هموطنان گرامی !
رفقا و دوستان عزيز !
دوسال و اندی پيشتر از امروز ،کميتۀ فعالين حزب دموکراتيک خلق افؽانستان  ،طرح « خطوط اساسی
اهداؾ مرامی و برنامۀ ح .د  .خ .ا » ،را تدوين و به هدؾ نظرخواهی درمعرض مطالعۀ رفقاء  ،دوستان
و کليه هم ميهنان شريؾ و آگاه مان ،درسايت سپيده دم به نشر سپرد.
از آن تاريخ تا کنون شمار زيادی از رفقاء و دوستان عزيز با ابراز و ارسال نظريه ها ،انديشه های
تاييدی و انتقادی و پيشنهادهای سازندۀ خويش ( کتبی ـ تلفونی ـ پُست الکترونيک) ،ما را افتخار بخشيدند و
درتکميل و ؼنام ندی طرح ارائه شده بسيار دوستانه ياری رسانيدند که بدون شک اين لطؾ رفيقانۀ ايشان در
نزد ما ازاعتبار و ارزشمندی بسزايی برخوردار می باشد.
کميتۀ فعا لين ح.د.خ.ا  ،بربنياد همين اصل و به منظور ارج گذاری به ديدگاهها  ،افکار ،نظريه ها و
پيشنهادهای سازنده و مفيد رفقا و دوستان گرانقدر و مطابق به اقتضای شرايط حاضر و با درنظرداشت
تؽييرات و تحوالتی که طی اين مدت بوقوع پيوسته است ؛ روی طرح قبلی خود بازنگری کرد ودرروشنی
ديدگاهها  ،نقاط نظر و پيشنهادهای اصولی رفقا و دوستان  ،طرح تکميلی را جهت مطالعه و استفادۀ همه
سنگردارا ن جبهۀ پيکار و مبارزۀ هدفمند سياسی ،بخاطر نجات وطن از وضع مصيبت بار کنونی و
ساختمان جامعۀ نوين درافؽانستان ،به پيش کشيد.
ازبرکت برخورد مسإوالنه و تبارزاحساس ميهن پرستانۀ دوستان و رفقاء ،اين مؤمول و رسالت انجام
پذيرفت و اينک طرح تکميل شده  ،باری :
ـ بخاطر زد ودن رنجهای بيکران مردم ستمديدۀافؽانستان؛
ـ با ايقان شکست ناپذير به پيروزی مردم بپا خاستۀ افؽانستان درمقابل دشمنان داخلی و خارجی؛
ـ با اعتقاد خلل ناپذيربه توانايی سياسی واحساس وطنپرستانۀ کليه نيروهای ترقيخواه و تحول طلب
کشور؛
ـ با ايمان راسخ به ارادۀ خارايين فرزندان صديق ميهن ،درامر دفاع ازاستقالل و حاکميت ملی ،حراست
ازتماميت ارضی افؽانستان و تحکيم وحدت ملی همه اقوام و مليتهای برادر و باهم برابر ساکن درکشور؛
ـ با باورکامل به دستيابی به اتحاد و فشردگی صفوؾ رزمندگان آگاه و انقالبی ميهن و رسيدن به وحدت
نيرومند ( درنظر وعمل ) مبارزان راستين راه ترقی ،صلح ،پيشرفت اجتماعی و برقراری نظام سياسی
مردم ساالر ،برپايۀ دموکراسی و عدالت اجتماعی؛
ـ با پابندی به اصول زرين و تابناک مبارزۀ طبقاتی ،در روشنی انديشه های پيشرو عصر ،بمنظور
ادامۀ پيکارانقالبی درجهت ريشه کن ساختن انواع ستم ودفاع از آزادی و منافع زحمتکشان؛
ـ و درؼايت امر ،بخاطر اعمار مجدد وشگوفايی سرزمين آبايی مان و به اميد اتحاد و باهمی کليه نيرو
های آزاديخواه  ،صلحدوست و ترقی پسند وطن مان ،درراه تؤمين صلح ،استقرار نظم و امنيت سراسری
درکشور و برچيدن بساط جنگ و جنگ افروزان داخلی و خارجی  ،در افؽانستان عزيز...
طرح « خطوط اساسی اهداؾ مرامی و برنامۀ ح .د .خ .ا را مبنی بر اوضاع و احوال کنونی در
سطح کشور -منطقه و جهان » ؼرض ابراز نظرنهايی و استفادۀ سودمند ،به پيشگاه هموطنان عزيز ،رفقاء
و دوستان رسالتمند ميهن  ،تقديم ميدارد.
با عرض حرمت

