سردار
داود گفتگو صورت گرفت  .منشی عمومی کميته مرکزی در ختم گفتگو چنين
نتيجه گيری کرد که " درحال حاضر حزب دموکراتيک خلق افغانستان
مخالف رويارويی واعمال قھر انقالبی عليه دولت است .درسال آينده بايد
سکوت شکسته شود  .دراول می جشن ھمبستگی کارگران جھان بايد
تظاھرات خيابانی سازمان داده شود ومطالبات مبرم کارگران کشور درآن
تظاھرات مطرح گردد "  .شعار ح  .د  .خ  .ا حد اقل تا ماه اسد ) 1357
ماه شير ( ھمين شعار قديمی دفاع از نظام جمھوری وتکامل آن به سود خلق
خواھد بود ") پنجشيری  -ظھور وزوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان
جلد دوم ص( 59
از نقل فوق به خوبی آشکار است که ھنوز ھم " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " به برگشت داود بطرف روس خوش بين بود وتمايل به ھمکاری
ودفاع از رژيم کودتا را داشت ھمانطوريکه تا سقوط رژيم شاھی به آن
وفادار باقی ماند  .درجمھوری داود خان نيز از اين شيوه کار ميگرفت .
تعيين مبارزات واقدام درماه اسد حسب فرمان روس ھا است  .اين ھمان ماھی
است که روس ھا آخرين فرصت برای داود خان تعيين کرده بود  .که اگر به
تمايالت غربی اش ادامه دھد بايد که سرنگون گردد  .زمانيکه روز بروز داود
به طرف غرب متمايل ميگرديد دراوايل سال  1357به دستور روس ھا
جلسه حزبی داير ميگردد که يکساعت بعد از ختم جلسه مير اکبر خيبر
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نارسيده به خانه اش به قتل ميرسد  .دراين باره دستگير پنجشيری حرفھای
ضد ونقيض دارد که آنرا به بررسی ميگيريم  .پنجشيری درباره جلسه شام
 28حمل  1357چنين می نويسد  " :شام  28حمل  1357مطابق  17اپريل
 1978جلسه بيروی سياسی در منزل نور محمد تره کی داير گرديد  ،گزارش
ھا واطالعات مبادله شد  ،اتاق جلسه مدتی نا مطمين بود  .تاجای که اعضای
حزبی داخل استخبارات رژيم گزارش ميرسانيدند جريان جلسه ھای بيروی
سياسی توسط پوليس ثبت می شد واز محتوای آن مقامات امنيتی رژيم داود
اطالع می يافت  ...درختم جلسه درروزترور مير اکبر خيبر اعضای بيروی
سياسی به دعوت نورمحمد تره کی داخل گراج شدند وچنين فيصله وارزيابی
به عمل آمد که رژيم سردار داود خصلت کامال ضد ملی وضد دموکراتيک
کسب کرده است با رضا شاه  ،سادات رئيس جمھور مصر ونيروھای راست
وابسته به استکبار جھانی ومنطقه پيوند يافته است  .روز بروز به تضييقات و
اختناق خود می افزايد  .بنابر اين درروز اول می )  ( 1978سکوت استبداد
دولت کودتا درھم شکسته شود وحدت وقدرت حزب بعد از پنج سال مبارزه بی
)پنچشيری ظھور وزوال حزب دموکراتيک خلق
سروصدا نمايش يابد "
افغانستان صفحه  . ( 58 -57چرا پنج سال مبارزه بی سروصدا ؟ برای
اينکه در ظرف اين پنج سال از کميته مرکزی گرفته تا وزارت وحتی عالقه
داری ھا دردست خلقی  ،پرچمی ھا است  .چنانچه وقتی فيض محمد وزير
داخله است تمامی عالقه داری ھا و ولسوال ھای کشور از اعضای " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " تعيين ميكند .دراين مدت پنج سال طرح پالن
ھا توسط متخصصين روسی ريخته ميشود وتوسط رويزيونيست ھای وطنی
اجرا ميگردد  .دراين مدت کودتای  26سرطان کودتا نبود  ،بلکه " انقالب
ملی " بود وداود يک نيروی " ملی ومترقی " که در طرحات وبياناتش ايده
" سوسياليزم " ديده ميشد .حين تمايل داود به غرب وتصفيه نمودند عبدالحميد
محتاط وزير مخابرات  ،اکبر مقصودی رئيس ارکان قوای ھوايی  ،دگروال
توره خان پنجشيری رئيس ارکان قول اردوی قندھار و بيش از سی تن از
ھواداران محتاط از مقامات بلند پايه دولتی ومرکزی  .و به ھمين ترتيب
تصفيه نمودن پاچا گل وفادار وزير سرحدات وفيض محمد وزير امورداخله و
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برکنار کردن  250نفر از افسران تحصيلکرده شوروی  ) .به نقل از کتاب
ظھور وزوال  ...صفحه  ( 207دراين زمان است که داود " خصلت ضد
ملی وضد دموکراتيک کسب " می نمايد  .پنجشيری در صفحه  62ھمين
کتابش می نويسد  " :ھنگاميکه  ،جلسه بيروی سياسی کميته مرکزی ح .د .
خ  .ا بعد از ظھر  28حمل  1357درمنزل نورمحمد تره کی داير گرديد ...
ساعت  8شام ھمين روز جلسه پايان يافت  ...ساعت  9بجه ھمين شب مير
اکبر خيبر ھنگامی که قدوس غوربندی را تاوزيراکبر خان ھمراھی ميکرد
وبسوی مکروريان اول به منزل خود بی ميگشت در مکروريان دوم در مقابل
مطبعه دولتی سينه اش ھدف گلوله گماشتگان دشمن قرار ميگيرد  " .در
صفحه  60ھمين کتاب دراين باره می نويسد  " :خالصه تحليل گران
ومورخانی که مرگ خيبر را منوط به فعاليت ھای تروريستی سفارت
شوروی  ،حفيظ ﷲ امين  ،ببرک کارمل وھم چنين قيام ثور به ھمکاری
وتحريک پشت پرده شوروی قلمداد کرده اند  .سخت دچار اشتباه می باشند
 .دراين قيام نه پيلوتان شوروی نه افسران ومشاوران نظامی نه تحريک
رھبری شوروی بطور قطع دخيل بوده است  ...فقط درچنين احوال واوضاع
سياسی قضيه " ترور خونين خيبر " درجاده مقابل مطبعه دولتی درحوالی
ساعت  9شام  28حمل  1357اتفاق افتاد وقاتلين ناشناخته تاھمين امروز
شناخته نشد " يعنی قتل به ھمين سادگی اتفاق افتاد ؟ اگر دولت و پوليس قصد
ترور را داشت ودقيقا ميدانست که خيبر درکجا است وجلسه درکدام ساعت
ختم ميشود  .دقيقا که اعضای بيروی سياسی را ھمه درجلسه دستگير می
نمود که بھترين سند برای طرح کودتا بود دقيقا مشخص است که به استثنای
سفارت شوروی وبيروی سياسی حزب ھيچ کس از شروع وختم جلسه خبری
نداشته ونظر به اختالفاتی که بين خيبر وکارمل از يکسو وازسوی ديگر بين
خيبر وامين بوده است  .نقشه ترور توسط کارمل وامين به ھمکاری سفارت
روس کشيده شده است چنانچه پنجشيری در صفحه  59- 58ھمين کتاب
مينويسد  " :دراين روزھا درباره اختالف نظر شديد ببرک کارمل وخيبر وديد
وبازديد ھای خيبر واليق با داکتر حسن شرق ونورمحمد تره کی نيز افواھات
وسخنان شنيده می شود .از نزديکی تره کی وخيبر ھم ببرک کارمل وھم حفيظ
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ﷲ امين به درجه ھا ی متفاوتی مشوش بودند  ...به گفته بارق شفيعی ،
وسليمان اليق درھمان روز پيام تھديد آميز ببرک کارمل بوسيله نوراحمدنور ،
نيز به خيبر ابالغ گرديده بود تا از مشی انحالل طلبانه خودصرف نظر کند "
بيان اين مطلب ديگر نيازی به تحقيق  ،سارنوالی ومحکمه ندارد  .ھر طفل
دبستانی حاال می فھمد که ترور خيبر توسط کی صورت گرفته است  .جنرال
غنی صافی ) جنرال عمرزی ( درصفحه  3کتاب شب ھای کابل می نويسد :
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان که مسئوليت قتل اورا ) خيبر ( بدوش
دولت گذاشته بود  ،درزمان قدرت سياسی اش که اندکی بعد از مرگ او
تصاحب گرديده بود درراه دريافت فاعلين آن کدام اقدامی نکرد  .ھيچوقت
سالگرد مرگش درزمان تره کی  ،امين وکارمل تجليل نگرديد  .حتی دراعمار
وتزئين مقبره اش ھم کدام اقدامی صورت نگرفت  .حزب د  .خ  .ا که از
مرگ او بھره سياسی عظيمی بدست آورده بود  .درروز اول جنازه ومراسم
تدفين آن اشک تمساح مي ريختند وقاتلين آنرا از حکومت وقت مطالبه می
کردند  ،ولی يکماه بعد که خود شان حکومت را تشکيل دادند حتی نام اورا ھم
بزبان نياوردند .قتل او تا امروز مرموز ماند ه است "  .حال بگذار که آقای
مورخانيکه مرگ خيبر را منوط به فعاليت ھای
پنجشيری بگويد "
تروريستی سفارت شوروی  ،حفيظ ﷲ امين  ،ببرک کارمل ميدانند سخت
دچار اشتباه اند " اين بيانگر خود فروختگی ووابستگی پنجشيری نسبت به
شوری ھا ھست ،که ھيچگاه حاضر نيست يک کلمه ھم خالف منافع شان
سخن بگويد وبخاطر حفظ منافع اربابش  ،حفيظ ﷲ امين وکارمل را نيز از
قتل خيبر برائت ميدھد.
مراسم تشييع جنازه وسخنرانی ھای اعضای حزب داود را متوجه ساخت که
روس ھا طرح ونقشه ای دارند لذا تصميم به دستگيری کدر ھای رھبری "
حزب دموکراتيک خلق افغانستان " نمود  .اين حرکت وی سقوطش را تسريع
نمود وروس ھا برای نجات رھبران حزب کودتا را به جلو انداخته دست
اندرکار کودتا شدند  .يعنی در ظرف  24ساعت  2کودتا صورت گرفت
اولی توسط داود عليه روس ودارودسته اش ودومی توسط روس وسقوط رژيم .
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پنجشيری نيز غير مستقيم نقش روس ھا را در کودتای  7ثور  1357تآئيد
می نمايد او می نويسد  " :وحدت غير پيش بينی ھر فرکسيون ح  .د  .خ  .ا
سردار داود رھبر " حزب انقالب ملی " محافل حاکمه اشرافی  ،سازمان
ھای رنگارنگ واپسگرا ھمچنان محافل واپسگرا منطقه را پيش از ھر وقت
وزمان ديگر وحشی  ،تالفی جوی  ،خشمگين وعميقا متعجب ساخت  .اما به
برکت ھمبستگی برادرانه انترناسيوناليستی ووحدت سياسی سازمان
ورھبری دردرون حزب د  .خ  .ا تمام تالش ھای جنون آميز وتوطئه ھای
ريشه دار رھبران " انقالب ملی " و گماشتگان آشکار وپنھان استکبار
جھانی دراين سازمان ھای پوشالی کامال به موقع کشف و با خالقيت
وانعطاف اصولی  ،خنثی ونقش برآب شد " )  ( 102موضوع فوق بيانگر آنست
که حتی آقای پنجشيری معتقد به وحدت ھر دو فرکسيون نبوده  ،زيرا از "
وحدت غير پيش بينی ھردو فرکسيون ح  .د  .خ  .ا " صحبت می نمايد .
يقينا ھمانطور بود اگر خواست روسھا نمی بود اين وحدت ھيچگاه بوجود نمی
آمد وھمانطور ھم از ھم پاشيد وثانيا کودتای  7ثور به پيروزی نمی رسيد .
چنانچه پنجشيری معترف است که " به برکت ھمبستگی برادران
انترناسيوناليستی " يعنی به برکت روس ھا رھبران حزب وبقيه اعضای آن
ازمحاکمه رژيم داود خان نجات يافتند  ،اين حرکت وعملکرد روس ھا به جا و
به " موقع " انجام شد " توطئه ھای دشمن را نقش بر آب کرد " يعنی
کودتای  7ثور رابه پيروزی رساند  .پنجشيری در صفحه  34جلد دوم ظھور
وزوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان می نويسد  " :تحليل گران و
مورخانيکه ح  .د  .خ  .ا را متھم به کودتا عليه سردار محمدداود مينمايند ،
معلوم است که از تاريخ نوين کشور چيزی نمی دانند وبا جعل تاريخ ومغشوش
کردن حقايق خاک را به چشمان تيز بين توده می پاشند " در نقل باال يک
حقيقت نھفته است و آن اينکه " حز ب دموکراتيک خلق افغانستان " عليه
رژيم داود کودتا نکرد  ،بلکه روس ھا کودتا نموده و نمايندگان فکری –
سياسی خويش را نجات دادند  .درصورتيکه ھدف نويسنده که ھيچگاه
نخواسته " تاريخ جعل و حقايق را مغشوش ) ! (" کند اين مسئله نيست  ،بلکه
ھدفش از " انقالب ثور " است نه کودتای ثور  .چنانچه بارھا اين را تکرار
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نمودند وحتی تمام ديوار ھا با شعارھای " انقالب ثور" مزين شده بود وآنھا
ھرگز حاضر نبوده ونيستند که به نقش روس ھا درکودتا چيزی نوشته و يا
بگويند  .آيا کودتا را انقالب ناميدن " خاک پاشيدن به چشمان تيزبين توده ھا "
نيست ؟ ازآقای پنجشيری مورخ  ،تحليلگر ) ! ( وکسی که " تاريخ نوين "
کشور را بخوبی ميداند)!( سوال می کنم که آيا تفاوت ميان کودتا  ،قيام
وانقالب را ميداند ؟ اگر جواب مثبت است  ،خود بيانگر آنست که آگاھانه " با
جعل تاريخ ومغشوش کردن حقايق خاک به چشمان تيز بين توده ھا " می
پاشد و اگر جواب منفی است پس چيزی از " تاريخ نوين کشور " نمی داند .
چنانچه آقای نويسنده وتاريخ نگار ) ! ( در صفحه  90جلد دوم کتابش می
نويسد که " ببرک کارمل  ،بااضطراب فراوان می گفت  :درست است که
قوای  4زرھدار وقوای ھوايی مصممانه وقاطعانه از قيام پشتيبانی ودفاع
ميکنند  .اما نقش تعيين کننده را درھر جنگ وانقالب نيروی پياده وتوده ھای
مسلح دارند  .از آنجا که نيروھای پياده به انقالب نپيوسته اند  ،قيام مسلحانه ،
يک قمار خطرناک وماجراجويانه است "  .دراينجا نويسنده نقل کارمل را به
اين خاطر ياد آوری نکرده که کارمل صحيح می گفت " انقالب کار توده ھا
است " بلکه به اين خاطر آورده است که نشان دھد  ،کارمل ترسو بود و
فرکسيون خلق با " انقالب ثور " ھمنوا بودند  .درحاليکه ببرک بيچاره نمی
دانست که کودتا از طرف روسھا رھبری ميشود نه تنھا کارمل  ،بلکه
رھبران خلقی ھا بشمول نويسنده در ابتدا که ا ززندان توسط عمرزی آزاد
ميشوند موافق نيستند وآنرا " توطئه ديگر " عليه خود می خوانند  .آقای
پنجشيری ميخواھد قضيه را طوری وانمود کند که فرکسيون " خلق " تحت
رھبری نور محمد تره کی آگاھانه در کودتا سھيم بوده وآنرا رھبری می
نمودند  ،وھيچ تشويش ونگرانی ھم نداشتند وتنھا ببرک کارمل از قضيه بی
اطالع بوده وبدين سبب مشوش ونگران بود و اعتقاد به پيروزی کودتا نداشت
 .درحاليکه قضيه اين طور نيست وده ماه قبل از کودتای  7ثور طبق خواست
روس ھا درداخل سفارت روس ھر دوجناح بتاريخ  12سرطان  1356به
وحدت رسيدند وسند وحدت را درداخل سفارت امضا نمودند  ،از آن به بعد
ھر فيصله وتصميمی که در بيروی سياسی حزب گرفته می شد  ،پرچمی ھا
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نيز حضور داشتند  .ھمانطوريکه ببرک ميدانست که درزمينه کودتا ھيچ
تصميم وفيصله ای صورت نگرفته  ،تره کی ھم می فھميد که اين حرکت
فيصله حزب نيست  .تشويش ونگرانی کارمل از اين بابت بود که نمی دانست
کی اين حرکت را آغاز کرده وازکجا آغاز شده است به ھمان طريق تره کی
وتمام کدرھای رھبری فرکسيون خلق به شمول شخص پنجشيری نيز از اين
ماجرا خبری نداشت  .فقط حفيظ ﷲ امين که درھمان شب دستگيری که از
طرف جنرال غنی صافی ) عمر زی ( که برايش اجازه داده شده بود تا صبح
به خانه اش بماند توانست نظاميان خلقی را به روسھا معرفی کند وفقط او می
توانست حدس بزند که نظاميان " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " تحت
رھبری مشاورين نظامی روس اين حرکت را برای نجات شان آغاز نموده
اند  .لذا تمامی کدر ھای رھبری چه آنھائی که زندانی بودند وچه آنھای که
مخفی شده بودند از شروع الی ختم کودتا از چون وچرای کودتا خبر نداشته
وبه ھمين سبب در تشويش ونگرانی بسر می بردند  .حال دراين زمينه به بينيم
که عمر زی درباره رھايی رھبران " حزب دموکراتيک خلق افغانستان "
وبی خبری شان از کودتا چی ميگويد  .عمرزی يکی ازاعضای برجسته
فرکسيون پرچم در صفحه  38کتاب شب ھای کابل می نويسد  " :زمانيکه
الچک ھای دست بند نورمحمد تره کی را باز نمودم تا اين لحظه تره کی
نميدانست که چه واقع شده  ،برايش تبريک گفتم تعجب کنان بطرفم نگاه
ميکرد  .يوسف سحر وسيد رحيم که در پھلويم ايستاد ه بودند با تره کی کدام
شناخت رويارويی قبل نداشتند  .برايش گفتم پيروزی انقالب را به شما تبريک
ميگويم شما آزاد ھستيد گفت چه می شنوم انقالب ؟ کدام انقالب ؟ اين فير ھای
انقالب است ؟ شايد توطئه ديگری درميان باشد  -گفتم بلی اين فير ھای
انقالب است  .گفت انقالب از طرف کی واز کجا آغاز شد ؟  ...تره کی
وببرک از کودتا وقيام مسلحانه  7ثور اطالع وآگاھی نداشتند وقتی برايشان از
پيروزی انقالب تبريک می گفتم باور نمی کردند  .بی خبری وچھره ھای
حيرت انگيز منشی اول ودوم حزب از قيام مسلحانه وکودتا برای من ھم سوال
خلق نموده بود که اين چگونه قيام خود سراست که رھبران حزب ازآن
اطالعی ندارند ؟ " به ھمين علت بود که ببرک کارمل پيشنھاد نمود که "
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رھبری حزب درھمان آغاز قيام ثور  ،پنھا ن شود  .ومسئوليت مستقيم قيام را
به عھده افسران نظامی بگذارند  .او دو جای ومحل را برای مخفی شدن
رھبری سياسی انقالب مناسب دانست  ،يکی منزل عبدالکريم عمر خيل  ،پدر
صمد ازھر ،در کارته ولی وديگری قلعه پدری وکيل درقريه کمری بگرامی
کابل  ...رھبری سياسی درحوالی ساعت  12شب بصورت دستجمعی توسط
وسايط زرھی به قرار گاه قوای ھوايی در " محل چنار " انتقال يافت " )
پنجشيری – ظھور وزوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان جلد دوم صفحات
( 92 - 91
گرچه پنجشيری ميگويد که رھبری نظامی کودتا ) قادر  ،وطنجار
ومزدوريار ( به مخفی شدن رھبران مخالف بودند  ،با آنھم رھبران شبانه از را
ديو افغانستان به محل امن انتقال می يابند .بعد از اينکه رھبری حزب بعد از
رھايی به راديو کابل انتقال می يابند .و در آنجا کارمل پيشنھاد می کند که
مسئوليت بدوش نظاميان گذاشته شود .اين بدان علت است که کارمل می داند که
از ايشان کاری ساخته نيست و ھر کسی که اين حرکت را آغاز کرده بايد
مسئوليت بگيرد و از طرف ديگر کارمل و کد رھای رھبری حزب چندان
خوشبين به موفقيت کودتا نبودند و فقط می خواستند در صورت شکست جان
خويش را نجات داده و شاخه نظامی را گوشت دم توپ سازند.
آقای پنجشيری می خواھد که با وارونه جلوه دادن حقايق خود و امثال خود را
تبرئه کند و از محاکمه تاريخ نجات دھد  ،غافل از اينکه اعمال و کردار خائنانه
کدر ھای رھبری شان  ،خيانت به انقالب و سوسياليزم بود و تاريخ محکوميت
شانرا در دفتر تاريخ کشور ثبت نموده  ،ھر قدر که بخواھد پوزه خود را مانند
توله سگ کور به ھر طرف بمالد چيزی گيرش نمی آيد.
آنھائيکه دست شان به خون مردم آلوده نگرديده باشد می توانند با تحليل و بيان
واقعيت ھا  ،گذشته خويش را به نقد کشيده و از انحرافات بريده و عمال ثابت
سازند که در راه منافع طبقه کارگر گام بر می دارند  ،می توانند که خود را از
اين محکوميت نجات دھند  .و اگر خواسته باشند مانند پنجشيری  ،کشتمند ...
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انحرافات ايدئولوژيکی خود را ايدئولوژی مترقی  ،سوسيالستی و حامی منافع
طبقه کارگر و اعمال خائنانه و کشتار جمعی را عملکرد انقالبی و سوسيالستی
جابزنند ھرگز از محکوميت تاريخ نجات نخواھند يافت .
در اينجا به خوبی مشاھده می شود که آقای اکادميسين )!( چقدر واقعيات را
تحريف نموده و حاضر نيست که يک کلمه در مورد نقش روس ھا در کودتا
سخن بگويد .در حاليکه اکادميسين به خوبی می داند که روسيه ديگر يک
کشور سوسيالستی نبوده بلکه يک کشور امپريالستی است  ،اما ھنوز از آن بنام
کشور سوسيالستی نام می گيرد .اين بھترين خدمت به امپرياليزم لجام گسيخته
برای ضربه زدن به سوسياليزم و کمونيزم می باشد .چنانچه تمام جنايات کدر
ھای رھبری " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " را تاکنون به پای سوسياليزم
و کمونيزم محاسبه می نمايند.
سياستمدارانی که در زير نقاب مارکسيزم – لنينيزم لميده و کمر خدمت به
امپرياليزم بسته اند بايد که به مردم و نسل جوان کشور معرفی شوند تا به
خوبی بدانند که اينھا مارکسيست نبوده  ،بلکه رويزيونيستھای تمام عيار اند که
برای بدنام کردن مارکسيزم زير لوای آن خزيده اند و آنرا از درون مورد
ضربت قرار می دھند .حزب کمونيست انقالبی امريکا زمانيکه م.ل.م بود
مارکسيزم و تحريف کنند گان آن يعنی رويزيونيزم را چه خوب تحليل می
نمود " :مارکسيزم مبنای اقتصاد سياسی است – بينش واقعا علمی که در نقطه
متضاد اقتصاد سياسی بورژوائی است  ،زيرا نظام سرمايه داری را بدين
منظور تجزيه و تحليل می کند .تا طبقه کارگر را در مبارزه انقالبی اش
رھنمون شود .به ھمين جھت جای شگفتنی نيست که از وقتی مارکس اولين بار
نظريات خويش را تدوين کرد  ،تاکنون مارکسيزم ھمواره موضوع جروبحث
ھای حاد باز تابی از مبارزه طبقاتی جوامع بوده است و در آينده نيز ادامه
خواھد داشت .بورژوازی مدام بدان تاخته است  ،گاه به شيوه آشکار و گاه به
شيوه مزورانه تر  ،تحريف مارکسيزم و ارائه تفسير ھای که ادعای
مارکسيستی بودن دارند  ،اما فاقد جوھر انقالبی مارکسيزم ھستند و در واقع
تفاله بی بوو خاصيت اصالح طلبانه ای بيش نيستند و جز تبلور نظريات
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بورژوائی و توھمات خرده بورژوائی نمی باشد " ) ديدگاه ھای اصالح طلبانه
و انقالبی درباره بحران سرمايه داری صفحات ( 7 – 6
به ھمين ترتيب اکادميسن و تاريخ نگار حقيقی )!( يعنی تئوريسن رويزيونيست
با جعل تاريخ خاک به چشم مردم می پاشد او می گويد  " :به روز  8ثور
 1357دوران امر و نھی مالکان فئوداالن  ،دوران سيادت حکومت اشراف و
به طور کلی دوران سيادت طبقات حاکمه فئودال و محاکمه رھبری کننده آن
منسوخ اعالن می گردد " ) ظھور و زوال  ...جلد دوم صفحه ( 94 – 93
درباره کودتای  26سرطان نيز اکادميسن ھمين مطالب را ارائه می نمايد که "
کودتای  26سرطان پشت فئوداليزم را بلرزه در آورد " ھمانطوريکه کودتای
 26سرطان را رويزيونيست ھای وطنی " انقالب ملی " ناميده به ھمان طريق
کودتای سياه  7ثور را انقالب جا می زنند و می گويند که " دوران امر و نھی
مالکان و فئوداالن " سر رسيده و منھدم گرديد .اما تجارب تاريخی تثبيت نمود
 ،عالوه بر اينکه " دوران امر و نھی مالکان " منسوخ نگرديد  ،بلکه
کوچکترين تغييری در زندگی دھقانان بوجود نيامد و آنھا را بيشتر برده و
مطيع فئوداالن ساخت.
در عصر امپرياليزم و انقالب پرولتری مرتجعين برای فريب توده ھا و
طوالنی ساختن عمر نکبت بار شان به اشکال مختلف  ،چھره ھای مختلف و
لباس مختلف بر آمد می کنند .چيزيکه بيان کننده مطلب است ھمانا ماھيت
طبقاتی و مضمون اقتصادی آن می باشد  ،اين مطلب است که تعيين می کند
دولت نماينده چه طبقه است.
رژيم کودتای  7ثور با ھمان ماھيت طبقاتی رژيم ھای گذشته حسب خواست و
منافع سوسيال امپرياليزم به قدرت سياسی تکيه زد منتھا با تفاوت اينکه
افغانستان را از بعد اقتصادی  ،سياسی و فرھنگی کامال وابسته به روس ساخت
و در جھت تامين منافع بورژوا بيروکرات و فئودال بيروکرات وابسته به روس
حرکت نمود .چنانچه زمانی مثل داود خان به بن بست خورد از موقعيت
وابستگی عام و تام به سوسيال امپرياليزم عقب نشينی نمود و " حزب
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دموکراتيک خلق افغانستان " را به " حزب وطن " و در آخرين تحليل فاتحه "
انقالب ثور " را به يکبارگی خواند.
اينقدر که آقای پنجشيری به " انقالب ثور " می نازد وميگويد که آنرا " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " رھبری مينمود وروس ھا درآن دست نداشتند  ،با
آنھم بصورت غير مستقيم صحت وسقم گفته عمر زی را درباره بی خبری
رھبران از کودتا تائيد ميکند  .پنجشيری در صفحه  89جلد دوم ظھور
وزوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان می نويسد  " :از ھمان آغاز قيام
وانتقال ھيئت رھبری به راديو افغانستان  ،دوگرايش مخالف ومختلف
ودوبرخورد جداگانه در سطح رھبری به وضوح کامل آشکار بود  .نورمحمد
تره کی وطرفدارانش به پيروزی قيام وتصرف قدرت سياسی توسط حزب
دموکراتيک خلق افغانستان وشکست حتمی دولت سردار محمد داود اعتقاد
تزلزل ناپذير داشتند  ...اما درچھره ببرک کارمل ازھمان لحظه " نخستين
قيام تشويش " نگرانی واضطراب عميق خوانده ميشد کارمل قيام مسلحانه را
بدون محاسبه قوا و يک ما جراجويی محض ميدانست  .او با تشويش فراوان
به اين باور بود که  64زنجير تانگ در مقابل اردوی منظم و وفادار به
سردار محمد داود  ،سردار غالم حيدر وجنرال ھای کھنه کار وبا تجربه ،
ھيچ کاری را از پيش برده نخواھد توانست  .سازمان نظامی ح  .د  .خ  .ا
به شکست خونين مواجه  ،سرکوب ومحکوم تاريخ خواھد شد "  .نقل فوق
مھر تائيد را به گفته جنرال عمر زی می زند  .گرچه آقای پنجشيری در
بعضی جا ھا نقل از کتاب شب ھای کابل می آورد  .اما با سکوت گفته ای
عمر زی را درباره عدم اطالع رھبران از کودتا تائيد مينمايد  .طبق گفته
جنرال عمر زی اصال رھبران ح  .د  .خ  .ا از کودتای  7ثور اطالعی
نداشتند چنانچه زمانيکه جنرال عمر زی برای شا ن ميگويد که شما آزاد
ھستيد و " انقالب " را برای شان تبريک ميگويد  .تره کی برايش ميگويد اين
" دسيسه ديگری " است  .ھمانطوريکه از کودتا رھبرا ن اطالعی نداشتند به
ھمانگونه نمی دانستند که بايد به کجا بروند ويا کجا ميروند  .تا اينکه برای
شان ابالغ ميگردد که بايد به راديو کابل برويد  .بعد از اين ابالغ برای
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اعضای رھبری تشويش ونگرانی بوجود ميآيد  .طوريکه به صراحت گفتند که
" قيام مسلحانه بدون محاسبه ما جراجويی است " اين گفته به خوبی بيان
کنند ه آنست که ھيچ گاه ح  .د  .خ  .ا از کودتای ثور اطالعی نداشتند وبه
ھمانگونه محاسبه ای ھم دردست شان نبود  ،بلکه اين محاسبه دردست روس
ھا بود و کودتا را رھنمايی می کردند  ،آن اعضای حزب که در کودتا شرکت
داشتند طبق دستوری که به ايشان داده ميشد عمل می کردند اما کدرھای
رھبری نمی دانستند که چه کنند وعواقب شان چه خواھد شد به ھمين ملحوظ
تشويش ونگرانی به ايشان مستولی گرديد ه بود وخوف از " شکست خونين
وسرکوب " داشتند وھرآن لحظه خواھان مخفی شدن رھبری حزب بودند .
اما با داران شان تصميمی که گرفته بودند قاطع عمل کردند وآنھا را از مھلکه
نجات دادند .
بنا بگفته آقای پنجشيری از ھمان ابتدای کودتای  7ثور تزلزل وناپايداری
دردستگاه رھبری حزب وجود داشته چنانچه آقای کارمل " ترجيح ميداد تا
حزب د  .خ  .ا از قبول مسئوليت قيام مسلحانه " شانه خالی کند و" مسئوليت
مستقيم قيام را به عھده افسران نظامی بگذارد " طرح موضوع به ھر حال
روی تره کی اثر گذاشت " به ھر حال تره کی به ھر دليلی که بود از
سخنرانی راديويی واعالن قيام منصرف شد " مراجعه شود به صفحات 87
و  91جلد دوم ظھور وزوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان  .دليل
انصراف تره کی را پنجشيری به خوبی می دانست که ھمانا عدم اطالع شان
از کودتا بود .
ھرگاه " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " با اين تزلزل وناپايداری اگر
رھبری کودتا را دردست مي داشت به يقين کامل که به شکست می انجاميد .
درحالت جنگ  ،يک اشتباه سبب شکست وويرانی می شود چه رسد به اينکه
دررھبری جنگ تزلزل و ناپايداری و خوف بوجود آيد  ،دراينصورت ھر گاه
نيروی جنگی مقتدر بر نيروی دشمن ھم قوی تر باشد  ،صفوفش درھم ريخته
وگريزان می شود  .تاريخ اين را ثابت ساخته که برای فتح جنگ ھا  ،قيام ھا ،
کودتا ھا  ،رھبری استوار وپايدار بکار است  .چنانچه اين موضوع را
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درجنگ ھای " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " ميتوان مشاھده نمود  .تا
زمانيکه شوروی ازھم فرونريخته بود ودر صفوف " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " نيز تزلزل وناپايداری بوجود نيامده بود  ،توانست که لشکر کشی
انگليس مآبانه احزاب جھادی وحاميان  I . S. Iشانرا درھم شکند  ،اما
زمانيکه شوروی فرو پاشيد حزب اعتماد واعتقاد به پيروزی اش را از دست
داد  ،اين تزلزل مرگ شانرا حتمی ساخت وھريک از اعضای حزبی با تمام
نيرويش بطرف اقوام وبرادران تنی جھادی شان شتافتند وبه آستان بوسی آنھا
مشغول گرديدند وزنگ مرگ حزب را بصدا درآوردند  .اگر درکودتای 7
ثور  " 1357حزب دموکراتيک خلق افغانستان " با اين نااستواری وتزلزل
رھبر ی را دردست ميداشت به يقين کامل که درھمان لحظه اول تا ر و مار
می گرديد وطبق گفته کارمل " به شکست خونين مواجه  ،سرکوب ومحکوم
تاريخ " می شدند  .گرچه روس ھا آن ھا را از شکست وسرکوب توسط
کودتا نجات دادند  ،ام از محکوميت تاريخ نجات پيدا نکردند  ،بلکه يکعده از
کدرھای رھبری از سرکوب خونين نيز نجات نيافتند و طبق خواست روس ھا
يکی پی ديگری از دست کدرھای حزبی سر به نيست گرديدند .
کشتمند تائيد ميکند که کدرھای رھبری ھيچ گاه از کودتای  7ثور خبری
نداشتند  .او کسی است که حين دستگيری رھبران ھمراه نور احمد
نورتوانسته بود مخفی شود  .او در صفحات  330- 329و  331ياد داشتھای
سياسی ورويداد ھای تاريخی خويش می نويسد  " :در مخفيگاه ما درانديشه
بوديم که چه بايد کرد وچگونه حزب بتواند به بقا ورشد خود در شرايط پيگرد
سياسی ادامه بدھد  .ما ھمزمان به راديو نيز گوش ميداديم و می خواستيم
بدانيم که تبصره ھای پيرامون بازداشت ھای شب گذشته صورت ميگيرد ...
درھرحال ما گوش به آواز بوديم وھرچند دقيقه يی يکتن از رفقای مؤظف را
برای کسب اطالع به بيرون می فرستاديم  .ساعت از يازده صبح گذشته بود
که يکتن از رفقا به شتاب خويشتن را به مخفيگاه ما رسانيد واطالع داد که
قيام نظامی به رھبری قوای چھارزرھدار پيرامون ارگ جمھوری ووزارت
دفاع آغاز گرديده است  ...درواقعيت امر  ،ھيچ گونه اطمينانی در آغاز
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برای پيروزی قيام وجود نداشت  .زيرا نخست قيام ناسنجيده وفاقد رھبری
واحد بود  .سپس محمد رفيع رئيس ارکان قوای چھار زرھدار که يکتن از
پرچمی ھای وفادار بود واز رھبری خويش دستوری دريافت نکرده بود " .
از نقل کشتمند به خوبی پيدا است که نه تنھا رھبران حزب  ،بلکه اعضای
حزب ھم از کودتا خبری نداشتند و نقش و رھبری کودتا بدست روس ھا بود
وفقط يک عده از نظاميان تحت رھبری شان در کودتا حرکت ميکردند وبس.
ھرگاه تاريخ طوالنی ومبارزات دالورانه اين مرزو بوم راورق زنيم به اين
نتيجه ميرسيم که از تاسيس جنبش مشروطيت درافغانستان تا کنون قريب صد
سا ل ميگذرد  .درطول اين مدت نيروھای ترقيخواه وملی کشور بار ھا زير
ضربات سنگين دولت ھای مرتجع واربابان شان قرار گرفتند وھميشه پنجه
ھای خون آلود شان گلوی نيروھای مترقی وانقالبی را فشرد وخواستند که
اين صدا ھا را خاموش سازند ودرھرجای که صدای آزاديخواھی بلند گرديد
با ارتش وزندان پاسخ دادند  .اما نه کشتار جمعی نيروھای انقالبی  ،ملی
وطنپرستان ونه ھم زنجير وزوالنه نتوانست که جلو اين سيل خروشان را
بگيرد .
يکبار ديگر اين پنجه ھای خون آلود صد بار قوی تر بطور وحشيانه بعد از
کودتای  7ثور  1357از دامان " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " ) اعم ا
ز فرکسيون خلق و پرچم ( سربلند نمود  ،ونيروھای انقالبی  ،ملی ودموکرات
را بکام مرگ کشاند  " .حزب دموکراتيک خلق افغانستان " با اين خيال خام
که با کشتن وزندانی نمودن مائوئيست ھا وديگر نيروھای انقالبی وملی ميتواند
که صدای آزاديخواھی را خفه نمود ه وبه عمر ننگين شان ادامه داده واين
کشور ومنافع ملی را درخدمت سوسيال امپرياليزم قرار دھد  .به ھمين ترتيب
باند خود فروخته احزاب جھادی در مقابل مائوئيست ھا عين رويه را انجام
دادند وبه سرکوب خونين شان پرداختند  ،گرچه عمل کرد خائنانه وارتجاعی
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " از يکسو وانحرافات وراه گمی ھای
نيروھای انقالبی از سوی ديگر زمينه ساز به مستعمره کشاندن دوباره
افغانستان گرديد  .اما نيروھای انقالبی کشور درطول اين سه دھه از تجارب
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تلخ وشيرين پراتيک اجتماعی درس گرفته وسربلند وموفقانه راه خويش را
باز يافتند وبر مبنای اصول م  .ل  .م برنامه واساسنامه خويش را تدوين
نموده ودراول ماه می سال  1383ھجری شمسی اولين کنگره حزبی را داير ،
برنامه واساسنامه حزبی خويش را تصويب و " حزب کمونيست )مائويست
( افغانستان " را با افتخار اعالم نمودند  .به امپرياليست ھا ونيروھای وابسته
شان اعالم داشتند که وارثان حقيقی وادامه دھندگان نيروھای انقالبی کشور
ھنوز زنده است  ،اين پيش گامان نيروھای محرکه انقالب دموکراتيک نوين
اند  .و با صدای رسا اعالم داشتند که ھيچگاه با امپرياليست ھا ووابستگان
بومی شان سازش نخواھند کرد  ،زيرا نيروھای انقالبی با ھيچ ميھن فروشی و
ھيچ مرتجعی دريک صف قرار نميگيرد واعالم نمودند که يگانه راه رھايی
کشور بيرون راندن نيروھای اشغالگر وسرنگونی رژيم دست نشانده  ،از
طريق بر پايی وپيشبرد جنگ مقاومت ملی  ،مردمی وانقالبی ) شکل مشخص
کنونی جنگ خلق ( می باشد  .وتاآخرين رمق به خاطر رھايی زحمتکشان از
قيد اسارت وبردگی به پيش خواھيم رفت  .بر گرديم به کودتای  7ثور و پيامد
ھای شوم آن .
ھنوز دوسه ھفته از کودتای 7ثور نگذشته بود که دستگيری وزندانی نمودن
نيروھای انقالبی درافغانستان شروع شد ودرعرض  5ما ه زندان ھای
افغانستان از نيروھای کمونيست وغير کمونيست پر شد وبعد ازواقعه 24
حوت ھرات سال  ، 1357تمام نيروھای سياسی وبخصوص انقالبيونی که زنده
مانده بودند بطور دستجمعی بقتل رسيدند  .چنانچه بعد از قتل تره کی لست
طويل چندين ھزار نفری به دروازه زندان پلچرخی کابل زده شد که ھمه شان
بقتل رسيده بودند  .اين قتل وکشتار ھای جمعی بازھم در ھمانجا متوقف نشد ،
بلکه به ھمين روندش ادامه داد  .ما بايد اين جنايات بزرگ را به بخشی از
آگاھی توده ھا وبخصوص نسل جوان امروزی که ھيچ اطالعی از اين جنايت
ندارند  ،تبديل کنيم وشناخت شانرا از دشمنی عميق اين رژيم با انقالبيون
وتوده ھای تحت ستم باال برده وماھيت طبقاتی شان را افشاء سازيم .
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جنايتکارانی که ديروز بر مسند قدرت تيکه زده بودند  ،دستگيری  ،شکنجه
واعدام ھا  ،بی خانمانی وويرانی فراوان به بار آوردند  .امروز نيز زير بيرق
اشغالگران امريکا برای خوش خدمتی خزيده اند  .يکی از آن جمله جنايتکاران
 ،آقای گالب زوی است که درآن وقت وزير داخله کشور بود وقتل تمامی
زندانيان سياسی مستقيما بدوش اوست  .برای قتل وکشتار نيروھای انقالبی
وتوده ھای تحت ستم باندھای جھادی دست کم از برادران تنی خود مانند
گالب زوی ھا  ،کارمل ھا  ،امين ھا  ،سروری ھا وتره کی ھا نداشته وندارند .
اين قتل عام ھا ماھيت طبقاتی دولتی را به نمايش ميگذارد که برای حفظ
قدرت سياسی اش از ھيچگونه جنايتی دريغ نکرد  .اين رژيم درواقع يک
شکل خاص از ايدئولوژی طبقات استثمارگر بود که مختصات و سبعيت ھای
خاص خودرا داشت  .در واقع رژيم " جمھوری دموکراتيک خلق " نماينده
بورژوا بيروکرات وابسته به سوسيال امپرياليزم روس بود  .ترکيب اين
رژيم با وابستگی ھايش به سوسيال امپرياليزم عجيب معجون وحشتناکی
بوجود آمد  .اين رژيم مانند مار افعی تا جای که توانست ھرکس را بلعيد .
به جرات ميتوان گفت که جنايات ھولناکی از اوايل سال  1357شروع شد .
يکی از ھولناک ترين جنايت ھای طبقات ارتجاعی که نقاب خلق را به چھره
زده بودند  ،قتل عام نيروھای انقالبی وتوده ھای زير ستم می باشد  .درحاليکه
رژيم ستم شاھی و خاندانش نظر به ماھيت ارتجاعی طبقاتی اش مرتکب چنين
جنايت ھولناک عليه انقالبيون نگرديد  .گر چه زمان بقدرت رسيدن نادر خان
يکعده از عناصر دموکرات و ضد امپرياليزم انگليس را به قتل رساند ويا حين
قتل نادر  ،ھاشم برادر نادر خان عالوه بر کشتن عبدالخالق تمامی اعضای
فاميلش را به قتل رساند که اين جنايت سبعانه در تاريخ افغانستان به ثبت
رسيده  ،اما دامنه ووسعت اين جنايت ھيچگاھی به وسعت وگستردگی جنايات
حاکمان ارتجاعی خلقی  ،پرچمی واخوانی ھا نرسيده ونمی رسد .
زندانی  ،اعدام شکنجه وکشتار انقالبيون ومخالفين بخشی از اعمال
ديکتاتوری توسط طبقات ارتجاعی عليه نيروھای انقالبی وتوده ھای تحت ستم
است که ميخواھند جلو حرکت ھای زنده واعتراضی شانرا بگيرند وانھا را به
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بردگان مطيع وفرمانبردار تبديل کنند  .اين را تاريخ به اثبات رسانده که
ھيچگاه اعمال ديکتاتوری سبعانه رژيم ھای ارتجاعی عالوه براينکه
نتوانست جلو سيل خروشان خيزش ھای برحق توده ھای انقالبی را بگيرد ،
بلکه خودشان را به پرتگاه نيستی سوق داده است .
ھمانطوريکه کودتای  26سرطان  1352به مثابه گام مھمی درجھت تقويت
وتسلط سوسيال امپرياليزم ودست يابی مستقيم نوکران رويزيونيستی شان به
قدرت بکار گرفته شد  ،کودتای  7ثور نيز پس از تمھيدات سياسی  ،اقتصادی
 ،فرھنگی ونظامی تقريبا يک ربع قرن از سوی سوسيال امپرياليست ھای
شوروی در افغانستان به راه افتاد .
رويزيونيست ھای خلقی وپرچمی با دردست گرفتن قدرت درھفت ثور 1357
کامال خود را دراختيار دولت سوسيال امپرياليزم شوروی قرار دادند وشروع
به بستن قراردادھا وامضای موافقتنامه ھا با شوروی نمودند  .چنانچه در
ظرف  45روز  13قرارداد تخنيکی  ،اقتصادی نظامی  ،ترانسپورتی و
بخصوص درزمينه ازدياد واعزام متخصصين شوروی به افغانستان بسته شد .
بد تر ازھمه اينکه توافقنامه ايکه بين رژيم امانی وکشور سوسياليستی
شوروی در سال  1921عقد گرديده بود که درآن صراحتا از عدم مداخله ھر
يک از طرفين درامور داخلی قيد گرديده توسط تره کی تغيير يافت ودست
روس ھا را برای تجاوز به افغانستان ) ھر زمانيکه روس ھا احساس کنند که
منافع شان درخطر است ( باز گذاشت .
کودتای ھفت ثور عمدتا عکس العملی است از سوی امپرياليست ھا ونوکران
بومی شان دربرابر جناح ھای وابسته به امپرياليزم غرب بود .کودتای ھفت
ثور تمامی نيروھای وابسته به غرب را از دستگاه دولتی بيرون ريخت
ودست سوسيال امپرياليست ھا را برای غارت منابع طبيعی واستثمار
بيرحمانه توده ھا باز گذاشت  .از اين جھت ناگذير بود دست به سرکوب
وحشيانه بزند واز استراتيژی " حمله بھتر از دفاع است " استفاده نمايد .
چنانچه مدتی از حکمروايی رژيم مستبد نگذشته بود که در داخل تمام
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وزارت خانه ھا مراکز تحقيق وشکنجه بوجود آمد  .مخالفين را شناسايی
نموده  ،دستگير  ،شکنجه واعدام نمودند.
گرايش " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " در سياست داخلی در راستای
ضديت با نيروھای انقالبی  ،ملی ودموکرات نضج وقوام يافت ودرکشور
بگونه فزاينده ای سير ارتقايی به خود گرفت وبه شکل جنون آميزی به
دستگيری وقتل عام نيروھای انقالبی وتوده ھا پرداخت ودرسياست خارجی
برده ومطيع سوسيال امپرياليزم گرديد  .تمام امور اقتصادی  ،سياسی ،
نظامی وفرھنگی را در اختيار وکنترول سوسيال امپرياليزم شوروی قرار داد
و جزء اين ھم نمی توانست بشود  .چنانچه پنجشيری در مقاله " دو روز
خونين تاريخ می نويسد  " :پوزانوف سفير کبير شوروی نخستين سفيری بود
که در روز  9ثور  1357در مرکز فرماندھی نظامی وسياسی حضور يافت
"  .جنرال عظيمی نيز درمورد تقويت اردو از طرف شوروی چنين می ا
نگارد  " :درآن موقع ) ابتدای کودتای  7ثور ( اردوی افغانستان دارای ده
فرقه بود  .تعداد پرسونل اردوی افغانستان را  145ھزار نفر تشکيل ميداد .
تعداد تانک ھا  650عراده  ،ماشين ھای محاربوی  78عراده  ،زرھپوش ھا
 780عراده  ،وتعداد توپ ھا  1920ضرب  ،قوای ھوايی کشور دارای 150
بال طياره محاربوی وترانسپورتی  25 ،بال ھليکوپتر و سه صد کمپليت راکت
ھای دافع ھوا بخاطر ستر نمودن حريم فضايی کشور بود .
درماه جوالی معامله  250ميليون دالری خريد اری اسلحه بين کابل ومسکو
امضاء شد وبزودی مشاورين نظامی اتحاد شوروی جھت بلند بردن کميت
وکيفيت اردوی افغانستان برای مقابله با جنگ داخلی ومخالفين کودتا به
افغانستان سرازير شدند تا سطح غند ھا به کار گماريده شدند " ) اردو
وسياست صفحه ( 159
ديگر جای بحث بر سر اختيارات عام وتام روس ھا ورھبری شان بر "
حزب دموکراتيک خلق افغانستان " باقی نمی ماند ومشخص می شود که دو
روز بعد از قدرت گيری خلقی  ،پرچمی ھا فرماندھی نظامی وسياسی به
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روس ھا واگذار ميشود وروسھا به تقويت نظامی اردو می پردازند و
مستشاران روس به رھبری نظامی را کامال در دست می گيرند  .ھنوز قدرت
دولتی رويزيونيست ھا درافغانستان تحکيم نيافته بود که اختالفات بر سر
کرسی ھای دولتی بين فرکسيون " خلق " و پرچم بوجود می آيد وزارت ھا
ی دفاع  ،خارجه  ،داخله وامنيت مقرر می شوند  .پنجشيری در مقاله "
دوروز خونين تاريخ " دراين باره می نويسد  " :روز دھم ثور  1357باز
شورای انقالبی در قصر صدارت تشکيل جلسه کرد مانورھای سياسی
قدرت نمايی تالش برای کسب مقامات کليدی حکومت آغاز يافت درجريان
اين مبارزه از سوی فرکسيون خلق حفيظ ﷲ امين واز سوی جناح پرچم ،
ببرک کارمل وارد ميدان شده بود  .منطق اساسی حفيظ ﷲ امين اين بود که
آغاز وانجام پيروزمندانه قيام توسط سازمان نظامی جناح خلق صورت گرفته
است بنابراين پرچمداران حق ندارند ونبايد در مقامات کليدی حکومت از
جمله وزارت دفاع  ،خارجه  ،داخله وامنيت مقرر شوند زيرا در قيام نه تنھا
اشتراک فعال نكرده اند بل مدافع سر سخت  ،حاکميت سردار محمد داود بوده
اند ولی ببرک کارمل ميگفت که با سازمان ھای افسری ما دستور قيام انتقال
نيافته بود بنابر اين نظاميان تقصيری ندارند ولی با آگاھی ازسوی حزب ھمه
سازمان ھای لشکری وکشوری ما در سراسر افغانستان از انقالب دفاع ميکنند
"  .در شرايطی که ھر دو فرکسيون طبق پاليسی روس ھا وحدت نموده
وعمل کردند  .اما بر سر قدرت ھرکدام تالش داشتند که بر مسند قدرت تکيه
زده و به روس ھا به اثبات برسانند که بھترين غالم گوش بفرمان می باشند .
ازايشان چه توقعی ديگری جز وحشی گری ودرنده خويی ميتوان داشت .
************************************************

اختالفات ميان فرکسيون خلق و پرچم
قدرت گيری " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " اختالفات ميان ھر دو
فرکسيون بر سر چوکی ھای دولتی تبارز نمود و روز بروز اين اختالفات
شديد وشديد تر گرديد  .فرکسيون " خلق " خيلی ماھرانه توانست که ابتدا
ص ف ح ه | 24

يکعده از کدرھای رھبری را به عنوان سفير به خارج روان کند وبعد به
دستگيری وتصفيه ديگر کدرھا واعضای پرچم و بخصوص نظاميان به
پردازد .
درماه جوزا  1357اختالفات ميان خلقی  ،پرچمی ھا بر سر گرفتن قدرت
چوکی ھای دولتی علنی ميگردد  .در اخير ماه جوزا خلقی ھا با اکثريت آرا
تصميم می گيرند که عده ای از رھبران پرچمی را به خارجه به عنوان سفير
تبعيد نمايند ودرماه اسد ببرک کارمل به عنوان سفير به چکوسلواکيا مقرر می
شود وبه تعقيب آناھيتا راتب زاد به يوگوسالوی  ،محمود بريالی به پاکستان ،
نوراحمد نور به اياالت متحده امريکا ،نجيب ﷲ به ايران وعبدالوکيل به
بريتانيا به عنوان سفير مقرر می گردند .گرچه کارمل قبل از سفير شدنش
ھمراه تره کی باسفير شوروی مالقات نمود و عرض حال مينمايد  .از
اختالفات ھر دو فرکسيون وفشاريکه بر روی وی و دارودسته اش می آيد به
نزد سفير شوروی شکايت ميکند  ،اما سفير شوروی با بی اعتنايی پاسخ
ميدھد  .طوريکه معلوم است که اين ھم خواست روس ھا بوده تا پرچمی ھا
را به عنوان نيروھای ذخيره خويش در اختيار داشته باشند.
امپرياليست ھا جھت چپاول وغارت کشورھای تحت سلطه به تربيه عمال
گوش به فرمان جديت به خرج ميدھند ومنافع شان را درآن می بينند که عوض
يکی  ،چندين نيرو در اختيار داشته باشند تا ھرکدام را طبق شرايط مشخص
وفرصت مناسب بر مسند قدرت برسانند  .جنرال نبی عظيمی درباره
اختالفات ھر دوفرکسيون وبيرون شدن بی سر وصدای شان از کشور در
صفحات  157 - 156اردو وسياست می نويسد  " :وقتيکه اختالفات ميان
خلق و پرچم باال گرفت درآن وقت من به صفت قوماندان فرقه  14غزنی
مصروف وظيفه بودم که به من زنگ آمد که مادرت مريض است  .خانه رفتم
که مادرم صحتمند است  .دراين زمان وکيل احمد معين وزارت خارجه رسيد
برايم گفت که وضع رفقای پرچمی خراب است در صورتيکه الزم بدانيم بايد
فرقه  14را بطرف کابل حرکت داده و در رويا رويی با خلقی ھاآماده باشيد
جواب مثبت دادم  .منتظر بودم اما ھيچ احوالی نرسيد تا اينکه از طريق "
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راديو خبر مقرری رفقا را به سفارت خانه شنيدم و چند روز بعد خبر
رھسپارگرديدن بدون سرو صدای آنھا را  ،بخاطر اشغال نمودن وظايف شان
 ،گويا آنھا درآخرين لحظات از تصميم خويش مبنی بر مقاومت مسلحانه
صرف نظر کرده بودند  ،يا اينکه از طريق دوستان شوروی خويش متوجه
عواقب اين اقدام گرديده بودند " از اينکه پرچمی ھا از رويا رويی نظامی با
خلقی ھا منصرف شدند فقط مصلحت ومشوره " دوستان شوروی " شان بوده
که به عنوان نيروی ذخيره  ،زمينه ساز اشغال کشور توسط قوای روسی
گرديد .از اين به بعد تصفيه پرچمی ھا از دستگاه اداری ونظامی شروع
ميشود ويکعده ) عبدالقادر  ،ميرعلی اکبر ،شاھپور احمد زی  ،جنرال رفيع ،
سلطانعلی کشتمند وطاھر بدخشی ( به جرم کودتا دستگير وزندانی گرديدند
وبه اثر شکنجه از ايشان اعتراف گرفته می شود  .پنجشيری ھم دراين زمينه
در صفحه  137ظھور وزوال  ...نيز اشاره ای دارد  ،اما از اعدام ھا
وشکنجه ھا چيزی نمی گويد وھم چنين از اعمال وحشيانه رژيم فاشيست
کودتای  7ثور عليه نيروھای انقالبی وتوده ھای ستمديده نيز چيزی به زبان
نمی آورد .
اين دارودسته ميھن فروش که نتوانستند خود را تحمل کنند  ،ھرکدام که در
مسند قدرت رسيدند يکعده از مخالفين فرکسيونی خويش را به جوخه اعدام
سپردند  .لذا از ايشان نمتيوان جز در نده خويی ووحشيگری چيز ديگری
انتظار داشت  .امروز گورھای دستجمعی بيانگر جنايات وحشيانه " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " وبه تعقيب آن " جمھوری اسالمی افغانستان "
در دوره جھادی ھا وطالبان است .
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " ازھمان روز ھای حاکميت شان
فھرست ھای کشتار نيروھای انقالبی  ،ملی ودموکرات را تھيه نموده بودند ،
ھمانطوريکه اين لست سياه را درزمان رژيم جمھوری داود خان ترتيب
نموده وبدسترس داود خان قرار دادند که توسط اين لست يکعده از شعله يی
ھا بزندان افتادند  ،اما تحقق کشتار بيرحمانه از ھمان ابتدای قدرت سياسی "
حزب دموکراتيک خلق افغانستان " در افغانستان پياده گرديد  .کشتمند نيز به
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اين لست وزندانی نمودن شخصيت ھای سياسی معترف است  .او درصفحه
 374ياد داشت ھای سياسی ورويداد ھای تاريخی می نگارد  " :بر پايه اين
سياست ترور واختناق بر اساس فھرست ھای موجود واطالعات جواسيس ،
پيگرد خشن شخصيت ھای سياسی دورانھای پيشين به زودی آغاز گرديد
ودامنه آن ھر روز وسعت می يافت "  .گرچه کشتمند دراين جا به "
سياست ترور واختناق " کودتای  7ثور معترف است اما درزمينه دستگيری
وکشتار شعله يی ھا با رژيم موافق است به ھمان نسبت دراين زمينه نمی
خواھد چيزی بنويسد ويا بگويد  .ھرگاه زبان بگشايد جز دروغ واتھام بستن به
شعله يی ھا کار ديگری نمی کند  .او درصفحه  197ياد داشت ھای سياسی
ورويداد ھای تاريخ می نويسد  " :شعله جاويد ارگان نشراتی حزب
دموکراتيک نوين بود واز مواضع مائوئيستی وراديکاليزم چپ به نشرات می
پرداخت  .علم مبارزه عليه تمامی نيروھای چپ وراست و ميانه وعليه تمام
جريانات وکشور ھا را بر افراشت و عليه نھضت دموکراتيک به تحريکات
پرداخت  " ...اصال درافغانستان حزبی بنام " حزب دموکراتيک نوين "
وجود نداشته وندارد وشعله يی ھا ھيچ گاه برای ايجاد حزب کوشش نکرده
وحزبی نساختند  ،اين بزرگترين نواقص کار سياسی  -تشکيالتی شان درآن
زمان محسوب می شود  .درآنزمان سازمانی بنام " سازمان جوانان مترقی "
وجود داشت که اکثريت قريب به اتفاق شعله يی ھا به شمول انجينير عثمان ...
از آن اطالعی نداشتند .اين ھم نقيصه ديگر اين جريان بود  .جای تعجب است
 ،فرديکه از کدرھای سياسی يک حزب سياسی است  ،ھيچ اطالعی درباره
جريانات واحزاب سياسی کشور خود ندارد وصاف وپوست کنده دروغ
ميگويد  ،يک جريان سياسی را حزب سياسی می خواند وبراين اساس لست
سياه جور می گردد وبقتل عام شان پرداخته می شود .اين ديگر کامال جای
شرم است که يک نويسنده ويکی ازرھبران يک حزب سياسی درباره يک
نيروی سياسی دروغ گفته واتھامات ناروا به آن می بندد  .از نوشته ھای آقای
کشتمند مشخص ميشود که حتی يک مرتبه ھم يکی از شماره ھای شعله جاويد
راورق نزده  ،زيرا اگر ورق ميزد ومی خواند دقيقا ميدانست که شعله جاويد
ارگان نشراتی " حزب دموکراتيک نوين " نبوده  ،بلکه شعله جاويد مربوط
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به جريان دموکراتيک نوين بوده وارگان نشراتی يک جريان بود  .از آن
مھمتر اتھام بستند به شعله جاويد است که ميگويد " علم مبارزه عليه تمام
نيروھای چپ وراست وميانه وعليه تمام جريانات کشور ھا برافراشت "
ھرگاه شعله جاويد درآن ايام را ورق زنيد بصورت آشکارا ھويدا می شود
که ھيچ گاه لبه تيز مبارزه اش عليه ھيچ نيروی چپ وميانه نبوده  ،بلکه لبه
تيز مبارزاتش عليه سوسيال امپرياليزم روس ونوکران بومی اش يعنی
رويزيونيست ھای خلق وپرچم وھم چنين امپرياليزم امريکا ونوکران بومی
آن )اخوان المسليمن ( بود  .اين مبارزات را بصورت جدی واصولی به پيش
برد  .حال آقای کشتمند می خواھد حزبش را چپ و رھبران خود فروخته
اش را کمونيست بنامد  .دراينجا مارا به ياد يک ضرب المثل افغانی می
اندازد  .ميگويند وقتی يک تعداد مارھا را گرفته از يکجا به جای انتقال ميدادند
در وسط راه مار مولک سرش را بلند نمود و گفت " ما ماران را کجا می
برند "  .آقای کشتمند می خواھد بر خود وحزبش به چسپ چپی زده وکشور
سوسيال امپرياليزم شوروی را يک کشور سوسياليستی جا زند  .کشتمند از
يکطرف می نويسد که شعله جاويد " از مواضع مائوئيستی " حرکت ميکرد
واز سوی ديگر مينويسد که " عليه تمام جريانات وکشورھا علم مبارزه را "
بلند نمود  .و " عليه نھضت دموکراتيک به تحريکات " می پرداخت  .اگر يک
مرتبه شعله جاويد را آقای کشتمند می خواند دقيقا ميدانست که شعله يی ھا
ھيچگاه عليه کشورھای سوسياليستی " علم مبارزه را بلند " نکرده بودند ،
بلکه آنھا را مورد تائيد قرار ميدادند وھم چنين در تمامی نوشته ھايش از
نھضت ھا وجنبش ھای آزاديبخش درآسيا  ،افريقا وامريکای التين بدفاع
برخاسته وازين جنبش ھا پشتيبانی کامل خود را اعالم نموده بودند  .اما در
ضمن خيانت رويزيونيست ھای روس را عليه جنبش ھای آزاديبخش بطور
دقيق وھمه جانبه فاش نمودند  .چنانچه نتايج اين خيانت امروز بر ھيچکس
پوشيده نمانده که تمامی جنبش ھای آزاديبخش را رويزيونيزم روسی به سمت
سرمايه داری کشاند وزير بال وپر امپرياليزم جای داد  .نمونه بارز آن "
سازمان آزاديبخش فلسطين "  ،کوبا  ،ويتنا م  ،کره شمالی  ...می باشد
که کامال در جھت منافع امپرياليزم وصھيونيزم گام بر ميدارند .
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به نظر نويسنده ،شوروی رويزيونيستی تمام جھان بود به ھمين مناسبت
کشتمند ميگويد که شعله يی ھا " علم مبارزه عليه تمام جھان " بر افراشت .
يک نويسنده ھرگاه ذره شرافت وجدانی داشته باشد  ،ھيچگاه به دروغ
متوسل نشده وبه لجن پراگنی نمی پردازد  ،حد اقل ذره زحمت به خود داده
نظر مخالفين را شنيده و خوانده وآنرا مرود تجزيه وتحليل قرار ميدھد وبعدا
بطور علمی درباره نظرات موضع گيری مينمايد نه اينکه بصورت تخيلی
مطابق به ذھن خويش چيزی بنويسد که اصال درجامعه قابل تطبيق نبوده
ونيست  .اينھا آنقدر کور ذھن ومتعصب ھستند که حتی حاضر نيستند به جز
آنچه از طرف رويزيونيست ھای شوروی به آنھا ديکته شده چيز ديگری را
مطالعه نمايند  .عالوه براينکه شعله جاويد را مطالعه نکرده اند  ،بلکه مشخص
ميگردد که درطول عمر خود حتی يکی از آثار استالين و مائوتسه دون را
مطالعه نکرده اند  .زيرا کسی که درباره جريانات واحزاب سياسی کشوری
چيزی نداند  ،وفرق بين يک جريان سياسی وحزب سياسی را نکند  ،ھيچگاه
دررابطه ديگر کشور ھا وآثار شان به خصوص که مخالف ايدئولوژی شان
باشد چيزی مطالعه ننموده وچيزی ھم نمی داند  .اينھا ھمه غالمان گوش
بفرمان رو س ھا بودند  ،آنچه که از طرف روسيه به ايشان ديکته می شد
فقط ھمان را قبول داشته و مورد مطالعه قرار ميدادند و بس .
نه تنھا " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " بلکه حزب توده ايران نيز حسب
منافع سوسيال امپرياليزم روس مبارزات سياسی شانرا تنظيم می نمودند .
تازمانيکه روسيه به شاه ايران وداود خان عالقه نشان ميداد ومنافعش را در
وجود شان جستجو می نمود  ،ھم رويزيونيست ھای " خلق وپرچم " وھم
رويزيونيست ھای " حزب توده ايران " به تحسين وتمجيد اين رژيم ھا
پرداختند وچه خدماتی که به اين رژيم ھا نکردند  .زمانيکه روسيه عالقه اش
نسبت به اين رژيم ھا کم گرديد  .اينھا ھم عليه رژيم ھا آھسته آھسته به
موضعگيری پرداختند  .رويزيونيست ھای " حزب توده ايران " بعد از سقوط
رژيم شاھی در خدمت خمينی جالد درآمد و به عنوان جواسيس رژيم تاجای
که درباره جريانات چپ ايران معلومات داشتند ھمه آرا دردسترس رژيم
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جالد " جمھوری اسالمی ايران " قرار داد ويکجا با اين رژيم جالد به قلع
وقمع نيروھای انقالبی پرداخت زمانيکه رژيم جالد ايران فھميد که اين حزب
ازاين بيشتر به دردش نمی خورد  ،ضربه رامتوجه خودش ساخت  .سرنوشت
ھر جاسوس بااالخره محاکمه از دست ارباب است .
رويزيونيست ھای " خلق وپرچم " با کمک ارباب امپرياليستی اش توانست
که به قدرت سياسی تکيه زند  .وبرحسب تعصبات وعقده مندی ھا شروع به
دستگيری وتصفيه حتی غير حزبی ھا وبيطرف ھا يکی پی ديگری از دستگاه
اداری دولت نمود  .رھبران مرتجع " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " با
افتخار وغرور می گفتند که " در اردو از خورد ضابط تا جنرال و در اداره
از عالقه دارتا والی واز رئيس تا وزير ھمه خلقھای سرخ ھستند "  .اين
رھبران با تبارز احساسات انقالبيگری عمال اھميتی برای مردم و پشتيبانی
آنان از حاکميت شان قايل نبودند  ،بلکه متکی به اردوی بادار امپرياليستی
شان بودند  .کوچکترين اظھار موجوديت سياسی نيروھای ديگر به شکل
وحشيانه ای مورد سرکوب قرار می گرفت .
کدر ھای رھبری " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " که درمقامات بلند پايه
دولتی قرار گرفتند  ،آھسته  ،آھسته به تجمالت روی آورده وجای بيروکرات
ھای رژيم ھا ی گذشته را گرفتند و تيپ اشرافيت را اختيار نمودند .
ميخوارگی و فحاشی از مشخصات ونشانه ھای " انقالبی " در بين شان
شمرده می شد.
رژيم کودتا ی  7ثور دراولين پالن پنج ساله جديدش خواھان ھمکاری وپياده
نمودن پالن ھايش از روس ھا ميگردد وبدين مناسبت تره کی از شوروی
خواست که تيمی از متخصصين پالن گذاری خويش را بخاطر طرح و پياده
نمودن پالن جديد پنجساله به افغانستان بفرستد شوروی فعال به اين درخواست
لبيک گفت وتيم متخصصين پالنگذاری خويش را به افغانستان روان نمود .
درحاليکه تيم پالنگذاری متخصصين شوروی از قبل به افغانستان حضور
داشت  .اين ديگر نشانه وابستگی کامل اين حزب به روسيه را می رساند .
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رژيم کودتای  7ثور با طرح خطوط اساسی به اصطالح انقالبی خود ھمان
شيوه قانون جزا ی داود خان را پيش گرفت ھمانطوريکه در قانون جزای
داود خان ھرگونه تبليغ  ،ترويج  ،پخش شب نامه  ،ايجاد تشکيالت
وسازماندھی که مخالف پاليسی دولت بود ممنوع قرار داده شد وبرای
کسانيکه فعاليت ھای تبليغی  ،ترويجی وسازمانی عليه دولت ميداشت از
حبس ھای طويل المدت وحبس متوسط در نظر گرفته شده وبراساس ھمين
قانون جزا طاھر بدخشی  ،محمودی ھا وياری ھا زندانی شدند  .رژيم کودتا ی
ھفت ثور فقط با تغيير حبس به اعدام ھمان شيوه را در پيش گرفت  .درماده
اول ويازدھم " خطوط اساسی انقالبی جمھوری دموکراتيک افغانستان "
آمده است " :
 -1برخورد دموکراتيک با کارمندان دولتی وتصفيه دستگاه دولت به
سودمردم کشور از وجود عناصر خرابکار وشيوه غير دموکراتيک
کار .
.......
.......
ممنوع کردن بنياد ھای حقوقی ای که با اصول وموازين
-11
انقالب  7ثور  1357درتضاد باشد "
رژيم فاشيستی با طرح خطوط اساسی " انقالب " با شعار ھای " مرگ بر
ناسيوناليست ھای تنگ نظر "  " ،مرگ بر افراطيون چپ "  " ،مرگ بر
خادمين امپرياليزم " و " مرگ بر ماجراجويان "وارد کارزار ترور  ،اختناق
و اعمال وحشيانه شد و به ھمين طريق شعار " دولت خلقی " به افراد مخالف
ضرورت ندارد  ،کافی است که يک ميليون از وفاداران خلقی وجود داشته
باشد تا چندين ميليون افراد بيکاره  ،مرتجع وضد انقالب " را نيز مطرح
نمودند  .با اين شعارھا ھمه ای رھبران اعم از خلقی وپرچمی وارد صحنه
کارزار شدند  .اينکه بعد از کشتن امين واشغال افغانستان توسط روس ھا تما م
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اين شعار وجنايات را بدوش امين می اندازند تا فرکسيون پرچم راتبرئه کنند
يک حقه بازی وفريب محض است  .از اين به بعد دستگيری وکشتارھا شروع
گرديد وآن قدر فشار بر مردم وارد گرديد که توده ھا را در بسا نقاط افغانستان
وادار به قيام نمود ودرظرف يکسال قيام درافغانستان سرتاسری گرديد ھنوز
سه ماه از عمر ننگين کودتای  7ثور نگذشته بود که قيام مردم ولسوالی کشم
واليت بدخشان ماه عسل کودتا چيان رابرھم زد  .درماه اسد  1357شمسی
نيروھای مسلح باالی ولسوالی کشم بدخشان حمله ور شدند وآنرا به تصرف
خود درآوردند وتمام سالح وتجھيزات را غنيمت گرفته واپس به کوه عقب
نشينی نمودند  .ھرروزيکه از عمر رژيم ميگذشت به ھمان اندازه قيام ھای
خود جوش توده ھا عليه دولت فاشيستی افزايش می يافت  .بزرگترين اين قيام
ھا  ،قيام مردم واليت ھرات می باشد  .اين قيام به اثر فشار بيش از حد خلقی
ھا باالی مردم بروز سه شنبه  22حوت  1357ازولسوالی پشتون زرغون
شروع گرديد وبروز چھارشنبه  23حوت مردم ولسوالی غوريان به پا خاست
وبروز پنجشنبه يکتعداد از افرادی که در جمھوری اسالمی ايران پناه گزين
شده بودند با استفاده از فرصت توسط جمھوری اسالمی ايران مجھز گرديده
وبداخل شھر ھرات فرستاده شدند دراين ايام تمام مردم شھر ودھات دست به
قيام زدند  .با بيل  ،کلنگ  ،داس وبعضی با تفنگ ھای شکاری وتفنگ ھای
برنو  ،پنج تير  ...به سمت شھر حرکت نمودند  .درابتدا تانک ھای رژيم به
غرش درآمد وتوده ھا رنجديده را به گلوله بست ھمزمان با آن طيارات
ازميدان ھوايی شيندند نيز به پرواز درآمده و بمباران شديد را آغاز کرد .
مردم که خون شان بجوش آمده بود با دادن تلفات زياد بر تانک ھا ونيروھای
مسلح ھجوم برده چندين چين تانک را به آتش کشيده واکثريت نيروھای مسلح
را خلع سالح و کشتند وحتی چند نفر روس دربين تانک ھا طعمه آتش گرديدند
 .بعد از ظھر پنجشنبه درفرقه ھرات دودستگی ايجاد گرديد يکتعداد از صاحب
منصبان به رھبری کشمير خان مقر فرماندھی فرقه را گلوله باران نموده ،
قوماندان فرقه تاب مقاومت نياورده از فرقه گريخت به قوماندانی امنيه پناه
آورد  .ازاين به بعد شھرھرات سقوط نمود ومردم بر تمامی اوضاع شھر به
استثنای قوماندانی امنيه  ،محبس ومسجد جامع مسلط شدند  .اما چون قيام از
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رھبری برخوردار نبود فرقه حينيکه سقوط نمود نيروی مسلح که بر فرقه
مسلط شده بود به جانب محبس وقوماندانی امنيه حرکت نکرد  .گرچه مردم
چندين مرتبه به محبس وقوماندانی امنيه ھجوم بردند با دادن تلفات زياد عقب
نشينی نمودند  .شھرھرات به مدت  4روز از زير فرماندھی رژيم بيرون آمد
 .دراين مدت قوماندانی امنيه ومحبس محل تجمع خلقی ھا گرديده بود و بروز
يکشنبه  27حوت  1357يکتعداد تانک ھا با بستن بيرق سفيد وارد شھر ھرات
گرديد وبطرف فرقه حرکت نمود  .مردم که بيرق ھای سفيد را ديدند ازتانک
ھا استقبال نمودند وفکر کردند که اين تانک ھا نيز تسليمی شان است وبرای
تقويت آنھا به ھرات آمده است غافل از تذوير ونيرنگ رژيم فاشيستی حينيکه
تانک ھا به فرقه رسيد جنگ بين شان درگرفت کشمير خان کشته شد وديگر
افسران به شمول اسماعيل  ،عالءالدين وسردارخان به سمت کوه عقب نشينی
کردند وبه ايران رفتند  .ازآن به بعد نيروھای دولتی آھسته  ،آھسته به شھر
مسلط ميگردند ودرظرف يکماه می توانند که ولسوالی ھای مربوطه آن را به
تصرف خوددرآورند.
تلفات انسانی دراين روزھا درحدود بيست وپنج ھزار نفر تخمين زده شده است
دراين زمينه جنرال عظيمی می نويسد  " :ازلحاظ نظامی مھمترين وبرجسته
ترين قيام ھا دردوران تره کی ھمانا قيام مردم ھرات بود که درنتيجه آن،
شھر ھرات سقوط کرد ويکی از فرقه ھای مستقل وبزرگ اردو بدست مردم
ھرات افتاد وھزاران ميل اسلحه خفيف وميليون ھا فير مھمات غارت گرديد
نزديک بود يکی از مھمترين ميدان ھای ھوايی کشور سقوط نمايد وبه دولت
تره کی ضربه مھلکی وارد گردد " ) اردو وسياست صفحه ( 195
ھمزمان با قيام مردم ھرات  ،توده ھا درواليت بادغيس نيز به پا خاستند شھر
قلعه نو دراثر قيام سقوط مينمايد به تعقيب آن ولسوالی ھا يکی پی ديگری
سقوط نمود  .دراين واليت اکثريت خلقی ھا بشمول والی دستگير واز طريق
محکمه ای که مردم تشکيل دادند محاکمه و محکوم به اعدام گرديده ودرھمان
روز اعدام ميشوند ھم چنين قيام به واليت فراه و غور نيز سرايت نمود  .رژيم
فاشيستی بعد از تسلط برھرات به طرف بادغيس ھجوم می آورد  .واليت
ص ف ح ه | 33

بادغيس نيز بعد از چند روز زد وخورد بتصرف دولت درمی آيد  .ازاين به بعد
رژيم فاشيستی ھمچو سگ ديوانه به ھر سو حمله نموده شروع به دستگيری
گسترده مينمايد  .زندانيان سياسی محبس ھرات راکامال معدوم نموده به
گروھای دستجمعی سپرد  .تمام افرادی که بعد ازقيام دستگير ميشوند به فرقه
ھرات برده شده وآنجا به شکل وحشيانه مورد آزار وشکنجه قرار ميگيرند
وبعدا تيرباران شده که گورھای دستجمعی مي سپارند كه باغ فرامرزخان
يادآور اين فاجعه است .
بعد از حادثه ھرات جنرال ييپی شيف به کابل آمد تااوضاع داخلی افغانستان
را بررسی نمايد  .بعد از بررسی دقيق با رژيم دست نشانده به اين نتيجه ميرسد
درھرات اين چريک ھای حزبی بودند که از منافع حزب ودولت دفاع نمودند
بنابراين بايد نيروی شبه نظامی – سياسی از ميان افرادوفادار به حزب به
وجود آيد  .اين کار دراسرع وقت انجام شد  .جنرال عظيمی درباره واگذاری
امور نظامی به مستشاران روسی چنين می گويد  " :درآن موقع ايوان
گريگوريچ پاولوفسکی ) ستر جنرال ( قوماندان عمومی قوتھای زمينی اتحاد
شوروی و معاون وزير دفاع  ،مسئوليت انسجام امور نظامی وتربيت تنظيم
اردوی افغانستان را برای مقابله با مخالفين دولت به عھده داشت  .تورن
جنرال ليونيکاليوويچ گوريلوف به حيث لوی مستشار نظامی شوروی در
افغانستان کار ميکردند وبوريس سميونوويچ ايوانف ) تورنجنرال ( نماينده کی .
جی  .بی درافغانستان بود  .بعد ھا عوض پاولوفسکی  ،دگر جنرال سلطان
کيکزويچ موگاتيف درنوامبر  1979به عوض گوريلوف مقرر گرديد  .آنھا
ھمراه با ھيات ھای نظامی شوروی برای تشکيل يک اردوی دارای کميت
وکيفيت عالی محاربوی که بتواند ازدست آوردھای انقال ب ثور دفاع نمايد
دست بکار شدند " ) اردو وسياست صفحه ( 160
به ھمين ترتيب جنرال عظيمی دراين باره نقلی از ) کتاب افغانستان گذرگاه
کشور گشايان می آورد  " :جانب اتحاد شوروی تعھد سپرد که سالح ،
تخنيک  ،مھمات وضروريات الزم اين اردوی دوصد ھزار نفری را به
افغانستان بصورت عاجل کمک نمايد  .فقط يک ھفته بعد از خاموش شدن
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شورش ھرات ھواپيما ھای باربری اتحاد شوروی که محموله ھای آنھا تانک
 ،نفر بر زرھی وھليکوپتر توپ دار بود به مرکز افغانستان سرازير گرديدند .
گام دوم کار برد وسايل مذکور به گونه دقيق بود  .جنرال الکسی يــپـيـشيف
مسئول امور سياسی قوای مسلح شوروی ھمراه با شش جنرال ديگر غرض
ارزيابی روحيه نظم ارتش افغانی به کابل مواصلت نمودند .آنھا دريافتند که
روحيه ارتش پائين ونظم آن سست است  .از اينرو بعد از ارزيابی ضرورت
مشاوران بيشتر نظامی پيش گرديد " .
نقل فوق به خوبی بيانگر آنست که رھبری نظامی – سياسی بدست نظاميان
شوروی که ازاعضای بلند پايه مقامات روسی وحتی اعضای کی  .جی  .بی
اند  ،ميباشد  .اما آقای پنجشيری ميگويد که " نورمحمد تره کی و حفيظ ﷲ
امين به امرونھی مقامات بلند پايه حزبی ودولتی شوروی درعمل بی اعتنا "
بوده و خواھان " عدم مداخله درامور يکديگر" بودند  .آيا واقعا چنين است ؟
اگر جواب مثبت است پس چرا زمانيکه تره کی ازکنفرانس کشوھای " غير
متعھد " به مسکورفت روسھا از اوخواستند که امين را بردارد و بجايش
کارمل را به دولت شريک کند ھيچگونه حرفی بميان نيامد وبدون چون وچرا
پذيرفت ؟ تره کی که دايم ميگفت  " :من و امين مانند انگشت و ناخن ھستيم ،
ھيچکس نمتيواند مارا از ھم جدا کند " پس چطور شد که خودش حاضر به جدا
کردن ناخن از انگشت گرديد  .نه اينطور نيست از خود شما اقای پنجشيری
گرفته تاامين  -تره کی ،كارمل وتمامی کدرھای رھبری حزب رويزيونيستی
تان ھمه گوش بفرمان روس ھا بوده وھستيد  .چنانچه درزمان قدرت نجيب
خود تان با يکعده از فرکسيون خلق به شمول صالح محمد زيری طرحی را
تدوين نموديد تا قدرت دولتی بشما انتقال نمايد وآنرا از طريق سفارت به
گرباچف عرضه نموديد که مورد قبول گرباچف واقع نميشود وآنرابه نجيب
فاش ميکند  .روی اين موضوع که نوشته خود تان است بطور مفصال
درقسمت کودتای تنی صحبت خواھيم نمود وحتی قبل از کودتای تنی آقای
گالب زوی وتنی به پای بوسی گرباچف ميروندتا نجيب را برکنار نموده
وحسن شرق را جايگزين آن نمايد وقدرت را به فرکسيون خلق بدھد که اين ھم
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موثر واقع نميشود وبااالخره فرکسيون تان تحت رھبری تنی کودتا ی نافرجام
را عملی ميکند  .اين ھا بيانگر آنست که تا چه اندازه " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " وابسته به روس ھا بوده وتحت فرماندھی شان حرکت ميکرد .
حتی طبق گفته خودتان که اشپز امين عضو کی  .جی  .بی وتبعه شوروی بوده
است  .روسھا حتی تا حرم سرای تره کی وامين جای داشتند  .اما تره کی وامين
به امرونھی آنھا گوش نمی دادند )!( جای تعجب است  .عظيمی نقش
مستشاران روسی را قبل ازتجاوز روس بداخل افغانستان چنين بازگو مينمايد :
" ستر درستيز اتحاد شوروی با عالقه مندی خاصی جريان تجھيز وتشکيل
اردوی افغانستان را تعقيب ميکرد  .مارشال اگارکوف لوی درستيز ،ھرروز
درباره وظايف انجام شده از طريق لوی مستشار نظامی خويش راپور
ميگرفت وھدايات جديد وجديد تر صادر ميکرد  .دراين امر مارشال اخرا
مييف معاون اول ستر درستيز شوروی مسئول بود  ،بعد ھا مارشال سرگی
سکولوف معاون اول وزير دفاع اتاد شوروی  ،به حيث مسئول درجه يک
امور نظامی افغانستان تعيين شد وھنگام داخل شدن اردوی  40شوروی
)قطعات محدود( درافغانستان عمليات مذکور را مستقيما سوق واداره مينمود "
نقل فوق بصورت رک وصريح بيان ميدارد که نقش رھبران " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " در اصل ھيچ بوده وفقط آنھا نقش عروسکان
کوکی را بازی مينمودند .تمام گزارشات يوميه از طريق مستشاران به
روسيه داده می شد واز آن ھدايات ودستورات جديد صادر ميگرديد وطبق آن
ھدايات کارھا انجام ميشد  .حال بگذار که پنجشيری ھرچه دلش ميخواھد برای
تبرئه رھبرانش بگويد  .اما آفتاب به دو انگشت پنھان نميشود  .جنايات
ووابستگی شان به ھمه مردم آشکار است  .با تمام اين تالش ھا ی مذبوحانه
روسھا ھم نتوانستند که " امنيت " را تامين کنند  .روز تاروز به شدت وحدت
قيام ھا افزوده می شد  " .روز دوم سرطان  1358مردم چنداول دست به قيام
زدند علت قيام ،دستگيری وکشتار مامورين پوليس چنداول خلع سالح گرديد .
بعدا مردم به تظاھرات ادامه داده وعده زيادی از مردم به آنھا پيوستند .
دراين ھنگام اردوی پوشالی سر ميرسد وبه مدت چھار ساعت در داخل جاده ھا
ی کابل بين ارتش تا به دندان مسلح ومردمی که با چوب وچماق وعده ای ھم
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که تفنگی از ماموريت ھا گرفته بودند ادامه می يابد  .دراين جنگ عده زيادی
ازمردم کشته ميشوند مورخين تلفات اين قيام را سه ھزار نفر گفته اند که ھمه
شان درگور ھای دستجمعی دولت دفن گرديده اند  .اين قيام مورال ارتش
پوشالی را پايين می آورد  .رژيم پوشالی تره کی برای باالبردن مورال ارتش
بازدامن اربابش را ميگيرد  ،زيرا بدون ارباب امکان بقای " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " وجود نداشت  .چنانچه وقتيکه شوروی فرو پاشيد
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " با آن سازوبرگ نظامی مرد وقدرت را
دودسته به رقيب تسليم نمود دراين زمان روسھا برای سرکوبی قيام کنندگان و
فرونشاندن خشم شان مشاورين راھمراه با اسلحه زيادی به افغانستان فرستاد
که ازجمله ميتوان از تانکھای ت  ، 62طيارات محاربوی ميگ  21و  34بال
ھليکوپتر ھای می –  17را نام برد  .با اين ھمه ارسال سالح ومستشاران
نظامی قيام فروکش نکرد وبتاريخ  21مارچ  1979فرقه جالل آباد سر به
شورش گذاشت که قوماندان فرقه ويکعده از صاحب منصبان خلقی را دراين
قيام کشت  .اين شورش به شکل فجيعی سرکوب گرديد  .طبق محاسبه
گزارشگران بيش از دوصد نفر دستگی واعدام شدند .به ھمين ترتيب در 14
اسد  1358قيام باالحصار رخ داد که ازساعت  11ظھر الی تاريکی شب ادامه
داشت  .اين قيام به رھبری " سازمان رھايی " در وحدت با احزاب جھادی
شروع ميگردد ودرحقيقت کودتای نظامی عليه رژيم تره کی  -امين بود  .اين
قيام نيز به شکست می انجامد وطبق ادعای آنتونی ھايمن  400نفر به قتل
ميرسند  .اما ازاينکه آقای جنرال عظيمی آن قيام را مربوط به شعله يی )
مائوئيست ھا ( ميداند صحت ندارد  .زيرا که ازسال  1351به اين طرف
ديگر " گروه انقالبی " وبعد ھا " سازمان رھايی " نه مائوئيست بودند ونه
شعله يی  .اين گروه  ،که بعدا بنام " سازمان رھائی" عرض اندام نمود ،از
ابتدا تا ھمين حاال از خط مشی رويزيونيستی سه جھانی تينگ سيا ئوپينگ
پيروی ميکند  .اينھا نه تنھا مائوئيست نيستند  ،بلکه از جمله مخالفين سرسخت
مائوئيزم بوده ودرجھت مخالف مارکسيزم  -لنينيزم  -مائوئيزم ايستاده اند.
اينھا ھم مانند رويزيونيست ھای " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " مبارزه
ضد مارکسيستی را ازدرون جنبش مارکسيستی شروع نموده اند  .مائوئيست
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ھا ھمانطوريکه ازابتدا با کودتا ومبارزه پارلمانی مخالف بودند وآنرا خط
مشی ارتجاعی ميدانست ھمين اکنون ھم روی ھمين خط استوار اند  .کودتا
ومبارزات مسالمت آميز ) کامال علنی  ،قانونی و پارلمانی ( را خالف منافع
توده ھا دانسته وبا آن سخت مبارزه مينمايند .
بتاريخ  20جوالی در منطقه گرديز اھالی پکتيا قيام می نمايند که درنتيجه دو
نفر مشاورين روسی نيز به قتل ميرسند وھم چنين قيام ديگری به تاريخ 11
اگست  1979درواليت پکتيا ناحيه زرمت اتفاق می افتد که به فرقه 12
گرديز تلفات سختی ميرسد وبه تعقيب آن عالقه داری ھای حصه اول وحصه
دوم پنجشير نيز مورد حمله اھالی قرار گرفت  .افراد خلقی را بقتل رساندند
وسالح ومھمات شانرا تصرف نمودند .
********************************************************

کودتای امين
بعد از قيام ھا وشورش ھای پی درپی روسھا بفکر تغيير مھره دردستگاه
دولتی شدند .وقتيکه تره کی پس از شرکت درکنفرانس کشورھای " غير متعھد
" درکيوبا درراه بازگشت به افغانستان درمسکو توقف نمود  .روسھا فرصت
را غنيمت شمرده وبرژنف از او استقبال گرمی نمود  ،عکس تره کی در
صفحه اول روزنامه پراودا چاپ شد  .برژنف برای رسيدن به ھدفش بين تره
کی وکارمل مالقاتی را ترتيب داد وبرای تره کی گوشزد نمود که عناصر
نظامی را درکابينه تقويت نمايد وخودش را از شر امين نجات داده وجای آن
کارمل را جايگزين کند  ،تره کی نيز با اين گفته برژنف موافقه نمود .
داود ترون ياورتره کی که روابط نزديک با امين داشت وامين به ھمين
خاطراورا به صفت ياورتره کی برگزيده بود ,به امين اين موضوع را اطالع
می دھد.امين با استفاده از قدرت خويش  ،اسلم وطنجار  ،شير جان مزدوريار ،
سيد محمد گالب زوی و اسدﷲ اين جانی جنايتکار را از وظيفه سبکدوش
مينمايد  .دستگير پنجشيری درمقاله ای تحت عنوان " دوروز خونين تاريخ "
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دراين باره می نگارد  " :پس از کنفرانس جنبش عدم انسالک در کيوبا ،
زمينه آشتی نورمحمد تره کی با ببرک کارمل ووحدت مجدد ھر دوفرکسيون
خلق وپرچم با برابری حقوق ورھبری تره کی درمسکو مساعد شده بود ...
مذاکرات پشت پرده وغير رسمی رھبران خلق وپرچم نھان از نظر دکتر شاه
ولی وزير امور خارجه  ،درمسکو سازماندھی شده بود ولی حفيظ ﷲ امين
بوسيله سيد داود ترون وياور نظامی نورمحمد تره کی ازين تماسھای پشت
پرده آگاھی يافته بود از آن پس بحران اعتماد ميان استادوشاگرد به شکل بحران
سياسی انکشاف کرد  .نورمحمد تره کی پيش ازاينکه حفيظ ﷲ امين واين
سنگ بزرگ را آبرومندانه وبا نام نيک از جلوخود بردارد ودور کند  .حفيظ
ﷲ امين پيش دستی کرد .وطنجار  ،مزدوريار  ،گالب زوی واسدﷲ سروری
 ،اين چھار يار وچھار پايه نظامی نورمحمد تره کی راخودرسانه سبکدوش
ساخت و خبر برکناری آنرا ازراديو افغانستان نشر کرد  .درنتيجه اين
بازيھای پشت پرده برای حفظ کسب قدرت سياسی قھرمانان قيام ثور مخفی
وغالبا به شوروی پناھنده شدند  .نورمحمد تره کی عمال بی نقش شد وحفيظ
ﷲ امين برقوای مسلح وسازمان ھای حزبی سلطه بی چون وچرا يافت واز
گزارشدھی اوضاع سياسی – نظامی افغانستان نيز به بھانه نبود اعتماد متقابل
گردنکشی کرد  .سرانجام به وساطت سفير کبير ومقامات بلند پايه نظامی
اتحاد شوروی وبا تدابير شديد امنيتی به نزد تره کی وبه خانه خلق آمد وبه
ھنگام باالشدن به زينه ھای قصر از سوی ياوران نظامی نورمحمد تره کی
عليه حفيظ ﷲ امين بروز  14سپتامبر  24 ) 1979سنبله  ( 1358فير صورت
گرفت  .سيد داود ترون ياور نظامی قبلی نورمحمد تره کی وگماشته امين کشته
وزيرک بادی گارد امين زخمی شد  .حفيظ ﷲ امين بسيار ماھرانه ومعجزه
آسا خود را زنده کشيد وسفير شوروی نيز از محل واقعه فرار کرد بيدرنگ
خانواده  ،برادر و برادر زاده گان نورمحمد تره کی به خانه خلق ) ارگ (
انتقال يافت وعمال محاصره وبازداشت شدند وپيوند رھبری حزبی ودولتی به
اين ترتيب با داخل وخارج کامال قطع شد وحفيظ ﷲ امين جلسه دفتر سياسی
وشورای انقالبی جمھوری دموکراتيک خلق افغانستان را بروز  15سپتامبر
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 1979دعوت کرد "  .واقعا که تره کی به " امرونھی روس ھا گوش "
نميداد؟!!
ھمين امرونھی روس ھا بود که شاگرد وفادار استادش را خفه نمود وناخن را
از انگشت جدا کرد واطاعت ازھمين " امرونھی " بود که افغانستان به
مستعمره کامل روسھا درآمد  .درحاليکه بحران بين تره کی وامين تامرز قتل
يکديگر رسيده وھردوی شان ميدانند که ديگر نميتوانند باھم زندگی کنند
وھيچگاه حاضر به رويا رويی شدن نمی باشند .زيرا که ميدانند در اين رويا
رويی مرگ يکی حتمی است  .اما زمانيکه " سفير شوروی ومقامات بلند پايه
نظامی " شوروی ازآنھا ميخو اھد که با حضورداشت شان بنشينند .
ھردوحاضر وآماده می شوند  ،ھرکدام از طرفين ميدانند که اگر ازدستور
سرکشی کنند نابودی شان حتمی است  .اما اين بار نشست ھم طبق نقشه برژنف
نتيجه نداد  ،امين موفق ميگردد که تره کی را ازجلو بردارد وبرمسند قدرت
تکيه زند وتره کی را بشکل مرموزی به قتل رساند جنرال عظيمی در صفحه
 202کتاب اردو وسياست قتل تره کی را چنين توضيح ميدھد  " :درقتل تره
کی بنا به اعتراف آمر مخابره گارد تورن عبدالرئوف برعالوه خودش ،
محمد يعقوب لوی درستيز  ،جان داد قوماندان گارد  ،روزی معاون سياسی
گارد  ،اقبال آمر اطالعات گارد اشتراک داشتند  ،آنھاتره کی راھمراه با
خانمش درکوتی باغچه انتقال داده وبعد ازآنکه خانم وی را به بھانه تداوی
اش ازوی دور ميکنند  ،توسط روزی واقبال افسران گارد درمحضر
عبدالودود ذريعه بالش خفه ساخته وبه قتل ميرسانند وشب ھنگام جسد وی را
در قول آب چکان دفن ميکنند " بدين ترتيب امين توانست که ناخن را از
انگشت جدا نموده وبر رھبری حزبی ودولتی حکمروايی نمايد .
بعد از خفه نمودن تره کی به دستور امين " لست بزرگی که نام ھزاران تن
زندانيان سياسی درآن درج وترتيب گرديد و درديوار ھای وزارت داخله
نصب شد  .وی اعالن کرد که بنابه دستور نورمحمد تره کی اين اشخاص کشته
شده اند  .در لست مذکور نام زن  ،مرد  ،پير وجوان يافت می شد که بی
رحمانه از بين برده شده بودند  .مردم با اين اطالع به واليت کابل ووزارت
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داخله يورش بردند  .قيامی برپا گرديد .صدای شيون وزاری مردم که اسم
عزيزان ووابستگان خودرا پيدا ميکردند  ،گوش فلک را کر ميکرد  .تمامی
افراد به تره کی وامين لعنت می گفتند  .لست ھا را بزودی از ترس قيام مردم
از ديوار ھا برداشتند وبا استفاده از موقع مناسب کسانيکه می توانستند درآينده
باعث درد سر برای امين گردند درھمان شب وروز مخفيانه از بين برده شدند
" چه تره کی دستوربه کشتن افراد متذکره داده باشد ويا نداده باشد درقتل مردم
بيگناه شريک است و ازجمله جنايتکاران شمرده می شود  .کادرھای رھبری
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " ھمه دراين جنايات ھولناک شريک اند .
اين جنايتکاران تمامی مغز ھای متفکر وانقالبيونی که دست شان به آنھارسيد
کشتند وازھمه بيشتر عقده مندی با شعله يی ھا داشتند  .فقط ھر کسيکه بنام
شعله يی دستگير نمودند از بين بردند  .طبق احصائيه گرفته شده طوريکه قبال
ھم يادآوری نمودم که ازولسوالی جاغوری واليت غزنی به تعداد  700نفر
شعله يی توسط رژيم فاشيستی به شمول رفيق اکرم ياری کشته شده اند  .ننگ
ونفرين باد بر جنايتکاران وجنايت پيشگان .
درحکومت  18ماھه تره کی  -امين مردم افغانستان طی يک سرکوب
وحشتناک قتل عام شدند  ،مجموعا صد ھزار نفر در اين مدت ناپديد شدند .
مخالفين با کوچکترين بھانه ای دستگير وناپديد می شدند  .اين عمل وحشيانه
سرکوب وقتل درزمان حکومت صدروزه امين به شکل ديوانه وار آن ادامه
داشت.
برژنف وکاسگين فورا از امين پشتيبانی خود را اظھار کردند واعالم نمودند
که " روابط برادری بين اتحاد جماھير شوروی و افغانستان انقالبی بيش ازاين
گسترش خواھد يافت " درماه بعدنيروھای شوروی درداخل افغانستان مستقر
گرديده وپايگاه ھوايی بگرام وقسمتی از فرودگاه بين المللی کابل رادراختيار
خويش قرار دادند  .اما تغيير مھره و پشتيبانی روس ھا وآوردن قشون
درميدان ھوايی بگرام ھيچ سود نبخشيد وروز تا روز صف بندی عليه رژيم
وابسته به روس زياد تر شد  .دراين زمان لوای کوھی اسمار عليه خلقی ھا
قيام نمود واين قيام تحت فرماندھی دگرمن عبدالرئوف صافی صورت گرفت .
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نامبرده والی کنر وافسران خلقی لوا را غافلگير نموده وھمه شان راتير باران
نمود  .ھمراه با پرسونل  ،اسلحه ومھمات لوا به داخل دره شيکل ميرود  ،تابه
مقاومت خويش عليه رژيم دست نشانده به پردازد  ،ولی درآنجا درمحاصره
يکی از قوماندانان جھادی قرار ميگيرد  ،چون نمی خواھد که با ايشان
درگيری کند لذا اسلحه ومھمات را به قوماندان تسليم نموده وخودش به
پاکستان ميرود.
دراين ھنگام مردم تره خيل نيز ناگھانی وبه شکل غافلگيرانه به ميدان ھوايی
خواجه رواش حمله ميکنند وجنگ بين مردم وقوای دولتی از ساعت ده صبح
آغاز ميگردد .گرچه دراين جنگ عده زيادی ازافسران خلقی کشته شدند
وتعداد طيارات وتانک طعمه حريق گرديد  ،اما قيام مردم درھمان روز به
شدت سرکوب گرديد واشک و خون  ،شجاعت وراد مردی از خود به يادگار
گذاشت .
روس ھا از مدت ھا پيش به اين نتيجه رسيده بودند که بايد کارمل بر مسند
قدرت تکيه زند و نتوانستند که طرح نقشه وحدت کارمل با تره کی،را پياده
نمايند .لذا باتذوير وريا حکومت امين را برسميت شناخته وشروع به آوردن
نيروی نظامی اش به داخل افغانستان نمودند وزمينه انھدام رژيم امين راآماده
ساختند .
********************************

