فراخوان کميتۀ فعالين
حزب دموکراتيک خلق افغانستان
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در آغاز سخنی چند بجای مقدمه :
هم ميهنان عزيز ،رفقاء و دوستان گران ارج !
نزديک به صد سال پيش ،جنبش مشروطيت در دل ودامان شهر کابل جوانه زد  .طی اين
مدت ،مشروطيت اول  ،مشروطيت دوم  ،نهضت آزاد يخواهان دورا ن شاه امان هللا  ،حزب
مخفی آزاديخواهان به رهبری حبيب هللا معلم ليسه ی امانی ،جنبش جوانان بيدار ( ويش
زلميان)؛ کلو پ ملی ،ندای خلق  ،جمعيت وطن به رهبری زنده ياد مير غالم محمد غبار ،
سازمان سری " گوند مردم " هوادار جاودان ياد دکتور عبدالرحمان محمودی ،نهضت
نوروزی 0221خورشيدی به رهبری زنده ياد خواجه محمد نعيم زوری وعالمه سيد اسماعيل
آغای بلخی ،جمعيت خراسان ازسوی جوانان کرانه های کوکچه و آمو ( سال تأسيس
0220خورشيدی درباغ بابر )  ،تالشهای پر اميدی را آغاز نهادند.
اگرچه درنخستين سالهای پس از جنگ دوم جهانی ،زمينۀ فعاليت احزاب سياسی ،جهت
انتخابات آزاد ،آزادی بيان و مطبوعات برای نيروهای ترقيخواه وهواداران سيکوالريزم به
يک مدت کوتاهی مساعد شد و درسال  0191خورشيدی انتخابات آزاد انجام يافت .مبارزه در
راه تأ مين حقوق وآزاديهای دموکراتيک مردم ،طرد حکومت مطلقه واستقرار کامل شاهی
مشروطه ،آزادی مطبوعات ،آزادی بيان  ،تدوين قوانين جديد و لغو قوانين پوسيده ی دوران
فئوداليزم ،مبارزه عليه نفوذ غارتگرانه ی سرمايه های امپريالستی و برضد عواقب شوم
انحصارات دولت وکار اجباری وکاربی مزد ( بيگار ) ،خوش درخشيد؛ ولی بادريغ ودرد فرياد
اعتراض اشتراک کنند گان مظاهرۀ خيابانی بخاطر آزادی انتخابات دوره هشتم شورا به تاريخ
 20حمل  ،0220خاموش وسرکوب شد و  10تن از رهبران جريانات سياسی به اتهام
اشتراک در فعاليتهای سياسی ،ازجمله ببرک کارمل به گناه اشتراک فعال در تظاهر خيابانی
برای آزادی انتخابات ،زندانی شدند.
ولی طی سالهای 0191ـ  0112م پالنهای پنجساله ی اول ودوم انکشاف اقتصادی طرح و
تطبيق گرديد؛ منابع انرژی برق و زغال سنگ روبه افزايش نهاد؛ شاهراهها وخطوط هوايی
احداث شد؛ صنايع افزار سازی وتوليد مواد استهالکی پديد آمد؛ کارگران بيدار صنعتی،
تفحصاتی ،ساختمانی و ترانسپورتی درعرصه ی توليد سربلند کردند؛ اقتصاد طبيعی و پيشه
وری روبه ورشکستگی ونفوس شهر ها روبه افزايش نهاد؛ قيمتهای مواد اوليه ی مورد
نياز مردم باال رفت؛ ناخورسندی توده ها ،کارشناسان ملکی ونظامی ،روشنفکران ترقيخواه
و تحول طلب ،روز تاروز افزايش گرفت؛ منا سبات سياسی،اقتصادی  ،فرهنگی و تخنيکی
افغانستان با اتحاد شوروی سوسيالستی وساير کشورهای د موکراتيک روبه توسعه گذاشت
ومواضع اتحادشوروی دراين منطقه ی آسيا استحکام بيشتر يافت.

دران هنگام ،موقف سرمايه ساالری جهانی درچين  ،جنوب شرق آسيا و نيم قاره ی هند رو
به ناتوانی نهاد و پايه های نظامهای هوادا ر قبيله ساالری وزمينداری ـ اربابی( فئودالی ) به
لرزه در آمد.
تضاد دهقانان بی زمين ـ کم زمين ومتوسط با فئودالهای حاکم محلی؛ تضاد زحمتکشان
افغانستان بادولت فرتوت فئودالی؛ تضاد سرمايه داران نوبه دولت رسيده با اشرا ف فئودال
واختالف نظر محمد ظاهرشاه و سردارمحمد داود صدراعظم درباره شيوه ی حکومت داری
خوب وراه رشد اقتصادی ـ اجتماعی  ،بويژه درباره ی منا سبات محافل حاکمه ی ا فغانستان
با پاکستان ،ايران وابر قدرتهای شرق وغرب ؛ همه عواملی بودند که خاندان سلطنتی را در
دو راهه ی تاريخی زندگی قبيله يی  ،قومی و ملی قرار داد :
(  - )0راه رشد مستقل ملی؛ تحکيم پايه های استقالل ملی؛ طرد نفوذ امپرياليزم؛ تأمين
استقالل اقتصادی؛ تأمين حقوق وآزاديهای دموکراتيک مردم؛ تأمين برابری حقوقی اقليتهای
ملی ومذهبی ساکن افغانستان ودردرجه ی اول انجام اصالحات عميق ودموکراتيک اراضی
وحل مسأله دهقانان در کشور؛ تقويت همبستگی رزمجويانه با اردوگاه صلح و جنبشهای ملی
ورهايی بخش ملل ومردمان آسيا ،افريقا و امريکای التين و پيکار پيگير عليه فيودالزم ،
امپرياليزم و استعمار کهنه ونو به مقيا س جهان.