کميتۀ فعالين
ح .د .خ .ا
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طرح:
خطوط اساسی اهداؾ مرامی وبرنامۀ حزب دموکراتيک خلق افؽانستان مبتنی براوضاع واحوال
کنونی درسطح کشور  -منطقه و جهان
مروی به پيشينۀ تاريخی جنبشهای آزاديخواهی درافؽانستان:
تاريخ پنجهزارسالۀ سرزمين مرد خيزآريا نای کهن ،خراسان ديروز و افؽانستان امروز ،ازآؼاز تا به
مرحلۀ کنونی ،مملو ازصحنه های پيکارحق طلبانۀ زحمتکشان درضديت با بيداد ستمگران بوده ،آباء و
اجداد باشهامت مان درطول زمانه ها ودرادوارمختلؾ ،باريختن خون خود درراه حق وعدالت ودفاع
ازآزادی -شرافت وکرامت انسانی ،حماسه های جاويدان آفريدند ،که بدون شک سلسلۀ آن تا تحقق کامل
برابری اجتماعی و حصول کليه ارزشهای درخورجامعۀ فاقد ظلم وبهره کشی وتؤمين زندگی آبرومند و پراز
خوشبختی ،ادامه خواهد يافت.
واما دراين ميان ،نيمۀ دوم سدۀ نزدهم برای توده های تحت ستم در افؽانستان ،در راستای پديدارشدن
ونشر افکار وعقايد سياسی نوين وشکل گيری نهضت فکری روشنگرانه ،ازاهميت ويژه ای برخورداراست.
دراين دوران ،مردم ؼيور و آزادي دوست افؽانستان ازيک طرؾ زجر پاشنه های آهنين ادارۀ
استبدادی سرداران مطلق العنان را می کشيدند وازسوی ديگر در مقابل استيالگری ودسيسه سازی های
سياسی -نظامی پی درپی استعمارانگليس ،توسعه طلبی های تزار روس ونيات شوم دولت قاجار ،با تمام
توانايی فزيکی و استعداد معنوی استاد ه گی می کردند وتوطئه های رنگارنگ آنها را درمواقع الزم خنثی
می ساختند.
به هرحال ،نخستين نشانۀ بارزحرکت روشنفکری درافؽانستان نشر جريدۀ شمس النهاردرسال 2781
و اولين حلقۀ تشکيالتی جنبش فکری ترقيخواهانه " انجمن سراج االخبار" (  2090 -2091م ) بود که
چراغ معرفت بسوی تمدن دنيای نوين را  ،روشن ساخت.
مبارزات آزاديخواهانه و وطنپرستانۀ ضد استعماری زحمتکشان ميهن ما به رهبری مشروطه خواهان
اول ( هرچند ارتجاع سلطنتی مدافع منافع استبدادی فئوداليسم ،به دستور استعمارگران انگليسی اين جنبش
فکری را بطرزوحشتناک سرکوب کرد) و دوم ،تهداب نهضتهای روشنفکری ترقيخواهانۀ بعدی را
درجامعۀ استعمارزدۀ افؽانستان گذاشتند که ثمرۀ آن حصول استقالل سياسی کشور وگسسته شدن زنجيرهای
ستم وانقياد بردگی استعماری بود.
پس ازپايان جنگ سوم افؽان -انگليس وشناسايی رسمی استقالل افؽانستان  ،درپرتو افکارتحول پسندانۀ
نهضت امانی ،روزنۀ رهيابی انديشه های مترقی دربين قشر روشنفکرجامعه بازشد ؛ ولی بزودی اين
نهضت با توطئه های سازمان يافتۀ جيره خواران استعمارانگليس واشتباهات مشهود ازسوی رهبری دولت
خدشه دار گرديد ودرنتيجه ارتجاع سياه باالی جنبش نوبنياد مردم افؽانستان ،سايۀ شوم خود را افگند ويک
عقبگرد سياسی -اقتصادی و فکری بسيار خطرناک را به همراه آورد و سبب ؼصب قدرت توسط عمال و
جواسيس ديره دونی انگليس شد .
دردورۀ استبداد خونين محمد نادر شاه ،مطابق به نقشۀ شيطانی انگليسها ،خنجرتيزحاکميت دولتی،
زيادی ازمشروطه خواهان
درگام نخست طرفداران و هواخواهان نهضت روشنفکری را نشانه گرفت؛ شمار ِ
و مبارزين ملی معرکۀ استقالل قربانی دسايس جنايتکارانۀ رژيم ارتجاعی وضد ملی وابسته به استعمارشدند
و عدۀ ديگر يا تحت پيگرد قرارگرفتند -يا تبعيد گرديدند ويا درزندان ها وسياه چال ها جان باختند که اين
وضع تا ختم جنگ جهانی دوم ،ادامه پيداکرد.
درسال  2098موازی با ورود تؽييرات اثربخش سياسی درمنطقه ودر سياست جهانی ،درافؽانستان نيز
برخالؾ انتظار و آرزوی هيؤت حاکمه ،تحوالتی به سود نيروهای مترقی ووطنپرست رخ داد ومبارزۀ
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سياسی بخاطررهايی ازپنجه های خونين فقر ،جهل وگسترش آزادی وعدالت اجتماعی ،با وجود سنگ
اندازی های نظام ستم شاهی ،حيات دوباره يافت و وارد مرحلۀ نوين خود شد.
درفصل جديد مبارزات سياسی روشنگرانه درافؽانستان ،منورين و شيفتگان آزادی و ترقی ،در
سنگرهای پيکارحق طلبانه به هدؾ بسررسانيدن خدمت صادقانه به مردم  ،احزاب و نهادهای سياسی
( حزب ويش زلميان ،حزب وطن ،حزب خلق ،حزب سری اتحاد ،اتحاديۀ محصالن کابل) را تشکيل دادند و
ازجمله ارگانهای نشراتی آنها (انگار ،ولس ،وطن ،ندای خلق) درتنويرافکار وطنپرستان سهم ارزنده گرفتند.
پيروزی روشنفکران به حمايت و پشتيبانی توده های مردم درانتخابات شهرداری کابل ومبارزات دورۀ
هفتم شورای ملی ( مشروطيت سوم)  ،محافل مربوط به ارتجاع کهنه کارسلطنتی وطرفداران نظام ملوک
الطوايفی را درهراس انداخت ولرزۀ آن اندام حکومت پوشالی وضد مردمی را ازبنياد تکان داد ،تا اين که
نمايندگان سرسپردۀ ارتجاع وامپرياليسم دست به کارشدند وجنبش سياسی وطنپرستانۀ مردم افؽانستان را با
تحميل زجر و شکنجه  ،سرکوب و بگونۀ خشن درنطفه خفه ساختند؛ احزاب سياسی ممنوع وسراپای جامعه
را سايۀ ديکتاتوری وحشتناک فرا گرفت.
ازآن جايی که زند گی وزمان ،برخالؾ آرادۀ اربابان قدرت ،توقؾ را نمی پذيرد؛ بنابران رکود وبن
بست سياسی ده سالۀ کشور ،درنتيجۀ بروز تحوالت سياسی درسيمای جهان و منطقه و وارد آمدن تؽييرات
اقتصادی واجتماعی درعرصه های پالن گذاری و ايجاد زيرساختهای اقتصای وفرهنگی وبالنتيجه رشد
سطح آگاهی جوانان ،دانش آموزان  ،دانشجويان  ،روشنفکران وفرهنگيان کشور ،نهضت دموکراتيک ضد
استبدادی جامعۀ افؽانستان را د وباره جان تا زه بخشيد و ازجملۀ پيشگامان اين جنبش ،فرزندان برومند و
فداکارميهن مان ،که اززندانهای مخوؾ و مرگبار آل يحی جان به سالمت برده بودند ،با آؼاز پيکارهای
سرنوشت ساز ،نظام سلطنتی را به دادن بخشی از خواستهای اساسی وبرحق مردم ،ازجمله اعالن شاهی
مشروطه وا داشتند  ،که درنتيجه زمينه های نسبی مساعدی برای تبارزمظاهر دموکراسی وتا حدودی ايجاد
فضای بازسياسی برای ترويج انديشه های ترقيخواهانه و فعاليتهای سياسی نهضت دموکراتيک وعدالتخواه
کشورپديد آمد.
سرانجام درروشنايی پاره ای از اصول و ارزشهای دموکراتيک مندرج درقانون اساسی جديد افؽانستان
مصوب ماه ميزان سال  ، 2191جمعيت دمو کراتيک خلق بمثابۀ يک پديدۀ قانونمند ،وارث وادامه دهندۀ
سنن پسنديده وپرافتخار مبارزات ضد استعماری وضد استبدادی خلقهای ستمديدۀ افؽانستان ،با تدوير کنگرۀ
اول و انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کميتۀ مرکزی و گزينش نورمحمد تره کی بحيث منشی عمومی و
ببرک کارمل بصفت منشی کميته مرکزی ،به تاريخ  22جدی 2191خورشيدی )  )1/ 1/ 1965تؤسيس
گرديد وصفحۀ نوينی را درتاريخ پيکار ميهن دوستانۀ نيروهای انقالبی افؽانستان ،گشود که بعداً بنام ح .د.
خ .ا مسمی شد.
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بخش اول
نگاهی به فعاليت های ح .د.خ .ا پس ازتأسيس آن :
قانون مندی درپيشگيری مبارزه درراه منافع حياتی زحمتکشان ؛ دفاع ازاستقالل ملی ( سياسی و
اقتصادی) و تماميت ارضی کشور؛ سازماندهی مبارزات برحق ( سياسی و صنفی) اقشارمردم  -ضرورت
بنيان گذاری ح .د .خ .ا را به مثابۀ يک نهاد سياسی متشکل ،بخاطر سمتدهی درست و آگاهانۀ مبارزۀ
سياسی منحيث يک نياز مبرم تاريخی درجامعه ،تسجيل کرد.
درآن برهۀ تاريخی وطن ما ،ح .د .خ .ا اولين تشکل سياسی بود که در روشنی جهان بينی علمی به
تشريح اهداؾ مبارزۀ سياسی ( به مفهوم واقعی کلمه ) دردرون جامعه پرداخت وتضاد موجود ميان
نيروهای مولده ومناسبات توليد را عامل بد بختی توده های زحمتکش دانست ،که اين موضعگيری انقالبی
درنخستين روزهای پس ازتدوير کنگرۀ حزب و نشر " مرام دموکراتيک خلق " درشماره های اول و دوم
جريدۀ خلق  ،ارگان نشراتی " جمعيت دموکراتيک خلق"؛ خشم محافل ارتجاع داخلی  ،استعمار ،امپرياليسم
وعمال منطقه يی آنان را برانگيخت.
ح .د .خ .ا ازبدو تؤسيس خويش  ،درمبارزۀ سياسی اجرای وظايؾ آتی را درسرلوحۀ کار و فعاليت
خود قرارداد:
درعرصۀ داخلی :تحکيم استقالل ملی ،دفاع ازحاکميت ملی وتماميت ارضی ؛ رفع عقب ماندگی
سياسی واقتصادی  ،رهايی ازقيد وبند مناسبات توليدی پوسيدۀ فئودالی وما قبل آن ،ازطريق ايجاد موسسات
صنعتی کوچک وبزرگ و رشد سريع صنايع ملی؛ حل عادالنۀ مسؤلۀ زمين وآب ونوسازی سيستم های
آبياری؛ مبارزه درراه استحکام پايه های وحدت ملی ،تعميم اصول د موکراسی وعدالت اجتماعی درجامعه؛
تضمين قانونی حقوق و آزادی های فردی واجتماعی مردم؛ اصالح بنيادی ود موکراتيزه ساختن سيستم عدلی
و قضايی؛ رفع تبعيض جنسی و برابری حقوق شهروندان درکليه بخشهای حيات اجتماعی؛ ايجاد و بسط نهاد
های مدافع حقوق زحمتکشان؛ سهمگيری پيگير واشتراک فعال درامرتشکيل اتحاديه های کارگری -کانونها
و انجمنهای فرهنگی و ادبی -سازمانهای توده يی ودموکراتيک ( زنان وجوانان ) وتشکل حرفه يی اصناؾ؛
اصالح و بهبود سيستم آموزش -پرورش وتحصيالت عالی؛ ايجاد شرايط مناسب وفراهم آوری زمينه های
مادی ومعنوی به هدؾ عرضۀ بهتر وبيشترخدمات اجتماعی وتعميم بيمه های صحی؛ رونق بخشيدن به
پروسۀ فعاليتهای هنری وکلتوری ،رشد شاخه های علم وفرهنگ درجامعه؛ ارتقای سطح آگاهی اقشار مردم
ازطريق گسترش شبکۀ خدمات مطبوعاتی واطالع رسانی درمرکز و واليات کشور؛ بهبود وتوسعۀ خدمات
برق رسانی و تهيۀ آب آشاميدنی صحی؛ سروی واستخراج معادن؛ ترميم -بازسازی و مدرنيزه کردن شبکه
های مخابراتی و مواصالتی موجود واحداث خطوط جديد با جلب همکاريهای تخنيکی و فنی دول پيشرفتۀ
جهان….
درعرصۀ خارجی :دفاع ازداعيۀ صلح -ديتانت وامنيت جهانی؛ پابندی به اصول جنبش عدم انسالک،
برقراری مناسبات نيک وحسنه با کشورهای همسايه و کليه ملل جهان برمبنای احترام متقابل وعدم مداخله
درامورداخلی همديگر؛ پيروی ازسياست همزيستی مسالمت آميز وضديت با استعمار(کهنه ونو) -استثمار-
ارتجاع بين المللی وامپرياليسم ؛ پشتيبانی و حمايت ازخواستهای برحق ملتهای جهان که در راه حصول
استقالل سياسی -حق خود اراديت وتحکيم استقالل اقتصادی خويش ميرزميده ا ند ؛ تؤييد وپشتيبانی ازاعالميۀ
جهانی حقوق بشروساير قراردادها -مقاوله ها -ميثاق ها وپروتوکول های بين المللی که با منافع خلق های
جهان درتضاد نبوده اند؛ احترام به منشور سازمان ملل متحد....
تحقق اهداؾ مرامی درگام اول ازوظايؾ حکومت دموکراسی ملی به شمار ميرفت .اين وظايؾ
ميبايستی با تشکيل جبهۀ متحد ملی ،متشکل ازهمه نيرو های ملی  ،دموکراتيک و وطنپرست فعال درجامعه،
با درپيش گرفتن راه رشد ؼيرسرمايه داری و مبارزه بامظاهر نفوذ امپرياليسم ،تؽييرات ريشه يی را
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درتمامی بخشها وعرصه های حيات اجتماعی پديد می آورد و را ه را بسوی سمتگيری ساختمان جامعۀ
شايسته  ،مترقی و فارغ از هر نوع ستم و بهره کشی  ،روشن و هموار می ساخت.
ازآن جايی که پايه گذاری يک حزب انقالبی مدافع صديق آرمانهای مردم براساس اصل نيازمنديهای
سياسی ومطابق به قانونمندی تکامل اجتماعی صورت ميگيرد ؛ بنا بران ثمربخشی کار وفعاليت آن ارتباط
مستقيم به درجۀ پختگی سياسی وسطح آگاهی اجتماعی اعضای حزب دارد.
ايجاد وحفظ وحدت سياسی و سازمانی درحزب ،تکامل واستحکام وحدت ارگانيک درگفتار وکردار
( نظر وعمل) درتمام سطوح ،موفقيت حزب را تضمين ميکند و با لنوبه زمينه های الزم را جهت جلب
اعتماد و پشتيبانی توده های مردم  ،فراهم ميسازد.
بادرنظرداشت نکات يادشده ،زندگی وفعاليت ح .د.خ .ا نيز قبل از احراز قدرت سياسی ،با چرخش
های سياسی دردرون جامعه ،محکم گره خورده بود .اشتراک شماری ازشخصيت های حزبی درمبارزات
پارلمانی وانتخاب برخی ازآنان بحيث نمايندگان مردم در شورا ( دورۀ دوازدهم و سيزدهم ) نمايانگرحمايت
توده ها ازحزب وبيانگرنفوذ واعتبارآن دربين مردم بود .دراين دوران  ،حزب توانست با استفاده ازتربيون
شورا توسط شاد روان ببرک کارمل  ،به افشای چهرۀ ضد مردمی حکومتهای ارتجاعی  ،مالکان بزرگ و
بيروکرا تان ) فاسد بپردازد ونقش خويش را درامر بيداری وبسيج نيروهای ملی ومترقی ووطنپرست ايفاء
نمايد واز آزادی ،صلح ،دموکراسی وپيشرفت اجتماعی  ،دفاع بعمل آورد.
باکمال تؤسؾ بايد گفت که ح .د .خ .ا درپهلوی درخشش سياسی آؼازين خود ،درآن روزگاران ،با
مشکالتی نيز روبروشد :نسبت حاکم بودن مناسبات توليدی فئودالی وما قبل آن درافؽانستان؛ عقب ماندگی
شديد اجتماعی ( اقتصادی وسياسی) ؛ ناپختگی سياسی شماری ازرهبران حزبی ،بی تجربه گی درکارهای
سازمانی و تشکيالتی ؛ نازل بودن سطح فهم سياسی وفرهنگ نوين حزبی دربين عده ای از اعضای حزب
در مقامات بااليی ؛ آشنايی اندک بعضی ازرهبران ازمضمون و محتوای جامعه شناسی علمی ؛ نفوذ
گماشتگان ارتجاع وامپرياليسم دردرون حزب ؛ عدول تعدادی ازپيشگامان سياسی ازاصول مبارزۀ انقالبی ؛
سرانجام دسايس وتوطئه های رنگارنگ وپی درپی دشمنان داخلی وخارجی مردم افؽانستان…؛ نا باوری ها
وبی اعتمادی ها باالی زندگی وفعاليت حزب سايه افگند .درنتيجه برخالؾ اهداؾ عمومی مندرج درسند
مرامی ،بجای سمتدهی درست مبارزۀ سياسی وايجاد روحيۀ تفاهم ،همکاری و اعتماد متقابل -گرايشهای
ناسالم ضد وحدت ويکپارچگی حزبی دست باال پيدا کردند ،تا اين که درمؽايرت بامنافع وطن ومردم ،حزب
د چار انشعاب های متعدد ( بتاريخ  4 /5 / 1967به جناح های خلق وپرچم ؛ درسال  2018تشکيل
سازمان انقالبی زحمتکشان افؽانستان وجدايی آن ازبدنۀ جناح خلق ،درسال  2010تشکيل سازمان خلق
کارگر وجدايی آن ازپيکرجناح پرچم ) گرديد.
علی رؼم دشواری های ذکرشده  ،الزم است تا اندکی روی دستاوردها نيزتماس گرفته شود:
ح .د .خ .ا با نشر جرايد خلق و پرچم ،درفاصله های زمانی متفاوت ،درآن سالهای پرازظلمت ،در راه
نشر وترويج انديشه های مترقی ،درسازماندهی فعاليتهای سياسی ،درضديت با ارتجاع وامپرياليسم ،در دفاع
از آزادی  ،دموکراسی ،صلح  ،ترقی وپيشرفت اجتماعی… خدمات شايان آگاهی دهنده و روشنگرانه را
انجام داد.
ح .د .خ .ا تعداد زياد تظاهرات واعتصابات مسالمت آميزرا سازماندهی کرد ودرآنها فعاالنه اشتراک
ورزيد .رهبری مارشها ،ميتنگ ها ،راهپيمايی ها و اجتماعات را بدست گرفت.
حزب با تلفيق اشکال مبارزۀ سياسی ( مخفی وعلنی )  -صنفی وپارلمانی با همدگر ،موفقيتهای
چشمگيری بدست آورد وبا جذابيت درخشيد.
اشتراک در روزملی برادران پشتون وبلوچ ساکن درآنطرؾ خط استعماری ديورند واعالم همبستگی با
مبارزات آزاديخواهی انان  ،جزء پروگرام سياسی ح .د .خ .ا بود که توانست به محبوبيت خود درميان
روشنفکران آزاديخواه آنسوی نوارمرزی بيافزايد واعتماد آنها را بدست آورد  ،اين موضعگيری سياسی،
خصومت زمامداران ملکی و نظامی پاکستان را نسبت به ح .د.خ.ا ،برانگيخت .
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حزب پيوسته ازحقوق حقۀ مردم فلسطين دفاع کرد ودرمقابل تجاوزات  ،اشؽالگری وستم رژيم
صهيونستی اسرائيل ،قهرمانانه رزميد وتاهنوزبه اين پيکار داد خواهانه دلبسته گی نيرومند دارد؛ تشکيل
دولت مستقل فلسطين ،استرداد سرزمينهای اشؽال شده توسط نظاميان خون آشام اسرائيل و برسميت شناختن
حق حاکميت ملل عرب را بر قلمروهای اشؽالی  ،يگانه راه حل پايان دادن به منازعات خونين درشرق ميانه
 ،دانسته است.
ح .د .خ .ا باحمايت بيدريػ خود ازمبارزات برحق و آزاديخواهانۀ خلقهای ستمکش در قاره های آسيا-
افريقا وامريکای التين وسايرزحمتکشان جهان ،دربين احزاب مترقی وانقالبی ،جايگاه واعتباربين المللی
کسب کرد وبحيث حزب انقالبی و پيشرو مردم افؽانستان ،درخانوادۀ احزاب برادر بمثابۀ حزبی شناخته شد
که درضديت با ارتجاع ،امپرياليسم  ،استثمار ،استعمار ( کهنه ونو)  ،فاشيسم و جنگ ،مبارزه ميکند.
ح .د .خ .ا پرچمدار تؤسيس سازمان دموکراتيک زنان افؽانستان و سازمان دموکراتيک جوانان
افؽانستان می باشد وبارهبری وسمتدهی درست فعاليتهای آنان درراستای بسيج وتشکل زنان و جوانان
( دختر وپسر) برمبنای اصول مبارزه درراه حقوق صنفی وآزادی های اجتماعی آنان ،گامهای مإثر
وسازنده يی را برداشت ووظيفۀ انقالبی خويش را درامر بيداری سياسی زنان وجوانان ،به شکل وطنپرستانه
انجام داد.
متؤسفانه نبود کامل وحدت سياسی وسازمانی ميان نيروهای ترقيخواه جامعه ،به عرصۀ کار با زنان و
جوانان نيز قسمآ صدمه وارد کرد وگاه گاهی برخوردهای ذهنيگرانه باالی آن سايه افگند و پروسۀ پيوستن
شمار بيشترزنان و جوانان را به سازمانهای اجتماعی  ،با مشکالت روبرو گردانيد که ازاين نقيصه رقبای
سياسی زيادتر سود بردند.
بد ينگونه حزب طی دهسال اول کارومبارزات سياسی ،درک وآگاهی سياسی وخواستهای صنفی توده
های مردم را درجهت تحقق نيازمنديهای مادی و معنوی شان ازطريق نشرات خلق و پرچم ،تجليل از
روزهای تاريخی اول می ،سوم عقرب وهشتم مارچ و راه اندازی تظاهرات شاندار ،بويژه صحبتهای زنده
ياد ببرک کارمل و سايررهبران و کادرهای حزبی ،درکمپاين مبارزات انتخاباتی درمرکز و واليات و
همچنان بيانيه ها ومباحثه های فرکسيون پارلمانی حزب در مجلس نماينده گان؛ تاسرحدی ارتقاء بخشيد
وجايگاهش را در جامعۀ افؽانستان تثبيت نمود ،که در يک کالم ،دستگاه پوسيده ودرحال زوال سلطنت
ناگزير بود ،تا يا ازمداخلۀ لگام گسيخته درامورحکومت دست برداشته ،با توشيح وانفاذ قانون احزاب
سياسی و تمکين به ارادۀ ملت ،ادارۀ حکومت را از طريق نمايند ه گان انتخابی مردم در پارلمان ،به احزاب
سياسی دارندۀ اکثريت شامل جبهۀ متحد ملی افؽانستان  ( ،به
يقين کامل که ح .د.خ .ا درمتن آن نقش مرکزی وتعيين کننده را ايفاء مينمود) به شيوۀ قانونی ومسالمت
آميز انتقال دهد؛ ويا ازاعالن دموکراسی تاجدار و درحال زوالش انصراؾ ورزد و راه ديکتاتوری ميراث
خاندانی را درپيش گيرد .
شاه که درمجموع قدرت وتوانمندی روزافزون نهضت دموکراتيک جامعۀ افؽانستان وحمايت توده های
مردم را ازآن مشاهده می کرد ،د چار تشتت وآشفته حالی شده  ،انتخابات دورۀ  29شورای ملی را به تعويق
انداخت ،تا فرصتی را برای سرکوب ح .د .خ .ا وسايرنيروهای ملی ودموکراتيک ،کمايی کند.
اما محمد داوود ازاين وضع رقتبار و درحال سقوط سلطنت به نفع خود بهره برداری بموقع کرد و با
استفاده ازاحساسات پاک  ،وطنپرستانه واقدامات سرنوشت ساز وجان بازانۀ عده ای ازافسران جوان
کشور ،که اوضاع فالکتبار ميهن را با بصيرت کامل مشاهده می کردند وازدوام نظام پوسيدۀ سلطنتی
وعملکرد ه ای حکومت دست راستی افراطی ضد ترقی و معامله گر خسته شده بودند ،با انجام يک کودتای
نظامی در 11سرطان  ،2131نظام نوين جمهوری را اعالم نمود .
ازآن جايی که طرحها واقدامات پيشبينی شدۀ رژيم جديد درعرصه های مختلؾ زنده گی اجتماعی ،که
در بيانيۀ " خطاب بمردم افؽانستان" بازتاب صريح يافته بود و با خواستها ونظريات نيروهای مترقی
وازجمله ح .د.خ .ا ،توافق بيشتر داشت و درصورت تحقق آن می توانست شرايط و امکانات بهتری را
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درجهت گذار بسوی حاکميت ملی ودموکراتيک درکشور فراهم سازد؛ بتؤسی از آن ،سياستهای رژيم محمد
داوود ،مورد حمايت هردوجناح حزب قرار گرفت .
حزب ما نه تنها دولت محمد داوود را درزمينۀ تنظيم برنامه های سياسی ،اقتصادی واجتماعی مندرج
در " خطاب به مردم افؽانستان" ياری ومساعدت همه جانبه نمود؛ بل درامرتطبيق آن ازطريق توظيؾ کادر
های ملی ،مسلکی و متخصصين بخشهای مختلؾ ،درمرکز ومحالت ،نيزکمک نمود .
نظام جمهوری ،که درسالهای اول حياتش تحت تؤثيرمشی ترقيخواهانۀ حزب ما و ساير نيروهای ملی و
دموکراتيک قرار گرفته بود؛ دست به يک سلسله ريفورم های معيينی زد ؛ از آن جمله :طرح و تدوين قانون
اصالحات ارضی ،قانون ماليات مترقی ،قانون مدنی وقوانين ديگر.
دولت جمهوری بخاطر بهبود شرايط کار وزند گی زحمتکشان ،با طرح وتطبيق برنامه های اقتصادی،
جلب کمک وهمکاري کشورهای دوست بمنظوررشد وتوسعۀ اقتصادی واجتماعی افؽانستان  ،اقدامات معينی
را روی دست گرفت ،که طرؾ تاييد و حمايت صادقانۀ ح .د .خ .ا واقع گرديد؛ ولی هيؤت حاکمه کشور در
همان آؼاز کاراز صداقت و حسن نيت ح .د .خ .ا بسود سياست های مشخص خود سوء استفاده نمود و با
تمثيل مانورهای فريبنده از اهداؾ اعالم شده خود  ،فاصله اختيار کرد.
گرداننده گان رژيم ،پس از مدت دوسال درگير اين تصور های خام فاشستی شدند ،که گويا پايه های
رژيم تحکيم يافته است ؛ لذا بايست راهها و وسايلی برای ازميان برداشتن ح .د .خ .ا وسرکوب نهضت
دموکراتيک جامعۀ افؽانستان درپيش گرفته شود .
سردارمحمد داوود بمنظورپياده کردن همين پندار واهی  ،درماه جنوری 2088ع لويه جرگۀ مبتذل و
فرمايشی را داير و قانون اساسی جديد را با ماهيت ضد دموکراتيک آن به تصويب رسانيد وبدين طريق به
سيستم تک حزبی درکشوررسميت بخشيد .برمبنای احکام قانون اساسی جديد ،دولت به خود حق داد تا جلو
کار وفعاليت علنی تمامی احزاب سياسی و سازمانهای اجتماعی را بگيرد و حقوق و آزادی های دموکراتيک
شهروندان را لگد گوب کند.
همان بود که برميزان فشار باالی هردو جناح ،ح .د .خ .ا وساير نيروهای سياسی ملی ووطنپرست
افزايش بعمل آورد وتنها حزب جديد التاسيس سرکاری ( ؼور زنگ ملی) حق فعاليت سياسی را به خود
اختصاص داد.
ايجاد فشار سياسی خفقان آور درجامعه ،ح .د .خ .ا رابرآن واداشت تا درسياستهای خويش درقبال
رژيم تجديد نظرنمايد و موضعگيري خود را متناسب با شرايط زمان عيارسازد.
هيؤت رهبری هردو جناح حزب درگام نخست بمنظور بقاء و ادامۀ فعاليت سياسی درراه دفاع از
حقوق و منافع زحمتکشان افؽانستان تجويز نمود ند تا با آؼاز مذاکرات ،وحدت دوبارۀ حزب را احيا ء و
براختالفات درون حزبی نقطۀ پايان گذارند .
بر بنياد همين اصل بود که پس ازچند دورمذاکرات ،علی رؼم اين که آمادگی الزم ازسوی هردو طرؾ
برای وحدت عام و تام يک حزب سياسی رسالتمند ،آن گونه که دستور زمان برای رهبری جنبش
دموکراتيک و عدالتخواه کشور می طلبيد  ،بوجود نيامده بود؛ ولی دراثرفشارهای هيؤت حاکمۀ کشور و
وساطت احزاب ملی دموکراتيک ومترقی پشتونخوا ،بلوچستان ،ايران ،عراق ،هندوستان وديگر کشورهای
منطقه ،بمنظور اتخاذ تدابير جديد برای دفاع مشترک ازدستاورد های ده سالۀ حزب و نهضت دموکراسی،
اين پروسه سرعت وآهنگ شتابنده يافت و بتاريخ سوم جوالی  ،2088کنفرانس وحدت داير و جدايی دهساله
جناحهای حزب خاتمه پيداکرد.
عقب گرد رژيم درسياست داخلی وخارجی وگرايشهای شتابنده و تسليم طلبانه با پالن ها و هدفهای
دولتهای ارتجاعی ضد ترقی و پيشرفت درمنطقه؛ خرابی شرايط زندگی توده های مردم ازلحاظ مادی و
معنوی؛ ناتوانی محافل حاکمه دررفع تضادهای اجتماعی وتشنجات حاد درجامعه ؛ تشديد مبارزه سياسی
ميان نيروهای چپ و راست و باالگرفتن اختالفات در درون نظام و درانزوا قرارگرفتن تدريجی آن ؛ تعميق
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روند سياسی شدن ارتش وپشتيبانی بخش پيشتازافسران ُ
وخرد ضابطان از نيروهای ملی ودموکراتيک
وبدرجۀ اول ازح .د .خ .ا ؛ همۀ اينها موجب گرديد تا بحران قدرت درافؽانستان بروز نمايد .
ولی باکمال تؤسؾ  ،حکومت سردار محمد داوود نه تنها درزمينۀ رفع بحران تدابيرسودمند،علمی
وآگاهانه را اتخاذ نکرد؛ بل با برخورد سبکسرانه ،به وخامت اوضاع افزود و به بحران قدرت سرعت
بيشتر داد.
درجو بوجود آمده ،دولت دررابطه با دستگيری عاملين قتل های سياسی زنجيره يی که آگاهان و
تحليلگران سياسی در انجام آنها دست سازمانهای استخبارات جهانی و منطقه وعمال داخلی آنان را دخيل
ميدانند ،سکوت اختيار کرد که اين برخورد ؼير مسإوالنۀ رژيم ،باندهای ترورستی را تشويق به انجام
اعمال خرابکارانۀ بيشتری نمود.
فرجام اين بخش از سناريوی" سيا " بتاريخ  28اپريل  2087همزمان با ترور استاد ميراکبرخيبر
عضواصلی کميته مرکزی ح .د .خ .ا ،بود .اين قتل سياسی نه تنها ح .د .خ .ا ؛ بل همه نيروهای ملی و
دموکراتيک و درمجموع دستگاه دولت وسراسرجامعه را تکان شديد داد .اين انفجار نيرومند  ،موجبات شعله
ورشدن خشم و خروش توده ها شد وانزجارعميق مردم را درمقابل هيؤت حاکمه برانگيخت ؛ ولی رژيم
سردار محمد داوود ،بجای اين که وضع را بدقت تشخيص و قاتلين اصلی را دردرون و بيرون حکومت،
شناسايی و بازداشت کند و به پنجۀ قانون و عدالت بسپارد و مرحمی برقلبهای مجروح بگذارد؛ برخالؾ
با يورش ديوانه وار و دور از منطق ؛ راه زندانی کردن رهبران ح .د .خ .ا را درپيش گرفت و سپس در
 11اپريل  2087م  ،اعالن دستگيری وسرکوب تمامی اعضای حزب را درسراسر کشور ،از طريق
راديو افؽانستان پخش و آؼاز نمود.
بدين ترتيب ،دربرابر ح .د  .خ .ا عمال دو گزينش ":مرگ دسته جمعی" يا " دفاع مشروع" را
قرارداد.
سرانجام با انتخاب راه دوم و آؼاز قيام مسلحانۀ پيروزمند افسران و سربازان اعضای حزب و هواخواه
آرمانهای انسانی آن  ،بساط حاکميت فرد ی  ،خاندانی وقبيله ساالری برای نخستين بار درافؽانستان
برچيده شد.
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بخش دوم
حزب دموکراتيک خلق افغانستان درقدرت سياسی:
قيام مسلحانۀ هفتم ثور  ، 2138دراثر يورش جنون آميز رژيم خود کامه  ،مستبد و ضد دموکراتيک
سردار محمد داوود ،مطابق به دستور و برنامۀ ؼرب ،بر ح .د .خ ا  ،قهراً و جبراً تحميل گرديد.
اين قيام بعنوان " دفاع مشروع " ،يگانه الترناتيؾ جلو گيری از امحای جمعی حزب و نهضت
دموکراتيک عدالتخواه افؽانستان ،زادۀ تفکر و فعاليت خالقۀ تدافعی خود افسران جوان رسالتمند ،باؼرور و
سلحشور کشورمان بود که در روز روشن و در يک نبرد رويا روی ،به حکمروايی آخرين ديکتاتور جبار و
ستمگر خانوادۀ سردار سلطان محمد خان طاليی خاتمه بخشيد و راه را بمثابۀ سرآؼاز انقالب ملی ـ
دموکراتيک  ،برای پياده نمودن تحوالت بنيادی درعرصه های سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در
ميهن مان باز نمود.
پس از رويداد هفتم ثور  2138با اعالم " خطوط اساسی وظايؾ انقالبی "  ،سنگپايۀ سياست داخلی و
خارجی ج .د .ا گذاشته شد و زمينه های مساعدی برای کار و فعاليت سياسی -اقتصادی به نفع توده های
مردم بوجود آمد.
برنامۀ ( )19فقره يی « خطوط اساسی وظايؾ انقالبی» درآن برهه ای از تاريخ کشورما ،پاسخگوی
تمامی نيازمندی های اساسی زنده گی سياسی ،اقتصادی  ،فرهنگی ،امنيتی وانجام خدمات اجتماعی ميهن و
مردم بپا خاستۀ مان بود؛ در صورتی که وظايؾ ،مکلفيت ها ،وجايب و مطالب مطروحۀ آن صادقانه
رعايت ودر منصۀ تطبيق قرار می گرفت؛ آنگاه با تحقق اين برنامه ،امکانات عملی برای استقرار حکومت
قانون ،توسعۀ نظام دموکراسی ،پيروزی انقالب ملی و دموکراتيک درکشور وعبور از اين مرحلۀ تاريخ
مساعد می گرديد.
به گونۀ مثال :قيود استعداد کش کنکور صنؾ هشتم منسوخ ولؽو گرديد؛ نزديک به نيم مليون کودک از
حق آموزش وپرورش بهره مند شدند؛ تعداد زيادی از مکاتب ابتدايی ـ متوسط وليسه گشايش يافتند؛ دراين
تحول سياسی ،صد ها باب مکتب اسا سی وپخته اعمار گرديد و هزاران آموزگارجديد استخدا م شدند؛ برای
صدها تن ازفرزندان ميهن زمينۀ فراگيری تحصيالت عالی درخارج ازکشور ،بدون درنظرداشت تبعيض
قومی و لسانی ،مذهبی ،منطقوی وجنسی فراهم شد....
همين گونه دربخش ساختمانی و اعمار منازل رهايشی برای مستحقين ،کارهای ثمربخشی روی دست
گرفته شد....
اما با دريػ و درد که « اين فرايند از همان لحظات نخستين قيام  ،با پيدايی دو گرايش متفاوت
ازجمله ؛ قاطعيت و نرمش ،انحصار قدرت و دفاع از اصول سازمانی  ،خود محوری و رعايت تصاميم
جمعی ومصوبه "سند وحدت 21سرطان  2131خورشيدی"  ،گرايش نيرومند به تمرکزقدرت و مبارزه
برای دموکراسی درون حزبی و دولتی و درنهايت مبارزه برضد کيش شخصيت و بسود رهبری جمعی،
زايش خود را اعالن کرد و دوگرايش متضاد پيرامون مسؤله اشتراک يا عدم اشتراک رهبری سياسی در قيام
مسلحانه ،مسؤلۀ مرگ و زنده گی سردارمحمد داوود؛ دربارۀ تشکيل وترکيب حکومت ،پيرامون پخش
نخستين اعالميۀ راديويی قيام برهبری جمعيت دموکراتيک خلق ،مسؤله پخش خطوط اساسی وظايؾ انقالبی
در راديو افؽانستان و درنهايت پيرامون توسعه کميتۀ مرکزی وشورای انقالبی ،ميان ببرک کارمل و حفيظ
هللا امين آشکار گرديد )2( »....
بدين ترتيب  ،حفيظ هللا امين درآؼاز ماههای اول رويداد هفتم ثور  2138با باال کشيدن شهرت کاذب
خود به عنوان قوماندان سپيده دم انقالب(!) و با استفادۀ سوء از اعتماد رهبری حزبی و دولتی؛ ضعؾ و
ناکارايی حريؾ سياسی دربخش نظامی حزب؛ سازشکاری شماری از اعضای بيروی سياسی و کميتۀ
مرکزی جناح پرچم حزب وبيرون راندن رهبران و کادرهای اين جناح بمثابۀ رقبای اصلی ،از مبارزۀ فعال
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سياسی و از درون دولت ؛ تبعيد شماری از رهبران بخارج و زندانی ساختن متباقی رهبران وشمار بيشتری
