
 .ا.خ.د.به مناسبِت چهل و سومین سالگرد ح

  .ا. خ. د. چرا چهل و سه سال قبل ح
به حیِث میراثداِر رادمرداِن تاریخ افغانستان، اهداف و مرام مردم  

  زحمتکش وطن را با جسارت عظیم علنی ساخت؟

  »صارم«نوشتھء رفیق علی احمد 

، وقتی بھ گذشتھء آن نگاه کنیم، از کشوِر عزیِزما افغانستان، با وصف داشتن افتخارات تاریخی
گردیده و با ) تقدیر(، قربانِی بازی )شیری بی بی(ابتدا تاکنون بھ گفتھء بازیگر سریال 

  .مصیبتھای رنگارنگ مواجھ بوده، کھ ھرکدام علت و معلول خود را داشتھ و دارد

گون سبب در حالی کھ فکتورھای خارجی با انواع مداخالت روی بازی و بھانھ ھای گونا
 وطن عزیز ما گشتھ و میگردد، فکتورھای داخلی نیز   و ھوای بدبختی مردم و خرابی خاک

نقش عظیم خود را دایمًا بازی کرده است، بھ باور من کشمکشھای داخلی و تحمیل شده ثابت 
میسازند کھ نقش شخصیتھای ملی و وطنپرست از ابتدا تاکنون در حفظ و باقی ماندن نقشھء 

ن از چنگال اژدھای رنگارنگ برازنده و سازنده بوده، کھ بھ حیث فرزندان حاللی، افغانستا
پاک و بیباک وطن بھ خاطر حراست، حفظ تمامیت ارضی، عزت و آبروی مادروطن تا آخرین 
لحظھء داشتن حیات بھ حیث شیرمردان تاریخ رزمیده اند و درخشیده اند؛ اما، سِرتعظیم بھ 

کم . یچ دستگاه ساختمانی بیگانھ و بیگانھ پرستان خم نکرده اندوعده ھای مادی و معنوی ھ
نبودند، کھ بھ گونھء مثال نام با افتخار نایب امین اهللا خان لوگری، میربچھ خان کوھدامنی، 
وزیر محمد اکبر خان، شاه امان اهللا، عبدالخالق و دیگران را میتوان با کارنامھ ھای افتخارآمیز 

اما در چند دھھ اخیر کھ خود بھ یاد داریم و شاھد . نتقال و یاد کردشان از سینھ بھ سینھ ا
ھستیم، ادامھ دھنده گان راه برحق شخصیتھای فوق الذکر ھم کم نبودند، بھ خصوص 
وطنپرستان مبارز و طرفداران ترقی و دموکراسی و آزادیخواھی کھ با استفاده از کارنامھ ھای 

اه و دموکرات، شب و روز تالش داشتند تا با تصامیم گذشتھ برای بسیِج روشنفکران آزادیخو
دستھ جمعی علیھ ظلم و استبداد، ترور و اختناق، شکنجھ و خشونت طراز فاشیستی کھ جنرال 

زایی  محمد نادر آغاز و سردار محمد ھاشم خان کاکای محمد ظاھرشاه و ھمھ خانوادۀ محمد
. مھ مستعمرۀ افغانستان آن وقت، فعالیت داشتندادامھ دھندۀ آن بودند، در کشور نیمھ فیودالی و نی

دورانی کھ اختناق فکری چھ دوران بستن زبانھا بود، در این دوره روشنفکران محبوس و بھ 
مردم فشار زیاد وارد میشد، خالصھ، بعدی مرگ نادرشاه، سلطنت پسرش ظاھرشاه را، مرحلۀ 

  :تاریخ افغانستان میگویدبابای ) غبار(انتقامگیری از ملت یاد میکردند، چنانکھ 

محمد معصوم خان المجددی کھ خانھ اش در مرادخانی و نزدیک توقیفخانھ ھای کوتوالی بود «
شبی سرمامور ُپلیس والیت کابل میر عبدالعزیز خان با حالت آشفتھ یی وارد : "بھ من گفت

باز این شخص تحصیلکردۀ لندن و نخست مدیر ضبط احواالت ارگ شاھی و (منزل من شد 
، من سبب این آشفتھ گی را )رییس ضبط احواالت افغانستان و در اواخر والی کابل گردید



الساعھ از حویلی توقیف خانھ عبور نمودم و صدای شکستن استخوانھا شنیدم، : پرسیدم، او گفت
وقتی کھ چراغ دستی خود را متوجھ ساختم، دیدم کھ چند نفر محبوس در گوشھء تاریکتر 

این منظره . نھا را جمع کرده با دندان میشکنند و از فرط گرسنھ گی میخورندحویلی استخوا
آن شب نتوانستم نان بخورم، فردا اسب الغری را کھ : "مجددی بھ من گفت"حالت مرا برھم زد 

میفروختند، ذبح کرده، شوربا پختم و با صد نان شب ھنگام در توقیفخانھ با اجازهء محافظان بھ 
  .ادم و از آن بعد ھر شبی پنجاه نان خشک و چند کاسھ شوربا شبانھ میفرستادممحبوسان نادار بد

ھفتھ یی نگذشتھ بود کھ شب ھنگام میرزا محمدشاه رییس ضبط احواالت وارد منزل من شد و 
میگویند کھ شنیده ام شما برای ) محمد ھاشم خان(واالحضرت صدراعظم صاحب : "گفت

ید، باید آینده این کار را نکنید چرا کھ حکومت میخواھد آن محبوسان کوتوالی شبانھ نان میفرست
   ١۵١. ص» ."ھا را تأدیب نماید تا اصالح شوند

با آن ھم جنبشھای روشنفکران و صدای آزادیخواھان نظر بھ شرایط مشخص آن زمان خاموش 
ء نمانده، روشنفکران ترقیخواه را با مبارزات قلمی و تبلیغی علیھ دولت ستمگر با روحیھ

وطنپرستی و ترقیخواھی بھ تشکیل حزب ترغیب میکردند کھ از جمع احزاب، حزب ویش 
تحت رھبری عبدالرُوف خان بینوا، گل پادشاه خان الفت، فیض ) ١٩۴٧ مطابق ١٣٢۶(زلمیان 

محمد خان انگار و دیگران، حزب خلق را تحت رھبری داکتر محمودی فقید و حزب وطن را 
  .، نام برد)١٩۵٠ مطابق ١٣٢٩(بار تحت رھبری میرغالم محمد غ

بیمورد نخواھد بود، تا بھ خاطر گرامیداشت زنده یاد غبار، این شخصیت ملی و بابای تاریخ 
وطن ما، از جمع صحبتھای شیرین و دلپذیر آن دوران زنده گی کھ شادروان غبار موسپید و 

ر یکی از روزھا بھ من نوجوان بودم، وقتی افتخار خویشاوندی با ایشان را نصیب شدم، د
خانھء ُخسرم کھ پسران کاکا بودند، مرحوم غبار مورد سوالھای اعضای فامیل کھ من ھم در 
جمع شان بودم قرار گرفت، این نصیحتش ھرگز فراموشم نمیگردد کھ ما را مخاطب قرار داده 

 بھره مردم ما بھ طور عموم از ھرگونھ حقوق سیاسی و مدنی محروم و بی! فرزندانم«: گفتند
ھستند و با یک عمر کوتاه زنده گی نیمھ جان خود را سپری مینمایند، کوشش نمایید مردم تان 
را گرامی و دوست داشتھ باشید، درس بخوانید و مطالعھ داشتھ باشید تا اول خود را بشناسید 

 میخوابانند، زیرا ترس دارند کھ  بعد حقوق مردم تان را بفھمید، چرا مردم را در تاریکی
و . . . بیداری و خودشناسی ملت، سبب ویرانی بنای استبداد سلطنت و استثمار مالکی میگردد 

نیز میگفت کھ مردم ما حق شناس اند، بسیار زود اوالد صالح و ناصالح خود را تشخیص کرده 
  .». . .میتوانند

نیم کھ نقش این واقعیت را در انتخابات دوره ھای ھفتم و ھشتم شورا بھ خوبی لمس کرده میتوا
روشنفکران ترقیخواه و آزادی طلب تا کدام حد برجستھ گی دارد، چنانکھ ھمین وکالی مترقی 
دورۀ ھفتم شورای ملی بودند کھ سیستم پارلمانی افغانستان را بھ ملت افشاء ساختند، و ھمین 
سبب شد تا بھ دورۀ ھشتم شورا، اھالی کابل و روشنفکران ھمراه با محصالن و متعلمان 
مکاتب با وجود مداخلھء حکومت، مظاھره را بھ طرفداری وکالی مترقی شورا برپا کردند کھ 

  !).زنده باد وکالی ملی ما، محمودی و غبار: (شعارھای عمدۀ آن روز چنین بود



سازماندھی مظاھرهء فوق الذکر بھ طرفداری شخصیتھای ملی و ترقیخواه را جوان با احساس، 
آزادیخواه، محصل دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، ببرک کارمل، آگاه و شجاع، دموکرات و 

  .ادامھ دھندۀ آن رادمردان تاریخ گذشتۀ کشور ما، ھمیاری میکرد

کارمل و ھمفکرانش، در زمانی کھ افکار ماتریالیستی عاری از روح مارکسیستی در بین 
 ملت آگاه بود، جوانان رواج یافتھ بود، با شعار ملت من کھ از دردھا و رنجھای بیکران

) ١٩۵٠ مطابق ١٣٢٩(توانست با ھمفکران و ھمقطاران خود اولین اتحادیھء محصالن را در 
برای بسیج ساختن قشر روشنفکران و دموکراتھا ایجاد و فعالیت آگاھانھ علیھ بی عدالتی را با 

ملی از مظاھرات خیابانی شعلھ ور تر ساختھ تا این کھ در جریان تظاھرات انتخاباتی شورای 
  . زندانی گردید١٣٣۵ تا ١٣٣١

را کھ کارمل و ھمفکرانش در آن شکنجھ و ) سلطنت خانوادۀ محمدزایی(زندان دوران پادشاھی 
زندان ارگ شاھی آفتاب «: آزار میدیدند، افغانستان در مسیر تاریخ چنین تعریف میکند

سی با غل و زنجیر در نمیگرفت، کوتھ ھا تنگ و دھلیزھا خفھ کننده بود کھ صدھا محبوس سیا
محبوسین ارگ کھ برای استنطاق برده میشدند، مجبور بودند کھ بھ عالوه ... آن افتاده بودند 

 سال ١٧ تا ١٣محبوسان سیاسی از . دشنام، چوب خوردن، تیلداغ، قین و فانھ را ھم تحمل کنند
  .نددر زندان شاھی میماندند، جز آنانی کھ کشتھ شده و یا در محبس بمرده بود

با چنین فجایعی بود کھ روشنفکران کابل، نادرشاه را نادر قصاب و صدراعظم محمدھاشم را 
    ١۵٣. ص » .جانی اعظم نام نھادند

 ١٩۵٣ و اوایل حکومت سردار محمد داؤد خان ١٩۴۵اواخر حکومت سردار شاه محمود خان 
ن را ھم بھ اوجش  شمسی فشارھای سیستم امپریالیستی مبارزات آزادیبخش جھا١٣٣٢مطابق 

رساند تا باالخر جنبشھای انقالبی خلقھای آسیا و آفریقا، امریکای التین نیز بر ضد 
  .استعمارگران نوین اوج گرفت و بھ پیروزیھای بزرگی نایل گردیدند

کارمل و ھمفکرانش در پیشاپیش این جنبشھای آزادیبخش و دموکرات بھ حیِث شخصیت آگاه و 
قالبی در زمانی میرزمیدند کھ اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور فوق مجھز با تیوری علمی ان

العاده اختناق آور گردیده و برخورد حکومت خشنتر شده، روحیھ عدم اعتماد ایجاد و ترس و 
خوف را در بین جوانان فوق العاده ساختھ، تطمیع کردن جوانان، دسیسھ سازیھا بھ نفع دولت 

ده بود کھ حتی باالی اصالح طلبان دولت شاھی ھم شاھی و خودخواھی حکومت بھ حدی رسی
رحم نمیکردند، چنانکھ عبدالملک عبدالرحیم زی را بدون کدام محکمھ بھ زندان انداخت تا 

  .عبرت برای جوانان دیگری کھ شوق سیاست بازی دارند، شود

ھ رتبھ حکومت سردار داؤد نفاق ملی را دامن میزد چنانکھ قوم ھزاره و قزلباش حق نداشتند ب
ھای باالی عسکری برسند، بھ وزارت خارجھ حق شمولیت را مانند بعضی اقلیتھای دیگر 
نداشتند و این یگانھ بدبختی ملت مظلوم ما بود کھ دولت و حکومت شان نی صادق بود و نی 
الیق، گرچھ سیاست استعماری با چنین روشی کھ از گذشتھ گان میراث داشتند برای خانوادۀ 

رد عادی تلقی می گردید یا چنانچھ قرار گفتۀ داکتر اشرف غنی احمد زی، حکمران برخو
کند  عبدالرحمن خان نیز جویباری از خون براه انداخت و اشرف غنی احمد زی اضافھ می امیر
بھ شکلی کھ مرکزیت در افغانستان آمد، مردم ھزاره در افغانستان نھ تنھا مطلقًا منکوب «: کھ



نکتۀ دوم . م و برده فروختھ شدند کھ تاثیر آن بی نھایت وحشتناک بودشدند، بلکھ بھ عنوان غال
اینکھ برای تأمیل مرکزیت در افغانستان، امیر عبدالرحمن خان حداقل حدوِد یکصدھزاز نفر را 

  .».بھ قتل رساند کھ تمام قبایل و مردم افغانستان شامل آن بودند

غانستان کھ صاحب اتحادیھ و حزبی ھم کارگران، دھقانان، وطنپرستان و ھمھ زحمتکشان اف
نبودند تنھا و تنھا وسیلۀ معیشت طفیلیھای خاندان منفور و ستمگر محمدزایی، این سردستھ ھای 

  ..طبقھ ظالم و خونخوار و ثنا خوانان و ُدعا گویان، چاپلوسان و اوباشان و جاسوسان شان بودند

 نیروی کار شان مورد دستبرد قرار با وصف کم بودن تعداد کارگر در افغانستان آن زمان،
بھ ھمین ترتیب طبقۀ دھقان ھم در . میگرفت و ھرگز صدای حق طلبی را بلند کرده نمیتوانستند

افغانستان نیمھ فیودالی کھ بھ زمینداران بزرگ، دھقانان مرفھ الحال و دھقانان متوسط الحال و 
 فیصد زمیندار بزرگ 4ی  ال3قشر پاینتر و غیره تعریف میگردید، بھ صورت تخمینی 

و اضافھ از نود فیصد خرده مالکان زمیندار را تشکیل میداد کھ تا کنون ھم کدام تغییر ) فیودال(
بنیادی در زنده گی شان بھ وجود نیامده است کھ این قشر ملیونی در سرزمین کشاورزی آن 

  .ردندزمان مانند سایر زحمتکشان وطن با بی عدالتی کامل زنده گی را پیش میب

اما روشنفکران آگاه و متعھد کھ پرچم مقدس آزادی را بلند کرده بودند با درک ھمھ درد و رنج 
دھقانان، کارگران و زحمتکشان کشور از ظلم و استبداد ارتجاع، با وصف آنکھ فرصت تبارز 
مبارزان وطنپرست در صحنھء سیاست کشور سلب شده بود، با متانت و استواری از طریق 

 مسالمت آمیز و پارلمانی این اعتبار کامل را داشتند کھ روزی با ھمفکران وطنپرست مبارزهء
  .و ھمھ زحمتکشان کشور بھ مانند آفتاب سرخ از افق تاریک کشور طلوع خواھد کرد

با درد و افسوس کھ آفتاب سرخ ھم آن طوری کھ مردم انتظار داشت طلوع نکرد، بھتر است بھ 
را قبل ) انقالب ثور( کارمل در اولین لحظات پیروزی رویداد ثور خاطر بیاوریم کھ چرا ببرک

از وقت خواند؟ چرا با شھادت خانوادۀ داؤد خان مخالفت شدید داشت؟ چرا در اولین جلسھ 
میخواست بھ رسم اعتراض جلسھ را ترک کند کھ با تھدید سالح بھ سوی میز جلسھ برگشتھ 

پیشنھاد میکنم تا اعالن کنید کھ دیگر پرچم بھ . دمحاال بھ حقایق اوضاع پی بر«: اعالن نمود
  . . .و دھھا چرای دیگر » .حیث یک فرکسیون مساوی الحقوق حزب وجود ندارد

   

   شیشۀ ناموس عالم در بغل داریم ما   ھرکھ پا کج میگذارد خون دل ما میخوریم

راسی فرمایشی از جانب دیگر، چپیھای دیروزین در دورۀ ھفتم و ھشتم شورا، کھ نام دموک
سلطنتی را ھم با خود داشت، برای آوردن دموکراسی واقعی با پایمردی جھت بسیج نمودن قشر 
روشنفکران در مبارزهء مسالمت آمیز علیھ ظلم و بی عدالتی ارتجاع داخلی و خارجی با 
پیداکردن تشکل نسبی و پشتیبانی از نماینده گان برحق مردم چون آقای غبار و محمودی، 

داخلی و خارجی را ھوشیارتر ساختھ تا بھ درون ) اداره استخباراتی(اه ساختمانی دستگ
  .نھضتھای روشنفکری افراد بیشتر خود را در سطوح مختلف پرورش و نفوذ دھند

دستگاه استخبارات کھ وظیفھ اش مراقبت و تعقیب روشنفکران و مبارزان آزادیخواه و ُپرکردن 
استبداد و مطلقیت در افغانستان را تشکیل میداد کھ رییس آن زندانھا ازین گروه بود، شاھرگ 



از معتمدان و متعھدان خانوادۀ شاھی بوده، مستقیمًا با شاه روابط داشت و تنھا از پادشاه و 
صدراعظم کھ ھردو عضو خانوادۀ محمدزایی بودند، دستور میگرفت و گزارش را ھم بھ آن ھا 

  .میداد

نشعابھا و تفرقھ اندازی از ابتدا تا اکنون دامنگیر نیروھای بھ ھمین دلیل است کھ ویروس ا
آزادیخواه و روشنفکر گردیده و حزب دموکراتیک خلق افغانستان را ھم در یک صف واحد 