( - )2راه رشد سرمايه داری و وا بستگی به انحصارات امپريالستی؛ راه دوام وگسترش نفوذ
سياسی ،اقتصاد ی ،فرهنگی وايدئولوژيک امپرياليزم جهانی در افغا نستان؛ راه اصالحات
خام و نيم بند سياسی؛ ما ستمالی تضادهای حاد طبقاتی؛ نقب گذاری مناسبات اقتصادی،
فرهنگی وتخنيکی افغانستان با اتحاد شوروی وسنگ اندازی در برابر گسترش سکتوردولتی
وتوليد طبق نقشه بوده است.
ازآن جايی که تقويت ورشد سرمايه داری؛ تشديد مبارزه ی ضد اتحا دشوروی؛ تحکيم
مواضع اقمار منطقه يی امپريالزم؛ تقويت اقمار قرون وسطايی وتضعيف جنبش انقالبی
کشور ،با منافع حياتی تکيه گاههای محلی محافل امپريالستی جهان سازگاری تنگاتنگ داشته
است .بنا براين جناح ثبات پرست وکژاهنگ سلطنت ،برای نگهداری ودوام تخت وتاج و
سلطه ی سياسی خويش ،راه دومی و راه زوال را درپيش گرفت ؛ درنتيجه محمد داوود
صدراعظم مستعفی و کنار زده شد.
دکتور محمد يوسف وزير معادن وصنايع حکومت سردارمحمد داوود ،به تاريخ  01حوت
 0290خورشيدی به تشکيل حکومت انتقالی مأ مور شد .درميزان 0292خورشيدی ،قانون
اساسی وضع ونافذ گرديد؛ دوبار شورای ملی گشايش يافت .طی دو دوره ی تقنينيه ،
حکومتهای :دکتور محمد يوسف  ،محمد هاشم ميوندوال ،نوراحمد اعتمادی ،دکتر عبد الظاهر
و محمد موسی شفيق  ،زير شعارهای" دموکراسی افغانی " " ،جها د ملی "  " ،مساوات "
و " مشروطيت" رويکار آمدند .رعايت ارشادات دين مبين اسالم؛ حفظ استقالل و تماميت ار

ضی؛ مبارزه در راه مشروطه شاهی ؛ اتحاد ملی  ،دموکراسی ،تداوم سيستم پالنگذاری
دراقتصا د ملی؛ حمايت و تشويق صنايع خفيفه؛ تشبثات انفرادی واقتصاد مختلط؛ انکشاف
مناطق عقب نگهداشته شده؛ انکشاف روستاها ،توجه به شهر سازی ،تجديد نظر بر
تشکيالت اداری ـ قضايی ـ فرهنگی؛ اصالحات زراعتی ،تأسيس کوپراتيفها ،استفاده ی همه
جانبه از معا دن؛ عدم الحاق به دسته بنديهای نظامی؛ تا ئيد اساسهای کنفرانس " باندونگ "
واعالميه بلگراد؛ دفاع ازجنبشهای ملی وآزاد يبخش ملل ومردمان آسيا ،افريقا و امريکای
التين ،بويژه دفاع از مطالبا ت مشروع مردم پشتونخوا ،بلوچستان و حل مسالمت آميز اين
مسأله های ريشه دار تاريخی؛ تقويت مناسبات دوستانه وبرادرانه با کشورهای همسايه
وممالک اسالمی؛ احترام به منشور ملل متحد؛ گوهر و مضمون اساسی پروگرامهای اصالحی
حکومتهای اين دوره را تشکيل می داد.
اما ،باهمه دريغ ودرد بايد گفت که هيچ يکی ازاين حکومتهای به ظامر دموکراتيک ـ ملی به
اصالحات اراضی بسود دهقانان وبه اشتراک آنان گرايشی نشان ندادند واز جنبش دموکراتيک
وضد فئودالی دهقانان پشتيبانی نکردند ؛ ولی رويهمرفته در پروگرامهای آنان گرايش به
رشد سرمايه داری وعالقه به تأسيس نهادهای دولتی بازتاب روشن داشت.
اگر چه اين پروگرامها در جلسات رأی اعتماد شورای ملی به تصويب می رسيد؛ ولی اکثريت
اعضای ولسی جرگه  ،در دوره های  02و  02دربرابر طرحهای اصالحی جداگا نه حکومتها
سرسختانه مقاومت واپسگرايانه می کردند و مجلس شورا به مرکز برخوردهای حاد سياسی
 ،اجتماعی وملی مبدل می شد.