روز ششم جدی
و
تھاجم سوسيال امپرياليزم به افغانستان
قبل از اينکه وارد بحث تھاجم ارتش اشغالگر سوسيال امپرياليزم روس به داخل
افغانستان شويم الزم است که پيرامون شخصيت ببرک کارمل بطور خالصه
نظری بيفگنيم .
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ببرک کارمل عضو کی  .جی  .بی - :
روس ھا برای پيدا نمودن جای پا در افغانستان از ھر حيله ونيرنگی کار
گرفتند  .ابتدا قرضه ھای مالی وصدور اسلحه را روی دست گرفتند وبعدا
تعدادی از افراد استخباراتی خويش را زير نام مشاور ومتخصص به افغانستان
فرستادند .عمال دست اندرکار سياسی شده تا بتوانند افراد و گروه ھای را پيدا
نمايند وسازماندھی کنند که اھداف خاص روس ھا را درآينده به افغانستان بر
آورده بتواند .
روس ھا از ھمان ابتدا به صدور سرمايه و قرضه ھای اسارت بار به خاندان
شاھی متکی شده وسردار محمد داود را برای پياده نمودن اھداف خويش بر
گزيدند .البته روس ھا تنھا با اتکاء به خاندان شاھی بسنده نکردند  ،بلکه به
کمک داود خان به جستجوی روشنفکران ظاھرا فعال و لفاظ برآمد.
سوسيال امپرياليست ھا از طريق خاندان شاھی ) سردار محمد داود ( توانست
که با تره کی و کارمل آشنا شود کارمل که در دوره تحصيلی اش  ،در داخل
اتحاديه محصلين که درزمان شاه محمود تاسيس شده بود فعاليت مينمود ،
اودراين دوره مدت کوتاھی را به زندان سپری نمود  .ببرک کارمل بيشتر از
ھمه مورد توجه سوسيال امپرياليست ھا قرار گرفت  .کارمل از يکطرف
توانست که اعتماد روس ھا را نسبت بخود بدست آورد واز سوی ديگر در
ساختن " اتحاديه پشتونستان " و " کلوپ ملی " با سردار داود ھمکاری ھای
بی شائبه نمود " کلوپ ملی " يکی از سازمان ھای ) علنی ( " جمعيت
مخفی پشتون " بود  .کارمل در زمان تاسيس " کلوپ ملی " از جمله
اعضای مخفی اين تشکيل بود .
چرا روس ھا از ميان خاندان سلطنتی داود خان را انتخاب نمود ؟ شبکه ھای
استخباراتی روس بعد از تحقيق دريافتند که داود خان شھزاده احساساتی ،
پرانرژی  ،شھرت طلب وخواھان قدرت سياسی است  .بدين ملحوظ روس ھا
سعی نمودند تا با سردار داود خان طرح دوستی را ريخته واورا از راه تشويق
 ،تحريک وخوش بين درراه ھدف ھای سياسی خود داشته باشند  .بدين ملحوظ
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روس ھا برای رسيدن به اھداف سياسی شان ابتدا روی داود خان متکی شده
وازين طريق روابط نزديکی با ببرک کارمل ونورمحمد تره کی حاصل نمودند
 .بعد از اينکه سردار داود خان از صدارت استعفا داد  ،ببرک کارمل وتره کی
با استفاده از قانون شاھی " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " را پی ريزی
نمودند  .يک نکته قابل ياد آوری است که تمامی کدرھای برجسته " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " برای مسکو سرسپرد ه وخادم بودند  ،ولی
ببرک کارمل دست ھمه را به اين خدمت گذاری از پشت بسته و پيش از ھمه
ثناخوان سوسيال امپرياليست ھا وعضو کی  .جی  .بی بود .
ببرک کارمل از يکسو با خاندان شاھی ) سردار داود خان ( روابط مستحکم
داشت و ھميش به خانه اش دررفت وآمد بود وازسوی ديگر از طريق اين
روابط ارتباطش را با سفارت روس مستحکم نمود وھميش برای گرفتن دستور
با سفارت در تماس بود  .آقای صباح الدين کشککی در باره کارمل و روابط
آن با شوروی ھا چنين می نگارد  " :آقای کارمل را در مھمانی ھای
ديپلوماتيک در دھه  1960واوايل دھه  1970می ديدم وبوضاحت مشاھده
ميکردم که تا چه حد تماس ھای او تحت اداره ومراقبت مامورين سفارت
شوروی قرار داشت  .يک ديپلومات امريکايی مشاھده کرده بود که ھرگاھی
که او در محفلی با کارمل به حرف زدن شروع ميکرد  ،يک مامور سفارت
شوروی راه خود را از بين ساير مھمانان به سوی ايشان پيدا ميکرد  .ديپلومات
گفت باری او به کارمل به صيغه  ،شوخ طبعی گفت  " :چه گپ است ؟ آيا
ايشان بر تو اعتماد ندارند ؟ " کارمل خنده کنان گفت که اين نوع اتھامات
کامال غلط ميباشد و شوروی ھا در صحبت ھای او به حيث دوستان او
اشتراک می ورزند  .اين ديپلومات روز ديگر ديد که کارمل تنھا ايستاده است
وکوشيد پيش از اينکه روس ھا بيايند با او به تنھايی صحبت کند  ،ولی صرف
چند دقيقه نگذشته بود که يک مامور سفارت شوروی آمد ودرپھلوی شان جا
گرفت  ) " .دھه قانون اساسی  ...صفحه ( 91
از نقل قول فوق به خوبی می توان به اين نتيجه رسيد که ھم مامورين
استخباراتی امريکا و ھم مامورين شوروی دريافته بودند که ببرک کارمل
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بھترين مھره برای پياده کردن اھداف سياسی شان در افغانستان است .از اينکه
مامورين استخباراتی روس توانسته بودند که در ديد و بازديدھا روی کارمل
اثر بگذارند و از طرف ديگر گرايش سردار داود به شوروی و داشتن روابط
حسنه کارمل با داود خان  ،زمينه مساعدی را برای روس ھا بوجود آورد که
کارمل به عنوان اجنت و عضوکی  .جی  .بی برای پياده کردن اھداف سياسی
روس ھا وارد کارزار معرکه سياسی افغانستان گردد .در اينجا بد نيست که
نظری به ھمکاری ھای ببرک کارمل و رفقايش با داود خان بيندازيم  .اينک
چند نکته از ھمکاری ھای ببرک کارمل و يکعده از رفقايش ) جيالنی باختری
 ،سيد حسن ومير آقا ( با داود خان را تذکر می دھم  " :جيالنی باختری بعد از
فراغت از فاکولته حقوق ھمکار صميمی داود گرديد .و در وزارت زراعت بود
و از امتيازات چانس خارج برخوردار  ،قبل از کودتا و بعد از آن دارای پست
ھای خوب مثال بعد از کودتا وزير زراعت گرديد .ناگفته نماند که ببرک کارمل
نيز چند وقت بعنوان ترجمان انگليسی ھمکار نزديک " عدالت " وزير زراعت
دوران صدارت داود بود روی ريفورم ارضی که داود خان آرزوی آنرا داشت
مشترکا در آن زمان کار می کردند .سيد حسن بعد از فراغت تحصيل فاکولته
حقوق راسا بصدارت عظمی به حيث معاون مدير قلم مخصوص ) حسن شرق
( اجراء وظيفه می کرد اما مير آقا که بمواد مخدر معتاد شده بود به چوکی ھای
بلند نرسيد  ،بر ضد قاچاق بران غير دولتی مبارزه می کرد تا صحنه قاچاق
بران دولتی را صادر سازد که اين وظيفه را از تماس نزديک خود با فاميل
رسول جان رئيس ضبط احواالت به عھده گرفته بود "  ) .چند سند و مقاله در
مورد اوضاع اقتصادی – سياسی و اجتماعی افغانستان – صفحه ( 56
روس ھا که منافع خود را در آنزمان در چوکات خاندان شاھی می ديدند ،
ببرک کارمل و تره کی را وظيفه داده بودند که با تمام قدرت از رژيم شاھی
رژيم شاھی را سر دادند .گرچه در سال
دفاع نمايند  ،بدين لحاظ مديحه سرايی ِ
 1346ميان شان اختالف بر سر چاکری بوجود آمد و به دو شاخه " خلق " و
پرچم منشعب شدند  ،اما از لحاظ ايدئولوژيک – سياسی ھيچگونه اختالفی
نداشتند ھر دو فرکسيون ھمان خط برناموی جريده " خلق " را تاييد می نمودند
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و ھر کدام جداگانه به توصيف و تمجيد خاندان شاھی پرداختتند .ھر دو جناح
انشعابی از نظر نئوريک مدافع رويزيونيزم خروسچفی بوده و مشی حزبی و
مبارزاتی شانرا که ھمان پنج اصل ھمزيستی مسالمت آميز رويزيونيستی حزب
" کمونيست " شوروی تشکيل ميداد  .اختالفات ميان شان به حدی رسيد که
فرکسيون خلق ببرک کارمل را اشراف زاده و خادم ارتجاع می خواندند .در
اين باره کشتمند می نويسد  " :اينک با حضور حفيظ ﷲ امين در کميته مرکزی
 ،تحريکات عليه جناح کارمل روز تا روز شدت اختيار می کرد .ايشان کارمل
و برخی از ھمکاران نزديک وی را به اشرافيت و خدمت به منافع استراتيژيک
طبقات حاکمه متھم می نمودند " ) يادداشت ھای سياسی و رويدادھای تاريخی
– صفحه ( 174
خادم بودن کارمل به طبقات حاکمه و اشرافيت اتھام نيست  ،بلکه يک حقيقت
است نه تنھا کارمل خادم اشرافيت وطبقات حاکمه بود بلکه تاريخ به اثبات
رساند که تمامی کدر ھای رھبری " حزب دموکراتيک خلق افغانستان "
بھترين خادم به ارتجاع واشرافيت وسوسيال امپرياليست ھا بوده وھميشه در
موضع طبقاتی اشراف فئودال – بورژوا بيروکرات قرار گرفته بود .
زمانيکه فرکسيون خلق  ،ببرک کارمل و دارودسته اش را اشراف وخادم
طبقات حاکمه خواندند  ،فورا پرچم نسخه ای را تحت عنوان " گوشه ای از
زندگی نورمحمد تره کی " پخش ميکند  " .نورمحمد تره کی عامل  CIAبا
وظايف جديدی که از طرف اين سازمان جاسوسی ميگيرد  ،بعد از سفر به
انگلستان از راه پاکستان با مصئونيت واطمينان واردکابل می شود  .وبعد از
بدست آوردن اطالعات از ضبط واحواالت )سازمان امنيت ( نخست
درنمايندگی کمکھای تکنيکی و يونسکو ملل متحد درکابل  ،به سمت مترجم
ومنشی و سپس برای سفارت امريکا  ،بازھم به سمت مترجم انگليسی ايفای
نقش ميکند  .بعدا بنا به مصلحت وايجاب وظايف عمده ای که به عھده
نورمحد تره کی بود  ،به دستور  CIAوی مؤظف ميشود  ،درزمان حکومت
يوسف ظاھرا از محوطه سفارت امريکا دوری نمايد  " ...بر گرفته شده از
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کتاب چند سند ومقاله درمورد اوضاع اقتصادی سياسی واجتماعی افغانستان
صفحات . 194 -193
بدين طريق روابط ھردو اجنت به تيرگی کشيد ومدت ده سال مبارزات
سياسی خويش را برای خدمت گذاری به خاندان سلطنتی در جھت تامين
منافع روس ھا به پيش بردند وزمانيکه منافع روس ھا تقاضا نمود  ،دوباره
متحد شده وبرای برآوردن اميال روس ھا تحت رھبری اش به قدرت سياسی
تکيه زدند  .ناگفته نبايد گذاشت  .زمانيکه رژيم ارتجاعی شاھی داکتر
عبدالرحمن محمودی را درمحکمه مضحکه خويش احضار نموده  ،و وی را
ميخواھد به جرم مطالعه آثار مارکسيستی محاکمه نمايد  .ببرک کارمل به
عنوان شاھد به محکمه حاضر ميشود  .قاضی کتاب مانيفيست را از زير
ميزش گرفته از کارمل پرسان ميکند که اين را از کجا آورده ايد ؟ کارمل می
گويد که اين کتاب را از محمودی گرفته ام .اين شھادت کارمل زمينه ساز
زندانی نمودن فقيد عبدالرحمن محمودی گرديد.
ھمانطوريکه تره کی برای بدام انداختن مبارزين " ويش زلميان " نقش
اساسی را بازی نمود به ھمين طريق کارمل نقش خود برای بدام انداختن
محمودی  ،غبار وياران شان ايفا نمود که اين عمل در جريان تظاھرات دوره
نھم شورا بوجود آمد ولست سياه از قبل تھيه شده از مبارزين آن دوره در
اختيار پوليس قرار گرفت که شامل نام عبدالرحمن محمودی  ،آقای شايان از
حزب خلق  ،مير غالم محمد غبار  ،مير محمد صديق فرھنگ ،داکتر ابوبکر ،
سرور جويا  ،براتعلی تاج  ،فتح فرقه مشر  ،فاروق اعتمادی  ،عبدالحی
عزيزو قيوم رسول از حزب وطن بود  .به اين طريق مبارزات آن دوره نيز
سرکوب گرديد .
آقای کشککی در صفحه  92کتاب دھه قانون اساسی روابط کارمل با روس ھا
را چنين می نويسد  " :در يک محفل ديپلوماتيک در سفارت شوروی  ،کارمل
که درآنوقت عضو ولسی جرگه ) پارلمان ( بود  ،به اتاقی رفت که درآنجا
سفير شوروی صرف اعضای خاندان سلطنتی واعضای برجسته حکومت را
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پذيرايی ميکرد  ،کارمل دريک چوکی خالی بدور ميزی نشست که سفير
شوروی الکساندر پوزانف با يکتعداد وزرای افغانستان نشسته بودند  .کارمل
کوشيد به سفير شوروی وانمود سازد که وزرا دوستان او ھستند و حتی ميتواند
با ايشان خوش طبعی کند  ،ھنگاميکه او با يکی از وزرا به خوش طبعی
شروع کرد  ،سفيرشوروی  ،با قھر بسوی کارمل نگاه کرد وبا اشاره چشم به
اوھدايت داد تا محل را ترک بگويد  ،وزيری که در گرد ميز درآن وقت
نشسته بود ملتفت شد که کارمل اتاق را به عجله ترک گفت " .
مطالب فوق به خوبی بيانگر آنست که ببرک کارمل در خدمت استخبارات
روس ھا قرار گرفته بود  ،وبا تمام کسانيکه روابط داشت بايد که اين روابط
را با روس ھا معرفی مينمود  .اين روابط تا زمان مرگش با روس ھا قطع
نگرديد  .به ھمين علت بطور مرتب در سفارت روس در رفت وآمد بود  .به
ھمين طريق روابط کارمل با داود نيز تا زمان کودتای  7ثور  1357ادامه
داشت وبر اساس ھمين روابط بود که کارمل درزمان کودتای ھفت ثور
مخالف کشتن داود بود .
آقای کريم پيکار پامير در صفحه  106کتاب افغانستان از شجاع الملک تا
ببرک کارمل در باره روابط داود خان و کارمل می نويسد  " :من ) نگارنده (
خود با وی ھنگام قدم زدن در خيابان عريض " آريانا " مشاھده کردم که
چند تن از افراد وسخنگويان جناح مربوط به " ببرک کارمل " قبل از براه
اندازی يک مظاھره شھری  ،با پارچه ھای سرخ رنگ که روی آن ھا شعار
نوشته شده و درداخل موتر حامل آنھا قرار داشت ،از منزل سردار محمد داود
واقع در بخش شمالی ارگ سلطنتی خارج شد  " .دراين زمان روس ھا منافع
شان را بيشتر در وجود سردار داود خان می ديدند  .مامورين استخباراتی
وظيفه داشتند که در تقويت او برای رسيدن به قدرت جديت بخرج دھند .
کدرھای رھبری " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " و بخصوص ببرک
کارمل حسب دستورات روس ھا حرکت می نمودند  .کارمل که عضو کی .
جی  .بی بود دراين زمينه از ھمه فعالتر وروابط محکم تر با داود خان داشت
 .ھرگاه صحبت از ببرک کارمل به عنوان عضو کی  .جی  .بی پيش ميآيد ،
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جنرال عظيمی عکس العمل نشان داده و ميگويد  " :درباره ببرک کارمل
واتھام بستن به افراد مشخص به حيث عامل کی  .جی  .بی اسناد وشواھد
قانع کننده ضرورت است و نمی توان او را با يک حرف عضو کی  .جی .
بی دانست "  .معلوم نيست که آقای عظيمی چه اسناد ومدارکی ميخواھد که
باال تر ازاين اسناد ومدارک باشد .زمانيکه کارمل را فرکسيون خلق به عنوان
سفير به خارج تبعيد نمود  .دولت شوروی کابينه ای پرچمی ھا را در مسکو
ساخت وھمان کابينه ساخته شده زوسھا ھمراه بايکصدوپنجاه ھزار عسکر
تجاوز گر به داخل افغانستان ھجوم آورده و کارمل را با کابينه اش سوار بر
تانگ بر مسند قدرت نشاند  .مگر معتبر ترازاين کدام مدرک ديگری ميتواند
وجود داشته باشد ؟ بيرون نمودن مدارک " معتبر " از درون دستگاه
استخباراتی کی  .جی  .بی وظيفه شما است  .به ھمين ترتيب وقتيکه آقای
مير محمد صديق فرھنگ در کتاب افغانستان در پنج قرن اخير می گويد که "
ببرک کارمل از سابق عضو کی  .جی  .بی بوده است " آقای عظيمی عکس
العمل نشان داده ميگويد  " :نقل قولھا ارزش حقيقی کتاب آقای فرھنگ
راتاسطح اتھام بستن روی حقايق تاريخی پايين می آورد  ،زيرا تاريخ با قرينه
سازی نوشته نمی شود  ،اگر نوشته شود ھيچگاھی به دل نمی نشيند وخواننده
را اقناع نمی نمايد  " .بلی ! حقيقت دارد که تاريخ با شايعات  ،اتھام بستن
وقرينه سازی نوشته نمی شود  .عضويت کارمل در سازمان جاسوسی کی .
جی  .بی به نظر شما اتھام است  .ھمانطوريکه تجاوز سوسيال امپرياليست
ھا را تجاوز ندانسته وآنرا کمک به مردم ستمديده وبخاطر منافع توده ھا به
بررسی می گيريد و کسانيکه با تجاوز به مخالفت برخاستند ھمه را " اشرار
" ناميديد  .درحاليکه تجاوز شوروی ھا به افغانستان يک حقيقت انکار ناپذير
است  .ھمانطوريکه تجاوز امپرياليست ھا به رھبری امپرياليزم امريکا به
افغانستان يک حقيقت ميباشد اما امروز از نظر کرزی وسيستم منحوس
حکومتی اش يک شايعه واتھامی بيش نيست !
ھمانطوريکه يک نويسنده ميکوشد که در نوشتن تاريخ قرينه سازی ننمايد به
ھمان طريق بايد سعی بعمل آورد که حقايق را کتمان نکند وحقيقت را اتھام
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نداند  .امروز آقای عظيمی درحاليکه ديگران را ازقرينه سازی ھشدار ميدھد
 ،خودش حقيقت را کتمان می نمايد وحقيقت را اتھام ميداند .اما اين گفته آقای
فرھنگ که " ببرک کارمل از سابق عضو کا  .جی  .بی بود ه " حقيقت داشته
 ،جريان زندگی وتاريخ ھم آنرا به اثبات رسانده  .ديگر جای ھيچ شک وشبھه
ای باقی نمانده است .
آقای پنجشيری ھم بعد از بيرون شدن از کشور وسکنی گزين شدن به آمريکا
متوجه شده که امين اجنت داود خان بود؛ او ميگويد که  " :حفيظ ﷲ امين از
جمله اجنت ھای داود خان بود ه چون درراس شاخه نظامی مخفی حزب قرار
داشت  ،کليه افسرانی که در شاخه حفيظ ﷲ امين کار ميکردند داود خان آنھا
را می شناخت ودرکنار اسم شان عالمت ) √ ( را زده بود وعالوه بر اين
حفيظ ﷲ امين را يک شخص انارشيست  ،حادثه جو  ،خود خواه  ،جاه طلب ،
بيرحم  ،عظمت طلب  ...ميخواند " مراجعه شود به صفحات  53و  54ظھور
وزوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان جلد دوم .
نه تنھا در ارتباط اجنت بودن امين کسی شکی به خود راه نمی دھد  ،بلکه
درمورد کليه رھبران " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " که اجنت بوده اند
جای شک وشبھه ای نيست  .چنانچه پنجشيری می گويد که  " :تره کی
ھيئات مديره " ويش زلميان " بوده ودرزمان دستگيری اعضای آن
وزندانی شدن شان  ،تره کی دستگير نگرديد  .عظيمی نيز اين را می پذيرد
که در پشت سر اين نھضت داود خان و مجيد زابلی قرار داشته اند  .به ھمين
ترتيب درآنزمان سازمان ديگری بنام " کلوپ ملی " ايجاد ميگردد که بانی
آن ھم داود خان است  .کارمل از جمله اعضای مخفی آن بشمار ميرود  .نه
تنھا امين  ،بلکه تمامی کدرھای رھبری " حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
بيرحم  ،قصی القلب وجنايتکار بودند  .اين گفته را ميتوان دردوران حاکميت
اين حزب به خوبی ديد که از ھيچ جنايتی دريغ نکردند  .سوال اينجاست که
اگر خود آقای پنجشيری ازين حرفھا مبرا بوده چرا با امين صادقانه دريک
چوکات تشکيالتی ودولتی کار می نمود ؟ چنانچه طبق گفته خودش بعد از
کشتن امين واشغال افغانستان به نام طرفدار امين به زندان ميرود وبعد از
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چندی نظر به ميانجيگيری جنرال عمر زی ) جنرال غنی صافی ( از زندان
آزاد ميشود که خودش باور به آزادی خود ندارد واز عمر زی پرسان ميکند که
مرا به پوليگون می برند ويا به شورای انقالبی ! زمانيکه مورد تفقد کارمل
قرار ميگيرد از جان ودل ھمکاری خود را با وی اعالن ميکند  .آقای
پنجشيری بامحکوم کردن يک شخص نميتواند خود را تبرئه نمايد؛ زيرا
رھبری جمعی است و کل دستورات جنايات بصورت جمعی گرفته شد وھمه
آنھا در اين جنايات دوران تره کی – امين وحتی کارمل – نجيب شريک
ھستند وازجمله ميھن فروشان اين قرن بحساب می آيند.
زمانيکه کودتای  7ثور به پيروزی رسيد  ،کارمل به عنوان فرد درجه دوم
حزبی ودولتی تعيين گرديد  .اما چندی از اين ماه عسل نگذشته بود که دوباره
اختالفات سر چوکی ھای دولتی بين شان بوجود آمد ويک تعداد بشمول کارمل
از افغانستان به عنوان سفير اخراج گرديد وچندی بعد تعدادی از فرکسيون
پرچم  ،به عنوان اخاللگر وکودتاچی دستگيرو روانه زندان گرديدند  .آقای
پنجشيری در کنار امين ايستاد وبا جان ودل با وی ھمکاری نمود  .بعد از اين
رويداد رويزيونيست ھای شوروی کابينه پرچمی ھا را در خارج کشور
تشکيل دادند وھمين کابينه ساخته وپرداخته رويزيونيست ھا در ششم جدی
 1358ھمراه با روس ھا داخل افغانستان گرديد و بر مسند قدرت تکيه زد .
زمانيکه ببرک کارمل بر مسند قدرت تکيه زد تالش بيش از اندازه نمود تا
روس ھا را صلحدوست ودوست مردم افغانستان معرفی نمايد  .او با ر ھا
گفت که " قطعات محدود نظامی کشور دوست " موقتا به خاطر " آرامش
وامنيت " شما به اين کشور آمده است و ھمين که " امنيت " در کشور بوجود
آيد دوباره برخواھند گشت  .تمام جنايات انجام شده را به امين وباندش نسبت
داد  .بااين حرکات وژست ھا از يکسو خواست تا مردم را قانع سازد که
ارتش اشغالگر برای " نجات " شان آمده و از سوی ديگر جناياتی را که "
حزب دموکراتيک خلق افغانستان " انجام داده بود آنرا تا سرحد بيماری روانی
يک تن از رھبران اين حزب تنزل دھد  .اما به ھيچوجه اين لفاظی  ،حيله و
نيرنگ نتوانست که توده ھای زحمتکش را اقناع کند  .زيرا مردم بخوبی می
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دانستند که کارمل را قشون اشغالگر به کرسی قدرت رسانده وبايد که طبق
اميال شان کار نمايد  .ديری نپاييد که قشون اشغالگر بيرحمانه ترين سرکوب
توده ھا ی زحمتکش را شروع نموده ودر طول دوران نه سالی که در
افغانستان ماندگار شدند با ھمکاری " حزب دموکراتيک خلق افغانستان "
بزرگترين ويرانی ھا را بوجود آوردند .ھيچ قريه وقصبه ای از اين ضربات
مصئون نماند  .اين حمالت وحشيانه ھوايی وزمينی توده ھای زحمتکش را به
خاک وخون کشيد وسبب کشتار بيرحمانه  ،معلول وزخمی شدن ميليون ھانفر
وباالخره مھاجرت گسترده ھم وطنان ما را در پی داشت .
روس ھا می خواستند که با اشغال کامل افغانستان از نيروی کار ارزان ،
مواد خام ومنابع سرشار زير زمينی استفاده اعظمی بعمل آورند وبه استعمار
شديد اقتصادی  -سياسی پرداخته وبا تسلط کامل براين کشور  ،بر ايران ،
پاکستان  ،چين وبحرھند نيز نظارت داشته وبااالخره پايگاه مطمئن نظامی
دراين مناطق دراختيار خود داشته باشند  .برای اين منظور ببرک کارمل
عضو سازمان جاسوسی واستخباراتی شان را انتخاب نموده وتجاوز نظامی
را به افغانستان نمودند .ببرک کارمل به نمايندگی از " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " اين وظيفه را بدوش گرفت وبه شاه شجاع دوم معروف شد .
**************************

روز سياه  6جدی
بعد از اينکه روس ھا تره کی وکارمل را با ھم آشتی دادند واز تره کی خواستند
تا امين را ازجلو بردارد و مقامش را به کارمل بدھد وخودش به صفت رھبر به
مقامش بماند وتره کی قبول نمود  ،اما حين رسيدن تره کی به کابل طرح
ونقشه برژنف معکوس گرديد  .امين تره کی را از جلوش برداشت وکارمل
بمقامی نرسيد .روسھا فھميدند که امين از طرح ونقشه شان باخبر گرديده
ازآن ترسيدند که مبادا امين دفعتا بسوی رقيبش چرخش نمايد  .درحاليکه
ھنوز ھم امين به روسھا وفادار باقی مانده بود  .برژنف لشکر کشی به
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افغانستان را طرح نمود تا ازين طريق مھره اصلی را بر مسند قدرت برساند.
مرگ تره کی وگمان وسوء ظن ھای رويزيونيست ھای شوروی  ،بااالخره
خشم برژنف را برانگيخت ودستگاه رھبری حزبی ودولتی شوروی تصميم به
اشغال افغانستان گرفته ھمراه با اردوی يکصدو پنجاه ھزار نفری از طريف
ھوا وزمين ببرک کارمل را داخل افغانستان آورده وبر مسند قدرت نشاند .
جنرال عظيمی می نويسد  " :تا ھنگاميکه برژنف خشمگين نشده بود ھيچکدام
از آن سه نفر ) گروميکو  ،اوستينوف  ،آندره پوف( درباره ارسال قوا به
افغانستان تصميم نگرفته بودند  .غضب برژنف درمورد مرگ تره کی معلول
حادثه تصميم ارسال قوا به افغانستان بود نه علت  ،زيرا که به ھر حال
شوروی خود را مکلف ميدانست کشور ھمسايه اش که انقالب کرده بود واز آن
رنج می برد کمک نظامی نمايد ) " .اردو وسياست صفحه ( 216
عمرزی يکی ديگر از اعضای " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " مربوط
شاخه پرچم که درزمان تره کی – امين به جرم کودتای سليمان اليق دستگير
ومدت يکسال را به زندان گذشتانده است ودرروز  6جدی توسط رفقای
پرچمی خود از زندان آزاد ميشود درباره روابط کارمل با روس ھا وآمدنش به
کابل می نويسد  " :حقيقت مسئله اينجا است که روس ھا کارمل را به حيث
الترناتيف نزد خود نگھداشته بودند  .حينيکه فھميدند که حفيظ ﷲ امين
بزودی از روس ھا روگردان ميشود کارمل را با خود بافغانستان آوردند نه
اينکه کارمل روس ھا را به افغانستان دعوت کرده باشد  .روسھا باالی تطبيق
نقشه وپالن خود باال تر وخوب تر از کارمل کسی ديگری را سراغ نداشتند " .
) شب ھای کابل صفحه ( 137
حقيقت موضوع اينجاست که روسھا چه باتره کی وچه بدون تره کی تصميم
داشتند که افغانستان را به مستعمره کامل خود درآورند  .اين ايده که حفيظ
ﷲ امين ميخواست از روس ھا روی برگرداند وروابطی با پاکستان وايران
برقرار نموده بود از ريشه غلط است  ،زيرا تمام دستگاه اداری دولتی از
طرف مشاورين ومتخصصين عاليرتبه سازمان استخباراتی کی  .جی  .بی
کنترول ورھبری ميگرديد .تا آن سطح اين دستگاه جاسوسی در درون دستگاه
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رخنه کرده بود که آشپز مخصوص امين عضو کی  .جی  .بی و تبعه روس
بود  .امين به ھيچ عنوان نميتوانست که تمايالت ديگری به خود بگيرد  .اينرا
امين ھم به خوبی درک کرده بود  .شايد سوال پيش آيد که اگر تمايالت ديگری
نداشت پس چرا تره کی را کشت ؟ جواب واضح است امين درک کرده بود
که تره کی ميخواھد او را بردارد  .بخاطر حفظ جان خود مجبور به کشتن تره
کی شد  .زيرا نسبت به تره کی در درون دستگاه از نيروی بيشتری برخوردار
بود  .زمانيکه دستور کشتن تره کی صادر ميگردد تماما افسران گارد رياست
جمھوری اند که به اين کار اقدام نموده وبدون سروصدا تره کی را خفه می
نمايند  .اما امين اين موضوع را دقيقا درک نکرده بود که روسھا تصميم به
نصب مھره استخباراتی خويش در افغانستان دارند  .تره کی وامين مھره ھای
شطرنجی بودند که پس و پيش گذاشته می شدند  .بااالخره آنروز فرا رسيد و
ارتش اشغالگر افغانستان را به مستعمره کامل خود درآورد و ببرک کارمل را
بر مسند دست نشاندگی نشاند.
کشتمند ورود نيروھای روسيه را چنين توضيح ميدھد  " :از  25دسامبر
 1979آواز غرش طيارات غول پيکر نظامی که پيھم برای نشستن وبرخاستن
درميدان ھوايی کابل از باالی زندان پلچرخی نيز دور ميزد توجه مارا به خود
جلب نموده وبه موجب حدسيات گوناگون در اذھان ما گرديده بود که باھم
درميان می گذاشتيم  .اين آواز ھای پرواز ھا ونشست ھا ال ينقطع که شب و
روز بگوش می رسيد برای چھار روز ادامه داشت ما حدس می زديم که آنھم
طيارات شايد مواد کمکی وتجھيزات نظامی برای رژيم امين با خود می
آورند  .بايد اذعان کرد که غم بزرگی بر دل ما نشست وباخود می گفتيم که
ببينيد  ،چگونه شوروی ھا ی ظالم ) ! ( با ارسال چنان کمکھای عظيم ،
کماکان از چنان رژيمی حمايت می نمايد  ) " .ياد داشت ھای سياسی و
رويدادھای تاريخی صفحه  ( 607ھمانطوريکه آقای کشتمند وديگر رھبران
شان از کودتای  7ثور اطالعی نداشتند وناگھانی قدرت سياسی را بدست گرفتند
 .ھمانطور ھم پرچمی ھا ی که داخل کشور بودند  ،ورود نيرو ھای شوروی
را به افغانستان با " حدس وگمان ھا " توجيه ميکردند که شايد برای تقويت
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رژيم امين آمده باشند  .اگر شوروی ھا در افغانستان رژيم امين را کمک می
نمودند وموقعيت حزبی ودولتی اش را تحکيم می نمودند  ،در آنصورت آقای
کشتمند و ديگر ھم قطاران شان ارتش شوروی را اشغالگر و " ظالم " می
خواندند اما زمانيکه ارتش اشغالگر برای تحکيم قدرت سياسی فرکسيون
پرچم قرار گرفت وکارمل رابر مسند قدرت نشاند ودر ظرف چند ساعت عده
ای از اراکين بلند پايه دولتی ) طرفداران امين ( را بقتل رساند و صد ھا نفر
بيگناه کشته وزخمی گرديد  ،انزمان بگوش کشتمند " فرياد ھای مسرت
بخش " رسيد و " غم بزرگ " به" شادی بزرگ " و " شوروی ھای ظالم "
به نيروھای صلحدوست وناجی مردم افغانستان تبديل گرديد  .در طول نه
سالی که روسھا به افغانستان بودند  .دراين مدت از نظر کشتمند وھم قطارانش
روسھا نه اشغالگر بودند ونه ھم ظالم  .بلکه ارتش اشغالگر راحامی منافع
توده ھا جازده که برای کمک به مردم اين مرزو وبوم آمده است .آقای کشتمند
فقط برخاست ونشست ھای طيارات روسی را با چشم سر می بيند اما نمی
دانست که اين نيرو ھا برای چه به افغانستان آمده اند  .کشتمند از آمدن مارشال
پاولوفسکی که چند روز قبل از آمدن اين نيرو ھا به ھمراه  60نفر جنرال به
افغانستان آمده بود  ،اصال اطالعی نداشت و نمی دانست که اين جنرال ھای
بلند پايه دولت شوروی برای شناسايی کامل منطقه آمده اند .
زمانيکه پاولوفسکی ھمراه  60جنرال به افغانستان آمد  .امين از ايشان
استقبال گرمی نمود .امين آنقدر ساده لوح بود که ھيچگاھی اين فکر را نکرده
بود که اين جنرال ھای بلند پايه برای سرنگونی رژيمش آمده اند .زمانيکه به
شنا سائی منطقه پرداختند  ،شک و ترديدھای به رژيم امين بوجود آمد .اما
پاولوفسکی به زودی ايشان راقناعت داد که شناسائی منطقه کمکی برای دولت
برای درھم کوبيدن چريکھای مسلح می باشد زمانيکه اين شناسائی تکميل
گرديد  ،نيروھا اشغالگراز طريق زمين و ھوا به افغانستان گسيل گشتند.
آقای کشتمند ھيچگاھی حدس نزده بود که نيروھای روسی برای نجات شان از
چنگال امين و غارت و چپاول به اين سرزمين آمده اند .گرچه آقای کشتمند بايد
دقيقا می دانست که روس ھا برای به کرسی نشاندن کارمل و تحکيم قدرت
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ايشان آمده است تا از اين طريق بھتر بتواند به خاور ميانه و جنوب آسيا
دسترسی پيدا کند .زيرا حکم اعدام کشتمند که از طرف محکمه به وی ابالغ
شده بود  ،آن حکم به حبس  20سال تبديل گرديد .طوريکه کشتمند می گويد .
وقتيکه حکم اعدام به من ابالغ شد چون نمی خواستم قبل از وقت بميرم لذا
فرصتی به من دست داد و بروی کاغذ سکرت رفيع موضوع حکم اعدام خويش
را نوشته و بدست يک عسکر به ھمسرم رساندم و از طريق ھمسرم به رفقای
خارج کشور خبر داده شد .من از رفقا زياد سپاسگذارم که به دفاع از من و
ديگر رفقا برخاسته اند ) .به نقل از صفحه  565ياد داشت ھای سياسی و
رويداد ھای تاريخی ( به ھمين ترتيب کشتمند در صفحه  603اثرش درباره
تخفيف اعدام خود ،قادر و رفيع می نويسد  " :در اين باره حدس و قياس ھای
ديگری نيز وجود دارد مبنی بر اينکه امين در اثر فشار شورويھا به اين امر
مبادرت ورزيده باشند .اگر چه اين حدس و قياس ھا نيز چندان دور از واقعيت
نيست " در اينجا چيزيکه غير قابل انکار است .تسلط کامل روس ھا بر دستگاه
اداری رژيم تره کی – امين می باشد .درباره رژيم کارمل ديگر ھيچ پوشيده
نيست که اين رژيم دست نشانده روس ھا بود.
کشتمند درباره تجاوز روس ھا به افغانستان و کشتن امين و يکتعداد از
ھمکاران وی چيزی نمی گويد .عالوه بر آن از قول ژورناليست سليک ھريسن
 ،مبنی بر اينکه امين از طرف  ،نيرو ھای طرفداران تره کی به قتل رسيده
تاييد می نمايد و می گويد که اين موضوع " قرين به حقيقت می باشد" .
)مراجعه شود به صفحه  592ياد داشت ھای سياسی و رويداد ھای تاريخی (
آقای کشتمند می خواھد در اينجا بگويد که روس ھا به قتل امين دست نداشته ،
زمانيکه کشته شد برای رفع خالء قدرت ،روس ھا مجبور شدند کارمل را به
قدرت برساند!! حال به بينم که پنجشيری درباره قتل امين و سرنگونی رژيمش
چه می گويد  " :جلسه بيروی سياسی در قصر دولتی ) تپه تاج بيگ ( برای
آخرين بار دعوت شده بود .من نيز برای نخستين بار و آخرين بار طی حکومت
و فرمانروايی يکصد روزه امين بعد از معالجه و بازگشت از شوروی در جلسه
بيروی سياسی اشتراک کرده بودم ...امين در زمينه موضوع مالقات خويش با
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سفير شوروی مقيم کابل چنين گزارش داد  " :سفير کبير شوروی به نمايندگی
از رھبری دولت شوروی به او اطمينان محکم داده است که دولت شوروی
بقدر ويتنام به افغانستان مساعدت تخنيکی  ،نظامی و مالی می رساند .وکشور
ما را در مقابل دخالت و مداخله پاکستان و ديگر کشور ھای منطقه تنھا نمی
گذارد " در ادامه می نويسد  " :ھم چنين امين در حاليکه مشوش به نظر می
رسيد به اساس گزارش سفير شوروی اين اطالع غير منتظره و نگران کننده را
به دفتر سياسی ارائه کرد که " قطعات محدود نظامی شوروی  ،از بندر
حيرتان عبور کرده  ،تا شھر پلخمری به ھيچگونه مقاومت مردمی مواجه نشده
است "  .ھنوز نتايج عبور " مھمان ناخوانده " از مرز مشترک افغانستان و
شوروی سابق ارزيابی نگرديده بود  ،که به اتاق طعام دعوت شديم چونکه
طبيبان معالج مرا از خوردن روغن و نمک پرھيز کرده بودند .اتفاقا به خوردن
سوپ آميخته به مواد زھر دار قطعا ميل نکردم  .اما حفيظ ﷲ امين و ديگر
اعضای بيروی سياسی از آن سوپ زھر دار صرف کردند و در ختم صرف
طعام چاشت و نوشيدن چای عاليم آثار خواب سنگينی در سيمای امين و ديگر
اعضای دفتر سياسی آشکار گرديد .امين ختم جلسه را اعالم کرد و اعضای
دفتر سياسی با چشمان خواب آلود بسوی منازل و دفاتر خود باز گشتند و با
نخستين انفجار مھيب بمبارد مرکز مخابرات شھر کابل از خواب غفلت بيدار ،
طی يکی دوروزه تير باران  ،رھسپار زندان پلچرخی و در عمل بی نقش
شدند .به اين شيوه  ،پروسه فروپاشی و زوال حاکميت ح  .د  .خ  .ا  .آھنگ
شتابنده يافت .اين مطلب نيز الزم به ياد آوری است که آشپز کاخ  ،در آنروز ھا
وابستگان کی  .جی  .بی و تبعه شوروی سابق بوده است " ) ظھور و زوال
حزب دموکراتيک خلق افغانستان جلد دوم صفحات )  117و  .( 118اقای
کشتمند بازھم خواھد گفت که روسھا به قتل امين دست نداشتند!
از نقل فوق بر می آيد که پنجشيری در ھمان روز ھا تازه از شوروی به
افغانستان بر گشته و در جلسه بيروی سياسی آخرين روزھای زندگی امين
شرکت نموده است ) پنجشيری طبق ادعای کشتمند در صفحه  564اثرش
عضو بيروی سياسی کميته مرکزی امين بوده است ( و طبق ادعای متخصص
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پنجشيری  ،او از سوپ زھر دار تصادفا ! ( نخورده است  ،او می خواھد
طوری وانمود کند که اصال از تجاوز و سرنگونی امين خبر نداشته است .
پنجشيری می گويد که طبيبان " معالج مرا از خوردن روغن و نمک پرھيز
کرده بودند " سوال اينجاست که آيا غذای بدون نمک و روغن در محفل بوده
است که پنجشيری صرف نموده باشد .او در اين باره چيزی نمی گويد .در
حاليکه سوپ از ھر غذای ديگر بی روغن تر و بی نمک تر است .چطور شده
که پنجشيری از ديگر غذا ھا خورده و فقط سوپ را نخورده است  .زيرا دقيقا
در جريان سرنگونی رژيم امين قرار داشته است  .پس پنجشيری که سوپ را
نخورده و خواب سنگينی ھم چشمانش را پر نکرده بود  ،در مقابل اين عمل
روس ھا چه عکس العملی انجام داده است  .مشخصا که ھيچ اقدامی نکرده و
نظاره گر اوضاع بوده که چه می کنند .به ھر شکل اوضاع مطابق ميل اش در
جريان بود.
از نقل فوق به خوبی فھميده می شود که روس ھا نه تنھا مسايل اقتصادی ،
سياسی و نظامی را در دست داشته و آنرا رھبری می نمودند  ،بلکه زندگی
شخصی کدرھای رھبری " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " نيز زير
کنترول شان بوده  ،تا آنجا که آشپزشان عضو کی  .جی  .بی بوده است .پس
کجای اين حزب از استقالليت سياسی بر خوردار بوده که ھميشه از اين
استقالليت ياد می کنند.
روس ھا بعد از اينکه امين و ھمدستان او را مسموم نموده  ،بعدا به سرکوب
خونين آنھا دست زدند .در اين زمان صدای ببرک کارمل از امواج راديوئی
آسيای ميانه بلند شد و به مردم وعده ای صلح  ،امنيت  ،آزادی زندانيان سياسی
را ميداد و می گفت که " قطعا ت محدود نظامی " شوروی به کمک شما به
افغانستان آمده اند تا امين جالد را به سزا ی اعمالش برساند  .پس از اينکه
روس ھا پايتخت را تصرف نمودند .کارمل را با کابينه ساخته شده اش به
افغانستان آورده و او را بر مسند قدرت نشاند  .از اينجاست که مردم به او لقب
شاه شجاع دوم را دادند .از اين به بعد افغانستان به کشور مستعمره – نيمه
فيودالی تبديل گرديد.
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در ظرف بيست ماه سه رئيس جمھور افغانستان به شکل فجيعی به قتل می
رسند .تره کی به جای داود نشست و امين تره کی را خفه نمود و خودش بر
چوکی اقتدار تکيه زد و زمانيکه روس ھا امين را کشتند کارمل و کابينه ساخته
شده اش را بر کرسی قدرت نصب نمودند .ھر سه رئيس جمھور وابستگی ھای
به شوروی داشتند گرچه وابستگی داود به شوروی نسبت به تره کی و امين
کمتر بود .اما زمينه مساعد سياسی را برای روس ھا بوجود آورد و روس ھا
در زمان داود عالوه از گسيل مشاوران نظامی سياسی شان به افغانستان و
بستن قرار دادھای ظالمانه  ،برای تربيه يک نيروی ميھن فروش و اجير دست
باز داشتند .تره کی و امين صد در صد وابسته به روس ھا بودند .آنھا دار و
ندار اين کشور را در اختيار روس ھا قرار داده بودند  ،تا اين زمان افغانستان
کشوری نيمه مستعمره – نيمه فيودالی بود که آھسته آھسته بطرف مستعمره
شدن سوق می نمود  ،زيرا ھمه روزه نيرو ھا ی نظامی شوروی به افغانستان
اعزام می گرديد  .تا باالخره روز ششم جدی  1358فرا می رسد و افغانستان
به مستعمره کامل روس ھا در می آيد .
کارمل با ترفندی خاصی که داشت يک عده از وعده ھای داده شده را عملی
نمود  ،اما بزودی دوباره آنرا پس گرفت  .رژيم دست نشانده برای اينکه
برای خود اعتباری کسب نمايد و خشم مردم را فرونشاند  .ابتدا ليست
) (12000دوازده ھزار نفری را ترتيب داده وبه ديوار نصب نمود واعالن
نمود که اين زندانيان سياسی در زمان امين جالد کشته شده اند ودر  21جدی
عفو عمومی زندانيان را اعالم نمود  .گروه کثيری ازمردم به ديدار زندانيان
خود آمده بودند  .فقط  118نفر اززندان آزاد شدند وبه فاميل ھا ی شان
پيوستند  .بعد از پيوستن اين محبوسين به فاميل ھای شان مردمی که آنجا
منتظر عزيزان شان بودند دست به تظاھرات زدند که اين  118نفر نيز ھمراه
فاميل ھای خود به آنھا پيوستند در زندان حمله نمود ه و يکعده ديگری را نيز
اززندان آزاد نمودند  .عکس العمل مردم بخاطر از دست دادن عزيزان روز
بروز شديد تر می شد .
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ترفند ھای ديگر کارمل يکی تجليل ازشھدای رژيم امين بود وديگری منحل
نمودن کام و دستگيری واعدام چند تن از شکنجه گران جالد کام بود  .اما
ديری نپائيد که خاد جای کام را گرفت ودستگيری  ،زندانی نمودن توده ھا و
روشنفکران شروع گرديد  .دوباره زندانھا از محبوسين پر گرديد شکنجه
گران حرفوی و آزموده تحت سر پرستی کی  .جی بی دو باره شکنجه را
شروع نمودند .
آقای کشتمند با چه شور و اشتياقی بيانيه کارمل را در مورد ازادی زندانيان
سياسی ياد نموده وآنرا به چه احساس تملق و چاپلوسانه انرا انالرج مينمايد
وتوصيف ميکند وميخواھد طوری وانمود سازد که ببرک کارمل از بطن
جامعه برخاسته ودرخدمت توده ھای مردم قرار داشته وبخاطر تآمين منافع
توده ھا عرض اندام نموده است  .او درصحفه  640ياد داشتھای سياسی
ورويداد ھای تاريخی يک نقل از بيانيه کارمل را آورده می نويسد  " :ھزاران
انسان نجيب ووطنپرست از سلول ھای باستيل پلچرخی  ،اين مکتب ننگ
وعبرت امين سفاک به کانون پر محبت و عطوفت خانواده ھای خود برگشته
وآه وناله عزيزان را به شادی وسرور مبدل ساختند " اما کشتمند ھيچگاه
نگفته ونمی گويد که صد ھا ھزار انسان نجيب انقالبی و وطن پرست وحتی
توده ھای زحمتکش دوباره به سلول ھای باستيل پلچرخی  ،اين مکتب ننگ
وعبرت کارمل ميھن فروش بازگشته وسرور وشادی خانواده ھا دوباره به
ناله وزجه وماتم سرای ابدی تبديل گرديد  .مگر اين ھمه جنايات و ددمنشی
رژيم کارمل اين ميھن فروش حرفوی در ذھن وخاطره کشتمند باقی نمانده
است ؟ چرا بصورت دقيق وروشن در ذھنش باقی است  .اوھمه اين جنايات
را بخاطر دارد وخوب می فھمد که چقدر انسان بيگناه دراين دوران زندانی شده
وبه چه ميزان مورد شکنجه ھای غير انسانی قرار گرفته  ،وچه تعداد آنھا
اعدام وبه حبس ھای طويل المدت وکوتاه مدت محکوم گرديده اند  .او صحبت
ھای خويش را آگاھانه پی ميگيرد وميخواھد که جنايات وددمنشی ھای
سوسيال امپرياليست ھا وميھن فروشان قرن را وارونه جلوه گر سازد وافکار
عامه مردم را به بازی گرفته وطوری وانمود کند که اصال از طرف روس ھا
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درافغانستان مداخله ای صورت نگرفته  ،تجاوز وغارتگری در کار نبوده
است .
ھمانطوريکه بعداز کشتن تره کی  ،حفيظ ﷲ امين ھر کسی را که خواست
درزندان سر به نيست و بعدا ليست جنايت را بنام تره کی کوبيد  .به ھمان
قسم کارمل دست نشانده ھمان کار امين سفاک را تعقيب نمود و ليست
دوازده ھزار نفری را بنام جنايات امين به ديوار کوبيد  .آقای کشتمند قسمت
ديگری از بيانيه کارمل را ماده وار در صفحه  638ھمين اثرش ذکر ميکند :
" .1اعالم آزادی تمام زندانيان سياسی که از دم تيغ ساتور حفيظ ﷲ امين
تبھکار سر به سالمت برده باشند ودرشرايط الزم لغو قانون اعدام .
 .2لغو تمام مقررات ضد دموکراتيک و ضد انسانی ومنع گرفتاری ھای
توقيف ھا  ،تعقيبات خودسرانه و وتفتيش منازل وعقايد .
 .3احترام به اصول دين مقدس اسالم  ،آزادی وجدان وعقيده و مراسم
مذھبی  ،حمايت از نظام قانون خانواده  ،رعايت اصل مالکيت قانونی
و مشروع عادالنه ،
 .4احيای امنيت ومصئونيت فردی  ،جمعی  ،آرامش صلح ونظم انقالبی د
رکشور .
 .5تامين شرايط سالم وآزادی ھای دموکراتيک اعم از آزادی تشکيل
احزاب مترقی ووطن پرست وسازمان ھای توده ای يا اجتماعی ،
آزادی مطبوعات  ،تظاھرات  ،اجتماعات و نمايش ھای خيابانی ،
تامين حق کار وتحصيل  ،تامين آزادی ومحرميت مکاتبات  ،مخابرات
 ،مسافرت و مصئونيت منزل " .
درباره ماده اول و آزادی زندانيان سياسی فوقا صحبتی به عمل آمد که ھنوز
يکماه از عمر رژيم دست نشانده نگذشته بود که دستگيری ھا شروع شد .
قانون اعدام عالوه بر اينکه ملغی نگرديد ،بلکه با شدت بيشتری عملی شد  .در
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اوايل بھار سال  1359حکم اعدام دوباره از سر گرفته شد و اولين اعدامی
رژيم منحوس چھره سرشناس وملی کشور مجيد کلکانی بود که رژيم مزدور
وی را گمنام ھمراه با چند تن از جنايتکاران امين اعدام نمود  .وھيچگاه
جرمش را بيان ننمود  ،زيرا وحشت از حمايت بيدريغ مردم از وی داشت .
جرم مجيد فقط اين بود که سر تسليم در مقابل خاينين ميھن فروشان فرود
نياورد  ،بلکه بخاطر بيرون راندن نيروھای اشغالگر وسرنگونی رژيم دست
نشانده می رزميد  .در طول دوران حاکميت سياه بعد از 6جدی ويرانه ھا ،
کشتار بيرحمانه شکنجه ھای غير انسانی واعدام ھا به شدت ھر چه بيشتری
تداوم يافت  .ھيچگاه " مقررات ضد دموکراتيک وضد انسانی  ،تعيقيب ھای
خودسرانه وتفتيش منازل " عالوه بر اينکه لغو نگرديد  ،بلکه بيشتر از پيش
ادامه يافت  ،ونيروھای سياسی انقالبی مورد تعقيب وپيگرد ھای بيمورد قرار
گرفته  ،دستگير  ،زندانی وبسا کسان اعدام گرديدند  .ودراين دوره جنايات تا
مرز وحشی گری به پيش رفت .
ماده سوم چھره ضد انقالبی شاه شجاع دوم را به خوبی به نمايش ميگذارد؛
زيرا صاف وپوست کنده در خدمت فيودال بورژوا قرار گرفت وتاآخر عمر
رژيم به اين امر وفادار باقی ماند  .چنانچه تدريجا عقب نشينی نمود تااينکه "
حزب دموکراتيک خلق افغانستان " به " حزب وطن " تغيير نام داد
وبااالخره با طرح " مشی مصالحه ملی " به يکبارگی فاتحه " انقالب ثور "
خوانده شد  ،وتماس ھا وارتباط گيری با برادران تنی شان ) احزاب جھادی
مستقر در پاکستان وايران ( صورت گرفت تااينکه در ھشتم ثور " 1371
انقالب ثور " به انقالب اسالمی جايش را سپرد .
ماده چھارم که صحبت از " احيای مصئونيت وامنيت " شده  ،فقط رژيم
خواھان ) امنيت ومصئونيت ( برای جنايت کاران و رژيم پوشالی بود .
ھمانطوريکه رژيم دست نشانده حامد کرزی که مرتبا اين شعار ھا را سر
ميدھد و بوضوح ديده شده وتاريخ نيز اين را اثبات نموده که مرتجعين ھيچگاه
به فکر امنيت و مصئونيت توده ھا نبوده بلکه بيشتر متوجه امنيت امپرياليست
ھا ورژيم پوشالی ميباشد  .رژيم دست نشانده کارمل زير شعار " امنيت
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ومصئونيت فردی واجتماعی " کارد را به استخوان توده ھای زحمتکش
وبخصوص انقالبيون کشور رساند .
درماده پنجم که ازتامين شرايط مناسب برای ايجاد " احزاب مترقی
ووطنپرست  ،تظاھرات  " ...صحبت بعمل آمده فقط در چوکات لفظ وروی
کاغذ باقی ماند .احزاب وسازمانھای عرض اندام نمود که ا زگذشته ھم
تمايالت انحرافی و رويزيونيستی روسی داشتند  ،وھمه شان انقايد ملی را
پذيرفته بودند  ،مانند " سازا  ،سفزا "  " ،کجا "  ...ھيچگاھی آزادی اعتقاد در
تمام دوران حکومت سياه خلقی  ،پرچمی ھا بوجود نيامد.
درزمينه اعتصابات وتظاھرات بايد گفت که کوچکترين حقی برای توده و
بخصوص نسل جوان وانقالبی کشور داده نشد  .رژيم دست نشانده ببرک
کارمل در اولين ماه ھای اقتدارش تظاھرات مردم کابل را  ،سوم حوت
 1358مطابق به  21فبروری به خاک وخون کشيد .توده ھای زحمتکش اين
روز را بنام جمعه سياه نام گذاری کردند .در روز  21فبروری که مصادف
بروز جمعه بود ،تمامی دکاندار ھا دکانھای شان را بسته و به تظاھرات
پرداختند که اين حرکت شان از پشتيبانی وسيع مردم برخوردار بود .
تظاھرکنندگان خواھان بيرون شدن نيروھای اشغالگر از افغانستان بودند .
تظاھر کنندگان به جانب ارگ شاھی درحرکت بودند  .اما سربازان وافسران
رژيم مانع از مردم شدند .دراين زمان ھيلکوپتر ھای رژيم پوشالی به پروار
درآمده و به ارتفاع پايين باالی مردم پرواز مينمود و به پوليس فرمان حمله
داده شد ،پوليس به مردم حمله ور ميشود ومردم جوانمردانه به دفاع پرداخته
وسه ماموريت پوليس را خلع سالح نمودند  .دراين زمان درگيری ميان دو
طرف شديد می شود که تانگ ھای غول پيکر سر می رسد توده ھا که ديگر
پناه گاھی نداشتند د رکنار جاده و پياده رو ھا سنگر گرفته وبه جنگ مشغول
شدند  .سالح سبکی که توده ھا از ماموريت ھای پوليس گرفته بودند تاب
مقاومت در مقابل تانک ھای غول پيکر را نياورده و متواری شدند  .دراين
روز سه ھزار )  ( 3000نفر کشته وھزاران نفر زخمی گرديدند  .اين قيام
اميد روس ھا رابه ياس تبديل نمود  .دراين قيام درحدود پنج ھزار ) ( 5000
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نفردستگير شدند رژيم پوشالی اکثريت مردم شريف کابل را بدون محاکمه
اعدام و به گور ھای دسته جمعی سپرد .
اين درد و رنج مردم کابل زمينه ساز آن شد که محصلين کابل وارد صحنه
سياسی گردند  .دراين زمان رژيم پوشالی مشغول تدارک برگزاری مراسم
دومين سالگرد کودتای سياه بود که محصلين تظاھرات باشکوھی براه
انداختند  .پوليس بروی دانشجويان آتش گشود  .درنتيجه آتش باری بر
محصلين تعدادی کشته و يک تعداد زخمی گرديدند  .اما تظاھرات به خموشی
نگراييد  .برای پنج روز متوالی اعتصاب وتظاھرات ادامه داشت  .اين حرکت
دانشجويان تدارک مراسم سالگرد کودتای سياه را به ياس ونااميدی تبديل
نمود .ارتش پوشالی رژيم ھمراه با ارتش اشغالگر روسی به دانشجويان حمله
ور شدند وآنھا را به گلوله بستند ودر سرک ھا و پياده رو ھا ارتش اشغالگر به
لت وکوب دانشجويان پرداختند که در اثر فير گلوله ھای مرتجعين درحدود
دوصد )  (200دانشجو کشته ودرحدود  2000نفر شان دستگير گرديدند  .اين
عمل وحشيانه نفرت وانزجار توده ھا و بخصوص استادان شريف کابل را بر
افروخت چنانچه متعلمات مکاتب اناث به رھبری استادان خويش به اعتصاب
وتظاھرات پرداختند وخواھان آزادی زندانيان دستگير شده بودند اين تظاھرات
دو ھفته ادامه يافت  .اما اين تظاھرات نيز با سرکوب خونين به خاموشی
گراييد وچند نفر از دختران به شمول ناھيد  ،سلطانه  ،آمنه و سلما جاده ھای
کابل را با خون خويش رنگين ساختند و با قلب پاک وصادقانه درراه ميھن
جان خود را فدا کردند  .وصد ھا نفر شان دستگير گرديدند.
آقای کشتمند عالوه بر اينکه درباره سرکوب خونين تظاھرات چيزی نمی
گويد  ،بلکه بيشتر ميکوشد تا که رژيم دست نشانده را دموکرات ومترقی جلوه
گر سازد  .ھدف کشتمند از اظھار اينگونه مسايل اينست که ذھنيت نسل
جوان که از ددمنشی سبعانه شان خبری ندارند مغشوش نموده ورژيم دست
نشانده ودرراس آن ببرک کارمل را برائت داده وجالدان زمان را " عادل "
ومترقی جلوه گر سازد .
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اقای کشتمند مفتخر است که در خانواده ای بی بضاعت بدنيا آمده  ،بدين لحاظ
تخلص خود را کشتمند گذاشته است  .او افتخار ميکند که ھم از مليت زير ستم
بوده وھم از بين طبقه استثمار شونده سر بلند نموده است  .آقای کشتمند به اين
موقف طبقاتی زمانی افتخار ميکرد که از موضع طبقاتی طبقه کارگر حرکت
می نمود  ،نه مشی رويزيونيستی و طبقه ستمگر  .اين بدان معنی نيست که
مامنشاء طبقاتی را درنظر نداشته وتنھا روی موضع طبقاتی پا فشاری
ميکنيم  .عملکرد يک شخص را فقط موضع طبقاتی اش محک ميزند نه منشاء
طبقاتی  .تاريخ اينرابار ھا به اثبات رسانده کسانيکه منشاء طبقاتی کارگری
داشته ازموضع بورژوازی حرکت نموده است  .او با اين حرکت نه تنھا
ضربه بر پيکر جامعه خود زد  ،بلکه تمام جريانات آزاديبخش را زير ضربت
قرار داده به انحراف کشانيده است  .خروسچف بھترين نمونه درتاريخ جھان
است  .درحاليکه منشاء طبقاتی کارگری داشت اما با حرکت از موضع طبقه
بورژوازی نه تنھا روسيه را منھدم نمود بلکه سوسياليزم رادر ديگر کشور ھا
را نيز به انحراف کشانيد  .درطول دوران حاکميت " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " نه تنھا آزادی عقايد بلکه حق زندگی از کمونيست ھا ونيروھای
انقالبی وميھن پرست گرفته شده بود  .چنانچه داشتن يک جلد کتاب مائو
ومطالعه آن جرم محسوب ميگرديد  .به ھمين قسم در زندان ھای رژيم نيز
مطالعه آثار مائو قدغن بود  ،اما کتب اسالمی به ھر پيمانه که ميخواستيد در
زندان ھای رژيم پوشالی برای مطالعه يافت می شد  .محبوسين از مطالعه
ھر نوع کتاب انقالبی مرحوم بودند ودر صورتيکه در نزد ھرکس که يافت
می شد مجرم محسوب شده  ،محاکمه ميگرديد  .اما در عوض تبليغ وترويج
مسايل دينی و مطالعه کتب دينی به ميزان وسيعی وجود داشت .
ترويج مواد مخدر در درون زندان يکی ديگر از طرفند ھای خاص رژيم
پوشالی بود .اصل ھدف رژيم کشاندن زندانيان بطرف مواد مخدر بود .روی
اين ملحوظ چند نفر معتاد را گرفته به زندان می انداخت و از طريق مامورين
و سربازان محبس مواد مخدر به درون زندان انتقال داده می شد و به دسترس
معتادين می گذاشتند  .از اين طريق عده ای زيادی از توده ھا را به مواد مخدر
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آغشته می ساختند  .من ) نگارنده ( شاھد عينی در يکی از زندان ھای رژيم
دست نشانده کارمل ھستم و به چشم سر ديدم که چه مردمان پاک به اين مرض
آغشته گرديدند  .اين ھا ھمه و ھمه نشانه ای از " دموکرات " بودن رژيم را
می رساند و اين عمل بيانگر آن است که چقدر رژيم مزدور به فکر تامين "
شرايط سالم " برای توده ھا بوده است.
توده ھای زحمتکش به خوبی درک کردند  ،مطالبی را که کارمل و رفقايش
مطرح می نمودند فقط يک حقه بازی برای فريب مردم و طوالنی شدن عمر
نکبت بار آن ھا واربابان امپريالستی شان بوده است  .اين حقه بازان و
جنايتکاران قرن ھنوز ھم می خواھند که با حيله و نيرنگ ذھنيت نسل جوان
کشور را معشوش نموده و با حيله و نيرنگ خود را تبرئه نمايند .غافل از اينکه
ھيچگاه از قضاوت و محکوميت تاريخ نجات نخواھند يافت .تاريخ ھيچ
جنايتکاری را نه بخشيده و نه خواھد بخشيد.
آقای کشتمند در صفحه  686کتابش گناه تمام تلفات مادی و انسانی را مداخله
پاکستان و احزاب جھادی می داند .او می گويد که عملکرد غير مسئوالنه گروه
ھای مسلح که مستقيما از سوی پاکستان رھبری می شد باعث تلفات مادی و
انسانی زيادی گرديد .اما کشتمند از جنايات روس ھا و حزب رويزيونيستی اش
چيزی نمی گويد .او علت جنگ را بر رسی نمی کند و اينرا نيز نمی داند که "
جنگ ادامه سياست است با وسايل ديگر " و يا اينکه " جنگ سياستی است توام
با خونريزی " کشتمند سياست ھا را نمی بيند  ،بلکه فقط جنگ را می بيند آنھم
يکطرف جناح درگير جنگ را  .ھيچگاھی کشتمند حاضر نيست بگويد که
قدرت گيری داود خان و به تعقيب آن " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " در
اثر کشمکش ھای سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم غرب در راس آن امپرياليزم
امريکا بوده است  ،و احزاب جھادی و حزب ايشان نوکران بومی بودند که
افغانستان را بخاطر منافع باداران شان بخاک و خون کشيدند .البته بعد از
قدرت گرفتن " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " عامل عمده بر افروختن
جنگ  ،قتل و قتال اين حزب رويزيونيستی بود .که در اثر فشار  ،ترور و
اختناق بيش از حد خلقی  ،پرچمی ھا مردم را وادار به مقابله نمود .در ابتدا
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اکثر قيام ھا در مناطق مختلف عليه دولت بصورت خود جوش بوجود آمد و
آھسته  ،آھسته امپرياليست ھای غربی توانستند که رھبری نوکران بومی خود )
احزاب جھادی ( را بر اين مقاومت ھا تحميل نمايند  .تجاوز و تھاجم سوسيال
امپرياليزم شوروی در  6جدی  1358به افغانستان  ،استقالل  ،آزادی ملی
منافع و حقوق خلق ھای کشور را پايمال نمود و افغانستان را به يک کشور
مستعمره و تحت اشغال مبدل ساخت .در عين حال سوسيال امپرياليست ھا اين
گام را برای ضربت زدن بلوک غرب  ،رقيب اصلی در خليج فارس و آبھای
گرم بحر ھند برداشتند.
" مبارزه ايکه بعد از کودتای ھفت ثور عليه رژيم مزدور در افغانستان براه
افتاد و مقاومت وسيع و سر تا سری که عليه قوای متجاوز و اشغالگر و
سوسيال امپرياليزم کران تا کران کشور را در بر گرفت  ،عمدتا مبارزات و
مقاومت ھا خود جوش توده ھای مردم را در بر می گرفت که در عين حال ،
تحريکات و مبارزات سياسی و نظامی نيرو ھای ارتجاعی وابسته به امپرياليزم
غرب و ارتجاع منطقه و مبارزات نيروھای انقالبی و ملی را نيز شامل می شد
) " .برنامه حزب کمونيست ) مائوئيست ( افغانستان بخش پيشينه تاريخی (
موجوديت ماسک دروغين دموکراسی و ترقی خواھی رژيم دست نشانده ،
تسلط فرھنگ نيمه فئودال در افغانستان  ،موجوديت کشورھای ارتجاعی ايران
و پاکستان و حمايت بيدريغ امپرياليزم غرب و رويزيونيست ھای چينی و
ارتجاع عرب ،آن عوامل مساعدی بودند که نيرو ھای ارتجاعی وابسته به
امپرياليزم غرب را بر مقاومت ضد سوسيال امپرياليستی در افغانستان مسلط
ساخت از سوی ديگر عدم مساعدت اوضاع در سطح بين المللی  ،منطقه به
کشور برای نيروھای انقالبی و ملی از يک سو و انحرافات و راه گمی ھای
ايدئولوژيک – سياسی انقالبيون کشور بخصوص عدم موجوديت حزب
کمونيست و پيش آھنگ پرولتاريا که قادر به رھبری انقالبی مبارزات و
مقاومت توده ھا باشد از سوی ديگر باعث گرديد که نيروھای انقالبی نتوانند
نقش موثر  ،مستقل و پيش رونده و رھبری کننده در مقاومت بازی نمايند  .لذا
اين نيروھا به دنباله روی از مقاومت خود به خودی توده ھا پرداختند و حتی
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بدتر از آن به مواضع تسليم طلبانه طبقاتی در قبال نيروھای ارتجاعی فئودالی )
احزاب جھادی ( غلطيدند .اين امر از يک جانب باعث ضربت خوردن
نيروھای انقالبی و ملی گرديد و از سوی ديگر زمينه مساعد ديگری را برای
احزاب ارتجاعی جھادی وابسته به امپرياليزم غرب بوجود آورد تا آنھا بھتر
بتوانند بر جنبش مقاومت توده ھا روز بروز بيشتر مسلط شده تا باالخره آنرا
تحت رھبری خويش قرار دھند.
آقای کشتمند می گويد که تلفات چريک ھا نسبت به دولت بخاطر جنگ و گريز
کمتر بوده است .اما او از کشتار مليون ھا نفر بيگناه و بی دفاع که به اثر
بمباردمان نيروھای اشغالگرکه جان شان را از دست دادند چيزی نمی گويد.
کشتمند عملکرد احزاب جھادی را در مورد قتل اسيران جنگی محکوم می
نمايند  ،اما از عملکرد " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " و باداران سوسيال
امپرياليستی اش چيزی نمی نويسد  .ما ھم معتقديم که اسيران جنگی نبايد کشته
شوند بايد با ايشان بر خورد انسانی صورت گيرد  .کسانی که دست شان به
خون مردم آلوده باشد و مردم خواھان محاکمه آنھا باشند ،بايد که محاکمه
گردند ،اين کار از رژيم ھای ارتجاعی و دست نشانده ساخته نيست.
احزاب جھادی ھم مانند " حزب دموکراتيک خلق افغانستان" دست به يک
سلسله جنايت زده اند  .روزی فرا خواھد رسيد که ھمه جنايت کاران در دادگاه
خلق به محاکمه کشيده شوند .
از آقای کشتمند بايد پرسيد شما که طرف مقابل ) احزاب جھادی ( را بخاطر
کشتن اسيران جنگی محکوم می نمائيد در مقابل توده ھا و نيرو ھای انقالبی چه
کرديد ؟ گورھای دسته جمعی که ياد گار جنايات بيشمار شما است  .کدام يک
شانرا از جنگ گرفته بوديد ؟ در حدود  90فيصد مردمی را که جالدان نا پاک
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " اعدام کرده ،از خانه  ،بازار  ،دوکان و يا
دفتر کارشان دستگير نموده است  .مگر اين جنايت نبود؟ آيا جنايت تان حد و
مرز می شناخت  .بمباردمان ھا و گلوله و باران کردن قريه جات مطابق
کرامت انسانی بود که شما مرتبا انجام می داديد  .اگر چريک ھا در جنگ و
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گريز بود پس چرا قريه جات را با بيرحمانه ترين شکلش در ھم کوبيديد ؟ مگر
جالدان " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " و اشغالگران روسی نبودند که
بعد از محاصره و در ھم کوبيدن شديد قريه جات و بعد از بازرسی قريه جات
صد ھا تن را دستگير و زندانی و با بی رحمانه ترين شکل شکنجه می نمودند
و در حين دستگيری يک عده را در مقابل چشم خانواده ھايش تير باران می
کردند .ھمان قدر که برادر تنی شما ) احزاب جھادی ( در دوران جنگ
مقاومت و بعد از قدرت سياسی جنايت نموده اند  ،جنايت شما صد برابر آنھا
است  .اخوان در بين مردم جای نداشت و کسی اين باند را نمی شناخت .
چنانچه در زمان رژيم داود به علت عدم پشتيبانی مردم به ساده گی شورش آنھا
در ھم شکسته شد  .جنايت بی حد و مرز " حزب دموکراتيک خلق افغانستان "
و سوسيال امپرياليزم فرصتی مناسبی را برای امپريالسيت ھا بوجود آورد تا
نوکران بومی خود را سرو سامانی دھد و آنھا را بر گرده مرم تحميل و جنگ
مقاومت را تحت رھبری شان در آورد .
آقای کشتمند ھمکاری پاکستان را با احزاب جھادی مداخله برھنه و تجاوز در
امور داخلی افغانستان می داند  ،اما ھجوم ارتش اشغالگر و پياده شدن 150
ھزار نيروی تا به دندان مسلح شوروی که در ظرف  9سال پيش از يک مليون
نفر به افغانستان در رفت و آمد بود  .تجاوز برھنه و مداخله در امور داخلی
افغانستان نمی داند و آنرا " کمک دوستانه و برادرانه " به مردم افغانستان می
داند ! اينست معنی ميھن فروشی.
اگر لحظه ای آقای کشتمند ويا ديگر نويسندگان پرو پا قرص " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " سر به گريبان می نمودند  .واقعات را جلع نمی
کردند و اين حقايق را بازگو ميکردند که زمينه ساز مداخله پاکستان و ايران و
ديگر کشور ھای ارتجاعی منطقه را " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " و
سوسيال امپرياليست ھا فراھم نمودند .چنانچه اشغالگری امروز افغانستان نتيجه
ميھن فروشی ديروزی شان است .

ص ف ح ه | 69

آقای کشتمند ھيچگاه حاضر نيست که به پذيرد شوروی به افغانستان تجاوز
نموده و افغانستان را اشغال نموده است او با صراحت اعالم می دارد که 6
جدی " مرحله نوين انقالب ثور " است  .روس ھا ھيچگاھی به فکر اشغال
افغانستان نبوده و فقط برای کمک به مردم افغانستان شتافته  ،تا ايشان را از
مداخله و تجاوز نجات دھد .او در صفحه  584اثرش می نويسد " :واقعيت
اينست که شوروی در جريان تداوم جنگ سرد به مقياس عظيم بين المللی ديگر
مسئله افغانستان گرديد  ،معلوم است آن کشور نه در انديشه اشغال افغانستان
بود  ،و نه رسيدن به آب ھای گرم بحر ھند و خليج و نه دست يابی به منابع
نفتی  " ...او در صفحه  623مساله تجاوز روس ھا را چنين توضيح می دھد :
" مرحله نوين پس از قيام اپريل از آخرين روز ھای  1979و نخستين روز
ھای  1980آغاز يافت  .تاريخ اين تحول را غربی ھا " اشغال " افغانستان
بوسيله اتحاد شوروی و کودتای کريسمس و چيز ھای ديگر نام گذاشتند...
چنان سيل عظيم تبليغات و افتراآت عليه دولت جديد افغانستان و تحولی که
بوقوع پيوسته بود  ،در جريان افتاد که بنياد ھر گونه انديشه ای را حتی برای
دريافت حقايق در باره علل رويداد ھای نوين پديد آمده از ريشه بر می کند.
يک شبه کشور گمنام  ،عقب مانده وبسيار فقير  " ،بزرگ ساخته شد و کلمه
افغانستان " مشھور " چنان گرديد  .چنان تبليغات وسيع بود که حتی نام بسياری
مناطق و قريه ھا ی گمنام با حروف و عناوين درشت در صفحات روز نامه ھا
و بر روی پرده ھای تلويزيون ظاھر شد "  .زھی بی شرمی !
طوريکه معلوم می شود که آقای کشتمند نان و نمک روس ھا جلوی چشمش
می باشد  .حتی حاضر نيست زره ای از جنايات شان را بيان کند چه رسد به
اينکه بگويد که روس ھا اشغالگر بوده اند  .و آقای کشتمند معتقد است که روس
ھا به افغانستان تجاوز نکرده و ھيچگاه در انديشه اشغال نبوده است  ! .تجاوز
و لشکر کشی روس ھا را به افغانستان " مرحله تکاملی انقالب ثور " ) ! ( می
داند و آنرا " تحول جديد " می خواند  .عملکرد روس ھا در افغانستان مثل روز
روشن است که قوای  150ھزار نفری اش که تا دندان مسلح بود  ،جبرا و قھرا
رژيم امين را سرنگون می نمود امين با يک تعداد از ھمکارانش در روز 6
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جدی بعد از مسموم نمودن تير باران نمودند و ببرک کارمل اين شاه شجاع دوم
با کابينه ساخته و پرداخته اش را از شوروی داخل افغانستان آورده و بر مسند
قدرت نشاندند  .اين مساله ديگر نه " افترا " بود و نه ھم " تبليغات دروغ " مثل
اينکه تجاوز امپرياليست ھا به رھبری امپرياليزم امريکا در افغانستان ) در
حاليکه " مجوز قانونی سازمان ملل " را بدست دارد ( نه افترا است و نه ھم
تبليغات دروغ و پروپاگند  ،بلکه حقيقتی است عينی .
امپرياليست ھا وباند ھای خاين اخوان يک سلسله تبليغات کذايی وافتراآت
رابراه انداختند که رژيم دست نشانده وکشور اشغالگر روسيه را کمونيست
خواندند وھمه اعمال جنايتکارانه شان را به نام کمونيست ختم نمودند  .در
حاليکه روسيه يک کشور امپرياليستی بود که زير لوای " سوسياليزم " لھيده
وبرای برنام نمودن کمونيزم با امپرياليست ھا ھمدست گرديده بود  .تضادی
که بين سوسيال امپرياليزم وامپرياليست ھای غرب وجود داشت فقط بر سر
تقسيم جھان وچپاول منابع طبيعی کشورھای تحت سلطه بود  .کشور شوروی
بعد از مرگ رفيق استالين به يک کشور رويزيونيستی وبااالخره به يک
کشور امپرياليستی تبديل گرديد.
بعد از جنگ جھانی دوم رويزيونيزم بشکل بسيار ماھرانه آن از طرف
تيتو مطرح گرديد که ماھيت خاينانه و ضد انقالبی آن ھا از طرف حزب
کمونيست شوروی به رھبری رفيق استالين افشا گرديد  .اما بعد ازمرگ رفيق
استالين رويزيونيزم معاصر تحت رھبری خروشچف دوباره قد علم نمود ،
اين دارودسته تزھای رويزيونيستی بورژوايی شان را از چنته مغز خود
بيرون ريخته و به جنبش بين المللی کمونيستی تزريق نمود  .رويزيونيست ھا
نه تنھا در شوروی بلکه در ساير کشورھای اروپای شرقی ) به استثنای
آلبانی ،که آلبانی ھم بعد از مرگ رفيق مائوتسه دون به جای اينکه عليه
رويزيونيست ھای چينی مبارزه کند  ،خودش نيز به دگما رويزيونيزم گراييد (
قدرت را بدست گرفته وبه ديکتاتوری پرولتاريا خاتمه دادند  .ھدف اساسی
رويزيونيزم معاصر عبارت ازدرھم شکستن ديکتاتوری پرولتاريا  ،سرکوبی
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انقالبات پرولتری وسرکوب انقالبات ملی دموکراتيک تحت رھبری پرولتاريا
بود .
بروز رويزيونيزم معاصر عامل عمده احيای دوباره تروتسکيزم اين مشی
ضد انقالبی وھم چنين عامل بروز اقسام اپورتونيزم گرديد  .و درآخرين تحليل
رويزيونيزم معاصر بلوک مقتدر سوسياليستی که حامی جنبش پرولتری
وآزاديبخش در جھان بود از ھم پاشاند .ھرگاه شخصی ذره ای شرافت
واحساس وطنپرستی داشته باشد  .تجاوز مستقيم وآشکا را " افترا و توطئه "
ندانسته وآنرا " مرحله تکاملی " نمی خواند .
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " که ساخته وپرداخته سوسيال امپرياليست
ھا بود  ،ھيچگاھی کوچکترين گامی در جھت منافع طبقه پرولتاريا وتوده ھای
زحمتکش برنداشته است  .چنانچه عملکرد ارتجاعی اين حزب در طول
دوران حاکميت شان بوضوح نشان داد که آنھا نه تنھا کمونيست نبودند  ،بلکه
دموکرات ھم نبوده وفقط رويزيونيست ھای بی مقداری بوده اند که در ميھن
فروشی وچاکری به دربار امپرياليزم دست کمی از برادران جھادی خود
نداشته و ندارند .
تبليغات عليه کمونيزم توام با جنايات وددمنشی ھای " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " وحاميان سوسيال امپرياليستی اش براه افتاد که واقعا " بنياد
ھرگونه انديشه را حتی برای دريافت حقايق درباره علل " تجاوز وبه قدرت
رساندن " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " را از تمامی اقشار زير ستم
وبخصوص نسل جوان کشورگرفت و تبليغات امپرياليست ھا ونوکران بومی
شان ) احزاب جھادی ( آنقد ر عليه کمونيزم وسيع وگسترده گرديده بود که
توده ھا نيز جنايات سوسيال امپرياليست ھا را بجای کمونيزم پذيرفتند  ،که تا
ھنوز ھم اثرات شومش بر اذھان توده ھا باقی است  .ماھيت حقيقی " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " وحاميان سوسيال امپرياليستی اش تا ھمين اکنون
برتوده ھا پوشيده مانده است  .اين وظيفه ورسالت ھرکمونيست است که نقاب
از چھره خاينانه شان برداشته وصورت حقيقی شانرا به توده ھا عريان نمايد .
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ازاينکه " کلمه افغانستان " در نزد جھانيان " مشھور " گرديد به اثر تبليغات
امپرياليست ھا وباند اخوان ويا کشورھای مرتجع منطقه نبود  ،بلکه به اثر
تجاوزات  ،جنايات ووحشی گری ھای بی حد ومرز اشغالگران ونوکران
بومی شان ) خلقی پرچمی ( ھا بود  .ھمانطوريکه درشرايط کنونی نام
افغانستان وحتی ولسوالی ھا وقريه جات افغانستان روی زبان ھا است  .اين "
مشھور " شدن و " بزرگ " شدن قريه جات بخاطر جنايات بی شمار
امپرياليست ھا است  .امروز امپرياليست ھا درھرجای که جنايت ميکنند فورا
در روزنامه ھا در سطح جھانی انعکاس می يابد  .به ھمين طريق در زمان
تجاوز واشغالگری روس ھا که " نام بسياری از مناطق وقريه ھا گمنام آن
با حروف وعناوين درشت در صفحات روزنامه ھا و بر روی پرده تلويزيون
ھا " ظاھر شد نيز به اثرجناياتی بود که روس ھا با ھمراھی " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " انجام دادند .روزی نبود که اين قريه جات
بمباران نشوند وتعدادی ازمردم بی گناه به خاک وخون کشيده نشوند .
وظيفه ھر فرد ميھن پرست است که حقايق پشت پرده را فاش نموده وعلل
تجاوز سوسيال امپرياليست ھا وامپرياليست ھای غربی به سرکردگی
امپرياليزم امريکا را به توده ھا توضيح دھند و به توده ھا تفھيم نمايند که اين
تجاوزات نه بخاطر منافع آنھا  ،بلکه بخاصر منافع سوسيال امپرياليست ھا
وامپريايست ھای غربی برای غارت و چپاول منابع طبيعی افغانستان ومنطقه
صورت گرفته است  .کشور روسيه بعد ازمرگ استالين ھيچ گاھی يک
کشور کمونيستی نبود  ،بلکه يک کشور امپرياليستی بود  ،که زير نام کمونيزم
به خاطر ضربت زدن کمونيزم عمل می نمود  .ھمانطوريکه چين کنونی يک
کشور کمونيستی نيست بلکه رويزيونيست ھای اند که با امپرياليست ھا برای
بدنام کردن کمونيزم ھمدست شده اند .
اينک ميپردازيم به گوشه ای از جنايات روس ھا و " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان "  .دراوايل بھار  1359با آنکه مردم ھرات خشم ونفرين شان را
نثار خلقی  ،پرچمی ھا نمودند در ولسوالی پشتون زرغون ودر زيارتجاه
مربوط ولسوالی گذره وھم چنين ولسوالی انجيل بين نيروھای اشغالگر و
ص ف ح ه | 73

نمايندگان فکری – سياسی شان از يک طرف وقيام کنندگان از طرف ديگر
درگيری سختی در گرفت که اين درگيری تلفات زياد انسانی  ،اسلحه ومھمات
به نيروھای دولتی وارد نمود وبه گفته جنرال عظيمی " درآن شب فرقه 17
ھرات بيشتر از پنجاه نفر شھيد داشت ويکصد نفر آن اسير گرديده بود " البته
در آنزمان جنرال عظيمی قوماندان فرقه  17ھرات بود ودرتمامی جنگ ھا
وسرکوبی ھای قيام کنندگان مستقيما دست داشت  .چنانچه خودش در صفحه
 253کتاب اردو وسياست می نويسد  " :اولين درگيری نظامی بين من و
مخالفين دراولين روز ھا بعد از کشف دقيق ھسته ھای مخالفين در قريه
ھندوان ولسوالی انجيل رخ داد  .از صبح تا شام مخالفين محاصره شده را چنان
کوبيديم که بزودی بيرق سپيد بلند کردند وعده ای در حدود پنجاه نفر آنھا تسليم
شدند" .
دقيقا دراينجا مشخص ميشود که چرا نام ولسوالی ھا ويا قريه جات گمنام آنقدر
" مشھور " شده است ؟ جواب اين سوال را ھر شاگرد ابتدايی از نقل وقول
آقای عظيمی ميتواند در يابد  .آقای عظيمی با آب وتاب فراوان از سرکوبی
توده ھا در ولسوالی غوريان  ،زنده جان و کھسان ياد ميکند  .زمانيکه ارتش
اشغالگر با ھمراھی ارتش پوشالی رژيم دست نشانده کارمل به قريه جات
حمله می کردند  ،آنقدر قريه جات را می کوبيدند که جز تل خاکی باقی نمی
ماند  .درھرعمليات شان صدھا نفر بی دفاع کشته وھزاران زخمی بر جای
می گذاشت بعدا وارد قريه می شد تمامی افرادی که درقريه جات بين
درختان پناه گزين شده بودند را گرفته وروانه زندان می نمودند .
جنرال عظيمی آنقدر از کشتار بيرحمانه مردم بی گناه ھرات به خود می بالد
وآن کشتار ھا وبخاک وخون کشيدن ھای قريه جات را بنام پيروزی " اندک "
خود ياد نموده وآنقدر خوشحال به نظر می رسد که مورد تفقد مشاوران روسی
قرار گرفته است  .ومفتخر به آن است که درزمان توزيع نمودن مدال به وی
نشان درفش سرخ نيز اعطا گرديده است وبه رتبه دگروالی ارتقا نموده است .
اين مطلب را از زبان خودش می شنويم وی در صفحه  226ھمين اثرش می
نويسد  " :پيروزی ھای اندک من به مقايسه با ساير واليات کشوری بزودی
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موجب شد تا نظر مشاورين وقوماندانی اعلی قوای مسلح نسبت به من تغيير
مثبت نمايد  .درھمان سال که برای اولين بار نشان درفش سرخ توزيع گرديد
 .برای من نيز منظور شد وچندی نگذشت که به رتبه دگروالی نايل شدم
وسری گرديدم دربين سران "  .و در صفحه  263می نويسد  " :اين موفقيت
ھا درحلقه ھای مجاھدين به رھبری امير اسماعيل خان تورن که درھمه جا
ضرب شصت فرقه را خورده بود بازتاب نا ميمونی داشت " واقعيت امر ھم
ھمين است مرتجعين وجنايتکاران ھميش می کوشند که از نظر تجاوز کاران
نيفتند وبرای اينکه " سری بين سران " گردند  ،بايد که قريه جات را به
خاکستر تبديل کنند ومردم بيگناه را از دم تيغ بگذرانند  ،ھر قدر که زياد تر
بکشند وزياد تر قريه جات را ويران کنند ومردم را بی خانه وکاشانه نموده
وعده ای از مردم بيگناه را به زندان بيندازند  ،به ھما ن اندازه مورد الطاف
باداران امپرياليستی شان قرار می گيرند  .طبق گفته مشھور " اگر يکنفر را
کشتی قاتل  ،اگر صد نفر را کشتی فاتح واگر ھمه را کشتی خدايی "! اکثريت
اعضای بلند پايه " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " به درجه فاتح بودن
ارتقا نمودند .اما آن خواب وخيال کشتن ھمه به حقيقت نپيوست  .زياد
کوشش نمودند تا بتوانند آنرا نيز عملی کنند ولی عمر  14ساله شان به ايشان
مجال نداد .
آقای کشتمند از جمله تزھای دوگانه کارمل  ،فقره نھم ودھم آنرا در صفحه
 721ھمين اثرش چنين توضيح ميدھد  " :عنوان فقره نھم چنين است " :
دفاع از وطن ومخالفت با تجاوز ومداخله " و در آن به سربازان  ،افسران
وجنرال ھا خطاب گرديده است که مسئوليت بزرگی در دفاع از وطن در قبال
تجاوز مسلحانه از خارج کشور برعھده دارند  .درسند گفته ميشود که مبارزه
مسلحانه برخالف اراده وخواست ما بر ما تحميل گرديده است  .ما مجبور
ھستيم که از حاکميت  ،تماميت ارضی واستقالل کشور دربرابر تجاوز
مسلحانه از خارج  ،دفاع نماييم ودراين امر قطعاتی از نيروھای شوروی بر
پايه قوانين وموافقتنامه ميان دولتين با ما ھمکاری می نمايند وبه مجرديکه
تجاوز ومداخله از خارج در امور کشور ما قطع گردد  ،اين قطعات از خاک
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افغانستان خارج خواھند شد " درقسمت فقره دھم تزھای کارمل  ،کشتمند می
نويسد  " :دراين سند گفته ميشود که حزب دموکراتيک خلق افغانستان
ايدئولوژی واستنباط خويش را بر ھيچکس تحميل نمی نمايد واعتقادات
سياسی کليه وطنپرستان ونيروھای دموکراتيک رااحترام ميگذاريم "  .واقعا
که حرف رويزيونيست ھا با عمل شان ھمنوايی داشت !! اين حزب
رويزيونيستی توانست که بعد از گرفتن قدرت سياسی درھفتم ثور  1357الی
سقوطش در سال  1371از " تماميت ارضی واستقالل " کشور دفاع نمايد ؟ !!
" مسئوليت بزرگی " را که عھده دار شده بودند به مستعمره کشاندن کشور بود
نه دفاع از " تماميت ارضی واستقالل سياسی " کشور  .اين نوع " وطن
پرستی " با ھمان ايدئولوژی بر ح.د.خ.ا مبارک باد !
درطول دوران حاکميت " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " کتاب خواندن
جرم محسوب ميشد  .چنانچه من ) نگارنده ( با داشتن يک جلد کتاب دستگير
وبعد از سه ماه شکنجه در خاد روانه زندان شدم ومدت  43ماه را درزندان
سپری نمودم  .چه رسد به آزادی عقيده  .ازنظر کارمل وھمقطارانش ميھن
پرستی ھمان " ميھن فروشی " است که آنھا با آن دست به گريبان بوده
وھستند واز نظر ايشان آزادی اعتقادات سياسی بايد مطابق خط سياسی
رويزيونيستی به پيش رود درغير آن ھر ايدئولوژی مخالف با افکار شان را
مھر وتاپه ارتجاعی ميزدند.
تاريخ به خوبی ثابت ساخت که " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " عالوه
براينکه مارکسيست نبود  ،بلکه ملی دموکرات ھم نبود  .ھمانطوريکه اعمال
شان ثابت نمود که آنھا نه ھواداران استقالل سياسی افغانستان بودند ونه ھم
خواھان قطع نفوذ سوسيال امپرياليزم از کشور  .زمانيکه گورباچف می
خواست ارتش شوروی را از افغانستان بيرون کند ،در نشستی که با کدرھای
رھبری " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " داشت ،جويای نظراتشان درباره
بيرون شدن نيروھای روسی از افغانستان ميشود .کارمل با تمام معنی جدی
است که بايد ارتش روسيه به افغانستان بماند و می گويد که ما بدون ارتش
شوروی موفق به درھم شکستن مخالفين نيستيم  .اما نجيب برخالف می گويد
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که مابدون نيروھای شوروی ھم قادر به دفاع از خود ھستيم  .گور باچف
نجيب را نسبت به کارمل ترجيح می دھد وھمين علت است که نجيب جانشين
کارمل می گردد.
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " دروازه ھا را چھار تاق بر روی
سوسيال امپرياليزم باز گذاشت ويکصد وپنجاه ھزار ارتش تجاوزگر را به اين
کشور جابجا نمود  .بدين مناسبت بود که ببرک کارمل لقب شاه شجاع دوم
راکسب نمود  .ازکودتای سياه ھفت ثور بدين سو  ،دربدری  ،تباھی  ،قتل  ،بی
خانمانی نصيب توده ھای محروم گرديد که تا ھمين اکنون اين روند ادامه دارد
 .سنگ تھداب اين روند کثيف را مناديان سوسيال امپرياليزم ) خلق وپرچم (
گذاشتند که توده ھای زحمتکش تا حال به آتش آن می سوزند.
دراولين ھفته ای تجاوز قشون اشغالگر روس مردم تخار سر به شورش
گذاشتند  .دراين جنگ تلفات وخسارات زيادی به فرقه  20نھرين وارد آوردند
وتعدادی از افسران پرچمی ھا بدست مردم کشته شدند وشھر تخار آزاد شد .
برای سرکوب قيام مردم تخار فرقه  7ريشخور ھمراه قوماندان جنرال محمد
نبی عظيمی عازم تخار گرديد بنا بگفته عظيمی آنھا قيام مردم را به مشکل
توانستند سرکوب کنند .البته تمام سرکوب قيام ھای مردمی از ابتدای کودتای
 7ثور تا انتھا ھمه خونين بوده است  .بشمول قيام مردم تخار  .اين اولين
اعتراض مردمی عليه قوای اشغالگر سوسيال امپرياليزم روس بود  .بعد از
سرکوب خونين قيام تخار دستگيری توده ھا و روشنفکران شروع گرديد و
روانه زندان گرديدند  .اما آقای کشتمند بازھم ميخواھد رژيمش را طوری
جلوه گر سازد که گويا با مردم ھيچگاھی با خشونت رفتار نکرده و از
دستگيری ھای خود سرانه جلوگيری بعمل آمده است  .اودرصحفه  929اثرش
می نويسد  " :دريکی ازنخستين جلسات مشترک ھيات رئيسه شورای انقالبی
وشورای وزيران ) مورخ  30جنوری  ( 1980از جمله چنين تصميم اتخاذ
گرديد  " :آزادی زندانيان سياسی  ...جلوگيری قاطع از ارتکاب ھرگونه اعمال
خودسرانه در زمينه توقيف ھا وتفتيش منازل وديگر اعمال ضد حقوق بشری
" در پاورقی ھمين صفحه آقای کشتمند می نويسد " :بايد در نظر گرفت
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که درتحت پوشش رژيم پيشين ھزاران تن زندانيان سياسی درزندان ھا
نگھداری وشکنجه وھزاران تن ديگر سر به نيست شده بودند و ارتکاب
اعمال خود سر و غير قانونی يک امر رايج ومعمول پنداشته می شد  .الزم
بود که تصاميم جدی وقاطع بخار رعايت قانونيت اتخاذ می گرديد " .
دراينجا آقای کشتمند ميخواھد که با مقايسه دوران تره کی  -امين وزمان
اشغال افغانستان توسط روس ھا  ،رژيم کارمل را برائت دھد  .اين کامال
صحيح است که درزمان تره کی – امين " ھزاران تن زندانيان سياسی در
زندان ھا نگھداری و شکنجه وھزاران تن ديگر سر به نيست شده بودند
وارتکاب اعمال خود سر وغير قانونی يک امررايج ومعمول پنداشته می شد "
اما اين گفته کارمل و شرکا را برائت نمی دھد ،زيرا از يکسو اين خود سری
ھا و سر به نيست کردن ھا ازابتدای رژيم تره کی شروع شد که در آنزمان
آنھا ھم جزء دولت وقت بودند  ،فرکسيون پرچم کامال با اين دستگير ھا وسر
به نيست کردن ھا وبخصوص دستگيری  ،شکنجه وسر به نيست کردن شعله
يی ھا شروع شد  .در ترتيب ليست سياه از ھما ن زمانيکه ھردو فرکسيون )
خلق وپرچم ( براريکه قدرت تکيه زد ترتيب گرديد وبه زود ترين فرصت
عملی شد که اين مطلب را در بخث زندانھای رژيم مفصال به بحث گرفتيم .
ازسوی ديگر رژيم تره کی – امين دروابستگی کامل روس ھا قرار داشت .
گرچه کودتای  7ثور توسط روس ھا انجام و " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان" را بر اريکه قدرت نشاند ،اما فرکسيون پرچم کشور را به
مستعمره کامل تبديل نمود وھمراه با ارتش يکصدوپنجاه ھزار نفری روس ھا
به افغانستان آمد  .اين ميھن فروشی شان را تاريخ فراموش نمی کند.
آقای کشتمند ! آن قانونی که شما در" جلسات مشترک ھيات رئيسه شورای
انقالبی ) بخوان شوروی ارتجاعی ( وشورای وزيران " ترتيب نموده بوديد
ھمانطور روی کاغذ باقی ماند  .درسال  1980عالوه بر اينکه زندانيان
سياسی آزاد نگرديدند بلکه روز بروز تعداد زندانيان افزايش می يافت  .نه
تنھا دردوران تره کی -امين " شکنجه وارتکاب اعمال خويش خودسرانه
وغير قانونی يک امر رايج " بود  ،بلکه درزمان رژيم دست نشانده کارمل
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بيش از پيش افزايش يافت  .اعدام ھا و سر به نيست کردن ھا درزمان اشغال
کشور حدت بيشتری بخود گرفته منتھا با يک تفاوت که در زمان تره کی -
امين به استثنای پرچمی ھا ديگرھيچ کس در بيداد گاه ھای شان محاکمه
نگرديد  .ھمين که دستگير می شد مجرم ومحکوم به اعدام بود  .بعد از
اشغال افغانستان توسط روس ھا وبه چوکی نشاندن ببرک کارمل فقط محکمه
مضحکه نمايشی بوجود آمد که به ھيچ کس اجازه نوشتن دفع دعوا وگرفتن
وکيل مدافع داده نمی شد  .چه رسد به محاکمه علنی .
من ) نگارنده ( در سال  1980درزندان بودم  .موضوع زندان ھا را در بحث
قبلی بيان نمودم  .عالوه بر اينکه اجازه وکيل مدافع نداشتم ومحکمه علنی
نبود بلکه به ھيچ عنوان کاغذ وقلم بدسترس زندانيان قرارنمی گرفت که
دفاعيه خويش را بنويسند  .محکمه حسب دلخواه زندانيان را محکوم می نمود .
اينکه آقای کشتمند می گويد که دردوران صدارتش از " ارتکاب ھرگونه
اعمال خودسرانه درزمينه توقيف ھا و تفتيش منازل وديگراعمال ضد حقوق
بشری " جلوگيری بعمل آمده  ،يک دروغ محض و عوامفريبی است  .زيرا
من ) نگارنده ( درزمان تره کی – امين تحت تعقيب بودم  ،اما ھيچگاھی
خانه ام بازرسی نگرديد  .و بعد از دستگيری درزمان کارمل چندين مرتبه
خانه ام بازرسی گرديد  .نه تنھا خانه من بلکه خانه تمامی اھالی قريه بازرسی
گرديد ودرباز رسی ارتش اشغالگر روس نيز شرکت داشت  .ھمانطوريکه
کرامت انسانی زندانيان سياسی درزمان تره کی – امين مراعات نگرديد ،
درزمان رژيم دست نشانده شما نيز مراعات نگرديد .زندانيان به انواع
شکنجه ھای غيرانسانی روبرو بودند  .عالوه بر آن بر زنان واطفاليکه زير
18سال دستيگر می گرديدند تجاوز صورت ميگرفت که گند اين کثافت کاری
شما در زندان پلچرخی باال شد و درزمان شما نيز خاد به اين عمل ناشايست
آلوده بود .
اين اعمال ناشايست وضد انسانی را آقای کشتمند "تصاميم جدی وقاطع
بخاطر رعايت قانون " می خواند  .زھی وقاحت !
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" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " ھمه چيز کشور را در اختيار روس ھا
قرارداد  ،روس ھا عالوه بر اينکه وزارت خانه ھا راکنترول می نمودند ،
امور نظامی وحزبی نيز تحت رھبری روسھا قرار داشت  .کشتمند در صحفه
 939ياد داشت ھای سياسی ورويداد ھای تاريخی می نويسد  " :درماه نخست،
پس از قيام اپريل  1978از سوی نورمحمد تره کی وحفيظ ﷲ امين به اصرار
تقاضا گرديد تا اتحادشوروی مشاوران خويش را در امور حزبی واقتصادی
به افغانستان بفرستد  .شوروی ھا موافقت کردند تا چند تن مشاور و يکتن سر
مشاور درامور حزبی به افغانستان اعزام نمايد  ،ولی در برابر مشاوران
ملکی تعلل نشان دادند  .معھذا بنا بر تقاضاھای مکرررژيم  ،ھياتی از کميته
دولتی روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی درماه جون  1978بخاطر
مذاکره پيرامون اين موضوع وارد کشور گرديد  .ھيات متذکره در وزارت
پالن نيز با من نيز مذاکره نمود وموافقت کرد که تيم مشاوران پالن گذاری
شوروی متشکل از پنج تن مشاور ) متخصص (  ،يکتن سر مشاور ) سر
متخصص ( وچھار تن ترجمان و سکرتر که از گذشته ھا در وزارت پالن
ھمکاری ميکردند  ،کما کان باقی بمانند " نقل فوق به خوبی بيانگر آنست که
روس ھا تمام امور اقتصادی  ،سياسی  ،فرھنگی ونظامی کشور را زير
رھبری گرفته بودند حتی تا آن سرحد که آشپز کاخ رياست جمھوری نيز
عضو کی  .جی  .بی بوده است .آقای کشتمند می گويد که اين مشاوران فقط
بنا به درخواست مکرر تره کی  -امين به افغانستان آمده اند ،يعنی پرچمی ھا
برای آوردن ايشان سھمی نداشتند آری اينکه درماه اول کودتا که درخواست
مشاورين روسی از طرف دولت افغانستان تقاضا ميشود .آقای کارمل
صدراعظم است  .يقينا که فرکسيون شما ھم با آمدن روس ھا موافقت داشته
وھم چنين طبق گفته خودتان که وزير پالن بوديد مجموعا ده نفر روس در
وزارت پالن با شما ھمکار بوده است  .ثانيا اينکه اگرتره کی – امين امور
اقتصادی  -سياسی وفرھنگی را بدست مشاوران روسی سپردند  ،شما کشور
را به انقياد روس ھا درآورديد و ھمراه با يکصدوپنجاه ھزار عسکر وارد اين
خاک شديد که درزمان حکومت شما  ،ھمه چيزعمال وعلنا به دست روس ھا
افتاده بود  .جنرال نبی عظيمی نيز مھر تائيد بر قضيه ميزند  .او در صفحه
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 275اردو وسياست می نويسد  " :درحاليکه من ورفقای پرچمی در ترکيب
ھيات  ،از وظايف قبلی سبکدوش گرديده بوديم  .اين به منزله کودتا بود که
بدون سر وصدا به سادگی انجام يافت و ببرک کارمل نتوانست جلو آنرا
بگيرد زرا که خواست روس ھا بود "  .بيان عظيمی بطور مشخص واضح
ميسازد که روس ھا چقدر نقش رھبری کننده را داشتند که حتی کارمل با
نيرومندی نظامی که داشت آرام ميدان را به خلقی ھا ميگذارد و به عنوان
سفير ازکشور خارج ميشود .
در طول تاريخ کسی اين را سراغ نداشته وندارد که اجنت ودست نشانده از
خود اراده ای داشته باشدکه بتواند مستقل از خواست اربابش عملی را انجام
دھد  .اينک سوال متوجه آقای عظيمی است .درصورتيکه شما اين درک را
داشتيد کھبدون خواست روسھا نميتوان کاری راانجام داد وکشو ر ھم توسط
ايشان اشغال گرديده ورژيم دستنشانده از خوداختياری ندارد  .پس چطور تحت
رھبری شان در جنگ شرکت نموديد وتوده ھا را به قتل عام وخانه وکاشانه
شانرا به خاک مبدل ساختيد ؟ با آنکه آقای عظيمی ميگويد که برعليه ما
کودتا صورت گرفت وازکار سبکدوش شديم  .اما بورس تحصيل شوروی را
ازرژيم می پذيرد وبرای تحصيل به شوروی ميرود  .ھم چنين حينيکه
عظيمی ازوظيفه سبکدوش ميشود اما رتبه اش ارتقا می يابد خودش می نويسد
 " :درجشن  7ثور خليل ﷲ  ،فتح محمد ومن " نگارنده " به رتبه جنرالی نايل
) ھمانجا صفحه  ( 276وبعد از برگشت از روسيه در پست ھای
آمديم "
حساس توسط روس ھا گماشته ميشود اودرصفحه  278ھمين اثرش می نويسد
 " :سترجنرال سروکين لوی مستشار نظامی مرا به نزد خود خواست وگفت
بايد پست معاونيت اول قول اردوی مرکزی را که قوماندان آن شھنواز تنی ،
بعد از خود کشی عبدالودود  ،تعيين شده بود قبول کنم " که پست مذکور را با
افتخار می پذيرد وزمانيکه کارمل از سفر روسيه بر ميگردد اورا به نزد خود
طلبيده وبه حيث آمر زون شمال غرب ) ھرات ،غوروبادغيس ( مقرر می
نمايد  .ھمانجا
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اين اجيران مزد بگير بناحق سنگ مردم دوستی را به سينه می زنند و می
خواھند که درنوشته ھای شان طوری وانمود کنند که ضد تجاوز بوده اند  .اما
عمال درخدمت به اشغال واشغالگران درآمده وبرای حفظ منافع شان از
ھيچگونه فداکاری برای ارباب دريغ نکرده ونميکنند  .ھمانطوريکه درکتابش
از نورالحق علومی پرچمی تعريف وتوصيف نموده  ،ديده ميشود که آقای
علوی نه تنھا خادم روس ھا بود  ،بلکه امروز خادم امريکايی ھا است  .به
ھمان قسم سيد محمد گالبزوی از کدرھای رھبری " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " که درجنايت حرفوی شده و کمتر ازاسدﷲ سروری نيست  .تجاوز
واشغالگری امپرياليست ھا به رھبری امپرياليزم امريکا مورد تائيدش می باشد
 .اين قاتالن وجانيان درنوکری حرفوی گرديده اند .
در  18حوت  1362شخصا ببرک کارمل آقای عظيمی را به پست معاون اول
وزارت دفاع مقرر ميکند  .ارتقا دادن رتبه ومقام به پاس خوش خدمتی روس
ھا وکشتار مردم بيگناه است  .شخص عظيمی نيز اين مورد را چشم پوشی
نميکند ومی گويد که دراکثر واليات درجنگ ھا شرکت داشت چنانچه بعد
ازپست وزارت دفاع برای سرکوب مردم پکتيکا وظيفه ميگيرد او مينويسد " :
عمليات واليت پکتيکا بيشتر از  20روز طول کشيد  .ما تمام ولسوالی ھای
پکتيکا را تصفيه نموديم ودراکثر مناطق جز با اطفال وزنان وپيرمردان
مواجه نگرديديم  .بعضی قريه جات کامال ازسکنه خالی بودند  ،خانه ھا وقلعه
ھا سوخته وتخريب شده بودند  .زمين زراعتی به دشت ھای سوخته وخارزاری
تبديل شده بودند  .گويی ھرگزدست انسان به آن نخورده است  ،الشه ھای
سوخته وسياه شده موترھا  ،تانک ھای زرھپوش در اطراف دھکده ھا که
نمايانگر جنگ ھای خونين اھالی با شوروی ھا ودولت بود  ،حاکی از مقاومت
ھای اوليه مردم بود  ) " .اردو وسياست صفحه  ( 283اين است نشانه
جنايات سوسيال امپرياليست ھا ورژيم دست نشانده که از زبان خود جنايت
پيشگان می شنويد  .اين گوشه ای ازجنايات شان است که تحرير گرديده است
 .زمانيکه قدم شوم ارتش سوسيال امپرياليست ھا ورژيم دست نشانده به
ھرقريه يا ولسوالی رسيده وآنچه از دست شان آمده دريغ نکرده از سوختاندن
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اموال خانگی وکشتن مواشی  ،انسانھا وحتی تجاوزات جنسی دريغ نورزيده
اند  .عالوه بر اين درھرقريه که می رسيدند تمام مر د ھا را دريک جای معين
جمع نموده واز بين شان تعداد زيادی رادستگير نموده وروانه زندان ميساختند
 .تمامی زندان ھا مملو از انسان ھای بيگناه بود  .زندانيان به اشکال وانواع
شکنجه ھا روبرو ميشدند وبعد از" محاکمه " دربيدادگاه ھای رژيم از حبس
ھا کوتاه مدت الی حبس ابد واعدام روبرو ميشدند  .وآنھای که آزاد می شدند
به اين شکل نبود که از بيدادگاه رژيم برائت گرفته باشند  ،بلکه به اندازه حبس
سپری شده برايشان حکم ابالغ ميگرديد .به اين طريق رژيم دست نشانده خود
را محق می دانست که ھيچ کس را " بی گناه " به زندان نياورده است .
عمليات ديگری که عظيمی درآن شرکت داشته و به عنوان پيروزی روس ھا
ورژيم دست نشانده ياد ميکند عمليات دره پنجشير در  17می  1982است .
طبق اظھار خودش دراين عمليات در حدود يکھزار نفر بنام دشمن کشته شده
ويکتعداد اسير گرديده که به کابل فرستاده شدند  .درتمامی جنگھا اکثريت
عظيم کشته شدگان غير نظامی ھا بودند که متشکل از زنان  ،پيرمردان
واطفال می باشند  .زيرا حين حمله وحشيانه ارتش اشغالگر نمی توانند که خو
د را ا زمنطقه بيرون نموده وجای پناه گزين شوند  .بدين علت  ،بيشترين
تلفات را ايشان متحمل می شوند وبه ھمين طريق بيش از  95درصد دستگير
شدگان را مردمان بی دفاع تشکيل می دھند .
اينک نظر پنجشيری را درمورد اشغال وتجاوز ارتش سوسيال امپرياليزم در
روز  6جدی  1358پی می گيريم دستگير پنجشيری در صفحه  121کتاب
ظھور وزوال " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " می نويسد 6 " :جدی
 1358نقطه آغاز نفوذ  ،حضور وسلطه نيروھای نظامی وسياسی شوروی
ونقطه آغاز جنگ ھا
وآغاز تراژيدی تاريخ زندگانی ملی واجتماعی
وکشمکش ھای خونين جامعه بالکش ما برای کسب قدرت سياسی بود  " .اين
درست است که روز  6جدی يک روز سياه درتاريخ کشور ما و روز آغاز
تجاوز مستقيم سوسيال امپرياليزم به افغانستان می باشد  ،اما آنطوريکه آقای
پنجشيری روز  6جدی  1358را روز " نقطه آغاز جنگ ھا وکشمکش ھا
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خونين جامعه " افغانستان ميداند  ،نيست  .درتمام آثار ونوشته جات خلقی ،
پرچمی ھا به خوبی ديده می شود که ھرکدام چيزی می نويسند  ،بدون اينکه
گوشه ای از حقايق را بازگو نمايند و فقط کوشش ميکنند که خود وفرکسيون
خود را تبرئه نموده وگناه را بگردن فرکسيون ھای ديگر بيندازند  .مردم به
خوبی درک نموده اند که جنايات بيشماری با کودتای  7ثور  1357شروع
گرديد الی سقوط کودتا چيان درسال  1371ھمه کدرھای رھبری " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " شريک اند  .چنانچه آقای پنجشيری با ھمه ای
فرکسيون ھا ھمکاری داشته وحتی عضو بيروی سياسی ھر يک از فرکسيون
ھا بوده است  .اما حاال ميخواھد که تمام جنايات را فقط به گردن فرکسيون
پرچم بيندازد.
ھرگاه يک فرد ذره ای احساس وطن پرستی وذره ای شرافت وجدانی داشته
باشد وقتيکه قلم بدست می گيرد چنين ال طائالت ودروغ ھای سرھم بندی نمی
کند  .اين " جنگ ھا وکشمکش ھا " ھمان رقابت امپرياليزم و سوسيال
امپرياليزم است که از سال  1334ھجری شمسی )  1995م ( شروع گرديد
ودرزمان رياست جمھوری داود خان علنا به شکل قيام مسلحانه متبارز
گرديد که از طرف رژيم داود خان به شدت سرکوب گرديد ه ودر کودتای 7
ثور  1357به اوج خود رسيد  .آقای پنجشيری چرا از قيام ھا ی توده ای در
زمان تره کی وامين که به خاک و خون کشيده شد ،چيزی نمی گويد  .مگر
کودتای  7ثور " جنگ خونين وکشمکش " عميق ميان دو جناح وابسته به
سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم نبود ؟ آيا قيام توده ای  24حوت 1357
ھرات که در يک روز يش از بيست ھزار کشته بجای گذاشت يک جنگ
خونين ميان توده ھا ونوکران سوسيال امپرياليست نبود ؟ قيام ماه اسد
 1357مردم ولسوالی کشم بدخشان ) که برای چند روز ولسوالی بدست قيام
کنندگان بود( بدون خونريزی بود ؟ بعد از قيام  24حوت ھرات  ،قيام
مردمان بادغيس  ،غور وفراه بدون خونريزی ومسالمت آميز بود؟ قيام
مردم ھزاره جات که از اول بھار  1358شروع گرديد وبه ھمين ترتيب قيام
 14اسد  1358در باالحصار وصد ھا قيام توده ای ديگر نمونه بارز جھت
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گيری توده ھای مردم عليه رژيم نوکر سوسيال امپرياليست ھا نبود  .آقای
پنجشيری می خواھد که ھمه جنگ ھا وکشمکش ھا را نتيجه  6جدی قلمداد
کند  .درحاليکه ازھمان آوان کودتای سياه  7ثور مردم بخوبی می دانستند که
اين رژيم کامال وابسته به روس ھا است  .وبه اثر فشار  ،ترور واختناق
رژيم مردم وادار گرديدند که دست به سالح برده وبرعليه رژيم قيام کنند .
که دامنه آن تازمان تجاوز مستقيم روس به افغانستان گسترده شده وبا تجاوز
مستقيم شوروی به افغانستان  ،نفرت وانزجار مردم چند برابر شد ودامنه
قيام ھا گسترده تر گرديد  .چرا آقای پنجشيری روز سياه  6جدی را " نقطه
آغاز جنگ ھا وکشمکش " ھا ميداند ؟ علت آن واضح است تا چھره کثيف و
خاينانه باندش را سفيد جلوه دھد وحقيقت را کتمان کند وطوری وانمود سازد
که توده ھا از کودتا ی سياه  7ثور حمايت می کردند و پشتيبان رژيم شان بوده
اند !! وفقط از  6جدی  1358قيام ھای توده ای عليه شاه شجاع دوم ) ببرک
کارمل ( و ارتش اشغالگر شروع گرديد  .اين خود بيانگر آنست که
اکادميسين ) !( ما نمی خواھد در باره حقيقت چيزی بگويد  ،حتی در سر تا
پای کتابش يک اشاره ای به جنايات ووحشی گری ھای دوره تره کی نکرده
است  .آقای اکادميسين جنگ ھا را می بيند  ،اما سياست ھا را فراموش ميکند
 .لنين با صراحت می گويد که  " :ازنقطه نظر تئوری کامال اشتباه بود ھر
آئينه فراموش ميشد ھرجنگی ادامه سياست است با وسايل ديگر " ) لنين
مجموع آثار منتخب  -برنامه جنگی انقالب پرولتاريايی – صفحه ( 442
درجوامع طبقاتی جنگ امری ناگزير است ھيچ جنگی نمی تواند فاقد جنبه
طبقاتی باشد  .برای درک اين که اين جنگ چه نوع جنگی است  ،آيا جنگ
انقالبی وعادالنه است يااينکه ضد انقالبی واستعماری  .بايد موقعيت جناح
ھای درگير را شناخت  ،بايد ديد که طرفين دارای چه پايه طبقاتی بوده و چه
سياستی را دنبال ميکنند  .بايد اقتصاد وسياست جناح ھای درگير را قبل از
جنگ بررسی نمود .بايد به اين نکته پی برد که کدام علل وعوامل باعث
گرديده است که آن سياست بواسطه اين جنگ راه خود را ميگشايد  .خالصه
برای اثبات اينکه ھرجنگی جنبه حقيقی اجتماعی – حقيقی طبقاتی دارد  ،بايد
ص ف ح ه | 85