ازکادرها درداخل؛ موقعيت خويش را در حزب و دولت تحکيم بخشيد.
در يک کالم می توان گفت ،که رهبری اداره حزب و دولت ،برای مديريت سالم اين رويداد مهم و
حياتی و گذار پيروزمندانه ازاين مرحلۀ تاريخ ،با آؼاز کودتای خونين حفيظ هللا امين و شرکای جرمی اش
از دست حزب ما و ساير مبارزين وطن خواه و مردم دوست ،ربوده شد و جايش را  ،يکه تازی  ،فرد
گرايی و حرکات انحرافی گوناگون امين و شرکاء گرفت.
هرگاه رهبری حزبی و دولتی ازآؼازمرحله ازامکانات و شرايط مساعد بوجود آمدۀ تاريخی ،استفادۀ
خردمندانه می کردند و کليه سعی و تالش خويش را در راستای تحقق وظايؾ مطروحه در سند مرامی
( خطوط اساسی وظايؾ انقالبی ) ،صادقانه متمرکز می ساختند؛ بدون شک با اتخاذ تدابيرعاقالنه ،شرايط
برپايی يک دولت فراگيرملی برمبنای تشکيل جبهۀ متحد ملی ،مطابق به برنامۀ حزب ،ميسر می گرديد .پس
ازآن دولت نو تؤسيس توانايی آن را بدست می آورد ،تا با حمايت و پشتيبانی مردم و جلب همکاری و
مشارکت فعال نيروهای ملی ترقيخواه ووطنپرست ،انقالب ملی و دموکراتيک را به پيروزی برساند و
بابرداشتن گامهای استوار ،عاری ازشتاب زدگی چپ روانه ،راه را برای تحکيم اساسات حقوقی يک نظام
سياسی مترقی ،بخاطر استقرار و نهادينه کردن دموکراسی و تؤمين عدالت اجتماعی هموار گرداند.
برؼم اين که يک سلسله اقدامات اولی دربخش معارؾ و کارهای ساختمانی رويدست گرفته شد؛ وليک
بزودی ازپيامد تعقيب سياست سرکوب مخالفين درون حزبی و ساير نيروهای سياسی و کاربرد خشونت در
مقابل منتقدين ،يکه تازی های فردی و گروهی ،ماجراجويی ها و چپ روی های عجوالنه و ميکانيکی ،جلو
پيشبرد اصالحات آؼازين را گرفت و روند انکشاؾ سياسی و اقتصادی به رکود کشنده مواجه گرديد که
نمونه های از آن حسب آتی برشمرده می شود:
1ـ درمادۀ اول خطوط اساسی وظايف انقالبی ج د ا آمده است :
« تحقق اصالحات دموکراتيک ارضی بسود دهقانان زحمتکش و به اشتراک آنان .احياء زمينهای باير،
توسعه و بهبود شبکه های آبياری و حل مسؤله چراگاه ها».
ُ
اما طوری که ديده شد ،امين و يارانش ،اصالً درتعريؾ و تفسير اين ماده دچار اشتباه ولؽزش بزرگی
تاسرحد توسل بجانب افراط کاری شدند که کفارۀ آن را نه تنها دهقانان کشور؛ بلکه همۀ مردم پرداخت.
آنان « ،دررابطه به انجام اصالحات ارضی انگيزه ها و نيروی بزرگ مذهب را [ که برطبق احکام
دين اسالم ،تصاحب و توزيع مال و ملکيت شخص ،برای خود ويا به شخص ديگری ،بدون پرداخت بهای
آن به مالکش ،حرام قطعی محسوب ميگردد ] ،درجامعه سنتی افؽانستان و همچنان خصوصيات يک جامعه
عنعنوی ،محافظه کار ،روستايی و قبيلوی را ناديده انگاشتند....
بزرگترين کمبود دراين پروسه اين بود که اصالحات ازباال تطبيق گرديد و کميته ها [اتحاديه های
کوپراتيفی ] يا واحدهای دهقانان بي زمين ايجاد نشده بود که خود در اصالحات شرکت ميکردند .بايد قبل از
انجام اصالحات ارضی کار بزرگ سياسی و تهيجی ميان دهقانان صورت ميگرفت و سازمانهای سياسی و
حرفه ای مناسب درميان روستائيان بوجود ميآمد تا به پايگاه ها و نهاد های تحقق اصالحات مبدل ميشدند....
افزون برآنکه چنين اصالحات ازلحاظ اقتصادی صدمه بزرگ برتوليد کشاورزی ،باؼداری و
دامپروری وارد آورد ،دهقانان ميانه حال را که اکثريت دهقانان و زمينداران متوسط را در دهات تشکيل
ميکردند از لحاظ سياسی بشدت ناراضی ساخت و دربرابر رژيم قرارداد .ازميان اين اقشار دهقانی
وروستايی ميانه حال و ناراضی بود که نيروهای مقاومت و باند گروپها سربازگيری کردند .البته بخشی از
زمينداران متوسط و بزرگ که زمينها وامکانات خويش را ازدست دادند ،کشته يا فراری شدند....
بدينقرار ،اصالحات ارضی شتابزده نظم قديم را در روستا های افؽانستان برهم زد و مناسبات ديرين را
ازهم پاشيد .افزون برعامل سياسی  ،ازلحاظ اقتصادی نيز دهقانان متوسط الحال که صرؾ زندگی خويش را
به پيش ميبردند با ازدست دادن بخشی از بهترين قسمتهای زمين خويش  ،مؤيوس و دلسرد شدند و به کشت و
کار عالقمندی و دلبستگی پيشين را از دست دادند.
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دهقانان بي زمين که تازه پارچه های کوچک زمين را بدون دستيابی به وسايل ديگر توليد و ازجمله آب
و افزارکار ،حاصل کرده بودند ،نتوانستند که باالی زمين بدرستی مستقر شوند و بگونه مإثر کار نمايند.
چنين بود نخستين نتيجه اصالحات ارضی گويا بسود دهقانان که ايشان را عليه رژيم برانگيخت و
دومين نتيجه وخيم آن بطور کلی المالک شدن و خاره ماندن بهترين بخشهای زمينهای زراعتی و پائين آمدن
شديد محصوالت کشاورزی و دامداری درکشور بود)1( ».
2ـ درزمينۀ تطبيق مادۀ (  " ) 11خطوط اساسی وظايف " ...مبنی بر " تؤمين تعليمات ابتدايی
همگانی ،اجباری و رايگان برای کليه اطفال بسن مکتب و ايجاد شرايط اساسی برای مبارزۀ مإثر برضد
بيسوادی " ،درآؼاز آن طوری که درباال ذکرشد ،تصاميم درستی اتخاذ و کارهای مثمر و اقدامات سودمندی
دربخش جذب و آموزش و پرورش اطفال واجد شرايط مکتب و نوجوانان درمکاتب وليسه های افؽانستان و
تؤسيس مکاتب جديد ،درماههای آؼازين روی دست گرفته شد و درمنصۀ تطبيق قرارگرفت؛ اما با آؼاز
کودتای حفيظ هللا امين وتقرر يکی ازاعضای باندش دراين بخش ،عين حرکتهای افراطی ،ماجراجويانه و
نما يشی ،نه تنها بی ثمر؛ بلکه تحريک آميز و زيانبار آؼاز گرديد ،که درفرجام واکنشهای خونبار زندگی
برانداز را ببار آورد.
کار دربخش سواد آموزی که بايست به يک جنبش سراسری پالن شده ،با گامهای متين ،استوار و
مرحله يی با شرکت فعال علماء و دانشمندان مجرب موسسات فرهنگی وهمۀ روشنفکران اعم اززنان و
مردان ،بشمول سازمان دموکراتيک زنان وسازمان جوانان صورت می گرفت؛ برعکس رهبر و موسس
سازمان دموکراتيک زنان افؽانستان ازکشورتبعيد گرديد  .ساير کادرها و فعالين پيشتازسازمان دموکراتيک
زنان و جوانان افؽانستان ازوظايؾ سبکدوش و عده ای يکجا با ديگر فرهنگيان ميهن رهسپار زندان
پلچرخی شدند و شمار ی از استادان و شاگردان مدارس و دانشگاهها در پلگون ،جام شهادت را نوشيدند.
بربنياد احکام صريح مرام نامۀ ح .د .خ ا منتشرۀ جريدۀ خلق و" خطوط اساسی وظايؾ انقالبی ج .د .ا
" ايجاد قدرت و تشکيل حکومت بايد برمبنای مشارکت فعال همه نيروهای ملی ،دموکراتيک و وطنپرست:
شامل کارگران ،دهقانان ،روشنفکران ،علماء و دانشمندان ،پيشه وران ،زمينداران متوسط ،تاجران کوچک
و متوسط ،متشبسين و سرمايه داران ملی ،در وجود جبهۀ متحد ملی صورت می پذيرفت؛ ولی برخالؾ،
حفيظ هللا امين دريکی ازبيانيه های خويش چنين گفت:
« رفيق ارجمند ما که حزب را رهبری ميکرد ،از آؼاز مبارزات حزب پرافتخارخود روی مبارزات
کارگری بخاطر دکتاتوری پرولتاريا بشدت تاکيد ميکرد ،بادرنظر داشت شرايط جامعۀ ما معتقد نبود که در
مرحله اول بايد رهبری را جنبش دموکراتيک به هريک ازاقشار ويا طبقات ؼيرپرولتری داد ،بلکه ازآؼاز
مبارزات حزبی خود عالقمند رهبری طبقه کارگر به نمايندگی ازآن حزب دموکراتيک خلق افؽانستان در
مبارزات انقالبی بود و بشدت باالی اتکای اطمينان بخش برحزب طبقه کارگر فشار وارد ميکرد....
انقالب کبيرثوردرکشورما افؽانستان عزيز درحالی به پيروزی رسيد که نظام اقتصادی اجتماعی فئودالی
بکلی مسلط بود و خلق ما با استقرار دولت خلقی دوران فئودالی را عقب ميگذارد ،بدون پيمودن دوره پر
ازرنج سرمايه داری بسوی اعمار جامعه سوسياليستی به پيش ميرود)1( ».
درحالی که امين و شرکاء با توسل به همچو اعمال تحريک آميز ضد حزبی و ضد مردمی ادامه می
دادند و ازميان توده های مردم و اقشار روشنفکر جامعه تجريد شده می رفتند؛ همزمان با آن فعاليتهای
سازمان مخفی ح .د.خ .ا در دفاع از اهداؾ عام نهضت  ،حزب و قيام هفتم ثور؛ کاربخاطر تؤمين وحدت
مجدد هردو جناح حزب ،جهت برچيدن بساط باند جنايت پيشۀ امين و استقرار يک دولت وسيع البنياد ،با
اشتراک نيرو های ذکرشده جريان داشت؛ اما در جبهۀ مقابل و مخالؾ ،حرکتهای تخريبی سازمانهای
ارتجاعی و بنيادگرای اسالمی مستقر درخاک پاکستان و ايران ،با استفاده ابزاری از اشتباهات ،انحرافات ،
اعمال و اقدامات تحريک آميز و سرکوبگرانۀ جناح اقتدار گرای رژيم ،ازباورها ،سنن و عقايد دينی ،ملی و
عنعنات مردم ،بر ضد نظام بهره برداری کرده ،بخاطر سرنگونی دولت ،به حمايت مستقيم دستگاههای
استخباراتی جهان ؼرب" ،آی .اس .ای " پاکستان و حکومت متعصب قرون وسطايی آخوندهای ايران نيز
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راه اندازی شده بود؛ نخستين حرکت ارتجاعی درواليات :ننگرهار ،کنرها ،نورستان ،کاپيسا  ،پنجشير،
ارُ زگان ،پکتيا ،درۀ صوؾ سمنگان و مناطق هزاره ستان ،سپس تهاجم خونين شورشيان به تحريک و
حمايت مستقيم پاکستان و ايران درهرات آؼاز و طی آن تعداد زيادی کادرهای نظامی و ملکی دولت قربانی
اشتباهات و هوسبازی های يکه تازانه و ضد حزبی امين و شرکاء گرديدند .همينگونه شمارزيادی از مردم
هرات نيز بصورت چشم بسته زيرتؤثير تبليؽات گمراه کننده  ،اعمال جنايتبار و حرکات ارتجاعی،
واپسگرايانۀ تيکه داران دين و دالر شدند.
دراين مورد درکتاب " ارتش سرخ درافؽانستان " چنين آمده است:
« دربهار سال  2080کامالً روشن گرديد که درافؽانستان بمفهوم واقعی کلمه جنگ داخلی درگرفته
است .پانزدهم ماه مارچ درواليت هرات خيزشهای ضد دولتی آؼاز گرديد .
برپايۀ آخرين گزارشهائيکه ما از افؽانستان چه بشکل رمز و چه از طريق گفتگوهای تلفونی بدست
آورده ايم ،اوضاع درافؽانستان به شدت وخيم گرديده است و اکنون واليت هرات درمرکز نا آراميها قرار
دارد .درهرات بگونه ای که از تلگرامهای پيشين برمی آيد ،فرقه  28ارتش افؽانستان مستقر است .اکنون
اطالع گرفته ايم که اين فرقه ازهم پاشيده است .نيروی توپچی و برخی ازنيروهای پياده که درساختاراين
فرقه شامل بودند ،به جانبداری ازشورشيان برخاسته اند .باندهای خرابکاران که از قلمرو پاکستان رخنه
کرده و نه تنها به کمک دولت پاکستان ،بلکه [ ازجانب ] چين وهم اياالت متحده امريکا و ايران آموزش
ديده و مسلح گرديده اند ،درهرات راه سرکشی درپيش گرفته اند .ضد انقالبيون داخلی به اين شورشيان رخنه
کرده از پاکستان و ايران پيوسته اند .رهبران توده ها نيز رويهمرفته شخصيتهای مذهبی اند .تخمين
شمارشورشيان دشوار است؛ اما رفقای ما ميگويند که سر به هزاران ميزنند ،درست هزاران....
يک روزبعد درفرقه جالل آباد توطئه ديگری کشؾ گرديد که درآن بيش ازدوصد و سی افسر و سرباز
به جرم اقدامات ضد دولتی بازداشت گرديدند .اين رخدادها موجوديت رژيم انقالبی را تهديد نموده و
درعاليترين سطح درمسکو مطرح شد »)9 ( .
ازسوی ديگر ،حاکم شدن آخوندهای بنياد گرای واليت فقيه به رهبری خمينی درايران ،ساحۀ نفوذ
سياسی  -اقتصادی و استراتيژيک اياالت متحده را درآن کشور ،ازبين برد .رهبران قصرسفيد بربنياد
سياست های قبلی دولت امريکا (سياست پيوستن افؽانستان دردايرۀ منافع امريکا به کمک شاه ايران،
مطروحۀ سال  )2081باجلب همکاری دول ؼربی واشتراک چين  ،عربستان سعودی ،مصر ،کشورهای
حوزۀ خليج ...درصدد آن برآمدند تا اين خاليگاه را درافؽانستان ،ازطريق پاکستان با صرؾ هزينۀ هنگفت
مالی وسرازير ساختن تسليحات سبک وسنگين  ،پرسازند .متؤسفانه لجام گسيختگی درسياست خارجی در
آن روزها درافؽانستان ،به روند بی ثباتی اوضاع داخلی ومشتعل شدن آتش اختالفات شديد با همسايگان،
کمک بيشتری نمود وسرانجام اين موضعگيری ها درتحقق اهداؾ امريکايی ها مفيد واقع شد.
مزيد برحرؾ های باال ،رهبران حزبی و دولتی جمهوری خلق چين نيز درقبال شکل گيری و انکشاؾ
اوضاع سياسی در افؽانستان ،بنابر گرايش و سمتگيری سياسی حزب و دولت بجانب شوروی ،آرام نه
نشستند و ازاپريل  2087به بعد درجو تيره گی مناسبات با اتحاد شوروی و دامن زدن به تبليؽات خصمانه
در مقابل همدگر؛ ازمردم افؽانستان انتقام گرفتند و دراستقامت های سياسی و نظامی ،با دراختيار گذاشتن
اسلحه و مهمات ،پشتيبانی سياسی ازگروههای شورشی مخالؾ دولت و آموزش آدمکشان درپايگاههای
تربيت نظامی درداخل خاک آن کشور ،در روند جنگ اعالم ناشده برعليه افؽانستان ،اشتراک ورزيدند و
پروگرامهای خرابکارانۀ خويش را با مراجع پاکستانی هماهنگ ساختند.
درچنين اوضاع پرآشوب درکشور بود ،که مخالفت ميان دو جناح اول و دوم ( تره کی و امين) دردرون
نظام به شدت آؼاز گرديد .نورمحمد تره کی به اشتباهات جبران ناپذيرش درمورد شناخت چهرۀ اصلی امين
و ميدان دادن به اعمال تخريب کارانۀ ضد حزبی  ،ضد مردمی و فاجعه آفرين وی ،پی برد؛ ولی سوگمندانه
که زمان و فرصتهای بسيار مهم و حياتی را ازدست داده بود.
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حفيظ هللا امين بعد ازقتل بی رحمانۀ نورمحمد تره کی و انجام دومين توطئه سازمان يافته و خونين
درون حزبی و تصرؾ کامل قدرت دولتی درماه سنبلۀ  2137خورشيدی ،زمينه های سقوط حاکميت فردی
و ستمگرانۀ خود رانيز پيريزی کرد.
وی که همواره روی تعهد و پشتيبانی کادرهای جناح خلق دربخشهای( ملکی و نظامی ) و حمايت بی
دريػ کشور کبيرشوراها ،حساب می نمود و می گفت « :ما اکنون برای ساختن حزب خود ازتجربۀ حزب
کمونيست اتحاد شوروی استفاده مينماييم .ديگر هيچکس بما نگويد که چه بکنيم و چه نکنيم!» ( )3؛ ليکن
بعد ازانجام توطئه دوم  ،نه تنها حمايت اکثريت جناح خلق؛ بل پشتيبانی دولت شوروی وقت را نيز ازدست
داد ؛ نزديکی امين با واشينگتن و اسالم آباد و تماسهای پيهم نماينده گانش با اين کشورها ،نزد مقامات
شوروی اين تصور را بوجود آورد ،که بدون ترديد امکان آن ميرود که امين به سادات دوم مبدل گردد و از
سرزمين افؽانستان بجای ايران ازدست رفته  ،منحيث مرکز فعاليتهای تخريبی ،اطالعاتی و نظامی  ،برضد
اتحاد شوروی استفاده صورت گيرد.
در مجموع اين حوادث و رخدادها ،دراوضاع و احوالی انجام می پذيرفت که فعاليتهای تخريبی و
جنگهای منظم چريکی تنظيم های بنيادگرای اسالمی صادر شده ازخاک پاکستان وايران ،روز تا روز از
روستاها و دهستانها ،بجانب ولسوالی ها و شهرهای بزرگ کشانيده می شد ،تشديد می يافت و وسعت پيدا
می کرد.
اما رژيم خودکامۀ امين بجای درک درست شرايط و اتخاذ تدابيرالزم و تدارک وسايل مقابله با
مخالفين جنگ افروز و نيروهای ارتجاعی پيرو تفکرقرون وسطايی؛ برخالؾ ،برنامۀ بازداشت ،شکنجه و
سرکوب خونين و اعدام های انفرادی و دسته جمعی اعضای ح .د .خ .ا ( اعم ازپرچمی و خلقی ) و
شخصيتهای بزرگ سياسی و سرشناس پيشين ،وساير روشنفکران ،فرهنگيان و نماينده گان مردم را در پيش
گرفت .همزمان با آن امين ازطريق تماسها و انجام مالقات ها با دولت پاکستان وسپس با گلب الدين
حکمتيار ،پيرامون تشکيل يک دولت جديد به توافق رسيده بود ،که برای انجام اين پالن ،شرط اول و
اساسی ،محو فزيکی رهبران و کادر های ح .د .خ .ا .درداخل زندان پلچرخی و خارج از آن؛ بشمول همه
زندانيان سياسی روشنفکر ،گذاشته شده بود؛ ولی افشای اين پالن خطرناک ،نيروهای هردو جناح حزب وهم
دولت شوروی وقت را برآن داشت ،تا به تطبيق اين جنايت بزرگ و فاجعۀ ننگين ضد انسانی مجال ندهند:
« سيد محمد گالبزوی وزيرداخله جمهوری دموکراتيک افؽانستان بتاريخ  12جنوری  2079دريک
کنفرانس مطبوعاتی متن سند مهمی را افشاء نمود که پرده از روی توطئه امين برميدارد و نشان ميدهد که
چرا بتاريخ  18دسمبر  2080برای برانداختن وی اقدامات نظامی به اشتراک پرچميها و خلقيهای ضد
امينی  ،به کمک شوروی ،بعمل آمد.
برطبق اين سند قراربود که حفيظ هللا امين چهارمين کودتای خويش را عليه بقايای حزب دموکراتيک
خلق افؽانستان و ايجاد يک دولت مشترک با دستياری حزب اسالمی بتاريخ  10دسمبر  2080انجام دهد.
برپايه اطالعات ارائه شده ،درسند گفته ميشد که دراواخر ماه سپتمبر  2080نمايندۀ امين در پاکستان با
گلبدين حکمتيار مالقات نمود و درضمن آن " پيرامون قطع مقابله و ايجاد همکاری ممکن " موافقت بعمل
آمد....
سند متذکره گواهی برآن داشت که :امين به تاريخ  9اکتوبر  ،2080در کابل جلسه سری مشورتی را
با وفاداران شخصی خويش [همان اعضای حزب سری اش که درسال  2131آن را درجلسۀ پؽمان
درضديت با ح .د .خ .ا .تؤسيس کرده بود ( ])1تشکيل کرد و درآن شرايط " اتحاد" با حزب اسالمی را
مورد بررسی قرار داد .در اين جلسه فيصله شده بود که ازشعارهای انقالب ثور صرؾ نظرگردد؛ حزب
دموکراتيک خلق افؽانستان ازبين برده شود؛ فهرستهائی برای ازميان برداشتن مجموعه مخالفين اعم
ازاعضای رهبری و فعالين حزبی ،پرچمی و خلقی ،دربرون و درون زندان تهيه گردد؛ دردولت جديد مقام
رئيس جمهور برای حفيظ هللا امين حفظ گردد و نقش صدراعظم به حکمتيار واگذار شود)8( .
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طوری که بعد از انتشار اسناد محرم کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی بر صفحۀ انترنت
جهانی ،به همگان مبرهن و آشکارگرديده است :رهبران حزبی و دولتی آن وقت ( تره کی و امين) ،
بمنظور دفع و طرد فعاليتهای تخريبی گروههای مخالؾ مسلح صادرشده ازخاک پاکستان  29 ،بار تقاضای
گسيل نيروهای نظامی را به افؽانستان از مقامات شوروی بعمل آورده بودند؛ مگر اين تقاضاها پيوسته رد
گرديده بود .بطور نمونه:
2ـ «  ...تره کی و همچنان امين مکرراً به مسؤله توسعه حضورنظامی شوروی درکشورباز ميگشتند.
ايشان مسؤله اعزام تخمين دو فرقه شوروی را به جمهوری دموکراتيک افؽانستان دراوضاع فوق العاده "
دراثرتقاضای حکومت قانونی افؽانستان" پيش کشيدند».
« به تاريخ  20جوالی مالقات دومی با ن .م .تره کی انجام گرديد ...تره کی يکبارديگر به مسؤله
تحکيم پشتيبانی نظامی ازجانب اتحاد شوروی بازگشت .وی دراين مورد گفت که درصورت وقوع يک
حالت فوق العاده اعزام يک فرقه پراشوت ميتواند نقش تعيين کننده درسرکوب نيروهای ضد انقالب
درصورت ظهور آنها ،ايفاء نمايند.».
(اقتباس ازگزارش ( محرم و عاجل ) بوريس پونيماريوؾ ازکابل 20ـ  19جوالی ).2080
1ـ « به تاريخ  22اگست با امين دراثرتقاضای وی مذاکره بعمل آمد .درجريان مالقات توجه بخصوص
به تقاضا برای ورود واحدهای نظامی شوروی به ج .د .ا .مبذول گرديد .ح .امين قاطعانه ازمن خواست تا
رهبران شوروی را درباره ضرورت اعزام سريع واحدهای نظامی شوروی به کابل ،اطالع بدهم .او چندين
بار تکرار کرد که " ورود قوای شوروی بگونه بارزی روحيه معنوی مان را بلند خواهد برد ،اعتماد بيشتر
و آرامش بوجود خواهد آورد ( ».برگرفته شده از گزارش سر مشاورگروپ نظامی شوروی درافؽانستان ،
تورنجنرال گوريلوؾ با ح .امين 22 ،اگست ) 2080
1ـ دريک سند (اشد محرم) مورخ  10اکتوبر 2080عنوانی کميته مرکزی ح .ک .ا آمده است:
« وضع درافؽانستان به دنبال رويدادهای 21ـ  21سپتمبر امسال که درنتيجه آن تره کی ازقدرت
برانداخته و سپس جسما ً ازميان برداشته شد ،فوق العاده بؽرنج باقی مانده است....
برطبق اطالعات دست داشته ما ،درحال حاضر اعدام گروهی ازاعضای بيروی سياسی (دکتور صالح
محمد زيری ،کريم ميثاق ودستگير پنجشيری) که متهم به فعاليت جناحی " ضد حزبی و ضد انقالبی "
هستند ،برنامه ريزی گرديده است .در پلنوم کميته مرکزی ح .د .خ .ا که اخيراً انجام گرديد ،امين درمقامات
رهبری حزب اشخاصی را که بيش ازهمه به وی وفادارهستند ،بشمول شماری ازخويشاوندان خويش را
گماشته است)7( »....
قوت های نظامی اتحاد شوروی بنابرتقاضای رسمی تره کی و امين ( تنها هفت تقاضا ازسوی امين پس
از برکناری تره کی صورت گرفته بود) ،بتاريخ  18دسمبر  ،2080يعنی دوروز قبل ازتطبيق پالن خونين
حفيظ هللا امين ،وارد خاک افؽانستان شدند .دراين رابطه درکتاب " جنگ درافؽانستان " چنين آمده است:
« آماده گيری برای گسيل سپاهيان شوروی به افؽانستان درهماهنگی کامل با رهبران اين کشور
صورت گرفت .در ُکندز فرمانده ارتش چهلم با سرلشکر بابه جان رييس ادارۀ عملياتی ستاد ُکل نيروهای
مسلح جمهوری دموکراتيک افؽانستان که خاص بخاطر اين موضوع به دستور امين ازکابل آمده بود ،ديدار
کرد .فرمانده سپاه چهلم با برادر بزرگ امين (عبد هللا امين ) که رهبری اُستانهای شمالی افؽانستان را بدوش
داشت ،نيز د يدارکرد .اين ديدارها خصلت رسمی وکاری داشتند .دراين ديدارها سخن ازاستقرار سپاهيان
شوروی بود که همنوايی وهماهنگی جوانب افؽانی و شوروی را در روند گسيل سپاهيان شوروی به
افؽانستان نشان ميدهد .دراين ميان درشهر مرزی ترمز آمادگی سپاهيان برای گذار از رود آمو روبه پايان
داشت)0( ».
بدين ترتيب برطبق اسناد موثق انتشار يافته ازطرؾ مراجع روسی و امريکايی ،قطعات نظامی شوروی
بنا به دعوت نورمحمد تره کی و حفيظ هللا امين به افؽانستان آمدند .بردرستی وصحت اين مطلب ،متون دهها
کتاب و رسالۀ تحقيقی ،گزارشها وراپورهای تحليلی که پس ازفروپاشی اتحاد شوروی وسقوط دولت
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افؽانستان و شکست نظامی ح .د .خ .ا ،بچاپ رسيده ،صحه می گذارد .حتی ميخائيل گرباچؾ در اثرخود
زيرنام «پرسترويکا :دومين انقالب روسی» دراين باره چنين نگاشته است:
« ...اين موضوع ازاين جهت طبيعی بود که تعداد زياد افؽانها می خواستند به مردم خود کمک کنند
وخويشتن را ازگيرمناسبات قرون وسطايی رها سازند .دستگاه دولت وساختارهای همگانی را مودرنيزه
نمايند و پروسۀ انکشاؾ و پيشرفت را سرعت بخشند .ليکن اولين نشانه های تؽييرات پيشرونده بکلی بوجود
نيامده بود که حلقه های امپريالستی آؼازبه وارد آوردن فشارباالی افؽانستان از بيرون ،نمودند .رهبران اين
کشوربه همين علت درمطابقت به موافقتنامۀ همکاری و دوستی افؽان -شوروی [  3دسمبر] 2087
ازاتحادشوروی خواهش کمک را بعمل آوردند .آنها يازده مرتبه به ما مراجعه کردند ،بزودی ما آماده
گرديديم تا قطعات محدود نظامی به اين سرزمين گسيل داريم ( ».ص ، 110به زبان آلمانی ،چاب :بنگاه
نشراتی  ، Knaurشهرمونشن سال ).2070
واما،مقامات ذيصالح حزب و دولت شوروی  ،علت اعزام قوای نظامی آن کشور را بصورت عاجل و
سريع به افؽانستان دريک سندی که بعداً بر روی انترنت نشرشده است؛ اينگونه بيان داشته اند:
« پس از يک کودتا و بقتل رساندن منشی عمومی کميته مرکزی ح .د .خ .ا و رئيس شورای انقالبی
افؽانستان .ن  .م  .تره کی که درسپتمبر امسال بدست امين انجام گرديد ،وضع درافؽانستان شديداً وخيم
گرديده و تناسبهای بحرانی را بخود گرفته بود .ح .امين يک رژيم دکتاتوری فردی درکشور بوجود آورده
بود....
بوسيله دساتيرمستقيم امين شايعات ساخته و پرداخته شده درسراسر ج .د .ا پخش گرديده بود تا اتحاد
شوروی را بدنام بسازد و برفعاليتهای پرسونل شوروی درافؽانستان سايه افگند....
ح .امين تالش ميکرد که موضع خود را با رسيدن توافق با رهبران داخلی ضد انقالب تحکيم نمايد .او
ازطريق افراد مورد اعتماد خويش بارهبران مخالفين بنيادگرای اسالمی درتماس گرديده بود....
مقياسهای اختناق سياسی تناسبهای بيسابقه بخود گرفته و صرؾ در جريان مدتی پس ازرويدادهای ماه
سپتمبر بيش از 199تن اعضای حزب دموکراتيک خلق افؽانستان ،افراد و اشخاص ديگر متهم به داشتن
احساسات ضد امين بدون باز جوئی يا محاکمه  ،اعدام شدند .درواقع هدؾ انحالل حزب بود....
شيوه های استبدادی اداره کشور ،پيگردها ،اعدام های جمعی و پشت پا زدن به موازين قانونی
نارضايتی گسترده ای درکشور بوجود آورده بود ...اين نارضايتی درارتش نيز گسترش يافته ...و درواقع
يک جبهه ضد امين درکشور ايجاد شده بود....
برپايه موجی ازاحساسات وطنپرستانه که شامل شماربزرگی ازمردم افؽانستان را درارتباط به استفاده از
نيروهای شوروی نيزشامل ميگردد ...نيروهای مخالؾ امين عمليات مسلحانه ای را سازمان دادند که منجر
به برانداختن رژيم امين گرديد .اين عمليات پشتيبانی گسترده ای را ازسوی توده های زحمتکش،
روشنفکران ،بخشهای مهم ارتش افؽانی و دستگاه اداره دولت کسب نمود .ايشان تشکيل يک اداره جديد ج.د.
ا و ح .د .خ.ا را استقبال کردند.
حکومت جديد و شورای انقالبی بنياد گسترده مردمی را بشمول نمايندگان جناحهای قبلی " پرچم" و "
خلق "  ،نمايندگان ارتش و اعضای ؼير حزبی بوجود آورده است »)29( .
بدين ترتيب دورۀ دوم حاکميت يک صد روزۀ خونين حفيظ هللا امين نيز بتاريخ ششم جدی  2137پايان
يافت و با تؤمين وحدت مجدد حزب ،تشکيل دولت جديد با شرکت هر دو جناح حزب و شخصيت های مستقل
ملی و مسلکی ،اعالم عفو عمومی و رهايی تمام زندانيان سياسی بدون تبعيض و امتياز قومی ،سمتی،
جنسی ،مذهبی و ايد ئولوژيک؛ مرحلۀ نوين زند گی برای همگان ميسرشد وبا پايان دادن به حاکميت
انحصاری و خود کامۀ امين ،تؽييرات مشخصی درسيمای جامعه ،زندگی مردم و درحيات سياسی ح.د.خ.ا و
نهضت دموکراتيک عدالتخواه افؽانستان ،پديد آمد.
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 – 3ح .د .خ .ا پس از ششم جدی 1351
پس از برچيده شدن بساط حاکميت خود کامه و استبدادی حفيظ هللا امين و تدوير جلسۀ مشترک رهبری
هردو جناح حزب ،که دربرابر اعمال ضد انسانی و ضد حزبی امين تا سرحد سقوط وی ،نقش فعال ايفاء
نموده بودند؛ ببرک کارمل به نمايندگی ازحزب دموکراتيک خلق افؽانستان و شورای انقالبی جمهوری
دموکراتيک افؽانستان ،بتاريخ  18دسمبر  ، 2080خطوط عمده و اساسی کار و فعاليت دولت آينده را در
ابعاد داخلی و خارجی آن  ،توأم با ابراز همدردی و ؼم شريکی با فاميل های داغ ديده ،عنوانی مردم عذاب
کشيدۀ افؽانستان اعالم نمود  ،که مبرم ترين وظايؾ رژيم نوين  ،چنين مشخص شده بود:
« 2ـ اعالم آزادی تمام زندانيان سياسی که ازدم تيػ ساطور حفيظ هللا امين تبهکار سر به سالمت برده
باشند و درشرايط الزم لؽو قانون اعدام.
1ـ لؽو تمام مقررات ضد دموکراتيک و ضد انسانی و منع گرفتاريها ،توقيفها ،تعقيبات خودسرانه و
تفتيش منازل و عقايد.
1ـ احترام به اصول دين مقدس اسالم ،آزادی وجدان ،عقيده و مراسم مذهبی ،حمايت ازنظام کانون
خانواده ،رعايت اصل مالکيت قانونی و مشروع و عادالنه شخصی.
9ـ احيای امنيت و مصونيت فردی و جمعی ،آرامش و صلح و نظم انقالبی در کشور.
3ـ تؤمين شرايط سالم آزاديهای دموکراتيک اعم از آزادی تشکيل احزاب مترقی و وطنپرست و
سازمانهای توده ای يا اجتماعی؛ آزادی مطبوعات ،تظاهرات ،اجتماعات و نمايشهای خيابانی؛ تؤمين حق کار
و تحصيل؛ تؤمين آزادی و محرميت مکاتبات ،مخابرات ،مسافرت و مصئونيت منزل.
1ـ توجه و کمک جدی و بنيادی به نسل نوجوان و شاگردان مکاتب ،محصالن و روشنفکران کشور
بدون تبعيض ».
مشی دولت جديد دربخش سياست خارجی  ،اين گونه اعالم گرديد:
« دولت جمهوری دموکراتيک افؽانستان ازسياست صلح جويانه برمبنای اصول بی طرفی مثبت و فعال
و همزيستی مسالمت آميز ،از سياست دفاع ازصلح و ديتانت ( تشنج زدايی )  ،ازتحديد سالحهای
استراتژيک هسته ای و خلع سالح عام و تام ،ازحقوق بشر و جنبشهای آزاديبخش خلقهای تحت ستم ـ بمثابۀ
يک عضو وفادار سازمان ملل متحد و کشورهای ؼيرمتعهدـ پشتيبانی و پيروی ميکند .نظام جديد تمام قرار
دادهای منعقده ميان افؽانستان و کشورهای جهان را رعايت و احترام مينمايد .اين نظام با نيروهای
صلحدوست در يک جبهۀ وسيع جهانی عليه جنگ و جنگ طلبان ،استعمارکهن و نو ،امپرياليزم و
صهيونيزم ،فاشيزم و راسيزم ،اپارتايد و نژاد پرستی ميرزمد و همبستگی بين المللی خود را با سيستم
جهانی اصالت اجتماعی ،جنبشهای جهانی کارگری و نهضتهای آزاديبخش ملی و اجتماعی کشورهای آسيا،
افريقا و امريکای التين بسط و توسعه ميدهد »)22( .
دراين مرحله ،درگام اول طی يک نشست حزبی ،ترکيب هيؤت رهبری ( حزبی و دولتی) با در
نظرداشت تناسب کمی و کيفی مساوی ميان هردو جناح حزب و سهيم ساختن شخصيت های مستقل ملی و
مسلکی؛ تعيين و مشخص گرديد و فعاليت حزبی و دولتی با پويايی الزم ازسرگرفته شد.
برطبق فرمان عفو عمومی مورخ  1جنوری  ،2079دروازه های زندان درمرکز و واليات بر روی
زندانيان سياسی که ازدم تيػ خونين امين جالد جان به سالمت برده بودند  ،بدون درنظرداشت طبقه ،مذهب،
زبان ،قوم ،مليت ،ايدئولوژي واختالفات سياسی وسازمانی گشوده شد؛ بيرق ملی سه رنگ بانشان دولتی
محراب ومنبر دوباره اعاده گرديد؛ سازمانهای اجتماعی ،اتحاديه های مسلکی ،شورای مشورتی اقتصادی...
يکی پی ديگرتاسيس يافتند.
موازی با اقدام های اصولی درراه بهبود شرايط سياسی  -اقتصادی و تحکيم نهاد های اجتماعی ،حزب
و دولت گامهای استوار وصلحجويانه را بخاطرقطع جنگ و خونريزی ،برقراری صلح وپايان بخشيدن به
مداخلۀ آشکار خارجی ها در امورداخلی کشور ،برداشتند وبا صدوراعالميه های مورخ  14/ 5 / 1980و