نماينده گان طبقات واقشا ر ملی ودموکراتيک جامعه برای نخستين بار پس از انتخابات دوره
ی هفتم شورای ملی  ،امکان مباحثات آزاد وحق بيان منافع اجتماعی خود را از نماينده گان
وابسته به محافل حاکمه بدست آوردند .اما در دهه ی چهل خورشيدی بود که برای شناخت
وتجديد تربيت آگاهان سياسی وروشنفکران نورسته ومخالفان گونا گون نظام سلطنتی و
پخش انديشه های پيشرو مخالفان سياسی دولت ،قانون مطبوعات تدوين ونافذ شد .جرايد
خلق  ،پرچم  ،شعله جاويد  ،وحدت  ،مردم  ،مساوات  ،روزگار ،صدای عوام ،افغان ملت،
ملت  ،افغان ،افک ارنو ،پيام امروز  ،کاروان  ،پيام وجدان ،گهيز و پکتيکا ...با اصول ،عقايد
وجهان بينيهای متفاوت به بيان ديدگاههای سياسی ونشر هدف های مرامی نيروها واليه های
مخالف ومختلف اجتماعی آغاز نهادند.
جمعيتها و سازمانهای سياسی چپ  ،چپگرا  ،چپ رو ،راست ،تندرو ،ميانه ،کندرو،
دموکرات  ،به شيوه های آشکار وپنهان عليه همديگر به فعاليتهای سازمانی سياسی
ونشراتی پرداختند .مبارزات مرامی وسياسی اين نيروها تشديد يافت .نيروی سازما نيا فته ی
سياسی ،از همه اشکال مبارزه ،ازجمله ازتظاهرات خيا بانی به مقصد بيان منافع اجتماعی
خود بهره برداری کرد .

در دهه ی دموکراسی " تاجدار " ،نهضت اعتصاباتی کارگران به نحو بی سابقه يی گسترش
يافت ؛ طبقه کارگر ،بويژه عناصر جوان و آگاه آن در جريان اين اعتصابات ،درسهای
سودمندی آموخت؛ از دشمنان طبقاتی ومحافل حاکمه مواضع نوينی به چنگ آورد؛ صاحبان
وسايل توليد را به گذشتهای خ ُرد وبزرگ عيانی وادار کرد؛ ساعات کار کاگران  ،از
 02ساعت روزانه به هشت ساعت کاهش يافت؛ نان چاشت ،لباس کار ،وسا يط ترانسپورتی
برای کارگران نساجی گلبهار  ،پلخمری و ديگر مؤ سسات توليدی مهيا شد؛ کارفرمايان ،
ونوکران برجسته سرمايه ساالران ازان پس " تکيه به جلو "ومهار شد ند؛ در اصولنامه کار
وکارگر افغانستان تجديدنظر خام ،نيم بند ومحتاطانه بعمل آمد.
موجز اين که  :کارگران وزحمتکشان افغانستان  ،ازنهضت اعتصابی ومبارزۀ اقتصادی طبقه
کارگر ترقی آفرين کشور واز برخورد صاحبان وسايل توليد ودستگاه حاکمه ی نيمه فئودالی ،
طی دهه ی دموکراسی " تاجدار "  ،درسهای وحدت  ،تشکل  ،مبارزه وپيگير ی آموختند؛ به
نقش سازنده ودگرگون کننده ی کارگران و به ضرورت همبستگی رزمجويانه با ساير اقشار
واليه های تحول طلب اجتماعی بيش ازپيش معتقد و آگاهی يافتند.
اگرچه در دهه ی دموکراسی شاهانه ،قانون اساسی تصويب ونافذ شد وزمينه های فعاليتهای
سياسی ،تظا هرات ،آزادی نيم بند مطبوعات وآزادی انتخابات کم وبيش مساعد گرديد و
حاکميت بظاهر به توده ها انتقال يافت؛ ولی ازهمان آغاز انفاذ قانون اساسی ،گرايشهای ضد
دموکراتيک ونامردمی محافل حاکمه بوضوح کا مل آشکار بود ؛ ازجمله آزاديهای محدود
مصرحه درقانون اساسی به قوانين فرعی ميخکوب شده بودند؛ دربرابر تدوين وانفاذ قانون
احزاب سياسی ،قانون جرگه های واليات ،قانون شهرداريها وقانون ولسواليها و اجتماعات،
سنگ اندازيهای آشکار وپنهان انجام يافت ؛ طبل کهن و گوشخراش تسليم طلبی  ،معامله
گری وتجارت سياسی نواخته شد ؛ سياست داخلی وخارجی حکومتها روزتاروز جنبه های
ارتجاعی تری به خود گرفت .طی دو دوره تقنينيه ،تظاهرات مسالمت آميز کارگران،
دانشجويان ،جنبش 2عقرب  0299خورشيدی (  0111ميالدی)وفرکسيون پارلمانی جمعيت
دموکراتيک خلق در شورای ملی ،با خشونت تعصب آميز سردار ولی داماد شاه سرکوب
خونين گرديد و برآزادی بيان قلم ،بويژه برجرايد غير وابسته ،حمله های توطئه گرانه
صورت گرفت؛ نهضت اعتصابی ومارش ظفر آفرين کارگران نفت وگاز شبرغان مسير خود را
تا شهر پلخمری باز کرد ودولت به عقب نشينی آشکاری مجبور گرديد .کارگران ثا بت قد م
فابريکه های افزار سازی جنگلک  ،نساجی گلبهار و پلخمری؛ کارگران سپين زر کندز،
مطبعه ی دولتی وتفحصات شبرغان توطئه گرانه وخودسرانه بازداشت ،محاکمه واز کار
اخراج گرديدند .کارمندان زحمتکش دولت ،روشنفکران داکتران معلمان ،دانشجويان ودانش
آموزان دانشگاهها و وزارت آموزش وپرورش خودسرانه توقيف وزندانی شدند .بر حريم
دانشگاهها وليسه های شبانه ی ابن سينا ودارلمعلمينهای کابل ،هرات  ،مزار شريف و غزنی
حمله های جارحانه انجام يافت  .افکار و عقايد سياسی کارمندان معارف به شيوه ی قرون
وسطايی تفتيش می شد ؛ استادان معارف وکارمندان وطنپرست دولت بی جهت ازيک گوشه

به گوشه ديگر کشور سنگ فالخن می گرديدند؛ بر نماينده گان انتخابی اتحاديه ی کارمندان
وکارگران هوانوردی ملکی حملۀ وحشيانه شد وشماری از آنان بی باکانه به زندانها افتاد .در
آغاز صحنه سازيهای انتخاباتی از سوی دستگاه حاکمه فضای ترس ورعب ايجاد گرديد؛ از
بيا نيه راديو يی ريس حکومت سخنان تهديد آميزی پخش و شنيده شد؛ بر کانديدان پيروزمند
جمعيت دموکراتيک خلق در پنجشير ،کندز وتخار حمالت توطئه گرانه صورت گرفت؛ در ليسه
های لغمان  ،سرخرود  ،کشم  ،هرات وپکتيا به تحريک نظاميگران پاکستان؛ بر کادرهای
آگاه جمعيت دموکراتيک خلق ضربات خونينی وارد آمد.