موقعيت عينی طبقات درگير جنگ را تجزيه وتحليل نمود  .برای اين امر نبايد
يک مشت مثال ھا واطالعات بی ارتباط وجداگانه  ،بلکه مجموعه ای از
مدارک در ارتباط به اساس زندگی اقتصادی طرفين درگيرجنگ وشرايط
جھانی را بررسی کرد  .لنين می گويد  " :به نظر من موضوع اصلی که
معموال درباره مسئله جنگ فراموش ميکنند وبه اندازه کافی بدان دقت نمی
نمايند  ،موضوعی که درمورد آن  ،اين ھمه مباحث که حتی من می خواھم
بگويم مباحث پوچ وبی مورد وبدون ھدف انجام می گيرد  ،ھمانا فراموش
کردن اين مسئله اساسی که جنگ دارای چه جنبه طبقاتی است  ،علت
برافروخته شدن اين جنگ چيست  ،کدام طبقات بدان دست ميزنند وکدام
شرايط تاريخی وشرايط تاريخی – اقتصادی است که آن را بوجود آورده است
" ) لنين – کليات – جنگ وانقالب  -صفحه ( 204
آقای اکادميسين " نقطه آغاز ين جنگ ھا وکشمکش " ھا را در  6جدی
 1358می بيند  .کودتاھای پی در پی روسی در افغانستان را نمی بيند ويا
اينکه آنھا را فقط مربوط به قيام ھا ی نظامی که فاقد جنبه سياسی – طبقاتی
بررسی مينمايد ! در حاليکه مسايل اين طور ساده نبوده ونيست  ،بلکه علل
کودتا ھای پی در پی از يکطرف مبارزات توده ھا با رژيم ارتجاعی حاکمه
بوده واز طرف ديگر رقابت وکشمکش دو گروه امپرياليستی ) امپرياليزم
غرب وسوسيال امپرياليزم شوروی ( بوده است که نقش اساسی را درکودتا
ھا ھمان رقابت وکشمکش امپرياليست ھا بازی نموده است  .چنانچه اين مطلب
را درزمان صدارت داودخان وھم چنين دوره رياست جمھوری اش مفصال
توضيح دادم واين مطلب دقيقا آشکار گرديد که درزمان صدارت داود خان
ھمراه با بقدرت رسيدن دارودسته روزيونيستی خروسچف دراتحاد شوروی ،
سياست اقتصادی افغانستان با پيروی از الگوی روسی شکل ديگری بخود
گرفت  .از سياست اقتصاد مبتنی بر بازار به سياست " اقتصاد رھبری شده"
دولتی گرايش نمود و " راه رشد غير سرمايه داری " و " تقويه سکتور دولتی
" که تز ھای رويزيونيست ھای شوروی جھت رشد سرمايه داری دولتی
وابسته به سوسيال امپرياليزم به مورد اجرا گذاشته شد و دولت بيروکرات ھا
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وفيوداالن در اکثر امور اقتصادی و کنترول بانک ھا بخشی داشته وبر صنايع
وتجارت مسلط گرديد  .ديگر نه تنھا امپرياليزم غرب بلکه سوسيال امپرياليزم
روس نيز در غارت واستثمار خلق افغانستان با ديگر امپرياليست ھا به رقابت
برخاست  .طوريکه تجارت بين افغانستان وشوروی در سال 1329) 1950
ھجری شمسی ( ده فيصد بود و درسال  1341 ) 1962ھجری شمسی ( به
 60فيصد رسيد که از روش پا يا پای استفاده ميشد  .بدين طريق امپرياليست
ھا نه تنھا به صدور سرمايه  ،بلکه به فروش توليدات خود نيز می پرداختند
ودولت مرتجع افغانستان به تشويق امپرياليست ھا به طرح پالن ھای خود
ادامه ميداد .
رقابت وکشمکش ميان امپرياليزم غرب و سوسيال امپرياليزم از يک طرف و
حاد شدن مبارزات طبقاتی از طرف ديگر زمينه ساز کودتای  26سرطان
 1352گرديد .
امپرياليستھا که در پی بدست آوردن سود بسشتر بودند بعد از کودتای 26
سرطان باز ھم منافع آزمندانه خويش را دنبال کردند  .دست پروردگان سوسيال
امپرياليزم يعنی رويز يونيستھای خلق و پرچم در راستای منافع شوروی در
کودتای  26سرطان سھم قابل مال حظه ای داشتند و کامال به تحکيم رژيم کودتا
ھمت گماشتند  ،از چوکی ھای بلند دولتی تا چوکی ھای پائينی يعنی ولسوالی و
عالقه داری ھا بدست رويزيونيستھا وطنی بود .
از آنجايئکه نقش سوسيال امپرياليزم و نوکران " خلقی  ،پرچمی " آن در دولت
داوود بيشتر بود لذا کوشيدند تا طرح ھای استعماری خود را به معرض اجرا
گزارند و تجارت رھبری شده " و استفاده از راه " بارتری" دوباره طرح شد و
درين رابطه يکی از اقدامات رژيم کودتای  26سرطان اين بود که در اوايل
سال  1353خواست تا امور وارداتی را بين تاجران تقسيم کند و با گرفتن جواز
جديد اموال وارداتی تجار محدود به يک يا دو قلم کاال گردد و مقدار واردات
نيز محدود به يک يا دو قلم مال باشد .و ھم مقدار واردات ساالنه نيز معين
گردد  .اين اقدامات به مخالفت تجار دالل بخصوص وابسته به امپرياليزم غرب
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مواجه گرديد و آنھا به اخذ جواز جديد اقدام نکردند و از محصول کردن اموال
وارده خود نيز دست کشيدند که نپرداختن اين محصول  ،دولت را به کسر
بودجه مواجه نمود .دولت مدت معافيت کرايه اموال در گمرک را کوتاه ساخت
ولی موثر نيافتاد  ،دولت که با کسر بودجه مواجه گرديده بود  ،ناگزير به نفع
جناح وابسته به امپرياليزم غرب عقب نشينی نمود  ،تجار مانند گذشته کار
خودرا پيش بردند  ،ولی رقابت بين امپرياليست ھا ھمچنان ادامه يافت  .و
تضاد ھا ببين جناح ھای رقيب تبارز بيشتری نمود  ،عده ای بنام طرفداران
غرب بنام کودتا چی اعدام شدند مانند ميوند وال و خان محمد وزير دفاع و عده
ای زندانی گرديدند  .بدين ترتيب رقابت بين سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم
غرب و تضاد بين وابسته گان شان در افغانستان افزايش يافت .چنانچه در سال
 1354باند اخوان به کمک دولت پاکستان به نواحی شرقی پنجشير افغانستان به
تحريکات و حمالت عليه دولت دست زدند  ،تا رژيم را تحت فشار قرار داده
واو را از سوسيال امپرياليزم شوروی و نوکران وابسته اش دور سازند .ولی
اين اقدام موفق نگرديد واز طرف رژيم داوود خان به شدت سرکوب شد .اين
رقابت و کشمکش ھا روز بروز وضعيت زحمتکشان را خرابتر نمود و بحران
ھای اقتصادی رژيم نيز اين وضعيت را از بد بد تر نمود  .رژيم داوود خان در
پی چاره جوئی بر آمد و ناگزير به نفع جناح وابسته به غرب عقب نشينی کرد.
دولت داوود با غرب و اقمارش وارد مذاکره شد که اين حرکت داوود خان
برای سوسيال امپرياليست ھا و نوکران بومی شان خوش آيند نبود  ،زيرا که
اعضای " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " يکی پس از ديگری از چوکی
ھای دولتی کنار زده شد.
سوسيال امپرياليزم که در راه حل گرفتن تدريجی قدرت سياسی موفق نشده بود
 ،از خود عکس العمل نشان داد  ،و راه حل ديگری يعنی انتقال قدرت سياسی
از طريق کودتا را به اجرا گذاشت  .کودتای سياه و خونين  7ثور نتيجه ھمان
رقابت و کشمکش ھای امپرياليزم غرب و سوسيال امپرياليزم شوروی و حاد
شدن تضاد بين جناح ھای وابسته شان می باشد  .از مسايل فوق بوضوح فھميده
می شود  ،آنطوريکه آقای پنجشيری ادعا دارد که "  6جری  ... 1358نقطه
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آغاز جنگھا و کشمکش ھای خونين جامعه بالکش " ما نبوده بلکه کشمکش ھا
و رقابت ھای امپرياليزم امريکا و سوسيال امپرياليزم از زمان صدارت داوود
ريخته شد و در زمان کودتای داوود به شکل جنگ و قيام ھای مسلحانه و
سرکوب خونين شروع گرديد و در کودتای  7ثور به اوج خود رسيد که تا
کنون زحمتکشان افغانستان در آتش آن می سوزند.
اگر ھدف آقای پنجشيری از گفته اش که "  6جدی  ... 1358نقطه آغاز جنگ
ھا و کشمکش ھای خونين " در صفوف " حزب دموکراتيک خلق افغانستان "
باشد  .با ز اين مساله کامال نا درست و دور از حقيقت است  ،زيرا از ھمان
برو تاسيس " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " بين جناح تره کی و کارمل
بر سر گرفتن قدرت رھبری در حزب  ،کشمکش و رقابت وجود داشت و در
سال  1346بوضوح آشکار گرديد و حزب به دو شاخه " خلق " و پرچم
منشعب شد  ،ھر کدام ديگری را متھم به جاسوسی می کردند  .اين انشعاب ده
سال دوام نمود  ،تا اينکه در سال  1356حسب منافع سوسيال امپرياليزم در
سفارت شوروی در کابل با حضور داشت سفير شوروی  ،تره کی و کارمل
سند نا ميمون اتحاد برای ويرانی و بر بادی کشور را امضا نمودند  .ودر 7
ثور  1357توسط باداران شان به قدرت سياسی رسيدند .اما در ھمان اولين گام
در جھت قدرت سياسی  ،دوباره اختالفات شروع شد و يکعده از پرچمی ھا
بشمول کارمل به عنوان سفير از کشور اخراج گرديده و عده ای زندانی و
اعدام شدند .بعد از اينکه تره کی از راه کنفرانس کشور ھای " غير منسلک "
در روسيه رفت  ،برژنت مالقات او و کارمل را تدارک ديد و به تره کی
توصيه نمود که امين را از سر راه بر دارد و جايش را به کارمل بدھد  ،چون
دستور بادار بود تره کی بدون چون و چرا پذيرفت و حاضر گرديد که " شاد
گرد وفادارش " را بخاطر منافع سوسيال امپرياليزم قربانی سازد و کارمل را
جايگزين آن نمايد  ،ھمانطوريکه در باال گفته شد  ،اين طرح بروفق مراد نه
چرخيد  ،امين از ماجرا خبر شد و " استادش " را خفه نمود و بعدا به تبعيد ،
زندانی و اعدام باند تره کی پرداخت  6 .جدی  1358روز ننگين و سياه در
تاريخ کشور افغانستان بود که افغانستان را به مستعمره مستقيم تجاوز گران
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روسی در آورد و بساط امين را با کودتای خونين برچيد  .شاه شجاع دوم )
ببرک کارمل ( را به قدرت رسانيد  .در اين قدرت نه تنھا پرچمی ھا بلکه باند
تره کی نيز سھيم بود وبا تجاوز ھمنوا .بعد از قدرت گرقتن کارمل باز ھم
زندانی و اعدام باند امين شروع گرديد  .ھيچگاه "  6جدی  1358نقطه آغازين
جنگ ھا و کشمکش ھای خونين " جامعه نبوده  ،بلکه ادامه اين جنايات بشکل
فجيع تر آن بوده است .
آقای پنجشيری معترف است که شوروی به افغانستان تجاوز نموده و اين تجاوز
" خالف کليه موازين قبول شده بين المللی درپيش چشمان باز مردم آزاد دوست
و ھمه بشريت صلحدوست اتفاق افتاده است " سوال اينجا است که اگر واقعا
آقای پنجشيری اينرا می دانسته پس چرا با کارمل و نجيب ھمکاری نموده
است .در زمان کارمل و نجيب آقای پنجشيری عضو دفتر سياسی حزب بوده و
يا تمام قدرت و توان در خدمت اين رژيم کار نموده او می خواھد با اين طرفند
خود و باندش را تبرئه نموده و برائت دھد .چنانچه او اعتقاد دارد که تره کی ،
امين – به امر و نھی روس ھا گوش نمی کردند  .او می نويسد که " تره کی و
حفيظ ﷲ امين به امر و نھی مقامات بلند پايه حزبی و دولتی شوروی در عمل
اعتناء و پروايی نمی کرده اند " ) ظھور و زوال حزب دموکراتيک خلق
افغانستان – جلد دوم صفحه  ( 120پنجشيری می خواھد که اينطور وانمود کند
که فرکسيون خلق ھيچگاھی با تجاوز ھمنوائی نداشته و موافق نبودند  .اگر
واقعا به امر نھی مقامات حزبی و دولتی تره کی گوش نمی داد چطور در
مسکو پذيرفت که " شاگرد وفادارش " را بخاطر کارمل سر به نيست کند؟ و
به خاطر منافع روس ھا جانش را به خطر انداخت  ،اما آقای کشتمند بر خالف
مدعی است که خلقی ھا ھم با تجاوز ھمنوا بوده اند او می نويسد  " :بخش
بيشتر اعضای رھبری و فعالين خلقی ھا که پس از حوادث زور ھای اخير
دسمبر  1979در يک ائتالف جديد با پرچمی ھا پيوسته بودند  ،عمال ،
بيھودگی  ،ناکامی و زيان ھای سياست ھای گذشته را دريافته بودند  ،ايشان در
برابر سياست ھای جديد نه تنھا مقاومت نکردند  ،بلکه ابراز موافقت و
ھمکاری کردند و تمام تصاميم عمده به شمول تعيين سرنوشت ھمکاران
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نزديک امين بارضائيت و رای ايشان اتخاذ گرديد " ) ياد داشت ھای سياسی و
رويداد ھای تاريخی صفحه  ( 748 – 747در حقيقت امر ھمان چيزی است که
کشتمند می گويد  .تمام فرکسيون تره کی با تجاوز ھمنوا بوده و ورود ارتش
اشغالگر را خير مقدم گفتند تمامی کدر ھای رھبر بشمول سيد محمد گالب زوی
 ،اسلم وطنجار  ،فيض محمد  ،اسد ﷲ سروری  ،دستگير پنجشيری  ...عضو
کميته مرکزی و عضو دفتر سياسی در زمان کارمل بودند  .حتی در زمان
نجيب نيز اين سمت را تا کودتای تنی حفظ نمودند .اگر ارتش شوروی در داخل
افغانستان موفق می گرديد که نمايندگان فکری  -سياسی را سر پا نگھدارد
ھمانطوريکه زمان قدرت به آن کف زدند  ،ھمين حاال گلو پاره می نمودند و
کف می زدند  ،اما چون ديگر از قدرت افتاده بجای اينکه روی اعمال منفی و
ضد بشری شان انگشت انتقاد بگذارند می خواھند که با حيله و نيرنگ خود را
تبرئه کند در حاليکه خود آقای پنجشيری معترف است  ،زمانيکه روس ھا
خواستند تا مھره را تغيير دھند يعنی بجای کارمل نجيب را نصب کنند برای
کارمل اخطاريه دادند که تا يک علت وقت دارد و تصميم بگيرد که استعفاء
نمايد و گرنه عواقب بھتری از امين نخواھد داشت .اين اخطاريه توسط سه نفر
تحت رھبر صالح محد زيری که يکی از اعضای بلند پايه خلقی ھا است برای
کارمل می رسد.
اين تعويض مھره به علت تشديد جنگ ھا و قيام ھای مردم که سر تا سر
افغانستان را گرفته بودجود آمد  .طرح و پالن روس ھا از اين تعويض کردن
ھا اين بود که از يکسو می خواستند که ارتش خود را از افغانستان بيرون
نمايند و برای خروج ارتش شوروی يک شکل " آبرومندانه " بدھند و از سوی
ديگر بتوانند که دولت کامال وابسته خود را حفظ کنند .اما غافل از آنکه مقاومت
مردم عليه سوسيال امپرياليزم شرايط را آنقدر بر وی سخت و تنگ ساخته بود
که صدای اعتراض از داخل روسيه آنقدر بلند شده بود  ،عالوه بر اينکه
نتوانست دست مزدوران خود را بگيرد  ،خودش نيز از ھم پاشيد.
تلفات مادی و انسانی که شوروی ھا متحمل می شدند باالخره صدای اعتراض
از بين کشور ھای اقمارش و حتی داخل مسکو بلند شد "،آنتونی ھی من" نامه
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ايکه از چکسلواکی در روز نامه تايمز چاپ شده قسمتی از آن را در صفحه
 238کتاب افغانستان در زير سلطه شوروی چنين نقل می کند " :مداخله
شوروی در کابل که ) از ھر نوع توجيه صحيح عاری است ( يک تھاجم علنی
و خشم انگيز است  ...ما در پراک ھستيم  ،شھری که در آنجا آقای ببرک
کارمل ) و دبيرکل و نخست وزير نونوار و مدل جديد افغانستان ( را به دام
کشيدند  ،خريدند  ،پنھان داشتند و آموزش دادند " در ابتدا در داخل شوروی
سرو صدای اعتراضی که عليه اشغال افغانستان بلند می شد .دولت شوروی
فورا وی دستگير و زندانی می نمود  ،باالخره اين سرو صداھای اعتراضی
بجای رسيد که شوروی مجبور شد که از يک جھت تغيير در سيستم دولتی و
حزبی افغانستان بياورد و ھم خود را ازين مھلکه "آبرو مندانه " نجات دھد.
روی اين ملحوظ نجيب را بھترين مھره برای جايگزين نمودن به امور حزبی و
دولتی تشخيص داده و آنرا جا نشين کارمل نمودند.
*********************************************

کودتای نجيب ومشی مصالحه ملی
زمانيکه روسيه افغانستان را اشغال نمود وببرک کارمل را بر چوکی نشاند
با طرح جبھه " ملی پدر وطن " اميد وار بود که به تمام اھدافش دسترسی
پيدا خواھد نمود  .گرچه جبھه " ملی پدر وطن " در ابتدا توانست که يکعده
از فيوداالن ونيروھای متزلزل را به دور خود جمع نمايد  .اما قيام توده ھا
روز بروز شديد تر شده که سراسر واليات افغانستان را در بر گرفت  .با
تجاوز شوروی به افغانستان امپرياليست ھا ی غربی بخصوص امپرياليزم
امريکا وکشورھای مرتجع منطقه به تسليح نمودن ھرچه بيشتر نوکران شان
) احزاب جھادی ( پرداختند  .دراين زمان آنقدر جنگ ھا شديد گرديد وتوده
ھا عليه تجاوز متحد شدند که در تمامی واليات  ،قريه جات کامال آزاد شده و
در بسا شھر ھا به غير از مرکز شھر ديگر جای بدست دولت دست نشانده
نماند  .از يکسو فشار داخلی روسيه و از سوی ديگر فشار ھای خارجی و
مقاومت ھای مردم افغانستان روسيه را مجبور ساخت تا راه وچاره ای برای
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بيرون کشيدن نيروھايش از افغانستان جستجو نمايد به نظر روسھا يگانه راه
بيرون رفت از معضله تغيير مھره در افغانستان بود  ،زيرا ببرک کارمل از
يک سوی طرفدار کامل حضور نظامی روس ھا در افغانستان بود و از
سوی ديگر کار آيی چندانی برای جلب و جذب مخالفين نداشت  .لذا روس ھا
برای اين پست ومقام نجيب را بھتر تشخيص دادند.
نجيب ﷲ دردوره کارمل رئيس خاد بود واز جمله شکنجه گران حرفوی وجالد
اين دوران بشمار ميرود  .اکثريت عظيم توده ھا و روشنفکران دراين
دوران به بدترين شکل شکنجه گرديدند  .جنرال نبی عظيمی درباره
خصوصيات نجيب ﷲ می نويسد که  " :وی شخصی کله شخ  ،يک دنده ،
لجوج  ،عصبانی وسختگير بود  ،ھنگام عصبانيت اختيار از دستش ميرفت ،
بی اراده ميگرديد  ،حتی فحش ھای رکيکی نثار ميکرد  ،کار منفی را به رخ
شخص ميکشيد وھيچ گاھی مقصر را نمی بخشيد "  .از نظر نجيب مقصر
کسی بود که عليه روسيه و رژيم دست نشانده اش می ايستاد ويا کسی که در
دستگاه اداری دولت بر حسب منافع اشغالگران تعلل می ورزيد  .درآن
صورت با وی حسب دلخواه بر خورد می نمود  .او با اين خصوصيات
رئيس خاد گرديده بود  .عموما دولت ھای مرتجع وامپرياليست ھا کسی را
در راس دستگاه جاسوسی خود ميگمارند که ظالم و قصی القلب باشد که طبق
گفته نبی عظيمی نجيب اين خصوصيات را دارا بوده و ميتوانست که
مخالفين را شکنجه نموده و باصطالح " زھر چشم " نشان دھد  .دردوران
نجيب که رئيس خاد بود  ،جنايت حدو مرز نمی شناخت  .طوريکه در بحث
زندان ھای رژيم مفصل بيان نموديم  .عالوه بر انواع شکنجه حتی به زنان
ونوجوانان تجاوز صورت ميگرفت  .به ھر صورت شکنجه گاه ھای خاد
کمتر از شکنجه گاه ھای آگسا وکام نبود  .نجيب ﷲ از جمله دوستان نزديک
کارمل به شما ر ميرفت  .بر حسب ھمين نزديکی نجيب با کارمل بود که
کارمل حسب لزوم ديد اورا از اين مقام ارتقاء داده به حيث منشی امور
تشکيالتی مقرر می نمايد  ،که بعد ھا به صفت منشی عمومی کميته مرکزی
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تمام قدرت حزبی ودولتی را قبضه نموده وبا کارمل وفرکسيون آن به مخالفت
می پردازد وحتی اکثريت طرفداران کارمل را زندانی می نمايد .
زمانيکه روس ھا طرح و پالن برای تغيير مھره را در افغانستان روی دست
گرفته بودند و در نظر داشتند که نجيب را جايگزين کارمل بسازند  ،کارمل را
به روسيه خواسته و او را سه ماه تمام در روسيه نگاه داشتند  ،تا اينکه نجيب
ﷲ به خوبی بتواند در بين حزب از نفوذ و قدرت بيشتری برخوردار شود .در
اين مدت ايام روس ھا ھمنوا با نجيب در بين حزب کار نمودند و زمانيکه
روس ھا مطمئن گرديدند که نجيب محبوبيتی در بين حزب پيدا نموده  ،کارمل
را اجازه دادند که به افغانستان بيايد.
حينيکه کارمل به افغانستان رسيد  ،روس ھا از وی خواستند تا استعفايش را به
علت بيماری به حزب بدھد  ،حتی به وی اخطار دادند که اگر از تصميمی که
روس ھا گرفتند سر پيچی نمايد باوی طبق لزوم ديد برخورد صورت خواھد
گرفت و کارمل استعفايش را بدون رضاو رغبت به حزب پيشکش می نمايد.
دستگير پنجشيری در صفحه  124کتاب ظھور و زوال حزب دموکراتيک خلق
افغانستان جلد دوم آن می نويسد که  " :گر چه در ھنگام کودتای آرام ضد
کارمل در صفوف اردو  160ھزار نفر و در صفوف وزارت امور داخله
ودفاع از انقالب  115 ،ھزار و در نيرو ھای امنيتی  20ھزار نفر مسلح و
بسيج شده بود  .مگر به علل فرکسيون بازی مزمن و وجود موريانه بی
اعتمادی در مقامات بلند پايه حزبی و دولتی بويژه به علت حضور  ،نفوذ و
سلطه مستثاران شوروی  ،قابليت رزمی اين قوت ھا در سطح نازلی قرار
داشت  .و زمينه ھای جوشش استعداد ھا و ابتکارات فرزندان مردم افغان عمال
محدود شده بود " .او در صفحه  126ھمين اثرش در مورد بر خورد روس ھا
با کارمل می نويسد که " سر انجام طبق پالن و نقشه ويکتور پلينچکو سر
مشاور شوروی وزيران دفاع  ،داخله و امنيت ) نظر محمد  ،گالبزوی و
يعقوبی ( تحت رھبری داکتر صالح محمد زيری و مراقبت شديد امنيتی نزد
ببرک کارمل رفتند از او خواھش کردند تا فقط طی يکساعت استعفای خود را
از مقام شورای انقالبی بنويسد در غير آن بر خورد مقتضی ديگری نسبت به او
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صورت خواھد گرفت  .کارمل با ياران نزديک خود جلسه کرد و استعفای خود
را نوشت .بعدا ھر سه فرکسيون در قصر دلگشا جلسه کرد به اصطالح پولينوم
کميته مرکزی را داير و استعفای کارمل و تقرر داکتر نجيب را قھرا منظور و
تصويب کرد .در نتيجه کودتای سپيد قدرت حزبی و دولتی در انحصار و
تصرف نجيب در آمد  .و به اين ترتيب فصل ديگر از تاريخ پر فسون سازمانی
سياسی و زندگی ملی و اجتماعی ملت افغان آغاز گرديد " .
چرا آقای پنجشيری زندگی نامه اسارت بار حزبی اش را بنام زندگی نامه مردم
افغانستان رقم می زند .در حاليکه با تغيير ھر يک از مھره ھا توسط روس ھا
 ،ھمان شيوه استبدادی عليه مردم بکار گرفته شد  ،ھيچگاه کوچکترين تغييری
در بيداد گری وحشيگری  ،اعدام ھا  ،زندانی نمودن  ،شکنجه نمودن و حتی
تجاوزات جنسی به زنان و پسران در زندان بوجود نيامد .بلکه تغيير در "
زندگی سياسی " حزب دموکراتيک خلق بوجود می آمد .با تغيير ھر مھره از
طرف روس ھا يکی با دارو دسته اش از کرسی زرين به زير کشيده شد و
ديگری جايش را گرفت .چنانچه در زمان تره کی  ،پرچمی ھا تبعيد  ،زندانی و
اعدام شدند  ،عين ھمين رويه در زمان امين  ،کارمل و نجيب با فرکسيون ھای
ديگر صورت گرفت .تغيير مھره برای يک فرکسيون نعمت بود و برای
فرکسيون ديگر لعنت  .ھر يک از فرکسيون که زيرضربت حزب قرار گرفت
آه و ناله سر داد و فرکسيون سر قدرت را ظالم  ،خائن و ستمگر خواند .ھمينکه
رھائی يافت و بقدرت رسيد ده چند آن خائن و ستمگر گرديد .
طبق احصائيه ايکه پنجشيری از قوای مسلح ) اردو  ،پليس و امنيت ( می دھد
 ،در زمان استعفای کارمل بالغ بر  295ھزار نفر می شود  ،اما کوچکترين
حرکتی از کارمل سر نزد  .جبرا و قھرا تن به استعفاء می دھد .اين بيانگر
وابستگی "حزب دموكراتيك خلق افغانستان" را به روس ھا ميرساند که تا چه
اندازه بی اراده و ميھن فروش است ھمانطوريکه پنجشيری خودش معترف
است که " به علت حضور  ،نفوذ و سلطه سياسی مستثاران شوروی  ،قابليت
رزمی اين قوت ھا در سطح نازلی قرار داشت "  .در اينجا به يقين می توان
گفت که " قابليت رزمی اين قوت ھا در سطح نازلی " قرار نداشته  ،بلکه " به
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علت حضور  ،نفوذ و سلطه مستشاران شوروی " تحت فرماندھی آنھا قرار
داشته به اين علت تحرک از ايشان گرفته شده بود .قوای مسلح  295ھزاری به
يک قوای بی خاصيت  ،بی اراده ای تبديل گرديده بود .ھمانطوريکه " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " از زمان ايجادش مھره ای بود در دست روس ھا
که حسب منافعش در افغانستان از آن استفاده می نمود  ،و بنا به ميلش انشعاب
و وحدت را بين فرکسيون ھا بوجود می آورد .زمانيکه تره کی پس از بر گشت
از کنفرانس کشورھای " غير منسلک " در مسکو طبق اشاره برژنف با کارمل
ديدار نمود و وعده سپرد که شاگرد وفا دارش را از سر راه بر دارد و کارمل
را جانشين او سازد  .تغييرات در " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " از ابتدا
تا انتھا بنا به ميل روس ھا صورت می گرفت .و به ھمين ترتيب ارتشی که
تربيه نموده بود طبق خواست و نيازش عمل می نمود  .زمانيکه روس ھا از
ارتش خواستند که " قابليت رزمی " شانرا نشان دھند  .آنھا اين قابليت را تبارز
دادند .گرچه پنجشيری در صفحه  157ھمين اثرش از ارتش ستايش نموده و
می نويسد که " به نظرم ارتش منظم افغانستان اردوی ملی  ،وطنپرست و
دارای سنن و قيام ھای ملی و آزادی بخش و ضد استبدادی استعماري بوده
است  .اردوی منظم ملی افغانستان در قيام ھا آزادی بخش ملی 1919 ، 1878
قيام مسلحانه ضد سلطنتی  26سرطان  1352و قيام ضد فيودالی ھفتم ثور
 1357اشتراک فعال کرده است  .اردوی منظم ملی از تماميت ارضی  ،آزادی
ملی  ،حاکميت وحدت ملی مردم افغانستان ھمواره دفاع کرده است  .و در آينده
نيز نقش وطن دوستانه و ملی خود را ايفاء می کند " .
بحث قيام  1919وکودتای  26سرطان  1352وکودتای  7ثور  1357دو
موضوع کامال جداگانه است  .در قيام  1919ارتش افغانستان ھمگام با قيام
ھای غير منظم توده ھا بخاطر بدست آوردن استقالل سياسی می جنگيد  .در
اين زمان ارتش از روحيه ملی برخوردار بود  ،اما در کودتای  26سرطان
وبخصوص کودتای  7ثور ارتش افغانستان ديگر روحيه ملی خود را از دست
داده ودرخدمت وچاکرمنشی امپرياليست ھا و بخصوص سوسيال امپرياليزم
روس درآمده بود  .اين ارتش عالوه بر اينکه از " تماميت ارضی  ،آزادی ملی
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و حاکميت وحدت ملی " دفاع ننمود  ،بلکه ھمه را زير سئوال برد وتن به
انقياد ملی داد وطوريکه خودتان معترف ھستيد که  " :به علت حضور ،نفوذ
وسلطه سياسی مستشاران شوروی  ،قابليت رزمی اين قوت ھا در سطح
نازلی قرار داشت " چنين ارتش و قوت ھای را فقط ميتوان اجير و نوکر
بيگانه ناميد نه ملی و ميھن پرست  .البته به نظر پنجشيری و ھم کيشان آن
اردوی " ملی وميھن پرست " است که از منافع سوسيال امپرياليزم روس
دفاع می نمايد به ھمان خاطر بود که در طول دوران حاکميت سياسی شان
صحبت " دفاع از تماميت ارضی " کشور بود  .ھمانطوريکه کرزی در
شرايط کنونی ارتش و پوليس اجير ومزدور را " ارتش ملی " و " پوليس
ملی " می نامد وبه اين می بالد که قوتھای مسلح ازتماميت ارضی وحاکميت
ملی دفاع مينمايد ) ! ( طوريکه پنجشيری پيش بينی نموده بود که " اردوی
منظم درآينده نقش وطنپرستانه وملی خود را ايفاء ميکند " .بلی از نظر ايشان
قيموميت و به انقياد درآوردن توده ھا " نقش وطنپرستانه ملی " است !!
ھمانطوريکه ارتش افغانستان خاصيت ملی بودن را از دست داده بود  .ارتش
اشغالگر شوروی نيز روحيه ميھن پرستی و انترناسيوناليستی اش را نيز بعد
از غصب قدرت رويزيونيست ھا در شوروی از دست داده و به يک ارتش
اشغالگر وغارت گر تبديل شده بود که ھميش در فکر منافع شخصی بوده
وھمه چيز را فدای آن مينمود  .طوريکه مردم به وضوح به ياد دارند که
ارتش اشغالگر روسيه در بدل مواد مخدر و يا در بدل مبلغ ناچيزی حاضر
به فروش اسلحه خود بودند  .جنرال نبی عظيمی نيز اين موضوع را در
صفحه  253کتاب اردو وسياست تائيد نموده است او مينويسد  " :گاه بيگاه
سربازان شوروی در دھات وقريه جات اطراف خويش ميرفتند وبه داد وستد
با اھالی می پرداختند ومعموال در معامالت زيان کرده واکثريت کشته و يا
اسير می شدند و قوماندان مربوط بعد از اطالع حادثه قريه مذکور را به آتش
وخون ميکشيد  ،ارتباط با اھالی کم کم در صفوف سربازان شوروی به حيث
يک عادت تبديل می گرديد  .آنھادر بدل کمی مواد مخدر  ،سالح ومھمات
خويش را می فروختند واکثرا بدام مجاھدين می افتادند ومجاھدين آنھا را شقه
شقه می نمود "  .روحيه ملی وطنپرستانه را بايد از توده ھا آموخت  .با
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آنکه ارتش اشغالگر قريه شانرا به آتش وخون می کشيدند  ،ھيچگاه حاضر به
تسليم نبود ه بلکه با نيروھای روسی برخورد خصمانه ای را داشتند وآنھا را
يا می کشتند ويا اينکه زنده به " مجاھدين " می سپردند  .ارتشی که توده ھا
را گوشت دم توپ سازد وھم صدا با اشغالگران قريه وقصبات را به " آتش
وخون " بکشند  ،ھيچگاھی " ارتش ملی " نبوده  ،بلکه ارتش خود
فروخته و چاکر امپرياليزم است اين خصوصيات را امروز ارتش و پوليس
رژيم پوشالی نيز دارا است .
بااالخره قوتھای نظامی ومسلح  295ھزار نفری " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " برای تبديل مھره ھا توسط روسھا در افغانستان  ،نظاره گر
باقی ماندند ودرجلو چشم شان روسھا چه بصورت خونين وچه بشکل مسالمت
آميز مھره ھا را تغيير وتبديل مينمودند  .اما ارتش کوچکترين عکس العملی
از خود نشان نمی داد .اين تغيير وتبديل مھره ھا " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " را به چندين فرکسيون تبديل نمود که ھرکدام برای حفظ
وگرفتن قدرت سياسی تشنه انتقام گيری از ديگری بود .ھمانطوريکه خلقی ھا
به دوفرکسيون تره کی وامين تقسيم گرديدند  ،بعد از گرفتن قدرت توسط
نجيب فرکسيون پرچم نيز به دو بخش فرکسيون کارمل وفرکسيون نجيب
تقسيم گرديد که ھرکدام از ديدگاه خويش ديگر فرکسيون را مجرم  ،خائن
وميھن فروش ميداند وتالش دارد تا خود و فرکسيون خويش را برائت دھد .
غافل از اينکه در خيانت وميھن فروشی ھيچکدام دست کمی از ديگری
نداشتند .بر گرديم به اصل مطلب وبقدرت رسيدن نجيب .کشتمند معتقد است
که " برای نخستين بار بود که تعويض در فضای تفاھم نسبی بگونه مسالمت
آميز انجام شد " ) صفحه  – 727ياد داشتھای سياسی ورويداد ھای تاريخی (
گرچه ببرک کارمل طبق خواست روسھا استعفايش را به حزب پيشکش نمود
و يا طرفدارانش را تحريک نمود تا به تظاھرات عليه نجيب به پردازند .
کشتمند در صفحه  980اثرش می نويسد " سرانجام پولينوم ھجدھم کميته
مرکزی حزب تاريخ  4می  1986در کابل داير گرديد که صرف چند روز
محدود از بازگشت ببرک کارمل از اتحاد شوروی می گذشت  ،برغم اينکه
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کارمل استعفا نامه خويش را از مقام منشی عمومی حزب تحت نام بيماری
ارائه داد  .ولی جلسه کميته مرکزی درحالی بکار خويش ادامه ميداد که
مظاھرات به جانبداری ببرک کارمل در خارج ساختمان دفاتر کميته
مرکزی حزب برگزيده شد اعالم گرديد " کشتمند ميکوشد طوری وانمود کند
که کارمل بنا به ميل خود به نسبت مريضی که داشت استعفا نموده است پس
تظاھرات به جانبداری وی چه معنی دارد ؟ مخالفت بين فرکسيون کارمل
ونجيب برای چه بود ؟ درحاليکه آقای جنرال نبی عظيمی درباره استعفای
کارمل ميگويد که  " :کودتای نجيب و ميخائيل گورباچف عليه ببرک کارمل
به سادگی وبدون خونريزی در  14ثور  1365به پيروزی رسيد و دکتور
نجيب ﷲ چھره نوين کشو ر شد و بر کرسی زرين وآبنوس قدرت تکيه زد
" ) اردو وسياست صفحه  ( 113گرچه کودتای نجيب عليه کارمل ھم توسط
روس ھا صورت گرفت وکارمل مانند تره کی وامين با تانک و توپ ازبين
نرفت وزنده ماند  ،اما بعد از خلع يد کارمل تعداد زيادی از طرفدارانش را
نجيب به زندان افگند وآقای کشتمند نيز غير مستقيم اختالفات ميان
فرکسيون کارمل ونجيب را می پذيرد ومی گويد که تظاھرات ال ينقطع به
نفع کارمل ادامه داشت ونجيب ﷲ عکس العمل نشان داده وآنھا را بصورت
دستجمعی زندانی مينمايد  .او می نويسد  " :پس از پولينوم متذکره  ،بگونه
ال ينقطع مبارزه درون حزبی ادامه داشت وھرروز اشکال نوينی بخود
ميگرفت  .ازيکسو ھوا خواھان ببرک کارمل از مخالفت ھای خويش دست نمی
کشيدند و با گذشت زمان متشکل تر وپر شمار ميشدند واز سوی ديگر نجيب
ﷲ در ضديت در برابر آنان می افزود واشکال مختلف فشار بشمول زندانی
کردن دستجمعی آنان را بکار ميگرفت  .کشتمند بحث مبارزات درون
حزبی را دارد  .اوال اين مبارزه نبود  ،بلکه يک رويارويی مستقيم برای
حفظ تحکيم قدرت سياسی بود  .ثانيا مبارزه درون حزبی  ،مبارزه دو خط در
حزبی قابل تطبيق است وحقيقت دارد که مستقل بوده و تضاد ايدئولوژيک -
سياسی بين شان رونما گردد  .درحاليکه اوال " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " استقالل عمل نداشت  .رھبريت دردست روس ھا بود وطبق
اھداف و پالن شان رھبريت تغيير می يافت  .ھمين که رھبريت تغيير
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مينمود  ،ديگر جايی برايش در حزب باقی نمي ماند يا کشته ميشد ويا اينکه
مثل کارمل از کشور اخراج می گرديد  .دوما اينکه در " حزب دموکراتيک
خلق افغانستان " ھيچگاھی اختالف ايدئولوژيک از ھمان زمان ايجادش
تازمان سقوط وجود نداشت تمام فرکسيون ھای ) تره کی  -امين – کارمل –
نجيب ( اين حزب از خط ومشی سياسی رويزيونيستی " حزب کمونيست
شوروی " پيروی می نمودند  .ھر چه که از طرف آن حزب رويزيونيستی
ھدايت داده می شد عمل می نمودند  .اختالف ميان شان بر سر قدرت ومنافع
شخصی ومنافع سوسيال امپرياليست ھا بود  .ھرکدام می خواستند که به
روسھا وانمود سازند که برای خدمت به منافع شان بھترين نوکر آماده
خدمت اند  .عظيمی از قول نجيب در صفحه  329اردو وسياست می نويسد
که  ":درشوروی تبدالت و تحوالت بزرگ بوقوع پيوست  ،رھبر نوين
شوروی مرا به اداره کشور برگزيد "  .اين خود بيانگر وابستگی " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " به شوروی است  .رھبری نوين يعنی گورباچف
تشخيص داده بود که نجيب بھترين مھره آماده خدمت است لذا اورا بجای
کارمل تعيين نمود .
زمانيکه نجيب کارمل را مانع در اجرای کار خود تشخيص داد  .از شوروی
ھا خواست تا اورا از کشور اخراج نمايند  .روس ھا کارمل را به مسکو
فراخواندند  .نجيب نيز بيروی سياسی را آماده نمود که فيصله نھايی کارمل
را اعالن نمايند  .بيروی سياسی اين کار را در غياب کارمل انجام داد
وکارمل ناگذير به مسکو رفت ودرآنجا اقامت گزيد  .ھمانطوريکه روس ھا
اورا اخطار دادند که ظرف يکساعت بايد از مقامش استعفاء دھد به ھمان
طريق اورا از جلو نجيب پس نموده وبه روسيه بردند .
بعد از اينکه نجيب از درد سر کارمل و طرفدارانش فارغ گرديد بتاريخ  29و
 30نوامبر  1987لويه جرگه مالکين – بورژواھا را داير نمود و به صفت
رئيس جمھور افغانستان مقرر گرديد .در اين لويه جرگه نيز قانون اساسی جديد
تصويب گرديد و نام کشور از جمھوری دموکراتيک افغانستان به جمھوری
افغانستان تعديل گرديد.
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نجيب برای حفظ قدرت خويش و تحکيم منافع سوسيال امپرياليزم شوروی "
مشی مصالحه ملی " خويش را طرح نمود .با طرح " مشی مصالحه ملی "
تعديل نام کشور به جمھوری افغانستان امالک مصادره شده خاندان سلطنتی و
اطرافيان دور و برش را به صاحبانش بر گرداند .پنجشيری در صفحه 131
جلد دوم ظھور و زوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان می نويسد " :صاحبان
عاليترين امتيازات اقتصادی – اجتماعی دوران سلطنت توسط نمايندگان قانونی
خويش صاحبان جايداد از دست رفته و مصادره شده خود شدند و از حق
اشتراک در شورای اقتصادی بر خوردار گرديدند "  .گرچه در اطراف " مشی
مصالحه ملی " يکعده از فيوداالن و بورژواھا که منافع شان را در اين طرح
می ديدند گرد آمدند و نجيب ﷲ علنا اعالن نمود که حاضر است وزارت دفاع
را به احمد شاه مسعود واگذار کند  ،اما اين طرحات ھيچ نفعی به رژيم پوشالی
نجيب و ارباب سوسيال امپرياليستی اش نرساند جنگھا شديد تر شد و سرکوب
مردم توسط روس ھا و رژيم مزدور نجيب خونين تر گرديد در ماه اکتبر
گورباچف اعالن نمودکه نيروھای شوروی از تاريخ  15می خروج خود را
آغاز نموده و به ظرف ده ماه تمامی نيرو ھای شوروی از افغانستان بيرون
خواھند شد .بعد از اين اعالن توافقاتی بين شوروی و امريکا بوجود آمد و اين
توافقات با حضور داشت افغانستان و پاکستان به امضاء رسيد  .طوريکه به
تاريخ  14اپريل  1988وزرای خارجه امريکا  ،شوروی  ،افغانستان و پاکستان
در ژنو گرد ھم آمده توافق نامه ای که توسط شوروی و امريکا آماده شده بود
امضاء نمودند .در اين توافقات خروج قوای شوروی  ،عدم مداخله افغانستان و
پاکستان در امور داخلی يکديگر قيد شده بود .ھم چنين توافق نامه ديگری بين
شوروی و امريکا به امضاء رسيد که طرفين از ارسال اسلحه به نيروھای
درگير جنگ خود داری می کنند  ،اما از ھمان آوان توافق و امضاء قرار داد
مشخص بود که ھيچ کدام به امضاء توافق ژنو پا بندی ندارند .چنانچه عمال ھم
اين توافق نقض گرديد .بدين ترتيب خروج قوای شوروی از افغانستان از 15
الی اخير ماه اکتبر  1988شروع گرديد و بتاريخ  16فبروری آخرين فرد آنھا
جنرال بوريس گرو موف بود افغانستان را ترک نمود.
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در ماه جوالی  1990دومين کنگره " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " داير
می گردد و در اين کنگره نام " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " به " حزب
وطن " تعديل می يابد و نجيب ﷲ به صفت رھبر حزب انتخاب می گردد .در
اين اثناء که نجيب به رھبری حزب انتخاب می شود  ،تضاد ھای درون "
حزب دموکراتيک خلق افغانستان " شدت زياد تری پيدا می کند  ،به سه
فرکسيون در درون حزب تقسيم می گردد يکی فرکسيون نجيب  ،دومی
فرکسيون سيد محمد گالبزوی و شھنواز تنی و سومی فراکسيون اسلم وطنجار .
طبق گفته جنرال عظيمی فرکسيون وطنی از ھمه ضعيفتر بود جنرال نبی
عظيمی در صفحه  395اردو و سياسيت درباره اين سه فرکسيون می نويسد :
" آنھا از ھمديگر نفرت داشتند و تضاد ھای درونی آنھا چنان آشکار و واضح
بود که در بسی موارد حلقوم يکديگر را پاره می کردند و به يکديگر چنگ و
دندان نشان می دادند "  .در طول دوران باقيمانده عمر " حزب دموکراتيک
خلق افغانستان " ھر کدام از فراکسيون ھای درون حزب تالش برای بدست
گرفتن قدرت را داشتند و ھر سه فراکسيون چشم اميد به روس ھا بسته بودند تا
بادار به آنھا ترحم نمايد و آنھا را بر مسند قدرت نشاند  ،اما گورباچف نجيب را
نسبت به ھمه ترجيح داد  ،و پيش نھاد ھيچکدام را نه پذيرفت  .بعد از نا اميد
شدن فرکسيون گالب زوی و تنی ) فرکسيون تره کی ( اقدام به کودتای نافرجام
نمودند .موضوع را در کودتای شھنواز تنی به بحث خواھيم گرفت .
بعد از اينکه نيروھای شوروی افغانستان را ترک نمودند .احزاب جھادی تحت
رھبری آی  .اس  .آی پاکستان بفکر اينکه رژيم نجيب ديگر تاب مقاومت را
نداشته و با يک حمله کارش ساخته است  .روز شانزدھم حوت  1367مجاھدين
تحت رھبری آی  .اس  .آی بشکل انگليس ماآبانه ای باالی جالل آباد حمله
نمودند و بعد از مدت چند ماه جنگ به شکل مفتضحانه ای عقب نشينی نمودند.
رژيم مزدور نجيب سر مست از باده بود .نجيب شخصا به جالل آباد می آيد و
نشان " انقالب ثور " را به سينه جنرال نبی عظيمی که فرماندھی جنگ را در
جالل آباد به عھده داشت نصب می نمايد نبی عظيمی در صفحه  401اردو و
سياست می گويد که پيروزی من در جبھات جالل آباد بگوش داکتر نجيب رسيد
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و او را به ھوس انداخت تا که قبل از سفر به يوگوسالوی و شرکت در
کنفرانس کشور ھای غير منسلک به جالل آباد آمد .با مردم جالل آباد و افسران
صحبت نمود و در آخرين لحظات نشان انقالب ثور را که در آن موقع عاليترين
نشان دولتی کشور بود به سينه من تعليق نمود.
تمامی اين مدال ھا و نشانه ھای عالی که به سينه ھا تعليق گرديده ھمه نشانه
خيانت و جنايت است .نشانه آنست که به بھای خون ھزاران نفر بی گناه و
ويرانی صدھا خانه بدست آمده است  .ھيچ يک از طرفين درگير جنگ دست
کمی از ديگری در خيانت و جنايت نداشتند .تا جائيکه امکان داشت کشتند ،
ويرانی به بار آوردند .چنانچه در جنگ جالل آباد احزاب جھادی چندين زن را
به عنوان اسير جنگی با خود بردند و بنام کنيز به اربابان عربی شان فروختند
از کشتن ھای زياد و زنده بگور نمودن بمقام ھای واالی جنرالي  ،تور نجنرالي
 ،دگر جنرالي و مارشالی رسيدند  .امروز ھمه ای اين جنايتکاران که افغانستان
را به خاک و خون کشيدند در زير يک چتر و لوای اشغالگران جمع شده و با
سرنوشت توده ھای زحمتکش بازی می کنند.
جنرال يوسف در صفحه  256تلک خرس درباره جنگ جالل آباد و تلفات
وارده چنين می نويسد  " :مجاھدين در نتيجه اين جنگ چھار ماھه نتوانستند
جالل آباد را اشغال کنند .اين شکست مايه تعجب من و ساير کسانيکه با مطالعه
وضعيت مشکل افغانستان سروکار داشت نبود .مجاھدين بيش از سه ھزار تن
کشته و مجروح بجا گذاشتند .آنھا ھمه آن ذخاير دست داشته و مھمات را در
طی اين جنگ به مصرف رسانيدند و عدم توانائی آنھا در عبور از ساحات
ماين گذاری و رخنه به مواضع دفاعی باعث شد تا معنويات دشمن سريعا بلند
گردد  .نبرد جالل آباد اعتماد به نفس ارتش افغانستان را بيشتر از پيش گردانيد
و نيز به جھانيان چنين فھماند که مجاھدين ھنوز قدرت پيشروی به کابل را
ندارند اين به حيث يک ضربه ديگر به جھاد تلقی گرديد که مجاھدين آنرا تا
امروز تالفی ننموده اند .من گمان نمی کنم که رھبری ايشان از آن درس عبرت
گرفته باشد.
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جنرال محمد گل در ماه جون  1989به تعقيب اينکه نزد ھمه کس ثابت شد که
نبرد جالل آباد يک فاجعه محض بود از مقام رياست I. s. Iسبکدوش گرديد.
اين حمله در ماه مارج  1989آغاز يافت شھر جالل آباد توسط  17000عسکر
حکومتی دفاع می شد .طبق منابع کمونيستی )  ( 15000مجاھد درين حمله
سھم گرفت  ،دست کم )  ( 16000فير راکت  ،ھاوان و توپ در طی اين حمله
بر شھر انداخت گرديد  ،تعداد تلفات حکومتی )  ( 2000و مجاھدين ) ( 8000
تن وانمود شده است  " .اينک تعداد تلفات انسانی و ضايعات محاربوی دولت
را از جنرال نبی عظيمی که فرماندھی ارتش رژيم نجيب را در جالل آباد به
عھده داشت می شنويم  " :ضايعات و تلفات قوت ھای دولت از تاريخ  16حوت
 1367الی  5اسد  1368يعنی  5ماه گذشته بقرار آتی بود  :تعداد شھدا 490
نفر تعداد زخمی ھا  1293نفر  ،تعداد اسيران  473نفر تعداد پرسونل الدرک و
گريزان از جبھه جنگ  2076نفر  ،فرار با سالح  885نفر  ،بدون سالح 62
نفر
مجموع عمومی تلفات در مدت تقريبا  5ماه جنگ در جالل آباد  5838نفر
ضايعات اسلحه و تخنيک از  16حوت الی  5اسد : 1368
ضايعات دولت  :سالح خفيفه  9951ميل  ،ھاوان  76ميل  ،توپ ھای مختلف
النوع  56ضرب  ،بی ام  21ھفت دستگاه ارگان يک دستگاه  ،زرھپوش 73
عراده  ،ماشين محاربوی  52عراده  ،موتر ھا و تانکر ھا يکصد عراده  ...اگر
صرف ضربات قوای ھوايی راحساب کنيم بطوريکه درماه اول جنگ روزانه
 150پرواز را حد اوسط قبول کنيم  .درماه اول  4500پرواز صورت
گرفته است  .واگر حد وسطی پرواز ھای ھوايی را در جالل آباد در ماه ھای
بعدی اقال  50پرواز محاربوی حساب کنيم  .درچھار ماه بعد شش ھزار
پرواز که جمعا ده ھزار وپنجصد پرواز ميشود باالی جالل آباد صورت
گرفته بود  .اگرھر طياره  4بمب  250کيلو گرامه را از ھوا پايين انداخته
باشد پس  49000بمب که مجموعا  11500000کيلو گرام يعنی  11500تن
فلز صرف از طريق فضا باالی مخالفين ريخته شده بود  .طيارات ان – 21
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را که حاوی بمب ھای کمتر بودند  ،حساب نمی کنيم و فير ھای انواع مختلف
توپچی واسکات را نيز  ) " .اردو وسياست  -صفحات ( 400 – 399
خاينين وجنايت کاران درطول تاريخ به فکر منافع خود وکسب قدرت سياسی
بوده  ،بدين ملحوظ ھميش منافع توده ھا پايمال گرديده  ،خانه خراب  ،کشته
وآواره گرديده اند  .جنگ جالل آباد نمونه از جنگ ھای ارتجاعی داخلی
بخاطر کسب قدرت ومنافع ميباشد  .کسانيکه با درنده خويی کامل گلوی
يکديگر را می دريدند وتوده ھا را به خاک وخون کشيدند  ،اما بعد از سقوط
رژيم ھمه روی يکديگر را بوسيدند ويکديگر را به بغل کشيده وعفو عمومی
را اعالن نمودند  .با اعالن عفو عمومی که ھم در زمان قدرت گيری
جھادی ھا و ھم در زمان کرزی تمامی جنايتکاران را بخشيده وبه يکباره
گريبان خود را به زعم خودشان خالص نمودند  .جنرال نبی عظيمی تلفات
را در روز  21جوزای  1368چنين شرح ميدھد  " :تلفات قطار تاريخ 21
جوزای  1368به شرح زير بوده است :
اسير  269 :نفر از اھالی ملکی ) شامل اطفال وزنان ( و  87نفر پرسونل
نظامی جمله  356نفر.
زخمی  54 :نفر از اھالی ملکی ) شامل اطفال وزنان ( و  48نفر پرسونل
نظامی جمله  102نفر .
شھيد  58 :نفر از اھالی ملکی ) شامل اطفال وزنان ( و  46نفر پرسونل
نظامی جمله  104نفر .
نفر از اھالی ملکی )
الدرک :
نظامی جمله  84نفر .

( و  84نفر پرسونل

جمع کل  646 :نفر
وسايط حريق شده ) (125عراده  ،شامل تانک ھا  ،زرھپوش ھا  ،تانکر
ھای تيل  ،سرويس ھای ملکی وغيره  " .زمام داران رژيم بعد از شکست
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احزاب جھادی سرمست از باده پيروزی شده وھرکدام از فرکسيون ھا به فکر
گرفتن قدرت دولتی وحزبی شدند  .تنش ميان فرکسيون در درون حزب باال
گرفت وبه آن حد شديد شد که زمينه ساز کودتای شھنواز تنی وزير دفاع
افغانستان گرديد.
*********************************

کودتای تنی چگونه بوقوع پيوست؟
بعد از خروج روس ھا وپيروزی رژيم در جنگ جالل آباد فرکسيون خلق
بفكر گرفتن دوباره قدرت سياسی دولتی وحزبی گرديد  .دراين زمينه تالش
ھای زيادی به خرج دادند  .طرح ھای برای آينده کشور روی کاغذ آوردند
واز طريق سفارت روس در افغانستان به دسترس گورباچف قرار دادند
وحتی سيد محمد گالب زوی با گورباچف از نزديک ديدن مينمايد تا اينکه
جای نجيب شخص ديگری را روی کار آورد  .گورباچف برای تغيير مھره
حاضر نمی شود  .در آنزمان است که فرکسيون خلق با رابطه گرفتن با حزب
اسالمی دست به کودتا ميزند موضوعا مطروحه را از زبان خود شان پی می
گيريم .
آقای پنجشيری مدعی است که تجارب تلخ وشيرين ده ساله جنگ را جمعبندی
نموده و آنرا به عنوان يک طرح ،به منشی کميته مرکزي ) نياز محمد مھمند (
فرکسيون خلق می سپارد وبه ھمين طريق داکتر صالح محمد زيری وآقای
کاروال نيز نظرات تکميلی شانرا به منشی کميته مرکزی می دھند و منشی
کميته مرکزی اين طرحات و پيشنھادات را تنظيم نموده وبعد از اندک
تعديالت از سوی منشيان حرفه ای فرکسيون خلق به تصويب می رسد  .در
مرحله بعدی " ھر يک از چھارمنشی ) صالح محمد زيری  ،نياز محمد
مھمند  ،مير صاحب کاروال و دستگير پنجشيری ( موظف گرديد تا طرح
تنظيم شده را جھت ارزيابی انفرادی وجداگانه در دسترس شش – شش عضو
ديگر کميته مرکزی فرکسيون خلق قرار دھند وبه اين ترتيب نظرات تکميلی
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 24عضو ديگر کميته مرکزی فرکسيون خلق را بدون سر وصدا بدست آورند
 " .بعد از اينکه اعضای فرکسيون خلق پای سند را امضا می کنند يک نقل "
اين طرح ھا به امضا داکتر صالح محمد زيری  ،در دسترس مژايف سفير کبير
شوروی سابق مقيم کابل قرار گرفت .وبه گورباچف سپرده شد  .اما
گورباچف يک کاپی از متن طرح ھای فرکسيون خلق را به نجيب سپرد .
ھدف گورباچف رھبر حزبی ودولتی شوروی ازين تدبير به احتمال قريب به
يقين اين مطالب متضاد بوده است که گويا حزب کمونيست شوروی ديگر
درامور داخلی ح .د  .خ  .ا و جمھوری افغانستان مداخله آشکار وپنھان
نمی کند  ) " .رجوع شود به صفحات  141 - 140و  142ظھور وزوال
حزب دموکراتيک خلق افغانستان (  .دراين طرح  ،فرکسيون خلق بطور
جدی خواھان مداخله شوروی در امور حزبی ودولتی افغانستان اند واز
گورباچف می خواھند که ايشان را ياری دھد تا طرح شان را در افغانستان
پياده کنند  .طوريکه پنجشيری ميگويد " ھدف گورباچف رھبر حزبی
ودولتی شوروی ازين تدبير به احتمال قريب به يقين اين مطالب متضاد بوده
است که گويا حزب کمونيست شوروی ديگر درامور داخلی ح  .د  .خ  .ا و
جمھوری افغانستان مداخه آشکار وپنھانی نمی کند ".
بعداز اينکه گورباچف به طرح پيشنھادی فرکسيون "خلق" جواب مثبت
نمی دھد و راز شان را به نجيب بر مالء ميکند  ،اين فرکسيون به احزاب
جھادی و بخصوص حزب اسالمی گلبدين وسازمان جاسوسی ای  .اس  .آی
پاکستان روی می آورد  .توسط جنرال آصف شور  ،جنرال کبير کاروان ،
جنرال جعفر سر تير وجنرال ولی شاه با حزب اسالمی وسازمان جاسوسی آی
 .اس  .آی تماس برقرار مينمايند  .از يکسو اميدواری به روسيه داشتند که
ايشان را دوباره به قدرت برساند واز سوی ديگر با گلبدين وپاکستان در تماس
شده که اگر از طريق شوروی قدرت بدست شان نيافتد با ائتالف گلبدين و
پشتيبانی آی  .اس  .آی بتوانند که بر چوکی زرين قدرت تکيه زنند  .خيانت ،
چاکری به آستان بيگانگان وميھن فروشی در تار و پود فرکسيون ھای "
حزب دموکراتيک خلق افغانستان " جايگزين شده بود چنانچه تا ھنوز ھم
ص ف ح ه | 107

کدرھای عالی رتبه اين فرکسيون ھا از وطن فروشی وچاکری به آستان
تجاوز گران فروگزار نمی باشند .
آقای پنجشيری خود معترف است که " اکثريت رھبری فرکسيون خلق قبل از
انقالب اسالمی با ھيچ تنظيمی بطور قطع داخل ائتالف " نشده بودند  .اين
بدان معنی است که اقليتی از اين ھا با احزاب جھادی وحزب اسالمی
وسازمان جاسوسی پاکستان واردائتالف بوده اند وھمچنين معترف است که "
اگر افراد واشخاص جداگانه با تنظيم ھا وسازمان جاسوسی پاکستان زد وبند
ومعامله پشت پرده وطنفروشانه داشته اند  " ...اين ھم بدان معنی است که
رھبری فرکسيون از اين زد وبند ھا ی وطن فروشانه آگاھی داشته وعمدا از
آن چشم پوشی ميکند  .چنانچه آقای پنجشيری اعتراف ميکند که جنرال ولی
شاه يکی از جنراالن عالی رتبه فرکسيون خلق با حزب اسالمی زد و بند
داشته است  .که بعد از دستگيری وتحقيقات ازوی به اين روابط اعتراف
نموده است به ھمين ترتيب آقای رزاق مامون در کتاب " راز خوابيده " با
اسناد ومدارک ارتباطات شھنواز تنی و غرزی خواخوگی را به حزب
اسالمی وسازمان جاسوسی آی  .اس .آی واضح ساخته که در اخير به
بررسی آن خواھيم پرداخت وھم چنين کشتمند در کتاب ياد داشتھای سياسی
ورويداد ھای تاريخی در صفحه  1003از روابط جنرال آصف شور  ،جنرال
کبير کاويانی  ،جنرال جعفر سر تير وجنرال ولی با حزب اسالمی نام می برد
وشخص پنجشيری در برابر اين ادعا ساکت است مشخص ميشود که ادعا
صحيح است  .چنانچه شخص پنجشيری معترف به روابط جنرال ولی شاه
به حزب اسالمی است  .تازمانيکه روابط فرکسيون خلق با حزب اسالمی
وسازمان جاسوسی پاکستان افشا نگرديده بود  .آقای پنجشيری ازھمه شان به
شمول شھنواز تنی دفاع می نمود  .حينيکه اين روابط افشا گرديد وکودتا به
شکست انجاميد خود را به يک پھلوانداخته مسئوليت را بدوش اين وآن می
اندازد واگر کودتای تنی به پيروزی می رسيد  ،آنوقت آقای پنجشيری مشت را
گره کرده و فرياد ميزد که اين فرکسيون " قھرمان " است زيرا با ارتباط با
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برادران جھادی توانست بساط ظلم وستم ملحدين را بر چيند وبا روابط با
حزب اسالمی وسازمان جاسوسی مانند ديگران افتخار می کرد .
آقای پنجشيری بعد از زندانی شدن درزمان نجيب  ،رژيم نجيب را يک
رژيم فاشيستی ميداند  .اما قبل از زندان ازآن به نيکی ياد نمود ه می نويسد که
 " :ح  .د  .خ  .ا و دولت جمھوری دموکراتيک افغانستان از اشتباھات
دوران انقالب درس ھای تلخ گرفت " زھی حماقت وبی شرمی ! کودتا را
انقالب جا زدن  ،خيانت  ،جنايت وميھن فروشی وزند ه بگور کردن مردم
را " اشتباه " خواندن جنايتی بزرگ است  .اين حرف بطور قطع از زبان يک
فرد ميھن فروش واجير بيرون ميشود مثل اينکه امروز رژيم پوشالی حامد
کرزی ادعا ميکند که افغانستان مستقل است ارتش وپوليس از تماميت ارضی
و استقالل افغانستان دفاع ميکند ! درحاليکه تماميت ارضی واستقالل افغانستان
کامال زير سوال رفته ومردمان آزاديخواه اين مرز وبوم در انقياد کامل درآمده
اند ومی کوشند تا خود را ازين انقياد برھانند  .حال از آقای اکادميسين ! سوال
می شود که اگر اين ھمه جنايت بشری وميھن فروشی " اشتباه " است پس
خيانت  ،جنايت وميھن فروشی چيست ؟ اينک سری به صفحه  1003کتاب
ياد داشت ھای سياسی ورويداد ھای تاريخی آقای کشتمند زده می بينيم که در
رابطه ارتباط فرکسيون "خلق" با گلبدين حکمتيار چه ميگويد .او نقل وقول
ھای از کتاب گلبدين زير عنوان " دسايس پنھان  -چھره عريان " صفحه
 51و  53چنين می نويسد  " :بخاطر وارد کردن ضربه کاری وشديد به رژيم
از داخل توسط افسران ناراض  ،تصميم گرفتيم تا کار در اردو را تسريع
بخشيم واز طريق اردو کار موثر بنماييم  .با اين اقدام يا رژيم سرنگون
ميشود و يا ال اقل رکود موجود پايان می يافت  .جنرال آصف شور در حربی
شونځی ھم صنفی ام بود  ،موصوف در زمان اقتدار کمونيست ھا مدتی در
ننگرھار ومدتی در گرديز قوماندان قطعات دولت بود  .ھر چند که در آخر
وقت استاد کورس ) آ ( بود با نامبرده تماس برقرار کرديم  " .او ادامه می
دھد " جنرال آصف شور درنامه ھای اخير خود به من اطالع داد که د رقرار
گاه وزارت دفاع و حول وھوش وزير دفاع کار پيشرفت زيادکرده  ،قرار گاه
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ھا ودفتر وزارت ،کال در کنترول ماست  .مگر شخص وزير را در جريان
نگذاشته ايم  ،دروقت صدور قومنده اقدام  ،سوق واداره نيروھا در دست ما
خواھد بود  .آنھا در نظر داشتند که اقدام شان را در زمانی آغاز نمايند که
تشنج ميان نجيب و تنی به درگيری مستقيم تبديل شود  ،مگر اين تصميم
موجب شد که اقدام به تعويق بيفتد وبرای نجيب درمقابله با اين خطر فرصت
آمادگی فراھم گردد  " .کشتمند مدعی است که نه تنھا آصف شور بلکه
جنرال کبير کاويانی  ،جنرال جعفر سر تير و جنرال ولی شاه با حزب
اسالمی گلبدين در رابطه بودند  .اين روابط زمانی عميقتر گرديد که شھنواز
تنی وزير دفاع وسيد محمد گالب زوی وزير داخله در يک صحبت
رويارويی با گورباچف از وی خواستند که نجيب رابرطرف نموده وحسن
شرق را جانشين آن نمايند .وبه گورباچف گفتند كه اين يگانه راه ارتباط گيری
با احزاب جھادی وخاتمه دادن به جنگ وساختن يک دولت ائتالفی است .
وقتيکه گورباچف برای پس کردن نجيب از چوکی قدرت با ايشان موافقه نمی
کند  .آنوقت روابط وزير دفاع نيز با حزب اسالمی گلبدين وسازما ن
جاسوسی پاکستان مستحکم ميگردد و اقدام به کودتا مينمايد  .جنرال نبی
عظيمی در صفحات  364 – 363اردو و سياست ديد و بازديد تنی و گالب
زوی را از صفحات  260 – 259کتاب " خاطرات شرق " چنين بيان
ميکند  ... " :گورباچف گفت شما فکر نمی کنيد اگر با احمد شاه مسعود
حکومت شما با يک خود مختاری ساحه وسيع تری در سمت شمال ھمکاری
وموافقه نمايد  .او جنگ را کنار بگذارد ؟ زيرا بعضی از اطرافيان او چنين
آرزوی دارند  ...گفتم جاللمتآب  ،رفقای حزبی دراين باره آخرين تالش ھای
خود را توسط آقای کشتمند تحت رھبری رئيس جمھور برای خود مختاری
سمت شمال  ،خود مختاری مردم ھزاره به خرج داده اند  ،وھم جناب رئيس
جمھوربا فرامين جداگانه از قوماندان ھای داخلی خواھش کرده اند که ھرکدام
در مناطق تحت تسلط خويش حکومت خودمختاری و با ھمکاری وکمک
حکومت مرکزی تاسيس کرده ميتوانند  ،بشرط آنکه از جنگ دست برداشته
وبه مذاکره حاضر باشند  .اما جواب آنھا يکی بود  .آن اينکه با رھبران ح  .د
 .خ  .ا مذاکره نخواھيم کرد و تا استقرار حکومت مورد قبول وسرنگونی
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کمونيست ھا خواھيم جنگيد  .آقای گورباچف گفتند دراين راه مساعی بيشتر
ادامه داشته باشد  .ومی گفتند ما به کمک اقتصادی وسياسی بيدريغ خود ادامه
داده وچندی قبل که وزرای قوای مسلح حکومت شما به مسکو آمده بودند ،
حين مالقات با اوشان درباره کمک ھا وسيع نظامی توافق به عمل آمده است "
اومی نويسد که از جريان رفتن سه وزير قوای مسلح به مسکو خبری نداشته
 ،اما سيد محمد گالب زوی بعداز بازگشت جريان سفر برايش افشاء وبازگو
کرده است و او می نويسد که سيد محمد گالب زوی برايم گفت  " :روز اخير
با گورباچف مالقات کرديم  .اوشان در باره حل قضيه افغانستان از راه
مذاکره نھايت عالقه مندی نشان ميداد  .من وشھنواز تنی که ) ھنوز لوی
درستيز بود ( پوست کنده وآشکار گفتيم که مجاھدين ومردم افغانستان
بارھبران حزبی ما خصوصا محترم داکتر نجيب ﷲ رئيس جمھور به مذاکره
نمی نشينند ونه مصالحه ميکنند .
گورباچف پرسيد آيا شما بعد از برآمدن عساکر شوروی چقدر مقاومت کرده
ميتوانيد  .گفتم تا يک نفر ما حزبی ھا زنده باشد تسليم نمی شويم .او گفت بايد
کوشيد تا جنگ ختم شود  .پيشنھاد کرديم برای رسيدن به اين ھدف الزمی
است تا دوکتور نجيب ﷲ استعفا دھد وداکتر محمد حسن شرق موقتا وظيفه دار
مقام جمھوريت شوند  .حزب از وی ترسی ندارد  .وما فکر ميکنيم مردم
بدبين او نيستند  .گورباچف گفت تمام راه ھای را که بايستی برای آتش بس
ومذاکره وقطع جنگ که بصورت شرافمتمندانه باشد جستجو نماييم  .وزير
امنيت دولتی فاروق يعقوبی خاموش نشسته بود  .وقتيکه آمديم از گفتار
مشاورين مابر می آمد که آقای شواردنادزی وزير امور خارجه ازين پيشنھاد
ناآرام شده بودند " .
مطلب فوق از يکسو بيانگر آنست که " مشی مصالحه ملی " نجيب از طرف
روس ھا طراحی شده است .زمانيکه روس ھا در افغانستان به بن بست خوردند
 ،راه و چاره ای جز بيرون کشيدن نيرو ھايشان از افغانستان نداشتند .بھترين
راه حل معضل افغانستان و ابقای عمر رژيم دست نشانده شان را در سازش با
نيرو ھای مسلح مخالف می ديدند .لذا " مشی مصالحه " در شوروی مزين
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گشت و نجيب مھر ه اي بود که طرح غير منتظره گور با چف را با طرح "
مشی مصالحه ملی " و آشتی با گروه ھای مسلح مخالف دولت را لبيک گفته و
حاضر به پياده کردن آن گرديد .از سوی ديگر مطلب فوق بيانگر آنست که نه
تنھا فراکسيون پرچم بلکه فراکسيون خلق ھم تا آخرين رمق به وابستگی خود با
روسيه وفادار باقی ماند و ھر آن و لحظه به پای بوسی رھبری رويزيونيست
ھای روسی رفته و از ايشان دستور می گرفتند .مطلب فوق به خوبی دروغھای
محض آقای پنجشيری را درباره اينکه فرکسيون خلق با آمدن روس ھا موافق
نبود فاش می سازد .اين بحث ھا حاال بروز می کند .اين ھم به خاطر آنست که
ھر قدر خلقی ھا به پای بوسی رھبران حزب رويزيونيستی به خاطر تعويض
مھره ھا رفتند سودی نبخشيد .طوريکه از نقل فوق مشخص می شود که بعد از
برگشت حسن شرق و گالب زوی از مسکو و فاش شدن راز شان توسط وزير
امور خارجه روس مخالفت بين دولت و حکومت ) نجيب و حسن شرق ( شديد
شده  ،باالخره نجيب تصميم گرفت  ،حسن شرق را از پست صدارت و سيد
محمد گالب زوی را از مقام وزارت داخله سبکدوش کند.
آقای پنجشيری نيز از ادوارد شوار دنادزه شاکی است که در جھت تقويت
فرکسيون نجيب و تضعيف و پراگندگی فرکسيون خلق کار می کرده است .او
در ارتباط شخصيت نادزه می نويسد  " :اين ھمان دولتمرد  ،عضو دفتر
سياسی حزب کمونيست ووزير امور خارجه شوروی سابق بوده است که در
وضع کنونی رئيس جمھور گرجستان است و کارمند سی  .آی  .ای  .امنيت او
را تامين می کند و از موقف صدر اعظم محافظه کاران اسرائيل با آب و تاب
فراوان پشتيبانی می کند " ) ظھور و زوال  ...صفحات  ( 168 – 167در
صورتيکه در شرايط کنونی ماھيت يکايک از رھبران حزب رويزيونيستی
شوروی بر ھمگان و بخصوص " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " فاش
گريده  .ھنوز ھم اين حزب از ايشان و حزب شان بنام کمونيست ياد می کنند.
با جرات می توان گفت که روسيه بعد از مرگ رفيق استالين يک کشور
سوسيالستی نبوده و حزب شان نيز ديگر کمونيست نبود ،بلکه يک حزب
رويزيونيستی بود .به اين ترتيب آقای نادزه ھيچگاه کمونيست نبوده و در
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بوروی سياسی يک حزب کمونيست عضويت نداشته  ،بلکه عضو حزب
رويزويونيستی بوده است شوارد نادزه عالوه بر اينکه کمونيست نبوده  ،بلکه
يک فرد دموکرات نيست  .يک فرد ملی و دموکرات حاضر و آماده به کمک
سازمان جاسوسی امريکا نمی شود و از صدر اعظم اسرائيل دفاع نمی کند ،
چه رسد به يک شخص کمونيست  .اين ھا سياست مداران بورژوازی اند که
زير لوای سوسياليزم بزرگترين ضربه را بر پيکر کمونيزم وارد آورده اند.
ادعای پنجشيری درباره شوارد نادزه کامال صحيح و بجا است  .اما پنجشيری
اين ادعا را بخاطر آن می کند که به فرکسيون شان برای رسيدن بقدرت سياسی
بجای نجيب کمک نکرده  ،و اگر اين کار را می نمود  ،ھيچگاه پنجشيری چنين
مسايلی را درباره اش نمی نوشت بلکه از آن بنام " کمونيست " دفاع می کرد .
ھمانطوريکه امروز در کتابش مسئوليت کودتای تنی را به گردن نجيب می
اندازد و او را مقصر می داند و می گويد که بر خورد ھای نا درست نجيب ،
تنی را مجبور به کودتا نمود .بر عکس ،پنجشيری جنرال نبی عظيمی در
کتاب اردو و سياست نجيب را نسبت به تنی بر حق می داند و تمام مسئوليت را
بدوش تنی می اندازد .نيروھای مرتجع ھميش ھمان چيزی را حقيقت می
پندارند و متبارز می سازند که منافع شان در آن باشد و به ھمين خاطر ھميش
حقايق را وارونه جلوه می دھند.
به اين ترتيب رھبران رويزيونيست شوروی نه طرح پيشنھادی فرکسيون خلق
را پذيرفت و نه در جلسه رويا روئی برای تعويض مھره رضايت داد .وقتی که
فرکسيون خلق متوجه شد که رھبران شوروی از آن ھا برای رسيدن به قدرت
حمايت نمی کنند و حاضر نيستند که نجيب را از قدرت بر کنار کنند و از سوی
ديگر نجيب به تصفيه خلقی ھا پرداخت لذا طرح پالن کودتای نافر جام توسط
تنی را چيده و روابطش را با حزب اسالمی گلبدين و سازمان جاسوسی
پاکستان مستحکم تر نمود .اين روابط تنھا و مختص به فرکسيون خلق نبوده
بلکه تمامی فرکسيون ھای " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " به نحوی از
انحا به دستور ارباب شان روابطی با احزاب جھادی گرفتند  .چنانچه نجيب نيز
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در اخير زمامداری اش با حزب اسالمی روابطی بر قرار نمود و بعضی از
قوماندان ھای حزب اسالمی را تجھيز نمود.
قبل از کودتای تنی جنرال ولی شاه قوماندان عمومی قوت ھای دافع ھوا ھمراه
سی تن از افسران عاليرتبه به جرم کودتا به نفع گلبدين دستگير گرديدند وروانه
زندان شدند  .اين افسران اکثريت آنھا خلقی ھا و پرچمی ھای طرفدار کارمل
بودند .دستگيری اين افراد از يکسو خشم و غضب جنرال تنی وزير دفاع را بر
انگيخت و از سوی ديگر عدم جواب مثبت گور با چف برای تعويض نجيب
سبب شد که فرکسيون خلق زير نام تنی دست به کودتا زند .
بتاريخ  16حوت  1368ه ش شھنواز تنی يکتن از فرکسيون خلق عليه نجيب "
رئيس جمھور " وقت دست به کودتا زد  ،ولی موفق نگرديد  .آقای پنجشيری
درباره کودتای تنی اظھار بی اطالعی می کند و رژيم نجيب و " دستگاه امنيتی
 ،قضائی و مطبوعاتی" او را متھم به " افراط کاری ھای مستبدانه " نموده و
می گويد که اين دستگاه " بر خورد ضد انسانی بازندانيان حادثه  16حوت
 " 1368داشتند و بصورت خود سرانه خلقی ھا را باز داشت " زندانی ،
محاکمه " می نمود ) .به نقل از صفحه  132کتاب ظھور و زوال حزب
دموکراتيک خلق افغانستان (  .عظيمی می گويد که در اين کودتا دوصد نفر
کشته و بيش از  300نفر زخمی به جای گذاشت که بيشترين تلفات يعنی 80
فيصد آنرا مردمان غير نظامی ديده اند.
بعد از شکست کودتای تنی  ،دستگيری اعضای کدر ھای بر جسته فرکسيون
خلق شروع می شود که پنجشيری نيز مشمول دستگير شدگان می باشد  .عده
ای از جنراالن اين فرکسيون اعدام  ،وعده ای ديگر از حبس ھای کوتاه تا دراز
مدت محکوم می گردند .پنجشيری در صفحه  150 – 149ظھور و زوال ...
می نويسد که " به تلخی بايد ياد کرد که برخی از ين جنراالن و افسران بلند
پايه اردو از جمله جنرال آصف شور  ،جنرال ھيبت  ،جنرال پاچا ھوس  ...و )
 ( 50تن از افسران و قوماندانان ورزيده " خلق " بدون رعايت ارزش ھای
اعالميه جھانی حقوق بشر و محاکمه علنی به شيوه انتقام جويانه تير باران ،
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شھيد و ترور خونين سياسی شدند .تعدادی از افسران اردو و کادر ھای ملکی
مجبور به ترک وطن و مھاجرت گرديدند  ( 24 ) ...عضو کميته مرکزی
فرکسيون خلق بتاريخ  20حوت  1368بدون محاکمه علنی حزبی با آھنگ
شتابنده از عضويت کميته مرکزی ح  .د  .خ  .ا اخراج و صد ھا تن  ...بدون
ھيچگونه جرم مشھودی گرفتار و به اصطالح محاکمه و محکوم به اعدام و
بيش از )  ( 300تن از عضای کميته مرکزی قوماندانان  ،جنراالن و کادر
ھای بر جسته حزبی محکوم به حبس طويل المدت وابد گرديدند "  .قبل ازاينکه
آقای پنجشيری و دارو دسته اش بخاطر کودتای نا فرجام شان دستگير گردند .
دستگيري نيروھای انقالبی و ملی کشور را به " شيرينی " ياد می کرد .آقای
پنجشيری کسانيکه شما و دارو دسته تان ) تره کی – امين – کارمل – نجيب (
بدون کدام جرم مشھود  .حتی بدون اينکه پرزه کاغذی از ايشان بدست بياوريد
در قتل گاه به گورھای دستجمعی سپرديد خالف تمامی موازين بشری نبود ؟
که دستگيری شما و دارو دسته تان خالف تمام مقررات و موازين بشری است.
آقای پنجشيری می گويد که " گذشته ازين دليل قاطع کارمندان امنيتی و
جاسوسان مسلکی دستگاه حاکمه نجيب در تمام دوران طوالنی تحقيق ،
ھيچگونه اسناد مادی موثق و شواھد قاطعی را نتوانسته اند  ،که بيانگر راستين
پيوند ھای " ضد ملی " و " خائنانه ما با تنظيمھا و سازمان ھای جاسوسی
پاکستان باشد " و بعدا نتيجه می گيرد که اين عملکرد " دستگاه امنيتی و
قضائی " رژيم نجيب ﷲ خالف " احکام صريح قانون اساسی و ارزش ھای
اعالميه جھانی حقوق بشر و سنن پسنديده مردم افغانستان که " بز از پای خود
و گوسفند از پای خود آويزان می شود " می باشد " .
آقای پنجشيری بعد از دستگيری در ھر نقلش دست بدامان " اعالميه جھانی
حقوق بشر " برده و رژيم را محکوم می نمايد که اين موازين را مد نظر
نگرفته  ،بلکه به شيوه ھا " ظالمانه و تالفی جويانه " فرکسيونش دستگير ،
محاکمه و اعدام نموده است .طوريکه قبال بيان داشتم  ،حاالنيز می گويم که
اعدام رفيق اکرم ياری با رفقايش " شيوه ظالمانه و تالفی جويانه " نبوده است
؟ چرا در اين باره يک نکته ننوشتيد.
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پنجشيری ادعا دارد که ھيچ مدرک و سندی موجود نبود که پيوند ھای ضد ملی
و خائنانه ما را به سازمان ھای جھادی و پاکستان به اثبات برساند .عين ادعا را
کشتمند در زمان دستگيری اش نيز نموده است .بنظر ايشان فقط روابط با
احزاب جھادی و سازمان جاسوسی پاکستان خائنانه و ضد ملی است  .اما
ھمکاری با سازمان کی  .جی  .بی و ارتش اشغالگر شوروی ضد منافع ملی و
خائنانه نيست !!
به ھر صورت سند و مدرک زياد وجود دارد که نه يک فرکسيون بلکه تمامی
فرکسيون ھا اين زد و بند با احزاب جھادی و پاکستان داشتند .برای ارائه اين
مدارک رجوع کنيد به کتاب راز ھای خوابيده اثر رزاق مامون .من نيز بعدا
بعضی نقل ھای را از کتاب مذکور ذکر خواھم نمود .برای نيروھای ميھن
فروش فرقی ندارد که چه کسی او را کمک می کند واز مرگ حتمی می رھاند
 .ھر زمان با ھر يک از باند ھای ارتجاعی در تماس و زد و بند می شود
ھمانطوريکه " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " بر اساس مناسبات قومی و
مليتی با احزاب جھادی وارد معامله گرديد و امروز ھم با ايشان يکجا از
تجاوزات عريان امپرياليست ھا به رھبری امپرياليزم امريکا دفاع و پشتيبانی
می کند.
آقای پنجشيری چرا از ضرب المثل " بز از پای خود و گوسفند از پای خود
آويزان می شود " استفاده نموده است  ،يک چيز مشخص است و آن اينکه او
می خواھد به يکبارگی گريبان خود را از ارتباط گيری با حزب اسالمی گلبدين
و سازمان جاسوسی پاکستان خالص نمايد  .در حاليکه آقای پنجشيری مدعی
است که طرح پيشنھادی شانرا که از طرف  4منشی کميته مرکزی فرکسيون
خلق تاييد شده بود .تمامی کدر ھای رھبری پايش را امضا نمودند و از طريق
سفارت روس به گوربا چف تقديم كردند .در اين طرح بدون چون و چرا بر
کناری نجيب و انتقال قدرت به فرکسيون خلق مطرح بوده است .يعنی ھمه
اعضای کميته مرکزی و کدر ھای بر جسته برای بر کناری نجيب ھم نظر
بودند .به ھمان طريق ھم در کودتا برای از بين بردن نجيب نيز نظر واحد
داشتند .ارتباط گيری جنرال آصف شور و جنرال ولی شاه  ...نيز طبق فيصله
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ايشان بوجود آمده است اين ضرب المثل ) بز از پای خود و گوسفند از پای
خود آويزان می شود فقط برای افراد معمولی و غير تشکيالتی می تواند صادق
باشد نه برای افراد تشکيالتی آنھم در سطح کميته مرکزی .خود آقای پنجشير ی
مدعی است که تا روز کودتا از موضع شھنواز تنی ھمراه تمام اعضای کميته
مرکزی فرکسيون خلق دفاع کرده است و حتی در روز  15حوت  1368با وی
نشستی داشتند .اين بدان معنی است که نشست تان در روز  15حوت 1368
کودتا را نھائی نموده است  .جالب است که تا قبل از کودتای تنی و دستگيری
فرکسيون خلق آقای پنجشيری اعمال و کردار رژيم نجيب را پند گرفتن از "
اشتباھات دوران انقالب " مي پندارد واز دل و جان با وی ھمکاری نموده
است و جنايت شانرا عمل انقالب و موافق به " مصالحه ملی " و مطابق به "
ارزش ھای قوانين بشر دوستانه " ارزيابی می نمايد  .چنانچه پنجشيری به
صراحت اعالم می نمايد که از " مشی مصالحه ملی " نجيب پشتيبانی می نمايد
 .در حاليکه " مشی مصالحه ملی " به معنی ائتالف با احزاب جھادی و تشکيل
يک دولت موئتلف بود .چنانچه بعد از اين طرح امالک مصادره شده به
صاحبان شان برگشت نام حزب بنام " حزب وطن " و جمھوری دموکراتيک
افغانستان به جمھوری افغانستان تغيير نام نمود و به يکبارگی فاتحه " انقالب
ثور " خوانده شد .اما با تمام اين جذر و مدھای که در روسيه بوجود آمد و حتی
بعد از فروپاشی آن و بلند نمودن بيرق بورژوازی  ،باز ھم کشتمند از منافع
غارتگرانه روس ھا بدفاع بر خاسته و می گويد که روسيه ھيچگونه چشم طمع
به منابع طبيعی افغانستان نداشته است  .او می نويسد  " :به تجربه من  ،اين
نظريات تاييد شده نمی تواند که اتحاد شوروی به منابع مواد خام افغانستان
چشم طمع داشت .در اين ارتباط بعضی ھا  ،مثال صدور گاز طبيعی افغانستان
به آنکشور را متذکر می شوند .ولی حقيقت اينست که صدور گاز از دوران
حکومت محمد داود به اتحاد شوروی  ،آغاز شده بود .در حاليکه آنکشور يگانه
خريدار گاز افغانستان بود و در آنسوی دريای آمو صد ھا مرتبه مقادير بيشتر
گاز  ،خود در دسترس داشت  ،ولی گاز افغانستان با وصف ترکيبات ناجور آن
به قيمت ھای بين المللی خريداری می گردد" ) ياد داشت ھای سياسی و رويداد
ھای تاريخی صفحه  ( 944در اينجا آقای کشتمند صاف و پوست کنده می گويد
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که روس ھا به اساس دلسوزی به مردم افغانستان گاز اين کشور " با وصف
ترکيبات ناجور " خريداری می نمود و ديگر ھيچ خريداری نداشت  .امروز در
خاور ميانه و آسيای ميانه جنگ بر سر نفت و گاز منطقه است  .کمپنی يونيکال
امريکائی تالش دارد تا گاز ترکمنستان را از طريق افغانستان به پاکستان و از
آنجا به اروپا انتقال دھد  .در حاليکه ترکيبات گاز ترکمنستان نسبت به گاز
ايران بيش از اندازه ناجور می باشد .اما گاز افغانستان خريدار نداشت!!
از بيانات فوق آقای کشتمند درجه خدمت گذاری به اربابش بخوبی مشھود
است  .حتی بعد از اين ھمه جنايات و ددمنشی  ،غارت و چپاول حاضر نيست
که يک کلمه ای خالف منافع اربابش بزبان بياورد  .طرح اين مسايل نه تنھا
بخاطر منافع ارباب بلکه بخاطرتبرئه خودش ميباشد .اگر وقتيکه ادعای
چپاولگری روس ھا را بنمايد خودش مستقيم زير سوال ميرود  .ھرگاه روسيه
چشم طمع به منابع مواد خام افغانستان نداشت و نمی خواست که به آب ھای
گرم بحر ھند برسد و خليج فارس را زير نظر بگيرد  ،کودتاھای پی در پی
و کشمکش ھا ورقابت ھا با امپرياليزم غرب برای چه بود ؟ آقای کشتمند به
خوبی ميداند که علت برانداختن داود  ،عقب نشينی داود خان به نفع
امپرياليست ھا وايجادتوازن قوا بين دو ابر قدرت جھان خوار بود  .اين حرکت
داود برای روس ھا خوشآيند نبود وکودتای  7ثور  1357را طراحی نمودند .
ھمان طوريکه خود تان اعتراف داريد که به نظر روس ھا امين می خواست
که توازن قوا بين دو ابر قدرت بوجود بياورد  .لذا روس ھا او را منھدم
ساختند .
کشتمند نقاط نظر اتحاد شوروی در ارتباط با رژيم امين از روی يک سند
سری که از سوی گروميکو وزير امور خارجه – اندرپوف رئيس كميته امنيت
دولتي – استينوف وزيردفاع – پونيماريوف رئيس شعبه بين المللي حزب "
كمونيست شوروي" ،به کميته مرکزی آن حزب ارائه گرديد مطرح می نمايد ،
در صحفه  561اثرش چنين نقل ميکند  ... " :اخيرا نشانه ھای مشخص
اين حقيقت وجود داشته است که رھبری جديد افغانستان در نظر دارد که يک
" سياست متوازن " را دررابطه به نيروھای غربی در پيش بگيرد .
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بخصوص تشخيص گرديده که نمايندگان اياالت متحده امريکا بر اساس تماس
ھای خويش با افغان ھا درباره امکانات تغيير در مشی سياسی افغانستان در
سمتی که موجب خرسندی واشنگتن ميگردد  ،به نتيجه رسيده اند " .
نقلی که آقای کشتمند از اسناد سری روسيه می آورد به خوبی بيانگر آنست که
روسيه ھيچگاه حاضر نبوده که غنايم را با امپرياليست ھا تقسيم نمايد
وخواھان اين بود که افغانستان کامال از جمله اقمارش باشد  .ھمانطوريکه
تره کی بعد از کودتای  7ثور  1357درمورد رژيم داود خان گفت  " :رژيم
محمد داود بجای آنکه منابع داخلی مطمئن را برای تمويل پروژه ھای
انکشافی جستجو کند حاضر شد که منافع ملی وطن وخلق افغانستان را در
قمار ھای خائنانه سياسی خود قربانی کند  .دربرابر وعده به اصطالح اعطای
قرضه ھای اسارت بار وبا قيد وشرط سياسی واقتصادی با تحميالت نو
استعماری خائنانه تن در دھد" ) خطوط اساسی اھداف " انقالب ثور " ( تره
کی بيشترين دلخوری را ازين داشت که " دراواخر حکومت ضد انقالبی داود
 ،اکثر قرار دادھای که با حکومت دوست شوروی سوسياليستی به امضاء
رسيده بود ھمه فقط روی کاغدماند وبه آن ھا ھيچ رسيدگی به عمل نيامد
)اقتباس از شماره ) (98انيس سال . ( 1357
دراين جا الزم به ياد آوری است که در اثر ھمين قرار داد ھای اسارت بار
وخاينانه و " با قيد وشرط " قبل از سال  1979بدھی ھای خارجی دولت به
 1973ميليون دالر امريکايی رسيده بود که  81فيصد آن نتيجه قرار داد ھای
دوجانبه باکشورھای مختلف وبخصوص شوروی بود  .اين رقم که معادل
بيش از  52فيصد توليد نا خالص ملی بود  ،افغانستان را در ميان مقروض
ترين کشورھای جھان قرار داد  .لنين می گويد  " :سرمايه مالی وسيادت
بين المللی مربوط به آن شامل مبارزه دول معظم درراه تقسيم اقتصادی
وسياسی جھان است  ،يک سلسله شکل ھای انتقالی وابستگی دولتی بوجود می
آورد  ،صفت مشخصه اين دوران تنھا وجود گروه اصلی از کشور ھا ،يعنی
گروه کشورھای مستعمره دار وگروه مستعمرات نيست  ،بلکه وجود شکل
ھای گوناگون از کشورھای وابسته نيز است  .که بصورت ظاھر استقالل
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سياسی دارند ولی عمال د ر دام وابستگی مالی و ديپلوماتيک گرفتارند ) " .
مجموع آثار ومقاالت  -امپرياليزم بمثابه باالترين مرحله سرمايه داری –
صفحه ( 423
قبل از کودتای  7ثور افغانستان کشوری بود که از آن نه تنھا يک امپرياليست
بلکه ھمه امپرياليست ھا به تفاوت ھای مختلف نفع می بردند  ،اما بورژوازی
کمپرادور بيروکرات وابسته به سوسيال امپرياليزم با استفاده از قدرت
سياسی خويش تجارت را زير عنوان " تجارت رھبری شده " به نفع خود
واربابش به انحصار کشانيد وبورژوازی کمپرادور وابسته به امپرياليزم غرب
در برابر اين حرکت عکس العمل نشان داد و داود را واداربه عقب نشينی
نمود  .اين کشمکش ھا نمی توانست که در امور نظامی انعکاس نيابد  .ميزان
قروض اسارت بار را ميتوان در پالن سوم بصورت درست ديد که روس ھا
بيشتر ازھمه به اين قروض اسارت با ر عالقه داشتند ودولت رادر جھت
وابستگي كشانيد  ،بخش اعظم حجم پالن سوم توسط قرضه ھای دول
امپرياليستی تامين شده بود  ،که سھم امريکا درآن  54.31ميليون دالر وسھم
شوروی در پالن سوم  242.07ميليون دالر که بيش از چھار بار اضافه تر از
قروض امريکا بود که نقش فعال استعمار شوروی در پالن گذاری ھای دولت
افغانستان را نشان ميدھد  .قرضه آلمان غرب و جاپان در قدم سوم قرار
داشت .
بعد از کودتای  7ثور تمام قرار داد ھا منحصر به سوسيال امپرياليزم شوروی
واقمار آن گرديد که وابستگی صد در صد افغانستان را به سوسيال امپرياليزم
نشان ميد ھد .
سوسيال امپرياليزم شوروی برای رسيدن به بحر ھند و گسترش ساحه نفوذش
در دريای عمان و خليج فارس تالش می ورزيد و دولت فاشيستی کودتای 7
ثور را آلت دست خود قرار داده  ،و امپرياليزم غرب به خاطر جلوگيری از
گسترش نفوذ و توسعه طلبی رقيب از خيانت ھا و جنايات رژيم کودتا دست به
تحريکات زده و مناطق سرحدی کشور را به صحنه جنگ و کشتار توده ھای
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محروم افغانستان مبدل گردانيد و باالخره با استفاده از فرصت رھبری باند ھای
خائن را بر مقاومت توده ھا تحميل نمود .در اين برھه تاريخی دولت فاشيستی
کودتای  7ثور دست به قلع وقمع گسترده نيروھای انقالبی و توده ھای
زحمتکش زد و ميزان مقاومت ھا روز بروز افزايش يافت .بر گرديم به اصل
مساله يعنی صدور گاز به روسيه  .سوسيال امپرياليزم در حاليکه دارای منابع
سرشار گاز طبيعی بود  ،گاز افغانستان را به کشورش وارد می نمود .در سال
 ( 1984 ) 1363سوسيال امپرياليست ھا توليد گاز افغانستان را که مھمترين
کاالی صادراتی افغانستان بود و از زمان داود خان به اين طرف به روسيه
انتقال ميدادند به شش مليون متر مکعب افزايش دادند که از جمله  95فيصد آن
به شوروی صادر می گرديد .در حاليکه شوروی از منابع سرشار گاز طبيعی
برخوردار بود  ،اما صدور گاز افغانستان به صرفه شوروی بود .زيرا مخارج
انتقال گاز افغانستان به جمھوری ھای آسيای مرکزی خيلی کمتر از مخارج
انتقال گاز از ديگر مناطق شوروی به آسيای مرکزی بود .شوروی با انتقال
گاز افغانستان به جمھوری ھای آسيای مرکزی می توانست گاز بيشتری به
اروپای غربی صادر کند .شوروی قيمتی که برای گاز افغانستان می پرداخت
نصف قيمت گازی بود که به اروپای غربی می فروخت  .بدين سبب از مقدار
پول که بابت گاز از اروپای غربی دريافت می کرد و مقدار پولی که بابت گاز
به افغانستان پرداخت می کرد .منافعش بيش از پيش افزايش ميافت .و بدين
طريق روس ھا مخارج جنگی خويش را از طريق در آمد گاز افغانستان تامين
می نمودند  .ھمانطوريکه امروز امپرياليست ھای اشغالگر مخارج جنگی
خويش را از مواد مخدر و اورانيوم بدست می آورند.
روسيه معدن بيرات واليت ھرات را در ظرف  13سال حاکميت " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " کامال تاراج نمود که بعد از سقوط رژيم مزدور
نجيب اثری از آن باقی نمانده بود .ھمانطوريکه روس ھا از منابع سرشار گاز
برخوردار بودند به ھمان طريق از منابع طبيعی سمنت نيز برخوردار بودند.
اما سمنت غوری افغانستان که دارای کيفيت عالی بود را به قيمت ارزان
خريداری می نمود و در عوض سمنت روسی با کيفيت خيلی پائين تر از سمنت
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غوری را به افغانستان ارسال می نمود .آقای کشتمند در صفحه  496ھمين
اثرش می نويسد  " :با وصف آنکه يگانه خريدار انحصاری گاز افغانستان
اتحاد شوروی بود و در اينمورد ھيچگونه رقابت وجود نداشت  ،با وصف
اينکه  ،اتحاد شوروی خود به آن سرمايه گذاری نموده بود و به گاز افغانستان
ضرورت نداشت  " ...بلی روسيه به گاز افغانستان نياز نداشت بلکه به چپاول
و منفعت آن نياز مند بود طوريکه قبال بيان داشتم که قيمت گازی که به
افغانستان مي پرداخت نصف قيمت گازی بود که به اروپای غربی بفروش می
رساند و از طرف ديگر کنترول و فشار گاز مايع زير نظر خود شان بود که
اين ھم به منافعش افزوده می شد.
خصيصه ذاتی امپرياليزم غارت و چپاول است و خصيصه ديگر آن اينست که
در ھر کشوری که برای استخراج معادن سرمايه گذاری می نمايد  .قبل از
استخراج با رژيم شروط انحصاری برای چندين سال استفاده از منابع استخراج
شده را می گذارد  .که بعد از استخراج ،رژيم حق فروش به ديگر کشور ھا را
ندارد .به ھمين ترتيب استخراج گاز افغانستان توسط روس ھا صورت گرفت و
قيمت آن نيز از طرف روس ھا تعيين گرديد و رژيم وابسته داود خان نيز آنرا
پذيرفت  .لوله ھائيکه تا مرز شوروی با يک فشار معين کشيده شده بود .اما بسا
اوقات روس ھا فشار آنرا چنان زياد می ساختند که لوله ھا می کفيد.
آقای کشتمند در ھمين صفحه اثرش می گويد زمانيکه صدر اعظم بودم روی
قيمت گاز پافشاری نمودم تا قيمت آنرا باال بردم  ،اين موضوع در نظر برخی
از مقامات شوروی ناخوشايند بود و زمانيکه با نجيب در مواضع مخالف قرار
گرفتم  ،آنھا در برابر من موقف نادرست گرفتند .به ھمين مناسبت نقلی از
کتاب اندريا نوف تحت عنوان " افغانستان در منگنه ژئوپولتيک " ترجمه آريا
نفر می آورد و در صفحه  926ھمين اثرش می نويسد  " :به سال  1988در
دستگاه شورای وزيران افغانستان به رھبری کشتمند آغاز به گرد آوری پنھانی
اطالعات در باره زيان ھای که در اثر جنايت شوروی ھا به افغانستان رسيده
بود نمودند که در برنامه بود در صورت لزوم آنرا به شکل نوعی " کتاب سفيد
" چاپ کنند ".
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چيزيکه عيان است  ،چه حاجت به بيان است .وقتيکه آقای کشتمند معترف
است که روس ھا حاضر وآماده نبودند زيان ھای که به افغانستان رسانده اند ،
افشاء شود  .در برابر کشتمند بخاطر چانه زدن قيمت گاز موضع نادرست
گرفته و ازنجيب حمايت کردند  .اين مسايل بيانگر آن است که امپرياليزم
ھميش جھت منافعش را می گيرد و در مقابل ھر کسی که خالف منافع آن باشد
می ايستد  .اينجا بايد از آقای کشتمند سوال کرد که چرا " کتاب سفيد " چاپ
نشد ؟ چرا شما اطالعاتی که از جنايات روس ھا درباره زيان ھای که به اين
کشور رسانده بدسترس مردم قرار نمی دھيد؟ چرا ھنوز روسيه را بعنوان
يک کشور صلحدوست و سوسياليست می شناسيد ؟ درحاليکه خود تان در
جريان ايد که روس ھا ادارات حساس را در افغانستان به دست خود گرفته
بودند  .يعنی وزارت دفاع  ،وزارت خارجه  ،وزارت داخله وھم چنين خاد
وکميته مرکزی " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " نيز در زير فرمان آنھا
بود  .چرا مردم را در جريان عملکرد خاينانه روس ھا قرار نمی دھيد ؟
عالوه بر اينکه نمی خواھيد کوچکترين بحثی خالف منافع آنھا داشته باشيد ،
بلکه بيشتر تالش می نماييد تا خود وآنھا را تبرئه کنيد  .به ھمين علت است
که دچار تناقض گويی می شويد .
موضوعی که بعنوان دست آورد رژيم دست نشانده روس ھا آقای کشتمند
بيان می دارد  .مبارزه با مواد مخدر در افغانستان است او در صفحات 788
–  789ياد داشت ھای سياسی ورويداد ھای تاريخی می نويسد  " :حکومت
در دھه ھشتاد مخاطرات مواد مخدر را در افغانستان جدی می گرفت وبه اين
مناسبت مبارزه قاطعی را بخاطر جلوگيری از کشت  ،پروسس واستعمال
آن در افغانستان و قاچاق آن به خارج که عمدتا از طريق مناطق سرحدی با
پاکستان صورت می گرفت اعالم نمود  ...ھم چنان در سرحدات کشور  ،در
بنادر وميدان ھای ھوايی بمنظور جلوگيری از قاچاق مواد مخدر اعم از
ترياک و چرس و ورود ھيرويين از مناطق سرحدی پاکستان به داخل
افغانستان مبارزه قاطع وشديد صورت می گرفت " .