15

 24 / 8 / 1981کوشش بعمل آمد تامسائل مورد اختالؾ با همسايه ها وقدرتهای جهانی ،از جمله بازگشت
هرچه زودترقطعات نظامی شوروی به کشورشان ،ازطرق سياسی حل وفصل گردند.
ولی با کمال تؤسؾ ،ايا الت متحدۀ امريکا -انگليس وسايردول ؼربی و اعضای پيمان ناتو ،چين،
عربستان سعودی ،مصر ،شيخ نشينان حوزۀ خليج ،پاکستان وايران ،جنگ اعالم ناشده راعليه مردم
افؽانستان عمدتآ ازقلمرو پاکستان ،چنان وسعت دادند که به زودی قضيه افؽانستان به حيث يک مشکل
منطقوی و جهانی به حساب آمد و کشورما به ميدان کشمکش های سياسی و زورآزمايی های نظامی ابر
قدرتها ،بدل شد.
با وجود باالگرفتن مشکالت و امراض ُخرد وکوچک جناحی ،شکل گيری فرکسيونهای جديد به هدؾ
خرابکاری و تضعيؾ روند مبارزۀ حزبی وايجاد عمدی دشواری ها وکارشکنی ها درفعاليتهای سياسی و
سر زدن بعضی حرکات وگرايشهای مؽايروحدت ويکپارچگی حزبی؛ ح.د.خ .ا تا نيمه های دهۀ شصت
خورشيدی با صفوؾ فشرده ومنظم و ثبات نسبی ،با جلب همکاری بخشهای وسيع از مردم در مرکز و
محالت  ،با انرژی و توانايی بيشتر به حيات خود ادامه داد .دراين مدت کارهای چشمگير و قابل لمس
درراستای ارتقاء سطح زندگی توده ها صورت پذيرفت و درعرصه های سياسی -اقتصادی وفرهنگی
وتحکيم پايه های حاکميت ،تشکيل يک قوای مسلح نيرومند ورزمی ،موفقيتهای ؼيرقابل انکار بدست آمد.
بطورمثال ميتوان موارد آتی را برشمرد:
2ـ اصول اساسی ج .د .ا بمثابۀ قانون اساسی مإقت کشور در  17ماده تصويب و نافذ شد که برمبنای
آن اساسات حقوقی نظام سياسی و اقتصادی مملکت تثبيت ،حقوق -وجايب و آزادی های شهروندان اعالم
گرديد و افؽانستان را درعرصۀ بين المللی ،يک دولت صلحدوست ،پيروسياست عدم انسالک و پشتيبان
راستين همزيستی مسالمت آميزبه جهانيان معرفی نمود .
بتؤسی از احکام مندرج دراصول اساسی ج .د .ا  ،گامهای استواری در راه تسريع رشد اقتصادی،
ارتقاء سطح زندگی و رفاه مادی و معنوی مردم ،تحکيم قانونيت دموکراتيک ،تضمين ملکيتهای عامه و
شهروندان ،توسعۀ خدمات اجتماعی ،رشد علم ،هنر وفرهنگ و دفاع ازحقوق و آزادی های مردم برداشته
شد.
 -1با وجود تداوم جنگ اعالم ناشده برضد وطن و مردم ما و گسترش دامنۀ مداخلۀ بيگانگان در امور
داخلی افؽانستان ،کارهای سود مندی درعرصه های زيرين صورت پذيرفت:
 تحقق پالنهای رشد اقتصادی در مناطق تحت امن؛ رونق بازرگانی و مناسبات تجارتی؛ اصالح و بهبود سيستم مالياتی و خدمات بانکی؛ اعمار ساختمانهای رهايشی و مدنی؛ بهبود کشاورزی و سيستم های آبياری؛ سرمايه گذاری دربخشهای صنايع ،معادن و انرژی؛ اصالح و نوسازی سيستم مخابرات و مواصالت ( اعمار دستگاه مرکزی مخابرات و بکارگيریسامان آالت تخنيکی مدرن و احداث شاهراههای جديد و ترميم راهها و سرک های سابق و ايجاد موسسات
ترانسپورت هوايی و زمينی) ؛
 انجام خدمات اجتماعی:تهيۀ کاالهای مورد نياز اوليه؛
تدارک اقالم مواد کوپونی به قيمت های ثابت و خيلی ها نازل برای کارمندان و کارکنان دولت و
سرانجام توزيع رايگان آنها؛
تؤسيس پرورشگاه وطن؛
گسترش شبکۀ شيرخوارگاهها و کودکستانها در محالت کار دولتی و درشماری از محالت زيست ؛
ارتقاء سطح آموزش و پرورش و فراهم ساختن زمينۀ تحصيالت عالی دراخل و خارج کشور؛
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اعمار بيمارستان ها و کلنيک های صحی ،دواخانه ها و بهبود عرصۀ خدمات صحی؛
ارتقاء کيفيت و کميت نشرات راديو تلويزين و ساير خدمات علمی ،هنری و فرهنگی به شمول طبع و
توريد کتب....
 -1درپرتو احکام اصول اساسی ج .د .ا سازمانهای اجتماعی آتی الذکر ،يکی پی ديگرايجاد و فعال
گرديدند:
 کوپراتيؾ های دهقانی؛ اتحاديۀ معلمان ؛ اتحاديۀ پزشکان و کارمندان طبی؛ شورای عالی علماء و روحانيون؛ شورای مشورتی اقتصادی؛ اتحاديۀ ژورناليستان؛ اتحاديۀ هنرمندان؛ اتحاديۀ نويسندگان؛ اتحاديه های صنفی؛ سازمان صلح ،همبستگی و دوستی؛ -9تؤسيس جبهۀ ملی پدروطن با شرکت و عضويت سازمانهای اجتماعی ذکرشده وشموليت ح.د.خ .ا،
سازمان دموکراتيک زنان و جوانان افؽانستان درآن....
واما با تؤسؾ  ،همگام با کار وپيکاروطنپرستانه وتالشهای صادقانۀ اعضای شرافتمند حزب که هدفی
جز خدمت به وطن و مردم نداشتند ،درمرحلۀ دوم حاکميت نيزشماری ازعناصرناسالم درمقام های کليدی
حزبی و دولتی ،با استفاده از مشاورين ( ملکی و نظامی ) فساد پيشۀ روسی  ،به هدؾ رسيدن به اميال شوم
خويش  ،ح .د .خ .ا را دامنگيربيماری های مزمن ساختند ودرکارزارويران گرانۀ خود ،از تداوم جنگ
اعالم ناشدۀ ارتجاع جهانی وامپرياليسم برضد کشورمان ،دست درازی ومداخلۀ مستقيم دول همسايه درامور
سرنوشت سازمردم افؽانستان ،حضورقوای بيگانه وشدت رقابت ابرقدرتها درپروسۀ جنگ سرد ،سودجستند
که مواردی از آن را برمی گزينيم:
ـ برخورد نادرست و ؼالبا ذهنی گرانۀ عده ای ازمسإولين شعبات کميته مرکزی ح .د .خ .ا ( بويژه
شعبۀ تشکيالت ) و آمرين دواير دولتی ،درزمينۀ سياست کادری و گزينش افراد درپست ها ،مقام ها و
وظايؾ حزبی و دولتی ،براساس روابط جناحی ،مناسبات فاميلی ،تعلقات قومی -زبانی وسمتی و مالحظات
فرکسيونی و رفاقت های شخصی؛
ـ مداخلۀ ؼير ضروری درکار و فعاليت سازمانهای اجتماعی ،بويژه در زمينۀ گزينش کادرهای حزب
درهيؤت رهبری اين سازمانها ،به شمول جبهۀ ملی پدروطن؛
ـ نزديکی بيش ازحد شماری ازفرصت طلبان جناح های حزبی و تعدادی ازکارمندان عاليرتبۀ دولتی با
مشاورين فاسد ورشوه خوار شوروی ( بخصوص شماری از جنرال های بدنام  ،سست عنصر ،اپورتونيست
و ؼرب گرا و قاچاقبر) و برقراری مناسبات کاری در بسا موارد ؼير ضروری با آنان و سوء استفاده ازاين
روابط  ،بهدؾ رسيدن به مقاصد شخصی و گروپی؛
ـ ايجاد بی لزوم اتاقهای دوستی افؽان -شوروی درموسسات دولتی ،در مؽايرت با احساسات مذهبی
مردم و روحيۀ حاکم در جامعه و شرايط جنگی کشور ،که وسيله سازتبليؽات خصمانه برضد حزب و
حاکميت شد؛
ـ دامن زدن به اختالؾ های ؼيراصولی براساس انگيزه های شخصی با ماهيت خرابکارانه؛ تشديد
روحيۀ خصومت و تشويق حس انتقام گيری ،خودخواهی ها ،جاه طلبيها ،مقام پرستيها ،گروهبندی ها،
رفاقت بازی ها  ،محفل بازی ها ،قوم گرايی وبرتری جويی ها ،توأم با دسيسه سازيها -خدعه ونيرنگ های
استخباراتی؛ توطئه های سازمان يافته با استفاده ازشيوه های خدمات مخفی به کمک مشاورين فاسد ،
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ضعيؾ النفس وماجرا جوی روسی همکار وهمفکر با مقام های ارشد حزبی ودولتی افؽانستان؛ به قابليت
رزمی ،اصوليت ورسالت سياسی حزب لطمۀ شديدی واردنمود؛ فعاليت آن را با دشواری های ؼيرقابل
کنترول روبرو ساخت ،تا اين که سرانجام شيرازۀ آن دستخوش نا بسامانيها شد.
بتؤسی از حرؾ های باال  ،ديده می شود که تبارزگرايشهای ناسالم بر معيار امتيازطلبی های فردی
وگروهی؛ شوق رهبر شدن با توسل به حرکت های فرکسيونی وتجزيه طلبانه ؛ عطش سيرناپذير بخاطر
اختصاص قدرت و صالحيت بيشتر به حلقه های معين درمقام های رهبری و رده های کادری  ،در وجود
فرکسيونهای خرابکار ،نيل به يکه تازی های قهرمان گونه با کاربرد روشهای ساختگی وميکانيکی؛ مهم
جلوه دادن تفاوت نظرهای سليقه يی و بی بنياد؛ درک نادرست وناکافی ازروابط اجتماعی وديالکتيک تکامل
پديده ها؛ ناپختگی ونا استواری درتطبيق درست انديشه های انقالبی درپراتيک اجتماعی؛ زد وبندهای پشت
پردۀ عده ای از اعضای رهبری حزبی و دولتی با مقام های روسی تازه بدوران رسيده وبا محافل وحلقه
های ارتجاع داخلی وبين المللی برپايۀ سازماندهی برقراری تماسها توسط دفاتر خدمات مخفی ...زمينه ساز
آن گرديد تابه دستورگرباچؾ کودتای درون حزبی مورخ  29ثور  2113عملی گردد و ح .د .خ .ا بار
ديگردچار انشعاب شود.
شايان ذکر است که گرباچؾ وشوارد نا دزی دريک معاملۀ خاينانه با زمامدار قصرسفيد وحاکم نظامی
پاکستان درتبانی بابرنامه های " سی .آی .ای ،".انتلجنس سرويس انگليس و " آی .اس .آی ،" .مطابق به
سناريوی توافق شده ميان مسکو -اسالم آباد -واشنگتن ،به مقصد خاطر خواهی وراضی نگهداشتن دولت
پاکستان ،ازقبل پالن تخريب کامل ونابودی دايمی ح .د .خ .ا را ريخته بودند.
به همين منظور دستور برپايی يک نمايش شرم آور را بمثابۀ کودتای سفيد به دست اندرکاران منحرؾ
حزبی و دولتی درافؽانستان  ،صادر نمودند.
 - 4ح .د .خ .ا پس از حادثۀ  14ثور : 1365
بعد ازفروپاشی اتحادشوروی و انتشار اسناد محرم حزبی و دولتی آن کشور درکتب ورسانه ها ،آگاهان
سيا سی را عقيده براين است ،که مفکورۀ برگشت نظاميان شوروی به ميهن شان و انتقال قدرت از ح .د .خ.
ا به يک دولت فراگيرملی مورد قبول هردوجانب منازعه ،ازسال  2071بابقدرت رسيدن اندروپوؾ  ،ميان
مسکوـ واشينگتن و اسالم آباد طرح ريزی و روی آن به توافق رسيده بودند .وليک نظربه عوامل مشخص،
ازجمله تؽيير پی در پی رهبری حزبی و دولتی دراتحاد شوروی ناشی ازمرگ رهبران؛ زمينه برای تحقق
پالن مطروحه مساعد نشد ،تا اين که گرباچؾ براريکۀ قدرت تکيه زد.
با بقدرت رسيدن گرباچؾ ،برنامۀ انحالل ح .د .خ .ا و فروپاشی رژيم سياسی درافؽانستان ،مطابق
ميل و ارضای خاطر رهبران اياالت متحده و پاکستان ،رويدست گرفته شد و ادوارد شوارد نادزی ماموريت
يافت تا درهمدستی با افراد جاه طلب ،خودخواه و سياست باز که عضويت دفترسياسی ح .د .خ .ا را داشتند
ويا مسإوليت رهبری شعبات کميته مرکزی حزب و چوکی های ردۀ اول ( ملکی و نظامی ) درحکومت
باالی شان اعتمادشده بود؛ به اين پروسه سرعت بخشند.
دراين راستا ،رابطه های کاری و نزديکی تنگاتنگ مشاورين فاسد و ضعيؾ النفس روسی ،بويژه عده
ای از جنراالن قاچاقبر آن کشور ،بارهبری دستگاه خدمات مخفی و فرکسيون بازان درون حزبی ،که مهره
های اساسی شطرنج توطئه عليه ح.د.خ.ا و حاکميت سياسی بودند و ازگذشته ها با محافل ارتجاعی و
امپرياليستی درداخل و خارج ،درپشت پرده ،زد و بند داشتند؛ راه را برای پياده شدن دوکتورين زهراگين و
خود فروشانۀ گرباچؾ دربارۀ افؽانستان ،هموارساخت ،تا اين که در نشست و مالقات رهبران اتحادشوروی
و امريکا در ريکجاويک مرکزکشور ايسلند ،سند رسمی درهم شکستن و پارچه پارچه کردن ح.د.خ.ا و
سقوط حاکميت سياسی آن ،بين گرباچؾ و رونالد ريگن به امضاء رسيد.
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گرباچؾ پس ازمشوره و سپردن تعهد به زمامدار قصرسفيد و سران دول ؼربی و حاکم نظامی
پاکستان ،درتوافق با پالنهای اسارتبار " سی .آی  .ای "  ،انتلجنس سرويس و " آی  .اس  .آی "  ،بروفق
ميل و آرزوهای ديرين تنظيمهای بنيادگرای جنگ افزوز مستقر درپاکستان و ايران؛ فرمان برپايی جنايت
سياسی  29ثور  2113را به خوش خدمتان داخلی دردرون ح .د.خ.ا و مشاورينش درافؽانستان ،صادرکرد.
بدين ترتيب با انجام کودتای  29ثور  2113برضد ح .د.خ.ا و رژيم جمهوری دموکراتيک افؽانستان،
سنگ تهداب يک جنايت سازمان يافته مبنی بر انحالل اين حزب ،سرکوب خونين دولت جمهوری
دموکراتيک افؽانستان ،متحدين سياسی حاکميت و قتل عام مردم افؽانستان گذاشته شد.
پس از پايان کودتا و اعالم نتيج نهايی آن  ،شامپيون (!) خود ساخته ای تؤمين صلح و آرامش در
کشور(!) که مطابق به دستور و فتنه گری های گرباچؾ و شوارد نادزی ،سازماندهندگان اصلی بربادی
وطن و فروريزی حاکميت سياسی در افؽانستان بودند؛ با درپيشگيری سياست های شئونيستی ،پايه های
تشکيالتی حزب و بنياد ساختارهای دولتی را متزلزل ساختند و زمينه هارا به هدؾ نفوذ و رخنۀ عمال
ارتجاع و امپرياليسم درداخل ميهن و قلمرو حاکميت مساعد گردانيدند.
در اين برهۀ ازتاريخ  ،اعضای رسالتمند و معتقد به آرمانهای عالی و انساندوستانۀ ح  .د  .خ .ا ،در
سخت ترين و دشوارترين آزمون زمان و شرايط ويژۀ حاکم برکشور قرارگرفتند.
دريک طرؾ ( جبهۀ بيرونی ) درمقابل جنگ افروزان شرارت پيشۀ جهادی وابسته به ارتجاع منطقه و
امپرياليسم ،بويژه دربرابرتجاوزات پيهم از سرزمين های پاکستان و ايران ،که ازجانب اياالت متحدۀ امريکا
ـ ناتو ودولت های عربی و چين حمايت می شدند ،قرارداشتند و مجبور بودند تا ازاستقالل ملی ـ تماميت
ارضی ـ حاکميت مردمی و جان  ،مال و ناموس مردم دفاع نمايند؛ ازجانب ديگر درمبارزۀ درون حزبی
عليه اعمال جنايتبارتيم کودتاگر وابسته به گرباچؾ ،که هر روز ساحۀ فعاليت حزب و حاکميت دولت را
تحت عنوان " مشی مصالحۀ ملی  ،آشتی با برادران آزرده خاطر ،آتش بس يک جانبه  ،ايجاد منطقۀ صلح ،
کمربند سبز " ...تنگ تر و زمينه های مساعدی را برای پيشروی مخالفين مسلح مهيا می نمودند؛
قرارداشتند.
به اعتقاد آگاهان سياسی وباور اکثريت اعضای ح .د .خ .ا پيش کشيدن سياست مصالحۀ ملی بعد از
کودتای  29ثور  2113به شکل انحرافی وسازماندهی هياهوی تبليؽاتی پردامنه درمورد آن با صرؾ هزينه
های هنگفت مالی وسفرهای پرخرج به دنيای ؼرب ،بيشتر يک ترفند سياسی بود تا يک حقيقت مسلم و
بدترازآن اين که درتحقق عملی طرح ها هيچگونه معيارهای قابل قبول برای طرفين درگير ،درنظر گرفته
نشده بود .
درسياست مصالحۀ ملی دراين دوره ،جوهرتصاميم پلينوم شانزدهم کميته مرکزی ح .د .خ .ا ،
تيزسهای دهگانه واعالميۀ معروؾ شورای انقالبی جمهوری دموکراتيک افؽانستان ،ازنظرانداخته شد و اين
سياست زيادتر بمثابۀ آلۀ فشار و وسيلۀ زورگويی دردست يک اقليت تازه به دوران رسيده دردرون حزب و
دولت ،خدمت کرد تا با عنوان کردن آن مقاصد پروژۀ بيرون راندن ،ازصحنه حذؾ نمودن ،انتقام گرفتن،
بدنام ساختن  ،به زندان انداختن ،پيگرد وتعقيب وحتی قلع وقمع فزيکی رقبا ومخالفين شخصی بابرخوردهای
ذهنيگرانه وديدگاههای فردی ،عملی گردد.
هرچند بعد از 29ثور ،2113برعالوۀ تدويرپلينوم های کميته مرکزی  ،دومين کنفرانس سراسری
حزب درسال 2111دايرو مصالحۀ ملی را بحيث مشی استراتژيک حزب اعالم نمود و نشستی را تحت
عنوان کنگرۀ دوم ( از تاريخ  )1 -- 7/4/1369با شرکت اعضای فرکسيون های ضد حزب برپا نمودند؛
ولی هيچ کدام آن قادربه رفع مشکل درون حزبی مبنی برتؤمين وحدت و يکپارچگی حزبی وجلب اعتماد
متقابل نگرديد.
دردومين کنگره با نام ح .د .خ .ا و انديشه های مبارزۀ طبقاتی و دفاع از منافع زحمتکشان ،وداع گفته
شد وبرآن "حزب وطن" با تفکر جديد(!) انحرافی نام گذاشتند که البته اين نامگذاری هيچگونه وجاهت
قانونی نداشت وچيزی جز استفاده از زور وقدرت بمنظورؼصب افتخار تاريخی ديگران ،نبود .زيرا حزب
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وطن قبآل بتاريخ  16/ 10 / 1329با ساختار تشکيالتی وداشتن مرامنامه واساسنامه متفاوت به رهبری
شادروان ؼبار تؤسيس گرديده بود ( افؽانستان درمسير تاريخ ،ج  1ص . ) 193 -199
همه اعضای شرافتمند حزب خوب به ياد دارند که درانتخاب نمايندگان درمرکز و واليات جهت اشتراک
دردومين کنفرانس سراسری و درکنگره دوم ح .د .خ .ا کوچکترين معيارهای دموکراتيک حزبی رعايت
نشده بود .از همين رو تعداد زياد عناصر مردود ،ازجمله عده ای از اعضای بيروی سياسی وکميته مرکزی
با ساخته کاری ها به هردونشست حزبی راه يافتند ؛ و درعوض نماينده گان انتخابی حزب بازداشت
ومجازات گرديدند  .همچنان خالؾ موازين حقوقی و اصول حزبی جنايتکاران مشهود و قاتلين هزاران
عضو حزب و مردم بی دفاع افؽانستان ،قبل ازتکميل ميعاد حبس از زندان رها و بوظايؾ حزبی و دولتی
گماريده شدند.
به تعقيب امضای موافقتنامۀ ژنيو بتاريخ  ) 26/ 1/ 1367 ( 15/ 4/ 1988که مذاکرات پيرامون آن
ازسال  2071آؼازگرديده بود ومفاد قرارداد درچند دور گفتگوها تکميل وبه توافق رسيد وسرانجام امضاء
شد؛ سربازان قشون سرخ مطابق پروگرام تنظيم شده تا تاريخ  15/ 2/ 1989خاک افؽانستان را ترک
گفتند .بعد ازاين رويداد قوای مسلح افؽانستان ابتکار عمل را دردست گرفت.
اعضای شرافتمند ح .د .خ .ا ( ملکی ونظامی ) ،متحدين سياسی حزب برمبنای تعهد صادقانه در برابر
وطن و مردم  ،اعضای سازمانهای اجتماعی ،قطعات قومی وقوتهای دفاع خودی درجريان يک فراخوان
همگانی ،به ندای ح .د .خ .ا و دولت افؽانستان ،پاسخ مثبت دادند وبخاطردفاع مستقالنه از سرزمين آبايی
خويش کمرهمت بستند .همان بود که قطعات ارگانهای قوای مسلح درتمام جبهه های نبرد درمقابل تهاجم
مسلحانۀ پياپی دشمنان صلح  ،آزادی  ،آرامی وآسايش مردم و تجاوزارتش واجيران آی .اس  .آی  .پاکستان
ودسايس ارتجاع جهانی وامپرياليسم ،ايستادگی نموده ودرمواقع حساس به آنها جواب دندان شکن دادند.
وليک ،متؤسفانه موافقتنامۀ ژنيوحربۀ کشندۀ شد دردست جهان ؼرب برهبری اياالت متحدۀ امريکا،
پاکستان ،ايران و مخالفين مسلح به مقصد سرکوب خونين ح .د .خ .ا ونيروهای دفاعی کشور ،که تنها مردم
افؽانستان به رعايت مواد آن پابند باقی ماندند وبس .دولت پاکستان بحيث امضاء کننده ازمداخله
درامورداخلی افؽانستان دست نکشيد واياالت متحدۀ امريکا منحيث تضمين کننده ،پروگرام صدور ،تسليمدهی
و انتقال سالح ومهمات جنگی ازجمله راکتهای استينگر را ازطريق پاکستان به مخالفين مسلح پايان نبخشيد.
دولت موقت تنظيم های هفتگانه درپشاور پاکستان ايجاد شد وهمزمان با آن تبليؽات وسيع برضد ح.
د.خ .ا ودولت جمهوری افؽانستان درقالب جنگ روانی ،آؼاز يافت .بدين شکل رإوس عقدنامۀ ژنيو بطور
دوامدار و بطرز خشن ازطرؾ آنها نقض گرديد.
شايان ذکراست که سالهای دفاع مستقالنه يکی ازصفحات درخشان تاريخ رزم و پيکار نيروهای
مسلح افؽانستان را دربرابرمتجاوزين خارجی و گماشتگان آنان بازتاب می دهد.
دراين دوران اعضای ملکی ونظامی ح .د .خ .ا درکنارافسران وسربازان وطنپرست کشور و دوشادوش
آنان درراه حفظ استقالل ميهن ودفاع ازتماميت ارضی  ،نواميس ملی وافتخارات تاريخی مردم افؽانستان
شجاعانه وصادقانه رزميدند.
روح صدها وهزارها افسر ،عسکر ،داوطلبان نبرد درجبهه ،افراد قطعات قومی ودفاع خودی و اعضای
سازمانهای اجتماعی که درجنگ با اهريمن جام شهادت نوشيدند ،شاد باد !
ياد صدها و هزارها افسر ،سرباز ورزمندگان راه ميهن که درسنگرهای داغ جنگ تحميلی و ويرانگر
اسير سرپنجه های خون آلود دشمنان صلح وآزادگی شدند ودرزندانهای تنظيمی درداخل وخارج ازمرزها
ازاثر شکنجه های جانکاه عذاب کشيدند ،پوسيدند وهرگز باز نگشتند  ،گرامی باد !
ازآنچه تا کنون گفنه آمد ،اين نتيجه بدست ميآيد ،که عوامل درونی و بيرونی زيرين ،زمينه های
مساعدی را برای فروپاشی و سقوط حاکميت ح .د .خ ا  ،بوجود آورد:
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2ـ برکناری ببرک کارمل ازمقامات حزبی و دولتی با راه اندازی کودتا و تبعيد وی ازکشور ،خالؾ
ارادۀ اکثريت قاطع اعضای حزب؛ وجدان بيدار همه سنگرداران ملکی و نظامی ح .د .خ .ا را جريحه دار
ساخت .زيرا ببرک کارمل از نظر سن ،دانش سياسی  ،کار و فعاليت حزبی و دولتی و جايگاهش بمثابۀ
پرچمدار نهضت محصلين افؽانستان؛ يکی ازبنياد گذاران و منشی کميته مرکزی ح.د.خ .ا  ،هشت سال وکيل
و نمايندۀ شهريان کابل و سخنگوی زحمتکشان ميهن درمجلس نمايندگان مردم افؽانستان ،برای هردو جناح
( پرچم و خلق ) حزب و اکثريت شهروندان محروم و آبله بدست کشورمان ،مورد قبول و پذيرش بود؛
1ـ نصب دوکتور نجيب هللا بجای ببرک کارمل ،بنابرکمبودی های وی  :ازنظرسن ،دانش سياسی،
کرکتر حزبی  ،برخوردهای اخالقی  ،آداب و معاشرت اجتماعی و تجارب الزم سياسی و دولتمداری ،برای
هردو جناح قبلی حزب و مردم افؽانستان قابل پذيرش و تحمل نبود؛ يعنی وی ظرفيت الزم را برای رهبری
حزب  ،دولت و جامعۀ سنتی افؽانستان درخود نداشت؛
1ـ تضعيؾ پايه های سياسی ـ اعتقادی درون حاکميت ،ازطريق برکناری شمار زيادی از کارمندان
ورزيده و مجرب حزبی و دولتی ،وفاداران سرسپرده به مردم و ميهن ،درمرکز و واليات ،به بهانه تراشی
ها و حيله گری های گوناگون از کار و وظايؾ؛ سوق نمودن شمار ديگری ازشايسته ترين و مجرب ترين
کادر های حزب به تقاعد اجباری پيش ازميعاد معين قانونی؛ درعوض آنان برگزيدن بدنامترين افراد وابسته
به رهبران کودتا و فرکسيون های ضد حزب که ازجانب مقامات حزبی مجازات شده بودند؛
9ـ درپيشگيری سياست کادری ؼيرعادالنه و مخالؾ معيارهای اساسنامۀ حزب ،باپيش کشيدن و تعيين
شماری ازافراد در رده های مهم و کليدی وظايؾ حزبی و دولتی  ،بدون درنظرداشت اصل شايستگی،
لياقت ،کاردانی ،پاکی ،تقوا ،سابقۀ نيک ،داشتن نيت پاک خدمت به ميهن و مردم...؛
3ـ عقب نشينی پياپی مطابق پالن مشترک مسکوـ واشينگتن و اسالم آباد ،تحت عنوان مصالحۀ ملی،
بدون تعيين حد و مرز آن ،به مقصد فراهم آوری مقدمات سازش و ارضای خاطر رهبران تنظيم ها درپلنوم
نزدهم کميته مرکزی ح .د .خ .ا ؛ ( اصول کلی مصالحۀ ملی درپلنوم شانزدهم و درتزسهای ده گانه ،
ازموضع قدرت مطرح شده بود؛ وليک طرح مصالحه ازموضع ضعؾ و اتخاذ تدابير و روشهای
سازشکارانه رهبری حزبی و دولتی پس ازکودتای  29ثور  2113سبب آن گرديد تا اين سياست ازطرؾ
گروههای جنگی مخالؾ  ،دول ؼربی و نظاميگران پاکستان ،بمثابۀ يک عمل نمايشی و تشريفاتی رژيم  ،به
ؼرض اؼوا و فريب مردم و جلب توجه خارجی ها  ،تلقی گردد .بنابران با مخالفت و استهزاء ازسوی
طرؾ مقابل استقبال گرديد ) و عدم صداقت درتشريح ،توضيح و تعيين حد و مرز و ميکانيزم تطبيق آن در
يک ديالوگ باز درون حزبی با منتقدين آن ؛ استفادۀ ابزاری ازاين سياست درمقابل مخالفين کودتای  29ثور
 2113و همچنين پنهان نگهداشتن اين شکست ،درپشت پردۀ دروؼها و بهانه های مبارزۀ درون حزبی؛
1ـ راه اندازی تبليؽات دروؼين تحت عنوان " تدوير دومين کنفرانس سراسری حزب ،بمنظور بحث و
اتخاذتصميم روی برنامۀ مصالحۀ ملی درداخل حزب؛ سپس سلب حقوق حزبی و قانونی بيش از 299تن
نمايندگان انتخابی کنفرانس ها ازشرکت نمودن درکنفرانس و اخراج اکثريت انان ازحزب ( بشمول  28تن
اعضای کميته مرکزی و دوتن از اعضای بيروی سياسی) ،بدين گونه پايان دادن به بحث روی متن و
محتوای مصالحه وتحميل قبول اجباری آن باالی اعضای حزب  ،که منجر به يؤس  ،نااميدی و عدم حمايت
اعضای حزب ازاين جادۀ يکطرؾ و زندگی برانداز حزب و باعث مسرت  ،تقويۀ مورال و نويد پيروزی
تنظيم های بنياد گرای جهادی و حاميان بين المللی آنان گرديد؛
8ـ عدم توجه به پذيرش نظريات و انتقادهای سازندۀ منتقدين سياسی درون حزبی ،پيرامون برنامۀ تسليم
طلبانۀ ضد حزبی ( مصالحۀ ملی بی حد و مرز) ؛ برکناری و سرکوب پيهم صادق ترين ،پاک ترين و
کارفهم ترين اعضای حزب از وظايؾ و مقامات حزبی و دولتی و فرستادن شماری درکنج زندان و جبهه
های گرم و بی برگشت جنگ با دشمن؛ نصب نمودن بدنام ترين اعضای فرکسيونهای ضد حزب ،بجای
آنان؛ بشمول اعضای رهبری و کادرهای باند جنايتکار حفيظ هللا امين که ازطرؾ محکمه ذيصالح به "
حبس های طويل و دوام " محکوم و مجازات شده بودند؛
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7ـ اعالم آتش بس های يک جانبه خالؾ اوضاع عمومی نظامی ـ سياسی کشور و درمؽايرت با منافع
ملی و داعيۀ صلح و ثبات ( دراين مدت مورال و روحيۀ جنگی شکست خوردۀ مخالفين مسلح ،دوباره تقويت
يافت و در حمالت برمواضع دولتی ،پايگاههای نيروهای قوای مسلح ،قطارهای اکماالتی و مناطق مسکونی
مردم ،چهاربرابر افزايش بعمل آمد و خساره های مالی و جانی بی شماری را ببار آورد)؛
0ـ تخليۀ واحدهای ادارۀ دولتی درمحالت ( ننگرهار ،خوست ،قندهار ،نيمروز ،هرات  ،کنرها )...از
وجود لواهای سرحدی و کارمندان ملکی و نظامی و اعالم آن جاهها بنام مناطق صلح و تسليم دادن اين
محالت به گروههای جنگی مخالؾ  ،ساحۀ قلمرو حاکميت دولت را تنگ تر و روند سقوط را سرعت
بخشيد؛
( پالن گذاری تخليۀ مناطق و وارد آوردن تؽيير دروضع الجش نيروهای مسلح ،هيچگونه کمکی به
ت ؤمين صلح و ثبات نه نمود و دستاوردی را برای نظام سياسی به ارمؽان نياورد؛ برعکس مخالفين اين اقدام
دولت را يک عقب نشينی و شکست دانستند)؛
29ـ تشديد حمالت کتلوی راکتی و شليک هاوان های دورمنزل ازطرؾ مخالفان  ،باالی شهرها،
ميدانهای هوايی ،هدؾ های نظامی و اقتصادی ،افزايش متداوم حمالت دشمن برپوسته های امنيتی در مسير
شاهراها ،تعبيۀ ماين های مختلؾ درراهها ،اجرای کمين ها و شب خون زدن ها ازسوی گروپ های ضد
دولت ،عرصۀ رسيدگی دفاعی را برای نيروهای مسلح کشور درجهت دفع و طرد تعرضات دشمن تنگ تر
می نمود؛
22ـ انسداد راههای مواصالتی و خطوط اکماالتی توسط مخالفين به هدؾ درمحاصره کشيدن شهرها،
بويژه پايتخت کشور ،جهت رونما شدن کمبود و قحطی مواد اوليه مصرفی ،صعود قيم و باال گرفتن
نارضايتی روزافزون مردم ازحاکميت سياسی ( مطابق برنامۀ جنرال اختر و دگروال يوسؾ ـ رهبران آی.
اس .آی) و تکيۀ بيشتر دولت باالی ترانسپورت هوايی پرهزينه با امکانات محدود مالی و امنيتی ؛
21ـ تضعيؾ قوای مسلح کشور و ايجاد دو دستگی درآن  ،پس از آؼاز برخوردهای تحريک آميز و
اتخاذ تصاميم عجوالنه و ضد وحدت حزبی دوکتور نجيب هللا و اطرافيانش عليه جناح خلق و اخراج دوکتور
صالح محمد زيری عضو اصلی کميته مرکزی کنگرۀ موسس  ،ازعضويت بيروی سياسی کميته مرکزی
حزب و برکناری سيد محمد گالبزوی ازپست وزارت داخله و تبعيد وی بعنوان سفير در مسکو ( درحالی که
اين هردو تن درجريان کودتای  29ثور ،بنا به فشار رهبری شوروی و انتظاراتی که خودازاين رويداد
داشتند ،از نجيب حمايت نموده بودند)  ،به تعقيب آن بازداشت تنی چند از افسران عالي رتبۀ ارتش وابسته به
جناح خلق ،به اتهام عضويت درحزب اسالمی  ،بدون نظر و موافقۀ وزيردفاع ،نه تنها حمايت اين جناح را
ازدست داد؛ بلکه عواقب آن منجر به کودتای نافرجام شهنوازتنی وزيردفاع ؛ سرکوب و زندانی کردن
رهبران ملکی و نظامی آن بخش حزب ،به شمول وکالی پارلمان ،که مصونيت پارلمانی را دارا بودند؛
تلفات هردو جانب حاکميت ،با پيامد های ناگوار تؤثيرگذاری آن باالی احضارات محاربوی نيروهای دفاعی
و اثرات سياسی خيلی ها منفی آن بر ح .د .خ.ا ،متحدين سياسی حزب و درمجموع حاکميت دولتی افؽانستان
گرديد؛
21ـ شدت گرفتن حمالت تهاجمی پی درپی افراطيون تحت قوماندۀ " آی .اس  .آی " برواليات :
خوست ،لوگر ،قندهار ،زابل ،پکتيا ،لؽمان ،ارزگان ،کاپيسا ،پروان ،وردک ،ؼزنی و سايرجاها ،با قطع
خطوط مواصالتی و محاصرۀ اقتصادی شهرها ( پس از ناکامی کودتای تنی و عدم حمايت بيش از دوثلث
اعضای ملکی و نظامی جناح خلق از حکومت يکه تاز دوکتورنجيب ) ،به هدؾ تالفی شکست قوای نظامی
پاکستان و چريک های تنظيمهای بنيادگرای جهادی درجنگ جالل آباد؛
29ـ تعديل ؼير اصولی و ؼيرقانونی نام  ،برنامه و اساسنامۀ ح .د .خ .ا  ،درنشست مضحکی با شرکت
نمايندگان فرکسيون های ضد حزبی ،درؼياب اکثريت اعضای اصلی کميتۀ مرکزی کنگرۀ موسس که درقيد
حيات بودند و عدم حضور دوثلث اعضای اصلی معتقد به حزب ؛ تحت عنوان باصطالح کنگرۀ حزب ،با
سمتگيری های راسمتگرايانه ،بمثابۀ کودتای سياسی سازمان يافته برضد هدؾ های انسانی و علما ً تنظيم شدۀ