  .نمانده تا باالخر تسلط این دستگاه حزب را ھم بھ دو شاخھء خلق و پرچم تقسیم نمود

ود دارد، یعنی یکی آمد دارد و دیگری ھمان طوری کھ بین شعر طبیعی و غیرطبیعی فرق وج
آورد کھ آمدش طبیعی و آوردش تصنعی میباشد، انشعابات حزب دموکراتیک خلق افغانستان ھم 
طبیعی و غیرطبیعی داشت، چرا انشعاب آوری ھم تصنعی میباشد نی طبیعی، ھرگاه انشعاب 

  .کس آنطبیعی باشد، اول دالیل باید بیاید بعد خودش، اما در غیرطبیعی برع

و دیگران ) امین(چون ) دستگاه(ایجاد اختالفھای آشکار و غیرآشکار بھ وسیلۀ افراد تربیھ شدۀ 
در بین روشنفکران موضوع فوق را صحت بخشیده و از جانب دیگر حوادث مختلف در 

و دھۀ سکوت نیز بیانگر آن است کھ در حلقھء . ا. خ. د. جریان حاکمیت و سقوط حاکمیت ح
متأسفانھ چنان شخصیتھایی ھم بودند، کھ با پیوند شان بھ سازمانھای . ا.  خ.د. رھبری ح

ھمین عوامل وسیلھ شد کھ کارمل و . ارتجاعی بھ اصول و آرمانھای انسانی حزب جفا نمودند
ھمفکران صادقش دنیایی از آرمانھای انسانی و اخالقی خود را تحقق بخشیده نتوانند و بقایای 

روز، امروز ھم وسیلھ شده، کھ ھمفکران و بازمانده ھای حزِب واحد ھمان معاملھ گراِن دی
دموکراتیک خلق افغانستان تا کنون بھ شکل پراکنده و نامنسجم بھ سر برند و صاحب تشکیالت 

  .اصولی نگردیده و زیر یک سقف قرار نگیرند

  چو اللھ داغ بھ دل رفت گفت با حسرت 

  ُگل باغ نروید کھ باغبانش نیست

روس خطرناک و کشنده بھ سالح بران برای مخالفان سیاسی فرزندان صادق و مردم ھمین وی
دوست پرچمدار راه آزادی تبدیل شده تا اتھامات ناروای خودرا مانند چره یی علیھ پرچم و 
پرچمداران صادق فیر نمایند و افراد عقده یی را تحریک نموده وسیلھ استفاده خود قرار دھند و 

 سیاسی قصدًا و یا نسبت نداشتن سواد سیاسی، و تعداد ھم بھ خاطر تخریب تعداد از مخالفان
شخصیت کارمل تا سھ صدوھشتاد درجھ دروغبافیھا را در نوشتھ ھا و یا صحبتھای خود با 

در حالی . ھمان تبلیغات سوء و اتھام ھای ناروای دوران جنگ سرد اکنون ھم نشخوار مینمایند
ر کارمل رھبر آن با شعار نیک، گفتار نیک و پندار نیکش در کھ حزب و آرمان حزبیھا و شعا

عمل برای آزادی و نجات وطن و زحمتکشان وطن در سطح ملی و بین المللی چھره شناختھ 
شده میباشد کھ در ھیچ صحبت و ھیچ عملکردش حرکت ضد ملی و ضد انسان زحمتکش و 

و اساسنامھ اش درج تاریخ گردیده مؤمن وطن دیده و شنیده نشده و ھرآنچھ گفتھ ثبت برنامھ 
است، بعضی پرچمداران دیروز کھ بھ آزرده خاطران امروز تبدیل گردیده اند بھ این واقعیت 
زنده گی سیاسی خویش باید تن دھند کھ ھمانطوری کھ افتخارات کارمل با ھمفکران دیروزی 

فقای ھمرزم اش تقسیم میگردد، واضح است کھ تخریب شخصیت کارمل ھم تخریب شخصیت ر



دیروزی اش میباشد کھ دفاع از راه و شخصیت برحق کارمل دفاع از مبارزه برحق ھمھ رفقای 
  .ھمرزم و انقالبی دیروزی خواھد بود

  ما تباه گردیده ایم از کار خود از دست خویش     نیک و بد در جلوۀ آیینھ ھا ماند ھمیش 

مونیست بودن حرفی بھ میان نیامده و در ھیچ اسناد حزبی و ھیچ سخنرانی رھبران حزب از ک
خود ھم بھ این نام خود را نھ شناختھ، بلکھ ھم خود و اکثریت کشورھای دنیا، حزب را بھ نام 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رھبرانش را بھ نام رھبران حزب دموکراتیک خلق 

  .افغانستان میشناختند و میشناسند

 کشورھای دنیا اعم از بلوک شرق و غرب بھ نام حزب چنانکھ در زمان حاکمیت حزب اکثریت
دموکراتیک خلق افغانستان بھ رسمیت شناختھ بود و روابط سیاسی و دیپلوماتیک شان را با 

  .افغانستان بھ ھمین اسم با مسما برقرار نگھداشتھ بودند

کارمل را بھ برای اثبات گفتھ ھای خود و رد اتھامات ناروای مخالفان اولین سخنرانی زنده یاد 
از طریق رادیو و تلویزیون جمھوری دموکراتیک افغانستان ایراد  ١٣۵٨ -١١ - ۵تاریخ 

  :نمودند، جھت قضاوت تحریر نمایم کھ گفتھ است 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم«

  برادران و خواھران گرامی،

  !ھموطنان عزیز 

شورای انقالبی و حکومت بنابھ صالحیتی کھ از جانب حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، 
جمھوری دموکراتیک افغانستان بھ این جانب تفویض گردیده است اعالم میدارم کھ دین مقدس 
اسالم، رسوم و عنعنات ملی ما از اجداد و نیاکان ما بحیث میراث گرانمایھ برای مردم ما بھ جا 

دین مقدس اسالم، . دمانده و ھیچ کس حق ندارد علیھ آن ھا قرار گیرد و از آن ھا رو بگردان
رسوم و عنعنات پسندیده اقوام و ملیت ھا و خلقھای کشور ما اصول جدا ناپذیر نظام ملی و 

  ».کلتور ملی و گنجینھ ھای گرانبھای معنوی وطن عزیز ما ھستند

ھمچنان با قاطعیت اظھار میگردد کسانی کھ بخواھد نسبت بھ معتقدات دینی و مذاھب نسبت «
مردم ما بی احترامی کنند مردم مسلمان ما را بنابر معتقدات شان مورد تحقیر بھ سنن و عنعنات 

و توھین، و تحت فشار قرار دھند و علیھ دین مقدس اسالم قرار گیرند قانونًا جلب و بر طبق 
  .»...قوانین دولتی مجازات خواھند شد، 

ا میدارند معاف اند، از نظر من کسانی کھ روی عقده ھای رنگارنگ چنان اتھامات ناروا را رو
اما کسانی کھ آگاھانھ ھنوز ھم زیر تاثیر تبلیغات جنگ سرد رفتھ برای ایجاد بی اتفاقی و بی 
باوری و جنگ اندازی بین روشنفکران و ھمفکران و مردم شریف وطن سازماندھی میکنند، 

  .باید مسؤولیت و عذاب وجدانی را ھم در نظر داشتھ باشند



ھ انسان با خدا را بی خدا خطاب کرد، فرزند مسلمان را نا مسلمان چقدر بی انصافی است ک
  ...گفت و عاشق خلق اهللا را دشمن خلق خطاب نمود کھ چنین است و یا چنان 

بیایید بازھم بخشھای از سخنرانی تاریخی رھبر زحمتکشان کشور را خوانده، خود قضاوت 
  نمایید کھ کی ھا نا مسلمان و کی ھا مسلمان میباشند؛

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رئیس شورای  ببرک کارمل منشی عمومی کمیتھ مرکزی
انقالبی و صدراعظم جمھوری دموکراتیک افغانستان در مراسم افتتاح نخستین کنفرانس علما و 

 در سالمخانھ ارگ ١٣۵٩ سرطان ٩روحانیون جمھوری دموکراتیک افغانستان کھ بھ تاریخ 
بھ نام خداوند بخشاینده و مھربان، : بسم اهللا الرحمن الرحیم«: ده گفتند برگزار شد اشتراک نمو

گشایش نخستین کنفرانس علما و روحانیون جمھوری دموکراتیک افغانستان را در شرایطی کھ 
در کشور محبوب، مسلمان و انقالبی ما پس از پیروزی مرحلھ نوین انقالب ملی و دموکراتیک 

 معرفت، راه شناسایی واقعی  ، راه عدل و تقوا، راه توسعھ علم وثور راه تابناک حق و حقیقت
یعنی صراط المستقیم، راه راستین کھ رضایت خداوند بزرگ در آن است، راه شناسایی مقام با 
کرامت واالی انسانی، برای مردم مسلمان مستضعف ما، مردم زحمتکش، خداپرست و حقیقت 

حضار با شرافت و کرامت، بھ شما علما و پرست جامعھ ما گشوده شده است، بھ شما 
روحانیون محترم کشور، غازیان و شھیدان و بھ وکالت از شورای انقالبی و حکومت جمھوری 

  .دموکراتیک افغانستان و از جانب خود شادباش، تھنیت و تبریک میگویم

کنفرانس این جانب بندهء خدا، بھ نماینده گی از شورای انقالبی، حزب و حکومت، تشکیل این 
جامعۀ روحانیت را قدمی در راه تأمین آرمانھای واالی میدانم کھ در اصول ساسی جمھوری 

  .دموکراتیک افغانستان مطابق بھ دین مقدس اسالم تصریح گردیده است

از شما تقاضا میکنم کھ بھ خاطر سعادت و نیکبختی مردم و بھ ! روحانیون و علمای شرافتمند
تقالل وطن محبوب خویش، جمھوری دموکراتیک افغانستان ھمھ خاطر دفاع از آزادی و اس

  ».روزه بھ بارگاه ایزد متعال دعا کنید

ھرگاه معیار قضاوت عقل و منطق باشد، کردار و پندار باشد، یقین کامل دارم، تائید خواھید 
کرد کھ اکثریت فرزندان مردم پاک نیت و روشن ضمیر افغانستان با عقل سلیم و ُحب 

جمع شده بود، واقعًا خلقی و پرچمی بودند کھ از . ا.خ.د.ی بھ دور تشکیالتی بنام حوطنپرست
بدن خلق زاده شده و پرچم راستین و سربلند مردم را حفظ و حراست میکردند کھ اکثریت شان 
در صداقت و راستی، پاکی و صفایی مانند نداشتند و رھبر شان بھ حیث زعیم و رھبر 

ستقل در بین زعمای گذشتھ از صداقت، تقوی، پاکی، راستی و زحمتکشان کشور آزاد و م
  .صفایی و وطنپرستی و مردم دوستی بی مانند بوده است

بھ گواھی تاریخ، دشمنان مردم زحمتکش افغانستان و دشمنان دین و مذھب ما و دشمنان کلتور 
ھ گان قرار داشتھ و فرھنگ ما، دایمًا زیر نام دین و مذھب در بدل پول بھ خدمت و منافع بیگان

را مورد بررسی قرار دھیم، ثابت .) آی. اس. آی(کھ ھرگاه تنھا عملکرد استخبارات پاکستان 
میسازد کھ خدمتگزاران زیر بیرق بیگانھ آن قدر مردم باتقوا، مسلمان واقعی و راستین ما را 

روش بھ ساده ھوشیار و بیدار ساختھ کھ دیگر ممکن با تبلیغات میان تھی چند دین فروش وطنف
گی نتوانند ملت ما را در برابر حق و عدالت گمراه سازند و رھبر و زمامدار جامعۀ مسلمان را 



نمیتوانند رھبر نامسلمان تبلیغ نمایند، چرا در حاکمیت تحت رھبری کارمل، کتاب مقدس ما، 
 بھ حیث یعنی کتاب خداوند و سنت پیامبر اسالم نی تنھا رایج بود و تضمین شده بود، بل کھ

  .تنفیذ کنندۀ شریعت برای دفاع از حقوق فرد و اجتماع قرار میگرفت

مبلغان ارتجاع و مزدوران زور و زر اتھامھای غیرحقیقی و غیرمجازی دگر را نیز علیھ پرچم 
و پرچمیان و رھبر آزادیخواه، دموکرات، ملی و عدالت پسند زحمتکشان افغانستان دریغ نکرده 

  ...وجود نداشت و اجازه گفتار بھ کسی نمیدادند کھ گویا آزادی بیان 

با وصف عدم صحت این اتھام کھ اسناد و مدارک فراوان برای چنین دروغبافیھا وجود دارد، 
الزم میدانم سند راست دیگری را کھ ببرک کارمل منشی عمومی کمیتھ مرکزی حزب واحد 

جمھوری دموکراتیک دموکراتیک خلق افغانستان، رییس شورای انقالبی و صدراعظم 
 یک عده از ژورنالیستان داخلی و خارجی را برای ١٣۵٨ -١٠ -١٣افغانستان بھ تاریخ 

مصاحبھ مطبوعاتی در تاالر عمارت چھلستون پذیرفتھ و در فضای کامًال دموکراتیک و 
  .صمیمانھ بھ سواالت آن ھا پاسخ دادند

ی را بھ کشور مھمان نواز در آغاز این مصاحبھ ببرک کارمل ورود ژورنالیستان خارج
شما در شرایطی بھ افغانستان تشریف آوردید کھ مردم و «: افغانستان خوش آمدید گفتھ افزودند

طبعًا شما از کشورھای آمده اید کھ شرایط . کشور ما در یک وضع انقالبی حیات بھ سر میبرند
  ».کار صلح آمیز در آن جا مستقر است

اصل اساسی مرحلۀ جدید بھ تأکید و تأکید «: تان گفتندو در قسمتی از سواالت ژورنالیس
مصرانھ اعالم میشود کھ، آزادی واقعی مردم افغانستان است یعنی نجات مردم افغانستان از 

 بنا بر نقشھ و پالن و توطئھء شبکھء کار جاسوسی امین باندتمام ظلم و ستم و مصائب کھ 
یل کنند و کشوِرما را بھ یک شکنجھ گاه بزرگ امپریالیستی میخواستند بر مردم افغانستان تحم

ھدف مرحلھ نوین این است کھ تا حدود امکانات، مردم افغانستان با مصونیت و . تبدیل نمایند
امنیت از آزادیھای وسیع دموکراتیک، اعم از آزادی گفتار، بیان، اجتماعات، آزادی احزاب 

غیره برخوردار شوند و ھر تبعۀ افغان، سیاسی و سازمانھای اجتماعی و سازمانھای توده یی و 
احساس آزادی، احساس مصونیت، . در شرایط صلح آمیز بھ کار صلح آمیز مشغول شوند

این اصل عمده . احساس آرامش معنوی و خوشبختی در خانھ خود و کشور خود داشتھ باشند
  ».است

   ما ضعیفان آنچھ نتوان کرده ایم       ای توانایی بھ زور خود مناز 

مگر زمینھء کامل ادای فرایض دینی برای ھمھ و ادیان دیگر فراھم نبود؟ ھمھ اتباع کشور 
خورد و بزرگ بدون ھرگونھ تبعیض در حاکمیت شریک نبودند؟ برابری حقوق زن و مرد را 

  در آن دوره نادیده میگیرید؟

را میتوان انکار نشر کتب و آثار سیاسی، فلسفی، تاریخی، ادبی، دینی و غیره و غیره آن دوره 
  کرد؟



مگر تشکیل اتحادیھ ھای صنفی، کوپراتیفھای دھقانی، انجمن نویسنده گان و شعرا، اتحادیھ 
ژورنالیستان، اتحادیھ روشنفکران ایجادگر، انجمن حقوق دانان، گسترش فعالیت اکادمی علوم و 

  ر کرد؟غیره و غیره را کھ از ھمھ آزادیھای قانونی برخوردار بودند، میتوان انکا

متعصبان چون تکلیف و مرض شان میباشد، ھر ھذیانی بگویند، خودرا حق بھ جانب فکر 
میکنند، اما کسانی ھم ھستند کھ تاریخ حزب را مطالعھ نکرده، راجع بھ اھداف حزب، خط 
مشی حزب یعنی از تاکتیک و استراتیژی حزب آگاھی ندارند، مطالب فوق را نادیده گرفتھ 

  .د کھ گویا مشارکت را نمیپذیرفتند و یکھ تازی داشتند و امثال انتبلیغ سوء منماین

  ھرچھ میخواھی بکن ای آسمان 

  آبروی مردم دانا مریز

بازھم میخواھم برای مداحان مزدبگیر کھ در بدل پول و یا خوشخدمتی بھ خاطر اربابان بیگانھ 
ی از ژورنالیستان گفتھ تبلیغ میکنند، از سخنان کارمل، رھبر زحمتکشان را، کھ بھ جواب یک

راجع بھ جبھھء وسیع ملی پدر وطن بھ صراحت جواب میدھم، کھ ما . . . «: است، نقل میکنم
نھ تنھا این اصل را امروز اعالن کرده ایم، بل کھ یکی از اصول اساسی مرام سیاسی حزب 

پردیم و دموکراتیک خلق افغانستان بوده است در مرحلھء نوین ما بھ مردم وطن خود تعھد س
بر اساس ھمین سھ اصل اخالقی، . تعھد میسپاریم چیزی را کھ میگوییم آن را عمل میکنیم

تاریخی ما پندار نیک گفتار نیک، کردار نیک چیزی را کھ می اندیشیم، بھ آن معتقد میباشیم، 
 و چیزی را کھ میگوییم، بھ آن اعتقاد داریم، چیزی را کھ عملی میکنیم مطمئن ھستیم لذا شرایط

شرایط، در ھر جامعھ و در ھر کشور  البتھ در ھر. زمینھ ھای این جبھھ آماده خواھد شد
شرایط ایجاد جبھھ متفاوت است ما این را مطالعھ میکنیم کھ در شرایط مشخص وضع کنونی 
افغانستان، چھ شکلی از جبھھ ایجاد خواھد شد، و این بھ نیروھای ملی و وطنپرست تعلق دارد، 

  . جلساتی دایر کنند، تبادل نظرھای صورت بگیرد کھ تا شکل جبھھ مشخص شودکھ بین خود

لیکن این قطعی است کھ در تحت رھبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان، یک جبھھ وسیع 
از تمام نیروھای ملی و دموکراتیک، از لحاظ سیاسی، از افراد گرفتھ تا محافل و عناصر و 