ص ف ح ه | 123

کشت وتوليد مواد مخدر در افغانستان از ديرزمان مروج بوده  ،از زمان رژيم
ظاھر شاه تا امروز اکثر دستگاه حاکمه در قاچاق مواد مخدر دست داشته
ودارند  .وکالی رژيم شاھی از جنوب گرفته تا غرب کشور وظيفه اصلی
شان قاچاق مواد مخدر بود.
بعد از کودتای  26سرطان  1352کما فی السابق قاچاق مواد مخدر در
افغانستان ادامه داشت چنانچه شرکت کنتکس مربوط کشور بلغارستان در
کابل دفتر باز نمود که مستقيما در فعاليت مواد مخدر دست داشت  .عالوه
براينکه کشت وقاچاق مواد مخدر کم نگرديد  ،بلکه روز بروز بيشتر گرديد
وتمام قاچاق مواد مخدر توسط موترھای تريلی شرکت کنتکس صورت
ميگرفت  .اين موتر ھا دارای عالمت مثلث متحرک بين المللی وابسته به
بازار مشترک بود وھميش مصروف حمل ونقل ھيرويين به کشور ھای
غربی بود  .موترھای که دارای عالمت )  ( TIRبود در ھيچ جای
بازرسی نمی شد  ،زيرا بازرسی بايد درکشور مبداء صورت ميگرفت  .در
ظاھر اين موترھا تنھا مجاز به حمل مواد غذايی فاسد شدنی ھستند بدين لحاظ
از بازرسی ھای مرزی معاف بودند اما در عمل حامل مواد مخدر بودند .
به ھمين ترتيب بعد از کودتای  7ثور  1357وتجاوز اشغالگران روس در
افغانستان ما فيا ھا ودالالن قاچاق مواد مخدر به اين جنايت مشغول بودند .
طوريکه در زمان اشغال افغانستان توسط روس ھا  ،صد ھا سرباز روسی
به مواد مخدر معتاد شدند  .قاچاق چيان مواد مخدر را در طياره ھای روسی
از کابل به ھرات انتقال می دادند واز ھرات به مناطق مرزی منتقل می شد و
صد ھا نفر اين مواد را به ايران می بردند  .سران مليشه ھا باند مافيای
قاچاق مواد مخدر در ھرات وساير واليات بودند  .در ھرات انور خان ھفت
بال  ،دستگير خان چغک  ،عارف خان بارکزايی  ،بصير خان اسحاق زايی
ووکيل زرين ) نماينده فعلی در ولسی جرگه ( ويک تعداد از قوماندانان
جھادی مانند حاجی خان بلوچ  ،فضل احمد گرگ  ،بور مھدی زايی  ،خواجه
ذبيح ﷲ  ،غالم خان قدوس آباد و فرزندان حاجی عبدل کاريز صوفی را ميتوان
نام برد در آنطرف مرز ) ايران ( تعدادی از مامورين عالی رتبه اطالعات
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 ،سپاه پاسداران وارتش قاچاق چيان مواد مخدر در ايران بودند و پيوند
تنگاتنگ با مافيای قاچاق افغانستان داشتند اين روند تا سقوط رژيم مزدور
نجيب نيز ادامه داشت و تا امروز اين روند قوس صعودی خود را طی ميکند .
امروز با حضور اشغالگران به رھبری امپرياليست ھای امريکايی کسيکه در
راس باند مافيا قراردارد  ،عبدالولی کرزی برادر بزرگ حامد کرزی ميباشد
که شبکه بزرگ قاچاق موادمخدر واليات قندھار  ،ھلمند  ،ارزگان و زابل را
رھبری می کند .
موضوع ديگری را آقای کشتمند در صفحه  911اثرش به عنوان دست آورد
رژيم ارائه ميدھد احترام به علمای دينی واماکن دينی است  .او می نويسد " :
ھم چنان در سال ھای مورد بحث  ،احترام به اماکن مقدسه  ،ترميم وکمک به
آماده ساختن آنھا برای اجرای مراسم مذھبی از زمره وظايف حکومت
شمرده ميشد  .بدينگونه شمار زياد ی زيارت  ،تکيه خانه و خانقاه ھا به
مصارف دولت ترميم  ،با وسايل سمعی وبصری تجھيز ومفروش گرديد .
بگونه يک مثال در يک خبر مورخ  13نوامبر  1983چنين می خوانيم " :
اسناد مساعدت دولت برای ترميم  31تکيه خانه در شھر کابل توسط معاون
رياست عمومی شئون اسالمی برای مالکين وواعظين تکيه خانه ھای
متذکره طی مراسمی در مقر آن رياست توزيع گرديد " بخاطر احترام به
مقام واالی روحانيون  ،علمای دينی وشخصيت ھای مذھبی  ،برای متوليان
مساجد حقوق مادی کارمندان دولت يعنی معاش ماھوار و کوپون مواداوليه
مورد نياز از سوی حکومت قايل گرديد "
با ھمين ديدگاه انحرافی است که آقای کشتمند در صفحه  1076اثرش خدا
پرستی را با سوسياليزم يکی گرفته و می نويسد  ... " :ھرگز انديشه ھا
وفعاليت ھای ترقی خواھانه را مبتنی بر آزادی  ،برابری اجتماعی و
ترقيخواھی  ،مغاير با تدين وخدا پرستی  ،با احساسات ومعتقدات مذھبی
ندانسته ام  ...من شخصا به گرايش ھای سوسياليستی به مفھوم عدالت
اجتماعی  ...در شرايط افغانستان باور داشتم وجانبدار سياست ھا وشعار
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ھای چپ روانه نبوده ام  ".آقای کشتمندبا اھداف بورژوا مآبانه خويش را
بصورت رک وپوست کنده اظھار نموده است  .بی جھت نبود که انگلس در
کتاب " ھجدھم برومر " چھره خاينانه سوسياليست ھای که در پيرامون لويی
بنا پارت گرد آمده بودند وآنرا يک دولت استثنايی قلمداد مينمودند ،بنام
سوسياليست ھای شاھی فاش نمود  .امروز کشتمند وھم قطارانش ھمان
طوريکه در رژيم داود خان سروصدا راه انداخته بود ندکه ايده ھای "
سوسياليزم " در گفتار وکردارش مشاھده ميشود به ھمان طريق ميکوشند ،
تا دين و خدا را در پھلوی سوسياليزم قرار داده وآنرا باھم منطبق بدانند در
قرن  21افکار وعقايد آقای کشتمند به شکل کودکانه ای جلوه گر ميشود  .اگر
آقای کشتمند مانند ارسطو فکر نکند که کره زمين ثابت ومرکز جھان است
وسيارات گرد آن می چرخند  ،دقيقا اين را ميگويد که جھان زاده و آفرينش
خدا است .گرچه آقای کشتمند به خوبی اينرا ميداند که انسان ھا در ابتدا به
موجوداتی قادر تر از انسان  ،دارای ذات قايل بودند اما اندک اندک به اعتقاد
خدايان گراييدند که تنھا بصورت ارواح تواناتر از انسان شناخته می شدند .
به ھمين ترتيب پس از خلق خدايان متعدد که ھرکدام يک عمل معين را انجام
ميدادند بااالخره کار به اختراع خدای يگانه کشيد  ،يکتا پرستی بدينگونه
بوجود آمد  .منشاء اساسی پيدايش دين وخدا ،جھل ونادانی است .
ھمانطوريکه انگلس بيان داشته که " دين ناشی از عقل محدود و قاصر
بشری است " انگلس در صفحه  30لودويک فويرباخ وپايان فلسفه کالسيک
آلمان ظھور ايده خدای واحد را اين طور بيان ميدارد  " :خدايان نخستين به
شيوه ای دقيقا مشابه از راه شخصيت يافتن نيروھای طبيعی به پا خواستند
واين خدايان با تکامل بيشتر اديان  ،صورتی بيش از پيش فوق اين جھانی به
خود گرفتند تا اينکه سرانجام با فرايند تجريد و تقريبا ميتوانم بگويم با فرايند
تقطير  -که در سير تکامل فکر ی انسان طبعا روی ميداد  ،از ميان بسياری
از خدايان کم يا بيش محدود و متقابال محدود کننده  ،در اذھان انسان ھا ،
انگار ) ايده ( خدای يگانه اديان يکتا پرست ظھور کرد " به ھمين ترتيب
ريشه اساسی دين را توضيح داده و می نويسد  " :واژه  ) Religionدين (
از فعل  ) Religerموظف کردن  -مقيد ساختن ( مشتق شده ودر اصل
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بمعنای قيد است .بنابر اين ھرگونه قيدی ميان دو نفر نوعی دين است  .اين
تردستی علم االشتقاق آخرين تثبيت فلسفه ايدآليستی است  .برای فلسفه مذکور
واژه  ،نه بدان معنايی که بر حسب تکامل تاريخی کار برد آن حاصل کرده ،
بلکه به معنايی که از نظر اشتقاق از آن قصد ميشود  ،واجد اھميت است " )
انگلس لودويک فويرباخ و پايان فلسفه کالسيک آلمان صفحه  ( 48دراين جا
است که رگه ھای ايدآليستی آقای کشتمند بصورت صريح خود را نشان داده
است .
مگر آقای کشتمند اين رانمی داند که درجھان دو فلسفه وجود دارد ماترياليزم و
ايده آليزم  .فلسفه سومی وجود ندارد  .فلسفه مارکسيستی ماترياليزم ديالکتيک
است و فلسفه بورژوازی دارای پايه واساس فلسفه ايده آليستی است  .که
ھميش برای استثمار بی چون و چرای خود از خدا ودين استفاده نموده وتوده
ھا را در جھل وخرافات نگه ميدارد .
مذھب ھميش کوشيده تا بقای نظم کھن را حفظ کند  .يعنی ھميش در خدمت
طبقه استثمار گر قرار دارد وبخصوص در کشورھای عقب نگھداشته شده ای
چون افغانستان  ،مذھب بھترين وسيله برای سرکوب توده ھا ونسل جوان
وانقالبی است نقش مذھب است که اين جوامع در رکود وانجماد فکری مطلق
بسر می برد  .وھمين می کوشد تا از ابداع و نوآوری جلوگيری نمايد .
زمانيکه زلمی غوث قرآن را به فارسي ترجمه نمود  ،دستگاه حاکمه او را
بخاطر ترجمه قرآن به محاکمه کشيدند  .علت آنست که ترجمه آن به فارسی
قدسيت آنرا از بين می برد  .مطالب نوشته شده توسط کشتمند به خوبی بيانگر
آنست که او يک ماترياليست شرمگين ھم نيست .بی جھت نيست که " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " در سال ھای دھه ھشتاد ميالدی شئون اسالمی
را ايجاد نمود وبرای " متوليان مساجد روحانيون  ،علمای دينی وشخصيت
ھای مذھبی حقوق مادی کارمندان دولت يعنی معاش ماھوار و کوپون مواد
اوليه " قايل گرديد  .ھم چنين جای تعجب نيست که رژيم دست نشانده "
تکيه خانه ھا واماکن مقدسه " را ترميم نموده وآنھا را با " وسايل سمعی
وبصری تجھيز ومفروش " نمود .
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اين عمل در راستای منافع امپرياليست ھا صورت گرفته نه منافع توده ھا  ،نه
تنھا امپرياليزم غرب بخاطر حفظ منافع و غارت و چپاول کشور ھاي تحت
سلطه به رشد مذھب و احزاب و سازمان ھای ارتجاعی مذھبی روی می آورد
 ،بلکه سوسيال امپرياليزم به کمک دست نشاندگان شان نيز به اين عمل روی
آورده و افتخار می نمايد که " بخاطر احترام بمقام واالی روحانيون علمای
دينی و شخصيت ھای مذھبی " از طرف دولت برای شان " معاش ماھوار و
کوپون مواد اوليه مورد نياز " تعيين گرديده است  .روس ھا و نوکران دست
نشانده شان نيز در يافته بودند که برای تحکيم مناسبات کھنه و فرسوده ،
روحانيون و شخصيت ھای مذھبی بھترين نيروی آماده خدمت است .چنانچه
رژيم دست نشانده حامد کرزی و اربابان امپرياليستی اش نيز از ھمين حيله
ونيرنگ کار گرفته و حکومت تئوکراتيک فاسد را بر گرده مردم تحميل نموده
اند.
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " در طول دوران حاکميت سياھش فقط
نيروھای انقالبی را سرکوب خونين و قتل عام نمود  ،اما نيرو ھای مرتجع ،
عقب گرا را رشد داد تا منافع امپرياليزم و مالکين – بورژوازی وابسته به
امپرياليزم بھتر تامين شود.
وقتيکه آقای کشتمند می گويد که " آزادی  ،برابری اجتماعی و ترقی خواھی ،
مغاير با خدا پرستی و اعتقادات مذھبی " نيست  .بايد به ايشان گفت که چرا
يک مسئله مذھبی ای که  ،آزادی و برابری اجتماعی را تاييد نموده باشد
نياورده است .اولين نقض برابر در اديان تجسم نا برابری ميان زن و مرد است
 ،که زنان را به ملکيت مطلق مردان در آورده است.دومين نقض برابری اين
است که ثروت و ملکيت را امری خدا دادی تلقی می نمايد و برای تھيدستان
وعده ای ھر نوع امتيازات را در بھشت می دھد و آنھا را مقيد  ،صبور ،
مطيع و فرمانبر دار تربيه می کند.
دين در طول تاريخ با شعائر و افسانه ھای گوناگون متبارز گرديده است  .ولی
ماھيت تعاليم آن يک چيز بود  ،و می خواست که توده ھا را از خشم خدايان در
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زندگی و چه پس از مرگ بترساند و آنرا مطيع و فرمانبردار بار آورد .در
تعاليم دينی توصيفی که از بھشت و دوزخ گرديده  ،به خوبی ديده می شود که
نافرمانی از طبقات ستمگر کيفر دوزخی دارند  ،زيرا کسيکه در راس دولت
قرار دارد سايه خدا است  ،و کسانيکه رنج  ،درد و اندوه را متحمل گرديدند
پاداش آن در بھشت می باشد  .روحانيون در طول تاريخ با شيوه ھای گوناگون
کوشيده اند که به توده ھا تفھيم کنند که حاکميت طبقات ثروتمند ،و داشتن ثروت
شان يک امر خدادادی است  .درطول دوران تاريخ مبارزه و کشيدگی ميان
ماترياليزم و ايده آليزم بوده و يکی از افتخارات ماترياليزم که به آن حيثيت
بخشيده ھمين است که اين فلسفه خواستار دريدن پرده ھای جھل و بی شعوری
است .بنا بر اين " ايده آليزم زائيده شعور محدود جھالت بشری است و حال
آنکه ماترياليزم با زوال اين محدوديت پيدايش می يابد " .در شرايط کنونی در
جھان و بخصوص در افغانستان خدا و دين بھترين وسيله برای سرکوب توده
ھا در دست طبقات ستمگر می باشد  .موضوع فوق به خوبی بيانگر آنست که
ھيچگاه " خلقی  ،پرچمی " ھا کمونيست نبوده و حتی می توان گفت که ايده
آليست ھای بی مقداری بودند که منافع توده ھا را به پای منافع سوسيال
امپرياليزم فدا نموده و در طول  14سال حاکميت شان جنايات بيش از حد
مرتکب شده اند .
پس از خروج شوروی و کودتای نا فر جام شھنواز تنی وزير دفاع  ،توان
رزمی رژيم مزدور تضعيف شد .رژيم مجبور به دستگيری و زندان نمودن
فراکسيون خلقی ھا شد  ،يک عده از افسران عالی رتبه دستگير  ،زندانی و
حتی اعدام گرديدند  .اين حرکت نجيب اثرات منفی روی ارتش و قوای مسلح
آن زمان گذاشت .از يک سوی فرو پاشی شوروی ناقوس مرگ رژيم نجيب را
به صدا در آورد  ،و از سوی ديگر داکتر نجيب بيشتر می کوشيد تا خود را از
شر نيرو ھای مسلح  ،از بک  ،ترکمن و تاجيک خالص نمايد  ،بدين ملحوظ بر
تعصبات قومی دامن زد و کوشيد که توسط افسران پشتون نقش نظامی ديگر
مليت ھا را ھم کمرنگ ساخته و آھسته  ،آھسته بر اوضاع خود را مسلط
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گرداند .به ھمين ترتيب با فرماندھان پشتون تبار حزب اسالمی گلبدين رابطه
خويش را تامين نمود .
به ھر اندازه که اوضاع شکل اضطراری تری به خود می گرفت به ھمان
اندازه گروه بندی و جبھه سازی " حزب وطن " در مقابل يکديگر صف آرايی
آشکار می نمودند  .در اين زمان علنا و عمال حزب وطن به دو گروپ تقسيم
شده بود .در يک طرف پشتون ھای خلقی و پرچمی در کنار نجيب ايستادند و
در صف مقابل تاجيک  ،ترکمن  ،ازبک و ھزاره ھا صف بسته بودند .کارمل
كه در اين زمان به مزار آمده بود  ،مليت ھای ازبک تبار و پرچمی ھا را
تحريک به مقابله با نجيب و ارتباط گيری با احمد شاه مسعود و حزب وحدت
می نمود .نجيب با صراحت لھجه اعالم نمود که ھيچگاه حاضر به امتياز دھی
به طرف مقابل نيست  .او گفت  " :اگر معاش شان را قطع کنم چاره ای جزء
تسليمی ندارند  .اگر بخواھم مزار شريف  ،شبرغان و حيرتان را به خاک
يکسان می کنم " ) به نقل از کتاب راز ھای خوابيده نوشته رزاق مامون(
کشتمند نيز نجيب را متھم به گرايش ھای ملی گرايانه نموده که تعصبات قومی
و مليتی را دامن می زد او در اين باره می نويسد  " :سربازان ازبک تبار با
گروه ھای مسلح پشتون در می افتادند و خصومت ھای خونين تبار و قومی در
ميان ھر دو طرف دامن زده می شد  .برخی از بدنامی ھای نيروھای دوستم
ناشی از اين روحيه و فضا بود " ) ياداشت ھای سياسی و رويداد ھای تاريخی
صفحه  ( 1051اين شيوه برخورد نه تنھا در زمان نجيب موجود بود  ،بلکه در
سر تا سر دوره حاکميت " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " به چشم می
خورد  .دست اندازی به مال و تجاوزات جنسی نيز در سراسر دوره حاکميت
سياه حزب رويزيونيستی " خلق" وجود داشت  ،اين عملکرد وحشيانه و تجاوز
کارانه اثرات شومش را بعد از سقوط " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " و
قدرت گيری جھادی ھا نيز نشان داد .
امپرياليست ھا و مرتجعين ھميش بخاطر حفظ منافع خويش مسايل قومی ،
منطقه ای  ،مذھبی  ،جنسی  ...را دامن می زنند واز اين طريق بھتر می تواند
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که منافع شان را حفظ کنند  .در طول تاريخ افغانستان و بخصوص از سال
 1357تا حال اين وضعيت به خوبی مشھود است  ،روز تا روز دامنه اختالفات
گسترده می گردد  .امپرياليست ھا ومرتجعين نه می توانند و می خواھند که به
اين اختالفات پايان دھند  .پايان دادن به اختالفات قومی  ،لسانی  ،مذھبی ،
جنسی  ...وظيفه طبقه کارگر و حزب پيش آھنگ آن می باشد و بس .
تا زمانيکه مالکيت خصوصی موجود بوده  ،مالکين وبورژوازی از حاکميت
مطلقه شان بر نيفتند  ،اين امر کماکان موجود بوده وميباشد  .تازمانيکه اين
حاکميت سرنگون نشود  .بخواھی  ،نخواھی مسايل فوق به شکلی ازاشکال
متبارز ميگردد ورژيم ھا ی ارتجاعی آن را تقويه مينمايند  .با آنکه کشتمند
به " برخی بد نامی ھا " دوستم ونيروھايش اشاره ای دارد  ،اما با تمام توان
از جنرال دوستم  ،درمقابل نجيب دفاع ميکند  .کشتمند ميگويد وقتی نجيب از
من پرسيد که چه کاری بايد انجام دھم تا رضايت سمت شمال حاصل شود .
در جواب گفتم  " :ھنوز آغاز کار است  .مشوره من اينست که ھرگاه درگام
نخست جمعه اثک  ،تاج محمد و رسول بی خدا به کابل احضار گردند وبه
عوض اثک  ،دوستم قوماندان قوای نظامی شمال تعيين شود  .بخش بزرگی
ازنارضايتی ھا در شمال رفع ميگردد  ) " .ياد داشتھای سياسی ورويداد ھای
تاريخی – صحفه  ( 1053اگر از آقای کشتمند سوال شود که با اين ھمه "
بدنامی ھای " که دوستم ونيروھايش مرتکب شده اند چرا خواھان تحکيم
قدرت دوستم ھستيد ؟ درجواب خواھد گفت  ،بخاطر منافع ومصالح دولت و
حزب ! من نيز تاييد ميکنم  ،زيرا دولت ھای مرتجع وامپرياليست ھا برای
حفظ وتحکيم سلطه شان ھميشه بر خائن ترين و جنايت کار ترين انسانھا متکی
ميشوند  .رژيم مزدور روس ھم نميتوانست مستثنی از اين قاعده باشد .
چنانچه در طول دوران حاکميت " حز ب دموکراتيک خلق افغانستان "
وبرادران تنی شان ) احزاب جھادی ( وھم چنين رژيم دست نشانده حامد
کرزی  ،ھمواره بر چنين افراد بی اراده  ،جنايتکار وميھن فروش متکی بوده
وھستند  .دوستم در حاليکه چھره منفور وبدنام جامعه می باشد طبق اظھار
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جنرال عمرزی در کتاب شب ھای کابل صفحه  140دوستم در " کنگره دھم
حزب د  .خ  .ا عضو کميته مرکزی گرديد " .
ھمانطوريکه کشتمند نجيب را به ملی گرايی ودامن زدن به تعصبات قومی
متھم می نمايد  .جنرال نبی عظيمی نيز گفته کشتمند را تاييد می نمايد وعالوه
بر آن نجيب را به اختالس نيز متھم می سازد  .او درصحفه  327اردو
وسياست می نويسد  " :شايعه بود که وی به پول وثروت زيادی در ھنگام
رياست امنيت دولتی رسيده بود وھنگاميکه رئيس جمھور شد آخرين روز
ھايش را می گذرانيد  .مقدار زياد اسعار خارجی را به ھندوستان ذريعه
خانمش انتقال داده بود  .حرف ھا وصحبت ھای خودش که شبی با من در ميان
گذاشت وجريان آنرا د ر فصول آخرين خواھم نوشت تا حدودی به اين
شايعات صحه می گذاشت  .پس با ترديد ميتوان گفت که دستانش پاکيزه بوده
است " .
نه تنھا دستان نجيب  ،بلکه دستان تمامی کدرھای عالی رتبه " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " آلوده است  ،الوده به خيانت وجنايت  ،آلوده به
خون انقالبيون وتوده ھای زحمتکش کشور  ،آلوده به ميھن فروشی وبيگانه
پرستی  ،وضعيت کنونی افغانستان نشانگر خيانت وجنايت بی حد ومرز "
حزب دموکراتيک خلق افغانستان " ميباشد وھنوز ھم در ميھن فروشی
وجنايت با احزاب جھادی شريک اند .
دراين گيرو دار وکشمکش ھا ميان دولت  ،نجيب  ،رفيع را برای آشتی دادن
دوستم وديگر مخالفين با دولت به مزار روان ميکند  ،اما اين ميانجيگری
کاری را از پيش نمی برد .نجيب تصميم به بمباران حيرتان وشبرغان نمود
واين تصميم را عملی کرده از سوی ديگر گلخان يکتن از فرماندھان حزب
اسالمی را با سالح پيشرفته تجھيز نمود  .بعد از حمله بمباران شبرغان
وحيرتان صف ارايی ھا منظم تر شده وتصميم به سرنگونی رژيم  ،روابط
احمد شاه مسعود ودوستم را مستحکمتر گردانيد  .د رچنين اوضاع واحوالی
نجيب جنرال نبی عظيمی معاون وزير دفاع وفرمانده گارنيزيون کابل را جھت
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برقراری روابط ميان نيروھای شمال ورژيم کابل به مزار می فرستد  .بنا
بقول عظيمی اين زمانی بود که ديگر کاری از وی ساخته نيست و سيد
منصوری نادری کامال از نجيب به خاطر توھينی که به وی نموده بود
ناراضی وعصبانی بود وھيچگاھی حاضر به مصالحه نبود  .جنرال مومن
ھم ھمين طور  .در ھمين اثنا نجيب با اصرار "بينين سوان" استعفاء نمود
.آوازه استعفايش ھمه اعضای " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " را
متحير ساخت  .درھمين اثنا حزب جلسه اضطراری در کابل تشکيل ميدھد
وبرای دفاع از کابل در جلسه تصميم گرفته ميشود تا نيروھای دوستم به کابل
اعزام شوند وازدوستم درخواست نيرو می شود تا بکابل اعزام نمايد  .دوستم
نظر به روابطی که با مسعود دارد  .اين موضوع را با وی در ميان ميگذارد ،
احمد شاه مسعود ھم به وی مشوره ميدھد که  300نفر بکابل اعزام نمايد .
دوستم  700نفر تحت فرماندھی جنرال مجيد روزی به کابل اعزام می نمايد .
" دکتور نجيب ضمن آنکه در ھم آھنگی با جنراالن ارشد  ،خصوصا جنرال
نبی عظيمی نقشه دفاع از پايتخت را آماده ميکرد  ،اميدوار بود که گروه ھای
مسلح حزب اسالمی در مناطق مختلف شمال  ،ھرگز اجازه نخواھند داد که
واحد ھای مشترک دوستم واحمد شاه مسعود به سوی کابل مارش کنند  .و
ھمچنان باور نداشت که جنرال دوستم بطور کامل با گروه ھای مجاھدين
يکجا شده وخيال تصرف پايتخت را در سرد اشته باشند " ) رزاق مامون -
راز خوابيده صفحات ( 21-20
درھمين گيرودار دکتر نجيب تصميم به فرار گرفت و با موتر سازمان ملل به
سمت ميدان ھوايی کابل بعد از نيمه شب روان ميشود  .چون نيروھای تازه
نفس دوستم ھنوز در ميدان ھوايی کابل وپسته ھای شھر واطراف ميدان ھوايی
حضور داشتند  .موترحامل نجيب را توقف دادند  ،نجيب ونماينده سازمان ملل
متحد را دربين موتر ديدند وبه ايشان اجازه رفتن به سمت ميدان ھوايی را
ندادند وبعد از مدتی نجيب فھميد که امکان رفتنش به ميدان ھوايی نيست ،
تصميم برگشت راگرفت وبه دفتر سازمان ملل ھمراه برادرش وجنرال توخی
رئيس دفترش وخانوده او پناھنده گرديدند.
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بتاريخ  27حوت  1370ھرج ومرج در مزار گسترش يافت  .جنرال جمعه
اثک وتاج محمد از مزار فرار نمودند  .در شب  29حوت  1370نيروھای
دوستم به مزار داخل شدند ومزار علنا بدست دوستم سقوط نمود .
***************************************

برخورد غير انسانی درزندان ھای رژيم فاشيستي
رژيم مزدور سوسيال امپرياليزم ازھمان آوان کودتای  7ثور الی سقوط اين
رژيم درسال  1371تصميم گرفته بود که تمامی نيروھای انقالبی  ،ملی ،
دموکرات وحتی توده ھای ستمکش را مورد شکنجه  ،آزار واذيت قرارداده
واکثريت نيروھای سياسی را جسما نابود کند  .بدين طريق حتی کسانيکه به
ھيچ يک از گروه ھای سياسی ارتباطه نداشت  ،فقط با مشی رژيم فاشيستی
سازگارنبود درشما ر دشمن قلمداد نمود ه وآنرا سر به نيست نمودند .
دستگيری اکثريت عظيم زندانيان ھيچگونه مجوز قانونی نداشت وبدون
کوچکترين جرمی زندانی وبه سادگی از بين برده شدند  .اين دستگيری
وزندانی نمودن ھا شامل استادان  ،مامورين دولتی  ،شاگردان مکاتب و
پوھنتون  ،صاحب منصبان  ،متقاعدين  ،دکاندار  ،متنفذين  ،تجاران
وابسته به غرب و بااالخره دوره گردان بی بضاعت گرديده بود  ،وھمه ای
شان به بيرحمانه ترين شکل شکنجه واکثريت عظيم شان به شکل دستجمعی
اعدام ويا زنده بگور شدند  .بطور خالصه سرکوبی ھای گروھی بيداد
مينمود ودربسياری موارد توده ھا را در روستا ھا به گلوله بسته وتير باران
نمودند  .وھرکسيکه سرش به تنش می ارزيد بدون ھيچگونه دليل ومدرکی
زندانی نموده وبدون محاکمه درشب ھای سياه در پوليگون ھای پلچرخی
وزندان ھای واليات اعدام گرديده و در چقور ی ھا ی قبال آماده شده زير
خاک گرديدند.
يک تن بنام عبدالحکيم از واليت ھرات جريان تير باران جمعی وبگور
نمودن اجساذ را چنين تعريف می نمايد  " :روزيکه فرقه  17ھرات سقوط
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نمود ھمه ای مردم جھت کمک به افسران وسربازان غذای تھيه کرده می
بردند .بروز يکشنبه  28حوت  1357من ھم با غذای تھيه کرده داخل فرقه
شدم  .آنو قت زمانی بود که دولت دوباره فرقه را پس گرفته بود  ،ھمانروز
تا شام ھر کسيکه بداخل فرقه آمد ديگر بيرون نرفت  .زمانيکه شام شد ھمه
ای ما را با دست ھای بسته درداخل فرقه وبه صف ھای جداگانه ايستاده
نمودند  ،خلقی ھای مسلح تيرھای شان آماده فير بود  ،زمانيکه دستور فير
داده شد به يکبارگی فير ھا شروع شد  .اتفاقا به جانم مرمی اصابت ننمود
من ھم فورا خود را زمين انداختم لباسھا يم خون آلود شده بود  .بعد از آنکه
ھمه نقش زمين شدند  .يکی از افسران خلقی باالی سرھريک اززخمی ھا
گشت ويک مرمی به نعش شان می زد  .دراين ھنگام يک مرمی خوردم بعدا
مارا به موترانداختند ودريک چقوری که قبال در باغ فرامرز خان داخل فرقه
آماده شده بود  ،ريختند  .بعدا ھمه در جشنی که بمناسبت پيروزی خود وقتل
عام مردم گرفته بودند شرکت نمودند من که حالم بد نبود  ،خيستم وچند
نفری راكه مي شناختم آن ھا را بلند نمودم بعضی ھا مرده وبعضی زنده
بودند اما قدرت فرار نداشتند من فرار نمودم وبخانه يکی از دوستانم رفتم " .
دوست عبدالحکيم بنام غالم رسول ميگويد  " :زمانيکه به خانه ام آمد و
خواست تا اورا به خانه اش انتقال دھم  .چون اکثريت ھمسايه ھايش خلقی
بودند من اين کار نکردم ورفتم داکتر آوردم بعد از چند روز که وضعش
خوب شد  ،بدون اطالع فاميلش بخاطر اينکه برادرش دريک سازمان حزبی
ھا جلب شده بود اورا به ايران روان نمودم ،و او ازايران به فاميلش اطالع داد
که زنده است  " .اين يکی از جنايات رژيم فاشيستی کودتای ھفت ثور می
باشد  .اين جنايت در سرتاسر افغانستان اعمال گرديده تا باشد که منافع
اربابش تامين شود  .رژيم فاشيستی دراواخر حمل  1358در دره کنر که ھم
مرز با پاکستان است سربازان دولتی که اکثريت شان خلقی ھا بوده اند در
قريه کراال  1170نفر مرد جوان را دسته جمعی به قتل رساندند .
ايشان حسب پاليسی که داشتند  ،شعار ھای شان را طرح وپياده می نمودند
از جمله شعارھا يکی اين بود که روی پارچه بزرگ سرخ رنگ با خط سياه
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نوشته شده به ديوار وزارت امورداخله آويزان شده بود  " :آنانی که
درتاريکی توطئه می کنند  ،درتاريکی ازبين برده ميشوند " وبه تعقيب آن
اين شعار خائنانه " يا با خلق باش که توسط خلق حمايه شوی ويا ضد خلق
باش که توسط خلق از بين بروی " طرح گرديد  .براساس طرح اين
شعارھای خائنانه کسانی دستگير  ،زندانی واعدام شدند که به زعم ايشان به
تره کی احترام نکرده است وزمان گرفتن نامش فقط تره کی گفته است .
چون احترام به تره کی از طرف رژيم اجباری شده بود  ،از ھرکسيکه نام
تره کی را ميگرفت بايد اورا تره کی صاحب يا نابغه شرق )!( يا رھبر کبير
انقالب ) !(  ...ياد مينمود در غير اين صورت زندان واعدام در انتظارش
بود .
رژيم فاشيستی مراکز متعدد باز پرسی وزندان ھای رسمی وغير رسمی
درکابل وساير واليات بوجود آورد  .زير زمينی ھای وزارت داخله و دفاع
 ،قصر رياست جمھوری  ،خانه سيد احمد گيالنی  ،خانه ھای افراد برجسته
حزبی  ،زيرزمينی شفاخانه چھار صد بستر اردو  ،باالحصار کابل  ،قطعه
مخابره  ،مھتاب قلعه  ،عمارت قوای مرکز سابقه  ،پارک ھای وزارت دفاع
سابقه ورياست ھای مختلف آكسا در شھر نو  ،کارته  ، 3وزير اکبر خان مينه
 ،شش درک  ...درکابل محل شکنجه زندانيان سياسی بود  .فقط زندان
پلچرخی ومحبس سابقه دھمزنگ محابس علنی بودند وبس  .ھم چنين
درواليات بدون از محبس علنی تعداد بيشماری زندان ھای مخفی نيز
وجودداشت  .دراين زندان ھا زندانيان به انواع واشکال شکنجه روبرو بودند
 ،وحتی در مقابل چشم بعضی از اين زندانيان با افراد خانواده شان بد
رفتاری شده است .
رژيم فاشيستی حتی برھم کيشان خود ترحم ننمود وآنھا را نيز زير شکنجه
قرار داد  .زمانيکه عده ای از پرچمی ھا دستگير شدند درزير شکنجه وادار
به اعتراف گرديدند  .به ھمين ترتيب زمان قدرت گيری کارمل ودوران نجيب
عالوه بر " مخالفين " شان ھم کيشان رويزيونيست شان نيز با بی رحمانه
ترين شکلش شکنجه گرديدند .اينک شکنجه گاه ھای رژيم وکشتار جمعی را
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از زبان سه رويزيونيست ) دستگير پنجشيری  ،سلطانعلی کشتمند و جنرال
نبی عظيمی ( به بحث ميگيريم  .حال می بينيم که آقای کشتمند دوران
دستگيری اش رادرزمان تره کی – امين چگونه توضيح ميدھد  ،کشتمند
شکنجه ايکه با برق ديده چنين توضيح ميدھد  " :از جا چنان پريدم که فکر
کردم گويا از ده منزل پائين افتاده باشم  ...چرخاندن متوقف شد  ...گفتند "
شروع ! " بازھم از جا پريدم  ،به شدت تکان خوردم  ،بفکرم گذشت که ھزار
مرتبه می ميرم وتمام حجرات واجزای بدنم از ھم پاشيد  ،واقعا خيلی ھا
دردناک بود  ،نميدانم جريان برق دروجود انسان چه کارھا ميکرد  ،چه
تعامالت وعکس العمل ھا را ايجاد مينمود تا چنان درد کشنده وطاقت فرسا
بوجود می آورد  ،باورم نمی شد که پس از آن ھمه تکانھای شديد برقی کسی
بتواند زنده باقی بماند " ) ياد داشتھای سياسی ورويداد ھای تاريخی صفحه
 (435- 434کشتمند می گويد که تا دوروز تمام جانم درد ميکرد ومسکن می
خوردم  .بعد ازاين آقای کشتمند را دوشب متواتر ديگر به شکنجه گاه ميبرند
طبق گفته خودش به جرمی که نکرده اعتراف ميکند و می نويسد  " :من
درآغاز فکر ميکردم که ھرقدر مقاومت نمايم با تکان ھا اندکی عادت خواھم
کرد ،ولی بر عکس دربرابر آن خيلی حساس وآسيب پذير شده بودم  .يکبار
ديگر با آنان موافقت کردم که می نويسم " ) ھمانجا صفحه  ( 444وبعدا
برای شان گفتم " ھر چه شما بگوئيد می نويسم  ...حقيقت را چه پنھان نمايم
 ،واقعا ديگر از شکنجه بجان آمده وخيلی ھا ترسيده بودم " ) ھمانجا صفحه
 " ، ( 446ھر گاه برق را ازطريق گوشھا به جريان می انداختند نمی دانم
چه واقع ميشد  ،خدا را شکر که چنان نشد " ) ھمانجا صفحه " ، ( 449
ھيات بازجويی می خواست بنويسم که قرار براين بود  ،ببرک کارمل
وديگران از طريق پاکستان وارد کشور ميشدند تا به اصطالح وابستگی
ارتجاعی امپرياليستی پرچمی ھا ثابت )!( گردد " ھمانجا .
آيا آوردن  150ھزار ارتش اشغالگر وداخل شدن ازمرزھای اتحاد شوروی
ھمراه نيروھای اشغالگر " وابستگی ارتجاعی وامپرياليستی " نيست که تنھا
داخل شدن از مرز پاکستان " وابستگی ارتجاعی امپرياليستی " ميباشد .
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بارک ﷲ ! اين " عدم وابستگی !! " برشما مبارک  .امروز به تمام معنی ھمه
ای مردم ميدانند که کارمل مھره دست نشانده سوسيال امپرياليزم بوده وبه
ھمين مناسبت لقب شاه شجاع دوم اختيار نموده است  .آقای کشتمند درادامه
صحبتش  ،ازاينک زنده از محبس بيرون آمده می نويسد  " :نظر به شناختی
که از ماھيت رژيم داشتم  ،باورم نميشد که زنده بمانم " ) ھمانجا صفحه
( 452
آقای کشتمند درھمان چند ماھی که با رژيم تره کی – امين ھمکار بود دقيقا
ميدانست که بر سر زندانيان سياسی چه آمد وبه چه شکلی سر به نيست می
شدند  .آقای کشتمند معترف است که نه تنھا زندانيان سياسی تير باران می
شدند  ،بلکه از " باال ھا از ھليکوپتر به زمين افگندن  ،به دريا ھا انداختن وبه
شيوه ھای ديگر سر به نيست ساخته شده اند " ھمانجا صفحه  . 505اقای
کشتمند نظر به شناختش از ماھيت رژيم و ترس از کشتن داشت  .اما زنده
ماند !
يقينا ھمانطور ھم بود خيلی کم کسانی نتوانستند که از شکنجه گاه ھای جالدان
وبخصوص در زمان تره کی – امين جان به سالمت برند  .تمام نيروھای
انقالبی ) شعله يی ( ھا  ،ملی دموکرات را درگورھای دستجمعی سپردند  ،تا
به خيال خام خود راحت به ارباب امپرياليستی بتواند خدمت نمايد  .اين کار نه
تنھا درزمان تره کی – امين صورت گرفت  ،بلکه درزمان قدرت سياسی
ببرک کارمل اين شاه شجاع دوم نيز ادامه داشت  .چنانچه  12نفر از سامايی
ھا که درزمان کارمل اعدام شدند  ،نعش شان به خانواده ھای شان داده نشد .
شما که زنده مانديد خواست متخصصين ومشاورين روس بود چنانچه حکم
اعدام به شما ) کشتمند ( ابالغ گرديد  ،اما اجرا نشد .زيرا که روسھا نمی
خواستند شما را ازدست بدھند  .چنانچه آقای کشتمند نقلی از يک سند محرم به
اصطالح حزب کمونيست اتحاد شوروی می آورد و می نويسد  " :بر طبق
دستور کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی  ،عضو علی البدل بيروی
سياسی کميته مرکزی بوريس پونيماريوف از  25تا  27سپتمبر امسال ازکابل
ديدار بعمل آورد  ...ھدف عمده مسافرت اين بود تا به پيگرد کتلوی که به
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مقياس فزاينده ای پس از انقالب افغانستان اجرا ميگرديد  ،بشمول پيگرد ھا
عليه جناح " پرچم " که به امر برانداختن رژيم استبدادی سھم گرفتند  ،پايان
داده شود ) " ...ھمانجا صفحات  ( 503- 502دراينجا بطور مشخص
وواضح گفته شده که وظيفه اصلی پونيماروف عضو علی البدل بيروی سياسی
کميته مرکزی جلوگيری از کشتار پرچمی ھا بوده است .
دررژيم دست نشانده تره کی – امين و کارمل – نجيب ھر کسی را که کشتند
ويا آزاد نمودند بنا به خواست روس ھا بود  .اين عمل درمورد شخص شما
ورفقای تان نيز صادق است .
زمانيکه آقای کشتمند را از شکنجه گاه به زندان ميبرند  ،او وحشت داشت که
شايد اورا به قتلگاه به برند  .اين ترس ولرزش را چنين بيان ميدارد  " :به
ھرحال  ،يکبار ديگر حواسم را جمع کردم وبه خود گفتم که ھرگاه موتر
بطرف چپ پيچيد  ،بسوی قتلگاه است وحرف تمام است وھرگاه بسوی راست
دور بزند بسوی زندان خواھد بود " آقای کشتمند بخوبی قتلگاه را می شناخت
زيرا درماه ھای اول کودتا ودستگير شعله يی ھا با خلقی ھا ھمنوايی داشتند
وآنھارا زنده زنده در گورد نمودند  ،اين عمل درزمان کارمل نيز ادامه يافت .
اما ھنگاميکه خودش دستگير ميشود  ،از قتلگاه به وحشت می افتد .مگر
ديگران انسان نبودند؟ اين توحش بعد از اشغال افغانستان وزمان صدارت
شخص کشتمند نيز ادامه داشت  .آيا درآن زمان ھم اين شکنجه ھا به يادآقای
کشتمند بود ؟ آيا برای يک مرتبه از قتل گاه ھا وشکنجه گاه ھا ديدن نمود ؟
اگر ديدن ھم نموده باشيد به منظور دستورات جديد برای شکنجه بيشتر بوده
است .
آقای کشتمند فقط ھمين قدر ميدانسته که " قتلگاه ھا ی رژيم بطرف چپ
سرک پلچرخی ) از غرب به شرق ( درمحلی موسوم به پوليگون محل
انداخت ھای چھار وقوای پانزده زرھدار وموسسات ديگر نظامی واقع بود "
)ھمانجا صفحه ( 453
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آيا اين را برای تان کسی تعريف نموده و يا خود تان ديده ايد ؟ دقيقا که خود
شان ديده اند  .اگر کسی تعريف مينمود حتما از قول آن شخص مينوشت .
آقای کشتمند ھمانطوريکه قبال اشاره ای رفت که دراين قتلگاه ھا با خلقی ھا
ھمنوا بوده واز کشتن شعله يی ھا وھم چنين ديدن آنھا درزمان اعدام لذت
برده است  .درغير اين صورت اين قدر دقيق با چشمان بسته دربين موتر
نميتوانست تشخيص دھد ويا بداند که قتلگاه کجا است .
زمانيکه آقای کشتمند مطمئن ميشود که موتر بطرف زندان ميرود  ،راحت شده
ودرزندان نفس راحت ميکشد وميگويد که " غرش ماشين ھای موتر ھا
درنيمه شب ھا وپس ازآن  ،عادت شده بود  .بعد ھا گفتند که زندانی ھای جديد
را درنيمه شب ھا می آورند وعده ای رابرای کشتاردر قتلگاه پلچرخی می
برند  ) " .ھمانجا صفحه  . ( 459گو اين که اين جنايات واعمال ناشايست
بعد ازتجاوز واشغال افغانستان خاتمه پيدا کرده بود  .درحاليکه جنايات به
ھمان شکلش ادامه پيدا نمود  .در شکنجه گاه ھای خاد زمان کارمل ونجيب نيز
شوکھای برقی  ،شالق زدن  ،ناخن کشيدن  ،بيدارخوابی  ،دست بند زدن ،
به پنجره از پشت آويزان نمودن وحتی کسيکه زير شکنجه مقاومت می نمود
وچيزی نمی گفت ،اورا درمقابل يکعده از زندانيان به بيرحمانه ترين شکل
شکنجه مينمودند تا روحيه ديگران شکسته وازايشان اعتراف بگيرند  .دراين
کارکامال حرفوی شده بودند ونتايجی را ھم گرفتند  .عناصر سست ومتزلزل
باديدن اين وحشيگری ھا  ،وقتيکه اورا بعدا به تحقيق می خواستند  ،بدون
اينکه شکنجه شود  ،از ترس آنچه که کرده بود می گفت واگر کاری ھم مانند
کشتمند که نکرده بود به خود اتھام می زد وجرم را قبول ميکرد  .اين اعمال
ناشايست وجنايتکارانه تا سقوط رژيم نجيب ادامه داشت وتمام رھبران "
حزب دموکراتيک خلق افغانستان " دراين جنايت شريک بوده وھستند .
امروز ھم اين جنايات به شکل فجيع تر آن ادامه دارد .
اينک چشم ديد خود را از شکنجه گاه ھا و جنايات پرچمی ھا درزمان اشغال
افغانستان با ز گو مينمايم  :در دوران حاکميت تره کی – امين ھيچگونه
تحقيقاتی از متھمين صورت نگرفته ) پرچمی ھا و خلقی ھا مستثنا بودند .زيرا
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تحقيقات ايشان به منظور گرفتن اعتراف بود تا اينکه ارباب را متوجه کنند که
آنھا را بی مورد نگرفته اند ( و تحقيقات فرمايشی بعد از اشغال افغانستان
توسط روس ھا شروع شد  .اين تحقيقات کامال رويه ضد انسانی وضد کرامت
بشری داشت  ،زيرا با انواع و اشکال شکنجه ھمراه بود و اکثر اين تحقيقات از
ساعت  9شب الی  4صبح صورت می گرفت آنھم در زير زمينی ھای تاريک
 ،مدت اين تحقيقات از سه الی پنج ماه را در بر می گرفت و اکثريت مردم که
ھيچگاه با مقاومت و جھاد ھم سروکاری نداشتند به اساس راپور ھای غلط و
خصومت ھای شخصی که دستگير شده بودند تاب شکنجه را نياورده در حق
خويش بھتان نموده و مجبور به اعتراف عمل ناکرده می شدند .جاسوسان و
شکنجه گران حرفوی خاد از اين عمل شان لذت می بردند که از متھم اقرار
گرفته اند و مستحق جايزه شناخته می شدند ھنوز يکماه از اشغال افغانستان
توسط روس ھا نگذشته بود که دستگير شدم و مدت سه ماه در زير زمينی ھا
تاريک خاد و در شب ھای سرد زمستان سپری نمودم  ،در اين مدت فاميلم ھيچ
اطالعی از من نداشتند  ،فقط ھمين قدر می دانستند که از طرف رژيم مزدور
کارمل باز داشت شدم  .در اين مدت سه ماه انواع شکنجه ديدم از بيدارخوابی
ممتد گرفته  ،تالت و کوب با سيم برق  ،چوب و مشت لگد  ،ھيچ شبی نبود که
با شوک برقی مواجه نشوم  .آقای کشتمند با اينکه سه شب شوک برقی ديده و
از ديگر شکنجه ھا معاف بوده می گويد صد بار مردم و زنده شدم  ،تاب
مقاومت را از دست دادم  ،اما از شکنجه گا ه ھای غير انسانی خود که ماه ھا
انسان ھا با آن رو برو بودند ھيچ خبری ندارد و يا نمی خواھد به رخ خود
بياورد.
زمانيکه چيزی دستگير شان نشد مرا به زندان روان نمودند .حين عزيمت به
زندان بيست نفر شديم  ،ما را به موتر سر بسته نشاندند و به توقيف زندان
انتقال دادند .در آنزمان توقيف فقط گنجايش پنجاه نفر را داشت  .در توقيف ده
اتاق کوته قفلی وجود داشت و دو اتاق بزرگ  15نفری  .زمانيکه به توقيف
رسيديم ما بيست نفر را به ده اتاق کوته قفلی تقسيم نمودند  ،روز بروز به تعداد
زندانيان افزوده شد تا ماه ثور  1359تعداد زندانيان به  450نفر رسيد که ديگر
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در بين توقيف جای سوزن نبود .در ھر اتاق کوته قفلی ده الی  12نفر ودر اتاق
ھای بزرگ تا حدود  60نفر زندگی می نمود .بقيه در بين راه رو و صحن
توقيف تمام تابستان را گذشتانده در آفتاب سوزان چای و نان برای خوددرھمان
جا جور کرده  ،می خوردند و می خوابيدند .تا اينکه به اثر اعتراض ھای پی
در پی زندانيھا با الخره آنھا را بداخل زندان انتقال دادند .آنجا ظرفيت حدودا
 600نفر را داشت اما تا رسيدن زمستان تعداد محبوسين به  2100نفر رسيد
باز ھم در زمستان سرد  1359اکثريت محبوسين در صحن محبس از نيلون
برای خود فقط جای خواب درست نموده بودند و روز و شب را ھمانطور
سپری می نمودند گرچه تعداد محبوسين دايما کم و زياد می شد .اما تعداد شان
از  2100نفر به پائين نرسيد .ارتش اشغالگر و ارتش فاشيستی رژيم ھر قريه
ای را که محاصره می نمود ند تمامی مردھا را جمع کرده به زندان می آوردند
و بعد از چند روز و گرفتن ھای راپور ھا از جاسوسان خود عده ای را به خاد
می بردند و بقيه را " آزاد " می ساختند به ھمين ترتيب تعداد زندانيان گاھی از
سه ھزار به باال ميرفت  .تا اينکه بعد از يک سال بيدادگاه رژيم شروع گرديد
بدون اينکه به کسی اجازه نوشتن دفاعيه را بدھند .من ) نگارنده (از جمله
کسانی ام که ھيچگاه اجازه دفاع را نداشتم چه رسد به نوشتن دفاعيه و يا گرفتن
وکيل مدافع محکمه فرمايشی پشت درھای بسته بدون حضور داشت اقوام و
فاميل زندانيان شروع گرديد و طبق خواسته خود با ديدن شکل و قواره
محبوسين ھر کدام را حسب دلخواه شان محکوم به حبس ھای طويل المدت و
کوتاه مدت وعده ای را محکوم به اعدام نمودند که چند روز بعد اعدام گرديدند
ناگفته نبايد گذاشت يکعده ای بودند که حتی با تفنگچه دستگير شده بودند ووسيله
داشتند از حبس آزاد شدند عده ای ھم که از کوچه و بازار دستگير شده بودند
نيز آزاد گرديدند .بعد از اين ,سال يکمرتبه محکمه فرمايشی دايرمی گرديد ,قبل
از دايرشدن محکمه ,برای سرو صدا راه انداختن عده ای زيادی از مردم را در
زندان می انداختند و بعضی ھا از طرف سارنوالی اختصاصی " انقالبی " و
بعضی از طرف محکمه فرمايشی آزاد می شدند.
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من ) نگارنده ( به مدت پنج سال به حبس محکوم گرديدم  .جرم من اين بود که
شعله يی بودم وکتابی برا ی خواندن با خود داشتم  .کشتمند که از شکنجه گاه
امين جالد مينالد آيا از شکنجه گاه ھای دوره صدارتش اطالعی داشت وياآنجا
سری زده است ؟
حتی درداخل زندان  ،زندانيان راحت نبودند با برخورد ھای غير انسانی
خاديست ھا روبرو بودند وحتی يکعده از جاسوسان خود را به عنوان زندانی
به زندان می انداختند  ،تا زندانيانی که اعتراف نکرده اند بدام انداخته وبرای
شان مدرکی درست نمايند  .نام محبوسينی که اعتراف نکرده بودند برای شان
داده می شد  .به اين طريق بسياری ازمردم ساده را بدام انداختند  .اعدام ويا
به حبس ھای طويل المدت محکوم نمودند .
ارتباط محبوسين بگونه غير مستقيم توسط پرزه کاغذ با فاميل ھای شان
برقرار ميشد ودر پرزه کاغذ که ضميمه آن کاال وپول برای خرجی بود برای
محبوسين می رسيد  ،محبوسين فقط می توانستند که از وصول کاال و پول
اطمينان دھند وبس  .بعضی افرادی که با پوليس محبس آشنايی داشتند  ،به
روز ھای پايوازی محبوسين جزايی به بھانه ديدن محبوسين جزايی داخل
زندان می شدند ومی توانستند که از پشت ميله ھای آھنين با زندانی خود مدت
کمی مالقات کنند  .تا اينکه يک روز به دروازه محبس پوليس برخورد خشن
وغيرانسانی با فاميل ھای محمبوسين سياسی ميکند که اين عمل مورد خشم
ونفرت پايواز ھا قرار می گيرد وصدای اعتراض شان بلند شده وشعارھای
ضد دولتی را سر می دھند  .زمانيکه خبر به داخل محبس رسيد  ،محبوسين
دست به اعتصاب زده ودروازه محبس را از پشت بستند  .مديريت محبس
فورا خاد را اطالع ميدھد جاسوسان سر مير سند  .وقتيکه ديدند وضعيت خيلی
وخيم است وممکن قيامی بر پا شود با ھزار حيله ونيرنگ ھم با پايوازھا وھم
با محبوسين برخورد نموده وبااالخره وعد ه سپردند که به ھر دوھفته يک
مرتبه پايواز ھا بعد از ساعت  2بعد از ظھر برای  2ساعت اجازه دھند تا به
زندانيان خود مالقات نمايند  .محبوسين شرط اين شرط را پذيرفتند وگفتند که
بايد ھمين امروز عملی شود وگفتند دروازه محبس را فقط ما بروی پايواز ھا
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باز ميکنيم وبس  .جاسوسان خاد نا چار پايواز ھا را اجازه داخل شدن دادند .
به اين طريق اعتصاب خاتمه يافت .
گرچه بقول شان عمل نمودند وبه ھر پانزده روز يک مرتبه زندانيان ميتوانستند
که پايواز ھای خود را به بينند اما با گذشت چند روز ازين واقعه محبوسينی
که حبس شان از  5سال باال بود به کابل انتقال دادند ويکعده محبوسين را
دوباره به محکمه و تحقيق کشاند تا بدين طريق بتواند از حرکت زندانيان
درداخل محبس جلوگيری به عمل آورد .
درطول دوران سياه مزدوران روسی زندانيانی بودند که از بی سرنوشتی رنج
می بردند  .گرچه بدون کدام مدرکی باز داشت شده بودند ودرجريان تحقيق
چيزی ھم دستگير شان نشده بود  .اما تا مدت حدودا سه سال بی سرنوشت
درانتظار مرگ زندگی را سپری نمودند  .ازجمله يک تن از انجينيرانی بود )
نمی خواھم بدون اجازه اش نام اور ا بگيرم ( که مدت بيش از دونيم سال بدون
سرنوشت بعد از تحقيق وشکنجه ھای فراوان زندگی را سپری نمود  .در
محبس کامال شايع بود که انجينير اعدامی است  .انجينير موصوف را از دفتر
کارش بدون کدام اسناد ومدارک فقط به جرم شعله يی بودن دستگير نموده
بودند  .بعد از اعتراض بيش از حد اقارب وفاميلش به رژيم پوشالی بااالخره
رژيم مجبورا تصميم به رھايی اش ميگيرد  .زيرا دراين مدت طوالنی رژيم
نتوانست برايش مدرکی درست نمايد نا چارا اورا رھا ساخت .
ھرگاه کسی دستگير ميشد  ،ھمين که پايش به خاد می رسيد در داخل
زيرزمينی بوی وتعفن خون برايش احساس مرگ را ميداد  .خشت خشت
سلول ھای کوته قفلی ھای زيرزمينی خاد يادگار جنايت وستم ھای رژيم
پوشالی " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " ميباشد  .سکوت وخاموشی در
کوته قفلی ھای وزير زمينی ھای خاد فرمانروايی می نمود  .محبوسين جز
ھمان شيشه ھای رنگه ودروازه ھای قفل شده چيز ديگری را نمی ديدند.
روزی دو مرتبه اجازه تشناب رفتن را داشتند  .به وضع مريضان ھيچ توجه
ای نمی شد  .حتی دردوران زندان يکنفر بنام محمد کريم سخت مريض شد
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ومدت سه ماه در بستر افتيده بود  .دراين مدت فقط دو مرتبه داکتر برای
ديدنش توسط جاسوسان خاد آورده شد  .دردفعه اخير يکی از داکتران گفت :
" بايد اورا فورا به شفاخانه انتقال دھيد درغير آن می ميرد " اما جاسوسان
وجالدان آدم کش حاضر نشدند که اورا به شفاخانه انتقال دھند  . ،موصوف
چند روز بعد در جلو چشم ھمه زندانيان جانش را ازدست داد .
ازآوان کودتای ھفت ثور  1357تا ختم دوران شاه شجاع دوم ) ببرک کارمل
( ھيچ نماينده ای از صليب سرخ بين المللی ويا از " حقوق بشر " به زندان
سرنز َد زيرا برای شان اجازه تماس با زندانيان داده نمی شد .چنانچه آقای
 " :کميسيون حقوق بشر فقط بعد از دوسال
پنجشيری نيز معترف است
برای نخستين بار ) تاکيد از من ا ست ( با محکومان پالک اول وتوقيف
وزارت امنيت دولتی مالقات وتماس ھای مستقيم ومحرمانه بر قرار توانسته
وبه وضع واقعی ھر زندانی وشيوه برخورد مقامات امنيتی وقضايی موجود
آگاھی مستقيم يافته بود " ) ظھور وزوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان
جلد دوم صفحات  ( 181- 180اين سند محکوميت تان است که بدست خود
امضا نموده ايد  .زمانيکه زندانی ميشويد آنوقت دست بدامان حقوق بشر شده
واز اعالميه جھانی حقوق بشر بدفاع برخاسته ورژيم را محکوم می نماييد
که اجازه وکيل مدافع به کسی نمی دھد ويا اينکه کميسيون حقوق بشر را
اجازه نمی دھند که اززندانيان بازديد نمايد  .آقايان آيا او انسان ھای که بعد
ازکودتای  7ثور بدون تحقيق ومحاکمه علنی ويا مخفی بگورھای جمعی سپرده
شده اند کرامت وشرافت بشری نداشتند که فقط شما جنايت کاران ازآن بر
خورداريد ؟ آيا آن شکنجه گاه ھای جالدانه و ظالمانه نبود ؟ چرا شما به
کميسيون حقوق بشر اجازه نداديد تا وضعيت رقت بار زندانيان سياسی را
ازنزديک به بينند ؟ بااين ھمه شيادی  ،جالدی وجنايت بازھم اميدواريد که "
تاريخ شما را تبرئه کند "  .اين مسئله زمانی امکان داشت که با وجدان پاک
به پای قضاوت می نشستيد  .وابستگی و خود فروختگی " حزب دموکراتيک
خلق افغانستان " را با سوسيال امپرياليزم بطور واضح وروشن فاش می
ساختيد وتمام شيادی وجناياتی که ازکودتای ھفت ثور به اين طرف بوقوع
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پيوسته بود  ،يکايک آنرا بر می شمرديد  .خالصه کالم گذشته جاسوس مآبانه
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " واعمال جنايت کارانه آن را ھمراه با
اھداف غارتگرانه امپرياليستی شوروی ازديدگاه انتقادی طرح می نموديد
وواضح می ساختيد که اين حزب نه حامی منافع طبقه کارگر وتوده ھای تحت
ستم بوده  ،بلکه برعکس بر ضد منافع اين طبقه تشکيل گرديده وتمام
اعمالش خالف اصول مارکسيستی بوده است .
از زمانيکه " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " قدرت سياسی را بدست
گرفت )  7ثور  ( 1357الی زمان سقوط آن )  8ثور  ( 1371نه تنھا دستگاه
جاسوسی  -تحقيقاتی اين رژيم  ،بلکه در مجموع کل اين سيستم منحوس  ،با
مردم اين جامعه برخورد غير انسانی داشت وسراپای يک رژيم فاشيستی را
به نمايش گذاشت که تاريخ افغانستان ) حتی زمان امير عبدالرحمن ( به ياد
ندارد .
يک نکته قابل يادآوری است اينکه من فقط خواستم که زندانھا وشکنجه گاه
ھای رژيم فاشيستی را از قول رھبران شان به بر رسی بگيرم  .زيرا ھر
کدام شان فقط زندان ھا وشکنجه گاه ھای فرکسيون مخالف را محکوم می
نمايند  ،اما درباره زمان حاکميت شان چيزی نمی گويند  .بدين ترتيب از
ابتدای کودتای  7ثور الی سقوط شان درسال  1371بطور مجموعی بنتايج کلی
ميتوان رسيد که سر تا پای اين رژيم فاسد منحوس وفاشيستی بوده و ھيچ
کدام از ديگری برتری نداشتند .در چاکری وميھن فروشی دست يکديگر را
از پشت بسته اند  .اينکه دامنه دستگيری ھا وجنايات را از قول جنرال
عظيمی يک تن از پرچمی ھای عالی رتبه پی می گيريم  " :دامنه گير
وگرفت وبزن وبه بند توسعه يافت واشخاص مختلف ازمامورين دولت تا
محصلين وشاگردان معارف  ،افسران  ،سربازان  ،جنراالن  ،تجار  ،دکاندار
 ،اھل کسبه  ،متقاعدين  ،خوانين  ،زمين داران  ،کارگران  ،دوکتوران ،
انجينيران  ،آواز خوانان ھمه وھمه با موجب و بدون موجب به دواير پوليس
کشانيده شده وبعد از آزار وشکنجه ھای جسمی وروحی به زندان ھا وکشتار
گاه ھا فرستاده می شدند يا بنام اخوان الشياطين  ،شعله يی  ،ستمی  ،افغان
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مليتی  ،سامايی وھزار ويک نام ديگر از طياره ھا به زمين پرتاب می گرديدند
 ) " .عظيمی  -اردو وسياست صفحه  ( 173اينک قضاوت با خواننده که
چه کسی از دست اين جالدان مصئون مانده است  .اين دستگيری ھا وتعقيب
ھای جھنمی پايان ناپذير تاسقوط رژيم درسال  1371ادامه داشت  .برای
اينکار ابتدا سازمان جاسوسی آگسا ) افغانستان  ،گتو  ،ساتلو اداره ( پايه
ريزی شد ودرراس آن اسدﷲ سروری گماشته گرديد  ،اسد ﷲ سروری
شخصی قصی القلب ،جالد وخون آشام واز ياران نزديک تره کی بود  .چنانچه
به ندرت نفری که به آكسا برده رفته زنده مانده است  .بعد از آن در زمان
قدرت مطلقه امين  ،اسد ﷲ سروری از وظيفه اش سبکدوش می شود و جای
آن را شش ھفته بعد امين به برادر زاده خود ميدھد  .يعنی درزمان قدرت
امين نام آكسا به کام ) کارگر  ،استخباراتی  ،مرکز ( بدل ميشود  .و در
دراس آن برادر زاده خونخوارش قرار می گيرد وبعد از تجاوز نيروھای
اشغالگر روس وبه چوکی نشاندن ببرک کارمل به نام خاد ) خدمات اطالعات
دولتی ( تغيير نام می يابد و در راس اين دستگاه جاسوسی وجالد خانه داکتر
نجيب رئيس جمھوری بعدی افغانستان قرار ميگيرد  .در طول دوران
حاکميت سياه " حز ب دموکراتيک خلق افغانستان " ھر فردی را که
خواستند سر به نيست کنند ابتدا در شکنجه گاه ھای شان به انواع واشکال
شکنجه از قبيل شوک برقی  ،شالق زدن  ،ناخن کشيدن  ،بيدار خوابی ،
لت وکوب وغيره مواجه گرديده است  .بنابه گزارش عفو بين المللی در
سال  ( 1357 ) 1978تعداد زندانيان سياسی چھار ھزار نفر تخمين شده بود
که ھر شب در حدود پنجاه الی صد نفر آنھا اعدام می شدند.
رژيم منحوس فاشيستی نه تنھا افسران بلند پايه رژيم داود را بدون محاکمه
اعدام نمود  ،بلکه يکعده از پرچمی ھا و بخصوص طاھر بدخشی که يکی
از موسسين " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " بود نيز بدون محاکمه
اعدام كردند.
آقای عظيمی ميگويد که رژيم تره کی  -امين به عيش ونوش ومعشوقه بازی
گرفتار بودند وحتی به تيپ اشرافيت زندگی شان را سپری می نمودند  .او
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بطور نمونه سالگره تره کی را چنين توضيح می دھد  " :جشنی بود که نظير
آن را ھرگز کسی به ياد نداشت  .مرد ھا با لباس سرمه يی و خانمھا
ودختران مکاتب با لباس ھای سرخ وسبز پنجابی  ،بازار ويسکی وودکا داغ
 ،بزن وبشکن گرم  .ساقھا  ،سرين ھا وکاکل ھا می جنبيدند وصدای
موزيک موزن و دلپذير بود  ،کيک بزرگی که چشم ھا را خيره ودھان ھا را
پر آب مينمود در صدر مجلس تره کی در پھلوی آن مانند خاقان چين
برجسته و پرفروغ بازار تملق و ستايش پر رونق " ) ھمانجا صفحه ( 175
کسانيکه اين چنين غرق در عيش ونوش بوده  ،آيا پروای جان مردم را دارند
؟ عظيمی جنايات رژيم را از قول يک بلدوزر کار چنين می نويسد  " :از
استقامت پلخمری بطرف بغالن  ،جای که پل ھاشم خان قرار دارد گذشته به
طرف راست دشتی بنام بايسقال که قبال برای تربيه گوسفندان قره قل
اختصاص داده شده بود وچند اتاق بدين مقصد در آنجا اعمار گرديده بود  ،به
امر عبدﷲ امين گودال بزرگی بوسيله بولدزر توسط اينجانب حفر گرديد ،
که درآنجا انسانھا را زنده زنده به گور می ساختند و من مجبور بودم که روی
آنھا را با خاک به پوشانم  .آن انسان ھا مانند مور در زير خاک روز ھای
طوالنی شور می خوردند  ،ولی من از ترس نمی توانستم ھيچ اقدامی بنمايم
 .ديدن اين منظره فجيع باالی من تاثيرات منفی فوق العاده ای بجا گذاشت
تاجای که سالھا به حيث بلدورز کار ديوانه معروف بودم ومريضی ھای
سختی را گذشتاندم " ھم چنين از قول نظام الدين دگروال غند ھوايی
قندھار چنين می نويسد  " :در زمان قيام ھا وشورش ھا در جنوب غرب
افغانستان در ولسوالی ھای موسی قلعه و دھراوت نيز آغاز گرديده بود.
مسئوالن زون ھا صاحب جان صحرايی وبعد انجينير ظريف برای سرکوب
مردم طيارات غند  366ھوايی قندھار به پيلوتی تورخان قوماندان غند
ومير نجيب معاون سياسی آن غند دستور پرواز را ميدادند  .آنھا ھر زنده
جانی را که در آن ولسوالی ھا در حرکت می ديدند ذريعه ماشيندار طيارات
نقش زمين می کردند  ،ووقتی به زمين می نشستند راپور می دادند که چنان
سرکوب شان نموديم که زنده جانی باقی نماند  ....واندکی بعد از آن شورش
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ھا تعداد بی شمار معززين  ،باغداران  ،زمين داران از ولسوالی ھای
پنجوايی  ،ارغنداب  ،موسی قلعه و دھراوت را دستگير ودرحاليکه
چشمان شان را بسته می نمودند ،ذريعه طيارات ترانسپورتی به مرکز می
فرستادند  .می گويند سرنوشت زنده ماندن يا مردن تعداد زيادی از آنھا تا
ھمين اکنون نيز به کسی معلوم نيست " ) اردو و سياست صفحات 166
( 167بعد از اين جنايات بی حد واندازه  ،شکايات ومحکوم نمودن رژيم فاشيستی
آقای کشتمند خوشحال است که زنده مانده  ،او می گويد " خوشبختانه زنده
ماندم و به ھيچ بنده خدا عمال کوچکترين ضرری نرساندم" آفرين و صد آفرين
به اين حقه بازی و فريب ! کارمل ھم ممکن با دستھايش کسی را نکشته باشد و
يا مستقيما خودش به کسی ضرری نرسانده باشد به نظر تان او ھم مجرم نيست
! آقای نويسنده ،شما که صدر اعظم و فرد دوم کشور محسوب می شديد ،تازه
از قتلگاه طبق فرمان روس ھا بيرون آمده و بر مسند قدرت تکيه زده ايد  .در
اين مدت ھزاران انسان اعدام و تير باران گرديدند  .در خاد مليون ھا انسان به
انواع شکنجه و توھينات روبرو بودند  ،حتی بسياری از زندانيان ناخن ھای
شانرا کشيدند  ،قريه جات  ،شھر ھا ويران گرديد  ،ھزاران کودک  ،زن ،
جوان و پير توسط بمباردمان و شليک توپ ھای تان بقتل رسيدند و ھزاران
معلول بر جای گذاشت .مليون ھا نفر خانه و کاشانه خود را از دست داده و به
کشورھای بيگانه مھاجر شدند .اگر مسئول اين ھمه قتل و قتال  ،جنايات بی حد
و حصر شما و امثال شما نيست پس کيست؟ واقعا که شما به " ھيچ بنده خدا
ضرری " نرسانديد .بلکه ھمه را از دم تيغ گذرانديد .مھاجر و معلول وبی خانه
و کاشانه ساختيد.
اينک می بينيم که در زندان ھای نحيب چه می گذشت  .دستگيری پنجشيری
بعد از اينکه کودتای جنرال تنی عليه نجيب به شکست می انجامد و نجيب
دستور دستگيری يکعده از اعضای برجسته و کدر ھای رھبری فرکسيون خلق
را صادر نمود .آقای پنجشيری اين دستور را يک " شيوه ظالمانه و تالفی
جويانه " خوانده و می گويد که اين ھا " به اتھام بی پايه " خاين به وطن " و
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وابستگی به سازمان ھای جاسوسی پاکستان و حزب اسالمی گلبدين حکمتيار ،
گرفتار  ،ترور خونين به اصطالح محاکمه و محکوم به اعدام  ،حبس ابد و
طويل المدت " شدند ) .ظھور وزوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان جلد دوم
صفحه  ( 152و به تعقيب آن می نويسد  " :گذشته ازين دليل قاطع کارمندان
امنيتی و جاسوسان مسلکی دستگاه حاکمه نجيب در تمام دوران طوالنی تحقيق
 ،ھيچگونه اسنادی مادی موثق و شواھد قاطع آرا نتوانسته اند که بيانگر
راستين پيوندھای " ضد ملی " و " خائنانه " ما با تنظيم ھا و سازمان ھای
جاسوسی پاکستان باشد " و بعدا نتيجه می گيرد که اين عملکرد " دستگاه
امنيتی و قضائی " رژيم نجيب ﷲ خالف " احکام صريح قانون اساسی و
ارزش ھای اعالميه جھانی حقوق بشر سيی پسنديده مردم افغانستان که " بز از
پای خود و گوسفند از پای خود آويزان می شود " می باشد " ) ھمانجا صفحه
( 154
آقای پنجشيری ھر زمانيکه رويش فشار وارد می شود فورا به اعالميه جھانی
حقوق بشر چنگ می اندازد و اين رويه را " ضد انسانی و خالف کرامت
بشری " می داند  .نه تنھا پنجشيری بلکه کشتمند نيز رژيم تره کی – امين را به
باد ناسزا گرفته  ،اما رژيم کارمل – نجيب را با سکوت تائيد نموده و حتی يک
کلمه ای حاضر نيست که درباره زندان ھای مخوف شان بگويد .زمانيکه فشار
از روی اين خائنين بر طرف گرديده اعمال و حرکات " ضد انسانی " به
اعمال و حرکات " انسانی " بدل می گردد و با شور و اشتياق فراوان با رژيم
ھمنوا می گردند  .اعمال خائنانه و جنايتکارانه را که خود شان در آن شرکت
داشتند خالف اعالميه جھانی حقوق بشر نمی دانند .ھمانطوريکه کشتمند درباره
زندان مخوف واعمال وحشيانه جالدان خاد چيزي نمي گويد وھمان طريق
پنجشيري ھم يك كلمه درباره آگسا و جالدان نگفته  .خوانندگان به خوبی ماھيت
حقيقی آگسا و کام را دريافتند و به کنه و ماھيت حقيقی خاد و جالدان آن نيز
متوجه اند.
از زمانيکه " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " بر قدرت تکيه زد  ) ،چه در
زمان تره کی و سازمان جاسوسی اگسا،وچه درزمان امين وسازمان جاسوسي
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نام نھاد كام ويازمان شاه شجاع دوم )ببرك كارمل (وسازمان جاسوسي خاد و
دوران " مصالحه ملی " نجيب ( دستگيری ھای خود سرانه و انواع و اشکال
شکنجه اعدام  ،تيرباران ھای دستجمعی و حبس ھای طويل المدت و کوتاه مدت
بر نيرو ھای انقالبی  ،ملی و توده ھای زحمتکش افغانستان ادامه يافت و
بخصوص در زمان تره کی و امين ھيچگونه محکمه ای برای نيروھای انقالبی
 ،ملی و دموکرات و توده ھای تحت ستم وجود نداشت  .بدين سبب نه حبس
طويل المدت وجود داشت و نه ھم کوتاه مدت  .فقط اعدام بود آنھم بدون
محاکمه .اين اعمال وحشيانه به نظر پنجشيری " ضد انسانی و ضد کرامت
بشری " و مخالف اعالميه جھانی حقوق بشر نبوده است  .ھيچگاھی اين اعمال
وحشيانه را پنجشيری محکوم نکرده  ،بلکه برايش قابل تائيد است  .ھر کدام از
فرکسيون ھای خلق و پرچم دوران حاکميت خود را بر حق جلوه داده و آنرا "
دموکراتيک " می دانند و اعمال فجيع شانرا مطابق اعالميه جھانی حقوق بشر
و مطابق " منافع توده ھا " قلمداد نموده و حاکميت فرکسيون مخالف را " ضد
انسانی و ضد کرامت بشری " می داند  .يکی ديگری را به نام خائن به وطن و
ضد منافع ملی قلمداد می نمايند .در حاليکه ھمه سروته يک کرباس اند .در
خيانت  ،جنايت و ميھن فروشی دست کمی از يکديگر ندارند .ھمين امروز ھم
بنا به ماھيت ضد مردمی و ميھن فروشی شان زير لوای اشغال گران خزيده
اند .حال ازآقای پنجشيری سوال می شود که ياری ھا  ،رستاخيز ھا  ،کارمند
ھا وسلطان ھا وھزاران ھزار انسان بيگناه مانند ايشان چه جرمی داشتند که
بدون محاکمه اعدام گرديدند ؟ آيا شما حين دستگيری شان حتی کوچکترين
پرزه کاغذی از ايشان بدست آورده ايد ؟ آيا کوچکترين شواھد وقراين قاطع
جرمی از نزد ايشان بدست آورده ايد ؟ اين ھا بدون کدام شواھد و قراين
جرمی درزندان ھای مخوف تان بعد از شکنجه ھای غير انسانی تير باران
شدند  ،مگر اين تيرباران ھا واعدام ھا خود سرانه " ضد کرامت انسانی "
نبوده است ؟ ھمه اين اعمال جنون آميز درزمان حاکميت شما صورت
گرفته است  .فقط جرم ايشان شعله يی بودن شان و موضع گيری عليه سوسيال
امپرياليزم روس بود ه است و بس  .اين اعمال جنون آميز وجنايت کارانه را
" ضد انسانی " ومخالف اعالميه جھانی حقوق بشر نمی دانند !! اعدام ھزاران
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انقالبی ھمچو اکرم ياری ورفقايش " شيوه ظالمانه وتالفی جويانه " نبوده
واين عملکرد شما فقط " اشتباه تلخ دوران انقالب " شما است ويا خيانت
تاريخی ؟ آقای پنجشيری مانند کشتمند ادعا دارد که " خاين به وطن " نبوده
ودر " وابستگی به سازمان ھای جاسوسی پاکستان و حزب اسالمی قرار
ندارند  .وھيچگاه " پيوند ضد ملی وخاينانه " با اين سازمان ھا نداشته اند .
در حاليکه ميگويد که " اکثريت فرکسيون خلق قبل از انقالبی اسالمی با
ھيچ تنظيمی بطور قطع داخل ائتالف " نگرديده است  .اين بدان معنی است
که اقليت فرکسيون خلق " قبل ازانقالب اسالمی " وارد ائتالف با تنظيم
ھای جھادی وبخصوص حزب اسالمی وسازمان ھای جاسوسی پاکستان
گرديده اند واز سوی ديگر جمله فوق بيانگر آنست که بعد از " انقالب اسالمی
" اين ائتالف با تنظيم ھای جھادی وسازمان ھای جاسوسی از طرف
اکثريت فرکسيون خلق ھم صورت گرفته است  .دقيقا ھمانطور ھم ھست
ائتالف " حز ب دموکراتيک خلق افغانستان " با احزاب ارتجاعی جھادی
ھم قبل ازقدرت گيری جھادی ھا وھم بعد از قدرت گيری شان بطور وسيع
وگسترده ای صورت گرفت و يکجا با برادران تنی خود به سرکوب وحشيانه
توده ھاستمكش پرداخته اند .
پنجشيری درمورد شکنجه گاه ھای نجيب ونحوه شکنجه وتحقيقات مزدوران
خود فروخته می نويسد  " :از  14حمل  1369پروسه تحقيق از مجاری
قانونی کامال منحرف شده  ،بيدار خوابی وشکنجه روانی زير نام تحقيق با دوام
ومسلسل افزايش يافت  (64) .ساعت تمام توسط پنج تن از مزدوران
وافزارھای خود فروخته دستگاه امنيتی خاد  ،شکنجه روانی شدم " ) ظھور
وزوال  ...صفحات ( 174- 173
آقای پنجشيری ! آيا در طول دوران حاکميت سياه فرکسيون خلق شما سری
به شکنجه گاھھای مزدوران آگسا و کام زده ايد ؟ آيا آگاھی داشتند که مردم
بيگناه وبخصوص روشنفکرانی که فقط به جرم اينکه خلقی نشده اند
گرفتار شده چه وضعيتی دارند ؟ شايد صدای اعتراض آقای پنجشيری بلند
شود که به من مربوط نيست آن دستگيری ھا وشکنجه ھا خودسرانه وبه
ص ف ح ه | 152

دستور امين صورت گرفته مربوط به اوست  .بازھم شايد ھمان مثل افغانی "
بز از پای خود آويزان ميشود و گوسفند از پای خود " را بياورد  .نه اينطور
نيست  .بعد از کودتای ھفت ثور تمامی کدرھای رھبری اعم از خلقی و پرچمی
برای دستگير نمودن روشنفکران سياسی وبخصوص شعله يی ھا نظر
مشترک داشتند ومشترکا دستور دستگيری شان را صادر نموديد  .ھيچ کدام
از کدرھای رھبری نمی توانند از زير بار اين جنايت شانه خالی کنند  .تمامی
شما دراين جنايت وکشتار جمعی بدون محاکمه شريک ھستيد  .به ھمان
طريق در تصفيه پرچمی ھا از حزب نيز کدرھای رھبری فرکسيون خلق
بشمول شما نيز شريک است  .ضرب المثل بز وگوسفند در باره شما مصداق
ندارد درجايش دراين باره صحبت خواھيم نمود .
آقای پنجشيری شما اسدﷲ سروری اين جانی وقاتل را می شناسيد ؟ اين را
ديگر نميتوانيد انکار کنيد  .زيرا سروری از ياران وفادار تره کی ودوست
نزديک پنجشيری است  .چرا درباره شکنجه گاه ھای فرکسيون خلق
وتحقيقات غير قانونی وضد انسانی آن ھا حرفی به زبان نمی آوريد ؟ شماکه
 64ساعت شکنجه شديد واين شکنجه ھا را خالف اصول وموازين قانونی "
ضد کرامت انسانی " ميدانيد که واقعا ھمانطور ھست  .سوال اين جاست
اکثريت کسانی که به آگسا وکام برده شده اند  64ساعت چه که  64روز با
انواع شکنجه ھای بی رحمانه روبرو بودند  .چرا درآنزمان مھر سکوت بر
لب داشتيد وھيچ گاھی نگفتيد که عمل " ضد کرامت بشری " است  .شما در
طول مدت حاکميت " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " نفھميديد که اين
مزدوران خود فروخته اند  .جانی ووحشی صفت اند  ،که فقط درظرف 64
ساعت شکنجه خود دانستيد که اينھا " مزدوران وافزار ھای خود فروخته "
اند .
آقای پنجشيری اين " مزدوران وافزار ھای خود فروخته " را شما وامثال شما
تربيه نموده اند وآنھا طبق دستورات وھدايات کميته مرکزی عمل می
نمودند  .شما بوديد که دستور دستگيری راصادر نموده وبه دست "
مزدوران خود فروخته " سپرده تا آنھا را در زير شکنجه وادار به اعتراف
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کنند  .جالدان مزدور تان در آگسا و کام ھيچگاھی از شکنجه ھای غير
انسانی ) لت وکوب  ،بيدارخوابی  ،دادن شوک برقی  ،ناخن کشيدن ،سخنان
رکيک واستھزاء آميز گفتن وحتی چھارميخ کشيدن تا سرحد فروبردن دنده
برقی در مقعد ( اباء نورزيديد  .اما ھيچگاھی شما آنرا غير انسانی نخوانديد
وعالوه براينکه محکوم نکرديد که درآنزمان مورد تائيد شماھم بود اينک
چشم ديد يکنفر از افسران اردوی افغانستان که درزمان تره کی دستگير و
درزندان پلچرخی تازمان اشغال ارتش اشغالگر روس دراين زندان بود ،
دراينجا ذکر می کنم  .محد شريف فقيردرباره وضعيت زندانيان پلچرخی
گفت  " :درزندان پلچرخی حالت زندانيان کامال خراب بود بسياری از
ايشان ناخن ھای شان کشيده شده بود وتعدادی بخاطر شکنجه ھای روانی و
بيدار خوابی ممتد در مرز ديوانگی رسيده بودند و چند نفر را ديدم که به
زمين نشسته نمی توانستند  ،زيرا ايشان را چھار ميخ کشيده وبعدا آنقدر دنده
برقی در مقعد شان فرو برده بودند که خراب شده وکرم زده بود  .از جمله
يکتن آنھا از ھرات و از باند تره کی بود  .ھيچکس حاضر به تداوی شان
نبود تازمانيکه اعدام شدندبه آن بد بختی ووضعيت خراب زندگی را سپری
نمودند " اين نوع شکنجه ھای " غير انسانی " و " غير قانونی " نيست .
ليست  12ھزار نفری مفقود شدگان پلچرخی که درزمان حاکميت تره کی -
امين اتفاق افتاده بود چه گناھی داشتند  .مگر اين شکنجه گران ميھن فروش
و " مزدوران وافزار ھای خود فروخته " نبودند ؟ چرا ھمه اين شکنجه
گران ھمه سروته يک کرباس بوده واين حرفه را از دستگاه جاسوسی کی .
جی  .بی وکدرھای رھبری خويش فرا گرفته اند  .آقای کشتمند دستگاه
شکنجه حاکميت خلقی ھا را به باد استھزاء گرفته  ،اما از دستگاه جاسوسی
شکنجه گران حرفوی خاد نامی نمی برد ومی گويد که بعداز آزادی از زندان
با شکنجه گر جالدش روبروی يکديگر درکميته مرکزی نشستم  .کشتمند
ميخواھد که " بزرگواری " خويش را نشان دھد  .توده ھا به خوبی ميدانند
که اين بزرگواری آقای کشتمند نبوده  ،بلکه دستور ارباب روسی شان بوده
تا رو در روی يکديگر نشسته وآقای سروری رابه کميته مرکزی جای دھند .
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پنجشيری ميگويد که درطول دوران تحقيق تمام اختالفات فرکسيون خلق و
پرچم را افشاء ساختم تا ديگر نيروھای فرکسيونی توطئه ودسيسه فرکسيون
نجيب را درک کنند وروزگاری اسناد کتبی نوشته ھای قلمی و اوراق تحقيق
به يک سخن تاريخ  ،ما را تبرئه بتواند  .درجريان تحقيق سياست اجتماعی
نجيب وسياست مصالحه را با صراحت تائيد کردم ) مراجعه شود به صفحه
 174ظھور وزوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان ( در اينجا پنجشيری می
خواھد بگويد که فرکسيون خلق وکارمل توطئه گر نبوده بلکه تمام اعمال
وکردار شان صحيح ومطابق به موازين حقوق بشری وانسانی بوده است .
آقای پنجشيری شما در جريان بازداشت توانستيد " اسناد کتبی و نوشته ھای
قلمی واوراق تحقيق " به جای گذارديد  ،اما دردوران حاکميت سياه شما
کسانيکه بازداشت واعدام گرديدند از ايشان ھيچگونه اسناد ومدارک تحقيقاتی
وجود ندارد تا چھره کثيف ومزدورمنشانه شما را به جھانيان فاش سازد  .البته
اين وظيفه تمامی نيروھای ميھن پرست وانقالبيون کمونيست است که برای
افشای اين چھره سياه وکثيف کمر ھمت بسته مو به مو جنايات  ،وحشی
گری وميھن فروشی تان را بطور واضح ومشخص بيان نمايد  .گرچه امروز
به ھمه مردم واضح وروشن است که اين دم ودستگاه دست کمی از کوره
ھای آدم سوزی ھيتلر نداشته است .
پنجشيری می گويد که " در جريان تحقيق سياست اجتماعی نجيب وسياست
مصالحه را با صراحت تائيد کردم " سوال اين جاست که اگر " سياست
اجتماعی وسياست مصالحه ملی " نجيب درست وحسب منافع ملی بوده  ،پس
اينقدر شکايت و جاسوس خواند ن اين دم ودستگاه برا ی چه بوده است  .دم
ودستگاھی که مزدور وجاسوس باشد ھيچگاھی " سياست اجتماعی وسياست
مصالحه " وی نمی تواند قابل تائيد باشد  .ھرگاه به نظر شما دم ودستگاه
نجيب مزدور وجاسوس توطئه گر و فتنه گر بوده  ،پس چرا عوض سياست
نجيب از کودتای تنی دفاع نکرديد ؟ به ھر صورت  ،آقای پنجشيری اگر شما
از ھرکدام اين سياست دفاع می نموديد وديگری رارد ميکرديد  ،تاريخ
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ھيچگاه شما را " تبرئه " نمی کند  .بلکه به عنوان اجير  ،مزدور بيگانه ،
رويزيونيست وميھن فروش به اوالد اين مرزو بوم معرفی خواھد نمود .
زمانيکه شما دستگير وزندانی شديد دانستيد که " سلول ھای کوته قفلی خيلی
کوچک و شيشه ھای کلکين ھا با رنگھای مالل آور زرد وسياه رنگ آميزی
شده بود  .دروازه ھا آواز گوش خراش داشتند  .ازھمه دست آورد ھای دانش
وتخنيک معاصر برای شکنجه روانی استفاده صورت ميگرفت " ) ظھور
وزوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان جلد دوم صفحه ( 175
تاقبل از آن خبری نداشتيد ؟ !! اين ھا ھمه يادگار دوران حاکميت سياه شما
است که به کارمل ونجيب ميراث رسيده است  .جای تعجب است که ھزاران
انسان بعد از کودتای  7ثور  1357تازمان دستگيری تان درزمان نجيب به
اشکال گوناگون با " ھمه دست آورد ھای دانش وتخنيک معاصر " شکنجه
گرديده واعدام شدند  .برای شما قابل تائيد بوده  ،اما امروز برای شما دردآور
است .آيا شما نمی دانيد که اين " ھمه دست آورد ھای دانش وتخنيک معاصر
برای شکنجه " از طرف سوسيال امپرياليزم دزرمان حاکميت شما برای تان
اھداء گرديد تا نيروھای انقالب ومترقی رابا آن زير شکنجه روانی گرفته وبا
جبر وفشار ايشان را وادار به اعتراف نماييد  ،اکثريت عظيم نيروھای انقالبی
) شعله يی ( ھا که بدون کدام اسناد ومدارک جرمی گرفتار شدند با آنکه تمام
شکنجه ھای " تخنيک معاصر " راتحمل نموده و کوچکترين رد پايی جرمی
از خود به دست ندادند بدون محاکمه اعدام شدند و تاکنون ھم فاميل ھا
اجسادشانرا نديده وھنوز چشم براه شان می باشند  .بااين ھمه عملکرد
وحشيانه و قاتالنه خواھان " تبرئه تاريخ " می باشيد  .خير  ،عالوه براينکه
تاريخ شما وامثال تانرا " تبرئه " نخواھد کرد  ،بلکه برای تان لعنت و نفرين
خواھد فرستاد .
آيا اين کلکين ھا که به " شيشه ھای مالل آور زرد وسياه رنگ آميزی شده بود
" برای ديگران مالل آور وشکنجه روانی نبود ؟ آيا صدای دروازه ھا فقط
برای شما " گوش خراش بود ؟ اين ھا ھمه يادگار دوران شما است  .با ين
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ھمه اعمال ناشايست وجنايتکارانه ھنوز ھم اميد " تبرئه تاريخ " را داريد ؟
به ھر حال تاريخ درباره شما قضاوت خواھد نمود و خوش خدمتی تانرا به
سوسيال امپرياليست ھا و به انقياد کشاندن اين ملت را مو به مو بيان خواھد
کرد .
پنجشيری خود معترف است که طرح تکميلی پالن فرکسيون خلق را ھمه
اعضای آن فرکسيون امضاء نمودند  ،و يک نقل " اين طرح به امضای داکتر
صالح محمد زيری  ،دردسترس مژايف سفير کبير شوروی سابق مقيم کابل
قرار گرفت  .به گرباچف سپرده شد "  .اين به چه معنی است  .کامال بطور
واضح وروشن وابستگی صد در صد تا نرا به روسيه ميرساند ومشخص می
سازد که شما ھيچ اراده ای از خود نداشتيد بلکه ھميش حسب دستور روسھا
عمل می نموديد  .قرار دادن طرح فرکسيون خلق به دسترس گورباچف به اين
معنی است که شما ازوی خواستيد تا بر شما اعتماد کند وبه جای نجيب شما را
براريکه قدرت بنشاند  ،اما او بر مزدورش نجيب اعتماد بيشتری داشت  ،به
اين نسبت او راز شما را به نجيب فاش نمود وطرح پالن تان را به دسترس او
قرار داد .دلگيری تان از گرباچف وحزبش بخاطر اين است که به مزدور
منشی تان اعتماد ننمود  ،ورنه کودتای تان موفقانه به پيروزی ميرسيد ويک
بار ديگر جای نجيب را آقای پنجشيری اکادميسين ) ! ( ميگرفت  .آنگاه "
شيشه ھای زرد وسياه " ديگر مالل آور وصدای دروازه ھم گوش خراش
نبود!
آقای پنجشيری محاکمه دستگاه جاسوسی نجيب را ضد موکراتيک خوانده می
نويسد  " :محاکمه ما نيز به شيوه دستوری وخالق ارزش ھای اعالميه جھانی
حقوق بشر واحکام قانون اساسی صورت ميگرفت .حق انتخاب وکيل مدافع
واستفاده از مشاور حقوق  ،قانون اساسی وديگر قوانين مملکتی از ما درعمل
سلب شده بود  .برای نگارش دفاعيه کاغذ الزم به دسترس ما قرار نمی
گرفت  .امکان استفاده از اوراق تحقيق به متھمان داده نمی شد  .محاکمه علنی
داير نمی شد  .دروازه دادگاه سربسته ونظامی بود .اعضای خانواده  ،نزديکان
 ،دوستان وھيات منصفه امکان اشتراک دردادگاه سربسته را نيافته بودند ...
ص ف ح ه | 157

اما حکم دادگاه مزدور رژيم عاری ازوجدان  ،اشد مجازات اعدام بود " )
ھمانجا صفحه  178جلد دوم (
به ضد دموکراتيک بودن محاکمه رژيم مزدور نجيب ھيچ جای شک وشبھه
ای وجود ندارد  .جای تعجب دراينجا است که پنجشيری طوری موضوع را
مطرح مينمايد گو اينکه در زمان حاکميت ايشان " محاکمه خالف ارزشھای
اعالميه جھانی حقوق بشر " نبوده وبه متھمين " حق انتخاب وکيل مدافع
واستفاده از مشاور حقوقی " داده ميشد  .ھرگاه درطول حاکميت " ح .د .خ .ا
" اين دستگاه جاسوسی بررسی گردد ديده ميشود که اوال تمامی کسانيکه
اعدام شده ويا مفقود االثر اند  ،ھيچگاه دوسيه ای ندارند چه رسد به نوشتن
دفاعيه  .بحث پنجشيری بدان معنی است که فقط خودش انسان است وديگران
اين ارزش را ندارند !! زھی پستی وبی شرمی .
طوريکه گفته شد که درزمان تره کی  -امين ھيچگونه تحقيقی از متھمين
صورت نمی گرفت  ،بلکه بدون تحقيق درھمان لحظه ای دستگيری و يا چند
روز بعد از دستگيری تيرباران ميشد و جسد ھای شان نيز به فاميل ھای شان
داده نمی شد  .پيدا شدن گورھای دستجمعی نتيجه اعمال فجيع دوران حاکميت
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " وبه تعقيب آن دوران حاکميت
ارتجاعی جھادی ھاست .
يکتن از شاھدان عينی جريان دستگيری وکشتار بيرحمانه دوران تره کی را
چنين بازگو ميکند  " :مرا از بين شھر بدون کدام اسناد ومدرکی دستگير نمودند
و به قوماندانی امنيه بردند  ،حينيکه آنجا رسيدم يکتن از آدم کشان حرفوی
فرکسيون خلق بنام عبدالحکيم دالور که دردارالمعلمين عالی استاد بود وھميش
روی موضوعات نادرست حزب خلق با وی بحث داشتم در قوماندانی امنيه بود
 .وقتيکه خواستند تا مشخصاتم را روی کاغذ بنويسند  ،حکم نمود که ضرورت
به پرسيدن نيست اورا زندان به بريد  ،مرا زندان آوردند .درھمان شب اول به
ساعت  8شب لستی آمده در حدود پنجاه نفر که درآن لست اسم من ھم بود .
چون اسم من محمد رحيم بود  ،آقای دالور اسم مرا عبدالرحيم داده بود ونام
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پدرم ذکر نشده بود  .لذا من جواب ندادم  ،بقيه رابردند .فقط با بيرون نمودن
محبوسين از دروازه محبس ھمانجا ايشان راتير باران نموده ما فقط صدای
فير ھا را شنيديم حدس زديم که آنھا را تير باران نمودند  .فردای آن شب
معلوم شد که حدس ما درست بوده است ساعتی بعد جاسوسان آگسا رسيدند و
شروع به پرس وپال من نمودند  ،من ھيچ نگفتم  .چندين مرتبه آمدند ورفتند
تا بااالخره ديگر سراغ من نيامدند  .تا زمان رھايی ام کسی از من پرسان
ويا تحقيق ننمود  .به ھمين طريق از ھيچ يک از محبوسين تحقيقات صورت
نمی گرفت  ،بلکه ھر شب لستی می آمد وعده ای را بيرون می بردند وتير
باران ميکردند  .من ديگر از لست خط خورده ودرجمله کشته شده ھا رفتم
تااينکه مھره عوض شد واززندان آزادشدم روزی به عبدالحکيم دالور
برخوردم با تعجب پرسيد  " :توھنوززنده ھستی " گفتم بلی  .چون ديگر از
قدرت افتاده بود وازوی کاری ساخته نبودوگرنه اين دفعه از چنگالش نجات
نداشتم  " .به ھمين طريق  ،يک تن از جنايتکاران خلقی بنام محمود ناالن يک
نفر از انقالبيون شعله ئی را به نام نعيم شاعر ھمراه رفيقش از چوک شھرنو
ھرات با زور به موتر باال ميکند که تا امروز از آنھا درکی نيست .طبق
معلوماتی که از طرف فاميل ھايشان ارائه گرديده آن جنايتکار ھردويشان را
در ھمان روز به قتل رسانده است و جنازه شان تا امروز الدرک است.
آقای پنجشيری اين بود برخوردشما وحاکميت سياه تان به متھمين ومحبوسين ،
فقط مردم را از روی شکل وقواره وازروی اعتقاد شان محکوم نموده وتير
باران می نمودند  .درآنزمان حتی تحقيقات وجود نداشت چه رسد به گرفتن
وکيل مدافع  ،ونوشتن دفاعيه  ...درچنين شرايط سخت ووحشت آفرين چرا
پنجشيری اين شيوه برخورد جالدان را " ضد انسانی وضد کرامت بشری "
نگفت ؟ ھمه ای اين جنايات دربست مورد تائيدش قرار داشت  .ھيچگاه آقای
پنجشيری اين اعمال وحشيانه دوران حاکميت خود را خالف " اصول
ارزشھای دموکراسی واعالميه جھانی حقوق بشر " ندانست  .از توده ھای
رنجديده وستمکش که بدون جرم وگناھی زنده زنده زير خاک شدند دفاع
ننمود  ،اما به کشتن امين ،اين جالد تاريخ صدای اعتراضش بلند ميشود و
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ميگويد " مقامات بلند پايه دولتی به شمول حفيظ ﷲ امين رئيس دولت بدون
محاکمه علنی وخالف اصول دموکراسی وارزشھای اعالميه جھانی حقوق
بشر در شام  6جدی  1358شمسی سرکوب خونين  ،اعدام ،زندانی  ،بی نقش
وبه تدريج ازحزب ودولت تصفيه شدند " ) ھمانجا صفحه  121جلد دوم ( فقط
" اصول دموکراسی وارزشھای اعالميه جھانی حقوق بشر " برای جالدان و
وحشی صفتان قابل تطبيق است نه برای انقالبيون وتوده ھای زحمتکش !
مگر حزب تان در  8ثور  1357تمامی اعضای خاندان داود ومقامات بلندپايه
حزبی ودولتی آنرا بدون محاکمه علنی قتل عام نکرد ؟ مگر اين حزب نبود
که ھزاران ھزار انسان بيگناه را زنده زنده به گور نمود طبق گفته عظيمی
که " تا چند روز مانند مور زير خاک شور " می خوردند اين اعمال
جنايتکارانه  ،مطابق به " اصول دموکراسی وارزشھای حقوق بشر " بوده
است !! چرا صدای اعتراضی از شما وھم کيشان تان بلند نشد  ،چون از
يکطرف ھمه در کشتار جمعی سھيم بوديد واز سوی ديگر ھمه آنھا مخالف
نظرات واعتقادات مزدورمنشانه تان بودند  .گرچه داود نيز مزدور منش بود ،
البته از چاکری روس بدربار امپرياليزم غرب سر فرود آورده بود  .به ھمين
ترتيب داود ھم از نظر وابستگی در صف مقابل شما قرار داشت  .اما
نيروھای انقالبی در صف مقابل تمامی نيروھای مزدور واجير ايستاده بودند
وجرم شان خدمت به ميھن وتوده ھای زحمتکش بود پنجشيری رژيم نجيب
مزدور را محکوم مينمايد که ھيچ پروگرامی برای تجديد تربيت زندانيان
نداشت .او می نويسد  " :برخی اززندانيان در جريان تحقيق وشکنجه
جسمانی و روانی شده بودند  .دراين بالک خالف تصور مقامات امنيتی
وارگانھای حراست حقوق در " اخبار ھفته " کتابخانه وجود نداشت .
ازراديو واخبار ومطبوعات دولتی استفاده شده نمی توانست برای تجديد تربيت
زندانيان ھيچگونه پروگرام تبليغاتی  ،فرھنگی وتدبير مورد استفاده نبود .برای
روزھای مالقات محل مناسبی مھيا نشده بود .زندانيان طی يکماه صرف
يکبار با اقارب خويش امکان مالقات داشتند  ،در زمستان سرد1369
محروقات حواله نمی شد "  ) .ھمانجا صفحه  181جلد دوم (  .سوال
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اينجاست که در طول دوران حاکميت " حزب دموکراتيک خلق افغانستان "
کدام يک از مواردی که برشمرديد اجراء شده  ،که در زمان نجيب نشده است
 .ھرگاه ازفاميل ھای داغديده دوران حاکميت تره کی  -امين سوال شود که
شما در طول دوران دستگيری عزيزان تان چند مرتبه اورامالقات نموده ايد ؟
حتما جواب منفی را می شنويد  .کسانيکه درطول اين حاکميت سياه  ،اين ھمه
جنايت  ،دستگيری ھای جمعی وگروھی  ،تير باران بدون تحقيق با انواع
شکنجه را مرتکب شده اند  ،از آن ھمه جنايت ودست و پازدن ھا متھمين لذت
می بردند که يکی از آنھا آقای پنجشيری است  .بازھم صدای اعتراض
پنجشيری بگوشم رسيد که ميگويد نه خير آقا  ،اين ھمه اتھام است  .من
يکروز ھم به آگسا و کام کارنکردم تاازين ھمه جنايات لذت ببرم  .بلی درست
است که شما درآگسا وخاد مامور تحقيق نبوديد  .اما ھيچگاه مامورين تحقيق
بدون دستگاه رھبری کننده دولت به اقدامات خود سرانه ای دست نمی زنند .
دردستگاه حاکمه تان در قدم اول مجرم وجنايتکار کدرھای رھبری بوده وبه
تعقيب آن جالدان شکنجه گروآدم کشان حرفوی که اراکين بلند پايه دولتی رادر
مرکز وواليات تشکيل ميدادند  ،می باشند .
اقای پنجشيری ! آيا شما نمی دانيد که درزمان حاکميت تره کی  -امين گوش
کردن به راديو ) بی  .بی سی وصدای آمريکا (  ،کتاب خواندن ونگھداری
کتاب نه تنھا به زندانيان سياسی جرم محسوب ميشد  ،بلکه برای کسانيکه
ھنوز دستگير نشده بودند جرم بود ؟ آيا اطالع نداشتيد که بسا کسان در اين
دوران به جرم کتاب خواندن وگوش کردن به راديوی  BBCزندانی واعدام
شده اند ؟ چرا درآن زمان صدای اعتراض تان عليه اين ھمه بيداد گری بلند
نشد ؟ علت برھمه کس واضح است که در آنزمان درراس قدرت قرار
داشته وبا تمام اين دساتير حزبی شريک بوده وآنرا دربست تائيد می نموديد .
حتی درزمان نوشتن کتاب " ظھور و زوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان
" نيز آن جنايات را محکوم نکرده بلکه در بعضی موارد آنرا " اشتباه "
خوانديد .
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عملکرد کدرھای رھبری " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " تراوش
مغزی خود شان نبوده  ،بلکه تراوش مغز وطرحات باداران رويزيونيست
شان بود  ،ھرکسی را که سوسيال امپرياليزم را به عنوان دشمن قلمداد نمود،
نوکران بومی اش درلست سياه خود جای داد و اورا سر به نيست کردند .
عين جناياتی که امروز بر مردم تحميل ميگردد وقھرا وجبرا بايدکه رژيم دست
نشانده با وی ھمنوايی داشته باشد زيرا که رژيم دست نشانده حامی منافع
امپرياليست ھا است وھيچگاه نميتواند کوچکترين گامی خالف منافع
امپرياليست ھا بردارد  .عملکرد رژيم مزدور کنونی طبق طرحات ونقشه
ھای امپرياليست ھای اشغالگر به پيش ميرود به ھمان طريق " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " ھم ناگزير بايد که طرحات  ،پالن ھا ونقشه ھای
سوسيال امپرياليزم روس را درافغانستان پياده می نمود .
برای کسيکه درراس رھبری قرار داشته وادعای نويسندگی دارد وازتاريخ
خواھان " تبرئه " خود ميباشد جای شرم است که جنايات دوران حاکميتش را
ناديده گرفته و با سکوت برآن مھر تائيد زند  .تاريخ به خوبی دراين زمينه
قضاوت خواھد نمود وچھره سياه تان را بخوبی بر مال خواھد ساخت  .چنانچه
ھمين امروز بر ھيچکس پوشيده نيست که شما نه تنھا خيانت پيشگان جامعه
 ،بلکه ميھن فروشان اين مرزو بوم می باشيد .چنانچه روی ھمين اصليت
خويش  ،اکثريت تان امروز نيز زير لوای اشغالگران خزيده واين شيوه تجاوز
را رنگ وروغن دموکراسی داده ايد.
پنجشيری در اخير بيداد گاه ھای رژيم نجيب رابه باد استھزا گرفته وبه عنوان
نتيجه اعالم ميدارد که  " :دراداره نظارتخانه شورای وزيران و توقيف پالک
اول محبس عمومی پلچرخی ميراثھای سنگين استبداد شرقی  ،خشونت
استبداد استعماری  ،گرايشھای ناسالم يک حزبی  ،جلوه ھای فاشيزم  ،دوسيه
بازی  ،دسيسه سازی  ،شکنجه ھای جسمانی قرون وسطايی  ،تفرقه افگنی ،
جاسوسی پروری  ،افشاندن بی اعتمادی  ،منطق زور ،تمرکز خونين
ومرکزيت عاری از جوھر دموکراسی بازتاب روشن ونيرومند داشته است
بنابراين داليل عينی وروشن مقرره آزادی کش اين دستگاه شکنجه عذاب مردم
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بايد بيدرنگ لغو ومنسوخ شود واجرای بی چون چرای ارزشھای اعالميه
حقوق بشر در صدر وظايف سازمان ملل متحد رژيم ھای دموکراتيک وتمام
بشريت آزادی دوست قرار گيرد "  .ھمانجا صفحه ( 183
پنجشيری در زمان حاکميت نجيب دانست که درزندان " جلوه فاشيزم "
وجود دارد واين جلوه از " گرايشھای ناسالم يک حزبی " بوجود آمده است.
مگر شما در طول دوران حاکميت تان احساس نکرديد که غير از " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " ديگر به ھيچ حزب  ،سازمان ويا جريان سياسی
اجازه تبارز داده نشد ؟ آيا درآنزمان به اين " گرايش ناسالم " پی نبرده
بوديد ؟ آنوقت با شعار " يا با خلق باش که توسط خلق حمايه شوی ويا ضد
خلق باش که توسط خلق از بين بروی " ھمنوا بوده وازآن پشتيبانی کامل
نموديد .آنوقت آنرا يک " گرايش ناسالم " ندانسته  ،بلکه موجه جلوه داديد .
ناگفته نبايد گذاشت که ھدف از " خلق " دراين شعار حزب خلق است نه توده
ھای زحمتکش .
درزمان حاکميت تره کی – امين تمامی کدر ھای رھبری و اراکين بلند پايه
دولتی بنا به ميلش افراد را دستگير و زندانی می نمود و صالحيت  ،شکنجه و
تحقيق برايش داده شده بود و اکثريت شان از خانه ھای شخصی به عنوان
زندان استفاده می نمودند  .آيا اين عمل " منطق زور  ،تمرکز خونين و مرکز
عاری از جوھر دموکراسی " نبود؟ چرا صدا در نياورديد که " اين دستگاه
شکنجه وعذاب مردم بايد بيدرنگ لغو شود " .چرا آنوقت اين دستگاه فاشيستی
را " منسوخ " اعالم نکرديد .البته با اين شيوه استدالل آقای پنجشيری می
خواھد بگويد که اين " جلوه ھای فاشيستی " در زمان قدرت گيری نجيب
مزدور بوجود آمده و در زمان دوران حاکميت تره کی – امين و کارمل اين "
جلوه ھا" وجود نداشته و ھمه اين اعمال و کردار بر مبنای " ارزشھای اعالميه
جھانی حقوق بشر " صورت می گرفته و اين دوران بر تمامی آزادی ھای
دموکراتيک احترام می گذاشت! اين نحوه استدالل شرافت و وجدان کسی را
بنمايش می گذارد که ذره شرافت و وجدان در نھادش وجود ندارد کسيکه
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حقيقت را کتمان نمايد و آنرا وارونه جلوه دھد از مزدور  ،مزدور تر و از
خائن  ،خائن تر است.