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آن ( رعايت نکردن معيارهای دموکراتيک درانتخاب نمايندگان؛ انتصاب دستوری افراد دلخواه و وابسته به
رهبری کودتا و فرکسيونهای ضدحزب بحيث نماينده ؛ جلوگيری از اشتراک منتقدين درون حزبی و محروم
ساختن نمايندگان واقعی و منتخب سازمانهای حزبی مرکز و واليات ازشرکت درکارکنگره و درپروسۀ
تصميم گيری ها ،از زمرۀ سياه ترين کارنامه های رهبری حزبی و دولتی بود که بعد از دومين کنفرانس
سراسری ح .د .خ .ا  ،به گونۀ مشابه  ،مجدداً صورت گرفت ) و اتخاذ سياست های تسليم طلبانه با اعالم
اقتصاد بازار آزاد و تهی کردن تمام اعضای رسالتمند حزب از اعتقادهای بنيادين حزبی وانديشه های
ترقيخواهانه ايشان ؛
23ـ باال رفتن ميزان دامن زدن به خصومتهای اتنيکی و قومی ،برخورد تبعيض آميز و متکبرانه
دربرابر کادرهای ملی و محلی ( حزبی و دولتی ) ؛ تشويق و ترؼيب به اشاعۀ برتری جويی های قومی ـ
قبيلوی و لسانی  ،تحميل اراده ـ انديشه و تمايالت شخصی ازسوی رهبری حزبی ـ دولتی برديگران ،پس از
کودتای  29ثور تا لحظۀ فرار نافرجام؛
21ـ سقوط خوست بمثابۀ سرآؼاز فروپاشی حاکميت سياسی درنتيجۀ خيانت مسإولين دفاعی و امنيتی
( قوماندان فرقۀ عسکری و قوماندان پوليس آن واليت ) و تلفات مالی و جانی جبران ناپذيرناشی ازاين
شکست نظامی و سياسی وبه تعقيب آن سقوط واليات تخارـ ارُ زگان ـ کاپيسا ـ کنرها  ...با حدود 299
ولسوالی و سپردن آنها به " برادران آزرده خاطر" تحت عنوان منطقۀ سبز؛
28ـ تشديد اختالفات درونی ميان رهبران کودتای  29ثور  ، 2113روی تقسيم پست های حزبی و
دولتی ،بمنظورکسب سهم و امتياز بيشتر ،درقدرت و ادارۀ حزب و دولت ،منجر به برکناری ـ استعفاء و
مقابلۀ رويارويی دوثلث آنان عليه يکه تازی های رئيس حزب حاکم و تيم وی گرديده ،آخرين ميخ ها را
برتابوت ازقبل ساخته شدۀ حاکميت دولتی کوبيد؛
27ـ آؼاز دسايس و توطئه های سازمان يافته درصفحات شمال ،با موضعگيری های بسيار خصمانه و
تشبثات عظمت طلبانه و قوم گرايانه توسط افراد وابسته به دکتورنجيب هللا ؛ اوج گيری اين مشکالت با
تصفيۀ کادرهای ملکی و نظامی ،براساس پالن مرکزی قوماندانی اوپراتيفی شمال ـ وزيردفاع ـ وزيرداخله و
شمارديگری ازتفوق طلبان قومی و لسانی ،با تاييد و حمايت رئيس دولت؛
20ـ تبارز ؼرور بی جا و انجام صحبتهای ؼير مسإوالنۀ رئيس حزب حاکم پيرامون وضع ؛ عدم
کفايت  ،کاردانی و درک الزم وی درزمينۀ ضرورت تدويرپلنوم يا مجمع عمومی شورای مرکزی حزب ،
بمنظور بررسی اوضاع بوجود آمده و اتخاذ تدابيرالزم بشمول تقديم استعفاء از رهبری حزب و دولت و
گزينش شخصيت ديگری که ميتوانست در رفع اين بحران مإثر تشخيص گردد ؛
19ـ سقوط پياپی ( )29واليت مهم و دارای موقعيت استراتژيک بعد از رويداد های شمال افؽانستان و
ناتوانی رهبری حزبی و دولتی از جلوگيری اين حوادث....
عوامل بيرونی :
12ـ تشکيل دولت عبوری تنظيم های جنگی درشهرپشاور و تعيين رئيس دولت مإقت برطبق استراتژی
" آی  .اس  .آی " پاکستان؛ رد برنامۀ مصالحۀ ملی و شرکت دردولت ائتالفی ( ازجمله رد پست وزارت
دفاع که شش ماه کسی دررأس آن قرارنداشت) و حمايت جهان ؼرب از اين فعل و انفعاالت ؛
 11ـ شکست مذاکرات يولی ورانتسوؾ سفير و نمايندۀ فوق العادۀ اتحاد شوروی درافؽانستان ،در ديدار
با نمايندگان گروههای جنگی ،در اسالم آباد  ،طايؾ ،تهران و روم ،به دليل رد اين مذاکرات ازسوی سران
تنظيم های بنياد گرای اسالمی مستقر درپاکستان؛
11ـ عدم عقب نشينی پاکستان ازموضع قبلی و تشويق گروههای مسلح مخالؾ به ادامۀ جنگ برضد
مردم افؽانستان ،از قلمرو آن کشور؛
19ـ ناد يده گرفتن مواد موافقتنامه های ژنيو از طرؾ پاکستان و اياالت متحدۀ امريکا ،به استثناء خروج
نيروهای نظامی شوروی از افؽانستان؛
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13ـ عدم تمايل امريکا مبنی برقطع جنگ و خونريزی درافؽانستان و ادامۀ تحويلدهی سالح و مهمات
جنگی به گروههای جنگ افروز و شرارت پيشه ؛
11ـ موضعگيری های ناروشن ،ضد و نقيض ،سوال برانگيز و مضمحل کنندۀ سازمان ملل متحد،
امريکا و اتحادشوروی ،دايربرحل سياسی مسؤلۀ افؽانستان؛
18ـ موضعگيری بسيار خصمانه و ناسالم سران تنظيم های افراطی  ،در قبال بيانيۀ (  ) 3فقره يی
سرمنشی سازمان ملل متحد و اعالميۀ مشترک اياالت متحدۀ امريکا و اتحاد شوروی  ،پيرامون حل و فصل
سياسی مشکل افؽانستان ( عدم پذيرش طرح های مندرج دربيانيه و ضديت با اعالميۀ مشترک ) ؛
17ـ فروپاشی اتحادشوروی و پيامدهای منفی ناشی ازآن به دولت افؽانستان ( قطع کمکهای اقتصادی
ونظامی و پايان مشوره های سياسی آن کشور) ؛
10ـ تؤمين ارتباط رهبران فدراتيؾ روسيه با سران شماری از تنظيم های جنگی مستقردرپاکستان و
اعالم حمايت و پشتيبانی فرماندهان کاخ کرملن ازتنظيمهای پشاوری  ،بخاطر تکميل و تطبيق کامل برنامۀ
مشترک قبلی (گرباچؾ ـ ريگن ) ،مبنی بر سقوط حاکميت ح .د .خ.ا و آؼاز برنامه های بعدی که هم اکنون
شاهد و ناظر جريان آن هستيم ؛
19ـ عدم کسب موفقيت پالن صلح سازمان ملل متحد ،مطابق به خواست اياالت متحدۀ امريکا ،عربستان
سعودی ، ...براساس دسايس آشکار و پنهان دولت پاکستان ،بويژه سازمان " آی  .اس  .آی " با سازماندهی
و تحريک نمودن گروههای بنيادگرای جهادی برضد آن....
سرانجام ازاثر معامله گری های خاطرخواهانه درداخل و در برون از مرزها ودرزد وبندهای
پروتوکولی درسطح بين المللی ،که بصورت فشرده از آن در باال تذکار بعمل آمد ،ح .د .خ .ا د چار بحران
مزمن گرديد و با درپيش گرفتن فرار وخيانت ،حاکميت دولتی ازهم فروپاشيد وشيرازۀ حزب دستخوش
نابسامانی های ؼيرقابل کنترول شد.
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بخش سوم
 -1زندگی دشوار ودرد ناک ح .د .خ .ا پس ازسقوط حاکميت:
ازپی سقوط حاکميت ( دربارۀ علل وعوامل آن درباال تذکار بعمل آمد ) و بدنبال آن تشکيل حکومت
تنظيمی ،ح .د .خ .ا توسط وا پسگرايان قرون وسطا يی ( شورای قيادی ) ممنوع خوانده شد .
وليک اين اقدام تاريک انديشان درنزد اعضای صادق و وفاداربه آرمانهای انسانی حزب ،هرگز
وهيچگاهی به مفهوم يک عمل قانونی بحساب نيامد ونمی آيد ،قابل قبول نبود و نمی توانست باشد .زيرا
درآن روزها وشبهای ظلمانی درافؽانستان همه جا را کابوس وحشت ودهشت فرا گرفته بود و حالت جاری
آن وقت کشور ما ،بويژه در شهرکابل جز ماتمکده وظلمت سرا ،چيزديگری بيش نبود؛ نظم دولتی قانونمند
ونظام اجتماعی ( سياسی -اقتصادی ) مردم پسند وجود نداشت؛ بربريت  ،خونتا ،راکت و خمپاره ،بم افگن
ها  ،تانکها وتوپها ،هاوان ها ودشکه ها  ،ماشيندارها وکالشينکوؾ ها حاکم زمانه بودند ودشوارترين وسياه
ترين روزهای زندگی مردم دردهۀ پايانی قرن بيستم  ،آؼازيافته بود.
درنتيجۀ شعله ورشدن جنگ های داخلی ورويا رويی نظامی تنظيم های هفتگانه ونه گانۀ پشاوری
وتهرانی و مداخلۀ آشکاردول همسايه وارتجاع جهانی؛ آزادی ،استقالل وحاکميت ملی  ،تماميت ارضی و
وحدت ملی کشور ما زير ضربات خرُد کنندۀ دشمنان داخلی و خارجی قرارگرفت .وطن آبايی مان به شدت
به سوی نيستی وبربادی سوق داده شد .زيربناها وساختارهای عامه و دولتی ،نهادهای سياسی  ،تاسيسات
اقتصادی ،بنيادهای اجتماعی وفرهنگی جامعه پس ازؼارت وچپاول منهدم گرديدند.
کشتارشهروندان بی دفاع وبی گناه ملکی ،اعدامهای خود سر وبدون محاکمه ،بيجا سازيها و آواره
ساختن های عمدی ،شکنجه وآزار واذيت مردم ( زن ومرد ،پير وجوان ،پسر ودختر ،اطفال خرد سال و
نوجوانان) ،بريدن گوش وبينی  ،شکستن وقطع دست وپای هموطنان عذابديده ،سنگسارزنان  ،تجاوزجنسی
باالی خانمها ،دختران وجوانان  ،به زندان کشيدن کتگوری های مختلؾ مردم برمبنای وابستگی های قومی،
زبانی ،مذهبی ،سمتی ،حزبی وتنظيمی ،اختطاؾ وبه اسارت درآوردن اعضای فاميل ها ،دستبرد به دارايی
های مردم ،تخريب وبه آتش کشيدن هستی مادی ومعنوی کشوراعم ازملکيت های عامه وشخصی ،دزدی
آثار تاريخی وفرهنگی و موزيم ها ،ضديت با مدنيت ودستاوردهای علمی -تخنيکی وفرهنگی ،نقض حقوق
وآزادی های فردی و اجتماعی وطنداران ...اجراآت عادی وروزمرۀ نيروهای جنگ افروزرا تشکيل می داد
که فاقد صالحيت علمی ودانش مسلکی درعرصۀ دولتداری بودند.
بنيادگرايان سيه دل درچنين يک حالت که بزرگترين فجايع انسانی را انجام می دادند ،ح .د .خ .ا را
ممنوع اعالم نمودند .بنابران نميتوانست درچوکات يک عملکرد زورگويانه ،پذيرفته شود .به اتکای همين
استدالل حقوقی بود که فرزندان صديق ح .د .خ .ا هسته های سازمانی را درداخل وبيرون ازمرزها تشکيل
دادند وفعاليت حزب را زنده نگهداشتند.
وليک شوربختانه بايد اعتراؾ نمود که همزمان با انتقال قدرت و تشکيل حکومت تنظيمی ،عده ای از
رهبران جفاکار وفرصت طلب به داليل ؼير موجه  ،ح .د .خ .ا ومبارزۀ سياسی درراه ترقی ،دموکراسی،
عدالت وپيشرفت اجتماعی را در باتالق تباهی  ،بی سرنوشت رها کردند وخود بربرج عاج نشستند.
شمارديگری از همرزمان نيمه راه که زمانی براعضای حزب به نرخ روز فضل می فروختند ،با پايان
حاکميت ،دراين جا وآن جا به تجارت سياسی پرداختند وبا پررويی خاصی بر سوابق سياسی خويش خط
بطالن کشيدند.
بخش ديگری ازاعضای حزب که فقط به هدؾ رسيدن به مقامات پردرآمد واندوختن ثروت درزمان
قدرت به حزب رو آورده بودند ،پس ازسقوط حاکميت از حزب روگردان شدند وبه تنظيم ها پيوستند .تعدادی
هم بنابر دلبستگی به مقام ومنزلت با سازشکاری های تسليم طلبانه وزيان آور ،برآستان دشمنان تاريخی
مردم افؽانستان زانوزدند وبه شدت به تخريب حزب مصروؾ شدند....
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درجريان سال های نبود ح .د .خ .ا به شکل علنی درصحنۀ سياسی در داخل کشور ،نيروهای سياسی
ونيمه سياسی ازراست گرا وچپگرای داخلی گرفته تا ارتجاع منطقه و عرب ونمايندگان امپرياليسم  ،با
کاربرد طرق و وسايل گوناگون ،منجمله استخدام رسانه های گروهی درکارزارتبليؽاتی ،چاپ کتب ورساله
های پرازدروغ وکينه وخصومت وگزافه گويی ها ،ح .د .خ .ا را آماج حمالت خصمانۀ خود قراردادند،
توهين کردند ،دشنام گفتند ،همه زشتی ها وپلشتی های روزگار را برآن چسپاندند.
البته جای گله و شاکی بودن نيست  ،زيرا اين خصومت وکينه توزی رقبای سياسی داخلی و دشمنان
منطقه يی وبين المللی ح .د.خ .ا ازخصلت ذاتی آنان ناشی ميشود .اين دسته بندی ها موفق شدند که شماری
از معامله گران ابن الوقت ،خرده منکران پله بين را به طرؾ خود بکشانند.
اما با دريػ ودرد که بلند پايه گان ح .د .خ .ا( باستثنای دوعضو اصلی کميتۀ مرکزی کنگرۀ موسس که
در رابطه به حيات حزبی نگاشته و توضيحاتی داده اند وبانوی انقالبی و سمبول نهضت زن درافؽانستان،
که برؼم وضع صحی نامساعد  ،روی آرمانهای انسانی حزب محبوبش چون سلسله جبال هندوکش ،قامت
افراشته است) تا مدت ها مهر خاموشی برلب زدند و حتی حاضر نشدند تا در مقابل تعرض های سبعانه
وتاخت وتازهای بدورازادب و اخالق رقبای سياسی آشتی ناپذيرکهن و دشمنان نوبرآمد  ،ازحيثيت وکرامت
انسانی خود و رفقای رده های صفوؾ و کادرها ،دفاع بعمل آورند.
اين تنها عدۀ محدودی ازاعضای با شهامت وپرافتخار ح .د .خ .ا از ميان صفوؾ و کادرهای با ايمان
ومعتقد به آرمانهای واال وانسانی حزب ما بودند که به مانند گذشته با قلم و سخن ،با قاطعيت وصميميت از
حقانيت راه حزب و آرمان های سترگ وانسانی آن دفاع نمودند.
افتخار وشرؾ به اين رفقای همرزم!
بعد ازا ينکه ويروس طالبان مطابق به پالن مشترک ،امريکا -انگليس -پاکستان -عربستان سعودی،
بخاطر تحقق اهداؾ سياسی -اقتصادی واستراتژيک دور ونزديک ؼرب ،درپيکر بيمار ،نحيؾ وجنگ زدۀ
افؽانستان ،جا گرفت ،دهها هزار هموطن بال کشيدۀ ما ازجمله اعضای ح .د .خ .ا به ادامۀ خشونت حکومت
تنظيمی  ،مورد تعقيب و پيگرد خونين افراد بی فرهنگ و متعصب وبنيادگرا قرارگرفتند و توسط اين جانيان
انسان ستيز وتاريک نگر ،درسراسر قلمرو تحت حاکميت آنان توهين ،تحقير ،آواره ،بيجا  ،محبوس
وشکنجه شدند ويا به قتل رسيدند.
خالصه آنچه را که گروههای جنگی سابق درسلاير ويرانگری ،انهدام پايه های مادی ومعنوی جامعه،
آتش سوزی ،جنگ افروزی  ،ؼارت وچپاول ،خونريزی ،کشتار ،آواره ساختن و کوچانيدن اجباری مردم،
تخليۀ مناطق ازسکنه ،تجاوزجنسی ،فرهنگ ستيزی ،ضديت با علم ودانش ،زن ستيزی ،دامن زدن به
خصومتهای مذهبی -قومی -قبيلوی -لسانی -محلی ،تهديد استقالل ملی و تماميت ارضی ...کوتاهی کرده
بودند ،طالبان پروسۀ آن را تکميل نمودند .درتمام اين دوران ها فرزندان راستين مردم زحمتکش افؽانستان،
ازسراسر کشور ،در ضديت با جنايات انجام يافته  ،صدای خويش را رساتر بلند داشتند وازدموکراسی،
عدالت اجتماعی ،مردم ساالری ،حيثيت وکرامت انسانی شهروندان ...دفاع بعمل آوردند.
 -1حمالت تروريستی يازدهم سپتمبر  1992و پيامدهای سياسی -اقتصادی ناشی از آن:
واقعۀ هولناک تروريستی يازدهم سپتمبر  ، 1992سيمای جهان را نه به سود خلقهای جهان ،بلکه به نفع
امپرياليسم وارتجاع بين المللی شديدآ تکان داد وفاجعۀ عظيمی آفريد .اين حادثه بمثابۀ يک جنايت سازمان
يافته عليه بشريت  ،پيامد سياست های نادرست ومداخله جويانۀ اياالت متحدۀ امريکا ومتحدين ؼربی وعربی
آن بود که درجريان جنگ سرد ،ازآؼاز دهۀ هشتاد قرن بيستم ،دروجود دولت نظاميگرپاکستان وسازمانهای
مذهبی بنيادگرا ،برضد مردم افؽانستان درپيش گرفته شده بود.
حادثۀ يازدهم سپتمبر  1992مزيد بر اين که حيات بيش ازسه هزار انسان بی گناه ملکی را بکام خود
فروبرد وبناهای  219منزله را درشهرنيويارک فروريخت وبرعمارت پنتاگون درواشنگتن خساره وارد
نمود ؛ ژاندارم بين المللی را نيز نسبت به سالهای پيشين مکارتر ،ماجرا جوتر ،بهانه گيرتر ،خشن تر،
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انتقامجوتر ،جنگ طلب تر ومتجاوزترساخت وبرمناسبات بين المللی تؤثير ناگواری برجا گذاشت ؛ دهشت
افگنی را وارد دور جديدی ازفعاليتهای خشونتبار وقاتالنه درسراسرگيتی ( افؽانستان ،اندونزيا ،مراکش،
الجزاير ،عربستان سعودی ،هند ،پاکستان ،فلپين ،کشور های اروپايی )...کرد وسناريوی سياه وابستگی
سياسی -اقتصادی -نظامی دول جهان به ستم سرمايه داری بسيار ماهرانه چوکات بندی گرديد.
به همگان روشن است که طراحان پالن حمالت دهشت افگنی با کوبيدن هواپيماهای ملکی بر ساختمان
ها درشهرهای نيويارک و واشنگتن واجراکنندگان آن افرادی بودند مربوط به سازمان تروريستی داوطلبا ن
عربی که بنياد آن درجنگهای افؽانستان دردهۀ هشتاد توسط " سی.آی.ای" گذاشته شده بود و درمراکز و
پايگاههای اصلی پرورش تروريستان درخاک پاکستان وکمپ های آدم کشی درداخل افؽانستان ،درمناطق هم
مرزبا پاکستان ( ژوره ،توره بوره وؼيره ) به پول اياالت متحدۀ امريکا وعربستان ،توسط مربيون امريکايی
وافسران " آی  .اس  .آی " آموزش نظامی ديده بودند .اين آدمکشان حرفوی درآن زمان درصفوؾ احزاب
بنياد گرای اسالمی افؽانی ساخت پشاور ،بخصوص حزب اسالمی گلبدين ،اتحاد اسالمی سياؾ وهابی،
حرکت انقالب اسالمی مولوی محمد نبی محمدی و حزب اسالمی مولوی محمد يونس خالص ،تنظيم گرديده
بودند و بمنظورقتل و قتال ،خرابکاری وپيشبرد جنگ ها به افؽانستان گسيل داده می شدند.
واقعۀ يازدهم سپتمبر  1992باعث آن گرديد تا به ميل امريکايی ها و انگليسها يک اتحاد جهانی برضد
تروريزم ورژيم طالبان بوجود آيد ،يعنی عليه آن پديدۀ سياه و تباهکن که تخم آن توسط خود دنيای ؼرب به
همکاری وپشتيبانی ارتجاع عرب ودولت های مرتجع درمنطقه  ،کاشته شده بود .چند روز بعدازاين رويداد،
واحدهای ارتش امريکا وانگليس ،منجمله کوماندوهای مخصوص ازهوا وزمين وبحر به عمليات نظامی در
داخل افؽانستان پرداختند .راکتهای دوربرد کروز ميزائيل  ،بم افگن های  B 1و  B 52امريکايی  ،هدفها
را نشانه گرفتند .واحدهای عمليات سريع امريکايی بم های خوشه يی را باالی هدؾ های ساحوی پرتاب
کردند و نظاميان امريکايی برای اولين بار درتاريخ فعاليتهای جنگی خويش  ،بم های سنگين وزن را بنام
( ( Daisy Cuttersدرحمله باالی تحکيمات توره بوره درخاک افؽانستان آزمايش نمودند.
بايد دانست که انگيزۀ تجاوزنظامی واشؽال سرزمين تاريخی ما توسط امريکا وانگليس ،اعزام وحضور
قوای متجاوزبيگانه درافؽانستان ناشی ازدلسوزی وعالقه مندی آنها نسبت به سرنوشت ؼم انگيز مردم
کشورما نبوده است .ورنه در طول دوران حاکميت منفورمجاهدين وخونتای طالبان ،بيرحمانه ترين مظالم و
اعمال ضدبشری ،بخصوص تبعيض جنسی درمقابل زنان ،انجام داده می شد .مزيد برآن موجوديت
قرارگاههای آموزش وپرورش دهشت افگنان درقلمروپاکستان  ،پايگاهها ومراکز تربيت نظامی ترورستان
بين المللی درخاک افؽانستان نيز مطابق به پالن "  " C I Aو"  ( "I S Iدرزمان طالبان) ايجاد گرديد،
کشت -توليد وقاچاق مواد مخدر در مقياس وسيع صورت می گرفت ...وليک متؤسفانه جهان ؼرب برخالؾ
ادعاهای بلند باال مبنی بردفاع از دموکراسی وحقوق بشر وسکانداری دنيای متمدن ،دربرابر کليه جنايات
واعمال ضد کرامت انسانی تنظيمهای جهادی وطالبی که توأم با وحشت -دهشت وبربريت دنبال می گرديد،
خاموش نشسته بودند و سلاير عذاب و شکنجه دادن ملت مظلوم مان را بوسيلۀ دستپرورد گان خويش تماشا
می نمودند.
قدرمسلم اين است که درآن زمان موضوع روی دسترسی به ذخاير سرشار نفت وگاز در آسيای ميانه ،
حوزۀ خليج فارس وبحيرۀ کسپين می چرخيد که ازمدت ها بدين طرؾ درنزد دول صنعتی ؼربی ،مفهوم
واهميت استراتژيک کسب نموده بود .يگانه نسخۀ رسيدن به اين اهداؾ  ،ايجاد گروه طالبان وبه قدرت
رساندن آنان شناخته شد .اين تنها هنگامي که دهشت افگنان بين المللی ،ثبات  ،امنيت داخلی ومنافع اقتصادی
وسياسی خود آنها را مواجه به خطر ساختند ومکروب بنياد گرايی وتعصب مذهبی به خاک شان سرايت
کرد ،وانگاه بعوض اين که مراکز اصلی پرورش ترورستان وهسته های سازماندهی اعمال ترورستی را در
خاک پاکستان نابود می ساختند ،نظاميان امريکايی وبرتانوی با درپيش گيری عمليات نظامی ( شليک راکتها
وبمباران هوايی) مردم بی گناه افؽانستان را بخاک وخون کشيدند .ورنه سقوط دادن رژيم فرزندان ناخلؾ
( طالبان ) به ؼير از برپايی يک جنگ تباه کن که شعله های ويرانگر آن تاکنون کما کان وبا شدت تمام
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جريان دارد ،از راههای ديگری نيز چون قطع فوری انواع کمکها ومسدود نمودن کليه چشمه های عايداتی
بيرونی ( مالی  ،نظامی ،لوژستيکی  ،معنوی ) و توقؾ عاجل و بی چون وچرای پشتيبانی سياسی وحمايت
ازآنان ( ازسوی کمپانی های نفتی ،دولت -دستگاه استخبارات و احزاب مذهبی پاکستان ،سلطنت آل سعود،
شيخ نشينان حوزۀ خليج ،تجار وسرمايه داران ؼربی وعربی ) وسايرشيوه ها امکان پذيربود .هرگاه مسؤلۀ
حضور دايمی نظاميان امريکايی -انگليسی وراهيابی سربازان و افسران پيمان تجاوزکارناتو در قلمرو
افؽانستان وهمچنان تؤسيس يک دولت دست نشانده وگوش به فرمان ،مطرح نمی بود.
درطی بيش ازهفت هفته بمباردمان شديد هوايی وحمالت راکتی توسط قوای نظامی امريکا و انگلستان،
خطوط دفاعی وقرارگاههای جنگی طالبان و ترورستان القاعده درتمام استقامتها درهم شکست و ذخاير و
ديپوهای سالح ومهمات و سايرتجهيزات جنگی که قبآل ازطرؾ " سی  .آی  .آی " و " آی  .اس  .آی "
وؼيره دوستان آنان دراختيارشان قرارداده شده بود ،نابود گرديدند .نيروهای اتحاد شمال ازبرکت بم افگن
های  B-52به کابل رسيدند ودربين خود به تقسيم چوکی های دولت پرداختند.
درپايگاه اصلی طالبان درشهر قندهار ،با ميانجيگری افراد واشخا ص متنفذ ،ميان رهبرطالبان ورئيس
دولت آينده  ،معاملۀ سود آوری(!) صورت گرفت .درازای آزاد گذاری راههای خروجی ،طالبان بايست
سالح های خودرا تحويل ميدادند که چنين نشد.
به تعقيب اشؽال افؽانستان و بمباردمانهای دوامدارهوايِ و زمينی ،توأم با تلفات وويرانی های ناشی از
آن  ،بوسيلۀ تفنگداران امريکايی و انگليسی ،به خواست دولت امريکا وسازمانهای استخباراتی ؼربی،
پروژۀ اجالس بن درپيش گرفته شد .دراين گردهمايی هيؤت های اتحاد شمال ،طرفداران شاه سابق واعضای
شورای قبرس مورد حمايت دولت ايران مربوط به حزب اسالمی گلبدين حکمتيار ،تحت سرپرستی نمايندۀ
ملل متحد برای افؽانستان ،درپشت ميزمذاکره نشستند وروی سرنوشت سياسی وآيندۀ مردم افؽانستان درعقب
درهای بسته ،تصميم اتخاذ نمودند.
شرکت روشنفکران ؼيروابسته ،درکارکنفرانس نه تنها ملموس نبود ،بل نقش نيروهای سياسی و
شخصيتهای علمی وفرهنگی و روشنفکران آگاه و مطرح درافؽانستان نيز درساختمان جامعۀ نوين ،بکلی به
فراموشی سپرده شد .بدين ملحوظ گفته می توانيم که درنشست بن وتوافقات حاصله درآن جا ،آراء وافکار
نمايندگان واقعی ملت دخيل نبود؛ بل گروههای مسلح مجاهدين وسلطنت طلبان ( مريدان شاه سابق ) نقش
تعيين کننده داشتند که ازترکيب آنان ادارۀ موقت بوجود آمد .حتی رئيس ادارۀ موقت بطور مشخص انتخاب
دولت امريکا بود .دراين برگزينی نه تنها به ارادۀ مردم افؽانستان وقعی گذاشته نشد؛ بل به نظروخواست
شرکت کنندگان دراجالس بن نيز کدام اهميتی قايل نگرديدند.
با امضاء موافقتنامۀ بن وپيامدهای سياسی ناشی ازآن  ،صفحۀ ديگری درتاريخ مداخله گری بيگانگان
درروند زندگی سياسی ملت درد کشيدۀ مان گشوده شد وطومار وابستگی سياسی -اقتصادی -نظامی
افؽانستان به قدرتهای استثماری و استعماری جهان با مضمون ومحتوای کامآل مشخص ،خيلی ها ماهرانه
تحريريافت.
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بخش چهارم
1ـ تحليلی از اوضاع جهانی وآرايش نيروهای سياسی درعرصۀ بين المللی درمرحلۀ
کنونی:
اگر قرن بيستم را از يک ديدگاه  ،مرحلۀ گذار سرمايه داری از" رقابت آزاد " به سمت انباشت سرمايه
وپيدايش شرکتهای بزرگ انحصاری با تمرکزتوليد در دست آنها ،همچنان پديد آمدن اليگارشی مالی «
سيادت سرمايۀ مالی » با پيوند خوردن سرمايه های بانکی با سرمايه های صنعتی با خصلت صدور سرمايه
بجای صدورکاال واشؽال وتقسيم مجدد کشورهای جهان بربنياد منافع سياسی و اقتصای دول سرمايه داری ،
ميدانند -ازسوی ديگراين سده را دوران پيروزی انقالب سوسيالستی اکتوبر نيز می نامند .طی سالهای اين
قرن ،سيستم مستعمراتی درهم شکست و کاخهای استعمارکهن درگوشه و کنار جهان فروريخت ،فاشيسم
هتلری شکست خورد  ،جنگ جهانی دوم به نفع ملت ها وبه ضررنازی ها پايان يافت ،دولتهای سوسيالستی
در اروپای شرقی ،چين ،کوبا ،ويتنام ،کوريای شمالی ومؽلستان ،تاسيس گرديد ،جنبش های رهايی بخش
ملی درقاره های آسيا  ،افريقا و امريکای التين اوج گرفت و قصص الهذا.
درپهلوی سايرتحوالت ،جامعۀ بشری درسدۀ بيستم درمسيرساقط ساختن جبراجتماعی ،گامهای اولين را
گذاشت .نيروهای مترقی و صلحدوست جهان درپرتو انديشه های انقالبی ،با نظريۀ جاودانه بودن نظام
سرمايه داری به مقابله برخاستند ودربعضی ممالک اعمار جامعۀ عادالنه را بسود زحمتکشان به تجربه
گرفتند.
پس ازشکست فاشيسم ،ارتجاع امپريالستی دربرابر دنيای مترقی به اتخاذ روشهای تازه تری متوسل شد
و جنگ سرد را با تشديد مسابقات تسليحاتی ودسايس سياسی وتفتين گريهای نظامی دنبال کرد وپروسۀ
مشکل آفرينی را برای دولی که درراه تحکيم استقالل ملی ،خود اراديت وپيشرفت اجتماعی می رزميدند ،با
تحريک  -تشويق و حمايت ( مالی ،سياسی ،تسليحاتی ) ارتجاع داخلی و توسعۀ فعاليت شبکه های خدمات
استخباراتی ،سرعت بخشيد.
موازی با دامنه دارشدن رقابتهای جهانی بين دو اردوگاه ،درخود کشور های سوسيالستی ،رهبران
حزبی ودولتی وسياستمداران برسراقتدار ،خطاهای جبران ناپذيری را مرتکب شدند وسوء مديريت آنان نظام
سياسی را دچار بحران ساخت .نبود عام وتام دموکراسی قانونمند درحزب وتؤثيرات ناگوار آن درسطح
جامعه با کاربرد شيوه های فرماندهی دررهبری سيستم سياسی واقتصادی ،سمت حرکت را به انحراؾ
کشانيد و مشکالت عظيمی را درسرراه ترقی ،پيشرفت اجتماعی ،موثريت کار وکيفيت توليد وسرانجام
برنامۀ اعمار جامعۀ عادالنه ،بوجود آورد ،تا آنجا که پروسۀ تکامل نظام سياسی را با تنش آفرينی ها مواجه
و تا حدودی متوقؾ گردانيد.
کمبود دموکراسی واقعی ( نه انارشی که ؼرب گسترش آن را درکشور های سوسيالستی با صرؾ
هزينۀ هنگفت درپالن وظايؾ تبليؽاتی خرابکارانۀ خود گنجانيده بود ) وپايين بودن سطح روحيه انتقاد پذيری
دررده های رهبری حزبی ودولتی ،زمينه را برای نفوذ عناصرتطميع شده توسط " سی  .آی  .ای" که ازقبل
درکمين نشسته بودند ،مساعد ساخت تا دريک برهۀ تاريخی ،ازلحاظ سياسی و استراتژيک خيلی خطرناک،
با يک برنامۀ مشخص وسازماندهی شده به بهانۀ نهادينه کردن دستاورد های نظام سوسيالستی ،اساس رژيم
را ازريشه تخريب کنند وهدؾ امپرياليسم را مبنی برنابودی سيستم جهانی سوسياليسم وخفه ساختن جنبشهای
آزاديبخش ملی ،برآورده سازند.
توقؾ روند تحوالت مترقی به سود زحمتکشان جهان ،بصورت علنی از سال  2073با به قدرت
رسيدن منحرفين خيانت پيشه ،نوکرصفت ،راستگرا وخود فروش درمقام های رهبری حزبی و دولتی اتحاد
شوروی سابق به سردمداری ميخائيل گرباچؾ ،آؼاز گرديد وتا امروزکما کان ادامه دارد .سازماندهی توطئه
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را باشگاه روم به نمايندگی ازکانون توطئه های جهانی ،بدوش داشت که ازطريق ايجاد بحرانهای سياسی
دردرون دول سوسيالستی ،توأم با رکود اقتصادی ،راه را برای وقوع حوادث بزرگتر جهانی هموارساخت.
به باورما فروپاشی اتحاد شوروی وسقوط نظام سوسيالستی درآن کشورو سايرممالک اروپای شرقی،
صرؾ نظر از موجوديت پاره ای ازمشکالت ساختاری درشکل اداره وروابط ارگانهای دولتی با توده های
مردم ،کوتاه آمدن ها درزمينۀ بهره گيری مإثر ازدستاوردهای علم وتخنيک وکاربرد تکنو لوژی
معاصردرپروسۀ فعاليتهای اقتصادی ،بمنظوربازدهی بهتر وبيشترکار وارتقاء کيفيت وکميت توليد ،فاجعه
آفرين بود .زيرا تعادل موجود درسياست بين المللی ومناسبات دراقتصاد جهانی  ،به نفع ارتجاع وامپرياليسم،
برهم خورد و ميدان سياست درمقياس جهان نيز برای اياالت متحدۀ امريکا وشرکايش به جوالنگاه يکه تازی
وصحنۀ تاخت وتازبی رقيب ،مبدل گرديد .دولتهای ملی ومترقی درآسيا -افريقا و امريکای التين ،مدافعين
سياست های مستقل سياسی و اقتصادی خود را ازدست دادند ومستقيمآ زيرفشارشديد نيرو های استثماری و
استعمارنوين قرارگرفتند .سازمانهای بين المللی (موسسۀ ملل متحد ونهادهای وابسته به آن)  ،تعهدات بين
المللی ( ميثاقها ،مقاوله ها ،پروتوکول ها  ،پيمانهای صلح وهمزيستی مسالمت آميز ،موافقتنامه های
همکاری های متقابل اقتصادی) اهميت وارزشمندی گذشتۀ خويش را ازدست دادند و در مواردی بحيث
وسيلۀ ابزاری درخدمت به اميال شوم وهدفهای تجاوزکارانه و اشؽالگرانۀ امپريالستی ،درآمدند.