زابی ھم بھ وجود می آید، بھ اساس یک پالتفورم مشترک گروه ھا، سازمانھا و حتی اگر اح
یعنی مرام مشترک برای ایجاد یک جامعھ نوین افغانستان مستقل، مترقی، آزاد و یک جامعھ 
دموکراتیک تشکیل خواھد شد، و ھمچنین تمام سازمانھای اجتماعی و توده یی بھ شمول 

 و جامعھ روحانیت در افغانستان، در سازمانھای مذھبی و دینی و روحانیون پاک نھاد و شریف
  ».این جبھھ وسیع شرکت خواھد کرد

مراد تبلیغات یک عده نو بھ دوران رسیده گان و یک عده مقام طلبان کھ عشق شان، شوق شان 
و آرزوی شان را فقط ھمین تشکیل میدھد کھ بھ حیث فرد اول در گروپ قابل مطرح باشند، 

از ھمھ بھ ھر کار و ھر عملی غیر دموکراتیک و برای بھ دست آوردن این ھدف قبل 
غیراصولی و غیرمردمی و افغانی حاضر اند ھرگونھ سنگ اندازی را، بھ ھر قیمت کھ شود، 
انجام دھند و نگذارند قشر آگاه متعھد و وطنپرست، مردمدوست کھ جز خدمتگزاری بھ مردم 

آزادیخواه ایجاد گردد، حتی دیگر ھدفی ندارند، انسجام فکری، انسجام قشر روشنفکران و 
حاضر اند علیھ آن رھبرانی کھ راه انسانیت، الفبای مبارزه، انساندوستی و تا سطوح کھ امروز 



 و امروز در قید حیات ھم نیستند قرار گرفتھ جعلیات  خود ادعای رھبری میکنند شعار داد
  .میسازند

ستفاده و نیات ناروای خود، چپ طور مثال کارمل را با ھمھ افتخارات تاریخی اش برای سوء ا
افراطی و بیگانھ پرست و غیره تبلیغ میکنند و داکتر نجیب اهللا شھید را بھ ھمھ شجاعت و 

  .جسارتش، راست افراطی و غیره تبلیغ مینمایند

   کھ با من ھرچھ کرد آن آشنا کرد    من از بیگانگان ھرگز ننالم 

ر معقول آن استفاده صورت نمیگیرد؟ فکر میکنم، مایھء تأثر این است کھ چرا از وقایع بھ طو 
کارمل و یا ھر شخصیت دیروز را در آیینۀ امروز دیدن نھ تنھا اشتباه و کوتاه فکریست، بل کھ 
احمقانھ و کودننانھ تلقی میگردد، من عاشق قد و اندام کارمل نبودم و اکنون ھم نیستم و ھیچ 

 نمی آید، آنچھ مرا مجبور بھ تحریر سطور ھذا گونھ ارتباط شخصی ندارم، از مداحی ھم خوشم
میسازد، شخصیت نیک، جسارت و مردانگی، وفاداری بھ آرمانھا، پاکی و صداقت، مردم 
دوستی، وطندوستی و گذشتھ پاک آن رادمرد بزرگ تاریخ است، کھ بھترین روزھای زنده گی 

یش و نوش خود را در و جوانی خود را وقف خدمتگزاری بھ مردم کرده، جوانی و روزھای ع
گوشھء کوتھ قفلی زندان با غل و زنجیر بھ جرم مردم دوستی و عشق بھ وطن و آزادی و 

  .استقالل سپری کرده است

فقط احساس و درکم از واقعیت زنده گی مان است و نمیخواھم عزیزان و ھموطنانم را بھ 
ا افتخارآمیز است کھ بسیار بیراھھ ببرم، چرا خوب گفتھ اند کھ یک عمر اشتباه کردن، نی تنھ

  .مفیدتر از یک عمر نشستن باطل است

در این جا باز ھم الزم میدانم جھت قضاوت شما قسمتی از سخنان رھبر زحمتکشان افغانستان 
  .را پیشکش نمایم

د افغانستان د خلک دموکراتیک  وند د مرکزی کمی ی عمومی منشی ، د افغانستان د 
بی شورا رییس او صدراعظم ببرک کارمل د جوزجان، فاریاب، دموکراتیک جمھوریت د انقال

بلخ، سمن انو، بغالن، پروان او بامیانو د والیاتو یو شمیر روحانیون، مشران او د خلکو 
تاریخ د ارګ پھ ب  کی ومنل او د افغانستان پھ ننی او راتلونکی  ١٣۵٩ -٣ -٢٣استازی د 

 د افغانستان د خلکو د ھر و  ی د وظیفو او سرنوشت پوری د مربوطو حیاتی مھمو مسالو او
زه د ستاسو د ھیوادوال، ستاسو د خدمت ار، ستاسو د ورور «: رسالت پھ باب یی داسی وویل 

پھ تو ھ تاسو تھ حقیقت وایم زه د یوه انسان او مسلمان پھ تو ھ یوه مینھ لرم او ھغھ زما د 
  ».ی سره مینھ دهھیواد، زما د خلکو، زما د وطن لھ خپلواکی او آزاد

این واقعیت را ھم نمیتوان نادیده گرفت کھ اکثریت فرزندان حزب و کارمل رھبر شان، دشمن 
نداشتند، اما دشمن مردم و تمامیت ارضی افغانستان دشمن شان بود، ھر آن کس سبب آزار و 

نون اذیت مردم میگردید، از مقام خود سوء استفاده میکرد، بھ گروھبندی، رشوه ستانی، قا
شکنی، خودخواھی، توطئیھ گریھا، گروھپرستیھا و محل پرستیھا و غیره و غیره کھ حیثیت و 
اعتبار مردم افغانستان را متضرر میساخت، برخورد جدی و قانونی داشتھ و با چنین اشخاص 
و افراد بھ خصوص اعضای حزب ھرگز سازش صورت نمیگرفت و بارھا در مجالس حزبی 



 - ۴ -٢٢ دی کرده، کوچکترین اشتباه را گناه میشمردند کھ گوشھء از گفتھ و اداری توصیھ انتقا
با تأسف باید اذعان کرد و از خود انتقاد کرد و با جرئت انتقاد کرد کھ «:  شان چنین بود١٣۵٩

حتی علی الرغم اینکھ رھبری بھ دست حزب طبقھ کارگر و ھمھ زحمتکشان است، لیکن ماشین 
  ».وز تا حدودی ضد مردم استاداره دولت ما تاکنون ھن

در ھر نظام سیاسی و ھر رژیم و ھر اداره جرم امر شخصی پنداشتھ شده کھ مرتکب آن نزد 
قانون مظنون و متھم میباشد اما چیزی کھ برای یک رژیم و اداره ضروری و اصل قبول شده 

برابر حساب میگردد حاکمیت قانون است و برنامھ عمل و استراتیژی ھر سیاست حاکم در 
انسان . ا.خ.د.بھ ھمین دلیل بود کھ بھ دوره حاکمیت ح. قانون مشروعیت و اعتبار آن میباشد

مظنون و متھم در موضوع نزد قانون متھم شناختھ میشد ھیچ گاھی مھم نبوده کھ این متھم 
عضو حزب است یا غیر حزبی، متھم کارمند و دوست و پشتیبان دولت است یا دشمن دولت و 

  .غیره

مورد نخواھد بود از گفتھ ھای رھبر حزب و زحمتکشان کشور در پلینوم چھارم کمیتھ بی
 کھ توصیھ جدی اش برای اعضای حزب کھ از راه غیر مستقیم و غیر  .ا.خ.د.مرکزی ح

اصولی کھ حیثیت خود و ھمفکران شان را لطمھ دار سازد و مردم زحمتکش وطن را متضرر 
ما نمیتوانیم در مورد یک نقیصھء دیگر سکوت «:  بودندسازد یادآور شوم کھ چنین فرموده

بعضی از کارمندانی کھ حزب، پستھای بزرگ و پرمسؤولیت را بھ ایشان اعتماد نموده : کنیم
است از موقف و مقام خود سوء استفاده میکنند، بھ کمیتھ مرکزی اطالعاتی میرسد کھ بعضی 

، قانون شکنی، تطمیع و تھدید وعده و وعید از کارمندان بھ گروه بندی، رشوه ستانی، اختالس
بھ کارھای نامطلوب و خارج از صالحیت خود دست میزنند، در این باره چھ میتوان گفت؟ 
انقالب ثور بھ خاطر آرمانھا و رفاه خلق صورت گرفتھ است نھ بھ خاطر اقناع بلند پروازیھا، 

م پرستیھا، شھرت طلبیھا، خودستاییھا، خودخواھیھا، توطئھ گریھا، گروھپرستیھا، مقا
چنین افراد با اعمال خود . گروھبندیھا، محل پرستیھا و ثروتمند شدن بعضی افراد و خانواده ھا

  .بھ وحدت حزب، اعتبار و حیثیت حزب در نزد مردم لطمھ مستقیم وارد میکنند

کمیسیون کنترول و . با این وضع سازش غیرممکن است و ما با آن سازش نخواھیم کرد
ارت کمیتھ مرکزی حزب و دیگر مقامات مسؤول موظف اند تا موارد چنین رفتار و کردار نظ

  .را تفتیش نموده و فیصلھ ھای الزم را اتخاذ نمایند و حزب، دولت و مردم را از آن آگاه سازند

توسعھ پایگاه اجتماعی حزب، صفوف آن و بیش از ھمھ جذب کارگران و دھقانان، سربازان و 
 و پیشرو برای تحکیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان اھمیت بزرگ و مھمی را افسران آگاه

حایز است، در دو ماه اخیر در حزب صدھا نفر عضو آزمایشی و اصلی پذیرفتھ شده اند، 
افزایش صفوف حزب دموکراتیک خلق افغانستان و سعی افراد برای پیوند دادن سرنوشت خود 

کمیتھ . و اعتبار حزب و اعتماد مردم نسبت بھ آن استبا این حزب بیانگر ارتقای حیثیت 
مرکزی بھ پذیرش اعضای جدید بھ حزب ارزش بزرگی را قایل است و آن را بھ مثابھ جزء 
الینفک کار در جھت افزایش نفوذ حزب دموکراتیک خلق افغانستان در بین توده ھا و تحکیم 

 ناحیھ یی، ولسوالیھا و سازمانھای اولیھ کمیتھ ھای والیتی، شھری،. رابطھ آن با مردم میشمارد
باید بھ پذیرش اعضای جدید بھ حزب توجھ دایمی مبذول داشتھ و براساس انتخاب دقیق انفرادی 

باید بھ . اشخاص سازمانھای حزبی را بھ حساب بھترین نماینده گان زحمتکشان توسعھ بخشند
پشتیبانی میکنند و داوطلبانھ و جذب جوانانی کھ از سیاست حزب دموکراتیک خلق افغانستان 



آگاھانھ در صفوف مدافعان قرار میگیرند، توجھ دایمی داشت، مخصوصًا این امر در رابطھ با 
اعضای سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان کھ مدرسھء سیاسی آبدیده گی و مبارزه را در 

 ثابت ساختھ اند، در آن سپری نموده اند و پختھ گی ایدیالوژیک خود را در پراتیک روزمره
  .نظر گرفتھ شود

این کار بھ ما کمک خواھد کرد تا حیثیت و اعتبار سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان و 
نفوذ آن را در بین جوانان ارتقا بخشیم و مسؤولیت آن سازمان را بھ مثابھء کمک کنندهء 

  ».پیکارجو و ذخیره فعال حزب افزایش دھیم

  ی، از نیمھ راه برمگردچون با کس ھمراه شد 

  چون از پی مردان روی، دیگر زنامردان مباش

  !در دلھا، یعنی نمردن

، کھ مانند بلبل )پرچمیان(آن عده از عزیزان دوران حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک 
ھزارداستان شعارھای تند و تیز میگفتند و افتخار میکردند، مگر چھ شد کھ امروز بسان گنگ 

آن ھمھ افتخارات . رأت گفتن واقعیتھای زنده گی دیروزی خودرا ھم ندارندمادرزاد، حتی ج
مشترک، غرور و سربلندی مشترک خویش را ھم نادیده میگیرند، با خون شھدا، اشکھای بیوه 
زنان و یتیمان، بھ ناُامیدی و بی سرنوشتی و سیاه روزی مردم و کودکان و جوانان و قلبھای 

د، تا چند شخصی، و چند تلویزیونی و چند خبرسازان و شکستھ زحمتکشان بازی میکنن
خبربازانیکھ حرفھ جنگ اندازی ملیتھا را در افغانستان عھده دار بودند و ھستند، ایشانرا مورد 

  !!!الزام و مالمتی قرار ندھند

آیا باقیمانده عمر کوتاه بھ ھمین ذلت و شرمساری ارزش آنرا دارد کھ عزت، اخالق و غرور 
 سربلندی ملی را فدای چند روز خوشگذرانی کرد؟ آیا در برابر مردم، دوستان و افغانی و

آزادیخواھان، باالخره، فرزندان و خانوادۀ خود جوابده نخواھیم بود؟ ھرگاه فرزندان مان و یا 
اعضای خانواده سوال نمایند کھ دیروز خودرا یگانھ وارث شخصیتھای نامدار ملی و 

آخرین روزی کھ چوکی و مقام حزبی و دولتی را از برکت ھمین وطنپرست تعریف کرده، تا 
حزب و ھمان حاکمیت داشتید، شعار تان زنده باد پرچم و پرچمیان بود، نظم و دسپلین آھنین را 

  . . . پذیرفتھ، نصیحت وحدت عام و تام و یکپارچگی صفوف را می خواستید 

طر جلب و جذب چند تن احساساتی و امروز کھ آنروزھا وجود ندارد چی میخواھید؟ مگر بخا
ناراضی بدور خود، آنھم با کوبیدن راه مقدس دیروزی، چی ثوابی را کمایی خواھید کرد؟ مگر 

  راه دیروزی شما جھانبینی وسیع برای امروز و آینده وطن را پیشبینی نمیکرد؟

دنھا بھتر است باری دیگر ھمان سخنرانی ھای رھبر دیروزی تانرا کھ با مستی و کف ز
  .جمالتش را تائید میکردید، بخوانید و سر بھ گریبان تان نموده خود قضاوت نمایید

ستون فقرات «: رھبریکھ از نام و افتخارات آن سوء استفاده صورت میگیرد، چنین گفتھ است
انقالب ملی و دموکراتیک را جبھۀ ملی پدروطن در تحت رھبری حزب دموکراتیک خلق 

در جبھۀ وسیع . قھ کارگر و تمام زحمتکشان افغانستان تشکیل میدھدافغانستان یعنی حزب طب



ملی پدروطن عالوه بر زحمتکشان، عالوه بر کارگران و دھقانان زحمتکش، کسبھ کاران، پیشھ 
وران، روشنفکران مترقی، روحانیون وطنپرست، تاجران و سرمایداران ملی نیز سھم بارز 

  ».ی جمھوری دموکراتیک افغانستان ثبت میباشداساس دارند و این حقی است کھ در اصول

کسانیکھ نسبت نداشتن مواد جدید تبلیغاتی، ھنوز ھم شعارھای تاریخ زده و استھالک شدۀ 
دوران جنگ سرد را استعمال مینمایند، بدانند کھ دیگر ُحکم کفر را باالی بنده گان خداوند 

  . انداختن از مود افتاده استصادرکردن پذیرش ندارد، گناه دیگران را باالی پرچمیان

   آنکس کھ گناه نکرده چون زیست بگو         ناکرده گناه در جھان کیست بگو

شخصیت مردم دوست، وطنپرست، مبارز نستوه و دلیرمرد انقالبی وطن کھ در عمل ھمھ 
نعمات مادی و معنوی شخص خودرا وقف و قربان وطن و مردمش نموده و مانند شیرمردان با 

 آھنین در برابر ھرنوع استبداد و مظالم علیھ زورمندان و ستمگران و علیھ افراطیون ارادۀ
راست و چپ رزمیده، تا آخرین لحظۀ حیاتش با معاملھ گریھا و معاملھ گران سیاسی در تضاد 

  .بود

بھتر خواھد بود بگویم، در مورد کارنامھ و برنامھ کارمل الزم است اتھامات وارده را بھ 
علوم الحال و مداحانش خالصھ سازیم کھ انتقاد از صدای مگس را باعث اتالف وقت منحرفین م

روزی کسی از انشتاین : (دانستھ و برای پیروانش سخنان انشتاین را مثال آوریم کھ میگوید
پرسید، کھ جناب شما چھ فورمول را کشف کرده اید کھ اینقدر سر و صدا در موردش بلند 

رگاه این فورمول اھمیت نمیداشت، حداقل صد کتاب در تائید و یا رد کھ ھ: است؟، انشتاین گفت
  .)آن نوشتھ نمیشد

افغانستان امروز بھ برنامھ ھای جدید سیاسی ضرورت دارد، افغانستان امروز مطابق اوضاع 
و احوال دنیای امروز بھ تشکیالتی ضرورت دارد کھ عاری از ھمھ کشمکشھا و درگیریھای 

  .ندسابقھ و دیروزی باش

با تأسف فراوان کھ بعد از متالشی شدن حزب و دولت دموکراتیک، پرچم و پرچمیان بھ چندین 
پرچم و چندین شاخھ و فرکسیون منقسم گردیده و در راس ھرشاخھ و ھر فرکسیون آن چندین 

کم نیستند و حداقل ) یک سیر(شخصیت قد بلند کرده، کھ بھ قول معروف ھیچکدام از یک َمن 
ر ضرورت است تا قھرمان جدید را پیدا نمود، در حالیکھ ازیاد احزاب در جوامع یک قرن دیگ

متمدن یک امر طبیعی پنداشتھ میشود، اما دھھ ی سکوت در اروپا ثابت ساخت کھ عده ی از 
کادرھای حزب با تمام صداقت و صمیمیت کھ نسبت بھ گذشتھ و آیندۀ نھضت و مردم وطن 

ھ در راه پیشرفت برای پروسھ انسجام، وحدت و یکپارچگی دارند، یگانھ کندی و ممانعتیک
وطنپرستان تا کنون بھ مشاھده میرسد، بھ اصطالح سنگ اندازی ھمین کادرھای عزیز حزب 

(!) ماست کھ صرف دامنگیر خودخواھی و جاطلبی خودش وسیلۀ محدود بودن گروپش
بر منافع عام از خودخواھی میگردد، ھیچ یک از این رفقای ارجمند خودرا نیافتیم کھ در برا