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

تجاوز به زنان
رژيم منحوس فاشيستی کودتای  7ثور عالوه بر جنايات و دد منشی به عياشی
و فحاشی پرداخته  ،دامنه اين عياشی آنقدر وسيع گرديد که حتی به زنان
محبوس تجاوز کردند و آنھا را وسيله ای برای ارضای شھوات خود ساختند.
اين موضوع را از قول يکی از اعضای " حزب دموکراتيک خلق افغانستان "
می شنويم  .جنرال عظيمی می نويسد  ":بعضی از رجال برجسته رژيم با
داشتن معشوقه ھا و مترس ھای قشنگ کوس بد نامی را بنام رژيم خويش می
کوبيدند و فارغ بال بدون انديشه به " عياشی و فحاشی می پرداختند " ) اردو
وسياست صفحه  ( 174به ھمين طريق جنرال عمر زی يکی ديگر از اعضای
حزب در صفحه  114کتاب شب ھای کابل درباره فحاشی و تجاوزات جنسی
اعضای " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " به زنان می نويسد " محبوسين
که از بالک اول به بالک دوم تغيير  ،تبديل و انتقال می شدند اين آوازه را با
خود آورده بودند که سيد عبدﷲ با گروپ محافل شب نشينی ھم پيک و پياله اش
حينيکه مست شراب می شدند زن ھا و دختران مقبول را در نيمه ھای شب به
عناوين محتلف بنام باز پرسی به دفتر خود می خواستند و مدت ھا بعد با
موھای پريشان و ژوليده دوباره به منزل سوم آورده می شدند بعضی ھا چشم
ديد خود را چنين توضيح می کردند که از موھا و چھره پريشان زنان معلوم
می شد که به جبر و اکراه عليه شان در نيمه شب تجاوزات جنسی صورت می
گرفت مدت ھا بعد يکی دو تن از زنان بنام مريض داخل بستر شفاخانه محبس
گرديده سقط جنين نموده اند "  .آقای کشتمند اقدامات غير اخالقی رژيم را
اينطور تعريف می کند  " :يکی از اقدامات غير اخالقی رژيم  ،دستگيری و
زندانی کردن شماری از اعضای رھبری سازمان دموکراتيک زنان افغانستان
 ،اعضای خانواده و ھم سران شخصيت ھای سياسی زندان بود " ) ياد داشت
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ھای سياسی و رويداد ھای تاريخی – صفحه  ( 467از نظر آقای کشتمند فقط
" اقدامات غير اخالقی " است اما حادثه
زندانی کردن زنان پرچمی
تظاھرات دختران مکاتب که به کشتن چند تن به شمول ناھيد انجاميد " اقدامات
غير اخالقی " نبوده بلکه مطابق به موازين اخالقی بوده است ! البته از ديدگاه
اخالقی خود شان صحيح است  .اين تظاھرات زنان بخاطر رھائی 200
محصلی که قبال گرفتار شده بود براه افتاد و تظاھرات دختران نيز با سرکوب
خونين ھمراه بود و دوصد دختر دستگير گرديد .زيرا اين ھا باور مند بودند که
ھر کس مخالف منافع اشغالگران روسی به ايستد  ،عالوه به شکنجه و اعدام
مستحق مجازات تجاوز نيز می باشد به ھمان مناسبت است که جالدان خون
آشام نه به شکنجه گاه زنان را راحت می گذاشتند و نه ھم در زندان.
رژيم دست نشانده سوسيال امپرياليست ھا که سنگ دفاع از زنان را به سينه
می زد و ظاھرا فرمان کذائی برای " آزادی " زنان را طرح نمود  .اما با
گذشت زمان و ھر قدر که از عمر ننگين اين رژيم پوشالی گذشت به ھمان
اندازه خود ستمی بيشتری را بر زنان تحميل نموده و تجاوزات بر زنان ابعاد
گسترده تری را بخود گرفت  .ھمانطوريکه بورژوازی و مذھب علنا زن را
ملک مطلق مرد بشمار می آورد .رژيم فاشيستی کودتای  7ثور لفظا از حقوق
زنان دفاع می نمود  ،اما عمال زنان را به ملک مطلق مردان تبديل نمود ،
عياشی  ،فحاشی و تجاوزات جنسی به اوج خود رسيد .حتی زنان ماموردولت
و دختران مکاتب مجبور به پوشيدن چادر برقع شدند  ،تا از نظر جنايتکاران
مخفی بمانند و مورد آزار و اذيت شان قرار نگيرند .امروز ھم که چادر برقع
در مکاتب وادارات دولتی مروج است يادگار تلخ زمان کودتا گران  7ثور می
باشد .تمامی اراکين بلند پايه رژيم از ملکی و نظامی گرفته تا پوليس ھم به فکر
عيش و نوش افتادند و ھر جائيکه بر زن و يا دختری چشم شان گير می نمود ،
امکان نداشت که از دست شان بدون اذيت و آزار نجات يابد.
در واقع خود نظام امپرياليستی و نظام ھای کثيف نيمه فيودالی دست نشانده ای
مانند رژيم ھای کودتا گر  7ثور و حامد کرزی است که به مثابه حاميان
سرکوبگر سيستم مرد ساالری  ،مردان را دارای حقوق و مزايای ويژه نسبت
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به زنان می داند .اين نظام ھا روسپيکری را توليد و باز توليد می نمايند .دادن
ھمين حقوق و مزايای ويژه به مردان است که آنھا خود را محق می دانند تا به
زنان تجاوز کنند و از اين تجاوز لذت ببرند .چنانچه در طول دوران حاکميت "
حزب دموکراتيک خلق افغانستان " مردان و بخصوص خلقی  ،پرچمی ھا از
پيگرد قانونی تجاوز بر زنان معاف بودند در رژيم دست نشانده حامد کرزی
نيز وضع بر ھمين منوال است  .اين تجاوزات نه تنھا مربوط و منوط به خلقی
 ،پرچمی ھا بوده  ،بلکه نيروھای اشغالگر سوسيال امپرياليزم نيز به اين
جنايت دست زده اند و حتی بعضی از اعضای حزب با افتخار زنان افغانی را
در مقر روس ھا برای عيش و نوش می بردند .وضعيت کنونی در زير چتر و
بال امپرياليست ھای غربی بھتر از آنوقت نيست  ،زنان تا ھنوز از ھمان ستم
در رنج اند .ھرگاه در اين زمينه نظری به ادارات زمان خلقی  ،پرچمی ھا و
ادارات آقای کرزی و اراکين بلند پايه شان بيندازيم بوضوح فھميده می شود که
ھمه شان غرق در فساد اخالقی بوده ھستند و منظما فساد را دامن زده و می
زنند.
در شرايط کنونی يگانه راه رھائی زنان از اين ستم طرد بيگانگان و سرنگونی
رژيم ھای پوشالی دست نشانده است .تا زمانيکه امپرياليست ھا و نوکران بومی
شان از مسند قدرت بزير کشيده نشوند  ،ھيچيک از زنان افغانستانی از ستم
رھا نخواھند شد .لذا ھر زن و مرد انقالبی بايد که مبارزه در راه سرنگون
ساختن رژيم پوشالی و بيرون راندن نيروھای اشغالگر را در راس تمام
وظايف و مسئوليت ھای مبارزاتی خود قرار دھد.
از زمان کودتای  7ثور تا کنون مدت سی سال می گذرد .از ھمان زمان تاکنون
داد و فرياد رژيم ھای وابسته ازتجاعی درباره " آزادی زنان " گوش فلک را
کرنموده  ،اما زندگی زنان ھمه روزه بد تر گرديده حتی به دوران حکومت
ارتجاعی داود خان ھم نرسيده است .زنانيکه قربانی خشونت ناموسی و
تجاوزات جنسی گرديده اند  ،ريشه و سرچشمه اصلی اين ھمه ستمگری ،
وحشی گری جنون فردی نبوده و مساله به اين و يا آن شخص محدود نمی شود
 ،بلکه مربوط به نظام اقتصادی – سياسی است که انقياد اجتماعی و شخصيت
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زن را الزام آور می کند و زنان را بطور مداوم مورد تحقير  ،توھين  ،تنبيه و
تجاوز قرار می دھد .جای تعجب نيست که اگر کدر ھای رھبری "حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " و يا اراکين بلند پايه مقامات دولتی به عياشی و
فحاشی پرداخته و بر زنان زندانی تجاوز جنسی نموده اند .زيرا ايشان حامی
مالکيت خصوصی بوده و در خدمت منافع بورژوازی و امپرياليزم روس قرار
داشتند  .ھمانطوريکه مذھب نتوانست و نمی تواند کوچکترين ارزشی به زنان
قائل شود و آنھا را از قيد اسارت برھاند به ھمان طريق ايدئولوگ ھای
بورژوازی زير ھرنام و لوای که باشند نمی توانند کوچکترين خدمتی برای
زنان انجام دھند .از زمانيکه مالکيت خصوصی عرض اندام نمود .زن اولين
کسی بود که مزه اسير بودن را چشيد وتازمانيکه اين مالکيت پا برجاباشد
نميتوان ازآزادی زن صحبت نمود  .زيرا صحبت از آزادی زنان در زير چتر
مالکيت خصوصی و باالخصوص کشوری در حال اشغال حرفی پوچ و بی
معنی است.
ھيچگاه نمی توان به اين وضعيت غم انگيز پايان داد مگر اينکه زنان پيشگام و
مبارز در جھت متحد ساختن توده عظم زنان بکوشند ودوشادوش مردان مبارز
و انقالبی در جھت بر پائی و پيشبرد جنگ مقاومت ملی  ،مردمی و انقالبی )
شکل مشخص کنونی جنگ خلق ( برای بيرون راندن نيروھای اشغالگر و
سرنگونی رژيم دست نشانده به نبرد قطعی بر خيزند و اين مسيررا تا الغای
کامل مالکيت خصوصی يعنی ايجاد جامعه کمونيستی به پيش روند.
*******************************

نگاھی به طرح پيشنھادی
برنامه عمل "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
طرح برنامه عمل " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " بعد از تجاوز و
اشغالگری سوسيال امپرياليزم شوروی نوشته شده تاريخ نگارش آن سال 1359
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ذکر گرديده است .ھمانطوريکه مرامنامه حزبی شان که قبال به صورت
مشخص به بحث گرفته شد واضح و آشکار می گردد که اين حزب در جھت
تامين منافع بورژوازی کمپرادور بروکرات دولتی به تيپ رويزيونيست ھای
روسی گام بر می داشت " برنامه عمل " طرح شده شان گام ھای فراتری در
اين جھت بر داشته است .در اين " برنامه " از " حزب پيش آھنگ پرولتاريا "
و حتی از " انترناسيوناليزم پرولتری " در بيانات و مصاحبه شان نيز ذکری به
عمل آمده  ،که در مرام نامه حزبی شان اصال چنين موضوعاتی به چشم نمی
خورد .در برنامه عمل  " ،خود برنامه حزب را چنين تعريف می کنند " :
برنامه حزب انقالبی  ،سند اساسی تئوريک آنست که در آن ھدف و وظايف
حزبی انقالبی و شيوه ھای اساسی نيل به اين ھدف ھا بيان می گردد .برنامه
حزب انقالبی يک سند علمی و پايه وحدت انديشه و عمل آنست که از جانب
عاليترين مقام آن يعنی کنگره حزبی تصويب می گردد " ) درس ھای برنامه
عمل ح.د.خ.ا صفحه اول ( بدين شکی وجود ندارد که برنامه ھر حزب و
بخصوص احزاب انقالبی ) مارکسيست – لنينيست – مائوئيست ( سند تئوريک
آن می باشد و در آن خصلت طبقاتی حزب  ،ايدئولوژی رھنمائی حزب ،
انترناسيوناليزم پرولتری  ،مھم ترين اھداف انقالب و استراتيژی مبارزاتی آن
بصورت مفصل توضيح و تشريح می گردد .توضيح مسائل فوق خط مرز ميان
کمونيست ھای انقالبی و کمونيست ھای کاذب ) رويزيونيزم ( را بصورت
دقيق مشخص می سازد.
موضوع قابل بحث اينست که ھرگاه به مرامنامه " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " که در شماره )  ( 2 – 1جريده " خلق " منتشر گرديده مراجعه
نمائيد  ،نه تنھا نمی توانيد کوچکترين بحثی درباره خصلت طبقاتی حزب و
ايدئولوژی رھنمای آن بيابيد  ،بلکه از انترناسيوناليزم پرولتری و استراتيژی
مبارزاتی آن نيز اثری به چشم نمی خورد .اھدافی که در مرامنامه حزبي "
حزب دموکراتيک خلق افغانستان " مطرح گرديده  ،فقط و فقط طرح " انقالب
دموکراتيک ملی " است .شيوه مبارزاتی و به اصطالح پيروزی اين " انقالب
" را منوط به مبارزات سياسی " مسالمت آميز  ،کامال قانونی  ،علنی و
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پارلمانی " نموده اند ) جريده خلق شماره ششم صفحه  .( 6چنانچه ببرک
کارمل در شماره پنجم جريده " خلق " تحت عنوان " وسايل و راه ھائيکه
آرمانھای خلق ھای افغانستان و مرام دموکراتيک خلق را به پيروزی می
رساند " می نويسد  " :امروز قانون عينی بشر دوستانه " انتقال مسالمت آميز "
امکاناتی را برای کشور ھای عقب مانده ھمچو افغانستان بوجود آورده که از
طريق آن می توان بصورت ) مسالمت آميز  ،قانونی  ،علنی  ،پارلمانی  ،اصل
صلح  ،استقالل ملی  ،دموکراسی ملی و ترقی اجتماعی را تامين نمود "  .در
اينجا نمی خواھم که روی نقل فوق صحبتی نمايم .زيرا قبال دراين باره
مفصالصحبت نمودم .در اينجا فقط ذکرش بخاطر اينست تا که خواننده ايکه "
برنامه عمل " شانرا مطالعه نموده  ،دقيقا متوجه شود که اين حزب عالوه بر
اينکه انقالبی نبوده و نيست  ،بلکه يک حزب دموکرات نيست  ،حزبی بود که
در خدمت منافع طبقه خاکم شاھی قرار داشت  ،و طبق خواست و منافع
سوسيال امپرياليزم مبارزات سياسی اش را تدوين نموده بود چنانچه در تمام
بحث ھای مرامنامه حزبی و يا مقاالت ديگر جريده " خلق " و پرچم تعريف و
تمجيد از لويه جرگه رژيم شاھی به چشم می خورده از طرح قانون اساسی در
رژيم شاھی بنام " خط مشی جديد " به ھمراه قانون اساسی تمجيد صورت
گرفته چنانچه در شماره پنجم صفحه سوم جريده " خلق " شاه را " غير مسئول
و واجب االحترام " دانسته  ،و در شماره ششم صفحه سوم ھمين جريده گفته
شده که " شاه از قانون اساسی حراست نموده  ...حقوق مردم را حفاظت می
نمايد .ما ھنوز بدين نصوص قانون اساسی اعتماد داريم "  .و به ھمين طريق
در شماره ششم صفحه  4اين جريده پارلمان را " مظھر اراده مردم " می
خواند .اينست نمونه از " انقالبی " بودن اين حزب !!
احزاب انقالبی ) م – ل – م ( دارای برنامه حداقل و حداکثر می باشد که در
جوامع سرمايه داری و کشورھای تحت سلطه متفاوت است .اما " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " عالوه بر اينکه بحثی از ايدئولوژی رھنمای
حزب ندارد  ،بلکه در کل مرامنامه شان برنامه حد اقل و حد اکثر به چشم نمی
خورد .فقط بصورت کلی و مجمل از " دموکراسی ملی " صحبت شده است" .
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دموکراسی ملی " که ايشان از آن صحبت می نمايند  ،نه برنامه حداقل شان ،
بلکه از آن بعنوان ھدف استراتيژيک نام می برند و ايجاد حکومتی بر مبنای
اين دموکراسی را بعنوان حل تضاد اساسی جامعه می دانند  " :ايجاد حکومت
دموکراسی ملی به حيث يک ھدف استراتيژيک و به حيث يک سالح حل اين
تضاد اساسی و دورنمای درخشان و وسيع در برابر ملت افغانستان که از لحاظ
اقتصادی عقب مانده است افتتاح می نمايد " ) جريده خلق شماره 2 – 1 ،
صفحه  ( 2به ھمين ترتيب برای ايجاد چنين حکومتی و رسيدن به " اھداف
استراتيژيک " شان متکی به " جبھه متحد ملی " که متشکل از " کارگران ،
دھقانان  ،منورين مترقی  ،اھل حرفه  ،خرده بورژوازی  ،بورژوازی ملی که
در راه استقالل ملی  ،وتعميم دموکراسی ملی در حيات اجتماعی وبه پايان
رساندن جنبش دموکراتيک ضد امپرياليستی و ضد فيودالی مجاھده ملی
دموکراتيک می نمايد" ) .جريده خلق شماره  2 – 1 ،صفحه  ( 2ھر دو نقل
فوق از متن مرامنامه حزبی شان گرفته شده است.
نقل قول ھای فوق الذکر بيانگر آنست که سرنگونی بورژوازی کمپرادور
بروکرات و مصادره سرمايه شان از " اھداف استراتيژيک " اين حزب نبوده
است  ،ھدف از بورژوازی ملی که می خواھند با او برای رسيدن به "
دموکراسی ملی " جبھه متحد بسازند ھمان بورژوازی کمپرادور بروکرات
وابسته به شوروی است.
جالب اينجا است که ايشان می خواھند  ،با " خرده بورژوازی  ،اھل حرفه ،
منورين مترقی و بورژوازی " از راه رسيدن به " دموکراسی ملی " تضاد
اساسی جامعه را حل نمايند.در حاليکه حل تضاد اساسی در اين جوامع بدون
سرنگونی سلطه امپرياليزم – فئوداليزم – بورژوازی کمپرادور بروکرات
امکان پذير نيست  .در عصر امپرياليزم ديگر بصورت قطعی نظام فئودالی
کھن به بخشی از تاريخ گذشته تبديل شد .زيرا ممکن نبود در موجوديت سلطه
جھانی سرمايه  ،فئوداليزم کھن با اقتصاد خود کفائی اش به حيات خود ادامه
دھد .لذا فئوداليزم به نظام نيمه فئودالی – نيمه استعماری ،يعنی کشور ھای
تحت سلطه امپرياليزم و سرمايه بين المللی استحاله گرديد .اين تبديل به ھيچ
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صورت به معنی جا خالی کردن شيوه توليد فئودالی به شيوه سرمايه داری
نيست  ،بلکه با بوجود آمدن يک بورژوازی وابسته به امپرياليزم  ،يعنی
بورژوازی کمپرادور و بروکرات  ،اين بورژوازی به حلقه وصل بين
امپرياليزم و فئوداليزم تبديل شده  ،مخالفت امپرياليزم با تيپ كھن فئودالي ،
سرمايه داري با فئوداليزم به سازش وتباني تبديل نمودوفئوداليزم را
ھمكارامپرياليزم ساخته  ،آنرا از قالب کھن بيرون آورده و در ھيات نيمه
فئوداليزم گنجاينده است .تازمان موجوديت نظام نيمه فئودالی – نيمه مستعمره
تضاد اساسی جامعه بر پايه ھمان شيوه توليد فئودالی استوار می باشد که باز
تاب آن بصورت تضاد بين فئودال و دھقان منحيث تضاد بزرگ جامعه خود را
نشان می دھد .بدين لحاظ حل تضاد اساسی بدون سرنگونی سلطه امپرياليزم –
فئوداليزم و بورژوازی کمپرادور بروکرات که به شکل زنجير به يکديگر
وصل گرديده اند غير ممکن است " .حزب دموکراتيک خلق افغانستان " با اين
کلی گوئی و در ھم انديشی سياسی فقط می خواست تا توده ھا را از مسير
مبارزاتی شان منحرف سازد  ،و رژيم شاھی را بعنوان يک رژيم مترقی  ،ضد
فئودالی جا بزند و باالخره برای توده ھا توضيح دھند که " حکومت دموکراسی
ملی " يعنی رژيم شاھی  .چنانچه در شماره پنجم صفحه اول جريده " خلق "
می نويسند که " نظام فئودالی از نظر ماھيت خود ھميشه با نظام " دولت
پادشاھی مشروطه مستقل و واحد و غير قابل تجزيه " در تضاد بوده و ھمواره
با ھم تصادم کرده اند "  .اين بحث از نظر فلسفه مارکسيستی يک بحث کامال
غلط و بی مورد است .طوريکه تاريخ ثابت ساخته عالوه بر اينکه فئوداليزم با
رژيم ھای شاھی در تضاد نبوده بلکه منافع اش را در رژيم شاھی مشروطه
ديده و با وی ھمکار است به ھمان ترتيب در کشورھای تحت سلطه فئوداليزم با
رژيم ھای جمھوری ھم پيمان می باشد .ھمانطوريکه در رژيم شاھی تغييری
در مناسبات نيمه فئودال – نيمه مستعمره جامعه افغانستان بوجود نيامد به ھمان
شکل جمھوری داود خان روی اين مناسبات ايستاده حتی " جمھوری
دموکراتيک افغانستان " بعد از کودتای  7ثور نيز بر ھمين مناسبات تکيه نمود
فقط تغيراتی که در اين رژيم بوجود آمد که زمينه را برای تجاوز سوسيال
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امپرياليزم شوروی آماده تر ساخت و بعد از ششم جدی افغانستان به كشور نيمه
فئودالي – مستعمره تبديل گرديد.
درتز ھاي كميته مركزي " حزب دموكراتيك خلق افغانستان " بعد از کودتای
 7ثور  1357چنين می خوانيم  " :انقالب پيروزمند  7ثور  1357که تحت
رھبری ح.د.خ.ا و به اراده و پشتيبانی خلق افغانستان توسط صاحب مصبان و
عساکر دلير و وطن پرست افغانستان صورت گرفت نقطه عطف واقعی در
تاريخ پر افتخار وطن محبوب ما افغانستان می باشد " ) .درسھای برنامه عمل
ح.د.خ.ا صفحه  . ( 6رھبری حزب در کودتای  7ثور و پشتيبانی مردم از اين
کودتا يک عوامفريبی و دروغ محض است .قبال با اسناد و مدارک از بی
خبری رھبران از کودتا مفصال صحبت نمودم چنانچه عمر زی در کتاب شب
ھای کابل می نويسد زمانيکه تره کی و ديگری کدرھای رھبری را از
قوماندانی کابل آزاد ساختم برای شان انقالب را تبريک گفتم ھمه متحير شدند و
تره کی گفت انقالب  ،کدام انقالب ؟ اين توطئه ديگر است  .نمی خواھم اينجا
رويش ديگر صحبتی داشته باشم  .بلکه روی موضوع " انقالب " مکث نمايم.
برای انقالب نمودن ضرورت به حزب انقالبی است که ايدئولوژی رھنمای
حزب مارکسيزم – لنينيزم – مائوئيزم می باشد و قاطعانه برای سرنگونی سه
کوه ) امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم – فئوداليزم – بورژوازی کمپرادور (
مبارزه می نمايد .انقالب در جوامع تحت سلطه از طريق جنگ خلق و
محاصره شھرھا از طريق دعات تحت رھبری حزب پيش آھنگ طبقه کارگر )
حزب مائوئيستی ( تحقق می يابد .در جريان انقالب و اولين پايگاه انقالبی نطفه
ھای سوسياليزم ريخته می شود .در جريان انقالب  ،بصورت اساسی روی
انقالب ارضی متکی است .در حاليکه انقالب در کشور ھای تحت سلطه مثل
افغانستان انقالب سوسيالستی نيست اما بعد از انقالب بايد راه را برای انقالب
سوسيالستی باز نمايد .در انقالب دموکراتيک نوين در کشور ھای تحت سلطه
عالوه بر سر نگونی امپرياليزم و فئوداليزم سرنگونی و مصادره سرمايه
بورژوازی کمپرادور بروکرات امری است حتمی و الزامی  .در حاليکه کودتا
ھميش روی مناسبات گذشته اتکا می نمايد .کودتای  7ثور کشور را در جھت
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وابستگی کامل و انقياد سوسيال امپرياليزم سوق داده ساختار اقتصادی آن ھمان
نيمه فئودالي – مستعمره باقی ماند .عالوه بر اينکه تغييری مثبتی در جامعه رو
نما نگرديد  ،بلکه بيشتر جنايات ايشان وارباب سوسيال امپرياليستی شان را
امپرياليست ھا و مرتجعين به حساب کمونيزم گذاشتند  ،نظر به عدم موجوديت
حزب کمونيست انقالبی توده ھا نيز اين ترفند ھا امپرياليست ھا را پذيرفتند.
کودتای  7ثور فقط بخاطروابستگی وبه انقياد درآوردن افغانستان به سوسيال
امپرياليزم شوروی وبدنام نمودن کمونيزم پا به عرصه وجود گذاشت  .به
نظر ح  .د  .خ  .ا ھر فلزی که جال دھد طال است ! به ھمين لحاظ است که
کودتا را به جای انقالب می خواھند جا بزنند  .جازدن کودتا به نام انقالب
فقط بخاطر پرده پوشی جنايات بی حد وحصر سوسيال امپرياليست ھا و
رژيم دست نشانده شان می باشد .
حال می بينيم که " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " چه وظايفی را در "
برنامه عمل " اش برای پياده نمودن آن به عھده گرفته است  .و چه داليلی
برای " ملی " بودن و " دموکراتيک بودن به اصطالح " انقالب " شان
مطرح می سازند " :وظايف واھداف عام دموکراتيک انقالب ثور عبارتند
از  :محو ونابودی کامل بقايای فيودالی وماقبل فيودالی در عرصه مناسبات
اجتماعی وملی وبا محدود ساختن نصاب ملکيت ارضی اربابان بزرگ توزيع
زمين به دھقانان وبرزگران بی زمين وکم زمين وتحکيم اعتالی بنيان
اقتصادی  ،باال بردن سطح زندگی مردم  ،بسط وتوسعه معارف ومحو
تدريجی بيسوادی  ،رشد فرھنگ ملی اقوام ومليت ھای مختلف افغانستان و
دموکراتيزه ساختن زندگی اجتماعی وسياسی " درس ھای از برنامه عمل ح
 .د  .خ  .ا صفحات  ( 7 – 6به ھمين ترتيب در صفحه  13ھمين " برنامه
عمل می نويسد  " :اوال بايد قدرت سياسی بدست زحمتکشان کشور انتقال
می يافت وبعدا با تطبيق تحوالت دموکراتيک ضد فيودالی مناسبات توليدی
فيودالی وما قبل فيودالی ريشه کن می شد  .بدين ترتيب انقالب ما
خصوصيت ضد فيودالی دارد وبه ھمين علت انقالب دموکراتيک است .
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از جانب ديگر امپرياليزم دشمن سرسخت ودرجه يک تمام خلق ھای جھان ،
منجمله افغانستان است  ...امپرياليزم دشمن صنايع داخلی و رقيب نيرومند آن
است  .انقالب ثور که ھدف آن تآمين ترقی وپيشرفت کشور است درضديت
با امپرياليزم قرار دارد و از منافع تمام خلق افغانستان در برابر امپرياليزم
دفاع می کند .
بنابراين انقالب ما انقالب ملی ضد امپرياليستی است  .ھم چنان ازاين جھت
ھم که انقالب ماخصوصيات ومناسبات ملی وسنن وعنعنات مليتھا  ،اقوام
وقبايل ساکن افغانستان را منعکس می سازد  ،انقالب ملی است "
دراينجا قبل ازھمه بايد متذکر شد که بحث " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " از امپرياليزم فقط امپرياليزم امريکا است نه امپرياليزم بصورت
عام ) امپرياليزم وسوسيال امپرياليسم ( ھمانطوريکه احزاب جھادی -
ازلحاظ فکری وسياسی ازفيوداليزم وامپرياليزم غرب در داخل
طالبی
افغانستان نمايندگی می نمود  " .حزب دموکراتيک خلق افغانستان " نيز
نماينده فکری – سياسی سوسيال امپرياليزم درافغانستان بود  .تضاد  ،کشمکش
ھر دوی شان بيانگر تضاد و رقابت ھای خاينانه امپرياليزم وسوسيال
امپرياليزم درداخل افغانستان بود .چنانچه تاريخ افغانستان اين را به خوبی
ثابت نمود  ،وقتيکه تضاد ميان دو ابر قدرت به سرکردگی امپرياليزم امريکا
و سوسيال امپرياليزم شوروی فروکش نمود وبه تبانی کشيده شد ) اين حالت
موقتی است  ،اما تضاد شان مطلق ( ھردودارودسته زير چتر حمايتی
اشغالگران امپرياليزم جمع گرديده وحتی " جبھه ملی " راباھم تشکيل دادند
 .برادران ناتنی ديروزی به برادران تنی وصميمی تبديل گرديدند .
اينک از رويزيونيست ھای " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " سوال می
کنيم که اگر " امپرياليزم دشمن سرسخت ودرجه يک تمام خلق ھای جھان ،
منجمله افغانستان " است واگر " انقالب ثور که ھدف آن تامين ترقی و
پيشرفت کشور " بود ودر " ضديت با امپرياليزم قرار " داشت واز "
منافع خلق افغانستان در برابر امپرياليزم دفاع " می نمود  .پس چطور شد
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که امروزبا" دشمن سرسخت تمام بشريت " متحد گرديده ايد ؟ و چطور با و
چطوربا اشراری که حامی منافع امپرياليزم بود ،يکجا " جبھه ملی "
راتشکيل داده و يکجا باھم به قدرت سياسی تکيه زده ايد ؟
از اينکه " امپرياليزم دشمن سرسخت ودرجه يک تمام خلق ھای جھان
وبخصوص افغانستان " است  ،ھيچ شک وشبھه ای وجود ندارد وھر کسی
اگر شکی به خود راه دھد خائن و تسليم طلب است  .اصل بحث اين است که
اين حزب اززمان ايجادش الی سرنگونی قدرت درخدمت سوسيال امپرياليزم
قرارداشت وبعد ازسرنگونی قدرت سياسی درخدمت ارتجاع مذھبی
وامپرياليزم غرب قرارگرفته است .ھمانطوريکه تاريخ ھم اثبات نمود تمام
وعده و وعيد ھايش يک دروغ محض و فريب توده ھا بوده است .
ھمانطوريکه " اھداف وظايف دموکراتيک " شان روی کاغذ باقی ماند ،
ھيچگاھی بدان عمل نکردند  .نه " بقايای فيودالی وماقبل " آن سرنگون
گرديد ونه دھقانان صاحب تکه ای زمين شدند  .به ھمانطريق " رشد
فرھنگ ملی اقوام وقبايل " نيز در روی کاغد باقی ماند  .ايشان درطول
دوران حاکميت شان کوچکترين اقدامی برای سکنی گزينی کوچی ھا
ننمودند و بدون سکنی گزينی کوچی ھا امکان ندارد که بتوان بی سوادی را
از ميان برداشت ويا اينکه آنھا را به فرھنگ نوين آشنا ساخت .
آنچه در زمان دھه چھل شمسی در افغانستان وجود داشت  ،ساختار
اقتصادی نيمه فيودالی  -نيمه مستعمره بود  ،نه فيوداليزم کھن با اقتصاد
خود کفايی طبيعی و يا ما قبل آن  .قبل از دھه چھل به اثر نفوذ سرمايه ھای
امپرياليستی افغانستان به يک کشور نيمه فئودالی و به زائيده امپرياليزم تبديل
شده بود که بعد ھا به اثر نفوذ سرمايه ھای سوسيال امپرياليزم شوروی رژيم
شاھی روز بروز گرايش بيشتری به طرف سوسيال امپرياليزم نمود  .در
نتيجه در دھه چھل ساختار مسلط اقتصادی بر افغانستان يک ساختار نيمه
فيودالی  -نيمه مستعمره بود  .چنانچه خواص اين ساختار نيمه فيودالی -
نيمه مستعمره بود که در سال  1343قانون اساسی کذايی ودموکراسی
تاجدار عرض اندام نمود  .اين دموکراسی نمی توانست در جامعه کھن
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فيودالی ويا ماقبل آن متبارز گردد  .چنانچه قبل از کودتا ی سياه ھفت ثور
 1357درحدود پانزده سال دموکراسی پارلمانی شاھنشاھی وجمھوريت
بيانگر اين مدعا است  .اين دموکراسی پارلمانی بورژوازی کمپرادور در
اتحاد با نيمه فيوداليزم وجود داشت  .اين مساله گويای آن حقيقت است که
افغانستان در آن زمان که ح  .د  .خ  .ا از آن به نام دوره ای فئودالی وماقبل
آن ياد آور می شود يک ساختار نيمه فيودالی – نيمه مستعمراتی بوده است ،
نه فيودالی کھن .
ھدف داردودسته " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " از بيان ما قبل
فيودالی ھمان زندگی قبيلوی است که در افغانستان وجود دارد  .درحاليکه
اين زندگی در ساختار نيمه فيودالی  -نيمه مستعمراتی ودرشرايط کنونی نيمه
فيودالی – مستعمراتی افغانستان مدغم گرديده است  .زمانيکه قبيله ھا شکل
زندگی ما قبل فيودالی داشتند برای تائيد وتثبيت ھر مساله جرگه را تشکيل
می دادند  ،در اين جرگه ھر فرد دارای يک رای بود ونظراتش را پيرامون
موضوع مطروحه بيان می نمود ودرآخر نتيجه گيری برای تائيد موضوع
مطروحه می نمودند  .اما در دھه چھل شمسی وبعد از آن گرچه قبيله ھا برای
تائيدی يک موضوع جرگه قومی را تشکيل می نمايند اما دراين جرگه ھر
موضوعی که کالن قوم مطرح نمايد  ،تمامی اعضای جرگه آنرا تائيد می کنند
 .درحقيقت تشکيل جرگه برای تائيد نمودن حرف ھای رئيس قبيله از طرف
مردم می باشد  .اين ھم يکی از خصوصيات ساختار نيمه فيودالی – نيمه
مستعمراتی ويا مستعمراتی است  .چنانچه سران قبايل در شرايط دھه چھل
وھمين اکنون تمايل به زندگی بورژوا مآبانه داشتند و به اين سو کشيده شده
اند  .نمايندگی شان در پارلمان ھای ارتجاعی مظھر گويای اين حقيقت است
که زندگی شان به شيوه ساختار اقتصادی نيمه فيودالی – نيمه مستعمراتی و
يا مستعمراتی تغيير جھت داده است .
م – ل – م ھا معتقد اند که در عصر امپرياليزم در کشورھای نيمه فيودالی –
نيمه مستعمره يا نيمه فئودالي  -مستعمره فقط از طريق انقالب دموکراتيک
نوين  ،زمينه گذار به سوسياليزم امکان پذير است  .واز اين طريق می توان
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که درتحت ديکتاتوری پرولتاريا بساط ظلم وستم را برچيد وعدالت اجتماعی
را برقرار نمود  .اما " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " برای اغفال توده
ھا وپرده پوشی از تجاوزات سوسيال امپرياليزم شوروی  ،با شعار ھای
کذايی " ريشه کن کردن مناسبات توليدی فيودالی وماقبل آن " وعده " عدالت
اجتماعی "  " ،برابری " واز بين بردن " استثمار فرد از فرد " را می دھد .
آنھا بجای " عدالت اجتماعی " انقياد ملی را به توده ھا تحميل نمودند وبه
جای از بين بردن ستم از جامعه  ،ستم را بيشتر دراين جامعه نھادينه ساختند
 .بخاطر منافع سوسيال امپرياليزم شوروی  ،دھات وقصبات وحتی شھر ھا
را به ويرانه تبديل نموده  ،ميليون ھا کشته ومعلول وميليون ھا آواره گی
بی خانمانی نتيجه ای تجاوزات شوم سوسيال امپرياليست ھا وغالمان گوش
بفرمان شان می باشد  .چنانچه تا ھنوز قريه جات اين درد ويران کن را با
خود حمل می کند .
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " درھمه جا تضادش را با فيوداليزم مطرح
می نمايد  ،ھيچگاه حاضر نيست درباره بورژوازی کمپرادور  ،سرنگونی
ومصادره سرمايه اش بحثی داشته باشد  .درحاليکه انقالب دموکراتيک وگذر
به سوسياليزم بدون انھدام فيوداليزم وبورژوازی کمپرادور بيروکرات
وبراندازی سلطه امپرياليزم و برقراری ديکتاتوری دموکراتيک خلق امکان
پذير نيست  .صدر حزب کمونيست ) مائوئيست ( افغانستان می گويد " :
در واقع مبارزه عليه بورژوازی کمپرادور جزء مھمی از مبارزات انقالبی
دموکراتيک نوين را تشکيل می دھد وپيروزی انقالب دموکراتيک نوين ،
عنصر مھمی از جھت گيری سوسياليستی انقالب مذکور است  .آن چنان که
بدون مبارزه عليه بورژوازی بيروکرات وکمپرادور وسرنگونی آن  ،انقالب
دموکراتيک نوين در کار نخواھد بود " .
درواقع " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " يک حزب سياسی جمھوری
خواه است  ،جمھوری خواھی اين حزب به معنی جمھوری خواھی
دموکراتيک ملی ضد فيوداليزم  ،ضد بورژوازی کمپرادور بيروکرات وضد
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امپرياليزم نبوده  ،بلکه اين جمھوری خواھی به معنی واقعی کلمه جمھوری
خواھی يک دولت با ساختار اقتصادی نيمه فيودالی و مستعمراتی بوده است .
ھمانطوريکه بورژوازی کمپرادور بروکرات پيوند تنگانگی با فئوداليزم دارد ،
به ھمان نسبت توسط انحصارات امپرياليستی پرورش می يابد .يکی از
مشخصات ويژه بورژوازی کمپرادور بروکرات داللی برای امپرياليزم می
باشد  .ھمين خصلت بورژوازی کمپرادور بروکرات است که در مقابل
امپرياليزم کامال تسليم می باشد .در جامعه نيمه فئودالی – نيمه مستعمره يا
مستعمره – نيمه فئودالی پيوند تنگاتنگ ميان فئوداليزم و بورژوازی کمپرادور
بروکرات خصلت ذاتی ساختار استثمار گرانه اين جوامع است .اين دو طبقه در
اين جوامع آنقدر به ھم مدخل اند که اکثر افراد شان در عين برخورداری از
موقعيت فئودالی  ،دارای موقعيت ھای بورژوازی کمپرادور بروکرات نيز می
باشند.
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " فقط لفظا خواھان رھائی از ستم ھای
گوناگون فئودالی است  .نه رھائی از ستم ھای گوناگون بورژوازی کمپرادور
بروکرات وابسته به امپرياليزم شوروی .اصال به موضوع مبارزه عليه
بورژوازی کمپرادور بروکرات تيپ وابسته به روس اشاره ھم نشده است.
طرح موضوع از طرف " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " در حقيقت امر
بيرون شدن توده ھا از زير باز ستم ھای گوناگون نيروھای وابسته به
امپرياليزم غرب و تسلط حاکميت نيروھای ستمگر فئودالی و بورژوازی
کمپرادو بروکرات دولتی وابسته به سوسيال امپرياليزم شوروی بوده است.
شعار استقالل و رھائی ملی از سلطه بيگانگان را ھمه سر ميدھند.
ھمانطوريکه ديروز ح.د.خ.ا تجاوز مستقيم و آشکار سوسيال امپرياليزم
شوروی را بنام " کمک برادرانه " و " وظيفه انترناسيونالستی " می خواند و
شعار می داد که افغانستان يک کشور " مستقل و غير منسلک" است .امروز
حامد کرزی اين شاه شجاع سوم تجاوز و اشغالگری امپرياليست ھا را "
مبارزه با تروريزم بين المللی " و " آزادی زنان " جار می زند و تمامی نيرو
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ھای ارتجاعی  ،متزلزل و تسليم طلب در محور اين شعار جمع گرديده و مھر
تاييد بر اين تجاوز گری زده اند و بدتر از ھمه " حزب آزادی خواھان " اين
تجاوز را " بارقه اميد در چشمان اشکبار مردم افغانستان " می خواند .اما فقط
مبارزه و مقاومت عليه کليه نظام منحط امپرياليستی در سطح ملی و ھمراھی
استوار يا چنين مبارزه ای در سطح بين المللی است مشخص که می سازد آيا
واقعا اين شعار ھا برای رھائی توده ھا از زير بار ستم است و يا اينکه فريب
مردم برای تثبيت و حفظ موقعيت ستمگرانه امپرياليستی و انقياد ملی
کشور.نيروھای ارتجاعی وابسته به امپرياليزم و بخصوص سوسيال امپرياليزم
ھميش برای منحرف کردن توده ھا از مبارزه طبقاتی شان  ،باز سازی دولتی و
رفرميزم را توصيه می کنند .اما نيروھای انقالبی ) مارکسيست – لنينيست –
مائوئيست ( برای سرنگونی کامل دولت ھای ازتجاعی اعم از سلطه امپرياليزم
– فئوداليزم و بورژوازی کمپرادور بروکرات و برقراری دولت انقالبی به
جای آن می باشند .کمونيست ھای انقالبی ھميش از فورمول معروف
مارکسيستی که عبارت از درھم شکستن ماشين دولتی کھنه و بر پايی قدرت
سياسی انقالبی و ايجاد ديکتاتوری پرولتاريا بر ويرانه ھای آن می باشد ،
پيروی می کنند .اين فورمولی است که اھميت جھانی داشته و برای کشور ھای
امپرياليستی و کشور ھای تحت سلطه به يک اندازه دارای اھميت و کار برد
می باشد .م – ل – م ھا برای سر نگونی کامل دولت ھای نيمه فئودالی – نيمه
مستعمره و يا نيمه فئودالی – مستعمره مبارزه می کنند و خواھان بر قراری
ديکتاتوری دموکراتيک خلق که شکل مشخص از ديکتاتوری پرولتاريا می
باشد  ،ھستند  :يعنی اين دولت  ،دولتی است ضد امپرياليزم  ،ضد فئوداليزم و
ضد بورژوازی کمپرادور بروکرات .يعنی در طول دوران مبارزه شان
خواھان بر اندازی اين سه کوه گران از دوش توده ھا می باشند .بدون بر
اندازی اين سه کوه امکان انتقال قدرت فوری به سوی سوسياليزم امکان پذير
نيست.
از رژيم ھای گذشته تا کنون ھيچگاھی ارتش وپوليس افغانستان يک ارتش و
پوليس ملی ودموکراتيک نبوده  ،بلکه يک ارتش و پوليس پوشالی تابع
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ونوکر بيگانه بوده و می باشد وبخصوص بعد از کودتای  7ثور  1357پوليس
وارتش افغانستان در خدمت تجاوزگران سوسيال امپرياليزم قرار داشت و
در شرايط کنونی زير بال و پر امپرياليست ھای اشغالگر به رھبری امپرياليزم
امريکا قرار دارند ودرجھت تامين منافع شان در حرکت بوده ومردم بيگناه
را به خاطر منافع آزمندانه امپرياليست ھا ونيروھای ارتجاعی به خاک وخون
می کشند .
قوه قضايی رژيم چه در زمان اشغالگران روسی و چه درحال فاقد ارزش
ھای دموکراتيک می باشد  .درقبال مردم احساس مسئوليت نکرده ونمی کند
وبا ساختار نيمه فئودالی  -ومستعمره مطابقت داشته ودارد  .رژيم ھای
گذشته وحال رژيم ھای بی کفايت  ،استفاده جو  ،ستمگر وزھر مھلک برای
توده ھا بوده اند  .رفع اين نواقص فقط با بر پايی ومقاومت مسلحانه توده ھا
که به شکل جنگ خلق متبارز می گردد واز طريق محاصره شھر ھا از
طريق دھات وسرنگونی سه کوه عمده وايجاد يک ديکتاتوری دموکراتيک
خلق امکان پذير است وبس  .از طريق ديکتاتوری دموکراتيک خلق و گذر
فوری آن به سوی سوسياليزم می توان که بساط استثمار فرد از فرد را بر
چيد و به ھرگونه مظالم اجتماعی خط بطالن کشيد .
آنچه که در شرايط زمان اشغال روسھا در افغانستان اتفاق افتاد  ،يک تحول
سياسی به مفھوم سرنگونی دولت ھای ارتجاعی با ساختار اقتصادی نيمه
فيودالی  -نيمه مستعمره نبوده  ،بلکه استقرار يک رژيم نيمه فئودالی –
مستعمره به شکل کامل آن بوده است  .ھمانطوريکه ھمين امروز رژيم
حامد کرزی به آن تکيه دارد .
درزمان تجاوز روسھا تضاد بين ملل تحت ستم و شئونيزم مليت حاکم
کماکان يکی از تضاد ھای مھم جامعه باقی ماند وبه ھمان طريق تضاد
ميان زنان و شئونيزم مرد ساالر نيز به ھمان شکلش ادامه داشت  .حل اين
تضاد ھا فقط و فقط از طريق انقالب قھری ودرھم شکستن کامل ماشين دولتی
ولغو مالکيت خصوصی يعنی ايجاد جامعه کمونيستی امکان پذيراست.
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تازمانيکه مالکيت خصوصی پابرجا باقی بماند خواھی نخواھی تضاد ميان ملل
ستم ديده وشئونيزم طبقه حاکم وھمچنان تضاد ميان زنان وشئونيزم مرد
ساالرباقی خواھد بود وسخت جانی خود را نشان می دھد.
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " در " برنامه عمل " خويش می نويسد که
 " :انقالب ما خصوصيت ضد فئودالی دارد به ھمين علت انقالب
دموکراتيک است " و به ھمين ترتيب خصلت ملی بودن را اينطور بيان می
دارد  " :انقالب ثور که ھدف آن تامين ترقی و پيشرفت کشور است د
رضديت با امپرياليزم قرار دارد  ...انقالب ملی ضد امپرياليستی است " .
اوال طوريکه تاريخ ھم اثبات نمود " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " ضد
فئوداليزم نبوده است  .ثانيا اينکه دموکراتيک بودن يعنی ضد فئوداليزم و
ضد شئونيزم مردساالرانه نيمه فيودالی است ورفع کامل ستم بر زنان است.
به ھمان قسم ملی بودن تنھا به معنی ضد امپرياليزم نيست  ،بلکه ضد
امپرياليزم  ،ضد بورژوازی کمپرادور بروکرات و ضد شئونيزم طبقه حاکمه
مليت پشتون وخواھان تامين حق تعيين سر نوشت برای تمام مليت ھای
افغانستان می باشد .
برنامه حزب کمونيست ) مائوئيست ( افغانستان مضمون و وظايف و جھت
گيری انقالب دموکراتيک نوين درافغانستان را جمعبندی نموده و تحت عنوان
" مضمون و وظايف انقالب " می نويسد  " :خصلت مستعمره – نيمه
فئودالی جامعه مناسبات توليدی مستعمراتی – نيمه فئودالی حاکم بر جامعه
وتضادھای طبقاتی واجتماعی ناشی از اين مناسبات و خصلت  ،مضمون
ووظايف مرحله فعلی انقالب افغانستان را معين می نمايد ،انقالب افغانستان
به مثابه يک تحول سياسی  ،اقتصادی  ،فرھنگی واجتماعی بنيادی  ،در
مرحله فعلی بايد نظام مستعمراتی – نيمه فئودالی را سرنگون نمايد و خصلت
جامعه را د رجھت کسب استقالل وآزادی حقيقی وتامين منافع خلقھای کشور
از اساس تغيير دھد .
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وظيفه عمده اين انقالب در شرايط فعلی دفع و طرد اشغالگران امپرياليست ،
سرنگونی رژيم دست نشانده وکسب استقالل و آزادی حقيقی برای کشور
ومردما ن کشور است  .وظايف بزرگ سه گانه اين انقالب در مرحله فعلی
عبارتند از  :قطع سلطه امپرياليزم  ،سرنگونی نيمه فئوداليزم و مصادره
سرمايه کمپرادور  ،مرتبط با اين وظايف بزرگ دو وظيفه مھم اجتماعی
ديگر اين انقالب  ،يکی سر نگونی شئونيزم ملی وستمگری ملی وتامين حق
تعيين سرنوشت برای تمام مليت ھا است وديگری سرنگونی شئونيزم مرد
ساالر نيمه فئودالی در راستای رفع کامل ستم بر زن وتامين تساوی کامل
ميان زنان ومردان  .بدين صورت انقالب افغانستان در مرحله فعلی دارای
مضمون ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی بوده و انقالبی است ملی و
دموکراتيک .
ملی به خاطر کسب استقالل و آزادی ملی از دست امپرياليزم يکی از وظايف
بزرگ آنست .
ملی به خاطری که مصادره سرمايه کمپرادور يعنی سرمايه انحصاری
وابسته به امپرياليزم يکی از وظايف بزرگ آنست  .ملی بخاطری که
سرنگونی شئونيزم طبقه حاکمه مليت پشتون وتامين حق تعيين سرنوشت
برای تمام مليت ھای کشور يکی از وظايف مھم اجتماعی محسوب می گردد .
دموکراتيک بخاطری که سرنگونی نيمه فيودالی يکی از وظايف بزرگ آن
محسوب می گردد دموکراتيک بخاطری که سرنگونی شئونيزم مرد ساالر
نيمه فيودالی يکی از وظايف اجتماعی مھم آنست " ) تاکيدات از من است (
صدر حزب کمونيست ) مائوئيست ( افغانستان ميگويد  " :اصوال در عصر
حاضر که سيستم امپرياليستی برتمام جھان مسلط است ونظام سرمايه داری
خود آماج انقالب جھانی است  ،انقالب ملی – دموکراتيک درکشور تحت
سلطه مستعمره – نيمه فئودال مثل افغانستان بايد در جوھر خود يک انقالب
ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی تا به آخر باشد  .چنانچه تحوالت ضد
امپرياليستی و ضد ارتجاعی توسط انقالب تا به آخر دنبال نگردد ،حتی يک
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انقالب پيروزمند در فرجام فقط و فقط تغييراتی در درون سيستم بوجود می
آورد دروسلطه امپرياليزم وارتجاع در اساس پا بر جا می ماند .
انقالب ملی – دموکراتيک افغانستان زمانی می تواند يک انقالب ضد
امپرياليستی وضد ارتجاعی تا به آخر محسوب گردد که جزء جدايی ناپذير از
انقالب جھانی ضد امپرياليستی وضد ارتجاعی پرولتاريا و خلقھای جھان
باشد  .چنين انقالبی نه تنھا مستلزم برچيدن سلطه امپرياليزم وارتجاع از
افغانستان است  ،بلکه دارای جھت گيری عليه کل سيستم مسلط جھانی نيز
بايد باشد  ،بدين جھت نيز انقالب ملی  -دموکراتيک افغانستان نمی تواند
دارای جھت گيری سرمايه دارانه باشد  .در واقع در عصر حاضر تحت
شرايط بين المللی حاکم و مسلط موجود  ،زمينه ای برای رشد مستقل سرمايه
دارانه درکشور تحت سلطه مستعمره – نيمه فيودال مثل افغانستان وجود
ندارد .
با وجوديکه نمی توان انقالب افغانستان را درمرحله کنونی يک انقالب
سوسياليستی محسوب کرد  .اما بايد راه را برای انقالب سوسياليستی ھموار
سازد چنين انقالبی نه يک انقالب دموکراتيک کھن  ،بلکه يک انقالب
دموکراتيک تيپ جديد  ،يعنی انقالب دموکراتيک نوين است ".
کودتای رويزيونيست ھای وطنی عالوه بر اينکه عليه کل سيستم مسلط
سرمايه داری جھانی نبود  ،بلکه جھت گيری عليه سرمايه داری کمپرادور
بيروکرات افغانستان نداشت  .لبه تيز مبارزاتی توسط شعار ھای تند وميان
خالی عليه فئوداليزم نيز به منظور برجسته ساختن نقش بورژوازی کمپرادور
بيروکرات در افغانستان بود .بدين منظور بود ھيچگاھی در " مرامنامه "
حزبی شان عليه شئونيزم ملی و ستمگری ملی موضع گيری نداشتند .
وھيچوقت از مصادره سرمايه بورژوازی کمپرادور بيروکرات صحبتی
نکرده در راه سرنگونی شئونيزم مرد ساالر ورفع کامل ستم بر زن وتامين
تساوی کامل ميان زنان و مردان مبارزه نکردند  .وھيچگاھی حق ملل در
تعيين سرنوشت شان بخوبی نشان داد که يک گام دراين راستابرنداشتند  .با
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تمام اين اعمال بی شرمانه مدعی اند که " حزب ما  ،حزب د  .خ  .ا پيش
آھنگ طبقه کارگر وتمام زحمتکشان کشور است " )درسھای از برنامه عمل
حزب دموکراتيک خلق افغانستان  -صفحه  (35وھم چنين در صفحه 14
ھمين اثر می نويسند  " :قبل از انقالب طبقات حاکمه استثمار گر  ،بخاطر
حفظ حاکميت وتسلط شان نفاق ملی را دامن ميزدند  ،اقوام وقبايل مليتھای
باھم برادر را در دشمنی با ھمديگر تحريک می کردند  .انقالب تساوی کامل
حقوق تمام مليتھا  ،اقوام وقبايل کشور را اعالم نمود " حال می بينيم که واقعا
ھمانطوريکه " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " در " برنامه عمل "
خويش ادعا نموده " حزب پيش آھنگ طبقه کارگر " است يا اينکه حزب
پيش آھنگ بورژوازی  " .حزب دموکراتيک خلق افغانستان " در صفحه 4
شماره ششم جريده " خلق " می نويسد  " :دموکراسی برای ھمه  -نه برای
يک طبقه خاص "  .اين شعار بدون چون وچرا يك شعاربورژوازيست " .
حزب دموكراتيك خلق افغانستان" با طرح اين شعاررك و پوست كنده
ماھيت رويزيونيستی اش را آشکار ساخته و زير عنوان " دموکراسی برای
ھمه " اھداف وسياستھای بورژوا کمپرادور را پياده نمايد و دموکراسی
بورژوايی را مافوق طبقات بيان کند در حاليکه دموکراسی خالق در جھان
وجود ندارد درعصر امپرياليزم در جوامعی ماننه جامعه افغانستان
دموکراسی " برای ھمه " پاک و پاکيزه عاري از تعفن فيوداليزم نه ممکن
است و نه مطلوب  .مھمترين جنبه دموکراسی طبقاتی بودن آن است  .بدين
لحاظ دموکراسی بورژوازی يعنی ديکتاتوری بورژوايی ودموکراسی
پرولتری نيز به ھمان قسم عبارت از ديکتاتوری پرولتاريا است  " .حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " با اھداف بورژوا مآبانه خويش می خواھد که
جنبه طبقاتی دموکراسی را بپوشاند  .اما پرولتاريا و حزب پيش آھنگ آن
صريح وآشکار بر جنبه طبقاتی دموکراسی تاکيد می ورزند  .و رک و
پوست کنده اظھار می دارند که بدون ديکتاتوری پرولتاريا واستحکام آن
رسيدن به جامعه بدون طبقه غير ممکن است  .روی اين ملحوظ است که
پيشوايان بزرگ پرولتری ) مارکس انگلس – لنين  -استالين ومائوتسه دون
( ھميشه روی ديکتاتوری پرولتاريا تاکيد ورزيده اند .
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درکشورھای نيمه مستعمره  -نيمه فئودالی ويا مستعمره  -نيمه فئودالی مساله
محوری عموما ديکتاتوری دموکراتيک خلق به مثابه شکلی از ديکتاتوری
پرولتاريا است  .اتکاء به ديکتاتوری پرولتاريا وعدم اتکاء به ديکتاتوری
پرولتاريا  ،خط مرز ميان م – ل – م ھا ورويزيونيست ھا کشيده است  .لنين
در انقالب پرولتری وکائوتسکی مرتد می نويسد  " :عالمت ضروری شرط
حتمي ديکتاتوری سرکوب قھری استثمار گران بعنوان يک طبقه وبنابر اين
نقض " دموكراسي خالص " يعني نقض برابري وآزادي درمورداين طبقه
است  ".کائوتسکی در مورد ھمه چيز سخن گفته به جز " نکته عمده يعنی
به جز اين نکته که پرولتاريا بدون درھم شکستن مقاومت بورژوازی  ،بدون
سرکوب قھری مخالفين خود نمی تواند پيروز گردد وھر جا که " سرکوب
قھری " در ميان باشد و " آزادی " نباشد  ،البته دموکراسی ھم نيست
کائوتسکی اين نکته را نفھميده است " ) لنين – مجموع مقاالت  -انقالب
پرولتری و کائوتسکی مرتد  -صفحه  ) ( 638ھمه جا تاکيدات از لنين است
(
اينک نمونه ھای ديگری از " پيش آھنگ " بودن اين حزب را به بررسی
می گيريم  " :جلب سران قبايل وشخصيت ھاي با اعتبار محلی در مناطق
قبايلی وھم چنان نورستان و ھزاره جات  " ، " ...الزم است تا تماس ھای
فعال با شخصيت ھای رژيم گذشته وھم چنان با احزاب اسالمی که متمايل
اند تا مشی مستقل را تعقيب نمايند بر قرار سازيم "  " ،مالک خصوصی
حق قانونی دارد تا صاحب کامل پروژه خود باشد "  " ،الزم خواھد بود تا
کنفرانس سراسری متشبثين خصوصی وتاجران داير گردد  .ما طرفدار رشد
و شگوفايی تجارت ھستيم  ،تاجر سفير صلح است " ودر آخر نتيجه می
گيرد که " بيائيد تجارت کنيم نه جنگ "  .تمام نقل قول ھا از " فشرده بيانيه
نجيب در پلنوم فوق العاده حزب دموکراتيک خلق افغانستان صفحات -13
 24 – 15 -14و  " 26گرفته شده است .
اينست نمونه ديگری از " پيش آھنگ " بود ن ح  .د  .خ  .ا " جلب سران
قبايل وشخصيت ھا ی با اعتبار محلی " وھم چنين " تماس فعال با شخصيت
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ھای رژيم گذشته و احزاب اسالمی " به معنی واقعی آن تامين منافع
فيوداليزم و بورژوازی کمپرادور است  ،زيرا" سران قبايل و شخصيت
" شخصيت ھای رژيم گذشته و احزاب اسالمی
ھای با اعتبار محلی " ،
" ھمه ای ايشان نمايندگان فئوداليزم و بورژوازی کمپرادور اند .رژيم
دست نشانده با ترفندھای رياکارانه بنام کارگر ودھقان وبنام " حزب پيش
آھنگ طبقه کارگر " می خواست توده ھا را فريب داده و ايشان را در محور
رژيم ستمگر مستعمره – نيمه فئودالی گرد آورد .
رويزيونيست ھای " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " با رژيم ھای گذشته
) شاھی و جمھوری داود خان ( ھميش کوشيدند تا دست حمايتی رژيم ھا را
"
پشت سر خود داشته باشند وبا شعارھای " گذار مسالمت آميز " ،
انتقال مسالمت آميز " و مبارزات سياسی " کامال علنی  ،قانونی و پارلمانی
" به سازش با ساير اشکال استثمار درآمده بودند ودر قبال نيروھای انقالبی
که خواھان بقدرت رسيدن طبقه کارگر از طريق انقالب و سرنگونی کامل
حاکميت ستمگرانه بودند  ،اغلبا رفتار کج دار ومريض داشته و بسا اوقات در
مقابل شان قرار می گرفتند و حتی به عنوان اعتصاب شکن و چماقدار رژيم
ھای گذشته عمل نمودند  .بعدا موضوع اعتصاب شکنی را از قول خود شان
به بحث می گيريم .
زمانيکه رژيم شاھی در اثر کودتای  26سرطان  1352سقوط نمود " .
حزب دموکراتيک خلق افغانستان " بيانيه " خطاب به مردم " را برای داود
خان نوشت  .از کميته مرکزی داود خان گرفته تا پست ھای وزارت ،
رياست و ولسوالی ھا را اشغال نمود  .برای رژيم داود خان گلو پاره نمود .
ھمانطوريکه در زمان رژيم شاھی بر دست شاه بوسه زدند و اورا " مترقی
ترين شاه جھان " خواندند به ھمان قسم داود خان را تاآن مرحله ستودند که
گفتند در افکار وعقايدش " ايده ھای سوسياليزم " وجود دارد و می تواند از
طريق رشد " سکتور دولتی اقتصاد " جامعه را از مظالم اجتماعی برھاند .
اين رگه ھا و گرايش ھا بعد از سپری شدن مدتی از قدرت رويزيونيست ھا
دوباره ايشان را متمايل به " شخصيت ھای برجسته رژيم ھای گذشته "
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نموده است و به خوبی درک نمودند که امکان رشد بورژوازی کمپرادور
بيروکرات بدون فئوداليزم غير ممکن است به ھمين نسبت تمايل به نمايندگان
فئوداليزم ) احزاب اسالمی ( پيدا نموده اند .
درطول تاريخ مبارزات طبقاتی بخوبی نشان داده که در جوامع طبقاتی جنگ
اجتناب ناپذير است  .زيرا بورژوازی کمپرادور که با فئوداليزم مدخل گرديد و
با ھزاران پيچ ومھره با ھم متصل اند  .به ھمين ترتيب روابط نا گسستنی با
امپرياليزم دارد  .بخواھی نخواھی توده ھا بخاطر احقاق حقوق شان به
مبارزات واعتراضات ميپردازند  .رژيم ھای ارتجاعی که حامی منافع
تاجران وفئوداالن اند به سرکوب شان اقدام می کنند .بدين ملحوظ ھيچگاه "
حزب پيش آھنگ طبقه کارگر " مدعی نمی شود که " تاجر سفير صلح است
" و " مالک خصوصی حق قانونی دارد که صاحب پروژه خود باشد " اين
مسئله که " تاجر سفير صلح است " بدين معنی است كه طبقه کارگر وديگر
زحمتکشان جنگ طلب اند وجنگ را در جامعه تحميل می کنند  .درحاليکه
علت اساسی جنگ ھا موجوديت ھمين تاجران بيروکرات می باشد که جنگھا
را بر توده ھا تحميل می کنند  .وقتيکه می گويند که " مالک خصوصی حق
قانونی دارد که صاحب پروژه خود باشد " بدين معنی که ادعای کارگران
وديگر زحمتکشان نادرست و غير قانونی است  .ھمين مسئله است که جنگ
را ناگزير می سازد  .زيرا قانون ھای ارتجاعی بيروکراتيک به سرمايه داران
و فيوداالن حق می دھد تا سرمايه واراضی شان را حفظ نموده و از
زحمتکشان بھره گيری نمايند  .اين وضعيت روز بروز شرايط زندگی را بر
مردم تنگ نموده و توده ھا خواھان حق خود می گردند  .مالکين وسرمايه
داران با استفاده از قانون آنھا را سرکوب می کنند لذا تضاد بشکل مشخص
آن که ھمانا جنگ است متبارز می گردد .
با تحليل مسايل فوق با جرآت می توان گفت که " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " يک حزب رويزيونيستی ونماينده بورژوازی کمپرادور بيروکرات
وابسته به روس بوده نه يک حزب " پيش آھنگ طبقه کارگر "  .برھمين
اساس است که اينھا خواھان اين بودند که ميش و گرگ را باھم آب دھند .
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چنانچه مدعی اند که  " :پايه واساس حاکميت سياسی زحمتکشان را در
افغانستان اتحاد کارگران و دھقانان با پشتيبانی واشتراک ھمه زحمتکشان
وتمام وطنپرستان واقعی  ،سربازان و افسران نيروھای مسلح انقالبی  ،کسبه
کاران و روشنفکران مترقی  ،سرمايه داران وتاجران ملی  ،شخصيت ھای
مذھبی وشخصيت ھای با اعتبار تمام مليتھا  ،اقوام وقبايل ساکن کشور ما
تشکيل می دھد "  ) .درسھای از برنامه عمل حزب دموکراتيک خلق
افغانستان صفحه  ( 17برھمين استراتيژی وخط مشی بود که " جبھه ملی پدر
وطن " وبه تعقيب آن " مشی مصالحه ملی " با تاجران و فئوداالن ريخته شد
و دوباره اتحاد نامقدس خائنين براين محور تشکيل گرديد  .چنانچه مدعی اند
که می توانند جامعه شگوفا وسعادتمند به اتحاد ھمين تاجران و سرمايه داران
بسازند  .در صفحات  50و  51درسھای از برنامه عمل  ...مدعی اند که "
تاثير مناسبات سرمايه داری بر ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعه ما نسبتا
ضعيف است  .حزب ضمن تامين وتحکيم وحدت ملی و وطنپرستانه در مرحله
انقالب دموکراتيک ملی از امکانات ناشی از اين وضع استفاده کرده و در امر
اعمار جامعه سعادتمند و شگوفان آينده تاجران و سرمايه داران و طنپرست ،
پيشه وران و ھم چنان سران قبايل  ،علما و روحانيون وتمام آنانی را که
حاضرند دراين امر شريفانه سھم گيرند شامل می سازد "  " .پايه واساس
حاکميت سياسی " در ھر دولت را فقط يک طبقه می سازد اگر قدرت سياسی
بدست بورژوازی باشد " پايه واساس حاکميت سياسی " مربوط بورژوازی
است و اگر قدرت بدست پرولتاريا وديگر زحمتکشان باشد  ،بورژوازی درآن
سھمی ندارد  .اين بحث وکلی گويی ھا خصيصه ذاتی امپرياليست ھا
ونيروھای ارتجاعی است که بنام زحمتکش دست و پای زحمتکشان را ده
برابر به زنجير استبداد می بندد " ھر دموکراسی يک ديکتاتوری طبقاتی است
 .دموکراسی بورژوايی يک ديکتاتوری طبقاتی  ،ديکتاتوری اقليت
استثمارگران است  ،ودموکراسی پرولتاريا نيز يک ديکتاتوری طبقاتی ،
ديکتاتوری اکثريت عظيم زحمتکشان واستثمار شوندگان است  .تنھا با تکيه
بر رابطه ای بال واسطه دولت با مبارزه طبقاتی است که سررشته تحليل
ماترياليستی دولت بدست می آيد " لنين می گويد  " :ديکتاتوری قدرت مطلق
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ماورا قانون بورژوازی و يا پرولتاريا است " در واقع در تعريف لنين سخن
از سرکوبی و قھر ،سرکوبگر دستگاه دولت و ارگانھای تخصصی اين
دستگاه يعنی ارتش  ،پوليس  ،دادگاه ھا وغيره نيست  .سخن ازاين نيست که
دولت تنھا از طريق قھر عمل می کند  .سخن از اين است که دولت برمنافع
عمومی واراده عام متکی نبوده بلکه بر تناسب قوا ميان طبقات عمل می نمايد
 .اين تناسب قوا البته قھری است  ،بدين معنا که واقعا ھيچ قانونی حد آنرا
تعيين نمی کند  .چرا که تنھا بر پايه اين تناسب قواست که قوانين تدوين ميشود
 .آنھم نه برای زير سوال بردن قوه قھريه  ،بلکه برای صحه گذاشتن به آن .
مارکسيست – لنينيست – مائوئيست ھا بر اين عقيده اند که کشمکش ھای
طبقاتی موجود بين طبقات يعنی ستمگر وستمکش  ،استثمار کننده واستثمار
شونده از سلطه مالکيت خصوصی بر وسايل توليد ناشی می شود  .اين مالکيت
در يک مرحله معين از تاريخ بوجود می آيد ودرمرحله معينی نابود شده و
از بين می رود  .با از بين رفتن مالکيت خصوصی  ،استثمار و ستم نيز
رخت می بندد  .بايد توجه داشت که مالکيت خصوصی ھيچگاھی به خودی
خود از بين نمی رود  ،برای نابودی آن بايد که خلقھای سراسر جھان
ومردمان تحت ستم  ،مبارزات انقالبی شانرا تحت رھبری حزب پيش آھنگ
طبقه کارگر ) حزب کمونيست انقالبی ( جرآت مندانه به پيش برند  .نه "
حزب پيش آھنگی " که مالکيت خصوصی را قانونی می داند  .چنين حزبی
يک حزب بورژوا رفرميست است  .احزاب انقالبی کامال اعتقاد دارند تا
زمانيکه مالکيت خصوصی وجود داشته  ،استثمار وستم نيز موجود است .
يگانه راه براندازی طبقات ستمگر فقط از طريق قھر انقالبی امکان پذير است
 .در کشورھای تحت سلطه ) مستعمره  -نيمه فيودال ويا نيمه مستعمره – نيمه
فئودال ( قھر انقالبی کارگران وزحمتکشان به شکل جنگ خلق از طريق
محاصره شھرھا از طريق دھات تحت رھبری حزب پيش آھنگ پرولتاريا
متبارز می گردد .
ھر حزب وجريانی که گمان نمايد که از بين رفتن ستم واستثمار می تواند از
راھی جز انقالب قھری وسلب مالکيت از مالکين انجام شود  .بنا بقول لنين
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بايد از نھادن نام مارکسيست بر خود صرف نظر کند  " .حزب دموکراتيک
خلق افغانستان " طوريکه " مرامنامه حزبی " و " برنامه عمل " شان بيا ن
می دارد  .معتقد اند که می توان از راه ھای مبارزات سياسی " مسالمت آميز
" کامال علنی  ،قانونی و پارلمانی " وھمچنين از طريق " گذار مسالميت
آميز " با اتحاد تاجران وسرمايه داران بساط ستم واستثمار را برچيد به
ھمين خاطر است که " تاجر " را " سفير صلح " می خوانند و می گويند که
" مالک خصوصی حق قانونی دارد تا صاحب کامل پروژه خود باشد " واز "
تاجران وسرمايه داران " دعوت به " جبھه ملی پدر وطن " و " مشی
مصالحه ملی " نموده اند  .لنين خاطر نشان می سازد که " مضمون سياسی
اپورتونيزم و سوسيال شئونيزم با ھمديگر ھمانند است  ،ھمکاری با طبقات ،
استنکاف از ديکتاتوری پرولتاريا  ،استنکاف از عمليات انقالبی  ،شناسايی
بدون قيد وشرط قوانين بورژوازی  ،بی اعتمادی نسبت به پرولتاريا واعتماد
به بورژوازی  .سوسيال شئونيزم – ادامه مستقيم وتکميل سياست ليبرالی ...
کارگری انگليسی ميلرانيزم برنشتينيزم است " ) مجموع مقاالت – اپورتونيزم
وورشكستگي انترناسيونال دوم صفحه ." ( 387
تاريخ تاکنون سراغ ندارد که نمونه ای گذار مسالمت آميز از سرمايه داری به
سوسياليزم بوقوع پيوسته باشد  " .اما پيشگويانی که تمام اميد خود را به گذار
مسالمت آميز بسته اند از موضع ايده آليزم تاريخی حرکت کرده و اساسی ترين
تضاد ھای جامعه سرمايه داری را انکار نموده و آموزش مارکسيزم -
لنينيزم را در باره مبارزات طبقاتی رد کرده وقضاوت ھای ذھنی کامال بی
اساس بعمل می آورند  .اين اشخاص که از مارکسيزم سرباز می زنند چگونه
می توانندکه از مارکس مدد گيرند ؟  ...حزب پرولتری به ھيچوجه نبايد فکر
رھنمون انقالبی وتمام کار خود را بر پايه اين فرض بنا نھد که امپرياليزم
ومرتجعين به تحولی مسالمت آميز با طيب خاطر رضائيت می دھد " )
مجموعه  9تفسير – صفحه  " ( 28حزب دموکراتيک خلق افغانستان " با اين
استدالالت کذايی خود در سراشيبی اپورتونيزم غلطيده وبه يک ناسيوناليست
بورژوا تغيير ماھيت داد " وبه زائيده امپرياليزم تبديل گرديده است .
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لنين می نويسد  " :ھرگونه خيال باطل درباره تبعيت مسالمت جويانه
سرمايه داران از اراده اکثريت استثمار شوندگان وھرگونه گمان در باره
گذار مسالمت آميز رفرميستی به سوسياليزم نه تنھا حد اعالی تنگ نظری بی
شعورانه می باشد  ،بلکه مستقيما فريب کارگران  ،پرده پوشی برده داری
مزدوری سرمايه داری و مخفی داشتن حقايق است " ) نقل از  9تفسير –
تفسير ششم صفحه . ( 12
درباره مبارزات سياسی " مسالمت آميز  ،کامال علنی  ،قانونی وپارلمانی "
قبال بطور مفصل صحبت نمودم و فقط اينجا به تذکار دو نقل از لنين بسنده می
نمايم  " :ما در بين مھندسين شوروی  ،معلمين شوروی در بين کارگران
ممتاز يعنی متخصصين که در بھترين شرايط کارخانه ھای شوروی کار می
کنند دائما شاھد احيای بال استثنا تمام خطوط منفی پارلمانتاريزم بورژوازی
ھستيم وتنھا با مبارزه ای مکرر خستگی ناپذير طوالنی و پيگيری در راه
رشد روحيه سازماندھی ونظم پرولتارياست که اندک اندک بر اين بال پيروز
) جلد  31ترجمه فارسی صفحه  (770به ھمين ترتيب
خواھيم شد " ...
لنين در جلد  25ترجمه فارسی صفحه  533می نويسد که " راه خروج از
پارلمانتاريزم  ،انھدام تشکيالت انتخاباتی واصل انتخابات نيست  ،بلکه
اينست که اين تشکيالت از محفل وراجی به تشکيل مؤثر بدل شود " .
موضوع ديگر که " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " به آن به اصطالح
افتخار می کند اينست که می گويد " قبل از انقالب ثور طبقات حاکمه
استثمار گر  ،بخاطر حفظ حاکميت تسلط شان نفاق ملی را دامن ميزدند ،
اقوام وقبايل و مليتھا ي باھم برادر را در دشمنی باھم ديگر تحريک می
کردند  .انقالب تساوی کامل حقوق تمام مليتھا  ،اقوام وقبايل کشور را اعالم
نمود " .
به اين شکی وجود ندارد که موجوديت وتسلط حاکميت تمام نيروھای
ارتجاعی بر بنياد تفرقه افگنی استوار است  .سوال اينجاست که ما " اعالم
تساوی حقوق برابر " برای مليتھای مختلف افغانستان  ،مليتھا به تساوی کامل
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دست می يابند ؟ اگر چنين باشد پس در سطح جھان ستم  ،استثمار و نابرابری
وجود ندارد و رژيم دست نشانده حامد کرزی نيز حامی توده ھا است  .زيرا
در قانون گفته که "ھمه اتباع کشور در برابر قانون برابرند" وبه ھمين
طريق در قانون قالبی اش ياد آور شده که " زنان و مردان با ھم برابر اند "
اين ادعاھای بورژوا مآبانه ھيچ تغييری در شيوه زندگی توده ھا و مليتھای
مختلف افغانستان تغيير مثبتی بوجود نياورده  ،بلکه روز بروز وضعيت شان
بدتر گرديده ودامنه نفاق بين مليتھا گسترده تر شده است  .چنانچه " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " برای حفظ وسلطه حاکميت خويش بر خاين
ترين وبی اراده ترين افراد بنام ھای مليشی وکندک ھای قومی متکی گرديد
واز اين سلسله به اختالفات قومی و منطقه ای دامن زد  .به ھمين ترتيب ابتدا
دوستم را در سمت شمال مسلح نمود وآھسته آھسته ترفيع نمود وبدرجات
مختلف نظامی نايل آمد  .درطول دوران سياه زندگی مليشی دوستم  ،آن
جنايتی که از دست وی آمد دريغ ننمود  .چنانچه شخص کشتمند به تعصبات
قومی وبدکاری ھای دوستم معترف است  .او در صفحه  1053کتاب ياد
داشتھای سياسی ورويداد ھای تاريخی اش می نويسد  " :سربازان ازبک تبار
با گروه ھای مسلح پشتون در می افتادند و خصومت ھای خونين تباری و
قومی در ميان ھر دوطرف دامن زده می شد  .برخی از بدنامی ھای نيروھای
دوستم ناشی از اين روحيه وفضا بود" گفته کشتمند به خوبی بيانگر آنست
که " بدکاری ھايی " نيروھای دوستم از تعصبات " تباری و قومی ناشی "
می شده ورژيم مزدور در سرتاسر دوران حاکميتش از اين نيروھای خاين
وبدنام حمايت کردند ومردم را بنام قوم  ،منطقه ومليت به جان ھم انداختند .
تساوی حقوق کامل مليتھای مختلف افغانستان فقط وفقط از طريق مبارزات
قھری وسرنگونی رژيم ھای ارتجاعی وسلب مالکيت از مالکين و ايجاد
ديکتاتوری دموکراتيک خلق در کشور ھا ی تحت سلطه امکان پذير است .
اين مشکل را نميتوان با فرمان و يا رفرم حل نمود .
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پايه واساس حاکميت اقتصادی
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان "
را
وابستگی به اقتصاد شوروی تشکيل ميداد
اساس اقتصاد سوسيال امپرياليزم شوروی را سرمايه انحصاری دولتی تشکيل
می داد  .مبنای حرکت اورا ھمين سرمايه انحصاری دولتی تعيين مينمود .
يعنی سياست تجاوز و جنگ و نه آنچه که او با سر وصدا براه انداخت و
تبليغ می نمود " سياست خارجی مبتنی بر صلح " .
چپاول و غارتگری خصيصه ذاتی امپرياليست ھا است  .ھدف اساسی تمام
فعاليت ھای امپرياليست ھا بدست آوردن سود ھای ھنگفت برای سرمايه
ھای انحصاری است  .لذا امپرياليزم بدون غارت و چپاول  ،بدون تجاوز
وتوسعه طلبی نمی تواند به حيات خود ادامه دھد  " .ماھيت ويژه امپرياليزم
دقيقا آنست که نه تنھا برای الحاق کشور ھای زراعتی  ،بلکه برای الحاق
کشورھای بسيار صنعتی نيز می کوشد " .
بنابرماھيت امپرياليزم وسوسيال امپرياليزم  ،اشکال متنوع تجاوز و
غارتگری بصورت روز افزونی نمايان گرديده و می گردد  .خلقھای جھان
به چشم سر ديدند که حرف وعمل سوسيال امپرياليزم شوروی در تناقض
قرار داشت  .زير نام " کمک " چپاول وغارت نمود  .درحاليکه از "
صلح و آشتی " حرف می زد  ،ديوانه وار درگير توسعه نظامی بود  .بدون
ھيج اصولی به کشورھای ديگر حمله نمود  .حکومت ھای شانرا واژگون و
کشور شانرا اشغال ويا تجزيه نمود  .مثال برجسته آن اشغال چکسلواکی در
سا ل  1968ميالدی وافغانستان در  6جدی  1358شمسی می باشد  .در
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شرايط کنونی تجاوز به کشور گرجستان و تجزيه نمودن آن کشور است .
لنين خاطر نشان ساخته است " رويزيونيزم برای آنکه به يک پديده بين
المللی تبديل گردد پايه اقتصاديش دقيقا طفيلی گری و زوال يابندگی سرمايه
داری است "  ،زمانيکه رويزيونيست ھای شوروی پالن حمله به چکسلواکی
را گرفتند  ،قبل از حمله چند بار با رھبران چکسلواکيا به گفتگو نشتند .در
جريان گرماگرم گفتگو و طرحات دوستی ناگھان به چکسلواکی حمله نموده
وآن کشور را اشغال کردند  " .در آستانه حمله به چکسلواکی در سال 1968
رويزيونيست ھای شوروی چندين بار با رھبران چکسلواکی " مذاکره "
کردند  .آنان به توافق رسيده بودند که ستون ھای ارتش شوروی که درحال "
تمرين " نظامی بودند  ،برای مستحکم ساختن " دوستی " بين دو کشور
عقب به نشينند  ،حتی درباره يک بولتن رسمی انتشار دادند  .الکن در
گرماگرم طنين " دوستی " رويزيونيست ھای شوروی با پيروی از نيرنگ
جنگی " شبيخون " ھيتلر به لھستان  ،ناگھان باارتش خود چکسلواکی را
اشغال نمودند " .سوسيال امپرياليزم شوروی بخاطر منافع آزمندانه و تحقق
جاه طلبی وحشيانه خويش از ھيچ نوع اعمال شريرانه ای ابا نداشت  .او با
تجاوز و اشغالگری در پی بدست آوردن منافعش  ،منافع ملی ديگر
کشورھا را تاراج می نمود.
دارودسته رويزيونيست ھای شوروی مالکيت سوسياليستی را در شوروی
به مالکيت انحصاری دولتي تبديل نمودند ،ايشان با طرح به اصطالح "
سيستم نوين اقتصاد " اجازه دادند  .تا اصل سرمايه داری  ،سود  ،ھدايت
کننده تمام فعاليت ھای اقتصادی بنگاه ھا شود  .يک طبقه سرمايه دار انحصار
گر بيروکرات نوع جديد با مکيدن خون مردم از طريق ماليات ھای مختلف
سريعا رشد کرده و تبديل به پايه حکومت داردوسته مرتد رويزيونيست ھای
شوروی گردد .
جوھر اقتصادی سوسيال امپرياليزم شوروی سرمايه داری انحصاری دولتی
تشکيل می داد  ،انحصارات داخلی حاکمه در شوروی به اثر صدور سرمايه
و توسعه نفوذ اقتصادی خود به انحصار ات بين المللی تبديل گرديد و ازين
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طريق قادر گرديد که سرکردگی خود را اعمال نمايد وحتی با توسل به جنگ
 ،جھان را به تناسب نيرو بين خود وامپرياليزم تقسيم نمايد  .خصلت اساسی
انحصارات  ،ايشان را وادار به تجاوز و اشغالگری نمود .
دارودسته مرتد رويزيونيست ھای شوروی نماينده طبقه بورژوازی
انحصار گر بيروکراتيک بوده ،که يک طبقه کامال ارتجاعی می باشد و تمام
عملکرد و ديدگاه شان بورژوازی است  .با جمعبندی از پيدايش وتکامل
رويزيونيزم آشکار ميگردد که اين پديده تصادفی ظاھر نگشته بلکه
محصول عصر امپرياليزم وانقالب پرولتری است  .رويزيونيزم ضميمه
اجتناب ناپذير امپرياليزم است  .لنين خاطر نشان نمود که " مبارزه عليه
امپرياليزم اگر بطور جدا ناپذيری با مبارزه عليه اپورتونيزم ھمراه نباشد
فريب و شيادی بيش نيست " .
رويزيونيست ھای " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " با پيروی از الگوی
اقتصادی شوروی  ،طرح سياست اقتصادی خويش را بر پايه " تقويت
سکتور دولتی اقتصاد " ريختند  .روسيه بعد از تجاوز و اشغالگری به
افغانستان تمام شاه رگھای اقتصادی  ،سياسی  ،فرھنگی ونظامی را بدست
گرفت  .اقتصاد افغانستان با اقتصاد سرمايه داری دولتی روسيه گره خورد .
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " در " برنامه عمل " خويش برنامه
اقتصادی اش را چنين تعريف و تشريح می نمايد  " :اقتصاد کشور ما خصلت
انتقالی دارد " ) درسھای از برنامه عملی صفحه  " ، ( 26تجديد تاريخی
ساختمان چند سيستمی از طريق تقويت تدريجی اقتصادی در گام اول
سکتور دولتی اقتصاد صورت می گيرد  .بدين لحاظ حزب ما با تامين رشد حد
اکثر سکتور دولتی اقتصاد و صنعتی شدن کشور توجه عمده واساسی خود را
متمرکز می سازد  .سکتور دولتی اقتصاد اساس عمده نظام ملی – دموکراتيک
و شالوده حل بنيادی را که دربرابر کشور ما قرار دارد تشکيل می دھد " )
ھمانجا صفحه  " ، (27-26سرمايه داری ملی افغانستان به آن درجه از رشد
نرسيده که به مرحله سرمايه داری انحصاری تکامل يابد و پروسه جوشش
سرمايه بزرگ ملی با انحصارات بين المللی امپرياليستی تحکيم گردد .
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سرمايه ملی در افغانستان عمدتا کارفرمايان و تاجران متوسط و کوچک را در
بر می گيرد که آنان نيز در امر رفع عقب ماندگی کشور وترقی وطن ذينفع اند
"  " ،دولت جمھوری دموکراتيک افغانستان جھت ھمکاری طويل المدت
مؤثر و متقابل مفيد سکتور خصوصی وسرمايه داران ملی با دولت  ،ھم در
چارچوب سکتور مختلط وھم به شکل طرف معامله انفرادی اساسات
اقتصادی و حقوق الزم را بوجود می آورد " ) ھمانجا صفحه ( 54
" حزب ما احيای سريع فابريکه ھا وکارخانه ھا  ،معادن و دستگاه ھای
صنعتی  ،مؤسسات انرژيتيک  ،ترانسپورتی ومواصالتی ومخابراتی راکه
کار شان در نتيجه ضد انقالب داخلی وخارجی مختل شده است مبرم ترين
وظيفه کنونی خود می شمارد  ،در عين زمان ضرورت مبرم وعاجل رشد
صنايع و رشته ھای مربوط آن به منظوررفع نيازمندی ھای کشور به وسايل
توليد  ،تجھيزات  ،کودکيمياوی وابزار زراعتی و وھم به کاالھای مورد
استفاده مردم محسوس است  .توجه اساسی به رشد سکتور دولتی اقتصاد
وايجاد پايه ھای صنعتی ساختن افغانستان انقالبی معطوف خواھد شد " ) .
ھمانجا صفحه  " ، ( 63رشد دائمی صادرات محصوالت ملی  ،استفاده
مؤثر از کمک ھای اقتصادی وجلب فعاالنه قرضه ھا وکمک ھای کشور
ھای خارجی وسازمان ھای بين المللی و جستجوی راه ھای عادالنه و
متساوی الحقوق  ،توسعه ھمکاری ھا با اين کشور ھا وسازمان ھای بين
المللی " ) ھمانجا صفحه  " ، ( 67تحکيم رشد ومناسبات برادرانه دوستی
وھمکاری عنعنوی با اتحاد شوروی و ساير کشورھای سوسياليستی در
ساحات سياسی  ،اقتصادی  ،تجارتی  ،فرھنگی  ،علمی  ،تخنيکی وغيره به
حيث ضامن تحکيم مواضع بين المللی وشرط ضرورت پيشرفت آن درراه
ترقی  ) " .ھمانجا صفحه  " ، ( 72حزب دموکراتيک خلق افغانستان "
اساس اقتصاد جمھوری دموکراتيک افغانستان را ضد فئودالی و ضد
امپرياليستی معرفی می کند و می گويد که " اقتصاد ما خصلت انتقالی دارد "
ومدعی است که درجھت رشد صنايع ملی در حرکت است  .بايد ديد که آيا
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واقعا چنين است ويا اينکه در جھت " رشد سريع " بورژوازی کمپرادور
بيروکرات از طريق تقويه  ،سکتور دولتی اقتصاد " در حرکت است ؟
با توجه به مسايل مطرح شده به درستی ديده می شود که رشد سرمايه داری
" صنعتی ملی " در يک پيوند تنگاتنگ گسترده با اقتصاد سوسيال
امپرياليزم شوروی گره خورده است  .اتکاء زياد رژيم دست نشانده به کمک
ھای " بال عوض "  ،قروض و سرمايه گذاری اشغالگران سوسيال
امپرياليزم شوروی است  .بازار افغانستان بعنوان بازار فروش مواد بنجل
تجاوز گران وکشورھای ارتجاعی اقمار تجاوزگران می باشد و به ھمين
طريق دست اشغالگران به چپاول وغارت منابع طبيعی به عنوان "
صادرات " افغانستان باز گذاشته شده است  .لذا افغانستان با چنين وضعيتی
ھيچگاه نمی تواند دارای يک اقتصاد " ملی " باشد  .عالوه بر اينکه ملی
نبوده  ،بلکه يک کشور مستعمره وتحت انقياد سوسيال امپرياليزم شوروی
قرار داشت  ،ھمانطوريکه امروز نيز دارای ھمان خصلت اقتصادی دوران
تجاوز گران سوسيال امپرياليزم می باشد  .پس به اين صورت مناسبات
اقتصادی افغانستان بيشتر متمايل به مناسبات اقتصادی سرمايه داری
کمپرادور بيروکرات دولتی وابسته به سوسيال امپرياليزم گرديد و دارای
جھت گيری کامل ضد ملی و ضد سوسياليستی بود .
ھدف " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " از " خصلت انتقالی اقتصادی "
کشور ھمانا تبديل سيستم اقتصادی نيمه فيودالی – نيمه مستعمره به سيستم
اقتصادی مستعمره واحيای بورژوازی کمپرادور بيروکرات وابسته به روس
بوده است  .نه تبديل اقتصاد نيمه فئودالی – مستعمراتی به انقالب دموکراتيک
و گذر فوری آن به سوسياليزم .
درشرايط موجوديت امپرياليزم ديگر جوامع فئودالی به جامعه سرمايه داری
انتقال نمی نمايد  ،بلکه امپرياليزم بخاطر وابسته کردن بيشتر جوامع فئودالی
را محدود نموده و درجھت بورژوازی سوق داده و پيوند تنگاتنگ ميان
بورژوازی کمپرادور و فئوداليزم را بوجود می آورد  .يعنی در جوامع نيمه
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فئودالی – نيمه مستعمره ويا نيمه فئودالی – مستعمره پيوند تنگاتنگ ميان
فئوداليزم و بورژوازی کمپرادور بيروکرات خصلت ذاتی ساختار استثمار
گرانه اين جوامع می باشد  .اين دو طبقه دراين جوامع آنقدر به ھم مدخل می
باشند که اکثر افراد شان عالوه از برخورداری موقعيت فئودالی  ،دارای
موقعيت بورژوا کمپرادور نيز می باشد  .پس ادعای " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " يک ادعای بلند پروازانه بوده و براي اغفال وفريب توده ھا بکار
برده شده است .
م – ل – م ھا معتقد اند که در جامعه نيمه فئودالی  -نيمه مستعره يا نيمه
فئودال – مستعمره فقط از طريق انقالب دموکراتيک نوين و سرنگونی
فئوداليزم  ،مصادره امالک بورژوازی کمپرادور  ،سرنگونی سلطه امپرياليزم
وايجاد ديکتاتوری دموکراتيک خلق می توان به ستم واستثمار پايان داد و
زمينه برای گذار به سوسياليزم را فراھم نمود  .اين مرحله ) انقالب
دموکراتيک نوين ( مرحله گذار به سوسياليزم بوده واقتصادش خصلت انتقالی
را دارا می باشد  .نه اينکه زير بال وپرامپرياليزم وبه انقياد درآوردن کشور
ادعا نمود که " اقتصاد کشور ما خصلت انتقالی دارد " .
در عصر امپرياليزم برای راه رشد جوامع نيمه فئودالی – نيمه مستعمره يا
نيمه فئودالی – مستعمره تاحال درجھان سه راه پيشنھاد گرديده که ھرکدام در
سطوح معينی مورد تطبيق قرار گرفته است .صدر حزب کمونيست )
مائوئيست( افغانستان اين سه طريقه وياراه را چنين جمعبندی نموده است :
 .1راه رشد سرمايه داری يا راه رشد تدريجی دردآور سرمايه داری از
درون مناسبات فئودالی ونيمه فئودالی به کمک سرمايه ھای
امپرياليستی  .از اين راه کشور ھای معينی تا حدی رشد کرده اند که
ديگر عمدتا دارای مناسبات سرمايه دارانه ھستند  ،اما اين سرمايه
داری يک سرمايه داری وابسته است وھيچکدام ازاين کشورھا ھم در
تاريخ شان روزی را بنام روز پيروزی انقالب بورژوا دموکراتيک
جشن نمی گيرند .
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 .2راه رشد غير سرمايه داری يا راه رشد تقويت سکتور دولتی از طريق
کمک سرمايه ھای سوسيال امپرياليستی  .اين راه رشد  ،راه رشد
پيشنھادی سوسيال امپرياليست ھای شوروی و رويزيونيست ھای
دنباله رو مزدوران شان بود  .آنچه در اثر تطبيق عملی اين راه
رشد در کشورھای معينی  ،مثال افغانستان  ،بوجود آمد و گسترش
وتقويت روز افزون بورژوازی کمپرادور بيروکرات وابسته به
سوسيال امپرياليزم شوروی دراين کشور ھا بود .
 .3راه انقالب دموکراتيک نوين يا راه رشد تبديل انقالبی نيمه فئودالی
– نيمه مستعمره يا جامعه مستعمراتی  -نيمه فئودالی به جامعه
دموکراتيک نوين برای فراھم آوری زمينه جھت گذار به انقالب
سوسياليستی  ،اين راه انقالبی که در انقالب چين بطور موفقانه
تطبيق گرديد وبه سرانجام رسيد  ،راھی است که انقالبيون کمونيست
) مارکسيست – لنينيست – مائوئيست ھا ( از آن حمايت می کنند " .
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " در طول دوران مبارزاتی وحتی بعد
از کودتای  7ثور  1357به کمک سوسيال امپرياليست ھا و اشغال کشور بعد
از  6جدی  1358ھمان راه دوم را پيش گرفتند  .از اينکه مدعی بودند که
می توان با کنار زدن فئوداليزم به استثمار فرد از فرد پايان داد وبه
سوسياليزم رسيد  .يک ادعای پوچ و ميان تھی وبی معنی بود  .در حقيقت
امر اقتصاد افغانستان از طريق تقويت سکتور دولتی اقتصاد برای رشد
ھرچه بيشتر بورژوازی کمپرادور بيروکرات دولتی وابسته به شوروی کوشا
بود .
تئوری مائوئيستی به انقالبيون آموزش می دھد که در زمان سلطه جھانی
امپرياليزم عالوه بر کشورھای پيشرفته صنعتی شرايط برای بر پايی انقالب
سوسياليستی در کشورھای نيمه فئودالی – نيمه مستعمره تحت سلطه
امپرياليزم نيز موجود است  .منتھا با انتقال سريع از مرحله انقالب
دموکراتيک نوين  .گرچه دراين مرحله شرايط برای رشد بورژوازی ملی
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مھيا می گردد  .اما شرايط مناسب بيشتری برای سوسياليزم بوجود می آيد .
جھت گيری سوسياليستی بايد از ھمان ايجاد اولين پايگاه انقالبی نطفه بندی
گرديده و مناسبات سوسياليستی آن آغاز می شود و بصورت پيوسته ومداوم
رشد وتوسعه می يابد .
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " در " برنامه عمل " خويش مدعی است
که " سرمايه داری ملی افغانستان به آن درجه از رشد نرسيده که به مرحله
سرمايه داری انحصاری تکامل يابد و پروسه جوشش سرمايه بزرگ ملی با
انحصارات بين المللی امپرياليستی تحکيم گردد  ) ".تمام تاكيدات از من
است (
رويزيونيست ھای وطنی بورژوازی کمپرادور بيروکرات را بنام سرمايه دار
" ملی " ياد می کنند و اعتقاد دارند که اين بورژوازی ھنوز به آن مرحله
رشد اقتصادی نرسيده که با " سرمايه داری انحصاری بين المللی " جوش
خورده باشد  .درحاليکه در عصر امپرياليزم نظام فئودالی بطور قطع به
بخشی از تاريخ گذشته تبديل گرديده است  .زيرا که در موجوديت سلطه
جھانی سرمايه امکان نداشت که ديگر فئوداليزم با اقتصاد خود کفايی اش به
حيات خود ادامه دھد  .لذا فئوداليزم به اثر فشار امپرياليزم به نظام نيمه
فئوداليزم – نيمه مستعمره يعنی کشورھای تحت سلطه امپرياليزم وسرمايه
بين المللی استحاله گرديد  .اين تبديلی به ھيچوجه به معنی تبديل کامل شيوه
توليدی فئودالی به شيوه توليدی سرمايه داری نبوده  ،بلکه با بوجود آمدن يک
بورژوازی وابسته به امپرياليزم بورژوازی کمپرادور بيروکرات – اين
بورژوازی به حلقه وصل بين امپرياليزم وفئوداليزم تبديل شد  .فئوداليزم را
ھمکار امپرياليزم ساخت و آنرا از قالب کھن بيرون کشيده و درھيات نيمه
فئوداليزم جا داد .
يکی از ويژه گی ھای بورژوازی کمپرادور بيروکرات داللی امپرياليزم است
 .ھمين خصلت بورژوازی کمپرادور بيروکرات او را وادار به تسليمی در
مقابل امپرياليزم نموده است  .طوريکه قبال ھم بيان نمودم که درجامعه نيمه
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فيودالی – نيمه مستعمره يا نيمه فئودالی – مستعمره پيوند تنگاتنگ ميان
فئوداليزم وبورژوازی کمپرادور بيروکرات خصلت ذاتی ساختار استثمار
گرانه اين جوامع است  .اگر بطور مشخص سخن بگوييم بدون سرنگونی
سلطه امپرياليزم وسرنگونی بورژوازی کمپرادور نمی توان به سادگی
فئوداليزم را سرنگون ساخت و بساط ظلم وستم را از جامعه برانداخت .
" تقويه سکتوردولتي اقتصاد " چيزی نيست جز ھمان تقويه بورژوازی
کمپرادور بيروکرات که پيوند تنگاتنگ با فئوداليزم در جوامع زير سلطه دارد
 .يعنی تبديل جامعه از سرمايه داری بازار آزاد به سرمايه داری بيروکرات
دولتی است  " .ماھيت انحصاری دولتی چيزی نيست مگر وسيله  ،که گروه
ھای انحصار گر خصوصی برای به چنگ آوردن حد اکثر سود به کمک
ماشين دولتی بکار می گيرند  .شکل مالکيت در سوسيال امپرياليزم به وسيله
طبقه سرمايه دار بيروکرات انحصاری  -با اعضای آن  -مشتی عناصر -
که دارو دسته رويزيونيست ھای شوروی نماينده آن بوده وماشين دولتی را
بکار انداخته و سراسر اقتصاد ملی وھمه خطوط اقتصادی زندگی را کنترول
می کند  ،بشکل سرمايه داری انحصار دولتی درآمده است  .لنين ھوشدار
می دھد که اگر سرمايه داری دولتی از رھبری پرولتاريا پا را فراتر نھد ،
منافع پرولتاريا را زير پا می کند  .او می گويد  " :اين سرمايه دولتی شکل
غير مترقبه ای از سرمايه داری است که ھيچکس آنرا پيش بينی نکرده است
)  (...ودولت پرولتاريا با اين سرمايه داری مدارا می کند  .دولت يعنی ما ،
بايد به مطالعه پرداخت وکاری کرد که سرمايه داری دولتی در دولت
پرولتاريايی نتواند و جرئت نکند از حدود شرايطی که پرولتاريا برای او معين
کرده وبرای پرولتاريا مفيد است فراتر رود " ) مجموعه  9تفسير (
اين بدان معنی است که سرمايه داری دولتی جنبه دوگانه دارد  .درعين حال که
در برابر توليد کااليی  ،نماينده مبارزه عمومی سوسياليزم با سرمايه داری
 ،چيزی است که پرولتاريا آنرا کنترول  ،محدود و سرانجام تضعيف و حذف
ميکند  .در صورتيکه پرولتاريا از اين امر غافل بماند به سرمايه داری
انحصاری تبديل می شود  .دولت سوسياليستی شوروی بعد از تصرف قدرت
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خروسچف واعالن " دولت تمام خلقی " و " دموکراسی خلقی " رھبری
پرولتاريا را نقض نمود و سرمايه داری دولتی را اجازه داد تا انحصارات
خويش رابر جامعه گسترش دھد بدين معنی مناسبت دولت سوسياليستی تغيير
ماھيت داد ه ودرقبضه رويزيونيست ھای شوروی که نماينده بورژوازی
دولتی بيروکرات بودند  ،درآمد .
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " برای اينکه " تقويه سکتوردولتي
اقتصاد " را موجه جلوه دھد ونقش بورژوازی را مترقی جا به زند دست
به ترفند ديگری زده وسيستم اقتصادی افغانستان را ناھمگون و متشکل از
پنج سيستم اقتصادی می داند  .چنانچه درصفحه  " 26برنامه عمل " می
نويسند که " ساختار اجتماعی – اقتصادی کشور ما ھمگون نيست واقتصاد
ما با يک شيوه و يا سيستم معين اقتصادی سازمان دھی نمی گردد  .بلکه پنج
سيستم اقتصادی يعنی سيستم اقتصادی پدر ساالری  ،سيستم اقتصادی
فيودالی  ،سيستم اقتصادی خرده کااليی  ،سيستم اقتصادی سرمايه داری
وسيستم اقتصادی اجتماعی  ،شامل آنست .
واقعا می توان به اين ابتکار شان آفرين گفت ؟ ! اختراع پنج سيستم اقتصادی
درجامعه نيمه فيودالی – مستعمره افغانستان شگفت انگيز است  .درحاليکه
اقتصاد پدر ساالری واقتصاد خرده کااليی در دوره بردگی و فئودالی نيز
وجود داشت  ،اما ھيچگاھی تاکنون به عنوان يک سيستم مستقل اقتصادی
متبارز نگرديد  ،بلکه در ھر جامعه تحت سلطه حاکميت اقتصادی ھمان دوره
بوده است  .درجامعه افغانستان نيمه فئودالی – نيمه مستعمره ويا نيمه فئودال –
مستعمره عموما دوسيستم اقتصادی وجود داشته ودارد  .يکی شيوه سيستم
فئودالی وديگری شيوه سيستم اقتصادی سرمايه داری است  .نقش مسلط
اقتصادی را تا ھمين اکنون اقتصاد فئودالی دارا است  .تضاد اساسی جامعه
بر پايه ھمان شيوه توليد فئودالی استوار است که بازتاب آن بصورت تضاد
بزرگ جامعه متجلی می گردد  .بدين لحاظ حل تضاد اساسی بدون سرنگونی
سلطه امپرياليزم  -فئوداليزم و بورژوازی کمپرادور بيروکرات که به يکديگر
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به شکل زنجير وصل گرديده اند غير ممکن است  .اما سيستم اقتصادی
اجتماعی در حقيقت امر ھمان سيستم اقتصادی سوسياليستی است .
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " که از اين شيوه سيستم اقتصادی نام می
برد  ،معلوم نيست که در کجا وکدام منطقه افغانستان پياده نموده است! و به
احتمال قوی که ھدف حزب د  .خ  .ا از " سيستم اقتصادی اجتماعی " ھمان
" سکتور دولتی اقتصاد " يا به بيان ديگر بورژوازی کمپرادور بيروکرات می
باشد  .زيرا ايشان می گويند که " تاجران کوچک ومتوسط " برای رفع عقب
ماندگی کشور وترقی وطن " درحرکت اند  .ھدف از " تاجران کوچک
ومتوسط " ھمان بورژوازی کمپرادور بيروکرات می باشد زيرا اينھا معتقد اند
که بورژوازی افغانستان " به مرحله سرمايه داری انحصاری نرسيده " اند .
به اين نقش کمپرادور بيروکرات بورژوازی که حلقه ای از حلقات سرمايه
انحصاری بين المللی است  ،انکار می نمايند  .ھمين شيوه اقتصادی را به
جای " سيستم اقتصادی اجتماعی " جا می زنند  .بدين ملحوظ سياست
اقتصادی خويش را " در جھت ايجاد پايه ھای محکم رشد يابنده و پرتحرک
صنعتی وتحکيم توسعه سکتور دولتی " عيار می کنند .
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " بر مبنای ھمين استدالالتش می خواھد
که نقش برجسته ومترقی را به بورژوازی افغانستان داده وآنرا ضد فئوداليزم
معرفی نمايد  .درحاليکه در شرايط موجوديت امپرياليزم ) عصر امپرياليزم
( ديگر بورژوازی روحيه مبارزه جويانه عليه فئوداليزم را از دست داده ،
بلکه بيشتر به سازش و تبانی با فئودال ھا قرار می گيرد  .بدين ملحوظ تاريخ
رسالت مبارزات ضد فئودالی را بدوش طبقه کار و حزب پيش آھنگ )
مارکسيست – لنينيست – مائوئيست ( آن گذاشته است  .دراين شرايط در
جوامع تحت سلطه ديگر انقالبات ضد فئودالی به تيپ کھن آن صورت
نگرفته  ،بلکه به تيپ نوين آن تحت رھبری پرولتاريا به پيروزی می رسد
) انقالب دموکراتيک نوين (
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فرق عمده انقالب دموکراتيک نوين با انقالب بورژوازی عليه فئوداليزم
دراين است که در انقالب دموکراتيک نه تنھا فئوداليزم سرنگون می شود ،
بلکه ملکيت بورژوازی کمپرادور نيز مصادره گرديده وھم چنين امپرياليزم
را نيز آماج حمله قرار می دھد  .بدين جھت است که انقالب دموکراتيک نوين
نه تنھا توده ھا را از قيد اسارت می رھاند  ،بلکه زمينه را برای گذار فوری
به سوسياليزم نيز آماده می سازد .
کودتای  7ثور نه تنھا اينکه نتوانست که به فئوداليزم ضربه ای وارد نمايد
وسرمايه بورژوازی کمپرادور را مصادره کند و يا حتی محدود سازد  ،بلکه
زمينه را برای مستعمره نمودن افغانستان آماده ساخت و در  6جدی 1358
روسھا اين گام را بر داشتند و افغانستان را اشغال نموده  ،تمام شريانھای
حياتی بخصوص اقتصاد ونظام را تحت کنترل خود درآوردند  .اقتصاد
افغانستان از اين به بعد کامال در وابستگی اقتصادی شوروی قرار گرفت.
رويزيونيست ھای وطنی با کمال پررويی وبی شرفی تجاوز واشغالگری
افغانستان را " وظايف انترناسيوناليستی " ،غارت و چپاول شان را " کمک
ھای برادرانه " خواندند  " .کی می توانست د رچنين لحظات اندوه بار به
کمک ما بشتابد  .فقط دوست واقعی و آزموده سربازان انترناسيوناليست
آنانی که در سال  1917درفش صلح وآزادی  ،دوستی  ،برابری و
برادری را برافراشتند  .آنانی که در سال  1945نيروھای فاشيزم را سرکوب
نمودند و آزادی را برای ميليون ھا انسان به ارمغان آوردند به کمک ما شتافتند
.
سربازان اتحاد شوروی نزد ما نه برای جنگ نه برای اشغال افغانستان
طوريکه بلند گوھای آنطرف اقيانوس ھا در زمينه تبليغ می نمايند آمدند .
بلکه برای کمک دوستان شتافتند " خواھشمندم با پاس احترام به آنھا يک دقيقه
سکوت نماييد "  ) .از اعالميه نجيب در محفل مشايعت سربازان شوروی (
بدون شک که بعد از انقال ب  1917اکتبر ارتش اتحاد جماھير شوروی يک
ارتش صلحدوست وانترناسيوناليست بود ،و ھيچ جای شک وشبھی وجود
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ندارد که موجوديت ھمين ارتش صلحدوست وانترناسيوناليست در سال
 1945بود که پوزه ارتش فاشيستی ھيتلر را به خاک ماليد وآنرا به شکل
مفتضحانه ای شکست داد  .ماھيت اين ارتش با ارتش دوران خروسچف و
برژنف کامال متفاوت بود و درمقابل ھم قرار داشت  .ارتش اتحاد جماھير
شوروی در جنگ ھای داخلی  1921 - 1918و جنگ جھانی دوم که
پيروزمندانه پرچم صلح را بلند نمود و موفقانه و سربلند روی پای خود ايستاد
و ھميش مدافع حقوق توده ھای زيرستم و پشتيبان جنگھای عادالنه بود ،
جنگ شان يک جنگ عادالنه و برحق بود وبه ھمين علت پيروزی را
بدست آوردند و ميليون ھا انسان را نيز از زير بار ستم رھانيد .اما ارتش
اشغالگر سوسيال امپرياليزم که در افغانستان به شکست مواجه گرديد وبه
شکست مفتضحانه ای تن داد ،اين شکست بخاطر جنگ غير عادالنه و تجاوز
گرانه شان بود .
شوروی ھای با رھا تجاور و اشغالگری شان را به افغانستان بنام ھای "
کمک بين المللی " و " وظيفه انترناسيوناليستی " خواندند و رژيم دست
نشانده شان در افغانستان نيز اين جمالت را زمزمه نموده و جارزدند که
شوروی ھا به افغانستان بخاطر " کمک برادرانه " آمده و " وظيفه
انترناسيوناليستی " خود را انجام داده اند  " .کمک بين المللی " که از طرف
اشغالگران شوروی و رژيم دست نشانده  ،پيش کشيده شده چيزی جز يک
نيرنگ پليد نبود .
در زير لوای " وظيفه انترناسيوناليستی " غارت و چپاول بی خانمانی و
کشتار مردم بيگناه نھفته است  .آيا تزار ھای نوين " وظيفه انترناسيوناليستی
" خود را انجام دادند ويا به توسعه امپرياليستی مشغول بودند ؟ به ھمه کس
معلوم است که به ھيچوجه اين عمل سوسيال امپرياليست ھا " وظايف
انترناسيوناليستی " نبوده  ،بلکه تالشی بود برای به مستعمره کشاندن افغانستان
و رسيدن به آبھای گرم بحر ھند  ،تا از اين طريق ) افغانستان ( بھتر بتواند
خليج فارس را زير نظر داشته باشد  .اما اين طرح شان غلط از آب درآمد و
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با شرمساری وبا اين ھمه ساز وبرگ نظامی مفتضحانه افغانستان را ترک
نمودند .
سوسيال امپرياليزم سياست ھژمونی طلبی اش به شکل ديوانه واری در
سرتاسر کشورھای تحت سلطه وحتی کشور ھای ھم پيمانش اعمال نمود .
آنھا بنام " کمک ھای بالعوض " و معامالت " اقتصادی با سود مشترک
" در يک مقدار وسيعی بصدور سرمايه پرداخته  ،به اين طريق خطوط
اصلی اقتصاد اين کشورھا را در دست گرفتند  .ماشين آالت کھنه خود را
باالی ايشان فروخته  ،و مواد خام شان را غارت نمودند  .بر طبق آماری
که از  1973 – 1954بدست آمده سرمايه صادر شده شوروی بيشتر از
 13000ميليون دالر بوده است  .که اين سرمايه شوروی را قادر ساخت در
بيش از  1000موسسه صنعتی سھيم گردد  .شوروی با صدور سرمايه
توانست که شاھرگ اقتصادی کشور ھای آسيا  ،افريقا و امريکای التين را
بدست گيرد و بدين وسيله کاال ھای بنجل خويش را توانست دربازارھای
شان آب نمايد  " .شوروی از سال  1955تا  1973بيش از  16000ميليون
دالر توليدات صنعتی را با گرانترين قيمت به کشورھای تحت سلطه صادر
کرده و بدين وسيله ھزاران ميليون دالر از اين کشورھا به جيب زده است
 .از طريق صدور سرمايه به کشورھای جھان  ،شوروی توانسته است
بيش از  19000ميليون دالرمواد اوليه ازاين کشورھا غارت نمايد  .دراين
لست شکر خام در حدود  3600ميليون دالر  ،پنبه  2600ميليون دالر ،
کائوچی طبيعی  2400ميليون دالر  ،قھوه  ،کاکائو و چای  1600ميليون
دالر  ،سنگ معدن فلزات  7500ميليون دالر بوده است " سرمايه گذاری
مستقيم برای تاسيس " شرکتھای با سھام مشترک " شکل ديگری ا
زغارتگری رويزيونيست ھای شوروی بود  .لنين صفت مشخصه
امپرياليزم را اين طور تعريف می کند  " :رقابت شديد نه تنھا برای الحاق
مناطق کشاورزی بين امپرياليست ھا موجود است  ،بلکه ھم چنين کوشش
برای الحاق مناطق صنعتی ھمواره انجام می گيرد "  " ،منافع صدور
سرمايه محرکی است برای بدست آوردن مستعمرات و بازار  ،چرا که اين
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بازار ھا بھترين محمل برای بکار بردن شيوه ھای انحصاريست " از سال
 1955تا  1973کاال ھای صنعتی صادرات شوروی به کشورھای
بلغارستان  ،مجارستان  ،آلمان شرقی  ،چکسلواکی و لھستان به مبلغ
 35000ميليون دالر بوده که سودی برابر  8400ميليون دالر نصيب
شوروی گردانيده است  .استثمار شوروی بشکل کامال بی رحمانه ای باالی
کشورھای فوق اعمال می گرديد  .شوروی صادرات وواردات کشورھای
فوق را تحت کنترل گرفته بود  .طوريکه اجناس صادراتی خود را به قيمت
گران می فروخت واموال شانرا به قيمت ارزان خريداری می نمود .
ضرورتی که برای پنج کشور فوق از سال  1973 -1955در معامالت
با شوروی برای شان وارد گرديد برابر  1900ميليون دالر بوده است  .که
تنھا آلمان مبلغی معادل  6400ميليون دالر خسارت ديده است  .درکنار اين
مسايل تقريبا تمام اورانيوم چکسلواکی  ،مجارستان  ،بلغارستان  ،آلمان
شرقی وساير سنگ ھای معدنی اين کشورھا توسط شوروی غارت گرديده
است .
" طبق ارقام منتشره وزارت دارايی ھندوستان در سال ھای  1973 – 74وام
ھای پرداختی شوروی به ھندوستان به  139ميليون روپيه بالغ شد  ،درحالی
که پرداختی ھای ھندوستان در ھمان زمان بابت اصل وفرع بدھی ھا به
 567ميليون رسيد .
در ھر " وام " که اتحاد شوروی به ھند می دھد که با سود باز پرداخت گردد
 ،شرط شده که وام ھا بايد برای وارد کردن کاالھای شوروی مصرف شود .
گذشته از اين از ھند خواسته شده بعنوان پرداخت مواد خام به اتحاد شوروی
صادر کند .به سخن ديگر  ،ھندوستان بازاری برای آب کردن کاال ھا وانبار
مواد خام اتحاد شوروی می شود  .در سال  1974اتحاد شوروی ماشين آالت
و وسايل حمل ونقلی به ارزش  8292ميليون ربل صادر کرد  ،که نزديک
به دو سوم آن )  54ميليون ( ربل صرف پروژه ھای شد که به " کمک "
اتحاد شوروی ساخته شد  .بدتر ازھمه اينھا  ،بيشتر صادرات شوروی
کاالھای صنعتی نا مرغوب ھستند  .اتحاد شوروی درمقام يک ملت طلب
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کار مقادير ھنگفتی از رگه ھای معدنی  ،کنف  ،چرم و چيزھای ديگر از
ھند خارج ساخته است " ) مجموعه  9تفسير(
خبرنامه پکن در شماره )  25 ( 30جوالی سال  1975در رابطه تجارت
شوروی با کشورھای ھم پيمانش می نويسد  " :مدتھای زيادی  ،مواد خام ،
توليدات نيمه خام و سوخت صادراتی اتحاد شوروی به کشورھای عضو "
کومکون " جمھوری دموکراتيک چکسلواکی  ،مجارستان  ،بلغارستان و
لھستان – دوسوم صادرات شوروی به اين کشور تشکيل می دھد  .در
حاليکه صادرات ماشين و وسايل ماشين آالت آنھا به اتحاد شوروی 40
درصد کل واردات شوروی از اين کشورھا می باشد  .در افزايش قيمت
کنونی  ،رويزيونيست ھای شوروی با شناور ساختن قيمت نفت از قرار ھر
تن بين  130 – 140درصد  ،قيمت مواد خام و سوخت را نسبت به قيمت
ماشين آالت و لوازم يدکی و توليدات کشاورزی بسيار افزايش دادند  .اين
امر کشورھای عضو سی  .ام  .تی  .آ  .را در داد و ستد با اتحاد شوروی
در شرايط نا مساعدی قرار داده است .
مجارستان و بلغارستان نمونه ای از اين کشور ھا می باشند  .سوخت مواد
خام و توليدات نيمه تمامی که مجارستان ھر ساله از اتحاد شوروی وارد
می کند  70در صد کل واردات مجارستان از شوروی را از نظر ارزش
بالغ می شود  .با افزايش دوباره قيمت  ،ميانگين قيمت انرژی سوختی ومواد
خام صنعتی وارداتی مجارستان از اتحاد شوروی  ،امسال  52درصد بيشتر
از سال پيش خواھد بود  .درحاليکه ميانگين قيمت ماشين آالت و لوازم
يدکی و وسايل ارتباطات حمل ونقل که  50درصد صادرات مجارستان به
شوروی را تشکيل می دھد تنھا  15درصد باال رفته است  .درنتيجه  ،در
بازرگانی بين دو کشور  ،اتحاد شوروی  370ميليون ربل باال خواھد کشيد
 .درحاليکه مجار ھا  75ميليون ربل بدست خواھد آورد  .يعنی مجارستان
 300ميليون ربل متضرر خواھد شد  .اين ضربه سختی بر پيکر موازنه
بدھی ھای بين المللی مجارستان خواھد زد که بازرگانی مطلوب مجارستان
با شوروی را نا مطلوب ساخته و مجار ھا را به يک ملت بدھکار بدل خواھد
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ساخت  .در ميان کشورھای عضو ) کومکون ( در اروپای شرقی بلغارستان
صادر کننده اصلی محصوالت کشاورزی است  .بيشتر توليدات کشاورزی
و توليدات تمام شده بلغارستان به اتحاد شوروی صادر می گردد که قسمت
اعظم احتياجات نفتی و ذغال ورگه ھای آھن بلغارستان ازآنجا وارد می
گردد  .بھای ھر تن از  9.8ميليون تنی که بلغارستان نفت ازشوروی وارد
خواھد ساخت امسال از دو برابر ھم بيشتر خواھد شد  .درحاليکه قيمت
توليدات کشاورزی نصيب بلغارستان می گردد تنھا دو سوم افزايش قيمت
نفت اتحاد شوروی است .
جمھوری دموکراتيک آلمان  ،چکسلواکی و لھستان نيز د ربازرگانی خود
با شوروی زيان ھايی را متحمل می شوند  .افزايش زياد قيمت مواد خام
سوختی شوروی امسال جمھوری دموکراتيک آلمان را بيش از  600ميليون
ربل متضرر خواھد ساخت  .چکسلواکی تناسب واردات نفت  ،گاز طبيعی و
آھن خود را از اتحاد شوروی بيش از  370ميليون ربل متضرر خواھد
ساخت " .
دار و دسته خروسچف اين رويزيونيست ھای معاصر بعد از اينکه مالکيت
سوسياليستی را به مالکيت انحصاری دولتی بيروکراتيک تبديل نمودند و
ديکتاتوری پرولتاريا را ملغی اعالم نمودند آھسته  ،آھسته از درون شان
سرمايه داران دولتی به يک طبقه سرمايه دار انحصاری بيروکرات تبديل
گرديد  .جوھر اقتصادی امپرياليزم سرمايه داری انحصاری است  .اين
سرمايه داری به اثر صدور سرمايه وتوسعه نفوذ اقتصادی به انحصارات
بين المللی تبديل گرديدند  .وبه اين ترتيب قادر گرديدند تا سرکردگی خود را
اعمال نمايند .
درعصر امپرياليزم  ،تحکيم وکنترول انحصاری ھمراه با فقر روز افزون
زحمتکشان به پيش می رود  .تضاد شديد بين رابطه توليدی و نيروھای
مولده بصورت کامال بارزی خود را در رشد تضاد ھای طبقاتی آشکار می
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سازد  .ھنگاميکه اين تضاد ھا به نقطه انفجار ميرسد بطور اجتناب ناپذيری
به يک بحران انقالبی ناشی می شود .
ھمانطوری که سوسيال امپرياليزم کشورھای " برادر " رامورد بھره کشی
واستفاده جويی قرار می داد  ،با اشغال و تجاوز به افغانستان نيز خواھان آن
بود که افغانستان نيز به يکی از اقمارش تبديل شده وحسب دلخواه به بھره
کشی به پردازد  .رژيم دست نشانده با پيروی از الگوی اشغالگران شوروی
بفکر رشد سرمايه داری دولتی گرديدند و " سکتور دولتی اقتصاد اساس عمده
" نظام حاکمه شانرا تشکيل می داد و به ھمين منوال بود که سرمايه داری
افغانستان را سرمايه داری غير انحصاری می خواندند و اعتقاد داشتند که
اين " سرمايه بزرگ ملی باانحصارات بين المللی تحکيم " نگرديده است
وبه ھمين ملحوظ ضرورت " مبرم وعاجل رشد صنايع دررشته ھای
مربوط " از پالن ھای کاری اقتصادی شان بود  .تا اين کشور را به
محصوالت تک محصولی نياز سوسيال امپرياليست ھا تبديل کند  .بدين
مناسبت مالکيت خصوصی را به رسميت شناخته وبه آن شکل قانونی دادند :
" مالک خصوصی حق قانوني دارد تا صاحب کامل پروژه خود باشد " اين
يگانه راھی بود که سوسيال امپرياليزم را در افغانستان به اھدافش که ھمانا
ترويج تک محصولی بود نزديک ساخت .
درکشور ھای تحت سلطه ماھيت دولت را نمی توان از روی شعار ھايش
شناخت  ،بلکه بايد ديد که چه سياستی درمورد قسمت سرمايه خصوصی
اتخاذ می کند  ،سياست استفاده  ،محدود کردن  ،اصالح وازبين بردن ويا
سياست آزادی عمل حمايت وتشويق  .اين محک مھمی است برای تعيين
آنکه اين يا آن کشور به کدام جھت سوق می کند  .بسوی انقالب و سوسياليزم
و يا ارتجاع و بورژوازی .
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " اين دارودسته رويزيونيستی جھت
خالف سوسياليزم درحرکت بودند  .اصالحات نيم بند ارضی که از باال
اعمال گرديده بود  ،نيمه کاره و ناقص ماند ودھقانان دوباره به ارباب
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رجوع نمودند  .رويزيونيست ھای وطنی قبل ازاينکه سرمايه داری
خصوصی را محدود نموده وازبين به برد  ،سياست تشويق وحمايت از ايشان
را در پيش گرفت  .چنانچه می گفتند که " ما طرفدار رشد و شگوفايی
تجارت ھستيم " .
دارودسته رويزيونيست ھا ) اعم از خلقی و پرچمی ( از ا بتدا ی کودتای 7
ثور با بستن  13قرار داد در ظرف  45روز و تغيير موافقت نامه سال
 1921بين شوروی وافغانستان  ،استقالل وحق حاکميت اين کشور را به
حراج گذاشته و دست سوسيال امپرياليزم شوروی را به اشغال افغانستان باز
گذاشت  .تمام سياست ھای داخلی وخارجی اتخاذ شده از طرف " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " به نفع بورژوازی بيروکرات کمپرادور وابسته
به روسيه بود و بدين ترتيب تمام درھا را چھار طاق بروی سوسيال
امپرياليزم شوروی بازگذاشت وافغانستان به بازار فروش مواد بنجل روسيه
تبديل کرد  .منابع مواد خام افغانستان مورد چپاول وغارت قرار گرفت .
مقادير زيادی از کاالھای صنعتی و زراعتی روسيه به افغانستان سرازير
گرديد  .بسياری از منابع افغانستان تحت رھبری سرمايه داری روسی
واقمارش کار می کرد  .افغانستان در رشته ھای اقتصادی و سياسی به زائيده
سوسيال امپرياليزم تبديل شد .
*************************************************