دردهه دموکراسی تاجدار ( )0172-0112انباشت سرمايه بوجود نيامد؛عليه سرمايه
گذاريهای دولت سنگ اندازی صورت گرفت؛ حجم سرمايه گذاری درپالن سوم پنجسا له ی
اقتصادی به  01 ، 21مليارد افغانی کاهش يافت؛ رشد نيروهای توليدی به تناسب ظرفيتها و
امکانات درون جامعه ،خيلی کندشد؛ به انکشاف زراعت نيز چندان توجهی نشد؛ در تغيير
دادن مناسبات کهن توليدی فئودالی به نفع توده های مردم هيچ گونه اقدام بنيادی صورت
نگرفت؛ زنجير های استثمار دهقانان فقير دست نا خورده باقی ماند؛ بازار ملی توسعه پيدا
نکرد؛ درنظام مالياتی افغانستان به نفع طبقات واقشار تهيدست جامعه تحولی آشکار نشد؛
ماليات مستقيم روبه تنزل نهاد؛ مصارف دولت ومتناسب به آن ماليات غير مستقيم افزايش
يافت؛ دربهبود کيفيت اجناس صادراتی وافزايش اقالم صادرات کشور توجه الزم مبذول نشد؛
سياست پولی دولت  ،بويژه اسعار خارجی دستخوش نوسانات ودست بازيهای بازار سيا ه
گرديد ودولت قادر به کنترول اسعار خارجی شده نتوانست  .نماينده گی خارجی وتاجران از
امتيازات غير قانونی برخوردارشدند.
اين همه لجام گسيخته گيها ونا بسامانيها موجبات کندی رشد صنايع وترقی اجتماعی را فراهم
آورد  .وضع کارگران بهبود نيا فت؛ زنجيرهای استثمار وستمهای فئودالی پاره ودر هم
شکسته نشد؛ سطح زنده گی مردم سال به سال پايين آمد؛ همزمان با صعود قيمتها ،معاش
کارمندان وپرسونل خدماتی افزايش نيافت؛ فرزندان بينوايان از حق تعليمات همگانی
وتحصيالت عالی محروم گرديدند.
پس از جنگ دوم جهانی وشکست فاشيزم هتلری وظهور اردوگاه سوسيالستی ،بويژه پس از
لويه جرگه  0229خورشيدی ،درنتيجه گسترش مناسبات نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی
وتخنيکی افغانستان با اتحادشوروی وديگر کشورهای سوسيالستی ،شماری از مؤسسا ت
صنعتی وتوليد ماشينی درکشور ما جوانه زد؛ ولی در آستا نه ی زوال سلطنت مطلقه،اين
شيوه ی توليد طبقات واقشار قرون وسطايی ،بويژه پيشه وران وکارگران صنايع د ستی را
به عقب می راند وازجريان توليد ساقط می کرد .همچنين خ ُرده بورژوازی شهری وپيشه
وران روستاها به علت ورود بی بندوبار کاالهای استهالکی وليالمی کشورهای پيشرفته ی
سرمايه داری و اقمار پاکستانی آنها و به سبب تعقيب سياست اقتصادی ضد ملی درهای باز ،
در سراشيب ورشکستگی قرارگرفته وبه تندی رو به فروپاشی می نهاد و درجريان اين

تحوالت اقتصادی ـ اجتماعی  ،جوانه های نورستۀ طبقه ی کارگر رشد می نمود ونقش
دگرگون کننده ی خودرا درجنبش ملی ـ دموکراتيک ميهن روز تا روز می شناخت.
اين طبقه ی نوظهور اجتماعی ازابتدايی ترين حقوق دموکراتيک وصنفی خود محروم بود .
انجنيران معادن وکارمندان شرکت برق به اتهام دفاع ازحقوق صنفی خويش به زندانها رفتند؛
کرامت انسانی زندانيان سياسی با خشونت تعصب آميز ی لگد کوب ميگرديد؛ بيروکراسی
فاسد ازجذ ب کارمندان دارای آموزشهای عالی عاجز شده بود .قرار داد ننگين معاملۀ آب
هيلمند با ايران اسباب خشم ونفرت همه طبقات واقشارملی  -دموکراتيک وهمه نيروهای
وطندوست کشوررا برانگيخته ساخت.