گذشتھ، بپذیرد کھ زمانی توان رفتن عقب رفیق دیگری را ھم دارد، فکر آنرا ندارند کھ نخستین 
نشان آدمیت و انسان واقعی و حقیقی و بزرگ، فروتنی میباشد، چنین عزیزان اگر برای مدتی 

یادی مجذوب شان خودرا مجذوب دیگران بسازند، فکر میکنم با گذشت زمان کوتاه تعداد ز
خواھد شد، دیدید کھ دور نگھداشتن نماینده گان واقعی اقشار زحمتکش و ستمدیده مردم از 



ارگانھای حاکمیت، زمینھ را تا کدام حد برای چپاولگران فراھم ساخت، در حالیکھ ھمکاری 
  .ھای جامعۀ جھانی را بھ خاطر ختم بحران افغانستان پشتیبانی باید کرد

یده، عذاب کشیده و ناُامید افغانستان کھ بھ جز فقر و بیچاره گی، خون و اما مردم داغد
خونریزی، فرار و تبعید روز خوشی از سیاست بازان ندارند، الزم نیست بازھم مورد تجربھ 

  .گان قرار گیرند نو بدوران رسیده

 بھتر است برای جبران خطاھای دیروزی و انسجام واقعی نیروھای چپ و مترقی، تشکل و
اتحاد واقعی را با روحیھ وطنپرستی و مردمدوستی واقعی بھ وجود آورد، سلیقھ ھای مختلف را 
با عقل سلیم زیر یک پرچم مقدس، در یک جبھھ بزرگ از نیروھای چپ و دموکرات بھ خاطر 
تامین دموکراسی و عدالت اجتماعی، آزادی انسان، مبارزه علیھ ھرنوع ستم، زدودن بیعدالتی و 

  . ردم، دور ھم گرد آوردبھروزی م

باید راه حق و عدالت را جستجو کرد تا باشد روان ناآرام شھدای گلگون کفن را کھ با آرمانھای 
پاک خویش دنیای فانی را وداع گفتند، شاد ساختھ باشیم، باید یکدیگر را عفوه کرد، جبران 

  .را احترام کرداشتباھات و تعھد عدم تکرار آنرا وعده داد و حقوق و واجبات ھمدیگر 

کارمل  ببرک برای صحت بخشیدن گفتھ ھای فوق، احساس و یگانھ آرزوی رفیق
 مردم شریف والیات بغالن و ١٣۵٩/ ١١/ ٢٧زحمتکشان کشور را بخوانید کھ بھ تاریخ  رھبر

ما خودرا اوالد مردم خود می «: بدخشان را در قصر گلخانھ بھ حضور پذیرفتھ، بھ آنھا گفتند
و داریم کھ خداوند بزرگ بھ ما نیرو و قدرت بدھد کھ در خدمت مردم زحمتکش دانیم و آرز

خود باشیم نھ در خدمت خانواده ھائیکھ بر مردم شریف ما ظلم و ستم کرده و از خون مردم 
  .عیاشی و خوشگذرانی نموده اند

 وجود طوریکھ ھمیشھ بھ مردم خود گفتھ ام یکبار دیگر اطمینان میدھم کھ ھیچ قدرت و نیروی
نخواھد داشت کھ دین، مذھب، عنعنات، رسومات پسندیده، فرھنگ و زبان مردم ما را از آنھا 

  .بگیرد

حزب دموکراتیک خلق افغانستان و جمھوری دموکراتیک افغانستان مطابق اھداف و پالیسی 
ی خود نھ تنھا از دین، مذھب، عنعنات، رسومات پسندیده و فرھنگ ملیتھای ما حمایت و پشتیبان

می نماید، بلکھ زمینھ انکشافات و پرورش آنرا فراھم خواھد ساخت و در این راه از ھیچگونھ 
آنھایکھ بلد نیستند از طی دل گریھ کنند، خنده کردن را ھم . ».سعی و تالش دریغ نخواھد کرد

  . . .بلد نیستند 

 خود دست باال یک علت کھ تا ھنوز عدۀ از حزبی ھا از شوک نبرآمده و مخالفان در تبلیغات
و حزب وطن، ھنوز . ا.خ.د.دارند در اینجاست، کھ با گذشت دو دھھ از فروپاشی حاکمیت ح

ھم کادر حزب ندانستھ است کھ علت آمدن و دوباره خارج شدن قوای محدود شوروی دیروز بھ 
افغانستان چھ بود؟ چرا آمد و چرا رفت؟ کی آوردش و کی دوباره رخصتش کرد؟ کی مقصر 

  .ست و کی مقصر نیست؟ و دھھا سوال دیگراصلی ا

درحالیکھ امروز ھمھ گان میدانند کھ ما و سیاستھای ما و مردم بی گناه ما در دام بازی بزرگ 
ھمین است کھ ما خود، خودرا ھم سقوط " شاه میبخشد و شاقلی نی"افتادیم، فکر میکنم دلیلیکھ 



مندی ذیدخل و مسؤول در ھمھ قضایا، دادیم و ھم سکوت، تا کنون عدۀ زیادی از عزیزان ارج
در نوشتھ ھا و نی در برآمدن عقب مکروفون، جرئت و شھامت گفتن واقعیتھای زنده گی 
دیروزی را صادقانھ و بی پرده برای درس عبرت و عدم تکرار آن ندارند و رفع مسؤولیت 

آن فرد و یا این فردی نکرده اند، تنھا بھ دایرکتری پس پرده بھ شکل گوشکانی بھ این فرد و 
ھمین است کھ جرئت . شعبھ و آن شعبھ، کھ تنھا مفاد مادی و لحظھ یی داشتھ، بسنده نموده اند

  .کاذب وسیلھ شد تا ھرگونھ تبلیغات مخالفان مؤثر و کارگر افتد

در حالیکھ منطق قوی برای دفاع از خود و از راه برحق خود، کھ حق مسلم ھر فرد و ھر 
 چنانچھ برای صحت ادعای خود بیمورد نخواھد بود خالصھ  .د دارداجتماع میباشد، وجو

نوشتھ گروھی از دانشمندان انستیتوت تاریخ نظامی فدراسیون روسیھ را تحریر بدارم کھ گفتھ 
 بی پرده اعالم ١٩٨٠رھبری نو بھ سردمداری ببرک کارمل با بھ قدرت رسیدن در آغاز «: اند

  .». . .ر افغانستان نیستند نمود کھ در پی اعمار سوسیالیسم د

آنعده متعصبین اگر باسواد اند یا کم سواد، موضع دیپلوماتیکی را نادیده گرفتھ، حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان را حزب کمونست و رھبر ملی و دموکرات آنرا رھبر کمونستان 

ید کرد؟ فقط می نامند، آنھم در مجالس و نشرات رسمی، نمیدانم برای چنین افراد چھ خظاب با
اگر این مکتب است و این مال، : "یک جملھ اصطالحی برایشان زیبنده خواھد بود تا گفتھ شود

  ".حال طفالن خراب می بینم

فکر میکنم ھمانطوریکھ حادثھ ثور باالی حزب و مردم تحمیل گردید، ناگذیری ھای ملی و 
حزب و رفقای مربوط جناح پرچم را ھم باالی ) مرحلھ تکاملی(المللی آنزمان، مرحلھ جدید  بین

حزب قبوالند کھ انعکاسات، عکس العمل کادرھای حزب و بیانیھ ھای شفاھی و تحریری 
کارمل، خود واقعیت قضیھ را روشن میسازد کھ تا کدام حدود کارمل و ھمرزمانش  ببرک رفیق

 شدۀ را احساس وطنپرستی و مردمدوستی شان قربانی حوادث ناگوار و ناخواستھ و تحمیل
  .آنزمان ساختھ بود

کارمل نمیخواست مردم و ملت داغدیده و رنجکشیده را کھ در برابر بزرگترین جنگ اعالن 
ناشده قرن بیستم بھ خاطر دفاع مشروع از میھن و حاکمیت ملی شان قرار داشتند، نامردانھ رھا 

ن را بلند میکرد، چرا افغانستان را ناخون افگار دانستھ، یکی شعار جنگ تا آخرین افغا. کند
دیگری میگفت کابل را باید در آتش سوختاند، سومی شعار انقالب اسالمی را صادر میکرد، 

چنانچھ در مصاحبھ . باالخره عربھا نفوذ وھابیت و عجم ھا جنگ سرد را براه انداختھ بودند
 نشراتی چاپ آلمان، منتشره در روزنامھ آزادی ارگان" اشپیگل"کارمل با خبرنگار مجلھ  ببرک

، از وی سوال شده کھ شما ١٣٧٠غیرت در اواخر سال  سازمان سازا بھ سردبیری سخی
چگونھ ھمزمان با تجاوز اتحادشوروی زعامت کشور را بدوش گرفتید؟ ببرک کارمل در جواب 

در آن ھنگام من عمًال خودرا در برابر یک عمل انجام شده یافتم و می دیدم کھ «: گفت
عمًال در آتش جنگ اعالم ناشده می سوزند، در برابر من بھ حیث کسیکھ افغانستان و مردمش 

دوبار از جانب مردم افغانستان و شھریان شریف کابل بھ حیث نماینده در پارلمان دوره شاه 
و . ا.خ.د.برگزیده شدم و ھمجنان بھ حیث شخصی کھ در سمت ھای منشی کمیتھ مرکزی ح

یک افغانستان و معاون صدراعظم کشور ایفای وظیفھ معاون شورای انقالبی جمھوری دموکرات
نموده بودم، آیا باید بھ حیث یک نظاره بین بھ تماشا نشست و دید کھ افغانستان و مردمش 
چگونھ در این آتش میسوزند و یا حداقل در برابر وطن و مردمش احساس مسؤولیت نمود و 



از این رو پس از تعمق زیاد راه برای خاموش نمودن این آتش گام ھای مسؤوالنھ برداشت، 
  .».دوم را ترجیح دادم

الکساندر مایوروف، مستشار ارشد نظامی شوروی در افغانستان، از کابل بھ مقامات مسکو 
بھ ببرک کارمل گذارش میداد، بھ دقت ) وزیر دفاع آنوقت(ھنگامیکھ رفیع «: چنین نوشتھ است

کارمل کبود میشد، با  ت دشمن ھا، چھره ببرکھنگام یادآوری از تلفا. مراقب رییس دولت بودم
مگر دستش . ناشکیبایی، با دست لرزان از سر میز قلم میگرفت و میکوشید یادداشت بردارد

ُامیدوار بود ارقام ) کارمل(خواھش میکرد تا دوباره تکرار گردد، شاید . یارای نوشتن نداشت
  .».کمتری را بشنود

   کاینچنین لرزد بھ خود این خانھ ھا دھلیزھا    یست؟در دل این تیره گی آیا صدای پای ک

آری، نگرانی و دست لرزان کارمل واضح و روشن میسازد کھ واقعًا وی بھ حیث یک 
خدمتگار صادق و متعھد، در برابر مردم خود مسؤولیت احساس میکرد و بھ حیث پیشگام 

ن کارگران، دھقانان، خلق جنبشھای آزادیبخش نیروھای چپ و رھبر مبارز کھ آرمانھای بیکرا
رنجدیدۀ وطن و ھمھ زحمتکشان افغانستان را بھ دل می پروراند، این حق را داشت کھ دستش 
موقع یادداشت تلفات و ضایعات وطن و مخالفان مسلح حاکمیت دولتی، بلرزد و اورا متأثر 

بلندرتبھ سازد، حافظھ اش را شوک داده و روانش را چنان ناراحت سازد کھ حتی در برابر 
  . . .ترین فرد کشور دوست خویش ھم دیپلوماسی را رعایت کرده نتواند 

شماری از عزیزان ما کھ تا کنون بھ معلم و آموزگار، پدر معنوی و استاد تعلیم و تربیۀ خود 
وفادار نمانده، خالف ھمھ نورمھای اخالقی و افغانی، با ماسک و عینکھای سیاه و نام مستعار 

گویی، آنھم در سن و سالی کھ زیبینده گی ندارد، زیر دھل حریفان سیاسی در تخریب و بد
آیا میتوان انسانھای آگاه . خویش رقصیده و یا حیثیت بھ اصطالح چکچکی را بھ خود میگیرند

و نسل جوان را فریب داد؟ آیا مورد سوال فرزندان و اعضای خانواده خود قرار نمیگیرید کھ 
ک حزبی متعھد و یک انقالبی، گیالس آب را گرفتھ عقب رھبرتان بگویند تا دیروز بھ حیث ی

از یک میز خطابھ بھ میز خطابھ دیگر با افتخار میرفتید، اکنون کھ نی آن مقام است و نی آن 
چوکی و نی آن میز خطابھ، و آن رھبر ھم دیگر حیات ندارد، در تخریب و بدگویی حزب تان 

  ؟. . .ھستید 

کھ ھمرزمان ببرک کارمل چھ کردند و ھمفکرانش در حاکمیت جرم امر شخصی است، این
چنان بودند و چنان شدند و چنان کردند، مسئلۀ است کھ بھ قضاوت تاریخ و عملکرد خودشان 
تعلق دارد، اما آنچھ مانند آفتاب کامًال روشن است، پایمردی و دلیری، پاکی و صفایی، 

 ھمرزمانش نسبت بھ مردمش و قوانین صداقت، راستی و مردمدوستی و وطنپرستی کارمل و
زنده گی و عملکردش . نافذه، عملنامھ و برنامھ اش میباشد کھ سخت بھ آن پابند و وفادار بود

  .این اوصاف را بھ ھمھ ثابت ساختھ است

قبل از ارایھ ھرگونھ تیوری و صادرنمودن ُحکم تکفیر دیگران، الزم است کھ اوًال بھ نقد و 
، بھتر است از خواب غفلت بیدار شده، تمام این آرزوھای را کھ در دنیای اصالح خود بپردازیم

غرب بھ شکل خیالی جستجو می کنیم، کھ ممکن خواب باشد و خیال، بھ جای این رویا باید اول 



روحیھ باور، اعتماد و اطمینان را درخود زنده سازیم و قبل از دیگران گام نخست را ھم 
  .خودمان برداریم

از مدرسۀ علوم سیاسی دانشگاه لندن ) فردھالیدی(ازھم بخوانید کھ پروفیسور بھتر است ب
ترس از ایجاد یک دولت دشمن در کابل، علت اصلی ھجوم شوروی بھ افغانستان «: میگوید

اما این بدان معنی . بود، از شوروی بیش از ده بار دعوت شده بود تا نیروھایش را بفرستد
 حقیقت را میگویند، چراکھ یقینًا حفیظ اهللا امین از ١٩٧٩ سال نیست کھ روسھا دربارۀ مداخلۀ

آنھا دعوت نشده بودند تا آنچھ را . آنھا دعوت نکرده بود کھ بھ داراالمان بیایند و اورا بکشند
آنھا دعوتھای گذشتھ را برای دخالت نظامی مورد سوء استفاده قرار . انجام دھند کھ انجام دادند

تصمیم . یز کسی نبود کھ از نیروھای شوروی بخواھد تا بھ افغانستان بیایندالبتھ کارمل ن. دادند
در مسکو گرفتھ شد و از او خواستھ شد با این تصمیم موافقت کند و او این کار را کرد، بنابرین 

ھرگاه . ».تصمیم دخالت نظامی، تصمیم روسھا بود در واکنش بھ وخامت اوضاع در افغانستان
  .ا بیدار و روان را پاک نگھداریم، قضاوت ما چنین خواھد بودتن را توانا، خرد ر

اماتورانیکھ از نیت پاک بزرگان و اعتماد صفوف و مردم پاک نیت ما سوء استفاده میکنند، 
چرا خود تغییر شخصیت نداده و وجدان خودرا قاضی برای حل پرابلمھای شان نمیسازند؟ چرا 

خود نمیگیرند؟ چرا دو قوم، دو زبان و دو گروپ بھ عوض تکفیر دیگران انگشت را بھ طرف 
باھم برادر و باھم برابر را بھ عوض تحریک و روگردانی از ھمدیگر برای آشتی رو در روی 
نمیشانید؟ چرا بھ عوض انداختن مالمتی باالی ھمدیگر، علل و انگیزه ھای این کینھ توزی را 

یر تشنج بار، از بھ کرسی نشاندن اھداف دریافت نمیکنید؟ چرا بھ عوض تحریکات و ارایھ دسات
؟ واقعیت را کتمان میکنید؟ چرا بھ !نیک و انسانی کار نمیگیرید؟ چرا بھ خاطر کوبیدن حریف

عوض درزاندازی، انشقاق و تفرقھ اندازی از پیوندکردن بین ھم استفاده نمیکنید؟ چرا بھ 
 و مسلک سازی و کارشناسی عوض تعلیم دادن جوانان بھ خشونت و کینھ توزی، انسان سازی

را کھ منافع مردم و وطن درآن باشد، جاگزین نکرد؟ چرا بھ عوض تغییردادن موضع و دوری 
جستن از مبارزه و دفاع از آرمان برحق مردم، با ھمرزمان و ھمفکران خود یکجا در یک 

ف مادی صف مبارزه استاد شده و مقاومت نمیکنید؟ چرا بھ عوض تبلیغات سوء، آنھم با مصار
و معنوی بی مورد و برای ساختن گروھکھا، از تسخیر روان مردم تان کار نمیگیرید؟ چرا بھ 
عوض تفرقھ انداختن بین ھم و روشن ساختن آتش در بین خانوادۀ ھمفکر خود، طرح انسانی را 
جھت جمع کردن ھمفکران نمی ریزید؟ و باالخر، چرا خودرا با انواع بازیھای اوپراتیفی 

 باالی رفقا تحمیل و بھ عوض غوغای مفت و بیھوده از این گوشۀ دنیای پیشرفتھ و دیروزی
بیگانھ، طرح خودرا درمیان دگراندیشان جامعھ خود مطرح نمی سازید؟ و چراھای دیگر را، 
ھرگاه درک کرد، در آنصورت میتوان یعقین حاصل کرد کھ این شب سیاه و تاریک را با 

ن ساخت و حق بھ جانب خواھی بود کھ سنگ وطنپرستی و طلوع صبح صادق دگرگون میتوا
انساندوستی را، کھ راه و آرمان کارمل و ھمرزمانش میباشد، بھ سینھ زد، چرا کارمل و 
ھمرزمانش ھرگز و ھیچگاھی بھ دستاوردھای ناسالم و زودرس و کوتاه مدت کھ دردھای 