امپرياليست ھا ومرتجعين
توده ھا را
از سالح ھسته ای می ترسانند
در طول تاريخ امپرياليست ھا ھميش صحبت از صلح  ،آزادی و
دموکراسی را سر داده  ،اما در زير اين لوا نفرت انگيزترين جنگھا را بر
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مردم تحميل نموده است  .چنانچه دو جنگ جھانی و تجاوزات مکرر
امپرياليست ھا و سوسيال امپرياليست ھا بر کشور ھا و خلقھای آسيا  ،افريقا
وامريکای التين بيانگر درنده خويی امپرياليست ھا بوده  ،که در اثر اين
جنگھای امپرياليستی فالکت ھا و مصائب فوق العاده بزرگی بر مردم وارد
ساخته در عين حال آنھا را بيدار نيز نموده است  .ھميشه توده ھا و نيروھای
انقالبی در مقابل تجاوزات امپرياليستی ايستادگی نموده اند  .م– ل – م ھا
موظفند و رسالت تاريخی خود می دانند که بخاطر صلح جھانی در صف مقدم
مبارزه عليه سياست ھا و جنگ ھای تجاوز کارانه امپرياليزم به ايستند ،
ونقشه جنگ افروزی شانرا عقيم گذاشته و چھره دورويانه و نقشه پليد
شانرا به توده ھا افشاء نمايند .
امپرياليزم منشاء جنگھای معاصر است  .بقول لنين امپرياليزم يعنی جنگ
 .امپرياليست ھا ھميشه زير پرده صلح به جنگ متوسل می شوند و
اقدامات جنايتکارانه و تجاوزکارانه خود رابا ادعای ھا رياکارانه صلح
مخفی می نمايند  .لنين به کرات ياد آورد شده که ھدف عمده امپرياليست ھا "
در گفتار از صلح وعدالت دم ميز نند  ،اما در کردار به جنگھای اشغالگرانه
وغارتگرانه می پردازند " طبقات ارتجاعی برای حفظ سلطه و تحقق توسعه
طلبی خويش ھميشه به روش دوگانه عوامفريبی کشيش مآبانه و سرکوبی
خونين متوسل می شوند  " .سياست فريبنده صلح امپرياليزم و سياست
جنگ امپرياليزم ھمواره به يکديگر خدمت کرده و يک ديگر را تکميل می
کنند " حقايق بخوبی نشان داده که امپرياليست ھا و بخصوص امپرياليزم
امريکا ھارترين ميليتاريست ھا و آتش افروزان جنگ و غدار ترين دشمن
صلح اند  .خروسچف معتقد بود که با موجوديت سيستم امپرياليستی می
توان از تمام جنگھا اجتناب کرد و به جھان " بدون اسلحه  ،بدون ارتش و
بدون جنگ " می توان جامه عمل پوشاند و صلح جھانی را بر پا نمود .
لنين می گويد  " :انکار تمام امکانات بوجود آمدن جنگ آزاديبخش ملی در
شرايط وجود امپرياليزم از لحاظ تئوريک نا صحيح و از لحاظ تاريخی
آشکارا اشتباه و از لحاظ پراتيک ھم سنگ شئونيزم اروپايی می باشد "
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دارودسته خروسچف معتقد بودند که پس از پيدايش اسلحه ھسته ای ديگر
جنگ ھای عادالنه وغير عادالنه ای وجود ندارد .
ايشان می گفتند که  " :بمب اتمی پيرو اصل طبقاتی نيست " بمب اتمی
تشخيص نمی دھد که امپرياليست ھا کجا است و زحمتکش کجا و ميدان را می
کوبد و به اين جھت در برابر ھر يک نفر انحصار گر ميليونھا کارگر نابود
خواھد شد "  .اينھا با اين حرف ھا از توده ھای زير ستم می خواھند که از
خود عکس العمل در مقابل امپرياليزم جھانخوار نشان ندھند و از مبارزه
دست بکشند  .يگانه ھدف شان اينست که توده ھا را از سالح ھسته ای که
امپرياليست ھا دارند بترسانند وبه ايشان تفھيم کنند که ميتوان از راه مبارزات
مسالمت آميز و گرفتن اکثريت در پارلمان صلح جھانی را پايدار ساخت
!!
باپيروی از الگوی سوسيال امپرياليست ھا نمايندگان فکری – سياسی شان )
خلقی و پرچمی ھا ( توده ھارا به مبارزات مسالمت آميز " کامال قانونی ،
علنی و پارلمانی " دعوت می نمودند و توده ھا را ھشدار می دادند که متوجه
سالح ھای اتمی باشند وبرای صلح جھانی از طريق " گذار مسالمت آميز "
کوشا باشند  .درغير اين صورت سالح ھای ذروی ھمه را نابود خواھد
ساخت  " .يکی از پرابلم ھای اساسی جھان امروز پرابلم مسابقه تسليحاتی
و خطر جنگ ذروی واتمی است  .امروز در جھان سالح ھايی وجود دارد که
استعمال شان می تواند چندين بار انسانھای روی زمين وتمدن بشری را
محو ونابود سازد  ...دراين شرايط مبارزه بخاطر خلع سالح  ،حفظ صلح
جھانی و جلوگيری از وقوع جنگ ذروي اتمی وظيفه تمامی نيروھای مترقی
جھان است  .جمھوری دموکراتيک افغانستان از جنبش صلح  ،خلع سالح
و منع و محو اسلحه ذروی پشتيبانی کرده و شرکت کننده فعال اين جنبش است
"  ) .درسھای از برنامه عمل حزب دموکراتيک خلق افغانستان (
انقالبيون معتقد اند که اصول مارکسيستی برھمه چيز مقدم است  ،اما
رويزيونيست ھای وطنی با اصول معامله نمودند  .يک روز از آن و يک
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روز از اين پشتيبانی می نمايند  .گاھی با آن و گاھی با اين اند .به ھمين
مناسبت توده را از سالح ھای ذروی و اتمی امپرياليست ھا می ترساندند واز
ايشان دعوت می نمودند که " بخاطر صلح جھانی " بايد به مبارزات سياسی
" مسالمت آميز کامال علنی  ،قانونی و پارلمانی " روی آورد  .درحاليکه
صلح جھانی تنھا با اتکاء به مبارزات خلقھای جھان ميسر است وبس  .نمی
توان آنرا ملتمسانه از امپرياليزم تقاضا نمود  .تنھا با اتکاء باتوده ھا طبق
رھنمود مائوتسه دون بکار بردن مشت در مقابل مشت ميتوان بطور مؤثری
از صلح دفاع کرد  .مائوتسه دون می گويد  " :چانکای چک سعی دارد از
خلق ھرگونه قدرت را سلب کند  .و کوچکترين ذره ای سود به مردم
نرساند اما چطور ؟ رھنمود ما بکار بردن مشت در مقال مشت و مبارزه
بخاطر ھر وجب خاک می باشد ما ھم نظير چانکای چک عمل می کنيم "
در ادامه می گويد  " :چانکای چک ھيمشه تالش دارد جنگ را بر مردم
تحميل کند  .اوھم دردست چپ و ھم دردست راست شمشير دارد  .برای
پاسخ دادن به او ما ھم مثل او دست به شمشير می بريم " ) آثار منتخب جلد
چھارم صفحه ( 1126
امروز در سر تاسر جھان تشنجات و سياست تجاوزکارانه
امپرياليزم بوجود آورده است  ،برای از بين بردن اين تجاوزات
بايد که خلقھا ی کشورھا به پا خيزند وعليه تجاوز وتھديدات
مبارزه قطعی نمايند .تاريخ ثابت ساخته که از طريق مبارزه
امپرياليست ھا ومرتجعين را وادار به عقب نشينی کرد .

وجنگ را
و تشنجات
امپرياليزم
می توان

م – ل – م ھا ھمواره در مقدم ترين جبھه مبارزه عليه امپرياليزم و دفاع
از صلح جھانی قرار دارند  .ما معتقديم که برای صلح جھانی بايد مرتبا
امپرياليزم واھداف شوم جنايتکارانه اورا به توده ھا فاش ساخت وتوده ھا را
برای مبارزه عليه تجاوزات امپرياليستی بسيج ومتشکل نمود  .بايد ھميشه به
مبارزات انقالبی پرولتاريا وزحمتکشان تمام کشورھا ومبارزات آزاديبخش
ملل ستمديده عليه امپرياليزم و دنباله روان شان متکی بود .نه اينكه توده ھا
را ترساند که امپرياليزم آنقدر مقتدر و مجھز به سالحی است که "
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استعمال شان می تواند چندين بار انسانھای روی زمين وتمدن بشری را محو
ونابود سازد " طرح اين مسايل ترساندن توده ھا از سالح ھای پيشرفته
امپرياليست ھا بھترين خدمت به جباران قرن است  .چنانچه تاريخ ثابت
ساخته که با وجود امپرياليزم جنگ اجتناب نا پذير است  .تمام جنگھا به
خاطر غارت و چپاول صورت گرفته و بر زحمتکشان تحميل گرديده است .
ھميش در جنگھا کسانی شکست خورده که جنگ ھای غير عادالنه براه
انداخته و با مدرن ترين سالحھا مجھز بوده است  .تاريخ گويای اين حقيقت
است  .نمونه بارز آن تمامی جنگھای ضد انقالبی امپرياليست ھا در سراسر
جھان است .
با پيروی از خط مشی انقالبی ) مارکسيستی – لنينيستی – مائوئيستی ( است
که می توان بدون وقفه انقالب خلقھای جھان را به پيروزی رساند و بر دست و
پای امپرياليزم بند زد  .فقط و فقط يگانه راه برای بدست آوردن صلح
جھانی ھمين خط مشی انقالبی است  ،نه اينکه توده ھا را از سالح ھسته ای
ترساند واز انقالب شان جلوگيری کرد ھمانطوريکه رويزيونيست ھای
شوروی با ترساندن توده ھا از سالح ھای ذروی مانع و سدی در راه
مبارزات انقالبی توده ھا بوجود آوردند وبھتر يار و مددگار امپرياليزم
گرديدند  " .رھبری حزب کمونيست شوروی می کوشد با شانتاژ ھسته ای
 ،خلقھا وملل ستمديده سراسر جھان را بترساند و به آنھا اجازه نمی دھد
انقالب کنند و برای خاموش کردن " جرقه " انقالب با امپرياليزم امريکا
ھمدستی می کند تا امپرياليزم امريکا بتواند در مناطق بينابينی دربين امريکا
و اردوگاه سوسياليستی آزادانه سياست تجاوز وجنگ را راه بياندازد  ...اين
روش حزب کمونيست شوروی به معنای حذف کامل مبارزه عليه سياست
تجاوز و جنگ امپرياليزم می باشد  .اين روش حزب کمونيست شوروی به
معنای لغو کامل جبھه واحد مبارزه عليه امپرياليزم امريکا و سگھای زنجيری
اش د رراه دفاع از صلح جھانی می باشد  ...اين راه دفاع از صلح جھانی
نيست  ،بلکه راھی است که خطر جنگ را تشديد کرده و منجر به بروز
جنگ می شود  ) " .مجموعه نه تفسير – تفسير پنجم صفحات ( 54 – 53
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رويزيونيست ھای وطنی نيز با پيروی از الگوی شوروی رويزيونيستی
خواستند که توده ھا را از شانتاز ھسته ای بترسانند ومانع مبارزات شان
عليه تجاوز گران اشغالگر شده  ،با اين ترفند ميخواستند که سلطه شوم
سوسيال امپرياليزم را براين کشور ابدی سازند  .اما تاريخ ثابت ساخت که
شانتاز ھسته ای چيزی نيست  ،جز حيله و فريب برای جلوگيری از انقالب و
مسلط ساختن امپرياليزم بر سرنوشت تود ه ھا  .بطور مسلم حرف حزب
کمونيست چين که به حزب رويزيونيستی شوروی ھشدار داد که " اين راه
دفاع از صلح جھانی نيست  ،بلکه راھی است که خطر جنگ را تشديد کرده
و منجر به بروز جنگ می شود " امروز به تمام معنا به اثبات رسيده است .
که با اين عملکرد به امپرياليزم امريکا آزادی عمل داده تا به ھر جايی که می
خواھد لشکر کشی نموده  ،جنگ راه بياندازد  ،غارت و چپاول نمايد و توده
ھای زحمتکش را بمباران و گلوله باران کرده  ،خانه وکاشانه شان را
ويران نمايد .
" جوھر اقتصادی امپرياليزم سرمايه داری انحصاری است  .انحصارات
داخلی حاکم  ،بر اثر صدور سرمايه و توسعه نفوذ اقتصادی به انحصارات
بين المللی تبديل می گردند و قادر می شوند سرکردگی خود را اعمال نمايند
وحتی با توسل به جنگ جھان را به تناسب نيرو بين خود تقسيم کنند " تا
وقتيکه اين انحصارات موجود باشد  .سياست امپرياليزم تغيير پذير نيست .
مائوتسه دون دراين باره می گويد  " :وقتيکه ما می گوييم " امپرياليزم
درنده خو است " منظور اينست که ماھيت آن ھرگز تغيير نخواھد کرد .
امپرياليست ھا تا دم مرگ ھرگز کارد قصابی خود را به زمين نخواھد گذاشت
و ھرگز بودا نخواھد شد " ) پندار ھای واھی را بدور افگنيد وبرای مبارزه
آماده شويد ( نظريه فوق نه تنھا در باره امپرياليست ھای غارتگر غرب ،
بلکه در مورد سوسيال امپرياليزم شوروی نيز صادق بوده است .
دارودسته مرتد رويزيونيست ھای شوروی با تبليغ " تخفيف تشنجات
نظامی " و " تخفيف تشنجات سياسی" فقط خواستند تا زحمتکشان جھان را
فريب داده و ماھيت اشغالگرانه و غارتگرانه خود را پنھان سازند  .زمانيکه
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رويزيونيست ھا " صلح جھانی " را علم نمودند در حقيقت امر اين " صلح
جھانی " چيزی نبود جز ھمان سفسطه " اولترا امپرياليزم " کائوتسکی .
وازاين طريق می خواست که ماھيت پليد تجاوزکارانه خويش را بپوشاند و
جلو انقالب خلقھای جھان را بگيرد  .که يقينا به اين ھدف شوم و پليدش موقتا
موفق گرديد  ،و جنبش ھای آزاديبخش در سراسر جھان را بکام امپرياليزم
فروبرد  .اين حالت موقتی و گذرا بوده  ،چنانچه امروز جنبش ھای انقالبی
در سراسر جھان رو به رشد و شگوفايی عليه تجاوزات امپرياليزم می باشد.
سوسيال امپرياليزم شوروی برای کسب سود بيشتر وگسترش دامنه نفوذ
خويش سياست تجاوز واشغال را پيش گرفت  .به کشور ھا تجاوز مستقيم و
آشکار نمود  .مواد خام کشورھا ي وابسته بخود به قيمت ارزان حتی نصف
قيمت بين المللی تاراج نمود  ،توليدات خود را در کشورھای تحت سلطه به
قيمت گزافی بفروش رساند واز اين طريق بارگران بحرانھايش را بدوش
ديگر کشورھا گذاشت  .بااالخره بحرانھای داخلی شديد و شديد تر شد  ،از
يکسو بحران ھای داخلي و مقاومت مردم از درون شوروی واز سوی ديگر
مقاومت توده ھا عليه دفع تجاوز وغارتگری سوسيال امپرياليست ھا از بيرون
 .شوروی را تا مرز فرو پاشی اش سوق داد  .امروز با جرآت می توان
گفت که امپرياليزم امريکا با ھمه آن امکانات ھسته ای اش سرنوشت بھتری
از شوروی نخواھد داشت .
تاريخ ثابت نمود کسانيکه جنگ تجاوز کارانه واشغالگرانه را برا ه انداخته
 ،درحاليکه تادندان مسلح بوده  ،اما عاقبت خوبی نداشته و در بد ترين شرايط
قرار گرفته اند ويا حتی مثل شوروی از ھم پاشيده است .
امروز تمام خلق ھای تحت ستم خواھان آزادی وانقالب اند ودر مقابل دژ
امپرياليزم صف بسته وبه مبارزه عادالنه خويش مشغول اند  .امپرياليزم
امريکا به رغم نارسايی ھای درونی خود به ظاھر قوی ولی از درون بسيار
شکننده است  .امپرياليزم امريکا با نارسايی ھای درون و بيرون احاطه
گرديده  ،پايداری خلقھا برای بدست آوردن آزادی شان محکمتر می شود .
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دراين صورت عواقبی در انتظار امريکا است  ،که شوروی به آن روبرو
گرديد  .فقط و فقط خلق است که در جنگ و صلح پيروز می شود وميتواند
که از طريق مبارزات انقالبی وقھری خويش صلح جھانی را به وجود آورد .
*************************************************

دين افيون توده ھاست
ھمه اديان و مذاھب منجمله دين اسالم به امتياز طبقاتی و موجوديت طبقات
متضاد اجتماعی صحه گذاشته وآنرا مورد تائيد قرار می دھد  .چنانچه در تما
م اديان وبخصوص اسالم ،داشتن غالم وکنيز جايز است  .زمانيکه اسالم در
عربستان عرض وجود نمود جامعه عشيره ای عربستان را به جامعه بردگی
تبديل نمود  .يعنی اسالم ھمراه با برده داری پا به عرصه وجود می گذارد .
" ظھور اسالم درعربستان در آغاز قرن ھفتم ميالدی  ،با تکوين جامعه
طبقاتی و شروع يک نھضت اجتماعی پيچيده درميان اعراب شمالی رابطه
ناگسستنی دارد  ...درآغاز قرن ھفتم ميالدی  ،درنواحی شمالی عربستان
سازمان پدر شاھی وجماعتی  ،درحال تالشی وانقراض و جامعه طبقاتی
در شرف تکوين بوده است " ) ايليا پاولويچ پطروشفسکی  -اسالم در ايران
 صفحه  ( 13به ھمين ترتيب نويسنده در صفحه  14ھمين اثرش نظريهيک گروه از نويسندگان ودانشمندان شوروی را درباره مقدمه و ظھور
اسالم اين طور بيان ميکند  " :بنا به نظر گروه ياد شده  ،مقدمه ظھور اسالم
عبارت بود از تالشی و فروريختگی سازمان پدر شاھی وجماعتی و تکوين
شيوه زندگی برده داری درحجاز  .نظريه مشروحه فوق در تاليفات ا  .آ .
يوبليايف ) مسکو ( با استفاده از منابع و متون اصلی مدون گشته درآثار ديگر
دانشمندان شوروی مانند آ  .يو  .ياکوبوسکی  .و  .س  .پ تولستوف منعکس
شده است " .
به ھر حال ظھور اسالم منعکس کننده جريان فروپاشی پدر شاھی – عشيره
يی بود ه وھمزمان با ظھور اسالم مقدمه تکوين طبقات در بين اعراب
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شمالی پايه ريزی گرديده است يا بعبارت ديگر ظھور اسالم با تکوين برده
داری پا به عرصه وجود می گذارد  .چنانچه بدوران صدر اسالم نظر
اندازيم از محمد تا صحابه ھرکدام عالوه بر اينکه چند زن داشتند ،دارای
کنيزو غالمان زيادی نيز بودند  .قرآن نيز بصراحت برده داری را تائيد نموده
است  .اين ديگر سفاھت است اگر کسی ادعا کند که دين اسالم بين برده و آقا
تفاوتی قايل نيست وھردوی شان را به يک چشم می بيند براي شان حقوق
مساوی قايل است  .ھمينکه نامی از غالم  ،کنيز وآقا ) صاحبش( به ميان
ميآيد تفاوت بين ھر دوی شان بصورت شفاف واضح می گردد  .بزبان راندن
کلمات " برابر " شيادی بيش نيست .
اينک نظری می اندازيم به " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " اين " حزب
پيش آھنگ طبقه کارگر " ) ! ( که در رابطه با اسالم وروحانيون چه
موضعي را دارند  " :تجربه کشور ھای اسالمی چون جمھوری دموکراتيک
مردم الجزاير  ،سوريه  ،ليبيا  ،جمھوری دموکراتيک مردم يمن  ،و باالخره
تجربه خود افغانستان به اثبات می رساند که تحوالت انقالبی با محتوای
اجتماعی اسالمی و دعوت تاريخی به عدالت  ،برابری و ضديت با استثمار
فرد از فرد منافات نداشته  ،بلکه بر عکس زمينه ھای الزم را برای تحقق
عملی اين احکام مطابق به آرزو ھای تاريخی توده ھای زحمتکش مسلمان و
استفاده درست از ارزشھای دين مقدس اسالم فراھم می سازد " ) درسھای
از برنامه عمل حزب دموکراتيک خلق افغانستان صفحه . ( 59
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان و دولت جمھوری دموکراتيک افغانستان
يکبار ديگر رسما اعالم می دارند که در جمھوری دموکراتيک افغانستان تمام
حقوق و آزادی ھای مسلمانان وروحانيون و علمای شريف  ،اين
وطنپرستان کشور تضمين  ،حفظ وحراست می گردد " ) ھمانجا صفحات
( 60 – 59
" ما درعمل ثابت می کنيم که ترقی اجتماعی وملی با اسالم منافات ندارد ...
آنانيکه مخالف ترقی اجتماعی اند درعين زمان عليه ماھيت اجتماعی اسالم
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نيز ھستند  ...حزب بعد از اين نيز به طور پيگير و صادقانه از سياست خود
مبنی بر احترام به معتقدات واحساسات مذھبی مردم مسلمان پيروی خواھد
کرد " ) ھمانجا صفحه . (60
اين ديدگاه نظير ديد گاه ھای شريعتی  ،جمال ناصر  ،افغان ملت  ،حزب
سوسياليست عراق  ،سوريه و مجاھدين خلق ايران می باشد  .ھمه اين اينھا
خود را سوسياليست می دانند وھمه اينھا از لحاظ ايديولوژی وعقيده به اسالم
معتقد اند  ،وبه مسلمان بودن خود معترف می باشند  .مانند آقای کشتمند که در
صفحه  1076يادداشت ھای سياسی ورويداد ھای تاريخی  ،خدا پرستی
وسوسياليزم را يکی دانسته می نويسد  ... " :ھرگز انديشه ھا و فعاليتھای
ترقی خواھانه را مبتنی بر آزادی  ،برابری اجتماعی و ترقيخواھی  ،مغاير با
تدين و خدا پرستی  ،با احساسات ومعتقدات مذھبی ندانسته ام  ...من شخصا
به گرايشھای سوسياليستی به مفھوم عدالت اجتماعی  ...در شرايط افغانستان
باور داشتم و جانبدار سياستھا و شعار ھای چپروانه نبودم "  .اين دسته جات
وگروه ھا را سوسياليزم اسالمی می خوانند که در خدمت امپرياليزم وارتجاع
درآمده اند  .ھمانطوريکه سوسياليست ھا در زمان مارکس و انگلس به دولت
لويی بناپارت پناه برده و آنرا دولت استثنايی معرفی می کردند  .انگلس آنھا
را بنام سوسياليست ھای شاھی ياد نموده است .
اينھا از لحاظ ايدئوولوژيک به دموکراسی غربی معتقد اند  .و خواھان
مبارزه عليه رژيم بخاطر فشار وارد کردن وامتياز گرفتن از رژيم ھا می
باشند  ،نه سرنگونی رژيم ھا  .ھم چنين ايشان برای پيشبرد اھداف شان
در زمينه اقتصادی خواھان رشد سکتور دولتی اقتصاد می باشند  .ازين طريق
به تحکيم سلطه بورژوازی بيروکرات بر اقتصاد کشور کمک می کنند .
اينگونه سوسياليزم ھيچ ربطی به سوسياليزم علمی نداشته  ،بلکه ھميش در
خدمت امپرياليزم وارتجاع بوده و ميباشد  .امروز امپرياليست ھا ومرتجعين
برای رجوع مجدد به دين و مذھب غسل تعميد نموده و با ترميم مساجد  ،تکيه
خانه ھا  ،جيره دادن ماليان آنھا را بيشتر در خدمت خود گرفته و بيشتر
درھای مساجد تکيه خانه و بتخانه ھا را بروی مردم گشاده و ايشان را
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بيشتر به مذھبی بودن تشويق می کنند زيرا اين شيوه بھترين وسيله برای
فريب توده ھا وزير سلطه نگھداشتن شان می باشد .
" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " نيز متوجه اين نکته گرديده که دين و
مذھب بھترين وسيله ای برای حفظ ونگھداری حاکميت سياسی شان بوده و
از اين طريق بھتر می توانند که منافع ارباب شان را حفظ وحراست نمايند .
به ھمين خاطر دست به دامن مذھب و روحانيون انداخته و " تمام حقوق
وآزادی ھای مسلمانان وروحانيون و علمای شريف ) ! ( " را تضمين می
کنند  .نه تنھا تضمين  ،بلکه وعده قطعی برای " حفظ وحراست " آن نيز
می دھند .
اينھا در اخير در يافتند که " سوسياليزم با خدا پرستی منافات نداشته " وبه
ھمين ترتيب " تحوالت انقالبی با محتوی اجتماعی اسالمی ودعوت تاريخی آن
به عدالت  ،برابری و ضديت با استثمار فرد از فرد منافات " ندارد .بدين
ملحوظ بطور " صادقانه به معتقدات و احساسات مذھبی " کمر خدمت را
بستند  .واسالم را ھم طراز با سوسياليزم وعدالت اجتماعی قرار دادند .
درحاليکه " امروز عميقترين ريشه ھای مذھب درستم اجتماعی وطبقاتی بر
توده ھای زحمتکش و ناتوانی آنھا در برابر نيروھای لجام گسيخته سرمايه
نھفته است  ،که ھر روز و ھرساعت مصائبی ھزاران بار بد تر و دردناکتر
ومشقاتی به مراتب غير انسانی تر از ھر حادثه غير عادی از قبيل جنگ ،
زلزله وغيره به انسانھای زحمتکش عادی روا ميدارند  " .بدين اساس
تازمانيکه ستم اجتماعی وطبقات اجتماعی وجود داشته باشند و تازمانی که
استثمار وبھره کشی از توده ھا ادامه داشته باشد  ،دين بھترين وسيله ای
برای حفظ منافع طبقات ستمگر جامعه بوده و بھترين آله ای برای سرکوب
نيروھای انقالبی و بخصوص کمونيست ھا که می خواھند اين نظام ھای فاسد
واربابان امپرياليستی شان را از پای درآورند  ،ميباشد .
دارو دسته رويزيونيست ھای " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " واربابان
سوسيال امپرياليستی شان درابتدا دست به جنايات بی حد وحصر زدند وتمام
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اين اعمال جنايتکارانه شان را زير لوای " سوسياليزم و کمونيزم " انجام
دادند  .اين حرکت کامال از طرف ايشان واربابان رويزيونيستی شان آگاھانه
برای بدنام کردن کمونيزم صورت گرفت  .بعد از اينکه دانستند که خدمت
شايانی به امپرياليزم انجام داده و ذھنيت توده ھا را در باره کمونيزم تخريش
نموده اند  ،دست بدامان اسالم ھمان خط مشی ارتجاعی و باطنی شان انداخته
و زمينه قدرت گيری برادران تنی خويش ) احزاب ارتجاعی  ،مزدوران
درجه يک امپرياليزم ( را آماده ساختند و خود شان نيز با ايشان ھم کاسه
گرديده و مشترکا به سرکوب توده ھا تحت لوای امپرياليزم اشغالگر خزيده اند
.
ادعای برابری در اسالم يک دروغ محض و فريب توده ھا است  .ھرگاه
کوچکترين روزنه ای در اصول اساسی دين برای ازبين بردن امتيازات
طبقاتی وجود می داشت  ،پيشوايان دين آنرا عملی می کردند .درحاليکه ھر
کدام برای خوش گذرانی کنيزکان زيبا روی وبرای ستم وبھره کشی غالمان
را در اختيار داشتند .ھيچگاه دراسالم حقوق زن و مرد مساوی نبوده ونيست .
در طالق نيز ھمين طور است  .طالق در دست مرداست  ،ھيچگاه از نظر
اسالم زن حق ندارد که مرد را طالق دھد  .زمانيکه مرد زن را طالق می
دھد  ،با آنکه زن برای پرورش و تربيه اوالد که نقش مؤثر داشته و زحمات
زيادی را متحمل گرديده است  ،اوالد ھا به او تعلق نگرفته  ،بلکه متعلق به
مرد می گردد  .زن ھا ھيچ گاھی حق ندارند که بمقام قضاوت و يا رھبری و
اداری کشور قرار گيرند.
ھيچگاه اسالم به حقوق دموکراتيک و آزادی بيان وعقيده پای بندی ندارد و
احکامش از محدوده تفتيش عقايد فراتر نميرود .ھيچگاھی اسالم اجازه برای
تفحص و تحقيق درباره عالم وراز کائنات و پيدايش خلقت را بکسی نميدھد.
چنانچه زلمی غوث را فقط به خاطر ترجمه قرآن به فارسی به محاکمه کشانده
اند .برخورد ايشان در مورد علوم نه تنھا ضد دموکراتيک بلکه فاشيستی است.
جمھوری اسالمی ايران و جمھوری اسالمی افغانستان نمونه بارز آن می باشد.
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اديان در مجموع ھميش در خدمت نظام کھن فرسوده ارتجاعی قرار داشته و
منظما از منافع طبقات ستمگر دفاع می نمايد .دين و مذھب قبل از ھر چيز يک
جھان بينی و يک ايدئولوژی که متشکل از مجموع خرافات  ،دگم ھا و انديشه
ھا و بينش ھا در باره طبيعت  ،تفکر و جامعه می باشد " .بدون رھائی پيش
آھنگ جامعه از شر خداو بدون رھائی زحمتکشان از چنگال نظام ھای ستمگر
طبقاتی  ،رھائی بشريت از چنگال خدا و قدرت ماورای طبيعت امر مشکل و
حتی نا ممکن است " .در طول تاريخ ھميش علوم راه خود را از بين دريای
خون باز نموده است .در قرون وسطی و دوره تفتيش عقايد  ،ھر عالم که
سربلند می نمود  ،اورا محاکمه نموده يا بدار آويختند و يا اينکه او را زنده زنده
سوختاندند .باالخره با قربانی ھای زيادی علم توانست که راه خود را باز نمايد.
در جامعه افغانستان ھمين اکنون تفتيش عقايد بشکل فجيع آن بيداد می کند.
رژيم دست نشانده از يکسو در قانون اساسی کذائی اش می نويسد که به "
اعالميه جھانی حقوق بشر احترام داريم "  ،اما از سوی ديگر در ماده اول الی
سوم قانون اساسی شريعت اسالمی را قانونی ساخته و اعالميه جھانی حقوق
بشر را ملغی اعالم می نمايد .به ھيچکس اجازه نمی دھد که خالف مقررات و
اصول شرعی و اسالمی حرفی بر زبان آورد.
از سه ھزار سال پيش به اين طرف کسانی مانند منصور حالج  ،ابوشاکر  .ابی
قور عليه سلطه خدائی به مبارزه بر خواستند .منصور حالج خدا را چنين
تعريف نموده  " :خدا ھمچو دشمن خشمگين است که داروئی جز کشتن او
نيست " به ھمين ترتيب ابو شاکر می گويد  " :اين ما ھستيم که خدای خود را
بوجود آورديم .خالق  :ما ھستيم نه خدا " بعد از ايجاد سرمايه داری فقط
مارکس و انگلس بودند که بصورت منظم و اصولی عليه ايده آليزم و خرافات
مذھبی مبارزه را پيش بردند و ما ترياليزم ديالکتيک را بنا نھادند.
بر گرديم به ظھور اسالم و موقف طبقاتی آن .ظھور اسالم قبل از ھمه منعکس
کننده جريان فروپاشی پدر شاھی وعشيره ئی بوده و ھمزمان با ظھور اسالم
مقدمه تکوين طبقات در بين اعراب شمالی پايه ريزی گرديده است يا بعبارت
ديگر ظھور اسالم با تکوين برده داری پابه عرصه وجود گذاشت.
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پطروشفسکی در صفحه  18 - 17کتاب " اسالم در ايران " وضعيت اجتماعی
مردم مکه را قبل از ظھور اسالم چنين توضيح می دھد  " :در مکه نطفه
پوليس يا شھر – دولت ) " شھر – دولت " خود مختار ( و قدرت دولت وجود
نداشت .ھر عشيره يا خاندان مستقال اداره می شده  .ادارات و نمايندگان قدرت
دولت وجود نداشتند و از محکمه قضا و نيروی انتظامی و زندان نيز خبری
نبود  ،گھگاه در خانه ويژه ايکه در ميدانی نزديک کعبه قرار داشته و دارالندوه
– " خانه اجتماع – محل انجمن " – ناميده می شده  ،برای حل و فصل امور
خاندانھا و عشيرت ھای مختلف  ،شورای سران و يا شيوخ طوايف ) مال (
تشکيل می شده  .ولی اين شوری وسيله اجباري واجرايي – که نافرمانان را
مجبور به اطاعت از تصميم ھای خويش کند – نداشته  ....تالشی و ازھم
پاشيدگی جماعت عشيرتی و تطور وتکامل مالکيت شخصی زمين و افزايش
نابرابری مالی و تشديد تضاد ميان بزرگان و افراد معمولی قبايل  ،نواحی
عربستان شمالی را سخت متزلزل و متشنج ساخت  ،و غليانی بر انگيخت و
مقدمات پيدايش جامعه طبقاتی فراھم گشت  .برای رفع اين بحران  ،ايجاد
دولت واحد سراسر عربستان ضرورت داشت" بنابراين برای ايجاد يک
دولت فقط ضرورت به يک ايدئولوژی نوين داشت  .از آنجای که جامعه
قرون وسطی آميخته به مسايل دينی بوده و از نوع معتقدات با خبر بود لذا
بايد که تحوالت جديد بصورت دينی متجلی می نمود  .انگلس در صفحه
 50لودويک فويرباخ وپايان فلسفه کالسيک آلمان می نويسد  " :تنھا با اين
اديان جھانی که کم يا بيش آگاھانه  -ونه خود بخودی  -بوجود امده بودند،
بويژه مسيحيت واسالم ما می بينيم که جنبش ھای تاريخی عامتر رنگ دينی
را می پذيرد "  .بدين لحاظ ضرورت به دين جديد يعنی اسالم در شبه
جزيره عربستان بوجود آمد تا موجوديت طبقات و برده داری را به شکل
قانونی آن تثبيت نموده و زنان را به درون خانه بکشد  .لذا ظھور دين اسالم
در شبه جزيره عربستان نتيجه عوامل اجتماعی و اقتصادی بود ه است  ،و
کامال بر پايه يک دولت برده داری متکی بود  .لذا دين اسالم عالوه بر
اينکه پيام آور " عدالت وبرابری " نبوده  ،بلکه سيستم يک نظام اجتماعی
 اقتصادی نا برابر را پی ريزی نمود  .پطروشفسکی در صفحه 32 – 31ص ف ح ه | 224

ھمين اثرش می نويسد  " :جامعه دينی اسالمی طوريکه گفتيم  ،مرکب بود
از مھاجران مکی وانصار مدنی  ،دراين جامعه ھر چيزی که مبتنی بر
خويشاوندی خونی بود  ،بنابر اصل " انمـــا الــمــــومــنون اخــــ ّوة " نفی و
رد می شد  .البته فکر برادری و برابری ھمه مسلمانان  ،به معنی مساوات
اجتماعی واقعی نبوده  ،زيرا وجود يک چنين مساوات طلبی طبقاتی در ميان
نبوده و از سوسياليزم تخيلی ) اتوپيک ( نيز صحبتی نبوده  ،ولی فکر "
مساوات " مسلمانان در اسالم صرف نظر از اصل وتبار و نسبت قبيله ای
و طايفه گی ايشان – مقدمه مھمی بود برای اتحاد سياسی  ،نخست اتحاد
سياسی اعراب مدينه و زان پس ھمه ای عرب  .حتی ابن خلدون مورخ و
فيلسوف در قرن چھاردھم ميالدی  ) ،قرن ھشتم ھجری ( می گفت که اگر
شور وحرارت دينی که پيامبر به بدويان تلقين کرده  ،نمی بود ايشان قادر
نبودند دولت مقتدری ايجاد کنند .
دردوران مدينه پايه ھای دولت اسالمی سراسر عربستان گذارده شد واتحاد
سياسی واحه مدينه نطفه آن دولت بود  .اسالم ديگر نه تنھا جريانی دينی بلکه
عامل سياسی نيز بود  .انگيزه اتحاد عربستان و ايجاد خالفت ھمانا جريان
تکوين جامعه طبقاتی بود  .ولی اسالم عاملی بود که آن جريان واتحاد
سياسی را تسريع نمود " .
درمدت  13سالی که محمد ھمراه صحابه اش درمكه می زيست نتوانست که
بين بدويان عربستان شور وحرارت ايجاد نمايد  .زمانيکه محمد به مدينه
ھجرت می نمايد تمام صحابه به شمول خودش صد نفر می باشند  .با رسيدن
به مدينه و اتحاد با مردم مدينه بعد از دوسال که سوره غنيمت را مطرح
نمود وبه مردم بشارت داد که ھرچه در ميدان جنگ بدست آورديد مال
شخصی شما است و حتی می توانيد که زنان ومردان اسير را به نزد خود
بعنوان کنيز وغالم نگھداريد  .اين بشارت شور و حرارت برای بدويان
عربستان بخاطر بدست آوردن جاه و مال ايجاد نمود  .بعد از طرح اين
سوره روز بروز بدويان به سپاه اسالم پيوستند  .چنانچه تسليمی سران
قريش در مکه به محمد نيز به ھمين پايه ھای طبقاتی وامتياز دھی بيش از حد
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به ايشان بوده استوار گرديد  .چنانچه ابوسفيان خسر محمد ھيچگاه مسلمان
نشد  .اسالم آوردن برخی ديگر از بزرگان قريش از روی عقيده نبوده ،
بلکه ضرورت سياسی بود .پطروشفسکی در صفحه  35اثرش می نويسد
 " :حساب ابو سفيان درست درآمد  .وی واعضای خاندان بنی اميه و بزرگان
طرفدار اونه تنھا موقعيت ممتاز خويش را در مکه حفظ نمودند  ،بلکه در ميان
سران دولت عربی اسالمی نقش بر جسته ای را بازی کردند  .در حدود 14
سال بعد عثمان بن عفان که يکی از اعضای خاندان اموی بود و در راس
دولت مزبور قرار گرفت و قريب پانزده سال بعد از آن  ،معاويه فرزند
ابو سفيان  ،دودمان اموی ) بنی اميه ( را بعنوان حکام خالفت عربی بنياد
نھاد خويشاوندان و ھوا خواھان ابو سفيان به تمام معنی و به حد اکثر از
منافع فتوحات بزرگ اعراب بھره گرفتند واراضی جديدی را در سوريه و
ديگر نواحی به انضمام روستائيان متصرف و مقيم آن اراضی تصاحب
کردند و بردگان بسيار واموال گوناگون از غنايم جنگی بدست آوردند " .
حال بگذار مناديان و جارچيان ارتجاع داد بکشند و بگويند که " ترقی
اجتماعی وملی با اسالم منافات ندارد " و " تحوالت انقالبی با محتوای
اجتماعی اسالم و دعوت تاريخی آن به عدالت  ،برابری وضديت با استثمار
فرد از فرد منافات نداشته  ،بلکه بر عکس زمينه ھای الزم را برای تحقق
عملی " آن فراھم می سازد  .انگلس در لودويک فويرباخ و پايان فلسفه
کالسيک آلمان صفحه  78آن می نويسد  " :بنابر اين در تاريخ جديد ،
معلوم شد که تمامی مبارزات سياسی  ،مبارزات طبقاتی ھستند و تمامی
مبارزات طبقاتی برای آزادی  ،برغم شکل الزاما سياسی شان  -چرا که
ھر مبارزه طبقاتی عبارت از مبارزه سياسی است – سرانجام بر ميگردد به
مساله رھايی اقتصادی  .از اين دست که دراين مورد  ،دولت – نظام سياسی
 فرعی و ثانوی است وجامعه مدنی – قلمرو روابط اقتصادی – عنصرتعيين کننده " .
پس وضعيت اقتصادی تعيين کننده ماھيت دولتی است  .اين وضعيت
اقتصادی که تعيين ميکند دولت بکدام سمت در حرکت است آيا می خواھد
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بساط ظلم و ستم را بر چيند ويا اينکه می خواھد که شيوه مناسبات غير برابر
و ظالمانه را قانونی نموده واز آن حفاظت و حراست کند  .شيوه کار برد
سياسی رژيم دست نشانده روسھا نيز خواھان پايدار بودن سيستم اقتصادی
نابرابربه نفع بورژوازی کمپرادور بيروکرات دولتی بودند وبه ھمين لحاظ در
تب و تالش بودند تااز شيوه سنتی و مدد گرفتن از اسالم آنرا جاودانه سازند .
انگلس در باره فلسفه فوئرباخ درمورد خدا می نويسد که  " :انگارگرايی
واقعی فوئرباخ ھمين که به فلسفه دين واخالق او می رسيم بر ما آشکار می
شود  .او به ھيچ وجه در فکر برانداختن دين نيست  .وی می خواھد آنرا
تکميل نمايد " .
رويزيونيست ھای " خلق و پرچم " مستقيما وعلنا بخاطر حفظ منافع
ستمگرانه خويش نيز می خواھند که دين را تکميل نمايند  .آنھا با رنگ
وروغن دادن " سوسياليزم "  " ،عدالت اجتماعی " واز بين بردن " استثمار
فرد از فرد " آنرا پر رنگ تر نموده وتوده ھا را فريب داده و مانع مبارزه
طبقاتی شان می شوند  .تبعيت از شيوه ھای سنتی جھان نگری و سر
سپردگی به اعتقادات دينی  ،وجه مشخصه ايدئولوژی طبقات ستمگر است .
لنين در " طرح اوليه تز ھای مربوط به مساله ملی و مستعمراتی " به
پرولتاريا توصيه می کند که بايد نکات آتی را در مبارزات شان عليه
امپرياليزم وارتجاع در نظر بگيرند  " :نخست  ،لزوم کمک ھمه احزاب
کمونيست به جنبش ھای رھايی بخش بورژوا – دموکراتيک دراين کشور ھا
...
دوم  ،لزوم مبارزه عليه روحانيون و ساير عناصر مرتجع و قرون
وسطائی که در کشورھای عقب مانده صاحب نفوذ ھستند .
سوم  ،لزوم مبارزه عليه پان اسالميزم و جريانات نظير آن  ،که می کوشد
جنبش ھای رھايی بخش ضد امپرياليزم اروپا و امريکا را با تحکيم موقعيت
خان ھا ومالکين و آخند ھا و غيره توام سازند " .
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" حزب دموکراتيک خلق افغانستان " عالوه بر اينکه عليه پان اسالميزم ،
خان ھا  ،آخند ھا و روحانيون مبارزه نمی نمايد بلکه دست بدامان اسالم
بخاطر حفظ موقعيت و سلطه حاکميت خود و منافع سوسيال امپرياليزم
انداخته و می اندازد .
در شرايط کنونی وحتی شرايط تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی نه تنھا
مبارزه عليه امپرياليزم و رژيم دست نشانده شان  ،بلکه مبارزه عليه بقايای
قرون وسطايی که بشکل سازمان يافته د روجودآخند ھا وروشنفکران قسم
خورده عليه منافع توده ھا متمرکز گرديده  ،الزامی است  .رژيم جمھوری
اسالمی افغانستان بھترين مدافع سلطه امپرياليزم جھانی است  .به ھمان
ترتيب رژيم جمھوری اسالمی ايران  ،پاکستان  ...نيز حامی منافع سرمايه
داران وابسته به امپرياليزم و از مدافعين پرو پا قرص امپرياليزم جھانی
است  .اراکين بلند پايه اين رژيم ھا تمام وکمال پوسيده  ،از سر تا پا غرق
در کثافات وخون توده ھای که بخاطر احقاق حقوق شان می ايستند  ،می
باشند  .اين اراکين بلند پايه تا سرحد ممکن به منجالب روسپيگری در
غلطيده وخود را تمام وکمال به امپرياليزم فروخته اند .
مسايل فوق به خوبی نشان می دھد که دين  ،مذھب و جمھوری ھای اسالمی
درخدمت چه کسانی قرار دارند  .در طول تاريخ اديان نتوانسته و نخواسته که
کوچکترين خدمتی به توده ھای زير ستم بنمايد  ،بلکه ھميش در خدمت
طبقات ستمگر جامعه قرار داشته و دارند  .آنھای که می گويند که اسالم
خواھان از بين بردن " استثمار فرد ازفرد " بوده و " عدالت اجتماعی " را
در جامعه بر قرار می سازد  ،فقط چھره سياه و خائنانه شان را به نمايش
می گذارند .

ص ف ح ه | 228

مسلئه زنان
ھرگاه به تاريخ نظر اندازيم بخوبی ديده می شود که زن نخستين موجود
بشری بود که مزه اسير بودن را چشيد  .ازآغاز ستم زدگی سرنوشت زن و
کارگران يکی بود .
زن در جوامع طبقاتی درطول تاريخ  ،محکوم وتحت استثمار بوده و قوانين
غير عادالنه و غير انسانی باالی آن تطبيق گرديده و می گردد .
کمونيست ھا معتقد اند که زن اولين قربانی استعمار است ونخستين بيداد گری
طبقات با ستم مرد بر زن ھم زمانست  .مارکس وانگلس در آثار خود ثابت
نمودند که پايه بردگی زن علل اجتماعی واقتصادی دارد و زير دست بودن
زن از روزی بوجود آمده است که مالکيت خصوصی بر وسايل توليد به
ميان آمد  .اين پيش آمد از يک سو ،زن را وابسته به شوھر و پدر کرد و
ازسوی ديگر صحه بر بردگی اجتماعی او گذاشت  .زن برده  ،دھقان قابل
خريد وفروش و بعدا پرولتر شد .
انگلس در صفحه  85کتاب منشاء خانواده  ،مالکيت خصوصی و دولت می
نويسد  " :برافتادن حق مادری  ،شکست جھانی  -تاريخی جنس مونث بود
 .مرد فرمانروايی خانه را نيزبدست آورد  ،زن تنزل مقام يافت  ،برده شد ،
بنده شھوت مرد  ،وابزاري صرف براي توليد فرزندان " زماني كه خانواده
پدر ساالري پا به ميدان ميگذارد  ،زن اولين خدمتگار خانگي می گردد و
شرکت آن در کار اجتماعی ممنوع می شود و فقط زماينکه صنعت بزرگ
پا به عرصه وجود می گذارد درھای توليد را بروی زنان آنھم بروی زنان
پرولتر دوباره باز می کند.
موضوع زن از نظر مائوئيستی جدا ناپذير ازمسئله اجتماعی به طور کلی
است وحل آن بطور قاطع وابسته به تغيير انقالبی اجتماعی است  .اين جزئی
است از مسئله انقالب پرولتاريايی و نيرومندی ديکتاتوری پرولتاريايی
وساختمان جامعه نوين کمونيستی .
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طبقات ستمگر خانواده و جامعه را در دوقلمرو اقتصادی مجزا از يکديگر
نگھداشته اند  .بورژوازی حسب منافع خويش زنان را بکار اجتماعی کشانده
 ،اين کار اجتماعی زنان با ر اضافی است که بر دوش ايشان گذاشته شده
است وانجام اين کار به ھيچوجه از مسئوليت کارخانگی زنان نکاسته و نمی
کاھد  ،بلکه برستم واستثمار شان افزود ه است  .تا وقتيکه جامعه و خانواده
در دو قلمرو اقتصادی مجزا باقی بماند  ،ھيچگاه زنان به عنوان فرد درجه
اول و مساوی با مردان به حساب نيامده  ،بلکه فرد درجه دوم تحت قيموميت
مردان می باشد  .برابری کامل اجتماعی زنان با مردان وقتی امکان پذير
است که کارزنان ومردان از يکنوع باشد  .اين امر زمانی امکان پذير است
که خانواده وجامعه وارد يک قلمرو اقتصادی گردد  .يعنی توليد مصرف ،
پرورش کودک و اخذ تصميمات اقتصادی ھمه بايد در يک قلمرو اجتماعی
صورت گيرد .
حال می بينيم که " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " درباره موقعيت
اجتماعی زنان و تساوی شان با مردان چه مسائلی را مطرح مينمايد  .اين
حزب در صفحه  65درسھای از برنامه عمل حزب دموکراتيک خلق
افغانستان می نويسد  " :پيروزی انقالب ثور برای نخستين بار در تاريخ
کشور ما  ،امکانات وشرايط واقعی اشتراک فعال زنان دراعمار جامعه
نوين را در زمينه سھمگيری در زندگی اجتماعی فراھم آورد  .جلب زنان به
حيات اقتصادی اجتماعی وفرھنگی اجازه می دھد تا روند تکامل اجتماعی
بصورت قابل مالحظه ای تسريع گردد و پايه ھای اجتماعی انقالب و دولت
جمھوری دموکراتيک افغانستان توسعه يابد  .در عين زمان اين امر به
زنان افغانستان امکان می دھد تا به اعضای کامل الحقوق درحيات جامعه
ودرامر اداره امور مبدل گردد " .
زمانيکه يک فرد يا گروه به نمايندگی از يک طبقه پيرامون مسائل اقتصادی
 ،سياسی وفرھنگی ويا درمورد خاص زنان صحبت و موضع گيری مينمايد ،
به يقين که درتمام مواردی که صحبت می کند نظرات و ديدگا ه ھايش انعکاس
می يابد  .ھر گاه دراين مورد عميقا توجه نشود  ،ھيچگاه افراد قادر به درک
ص ف ح ه | 230

ماھيت طبقاتی آن نشده  ،وھيچگاھی نمی تواند که مواضع درست
واصولی را از مواضع غلط ونادرست تفکيک نمايد  .بقول لنين ھرگاه افراد
فرانگيرند که در پشت ھريک از وعده ووعيد ھای اخالقی  ،دينی  ،سياسی
منافع طبقات را جستجو نمايند ھمواره قربانی فريب و خود فريبی خواھند
شد  " .اينک بطور واضح وروشن " حزب دموکراتيک خلق افغانستان "
در پشت کلمات " عدالت اجتماعی " و" برابری "  " ،تساوی حقوق زنان با
مردان " وازبين بردن " استثمار فرد از فرد " خواست تا منافع بورژوا
بيروکرات وابسته به روس را پنھان نمايد .
لنين نه تنھا نقش مھمی در پيروزی انقالب  1917اکتبر ايفا نموده انقالب
سوسياليستی را به پيروزی رساند  ،بلکه عليه تز ھای رويزيونيستی
برنشتين و کائوتسکی مبارزه جدی و اصولی را پيش برد وماھيت
رويزيونيستی شانرا فاش نمود  .امروز نيز رويزيونيست ھا وتسليم طلبان
مرتجع در زير لفافه وشعار ھای ظاھرا انقالبی ازمنافع امپرياليزم
جھانخوار و مرتجعين دفاع می نمايند  .زنجير ھای ستم را بر دست وپای
زحمتکشان وبخصوص زنان مستحکم تر می نمايد
درزمينه مبارزه ايدئولوژيک وافشاء نمودن چھره خائنينی که به دروغ خود را
مدافع توده ھا ) اعم از زن ومرد ( وخدمتکار آنھا جا می زنند  ،حزب ما )
حزب کمونيست ومائوئيست افغانستان ( توجه جدی نموده ومواضع غير
اصولی و اپورتونيستی و تسليم طلبانه شانرا در جريده شعله جاويد ارگان
مرکزی اين حزب و ديگر آثارش بطور مشخص و دقيق به باد انتقاد گرفته
وانقياد طلبی شانرا بصورت درست نشان داده است  .حزب ما سخت معتقد
است که می تواند ازراه مبارزه ايدئولوژيک  -سياسی وبرداشتن پرده از
چھره اپورتونيست ھای رنگارنگ وتسليم طلبان نقش مؤثر وسازنده ای در
شناساندن اصول علمی م – ل – م ايفا نمايد واز اين طريق جوانان را به
اين علم مجھز نمايد .
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اينک می پردازيم به بررسی نظرات " حزب دموکراتيک خلق افغانستان "
و می بينيم که آيا واقعا اين حزب طوريکه ادعا می نمايد  ،توانست که "
زمينه سھمگيری درزندگی اجتماعی " برای زنان ايجاد نمايد و يا اينکه
زنان از ترس تصاحب " مجانی " مليشه ھا ی ددمنش وابسته به رژيم
درخانه ھای زندانی شده وبه چادر برقع روی آوردند ؟ آيا اين رژيم
توانست که حق انتخاب آزاد زنان را برای ازدواج تحکيم نموده و مھريه را
ملغی سازد ويا اينکه بر اصل خريد وفروش دختران مھر تائيد را گذاشت ؟ آيا
واقعا ھمانطوريکه رويزيونيست ھا در برنامه عمل شان تذکار داده اند زنان
به " اعضای کامل الحقوق " جامعه رسيدند ويا اينکه اين رژيم مھر تائيد بر
شئونيزم مر د ساالری را زد ؟
کودتای ھفت ثور  1357ھمه اقشار وطبقات جامعه ھم زنان ومردان را به
درون تالطمات سياسی و جنگ کشاند  " .حزب دموکراتيک خلق افغانستان "
تحت رھبری سوسيال امپرياليست ھا " سازمان دموکراتيک زنان " را در
شھر ھای تحت حاکميت خويش وسعت داد ويک تعداد اززنان را به موقعيت
ھای بلند دولتی  ،امور نظامی ) اردو – پوليس ( باال کشيد وفرمان شماره
ھفتم را بتاريخ  7اکتبر  1978به منظور " تضمين حقوق برابر " زنان
ومردان در " محدوده حقوق مدنی " صادر نمود  ،دراين فرمان ذکر
گرديده بود که " ھرگاه زن ازخانه شوھر خارج شود ونخواھد دوباره بر
گردد ھيچ کس نمی تواند اورا مجبور به برگشت به خانه شوھر سازد " .
وبه ھمين طريق در فرمان " مھريه " زن را" سه صد افغانی " تعيين
نموده بود .
وسعت بخشيدن به " سازمان دموکراتيک زنان " به معنی از بين بردن ستم
بر زن نيست  ،زيرا امروز بورژوازی به اشکال گوناگون سازماندھی
زنان به خاطر حفظ منافع واستثمار ھر چه بيشتر زنان پرداخته است  .دور
نمی رويم ھمين افغانستان را در نظر می گيريم  ،امپرياليست ھا ی اشغالگر
به خاطر حفظ منافع خويش وتحکيم رژيم دست نشانده  ،زنان را به موقعيت
ھای بلند دولتی کشانده  ،وزارت امور زنان ودر ھر واليت عالوه بر
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رياست امور زنان  " ،شورای زنان " ايجاد نموده وبه ھمين ترتيب شورای
زنان تجارت پيشه را نيز ايجاد نموده است  .مانند رژيم وابسته به روس
زنان را به امور نظامی ) اردو  -پوليس ( نيز کشانده است  .اين بدان معنی
نيست که امپرياليست ھا خواھان آزادی زنان اند  .مسئله تعيين کننده برای
آزادی زنان آنست که قبال معين شود که قدرت سياسی بدست کدام طبقه است .
آيا سازماندھی زنان برای تشديد استثمار و استفاده از نيروی کار ارزانتر زنان
است ويا اينکه برای آزاد کردن آنھا از قيد بندگی و کمک نمودن به شرکت
کامل آنھا از قيد بندگی و سيستم مرد ساالری .
ستم برزن کھنه ترين وريشه دار ترين ستم ھاست وعليرغم تمام تغيير و
تحوالت جامعه طبقاتی بر درجات واشکال مختلف بوجود خود ادامه داده است
 .اين ستم يکی از ارکان قدرت تمام ساختار ھای اقتصادی ودولت ھای
ستمگر است  .وضعيت کلی يک جامعه را می توان از روی موقعيت زنان
تشخيص داد  .جامعه ايکه زنانش در قيموميت مردان و اسير مردان باشد
جامعه ای آزاد نيست  .جامعه ايکه بر آزادی زنان ارج گذاشته و اھميت
می دھد وبرای تحقق اين آزادی گام ھای عملی برداشته جامعه است که در
راه رھايی تمام آحادش از ھمه انواع ستم واستثمار قدم بر می دارد .
شوروی از سال  1917اکتبر الی نيمه دھه پنجاه و چين انقالبی از - 1949
 1975نمونه بارز اين گونه رژيم ھا است .
در نيمه دھه پنجاه ميالدی حينی که رويزيونيست ھا قدرت را در شوروی
سوسياليستی قبضه نمودند و راه احياء سرمايه داری را در پيش گرفتند ،
رويزيونيست ھا بخاطر تحکيم قدرت و منافع بورژوا کمپرادور خويش به
استفاده برخی از اشکال " سوسياليستی " ادامه دادند  .لذا " شکل "  ،نھاد
ھا ،تعيين کننده نيست  ،بلکه مساله تعيين کننده قدرت سياسی است  .از
زمانيکه قدرت سياسی پرولتاريا در شوروی سرنگون گرديد وسرمايه داری
احيا گرديد به ھمان طريق ستم جنسی نيز دوباره احيا شد  ،زيرا سرمايه بنا
گذير ستم جنسی را ھمراه دارد .
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بعد از مرگ رفيق مائوتسه دون وکودتای رويزيونيست ھای چين  ،اين
کشور بکا م سرمايه داری فرورفت  .دست آورد ھای عظيم وارزشمند
ساختمان سوسياليزم در اشکال مختلف آن ومنجمله در مسير رھايی زنان
نابود گرديد  .نقش و موقعيت زنان به قھقرا سوق نمود  .فحشا وتجارت
سکس رونق پيدا نمود  ) .از نظر بورژوازی تجارت سکس  ،فحشا مخالف
با موازين اجتماعی نبوده  ،به ھمين لحاظ از آن بعنوان صنعت سکس ياد
می کنند ( اينھا گواه بر آنست که ستم بر زن يکی از ستون ھايی است که
سرمايه داری  ،حاکميت وسلطه خود را بر آن استوار ميکند  .درچين نيز
احيای سرمايه داری  ،بنا گزير با احيای ستم جنسی ھمراه بود .
زمانيکه " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " در برنامه عملش می نويسد که
 " :تحوالت انقالبی با محتوای اجتماعی اسالم و دعوت تاريخی آن به عدالت
 ،برابری و ضديت با استثمار فرد از فرد منافات ندارد " صفحه  ، 59به
ھمين ترتيب در صفحه  60می نويسد  " :ترقی اجتماعی وملی با اسالم
منافات ندارد " وروی اين ملحوظات است که " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " بر حسب منافع بورژوا کمپرادوري اش " تمامی حقوق و آزادی
ھای روحانيون " را به رسميت شناخته واين حقوق و آزادی ھا را " تضمين
 ،حفظ وحراست می کند " )صفحه  59برنامه عمل( .
مساله فوق به خوبی اھداف بورژوا کمپرادوری وزن ستيزی اين حزب را
را به نمايش می گذارد  .درحاليکه ستمگری جنسی در بنياد ھای فکری و
عقيدتی تمامی نيروھای مرتجع واسالمی نھفته است  .از نظر اسالم زن "
ملکيت " مرد است و مرد مالک وی  .از نظر اسالم مردان حق ھرگونه
تصرف و تسلط به " ملکيت " خويش را دارند  .در ديدگاه زن ستيزانه
ارتجاعی اسالمی تنبيه و نفی فيزيکی زن امريست بديھی وحق برسميت
شناختن شده مردان .
اسالم اساسا ايدئولوژی دوران حاکميت برده داری است  .فئوداالن نيز
برحسب منافع خويش دودسته به آن چسبيده وآنرا به رسميت شناخته اند .
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نه تنھا برده داران و فئوداالن برمبنای منافع خويش از اين ايدئولوژی
استفاده نموده  ،بلکه بورژوازی وامپرياليزم نيز در کشورھای اسالمی اين
ايدئولوژی را بخاطر حفظ منافع خود برگزيده و آنرا تقويت می نمايد .
اسالم در طول دوران تاريخ ايدئولوژی طبقات حاکمه افغانستان بوده
ودرخدمت منافع اين طبقه بکار گرفته شده است  .به ھمين ترتيب زن ستيزی
ايدئولوژی نيروھای مرتجع استثمار گر واسالم بوده و ھست .
ھمانطوريکه امروز امپرياليست ھا به رھبری امپرياليزم امريکا و رژيم
دست نشانده شان دين اسالم را بعنوان ايدئولوژی طبقه حاکمه پذيرفته و
مدعی اند که توده ھای زحمتکش وبخصوص زنان با در نظر داشت اين
ايدئولوژی می توانند از ستم رھايی يابند  .سوسيال امپرياليست ھا و " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " نيز ای اين ايدئولوژی بعنوان حربه ای برای
سرکوب توده ھا وبخصوص آرام نگھداشتن زنان استفاده نمودند  .وقتيکه اين
حزب به " ارزشھای دين مقدس اسالم " احترام می گذارد و می گويد که "
ترقی اجتماعی وملی با اسالم منافات ندارد " جايی تعجبی وجودندارد  ،زيرا
خوب می دانند که دين اسالم ودر مجموع کل اديان بر مالکيت خصوصی
مھر تائيد می زند وزن را " ملکيت " مرد به حساب می آورد  .از اينکه
ادعا دارند که کودتای  7ثور به " زنان افغانستان امکان می دھد تا به
اعضای کامل الحقوق در حيات جامعه " مبدل گردند  ،يک حرف پوچ و ميان
تھی است تاريخ ثابت ساخته است که قدرت پول در نزد بورژوازی به
مراتب از قدرت مذھب ودين بيشتر است وعموما ايشان قدرت دين ومذھب
را فقط برای اينکه در تحصيل پول به آنھا کمک می کند دوست داشته و مورد
استفاده قرار می دھند .
تازمانی که مالکيت خصوصی وجود داشته باشد و توليد برای مبادله
وارزش اضافی صورت گيرد و مشت اقليت صاحب قدرت وھمه امتيازات
باشد  ،ستم و بھره کشی از انسان امری است حتمی وزنان به شديد ترين
وجھی مورد ستم قرار می گيرند  .جای که مالکيت خصوصی وجود دارد
شوھر رئيس خانواده است و زن بدون آنکه در مالکيت سھيم باشد در خانواده
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کار می کند  ،رابطه بين زن با شوھر و خويشاوندانش ھمانند رابطه کارگر
وکارفرما است  .لنين می نويسد  " :قدم اساسی برانداختن مالکيت
خصوصی بر زمين  ،کارگاه ھا و کارخانه ھا می باشد  .اين است و تنھا
ھمين است که راه آزادی کامل و واقعی زن را باز می نمايد " لنين مطمئن
بود که شرکت زنان در جنبش انقالبی  ،آزادی کامل آنھا  ،برابری آنھا  ،نه
تنھا برای زنان الزم بلکه برای ھمه زحمتکشان و استثمار شدگان الزم است
.
بورژوازی ھميشه به مسلئه زنان صرفا بعنوان اختالف جنسی می نگرد
اختالف طبقاتی زنان را در نظر نگرفته وبين آزادی زنان و ھدف کلی
پرولتاريا سد ايجاد می نمايد  ،از اين طريق می خواھد که توده زحمتکش و
بخصوص زنان را از مسير جنبه اصلی مبارزه طبقاتی منحرف نمايد  .به
ھمين ملحوظ ھم ھست که گسترش افکار بورژوائي آسانتر می گردد .
درحاليکه طرح وحل مسئله زنان بايد تابع کل منافع مبارزه طبقاتی
پرولتاريا باشد  .ايجاد تساوی حقوق ميان زن ومرد بدون انقالب کمونيستی
و الغای مالکيت خصوصی امکان پذير نيست  .بدين نسبت آزادی کامل توده
ھای وسيع زنان زحمتکش جزء بسيار مھمی از کل ھدف انقالب پرولتاريايی
است  .زيرا از اولين تقسيم انسان به طبقات تا به حال تاريخ از طريق
مبارزات طبقاتی تکامل يافته است  .کوته نظران و تسليم طلبانی که به
مبارزه طبقاتی پشت پا زده و اصول اساسی مارکسيسم را فراموش کرده
بودند  .تجاوز امپرياليست ھا را در افغانستان " بارقه اميد در چشمان اشکبار
ملت " افغانستان خوانده و به زنان نويد آزادی را می دادند  ،اما بيش از ھفت
سالی که از اين تجاوز جنايتکارانه می گذرد تغيير وتحوالتی در اين مدت
صورت نگرفته ،طرح چنين مسائلی کوته بينی سياسی کسانی را به نمايش می
گذارد که پايان امارت اسالمی طالبان را آغاز آزادی  ،دموکراسی
وبخصوص آزادی زنان از قيد مرد ساالری می پنداشتند .
درحاليکه امريکا با رژيم طالبان نه بر سر آزادی زنان و نه ھم بر سر
دموکراسی تضاد ومشکلی داشت چنانچه در طول دوران حاکميت سياه
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دوران امارت اسالمی طالبان ھر فشاری که بر زنان وارد می آمد ،
امريکا با سکوت آنرا تائيد نمود  .اين روابط زمانی به تيرگی گرائيد که
امريکا دانست طالبان بيشتر از اين نمی توانند در منطقه برايش مفيديت داشته
باشند  ،لذا در جھت سرنگونی رژيم شان برآمد وخواست تا در منطقه
حضوی نظامی خويش را گسترش داده و تثبيت نمايد .
امپرياليست ھا به رھبری امپرياليزم امريکا خواھان تحکيم جمھوری
اسالمی در افغانستان اند  ،اما جمھوری اسالمی مطيع و گوش بفرمان که با
حضور نظامی  ،غارت و چپاول و قتل عام مردم ھيچگونه مخالفتی نداشته
و تحت رھبری اش حرکت نمايد.
در مانيفيست کمونيست به صراحت اعالم گرديده که  " :قانون  ،اخالق ،
دين ھمه نيرنگ ھای بورژوازی است که بورژوازی در زير آن بخاطر منافع
خود پناه گرفته است " .
از طرح مسايل فوق به خوبی آشکار می شود که " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " ھيچ گونه اعتقادی به مسايل کمونيستی نداشته  ،بلکه يک
حزب رويزيونيستی در خدمت بورژوازی کمپرادور بيروکرات وابسته به
روسيه بوده و ھيچگاھی در صدد آزادی زنان از قيد اسارت وبردگی نبوده ،
بلکه اين زنجير را بيشتر در دست و پای زنان محکم نموده است  .لنين می
گويد  " :کار کمونيستی وسياسی ما در ميان توده ھای زن مستلزم بخش
عمده ای کار تربيتی در ميان مردان می باشد  .بايد نقطه نظر گذشته را که
مربوط به دوران بردگی در توده ھا و حزب ريشه کن سازيم " اما متاسفانه
که امروز در افغانستان نه تنھا عناصر عقب گرا به زنان از نقطه نظر گذشته
برخورد می نمايند  ،بلکه عناصر انقالبی وحتی اکثر رفقای حزبی به زنان از
نظر ديدگاه گذشته بر خورد می نمايند و کوچکترين توجه به تربيه سياسی
زنان ودختران شان ننموده و حتی می کوشند که آنھا را در چھارديوار حجاب
محصور بدارند .
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حزب کمونيست ) مائوئيست ( افغانستان بايد با جديت تمام با اين ديدگاه
شئونيستی مرد ساالرانه برخورد نمود ه وبقول لنين اين ايده کھن را از "
درون حزب و توده ھا ريشه کن " نمايد  .اين کار مستلزم مبارزه جدی و
پيگير برای تربيت کمونيستی در بين مردان و زنان می باشد  .از طريق اين
مبارزه جدی و پيگير است که زنان ومردان را می توان برای يک مبارزه
سخت  ،طوالنی وبزرگ برای بر پايی و پيش برد جنگ مقاومت ملی
مردمی  ،وانقالبی ) شکل مشخص کنونی جنگ خلق( و سرنگونی رژيم
دست نشانده حامد کرزی وايجا د جامعه نوين تربيت و بسيج نمود .
اين رسالت بزرگ و ظيفه ھمه کمونيست ھا است که زنان را بسيج وتربيت
نموده و برای زنان مانند مردان وظيفه بدھند وازآنھاادامه کار را بخواھند و
انھا را انتقاد کنند وبه ايشان اجازه انتقاد را بدھند  ،تا اينکه اين مظلوم
ترين مظلومان در جھان و بخصوص در افغانستان به حياتي ترين مسئله
زندگی يعنی مبارزات انقالبی اجتماعی دست يابند  .با کمال تاسف که در
افغانستان دراين زمينه اصال توجه جدی صورت نگرفته است  ،اين خود
مستلزم يک بازنگری است که حزب کمونيست ) مائوئيست ( افغانستان
در اين زمينه جديت بيشتری به خرج داده و با برخورد انتقادی و اصولی
تمام اعضای حزب را برای تربيت اساسی و بسيج زنان آماده سازند  .و زنان
را بايد به شرکت در کليه جنبه ھای زندگی وفعاليت ھای اجتماعی تشويق
نمايند و فقط به اين ترتيب است که زنان محدوديت ھای فکري و خانوادگی را
بدور خواھند ريخت  .دراين زمينه بايد که مردان انقالبی نيز آموزش
خويش را باال برده و از ديدگاه جھان بينی کمونيستی با زنان بر خورد نمايند
 ،تا اينکه زنان ودختران خانواده خويش را به رفيق ھمکار مبدل سازند
وازين طريق کمک نمايند که زنان محدوديت ھای فکری و محدوديت ھای
خانوادگی را بدور ريخته وبه يک نيروی انقالبی وھمکار واقعی مردان
تبديل شوند .
بسياری از مردان حتی انقالبيون ) درجامعه کنونی افغانستان ( عالقه ای
ندارند که زنان به كار اجتماعی کشيده شوند و به ھمين منظور از دادن
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آموزش انقالبی به ايشان سر باز می زنند و بھانه فساد اجتماعی مانع کار شان
در جامعه می گردند  ،ويا با سکوت ايشان را به کار خانوادگی تشويق نموده
و کارخانوادگی شان را تائيد می نمايد  .درحاليکه به خوبی می دانند که
زندگی خانگی زن چيزی که او ھر روز با به ميان کشيدن ھزاران کار
ناچيز قربانی می شود  .امروز اين يک چلنج است که در مقابل حزب
کمونيست ) مائوئيست ( ا فغانستان قرار گرفته وحزب ما بايد که با
سربلندی اين آزمون بزرگ را به پيش برده وبرای آموزش زنان ومردان و
بخصوص رفقای حزبی كاروپيكار نمايد و برای ارتقاء آن جدا کوشا باشد .
در غير اين صورت بخش عمده ای از ھدف سياسی حزب که ھمانا سمت و
سو دادن زنان بطرف انقالب يعنی بر پايی و پيش برد جنگ مقاومت ملی ،
مردمی وانقالبی است  .ناقص خواھد ماند  .برای انجام اين وظيفه بايد جدا
دست بکار شد ومصمم به تغيير آن  ،بود  ،زيرا برای تغيير موعظه کفايت
نمی کند  ،بلکه پراتيک اساس است .
اينک می بينيم که " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " بعد از کودتای 7
ثور و متعاقب آن تجاوز سوسيال امپرياليزم در افغانستان عمال چه گامی
رادر جھت رھايی زنان بر داشتند .
بعد از کودتای  7ثور  1357رژيم وابسته به روسيه فرمان شماره ھفتم را
در ارتباط مھريه صادر نمود گرچه مھريه به  300افغانی تنزل داده شد ،
اما مھريه از بين نرفت يعنی معامله خريد وفروش دختران به حال خود باقی
ماند  .فرمان شماره ھشتم رژيم مھمترين فرمان مربوط به اصالحات ار
ضی بود  .دراين فرمان شئونيزم مرد ساالرانه رژيم به خوبی پيدا است .
زيرا اين فرمان فقط يک فرمان مردانه و شئونيستی بود  .دراين فرمان حق
مالکيت بر زمين برای مردان خانواده تثبيت شد ه بود و توزيع زمين برای
زنان اصال در نظر گرفته نشده بود  .رژيم فاشيستی کودتا گران آگاھانه
اصالحات نيم بند خويش را بر مبنای برسميت شناختن حقوق مردان به
پيش بردند  .تا اينکه زنان از لحاظ اقتصادی متکی به مردان باشد  .به
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کارخانگی خويش ادامه دھند  .در ھر حالت اينکه زنان به انجام کارخانگی
خود ادامه دھند برای سرمايه داری امر حياتی است .
رژيم ھای ارتجاعی ھميش کوشيده که برای اسثتمار بيشتر زنان
درمحدوده قانون مدنی برابری ظاھری را درج قانون نمايند  .بقول لنين " :
نھضت کارگری زن نمی تواند خود را تنھا با برابری ظاھری خوشنود سازد
اين نھضت وظيفه اساسی خود را مبارزه برای برابری اقتصادی
واجتماعی زن قرار داده است "  .در حاليکه رژيم ھيچ اعتقادی به
برابری اقتصادی زن و مرد نداشت و نمی خواست که زنان از لحاظ
اقتصادی روي پاي خوي بايستند .پس شعار اينکه زن بايد " اعضای کامل
الحقوق " جامعه باشد يک عوامفريبی بيش نيست .
برای آنکه زنان به آزادی برسند بايد که به مبارزه سخت و طوالنی روی
آورند  ،برای از بين بردن نفوذ عقيدتی و عادی طبقه استثمار گر و شئونيزم
مرد ساالر در جامعه که از آنھا برده خانگی و عروسکی ساخته است جدا
مبارزه نمايند  .برا ی از بين بردن عقايد کھنه زنان مکررا بايد به
آموزش سياسی توجه خويش را معطوف دارند  .زنان بايد شھامت اصالح
خود و بدورانداختن مسئوليت ھا وقيود اخالقی که جامعه استثمارنيمه فئودالی
بر آنھا تحميل نموده است را داشته باشند  .دراين صورت است که می توانند
دوشادوش مردان نيروھای متجاوزاشغالگر را از کشور بيرون ريخته و رژيم
دست نشانده شانرا ساقط نموده وديکتاتوری دموکراتيک خلق را در
افغانستان مستقر نموده و درجھت لغو کامل مالکيت خصوصی گام بر دارند .
در غير اين صورت ھمه ای وعده و وعيد ھا شعار کاذب زنان را به سمت
استثمار بيشتر و بيرحمانه تری می کشاند .
رژيم پوشالی با حمايت ار باب سوسيال امپرياليستش باعث قتل حدودا يک
ونيم ميليون نفر گرديد و صد ھا ھزار نفر را معلول ومعيوب نموده وبيش از
يک سوم نفوس کشور به کشورھای خارجی آواره گرديدند  .با جرات می
توان گفت که اکثريت کشته شده گان و آسيب ديدگان زنان ودختران بودند .
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حتی رژيم تظاھرات دختران جوان را به گلوله بست وتعداد زيادی از
زنان ودختران جوان را روانه زندان نمود که مورد شکنجه  ،آزار و اذيت
وحتی مورد تجاوز قرار گرفتند وبه قتل رسيدند  .بدتر از ھمه که مليشه ھای
بدنام رژيم دست باز داشتند که زنان ودختران جوان زيبا را ھر وقت
وبرای ھر مدتی که بخواھند تصاحب نمايند ويا به " نکاح " خويش درآوردند
 .اين آزار واذيت وتجاوزات جنسی سبب شد که زنان ودختران جوان
برای مصئون ماندن از چشم بدکاران رژيم درخانه بمانند ويا اينکه چادر
برقع بپوشند  .اينست عملکرد " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " در
برابر زنان  .رژيم دست نشانده روسھا می خواست که اين عمل ناشايست
وجنايت کارانه خويش را در زير شعار زنان " اعضای کامل الحقوق "
جامعه اند  ،مخفی نمايد .
زن زمانی عضو کامل الحقوق جامعه محسوب می گردد که به آزادی کامل
اقتصادی برسد  .آزادی زن با آزادی کامل جامعه انسانی از قيد استثمار وستم
و نظام جھانی امپرياليستی ورژيم تحت حمايت آن بستگی دارد  .ازينرو
زنان برای بدست آوردن حقوق کامل مساوی خويش با مردان  ،بايد شانه به
شانه ساير زحمتکشان برای از بين بردن بنياد اين نابرابری ھا که ھمانا
ناشی از سلطه طبقاتی و تمايز طبقاتی ميباشد مبارزه نمايد
********************************************