 -2واکنش بشريت مترقی درمقابل پروسۀ جهانی شدن :
مشخصۀ دوران معاصر را ،تشديد بحرانهای سياسی -اقتصادی درجهان ،عميق شدن تضادهای
اجتماعی ميان بهره کشان وبهره دهان ،افزايش عالمگيردامنۀ فقر -بيماری -بيکاری وخانه بدوشی،
نظاميگری لجام گسيختۀ امپريالستی آميخته با زور درکليه جهات حيات اجتماعی ،می سازد که درفرجام
مضمون اساسی آن را گذار تدريجی وقانونمند ازسرمايه داری ا نحصاری به صورت بندی سياسی-
اقتصادی مبتنی برعدالت اجتماعی وفارغ ازبهره کشی و اسارت ،تشکيل می دهد.
تالش وفعاليت مبلؽين ومدافعين به اصطالح « نظم نوين جهانی » ( کار برد اين واژه درادبيات سياسی
جهان ؼرب از سال  2002درجنگ خليج ،يعنی اشؽال کويت توسط عراق وتجاوز نظامی امريکا ومتحد ين
باالی عراق ،رواج يافت ) در حال حاضر ،جزمسموم ساختن اذهان عامه درجهان به هدؾ جاودانه جلوه
دادن نظام سرمايه داری ،چيز ديگری نمی باشد .دول سرمايه داری با کاربرد همۀ امکانات و منابع تبليؽی،
ترويجی  ،نگارشی وپژوهشی مربوط به خود ،درپی بيهوده نشان دادن مبارزۀ بی امان بشريت مترقی
وصلحدوست که درضديت با ستمگری و دسايس امپريالستی صورت می گيرد ،برآمده ومی خواهند تا با
استفاده ازاين نيرنگ  ،سيمای زشت واعمال جنايتکارانۀ خويش را پنهان نمايند .اما آخرين پژوهشهای علمی
همراه با سيررويدادهای تاريخی و پراتيک زندگی هرروز خالؾ ادعای آنان را به نمايش می گذارد:
نوسانات سرمايۀ مالی دربازارهای بين المللی ،مبادلۀ اسعار وخريد و فروش سهام و اوراق بهادار ،نقش
ويرانگررا درحيات اقتصادی جامعۀ بشری بازی می نمايد؛ دهها هزارکارگر سابقه دار ونيروی کار جوان،
ماهر ومستعد ،مصروفيت شؽلی خود را ازدست می دهند وبه صفوؾ اردوی بيکاران می پيوندند؛ دهها
موسسه و کارگاههای توليدی کوچک و متوسط درزيرفشارشرکتهای بزرگ انحصاری ،تاب مقاومت را
ازدست داده  ،ازحق ادامۀ حيات وفعاليت محروم می گردند؛ کمپانی های انحصاری فرا ملی تا سرحد
نابودی اقتصاد ملی دول عقب نگهداشته شده فعال هستند که حتی رژيم های ضد مردمی را به منظورتؤمين و
تضمين منافع دراز مدت خويش ،برخلقهای زحمتکش جهان تحميل می دارند....
سرمايه داری نيو ليبرال ،پالن جهانی شدن را با برنامۀ دردست داشتن کنترول بر بازارها ومواد اوليه
( ذخايرنفت وگاز درحوزه های نفتی ،معادن دست ناخورده ،سنگهای قيمتی ،محصوالت زراعتی و باؼداری
وحاصالت سردرختی ) جهان به پيش کشيده که نتيجۀ آن افزايش درميزان تصاحب ارزش اضافی ،تقويت
کمپانيهای انحصاری ؼول پيکر ،هژمونی سرمايۀ مالی درصنعت وتجارت می باشد.
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خصوصی سازی ( بانک ها  ،موسسات توليدی ،خطوط راه آهن و تجهيزات ترانسپورتی مربوط به آن
 ،سرک ها  ،ميدانهای هوايی  ،هواپيماهای مسافربری وتجهيزات ترانسپورتی ،پست ،مخابرات و
مواصالت ،استخراج معادن ،زراعت  ،مالداری  ،صنايع وساختمان )...مشخصۀ ديگر« جهانی شدن »
است که بسيار دقيق کليه شئون زندگی ( اجتماعی  ،علمی  ،فرهنگی  ،پزشکی  ،آموزشی و پرورشی،
سپورت وسرگرمی ها ،وسايل اطالعات جمعی )...انسانها را هدؾ گرفته است.
سياست جهانی شدن  ،بجز ازبين بردن استقالل عمل دولتهای ملی ،چيزديگری نمی باشد ،که هدؾ آن
را پايين آوردن نقش دولتها درامرتصميم گيری های داخلی در عرصه های سياسی و اقتصادی ،تشکيل می
دهد ،در عوض بايست آنها درحفظ امنيت سرمايه داری خدمت کنند.
نظام سرمايه داری با توسل به نظاميگری خشن وؼير انسانی ،با شعله ورساختن آتش جنگهای ويرانگر
وبنياد برانداز ،خطرناک ترين وزشت ترين خصلت دوران معاصرخود را ،بازتاب می دهد وازآن بمثابۀ
اهرم فشار بخاطر جهانی شدن جنگ ،ؼارت کشورها وثروتهای دست ناخوردۀ کرۀ زمين ،استفاده بعمل می
آورد .درحال حاضر اين وظيفه بيشتر به دوش پيمان تجاوزکارناتو گذاشته شده است .ناگفته روشن است که
افزايش دربودجۀ نظامی وبلند رفتن مخارج جنگی و تسليحاتی ،سبب ايجاد بحرانهای جديد اقتصادی شده
وازاين ناحيه به عرصۀ خدمات اجتماعی آسيب بزرگی می رسد.
اما درضديت باپروسۀ جهانی شدن ،خوشبختانه مردم نه تنها درخود کشورهای سرمايه داری با ريختن
به جاده ها وسازماندهی راه پيمايی های اعتراض آميز ،واکنشهای نشان می دهند؛ بل نيروهای انقالبی و
صلحدوست جهان(ح .د .خ .ا جزء جدايی ناپذير اين حرکت خروشان می باشد ) نيز که پس ازرکود دهۀ نود
جديدآ آرايش قوا داده ؛ درمقابل آن صؾ آرايِ کرده ودربسا موارد رهبری اين جنبشها و راه پيمايی
هارابرعهده گرفته اند.
همين حاال احزاب انقالبی هم پيوند با جنبش جهانی کارگری ،اتحاديه ها وسنديکاهای کارگری ،جنبش
جهانی ضد جنگ ،فعالين وطرفداران حفظ محيط زيست ،جنبش بين المللی زنان و جوانان ،جنبش جهانی
دانش آموزان موسسات دانشگاهی ،اتحاديه های بين المللی نويسندگان ،هنرمندان ،خبرنگاران و ژورناليستان
آزاد ،کانون های علمی وفرهنگی ،نهادهای بين المللی دفاع ازحقوق بشر و ارزشهای انسانی ...نيروی بالقوه
درناکام ساختن خيال های ناپاک سرمايه داری نيوليبرال و برنامۀ جهانی شدن ،شمرده می شوند.
موازی ومتوازن به اهداؾ سيستم سرمايه داری ،احزاب انقالبی طبقۀ کارگر وسايرتشکلهای سياسی
ملی -دموکراتيک ومترقی ،مطابق به شرايط نوين ،آرايش قواداده وفعآل با مرامنامه وبرنامۀ عمل جديد ،به
فعاليتهای سياسی خويش در ساختار طبقاتی جوامع مربوط ،ادامه می دهند وبه موفقيتهای نيزدست يافته اند.
مزيد برآن درکليه ممالک جهان طيؾ وسيع ازنهادها وتشکل های وطنپرست -ملی ودموکراتيک که
بخاطرآرمانهای صلح -دموکراسی -عدالت اجتماعی ،استقالل ملی ،حقوق بشر ،حق خود اراديت -رهايی
ملل ازانقياد و وابستگی -انکشاؾ اقتصادی و رشد فرهنگی -دموکراتيزه شدن روابط و مناسبات بين المللی
(سياسی  -اقتصادی)؛ ارتقاء نقش سازمان ملل دراتخاذ تصاميم وصدور فيصله ها بشکل مستقالنه وخارج از
سايۀ نفوذ قدرتهای بزرگ؛ انحالل پيمانها ،مراکز وپايگاههای نظامی ازجمله پيمان تجاوزکارناتو؛ محو کليه
زراد خانه های سالح هستوی ،کيمياوی ،بيولوژيکی ومکروبی؛ جلوگيری ازمسابقات تسليحاتی ،بويژه جنگ
ستارگان و کشاندن تکنولوژی جنگی ونظامی به فضا...؛ می رزمند و چگونگی روابط خويش را با توده
های مردم ،نقش و جايگاه شان را درساختار اجتماعی جامعه ،تنظيم ،تثبيت ومتبارز می نمايند.

 -3وضعيت اجتماعی ( سياسی -اقتصادی) در افغانستان در حال حاضر:
برمبنای سياست يکه تازانۀ جهان ؼرب ،درپيشاپيش آنها اياالت متحدۀ امريکا که می خواهند با استفاده
از گره گاههای استراتژيک بمثابۀ پايگاهها و مراکز نظامی ،اقتصاد بين المللی وزندگی سياسی مليونها
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انسان را درسراسر گيتی ،ميليتاريزه سازند؛ افؽانستان با داشتن موقعيت بسيارمهم استراتژيک وسياسی،
محل مناسبی برای رسيدن به اين اهداؾ تعيين شده است.
نگاه دقيق وکارشناسانه به رخدادهای دهۀ اخيردرافؽانستان ،بخوبی نشان می دهد که ارتجاع و
امپرياليسم چگونه و با استفاده ازکدام حيل و ذرايع موفق گرديدند تا دولت مجاهدين و رژيم طالبان را يکی
پی ديگری بحيث نسخه های کارآمد ،بخاطر تؤمين و تضمين منافع سياسی واقتصادی درازمدت خويش
درمنطقه ،بر کشورما تحميل کنند .اين که سرزمين تاريخی و بالکشيدۀ ما دراثر مداخلۀ خارجی با شعله
ورساختن جنگهای فرسايشی به پرتگاه نابودی نزديک شد؛ استقالل ملی و تماميت ارضی افؽانستان به
مخاطره افتيد؛ تاسيسات سياسی -اقتصادی -فرهنگی ونهادهای خدمات عامه ازهم فروپاشيدند؛ به شخصيت
وکرامت انسانی افراد جامعه تجاوز صورت گرفت ؛ حقوق بشربصورت خشن نقض گرديد؛ پروسۀ اتحاد
باهمی شهروندان برهم خورد و جای آن را تعصبات آشکارقومی ،لسانی ،منطقوی و مذهبی گرفت که
مسإوليت آن بيشترازديگران ،به عملکرد ها  ،سياستبازی ها و روشهای خصمانۀ امريکا -انگليس ومتحدين
بين المللی و منطقه يی آنها درقبال افؽانستان ،ارتباط می گيرد.
همچنان پس ازتشکيل دولت موقت ،انتقالی وانتخابی(!) (مطابق موافقتنامۀ بن ) درافؽانستان،
ساختاررژيم دريک ترکيب نهايت پيچيده ،عقبگرا وارتجاعی شکل گرفت که درآن ملوک الطوايؾ جنگی،
مافيای توليد ،فروش وقاچاق مواد مخدر  ،سران ونمايندگان تنظيم های پشاوری وتهرانی ،فرماندهان محلی،
تکنوکراتهای مقيم دردنيای ؼرب ،سلطنت طلبان وشاه پرستان ،ناسيوناليسهای تماميت خواه ،نقش بارز و
تعيين کننده داشتند وچوکی های ادارۀ دولت را درمرکز وواليات به مانند ملکيت شخصی و متاع موروثی ،با
عقد و امضای پروتوکول ها وجورآمدهای سازشکارانه ،دربين خود تقسيم وترکه نمودند.
همين گونه به هيچ کس پوشيده نيست که تا به امروز درافؽانستان مظاهر رعب و وحشت ،چور و
چپاول ،قتل وؼارت ،تجاوزجنسی وآدم ربايی ،بی امنيتی ،نبود مصونيت فردی وجمعی ،سلطۀ تفنگ ،راه
گيری ورهزنی ،زرع -توليد وقاچاق مواد مخدر ،زورگويی ...نه تنها ساقط نگرديده؛ بل تشديد يافته است.
اياالت متحدۀ امريکا -انگليس ومتحدين سابقه ونوين آنها با اشؽال نظامی وسياسی افؽانستان و دخالت
گسترده درزندگی اقتصادی مردم ،قصد دارند تا به شيوۀ استعمارنو ،پالنها وپروگرامهای اسارت آور خويش
را درتار وپود نظام اقتصادی
( سيستم توليدی ،نظم مالی -سرمايه وبانکداری ،تجارت ،مخابرات ومواصالت )...نفوذ دهند.
به همين منظور ،دول ؼربی از آؼاز مرحله ،انجوها (سازماندهندگان رونق يابی اقتصاد مافيايی در
افؽانستان ) را با نصب کردن لمپن های مخمور( زير نام همآهنگ کننده ،متخصص ،انجنير ،کارمند فنی و
تخنيکی ) درکارهای آن توظيؾ نمودند تا درهمدستی با معامله گران ودالالن حريص داخلی ،مانند موريانه
اقتصاد بيمار وناتوان مملکت را بکلی ازپا درآورند؛ بخش بزرگ کمک های مالی را که مستقيمآ بحساب
آنها انتقال می يافت ( ويا تا هنوزهم انتقال می يابد) ؼارت کنند ويا ازراههای مشکوک ونامرئی ،بدون اين
که در افؽانستان ازآن استفاده صورت گرفته باشد -دوباره به کشورکمک دهنده بازگردانند ؛ زمينۀ جلوگيری
از زايش ـ بسط  -انکشاؾ وتوسعۀ صنايع ملی ( سبک وسنگين ) را فراهم سازند ؛ شرايط مساعد را
بؽرض ؼارت سرمايه های ملی وثروتهای طبيعی افؽانستان بوجود آورند....
براساس همين پاليسی ؼارتگرانه واستثماری چپاولگران بين المللی که به ناحق به نام جامعۀ بين المللی
ياد می شوند ،امروز افؽانستان به يک کشورگدا  ،جيره خوار و دست نگرکشورهای دونر مبدل شده ،تا آن
سرحد که حتی ادامۀ زندگی مردم ،کار وفعاليت ادارۀ دولت ،وابسته به ميزان کمک های مالی ومادی
مؽرضانه و قروض کمرشکن خارجی می باشد.
بدين سان مشاهده می گردد که روند چرخش برمحورسياستهای بسيار خطرناک وزيان آورجهان ؼرب
( جامعۀ بين المللی ! ) درافؽانستان  ،درنبود يک جبهۀ واحد متشکل از نيروهای چپ ومترقی ،باسرعت
تمام ادامه دارد .درحال حاضر افؽانستان به سمت ويرانی وبربادی استقالل ملی ( سياسی -اقتصادی) درزير
شعار اقتصاد بازار آزاد به پيش می رود که هدفی جز فقر ،درماندگی ومحروميت جانکاه وهمچنان حاکم
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ساختن عدۀ انگشت شماری ازصاحبان سرمايه های دوران جهاد ( تنظيمی وؼيرتنظيمی) وتاجران
وقاچاقچيان مواد مخدر  ،چيز ديگری را دنبال نمی کند ،که اين پروسه منجربه ظهورو حضور ورشد يک
قشر طفيلی بوروکراتيک فاسد وضد ملی گرديده است .اين سرمايه ساالران نوتشکيل با سازشکاريهای
منفعت طلبانه با اختاپوت انجو های خارجی بربخشهای عمدۀ اقتصاد کشورتسلط حاصل کرده اند که متؤسفانه
نيرومندترين وبانفوذترين بدنۀ حاکميت سياسی امروزين افؽانستان نيز درآن شامل می باشد.

 -4ح  .د  .خ  .ا درحال حا ضر:
پس از به قدرت نشا دن رهبران ونمايندگان تنظيم ها وآواره شدن مجدد صدها هزار شهروند افؽانستان
در خارج از مرزها ( پاکستان ،ايران ،آسيای ميانه ،روسيه وساير جمهوريتهای اتحاد شوروی سابق،
کشورهای اروپايی ،امريکا ،کانادا ،آستراليا  ،ممالک عربی )...عدۀ محدودی از اعضای ح .د .خ .ا نيز در
بيرون از سرحدات  ،حزب را به زعم خود به جزاير ُخرد و کوچک تقسيم کردند وهرکس مطابق به ذوق
وسليقۀ شخصی ،تشکل سياسی (!) جديد ومستقل را بوجود آورد.
بعد از تاسيس ادارۀ انتقالی وتصويب قانون اساسی وازپی آن اعالن جمهوری اسالمی افؽانستان ،
تصويب قانون احزاب ونهاد های سياسی و تشکيل پارلمان  ،شماری ازاعضای سابق ح .د .خ .ا با استفاده
از فضای حاکم درجامعه ،احزاب جديد را دردفاتر سرکاری ثبت وراجسترکردند .به باوراين دوستان
ديروزی مان  ،آنان توانستند که با پارچه -پارچه ساختن ح .د .خ .ا  ،اين گردان پيشاهنگ زحمتکشان
افؽانستان را برای ابد از صحنۀ مبارزات سياسی وطنپرستانه خارج سازند وديگرنام ونشانی ازآن باقی
نگذارند .ولی خوشبختانه اين پندار آنان جز خيال خام  ،چيزديگری نبود .زيرا فعاليت وتپ وتالش احزاب و
سازمانهای ذکر شده در داخل کشور ونهادها و تشکيالت نوبنياد برون مرزی ،درراستای ازبين بردن نام و
نشان حزبی که با خون دههاهزار انسان وطن وهمرزمان شهيد مان رنگين و گلگون است وسرنوشت آن با
سرنوشت دهها هزار انسان معلول ومعيوب ،بيوه زنان واطفال يتيم وبی سرپرست گره خورده ،سودی را
برای آنان ببار نياورد.
هموطنان گرامی! مطابق به مفاد جزء الؾ مادۀ بيستم اعالميۀ جهانی حقوق بشر وساير ميثاقهای قبول
شدۀ بين المللی ،هرکس حق دارد ،که حزب ،سازمان ،اتحاديه  ،گروه ،نهاد وؼيره وؼيره تشکيل دهد!
اشتراک داوطلبانۀ افراد دراين تشکل ها نيزحق مسلم مربوط به فرد است.
واما ،هيچ کس اين حق را ندارد که حزب ويا سازمان خود را بديل ويا جانشين ح .د.خ .ا قلمداد کند!
ح .د.خ .ا دروجود صا دق ترين فرزندان مردم افؽانستان زنده است ،زنده و پويا با قی خواهد ماند !