فقط در چنين وضعی که توده های خشماگين افغانستان از خوابهای قرون وسطايی بايد بيدار
می شدند  ،بپا می خاستند  ،به پيش ميرفتند و نيروهای محرکه ی تکامل جامعه درجهت
واژگونسازی نظام قبيله ساالری وزمينداری اربابی وپيروزی انقالب دموکراتيک و ملی سمت
وسومی يافت؛ ناقوس مرگ سلطنت و واژگونسازی تاج وتخت محمد ظاهر شاه ،درنيمه های
شب 21سرطان 0212خورشيدی توسط اردوی منظم ملی  ،بصدا در آمد وسردارمحمد داود
به سرنوشت توده های مردم حاکم شد.
بااستنبا ط از آنچه گفته آمد ؛ هرگاه برمبنای بينش علمی و ديالکتيک زمان؛ زندگی اجتماعی
در مسير حرکت و تکامل دايمی قبول و رکود و توقف حالتی گذرا و موقتی پذيرفته شود ؛
نتيجه چنين است ،که نهضت عدالتخواه و تحول طلب مردم افغانستان ،دربستر ک ُنشها و
واک ُنشها وافت و خيزهای رزمجويانه  ،سرانجام از درون جامعه و از متن خواستهای برحق
ت وده های زحمتکش ميهن  ،دوباره قد برافراشت و شرايط بالنسبه مساعد ملی و بين المللی ،
زمينه ساز آن گرديد تا حزب دموکراتيک خلق افغانستان ،بمثابۀ وارث و ادامه دهندۀ سنن
پرافتخار مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری هرسه نهضت مشروطيت خلقهای ستمديدۀ
جهان درحال تغيير و تکامل ( جهانبينی علمی و
کشور ،باديد وسيع تر و درونمايۀ باورمند به
ِ
جامعه شناسی علمی ) ،من حيث يک ضرورت مبرم زمان ،بتاريخ  00جدی 0292
خورشيدی ،مطابق اول جنوری 0111ميالدی تشکيل و به فعاليت آغاز نمايد.
ح .د .خ .ا از بدو تأسيس خويش درچوکات يک سازمان سياسی متشکل و دارای مرامنامۀ
علما َ تنظيم شده درعرصه های سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ،انجام وظايف بزرگ
و اساسی را  ،به هد ف رفع نيازمندی های مبرم و حياتی توده های مردم ،درسرلوحۀ کار و
فعاليت خود قرار داد که تفصيل آن در بخش اول  ،صفحۀ سوم طرح "خطوط اساسی اهداف
مرامی و برنامۀ ح .د .خ .ا " منتشرۀ سايت "سپيده دم" درج است .
زندگی و فعاليت ح .د.خ.ا پس از تأسيس آن  ،دردوران موسوم به دهه ی قانون اساسی با
روند تحوالت سياسی در درون جامعه  ،محکم گره خورد .اشتراک شماری از شخصيتهای
حزبی در مبارزات پارلمانی و انتخاب برخی از آنان بحيث نمايندۀ مردم در شورا ( دوره ی

دوازدهم و سيزدهم ) و توطئه گری نظام دربرابر تعدادی از کانديدان پيروزمند حزب و سند
سازی و ترتيب پرونده های جعلی به مقصد زندانی کردن آنان در آخرين دورۀ تقنينيۀ اين
دهه ؛ بيانگر نفوذ و اعتبار اين حزب در بين جامعه بود .
دراين برهه ای از تاريخ مبارزات سياسی درکشور ،ح .د .خ .ا توانست در وجود فرکسيون
پارلمانی خويش تحت رهبری زنﺪه ياد ببرک کارمل  ،با استفاده از تربيون شورا ،به افشای
چهره های ضد مردمی حکومتهای ارتجاعی وابسته به نظام فئودالی  ،مالکين بزرگ ستمگر
و بيروکراتهای فاسد بپردازد و نيات شوم ارتجاع بين المللی  ،استعمار ( نو و کهنه ) و
امپرياليسم جهانخوار را درقبال سرنوشت خلقهای بپا خاسته ی جهان  ،برمال سازد و از
آزادی  ،صلح  ،دموکراسی  ،ترقی و پيشرفت اجتماعی دفاع بعمل آورد و نقش خود را در
امر بيداری و بسيج نيروهای ملی ـ مترقی و وطنپرست ايفاء نمايد.
ح .د.خ .ا با نشر اهداف مرامی و انديشه های سياسی ـ اقتصادی و اجتماعی دور و نزديک (
تاکتيک و استراتژی) خويش درارگانهای نشراتی خود ،جرايد خلق و پرچم درفاصله های
زمانی متفاوت؛ رسالت تاريخی خويش را در راه اشاعه ی انديشه های بيدار كننده و
ترقيخواهانه؛ درسازماندهی فعاليتهای سياسی؛ درضديت با ارتجاع و امپرياليسم؛ دردفاع از
آزادی ،دموکراسی ،صلح ،ترقی ،عدالت و پيشرفت اجتماعی...ايفاء و خدمات شايان تبليغی و
آگاهی دهنده را درتنوير اذهان توده های مردم ،انجام داد.
ح.د.خ .ا تعداد زياد تظاهرات ،مارشها ،ميتنگ ها ،راهپيمايی ها ،اجتماعات واعتصاب های
سياسی را سازماندهی کرد و در آنها فعاالنه اشتراک ورزيد و رهبری عده ای از آن را بدست
گرفت.