  .تنددرازمدت برای مردم را در قبال میداشت، باور و ایمان نداش

با تأسف فراوان کھ امروز عدۀ از عزیزان ما ھم برای دستاوردھای زودرس با پول بیگانھ 
برای متفرق ساختن عزیزان خود میرزمند، کھ در عقب این ھمھ برنامھ ھا دشمنان مردم و 
وطن تحت نامھای گوناگون کھ موجب شعلھ ورساختن جنگ در وطن ما گردیده و ھزاران 

ت و نابود ساختھ، ملیونھا ھموطن مارا بی خانھ و کاشانھ و فرار از وطن انسان وطن مارا نیس



کرده، کلتور و فرھنگ مارا متضرر ساختھ و در حالت ازبین رفتن قرار داده، وحدت ملی مارا 
برھم زده و زیربنای اقتصادی و ھمھ ارزشھای کشور را نیست و نابود کرده، فعالیت دارند، 

، )بھ خاطر لحاف مال نصرالدین است؟(دانیم این ھمھ و ھمھ صرف مگر ما کر و کوریم کھ نمی
دسترسی بھ ذخایر عظیم نفت و گاز کشورھای نفت خیز آسیای مرکزی و تسخیر ارتفاعات 

، دنیای زورمندان را وادار ساختھ تا . . .سیاه کوه و سفید کوه برای نصب آنتن ھای کشفی و 
نگ علیھ تروریزم و جنگ بھ اصطالح زرگری با ج"بخاطر منافع ملی شان بازی بزرگ جدید 

آی پاکستان بھ راه .اس.را با دایرکتری آی)" الدن بن و مالعمر(دو فرد، آنھم معیوب و معلول 
  .اندازند

تاریخ واضح میسازد کھ کشور و مردم ما در طی زمانھای گذشتھ بھ نامھای مختلف و بازیھای 
تیک و سوق الجیشی خود و نقطھ خاص کھ بین رنگارنگ بھ خاطر اھمیت و موقعیت ژئوپولی

آب و خشکھ قرار داشتھ ایم، در ھرزمان، بھ اصطالح مطابق نرخ روز، مورد تاخت و تاز 
ابرقدرتھای جھان قرار گرفتھ است، کھ بازی قرن حاضر را میتوان ُپرماجرا ترین بازی نسبت 

  .بھ بازیھای قرن گذشتھ خواند

نھ عمل نمائیم، باید اعمال گذشتھ را نقد نموده، باید سیاه و ھرگاه بیطرفانھ قضاوت و صادقا
 سفید بگوئیم و این نقاب فوالدین و ماسک - سیاه و سفید را-سفید را ازھم فرق نموده، سیاه را

آھنین را از رو و کلھ بازیگران اصلی بھ دور اندازیم، این بازیگران ھرکھ باشد، از من باشد یا 
  !ارجی، دوست باشد یا دشمن، باید آنھارا افشاء نماییماز تو، داخلی باشد یا خ

آقای زبگینوبرژینسکی، مشاور امنیت ملی امریکا در زمان جیمی کارتر، حقایقی را افشاء 
  .نموده کھ ھنگامھ و سروصدای زیادی را درمیان حلقات سیاسی و پژوھشی بر پا نموده است

 نمودیم تا بھ افغانستان تجاوز نظامی نمایند این ما بودیم کھ شوروی ھا را تشویق«: او میگوید
  .».و دراین پروژه، پاکستان رفیق راه ما بود

ما فشار خویش را باالی روسھا عمدًا باال بردیم تا مجبور بھ «: و در جای دیگر اضافھ میکند
  .».مداخلھ مستقیم شوند

مریکا در کابل با امین، واقعیت امر چنین است کھ بیشتر از چھارده بار مالقات مخفی نمایندۀ ا
ممکن اظھارات برژینسکی را بھ واقعیت بیشتر نزدیک سازد، چرا این پالن بھ منظور کشاندن 
پای روسھا بھ افغانستان، قصدًا بخاطر گرفتن انتقام از ویتنام، طراحی شده بود تا با ریختن 

رینھ خودرا حل خون انسانھا، ضربھ زدن بھ اقتصاد و باالخره ازھمپاشی شوروی، عقدۀ دی
  .نمایند

 نشریۀ فرانسوی نوول ابسرواتور ١٩٨٨برژینسکی در مصاحبھ ی با شمارۀ پانزدھم جنوری 
  .از چھرۀ حقیقت چنین پرده برمیدارد

شش ماه قبل از پیاده شدن نیروھای ارتش سرخ در خاک افغانستان با زمینھ چینی «: او میگوید
افغانستان شده و شوروی ھم ویتنام خودش را داشتھ ھای برای ارتش سرخ دام گستردند تا داخل 

 جیمی کارتر اولین فرمان را برای کمکھای پنھانی بھ مخالفین ١٩٧٩در سوم جوالی . باشد
دولت کابل امضاء کرد، من در ھمان روز یادداشتی بھ رییس جمھور نوشتم و در آن گفتم، بھ 



وید کھ ما دانستھ بر احتمال انجام نظر من این کمک موجب دخالت شوروی خواھد شد، او میگ
  .».دخالت روسھا افزودیم

برای قشر آگاه و ھمھ روشنفکران افغانستان اکنون مانند آفتاب روشن خواھد بود کھ جنگ 
اصلی باالی چھ و برای چھ است؟ عدۀ نافھمیده و یا بھ خاطر وظایفی کھ دارند، می خواھند 

ده، شخصیتھای بیگناه را گناھکار تبلیغ کرده، بھ نمو) ماستمالی(روی اصل قضایا بھ اصطالح 
نوعی تخم نفاق و شقاق را کشت نمایند، بھ خصوص ھمسایھ خشن و مغرض ما پاکستان، کھ 
از ھمانروز اول روی منافع مشخص امپریالیستی آنوقت از نیم قاره ھند جدا شده، تا کنون تخم 

صلش را از کشور خود خون درو نماید، نفاق را در سرزمین ما کشت می کند، کھ امیدواریم حا
چرا سیاست بازان و نظامیگران پاکستان با ھزارویک نیرنگ دوستان غربی خودرا تاکنون 
فریب داده، از قیمت خون افغانان، خودرا صاحب سالح اتم ساختھ، تشکیالت بنیادگرایی خودرا 

را متوجھ خویش ساختھ بھ شمول مکاتب تروریستی شان جھانشمول ساختھ کھ امروز ھمھ دنیا 
و تالش دارند در صورتیکھ زمان بھ نفع شان تمام شود، از ھمھ کشورھای دنیا باجگیری 

  .خواھند گرفت

از جانب دیگر، لشکرکشی ھای دیروز تا امروز بھ افغانستان را فقط منافع سرمایھ و سرمایھ 
واضح میسازد کھ داران شرق و غرب جھانی تشکیل میدھد، چنانچھ مداخلھ گذشتھ شان ھم 

ھدف ساحھ نفوذ نظامی، سیاسی، و از ھمھ مھمتر، اقتصادی امپریالیزم باالی ھند و چین، 
وسیلھ گردیده، پاکستان را بھ حیث تختھ خیز با ایجاد پایگاھی برای عملیات تجسسی و نظامی 

 آالت ای با.آی.خود داشتھ باشند، کھ در زمان جنرال ایوب خان این پایگاه تجسسی مربوط سی
پشاور تاسیس گردیده بود کھ تا کنون مورد استفاده شان ) بده بیره(تخنیکی پیشرفتھ در منطقھ 

  .قرار دارد

روی ھمین موضوع بود کھ تضاد بریتانیا و اضالع متحده امریکا در جھت بدست آوردن مواد  
  .خام و بازار فروش در ھند شدت اختیار کرد

ن اقتصادی جھان سرمایھ داری، کھ اکنون بھ شکل علنی بنًا این تکامل ناموزون و نا میمو
حادتر معلوم میشود، ریشھ تاریخی دارد، لذا درآمدھای جدید استعمار نو، تضادھا و رقابتھای 
اقتصادی، سیاسی و نظامی بین کشورھای سرمایھ داری و زورمند را بیشتر و بیشتر ساختھ 

ی و در ھیچ موردی ارادۀ مستقل نداشتھ و است و این خود بیانگر آنست کھ پاکستان ھیچگاھ
مانند تختھ خیز مورد استعمال و استفاده قرار گرفتھ است کھ صدور پدیدۀ تاریک و سیاه بنام 

کھ در فرھنگ و تاریخ افغانستان سابقھ ندارد و یقین کامل وجود دارد کھ خودشان ) طالبان(
ھم گمان نمیکرد با ظھور نامیمون )  آی- اس-آی(ھمچنان خوابی را ھرگز ندیده و دایرکتر 

شان افغانستان را بھ صدھا سال از قافلھ دور انداختھ و مردم بافرھنگ و ملت با شھامت 
افغانستان را جبرًا بھ سوی سنتھای آن دوران جاھلیت عرب بکشاند و خود ھم نمیدانستند کھ 

بر سیاه رد و برق چطور، از کدام طرف، برای چھ و بھ خاطر چھ با غرش آسمان تاریک و ا
کنان از سمت شرق و جنوب شرق داخل سرزمین پاک و مقدس ما شده و باالخره ) صاعقھ(

ھمانطور نافھمیده و گریان کنان از راھی کھ آمده بوند دوباره با ھمان قوماندۀ کھ داخل شده 
 در بودند با ھمان قومانده خارج شدند کھ داغھای ناشی از غرش رد و برق شان لکھ ننگی را

تندیس ھای تاریخی بامیان، موزیم ھا، مجسمھ ھای تاریخی والیات و لکھ دار ساختن قوانین و 
مقررات کشور برای دایم و ابدی بر سنگ ُتربت شان حک گردیده است کھ تولیدکننده و 



صادرکننده اش ھم نمیتواند از خجلت واقعیت این پدیدۀ شرم آور تاریخی را پنھان و یا نادیده 
  .گیرند

   ھنوز مردۀ من زندۀ ترا بار است      بھ پا گرفتن تابوت من مناز رقیب

جنرال متقاعد و وزیر داخلۀ اسبق ) بابر(در مورد ترکیب نامتجانس بنام طالبان، نصیراهللا 
پاکستان کھ قوماندان اصلی و پدر معنوی پروژۀ طالبان بود، این شرم تاریخی را نتوانست بھ 

  :صاحبۀ با فرانترپوست بھ صراحت چنین اعالم نمودتنھایی تحمل کند، در م

خود تروریزم را وارد این منطقھ نمود و اکنون بھ خاطر آنکھ بار مسؤولیت را ) سیا(سازمان (
  .).از خود دور ساختھ باشد اشک تمساح میریزد

ق درحالیکھ بھ ارتباط ھمین جنرال کھنھ کار پاکستان، امیر ترکی الفیصل رئیس استخبارات ساب
 بھ افغانستان و پاکستان رفتم، در پاکستان نصیراهللا بابر وزیر ١٩٩۵در سال : (سعودی میگوید

، امیر ترکی اضافھ میکند کھ "طالبان بچھ ھای من اند: "داخلھ بی نظیر بوتو برایم گفت
امریکایھا در زمان حکومت مجاھدین، تحوالت افغانستان را زیر نظر داشتند و در ارتباط بھ 

 ما ھم تماس میگرفتند ولی چیزیکھ بیشتر برای شان اھمیت داشت فعالیت کمپنی ھای نفتی آن با
  .).در آن کشور بود

واقعیت امر ھم چنین است کھ برای مھیا ساختن پروژه پایپالین باکو، امریکا در جنگ 
 وزارت دفاع آذربایجان ١٩٩٣آذربایجان و ارمنستان طرف آذربایجان را گرفت و در اگست 

را بھ عنوان جنگجویان ) حکمتیار( مربوط   تعداد یکھزار نفر مجاھد از افراد حزب اسالمیبھ
اجیر استخدام نمود کھ برای ھر فرد ماھانھ مبلغ پنجصد دالر امریکایی پرداختھ میشد و این داد 

طرح، پیریزی و عمًال )  ای- آی-سی(و بھ ھدایت مقامات عالی )  آی- اس-آی(و گرفت توسط 
  . شدپیاده

را بپذیریم، دیده میشود کھ با این بازیھای بزرگ چھ ) مشت نمونھ خروار(ھرگاه اصطالح 
 BPتعداد اوالد وطن در جنگھای تحمیل شده برای منافع دیگران کھ بخاطر کمپنی نفتی 

Amoco جانھای شیرین شانرا از دست دادند و والدین شان فاتحھء شھدای خودرا در کمپھای 
ر بنام شھدای راه جھاد بھ نفع اسالم میگرفتند و حمالت انتحاری کنونی و ی پیشاو"شمشتو"

قتلھای ھموطنان بیگناه ما بنامھای مختلف تا امروز ھم روی ھمان ھدف و تنھا برای منافع 
  . افراد و اشخاص و کمپنی ھای معین کشورھای خارجی میباشد

نمیتوان بر دلھا فرمان راند آنھم با با زور سرنیزه میتوان کارھای بسیار را انجام داد، مگر 
ھرگاه مصارف بیشتر از سھ ملیارد دالر توسط پروژه ھای یونیکال و دلتا از . سرنیزه بیگانھ ھا

ظھور تا زوال طالبانرا درنظر داشتھ باشیم، دلبستگی امروزی کشورھای زورمند خارجی بھ 
منافع خودش، مسیر انتقال نفت و افغانستان و اھمیت امروزی افغانستان را کھ با درنظرداشت 

گاز کشورھای آزادشده آسیای مرکزی را نیز عھده دار خواھد بود، بصورت ھمھ جانبھ درک 
کانگرسمین ) داناروراباکر(کرده میتوانیم کھ ادامھ دھندۀ ھمان پروژۀ میباشد کھ صحت آنرا 

  : کانگرس گفت خود بھ٢٠٠١ سپتمبر سال ١٧جمھوریخواه ایالت کالفرینیا در سخنرانی 



حکومت امریکا خود نقشی مھمی در ایجاد طالبان داشت و ھمین امریکا بود کھ پاکستان، "
  ".سعودی و کشورھای خلیج را در تائید و تقویت آنھا تشویق نمود

عدۀ از روشنفکران و تحصیلکرده گانیکھ تا ھنوز بھ خود نیامده و از گذشتھ درس عبرت 
خود و خودسازی اند و آگاھانھ روی وظایف داده شده از جانب نگرفتھ اند و اکنون ھم بفکر 

بیگانھ گان و یا ناخودآگاه و بیخبر بھ جان ھم افتاده بھ مبلغین چند شبکھ خاص کھ صرف 
وظیفھ تفرقھ اندازی را دارند کمک میرسانند، باید بدانند کھ دیگر مادروطن مان توان ریختن 

  .خون پاک فرزندان خویش را ندارد

میکنم برای کسانیکھ خودرا، حزب خودرا، ایدیولوژی خودرا، تنظیم یا پارتی خودرا و فکر 
قوم و یا زبان و سمت خودرا باالتر از مردم وطن، خاک و آب و ھوای وطن و منافع ملی 
افغانستان میدانند و یا توسط پول و نوازش کشورھای خارجی ھنوزھم بھ حق ملت مظلوم و 

کنند، بھتر است از عملکرد شخصیتھا، رھبران احزاب، سران فریب خوردۀ خویش جفا می
بی نظیر بوتو در : اقوام، تحصیلکرده گان و سیاسیون خارجی درس عبرت بگیرند، طور مثال

فکر رویکار آوردن طالبان : "جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن چنین اعتراف نموده بود
دند، ھزینھ آنرا سعودیھا پرداختند و من اسباب آنرا از انگلیسھا بود، مدیریت آنرا امریکایھا کر

  ".فراھم آوردم و طرح را اجرا کردم

بوتو خودرا حق بجانب میدانست کھ بخاطر منافع ملی خود چنین عملی را انجام داده است، 
بازھم قابل غور و دقت است کھ بیگانھ گان برای ازھمپاشی افغانان و اھداف ملی خود از کدام 

لیھ ما و تمامیت ارضی ما بنام ھای مختلف استفاده میکنند کھ با وصف عمر کوتاه سالح ھا ع
  .شان بدبختی کالن را از خود مانده اند کھ ممکن چندین دھۀ دیگر را ھم دربر داشتھ باشد

طالبانیکھ برعالوۀ مظالم دیگر علیھ زنان عقدۀ خاص نشان میدادند، زنان افغان را نتنھا از 
حروم ساختند بلکھ ھرروز بنامھای مختلف کتک میزدند، سنگسار و تیرباران تعلیم و تربیھ م

میکردند، زنده بھ زیر دیوار و انواع شکنجھ دیگر را روا میداشتند، خود توسط یک زن بنام 
کھ شوھرش برادرزاده ریچارد ھلمز رئیس اسبق سی آی ای میباشد، سوق و ) لیلی ذکریا ھلمز(

  .اداره و رھبری میگردیدند

گاھی : "لیلی را اینگونھ معرفی میکند  ٢٠٠١Theny Daily Newsشماره نھم اکتوبر 
نماینده طالبان در امریکا زنی است . میشود کھ حقیقت شگفت انگیز تر از افسانھ و خیال باشد

لیلی برنامھ مالقاتھای . کھ لیلی ذکریا ھلمز نام دارد، او یک افغان امریکائی کامًال غربزده است
طالبان را با کانگرسمین ھا و مسئولین سازمان ملل متحد و نماینده گان وسایل اطالعات سران 

  ." نام داردRoger Helmsشوھر لیلی . جمعی امریکا تنظیم مینماید

ھمچنان حمایت لوژیستیکی، نظامی و سیاسی یونیکال از طالبان را ھیچکس نمیتواند انکار 
 یک انکشاف مثبت خوانده و از   بر حکومت کابل رانماید، معاون این کمپنی پیروزی طالبان

و با این عملکرد خویش خواستند . واشنگتن خواست تاھرچھ زودتر طالبان را برسمیت بشناسد
  .تا شعار دلسوزی بر ظالمان و ستمگری بر مظلومانرا عملی نمایند



ن باید ماه ھا قبل برویت مدارک میتوان گفت کھ نقشھ داخل شدن قوای نظامی امریکا بھ افغانستا
از یازده سپتامبر با برنامھ و بازی جدید برای انرژی و نفت در قرن بیست و یکم مطرح شده 

  .باشد

 گزارش داد کھ ٢٠٠١ سپتمبر ١٨چنانچھ جورج آرنی گزارشگر مشھور بی بی سی در 
ی امریکا دوماه قبل از حوادث نیویارک و حملھ بر برجھای تجارت جھانی یعنی در ماه جوال