 -5چند حرفی دربارۀ ترکيب و آرايش طبقاتی جامعه:
ديدگاه ح .د .خ .ا دررابطه به ترکيب وآرايش طبقاتی جامعه ،درنخستين سند مرامی آن (منتشره
درجريدۀ خلق) وبعدآ دراصول اساسی جمهوری دموکراتيک افؽانستان ( قانون اساسی مإقت) به خوبی
بازتاب يافته است .اما طی دوره های  -2پس از(  7/2/1357الی  -1 ) 8/2/1371حاکميتهای تنظيمی و
طالبی  -1ازتؤسيس ادارۀ مإقت و انتقالی وجمهوری اسالمی تا به امروز -درآرايش طبقاتی جامعه تؽييرات
کيفی بوجود آمده است.
همه واقؾ اند که درزمان حاکميت بنياد گرايان تنظيمی و طالبی ساختار های سياسی و اقتصادی نابود
ساخته شدند وارگانهای تؤمين کنندۀ نظم اجتماعی يکی پی ديگری ازچوکات دستگاه زمامداری فاسد و ضد
ملی آنان حذؾ گرديدند .جنگ های فرسايشی ميان گروهی ودرگيری های نظامی قدرت طلبی انحصاری ،
دست بدست گشتن کنترول ادارۀ محالت ،خصوصيت نظام سياسی را دراين دوره مشخص می ساخت.
ازتوليد و پيشرفت اجتماعی ،تؽيير وتحول درنظام اقتصادی ،خبری درميان نبود .صرؾ يک قشر مذهبی
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نوبه دوران رسيدۀ تنظيمی وطالبی با سرمايه های هنگفت باد آورده ،جنگ ساالران وفرماندهان محلی،
ترياک ساالران و قاچاقچيان مواد مخدر ويک مشت معامله گران سياسی ،برگرده های ملت سواربودند و
حکومت می کردند.
پس ازسقوط طالبان ( ،از سال  1992تا به امروز ) ،نيزتوده های زحمتکش ( کارگران ،دهقانان،
پيشه وران ،اهالی فقير درشهرها وروستاها ) زجر نابرابری ها وستم طبقاتی را می کشند .دراين دوران
يک ديناميک معينی درسمت باال بردن نقش واحيای اعتبارازدست رفتۀ رهبران ونمايندگان تنظيمهای جهادی
و ارتقای پرستيژ سرمايه داران خصوصی ،تاجران بزرگ ،قاچاقبران مواد مخدر ،قبيله پرستان وابسته به
ارتجاع فئودالی بوجود آمده که طبقۀ کارگر ،دهقانان وکليه زحمتکشان کشوررا زيرسايه گرفته وهر روز
نسبت به روزديگرامکانات کار وادامۀ زندگی را ازآنان و وابستگان شان می گيرد .اين رويداد ،تاثيرعميقی
را در آرايش طبقاتی جامعه ازخود بجا گذاشته است.
دراين جا بايد ديد که فعاليت سياسی و اقتصادی سلطه جويانه و منفعت طلبانۀ اين قشرحاکم بر سرنوشت
مردم که دولت ونهادهای آن را درپهلوی خود دارند ،چه بالهای را برسرکارگران ،دهقانان ،کارمندان عادی
موسسات دولتی وسايرنيازمندان جامعه ،نازل کرده اند:
دراثر عدم همآهنگی بين عرضه وتقاضا وسطح بی نهايت پايين عايد سرانه ،اکثريت مردم درفقر وبی
روزگاری حيات بسر می برند؛ رشد سرسام آور انفالسيون بيداد می کند؛ خصوصی سازی ،واگذاری و
فروش بنگاهها و موسسات صنعتی  ،زراعتی وخدماتی ملکيت های دولتی و عامه  ،به شماری ازسرمايه
داران حافظ منافع ستمگران داخلی و خارجی ،اقتصاد کشوررا به سوی وابستگی هميشگی به صندوق بين
المللی پول وبانک جهانی سوق می دهد که درنتيجه قيمتها باال می رود ،ورشکستگی اقتصادی درپی دارد
واز رشد نيروهای مولده  ،جلوگيری بعمل می آيد.
نبود نشانه های ملموس درپروسۀ توليد ملی که قادرباشد تا بخش کوچکی ازنيازمندی های داخلی را
مرفوع سازد؛ روند ايجاد موازنۀ نسبی بين عايد ملی و مصرؾ ملی را ازلحاظ زمانی طوالنی تر کرده ،
برعکس بيشتر فعاليتهای ؼير مولد -زودرس وسودآور رونق يافته است ؛ بازارهای کشور به مارکيت
فروش محصوالت خارجی ،بويژه کاالهای تجملی ومصرفی برای عدۀ محدودی ازمصرؾ کنندگان متمول
تبديل گرديده است؛ کيفيت فراورده های داخلی راعمدآ درسطح نازل نگهميدارند تا درمقابل کاالهای وارداتی
رقابت کرده نتواند؛ زمينۀ ابتکار برنامه ريزی جهت بکار انداختن سرمايه های ملی و استفادۀ سودمند ازآنها
برمبنای عملی ساختن طرح ها بطوردقيق وکامل ،ازنزد دستگاه دولت وموسسات مربوط به آن دزديده شده
است؛ روشهای سنتی توليد درسکتور زراعت -مالداری -صنايع دستی وپيشه وری دست ناخورده باقی مانده
است؛ موسسات ونمايندگی های دولتهای سلطه گرای خارجی که باعوام فريبی ماسک کمک به مردم
افؽانستان را به چهره زده اند ،درهمدستی با دالالن داخلی به هدؾ ؼارت منابع طبيعی وثروتهای زيرزمينی
در شهرها سرمايه گذاری می دارند وبدين طريق دهقانان زحمتکش در منجالب فقر فرو رفته اند  -فاصلۀ
رشد اقتصادی و فرهنگی ميان شهرها وروستا ها افزايش بيشتر يافته است....
افؽانستان فعآل نيازمند برپايی يک تحول بنيادين می باشد که بايست کليه عرصه های زندگی اجتماعی
توده ها را دربرگيرد .شکل گيری واجرای تحوالت دموکراتيک وبنيادی درهمه عرصه های زندگی به نفع
توده های مردم ،تنها با اشتراک فعال وحضورچشمگيرکارگران ،دهقانان وسايرزحمتکشان ،خرده
بورژوازی و بورژوازی ملی  ،امکان پذيراست.
بنابران سازماندهی وبسيج همه طبقات زحمتکش و اقشار اجتماعی کشور ،درپروسۀ کار وفعاليت
هدفمند درامرتحقق خواستهای ذکرشده و مبارزه برضد نيروهای ارتجاعی وعمال سرمايه داری نيوليبرال،
درقدم اول بايد ازطريق بسررسانيدن جنبش ملی ودموکراتيک صورت گيرد.
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بخش پنجم:
1ـ چه بايد کرد؟ تغيير وتحول ازکدام راه ؟
بربنياد درک ديالکتيکی ازدانش جامعه شناسی علمی (سوسيولوژی علمی)  ،ح .د .خ .ا براين باور است
که وارد آوردن دگرگونی های اجتماعی مطابق به قانون مندی تکامل پديده ها ،مبارزۀ هدفمند همه نيروهای
ترقيخواه و عدالت پسند کشور را می طلبد .بنابرآن انتظار بردن به فايق آمدن بربحرانهای سياسی -اقتصادی
 فرهنگی کنونی که دامنگيرجامعۀ ما می باشد ،از سوی يک دولت پوشالی وبی کفايت ونمايندۀ تمام عيارسرمايه داری انحصاری و مدافع قشر نوظهورمذهبی بنياد گرا ومتحجر که با درپيش گرفتن روشهای
نامنسجم و بدون برنامه ريزی برکشتی بی بادبان و بی قطب نما سوار است ،خيلی ها نادرست وؼيرواقع
بينانه به نظر می رسد.
مردم افؽانستان درحال حاضر ،بيش ازهرچيزديگر به تؤمين صلح  -امنيت و آرامش سراسری ،بهبود
شرايط کار و زندگی ،دسترسی به خدمات اجتماعی ( فعآل که بکلی وجود ندارد ،به حد اقل آن تا فرداها و
آينده ها راضی هستند) و آمدن تؽييرات مثبت دروضعيت اقتصادی بسيار خراب خود  ،نياز دارند.
بدين لحاظ باتوجه به سطح ضرورت های اقتصادی مردم و مقياس دشواری های سياسی در درون
جامعه ،بايد درگام نخست کليه نيروهای مترقی و تحول پسند بدورهم بسيج و متشکل گردند و با اشتراک
فعال خويش ،انجام دگرگونی های بنيادی را درحيات سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی واجتماعی کشوررويدست
گرفته ،تحوالت ملی و دموکراتيک را به پيروزی برسانند وراه را بسوی پيشرفت و تکامل عميقآ اجتماعی
دربر گيرندۀ همه عرصه های زندگی توده ها ،بازگردانند تا عقب ماندگی اقتصادی وسياسی و بی عدالتی
های اجتماعی مرحله به مرحله ازميان برداشته شود و مردم ازفقر وبد بختی نجات يابند.
روند تحقق تحوالت بنيادی ملی ودموکراتيک درجامعه و تؤمين آزادی های واقعآ دموکراتيک و رهايی
ازقيد وبند يک نظام نا کار آمد  ،با مشخصۀ تنگ نظری های قومی ومذهبی و گرايش های تفتيش عقايد
وتنگ ساختن دايرۀ زندگی باالی دگر انديشان  ،ازهمه نيروهای ملی و مترقی  ،آزاديخواه و وطنپرست
کشور می طلبد تا درراه ايجاد يک جبهۀ متحد ملی ،کار وتالش خستگی ناپذيررا انجام ورسالت تاريخی
خويش را درامر آبادی کشور وآزادی وسعادت مرم رنجديدۀ افؽانستان ،ايفاء نمايند.
درجبهۀ متحد ملی بايست تمامی احزاب چپ ،ملی ودموکراتيک ،سازمانها و نهادهای طرفدار
دموکراسی و جامعۀ مدنی وهمچنان شخصيتهای ملی ومترقی و تحول طلب را که به مقصد حفظ استقالل
ملی  ،تماميت ارضی و تؤمين عدالت اجتماعی می رزمند و در ضديت با استبداد  ،ارتجاع  ،امپرياليسم و
تبعيض ( بهر شکلی که باشد) قرار دارند ،بدور خود متشکل سازد و دربرگيرندۀ منافع آنها باشد.
اشتراک درجبهه براساس اصول دموکراتيک و داوطلبانه صورت می پذيرد .جبهه بايست با درنظر
داشت شرايط عينی جامعه ،محورکار و فعاليت خودرا درراه نجات کشور ازحالت فعلی ،دفاع ازاستقالل
ملی ،تماميت ارضی وتؤمين منافع ملی ،ايجاد صلح وامنيت سراسری وبهبود زندگی اجتماعی ( سياسی-
اقتصادی ) مردم  ،ازطريق تشکيل دولت وحدت ملی متمرکز سازد.

 - 2تشکيل دولت وحدت ملی بر بنياد اصول دموکراتيک :
براساس معيارهای علمی ،دولت وحکومت دريک جامعه زمانی مشروعيت حاصل می نمايند و موفق
وکارا شناخته می شوند که در يک پروسۀ انتخابات آزاد  ،سری ،مساوی ،مستقيم و همگانی و به گونۀ
شفاؾ ازجانب مردم برگزيذه شده ،کليه فعاليتهای نهادهای مربوط به آنها در زندگی اجتماعی برمحور قانون
استوار باشد و در سراپای جامعه اصل قانونيت رعايت وعملی گردد .بدين لحاظ قانون اساسی يک مملکت
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بمثابۀ بزرگترين سند حقوقی تضمين کننده وتنظيم دهندۀ حقوق اساسی و وجايب شهروندان ،بايد وحتمآ برپايۀ
اصول و موازين دموکراتيک ومترقی طرح وتدوين يابد واحکام آن درمطابقت به منافع عامه و ضرورتهای
حقوقی جامعه تسجيل ومتبلورگردد.
ازاين جهت ضروراست تا برعالوه ارگان های حفظ وحراست از قانون و تطبيق قانونيت ،شورای
قانون اساسی و انستيتوت قانون گذاری با استخدام و به کارگماشتن کادرهای مجرب و کارفهم -حقوقدانان
مسلکی و باتجربه  ،دارای تخصص و آموز ش اکادميک  -باتقوا و نيک نام  -پاک نفس -وطن دوست و نوع
پرور ،تشکيل شود.
وظايؾ عمومی  ،دولت وحکومت وحدت ملی ،موظؾ خواهد بود تا وظايؾ آتی را بسر برساند:
ـ تؤمين اتحاد دموکراتيک همۀ مردم برمبنای تساوی حقوق و وجايب يکسان واحترام متقابل ؛
ـ استقرار نظام دموکراتيک و ايجاد يک جامعۀ مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی ،حفظ کرامت
انسانی ،حمايت ازحقوق وآزاديهای دموکراتيک شهروندان کشور و ايجاد شرايط مساعد برای مشارکت فعال
آنان درتعيين سرنوشت شان  ،درشوراهای محل  ،ولسوالی  ،شهر ،واليت  ،ايالت يا زون های منطقه يی و
پارلمان کشور؛ ازطريق انجام انتخابات آزاد  ،سری ،مساوی ،مستقيم و همگانی ،متکی براصول دموکراسی
با رعايت پلوراليزم سياسی واصل سيکوالريزم ،درنظام جمهوری پارلمانی وحکومت فدرال ويا درگام
نخست تشکيل زون های منطقه يی ؛
( صالحيت ادارۀ فدرال و يا زون های منطقه يی ،ازطريق پارلمان بوسيلۀ قانون تعيين و تسجيل
خواهد شد).
ـ تشکيل شوراهای انتخابی محل درسطح قری  ،ولسوالی ها  ،شهرها  ،واليات  ،اياالت و يا زون ها
وتفويض صالحيتهای اجرا ئيوی گسترده برای آنها  ،بشمول گزينش ولسوالها  ،شهردارها  ،والی ها
ورإساء اياالت ويا زون ها ،ازميان نماينده گان منتخب شوراهای مربوط و اتکاء به کادرهای محل دارای
تجربۀ کاری ،تخصص مسلکی و تحصيالت؛
ـ دفاع ازوحدت و حاکميت ملی ،حفظ تماميت ارضی و تحکيم استقالل سياسی واقتصادی ؛
ـ تضمين قانونی ودفاع ازحق تشکيل احزاب  ،تؤسيس اتحاديه ها و سنديکاهای کارگری ،ايجاد
کوپراتيفهای دهقانی واتحاديه های اصناؾ پيشه وری ،بنيان گذاری سازمانها وانجمنهای روشنگری و
روشنفکری ( حقوق دان ها  ،اساتيد دانشگاهها ،پزشکان  ،دانش آموزان ،زنان  ،جوانان ،نويسندگان وشعرا،
ژورناليستان  ،هنرمندان وسازمان دفاع ازمحيط زيست )؛
درجوامع نظيرافؽانستان يکی ازمبرم ترين وظيفه ای که بايد بطوربنيادی حل وفصل گردد ،مسؤلۀ
برقراری برابری حقوق زن ومرد است .برخورد مسإوالنه وانسانی به اين موضوع به مفهوم دست يافتن به
پ يروزی های بزرگ وحياتی می باشد .طبعآ رسيدن به اين هدؾ  ،با درنظرداشت ويژه گی های جامعه ،با
دشواری های عديده ای نيزهمراه خواهد بود .مگر با آنهم تؤمين حقوق انسانی نيمی ازپيکر جامعۀ مان
مکلفيتی است ،که بايد انجام گردد.
 تامين برابری واقعی حقوق زن ومرد ( درعمل نه درحرؾ که صرؾ ماهيت پوچ تبليؽاتی داشتهباشد) درزندگی فردی واجتماعی بوسيلۀ تدوين قوانين دموکراتيک وفعال نمودن ارگانهای نظارت برقانونيت
؛
 لؽو قانونی تبعيض جنسی درگزينش کادرهای مسلکی درفعاليتهای ادارۀ دولت ورشته های اقتصادملی ؛
 رفع کليه تضيقات مرد ساالرانه ( محدوديت دراشتؽال -آموزش و تحصيالت عالی  ،فعاليتهایعلمی -پژوهشی -فرهنگی -ادبی -هنری  ،ورزش وسرگرمی های سالم ) باالی قشر زن ؛
 منع قانونی نکاح دختران صؽير ونوبالػ وؼيرقانونی شمردن ازدواج های اجباری وجلوگيری ازتعدد زوجات ؛
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 پرداخت حقوق مساوی برای زن ومرد درمقابل کارمساوی ( مسايل مربوط به حقوق وامتيازاتويژۀ خانم ها مطابق به قانون تنظيم می شود ) ؛
 تضمين حق اشتراک فعال وآزادانۀ نمايندگان کارگران ،دهاقين وپيشه وران دردفاتر توليدی وخدماتیکه مستقيمآ به زندگی وشرايط کارآنها ( بررسی مسائل مربوط به تنظيم کار ،تعيين سيستم ها و اجرای اقسام
مزد ومعاش  ،رخصتی ها ،خريد و فروش توليدات زراعتی وپيشه وری  ،تاديۀ قرضه ها وکريدتهای مالی،
مساعدت های مالی -فنی وتخنيکی ) ارتباط می گيرد؛
 درحال حاضرحضورتفنگداران امريکايی -انگليسی و موجوديت قوتهای پيمان نظامی ناتو درافؽانستان ،برای مردم ما مشکل بزرگی را ببار آورده است .اين مسؤله فضای بی اعتمادی را دربين سا ير
ممالکی که در برنامۀ بازسازی و کمک به افؽانستان سهيم هستند ،خلق کرده است.
فدراتيؾ روسيه ،چين ،هند ،ايران و جمهوری های آسيای ميانۀ شوروی سابق ،در سيمای اين حضور
نظامی؛ بدليل اين که امريکا و متحدينش درمنطقه ،هدفهای مشخص سياسی -نظامی -استراتژيک را تعقيب
می دارند؛ ثبات سياسی ،امنيت داخلی و عالقه مندی های اقتصادی خويش را درخطر می بينند و مايل
نيستند تا در قبال اين موضوع بی تفاوت باشند.
بنابرآن وضع چنين می رساند که ،هرلحظه امکان آن وجود دارد تا افؽانستان بارديگر به ميدان
کشمکش و رقابتهای کشنده ،ميان قدرت های بزرگ جهانی و منطقه يی بدل گردد و مردم افؽانستان با خون
خود بهای آن را بپردازند.
ازاين رو منافع عليای مردم ما حکم می کند تا جدول زمانی خروج نيروهای بيگانه ازافؽانستان تعيين و
به اين حضورنظامی و اشؽال افؽانستان خاتمه داده شود.
هرگاه گسيل قوتهای نظامی بيگانه به هدؾ ازبين بردن دهشت افگنی توجيه و عنوان می گردد؛ پس
بايست مبارزه عليه دهشت افگنی بين المللی ودهشت افگنان القاعده درپايگاهها و مراکز اصلی تجمع آنها که
خود مدعيان مبارزه با تروريزم اين مراکز و پايگاههای تربيتی تروريستها را ايجاد کرده اند ؛ به پيش
برده شود.
 تحکيم ظرفيت دفاعی کشور با تکميل ساختار اردوی ملی ،پوليس مسلکی و ارگانهای حفظ امنيت ونظم عامه با جلب وجذب فرزندان اصيل کشور متعلق به کليه اقوام ومليت های باهم برادر وبرابر ساکن در
ميهن آبايی مان ،به شمول استخدام و جذب مجدد افسران ( هواييِ وزمينی ) با تجربه ومسلکی دارای
تحصيالت عالی اکادميک دانشگاهی که پس ازتاريخ  8/ 2/ 1371تا به امروز مطابق به نقشۀ شيطانی
و براثر پالنهای توطئه آميز ارتجاع و امپرياليسم ( امريکايی ها ،انگليسها و پاکستانی ها ) بدون موجب
ازحق ادامۀ کار وخدمت صادقانه و وطنپرستانه درصفوؾ نيروهای مسلح ،محروم گرديده واز وظايؾ
اخراج و اکثرآ درسن جوانی به تقاعد سوق داده شده اند ؛
 تجهيز وتسليح منسوبين اردوی ملی ،پوليس مسلکی و امنيت ملی با تخنيک مدرن ،مطابق بهنيازمندی های کشور؛
 توجه جدی به امر تعليم و تربيۀ افسران اردو -پوليس و امنيت ملی ازطريق باز سازی مراکزآموزشی و پرورشی ( ليسۀ حربی ،دانشگاه حربی ،دانشگاه هوايی ،اکادمی تخنيک ،کورس عالی افسران،
اکادمی پوليس وسايرنهادهای مربوط به هرسه ارگان قوای مسلح ) و فراهم آوری شرايط بهتر زندگی برای
آنان؛
 بايد هرچه زودتر به درگيری های نظامی ميان دشمنان صلح و آرامش مردم افؽانستان ( مولودارتجاع جهانی و امپرياليسم) واشؽالگران خارجی نقطۀ پايان گذاشته شود وعمليات های نظامی وبمباردمان
های هوايی و زمينی قوای متجاوز بيگانه که درشماری ازآنها نيروهای اردو وپوليس وامنيت داخلی
نيزبطور سمبوليک شرکت می کنند ،بکلی قطع گردد؛ سالحهای ؼيرقانونی جمع آوری و ازدست افراد
ؼيرمسإول خارج ساخته شود؛ خنثی سازی کامل ماين های فرش شده توسط گروههای جنگی رقيب
دردوران جنگهای ميان گروهی وپيش ازآن به موفقيت انجامد...؛
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 نهادينه کردن اصل استقالل دستگاه قضايی و نهادهای آن درکشور ،بشمول ايجاد محاکم و دادگاههایقضايی اختصاصی با ماهيت دموکراتيک ومترقی ،آزاد وؼيرجانبدار؛
 جلوگيری ازدامن زدن به مسؤلۀ برتری جوييهای قومی ،لسانی ،مذهبی و سمتی -رعايت قانونیموازين برادری و برابری افراد جامعه نه درحرؾ؛ بل در عمل مطابق به اصل منافع ملی بشيوۀ
دموکراتيک و درفضای مملو ازصفا و صميميت ،با روحيۀ اعتماد جمعی و همکاری متقابل ؛
 رعايت و احترام به دين مقدس اسالم ،شناسايی حق اقليتهای مذهبی ساکن درافؽانستان ،حرمت گذاشتنبه رسوم وعنعنات پسنديدۀ اقوام و مليتهای کشور و مخالفت با سوء استفاده ازدين و مذهب درجهت مقاصد
سياسی ـ حزبی و شخصی ،اصل جدايی ناپذيرسياست ملی ما را تشکيل می دهد؛
 برابری کامل حقوق خلقهای افؽانستان ومشارکت عاری ازتبعيض و امتياز نمايندگان واقعی مردمدرادارۀ دولت وسازمانهای اجتماعی ،برپايۀ معيار تخصص وشايستگی ،تجربۀ کاری وآموزش مسلکی،
صداقت ،وفاداری ،مسإوليت پذيری و وظيفه شناسی درامور( ملکی -نظامی -امنيتی -ادبی -علمی-
فرهنگی -حقوقی -اقتصادی  -پژوهشی -تعليمی -تربيتی -ورزشی -هنری )...به مقصد دستيابی به پيشرفت
اجتماعی  ،آرمان ديرين ما می باشد؛
 راه اندازی وانجام پروسۀ سرشماری سراسری نفوس متکی بر روشهای علمی وميتودهای امروزيناحصائيه گيری (احصائيه های ديموگرافی) باجلب کمک های مالی -فنی و تخنيکی دول پيشرفته ،موسسات
وسازمانهای ذيربط منطقه يی وبين المللی ؛
 مبارزۀ جدی ،همه جانبه وبا مسإوليت درراه محوکامل کشت ،توليد وترافيک (قاچاق ) مواد مخدر وجلوگيری ازنفوذ و گسترش فرهنگ مافيايی استعمال انواع مواد نشه آورکه به سالمتی جسمی وروحی افراد
جامعه واخالق اجتماعی شديدآ صدمه می رساند ،با استفاده ازطرق ووسايل آزمون شده وموفقيت آميز در
جهان  ،بشمول طرح وتصويب وانفاذ قانون -اليحه -مقرره و اصولنامۀ اختصاصی دراين مورد؛
 برگشتاندن زمين های زراعتی ازکشت مواد مخدر به زرع حبوبات و تؤمين معيشت بديل برایدهقانان زمينه ساز وفور ؼله جات و جلوگيری از وابستگی به اقتصاد مافيايی مواد مخدر می گردد.