حزب با تلفيق اشکال مبارزه ی سياسی (مخفی وعلنی )  ،صنفی و پارلمانی با همدگر،
موفقيتهای چشمگيری بدست آورد و با جذابيت درخشيد.
ح.د .خ.ا ،با حمايت بيدريغ از مبارزات برحق خلقهای ستمکش درقاره های آسيا ،افريقا و
امريکای التين و ساير زحمتکشان جهان ،دربين احزاب مترقی و پيشتاز کشورها و قاره ها،
اعتبار بين المللی کسب کرد و ب حيث حزب انقالبی پيشرو مردم افغانستان  ،در خانوادۀ احزاب
برادر بمثابه ی حزبی شناخته شد که در روشنی جهانبينی علمی و برمبنای اصول مرامی
خويش ،مبارزه می کند.
ح .د .خ .ا مﺒﺘﻜﺮ تأسيس سازمان دموکراتيک زنان افغانستان و سازمان دموکراتيک جوانان
افغانستان دراين برهه ای از تاريخ کشور بوده است که با رهنمايی دلسوزانه در راستای
سمت يابی درست فعاليتهای آنها درپروسه ی بسيج و تشکل زنان و جوانان ( دختر و پسر )
برمبنای اصول مبارزه در راه حصول حقوق صنفی و آزادی های اجتماعی آنان  ،گامهای

مؤثر و سازنده ی را برداشت و وظيفۀ انسانی خويش را درامر بيداری سياسی زنان و
جوانان  ،بشکل شايسته و نيکو انجام داد.
ح .د .خ .ا ،از تأسيس نظام جمهوری درافغانستان (  21سرطان  )0212استقبال نمود و از
خط مشی رسمی و سياسی دولت نوبنياد( بيانيه تاريخی "خطاب به مردم افغانستان")
پشتيبانی کرد  .وليک دراين مرحله درنتيجه ی دسايس و توطئه های ارتجاع داخلی ـ منطقه
يی و بين المللی و امپريالسم جهانیرهبری دولت واداربه چرخش عقبگرايانه؛ ضديت با
نيروهای ملی ـ دموکراتيک و وطنپرست  ،ازجمله با ح .د .خ.ا؛ زيرپا گذاشتن وعده های داده
شده به مردم افغانستان؛ انصراف از خط مشی سياسی اعالم شده اش گرديد و با گردن نهادن
به خواستهای اسارتبار غرب  ،بويژه امريکا و انگليس و تسليم شدن به مطالبات دولتهای
ارتجاعی عربی و منطقه  ،ازجمله مصر ـ عربستان سعودی ـ ايران و پاکستان  ،عرصۀ کار
و زندگی را برکليه نهاد های فعال سياسی مردمی در جامعه تنگ و دشوار ساخت.
قابل تذکار دانسته می شود که ح .د .خ .ا ،درپهلوی درخشش آغازين خود ،با مشکالت درون
حزبی نيز روبرو شد که در فرجام منجر به بروزانشعاب ها درحزب گرديد که تفصيل آن در
بخش اول صفحه  9طرح " خطوط اساسی اهداف مرامی و برنامۀ حزب" منتشرۀ سايت
سپيده دم بازتاب روشن دارد.
زمانی که محمد داوود ( علی رغم اين که در نﺨﺴﺘﯿﻦ بﯿانﯿه ی راديﻮيی خﻮد«،دهه ی
دمﻮكﺮاسی» ﻇاهﺮشاهی را« ،دمﻮكﺮاسی قالبی» خﻮانﺪه بود )از خط مشی ترقيخواهانه
انصراف نمود و بجانب راست لغزيد و به تعقيب آن در سال  0211قانون جزا و درسال
 0211قانون اساسی نظام جمهوری تصويب و انفاذ پيداکرد و سيستم يک حزبی درافغانستان
رسميت يافت و برطق اين قانون تمام راههای قانونی برای فعاليت های سياسی و صنفی تمام
احزاب و سازمانهای سياسی و اجتماعی مسدود گرديد و شرايط زندگی بر همه نيروهای
صديق و وطنپرست ضيق ساخته شد و در ميزان فشار بر ح .د .خ .ا و ساير نهاد های
سياسی  ،ملی و دموکراتيک  ،ترقيخواه و ميهن دوست  ،افزايش بعمل آمد ؛ در اين وقت بود
که بيش از هرزمان ديگر  ،ضرورت تأمين وحدت مجدد جناح های حزب و اتحاد همه
وطنپرستان  ،احساس گرديد.
بربنياد اين نياز مبرم بود که کار آغاز پروسۀ وحدت مجدد ح .د.خ.ا بتاريخ  02سرطان
 ، 0211با تدوير کنفرانس مشترک هردو جناح (خلق و پرچم )  ،پايان يافت.
وحدت مجدد ح .د .خ .ا زمينه ی آن را فراهم آورد تا بر سياست و پالنهای سرکوبگرانه ی
رژيم  ،بويژه به آرزوهای خام راستگراترين عناصر داخل حکومت  ،درموقع مناسب لگام
زده شود و حزب از خطر نابودی نجات يابد و با وارد آوردن تغيير در شيوه ی فعاليت
خويش ،آمادگی های الزم را درمقابله با دسايس و توطئه های ارتجاع داخلی و خارجی و
امپرياليسم جهانی داشته باشد و صفوف خود را فشرده کند وتجديد نيرو بخشد.