آقای نیازنیک یک دیپلومات : "از جملھ خود بھ افغانستان خبر داده بود، بی بی سی گفت٢٠٠١
سازمان ملل متحد در برلین آلمان (در جلسۀ ی کھ زیر نظر : "پاکستانی چنین اظھار داشتھ است

دایر شده بود، مقامات امریکایی بھ او اظھار داشتند کھ تصمیم حملھ نظانی بھ افغانستان را 
چھار ." ھدف ازاین حملھ براندازی طالبان و بھ قدرت رسانیدن شاه سابق اقغانستان بود. دارند

  ."روز پیش این تاریخ گاردین انگلستان نیز مطلب بی بی سی را تائید نمود

 ٢٠٠١ھمچنان پروفیسور فرانسس بویل استاد قانون بین المللی دانشگاه الینوی در نیمھ اکتوبر 
ما معلوم و مشھود است کھ پالن لشکرکشی بھ افغانستان از قبل ترتیب یافتھ این برای : "نوشت

میالدی میابیم، طوریکھ و صول دو کشتی ١٩٩٧سر رشتۀ این بازی جنگی را در سال . بود
  . بود٢٠٠١ھواپیمابردار نظامی امریکا بھ خلیج فارس ھمزمان با انفجارات یازده سپتمبر 

ی دریایی خودرا بعد از جنگ فالکند بھ صوب خلیج عمان انگلستان ھم بزرگترین بخش نیرو
  ."پیش از حادثھ یازده سپتمبر بھ حرکت آورده بود

خشم، انتقام گیری و اتقام جویی، یأس و ناُامیدی، احساسات و شعار سر دادنھا را ھرگاه یکسو 
صلی بگذاریم، امروز ھم سخن عام و یا موضوع عام تروریزم عنوان شده در حالیکھ ھدف ا

نویسنده ای بنام فرانک فیضانو در سان . باشد) نفت و گاز(ممکن ھمان لحاف مالنصرالدین 
بخش پنھانی جنگ علیھ : "فرانسیسکو کرنیکل، اھداف نظامی امریکا را اینطور تشریح میکند

نقشھ جنگ در خاورمیانھ و آسیای . است» نفت«تروریزم در یک کلمھ خالصھ میشود و آن 
عدۀ . . .  است کھ در حقیقت منابع انرژی قرن بیست و یکم را نشان میدھد مرکزی نقشھ ای

زیادی از مردم، جنگ علیھ تروریزم را جنگ بخاطر نفت میدانند، این جنگ بھ نماینده گی 
براه انداختھ شده کھ ملیاردھا دالر در راه . . . کمپنی ھای نفتی شیفرون، اکسون، آرکوتونال و 

  ." استآن سرمایھ گذاری شده

قوم و + در وطن ما ھم تجارت و سرمایھ گذاری جدید را با بازی جدید یعنی مذھب و دین
بھ نفت و گاز بھ راه انداختھ اند، اما اشتباه در آن است کھ برای چنین بازی = بابای ملت+ زبان

تفرقھ انداز و حکومت = ھمان سلطنت و ھمان نسل+ ھمان زمان+ ھمان تخت و تاج شاھی
رت است کھ در عصر کنونی میسر نیست و تطبیق آن ھنر جدید میخواھد کھ فعًال کن، ضرو

  .در مرحلھ تجربھ قرار دارد

امروز نھ تنھا آگاھان بلکھ ھمھ میدانند کھ این ھمھ تلفات و ضایعات، خرابی و دربدری، صرفًا 
و نامھای بھ نفع و منافع کمپنی ھای نفتی میباشد کھ از چند دھۀ اخیر بدینطرف تحت پوشش 

مختلف حکومت و دولت سازیھا را شروع کرده اند، اما حیف کھ خواجھ در فکر قصر و دیوان 
  .است، حاالنکھ خانھ از پای بند ویران است



ھرگاه بھ فاکتھا و حقایق فوق الذکر دقت نماییم، اصًال سوال متھم ساختن شخصیتھای پاک نھاد 
زندان صادق، پاک و مبارز راستین وطن را چرا فر. ملی و وطنپرست مطرح بحث نباید باشد

از گذشتھ ھای دور تا امروز قربانی بازیھای ساختھ است کھ آرمانھای مقدس شانرا ) تقدیر(
بھ زنجیرھای تعصب بستھ و بدشمن مشترک فروختھ اند و با تأسف ) خلیفھ خاکیشاه مداری(

تھ اش از خوِد درخت بوده فراوان کھ درخت بزرگ را ھم با ھمان تبری چپھ کرده اند کھ دس
و تقسیمات آن بھ جزایر خورد و بزرگ ھم ھمین است . ا.خ.د.است کھ یک علت از ھمپاشی ح

حزب با جواب مفصل، منطقی، ) سابقھ داران(کھ سوال اساسی را تاکنون ھیچکدام از 
دند ریالیستیک و شفاف پاسخ نگفتھ اند کھ آیا حزب را ھمین چند تن سازمان شکنان ساختھ بو

کھ حق ویران کردن آنرا ھم داشتند؟ آیا حزب ساختۀ چند آدمک منحرف و فرصت طلب بود کھ 
از درون مانند مکروب خطرناک تکثیر و کاھید و پاشیده ساخت؟ آیا حزب و مردم حزب مانند 

  داستان فلمی بود کھ گدایان ساخت و توسط داراسنگ سقوط داده شد؟ 

ه بود کھ توسط یک فرمان منحل گردید؟ آیا این مکتب با آیا حزب بھ کدام فرمان ساختھ شد
از گرفتن ) سابقھ داران(داشتن ملیونھا پیرو درسراسر جھان فریبنده و غلط بود کھ حتی عدۀ 

نام آن ترس و وحشت دارند؟ آیا معاملھ کردن بھ ارشھا و آرمانھای پاک و مقدس مردم و منافع 
 انسانی و افغانی میباشد؟ آیا  انستان راه اصولی،زحمتکشان کشور و جفا بھ منافع ملی افغ

شکست در جبھھ جنگ، شکست راه و ادیشھ انسانی شده میتواند؟ آیا ادامھ دھنده گان راه آزادی 
و ترقی کھ از تجارب نسلھای گذشتھ مانند رادمردان مشروطھ خواه، جوانان بیدار، مبارزین 

 دوره ھای ھفتم و ھشتم شورای ملی، ترقیخواه حزب وطن، ندای خلق، مبارزین راستین
فرزندان انقالبی و وطنپرستان اتحادیھ محصالن کھ اھداف و مرام شانرا در چوکات تشکیالت 
منظم بحیث یک سازمان ملی و دموکراتیک آوردند گناه کرده اند کھ امروز کسی حق دفاع از 

 و ضدتبلیغ برخوردارند، آنرا نداشتھ باشد؟ کادرھای آگاه حزب کھ از ھمھ تجارب غنی تبلیغ
چرا جلو تبلیغات رنگارنگ دشمنان دموکراسی و آزادی مردم افغانستان را با تبلیغ واقعیت 

  موضوع گرفتھ نمیتوانند؟

بیائید تنھا : (بعوض از طریق سایتھای انترنیتی خطاب بھ سابقھ داران حزب کرده میگویند
ین طرح خوب است اما طوری افاده میدھند ا. . .) سابقھ داران حزب باھم جمع و متعھد گردیم 

کھ ھمھ بدبختی ھای کھ در حزب از ابتدا تا کنون آمده و یا اکنون ھم میاید مقصر اصلی 
صفوف و کادرھای جدا از سابق داران اند کھ اکنون ھم نمیخواھند اتحاد مجدد حزبی ھا بوجود 

  . . .بیاید

  :بھ چنین سابقھ داران حزب باید گفت

  سرت گردم، نمک پاشی بھ زخم اندازۀ دارد) قربان (    م سر بر سر نقصان تمکین استتبسم برتبس

این تیوری ذھن خودت میباشد یا بھ نرخ ایرو، دالر و یا پوند )! سابقھ دار گرامی(رفیق عزیز، 
انگلیسی خریده اید؟ و یا پروژۀ جدیدی میباشد کھ از کارمند اوپراتیفی جدید خود گرفتھ اید؟ در 

آن حزب دموکراتیک خلق افغانستان خانھ شخصی شما سابقھ دار و یا مانند شما سابقھ غیر
داران نبوده و نیست کھ دروازۀ آن بزور باز شده باشد و ھرکس و ناکس مانند شما یک کنج 

  .آنرا اشغال کرده باشد



شد حزب دموکراتیک خلق افغانستان خانھ مشترک ھرافغان باشعور و با وجدان وطنپرست میبا
کھ قلبش بخاطر وطن و وطندارش در تپش بوده و یگانھ راه نجات مردم از ھمھ مصیبت و 
بدبختیھا جز راه مبارزه بخاطر آوردن عدالت اجتماعی، رفاه و سعادت مردم، حقوق 
زحمتکشان، دفاع از حقوق بشر، حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ملی، مدنی و شھروندی 

خانھ و خانواده دانستھ کھ با عقل سلیم و احساس پاک انسانی و مردم مردم را داخل شدن بھ این 
  .دوستی و وطنپرستی، آگاھانھ و داوطلبانھ افتخار عضویت این خانواده را حاصل نموده است

ھرگاه شما باور ندارید مراجعھ نمایید بھ تپھ شھدای راه آزادی کھ در سرتاسر افغانستان با 
سرخ آزادی و وطنپرستی را در اھتزاز نگھداشتھ سربلندی و ریختن خون پاک شان بیرقھای 

  .افتخارات ملی را بھ سنگ تربیت خویش حک کرده اند

راستش اینست کھ ھر فرد وطنپرست کھ آگاھانھ بھ این راه مقدس را بخاطر اھداف انسانی اش، 
، اگر قبل از )ھ دارانسابق(آگاھانھ و داوطلبانھ پذیرفتھ، اگر از بنیادگذاران بوده و یا بگفتھ شما 

ثور آمده و یا بگفتھ شما بعدی ھفت ثور و یا ھم اگر بھ آخرین روزھای حاکمیت حزب  ھفت
آمده اند، بحیث یک انسان متعھد، متین و استوار، و بحیث یک مؤمن صادق در عظم و ارادۀ 

  .خود تا ریختن خون خویش وفادار مانده است و ھنوز ھم وفادار است

رعکس با خصلت اپرچونیستی و یا روی وظایف استخباراتی با نیات شوم و اما کسانیکھ ب
اگر بنیادگذار بوده و یا بگفتھ شما . مغرضانھ داخل این خانۀ پاکان و گلگون کفنان شده اند

و یا ھم اگر از دروازه باز ھم داخل شده مانند شیطان رانده شده، مکروب ) سابقھ دار(
 شوم و ضد ارادۀ مردم را انجام داده کھ مانند یک خائین ملی خطرناک، و با قلب ناپاک وظایف

باعث شرمساری ابدی خود و بدبختی بزرگی برای خانوادۀ حزبی خود گردیده و باھم فرار را 
بھ قرار ترجیح داده اند و یاھم تا کنون وظایف خودرا ختم ناشده دانستھ با تغییر رنگ و قیافھ 

د ادامھ میدھند تا در خدمتگذاری برای بیگانھ گان و مطابق مود روز بھ سنگ اندازی خو
  .شعبات استخباراتی شان ازھمھ سبقت کرده سودجویی نمایند

ھرگاه شما عزیزانیکھ تنھا سابقھ داران حزب را دعوت مینمایید، بھ گذشتھ مراجعھ نمایید و 
نون، وسیلھ قضاوت تان دقیقتر و صادقانھ تر باشد خواھی دید کھ از ابتدا تأسیس حزب تاک

تفرقھ اندازیھا، انشعابات، کودتاھا، دسیسھ سازیھا، فراکسیونبازیھا و باالخره تقسیم نمودن 
حزب بوده و تا ھنوزھم ھستند، نھ صفوف و ) سابقھ داران(حزب بھ جزایر مختلف ھمین 

  .افرادیکھ از دروازه باز داخل شده اند

  وین موجب سرکوبی ما شد ھر حرف ن       تا ما سخن از طلعت آینده گشودیم

   امواج زمان موجب سرکوبی ما شد  بر موج نشستیم و چھ بر اوج نشستیم

حق مشروع و مسلم خویش میدانند تا بخاطر گرفتن جواب منطقی ھمھ . ا.خ.د.بنًا صفوف ح
سواالت گذشتھ را کھ از شماھا دارند و بخاطر اقناع خود دست بھ گریبان شما داشتھ و از شما 

بگویند کھ دستان ) سابقھ داران حزب(ایند کھ بحیث روشنفکران جامعھ و بگفتھ شما سوال نم
ملت مظلوم وطن را کھ با زنجیر انارشیزم و استبداد بھ زور سالح بستھ اند چی وقت رھا 
خواھد شد و یا تاریکی ھرخانھ را در شب ھنگام چراغ بھ روشنی تبدیل مینماید و چراغ خانھ 



ھ ملت عذاب دیده و عذاب کشیده افغانستان، کتاب، قلم، نویسنده، تیاتر و مشترک مان یعنی خان
روشنفکر نمیدانید کھ جامعھ و شھروندان ) سابقھ داران(ھمین روشنفکران میباشد، مگر شما 

افغان تان فعًال بطرف سخت شدن روان است؟ و یا این ھم گناھی صفوف و کسانی اند کھ بگفتھ 
  ؟. . . ) سابقھ دار نیستند(شما 

باوصف نبود دموکراسی درون حزبی و باوصف عدم تجارب و پختگی در عرصھ ھای 
مختلف، تا وقتی حزب و حزبی ھا مطابق اصول مرامی و روان جامعھ خود عمل میکردند 
چنین پرابلمھای اصًال وجود نداشت، معیار، شایستھ گی، صداقت و راستی و فھم خدمتگذاری 

  زب را بھ پارچھ ھا تقسیم کرد؟برای مردم بود، پس کیھا ح

فکر میکنم برعالوه فعالیت شبکھ ھای استخباراتی مخالف، نقش دوستان حزب و حزبیھای 
ھم در ایجاد بی نظمیھا، حق تلفیھا، بیعدالتی ھا، تفرقھ اندازی و تحریکات، بھره ) سابقھ دار(

 و حاکمیت نقش خودرا برداری بھ نفع خودشان، و غیره و غیره در ایجاد پانیک بھ درون حزب
بخاطر منافع شان در وجود . ا.خ.د.ایفا نموده، اما این ھم واضح است کھ دوستان و دشمنان ح

کسانی نفوذ کرده بودند و کرده اند کھ تشنھ قدرت و سرگروپ شدن و گرفتن موقف حزبی و 
ان امروز دولتی از طریقھ ھای ناسالم و غیراصولی بودند کھ یک عده از ھمان فروختھ شده گ

ھم دردھا و داغھای ھموطنان عذاب کشیده و دردکشیده خویش را نادیده گرفتھ از نارواترین 
تبلیغات استفاده نموده تیشھ را بھ پای خود زده آب را بھ آسیاب دشمن مشترک میریزند و وسیلھ 

  .تفرقھ و اختالفات بی پایھ و بی بنیاد میگردند

الحھ ملی ھم تفکر جامعھ ماست کھ از نسل بھ نسل تا تاریخ گذشتھ وطن واضح میسازد کھ مص
کنون بھ ما میراث مانده و در ھرخانھ و خانواده، درھر قوم و قبیلھ، ھرگاه مناقشھ ی پیدا شده 

ھرگاه آن عده از متعصبین و ُمغرضین ھم . . . راه حلی اخیر آن مصالحھ خوانده شده است 
تعریف میدارد کھ مصالحھ میراث رادمردان خود قضاوت نمایند تاریخ افغانستان برایش 

آزادیخواه و اندیشھ شیرمردان آگاه دوران مشروطیت و باالتر از آن نیز بوده است کھ رھبری 
ھم آنرا در اولین سند مرامی خود آورده است و بھمین دلیل است کھ بھ دوران . ا.خ.د.ح

بار اول :  اعالن گردیدهحاکمیت جمھوری دموکراتیک افغانستان مشی مصالحھ ملی سھ بار
اعالن مصالحھ بعدی سقوط امین و تحمیل حاکمیت بھ پرچمیان، از طریق سازمان ملل و 
نشرات جمعی بھ مخالفین پیشکش گردیده، دومین صدای مصالحھ را بازھم در پلینوم شانزدھم 

ان و تیزسھای دھگانھ رفیق ببرک کارمل رئیس شورای انقالبی جمھوری دموکراتیک افغانست
اعالم نموده و بار سوم اعالن مصالحھ توسط داکتر نجیب اهللا شھید صورت گرفت کھ بازھم 
سواالت زیاد پیدا میشود کھ آیا نقص و کمبودی در مصالحھ بود یا مصالحھ چی؟ چرا مصالحۀ 
اخیر یک جانبھ بھ نفع مخالفین سیاسی تمام شد؟ چرا ما نتوانستیم مصالحھ ملی را بھ حیث 

شوروی تعریف نماییم؟ آیا کشورھای مغرض و ) پیریسترویکھ(مًال افغانی جدا از مصالحھ کا
  زورمند خارجی بخاطر منافع ملی شان سبب ناکامی مصالحھ نشدند؟

اعالن : بھ ارتباط اعالن دوبار اول مصالحھ، مؤلف کتاب جنگ قدرت واضح میسازد کھ
می ھا و استخبارات پاکستان بود مصالحھ توسط کارمل چرا مورد قبول قرار نگرفت؟ این نظا

کھ صالحیت و اختیار عام و تام داشتھ و بھ میل خویش امکاناتی را در اختیار تنظیم ھای 
  . . . مجاھدین قرار میدادند 



پاکستان عالوه بر کمکھای بی حساب نظامی و مالی امریکا و متحدین عربی اش، کھ مستقیمًا 
 ملیون دالر امریکائی از امریکا کمک بالعوض ۶٠٠دراختیار آن قرار داده میشد، ساالنھ 

  .دریافت مینمود

آغاشاھی وزیر اسبق خارجھ پاکستان در مصاحبۀ خود با نشریۀ اختصاصی سندی مگزین 
زمانیکھ اتحادشوروی : " میالدی میگوید٢٠٠١چاپ لندن مورخ اول جوالی " روزنامۀ جنگ"

 ضیاالحق افسرده و غمگین بھ نظر تصمیم گرفت خاک افغانستان را ترک نماید، جنرال
 ملیون دالری امریکا کھ ساالنھ در اختیار پاکستان ۶٠٠ زیرا از کمک بدون عوض . میرسید