مرتجعين خود را افشاء می نمايند
از زمانيکه جامعه به طبقات منقسم گرديده  ،در طول اين دوران تاکنون
مبارزات طبقاتی ادامه داشته و دارد  .اين بدان معنی نيست که فقط در طول
اين دوران مبارزه بين طبقات ستمگر وستمکش وجود داشته  ،بلکه به اين
معنی است که عالوه بر مبارزات بين دو طبقه ستمگر وستمکش  ،مبارزات
حاد و شديدی بين نيروھای ستمگر بخاطر قدرت  ،چپاول و غارت وجود
داشته است .
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ازھمين افغانستان شروع می کنيم  .در طول دوران تاريخی اين خطه به
خوبی ديده می شود که اکثر اوقات مبارزات و جنگ ھای خونين بين
نيروھای مرتجع به خاطر حفظ منافع وآستان بوسی به درگاه امپرياليزم
بوقوع پيوسته  ،درحاليکه توده ھای زحمتکش ھميش بخاطر رنج بيکران
وبيرون راندن اشغالگران و نيروھای بيگانه در ستيز بودند  .اما اميران و
سرداران بخاطر منافع طبقاتی شان سر به آستانه امپرياليزم سائيد ه و راه
سازش را در پيش می گرفت  .بعد از احمد شاه ابدالی جنگ ھای خانمانسوز
بين اوالدش در گرفت  ،اين درگيری نه تنھا بين برادران بلکه بين پدر و پسر
وجود داشت  ،تا زمان امان ﷲ که تحت فشار بيش از حد مردم توانست تا
سرحد گرفتن استقالل سياسی افغانستان پيش برود  ،اما درحاليکه مردم اين
مرزو بوم بخاطر در ھم شکستن خط ديورند که به اساس توطئه انگليس از
افغانستان جدا شده بود واقوام پشتون به دو مرز جداگانه تقسيم نموده می
جنگيدند  .امان ﷲ طبق خواست طبقاتی اشرافی اش با انگليس وارد متارکه
گرديد و خيانت جدش ) عبدالرحمن خان ( را دوباره به رسميت شناخت.
امپرياليزم انگليس از اين موقعيت استفاده نمود و مھره اصلی اش ) نادر
خان ( را بر اريکه قدرت در افغانستان رساند .
امپرياليزم بخاطر حفظ منافعش ھميش مھره ھای گوناگونی از مرتجعين را
در بغل گرفته و بنام ھاو سازمان ھای جداگانه ای ايشان را تقويت و حمايت می
نمايد تا در شرايط معين که ھر کدام بھتر بتواند منافعش را تامين نمايد .حمايت
نموده و بقدرت سياسی برساند " .حزب دموکراتيک خلق افغانستان " نيز از
جمله اين مھره ھاي وابسته به سوسيال امپرياليزم روس بود که از زمان ظھور
تا سقوطش عالوه بر ميھن فروشی خيانت و جنايات بيشماری که انجام داد و
ھميش سرتعظيم و اکرام را به خاندان شاھی و به درگاه سوسيال امپرياليزم
روس فرود آورد  ،بر روی ھمديگر تيغ کشيده يکی ديگری را خائن و نوکر
امپرياليزم  ،اشراف زاده خطاب نمودند .تاريخ افغانستان تثبيت نمود که اين باند
جنايتکار ھمانطوريکه حسب منافع اربابش مردم را به خاک وخون کشيدند ،
ھر کدام در زمان قدرت بنوبه طرفداران ديگری را بنام ھای مختلف اعدام ،
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ترور و زندانی نمودند .ھمه ای اين حرکات در جھت حفظ منافع سوسيال
امپرياليزم روس بکار گرفته شد و وابستگی شانرا به امپرياليزم بھتر تثبيت
نمود .چنانچه اکثريت شان امروز چوکی ھای بلند دولتی را در اشغال خود
دارند و در سه قوه دولتی ) مقننه  ،اجرائيه و قضائی ( و عالوه بر اين سه قوه
 ،نقش اساسی در امنيت ملی رژيم پوشالی را نيز ايفاء می نمايند و ھيچگونه
ابايی ندارند  ،بلکه به اين چاکری افتخار می کنند.
حسب منافع سوسيال امپرياليزم روس در سال  " 1343حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " متبارز می گردد  ،از ھمان آوان موجوديت بين تره کی و کارمل و
وابستگان ھر کدام اختالفات جدی متبارز می گردد و ھر کدام می خواھند که به
روس ھا بفھمانند که يکی از ديگری برای تامين منافعش بھتر اند  .اما روسيه
طبق خصيصه ذاتی اش ھر دو گروه را با خود نگھميدارد و ھر کدام را
جداگانه حمايت می نمايد .تا بموقع بتواند از ايشان کارگرفته و منافعش را در
افغانستان تامين کند که چنين ھم شد .
سندی که ھمين اکنون در دسترسم زير عنوان " دروغھا وجعليات نورمحمد
تره کی و شرکا افشاء می شود " قرار گرفته به خوبی بيانگر آنست که
ايشان ھيچگونه اختالف ايدئولوژيک نداشته  ،بلکه بيشتر اختالفات و
خصومت ھا بر سر رھبری وآستان بوسی به سوسيال امپرياليزم بوده است .
در اينجا اوال می بينيم که " کنگره موسس " اين حزب متشکل از چه
کسانی و به چه طريقی اين حزب پابه عرصه وجود گذاشته است  .و بعدا به
ديگر مسايل مورد تذکر اين سند می پردازيم  .آقای کارمل و فرکسيونش
اعتقاد دارند که " کنگره اول ) کنگره موسس ( حزب دموکراتيک خلق
افغانستان به مثابه نقطه عطف نقش برجسته در بنيان گذاری حزب طراز
نوين طبقه کارگر افغانستان داشت و اصول کلی و مرامی سازمانی حزب را
تصويب و ھيات رھبری آنرا انتخاب کرد  .ھيچ جای شک و ترديد نيست
" )صفحه  5سند (.
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با جرآت می توان گفت که " کنگره موسس " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " نقطه عطف " در " بنيان گذاری حزب طراز نوين طبقه
کارگر افغانستان " نبوده  ،بلکه نقطه عطف در بنيان گذاری يک حزب
رويزيونيستی به عنوان نماينده فکری و سياسی سوسيال امپرياليزم روس بود .
طوريکه قبال مرور کوتاھی بر آئين نامه وبرنامه " اصول کلی و مرامی "
اين حزب را بررسی نمودم که در مسير وشاھراه يک قشر بورژوا کمپرادور
بيروکرات وابسته به روس در حرکت بوده است  .برای ما ھم ھيچ جای
شکی باقی نيست که اين حزب " اصول کلی ومرامی و سازمانی " اش را
با خط بورژوا بيروکرات تصويب و برھمين اساس " ھيات رھبری " اش
را انتخاب نموده است  .اينک ببينيم که در " کنگره موسس " اين " حزب
طراز نوين "! چه کسانی شرکت داشته اند  .موضوع را از زبان خود شان
پی می گيريم  " :حقيقت مسلم اينست که کنگره اول ) کنگره موسس (
طوريکه ) طريق الشعب ( نوشته است متشکل از  27عضو ) که از طرف
در حدود  70 - 60تن وابسته به خلقيھای مترقی و ملی انتخاب شده بود (
ومرکب از عناصر ناسيوناليست  ،دموکرات و مترقی بود ) نه کامال مرکب
از مارکسيست  -لنينيست ھا (  ...منحيث مثال  :رئيس کنگره شاغلی
آدم خان يکی از رفقای نزديک و مربوط به حلقه جناب نورمحمد تره کی بود
که بعد از ادای نماز  ،با يک بيانيه پرشور وناسيوناليستی کنگره را افتتاح
کرد و علی ھذالقياس  .اين بود نمونه ای از اعضای به اصطالح " حلقه
مارکسيستی  -لنينيستی " مربوطه به جناب نورمحمد تره کی به عنوان
جمله معترضه ! آيا آقای تره کی ميتواند ال اقل يک تن از اعضای
مربوط به " حلقه مارکسيستی – لنينيستی " شخص خود را در گروه "
خلقی " خود نشان دھد ؟ اين آقايان کجا تشريف دارند و چرا تا آخر "
مارکسيست  -لنينيست " باقی نماندند ؟ " )صحفه  6سند(  .طوريکه معلوم
می شود که آقای کارمل وباندش تعداد اعضای " کنگره موسس " را نمی
دانند  ،زيرا تعداد وترکيب آنرا از قول " طريق الشعب حزب رويزيونيست
عراق وابسته به سوسيال امپرياليزم نقل مي نمايد  .به ھر صورت حزبی که
" مرکب از عناصر ناسيوناليست  ،دموکرات ومترقی " باشد نه "
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کامالمركب از مارکسيست  -لنينيست ھا " آن حزب ھيچگاھی " حزب
طراز نوين " نبوده بلکه حزبی است رويزيونيستی  ،اپورتونيستی
درخدمت منافع طبقه حاکمه استثمار گر  .چنين تشکلی نميتواند حزب باشد
بلکه يک جبھه است .نام چنين تشکلی را حزب " طراز نوين " يک سفاھت
محض است.
ھرگاه " اصول کلی ومرامی " اين حزب را زير و رو کنيم يک کلمه
صحبت از مارکسيزم واصول و قواعد کلی آنرا نمی توان يافت عموما
اساسنامه يک حزب کمونيست مرکب است از :
 .1خصلت طبقاتی حزب  :که درآن به صراحت اعالم می دارد که اين
حزب  ،حزب سياسی پرولتاريا و پيش آھنگ پرولتاريا در کشور
می باشد  .و پايگاه اصل چنين حزبی را  ،صفوف پرولتاريا و
روشنفکران انقالبی که آگاھانه ايدئولوژی پرولتاريا را پذيرفته
وموقعيت ھای طبقاتی پيشين خويش را از لحاظ ايدئولوژيک
وتعلقات سياسی رھا ساخته و به پرولتاريا پيوسته باشند تشکيل می
دھند .
 .2ايدئولوژی رھنمای حزب  :احزاب کمونيست با صراحت اعالم
می دارند که مارکسيزم  -لنينيزم – مائوئيزم را به مثابه ايدئولوژی
رھنمای عمل وانديشه خود پذيرفته وبکار می بندد  .درحاليکه "
حزب دموکراتيک خلق افغانستان " مائوئيزم را قبول نداشت  ،اما
به ھيچ عنوان اعالن ننموده است که مارکسيزم  -لنينيزم را به
عنوان ايدئولوژی رھنما وعملش پذيرفته است  .طوريکه از اسمش
پيدا است اين حزب يک حزب بورژوا دموکراتيک بوده نه
مارکسيستی .
 .3برنامه سياسی حزب  :ھر حزب کمونيست وانقالبی دارای برنامه
سياسی حد اقل وحد اکثر می باشد  ،که انجام انقالب و گذر آنرا به
مرحله بعدی تحت ديکتاتوری پرولتاريا نشان می دھد  .اما اين حزب
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فقط و فقط برنامه کلی اش " دموکراسی ملی " بود که ازطريق
وحدت با بورژوازی واز راه " مبارزات کامال علنی  ،قانونی و
پارلمانی " می خواست احياء نمايد .
اھداف انقالب
احزاب کمونيست دربرنامه واساسنامه اش مھم ترين
واستراتيژی مبارزاتی اش را صريحا بيان می دارند و معتقد اند که رھايی
طبقه کارگر بدون انقالب قھري امکان پذير نيست  .به ھمين علت با پيگيری
واستواری برای حفظ استقالل ايدئولوژيک  -سياسی تشکيالتی ونظامی
خود وتقويت مواضع انقالبی وتامين منافع پرولتاريا مبارزه می نمايند .و
مشی توده ای را يکی از جوانب مھم استراتيژی مبارزاتی خويش قبول دارد.
ھيچ يک از مسايل فوق در " اصول کلی ومرامی " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان به چشم نمی خورد وفقط در ھمه جا تاکيد بر روی " دموکراسی
ملی "  " ،مبارزات کامال قانونی  ،علنی و پارلمانی " و " تقويت
سکتوردولتی اقتصاد " و دفاع از قانون اساسی رژيم شاھی به چشم می
خورد  .که روی ھرکدام بطور مفصل قبال بحث شده است  .دراينجا به بحث
دوباره نيازی نيست .
زمانيکه رئيس " کنگره موسس " يک حزب ايدآليست باشد  ،ديگر جای
بحث برای مارکسيست بودن در ميان نيست  ،وقتيکه جناب ايده آليست " با
بيانيه پرشور ناسيوناليستی " خويش کنگره را افتتاح می نمايد  ،يقينا که در
آنزمان ھردوجناح به اين " بيانيه پرشور" کف زده اند  .بايد به آقای کارمل
وشرکا خاطر نشان ساخت ھمانطور يکه در گروه " خلقی " تره کی يکنفر
مارکسيست نمی توان پيدا نمود  ،در گروه " پرچم " نيز نمی توان
مارکسيستی را سراغ نمود  .چنانچه " درسھای از برنامه عمل حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " که بعد از تجاوز مستقيم سوسيال امپرياليزم
روس به افغانستان  ،نوشته شده بصورت مشخص بيانگر اھداف ضد
انقالبی و ضد مارکسيستی می باشد  .چنانچه طبق خصيصه ذاتی خويش
برای حفظ ومنافع خويش به دامن مذھب چنگ انداخته ايد که اين ھمان
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ريشه اصلی در " کنگره موسس " تان دارد  .لنين بصراحت می گويد که "
ھيچ کار درستی را نمی توان بدون تئوری مارکسيستی انجام داد و دراين
باره ھمه کمونيستھا بايد اصول بسيار درست و روشنی را رعايت نمايند " .
زمانيکه " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " قدرت سياسی را در اين کشور
با حمايت روسھا بدست گرفت و نتوانست کار درستی را انجام دھد و
مرتکب جنايات بی حد و حصر گرديد  ،از يکطرف دارای تئوری
مارکسيستی نبود  ،بلکه يک مشی رويزيونيستی را در پيش گرفته بود
واظھار الفاظ وکلماتی از قبيل " سوسياليزم و کمونيزم " فقط برای بدنام
کردن کمونيزم بکار می بردند  ،و از سوی ديگر وابستگی کامل اين حزب
به سوسيال امپرياليزم  ،او را در جھت منافع سوسيال امپرياليزم وضربه
زدن به منافع ملی کشور سوق داد .
رھبر حزب کمونيست ) مائوئيست ( افغانستان می نويسد  " :کمونيست ھا
به اعتبار ھدف و دورنمای غايی کمونيزم  ،کمونيست محسوب می شوند ،
يک حزب کمونيست ) مارکسيست – لنينيست – مائوئيست ( رويای عالی
کمونيستی خود را تا سطح دموکراسی و جمھوريت بورژوائی پائين نمی
آورد و اگر پائين آورد  ،چيزی از کمونيزم برايش باقی نخواھد ماند "
ھدف و دورنمای غائی کمونيست ھا فقط يک جامعه کمونيستی نه حتی يک
جامعه دموکراتيک نوين ويا جامعه سوسياليستی  ،چه رسد به جامعه
بورژوائی مخلوط شده با مذھب  .رويزيونيست ھای " حزب دموکراتيک خلق
افغانستان " در برنامه عمل خويش تالش داشتند که " جمھوری دموکراتيک
" بورژوائی بر مبنای بنيادھای مذھبی ايجاد نمايند  .چنين احزابی عالوه بر
اينکه مارکسيستی نيست  ،نمی توان آنرا يک حزب دموکرات ناميد .
اينک می پردازيم به موضع گيری دو گروه وابسته به سوسيال امپرياليزم
) خلق و پرچم ( که چقدر حقايق را نسبت به يکديگر فاش ساخته اند .کارمل
وشرکا درصفحه سوم سند شان می نويسند که " آقای نورمحمد تره کی
تقريبا دوثلث عمر خود را در شعبات امريکا ) از مجله اقتصاد تا آتشه
مطبوعاتی سفارت دولت شاھی افغانستان در امريکا ( مصروف خدمت
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گذاری بود  ،اين ديگر خدمت تازه ايست که بصورت غير مستقيم وخيلی ھم
ظريفانه به قلب ماھيت و در دفاع از مطبوعات و نشرات ضد ملی
دموکراتيک سلطنت استبدادی افغانستان انجام می گيرد که گويا می شد با
استفاده از اين به " خدمات چشمگير در راه ترويج وتبليغ ادبيات
سوسياليستی " پرداخت " ودرصفحه  33ھمين سند می نويسند  " :تعجب
آور خواھد بود که ضمنا ياد آور شويم که در روز جلسه رای اعتماد ميوند
وال کميته مرکزی فيصله کرد که بايد فرکسيون ) حزب ( در ولسی جرگه
) پارلمان ( برای ميوند وال رای عدم اعتماد بدھد  ،باالعکس نورمحمد
تره کی در خفا بصورت شخصی باالی فرکسيون فشار می آورد و تھديد می
کرد که بايد علی الرغم تصويب کميته مرکزی رای اعتماد داده شود  ...وده
ھا مثال ديگر مشابه به اين درحيات ) حزبی ( مشھود است  .نکته قابل ياد
داشت اينست که نورمحمد تره کی وقتی آتشه مطبوعاتی در امريکا بود ،
دوستی خالصانه ای با شاغلی ميوند وال سفير کبير افغانستان در واشنگتن
داشت  -شايد اين عاطفه دوستی بود که چنين درخواستی از فرکسيون )
حزب ( ما در ولسی جرگه می گردند و بااالخره طبق آرزوی شاغلی
ميوند وال صدر اعظم باعث انشعاب ) حزب ( گرديدند " .
آقای تره کی وباندش در يک اطالعيه ای ببرک وشرکائش را چنين
توصيف می کند ... " :ببرک و شرکا يک گروه اقليت ناچيز ضد وحدت
واتحاد نيروھای دموکراتيک وملی وبه پيمانه وسيع در جامعه افغانستان
افشا شده اند وخلق افغانستان آنانرا به صفت پرچم داران استبداد و
اشرافيت می شناسند " ) صفحه  – 54دروغھا و جعليات  . (...متاسفانه که
اطالعيه ای تره کی و فرکسيونش در دسترسم قرار نگرفته و اگر قرار می
گرفت بھتر می توان که چھره حقيقتی کارمل و شرکايش افشاء شود  .نقل
فوق از سند " دروغ ھا وجعليات نورمحمد تره کی و شرکااش افشاء می
گردد " که توسط کارمل و شرکااش تحرير گرديده  ،گرفته شده است .
من در ھمين کتاب تا جای که دسترسی داشتم سوانح تره کی  -کارمل را به
رشته تحرير درآوردم و چھره خائنانه  ،ضد ملی و ضد کمونيستی شانرا
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بر مال ساختم .نقل ھای فوق صحت مسائلی را که در اين زمينه تحرير نمودم
تائيد می کند .دراينجا نيازی به تشريح بيشتر ندارد  .اينک می بينيم که ھرکدام
چقدر يکديگر را به شاه پرستی وخدمت به دربار ارتجاع استبدادی خاندان
شاھی افشاء می کنند " " .جناب رئيس ھيات تحرير " جريده " خلق "
آقای نورمحمد تره کی درشماره )  ( 3مورخ )  5ثور  ( 1345زير عنوان )
يوه بله آزموينه  -يک آزمايش ديگر ( مينويسد  ... " :ددی د پاره چه
دحاکمه طبقو او ترستم الندی طبقه تر منح تضاد تر يوه حد پوری لژ شی نو د
1343کال په ميزان کشی د ھيواد د خلکو د ارادی او دمعظم اعليحضرت د
سم درک او تشخيص په وجه نوی اساسی قانون منح ته راغی  " ...که
ترجمه دری آن چنين می شود ..." :برای اينکه تا حدودی تضاد ميان
طبقات حاکم وطبقات تحت ستم کم شود در ميزان  1343بر اساس اراده
خلق وطن به نسبت درک وتشخيص درست اعليحضرت معظم قانون اساسی
جديد بميان آمد  " ...توجه کنيد ! جناب تره کی چگونه " درک و تشخيص
درست اعليحضرت معظم " را درجھت ايجاد توطئه قانون اساسی جديد
بمنظور تضعيف تضاد ھای طبقاتی که منتج به تضعيف مبارزات طبقاتی
در جامعه می شود  ،مورد تقدير وستايش قرار می دھد  ) " .دروغھا و
جعليات نورمحمد تره کی وشرکا اش افشا می گردد – صفحه . ( 8
در شاه پرستی نورمحمد تره کی و شرکا وتمام کدرھای رھبری " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " ھيچ جای شک وترديد وجود ندارد  .زيرا
درآنزمان نه تنھا نورمحمد تره کی و داردودسته اش  ،بلکه کارمل ھمراه
با دارودسته اش بر شاه و خاندان سلطنتی متکی بودند و از ايشان توصيف
وتمجيد نموده و چنانچه " شاه را غير مسئول و واجب االحترام " خواندند و
ھر کسيکه عليه قانون اساسی قرار داشت " ماجراجو وعمال امپرياليزم می
دانستند " وقانون اساسی شاھی را سندی در جھت رشد و شگوفايی کشور
قلمداد می نمودند  .آنھا فکر می کردند که اوضاع اجتماعی را قانون بوجود
می آورد  .درحاليکه آنچه که اوضاع اجتماعی را بوجود می آورد قانون
نيست  ،بلکه ضروريات اجتماعی است  .اين ضروريات ھستند که اوضاع
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اجتماعی را بوجود آورده وموجب وضع قانون می شود  .در آنزمان بعد
ازدوره ھفتم شورا واستبداد بی حد وحصر خاندان نادری وعدم رضائيت
عمومی از اين خاندان  ،ضرورت به تغيير وضع اجتماعی گرديد وبرای
حفظ وضع اين جامعه طبقه حاکمه مجبور به وضع قانون گرديده  ،تاچند
سالی بتواند به اين وضعيت اسفبار ادامه دھد  .درھما ن زمان نيروھای
انقالبی کشور ) شعله ئی ھا ( اين ترفند طبقه حاکمه را فاش نمودند ،
کسانيکه درمقابل نيروھای انقالبی درآن زمان ايستاده واز قانون شاھی
بدفاع بر خاستند ھمين " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " ) خلقی ،
پرچمی ھا ( بودند آقای کارمل معتقد است که رای اعتماد به ميوند وال که از
طرف تره کی مطرح شده بود باعث انشعاب حزب گرديد  ،اما تره کی
معتقد است که انشعاب دراين حزب به اثر بيانيه ارتجاعی کارمل در پارلمان
و پا فشاری برای اينکه مير اکبر خيبر پوليس بايدبه عضويت کميته مرکزی
پذيرفته شود  ،بود  " :ببرک کارمل با ايراد بيانيه معروف ارتجاعی شاه
پرستانه ای بتاريخ  17اسد  1345در ولسی جرگه  -کوشش برای تحميل
پيشنھاد تجريد کننده خود مبنی بر انتصاب مير اکبر خيبر افسر پوليس به
عضويت کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق افغانستان ونيز با طرح تسليم
طلبانه خويش مورد عدم اعتماد سياسی کميته مرکزی قرار گرفت و ، ...
ناگزير از عضويت دارالنشاء کميته مرکزی استعفا نمود " ) دروغ ھا
وجعليات  ...صفحه  ( 7آقای کارمل در پاسخ اين موضوع می گويد " :
اگر پای اغراض فتنه گرانه و جنون تحريف حقايق در ميان نيست  ،اينھمه
" درخمير مو پاليدن " برای چه ؟ آيا اين بيانيه مطابق پاليسی حزبی نبوده
است ؟ آيا در مقايسه با نظرات شاه پرستانه جناب نورمحمد تره کی
)منشی عمومی ( درمقاالت " تابناک شان " وارتباط شان با شخص شاه ،
آيا در مقايسه با شتافتن آقای تره کی به ميدان ھوايی کابل بغرض استقبال
ودست بوسی پادشاه به بھانه اينکه از فالن کشور مترقی باز گشته است
وبااالخره آيا در مقايسه با پافشاری جناب نورمحمد تره کی بمنظور تعميم و
تحميل مصرانه اين " تئوری " من درآوردی و بدعت آميز که " پادشاه
غير مسئول و ماوراء طبقات است " ميتوان به اين بيانيه در مقام " شاه
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کرد  ) " .دروغھا وجعليات نورمحمد تره کی
پرستی "  ،جای پيدا
وشرکاء افشاء می گردد – صفحه . ( 10
درمقام شاه پرستی وخدمت به خاندان شاھی ھيچکدام دست کمی از ديگری
نداشتند  .به ھمين ملحوظ بيانيه ارتجاعی در وصف شاه که در پارلمان از
طرف کارمل ايراد گرديده يقينا که مطابق به پاليسی حزبی شان صورت
گرفته است  .زيرا ھر دو گروه معتقد به مبارزات " کامال قانونی  ،علنی و
پارلمانی " بودند که در تمام نشرات جريده " خلق " و پرچم به چشم می
خورد  .تا زمانيکه روس ھا خواستند در کنار شاه بايستند  ،درکنارش ايستادند
و زمانيکه سوسيال امپرياليزم خواست تا با داود خان ھمکاری نمايند  ،به ندای
اش لبيک گفتند  ،اين موضوعات را مفصال به بحث گرفتم و اينک می
شنويم که آقای کارمل در ھمکاری باداود خان چه قدر مباھات می کند " :
عناصر بيدار خلق به ياد دارند که د ر طليعه ايجا د رژيم جمھوری در
ھيات رھبری آن عناصر چپ و مترقی  ،دموکرات و ملی اکثريت و تسلط
داشتند و پروگرام مترقی ) خطاب به مردم افغانستان ( را اعالم کردند "
)دروغھا و جعليات نورمحمد تره کی وشرکاء افشا می گردد – صفحه ( 55
در طول دوران مبارزاتی " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " جزء ريختن
آب به آسياب ارتجاع وامپرياليزم و بخصوص سوسيال امپرياليزم روس وھم
چنين اعتصاب شکنی و نفاق د رجنبش کارگری کار ديگر ی انجام ندادند و
به عنوان چماق داران رژيم در خدمت رژيم ستم شاھی به جمھوری داود
خان جالد آمدند  .تمام اسناد ومدارکی که از بدو ايجاد اين حزب تا زمان
سقوط قدرت سياسی وحتی بعد از آن بجا مانده بيانگر انحرافات عميق
ايدئولوژيک – سياسی شان بوده و نشاندھنده يک خط کامال اپورتونيستی و
رويزيونيستی در حيات مبارزاتی شان می باشد که تاريخ گويای اين حقيقت
است  .ھمين خط رويزيونيستی شان باعث اين ھمه جنايت وددمنشی گرديد
که به حقيقت عنوان فاشيست ترين رژيم در تاريخ افغانستان را کسب نموده
است .
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حينيکه انشعاب در " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " صورت می گيرد ،
آقای پنجشيری درکنار گروه کارمل قرار می گيرد وتره کی را به " بی
اعتنايی به تصميم دسته جمعی واصل مرکزيت دموکراتيک " محکوم می
نمايد  .او درباره اخالل واعتصاب شکنی تره کی می نويسد  " :ولی با
وصف اين امتيازی که اکثريت برای اقليت داد جناب تره کی موافقه نکرد
 .درھمين روز جلسه استيضاح درولسی جرگه و ميتنگ در پوھنتون عليه
سيا )  ( CIAجريان داشت  .او به پيروان خود در ) حزب ( امر ترک
حوزه ھا و سازمان ھا وشعبات حزبی را صادر کرد  .به اين صورت انشعاب
را اعالن و بر ) حزب ( تحميل نمود  .در برابر اکثريت ) حزب ( اعالن
آشتی ناپذيری داد واستعمال ھر گونه سالح افترا  ،دروغ و فحاشی و تخريب
را عليه رھبران اصولی وکادرھای ) حزبی ( مجاز دانست  .سازمان
جاسوسی امريکا به جای خود ماند و مبارزه ارتجاع داخلی وخارجی به
ھمدستی گروه ضد ) حزبی ( عليه ) حزب ( و فرکسيون ) حزب ( در
پارلمان چون بمبی در جامعه منفجر شد  " .به نقل از  ) :دروغھا و جعليات
نورمحمد تره کی وشرکاء افشا می گردد – صفحه (37
اين اولين وآخرين اعتصاب شکنی " حزب دموکراتيک خلق افغانستان "
نبوده  ،بلکه برای چندمين بار به عنوان چماقدار دولت درکنار شاه
ايستادند و به اعتصاب شکنی خويش ادامه دادند  .چنانچه چندين مرتبه
کارمل وامين از طرف پارلمان وظيفه گرفتند تا به وعده ھای سرخرمن
اعتصاب کارگران را خاموش نموده وحتی بعد از ختم اعتصاب عده ای از
کارگران دستگير وروانه زندان شدند  .اين وظيفه نه تنھا بدوش تره کی بود
 ،بلکه کارمل وتمامی کدر ھای رھبری اين حزب به درھم شکستن
اعتصاباتی که عليه منافع سوسيال امپرياليزم درحرکت بود  ،افتخار و
مباھات می نمودند .
آيا اين مشاطه گران بومی عالوه بر ثناخوانی ظاھرخان در پارلمان جلو
مارش ظفر نمون کارگران شبرغان که درست بر ضد استثمار صنايع ملی
کشور بود وبه سمت کابل در حرکت بودند  ،نگرفتند ومنافع سوسيال
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امپرياليزم را بر منافع ملی کشور ترجيح ندادند ؟ آيا اين مشاطه گران
نبودند که کودتای داود خان را به ھمکاری باداران سوسيال امپرياليست تان
به پيروزی رساندند ؟ آيا اين مشاطه گران نبودند که جمھوريت داود خان را
مترقی وانقالبی به خورد توده ھا می دادند و بيانيه " خطاب به مردم " را
نوشتند ؟ آيا اين مشاطه گران نبودند که برای جمھوريت داود خان رقصديدند
و گلو پاره نمودند ؟ آيا اين مشاطه گران نبودند که بخاطر منافع و مصالح
سوسيال امپرياليزم روس تن به ميھن فروشی دادند؟ آيا اين مشاطه گران
نبودند که ميليون ھا نفر را قتل عام نموده وميليون ھا نفر را آواره کردند ؟ آيا
اين مشاطه گران نبودند که توده ھای زحمتکش و روشنفکران انقالبی
ومترقی را به گورھای دستجمعی سپردند؟ امروز ھم به خاطر منافع
امپرياليست ھا ی غربی در خدمت تجاوز و اشغالگری درآمده وبا تمام
جنايت کاران ديگر دست به دست ھم داده از منافع امپرياليست ھای غربی
به دفاع بر خاسته اند  .اين خصيصه ذاتی تمام جنايتکاران  ،مرتجعين و
اپورتونيست ھای رنگارنگ است که فقط شرايط زماني را ديده که پله به
کدام سمت سنگين تر است تا به ھمان طرف به ايستند  .چنانچه آقای پنجشيری
حينيکه " اکثريت " به سمت کارمل بود در کنار کارمل ايستاد وتره کی را
به " بی اعتنايی در برابر تصميم اکثريت " محکوم نموده اما زمانی فرا
رسيد که تمام " بی اعتنايی " ھای تره کی و " خطاھا واشتباھات سنگين "
اورا ناديده گرفته واز وی به دفاع بر می خيزيد .
امپرياليست ھای ھميش می کوشند طبق منافع خويش احزاب وسازمان ھای
مختلف را بوجود آورده وھرکدام شان را در شرايط مشخص و طبق منافع
خود بکا ر گمارد و زمانيکه منافعش تقاضا نمايد آنھا را متحد نمود ه
ودرکنار ھم قرار دھد  .چنانچه تاريخ افغانستان در ظرف سه دھه جنگ
اين را به خوبی اثبات نموده است  .اين شيوه را ھم امپرياليست ھا وھم
سوسيال امپرياليزم روس در افغانستان بکار بسته است  .وکارھای ناممکن
را ممکن گردانيد  .چنانچه آقای کارمل می گفت که " تامين وحدت از طريق
رھبری نورمحمد تره کی  ....امکان پذير نيست " ) دروغھا وجعليات ...
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صفحه  ( 58اما خواست ومنافع روسھا آنرا به ممکن تبديل نمود وآقای
کارمل تن به رھبری تره کی داد وحتی با دستگيری  ،زندانی گروھش
حاضر وآماده شد که خاموشانه کشور را ترک گويد  .ھمانطوريکه ھيچگاھی
مرد م افغانستان قبول نداشتند که سياف و شورای نظار با حزب وحدت
اسالمی وطالبان يکجا شوند و يا اينکه تمام اين احزاب اسالمی با شعله ئی ھا
ی تسليم طلب حاضر و آماده ھمکاری گردد  ،اما منافع امپرياليزم اين
حقيقت را بيان نمود که مرتجعی فقط منافع خويش را ديده و به ساز ارباب
می رقصند  ،آنھا ھيچگاھی به منافع ملی وتوده ھای تحت ستم وابستگی
ندارند وھميشه اين منافع را به پای منافع اربابش فدا می نمايد .
" به ھرحال اين تنھا حزب ما بوده و ھست که تا امروز افتخار دشمنی آشتی
ناپذير آنان را ) شعله ئی ھا ( درمقابل خود داشت و دارد  .چنانکه تقريبا
ھيچيک از شماره ھای ) شعله جاويد ( و ھيچيک از ابالغيه ھا و نشرات
مائوئيست ھا ی افغانستان نيست که درآن در ضديت و دشمنی با پرچمداران
دموکراتيک خلق افغانستان سخنان عنودانه وحمالت وحشيانه مستقيم به
چشم نخورد " ) جعليات ودروغ ھای نورمحمد تره کی و شرکا افشا می
گردد  -صفحه  ( 43چيزيکه عيان است چه حاجت به بيان است  .وقتيکه
خود شان معترف به اعتصاب شکنی  ،جاسوسی به خاندان شاھی اند و در
آنزمان شعله جاويد وظيفه ورسالت خود می دانست تا نقاب از چھره خائنانه
ايشان بر دارد وشعار ھای بورژوا مآبانه ) مبارزه پارلمانی  ،تقويه سکتور
اقتصاد دولتی ،دموکراسی ملی  ( ...شانرا با داليل مقنع رد نمايد  .که چنين
کاری را انجام داد  ،ھرگاه کسيکه الفبای مارکسيزم را بداند وبه نشرات
آنزمان شعله جاويد مراجعه نمايد به يقين می داند که شعله جاويد کار درست
مبارزه ايدئولوژيک  -سياسی را پيش برده است  ،نه اينکه از در
خصومت و دشمنی پيش آمد کرده باشد  .زمانيکه شعله ئی ھا مبارزه را
عليه طرحات انحرافی سوسيال امپرياليست ھا ومزدورانش آغاز نمود  ،به
منزله بمبی در جامعه منفجر گرديد واکثريت روشنفکران ) مرد و زن (
به گرد شعله جاويد جمع شدند  ،که برای سوسيال امپرياليست ھا و نمايندگان
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فکری – سياسی اش غير قابل تحمل بود.ازھمان زمان ايشان اين مبارزه را
دشمنی پنداشته وبه خصومت با شعله ئی ھا بر خاستند  .به ھمين علت بود
که بعد از گرفتن قدرت سياسی توسط روسھا  ،برا ی اولين بار به
دستگيری وقتل عام ايشان اقدام نمودند و انتقام " دشمنی آشتی ناپذير " خود
را از ايشان گرفتند .
حمالت کين توزانه سوسيال امپرياليست ھا  ،رويزيونيست ھا و مرتجعين
رنگارنگ عليه رھبران بزرگ پرولتاريا وبه ويژه مائوتسه دون ،
استالين و مائوئيست ھا بخاطر زخم ھای کاری که بر پيکر رويزيونيزم
خروسچفی و نمايندگان فکری – سياسی شان در کشورھای تحت سلطه از
طريق مبارزات ايدئولوژيک  -سياسی وارد گرديده  ،می باشد  .رھبران
بزرگ پرولتاريا راه رھايی طبقه کارگر وکليه زحمتکشان را از زير يوغ
ستم واستثمار  -به ايشان نشان دادند  ،وبه پرولتاريا توصيه نمودند که
بدون درھم شکستن ماشين دولتی آنھم از طريق قھر انقالبی وايجاد
ديکتاتوری پرولتاريا  ،رھايی از زنجير ستم ممکن نبوده و نيست  .و
ھمچنين تاکيد داشتند که  " :مبارزه با ريزيونيزم جزء الينفک مبارزه با
امپرياليزم است " .مبارزه اصولی را " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " با
حمالت کين توزانه پاسخ دا .دراخير سند ،کارمل وشرکا می نويسند " :
موقت ممکن فريب داد ولی سرانجام فريب کار افشا می شود وبه لجن
خيانت سقوط می کند و دادگاه تاريخ حقيقی نھضت کارگری وی را
محکوم می سازد " ) دروغ ھا وجعليات نورمحمد تره کی  – ...صفحه
( 59
اين حرف درستی است كه از دھان رويزيونيست ھا بيرون پريده  ،سرانجام
افشاء و تاريخ نھضت کارگر محکوميت شانرا ثبت واعالن نموده است.
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سقوط رژيم نجيب
و
انتقال قدرت به احزاب ارتجاعی جھادی
بعد از فروپاشی شوروی تزلزل و نا پايداری در درون " حزب دموکراتيک
خلق افغانستان " و دستگاه حاکمه مستولی گرديد  .ھرکدام از مقامات عالی
رتبه حزبی ودولتی بر اساس قوم گرائی ومليتی با احزاب جھادی در تماس
شدند .تماس و ارتباطات روز بروز بيشتر می گرديد به ھمين ترتيب صف
آرائی نظامی نيز شديد تر شده ميرفت  .در شام  27حوت  1369قوماندان
امنيه خوست به تمام پوسته ھای امنيتی دستور می دھد تا به مجاھدين
تسليم شوند و اين کار آغاز گرديد و به اثر تبانی قوماندان امنيه خوست با
مجاھدين جنوب شرق خوست ) لوی مزغور( بدون جنگ سقوط نمود .
بتاريخ  15حمل  1370قوماندان فرقه خوست به ھمراه تمامی پرسونل به
مجاھدين تسليم می شود وبتاريخ  16حمل  1370خوست کامال بدست
مجاھدين سقوط می کند  .دراواخر حمل  1370عمليات مجاھدين به کمک
مردم لوگر باالی تنگی واغجان شروع شد و آنرا در تصرف خود
درآوردند ودر  5ثور  1370دولت با دادن تلفات زيادی که به ھردو طرف
وارد آمد دوباره آنرا پس گرفت  .به ھمين ترتيب تزلزل وناپايداری روز
بروز بر حزب ودولت نجيب مستولی می شد وروابط اعضای حزبی
ودولتی با مجاھدين بيشتر و بيشتر می گرديد  .اينک روابط " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " را با احزاب جھادی از زبان خود شان پی می
گيريم  .جنرال نبی عظيمی می گويد  " :وقتيکه به دفتر کار آقای تنی وزير
دفاع افغانستان رفتم او برايم گفت  " :معاون صاحب ھمراه اين گاو )
منظورش نجيب ﷲ بود ( ديوانه شده ام  .درھمه کار ھا دست می زند ،
ھرچه دلش می خواھد انجام می دھد  .آخر من  ،وزير دفاع ھستم يا او ؟ بيا
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که اورا پس کنيم وقدرت را با مجاھدين تقسيم نمائيم  .که ھم در تاريخ نام
خوبی از ما به يادگار باقی بماند وھم درآينده رفقای خود را تضمين کرده
باشيم " ) اردو و سياست صفحه  . ( 389به ھمين ترتيب ارتباط داکتر
نجيب را با گلبدين آقای عظيمی فاش نمود  .ودراين باره از قول گلبدين
که مورد تائيد خودش نيز می باشد می نويسد  " :از طرف نجيب برای من
پيغام ھای بسيار رسيد  .ھيات ھای يکی بعد از ديگری می آمدند  ،حتی قبل
از استعفای نجيب صرف پنج روز قبل ھيات آخری با مکتوب رسمی آمد
وبرای من پيشنھاد کرد که حل مسئله صرف اينست که ماو حزب اسالمی
آشتی کنيم  ،يک اداره ائتالفی بوجود آوريم  ،شما را به حيث برادر بزرگ د
رحکومت قبول می کنيم درحکومت ھر پستی را می خواھيد انتخاب کنيد
ولی از ما چشم پوشيدن صحيح نيست  ،زيرا که حزب ما نيرومند است ،
چھار لک نفر در اردو داريم  ،اقتدار عمال بدست ما است  .انکار نمودن
وحذف ما ممکن نيست واگر حزب اسالمی اين سخنان را قبول نمی کند ،
شما خواھيد ديد که ما اقتدار را به کی می سپاريم " ) اردو وسياست صفحه
 ( 546نقل قول ھای فوق به خوبی بيانگر بی ايمانی شان را ميرساند و
مشخص می سازد که ايشان به ھيچ چيز جز به وابستگی روسيه ايمان
واعتقادی نداشتند  .زمانيکه روسيه سر پا بود به ھيچوجه حاضر نشدند که
يک وجب خاک را با احزاب ارتجاعی جھادی تقسيم نمايند ودر جنگ جالل
آباد نيز موفقيت ھای عظيمی بدست آوردند  ،ھمينکه روسيه به ھم پاشيد با
داشتن نيروی نظامی " چھار لک " نفری که تادندان مسلح است  ،روحيه
مقاومت را در برابر احزاب شکست خورده از دست می دھد وھر کدام از
کدرھای رھبری وجنراالن عاليرتبه به خاطر حفظ " خود ورفقای " خويش
به احزاب ارتجاعی اسالمی وارد معامله می شوند  .چنانچه جنرال عظيمی می
نويسد  " :جنرال صنعت ﷲ قوماندان مفرزه ھوايی بگرام با جمعيت اسالمی
ارتباط قبلی داشت و جنرال خالق قوماندان فرقه  40باحزب اسالمی  ،از
اين مسلئه رئيس جمھور نيز واقف بود ولی از اثر پشتيبانی وطنجار از خالق
وحمايت قوماندان مدافعه از صنعت ﷲ آنھا ھنوز ھم به وظايف خويش ادامه
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می دادند  .خالق حزب اسالمی را به فرقه راه داد و صنعت ﷲ تنظيم جمعيت
وشورای نظار را به ميدان ھوايی " ) اردو وسياست صفحات ( 546 – 545
دراين ائتالف ھای که بين احزاب ارتجاعی وابسته به امپرياليزم ) احزاب
جھادی  ،و " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " ( آقای جنرال نبی عظيمی
درجھت شورای نظار ايستاده چنانچه بعد از سقوط کابل ورسيدن احمد شاه
مسعود به کابل اولين نفری را که مالقا ت می نمايد آقای جنرال نبی عظيمی
است و از وی سپاسگزاری می نمايد و می گويد که " شما بسيار زحمت
کشيديد و اگر شما نبوديد ما به کابل نمی رسيديم " .
جنرال عمر زی در صحفه  141شب ھای کابل در قسمت بوجود آمدن دو
جبھه در سمت شمال وائتالف شان با شورای نظار می نويسد که " در سمت
شمال دو جبھه بوجود آمد يکی به طرفداری کارمل وديگري به طرفداری
داکتر نجيب ﷲ که " جنرال عبدالرشيد دوستم  ،جنرال مومن وجنرال سيد
جعفر نادری با ھم متحدا در مقابل جنرال جمعه اثک  ،جنرال تاج محمد و
جنرال رسول قھرمان جبھه گرفتند  ...از طرف ديگر ببرک کارمل که از
تبعيد مسکو به کابل بازگشته بود اخيرا به مزار شريف سفرنموده عليه دوکتور
نجيب ﷲ دست به يک سلسله اعمال تخريب کارانه وتحريک آميز زد تا اينکه
زمينه ائتالف احمد شاه مسعود سرکرده شورای نظار را با عبدالرشيد دوستم
مساعد و مھيا ساخت تا از اين طريق يک کودتا را عليه رژيم دوکتور نجيب
ﷲ بکار اندازد ...در بيروی سياسی حزب يک تعداد اشخاصيکه از مليت
تاجيک بودند  ...بطرف ائتالف شمال گرايش پيدا نمودند جنرال نبی عظيمی
وجنرال آصف دالور نيز از وفاداران کارمل و ناراضی بودند " .
بعد از سقوط مزار واعالن استقالل آن از طرف دوستم ديگر رژيم مزدور
نجيب تاب مقاومت نياورده شھرھا يکی بعد از ديگری به اثر ائتالف
نيروھای دولتی با مجاھدين  ،به جھادی ھا واگذار می گرديد  .به ھمين طريق
از يکسو احمد شاه مسعود توسط دوستم و پرچمی ھا ی طرفدار کارمل
نيروھايش را در داخل کابل جابجا می نمود واز سوی ديگر حزب اسالمی
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گلبدين نيز توسط حزبي ھا ی پشتون نيروھايش را دردرون کابل جا بجا
نمود  .بعد از سقوط ھرات در شب  29/ 28حمل  1371رژيم نجيب ديگر
در حقيقت ساقط گرديده بود و به روز  8ثور  1371کابل مستقيما به دست
جھادی ھا افتاد  .نيروھای جمعيت  ،شورای نظار ودوستم نقاط حساس
پايتخت را در دست داشتند .
جنرال نبی عظيمی نه سال حضور نظامی شوروی در افغانستان و تلفات
انسانی و جز تامھای نظامی شوروی را اين طور تعريف می کند  " :بلی
نه سال گذشته بود  ،نه ساليکه به نظر نمی رسيد پايانی داشته باشد  .نه سال
طوالنی برابر با ابديت ! نه سالی که حدود يک ميليون سرباز شوروی با
آمدن ورفتن و جا عوض کردن خويش در افغانستان ھزاران خاطره دردناک
با خود به ارمغان بردند و در جريان اين سالھا بيشتر از )  ( 15000نفر اين
قشون به خاک وخون کشانيده شدند  .بيشتراز چھل ھزار نفر زخمی و معيوب
گرديدند وھزارن نفر اسير و الدرک شدند  .نه سالي كه مصارف جنگی آن به
بليون ھا دالر بالغ گرديد  ( 70 ) .بليون دالر که بيشتر از  25فيصد عوايد
خالص شوروی بود "  ) .اردو و سياست صفحه (369
به ھمين ترتيب جنرال نبی عظيمی تعداد تلفات طيارات را در دوران
حاکميت " حزب دموکراتيک خلق افغانستان "  617فروند ياد می کند  .او
می نويسد که " تلفات عمومی طيارات محاربوی  ،ترانسپورتی وھليکوپتر
ھا اعتبار از  7ثور الی ختم حکومت نجيب به  617بال می رسد که از
جمله  162بال طيارات بمبارد  ،شکاری و شکاری بمباردمان  107 ،بال
طيارات ترانسپورتی و  338بال ھليکوپتر ھای محاربوی و ترانسپورتی و
به تعداد  15بال طيارات تعليمی می باشد  .ھم چنان درحدود  615نفر
عمله ھای پروازی شھيد و ازبين رفته اند " ) اردو و سياست صفحه 455
(
يک چيز را اين جا تاريخ به اثبات رسانده و آن اينکه سوسيال امپرياليزم
روس با تمام ساز و برگ نظامی تاب مقاومت دليرانه مردم را نياورده
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وسرانجام بعد از نه سال از کشور اخراج گرديدند .وبعد از دوسال خروج
ارتش شوروي  ،رژيم مزدورش در آستانه سقوط قرار گرفت  .به يقين کامل
که امپرياليست ھای غربی نيز د ر برابر مقاومت دليرانه توده ھای افغانستان
وعراق تاب مقاومت نمی آورند وسرانجام با افتضاح کامل از اين کشور
بيرون کشيده می شوند  .طبق گفته عظيمی طيارات ربوده شده توسط
پيلوتان شان که به خاک پاکستان برده شده است قرار ذيل است:
" سه بال ھليکوپتر می –  25حربی  ،دوبال ھليکوپتر می –  ، 8يک بال
ھليکوپتر می  ، 35 -يک بال ھيلکوپتر می –  17ترانسپورتی  ،يک
فروند طياره حربی سو  ، 7 -يک فروند طياره سو –  ، 22دو فروند
طياره ان –  ، 26يک فروند طياره  12 -و سه فروند طياره ميگ . 21 -
يک فروند طياره ميگ  21تعليمی نسبت به خرابی اوضاع جوی در ماه اسد
 1367اشتباھا در پارچنار نشست می کند و دوبال طياره ان –  32يکی در
حمل  1366وديگری درعقرب  1367در خاک پاکستان سقوط می کند و با
تمام سرنشين ھايش از بين می رود ) ".به نقل از صفحات  453و  454اردو
وسياست ( .طبق اين احصائيه  16فروند طيارات مختلف النوع از
افغانستان به پاکستان فرار نموده است  .بعد از قدرت گيری جھادی ھا تا حال
ھيچ کس آنرا از دولت پاکستان مطالبه ننموده است .
با اين ھمه تالش  ،مقاومت و سلحشوری توده ھای زحمتکش بااالخره روز
موعود فرا می رسد رژيم نجيب سقوط می نمايد و دولت به جھادی ھا واگذار
می شود  .احزاب جھادی طبق ائتالفی که نموده بودند در راس دولت موقت
صبغت ﷲ مجددی را می گمارند به اين طريق خلقی پرچمی ھا و جھادی ھا
در ظرف دو سه روز چنان الفت با يکديگر می گيرند که گويا ھيچ اتفاقی
دراين مدت نيفتاده است  .آنطور با ھم قصه می کنند ويکديگر را فکاھی باران
می نمايند که گويی خويش و قوم صد ساله اند .
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تحويل دھی قدرت به صبغت ﷲ مجددی
حين فروپاشي رژيم نجيب در پشاور شورای احزاب جھادی زير نظر ISI
صبغت ﷲ مجددی را به صفت رئيس اين شورا پذيرفتند وی مسئوليت گرفت
تا کابل آمده و قدرت را از " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " که به "
حزب وطن " تغيير نام داده بود  ،تحويل بگيرد  .دراين گيرودار صبغت ﷲ
مجددی ھمراه عده ای از مجاھدين بکابل می آيد  .در ابتدا از وی استقبال
گرمی صورت می گيرد  ،اما در شھر کابل چندان مورد استقبال قرار نمی
گيرد .آقای مجددی را مستقيما به منزل سردار محمد نعيم خان می برند و در
آنجا جا به جا می نمايند.
جنرال نبی عظيمی انتقال قدرت به صبغت ﷲ مجددی را چنين توضيح می
نمايد  " :ساعت  4عصر  ،نورالحق علومی تلفن کرد وگفت ساعت  5عصر
در وزارت خارجه  ،انتقال قدرت صورت می گيرد  .خودت و آصف دالور
نيز بايد دراين اجتماع اشتراک نمائيد  .درآنجا معاونين رئيس جمھور ،
صدر اعظم سابق  ،فضل الحق خالقيار  ،اعضای کابينه  ،روسای مجلسين
شورا  ،بعضی از اعضای کميته مرکزی حزب  ،عده ای از جنراالن و
افسران قوای مسلح اشتراک کرده بودند  .در ابتدا ھاتف وخالقيار بيانيه ھای
کوتاھی دادند و مجددی را به حيث رئيس شورای جھادی و اولين ممثل
دولت اسالمی افغانستان تبريک گفتند  .متعاقبا حضرت صبغت ﷲ مجددی
صحبت کرد وگفت مطابق فيصله پشاور برای مدت دوماه به اين منظور
توظيف شده ام  .او گفت نظام جديد اسالمی را برای تمام مردم کشور
تبريک می گويم " او عفو عمومی را اعالن کرد " ) اردو و سياست
صفحات ( 592 – 591
اين است ماھيت حقيقی اسالميست ھا ورويزيونيست ھای وطنی ) خلقی ،
پرچمی ھا ( ! اسالميست ھا که در طول مدت  14سال جھاد " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " وتمامی اعضايش را ملحد وکافر  " ،کمونيست
" و " ستون پنجم روس " می خواندند وبه ھمين طريق دراين مدت " حزب
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دموکراتيک خلق افغانستان " که قدرت سياسی را در دست داشت  ،احزاب
جھادی راعامل ونوکر امپرياليزم غرب  ،چوچه ھای خمينی  ،خائن می
خواندند  ،اما دريک لحظه دورھم حلقه زده و خيلی ساده ودوستانه انتقال
قدرت صورت می گيرد ) !! ( در حقيقت امر اين وابستگان وعمال
امپرياليزم يکديگر را خوب شناسايی کرده بودند و به ھمان شکل حقيقی اش
يکديگر را معرفی نمودند  .زمانيکه باداران شان به توافق رسيدند که ھر دو
جناح باھم دولت مؤتلفه تشکيل دھند  ،ھر دو جناح در گير جنگ به ندای
باداران لبيک گفته وحاضر وآماده سازش شدند  .به علت فروپاشی سريع
شوروی وشعله ور شدن آتش جنگ ارتجاعی داخلی ميان جھادی ھا در
ھمان آوان انتقال قدرت دولت ائتالفی نتوانست تشکيل گردد  ،اين عمل با
تجاوز واشغالگری امپرياليست ھای غربی به رھبری امپرياليزم امريکا در
افغانستان توانست جامه عمل به پوشد .
نيروھای حزب اسالمی وجمعيت اسالمی که توسط اعضای بلند چايه
وافسران " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " که در داخل کابل جا بجا
گرديده بودند و ھرکدام خواب وخيال قدرت سياسی را در سر می پروراندند ،
از ھمان ابتدای انتقال قدرت )  8ثور  ( 1371ميان ھر دوجناح جنگ و
درگيری با پشتوانه خلقی  ،پرچمی ھا صورت گرفت  .نيروھای متحد
شورای نظار وجمعيت اسالمی که قدرت سوق واداره کابل را در دست داشتند
توانستند که سنگر ھای گلبدين را تا دھم ثور اشغال نموده و اورا عقب بزنند
 .گلبدين بعد از شکست در جنگ کابل  ،چھار آسياب را به عنوان محل سوق
واداره خويش انتخاب نمود .
يک ھفته بعد از قدرت گيری صبغت ﷲ مجددی  ،احمد شاه مسعود توانست
که بکابل برسد  .دراين زمان ھمراه احمد شاه مسعود  ،نيروھای مسلح
مربوط جنرال مومن ومليشه ھای دوستم نيز با او ھمراه بودند  .حينيکه
مسعود بکابل می رسد  ،مستقيما به ديدار جنرال نبی عظيمی ميشتابد .
ھمزمان با عظيمی با ديگر اعضای بلند پايه و کدر ھای رھبری " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " به شمول جنرال آصف دالور  ،جنرال
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نورالحق علومی  ،جنرال سيد اعظم سعيد  ،جنرال فتاح  ،جنرال عبدالحق
علومی  ،جنرال داود عزيزی و جنرال امير محمد مالقات نموده و ازھمه
ايشان بخاطر ھمکاری وبيرون راندن نيروھای گلبدين از کابل اظھار سپاس
و تشکر می نمايد و از خدا می خواھد که برای شان "اجر اخروی " نصيب
گرداند .
فاجعه  8ثور  1371را می توان به عنوان سر آغاز جنگھای ارتجاعی
داخلی درتاريخ معاصر افغانستان بيان نمود  ،احزاب جھادی بعد از اينکه
قدرت را در ھشتم ثور  1371قبضه نمودند  ،جنايتکاران خلقی  ،پرچمی
ايکه دست شان بخون مردم آلوده بود مورد عفو قرار داد و توده ھا را کامال
فراموش نمودند  .دراين زمان آنھا خود به جناياتی دست زدند که ھرگز توده
ھا آنرا فراموش نخواھند کرد  .اين امر حتمی است که روزی توده ھای
زحمتکش ايشان را محاکمه نموده و خون بھای  65ھزار نفر بيگناه کابل و
خون بھای ديگر عزيزان بخاک خفته را از ايشان بگيرد .
طوريکه قبال بيان نمودم که بعد از خروج قوای شوروی از افغانستان ،
روسھا بصورت غير مستقيم رژيم نجيب را حمايت نمودند در اين ميان
مشاورين نظامي روسی که در افغانستان باقی مانده بودند نقش به سزايی را
بازی می نمودند و رژيم نجيب ھم توانست سر پا به ايستد و در مقابل ھجوم
و لشکر کشی انگليس مآبانه احزاب جھادی تحت نظر ورھبری I.S.I
پاکستان مقاومت و دفاع نمايد  .اميد امپرياليزم امريکا وکشورھا مرتجع
منطقه و احزاب جھادی که رويای بقدرت رسيدن در ظرف چند روز را به
سر می پروراندند به ياس تبديل نمود  .از آن پس کشورھای امپرياليستی
دانستند که ديگر از طريق جنگ سقوط رژيم نجيب غير ممکن است  ،لذا
بازی ھای سياسی را با روسيه ادامه دادند و موافقه شان بر اين شد که يک
دولت ائتالفی از تمام نيرو ھای درگير ساخته شود و ھرکدام شان نظر به
موقف وتوان نظامی سھمی در دستگاه دولت داشته باشند  .اما اين توافقات
جامه عمل نپوشيد .
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علل اساسی ايکه نتوانست دولت ائتالفی طبق توافقنامه امپرياليست ھای
غربی و سوسيال امپرياليزم شوروی در افغانستان بوجود آيد  ،از يک طرف
فروپاشی سريع کشور سوسيال امپرياليستی شوروی بود  ،و از سوی ديگر
شعله ور شدن جنگھای ارتجاعی داخلی بين احزاب اسالمی و حاميان خلقی ،
پرچمی شان می باشد .فروپاشی سريع شوروی زمينه ساز تزلزل و
ناپايداری در درون " حزب وطن " و دستگاه حاکمه افغانستان گرديد ،
سمت شمال به ھدايت کارمل و رھبری دوستم از بدنه رژيم جدا گرديد  .اين
حرکت تزلزل و ناپايداری را در قوای مسلح بوجود آورد .
از يکسو ائتالف جنبش ملی اسالمی و حزب وحدت اسالمی با شورای نظار
و از سوی ديگر ارتباط گيری فرکسيون ھای حزب حاکم بر اساس مسايل
قومی  ،منطقوی با احزاب جھادی  ،زمينه ساز آن شد تا احزاب جھادی بر
اريکه قدرت تکيه زده و قدرت دولتی به انحصار جمعيت اسالمی و شورای
نظار در آيد .
رھبران تنظيم ھای جھادی بنا به ماھيت وابستگی شان به امپرياليست ھا
وکشور ھای ارتجاعی منطقه  ،در پی کسب قدرت سياسی برآمدند  .ھرج
ومرج و بی نظمی در صفوف جھادی ھا از ھمان روز اول مشاھده می
گرديد.
با سقوط رژيم نجيب وداخل شدن جھادی ھا به شھر ھا غارت دارايی ھای
عامه شروع شد  .چنانچه در پايتخت وديگر واليات اين روز را بنام "چور
ملی " نام گذاری شده است  .نقض صريح حقوق بشر ازھمان روز اول قدرت
گيری جھادي ھا مشاھده شد  .به تمام دفاتر مکاتيب ارسال گرديد که زنان حق
کار درامور دولتی و بخصوص انجو ھا وديگر مؤسسات را ندارند وحتی
سعی بعمل آمد تا دروازه ھای مکاتب زنانه بسته گردد  .که جاه طلبی و
وابستگی جھادی ھا به سازمان ھای جاسوسی کشورھای مختلف زمينه ساز
درگيری ھای شديد ميان شان گرديد و نتوانستند که دساتير شان را در مورد
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زنان پياده کنند .اين سياست مرتجعانه و واپسگرايانه توسط طالبان در
افغانستان پياده گرديد .
کشمکش ھای خونين به مقصد کسب قدرت سياسی در دوران انتخابات
شورای " اھل حل وعقد " بين حزب اسالمی وجمعيت اسالمی از يکسو و
بين حزب اتحاد اسالمی وحزت وحدت اسالمی از سوی ديگر شروع گرديد
که از ماه اسد وسنبله سال  1371از اطراف کابل شروع گرديده و در ماه
ھای ثور وجوزای  1372بداخل کابل کشيده شد  .دراين دوران بود که سيالب
خون  ،اشک وماتم در شھر کابل فروريخت و ھزاران ھموطن بيگناه ما
کشته  ،زخمی وقربانی حمالت راکتی شدند .
اين جنگ ھای خائنانه وارتجاعی نه تنھا عده کثيری از مردمان بيگناه
شھر کابل را گلگون کفن ساخت  ،بلکه اثرات منفی و مخربی بر جای
گذاشته و موج آوارگی يکبار ديگر از سر گرفته شد و صد ھا و ھزار از
مردمان کابل به ديار مھاجرت شتافتند  .دراين جنگھا نه تنھا بناھای تاريخی
 ،مراکز فرھنگی  ،شبکه آبرسانی  ،برق  ،مخابرات و ترانسپورتی ويران
گرديد  ،بلکه يک قسمت از آثار عتيقه نيز به غارت برده شد که با ظھور
طالبان اثری از آثار عتيقه در موزيم ھا باقی نماند .
حينيکه گلبدين از کابل به چھار آسياب عقب زده شد  ،مسعود به کابل آمد
جنرال نبی عظيمی و ديگر کدرھای بلند پايه حزبی وافسران عالی رتبه به
اين نظر بودند که بايد برای حفظ جان خود و ديگر رفقای خويش با مسعود
ھمکار نمايند و از نزديک با وی تماس داشته باشند  .طبق گفته عظيمی اين
کار " از طريق تماس مداوم جنرال لطيف ،جنرال امير محمد  ،جنرال
بابه جان  ،جنرال حليم  ،جنرال ربانی ) آمرامنيت گارنيزيون کابل ( دگروال
ولی ) آمر پژند گارنيزيون ( وديگر افسران نزديک به وی صورت گيرد
 .برای ما اين امر مھم بود که در وزارت دفاع تغييرات عمده يی رخ ندھد
واز ھمان کادرھای قبلی يک اردوی ملی بوجود آيد  ) .اردو و سياست
صفحه . ( 599
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روی ھمين پالن با مسعود حمله باالی نيروھای گلبدين را تدارک ديدند .
درھمين اثنا بود که برھان الدين ربانی ھمراه با دوستان عربی و پاکستانی اش
به کابل وارد می شود واز جريان حمله باالی گلبدين اطالع پيدا می کند
دوستان پاکستانی و عربی اش رضائيت نمی دھند و از وی می خواھند که
مانع حمله گردد  .زيرا در صورتيکه حمله صورت می گرفت ديگر بساط
گلبدين از اطراف کابل چيده می شد  .ربانی جبرا آتش بس را باالی ايشان
می قبوالند  .اما سه روز بعد از آتش بس ،گلبدين تجھيز قوا نموده دوباره
گلوله باران کابل را شروع می کند  .که مناطق ميدان ھوايی کابل  ،تپه بی
بی مھرو و بازارش  ،شفاخانه  400بستر اردو  ،ارگ  ،ده افغانان  ،چھار
راھی پشتونستان  ...را زير رگبار گلوله قرار می دھد  .اين غافل گير
نمودن گلبدين ضربه سختی به نيروھای دولتی وارد آورد  ،زيرا ھيچ
آمادگی برای جنگ را نداشتند  .دراثر اين حمله صد ھا نفر کشته و ھزاران
نفر زخمی گرديد  .جسد ھا روی جاده ھا فرش شده بود  ،وسيله ای برای
انتقال جسد ھا )زيراھمه را جھادی ھا چور و چپاول نموده بودند( وجود
نداشت تا ايشان را به شفاخانه انتقال دھد  .بااالخره توده ای مردم با
کراچی اين اجساد وزخمی ھا را به شفاخانه وخانه ھای شان انتقال می دادند .
در شفاخانه ھا لوازم وتجھيزات برای تداوی مريضان وزخمی ھا وجود
نداشت  ،زيرا ھمه آنھا توسط جھادی ھا غارت گرديده بود .
درروز دوشنبه  4جوزای  1371موافقت نامه ای بين احمد شاه مسعود
وگلبدين در پل چرخی به حضور داشت اعجازالحق پسر ضياء الحق
وجنرال حميد گل رئيس اسبق استخبارات پاکستان منعقد گرديد  .در
قطعنامه بر روی قطع دايمی جنگ تاکيد صورت گرفته بود ،اما ديری نپائيد
که موافقت نامه با گلوله باران نمودن کابل از طرف حکمتيار نقض گرديد .
حينيکه گلبدين به گلوله باران کابل شروع نمود  ،جنگ بين حزب وحدت
اسالمی و اتحاد اسالمی سياف زبانه می کشيد  .اين جنگ نا ميمون
وخانمانسوز که جان ھزاران تن را گرفت وھزاران نفر بی خانمان نمود
بتاريخ  10جوزای  1371شروع گرديد  .درحقيقت امر جنگ بين اين دو
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گروه از لحاظ عوامل خارجی منعکس کننده تضاد بين عربستان سعودی و
جمھوری اسالمی ايران بود  .نقض آتش بس بارھا از طرف گلبدين به اين
علت بود که پاکستان وامريکا از تشکيل دولت ائتالفی افغانستان ناراضی
بودند  .زيرا مرتجعين وابسته به امپرياليزم روسيه عمال در دولت اسالمی از
موقعيت برتر برخوردار بودند واين امر مورد توافق مرتجعين وابسته به
امپرياليست ھا ی غربی ومتحدين ارتجاعی منطقه اي و باداران امپرياليستی
شان قرار نداشت  .ازاين جھت دولت اسالمی به محض تشکيل در گيرودار
جنگ ھای ارتجاعی داخلی غوطه ور گرديد .
حکمتيار برای شرکت در حکومت جھادی ھا وانصراف از جنگ شروطی را
گذاشت که بايد بزودی قوای نظامی دوستم از کابل بيرون شوند و "
کمونيست ھا " از پست ھای حساس دولتی برکنار گردند  ،او می گفت " :
 ...جنگ تحت قيادت اشخاصی شروع شد که در وقت نجيب لوی درستيز
 ،قوماندان گارنيزيون وقوماندان ھوايی ) منظورش جنرال نبی عظيمی ،
جنرال آصف دالور و جنرال صنعت ﷲ می باشد ( بودند  ،خاد در دست
آنھا بود  ،قطعات امنيتی دردست آن ھا بود وجنگ بدست ھمين قطعات
آغاز شد که از رژيم کمونيستی به ميراث مانده بود  ) " .د جگری عوامل
او حل الريی صفحه ( 16
بعد از گذشت نسبتا کوتاھی شکل ائتالف  ،تغيير نموده " جنبش ملی
اسالمی " به رھبری دوستم با حزب اسالمی نزديك گرديد وبه تشکيل "
شورای ھمآھنگی " پرداختند  .اين شورا متشکل از حزب ا سالمی گلبدين
حکمتيار  ،جنبش ملی اسالمی دوستم وحزب وحدت اسالمی شاخه مزاری
وجبھه نجات ملی بود  ،که در سال  1994 ) 1373م ( حمالت نا ھمآھنگ
وناکام خويش را بر مواضع دولت اسالمی افغانستان به رھبری ربانی
آغاز نمودند  .اين حرکت ھای ناموفق نظامی منجر به درگيری خونين گرديد
وکابل را بيش از پيش به ويرانه ای تبديل نمود  .دراين درگيری ھا حرکت
انقالب اسالمی به رھبری شيخ آصف محسنی وحزب وحدت اسالمی شاخه
اکبری از ربانی  ،سياف و شورای نظار پشتيبانی نموده وازھيچگونه ھمکاری
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دريغ ننمودند  .چنانچه در قتل عام جنوب کابل حرکت اسالمی شيخ آصف
متحد سر سخت شورای نظار بود و آقای سيد حسين انوری شخصا فرماندھی
نظامی حرکت اسالمی را درمنطقه بدوش داشت  .در قتل عام مردم ھزاره
در قضيه افشار نه تنھا سيد حسين انوری دست داشت بلکه آقای ھادی يکی
ديگر از گردانندگان حرکت اسالمی نيز مشترکا با سياف  ،مسعود فاجعه
افشار را بوجود آوردند و در مقابل اين خيانت به ھزاره ھا از مسعود وسياف
مبلغ ھنگفتی بدست آوردند  .بعد از گرفتن انعام سياف آقای ھادی  ،سياف را
" عموی بزرگ " خود خطاب می کند  .آقايون قيس و حسن چنگيزی در
صفحات  90 - 89کتاب " بساط شطرنج " در مورد جنگ افشار و
کسانيکه دراين جنگ شرکت داشتند می نويسند که " در رقابت نابود کردن
انسجام مليت ھای ھزاره و ازبک نه تنھا اشخاص مذکور ) ھدف شيخ آصف
محسنی  ،سيد حسين انوری و ھادی می باشد ( وظيفه تاريخی شان را انجام
دادند بلکه آقای حجت االسالم جاويد  ،آقای آيت ﷲ فاضل  ،آقای مصطفی
کاظمی  ،آقای آيت ﷲ عالمی بلخابی و  ...نيز درانجام وظيفه شان دست کمي
از آنھا نداشتند " در جنگ افشار نه تنھا دست اين آقايون به خون مردم
بيگناه ھزاره ھا آلوده است  ،بلکه د رقتل عام ھزاره ھا  ،غارتگری و
ويرانی افشار و ھم چنين تجاوز به زنان و دختران جوان نيز سھيم اند .
طبق گفته آقای نبی عظيمی اين جنگ آگاھانه از طرف احمد شاه مسعود
وحزب حرکت اسالمی براه افتاده تا اينکه ھر دوطرف که ذاتا با آنھا
مخالفت داشته يا از راه برداشته شوند و يا اينکه تضعيف گردند  .وی می
نويسد  " :ابتدا  4نفر عضو رھبری حزب وحدت در منطقه سيلوی کابل
ترور شدند " کريمی  ،سيد اسماعيل حسينی  ،چمن علی ابوذر و وثيق " که
سه نفر اول عضو شورای مرکزی حزب بودند و شورای نظار به حزب
وحدت اطالع داد که افراد سياف آنھا را ترور کردند بعد اموتر حاجی شير
علم در منطقه پل سرخ از طرف حزب وحدت توقف داده شد و بعد از رھايی
باالی موتر مذکور فير گرديد و يک نفر از سرنشينان موتر مذکور کشته شد
سپس " فيضی " يکی از قوماندان ھای حرکت اسالمی به اعضای حزب
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وحدت اطالع می دھد که درگيری بين نيروھای حزب وحدت  ،اتحاد در
منطقه دھمزنگ جريان دارد  .درحاليکه درآنجا وضع آرام بوده است  .پس راه
بندان شروع ميشود  ،توپ ھا  ،تانک ھا وماشين دار ھا به غرش در می آيند
 .کشت و کشتار شروع می گردد  .ھزاره ھا  ،پشتون ھا را و پشتون ھا
ھزاره ھا را در ھر کجا می بينند  ،اسير می کنند  ،ناخن ھای اسرا را می
کشند  ،دست ھا را می برند  ،پا ھا را قطع می کنند  ،در کله ھای ھمديگر
ميخ کوبی را شروع می نمايند ،انسانھا در کانتينر ھا محبوس می گردند و
کانتينر ھا آتش زده می شوند  .ويا در قفس ھای شير ھا و پلنگ ھا در باغ
وحش انداخته می شوند  ،زنھا ودختران جوان ھمديگر را می ربايند وبه آنھا
تجاوز می کنند  ،زن در برابر چشمان خشماگين برادر و شوھر و پسر نوبالغ
که در مقابل چشمان پزآزرم مادر وخواھر مورد تجاوز قرار می گرفتند .
قساوت و بی رحمی ومرگ جوانمردی  ،عفو وعدالت آغاز گرديده بود و به
مرض مزمنی تبديل می گرديد وتابوت انسانيت و شرافت به چھار ميخ کشيده
می شود ) " .اردو وسياست صفحات  ، ( 606 – 607تابوت " انسانيت و
شرافت " از کودتای  7ثور  " ،چھارميخ کشيده " شده که تا کنون ھمان روند
نيز ادامه دارد .آقای نبی عظيمی و ھمفکرانش فکر ميکنند که با جنايت
جنايتکاران جھادی  ،آنھا تبرئه خواھند شد ،خير! اينطور نيست ،شما ھم درين
جنايت سھم مھمی را اداء نموديد ،زيرا سوق و اداره ھردو طرف جنگ بعد از
قدرت گيری جھادی ھا به دست شما و ھمفکران تان بود ،گرچه جنگ
ارتجاعی داخلی بعد از کسب قدرت جھادی ھا دقيقا چھره اسالميست ھا را به
نمايش می گذارد و مشخص می سازد که ھمه شان  ،دزد  ،قاتل  ،جنايتکار
و فاسق اند و ضد علوم وفنون بوده چنانچه با شروع قدرت گيری و درگيری
جنگ ھای خانمانسوز ديگر فاتحه علوم و فنون عصری خوانده شد  .غارت و
چپاول بی حد و حصر از سر شروع شد تمام اموال دولتی به شمول موتر ھای
برقی  ،ملی بس ھا  ،اطفائيه و آب پاش غارت گرديد وبعدا شروع به گرفتن
موتر ھای شخصی نمودند  .مردم را در روز روشن از موتر ھای شان پائين
می کردند و موتر را با خود می بردند ديگر حالت چور وچپاول شيوع يافته
بود  ،از سير تا پياز و حتی لين ھای برق ھمه سرقت می گرديد .
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در جنگ افشار مرد  ،زن و طفل ھزاره از دم تيغ بی دريغ سياف و مسعود
کشيده شده و نابود گرديدند  .برای زھر چشمی ھزاره ھا  ،احمد شاه مسعود
تمام تانک ھا  ،توپ ھا و طياراتی که داشت باالی افشار و چنداول متوجه
ساخت و خودش شخصا از باالی تپه تلويزيون جنگ را سوق واداره می نمود
 .درمدت  5روزی که اين جنگ طول کشيد مردم ھزاره زنده  ،زنده در
زير خروار ھا خاک خانه خويش به گور شدند  .تعداد کشته ھا دراين جنگ به
ھزاران نفر می رسد  .تمام منازل از حصه " سرای ليالمی" تا "چنداول"
بخاک يکسان گرديد .
روز  31قوس  1371صبح زود حزب اسالمی از طريق پل چرخی به
تعرض خويش آغاز نمود و منطقه ھودخيل را بدست آورده و بطرف يکه توت
حرکت نمود  .حزب وحدت اسالمی نيز در ھماھنگی حزب اسالمی باالی
دھمزنگ وسيلو حمله کرد و از طريق قلعه موسی و وزير آباد تالش نمود تا
تپه بی بی مھرو را بدست آورد  .در ھمه جا غرش تانک ھا شنيده می شد .
راکت ھا که د رآسمان منفجر می شد و روشنايی که به جا می گذاشت ھمراه با
فير ھای مرمی ھای رسام که از يک گوشه بگوشه ديگر فير می گرديد ،
آسمان را به رنگ خونينی درآورده بود  .اين جنگ دو روز ادامه داشت و بعد
از دو روز حزب اسالمی عقب زده شد وحزب وحدت ھم کار مھمی را انجام
داده نتوانست  .در روز سوم که وضع عادی شد مردم کابل فرصت حاصل
نمودند که اجساد عزيزان خويش را دفن کنند.
بنياد گرايان مذھبی بااالخره خواست  I.S.Iپاکستان را برآورده ساختند .
وکابل را سوختاندند وھمه چيزش را ويران نمودند که ھنوز ھم آثار اين جنايت
در شھر کابل مشھود است .دگروال يوسف در کتاب تلک خرس از قول
جنرال اختر رئيس آی  .اس  .آی پاکستان می نويسد که  " :کابل بايد
سوختانده شود " ھمچنين او می نويسد " :اگر کدام قوماندانی از وی در
ارتباط به زدن کابل ھر نوع اسلحه ثقيلی طلب می نمود  ...حاضر به صدور
آن می شد " اين جانيان بااالخره کابل را با مردم بيگناه آن سوختاندند.
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مردم زحمتکش که فريب وعده دروغين بنياد گرايان اسالمی را خورده بودند
واميد به " حکومت عدل وعدالت" شان بسته بودند  ،بعد از به قدرت رسيدن
اين باند خائن وجانی به ماھيت " حکومت عدل اسالمی " پی بردند و
دانستند که " حکومت عدل اسالمی " يعنی ميھن فروشی  ،قتل وقتال  ،چور
وچپاول  ،بريدن سينه ھای زنان و تجاوز به ايشان و فدا کردن منافع کشور
به خاطر اميال شوم امپرياليزم  .چنانچه امروز ھم زير چتر امپرياليزم
امريکا قدرت را دست دارند  .صف بندی که بعد از قدرت گرفتن جھادی ھا
ميان جھادی ھا وخلقی  ،پرچمی ھا بوجود آمد در حقيقت صف بندی ميان
امپرياليزم روسيه و وابستگان بومی و منطقوی شان و امپرياليزم امريکا و
وابستگان منطقه ای اش بود  .امپرياليزم روس و جناح وابسته آن نظر به نفوذ
سلطه اقتصادی  ،سياسی ونظامی قبلی شان به موقعيت جغرافيايی نزديک
روسيه به افغانستان تا مدتی از موقعيت برتر نسبت به جناح امريکا و
وابستگانش بر خوردار بودند .
جناحی که در کابل بر سر قدرت بود  ،جناح وابسته به امپرياليزم روس و
متحدينش بود  .جناح مقابل دولت ربانی جناح فئودال – کمپرادوران وابسته به
امپرياليزم امريکا ومتحدينش بود  .جنگ ارتجاعی ميان ھر صف بندی
اسالمی در اساس جنگی بر سر تثبيت برتری يکی ازاين دوجناح طبقات
ارتجاعی وابسته به امپرياليزم برجناح ديگر بود و پيروزی و شکست ھيچ
کدام از اين دوجناح ربطی به منافع توده ھا نداشت .
با تغيير رژيم مزدور نجيب به جمھوری اسالمی افغانستان ھيچ تغيير اساسی
در زير بنای کشور و روابط توليدی آن صورت نگرفت و شيوه توليد فئودالی
توليد مسلط در جامعه باقی ماند و شيوه توليد
کماکان منحيث شيوه
سرمايه کماکان شيوه توليد غير مسلط را تشکيل می داد  .لذا در ترکيب
زمين داری و قشر بندی اجتماعی دھات تغيير اساسی صورت نگرفت
ودھقانان ھمچنان مواجه با مشکالت ومسائل مربوط به زمين باقی ماندند .
راه حل اصولی تضاد بين دھقانان و مالکين بعنوان يکی از تضاد ھای بزرگ
جامعه را فقط می توان در چوکات انقالب دموکراتيک نوين حل کرد .
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وجه مھمی از سياست ارتجاعی حکومت تئوکراتيک جھادی ھا در سال
 1371وبعد از آن  ،تصميم گيری آنھا در باره زنان بود که خواستند نقش
زنان را درجامعه به صفر ضرب نموده و آنھا را در چھار ديوار خانه
محصور نمايند  .در برنامه حزب کمونيست ) مائوئيست ( افغانستان آمده
است  " :وجه مھمی از ماھيت ارتجاعی ومذھبی حاکميت اسالمی ،
برخورد واپسگرايانه قرون وسطائی اين حاکميت با زنان وحقوق آنان
بود  .اين حاکميت نه تنھا حقوق قشری ومحدودی را که بخش کوچکی از
زنان شھری طی ساليان گذشته بدست آورده بودند ازآنھا سلب نموده  ،بلکه
اعمال ستم بر توده ھای وسيع زنان را در اشکال و صور گوناگون تشديد
کرد  .ستره محکمه حکومت ربانی فتوانامه ای صادر کرد و درآن
خواھان مسدود نمودن کامل مکاتب دخترانه واخراج زنان از ادارات و
مؤسسات دولتی وغير دولتی وخانه نشين ساختن کامل آنھا گرديد  .دراين
فتوانامه که در واقع مورد حمايت جناح ارتجاعی اسالمی طرف مقابل
حکومت ربانی نيز بود  ،مکاتب دخترانه وادارات و مؤسساتی که درآنھا
زنان کار می نمودند  ،مراکز فساد اعالم شده بود .درجريان جنگ ھای
ارتجاعی ميان جناح ھای مختلف اسالمی ،زنان ودختران به غنايم جنگی
تبديل شدند و ربودن آنان وتعرض و تجاوز بر آنان به يک عمل روز مره
مجاھدين اسالمی تبديل شد  .زنان ودختران ربوده شده مورد تجاوز
قرارگرفته توسط مجاھدين اسالمی  ،نه تنھا توسط آنان بقتل می رسيدند ويا
خود دست به خود کشی می زدند  ،بلکه تعداد زيادی از آنھا به جا ھای
ديگر وحتی به خارج کشور انتقال داده می شدند و باالی اشخاص ويا باندھای
فساد بفروش می رسيدند " .
اين تزھای بنياد گرايان مذھبی ھيچگاھی با مخالفت امپرياليست ھا روبرو
نگرديد  ،بلکه باسکوت آنرا تائيد می نمودند چنانچه از بدو پيدايش "
اخوان المسلمين " تاکنون بنياد گرايی مذھبی بھترين حربه برای دفاع از
منافع امپرياليست ھا بوده و می باشد  .روبرت دريفوس بنيادگرايان مذھبی
را اينطور معرفی می کند  " :اسالم گرايان در حکم خواجگان حرمسرا
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بودند که ھمه جا سرک می کشيدند  ،سخت ضد ناسيوناليست ھا و چپ ھا
بودند  .آنان ھمبستگی با فرھيخته گان سنتی را حفظ می کردند  ،از حمايت
بسياری از بازرگانان بھره مند می شدند و با افسران ارتش ودربار سلطنتی
نيز پيوند پنھاني داشتند " ) روبرت دريفوس  -بنياد گرايی مذھبی يا بازی
شيطانی – صفحه . ( 38
روبرت دريفوس در صفحه  214ھمين اثرش از قول " چريل بنارد "
کارشناس اسالم سياسی در مؤسسه راند ھمسر زلمی خليل زاد می نويسد :
" ما در افغانستان گزينش تعمدی داشتيم  .درآغاز ھمه براين باور بوديم که
ھيچ راھی برای شکست دادن شوروی ھا نيست  ،بنابر اين  ،آنچه بايد می
کرديم اين بود که ديوانه ترين آدم ھا را به جان آنھا بياندازيم  .ما دقيقا می
دانستيم که آنھا ) مجاھدين ( چه جور آدم ھا ھستند و سازمان ھای شان به چه
می ماند  .به ھمين دليل است که امروز در افغانستان رھبران ميانه رو
وجود ندارد  ،زيرا به ديوانگان اجازه داديم ھمه آنھا را نابود کنند  .آنھا
چپ ھا را کشتند و ميانه رو ھا را نيز " .
ھمانطوريکه امپرياليزم امريکا در زمان تجاوز سوسيال امپرياليزم وقبل از
آن " ديوانه ترين آدم ھا " را بخاطر منافع خويش تربيت نمود  .وبه اين "
ديوانگان " اجازه داد ھرکاری را که می خواھند بکنند وبخاطر منافع
خويش به ھر جنايت ايشان مھر تائيد گذاشت  .امروز نيز بر اين " ديوانگان
" متکی است ويکجا با اين " ديوانگان " تود ه ھای زحمتکش را به خاک
و خون می کشد .
در زمانيکه تنظيم ھای اسالم گرا روياروی ھمديگر می جنگيدند  ،آقای
پنجشيری از ايشان خواست تا " به پراکندگی کنونی سازمانی  ،تنظيمی ،
سياسی  ،مقابله رويارويی نظامی برای کسب وحفظ قدرت بی درنگ خاتمه
بخشيده  ،زمينه اشتراک فعال توده ھا را درحيات سياسی واداره اقتصاد ملی
 ،احيا وعمران مجددکشور بدون ھر گونه تبعيض مساعد نمايند  .حقوق
آزادی ھای مردم را تضمين  ،ارزشھای اعالميه جھانی حقوق بشر را
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رعايت و موازين دموکراسی را پياده کنند  .اردوی منظم ملی را به مقصد
ارتقاء قابليت دفاعی  ،حفظ استقالل ملی  ،وحدت تماميت ارضی کشور
پايه گذاری نمايند  .جبھه متحد ملی ولويه جرگه مردم افغانستان را تشکيل
 ،قانون اساسی را طرح  ،نافذ وعفو عمومی را اعالن کنند  ) " .دستگير
پنجشيری  -ظھور وزوال حرب دموکراتيک خلق افغانستان  -جلد دوم
صفحه  ( 191بيان مطلب فوق به خوبی نشاندھنده آنست که آقای پنجشيری
يک بورژوا ريفورميست بی مقداری بيش نيست واصال به طبقات و مبارزه
طبقاتی ايمان و اعتقادی ندارد  .ھرگاه ذره ای اعتقاد به مبارزه طبقاتی می
داشت چنين اباطيلی را سرھم بندی نمی کرد  ،بلکه درگيری ھای سه دھه
اخير را از زاويه اصولی علمی ومبارزه طبقاتی بر رسی می نمود و
بخوبی درک می کرد که ھر يک از اين احزاب و تنظيم ھای اسالمی دارای
خواست مشخص وپايگاه طبقاتی مشخصی اند  .احزاب اسالمی در طول
دوران مقاومت  ،قبل از آن وحتی تاکنون عمال امپرياليزم ونماينده
فئوداالن و بورژوا کمپرادور بيروکرات بوده که جنبه فئودالی شان نسبت
به بورژوازی غليظ تر می باشد  .ھرکدام شان به يکی از امپرياليست ھا
وابستگی داشته و درجھت منافع شان درحرکت بوده و ھستند و پشت سرھر
کدام شان امپرياليستھا ايستاده است  .احزاب اسالمی عالوه بر اينکه "حقوق
و آزادی ھای مردم را تضمين نکرد" و نميتوانست ھم بکند و مرھمی بر درد و
رنج مردم ھم نبود  ،بلکه فقر وفالکت  ،بی خانمانی  ،آوارگی  ،تجاوز به
حقوق زنان  ...را بيش از پيش تشديد نمود  .ودر طول تاريخ ھيچ يک از
جنبش ھای اسالمی برجسته نه طرفدار عدالت اجتماعی واقتصادی بوده اند
ونه در اين باره تبليغ نموده اند  ،بلکه برعکس ھميشه مبلغ حفظ مالکيت
خصوصی بوده و با الغای مالکيت خصوصی به ستيزه جويی برخاسته اند .
پنجشيری بازھم به ھمان شعارھای کھنه رويزيونيستی قبل از قدرت
سياسی خويش چسپيده واز ارتجاع و" ديوانگان " عاجزانه می خواھد که "
حقوق وآزادی ھای مردم " را تضمين کنند  .اين موضوع را تاحال درک
نکرده که " تضمين حقوق وآزادی ھای مردم " ھديه ای نيست که
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امپرياليزم  ،ارتجاع  ،و " ديوانگان"  ،به آنھا بدھند  ) .ھمانطوريکه
رژيم دست نشانده ) حزب دموکراتيک خلق افغانستان( با شعارھای به ظاھر
انقالبی خويش نتوانست که اين " آزادی ھا " را برای مردم تضمين نمايد (
بلکه اين تضمين فقط از طريق انقالب تحت رھبری طبقه کارگر وحزب
کمونيست)مائوئيست( افغانستان امکان پذير است و بس .
مسايلی را که پنجشيری در رويای خود می پروراند  ،بعد از تجاوز و
اشغالگری امپرياليست ھا به رھبری امپرياليزم امريکا درافغانستان تحقق
يافت  " .لويه جرگه مردم افغانستان " تشکيل گرديد  ،واز طريق اين لويه
جرگه " قانون اساسی طرح و نافذ " شد  " ،ارتش ملی " تنظيم گرديد
وبااالخره " عفو عمومی " اعالن گرديد وبه يکبارگی تمام جنايتکاران را
از تشويش محاکمه نجات داد و ايشان را با ھم متحد نمود .
ھمانطوريکه " اردوی منظم " شما بعد از کسب قدرت سياسی در  7ثور
 1357الی سقوط اين رژيم ھيچگاھی در جھت حفظ " استقالل ملی "
وحدت وتماميت ارضی " کشور گامی بر نداشت  ،بلکه بيشتردرخدمت
ارتجاع و سوسيال امپرياليزم شوروی قرار داشت  ،امروز ھم اين ارتش
پوشالی يا بقول شما " اردوی منظم ملی " نيز درخدمت امپرياليزم و
جنايتکاران قرار دارد  .اگر چنين نيست پس دولت چه معنی و مفھومی
دارد  .دولت حافظ منافع يک طبقه و آلتی برای سرکوب طبقه ديگر است .
دولت ھای ارتجاعی ھيچگاھی " حقوق و آزادی ھای مردم را تضمين " نمی
کند  ،بلکه ھميش می خواھد که آنھا را ھمچو برده نگھدارد و حتی در بسا
موارد به انقياد ملی در آورد  .اين مسئله در زمان اشغال افغانستان توسط
روسھا و رژيم دست نشانده " خلقی  ،پرچمی ھا " و ھمين اکنون اتفاق افتاده
که ھمه مردم شاھد آن بود ه و ھستند  .درخواست " ارتش قوی و منظم "
از ارتجاع به معنی پشت کردن به " حقوق و آزادی ھای " توده ھای
زحمتکش افغانستان است  .زيرا ھراندازه که ارتجاع قوی باشد به ھمان
اندازه مظالم اجتماعی بيشتر و شديد تر می شود .
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ھرگاه شخص ذره ای احساس ميھن پرستی داشته ودرد ورنج مردم را حس
کند ھيچگاھی خواھان " عفو عمومی " نمی شود  .زيرا اين عفو  ،عفو
جنايتکاران است  .آيا انسانی که با جان ومال توده ھا بازی نمايد و از کله
ھا ،منار ھا بسازد قابل عفو است ؟ آيا کسانيکه مردم را زنده به گورھای
دستجمعی سپرده قابل عفو است ؟ آيا کسانيکه خود سرانه منازل مردم را
بازرسی نموده و مورد آزاد واذيت قرارداده و بعدا سگ ھای تربيت شده را
به جان مردم می اندازد قابل عفو است ؟ آيا کسانيکه کشور را دو دسته به
امپرياليست ھا تقديم می نمايد قابل عفو است ؟ آيا کسانيکه ھمنوا با
اشغالگران ھزاران روستا را ويران نموده و ھزاران انسان را در زير
انبوھی از خاک منازل شان دفن نموده قابل عفو است ؟ بحث " عفو
عمومی " رک و صريح دفاع از جنايتکاران و ميھن فروشان می باشد .
چنانچه امروز جنايتکاران يکديگر را عفو نموده و زير چتر امپرياليست
ھای اشغالگر خزيده و بر حسب منافع اربابان شان کوچکترين صدای
آزاديخواھی را با گلوله پاسخ می دھند  .معنی حقيقی " عفو عمومی " نيز
ھمين است که تمامی جنايتکاران برای خوش خدمتی به امپرياليست ھا در
زير يک سقف جمع نمايد تا " صلح  ،دوستی ودموکراسی " شانرا به
نمايش بگذارند .
زمانيکه شوروی سوسيال امپرياليستی فرو پاشيد  ،سرکردگان رژيم دست
نشانده شان را در افغانستان ياس ونااميدی فرا گرفت ھرکدام شان بر اساس
مسايل قومی  ،منطقوی ومليتی به خاطر حفظ جان خويش به احزاب
ارتجاعی اسالمی رو آورده معامله گری سياسی شدند  .چنانچه کدر ھای
رھبری ھمانطوری که در باال متذکر شدم ھر کدام با احزاب جھادی روابط
بر قرار نمودند  .و حتی تا آنجا پيش رفتند که به I . S. Iپاکستان و سپاه
پاسداران ايران تماس ھای بر قرار نمودند .زمانيکه جمھوری اسالمی قدرت
را در افغانستان قبضه نمود و نجيب دانست که ديگر از گلبدين کاری ساخته
نيست رو بطرف شورای نظار واحمد شاه مسعود آورده وبا اندرز ھای پدرانه
او را رھنمايی مينمود  .آقای رزاق مامون در صفحه " 57راز ھای
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خوابيده" ھدايات نجيب به احمد شاه مسعود را که توسط سيد اسد ﷲ مشکوری
ابالغ گرديده از قول اسد ﷲ مشکوری چنين می نويسد  " :دکتر به زبان
خودش برای من اين نکات را تشريح کرد تا من عين توضيحات او را برای
احمد شاه مسعود انتقال دھم  .منظور از " انتخاب راه آزاد " آن بود که وی
پيشنھاد می کرد که احمد شاه مسعود بنابه ضرورت زمان بايد خود را از
انزوای جنگھای تنظيمی خارج کرده وبا کشور ھای غربی به خصوص
امريکا مذاکرات سازنده را آغاز کند  .وی می گفت که " من دراين جا
درميان قفس طالئی زندانی ھستم " اگر من بجای مسعود می بودم  ،بدون
اتالف وقت  ،راه خو د را ازتنظيم ھا جدا کرده و مذاکرات جدی ومھم را
با مقامات امريکايی آغاز می کردم  .دکتر بدين نظر بود که مسعود در يک
چنين حالتی به يک " انتخاب راه " نياز دارد که د رواقع پيش زمينه
خروج از بحران فعلی است  .او می گفت که امريکايی ھا باالی من اعتماد
نکرد وحاال که نوبت شما رسيده است  ،سعی کنيد که فرصت ھای مساعد
برای مذاکرات جدی را با امريکا ازدست ندھيد  .اين " انتخاب راه " نقطه
آغاز يک دوره جديد سياسی خواھد بود " طوريکه مشخص است که درآخر
عمر رژيم آقای دکتر نجيب " انتخاب راه " برای تماس گيری درجھت
وابستگی غرب را بر گزيده بود  ،اما نه تنھا غربی ھا وبخصوص امريکا
به وی اعتماد نکرد  ،بلکه گلبدين که جاه طلبی و شھرت طلبی از سرو کله
اش می بارد به آقای دکتر اعتماد نکرد و نامه ھايش را بی پاسخ گذاشت .
دکتر نجيب می خواھد که در س ميھن فروشی و وابستگی را به مسعود و
ھمقطارانش بدھد  .غافل از اينکه ايشان از آقای دکتر به اين کار خبره تر
شده بودند  .يک چيز مشخصی که از البالی اندرز ھای نجيب به مسعود به
مشام می رسد اينست که نجيب می خواست که به مسعود اين نکته را
وانمود کند که امريکا از روسيه بھتر است وبه روسيه اعتماد نکند .
بخاطر تجربه ای که داشت دقيق می دانست وقتی منافعش در خطر باشد
نوکر را فدای منافع خويش می کند  .د رحاليکه اين رويه تمام امپرياليست
ھا و مرتجعين می باشد.
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درطول دوران حاکميت ارتجاعی جمھوری اسالمی  ،برھبری ربانی  ،ھر
ج ومرج سراپای کشور را فرا گرفت عالوه بر اينکه وضع امنيتی بھبود
نيافت بلکه روز بروز بد تر گرديد  .زيرا ھر کدام از احزاب جھادی در
وابستگی خاصی قرار داشت وحسب منافع بادارش کشور را به ماتم سرای
زحمتکشان تبديل نمودند  .کشتمند معتقد است که بعد از استعفای نجيب وبوجود
آمدن خالی قدرت جامعه بطرف بحران فرو رفت و چيريکه مردم در دوران
حاکميت شان بدست آورده بودند ) ! (  ،جھادی ھا از ايشان گرفتند .
او در صفحه )  ( 1060ياد داشتھای سياسی و رويداد ھای تاريخی می نويسد
 ... " :ده سال تمام سر تا پای جامعه را بحران فرا گرفت وھر آنچه
باصطالح به خون جگر و عرق جبين ميليونھا انسان زحمتکش کشور وبه
قربانی ھزاران تن از ميھن پرستان افغانستان ايجاد شده بود ،ھمه به باد فنا
رفت  .چنان ھمه چيز ويران و بر باد گرديد  ،چنان تمام ھستی به نيستی
مبدل شد و چنان وضع پديد آمده  ،مردم را از زندگی ساقط کرد که گويا از
آغاز حتی خشت روی خشت گذاشته نشده بود ويا باد وباران و توفان ھمه
چيز را يکسره ويران و يکشبه از بنياد بر انداخت ".
درايجا بوضوح مشاھده می شود که آقای کشتمند می خواھد تمام گند و کثافت
کاری  ،ويرانی  ...را بدوش جھادی ھا انداخته خود و حزبش را تبرئه نمايد .
از استداللش چنين بر می آيد که حزب رويزيونيستی وارباب سوسيال
امپرياليستی شان " خشت روی خشت " می گذاشت وھميشه در پی عمران
وآبادی کشور بوده است  .ودرمدت  14سال حاکميت شان اين کشور را با
" خون جگر وعرق جبين ميليون ھاانسان زحمتکش " ساخته اند  .درحاليکه
اين حزب رويزيونيستی با ھمکاری و ھمياری ارباب سوسيال امپرياليستی
اش کشور را بطرف " بحران ھای مزمن " کشاند و نيروھای ميھن پرست
را ھدف گلوله قرار داد و در مقابل زحمتکشان کشور بخاطر منافع سوسيال
امپرياليسم ايستاد و تمام قريه جات  ،قصبات وحتی شھر ھا به اثر بمباران
وحشيانه و گلوله باران شبانه روزی به ويران مطلق تبديل شد  .خشت
خشت اين وطن ياد آور جنايات بی حد وحصر دوران حاکميت " خلقی و
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پرچمی " ھا است  .در تمام قريه جات در سال  1371حتی يک خانه سالم ھم
پيدا نمی شد و حتی اکثر شھر ھا د رحدو د پنجاه درصد به مخروبه تبديل
شده بود .
به اين شکی وجود ندارد که احزاب ارتجاعی اسالمی در جنايت دست کمی
از " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " ندارند  .چه در دوره جنگ مقاومت و
چه در زمان گرفتن قدرت سياسی جنايات بيشماری را مرتکب شدند .
شھر کابل را ويران نموده و تعداد بيشماری ) طبق تخمين بعضی از
نويسندگان در حدود  65ھزار نفر ( کشته بجای گذاشت  .غرب کابل را به
ويرانه ای تبديل نمودند  .دراين جنايات نه تنھا دست جھادی ھا به خون
وجنايت آلوده است  ،بلکه " خلقی  ،پرچمی ھا " نيز دراين جنايت
شريک بودند  .بعد از اينکه رژيم نجيب سقوط نمود کدرھای رھبری نظر
به تضادی که ميان شان بر سر قدرت سياسی بروز نموده بود  ،مصلحت
را بر آن ديدند که بسوی احزاب جھادی روی آورند  .گرچه درزمان جنگ
مقاومت تضاد مليتی  ،مذھبی و قومی توسط کشور ھای ارتجاعی منطقه
دامن زده شده بود  .اما بعد از سقوط رژيم نجيب اين تضاد به جنگ ھای
خانمانسوز بدل گرديد و " خلقی  ،پرچمی " ھا در شعله ور نمودن اين
تضاد و دامن زدن به جنگ ھای شديد مليتی نيز دست داشتند و عمال مليت
ھا را در مقابل يکديگر قرار دادند  .ھر جنايتی که از سال  1357تاکنون
بوجود آمده به نحوی از انحاء " خلقی  ،پرچمی " ھا در آن شريک اند.
زيرا نه تنھا در دوران ربانی بلکه دردوران قدرت طالبان در قوای
نظامی ،طالبان شامل بوده و سوق و اداره قوای مسلح اکثر ا در دست
ايشان بود  .ھمين اکنون زير لوای اشغالگران امپرياليست خزيده ھمراه با
اردو و پوليس پوشالی به سرکوب خونين توده ھا می پردازند و به اعمال
جنايتکارانه امپرياليست ھا مھر تائيد می زنند .
احزاب اسالمی که د ردوران جنگ مقاومت عليه اشغالگران روسی وعده
بھشت برين را به مردم داده بود .بعد از گرفتن قدرت سياسی در  8ثور
 1371منافع ملی کشور را به پای منافع امپرياليست ھا قربانی نمودند .
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مردم را کشتند و ميليونھا نفر را آواره نمودند فقر وبيکاری را دامن زدند .
زنان را مورد تجاوز قرار دادند وبعنوان اسيران جنگی با خود بردند و به
عرب ھا فروختند  .اين در بدری  ،فقر وفاقه وجنگھای ارتجاعی داخلی
بنياد گرايان مذھبی دامن اکثريت واليات را گرفت مردم را آواره و عزا دار
ساخت  .احزاب خائن جھادی مانند حزب وحدت اسالمی و مليشه ھای بد
طينت ھرآن ولحظه موضع عوض نموده  ،گاھی با شئونيست ھای پشتون
حزب اسالمی که شئونيزم شان مورد ضربت قرار گرفته بود وگاھی بسوی
شئونيست ھای نوخاسته تاجيک می خزيدند  .زمانيکه نا کارآيی گلبدين
برای امپرياليست ھای امريکايی وانگليسی ومرتجعين پاکستانی و سعودی
به اثبات رسيد  ،سازماندھی سياسی – نظامی طلبه ھای مدارس دينی را
روی دست گرفتند وتحريک طالبان را وارد کار زار افغانستان نمودند.
**********************************

امارت اسالمی طالبان
در سال  1360ھجری شمسی مدارس دينی برای طلبه ھای افغانستان با حمايت
آی  .اس  .آی پاکستان و کمک ھای مالی عربستان سعودی در پاکستان افتتاح
گرديد و بصورت منظم سال به سال گسترش يافت  .امپرياليزم امريکا تشخيص
نموده بود که کليه ھای افغانی بھترين نيروی آماده خدمت برايش در آينده می
باشند  ،بطور غير مستقيم از مدارس مذھبی پشتيبانی نموده و دولت عربستان
را تشويق به کمک مالی می نمود.
زمانيکه کمپنی بريداس آرژانتين توانسته بود که به چاه ھای نفت و گاز
ترکمنستان راه يابد و خواست که نفت گاز اين کشور را از طريق افغانستان به
پاکستان و از آنجا به اروپا انتقال دھد و در اين زمينه توافق نامه ای را با
کشور ھای افغانستان و پاکستان به امضاء رساند .در اين زمان کمپنی يونيکال
امريکائی به رقابت با کمپنی بريداس برخاست و خواھان کشيدن لوله ھای گاز
و نفت ترکمنستان از طريق کمپنی خود به پاکستان گرديده تا از آنجا به اروپا
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انتقال دھد .نمايندگی حقوقی کمپنی يونيکال بدوش حامد کرزی و زلمی خليلزاد
قرار داشت که تا ھنوز ھم نماينده حقوقی اين کمپنی می باشد و در جھت تامين
منافع کمپنی يونيکال برنامه ھای شانرا به پيش می برند .رقابت و کشمکش بين
اين دو کمپنی ) يونيکال و بريداس ( باعث سقوط رژيم ربانی در کابل و رژيم
بی نظير بوتو در پاکستان گرديد .زيرا بدون سرنگونی رژيم ربانی و بی نظير
بوتو پيروزی کمپنی يونيکال بر کمپنی بريداس غير ممکن بود .زمانيکه
امپرياليزم امريکا و آی  .اس  .آی ) (I.S.Iپاکستان دانستند که ديگر کاری از
گلبدين ساخته نيست و نمی توانند که اھداف و مرام شانرا توسط گلبدين به
کرسی به نشانند .لذا از حمايت گلبدين دست کشيده و متوجه طالبان گرديدند.
طالبان را سازمان داده و تجھيز نمودند و برای جنگ وارد افغانستان نمودند.
تحريک طلبه ھا مورد حمايت امريکا  ،انگليس  ،پاکستان و عربستان سعودی
قرار داشت .پاکستان و عربستان سعودی بطور مستقيم از طالبان حمايت می
نمودند  ،در حاليکه امريکا و انگليس به طور غير مستقيم پشت سر طالبان
ايستاده بودند و پاکستان و عربستان را  ،به حمايت طالبان تشويق می نمودند.
اما کمپنی يونيکال برای پيشبرد اھدافش از تحريک طالبان بصورت مستقيم
حمايت می نمود .پول و امکانات از طريق حامد کرزی و پدرش بدسترس
طالبان می رسيد  .در اين زمان حامد کرزی و پدرش از جمله طالبان فعال
بودند.
امپرياليزم امريکا در کشمکش بين دوکمپنی يونيکال و بريداس ترجيع داد که
طالبان وارد کار زار معرکه جنگی افغانستان گردند .بدين منظور پاکستان را
تشويق نمود که به طالبان کمک نظامی نمايد .پاکستان ھم که منتظر چنين
روزی بود طالبان تجھيز نموده و جنگ داخلی ارتجاعی را بيشتر دامن زد .
ھمراه طالبان نظاميان پاکستان نيز در جنگھا شرکت داشتند .وقتيکه طالبان به
افغانستان رسيدند  ،ابتدا جنگ را با گلبدين آغاز نموده و در وھله اول قندھار و
ھلمند را گرفتند و به سمت سنگرھای گلبدين حرکت می کنند .در اين زمان
رژيم ربانی از طالبان حمايت نموده و به ايشان اسلحه می فرستد .زمانيکه
سنگر ھای گلبدين يکی پی ديگری در ھم شکسته می شود و طالبان به دروازه
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ھای کابل ميرسند .در اين وقت جنگ ميان جمعيت اسالمی به رھبری مسعود ،
اتحاد اسالمی به رھبری سياف  ،حرکت اسالمی  ،ساحه اکبری با حزب وحدت
اسالمی به رھبری مزاری به شدت جريان دارد  ،طالبان با حزب وحدت به
مذاکره می نشينند  ،مسعود نيز حاضر به مذاکره با مزاری می گردد ،اما
مزاری ترجيح می دھد که با طالبان تسليم شده و سنگرھايش را بخاطر در ھم
شکستن حريفانش به طالبان بسپارد و خودش ھمراه نيروھايش به باميان برود ،
جريان بر خالف مرادش دور ميزند  ،طالبان او را اسير نموده و بعد از بريدن
گوش و بينی او را به قتل رساندند و سنگرھايش را در اطراف کابل تصرف
نموده و ره رژيم ربانی اخطار نمودند که تسليم شوند .اين زمان است که رژيم
ربانی با طالبان و دولت پاکستان به مخالفت بر خاسته و روابطش با پاکستان به
تيرگی می گرايد و خود را کامال بدامن روس می اندازد و روابطش با ھند و
ايران بيشتر می گردد .امريکا که خواھان بقدرت رساندن طالبان است  ،ايشان
را بيشتر مورد حمايت قرار داده و از طريق پاکستان به تسليح شان می پردازد
 ،جنگ داخلی ارتجاعی اين بار بين دولت ربانی و طالبان شروع می شود و به
شدت ادامه پيدا می کند .در اين جنگ ارتجاعی داخلی يکعده از خلقی  ،پرچمی
ھا متحد ربانی به دفاع از رژيم ربانی جنگ را پيش می برند و يکعده از خلقی
ھای ناراض رژيم نجيب  ،تحت رھبری تنی دوشا دوش طالبان می جنگند.
امپرياليزم امريکا از يک سوی توسط پاکستان در جنگ بين طالبان و دولت
ربانی از طالبان حمايت می کند واز سوی ديگر درداخل افغانستان به کارھای
سياسی مصروف می شوند و با تماس ھای مرتب با فرماندھان نظامی دولت
ربانی در احزاب اسالمی حامی رژيم ربانی  ،آنھا را تطميع ساخته و زمينه
پيشروی طالبان را فراھم می سازد.
در مارچ  1990حزب اسالمی  ،جنبش ملی اسالمی  ،حزب وحدت اسالمی
مزاری از کابل و اطراف آن عقب زده می شوند  ،رژيم ربانی موفق می گردد
که در اين زمان حضور نظامی تحريک کليه را عقب زده و کابل را از تير
راس طالبان موقتا نجات دھند .زمانيکه طالبان در کابل شکست خورده و عقب
نشستند متوجه واليت ھرات گرديدند  .در اين زمان سردار ولی به پاکستان می
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آيد کرزی و پدرش با تعداد زيادی از طالبان از سردار ولی استقبال می نمايند.
سردار ولی ايشان را تشويق به گرفتن ھرات می نمايد و پول زيادی را به
دسترس کرزی قرار داده و ازين طريق پول بدسترس طالبان قرار می گيرد
،کمپنی يونيکال نيز در ظرف دو روز سه صد مليون دالر بدسترس طالبان
قرار می دھد و ايشان را به گرفتن ھرات تشويق می کند ، .طالبان از سمت
گرشک به طرف ھرات حرکت نموده  ،نيمروز  ،فراه را تا نزديکی ھای
شيندند را در ظرف يک ھفته از زير فرماندھی اسماعيل خان بيرون می آورند.
اسماعيل خان با تجديد قوای دوباره بر طالبان حمله نموده نه تنھا فراه و نيمروز
را دوباره پس ميگيرد  ،بلکه طالبان را از گرشک نيز به عقب ميراند .در اين
زمان نصرﷲ بابر ھمراه سفير امريکا و وزير امنيت عربستان سعودی با
اسماعيل خان مالقاتی را پشت درھای بسته تشکيل می دھند  ،فردای آنروز
اسماعيل بدون کدام دليل از گرشک فرمان عقب نشينی را ميدھد که اين
موضوع باعث جنجال ميان عالءالدين خان قوماندان فرقه ھرات و اسماعيل از
يکسو و از سوی ديگر ميان داکتر نصير قوماندان فرقه شيندند و اسماعيل خان
می گردد که قتل داکتر نصير را به دنبال دارد .اسماعيل به يکی از پوسته ھای
تحت فرمانش دستور می دھد تا داکتر نصير را به قتل رساند .بدين طريق در
ظرف يکروز اسماعيل از گرشک تا ھرات عقب نشسته ھيچگونه کمربند
امنيتی در عقبش ايجاد ننمود  ،حتی تمام نيروھايش را از ميدان ھوائی شيندند
کشيده و با خود به ھرات می آورد .تزلزل و ناپايداری ديگر نيروھای نظامی
را فراگرفته و به ھر طرف متواری می شوند وسايل نقليه می گريزد ،عده
زيادی پياده مانده و توسط طالبان به قتل رسيدند و بسياری از وسايل نقليه با
يکديگر تصادف نموده بود که باعث تلفات زياد گرديده بود جسد ھا ھفته ھا
روی جاده ھرات قندھار و دشت ھا افتاده بود  ،بوی و تعفن آنقدر زياد بود که
حتی با موتر نمی شد مسافرت نمود و اکثر جسد ھارا سگ ھا  ،شغال ھا و
پرنده ھای گوشت خوار خورده بودند  ،عده زيادی اسير گرديدند .ھمان روزی
که اسماعيل به ھرات رسيد  ،يک شب بعد ھرات را ترک نموده و به ايران
عقب نشينی نمود .طالبان بعد از يکروز عقب نشينی وارد ميدان ھوائی شندند
گرديده و يک روز بعد يعنی در اکتبر  1995به ھرات رسيدند و ھرات بدون
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مقاومت سقوط نمود .افراد طالبان تحت رھبری عبدالرحمن سيالب يکی از
خلقی ھای معروف پشتون زرغون به ھرات آمدند .اقتدار طالبان در اين منطقه
مستقر گرديد .بعد از سقوط ھرات بزرگترين پايگاه نظامی دولت اسالمی کابل
دوباره در محاصره طالبان قرار گرفت  .ازاين به بعد ويرانی و کشتار مردم
بيگناه شھر کابل بيشتر گرديد.
پيوستن حزب حرکت اسالمی و قوماندان مولوی خالص به تحريک طالبان پايه
ھای دولت اسالمی ربانی را متزلزل تر ساخت .در سال  1996بين دولت
ربانی و گلبدين حکمتيار در ماھی پر قرار دادی عقد گرديد  ،بر حسب اين
قرار داد گلبدين حکمتيار به دولت اسالمی پيوست و چوکی صدارت را بعد از
 4سال جنگ و کشتار وحشيانه مردم بی دفاع به عھده گرفت  ،اما اين ائتالف
شکست دولت اسالمی را سريعتر ساخت  ،زيرا قوماندان ھر دو حزب که مدت
چھار سال تمام در جنگ کشتار و قتل يکديگر کمر بسته بوند  ،از اين ائتالف
حمايت نکردند  ،در واليات مختلف و بخصوص در شھر کابل عمال از جنگ
دست کشيدند .مسعود نيروھايش را به دره پنجشير کشاند  ،بعد از اين کابل
بتاريخ  6ميزان مطابق  27سپتمبر 1996م به دست طالبان فتح گرديد .در سال
 1371زمانيکه انتقال قدرت به جھادی ھا صورت گرفت و ربانی به چوکی
رياست جمھوری تکيه زد پست صدارت را به گلبدين واگذار نمود  ،اما گلبدين
به کابل نيامد و به نمايندگی اش فريد را به اين پست معرفی نمود  ،نظر به جاه
طلبی و وابستگی ھر کدام احزاب جھادی  ،خلقی و پرچمی ھا به امپرياليست
ھا و کشور ھای مطقه  ،ھر يک بفکر تحکيم قدرت خويش و حفظ منافع
بادارش بوده  ،لذا ديری نپائيد که گلبدين ھمراه با خلقی ھای ھمراھش باربانی
جنگ را از داخل کابل دامن زدند  ،ھزاران نفر را کشتند کابل را به ويرانه ای
تبديل نموده و مليون ھا نفر را آواره نمودند .حينيکه طالبان دروازه ھای کابل
را می کوبد ائتالف بين ربانی و گلبدين صورت می گيرد  .در اين زمان گلبدين
وارد کابل می شود و پست صدارت را می پذيرد  .حينيکه گلبدين به کابل می
رژم ربانی مرتکب شده بودند يک
سد در سخنرانی اش تمام جناياتی که او و ِ
اشتباه می خواند ) ! ( ھرگاه اين اعمال ددمنشانه اشتباه است پس جنايت چيست
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؟ امروز ھم رژيم پوشالی حامد کرزی تمام جنايت اردو و ارتش اشغالگر را که
خانه ھا ويران و صد ھا نفر را به اثر حمالت وحشيانه شان به خاک و خون
می کشند با يک عالمت تکان داد سر اشتباه می ھواند ! تمام مرتجعين ھميشه
با بيان يک کلمه " اشتباه " می خواھند که روی جنايات شانرا به پوشانند  .اما
توده ھا به خوبی دريافتند که ھمه شان از يک قماش بوده و جنايتکارانی اند که
ھيچگاه مورد عفو قرار نمی گيرند و بايد در دادگاه خلق محاکمه گردند .بتاريخ
 1375 / 3 / 14ربانی در يک کنفرانس خبری گفت  " :جنگ راه حل نيست
موافقت نامه ايکه در ماه گذشته با حزب اسالمی امضاء شد اولين گام در جھت
بر قراری صلح بود و خواست ما اينست که آقای دوستم با استفاده از فرصت
نيکو و حسن نيت داده شده در پروسه صلح بين اال فغانی به پيوندد " نه تنھا
ربانی بلکه ھمه جنايتکاران که جنگھای جنايتکارانه شان را به منظور حفظ
منافع اميال شوم شان بر ھردم تحميل می کنند  ،می گويند که جنگ راه حل
نيست  .با اين گفته خويش آنھا می خواھند تا مخالفين مسلح شان به ايشان تسليم
شوند و ھم توده ھا را اغفال نمايند که ايشان جنگ طلب نيستند !! در حاليکه به
خوبی ديده شده آنھائيکه می گويند " جنگ راه حل نيست " بيش از ھمه جنگ
طلب ھستند و توده ھا را به خاک و خون می کشند و خانه ھای شانرا به ويرانه
مبدل می نمايند.
جنگ خواست و حسن نيت ھيچ فرد ريا گروھی نبوده و نيست  ،بلکه وضع
طبقه ای را نشان ميدھد که سياست می کند و جنگ ادامه آنست  .ھر ائتالف
جديدی که در طول تاريخ افغانستان و بخصوص در سه دھه اخير بوجود آمده ،
جنگ تازه و جديدی را در عقب خود داشته و ھيچگاھی جنگ فرو کش نکرده
 ،بلکه شديد تر گرديده است " .جنگ اين ھيوالی کشتار انسانھا بدست يکديگر
 ،سر انجام در اثر تکامل جامعه بشری از ميان خواھد رفت  ،و حتی در آينده
ايکه چندان دور نيست ،از ميان خواھد رفت  .ولی برای بر انداختن جنگ فقط
يک راه موجود است .بوسيله جنگ با جنگ مقابله کردن  ،بوسيله جنگ انقالبی
با جنگ ضد انقالبی مقابله کردن  ،بوسيله جنگ انقالبی ملی با جنگ ضد
انقالبی ملی مقابله کردن  ،بوسيله جنگ انقالبی طبقاتی با جنگ ضد انقالبی
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طبقاتی مبارزه کردن  ،تاريخ فقط دو نوع جنگ ديده است " جنگ عادالنه و
جنگ غير عادالنه " ) مائو  ،شش اثر نظامی  ،صفحه (12
بعد ازينکه ربانی از کابل فرار نمود  ،رژيم آخوندی ايران بتاريخ / 04 / 10
 1375سيميناری از گروه ھای تخاصم در تھران بنام " افغانستان و امنيت
منطقه " تشکيل نمود .اين سيمينار به منظور آشتی دادن دوستم  ،خليلی با ربانی
بود و ايران از اين طريق خواست تا مانعی در سر راه طالبان بوجود آورده تا
خودش از درد سر طالبان فارغ شود.
رژيم جمھوری اسالمی ايران قبل از ورود طالبان به افغانستان پشتيبان کامل
حزب وحدت اسالمی بود و او را تجھيز نموده و با رژيم ربانی وارد معرکه
جنگ نمود  ،زمانيکه منافعش را از طرف طالبان در خطر ديد فورا دست اندر
کار شده  ،آنھا در کنار يکديگر نشاند و آشتی داد .ھمانطوريکه امروز طالبان
مورد حمايت رژيم جمھوری اسالمی ايران قرار دارد .بعد از سقوط کابل ،
پروان و کاپيسا  ،جنبش ملی اسالمی و حزب وحدت اسالمی با جمعيت اسالمی
و متحدين آن وارد مذاکره شده و " شورای عالی دفاع از وطن " را در خنجان
پی ريزی نمودند رياست اين شورا را دوستم عھده دار بود .از اين به بعد
افغانستان عمال به دو جبھه شمال و جنوب تقسيم گرديد.
بعد از تشکيل " شورای عالی دفاع از افغانستان " شام شنبه  20ثور سال
 1376راديوی بی  .بی  .سی اعالم نمود که ديروز در سمت شمال افغانستان
کابينه جديدی متشکل از نمايندگان جمعيت اسالمی  ،جنبش ملی اسالمی و
حزب وحدت اسالمی تشکيل گرديده و در گفتگوئی که خبر نگار بی  .بی  .سی
با جنرال يوسف سخنگوی جنبش ملی اسالمی داشت .جنرال يوسف ابراز
داشت  " :دوپست معاونيت رئيس جمھور و يک پست معاونيت صدارت و
پست وزارت دفاع به جنبش ملی اسالمی افغانستان  ،يک پست معاونيت
رياست جمھوری و يک پست معاونيت صدارت و پست وزارت ماليه برای
فعال برای حزب وحدت اسالمی افغانستان تعلق گرفت که در آينده بدون شک
سھمگيری ما بيشتر خواھد بود  .يه اين ترتيب پروسه آغاز شده  ،مذاکره که
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بخاطر توسعه و گسترش پايه ھای اجتماعی دولت اسالمی افغانتسان و ھم چنان
بخاطر تامين سھمگيری تمام نيروھای مطرح در افغانستان در اين دولت آغاز
شده بود به يک انجام مثبت و معقول خاتمه يافت .پست رياست جمھوری در
اشغال استاد ربانی و پست صدارت در اشغال حکمتيار باقی ماند" .
به خوبی ديده می شود کسانيکه ھزاران نفر را به قتل گاه فرستادند و شھر کابل
را به ويرانه ای تبديل نموده و  65ھزار کشته و مليون ھا نفر آواره وبی
خانمان بجا گذاشتند  ،دوباره بخاطر قدرت ،جاه و مقام روی يکديگر را بوسه
ميزنند و در کنار ھم می نشينند .دولت خيالی خويش را تشکيل و چوکی ھا را
تقسيم می کنند  ،مردم را فريب داده و بخاطر چوکی و مقام خويش  ،ايشان را
گوشت دم توپ می سازند .بعد از سقوط کابل و بقدرت رسيدن طالبان  ،ربانی
با دارو دسته اش به سمت شمال متواری شده و با ياغيان و باغيان ) دوستم ( ،
" دشمن دولت و مردم "  ) ،حزب وحدت اسالمی ( و " دزدان  ،رھزنان و
قطاع الطريقان " ) حزب اسالمی ( بخاطر " توسعه و گسترش پايه ھای
اجتماعی دولت اسالمی " متحد می گردد !! .و حاضر و آماده است تا پست
ھای حساس را به مخالفين ديروزی اش واگذار نمايد.
ناگفته نبايد گذاشت که در اين در گير و دار ائتالف ھا نه تنھا جھادی ھا ،
مليشه ھا بلکه خلقی ھا و پرچمی ھا شرکت داشته و اکنون ھم در خدمت
امپرياليزم و مرتجعين در آمده اند.
اين " شورا " مقاومت چندانی در مقابل طالبان نکرد  ،طالبان بصورت سيل
آسا به پيش رفتند  ،دوستم به ترکيه گريخت  ،جنرال مالک به طالبان نزديک
شد .برای اينکه جلب توجه طالبان را نمايد  ،اسماعيل خان را ھمراه افرادش
دستگير و به طالبان تسليم نمود  ،جبھه بادغيس عمال در ھم شکست و طالبان
به سمت ميمنه و مزار پيش روی نمودند  ،فرماندھان جنبش ملی اسالمی مليشه
ھای دوستم ھيچ عکس العملی نشان ندادند  .طالبان بعد از تصرف قدرت در
شھر مزار به مقاومت جانانه مردم روبرو گرديد  ،اين مقاومت و دفاع مردم از
شھر مزار موجب آن گرديد که جنرال مالک از مقاومت مردم حمايت نمايد ،
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اين مقاومت جانانه توده ھا منجر به شکست تلخ و تلفات بيش از حد طالبان
گرديد و افسانه شکست ناپذير طالبان به باد فنا رفت " .طالبان طبق توافقی که
با مالک امضا کرده بودند بنا به دعوت او از طريق راه سالنگ وارد مزار می
گردند .ناگفته نماند که در سالنگ بشير سالنگی به طالبان تسليم شده و راه عبور
طالبان را از طريق تونل سالنگ آماده می سازند ...ھمزمان با داخل شدن
طالبان به مزار شريف بعضی از رھبران برجسته طالبان توسط طياره ھای
سی  130بميدان ھوائی مزار شريف فرود می آيند .طالبان با داخل شدن در
شھر مزار شريف نه تنھا قرار دادھای که با جنرال مالک امضاء کرده بودند
زير پا می گذارند بلکه او را دستگير کرده و دست به خلع سالح عمومی می
زنند .زمانيکه به منطقه ھزاره نشين بنام سيد آباد می رسند مردم ھزار دست به
مقاومت می زنند .در نتيجه مقاومت در مزار شريف سر تا سری شده و
ھزاران نفر از جنگجويان طالبان کشته و اسير و يا فراری می گردند .طبق
بعضی منابع اين تعداد از ده تا پانزده ھزار نفر می باشد .جنرال مالک نيز از
اسارت طالبان آزاد می گردد" ) قيس و حسن رضا چنگيزی – بساط شطرنج –
صفحات ( 111 – 110
در تاريخ " 1375 / 3 / 18دانارويکو" و "ادوارد" پوليس دو نفر از اعضای
جمھوری خواه مجلس سنای امريکا از افغانستان ديدن نمودند و درباره اوضاع
افغانتسان به شدت اظھار نگرانی نموده و گفته اند  " :ادامه بی ثباتی در
افغانستان باعث خواھد شد که منافع امريکا در منطقه مورد خطر جدی قرار
گيرد و عدم موجوديت قدرت مرکزی باعث شده است که در افغانستان پايگاھی
برای بروريست ھا بوجود آيد و اين گروه ھا ممکن است بسياری از کشور
ھای منطقه را تھديد کند و بايد امريکا دوباره نقش فعال در افغانستان بازی کند
و از ظاھر شاه بعنوان رھبر دولت موقت حمايت کند " به اين ترتيب امپرياليزم
امريکا به بھانه ای خالء قدرت و ايجاد پايگاه " تروريست ھا " در افغانستان به
حمايت بيشتر طالبان پرداخت .روز پنجم ميزان  1375نيروھای احمد شاه
مسعود به طرف دره پنجشير عقب نشينی نمود .چند ساعت بعد نيرو ھای
طالبان به دروازه ھای کابل می رسند و از ساعت  7شام ھمين روز کامال خال
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قدرت در کابل متولی می شود و به ساعت  2شب افراد طالبان به دفتر سازمان
ملل متحد می آيند نجيب را به زور با خود ميبرند .او را در چھار راھی آريانا
به دار می آويزند و به ساعت چھار شب طالبان دوباره به سازمان ملل متحد
آمده شاه پور احمد زی برادر نجيب را نيز با خود می برند و او را نيز در
چھار راھی آريانا بدار آويختند .صبح روز شش ميزان که خبر بدار آويختن
نجيب به دفتر سازمان ملل متحد ميرسد  ،باديگارد نجيب ھمراه توخی فرار می
کنند و در جائی مخفی می شوند .نا گفته نماند که نجيب از سال  1359تا
اواخر سال  1364ھجری شمسی رياست خاد را عھده دار بوده است.
امپرياليزم امريکا معتقد بود که می توان توسط طالبان کشور ھای آسيای ميانه
و خاور ميانه را به تسليم وادار نمود و از اين طريق به منافع نفت و گاز آسيای
ميانه دسترسی پيدا نموده و پايپ لين ھای گاز و نفت آسيای ميانه را از طريق
افغانستان به پاکستان و از آنجا به کشور ھای غربی انتقال دھد  .و ھم
کشورھای آسيای ميانه را به بازار تجارتی خود تبديل نموده و مواد بنجل
خويش را در اين بازار ھا آب نمايد و کامال اين کشور ھا را از روسيه جدا
ساخته و به سيطره خويش در آورد  .اما اين نقشه و پالن امپرياليزم امريکا
نتيجه معکوس داد  ،عالوه بر اينکه موفق به کشيدن پايپ لين ھای گاز آسيای
ميانه نگرديد بلکه زمينه ساز اتحاد دوباره کشور ھای آسيای ميانه با روسيه
گرديد.
با مسلط شدن طالبان در افغانستان اوضاع کشور به وخامت گرائيد  ،عالوه بر
تشديد فقر و بيکاری  ،نسل جوان و بخصوص زنان از نعمت تحصيل محروم
مانده و حتی بيسوادی شيوع يافت .زنان مطلقا خانه نشين گرديده و حتی تمام
حمام ھا بروی شان بسته شد .برای بار دوم در سال  " 1998جبھه متحد ملی
اسالمی برای نجات مردم " به اشتراک احمد شاه مسعود  ،خليلی و جنرال
مالک تشکيل گرديد .مقاومت عليه طالبان دوباره آغاز گرديد  ،اما مسعود در
سال  1999به فعاليت سوق و اداره واحد پرداخت  ،در اين زمان حاجی قدير
رئيس شورای جھادی ننگر ھار به احمد شاه مسعود پيوست .تا ثور ، 1378
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اين شورا تحت رھبری واحد فعاليت می نمود .در اين دوره طالبان در شھر
باميان به شکست سختی مواجه گرديد.
بتاريخ  19جدی  1379طالبان به شھر يکاولنگ حمله ور می شوند  ،با حمايت
مستقيم پاکستان و امريکا در حدود سيصد و پنجاه نفر از مردمان بيگناه اين
منطقه را از دم تيغ گذشتاندند و دريای خون راه انداختند 19 .جدی ھمچو لکه
ننگی بر پيشانی امپرياليزم امريکا و طالبان سيه کور دل و احزاب اسالمی
بخصوص حزب وحدت شاخه اکبری می درخشد .چنانچه آقای شيخ محمد
اکبری شاخه منشعب حزب وحدت که مدت ھا در کنار سياف و مسعود ماند در
کشتار مردم افشار با سياف و مسعود ھمکار بوده بااالخره آمدن طالبان را به
افغانستان و سقوط با باميان را به فال نيک گرفته و تسليم طالبان شد  .برای
اينکه وفاداری اش را به طالبان ثابت سازد بزور از مردم ھزاره برای طالبان
سر باز جمع آوری نمود.
*****************************************