درهنگامی که سراپای جامعه را بحران عميق اجتماعی ( سياسی و اقتصادی) فراگرفته بود و
نارضايتی عمومی از حاکميت سياسی دامنه دارتر شده می رفت؛ رهبری دولت جمهوری
سياست اختناق سياسی را تشديد بخشيد و دراولين اقدام دست به تصفيه های وسيع در اردو
زد و تعدادی از افسران آگاه و وطنپرست را از وظايف سبکدوش ساخت و شماری از
کادرهای ملکی را به زندان انداخت؛ دراين اوضاع و احوال و برمبنای يک چنين سياست
ناعاقبت انديشانه ی رژيم بود که هيأت رهبری حزب وادار به اتخاذ تصميم و آمادگی به دفع
و طرد هرگونه توطئه های سرکوبگرانه گرديد.
در ج و يک چنين هوا و فضا بود که استاد مير اکبر خيبر عضو کميته مرکزی ح .د .خ .ا ،
بتاريخ  22حمل  0217مطابق  07اپريل ،0172بدست قاتالن حرفوی ترور شد .اشتراک پر
رنگ اعضاء و هواداران حزب و هزارها شهروند شريف کابل درراه پيمايی اعتراض آميز و
در تشييع جنازه و مراسم به خاک سپاری موصوف  ،نظام حاکم را از تهداب تکان داد .
درحقيقت امر  ،اعمال و حرکات ناسنجيده و شتاب آلود هيأت حاکمه ی رژيم با وارد آوردن
فشار سياسی زورگويانه و يورش ديوانه وار بر ح .د .خ .ا و بازداشت شماری از رهبران آن
از شام سه شنبه  1ثور تا صبح چهار شنبه  1ثور  0217مطابق  21ـ  21اپريل ، 0172
سرنوشت سياسی و زندگی آتی حزب را در دوراهه ی « سکوت مرگ آفرين و يا اتخاذ
تصميم به قيام و دفاع ﻤﺸﺮوع ومسلحانه » ،قرارداد.
سرانجام با انتخاب راه دوم و آ غاز قيام مسلحانۀ پيروزمند افسران و سربازان اعضای حزب
و هواخواه آرمانهای انسانی آن  ،بساط حاکميت فرد ی ،خاندانی وقبيله ساالری برای
نخستين بار در افغانستان برچيده شد.
اين قيام بعنوان " دفاع مشروع" ،يگانه الترناتيف جلو گيری از امحای جمعی حزب و نهضت
دموکراتيک عدالتخواه افغانستان ،زادۀ تفکر و فعاليت خالقۀ تدافعی خود افسران جوان
ر سالتمند ،باغرور و سلحشور کشورمان بود که در روز روشن و در يک نبرد رويا روی ،به
حکمروايی آخرين ديکتاتور جبار و ستمگر خاتمه داد و راه را بمثابۀ سرآغاز 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  0217با اعالم" خطوط اساسی وظايف 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 ()01فقره يی « خطوط اساسی وظايف 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 وظايف ،مکلفيت ها،

وجايب ومطالب مطروحۀ آن صادقانه رعايت و در 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.
اما با کمال تأسف  ،حفيظ هللا امين در آغاز ماههای اول رويداد هفتم ثور  0217با باال
کشيدن شهرت کاذب خود به عنوان قوماندان سپيده دم انقالب(!) و با استفادۀ سوء از اعتماد
رهبری حزبی و دولتی؛ ضعف وناکارايی حريف سياسی معلوم الحال دربخش نظامی حزب؛
سازشکاری شماری از اعضای بيروی سياسی و کميتۀ مرکزی جناح پرچم حزب و بيرون
راندن رهبران و کادرهای اين جناح بمثابۀ رقبای اصلی ،از مبارزۀ فعال سياسی وسﻤﺘﺪهی
امﻮر دولﺘی ؛ تبعيد شماری از رهبران بخارج و زندانی ساختن متباقی آنان با شمار زيادی از
کادرهای حﺰب موقعيت خويش را در حزب و دولت تحکيم بخشيد.
پس از آن ،بنابر اعمال و حرکات ضد بشری امين و شرکاء ،در اندک زمان شيرازۀ زندگی
هزارها انسان هدفمند و بی گناه  ،ازجمله اعضای صادق ح .د .خ .ا از هم پاشيد .درنتيجه ی
اقﺪامات افﺮاﻃی و چپ روانه و اتخاذ سياستهای تﺤﺮيﻚ آمﯿﺰوقالبی درهمه عرصه ها و تسلط
خودکامگی درجامعه و حيات سياسی مردم ،پايه های اجتماعی حزب متزلزل گرديد.
بدين منوال  ،با گذشت هر روز بنابرتﺸﺪيﺪ اقدام های وحشتبار و خشونت آميز امين و به اثر
تحريکات و مداخالت خارجی ،وضعيت (سياسی ـ اقتصادی ـ نظامی ـ امنيتی ـ اجتماعی)
درمجموع در سراسر افغانستان به وخامت گراييد و پايه های نظام و حاکميت سياسی را
سست و لرزان ساخت.
نخستين حرکت ارتجاعی از خاﻙ پاكﺴﺘان درواليات:ننگرهار ،کنرها ،نورستان ،کاپيسا،
پنجشير ،ا ُرزگان  ،پکتيا ،درۀ صوف سمنگان و مناطق هزاره ستان ،سپس تهاجم خونين
شورشيان به تحريک و حمايت مستقيم پاکستان و ايران در هرات آغاز 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 که بصورت چشم بسته
زيرتأثير تبليغات گمراه کننده  ،اعمال جنايتبار و حرکات ارتجاعی ،واپسگرايانۀ تيکه داران
دين و دالر قﺮار گﺮفﺘه بﻮدنﺪ ،جان باخﺘﻨﺪ.