 -3درعرصۀ پيشرفت وتوسعۀ اقتصادی :
افؽانستان درحال حاضر به يک برنامۀ رشد وتوسعۀ اقتصادی جامع و وسيع نيازدارد که تحقق عملی
آن سالهای زيادی را دربرخواهد گرفت.
کشورما دارای منابع سرشارطبيعی دست ناخوده وقوای انسانی مستعد به کارمی باشد که فقط با اتخاذ
يک راه رشد اقتصادی سالم و مترقی زمينۀ استفادۀ درست و موثرازثروتهای ملی و استعدادهای بشری،
ميسر می گردد وبا سپری شدن يک زمان نسبتآ مناسب ،سطح زندگی مردم به مقياس چشمگيری باال می
رود.
پروگرام بازسازی واحيای اقتصاد ويران افؽانستان که ازسوی اشؽالگران بين المللی به
سردمداری امريکا -انگليس با صبؽۀ استثماری و با سرازيرساختن سيل عظيم کمک های مالی ( چند مليارد
دالری) اسارت آور ،پس ازتشکيل ادارۀ موقت ،درپيش گرفته شد وتا کنون ادامه دارد ،ازموفقيت و مإثريت
الزم برخوردار نمی باشد .زيرا برنامه های بازسازی دول امدادگر( دونرها ) دربسا موارد بيشترماهيت
تبليؽاتی داشته وکمتر واقعيت عينی درآن نهفته است.
مردم افؽانستان بخوبی درک کرده اند که اشؽالگران با استفاده ازنيرنگ مبارزه با تروريزم -القاعده
وطالبان ،اعمار مجدد وبازسازی ،می خواهند پايه های حضورنظامی خويش را درافؽانستان استحکام بخشند
و روند آن را دايمی سازند .موقعيت استراتژيک بسيار با اهميت سرزمين مان سبب گرديده تا ؼارتگران بين
المللی بربنياد عالقه مندی های ژئوپوليتيک -سياسی -اقتصادی خود درمنطقه و بخاطر دستيابی به هدؾ های
شوم استثماری ،با توسل به شيوه های استعمارنوين ،تنور درگيری های نظامی -نا آرامی ها -بی ثباتی و نا
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امنی را در افؽانستان داغ وداغ ترنگهدارند و با اين ترفند ازاحياء و پيشرفت اقتصادی کشور ،جلوگيری
بعمل آورند.
بدين لحاظ ازآؼاز مرحلۀ ادارۀ موقت تا کنون با وجود قرارداشتن يک مشت عناصر اجير درسکان های
قدرت ،افؽانستان به مانند يک متاع بی صاحب ،به ميدان بزکشی و رقابت کشنده در داوطلبيهای مخرب
شبکۀ مافيايی انجوهای خارجی وخوش خدمتی دالالن داخلی ،مبدل شده و پروژه های بازسازی بدون
پيگيری و موثريت الزم دنبال می گردد .درعوض بازار اختالس  ،فساد اداری ،دستبرد به دارايی های عامه
 ،رهزنی و اقتصاد مواد مخدر رونق گرفته است.
ازآن جايی که مسؤلۀ مالکيت بروسايل توليد ،يکی ازمسائل مهم و کليدی درمسيررشد وتکامل جوامع
انسانی بوده ودرهريک ازمراحل تاريخ  ،نقش تعيين کننده را درروند توليد ،توزيع و مصرؾ نعمات مادی و
سطح رفاه اجتماعی ،دارا می باشد؛ بنابران برای يک دولت متعهد مردمساالر ،تازمانی که همه ثروتها
ومنابع زيرزمينی وسرزمينی ،اعم ازمعادن ،جنگلها ،منابع انرژی ،خطوط مواصالت (هوايِ وزمينی )
مخابرات و صنايع بزرگ ،بمثابۀ ملکـيت عامه ،درتحت اختيارو نظارت دولت قرارنگيرد ،نظام سياسی
حاکم نمي تواند راه رشد قانونمند را درجهت تؤمين عدالت اجتماعی وانجام خدمات عمومی به نفع زحمتکشان
کشور ،انجام دهد.
ازاين رو ،ح .د .خ .ا ،دولت دموکراتيک را مکلؾ می داند تا بمنظور تحکيم استقالل و حاکميت ملی و
انجام خدمات اجتماعی درهمه بخشهای زند گی ،تصاميم مشخصی را درجهت تنظيم برنامه های علمی
درجهت سرمايه گذاری دولتی  ،دربخشهای ذکرشده اتخاذ و درجادۀ عمل پياده نمايد ،تا زمينه های عينی
برای ايجاد يک جامعۀ واقعآ مرفه ومترقی ،رفع نيازمنديهای اقتصادی -اجتماعی شهروندان و درنهايت امر،
برچيدن بساط استثمار وبهره کشی وتحقق عدالت اجتماعی ميسرگردد.
احياء وفعال ساختن دوبارۀ شاخه های اقتصاد ملی ،مستلزم سازماندهی علمی اقتصاد مبتنی براصول
برنامه ريزی سنجيده شدۀ ملی می باشد وتنها ازاين طريق می توان تؽييرات بنيادی وقاطع را بسود
دگرگونيهای اجتماعی وبهبود زندگی توده ها ،وارد آورد ( روی همين اصل بود که ؼارتگران بين المللی
دستورلؽو فعاليت های گسترده و نظارت کنندۀ مإثر وزارت پالنگذاری را ازتشکيل حکومت افؽانستان ،
صادر نمودند تا به راحتی پالنهای اسارت آورخود را تطبيق کنند ودولت مزدور و بی کفايت فعلی افؽانستان
را ،منحيث بردۀ اقتصادی نگهدارند) ،آهنگ رشد اقتصادی را سرعت بخشيد وگامهای عملی را درراه
تحکيم استقالل اقتصادی برداشت.
دراحصائيه های جهانی ،افؽانستان ازناحيۀ توليد داخلی و درآمد سرانه ،درسطح خيلی ها نازل
قراردارد .بنابران جريان پيشرفت اجتماعی می طلبد تا مناسبات توليدی کهنه وؼيرعادالنه درهم شکسته شود
و بجای آن سيستم نوين ومترقی اقتصاد برنامه ريزی شده مستقرگردد.
تعيين جهات اصلی رشد وتوسعۀ اقتصادی بربنياد استفاده ازدستاوردهای علم وتخنيک وکاربرد
تکنولوژی توليدی معاصربا فکتورهای :تحکيم پايه های دولتی اقتصاد -تقويت اقتصاد مختلط ( دولتی و
خصوصی ) و حمايت ازبخش خصوصی اقتصاد (هرسه شاخه بمثابۀ ابزارتحکيم استقالل اقتصادی) وتشويق
سکتورخصوصی به سرمايه گذاری دررشته های مهم و پروژه های با ثمر ،بشمول نظارت برپروسۀ توليد
و توزيع وقيمت گذاری ،بمنظورتوسعه وتقويۀ نيروهای توليدی ،بستگی دارد.
پيشرفت اقتصادی واعمارجامعۀ پويا و مدرن با ماهيت خود کفايی نسبی ازناحيۀ محصوالت کشاورزی
وتوليدات صنعتی ،رونق تجارت ،رشد فرهنگی ،عرضۀ بهترخدمات اجتماعی -ترانسپورت و مخابرات
(ارتباطات وحمل ونقل ) و برق رسانی ...ايجاب داشتن پشتوانۀ مالی را می کند که درافؽانستان بايد بوجود
آيد وسيستم مالی ازدست سرمايه ساالران نوظهور  ،متشکل ازچند نفرقاچاقبرزورمند وابسته به جهان
سرمايه داری ،نجات يابد .بنابران الزم است تا پروسۀ بسيج و سمتدهی علمی وکار شناسانه و با موثريت
درآمدهای داخلی و ذخاير پولی و کمک های بيرونی ،با گام های استوارتعقيب گردد ،تا ازامکانات دست
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داشتۀ مالی -مادی وانسانی دررشته های صنايع کليدی ،تجارت ،ساختمان ،استخراج معادن ،ترانسپورت
ومخابرات  ،خدمات عامه ،استفادۀ درست صورت گيرد.
طرح و تطبيق مرحله به مرحلۀ پالن های رشد اقتصاد ملی ،بمقصد پايه گذاری اساسات علمی پيشرفت
و توسعۀ اقتصادی درکشوربصورت متوازن درمرکز و واليات و جلب کمک های مالی -فنی و تخنيکی دول
پيشرفتۀ جهان ،موسسات بين المللی و سايرممالک دوست ،مستلزم تشخيص اولويت ها می باشند که تقسيم
بودجۀ مالی بارعايت اصل اولويت ها  ،تنظيم گردد.
اولويت ها اين ها اند:
ـ احيای مجدد موسسات خدمات عامه وباز سازی تاسيسات خدمات شهری و روستايی ؛
ـ ترميم ساختمانهای اساسی (( مدنی ،توليدی (صنعتی ،زراعتی ،محصوالت حيوانی)  ،رهايشی ،
درمانی ،آموزشی ،تحصيلی ،فرهنگی )) و اعمار بناهای جديد ؛
ـ ترميم وبازسازی راهها ،پل ها ،پلچک ها ،خطوط مواصالتی وانتقاالتی هوايی و زمينی (ميدانهای
هوايی ،شاهراههای عمومی ،سرک های اصلی وفرعی)؛
ـ احداث سرک ها وشاهراهها  ،خطوط راه آهن ،اعمار پل ها وپلچک های جديد ،بندهای آبگردان و
ساير پروژه های جديد بند ونهر ،ميدانها وخطوط ترانسپورت هوايی ؛
ـ پاک کاری وفعال ساختن شبکه های آبياری (جوی ها ،کاريزها وبندها)؛
ـ بازسازی پروژه های آب آشاميد نی صحی سابقه و ساختن تاسيسات جديد آبرسانی بؽرض تهيه آب
آشاميدنی صحی ؛
ـ بازسازی و ارتقای سطح کمی و کيفی ظرفيت کاری رشته های صنايع
( پيشه وری ،دستی ،مستظرفه ،پروسس ميوه ) و رونق بخشيدن به فعاليت آنها؛
ـ رفع زيانهای وارده به موسسات صنعتی  ،به مقصد ازسرگيری جريان توليد واعمار زيربناهای
صنعتی جديد؛
ـ استخراج معادن وبهره برداری از منابع انرژی ازطريق رشد و توسعۀ سکتوردولتی بخاطر تحکيم
پايه های اقتصاد ملی؛
ـ احداث بندهای برق درمسيردريا های کشور و استفاده ازساير منابع انرژی؛ نصب پايه ها وتمديد لين
های انتقال برق ،فعال سازی مجدد سب استيشن ها و دستگاههای توليد انرژی برق در مرکز و واليات
وارتقای ظرفيت توليدی آنها  ،ترميم برج های برق وترانسفارمر های سابقه و اعمار برج ها و نصب
ترانسفارمر های جديد ؛
هدؾ اينست تا سطح استخدام ( ايجاد اشتؽال ) افزايش يابد ،درمقياس بيکاری کاهش بعمل آيد ،ميزان
توليدات داخلی ( صنعتی ،نيمه صنعتی ،زراعتی ،مالداری ) با درنظرداشت ارتقای کيفيت کاالهای توليدی
( برای فروش دربازار داخلی وبه مقصد صادرات ) بخاطرثابت نگهداشتن قيمتها وحفظ ارزش پول افؽانی
درمقابل اسعارخارجی ،بلند برود واقالم توريد کاالهای مصرفی پايين آورده شود.
ازآن جايی که افؽانستان يک کشور زراعتی می باشد وروشهای سنتی در زراعت تاکنون حفظ شده
است ،بنابران مدرنيزه کردن مرحله به مرحلۀ کشاورزی ،ضرورت زمان بحساب می آيد.
تحقق تحوالت عادالنه و دموکراتيک ارضی برطبق پالن گذاری علمی وبادرنظرداشت واقعيت های
عينی جامعه ،ازجمله توزيع زمينهای دولتی وزمينهای مازاد نصاب مالکيت ،به دهقانان بی زمين وکم زمين
ازطريق انجام اصالحات ارضی و آب ،حل مسؤلۀ حق مالکيت برزمين ،وضع وتصويب قانون ماليات
مترقی به نفع دهاقين کم زمين ،بعنوان شالودۀ رهايی ازبند مناسبات پوسيدۀ فئودالی در روستاها ،حالل بسا
مشکالت موجود درکشاورزی محسوب می گردد .دراين راه دولت بايست نقش خويش را با بذل کمکهای
مناسب و به موقع به دهقانان ،بمنظور بهره برداری اززمين های توزيع شده ،ايفاء نمايد وسياست های
حمايوی آتی را از دهقانان و مالداران اتخاذ کند:
ـ تاديۀ قروض وکريدت های مساعد دولتی ؛
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ـ توزيع تخم های اصالح شدۀ بذری ،تهيۀ کود کيمياوی وادويۀ ضد آفات زراعتی ؛
ـ تهيۀ ماشين آالت و وسايل زراعتی ؛
ـ طرح و تطبيق پالن ها و پروگرام های علمی درراه ميکانيزه ساختن سيستم های زراعتی؛
ـ پروژه سازی و اعمارتاسيسات وشبکه های آبياری و سرمايه گذاری درعرصۀ احداث بند وانهار ؛
ـ ايجاد کلنيک های حيوانی وانجام خدمات وترنری ؛
ـ تؤسيس کوپراتيؾ های دهقانی ،کوپراتيؾ های مصرفی و توليدی -فروشگاههای محصوالت زراعتی،
حيوانی ،باؼداری وحاصالت سردرختی و ايجاد شرکت های تعاونی زراعتی ؛
ـ خريد مازاد توليدات زراعتی؛
ـ ايجاد سيستم حمايتی برای توليدات زراعتی و محصوالت حيوانی داخلی درمقابل کاالهای مشابه
وارداتی.
دولت بمثابۀ حامی منافع زحمتکشان ،وظيفه دارد تا با تعقيب سياستهای مترقی و وضع قوانين ولوايح
انساندوستانه به محروميت شديد کشاورزان پايان دهد .بدين لحاظ درکنار سايرعملکردهای سودمند ضد
مناسبات فرتوت فئودالی ،تقويۀ بخش دولتی اقتصاد درسکتور زراعت و مالداری ،امر ضروری شمرده می
شود .بنابران تاسيس فارم های بزرگ وکوچک زراعتی ودامپروری ( پروژه های کشت حبوبات  ،زرع
پنبه  ،ترکاری باب ،درختان مثمر ،نباتات طبی وروؼنی -پروژه های :تربيۀ گاوهای گوشتی وشيری ،مرغ
های تخمی وگوشتی ،تربيۀ انواع نسل ماهی ،گوسفند قره قل ،کرم ابريشم " پيله وری" ،)...گسترش
علفچرها ،توسعه و رشد جنگالت  ،دارای اهميت ويژه ای می با شند.
آنچه در پيشرفت اجتماعی اهميت دارد ،نظارت دولت برروند کار و فعاليت دربخش تجارت وپروسۀ
توليد وتوزيع است .تنها از اين طريق ميتوان به رفع نابرابری ها درتقسيم عايد ملی ،محصوالت ملی و
کاالهای مصرفی ،نايل آمد وعدالت اجتماعی را تحقق بخشيد.
ـ طرح و تدوين و انفاذ قوانين و لوايح مترقی دربخشهای :سرمايه گذاری خصوصی و مختلط  ،ماليات
برعايدات و دارايی های منقول و ؼيرمنقول ،تعرفه های گمرکی وتکس اموال وارداتی و صادراتی
موسسات سکتورهای خصوصی و مختلط  ،بمثابۀ تؤمين کنندۀ بخشی از بودجۀ دولت  ،ازاهميت بسزايی ،
برخوردار می باشد.
ـ تؤسيس و گسترش شبکه های تجارت دولتی ( مؽازه ها و مارکيت های عمده و پرچون فروشی )
بمنظور تهيه و فروش کاالهای مصرفی مورد نياز اوليه و مواد سوختی به قيمت های نازل در رقابت با
بازار ،بمقصد جلوگيری از انفالسيون و صعود قيم.
پول وبانکداری درافؽانستان برمبنای سياستهای مالی جمهوری اسالمی و وابستگی اسارت آور آن به
استعمارنوين ،با مشکالتی سردچار است .همين حاال در بازارهای داخلی اکثر معامالت خريد و فروش وداد
وستد به اسعارنيرومند خارجی (دالر ،پوند ،يورو) ودر واليات هم سرحد با پاکستان وايران ،به کلدار
(روپيه) ولاير صورت می گيرد .اين روند به اعتبار وچلش پول افؽانی شديدا لطمه می زند و از ارزش آن
به پيمانۀ وسيع می کاهد .پس بايد فعاليتهای پول وبانکداری برطبق قانون مترقی وبرنامه ريزی علمی که
متضمن افزايش عوايد بانکی وانباشت دارايی پولی درذ خاير مالی باشد  ،تنظيم گردد وسياست مستقل ملی
وعاری ازهر گونه وابستگی اسارت آور درپيش گرفته شود.
مبرهن است که افؽانستان درزمينه های اقتصادی واحيای مجدد به کمک و همکاری کشورهای صنعتی
جهان ،نياز مبرم دارد .فقط با داشتن يک زيربنای سالم اقتصادی  ،با درپيش گيری يک سياست خارجی
درست وشفاؾ ،قادر خواهد شد تا کمک های مالی ومساعدت های فنی و تخنيکی دول صنعتی را جلب کند.
گرفتن قرضه های مساعد واخذ کمک های بدون قيد وشرط ازنهاد های مالی بين المللی و منطقه يی ،
درپروگرام سرمايه گذاری ،درپروژه های توسعۀ اقتصاد ملی افؽانستان  ،امر مهم پنداشته می شود.
چنانچه قبآل تذکاريافت  ،اقتصاد بازار آزاد  ،با ساختارهای سياسی -اقتصادی فعلی جامعه ووضعيت
نيروهای مولده و مناسبات توليد درافؽانستان مطابقت نمی کند .عجله و شتاب نمايشی وعجوالنه ای که
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دولتمردان کنونی دراين زمينه در پيش گرفته اند ،فاجعه آفرين بوده وهمين حاال مظاهر خانمانسوز آن
سراپای ميهن ما را فراگرفته وتوده های مردم درميان فقر وتنگد ستی  ،آوارگی و دربدری ،بيماری و بی
دوايی و صدها محروميت ديگر ،با مرگ وزندگی درنبرد اند.
درحال حاضردرسراسرافؽانستان ،اکثريت فاميل ها محتاج پيدا کردن يک لقمه نان شباروزی
هستند واز بی سرپناهی وفقر اقتصادی رنج می برند .اعضای خانواده ها ( مرد وزن ،پير وجوان ،دختر
وپسر وحتی کودکان زيرسن دوازده سال ) ناچار اند تا بخاطرزنده ماندن ،به انجام هرنوع کار شاقه وطاقت
فرسا بپردازند واز دستمزد آن خود را ازگرسنگی و مرگ نجات دهند.
تثبيت و اسکان کوچی ها -بيجا شدگان داخلی -مهاجرين که ازکشورهای همسايه ( ايران وپاکستان)
عودت کرده اند ويا درآينده می نمايند -سايرهموطنان که خواهان برگشت بوطن می باشند ،بشمول رسيدگی
به خواستها  ،تقاضا ها و مشکالت اجتماعی واقتصادی آنان  ،فقط می تواند درچوکات يک برنامۀ جامع ملی
و مردمی توسط يک دولت مترقی حل و فصل گردد.

 -4عرصۀ خدمات عامه ،حقوق وآزادی های فردی واجتماعی شهروندان:
سياست ح .د.خ .ا دراين موارد ،درگذشته درنخستين سند مرامی آن بطور مطلوب انعکاس يافته بود
ودراسناد بعدی  ،ازجمله درتيزسهای دهگانه زنده ياد ببرک کارمل نيزبصورت مشخص تبارز يافت که
هنوزهم ازاهميت و ارزشمندی خاصی برخورداراست.
فرزندان صادق حزب بربنياد وفاداری خلل ناپذير به اصول وآرمانهای عالی انسانی وانديشه های مترقی
و دموکراتيک ،خواهان رعايت ،اجرا وتطبيق بی چون وچرای مفاد اعالميۀ جهانی حقوق بشر می باشند
وازآزادی  ،برابری ،دموکراسی ،ترقی ،انساندوستی ،عدالت اجتماعی ،احترام به کانون گرم خانواده،
حرمت به حيثيت وکرامت انسانی ،خوشبختی -رفاه -آسايش و آرامی مردم  ،دفاع می نمايند وهيچ هدؾ
ديگری به جز انجام خدمت صادقانه و وطنپرستانه به توده های ستمديده وزحمتکش وفراهم آوری شرايط
مناسب بمقصد ارتقاء سطح زندگی و رفاه مادی ومعنوی مردم نداشتند و درآينده نيزنخواهند داشت.
دراين بخش بايست وظايؾ آتی بسررسانيده شود:
ـ تضمين وحمايت ازحق آزادی  :انديشه ،بيان ،قلم  ،مطبوعات  ،ازجمله رفع سانسور و جلوگيری از
بروز آن در فعاليت آزاد رسانه ها ؛
ـ تعميم وگسترش سالم شبکۀ وسايل ارتباط کتلوی ( تصويری ،صوتی ونگارشی ) وتقويۀ فعاليت های
ژورناليستيکی مطابق به معيارهای پذيرفته شدۀ بين المللی ؛
ـ رشد فعاليتهای علمی ،پژوهشی ،ميتوديک وآموزشی به همت دانشمندان وپژوهشگران رشته های
حقوق  ،اقتصاد ،علوم طبيعی وجلب همکاری های علمی  ،فنی وتخنيکی نهادهای بين المللی و موسسات
دول پيشرفته ؛
ـ رشد فعاليتهای خالقۀ هنری مانند هنرموسيقی ،تياتر  ،سينما وهنرهای زيبا با درنظرداشت معيارهای
علمی -اشاعه و گسترش فرهنگ ،ادبيات وآگاهی های اجتماعی و زنده نگهداشتن فرهنگ مردم .دراين راه
به ايجاد مراکز فرهنگی -ادبی وهنری وبرپايی نمايشگاههای نقاشی ،رسامی وميناتوری ،تدوير محافل شعر
و موسيقی وبزم ؼزل اهميت ويژه ای داده می شود ؛
ـ جلوگيری ازتخريب وازبين رفتن ميراث های فرهنگی ،يادگارهای تاريخی و آبدات باستانی
درکشورکه معرؾ فرهنگ و مدنيت ديرين پايۀ مردم سرزمين تاريخی مان ميباشند؛
ـ جلب همکاری بی شايبۀ مردم درامرحفظ ونگهداشت داشته های تاريخی وميراث های ادبی و فرهنگی
مربوط به دوره های مختلؾ تاريخ افؽانستان ،اين امکان را ميسر می سازد تا دست مافيای ( داخلی
وخارجی) قاچاق آثارعتيقه کوتاه ساخته شود وگنجينه های گرانبهای تاريخی و فرهنگی ازگزند قاچاقبران

42

محفوظ بماند وبرنامه ممانعت ازکاوشها وکندن کاری های ؼيرقانونی مؽاير اصول فنی مسلک باستان
شناسی ،تحقق پذيرد ؛
ـ تعميم فراگيری دانش وآموزش بطور رايگان ازطريق گسترش مراکز آموزشی وپرورشی برای
همگان ( دختر و پسر) وارتقای سطح مهارت های حرفه يی وتخصصی ،فراهم آوری زمينه های فراگيری
تحصيالت عالی دانشگاهی و نيمه دانشگاهی درداخل وخارج؛
ـ اتخاذ تدابير الزم و سودمند ،درجهت رشد کمی و کيفی آموزش وارتقاء دانش مسلکی استادان
دانشگاهها و آموزگاران مدارس درسراسرکشور؛ ازطريق تؤسيس کورسهای مسلکی و دانشکده های شبانه ؛
ـ طرح وتطبيق برنامۀ ملی مبارزۀ بی امان وهمه جانبه درراه محو کامل بيسوادی درکشوربصورت
تدريجی ،با استفاده ازتجارب ثمربخش وميتودهای آزمون شدۀ جهانی وجلب همکاری ومساعدتهای بی
ؼرضانه وبدون قيد وشرط سازمانهای بين المللی دراين راه؛
ـ عرضۀ بهتر وبيشترخد مات طبی رايگان وگسترش شبکۀ بيمه های اجتماعی ،اعمار  :بيمارستانها
(عمومی واختصاصی )  ،کلنيک های صحی ( معالجوی و وقايوی )  ،مراکزتداوی دندان وجوؾ دهن،
انجمن رهنمای خانواده  ،دواخانه ها بصورت متوازن درشهرها و ولسوالی ها وحتی االمکان ايجاد واحدهای
کوچک پزشکی درمدارس ،موسسات وکارگاههای توليدی و دفاتر دولتی با درنظر داشت بهبود فعاليت
کارمندان طبی وتهيه و تدارک وسايل وسامان آالت طبی پيشرفته ومدرن و تجهيز البراتوارها با تخنيک
امروزين ؛
ـ طرح وتطبق برنامه های علمآ تنظيم شده بخاطر رشد -انکشاؾ و شگوفايی زبان وفرهنگ کليه اقوام
و مليتهای باهم برادر وبرابرساکن درميهن آبايی مان افؽانستان عزيز -فراهم آوری شرايط وامکانات مناسب
برای انجام فعاليتهای مطبوعاتی به همه زبانهای که اقوام و مليتهای افؽانستان به آن تکلم می کنند -مساعد
ساختن زمينه های الزم برای آموزش زبان مادری درپهلوی زبانهای رسمی کشور؛
ـ پرورش کادرهای ورزيده ( علمی وفنی ) دررشته های اقتصاد ملی و عرصه های فرهنگی  ،ادبی ،
حقوقی  ،عدلی و قضايی  ،پزشکی و فارمکلوژی (فارمسی ) وکارمندان طب متوسط ؛
ـ کمک وهمکاری درامر تحکيم وتوسعۀ پايه های مردمی سازمانهای اجتماعی ؛
ـ حمايه ازطفل ومادر ورسيدگی الزم به رشد وپرورش سالم کودکان ،نوجوانان وجوانان ،ازطريق ايجاد
وگسترش شبکه های شيرخوارگاهها -کودکستانها (درمحالت زيست و کار) ،پرورشگاهها ،ميدانهای بازی
اطفال ،ميدانهای سپورتی و پارک های تفريحی وساير سرگرمی های سالم وتفرجگاهها؛
ـ الؽای سيستم تاديۀ مزد و معاش نا برابر و ؼيرعادالنه و برقراری نظم پرداخت حقوق مساوی در
برابرکار مساوی مطابق به خصوصيت کار و نحوۀ اشتؽال کارمندان و کارکنان درادارۀ دولت و سکتورهای
اقتصادی ( دولتی ،مختلط و خصوصی ) ؛
ـ توزيع رايگان مواد کوپونی برای کارمندان وکارکنان دولت ،معلولين ومعيوبين وبازماندگان شهداء ؛
ـ حمايت الزم وهمه جانبه ازحق زند گی بهتر معلولين ،معيوبين و بازماندگان شهدا وقربانيان جنگ
( بيوه زنان  ،اطفال يتيم و بی سرپرست و سايرکسانيکه نان آوران خانۀ خود را ازدست داده اند و توانايی
تامين مخارج زندگی خويش را ندارند ) وقراردادن آنان زيرپوشش کمک های اجتماعی هميشگی دولت
براساس قانون مشخص.
ازآن جايی که توجه دايمی به ورزش ،بويژه سپورتهای باستانی افؽانستان  ،وظيفۀ مهمی بحساب می
آيد؛ بنابران دولت دموکراتيک وظيفه خواهد داشت تا برنامه های مشخصی را درامر اعمارکلپ های
سپورتی وميدانهای بزرگ ورزشی درتمام واليات وشهرها تنظيم ودرجادۀ عمل پياده نمايد و زمينه های
مساعد را برای باال بردن ظرفيت کاری وارتقاء کيفيت فعاليت کميتۀ ورزش و تربيت بدنی وکميتۀ ملی
المپيک ،مهيا سازد .زيرا درعصر حاضرسپورت و ورزش به کلتور جهانی بدل شده و دولت ها
بادرنظرداشت توانايی اقتصادی خويش دربرنامه های آموزشی تربيت بدنی ،پرورش بازی کنان ومراقبت
صحی از آنان  ،هزينۀ هنگفتی را به مصرؾ می رسانند.
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اشتراک ورزشکاران يک کشوردرمسابقات سپورتی درداخل و خارج (مسابقات دوستانه بين ممالک،
بازی های منطقه يی ومسابقات جهانی المپيک ) مايۀ افتخار ملت ها ،می باشد .بنابرآن الزم است تا مردم و
دولت افؽانستان نيز بصورت متداوم دراين افتخار جهانی سهم شايسته ای داشته باشند.
ـ بسر رسانيدن دهها وصدها وظيفۀ ديگر درمطابقت به خواستهای مردم و اقتضای شرايط ....

 -5درعرصۀ سياست خارجی :
دردوران فعلی ،نمونۀ بارزسياست استعمارنوين ،ايجاد اتحاديه های چند جانبۀ سياسی -نظامی و يا
تشکيل پيمانهای نظامی دوجانبه بين دول دارای پوتنسيال بزرگ نظامی ،می باشد .پيگيری اين سياست از
سوی سرمايه داری معاصر( نيو ليبراليسم ) ،دخالت درامور داخلی کشورها را به امرعادی بدل می کند و
استقالل ملی را به خطرجدی مواجه می سازد .ازاين سبب اتخاذ يک سياست خارجی مستقل ،عاری از
هرنوع وابستگی اسارت آور  ،حفظ استقالل و حاکميت ملی را تضمين  ،می دارد.
ح .د .خ .ا درسياست خارجی خود مبنی برتشنج زدايی وعدم تشديد آن ؛ استقرار روابط دوستانه
وهمکاری های بشرخواهانه با ملل جهان ،بويژه دول همسايه وکشورهای اسالمی  ،براساس تساوی حقوق
واحترام متقابل ،بادرنظرداشت رعايت اصل عدم مداخله درامورداخلی همدگر؛ محترم شمردن منافع ملی،
استقالل ملی و تماميت ارضی کشورها ؛ پيروی ازسياست عدم انسالک و اصول همزيستی مسالمت آميز؛
احترام و رعايت از منشورملل متحد واعالميۀ جهانی حقوق بشر؛ نه پيوستن درپيمان های نظامی منطقه يی
وچند جانبه ،پابند است.
حزب ما مدافع بی چون وچرای برقراری صلح فراگيرجهانی؛ محوکامل جنگ وخشونت نظامی -سياسی
درمناسبات بين المللی؛ انحالل پيمانهای نظامی تجاوزکار درمنطقه وجهان؛ برچيدن مراکز وپايگاههای
نظامی امريکا و شرکاء آن درسراسرجهان ،می باشد.
سياست ح .د .خ .ا در رابطه به خط تحميلی واستعماری ديورند کامآل مشخص وروشن است و ما به آن
همچنان پابند هستيم که مسؤلۀ حق خود اراديت و تعيين سرنوشت سياسی خلقهای پشتون و بلوچ آن طرؾ
اين خط  ،توأم بارعايت حق مسلم ترانزيت اموال تجارتی افؽانستان از راه بحری وساير موارد مربوط  ،بايد
براساس پس منظرتاريخی آن ازطريق تفاهم سازنده و پيشبرد مذاکرات صلحجويانه ميان افؽانستان و
پاکستان ،برپايۀ ميثاقهای بين المللی و رهنمود های حقوق بين الدول ،حل و فصل گردد.
نابودی کامل زراد خانه های اسلحۀ کشتار جمعی (هستوی ،کيمياوی  ،بيولوژيکی ،مکروبی ) و ساير
سالحهای مخرب راکتی  ،بم های خوشه يی  ،انواع ماين ها وتجهيزات جنگی که به محيط زيست در ( بر-
بحر -هوا ) زيان می رسانند وجلوگيری ازتوليد مجدد آنها ،آرمان ويژۀ حزب ماست.
ح .د .خ .ا درنبرد انقالبی ضد امپريالستی  ،ضد ارتجاع جهانی و ضد تبعيض نژادی ،با احزاب انقالبی
طبقۀ کارگر وساير زحمتکشان  ،همرزم و همسنگراست وازمبارزات برحق خلقهای جهان ،بخاطر استقالل
و رهايی از استثمار وزورگويی  ،دفاع و پشتيبانی می نمايد.
ح .د .خ .ا کما فی السابق ازحقوق حقۀ مردم فلسطين که درمقابل تجاوزات  ،اشؽالگری وستم رژيم
صهيونستی اسرائيل ،قهرمانانه رزميده وتاهنوز پيکارآنها ادامه دارد ،دفاع نموده و می نمايد و تشکيل دولت
مستقل فلسطين؛ استرداد سرزمينهای اشؽال شده توسط نظاميان خون آشام اسرائيل و برسميت شناختن حق
حاکميت ملل عرب را برقلمروهای اشؽالی ؛ يگانه راه حل پايان دادن به منازعات خونين درشرق ميانه ،
می داند.
حزب ما تجاوز بيشرمانۀ نظامی باالی عراق واشؽال آن کشور را توسط امريکا ومتحدين آن ،نقض
صريح ميثاقهای بين المللی دانسته و آن را بی حرمتی به استقالل وحق حاکميت ملی يک کشور مستقل می
خواند.
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ح .د .خ .ا دهشت افگنی بين المللی را ؛ تروريزم دولتی وسايراعمال و حرکات ترورستی را که
درگوشه و کنار جهان توسط دهشت افگنان با وحشت  ،خشونت و خونريزی صورت می گيرد ،به شدت
محکوم می دارد وخواهان برچيدن مراکز و پايگاههای اصلی تروريزم درخاک پاکستان وساير مناطقی می
باشد ،که درگذشته ازطرؾ امپرياليزم و ارتجاع منطقه سازماندهی وايجاد شده بودند.
*

*

*

فعالين ح .د .خ .ا طرح خطوط اساسی اهداؾ مرامی وبرنامۀ حزب را که بر بنياد تحليل مشخص از
گذشتۀ تاريخی ديروز و اوضاع -احوال وشرايط مشخص فعلی  ،درسطح کشور -منطقه وجهان نگاشته شده
ودرآن آرمانهای ملی و دموکراتيک مردم ستمديدۀ افؽانستان اعم ازکارگران  ،دهقانان ،کارکنان وکارمندان
دولت  ،منسوبين قوای مسلح ،پيشه وران  ،روشنفکران  ،فرهنگيان ،شعراء  ،نويسندگان  ،ژورناليستان ،
پژوهشگران  ،اساتيد دانشگاهها -ليسه ها و مکاتب و سايراليه های اجتماعی بازتاب يافته است ،به پيشگاه
رفقا ودوستان وکليه نيروهای ملی و وطنپرست -آگاه وترقيخواه ميهن تقديم می دارد.
بگذار پيشکش اين طرح وسيله ای شود برای نزديکی ديدگاهها واشتراک مساعی آن عده وطندوستان
رسالتمند و مشعلداران راه انسانيت ،که بخاطرآزادی ،دموکراسی ،صلح  ،ترقی  ،پيشرفت  ،عدالت
اجتماعی ،دفاع از حقوق بشر ،اعمار جامعۀ مرفه -با سعادت و پراز خوشبختی  ،می رزمند و درمقابل
دسايس ارتجاع  ،استعمارنوين ،امپرياليسم ونظاميگری تسليم را نمی پذيرند.
بدون شک نظريات و پيشنهاد های سازنده وسالم شما عزيزان گرانمايه  ،همه خالها  ،کمبودی ها
وکاستی های اين سند را مرفوع می سازد و ما را نيرو می بخشد تا با حضور ومشارکت فعال شما
سنگرداران جبهۀ انديشه وتفکر ،بتوانيم به تصويب اين سند ،به موفقيت دست يابيم ورسالت تاريخی مان را
درامرتحقق اهداؾ و آرمانهای مقدس و انسانی ذکرشده ،ايفاء نماييم.
پايان
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