وضــعيت زنان
در زمـان
امــــــــارت اســـــــــالمــــی طـالـبـان
طالبان بعد از تصرف کابل به شکنجه و آزار بيش از حد زنان پرداخته و آنھا
را عمال خانه نشين نموده و به برده کامل خانگی مردان تبديل نمودند .زنان را
از تحصيل و کار اجتماعی باز داشتند و حتی حمام را نيز بروی زنان بستند  ،و
امر نمودند که زنان حق ندارند بدون " محرم شرعی " از خانه ھايشان بيرون
شوند .تا آنجا پيش رفتند و اعالن نمودند که " صدای کفش زن را بايد نامحرم
نشنوند " از نگاه دين اسالم  ،زنان منبع فساد و فحشا قلمداد گرديده است بدين
مناسبت باشد اخوان در سال  1371که قدرت سياسی را از اجيران سوسيال
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امپرتاليزم تحويل گرفتند فتوا نامه اش بر خانه نشين نمودن زنان صادر نمود .
اما جنگھای ارتجاعی داخلی بين شان مجال پياده نمودن اين فتوا نامه را به
ايشان نداد  ،اين امر توسط طالبان کامال جامه عمل پوشيد.
طالبان خواستند تا زنان را دوباره بدوره ظھور اسالم بر گردانند و آنھا را
کامال به برده مطيع و فرمانبرداران بی چون و چرای مردان در آورند .چنانچه
امروز رژيم پوشالی حامد کرزی با طرح " قانون شخصيه اھل تشيع " می
خواھد که نصف نفوس جامعه ) زنان ( را به بردگان رسمی مردان تبديل نموده
 ،و اين بردگی را قانونی سازد  .طرح اين قانون چھره کريه امپرياليست ھای
اشغالگر و رژيم پوشالی حامد کرزی را بنمايش می گذارد .کسانيکه فريب
شعار ھای کاذبانه ايشان را از قبيل " آزادی زنان " و " تساوی حقوق مرد و
زن " را خورده بودند دقيقا متوجه گرديده اند که اين شعار ھای کذائی فقط
برای فريب و اغفال زنان بوده  ،اين سيستم منحوس کامال از سيستم مرد
ساالری جامعه دفاع نموده و در خدمت آن قرار دارد.
حرکت طالبان و نحوه برخورد ايشان و ھم چنين طرح قانون ارتجاعی "
احوال شخصيه اھل تشيع " ممثل واقعی اسالم بوده  ،اين احکام کامال مطابق به
احکام شرعی قرآن و احاديث می باشد  ،طرح قانون ارتجاعی "احوال شخصيه
اھل تشيع " در حقيقت امر بيانگر انديشه ھای طالبا نيزم جمھوری اسالمی
افغانستان می باشد.
ستم مرد بر زن منشا مادی و طبقاتی داشته و زن اولين قربانی استعمار است و
نخستين بيداد گری طبقات با ستم مرد بر زن آغاز شده است  " .استثمار تنھا
منشا جنسی و نژادی نداشته بلکه ريشه در سيستم طبقاتی و شيوه توليد جامعه
دارد  ،تا وقتيکه اين پديده بصورت درست و علمی حل نگرديده باشد  ،پيشرفت
در جامعه با مانع بر خواھد خورد و آزادی زن ھم ميسر نيست".
از سال  1371به اين طرف وضعيت زنان کامال ديگرگون گرديده و حتی بنياد
گرايان مذھبی ديگر از " آزادی زنان " و " تساوی حقوق " شان با مردان
صحبتی نداشتند  ،بلکه به اين باور بوده و ھستند که " جای زنان در خانه است
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" و بايد که " حجاب اسالمی " را رعايت کنند و ھم چنين "وظيفه زن تولد
اطفال و تربيه اوالد است "  " ،زنان نبايد بدون اجازه شوھر از خانه بيرون
شوند "  " ،زنان بايد مطيع و فرمانبردار شوھران باشند " اين روابط يک
روابط نا برابر و ظالمانه است که توسط طبقه حاکمه بر زنان اعمال می گردد
و يکی از اساسی ترين اصول دين اسالم است که زنان را جزء مايملک مردان
به حساب می آورد .گرچه رژيم پوشالی حامد کرزی و اربابان امپرياليستی اش
از " آزاد زنان " و تساوی حقوق شان با مردان ! صحبت می نمايند و دروازه
ھای مکاتب را بروی زنان باز نموده اند  ،اما عمال با تصويب " قانون
شخصيه اھل تشيع " ھمان احکام طالبانيزم را می خواھند پياده نمايند تا زنان
را ھر چه بيشتر برده و اسير مردان سازند و آنھا را قانونا وادار به اطاعت بی
چون و چرای مردان کنند .
طالبان بعد از تصرف کابل و ديگر واليت به آزار  ،اذيت و حتی لت و کوب
زنان پرداختند تا زنان را وادار به برقع پوشيدن کنند .
از تاريخ  1375 / 9 / 20در شھر ھرات طالبان در بين شھر علنا به لت و
کوب زنان پرداختند و از زنان خواستند که ديگر بدون چادر برقع و نامحرم از
خانه بيرون نشوند و بروز  1375 / 9 / 21در چندين نقطه شھر زنان ھرات
با چوب و شالق طالبان روبرو شده و چند تن از آنان به شدت زخمی گرديدند .
زنان در اين گيرو دار با شھامت و از خود گذشتگی  ،نشان دادند  ،نوکر منشی
طالبان و اعمال خائنانه و شئونيستی شانرا در مال عام فاش نموده و در مقابل
شان دست به مقاومت زدند  ،اين مقاومت ھم چنان در تمام واليات کشور الی
سقوط طالبان ادامه داشت.
طالبان در سال  1375برای زنان و مردان محدوديت ھای وضع نموده و از
زنان خواستند که ديگر چادر نماز نپوشند و بايد که با چادر برقع آنھم با
موجوديت محرم از خانه ھای شان بيرون آيند  ،اما زنان اين محدوديت ھا را نا
ديده گرفته و با چادر نماز ھای شان از خانه بيرون می آمدند و با ضرب و شتم
طالبان روبرو شده و مقاومت می نمودند  .طالبان به اين شيوه بسنده نکرده از
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يکسو حمام را بروی زنان بسته نمود و از سوی ديگر فشار بيش از حد طالبان
بروی زنان  ،ايشان را وادار به عکس العمل می نمود .زنان که ديگر بيش از
اين نمی توانستند فشار طالبانيزم را تحمل کنند بروز شنبه اول جدی سال
 1375در واليت ھرات دست به تظاھرات عليه قيودات طالبان زدند .در اين
تظاھرات چھار صد زن که ھمه چادر نماز به سر داشتند در پارک گل ھا تجمع
نموده و بعدا به سمت واليت با شعار ھای مرگ بر طالبان  ،مرگ بر پاکستان
 ،يا مرگ يا آزادی به راه پيمايی خويش ادامه دادند  ،در مقابل قنسولگری
ايران با موتر ھای آب پاش طالبان رو برو شدند  ،موتر ھا با شدت ھر چه تمام
باالی شان آب می پاشيد  ،در اين اثناء طالبان شالق بدست رسيدند و با چوب و
شالق بر زنان حمله نمودند و حتی در چند منطقه شھر از جاده ليالمی ھا با
چوب و شالق با زنان و مردان حمله ور گرديدند و چندين زن در اين حمالت
وحشيانه مجروح گرديده و يک عده را باز داشت نمودند .مردم ھرات اين عمل
وحشيانه طالبان را بانفرت و انزجار پاسخ داده و تمامی دکان ھای خويش را
بستند  ،ھر قدر که باند طالبان سعی نمودند تا از بستن دکان ھا جلوگيری نمايد
مردم مقاومت نموده و دکان ھای شانرا بستند  ،اين حرکات و عمل قھرمانانه
زنان ھرات که به تعقيب آن تظاھرات زنان قندھار را عليه رژيم طالبان در پی
داشت قابل قدر بوده و تاريخ از اين حماسه آفرينی زنان افغانستان خاطره ھا
دارد.
زنان بايد اين مسئله را درک کنند که ھيچگاه حق داده نشده و نمی شود  ،بلکه
گرفته می شود و اين نکته را نبايد فراموش کرد  ،ھر طغيان و يا مبارزاتی که
شکل خود به خودی داشته و به شکلی از اشکال ارتجاع از آن بھره برداری
می نمايد ، .کوچکترين آزادی به بار نخواھد آورد ،بلکه زنجير ھای اسارت را
تعويض می نمايد  .مبارزات توده ھا ستمديده افغانستان اعم از مردان و زنان
در طول تاريخ شاھد اين مدعا است.
برای آنکه زنان به آزادی حقيقی برسند  ،بايد که اوال آگاھی سياسی خويش را
باال به برند  ،محيط و پديده ھای پيرامون خويش را بطور حقيقی بشناسند .ثانيا
آگاھانه در مبارزات طبقاتی  ،ملی و انقالبی بخاطر بيرون راندن نيروھای
ص ف ح ه | 293

اشغالگر و منھدم نمودن رژيم پوشالی و کليه نيروھای ارتجاعی و به خصوص
بنياد گرايان مذھبی اعم از طالب و غير طالب شرکت نموده و ثالثا نقش قاطع
در مبارزه سياسی و پيوستن به حزب کمونيست ) مائوئيست ( افغانستان دوشا
دوش مردان بازی کنند  ،زيرا بدون آگاھی سياسی و شرکت در مبارزات
طبقاتی  ،ملی و انقالبی و پيوستن در تشکل انقالبی زنان نمی توانند از قيد
اسارت شئونيزم مرد ساالرو ستم طبقاتی رھائی يابند  .زيرا کار کرد نظام
اجتماعی حاکم بر افغانستان را شئونيزم غليظ مرد ساالری تشکيل می دھد.
صدر حزب کمونيست )مائوئيست ( افغانستان می گويد  " :ھم چنان شئونيزم
مرد ساالر بخش مھمی از کار کرد نظام اجتماعی ارتجاعی حاکم بر افغانستان
را تشکيل می دھد و در خدمت بقاء و دوام آن قرار دارد .اين شئونيزم بخش
مھمی از کار کرد ستم ملی امپرياليستی است و در خدمت آن قرار دارد.
نيشخند تاريخ افغانستان در حال حاضر آين است که امپرياليست ھای اشغالگر
و دست نشاندگان خائن شان  ،پرچم دروغين مبارزه در راه تامين حقوق حقه
زنان را بر افراشته اند .ھم چنانکه پرچم دروغين مبارزه برای تحقيق
دموکراسی در افغانستان را بلند کرده اند.
شئونيزم مرد ساالر از نظام ارتجاعی حاکم ريشه می گيرد و در خدمت آن
قرار دارد  ،ولو اينکه تمامی مردان به درجات و صور گوناگون به آن آغشته
باشند .از اين جھت تضاد ميان زنان و شئونيزم مرد ساالر نمی تواند يک تضاد
درون خلقی محسوب گردد .اين تضاد خاستگاه يک نيروی محرکه اجتماعی
مھم انقالب يعنی مبارزه زنان عليه شئونيزم مرد ساالر محسوب می گردد.
قبول و يا عدم قبول اين موضوع توسط مردان محک مھمی برای انقالبی بودن
و يا نبودن آنھا است .ھر مردی که اين موضوع را قبول نداشته باشد يک
شئونيست مرد ساالر است " ) تسليم طلبی و فرار طلبی در پوشش م – ل – م
صفحه ( 77
زنان مبارز و انقالبی بايد متوجه اين نکته باشند که تضاد و مبارزه عليه
شئونيزم مرد ساالری را نمی توان مأکول به پيروزی انقالب نمود و بر اساس
و شرايط تضاد ھای درون خلق حل نمود  ،بلکه اين تضاد در جريان انقالب از
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طريق مبارزات جدی و پيگير بايد در جھت حل نھائی اش سوق نمايد  .ھر گاه
زنان پای بند محيط گرم به اصطالح کوچک خانواده شوند و به زندگی مادی و
آسايش تسليم شوند و اوقات گرانبھای خويش را به بطالت بگذارند و مبارزه
عليه شئونيزم مرد ساالری را بدست فراموشی بسپارند به ھمان اندازه زنجير
ھای ستم بر دست و پای شان محکم تر خواھد شد.
فقط و فقط حزب کمونيست ) مائوئيست ( افغانستان يگانه حزب پيش آھنگ
طبقه کارگر در افغانستان می باشد که عليه ھر گونه ستم ) ستم ملی
امپرياليستی  ،ستم طبقاتی  ،ستم جنسی  ،ستم مليتی  ،ستم مذھبی  ( . . .مبارزه
قاطع و پيگير خويش را به پيش می برد .زنان مبارزه و انقالبی بايد بخاطر
رعائی از چنگال ستمگران و انھدام لغو مالکيت خصوصی به اين حزب به
پيوندند و نبايد اجازه دھند که ھيچ چيز مانع کوشش ھای شان برای پيوستن به
مبارزات انقالبی ضد امپرياليستی  ،ضد ارتجاع و ضد شئونيزم مرد ساالر
گردد .زنان با اين عمل خويش می توانند که رسالت تاريخی خويش را انجام
داده وظيفه رھائی کامل زنان را تحت رھبری اين حزب به پايان رسانند.
برای بدست آوردن اين آزادی نياز به مبارزه سخت  ،پيگير و طوالنی است و
بايد برای ازبين بردن عقايد کھن طبقه استثمار گر و بخصوص بنياد گرايان
مذھبی از ھر قماشی که ستند جدا مبارزه نمود.
طالبان آنقدر با زنان برخورد حقارت آميزی داشتند که حتی در لباس پوشيدن
شان نيز دخالت می نمودند و زياد کوشش نمودند تا اکه زنان را از پوشيدن
شلوار ) پطلون ( منع نمايند  ،اما به اين کار موفق نگرديدند .الن جانسون خبر
نگار بی  .بی  .سی که در اوايل حمل  1376مصاحبه ای با آقای موذن رئيس
امر به معروف و نھی از منکر طالبان انجام داده بود  ،از قول موذن چنين
اظھار نمود  " :او ) موذن ( با لحن تند و اھانت آميزی در مورد زنانی که
عادت به شلوار پوشيدن دارند  ،صحبت کرده و گفت اين گونه حرکات برای
جلب توجه مردان بوده است .رئيس امر به معروف طالبان گفت که طالبان
مصمم ھستند تا آنچه را به عنوان پاکدامنی اسالمی تعبير می کنند به افغانستان
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باز خواھند گردانيد و اضافه نمود اين واقعيت که زنان ديگر بدون حجاب در
خيابان ھای کابل ديده نمی شوند  ،نشانه آنست که سياست ھای آنھا با موفقيت
پيشرفت می کند" .
اين واقعيت که " زنان ديگر بدون حجاب در خيابان ھای کابل ديده نمی شوند "
نه نشانه آنست که " سياست ھای طالبان با موفقيت پيشرفت می کند " بلکه
نشانه ای از شئونيزم غليظ جنسی و سرکوب بی رحمانه ای زنان است .
تظاھرات زنان ھرات و قندھار به خوبی نشانه داد که زنان در مقابل سياست
ھای ارتجاعی طالبان بسيار حساس بودند و با خشم و انزجار بيش از حد به اين
سياست ھا برخورد می نمودند.
آقای موذن معتقد است که ايشان می خواھند تا " پاکدامنی اسالمی را به
افغانستان باز گردانند " يعنی زنان به درون خانه ھای شان زندانی نموده و
کامال مطيع و فرمانبردار مردان بسازند  .کلمه عفت و پاکدامنی از کجا ناشی
شده است ؟ اين کلمه سخت ريشه در عقايد اديان و بخصوص اسالم دارد  ،که
زير نام " پاکدامنی " زنانه را به اندرون خانه کشانيد و از کار اجتماعی
محروم ساخت .ھر قدر که زنان وابسته به محيط خانه باشد و حجاب اسالمی را
رعايت نموده و مطيع و فرمانبر دار شوھر باشد به ھمان اندازه پاکدامن
محسوب می گردد  ،در غير اين صورت زن ولگرد  ،لجوج  ،بد حجاب در
جامعه معرفی می شود .بنياد گرايان مذھبی از اين ديدگاه با زنان به چشم
حقارت نگريسته وايشان را منبع فساد می دانند .ھمانطوريکه يونانی ھا زن را
" موجودی پاک نشدنی و زاده شيطان دانسته اند و او را از ھر کاری جز
خدمت کاری و ارضای غرايز جنسی مرد ممنوع می دانستد  " .يھودان را
عقيده بر آن بود که " شھادت و سوگند زن بی اعتبار است " ،دين اسالم که در
زمان تکوين برده داری ظھور نمود  ،ادامه ھمان اديان قديمی است منتھی با
کمی اصالحات ظاھری آن ؛ چنانچه در اسالم شھادت دو زن برابر يک مرد
است و ھرگاه در شھادت زنان  ،مرد ايشان را ھمراھی نکند به ھيچ عنوان
شھادت زن قابل قبول نيست و از اعتبار ساقط است  .به ھمين ترتيب در دين
اسالم نيز زنان عامل فساد قلمداد می شود  ،به ھمان علت است که حجاب بر
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زنان از طرف اسالم تحميل گرديده است .عاملی که در فاسد ساختن افراد
جامعه بيشتر از ھمه موثر است  ،فقر و فالکت و رژيم ھای ارتجاعی کامال
فاسد طبقاتی است .صفات افراد مناسب با محيط آنھا است  .اگر ما بخواھيم که
افراد را اصالح کنيم بايد که محيط اجتماعی انسان ھا را تغيير دھيم بنا بگفته
مارکس " اگر سجايای انسان زاده محيط است  ،پس محيط را بايد انسانی
ساخت "  .نيروھای مرتجع و ستمگر ھميشه مانع از تغيير اوضاع سياسی و
اقتصادی محيط است  ،زيرا بخوبی می دانند که با تغيير سيستم تمامی مزايای
دست داشته را از دست می دھند .نا گفته نبايد گذاشت که تمامی احزاب اسالمی
که تمامی احزاب اسالمی به شمول طالبان و رژيم دست نشانده حامد کرزی
سرو ته يک کرباس اند .ھمه شان حامی شئونيزم مرد ساالر بوده و رگه ھای
زن ستيزی شان کامال ھويدا است  ،تمامی اين ھا تالش دارند که زنان را به
دوره قرون وسطی بر گردانند و نصف نفوس جامعه را خانه نشين نموده واز
نعمت دانش سياسی و امور کار اجتماعی بی بھره سازند  .اين نيروھای اجير و
خود فروخته نيک آگاھند که جھالت تو أم با بردگی است و با مسلط ساختن جھل
بھتر می توانند که منافع باداران شان را بر آورده سازند  .ھيچ جامعه ای بدون
اينکه زنانش را آزاد سازد نمی تواند آزاد باشد  .برخورد ظالمانه شئونيستی
طالبان و تمامی بنياد گرايان مذھبی بشمول جمھوری اسالمی افغانستان با زنان
يک شبه بوجود نيامده  ،بلکه ريشه عميق اقتصادی و تاريخی دارد و نقش
خائنانه روحانيون در طول تاريخ در مورد زنان شاھد و گواه آنست که اين
عناصر عقب گرا وابسته و زن ستيز اند  ،نه تنھا عناصر عقب گرا بلکه
بورژوازی و عناصريکه به اصطالح طرفدار تمدن اند  ،از جمعيت زنان و
خاصتا پيوستن شان به تشکل انقالبی در ھراسند به ھمين خاطر می خواھند که
زنان را در قيوميت مردان نگھدارند .امروز در افغانستان تمامی بنياد گرايان
مذھبی که جمھوری اسالمی افغانستان ممثل واقعی آن می باشد می خواھند تا
استعداد ھای جوانان و بخصوص زنان را خفه نمايند و از سلطه مردان بر
زنان حمايت نموده و به مردان اجازه می دھند که با تمطع جستن از جسم زن و
کسب لذت شھوانی و اميال حيوانی خويش استفاده نمايند.
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ھمکاری خلقی ھا با طالبان
زمانيکه تضاد در سطح رھبری بين خلقی ھا و دکتر نجيب افزايش می يابد عده
ای از خلقی ھا به حزب اسالمی و آی  .اس  .آی پاکستان روی آورده و تماس
برقرار نمودند .اما زمانيکه کودتای خلقی ھا بر ضد داکتر نجيب به رھبری
شھنواز تنی به شکست می انجامد  ،عده ای زيادی از خلقی ھا تحت رھبری
شھنواز تنی مستقيما با حزب اسالمی و آی  .اس آی پاکستان تماس بر قرار
نموده و زير چتر حمايتی شان قرار می گيرند .در اين زمان يکتن ديگر بنام
غرزی از خلقی ھای فرکسيون تنی به پاکستان سکتی گزين می شود  ،و
شخص تنی او را بنمايندگی خويش در استخبارات آی  .اس آی پاکستان معرفی
می نمايد .از آن به بعد غرزی خدمات شايانی را به آی  .اس  .آی انجام می
دھد .کارت سرخ مربوط آی  .اس  .آی را اخذ می نمايد .شخص غرزی تا
کنون که زير لوای اشغالگران خزيده از جاسوسی به  I . S . Iو اخذ کارت
سرخ منکر نبوده  ،بلکه با داشتن کارت سرخ افتخار نيز می کند ،آقای رزاق
مامون در صفحه  77کتاب راز خوابيده درباره روابط شھنواز تنی با حزب
اسالمی و آی  .اس  .آی پاکستان چنين می نويسد  " :تنی پس از شکست
کودتای خلقی ھا بر ضد دکتر نجيب زير چتر حمايتی حزب اسالمی و آی  .اس
 .آی خزيد و کارشناسان مجرب خود را در عرصه رھبری نيروھای ھوائی ،
موتوريزه و استخبارات  ،در اختيار آنان قرار داد  .وقتی سرمايه گذاری باالی
پروژه طالبان در سطح منطقه شکل جدی به خود گرفت  ،کليه کادر ھای خلقی
شاخه شھنواز تنی در تشکيالت نظامی و کم تجربه طالبان مدغم گرديد" .
زمانيکه در سال  " 1375حزب دموکراتيک خلق افغانستان " توسط روس ھا
بقدرت رسيد و ديری نپائيد که جنگ عليه رژيم دست نشانده شروع گرديد و
بعد از اشغال افغانستان توسط روس ھا اين جنگ سرتاسری گرديد  " ،حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " ايران  ،پاکستان و احزاب اسالمی را دشمنان
سوگند خورده مردم افغانستان قلمداد می نمودند و آنھا را مزدوران و اجيران
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امپرياليزم امريکا می دانستند  .تا زمانيکه دست حمايتی سوسيال امپرياليزم
شوروی روی سر شان بود  ،موضع سفت و سخت عليه ايران  ،پاکستان و
امپرياليزم غرب داشتند .ھمينکه دست حمايتی روس ھا سست گرديده آھسته ،
آھسته تمايل " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " به سمت " دشمنان مردم
افغانستان " بيشتر و بيشتر گرديد .تا اينکه تمامی ايشان به شکلی از اشکال
روابط خويش را با گروه ھای ھشت گانه  ،ھفت گانه و ايران و پاکستان بر
قرار نمودند و آنھا را برادر خوانده و از جمله دوستان مردم معرفی نمودند و
تا سرحدی پيش رفتند که در خدمت گذاری به آنھا افتخار نمودند و دوباره جوی
خون را براه انداختند .ھرگاه از اجيران مزدور سوسيال امپرياليزم سوال شود
که چگونه با " دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان " و دستگاه جاسوسی I .
 S . Iيکجا شديد و کشور " صلح دوست " را بدست فراموشی سپرديد ؟ چه
پاسخی خواھند داد  .در اينجا يک چيز مشخص است و آن اينکه نيروھای
مرتجع  ،اجير و خود فروخته ھميش به فکر جاه و مقام بوده و برايش فرقی
نمی کند که اين جاه و مقام را چه کسی برايش اعطا می کند  ،گاھی زير چتر
حمايتی سوسيال امپرياليست ھا خزيده و گاھی با مرتجعين منطقه و گاھی با
ديگر امپرياليست ھا متحد گرديده و در خدمت گذاری شان افتخار می نمايند .
طوريکه تاريخ شاھد و گواه است که امپرياليست ھا ھميش بر مرتجع ترين ،
بی اراده ترين و ميھن فروش ترين افراد متکی است .چنانچه امروز زير چتر
حمايتی امپرياليست ھای اشغالگر چنين افرادی گرد آمده اند – که اگر نگوئيم
اکثريت " خلقی  ،پرچمی ھا " در رژيم پوشالی حامد کرزی شريک اند  ،می
توان گفت که نصف اعضای " حزب دموکراتيک خلق افغانستان" در رژيم
پوشالی شريک اند.
آقای رزاق مأمون در صفحه  78ھمان اثرش درباره غرزی خواخوگی نماينده
خاص شھنواز تنی با آی  .اس  .آی پاکستان و نقش وی در تحريک طالبان و
باالخره کشيدگی ميان او و تنی را از قول يکی از شخصيت ھای برجسته
طالبان چنين توضيح می دھد  " :مال مستان ) که خود يکی از مجريان بخش
نظامی طالبان بود( می گويد که غرزی خواخوگی از فعاالن دست اول شبکه
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استخباراتی طالبان بود .گذشته از اظھارات مالمستان  ،اسناد موثق نشان می
دھد که وی در تخريب زير ساخت ھای زندگی مردم در شمالی و تطبيق گام به
گام سياست ضد ملی " زمين سوخته " که در آئين نامه " سقاوی دوم " تذکار
داده شده است نقش عمده داشت  .مال مستان می گويد :به مرور زمان ،
کشيدگی ميان خلقی ھا و طالبان بروز کرد و خلقی ھا برای مقابله با اقدام
احتمالی طالبان بر ضد خود  ،دست به ايجاد روابط احتياطی با جناح ھای ضد
طالبان زدند .به گفته مالمستان  ،علت اصلی اختالف ميان شھنواز تنی و
غرزی آن بود که مقامات جبھه متحد و خلقی ھای شھنواز تنی در يک مقطع ،
با ھم نزديک شدند و تماس ھای دو طرف به ھدف راه اندازی عمليات مشترک
از داخل و خارج از کابل به منظور سرنگونی طالبان به نتايجی نزديک شده
بود  ،ارتباط طالبان خلقی با جنرال دوستم  ،استاد سياف و سيد منصور نادری
رئيس فرقه اسماعليه نيز تامين شده بود .مالمستان می افزايد که احمد شاه
مسعود در يک مرحله مبلغ سه صد ھزار دالر و استاد سياف مبلغ دوصد ھزار
دالر در اختيار گروه غرزی خواخوگی قرار داده بودند .بخشی از اختالف
شھنواز تنی و غرزی در اساس بر سر تقسيم ھمين پول ھا بروز کرده بود که
به تشديد مخاصمت و سر انجام به باز داشت غرزی در جالل آباد انجاميد " .
طبق گفته آقای مأمون خلقی ھا نقش عمده ای را در " تخريب زير ساخت
زندگی مردم " شمالی داشته اند يعنی زمانيکه طالبان به شمال حمله می کنند
عالوه بر کشتار بی حد مردم  ،تمام زندگی مردم را به آتش می کشند که در
حقيقت امر طراح اصلی اين تخريب ھمان خلقی ھای جنايتکار و خود فروخته
اند که زندگی را بر مردم تنگ ساخته بودند .تا زمانيکه امپرياليزم امريکا و آی
 .اس آی پاکستان پشت سر طالبان ايستاده است جنايتکاران خلقی نيز با ايشان
ھمنوا به قلع و قمع مردم پرداخته  ،خانه و کاشانه شانرا ويران نموده و حتی
زنان ھزاره را به عنوان کنيز برده و باالی باداران عربی خود فروختند  .اما
زمانيکه متوجه می شوند که امپرياليزم امريکا ديگر از طالبان حمايت نمی کند
بسوی جبھه متحد يعنی خلقی  ،پرچمی ھا و احزاب اسالمی گرايش پيدا می
نمايند .البته اين گرايش در بدی مبلغ  500ھزار دالر صورت می گيرد.
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طوريکه ديده می شود که اين افراد بی اراده  ،ازل و ميھن فروش فقط در بدل
پول حاضر آماده خدمت اند و ھر جنايتی که از دست شان بر آيد دريغ نمی کنند
 .پول ھای گرفته شده توسط غرزی از مسعود و سياف ايجاد نفاق بين شھنواز
تنی و غرزی می نمايد  ،اين اختالف نه بخاطر اينکه چرا غرزی پول گرفته ،
بلکه بر سر تقسيم آن پول بوجود می آيد و خشم تنی بر می افروزد و سبب
دستگيری غرزی در جالل آباد توسط استخبارات طالبان می گردد .که بعد از
چند سوال آزاد می گردد.
زمانيکه غرزی در جالل آباد از طرف استخبارات طالبان دستگير می شود .در
سوال و جوابی که از وی صورت می گيرد  ،نه تنھا گرفتن کارت سرخ را از
آی  .اس آی پاکستان تأئيد می کند  ،بلکه به عضويت آی  .اس  .آی نيز افتخار
می نمايد  .طالبان در مجموع سی و چھار سوال از وی می کنند که به ھمگی
پاسخ می گويد .در سوال ھفتم از غرزی خواخوگی پرسان می شود " :شما به
صالحيت چه کسی معرفی شده ايد و نماينده تحريک ھمراه شما کی بود ؟ س"
در پاسخ می گويد " :من به دستور شھنواز تنی ) ميوند ( به وسيله استخبارات
نظامی حکومت اسالمی پاکستان آی  .اس  .آی به تحريک طالبان در کندھار
معرفی شدم " ) تأکيد از نويسنده است ( )مراجعه شود به صفحه  89کتاب راز
خوابيده اثرمأمون رزاق(  .به ھمين ترتيب در سوال شانزدھم از وی خواسته
می شود  ،با ممالکی که رابطه داريد بگوئيد  " :شما نام ممالک را ذکر کرده
می توانيد ؟ " در پاسخ می گويد  " :مانند اين ما اکنون حتی با اسرائيل و
امريکا در اين زمينه کار کرده ايم  ،و حتی خود مال ربانی آخند و من چند بار
در اسالم آباد با ريف يونيچی نماينده اسرائيل با ھم مالقات ھای انجام داده ايم.
و با استفاده از امکانات سيد محمد گالبزوی حتی برای تقويت نظامی پاکستان
ھم کوشش ھای کرده ايم که اين خود برای تقويت فوج پاکستان سودمند است که
از طريق تحريک فايده آن به ما ھم می رسد) " .مراجعه شود به ھمان اثر
مأمون رزاق صفحه ( 92
چند موضوع قابل توجه است .اول اينکه آقای غرزی معترف است که از
طرف شھنواز تنی به آی .اس  .آی پاکستان معرفی گرديده و به داشتن کارت
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سرخ و عضويت در آی  .اس  .آی مفتخر است دوم اينکه اين اعتراف مبين آن
است که شھنواز تنی و افرادش از جمله معتمد ترين افراد آی .اس  .آی پاکستان
می باشند و بايد که از سال ھای قبل اين روابط بين شان وجود داشته باشد.
سومين موضوع از ھمه جالبتر است و آن اينکه غرزی از ھمکاری با امريکا
و اسرائيل منکر نبوده و می گويد که " چندين بار با ،ريفريونيچی نماينده
اسرائيل در اسالم آباد " مالقات داشته است .اين بدين معنی است که اين خائنين
عالوه بر ھمکاری آی  .اس  .آی با " موساد " و سی  .آی  .ای نيز ھمکاری
داشته اند و چھارم اينکه ايشان برای تقويت فوج پاکستان از ھيچ کوششی دريغ
ننموده و حتی سيد محمد گالب زوی يکی از کدرھای برجسته " حزب
دموکراتيک خلق افغانستان" نيز مشمول اين خدمت به پاکستان می باشد .آقای
غرزی خواخوگی درجه و رتبه جاسوسی خويش را در آی  .اس  .آی ھمرديف
درجه و رتبه مال عمر و شھنواز تنی ميداند .... " .دکتر حيدر ننگرھاری
روايت می کند که غرزی در جريان تحقيقات در زندان ادعا کرده بود که رتبه
و درجه وی در سازمان آی  .اس  .آی به ھيچ وجه کمتر از مال عمر و شھنواز
تنی نيست و ھيچ يک از آنان حق ندارند که او را به جرم تمرد و سرکشی به
زندان بياندازند " ) رزاق مأمون – راز خوابيده – صفحه  ( 78بعد از اينکه
مناسبات بين طالبان و امپرياليزم امريکا بعد از واقعه  11سپتامبر به تيره گی
می گرايد  ،خلقی ھا دوباره با پرچمی ھا و مليشه ھای دوستم و احزاب جھادی
می پيوندند و در خدمت اشغالگران امپرياليزم بعد از ھفت اکتبر  2001در
آمدند آقای مأمون در صفحه  78اثرش خدمتگذاری غرزی را به امپرياليزم
امريکا از قول مالمستان چنين تعريف می کند  " :بنا به اظھارات مالمستان ،
غرزی پس از سقوط طالبان نيز در جمع فعاالن طرفدار اداره موقت در آمد و
در سال  1383تالش ھای فشرده يی را به منظور ايجاد پل رابطه با نيروھای
امريکائی به راه انداخت  .مالمستان از قول راننده غرزی می گويد که وی تا
مدتی شبھای متوالی را در سفارت امريکا در کابل سپری می کرد اما موفق
نشد که حمايت مقامات سفارتی امريکا را به سوی خود جلب کند " .اين اجيران
و مزدوران بی اراده ھنوز در نيافتند که امپرياليست ھا تا جائيکه منافع شان
تقاضا نمايد از مزدورانش استفاده می کند .به ھمين علت امپرياليزم امريکا در
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شرايط کنونی از ھر کدام اجيران سر سپرده اش به نحوی از انحاء برای
پيشبرد اھدافش استفاده می نمايد .به ھمان طريق توانست که برای سرنگونی
طالبان از احزاب جھادی گرفته تا خلقی  ،پرچمی ھا  ،مليشه ھای بدنام به نحو
موثری استفاده نمايد و زمينه تجاوز مستقيم را به افغانستان آماده سازد  .اجيران
مزدور نيز جاده صاف کن تجاوز مستقيم امپرياليست ھای اشغالگر به رھبری
امپرياليزم امريکا گرديده و يکبار ديگر اين کشور را به انقياد ملی در آوردند و
به چاکر منشی امپرياليزم پرداختند  .اين چاکر منشی روز سياه ھفتم اکتبر
 2001را بر سرنوشت توده ھای ستمکش افغانستان رقم زد  .از کودتای سياه 7
ثور  1357تا ھمين اکنون خلقی  ،پرچمی ھا در خدمت ارتجاع و امپرياليزم
قرار داشته و دارند  ،در تمام جناياتی که تا کنون رخ داده شريک می باشند.
*************************************************

تجاوز امپرياليستھا به رھبري امپرياليزم امريكا درافغانستان
و
ھمكاري"خلقي" پرچمي ھا و نيروھاي تسليم طلب
افغانستان كنوني كشوريست اشغال شده كه مستقيما توسط قوت ھاي
امپرياليستي متجاوز واشغالگر به رھبري امپرياليستھاي امريكائي  ،اداره
وكنترول مي شود .اين حالت درنتيجه يك جنگ خونين تجاوز كارانه
امپرياليستھاي امريكائي ومتحدين شان عليه اين كشور بوجود آمده است و دوام
آن مشروط به موجوديت دايمي نيروھاي اشغالگر وادامه حالت جنگي وعمليات
نظامي شان است.
اين جنگ تجاوزكارانه كه تحت نام فريبنده مبارزه عليه تروريزم براه افتاده
است در بدو امررژيم طالبان و القاعده را مورد ھدف قرار داد ،زيرا رژيم
طالبان ديگربراي امپرياليستھاي امريكائي كارآئي نداشته بدين جھت دست
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پروردگان ديروزي شانرا مورد سركوب قھري قرار داد .درحقيقت امراين
كارزارتجاوزكارانه واشغالگرانه امپرياليستھاي امريكائي ومتحدين شان عليه
پرولتاريا وخلقھاي جھان و بصورت عمده عليه خلقھا وملل تحت ستم منجمله
زحمتكشان افغانستاني است .اززمانيكه رژيم دست نشانده براريكه قدرت تكيه
زد ھزاران زن ،مرد و كودك افغانستاني توسط بمباران وحشيانه ،راكت باران
ھا وگلوله ھا متجاوزين اشغالگر به قتل رسيده كه اين قتل وكشتار توده ھاي
زحمتكش تا كنون ادامه داشته ودرآينده نيز ادامه دارد.
حاكميت دست نشانده متشكل از خائنين ملي بوده ،خادم وخدمتگزار
امپرياليستھاي اشغالگر .اين حاكميت ازلحاظ ماھيت طبقاتي بخش عمده
فئوداالن بزرگ وكمپرادوران را احتوا مي كند .گردانندگان حاكميت پوشالي
تماما عناصررھزن ،جنايتكارو چپاولگري ھستند كه درويراني ودربدري
مردمان اين سرزمين نقش خائنانه خويش را ايفا نموده اند .امپرياليستھاي
اشغالگر متناسب با نقشه ھا ومنافع آزمندانه خويش عمدتا براين نيروھاي
جنايتكار متكي است وبا توسل با قھروخشونت عريان درپي تطبيق برنامه ھاي
غارتگرانه شان مي باشند.
جنگي كه امپرياليزم امريكا به راه انداخته درحقيقت امرجنگ " عليه تروريزم"
نبوده ،بلكه جنگي است براي استقرارسلطه بالمنازع شان برمنافع اقتصادي
كشورھاي كه درمناطق استراتيژيك جھان قرار دارد)درشرايط كنوني
خاورميانه وآسياي ميانه مورد نظرامريكااست( .چنانچه اين مطلب را جورج
بوش با صراحت درسخنراني اخيرش در" مدرسه نظامي اياالت متحده"
تصريح نمود .امروزسران طبقه حاكمه امريكا با صراحت اعالن مي نمايند كه
ارتش امريكا " ارتش بدون مرز" وسازمانھاي امنيتي شان " سازمانھاي بدون
مرز" ميباشند .چنانچه درافغانستان درتمام واليات شاخه ھاي ازسازمانھاي
امنيتي امريكا فعال ميباشد .امروز امپرياليزم امريكا براي ھيچ كس جاي شك
باقي نگذاشته كه براي رسيدن به مقاصد خويش ازاستفاده سالحھاي
كشتارجمعي ،منجمله بمب ھاي ھسته اي فاسفورس سفيد اباء نمي ورزد.چنانچه
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درجنگ افغانستان به خوبي مشاھده شده كه امپرياليستھا دربسياري جاھا
ازفاسفورس سفيد استفاده نموده است.
امپرياليزم امريكا طبق فرھنگ عوامفريبانه بورژوازي خويش جنگ را صلح
جا مي زند ودروغ را راست .اھداف جنگ طلبانه اش را تحت عنوان " تحكيم
وگسترش صلح درجھان" اعالم مينمايد .لنين درمورد جنگ امپرياليستھا گفت":
يكي ازمحاسن اين جنگھا آن است كه آنچه را دراوضاع عادي ميتواند به
پوشانند ،دردوران جنگ مجبوراند آشكاركنند" سياست جنگي جديد امريكا
چھره كريه ودھشتناك دموكراسي امريكائي را به ھمه جھانيان نشان داد .اين
جنگ مليونھا تن را تكان داده وبه ھوشياري سياسي رسانده است .يكي
ازوظايف عمده نيروھاي اشغالگرامريكائي مستقر درافغانستان عبارت است
ازتامين امنيت سرحدات واليت ننگرھار ،پكتيا ،پكتيكا ،خوست ،زابل ،قندھار
وھلمند كه ھمه واليات سرحدي ھمجوار با خط ديورند ميباشند .به ھمين طريق
مناطق سرحدي واليت فراه وميدان ھوائي شيندند درھرات درغرب كشور
درھمجواري با ايران را نيز در برمي گيرد.
وظايف عمده ايكه نيروھاي مستقر دراين پايگاه ھا ميباشد ،رھنمائي حمالت
ھوائي طيارات بدون پيلوت امريكائي باالي مناطق آنطرف خط ديورند وگاھي
ھم عمليات كم دامنه زميني درآن مناطق بوده است.يكي ازداليل عمليات نظامي
پاكستان عليه طالبان آن كشور ،پيشگيري از اجراي گسترش چنين عملياتي
است .پايگاه ھاي نظامي اشغالگران درغرب كشوروظيفه ترصد سرحدي ايران
را برعھده دارند .نيروھاي اشغالگر دراكثر مناطق افغانستان بخصوص مناطق
سرحدي وكابل كارھاي ساختماني پايگاه ھاي گران قيمت به ارزش صدھا
مليون دالري را شروع نموده كه اكثريت اين پايگاه ھا تكميل گرديده وبه بھره
داري شروع نموده وبعضي ديگردراينده نزديك تكميل خواھد گرديد.
اشغالگران امريكائي دراين مناطق زندانھاي مخوف ومدرن نيزساخته اند ،حتي
درشھركابل درچندين منطقه وبخصوص منطقه قصبه مركز كنترول مخابراتي
ايجاد نموده وپيش ازصد كامره امنيتي درشھركابل نصب نموده اند ،تمام اعمال
وكردار مردم را ازطريق اين مركز زيراداره وكنترول خويش قرار داده است.
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چنانچه ھريك ازكمره ھا سيصد وشصت درجه مي چرخد وبه شعاع سه
كيلومتري ميتواند كه حركات افراد را كنترول نمايد ،اين عمل بيانگرآنست كه
اشغالگران امريكائي قصد دارند عالوه بركنترول رژيم پوشالي ،اعمال
وحركات توده ھا را نيزتحت كنترول خويش دربياورند.
اشغالگران امريكائي در ھر واليت افغانستان حداقل يك زندان را دردسترس
خويش دارند وحتي دربعضي واليات مانند كابل درچندين منطقه)قصبه،ميدان
ھوائي بگرام (...زندانھا اعمارنموده اند.
قوت ھاي اشغالگرامريكائي عالوه براينكه درعرصه ھاي سياسي ونظامي به
تقويه وتحكيم رژيم دست نشانده مي پردازد ازمدتي به اين طرف مستقيما به
سرمايه گذاري درعرصه اقتصادي نيزشروع نموده است.چنانچه قوماندان
عمومي قواي امريكائي مستقردرافغانستان اين مطلب را فاش نمود كه اردوي
امريكا تا حال يك مليارد دالر را درافغانستان سرمايه گذاري نموده است.
نامبرده فقط از سرمايه گذاري درشركت ھاي افغانستاني توليد آب آشاميدني
بوتلي وشركت ھاي ساختماني نام برد .وي ادعا نمود كه افراد تحت فرماندھي
اش ازآب آشاميدنی بوتلی ) که در افغانستان به نام آب معدنی معروف است (
استفاده می نمايند .در گذشته اين آب از خارج کشور براي اردوي اشغالگر
تھيه ميگرديد كه بودجه گزافي را دربرميداشت .طبق گفته وي اين سرمايه
گذاري افزايش خواھد يافت .چنانچه تا حال به ملياردھا دالر رسيده است.
اشغالگران ازطريق اين سرمايه گذاري ھا مايحتاج قوت ھاي نظامي خويش را
تامين مي كنند .قوت ھاي اشغالگربه اين ترتيب عرصه ھاي اقتصادي را
مستقيما مورد حمله قرار داده وبراي اشغال بيشتراين عرصه ھا تالش مينمايند.
با روي كار آمدن اوباما واعزام چھارھزار نفرآموزگار به افغانستان به اين
معني است كه اشغالگران براي تحكيم ،گسترش وشكلدھي رژيم دست نشانده
كوشا است .گرچه قرار بود كه اين آموزگاران ملكي باشند ،اما اوباما اعالن
نمود نظربه مشكالتي كه داريم موقتا اين چھارھزارنفرازافراد برحال و يا
متقاعد نظامي اردوي امريكا به افغانستان اعزام ميگردد كه يقينا اين عملكرد
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موقتي نبوده ،بلكه درآينده نيز تداوم خواھد يافت .درحقيقت امرعالوه به
تعليماتي كه اين پرسونل به افراد ملكي ميدھند ،اجراات روزمره دولت را
نيزدرتمامي سطوح تحت كنترول گرفته اند.
با روي كارآمدن اوباما وفرستادن  30000نيروي تازه نفس تا آخرسال 2009
به افغانستان نيروھاي اشغالگرامريكائي به يكصد وده ھزارنفر رسيده است.
اشغالگران امريكائي ميخواھند كه فرماندھي جنگ را بطورمتمركز ومحكم
بدست گيرند ،تقويت نيروھاي اشغالگرامريكائي درافغانستان نيزبه اين خاطر
صورت گرفته است .اين تمركز فرماندھي بدست قواي اشغالگر امريكائي
ھمزمان جنگ درافغانستان وپاكستان رابه ھم پيوند زده است " .درچوكات"
استراتيژي جديد بارك اوباما " جنگ درافغانستان وپاكستان به مثابه يك جنگ
واحد درنظرگرفته مي شود وتمامي مسائل مربوط به افغانستان وپاكستان
درھمين چارچوب واحد گنجانيده مي شود .ازاين ديد ،جنگ ديگرجنگي صرفا
درافغانستان نيست كه عمليات ھاي جنگي قوت ھاي اردوي پاكستان درمناطق
قبايلي ھم مرز با افغانستان ،كمكي ازبيرون به اين جنگ تلقي گردد .اكنون
جنگ درسوات ودرآينده نزديك دروزيرستان ،محاذھاي مربوط به جنگ واحد
تلقي ميگردد كه درافغانستان وپاكستان بصورت ھم پيوند وھمزمان جريان
دارد .فرقي كه ميان محاذھاي جنگي اين جنگ واحد دردو طرف خط ديورند
وجود دارد اين است كه دراين طرف خط نيروھاي اشغالگر نقش جنگي عمده
را بدوش دارند و آن طرف خط نيروھاي اردوي پاكستان ،يعني يك جنگ
اشغالگرانه امپرياليستي با يك جنگ ارتجاعي داخلي آن چنان باھم بصورت
محكمي پيوند زده شده اند كه دومي درخدمت اولي قرار دارد واولي محرك
وتامين كننده دومي است.
" دراين ميان نقش رژيم دست نشانده به مثابه يك رژيم تحت رھبري شئونيست
ھاي پشتون ،دربرخورد با پشتون ھا ومناطق پشتون نشين پاكستان ،يك نقش
مضحكه آميز ،دوپھلو وجنايتكارانه است ،اين رژيم ازيكطرف دعواي خط
ديورند را مزه مزه مي كند وازجانب ديگر طرفدار حضور واستقرار نيروھاي
اردوي پاكستان درمناطق قبايلي آنطرف خط ديورند وطرفدار پيشبرد عمليات
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ھاي نظامي توسط آنھا است" ) شعله جاويد – دور سوم  -شماره بيستم –
صفحات .(11-10
من نمي خواھم كه بصورت مفصل جنايات ،اھداف غارتگرانه امپرياليستھا به
رھبري امپرياليزم امريكا را اززمان اشغال اين كشور تاحال بيان نمايم ،بلكه
ميخواھم كه بيشترروي ھمكاري" خلقي" پرچمي ھا ونيروھاي تسليم طلب چپ
سابق منسوب به شعله ئي ھا مكث نمايم كه چگونه ميخواھند به اين تجاوزو
اشغالگري مشروعيت بخشند.
*************************************************

نقش خلقي  -پرچمي ھا
درمشروعيت بخشيدن به تجاوز در افغانستان
بعد از تجاوز واشغالگري امپرياليستھا به رھبري امپرياليزم امريكا كليه دستگاه
اداري مانند دوران تجاوز سوسيال امپرياليزم به ھمين شكلش باقي مانده وفقط
با اندك تفاوت "،حزب دموكراتيك خلق افغانستان" كه دست نشانده روسھا بود،
باشعارھاي كاذبانه "،سوسياليزم" و" دفاع ازحقوق كارگران ودھقانان"
زيرچترحمايتي روسھا خزيده ودرمدت سيزده سال حاكميت شان كوشيدند كه
مردم را بفريبند وتجاوز واشغالگري سوسيال امپرياليستھا را مشروعيت
بخشيده ،كشور وتوده ھاي رنجديده را به انقياد كامل سوسيال امپرياليستھا
درآورند .امروز جنايتكاران ديروزي زيرنام " آزادي زنان ازقيد اسارت
طالبان" " ،مبارزه عليه تروريزم" و " دموكراسي" به فريب واغواگري
پرداخته وبه اين طريق ميخواھند تا انقياد ملي را قانوني نموده ورژيم دست
نشانده حامد كرزي را مشروعيت بخشند .يا بعبارت ديگر دستگاه اداري
درماھيت امربه شكل سابق دوران تجاوز واشغالگري سوسيال امپرياليزم باقي
مانده وجريان كارش مانند گذشته است يعني انقياد طلبي ملي وطبقاتي ،آيا
شركت " خلقي"  ،پرچمي ھا دردستگاه اداري رژيم پوشالي بيان كننده اين
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وضعيت نيست؟ حتما .آنچه دراين مورد جنبه شاخص دارد اين نكته است كه
آقايان گالبزوي ھا ،علومي ھا  ،ھالل ھا ،بابه جان ھا ،دالورھا ،اتمرھا ،بي
خداھا ...با احزاب ارتجاعي راجسترشده شان ھمراه با احزاب جھادي دريك
مجمع خائنين ملي گرد آمده اند .اينھا آنقدربي شرم وحيا اند كه بدون خجالت
وبدون اينكه شرم كنند ،طوري صحبت مي نمايند كه گويی اشغال كشوريك
موضوع بي اھميت است .نه تنھا موضوع اشغال رابي اھميت جلوه ميدھند،
بلكه براي مشروعيت بخشيدن آن با احزاب جھادي وخاندان سلطنتي وحدت
نموده اند) وحدت وھمكاري با خاندان سلطنتي پيشه ديرينه شان ميباشد .حتي
دردوران ستم شاھي ظاھرخان دست او را بوسه زدند و او را " مترقي ترين
شاه جھان خواندند( " .جبھه ملي" نام نھاد شان طرح يك ائتالف نامقدس
وخائنانه عليه منافع ملي كشور بوده و در جھت تحكيم ھرچه بيشتراشغال كشور
گام برميدارند.
اينھا تجاوزو اشغالگري را بنام ھاي " آزادي" " ،دموكراسي" و" مبارزه عليه
تروريزم" جا زده وآنرا برناموي ساختند وبه دفاع ازاشغالگران امپرياليست
برخاسته اند .ماھيت ائتالف نا مقدس شان نيزچنين است.اين جنايتكاران ديروز
بخاطرتامين منافع سوسيال امپرياليستھا انقالبيون وتوده ھاي زحمتكش را بنام
ھاي " بچه مائو" و" چوچه ھا انگلس" به گورھاي دسته جمعي سپردند.
امروز" توافقات بن را به مثابه يك آغازنيك درختم بحران افغانستان" )مرامنامه
واساسنامه حزب متحد ملي افغانستان صفحه  .(6به فال نيك گرفته ،خود به
چوچه ھا انگليس وامريكائي تبديل شده وبه تمام معني درخدمت اشغالگران
قرار گرفته اند .حتي براي يك لحظه حاضر به شنيدن قطع سلطه استعماري
وانگلي نيستند .لنين دراين مورد مي نويسد ":ولي كسي كه خواستار شنيدن
نيست ،ازھركري بدتراست .اپورتونيست ھاي سوسيال دموكراسي كنوني
ھمان كساني ھستند كه نمي خواھند درباره نابودي قدرت دولتي وقطع انگلي
چيزي بشنوند")مجموع مقاالت -دولت وانقالب صفحه .(536
خرده بورژواھاي رويزيونيست ھيچ چيز جزمنافع سوسيال امپرياليزم رانمي
ديدند وھيچ حرفي جزتحكيم سلطه روسھا را نمي پذيرفت .امروز كه
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امپرياليستھا به رھبري امپرياليزم امريكا جاي سوسيال امپرياليزم را گرفته اند
" خلقي" پرچمي ھا با نوسانات  180درجه براي دفاع ازمنافع امپرياليستھا به
دفاع برخاسته اند.براي مشروعيت دادن به اشغال كشور و رژيم دست نشانده
در دور دوم رياست جمھوري دوتن ازجنايتكاران شان)حبيب منگل
وشھنوازتني( كانديد رياست جمھوري بودند .گالبزوي  ،علومي ...براي
داكترعبدﷲ كمپاين مينمودند .غرزي خواخوگي اين جنايتكار" خلقي" باند
شھنوازتني و عضو سرشناس  ISIوطالب ديروزي ستاد انتخاباتي حامد كرزي
را به عھده داشت .اكثريت اين جنايتكاران بشمول اتمر ،بھين ...ازچوكي ھا بلند
پايه دولتي تا ولسوالي ھا را ھمين اكنون اشغال نموده و دركشتار بي رحمانه
مردم بي دفاع با اشغالگران شريك اند .اھداف بورژوا مآبانه خرده بورژوازي
را ماركس وانگلس به بھترين شكل ممكنه تشريح نموده اند ":خرده بورژواھاي
جمھوري خواه كه جمھوري فدرال آلمان چيزي شبيه به آنچه كه در سويس
وجود دارد ،ايده آل شان است .اينان اكنون خود را " سرخ" و" سوسيال
دموكرات" ميخوانند.زيرا آرزوي زاھدانه الغاي فشارسرمايه بزرگ برسرمايه
كوچك وبورژوازي بزرگ برخرده بورژوازي را درسرمي پرورانند ).تاكيد
ازنويسنده است( نمايندگان اين بخش ،ھمان اعضاء كنگره ھا وكميته ھاي
دموكراتيك ،رھبران مجامع دموكراتيك وسردبيران روزنامه ھاي دموكراتيك
بودند.ھمه اين بخشھا ،بعدازشكست خود ،ادعاي " جمھوري خواھي" يا " سرخ
بودن" مي كنند ،درست ھمانطور كه اعضاي خرده بورژوازي جمھوري خواه
فرانسه درحال حاضرخود را " سوسياليست" ميخوانند .آنجا كه اينان ھنوز قادر
بدنبال كردن اھداف شان درچھارچوب قانون اساسي ھستند .مثال در
"ورتمبورگ" ...وغيره ،ازھرگونه فرصت براي عبارت پردازيھاي سابق
واثبات اينكه ماھيت شان عمال كوچكترين تغييري نكرده است ،استفاده مي
كنند)".ماركس – انگلس -جنبش دموكراتيك وپيكارانقالبي كارگران صفحات 3
و.( 4
دردھه چھل شمسي خرده بورژوازي افغانستان ازتشكل سياسي دموكراتيك
برخوردارگرديد .اينھا به كمك داود خان وسوسيال امپرياليزم روس با پيروي
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از انديشه مرتد رويزيونيستي خروسچفي " حزب دموكراتيك خلق افغانستان"
را پي ريزي نمودند .ھمانطوريكه ماركس وانگلس خاطرنشان ساختند ،ايشان
افكاروعقايد بورژوا مآبانه وابسته به بورژوازی كمپرادور روسي را درزير
نقاب به اصطالح " انقالبي" و" سوسياليست" تبليغ نمودند .اينان بنام طبقه
كارگرفرياد كشيدند وازطبقه كارگر ظاھرا دفاع نمودند ،ولي اين تالش نه براي
نجات طبقه كارگر بلكه براي مسخ او ودرھم شكستن نيروي انقالبي اين طبقه
بكارگرفته شد .زيرا پيروزي پرولتاريا به نفع ايشان واربابان شان نبود،
پيروزي پرولتاريا ،شكست جامعه بورژوازي را به ھمراه دارد .اما " خرده
بورژواھاي دموكرات خواستارتغييرتمامي جامعه به نفع پرولترھاي انقالبي
نيستند ،بلكه تنھا آرزوي آن تحوالت درشرايط اجتماعي را دارند كه تا حد
امكان وضع فعلي جامعه را براي شان قابل تحمل ترو راحت ترسازد،
بنابراين ،بيش ازھرچيزديگرخواستار تقليل مخارج دولت ،ازطريق كاھش
بروكراسي وانتقال فشار عمده ماليات برشانه زمينداران بزرگ وبورژوازي
ھستند ،بعالوه خرده بورژواھاي دموكرات ازطريق تشكيل موسسات اعتباري
عمومي وگذراندن قوانين عليه رباخواري ،خواھان برداشتن فشارسرمايه
بزرگ برسرمايه كوچك ميباشد ") تاكيد ازماركس وانگلس است()ماركس-
انگلس -جنبش دموكراتيك وپيكارانقالبي كارگران صفحه .( 4
تاريخ افغانستان شاھد وگواه آنست كه ھيچگاه " حزب دموكراتيك خلق
افغانستان" خواھان تغييرجامعه به نفع پرولتاريا وديگراقشار زحمتكش جامعه
نبوده ونيست ،بلكه با طرح شعارھاي كاذبانه ستم ،استثماربورژوازي وتجاوز
واشغالگري را روپوشي مينمايند .اين ديگرحماقت محض است كه اگر گفته
شود كه " خلقي ھا "و " پرچمي ھا كمونيست" بودند ويا اينكه ميخواستند كه به
نفع كارگران وزحمتكشان كاري انجام دھند ،فقط آنھا تنھا آرزوي آن تحوالتي
را داشتند كه تا حد امكان وضع جامعه را براي شان قابل تحمل ساخته ومنافع
سوسيال امپرياليزم درافغانستان تامين کند.
امروز اين عناصرخائن وجنايتكارحسب اميال وآرزوي شان
دركنارامپرياليستھاي اشغالگر به رھبري امپرياليزم امريكا قرار گرفته
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ودرجھت حفظ منافع امپرياليزم گام برميدارند .اعضاي برجسته " حزب
دموكراتيك خلق افغانستان" آگاھانه كمرخدمت به امپرياليزم ورژيم دست نشانده
بسته اند ،اينان مطلقا به پرولتاريا وكليه اقشار زحمتكش خيانت ميورزند .بدين
اساس درصف خائنين ملي ايستاده اند .از بدو ايجاد " حزب دموكراتيك خلق
افغانستان" ھمنوا با اين خصيصه درحركت بوده وھستند.
اگربخواھيم درسياست اشتباه نكنيم بايد به جلونگاه كنيم نه به عقب يعني بايد
برروي نيروھاي كه درحال رشد اند متكي بود نه نيروھاي عقب مانده ودرحال
زوال .اگرصحيح است كه عبورازتغييرات كمي آھسته برتغييركيفي سريع
وناگھاني ،ازقوانين تكامل است ،پس واضح است انقالباتيكه بدست پرولتاريا
وديگراقشارزحمتكش انجام مي شود يك پديده كامال طبيعي وغيرقابل
احترازاست.بدين اساس دركشورھاي مستعمره -نيمه فئودال ويا نيمه مستعمره
– نيمه فئودال رھائي ازچنگال امپرياليزم ،فئوداليزم وبورژوازي كمپرادور
وحتي دركشورھاي سرمايه داري انتقال ازسرمايه داري به سوسياليزم ورھائي
طبقه كارگرازستمگري ھاي سرمايه داري ازطريق تغييرات بطي واصالحات
)آنچيزيكه رويزيونيستھا وتسليم طلبان موعظه مي كنند( بدست نيامده بلكه فقط
از طريق انقالب قھري ميتواند انجام گيرد وبس .بنابراين براي آنكه درسياست
اشتباه نكنيم بايد انقالبي بود نه اصالح طلب .اگرصحيح است كه تكامل
دراثربروز تضاد ھاي داخلي ودرنتيجه مبارزه قواي متضاد برپايه اين اضداد،
براي غلبه براين تضادھا بوجود مي آيد ،پس واضح است كه مبارزه طبقاتي
پرولتاريا عليه سرمايه داري ومبارزه ملي ،مردمي وانقالبي دركشورھاي
مستعمره – نيمه فئودالي يك پديده كامال طبيعي واجتناب ناپذيراست،پس نبايد
اين تضادھا را ماست مالي نمود  ،برعكس بايد آنھا راكشف نمود
وآشكارساخت .به ھيچوجه نبايد درصدد خاموش كردن آن برآمد ،بلكه بايد آنرا
به آخررساند.
كم نيستند كسانيكه امروزميخواھند اين تضادھا را ماست مالي نموده ودرصدد
خاموش كردن آن به مبارزه برخاسته اند.امروز درحدود يكصد وده حزب
وسازمان راجسترشده ازجھادي -طالبي -خلقي -پرچمي وتسليم طلبان قبال
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منسوب به شعله ئي ھا وجود دارد )،دراخيراين مقاله بطورمفصل روي تسليم
طلبان قبال منسوب به شعله ئي ھا بحث خواھيم نمود( كه ھمه آنھا درصدد
خاموش كردن اين تضادھا مبارزه مي كنند .اينھا ھمه درصف دشمنان انقالب
ايستاده وخائن به انقالب وتوده ھاي زحمتكش مي باشند.اگربخواھيم درسياست
اشتباه نكرده باشيم بايد سياست آشتي ناپذيري را عليه اشغالگران و خائنين ملي
تعقيب نموده وازسياست اصالح طلبانه و انقياد پذيری كه مفھومش ھم آھنگ
كردن منافع زحمتكشان با اشغالگران وخائنين ملي دوري جوئيم .اين مطلب
يگانه موضوعي است كه ديالكتيك ماترياليستي آموزش ميدھد.
يك حزب يا تشكل سياسي براي آنكه بتواند درشرايط مادي زندگي جامعه
تاثيرنموده ،تكامل جامعه راتسريع نمايد ،بايد نظريات خود را به آن ايده ھاي
اجتماعي متكي سازد كه مبين حوابح تكامل حيات مادي جامعه باشد تا بتواند
توده ھاي عظيم مردم را به جنبش درآورد ،وآنھا را درسپاه عظيم پرولتاريائي
كه آماده درھم شكستن نيروھاي ارتجاعي اند متشكل سازد .يكي ازعلل
مغلوبيت تمام سازمانھا ،احزاب وتشكل ھاي سياسي اين بود كه آنھا نقش تشويق
كننده وبسيج كننده توده ھا را براي درھم شكستن نيروھاي ارتجاعي ازدست
داده وبه نيروي اصالح طلب وسازشكار تبديل شده اند.
نيرومندي وزنده بودن م – ل – م درآنست كه اتكاء به تئوري پيشرو دارد
ومقتضيات توسعه وتكامل حيات مادي جامعه را صحيحا منعكس مي نمايد
وھميش از قدرت تشويق كننده  ،سازمان يافته وتغييردھنده تئوري پيشروكامال
استفاده مي نمايد .ھمانطوريكه تغييرروابط توليدي وتحول روابط توليدي قديم به
جديد ،با نرمي وبدون ھيچگونه كشمكش وتزلزلي انجام نيافته بلكه ازراه انقالب
وسرنگوني قھري مناسبات توليدي كھنه ومستقرساختن مناسبات توليد جديد
بجاي آن انجام گرفته ،به ھمان طريق بيرون راندن نيروھاي اشغالگر
وسرنگوني رژيم دست نشانده نيزنمي تواند ازراه مسالمت آميزو ھم آھنگ
كردن منافع زحمتكشان با منافع امپرياليستھا صورت گيرد ،بلكه از راه اعمال
قوه قھريه وسرنگوني قھري رژيم پوشالي ازطريق جنگ ملي ،مردمي
وانقالبي )شكل مشخص جنگ خلق( صورت مي گيرد .ماركس مي گويد":
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پرولتاريا درمبارزه عليه بورژوازي قطعا به شكل يك طبقه متحد شده  ...واز
راه انقالب خود را به طبقه حكومت كننده تبديل مي نمايد وبه منزله طبقه حاكمه
روابط توليدي ديرين را لغومي نمايد)".مانيفست حزب كمونيست(
تجاوزامپرياليستھاي اشغالگرزيرشعار" برابري" و" آزادي زنان ازقيد طالبان"
 " ،مبارزه عليه تروريزم" قطعا درخدمت منافع غارتگرانه شان ورژيم پوشالي
قرارداشته ودارد وبدينسان زنان كه نيمي از پيكره جامعه را تشكيل ميدھند وبه
فاحش ترين شكل زيرستم سيستم كثيف مرد ساالري قرار دارند ،ميخواھند كه
به فاحش ترين شكلي به فريبند .خائنين ملي اعم از جھادي  -خلقي وپرچمي-
تسليم طلبان قبال منسوب به شعله ئي ھا وتكنوكرات ھاي غربي بھترين
ياورامپرياليستھا دراين زمينه اند .لنين مي نويسد ":انديشه برابري كه خود
انعكاسي ازمناسبات توليد كاالئي است كه توسط بورژوازي به بھانه برابري به
اصطالح مطلق افراد انساني ،به آلت مبارزه عليه محو طبقات تبديل ميگردد،
مفھوم واقعي خواست برابري فقط عبارت از خواست محوطبقات است")
مجموع مقاالت دريك جلد – طرح اوليه تزھاي مربوط به مسئله ملي
ومستعمراتي – صفحه (776
بنابراين امپرياليستھاي اشغالگر وخائنين ملي زيرشعارھاي كذائي " برابري
زنان" " ،دموكراسي" ميخواھند كه برگرده مردم سوارشده وآنھا را درمقابل
جنگ مقاومت ملي ،مردمي وانقالبي قراردھند.درجوامع طبقاتي ھيچگاه
برابري واقعي ودموكراسي واقعي نميتواند وجود داشته باشد ،بلكه درخدمت يك
طبقه مشخص قراردارد برابري واقعي ودموكراسي واقعي فقط با محو كامل
طبقات امكان پذيراست.
حزب كمونيست)مائوئيست( افغانستان كه مظھرآگاه وپيش آھنگ طبقه
كارگراست ،ودرراه برافگندن يوغ امپرياليستھا اشغالگر ورژيم پوشالي
واستقرارانقالب دموكراتيك نوين وگذارسريع به وسوي سوسياليزم مي رزمد
بروفق وظيفه اساسي خود مبارزه جدي وپيگيري را عليه شعارھاي كاذبانه
امپرياليستھا ورژيم پوشالي برداشته ودرھرمورد چھره خائنانه و رزيالنه شان
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را افشاء نموده ومي نمايد .اين حزب معتقد است كه برانداختن قطعي اين ستم
فقط وفقط ازطريق جنگ مقاومت ملي  ،مردمي وانقالبي امكان پذيراست.
مبارزه سياسي براي افشاء كردن چھره خائنانه امپرياليستھاي اشغالگر
ومزدوران بومي شان بايد درخدمت اين جنگ قرارداشته و قرارگيرد ،يعني
زمينه تدارك جنگ ملي ،مردمي وانقالبي را ھرچه زود تر آماده سازد وھميشه
درخدمت آن قرار گيرد.
*************************************************

نقش تسليم طلبانه به اصطالح شعله ئي
براي مشروعيت بخشيدن تجاوز واشغالگري
درشرايط كنوني افغانستان ،تسليم طلبان قبال منسوب به جريان دموكراتيك
نوين)شعله جاويد( وحتي دموكرات ترين روشنفكرتسليم طلب بدترين دشمنان
توده ھاي زحمتكش اين كشوراند .زيرا ايشان دست به عوامفريبي زده
وزيرشعاركذائي " دموكراسي" و " آزادي" دشمنان توده زحمتكش رابه جاي
دوست جلوه گرميسازند ،ايشان انقياد ملي را " دموكراسي وآزادي ملي" قلمداد
مينمايند .لنين بارھا چنين عوامفريباني را به باد تمسخرگرفته ومي گويد ":من
ھرگز ازتكرار اينكه عوامفريبان بدترين دشمنان طبقه كارگرند خسته نخواھيم
شد ...بدترين بدان علت است كه دردوران پراكندگي وتزلزل دردورانيكه جنبش
ما تازه دارد سروصورت به خود ميگيرد چيزي آسانتراز آن نيست كه جماعت
را عوامفريبانه براھي سوق دھند كه بعدھا فقط تلخ ترين آزمايش ھا ميتواند وي
را به خطاي خويش آگاه سازد به اين جھت است كه شعاركنوني يكنفر سوسيال
دموكرات فعلي روس بايد مبارزه قطعي خواه عليه " سوابودا" باشد كه بدرجه
عوامفريبي تنزل مينمايد وخواه " راپوچيه دار" كه نيزبدرجه عوامفريبي تنزل
مينمايد)".مجموع آثارومقاالت – چه بايد كرد – صفحه .( 120
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درافغانستان نيروھاي انقالبي نره تلخ شكست درجنگ مقاومت عليه سوسيال
امپرياليزم روس را چشيده اند).علت شكست درعدم برنامه انقالبي وانحرافات
عديده اين نيروھا نھفته بود( ھنوز نيروھاي انقالبي ) مائوئيست ھا( خود را
جمع وجورنكرده بودند كه بار ديگرچھل و نه کشور به رھبري امپرياليزم
امريكا به افغانستان تجاوزمستقيم وعلني خويش را آغازنمودند وحامد كرزي
اين شاه شجاع سوم را برتخت نشاندند .درحاليكه جنبش انقالبي اين
كشوربسيارضعيف بود ،موج تسليم طلبي سربلند نمود ،تعدادي به اصطالح
شعله ئي ھاي تسليم طلب سربه درگاه امپرياليزم فرود آوردند ومانند خلقي
پرچمي ھا مستقيما به جرگه خائنين ملي پيوستند مانند سازمان رھائي ،حزب
آزاديخواھان ،اعظم دادفر ،رنگين سپنتا ،كريم براھوي ،سيما سمر ...و يكعده
ديگر دست به عوامفريبي زده ،توده ھاي زحمتكش وبخصوص زنان را
درمسيرانحرافي دعوت نمودند وبه سازامپرياليزم رقصيدند وحتي براي بيرون
راندن طالبان به نفع امپرياليستھا تفنگ گرفتند.خوش خدمتي نموده وبعدا
درانتخابات شركت نموده وحتي خود را نامزد در" شوراھاي شھر" نمودند
مانند سلطان كھندژي ،عمادي ... ،اينھا تا ھنوزھم دارند دراين مسيرروان اند
ودربرابر امپرياليستھا تمكين مي نمايند .اين قشر ھيچگاه تئوري ھاي اساسي
وانقالبي را درك نمي كنند وعادت كرده اند طرح برنامه ھا ونقشه ھاي فعاليت
خود را براساس ايده ھاي مجرد قراردھند ،نه براساس مبارزات طبقاتي وملي
دركشور ،بدين اساس درمناسبات متقابل معيني قرار گرفته اند ،فقط ھمين فقدان
بررسي عيني وواقعي موجب گرديده كه عالئقي به امپرياليستھا نشان دھند واز
دموكراسي كذائي امپرياليستھا وانتخابات مضحكه پشتيباني نمايند .تمام اينھا
كساني اند كه بدرجه عوامفريبي وتسليم طلبي ملي وطبقاتي تنزل نموده وھنوز
ھم دراين مسيرروانند .بايد با جديت تمام با اين عناصربر خورد جدي صورت
گيرد وچھره عوامفريبانه وتسليم طلبانه شان به توده ھا افشاء شود.
خرده بورژواھاي تسليم طلب فقط بھترين راه مبارزه براي رھائي ازقيد ستم را
شركت درانتخابات ورفتن در شوراھا آنھم " شوراي شھري" مي بينند ،نه
جنگ خلق وانقالل قھري .لنين دراين مورد مي نويسد ":اپورتونيست فقط آن
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چيزي بفكرش خطورمي كند كه درمحيط عاميگري خرده بورژوائي وركود "
رفرمستي" درپيرامون خود مي بيند وآنھم فقط " شوراي شھرداري" است! نه
انقالب پرولتري  ،اپورتونيست حتي فكرآنرا ھم ازسربدركرده است")مجموع
آثارومقاالت – دولت وانقالب – صفحه ( 535
شركت شعله ئي ھا تسليم طلب درانتخابات رژيم دست نشانده ازدو حال خارج
نيست :يا اينكه آنھا نمي دانند كه چه مي كنند .فقط دراين صورت آنھا توليد
آشفته فكري نموده واز روي جھل وناداني به اشغال كشورورژيم دست نشانده
مشروعيت مي بخشند ويا اينكه اين مطلب را ميدانند وآگاھانه دراين
مسيركمرخدمت به امپرياليزم وخائنين ملي بسته اند .دراين صورت براه
پرولتاريا وكليه اقشارزحمتكش خيانت مي ورزند.بطورقطع ميتوان گفت كه
ايشان آگاھانه اين راه را انتخاب نموده ودرجرگه خائنين ملي پيوسته اند،
وكسانيكه نا آگاھانه دراين مسيرگام برميدارند نيزبه امپرياليزم وارتجاع
خدمتگاراست .لنين وظيفه انقالبيون را چنين تعريف نموده است ...":ايده آل
سوسيال دموكرات بايد مشي ترديونيون نبوده  ،بلكه سخنورتوده اي باشد كه
بتواند درمقابل ھمه وھرگونه مظاھرخود سري وستمكاري ودر ھرجائي كه
روي داده ومربوط به ھرقشر وطبقه اي كه باشد جواب گويد ،بتواند ھمه اين
مظاھررا بصورت يك تصويرتعديات پليسي واستثمار سرمايه داري تلخيص
نمايد ،بتواند ازھرچيزجزئي ،براه تشريح عقايد سوسياليستي وخواست ھاي
دموكراتيك خود دربرابرھمه ونيزبراي توضيح اھميت تاريخي جھاني مبارزه
آزادي طلبانه پرولتاريا به عموم استفاده نمايد)".مجموع آثارومقاالت – چه بايد
كرد – صفحه  .(104درجاي ديگرمي نويسد ":سياست ترديونيون طبقه كارگر
ھمان سياست بورژوازي طبقه كارگراست)".ھمانجا صحفه  ) (105تاكيدات
ھمه جا از نويسنده است(
بدبختانه خرده بورژواھاي تسليم طلب امروز درافغانستان سياست را به مفھوم
شركت درانتخابات مضحكه رژيم دست نشانده وتن دادن به انقياد ملي به توده
ھا عرضه نموده وايشان را دراين راه تشويق مينمايند .به اين ترتيب ايجاد آشفته
فكري نموده ودشمنان اصلي توده ھاي زحمتكش را به ايشان دوست معرفي
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مينمايند ،رفيق مائوتسه دون قبل ازسال  1949درباره استراتيژي انقالب چنين
نوشت ":با درنظرگرفتن اينكه ،امپرياليزم وبقاياي فئوداليزم در دوره كنوني،
دشمنان اصلي انقالب چين ھستند ،به بينيم وظايف انقالب دراين دوره چيست؟
" بدون شك مھمترين وظيفه آن ،شكست دادن اين دو دشمن است ،انقالب
ازنظرخارجي ،بايد انقالب ملي بوجود آورد كه برستم وتعدي امپرياليزم پايان
بخشد ،درصورتي كه ازنظر داخلي بايد انقالبي دموكراتيك برانگيزد كه به ستم
وتعدي فئوداليزم پايان بخشد ،ولي برانگيختن انقالب ملي ،براي سرنگون كردن
سلطه امپرياليستي نخستين ومھمترين وظيفه آن بشمارمي رود .اين دو وظيفه
انقالب چين ،دريك رديف قرار دارند .چون امپرياليستھا پشتيبان بقاياي
فئوداليزم ھستند،لذا تا زماني كه سلطه آنھا ازبين نرود ممكن نيست بقاياي
فئوداليزم ريشه كن شود ) تاكيدات ھمه جا ازنويسنده است( وبرعكس با
درنظرگرفتن اينكه بقاياي فئوداليزم به منزله ستون اصلي اجتماع چين
بشمارميروند كه تحت سلطه امپرياليستي قرار دارد تا زماني كه بقاياي
فئوداليزم كامال منھدم نشده اند .ممكن نيست سلطه امپرياليستي برچيده شود .لذا
ھرچند كه انقالب ملي وانقالب دموكراتيك دو وظيفه اساسي ومتمايز انقالب
چين ھستند .معھذا مكمل يكديگراند  )".دموكراسي نوين صفحه ( 22
ازنقل باال به خوبي فھميده مي شود كه امپرياليزم درجوامع نيمه مستعمره –
نيمه فئودالي يا مستعمره – نيمه فئودالي برروي فئوداليزم استوار است .درچنين
جوامع نميتوان امپرياليزم را ازفئوداليزم جدا نمود ،نابودي يكي مربوط ومنوط
به نابودي ديگري است .به ھمين لحاظ مائوتسه دون تاكيد دارد كه انقالب ملي
وانقالب دموكراتيك مكمل يكديگراند .بحث فوق به ھيچوجه به اين معني نيست
كه درچنين جوامعي ھيات حاكمه را فقط فئوداليزم تشكيل ميدھد ،بلكه درچنين
جوامع بورژوازي كمپرادور وابسته به كشورھاي گوناگون امپرياليستي
نيزدرھيات حاكمه شريك ميباشد .يعني وظيفه پرولتاريا براي نجات زحمتكشان
درچنين جوامع درھم كوبيدن سه كوه ميباشد .ازآنجائيكه دركشورھاي مستعمره
– نيمه فئودالي يا نيمه مستعمره – نيمه فئودالي ،فئوداليزم نقش مسلط را دارا
بوده  ،لذا امپرياليزم پشتيبان بقاياي فئوداليزم ميباشد .عقيده ايكه براين باوراست
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كه امپرياليزم درافغانستان درمقابل فئوداليزم وبنيادگرائي قرار دارد وبه آنھا
درحال مبارزه است كامال بي بنياد است .زيرا امروز بخوبي مشاھده مي شود
كه عمده ترين نيروھاي ارتجاعي بنيادگرا كه حامي منافع فئوداليزم ميباشند
درمحورنيروھاي اشغالگر جمع گرديده اند ،عده كمي ازنيروھاي معارض كه
ازقدرت ساقط گرديده درمقابل اشغالگران درحال مقاومت اند.
درشرايط كنوني افغانستان ،امپرياليستھاي اشغالگر وخائنين ملي دريك صف
قرار داشته  ،دشمنان اصلي زحمتكشان محسوب مي شوند ...".واما از دنبال
استثمارگران سرمايه دار ،توده وسيع خرده بورژوازي كشيده مي شود ،كه
تجربه تاريخي دھھا سال تمام كشورھا درباره وي نشان ميدھد كه چگونه اين
توده مردد ومتزلزل است ،امروز ازدنبال پرولتاريا ميرود و فردا از دشواري
ھاي انقالب مي ھراسد وازنخستين شكست ويا نيمه شكست كارگران دچار
سراسيمگي مي شود ،اعصابش به رعشه مي افتد ،خود را به اين سووآن سو
مي زند ،ندبه وزاري مي كند ،ازاردوگاھي به اردوگاه ديگري مي گريزد) "...
لنين – انقالب پرولتري وكائوتسكي مرتد – مجموعه آثارجلد  -2بخش-2
صفحه .( 64
نقل باال درباره روشنفكران به اصطالح چپ افغانستان كامال صادق است .بعد
ازشكست درجنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم وتجاوز واشغالگري
امپرياليستھا به رھبري امپرياليزم امريكا درافغانستان ،تعداد زيادي
ازروشنفكران خرده بورژوا منسوب به جريان دموكراتيك نوين ازپي امپرياليزم
به راه افتاد.اين تجاوزرا به فال نيك گرفته وبا بوق وكرنا درجھت منافع
اشغالگران به تلبيغ وترويج پرداختند.تجاوزرا " كمك و معاونت" به توده ھا
زحمتكش خوانده وبه توده تبليغ نمودند كه امپرياليستھا براي" نجات شما" آمده
اند واينھا " دموكراسي" را به افغانستان به ارمغان مي آورند وبه زنان نويد
دادند كه امپرياليستھا آنھا را از" ستم شئونيزم مرد ساالر" نجات ميدھد!! به اين
لحاظ يكعده مستقيما به جرگه خائنين ملي پيوستند وچوكي بلند دولتي را اشغال
نمودند وعده ديگري تسليم طلبي را پيشه خود ساختند .تزلزل وناپايداري درامر
انقالب ومبارزات انقالبي عليه امپرياليزم وارتجاع خصيصه ذاتي خرده
ص ف ح ه | 319

بورژوازي است .روشنفكران كه درتعلق طبقاتي خويش مربوط به خرده
بورژوازي است نيز داراي اين خصيصه ميباشد .ما بايد اين خصيصه تزلزل و
ناپايداري را درارتباط به خاستگاه طبقاتي و موضع اقتصادي ايشان بررسي
كنيم .آنوقت است كه بصورت روشن ديده مي شود كه چرا خرده بورژوازي از
اردوگاھي به اردوگاه ديگري مي گريزد .اين تزلزل و نا پايداري  ،علت
ناتواني آنھا را برخورد با مسايل جنبش انقالبي افغانستان است .ھرگاه ايشان با
ھرجنبشي ادغام شوند ،اين ناتواني را به جنبش سرايت ميدھند .نيروھاي
انقالبي بايد كه با دقت به اين مساله برخورد نمايند وآنھا را چون مراقب شديد
تحت نظرداشته باشند.درطول تاريخ جنبش ھاي انقالبي به اثبات رسيده كه اين
تزلزل ونا پايداري خرده بورژوازي از قاطعيت پرولتاريا كاسته وموجب
دوخطر گشته است :اول اينكه قيام را آماده صلح وسازش نموده ومردم تجديد
نظرطلبي در م – ل – م را باعث گرديده است.
دموكراتيزم خرده بورژوازي با ھدف حفظ مناسبات بورژوازي و مالكيت
خصوصي نمي تواند ازپيگيري قاطعيت برخوردار باشد .قبل ازاينكه قاطع
وپيگيرباشد ،متزلزل ،ناپايدار ،نا توان وعاجزاست بدين لحاظ درافغانستان به
دنبال امپرياليستھا وخائنين ملي روانند .بدين مناسبت بود كه حزب كمونيست
)مائوئيست( افغانستان عده ايكه انقياد طلبي را پيشه خويش ساخته ومستقيما با
امپرياليستھا ھمكاراند خائن ملي وبقيه را تسليم طلب ناميده است.
درشرايط كنوني كه امپرياليستھا به رھبري امپرياليزم امريكا به افغانستان
تجاوز نموده  ،جنايات بيش ازحد باندھاي خائن وخود فروخته " خلق" و پرچم
واحزاب جھادي اسالمي  ،توده زحمتكش را به فغان آورده است سازمان
رھائي وحزب آزاديخواھان درجھت تحميق واغواگري مردم افغانستان فعاليت
خائنانه خود را شروع نموده اند .ازيكسو تبليغ مي نمايند كه امريكا " ضد
تروريزم" است و" كنفرانس بن مظھراراده مردم افغانستان" است ،باندھاي
اسالمي را كنارمي كشد وازسوي ديگرمي گويند امريكا افغانستان را به آبادي
وشگوفائي ميرساند ،ديگر امپرياليزم آن شيوه غارتگري وچپاول را ندارد ،پس
بايد با امريكا ودولت حامد كرزي كنارآمد وھمكاري نمود تا ازجنگ قوماندان
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ساالري نجات پيدا كرده ،بدين طريق بايد از امكانات امپرياليستھا ورژيم حامد
كرزي استفاده نمود تا " منافع ملي" را تامين نمائيم .اين خيال خام وعوامفريبانه
نيروھاي سياسي وابسته به امپرياليزم است كه درجھت تحميق توده ھا دامن زده
مي شود.اين نيروھا كامال مدافع منافع امپرياليزم درجھان ومنطقه ميباشند.
درحاليكه اين جنگ " عليه تروريزم" نبوده ،بلكه جنگي است براي استقرار بال
منازع امپرياليزم امريكا برمنابع اقتصادي كشورھاي كه درمناطق استراتيژيك
جھان قراردارند )امروزآسياي ميانه وخاورميانه مورد نظراست( .چنانچه عمال
تا كنون اثبات گرديده كه امپرياليزم امريكا متكي به نيروھاي ارتجاعي
اسالميست و جنايتكاران " حزب دموكراتيك خلق افغانستان" بوده ومي باشد
ورژيم كنوني آش شله قلمكار ازخائنين ملي تكنوكرات ھاي غربي ،اسالميست
ھاي جھادي  ،خلقي -پرچمي وشعله ئي ھاي تسليم طلب بوده و مي باشد.
تجاوزددمنشانه امپرياليستھاي غربي درافغانستان نتيجه جھاد واھداف اساسي
اسالميست ھاي افغانستان را تشكيل ميدھد وعده زيادي از به اصطالح
روشنفكران چپ اعتماد به نفس را از دست داده و زالو دار بدامان خائنين ملي
و با داران امپرياليستي شان چسپيده اند .اين نيروھا حرفھاي كائوتسكي را
زمزمه مي كنند .كائوتسكي درباره امپرياليزم چنين اعتقاد داشت ":امپرياليزم
بيش ازھرچيز يك سياست است ،درھرحال سياست ھا را ميتوان بدون انقالب
تغييرداد ".ازنظركائوتسكي  ،امپرياليزم تضادھاي سرمايه داري را حاد نكرده
بلكه آنرا تخفيف بخشيده است .امروز ھم درافغانستان روي اين موضوع تكيه
مي شود ،نيروھاي وابسته وعناصرمتزلزل به امپرياليزم امريكا متكي شده اند.
قطعنامه كنفرانس مشترك احزاب وسازمانھاي ماركسيست – لنينيست –
مائوئيست افغانستان وايران درسال  1381به خوبي خاطر نشان ساخته که " :
تجاوز امپرياليستی در افغانستان و روی صحنه آمدن مجدد جنگ ساالران
جھادی  ،بحران ايدئولوژيك  ،سياسي ،تشكيالتي ونظامي دارو دسته ھاي
اسالمي را التيام نبخشيده ،بلكه باعث دوام آن گرديده است ،بطوريكه
امپرياليستھا دراستقرار حكومت دست نشانده مركزي وبرقراري سلطه آن
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برنقاط مختلف كشوربه مشكالت عديده اي مواجه اند ،بحران وتشتت مرتجعين
حاكم كه ناشي ازتضادھا ورقابت ھاي امپرياليستي وتناقضات دروني شان
است ،شرايط مساعد ويژه را براي پيشبرد مبارزات انقالبي دركشوربوجود
آورده كه بايد فعاالنه وخالقانه ازآن استفاده كرد".
درھرحال كل اوضاع جھاني بيانگرآنست كه نظام جھاني امپرياليستي يك نظام
بحران زده است .امپرياليستھا براي بيرون رفت ازاين بحران وحفظ نظام
ستمگرانه خويش به تشديد وگسترش دامنه استثماردرسطح جھاني ھم
دركشورھاي امپرياليستي وھم كشورھاي تحت سلطه مي پردازند .امپرياليستھا
فشار وستم واستثمار رابرخلق ھاي تحت ستم افزايش ميدھند وبه اعمال واشكال
جديد ازاستعمار كھن مي پردازند ،با تشديد ستم واستثمار درسطح جھاني توسط
امپرياليستھا ستم برزنان نه دركشورھاي تحت سلطه بلكه درخود كشورھاي
امپرياليستي افزايش مي يابد .يكي ديگر ازروش سركوب توده ھا نه تنھا
دركشورھاي تحت سلطه بلكه قسما درخود كشورھاي امپرياليستي توسل ھا
خرافات ومذھب ميباشد واز اين طريق امپرياليستھا ومرتجعين بشكل كامال
سبعانه و ددمنشانه توده ھا را سركوب مي نمايند .اين اوضاع مقاومت ھا
ومبارزات روزافزون پرولتاريا وخلق ھا را برمي انگيزد وروند انقالب جھاني
را بيشترازپيش عمق وگسترش ميدھد.به ھرحال نيروھاي وابسته به امپرياليزم
ونيروھاي تسليم طلب بطوركل منكراين حقيقت اند وزالودار بدامان امپرياليزم
چسپيده و ملتمسانه ازاوميخواھند به آنھا رحم كند!
تكيه نمودن به امپرياليزم ودولت دست نشانده براي حل تضاد و معضالت
اساسي توده ھا چيزي جز تقويت تجاوزكارانه امپرياليزم وخيانت ملي
دربرنخواھد داشت .گرچه رژيم دست نشانده بعضي محدوديت ھايي كه
درزمان رژيم ارتجاعي طالبان وجود داشت برداشته است وظاھرا مذھبي
متعصب نيست ،اما با بكارگيري بخش بزرگي ازسفاكترين عناصرارتجاعي
اسالمي ،خلقي ،پرچمي ھاي جنايتكار كه طي سي سال گذشته به امپرياليزم
خدمت كرده اند پرورش پيدا يافته  ،آزموده شده و شكل گرفته است .اين
نيروھاي ارتجاعي بھترين نيروھاي آماده خدمت به امپرياليزم بوده وميخواھند
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كه صفوف اپوزيسيون سياسي را با خود ادغام نموده ومشروعيت قانوني به
دولت دست نشانده بدھند .تازمانيكه رژيم حامد كرزي وسيستم اقتصادي،
سياسي ونظامي وحاميان امپرياليستي اش سرنگون نشود ،ديكتاتوري
دموكراتيك خلق مستقرنگردد ،رھائي توده ھاي زحمتكش ازقيد ھرگونه
جوروستم امكان پذيرنيست .تغييراين سيستم نا بكاربدون رھبري حزب
كمونيست)مائوئيست( افغانستان امكان پذيرنيست .بنا به گفته رفيق مائوتسه دون
" براي انقالب كردن بايد حزب انقالبي وجود داشته باشد ،بدون حزب انقالبي
مبتني برتئوري ماركسيستي – لنينستي و از تراز انقالبي ماركسيستي –
لنينستي ،رھبري طبقه كارگر وتوده ھاي وسيع خلق درمبارزه براي غلبه
برامپرياليزم ونوكرانش امكان ناپذيراست ".اين حزب بايد چنان منضبط ومسلح
به تئوري م – ل – م باشد كه بتواند اسلوب انتقاد وانتقاد ازخود را بكاربسته
ودرپيوند با توده ھاي زحمتكش باشد .فقط با درنظرداشت اصول سازماني
وانضباطي وپيشبرد مبارزه اصولي دوخط دردرون حزب ميتوان به وحدت
اصولي حزب دست يافت وازطريق وحدت حزب است كه ميتوان بوحدت
كارگران ودھقانان دست يافت وفقط با وحدت تمام طبقات ستمكش ونيروھاي
انقالبي است كه ميتوان نيروھاي متجاوز وسگھاي زنجيريش را سرنگون نمود
و بااالخره انقالب دموكراتيك نوين را به سرانجام رساند و با گذار سريع به
سوي سوسياليزم حركت نمود.
اعتماد به توده ھا واعتماد به حزب اصلي است كه ما رابه رھبري جنگ
مقاومت ملي ،مردمي وانقالبي كه بخشي ازجنگ خلق است موفق مي سازد.
مائوسته دون صريحا اظھارميدارد كه " ما بايد به توده ھا اعتماد كنيم ،ما بايد
به حزب اعتماد كنيم – اين دواصل اساسي است .چنانچه ما نسبت به اين دو
شك وترديد به خود راه دھيم  ،قادربه انجام ھيچ كاري نخواھيم بود ".زماني كه
تحليل درستي از اوضاع جھاني وسيستم سرمايه انحصاري نداشته باشيم نمي
توانيم كه كشاكش ھاي سياسي رادر يك كشورخاص بدرستي بررسي نمائيم
چون كه تحوالت اقتصادي – سياسي ھركشورجھان بطورتعيين كننده تحت
تاثير تحوالت جھان است .انحرافات ايدئولوژيك كه درافغانستان تا كنون رخ
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داده ،نتيجه عدم درك از اوضاع جھاني وسيستم سرمايه انحصاري است ،وعده
زيادي نتوانستند كه اين نكته را درك كنند كه با تجاوزات امپرياليستھا
درافغانستان چه سياستي درپشت اين تجاوزپياده مي شود ،اين نكته اساسي سبب
بروز انحالل طلبي وتسليم طلبي گرديده است.

پايان
لـــــھــيـب

*******************************
ماآخذ:
 .1سلطانعلی کشمتند – ياد داشتھای سياسی ورويداد ھای تاريخی – صفحات 252 – 251
 .2ھمانجا – صفحه 252
 .3جنرال عمر زی – شب ھای کابل صفحه 61
 .4ياد داشتھای سياسی ورويداد ھای تاريخی صفحه 269
 .5دستگير پنجشيری – ظھور وزوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان جلد دوم صفحه 52

ص ف ح ه | 324

( B)