  ."قرار داده میشد محروم میگردید

 سال موجودیت عساکر روسی در افغانستان بھ اضافھ، کمک ھای بدون حساب ٩پاکستان طی 
 کھ تام االختیار آن نظامیان آنکشور بودند مبلغ و سیل آسای دنیای غرب و کشورھای غربی،

  . ملیون دالر بطور فوق العاده و بالعوض از امریکا کمک دریافت کرده است۵۴٠٠

کھ درآن سالح و مھمات نظامی » اوجری کمپ«یکی از دالیل عمده انفجار : "آغاشاھی میگوید
ای پاکستان خودشان را از کمک ھای امریکا بھ مجاھدین دیپو شده بود، آن بود تا نظامی ھ

پاکستانی ھا اوجری کمپ را منفجر . محاسبۀ امریکا کھ خواھان حسابدھی بود نجات دھند
ساختند تا بھ امریکایھا بگویند، ھمھ امکانات نظامی و راکتھای استینگریکھ بھ مجاھدین تعلق 

  ."داشت در نتیجۀ انفجار نابود شده اند

ار بھ آن عده افراد کارکشتھ ھای آشنا با ھرنوع بازیھای دراینجا باید اضافھ کرد، تا ھوشد
رنگارنگ کھ از دوستان دیروزی و امروزی خود دارند و امروز در حکومت و دولت صاحب 
قدرت اند داده شود کھ قرار معلوم در بسیاری موارد تاریخ تکرار آمده، الزم است احساس 

الحق ھوشیاری پیدا نمایند تا با استفاده از وطنپرستی و وطنخواھی شانرا تبارز داده مانند ضیا
 کشور زورمند و سرمایھ دار کھ بخاطر منافع خویش در کشورما ٣۶موجودیت بیشتر از 

  .حضور دارند مزد گرفتھ باالی خرابھ ھای وطن و مردم گرسنھ آن مصرف نمایند

 و مردم ھرگاه مصارف اتم سازی را گرفتھ نمیتوانید، حداقل مصرف سرکسازی، ملت سازی
  .گرسنھ و غمدیده را صاحب یک لقمھ نان ساختھ تصمین حیات نمایید

اسناد، شواھد و مدارک گواه بر اینست کھ منافع دوستان و دشمنان خارجی حاکمیت وسیلھ 
گردیده است، چون ادامھ . ا.خ.د.اصلی ناکامی سھ بار اعالن مصالحھ از جانب حاکمیت ح

  .میدانستندجنگ را در افغانستان بھ نفع شان 

ھرگاه ادعای نادرست را قبول نماییم کھ سبب ناکامی مصالحھ ملی، فالن گروپ و یا فالن 
اشخاص میباشد، پس سبب آن کامیابی افتخارآفرین و تاریخی دفاع از جنگ در جالل آباد با 

  قوای منظم پیاده و توپچی پاکستانی ھا و دفاع مستقالنھ از حاکمیت کیھا بود؟

توان با دوانگشت پنھان کرد، این اجنتان پرتاب شده و دشمنان داخلی و خارجی آفتاب را نمی
شخصیت پاکنھاد، رھبر خردمند و مبارز راستین حزب و زحمتکشان افغانستان زنده یاد ببرک 
کارمل و شیرمرد حزب داکتر نجیب اهللا شھید اند کھ زیر نامھا و فورمولھای خریده شده از 

 تفرقھ اندازی و تجارت سیاسی خودرا پیش میبرند، درحالیکھ آنھا خود دشمنان افغانستان اھداف



ھرگز و ھیچگاھی چنین و یا چنان ادعا ھای ناروا و ضد مشی حزب و ضدمردمی را در 
گفتار خود نیاورده و بھ چنین خرافات ایمان و باور نداشتند، از نام زنده یاد کارمل بزرگ تا 

ه کرد، حتی اکنون آن دو ھم نزد بعضی سیاست بازان کھنھ کار نجیب اهللا شھید نباید سوء استفاد
  .از نام زنده یاد خیبر شھید میخواھند سوء استفاده نمایند

ھرگاه ایشان حیات میداشت قبل برھمھ چنین پانیک در داخل حزب ایجاد نمیشد و چنان سیاست 
ھرگاه . آنھارا تخریب نمایندبازان ھم جرئت آنرا نمیکردند تا از نام و آرمان پاک و مقدس آنھا، 

ایشان حیات میداشت، بھ چنین افراد ھوشدار میداد کھ سیاست امروز تغییر کرده، ببینید امروز 
  . . . با کیھا مواجھ ھستید؟ وطن تان در حالت تجزیھ و تقسیم قرار دارد و دھھا سوال دیگر 

  د برفتی آتش زدی در دل و چون دو     ای دیر بدست آمده بس زود برفتی 

آیا بھ شما عزیزان روشنفکر و روشنبین، دموکرات و ترقیخواه کھ برای ساختمان جامعھ مدنی 
و زنده گی انسانی بھ نفع زحمتکشان و ھمھ مردم مؤمن وطن از زمانھ ھای پیش باھم 
شعارھای آزادیخواھی و پرچم مبارزه برحق مردم را شعار داده حفاظت میکردید، الزم و 

، اکنون آن پرچم و آن اھداف شریفانھ و انسانی را کھ بنام مردم و برای مردم ضروری میباشد
و ملت مظلوم افغانستان بلند شده بود، غیراستحقاق پارچھ پارچھ ساختھ باالی تقسیم باھم جور 

  نیامده بجنگید؟

مصیبتھای گذشتھ بخصوص دھۀ نود ھنوز ھم ختم نشده، در ھمھ عرصھ ھا ذھن و روان   
امعۀ افغانی را میرنجاند و تا ھنوز ھم اژدھای خودی مانند ضحاک خونخوار خون ناآرام ج

میخورند، الزم میدانید بحیث یک روشنفکر با وجدان و متعھد این ھمھ مصیبت ھا و رنج و 
درد وطن و وطندار را نادیده گرفت؟ الزم میدانید این سکوت و نا ُامیدی و این عقبگرایی را 

 غم انگیز دوران گذشتھ و جنگھای داخلی میباشد و روح و روان مردم کھ حاصل و میراث ھای
و آگاھان مردم دوست و وطنپرست مارا اذیت و آزار میدھد نادیده گرفت؟ مردم ما کھ تازه در 

 جانب خودشناسی میرفت و حق تشکیل ادارۀ خودگردان محلی را پیدا کرده بودند، ١٩٨٠دھھ 
 گی سیاسی و اجتماعی کشور را داشتند، موثریت و تالش سازنده ُامید باالبردن و باالرفتن زنده

برای بازسازی اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی را انتظار داشتند، کاھش فقر و بیسوادی، بی 
سرپناھی و بیماری و بی دوایی را حل شده میپنداشتند، تقسیم عادالنھ ثروت ملی را بھ سود و 

کش جامعھ صاحب اتحادیھ ھای صنفی شده بود، حق و رفاه عامھ حساب میکردند، اقشار زحمت
حقوق زن و اطفال بی سرپرست رسمیت پیدا کرده بود، مبارزه بخاطر تحقق یافتن سیاست آزاد 
و عادالنھ فرھنگی میان اقوام مختلف با فرھنگھای مختلف وطن ما، بدون ھرگونھ تعصب ادامھ 

غایرت با مقتضیات جھان پیشرفتھ را نداشت داشت و غیره و غیره ُامیدواریھا را کھ ھیچگونھ م
  چرا فریب بازیگران را خورده در دام گرایشھای سازشکارانھ و تسلیم طلبانھ افتاد؟

ما ھرگاه براستی ادعای مردم دوستی و وطنپرستی داریم، شرایط زنده گی و وضع کنونی 
فصل، چرا ما وطن و زحمتکشان وطن ُحکم میکند تا دست بدست ھم داده وصل نماییم نھ 

  .استراتیژی و ایدیولوژی بزرگ وطنپرستی و مردم پرستی داریم 

را بھ جزایر خورد و ریزه تقسیم . ا.خ.د.قھرمانانیکھ پرچم و پرچمداران و خانھ مشترک مان ح
نموده، این جسارت را حق طبیعی شان میدانیم و بھ ھر پرچمی و عضو پاک حزب، وطنپرست 



درا وارث مبارزات برحق مردم افغانستان میدانست و میداند، صدیق و متعھد دیروز کھ خو
افتخار باید کرد، اما ِگلھ مند آنیم، ھمانطوریکھ بلند نمودن پرچم جداگانھ را حق مسلم خود 

  .میدانید، کوبیدن میخ را بھ سایھ عزیزان نیک نام دیروزی تان ھم ناموجھ بدانید

  من از بیگانھ گان ھرگز ننالم

  ھ کرد آن آشنا کردکھ با من ھرچ

. ا.خ.د.از جانب دیگر وقتی شما ھرکدام در گروپھای خورد و ریزه ی جداشده از خانوادۀ ح
خودرا یگانھ پیروان صادق و قھرمانان روز معرفی میدارید و از خود با فھمتر و مستحق تر 

شد داده ھم دیگری را نمی شناسید، آیا کسیکھ چنین شخصیت ھا و چنین قھرمانان را ساختھ، ر
  قھرمانان را برایش قائیل نمیباشید؟) قھرمان(و بھ جامعھ تقدیم کرده، لقب 

چرا بھ تغییر زمان باور و ایمان نداشتھ باشیم؟ چرا میکانیزم معقول و سازنده را جستجو نکنیم؟ 
در سیاست موافق دایمی و مخالف دایمی ھرگز وجود ندارد، اما چیزیکھ بدون ھرگونھ تغییر 

  .یم وجود میداشتھ باشد، منافع ملی ما استبصورت دا

عزیزان ما کھ بیرقھای جداگانھ را بنام خود و مطابق شوق خود بلند نموده اند خود قضاوت 
نمایند بھمین تعداد گروھھا و بیرقھای رنگارنگ چندنفری با منافع مردم افغانستان مطابقت 

 ھا ھمرا با سلیقھ ھای مختلف زیر یک دارد؟ آیا بھتر نخواھد بود با ھمین تعداد گروپ و بیرق
بیرق و یک گروپ قویتر و نیرومند تر از ھروقت دیگر تحت نام جنبش چپ برای افغانستان 
شعار دھیم و برویم؟ آیا عزیزان ما از قدرت نمایی ھا و اقدامات عجوالنھ و زورگویی ھا، 

  ی برای آینده ندارند؟سیاستھای دیکتھ شده، اقدامات جبری و دیکتاتوری فردی گذشتھ، درس

بلی، بھتر است قبل از وحدت فکری، صداقت فکری، اعتماد و باور فکری را پیدا کرد، مگر 
جفا بھ آن صفوف پاک و باوجدان حزب و مردم درد دیده وطن جزای عمل ندارد؟ مگر خالف 

یی شعار عمل کردن، پنھان شدن، پنھان بودن و پنھان کردن از ھمفکران بازھم مارا بھ جا
خواھد رساند؟ مؤثر تر و کارا تر نخواھد بود تا صادقانھ از صد پارچھ بھ یک پارچھ ھدفمند با 
صداقت گفتار و عمل در برابر ھمدیگر قرار داشتھ باشیم؟ بحیث نیروھای متعھد سیاسی، در 
قدم نخست دموکراسی واقعی را در درون خود نھادینھ کرده نمیتوانیم؟ ما در حالت تعنھ قرار 

اریم، آیا ابتکار و جسارت آنرا در خود نمی بینیم تا این حالت شرم آور را بھ حالت افتخار د
  تبدیل نماییم؟

در وطن ما خون میریزد، آیا روشنفکر و یا روشنفکرانیکھ بھ مرض قبیلھ ساالری گرفتار شده 
زند، میتوانند اند، تا خودرا از ُبت پرستی، از قوم بازی، از گروه بازی و غیره جدا و دور نسا

شعار دردھا و رنجھای بیکران ستمدیدگان وطن و پاسداران راستین میھن و شھدای گلگون کفن 
  وطن را بدھند؟

گرایشھای رنگارنگ و وابستگی ھا بھ این و یا آن شخصیت، بھ گروپ، قوم و قبیلھ، سازمانھا 
یده، کارگران، و شخصیتھای خشک اندیش و نزدیک بین از غرور و اعتبار سرزمین ما کاھ

دھقانان و ھمھ زحمتکشان دردمند و عذاب کشیده وطن را برای سالیان دراز دیگر ھیزم 
  .سوخت اجنبیان خواھد ساخت



         بازھم سوال پیدا میشود، آیا میتوان با ھمان اشتباھات سیاسی و چپروی افراطی دیروزی
اقعی مردم و سرمایھ وطن، چشم و ُامیدی برای آینده داشتھ باشیم؟ در حالیکھ یگانھ ثروت و

چراغ، خرد و وجدان مردم رنجکشیده و عذاب دیده میھن را باید روشنفکران واقعی و مبرا از 
ھرگونھ تعصب و وطنپرست تشکیل دھد چرا آگاھان خوب میدانند کھ برعالوه ی ھمھ کمبودیھا 

ان فعلی افغانستان و مداخالت خارجیان و کمبودیھای رنگارنگ دیگری کھ دامنگیر دولتمرد
 کشور زورمند ٣۶میباشد، چرا بیشتر از شش سال است کھ با وصف موجودیت بیشتر از 

خارجی و یگانھ قدرت جھانی و تخصیص بودجۀ سرسام آور مادی و غیره نھ تنھا امن و امنیت 
ی در وطن نیامده بلکھ حتی بی امنی بھ دروازه ھای کابل رسیده، ھرگاه بی باوری و بی اعتماد

بین اراکین دولتی، حکومتی و پارلمان را یک جھت حساب نماییم، جھت دیگر قضیۀ عدم 
صداقت عدۀ زیادی از مسؤولین حکومتی و پارلمان و متنفذین حاکمیت کابل نسبت بھ دوستان 
خارجی شان میباشد کھ بھ یقین خرابی وضع و حوادث دلخراش روزانھ صحت موضوع را 

گذارش را بھ دشمنان مردم افغانستان و اطالعات فریبنده را بھ بیان میدارد کھ ممکن اصل 
دوستان خارجی خویش خواھند داد، چرا ھمھ میدانند نماینده گان مخالفین دولت اسالمی 
افغانستان و دوستان خارجی آنھا عمًال در دولت و حکومت و پارلمان حضور دارند و آنھا 

  .را گرگ میخوردخوب میدانند گوسپندی کھ از رمھ جدا شود آن

   در چشم جھان خلیل و نمرود یکیست       امروز بھای ھیزم و عود یکیست

عوامل زیادی دیگری ھم در جھت ناامنی و بی ثباتی حاکمیت فعلی وجود دارد کھ یکی از 
عوامل آن ممکن چیزیکھ از نظر من راه موفقیت را برای حکومت جمھوری اسالمی افغانستان 

ست کھ در دولت و حکومت اکثریت قدرتمندان طوری معلوم میشوند و یا محدود ساختھ این ا
در عملکرد خویش نشان میدھند کھ اھداف ھمدیگر را نمیدانند و از ھمھ مھمتر طوری افاده 
میدھند کھ حکومت و پارلمان اھداف اصلی دوستان خارجی و ناتو را و دوستان خارجی و ناتو 

افغانستان را درست نمیدانند، و یا اگر میدانند ممکن اھداف اصلی حکومت جمھوری اسالمی 
و دوطرف معاملھ میداند؟ ثانیًا عملکرد ) ج( خداوند      . . .برای ملت افغانستان تمثیل نمایند، 

شان نیز طوری نشان میدھد کھ باالی ھمدیگر باور و اعتماد کامل ھم ندارند یعنی باھم صادق 
کھ استراتیژی واحد و کارا ھم از خود نشان نمیدھند کھ یکی از نیستند، ثالثًا باید اضافھ کرد 

عوامل عمده شاید تضاد درونی نیروھای خارجی باالی تقسیم ھم نقش خودرا باالی دالیل فوق 
  .داشتھ باشد

ھمچنان نیروھای خارجی کھ داخل خاک افغانستان شدند با ھمان شعار و نیات کھ داخل شدند 
تند و زمان را از دست دادند، ثانیًا ھرگاه برنامھ و پالن قبًال ساختھ  نتوانس عمل نکردند و یا

شده خودشان نباشد و خود چنین وضع را ادامھ دھند، بسیار ساده بود کھ در ابتدا با ھمان 
اھداف کھ داخل افغانستان شده بودند بھ ھمان نیت عمل میکردند، یعنی آنچھ بودند و ھستند 

  .شان میدادند ممکن نتیجھ میداشتھمان قسم خودرا معرفی و ن

اکنون نھ تنھا مسؤولین دولت و حکومت بلکھ ھمھ مردم افغانستان خوب میدانند کھ آنچھ 
خارجیان میگویند نیستند، صرفًا نقش یک ممثل را بازی میکنند و ناگفتھ نماند کھ در اینجا بازی 

ام اوصاف میشناسد یعنی تا نقش آی اس آی پاکستان تعیین کننده است چرا ھردوطرف را با تم
کنون توانستھ است بازی را بھ بسیار ساده گی بھ نفع پاکستان انجام دھد، حتی تا حدود توان و 

  .امکان در شعار آوردن دموکراسی ھم پای بوش و بلیر را لغزاند و بی اعتماد ساخت



  ت بھ تسبیح و سجاده و دلق نیس                 عبادت بھ جز خدمت خلق نیست

امروز مردم افغانستان بی باورند و سوال دارند کھ آیا معیار پیاده کردن دموکراسی توسط افراد 
  کلیدی و مؤثر باالی حاکمیت کھ عمًال خود ضد دموکراسی و ترقی اند قابل قبول میباشد؟

ببرک کارمل رھبر زحمتکشان افغانستان و بھ ادامھ داکتر نجیب اهللا دایمًا نیت و آرزوی 
ن مردم افغانستان را بررسی کرده تبدیل کشور را بھ مکان تروریستی پیشبینی میکرد کھ دشمنا

بعد گذشت بیشتر از بیست سال ھمھ دیدیم کھ واقعًا افغانستان بھ خانۀ امن برای تروریستان بین 
المللی تبدیل شد و یقین کامل دارم اکنون ھمھ مردم دنیا این واقعیت گفتھ ببرک کارمل را کھ سھ 

  .دھھ قبل پیشبینی کرده بود تائید خواھند کرد

ھرگاه وضع سیاسیی اوپراتیفی نیم قرن اخیر را بررسی نماییم روشمن میگردد کھ ساختن شبکھ 
ھای تروریستی و ساختن گروپھای متعصب، افراطی و بنیادگرا کھ تشنج و خشونت شان 

ین کشورھای زورمند خارجی امروز دنیا را بھ وحشت انداختھ، برنامۀ کاری و اپراتیفی ھم
میباشد کھ باالی کشورھای جھان سوم از جملھ افغانستان با افسانھ ھای رنگارنگ تحمیل 

  .میگردد کھ چنین بازیھا سابقھ طوالنی دارد

ھرگاه حوادث گذشتھ چھار دھھ اخیر را درنظر گیریم از جملھ زمینھ چینی برای سقوط 
یھای کھ مانند داستانھای قصھ در قصھ یعنی بازی جمھوری دموکراتیک افغانستان ھم با باز

باالی بازی ساختھ تا پایھ ھای حاکمیت را لرزان و صفوف و کادرھای حزبی و مردم را نسبت 
بھ آینده کشور، حزب و سالمتی کابل بھ تشویش انداختند، بخصوص کھ یک تعداد ھیأت 

زبی باھم جور آمدند، درحالیکھ رھبری چپ و راست در خفا ُپت و پنھان از مردم و خانوادۀ ح
از مراجع رسمی و نھ از چینلھای حزبی، انکشاف حوادث بھ اعضای حزب و مردم نمیرسید، 
یگانھ مرجع خبررسانی روابط شخصی بود، بدتر از ھمھ عدۀ از رھبران حزبی و دولتی آگاه 

م تشویش را از حوادث، ماھھا قبل از لحاظ آرامش بعدی برای اعضای خانوادۀ خویش ھم کدا
نداشتند و دایمًا برای صفوف حزب، کارمندان دولتی و مردم اطمینان میدادند کھ خیرحیریت 

  .است، بھ ھیچصورت شمارا تنھا و بی سرنوشت رھا نمیکنیم

آیا چنان اعمال خالف ھمھ نورمھای اخالقی حزبی و دولتی و وعده و وعیدھایکھ قبًال در 
ز بیگانھ پرستی، یکھ تازی و بی اعتمادی، بزدلی و بی مجالس و از طریق نشرات میگفتند ج

ایمانی، ترس و معاملھ گری، بی اراده گی و بی عقیدتی، تسلیم طلبی و قدرت طلبی چیزی 
  دیگری میتواند باشد؟

فکر میشود بھ بازی گرفتن ما از جانب دوستان و مخالفین خارجی آنزمان چنان بود تا فروپاشی 
و حزب وطن باید خالصھ و ختم گردد، . ا.خ.د.دۀ از رھبران ححزب و حاکمیت در وجود ع

چنانچھ رھبران حزب آنچھ میکردند و یا میگفتند باور و اعتقاد کامل نداشتند و تا کنون ھم 
  .ندارند

حوادث کنونی بیانگر آنست کھ تاریخ یکبار دیگر تکرار خواھد شد، چنانچھ موجودیت ناتو و 
گونی در ھمھ عرصھ ھا دیده میشوند و از جانب دیگر بی ھمھ قوتھای خارجی در یک ناھم

باوری بھ جایی رسیده است کھ تقریبًا اکثریت فامیل و خانواده ھای مسؤولین امور در خارج از 



بیمورد نخواھد بود بی تفاوتی تعدادی از ھیأت رھبری و پارلمان . کشور زنده گی دارند
  .ک مشت نمونۀ خروار خالصھ نمایمحاکمیت اسالمی افغانستان را با یک مثال کوچ

 در تلویزیون شبکھ آریانا، مردی ظاھر شد ٢٠٠٨ -١ -١٨/١٩ھنگام نوشتن سطور متن ھذا 
از : (کھ از خجلت باال دیده نمیتوانست، وجودش میلرزید و درحالت گریھ بھ خبرنگار میگفت

و بھ دنیا آمده ی گرسنگی و سردی شدید ھوا بخاطر یک لقمھ نان و خرید ادویھ مریضش طفل ن
، درحالیکھ ملیاردھا دالر از . . .)خودرا کھ دوماه داشت بھ قیمت دوھزار افغانی فروختھ است 

 نوامبر ٢١) ایرج(یک راه داخل افغانستان و از راه دیگر خارج شده و یا قرار گفتھ شھباز 
 صرف تأمین  تنھا بیشتر از صد ملیون دالر٢٠٠۵تا سال : "سی گفت بی بی  از رادیوی٢٠٠۵

  . . .".مصارف مشاوران وزارتخانھ ھا شده است 

 کشور زوردار و ٣۶میتوان این مالمتی را ھم کار تقدیر دانست کھ با داخل شدن بیشتر از 
برای تائید گفتھ ھای فوق . سرمایھ دار، مردم افغانستان را کمزورتر و بیچاره تر ساختھ میرود

 مجددی اولین ممثلی دولت اسالمی افغانستان و خلص گفتھ جناب محترم حضرت صبغت اهللا
رئیس مجلس سنای فعلی را بیاد بیاوریم کھ ندامت خودرا بحیث شخصیتی کھ اولین بار فتوای 

چھ کارھا : ". . . جھاد را صادر کرده بود، در یکی از مصاحبھ ھایشان جمع بندی کرده گفتند
، واهللا اگر کمونستھا این کار را کرده باشند یا کھ نشد، واهللا اگر روسھا این کارھا را کرده باشند

ھیچکسی دیگر، واهللا ما خجالت میکشیم کھ نام مجاھد را بگیریم، عزتی را کھ خدا برای مجاھد 
  . . .".داده بود، بھ زمین زده شد 

بنًا درست نخواھد بود تا بھ اصطالح برف بام خودرا باالی دیگران انداخت، جنگی را کھ از 
افغانستان تحمیل شده بود و رقابتھای منطقوی و قدرتمندان بزرگ خارجی دراین بیرون بر 

  .جنگھا سرمایھ گذاری کرده بودند، جای پرده پوشی و کتمان اصًال وجود ندارد

اما در جنگھای مستقالنھ کھ برای کسب قدرت و چپاول صورت گرفتھ گناھکاران خودرا 
  .اسندمیشناسند و دیگران ھم ایشانرا خوبتر میشن

) دستپاکی ھمھ گناھکاران(این ھم بی انصافی خواھد بود تا خلق و پرچم را بھ اصطالح عام 
تبلیغ نمایند و ھر ملزم و ھر متھم در گفتار، نوشتھ ھا و مصاحبھ ھای خود راه ساده و راه 

ق نجات و فرار خویش را، با یک ُپررویی دور از اخالق افغانی، با وارد نمودن اتھام باالی خل
اما بیخبر از آن اند کھ در میان مخالفین ھم انسانھای حق بین و عادلی کم . و پرچم جستجو نماید

. نیستند کھ نمیخواھند از حقیقت چشمپوشی نموده و بھ اصطالح آخرت خویش را خراب نمایند
طور مثال شخصیت شناختھ شدۀ جھادی مولوی عبدالباقی ترکستانی کھ در تلویزیون 

در طول : " ضمن صحبتی خطاب بھ مردم مزارشریف چنین گفتند١٣٧٣مزارشریف در 
چھارده سال حکومت، کمونیست ھا یک سوزن ملت و دولت را چور نکردند، ولی ما مجاھدین 

  ".در ظرف یکسال یک سوزن برای دولت و مردم باقی نگذاشتیم

لیستیک محاسبھ ھرگاه معیارھای سنجش کور کورانھ مورد بررسی و ارزیابی قرار نگیرد، ریا
 الی سقوط حاکمیت در ١٣۵٧ ثور ٧شود کھ ممکن تاریخ بوقتش چنین خواھد کرد از ابتدای 

، مقصد اصلی دوطرف جنگ، مقدم برھمھ خارجیان است کھ جنگ را تحمیل ١٣٧١ثور 
کردند، اما اسناد و مدارک واضح میسازد کھ بعد سقوط حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک تا 



سؤول جنگ فاجعھ بار توأم با درد و رنج و آالم مردم افغانستان خود افغانان آمدن طالبان م
میباشند کھ برعالوه گفتھ ھای فوق و اسناد و مدارک و شواھد عینی از جملھ با آوردن یک 

  :مثال زیر بسنده میشوم

بارزترین عنصر : " تذکر داد کھ١٩٩۴ نومبر ٢۵پروفیسور ارماکورا طی مصاحبۀ بھ تاریخ 
 دست ناخورده باقی مانده بود، اکنون ١٩٩٢ست کھ کابل پایتخت کشور کھ الی ماه اپریل این

گروه ھای رقیب پایتخت را ویران کرده اند کھ اکنون بھ تودۀ خاکی تبدیل شده . ویران شده است
  .".این تأثرآورترین و بارزترین چیزیست کھ من مشاھده کرده ام. است

  میبینماین چھ شوریست کھ در دور قمر 

  ھمھ آفاق، ُپر از فتنھ و شر میبینم

مردم افغانستان از دیو و دد ملول اند، انسانرا آرزو دارند، انسانیکھ بخاطر جامعھ بدون تبعیض 
  .و تمایز قومی، زبانی، نژادی، مذھبی، ملی و جنسی مبارزه نماید

. . .  است شرایط کنونی وطن را کھ چھ میخواھد، بھ چھ ضرورت دارد یا راه حل در چھ
میتوان از متنی پیدا کرد کھ شخصیت سیاسی و نظامی، کارآگاه و کارفھم افغان، سترجنرال 

ترکیۀ عثمانی کھ در قرن نزدھم دستخوش طوفانھا و جنگ ھای : "عظیمی فرموده است نبی
مھیبی شد، اروپائیان آرام آرام بخش ھای بزرگ آنرا متصرف شدند و امپراطوری عثمانی 

و .  از اثر ھمین جنگھا بھ کشور نیمھ مخروبھ، با اقتصاد ورشکستھ تبدیل شدضعیف شد و
و بھ ھمین مناسبت مورد تھاجم . مجبور گردید تا بقای خودرا در اتحاد با آلمان جستجو نماید

قشون دول متفق قرار گرفت، بطوریکھ بخش بزرگ آنرا کشور ھمسایھ اش یونان اشغال کرد 
درھمین آوان . ی استانبول نیز تحت سلطھ و سیطره انگلستان درآمدو مرکز خالفت عثمانی یعن

قوتھای .  م١٩٢١مصطفی کمال وارد صحنھ شد و توانست روح تازۀ بھ ملت بدھد و الی سال 
نظامی یونانی را شکست دھد و با درایت و تدبیر سیاسی و نظامی، قوتھای متفقین را از کشور 

  . تمامیت ارضی آن دفاع نمایداخراج نموده از استقالل ملی کشور و

بھمین خاطر است کھ مردم ترکیھ اورا بمثابۀ یک قھرمان ملی، ارج و احترام گذاشتند و بپاس 
  .خدمات اش، وی را بحیث اولین رئیس جمھور کشور برگزیدند و رئیس حزب ترکیۀ جوان شد

بر ارادۀ مردم بنا» خالفت«خالفت و جمھوریت از ھمدیگر جدا شدند و پس از فاصلۀ یکسال 
منحل گردید و بدینترتیب کشور ترکیھ و مردم مسلمان و خداپرست آن تحت ادارۀ مصطفی 
کمال پاشاه راه ترقی و پیشرفت را پیمود و از خرابھ ھای امپراطوری عثمانی، ترکیۀ نوین و 

و بھ ھمین خاطر است کھ اکنون با گذشت یک قرن ھنوزھم . پیشرفتھ امروزی سر بلند کرد
  .".فی کمال را کمال اتا ترک میخوانند و یادش را گرامی میدارندمصط

مردم افغانستان ھم یگانھ آرزوی شان از جامعھ جھانی، در رأس ایاالت متحدۀ امریکا، ھمین 
است تا بخاطر ختم بحران آنچھ را خودشان در طول سالیان متمادی بخاطر پیروزی در جنگ 

نمایند تا ھم خودشان و ھم مردم افغانستان از شر شان علیھ شوروی وقت کشت کرده بودند درو 
واقعیت . رھایی و نجات پیدا کنند و تاریکی تحمیل شده را بھ روشنی طبیعی تبدیل بدارند

دردناک دیگری ھم وجود دارد کھ بدبختانھ در چنین یک حالتی کھ در کشورما فقر بیداد میکند، 



 قوم و قبیلھ پرستی، زبان و سمت گرایی و عدۀ از روشنفکران سرکاری نھ تنھا خود بسوی
غیره و غیره میروند، بلکھ دیگران را نیز در این قرن بیست و یکم و عصر تسخیر ستاره ھا و 

  .تمدن امروزی، تشویق میکنند

بازھم سوال پیدا میشود، آیا شرم آور نخواھد بود کھ ما با این پدیدۀ قرون وسطایی در قرن 
ییم؟ آیا میخواھید ھنوز ھم دشمنان مردم افغانستان در نتیجۀ ادامۀ بیست و یکم زنده گی نما

جنگ و خونریزی و بی اتفاقی در کشورما از خون و گوشت و پوست ھموطنان زحمتکش، 
  رنجدیده و داغدیدۀ ما تغذیھ شده و انرژی بگیرند؟

  و بھار جاوید مرا) قلب وطن (    درھم مشکن گوھر ُامید مرا

مردمخواھی را چرا مردود میشمارید؟ آیا حاضر ھستید بخاطر دیروز خط مصلحت خواھی و 
امروز را از دست دھید و بخاطر امروز فردا را نادیده گرفتھ جای مصلحت و تفاھم را بھ 
امتیازطلبی بدھید؟ آیا بحیث قشر آگاه و بالنده خودرا قرضدار مردم حساب نمیکنید و مردم این 

عی ارزشھای کھ دموکراسی را میشناسد و میاورد، بدانند و حق را ندارند از شما تعریف واق
بشنوند؟ چرا در موارد حوادث و عملکردھا با شفافیت موضعگیری صورت نمیگیرد؟ اسناد و 
مدارک ثابت میسازد کھ بازی بزرگ برای منافع بزرگ شان ھمانطوریکھ در کشانیدن پای 

عیف کردن شخصیت ھای ملی و سقوط روسھا بھ افغانستان نقش برازنده را داشتند، در تض
عدم موافقت بھ وحدت مجدد و سنگ اندازیھا واضح میسازد کھ . حاکمیت ھم تعیین کننده بود

حتی شکی آن میرود کھ در ایجاد گروپھای جدیدی جداشده از خانوادۀ حزب دموکراتیک خلق 
م اجنتان نفوذ داده افغانستان کھ با تشکیالت خورد مشکالت بسیار بزرگ را ایجاد کرده اند ھ

  .شده ریشھ دوانده باشند

بھمین دلیل و دالیل دیگر الزم است ما باید قبل ازھمھ ِخرد را حاکم سازیم، ھرگاه چشمان ما 
تاریک می بیند قلب ما باید روشن ببیند و ضربان این قلب گرم خودرا با مغز سرد بھ قلب 

تند و ما بھ قیمت خون شان در داخل و ملیونھا انسان مظلوم و ناتوان وطن کھ مالیھ پرداخ
خارج از کشور از تحصیالت عالی برخوردار شدیم، پیوند دھیم، و این خانواده پاشان و حزب 
مان را با ھمکاری و ھمیاری سازنده بشکل واقعی آن دوباره منسجم و یکپارچھ ساختھ و 

ما برای اتحاد و .  بگیرندنگذاریم آنرا بھ اصطالح کامًال از بنیاد ویران نمایند و جایش را
  .وحدت دوبارۀ فکری بھ برنامھ ھای بسیار کوتاه مدت سھ ماھھ و ششماھا ضرورت داریم

ھرانسان روشنفکر وطنپرست و متعھد کشور میداند کھ وظیفۀ امروز ما در شرایط موجود 
ھمسایھ ھای مغرض و درکمین . کشور چھ باید باشد؟ سیاست خارجی وطن بھ نفع ما نیست

شستۀ نمیگذارند جامعھ جھانی نیکنام از افغانستان خارج شوند، تالش دارند آنھا را علیھ فرد ن
فرد افغانستان تحریک نمایند و مواجھ سازند، وضع جھانی ھم برھم و درھم دیده میشود، داخل 

  .وطن را ھم اجنتان بھ نفع بیگانھ گان گرفتھ است بخصوص ھمسایھ خشن ما پاکستان

در وطن ھوشدار میدھد کھ ھرگاه بھ ھراندازه تشنج بیشتر گردد، بھ ھمان اندازه شرایط کنونی 
تولید صنعت سالح، خشونت و نفوذ دشمنان وطن بیشتر میگردد و بھ ھمان اندازه کھ تولید 
سالح، خشونت و نفوذ دشمنان مردم وطن بیشتر شد، بھ ھمان اندازه تلفات انسانھا بیشتر 

  .د بھ ارمان و اھداف انسانھای متعھد مطابقت ندارد میگردد کھ این نوع برخور



اکثریت فرزندان روشن ضمیر وطن کھ نیت، آرزو و اھداف دورنمایی شان اعمار جامعھ 
مبتنی بر عدالت اجتماعی بود در یک زمان کوتاه با رعایت ھمھ عنعنات و رسوم و رواج 

 حمایت اکثریت مردم و نیروھای مردم مسلمان افغانستان، با وصف مداخلھ آشکار مخالفین، از
ترقیخواه و ملی برخوردار بوده و بھ پیروزی ھای چشمگیری نائل آمدند و این روند با شور و 
شوق جریان داشت کھ تشکیل جبھھ وسیع ملی پدروطن و دھھا سازمان اتحادیھ ھای کارگری با 

ک جوانان و زنان، بیشتر از دھھا ھزار عضو، کوپراتیفھای زراعتی، سازمانھای دموکراتی
اتحادیھ ژورنالیستان، اتحادیھ ھنرمندان، اتحادیھ نویسنده گان، شورای اسالمی و جرگھ ھای 
قبایل و غیره تحوالت بنیادی و انکشاف در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرھنگی و 
. علمی در کشور ما از جملھ دستاوردھای بودند کھ نصیب آن مردم عذاب دیده گردیده بود

اکنون این اھداف مقدس و پاک برای اعمار یک جامعھ بدون استبداد فقط و فقط در اتحاد و 
تشکل ھمھ نیروھای چپ بخاطر ساختمان جامعھ دموکراتیک، آزاد و مستقل و تأمین عدالت 

 !اجتماعی میسر شدنی میباشد و بس 
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