اين اقدام مسلحانه شورشيان در هرات ،مقام های حزبی و دولتی شوروی را به آن واداشت
تا درسياستهای خويش درقبال اوضاع افغانستان  ،بويژه در عرصه ی بذل کمکهای نظامی و
گماريدن مشاورين ملکی ـ نظامی و استخباراتی بيشتر به افغانستان ،مطابق به تقاضاها
ودرخواستهای مکرر زمامداران وقت ،باز نگری کنند.
باوخيم شدن اوضاع سياسی ـ نظامی در افغانستان ،رهبری حزبی و دولتی (روان شاد
نورمحمد تره کی و حفيظ هللا امين ) باصدور نامه ها و درخواستهای رسمی عنوانی رهبران

اتحادشوروی ،تقاضای اعزام قوای نظامی را به افغانستان بعمل آوردند .درپيام های ارسالی
ضرورت و لزوم گسيل نيروهای نظامی شوروی به افغانستان ،به مسأله ی بقای رژيم ،قلع و
قمع دشمنان داخلی ودفع وطرد حمالت و مداخالت ازخارج ،ارتباط داده می شد.
زمانی که حفيظ هللا امين بخاطرغصب کامل قدرت ،برنامۀ کنارزدن شماری از مهره هارا
ازصحنۀ سياسی که در درون حزب و حاکميت سياسی باوی درمخالفت بودند تحقق بخشيد و
دريک اقدام عاجل نظامی دسيسه آميز  ،نورمحمد تره کی را ابتدا خلع قدرت و بعد از آن به
قتل رسانيد و خود زمام امور را درحزب و دولت به زور سرنيزه بدست گرفت؛ هفت بار از
مقام های اتحاد شوروی تقاضای اعزام قوای نظامی را به افغانستان بعمل آورد.
دومين کودتای حفيظ هللا امين عليه حزب وحاکميت سياسی ،قتل مﻈلﻮمانه ی نورمحمدتره
کی ،تصميم قتل دسته جمعی رهبران باقی مانده و کادرهای حزب درداخل و خارج زندان و
کليه روشنفکران و آگاهان سياسی ملی ـ دموکراتيک و وطنپرست ،درمطابقت با برنامه ی
غرب و پالن اتحاد با حزب اسالمی حکمتيار که بعدها افشاء شد ؛ عواملی بودند که منجر به
مداخله ی نظامی اتحاد شوروی درافغانستان گرديد.
باحصول غلبه بردستگاه خودکامه ی طراز فاشيستی حفيظ هللا امين و يارانش و با پايان دادن
به حاکميت انحصاری يک باند تبهکار و آدمکش ،تغييرات مشخصی درسيمای جامعه  ،در
زندگی مردم و در حيات سياسی ح.د .خ .ا پديد آمد و فعاليت های حزب با پويايی الزم از
سرگرفته شد و مشی سياسی (سياست داخلی و خارجی ) دولت اعالم گرديد .سازمانهای
اجتماعی  ،اتحاديه های مسلکی ،شورای مشورتی اقتصادی واداره ی تشويق و انکشاف
سرمايه گذاری خصوصی ،يکی پی ديگر تأسيس يافتند.
موازی بااقدام های اصولی و اصالحی در راه بهبود شرايط سياسی درجامعه و درزندگی
اقتصادی ـ اجتماعی مردم و ايجاد کانونها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی و تحکيم پايه های
آنها ؛ حزب و دولت گامهای استوار و صلحجويانه را بخاطر قطع جنگ و خونريزی وپايان
بخشيدن به تجاوزها و مداخله های آشکار و پنهان خارجی ها در امور داخلی افغانستان  ،نيز
برداشت.
علی رغم موجوديت مشکالت دودستگی ناشی از اعمال جنايتبار امين و ميراث گذشته ؛
همچنان شکل گيری گروهبندی های جديد و پيدايش گرايشهای مغاير وحدت و يکپارچگی
حزب  ،توأم با کارشکنی ها و ايجاد عمدی دشواری ها درفعاليتهای سياسی به هدف
خرابکاری و تضعيف روند مبارزه ی حزب و دولت جمهوری دموکراتيک افغانستان؛ باآنهم
ح .د .خ .ا توانست تا نيمه ی اول دهه ی شصت خورشيدی با صفوف فشرده و منظم و ثبات
نسبی  ،باجلب همکاری بخشهای وسيعی از مردم درمرکز و محالت ،با انرژی و توانايی
بيشتر به حيات خود ادامه دهد.

دراين مدت کارهای چشمگير وقابل لمس درراستای ارتقای سطح زندگی توده ها صورت
پذيرفت و در عرصه های سياسی ـ اقتصادی و فرهنگی و تحکيم پايه های حاکميت سياسی ،
تشکيل قوای مسلح نيرومند ـ وطنپرست و رزمی ،موفقيتهای غيرقابل انکار بدست آمد که
فشردۀ آن در طرح « خطوط اساسی اهداف مرامی و برنامۀ ح .د .خ .ا » منتشرۀ سايت
«سپيده دم » بازتاب روشن يافته است.
اما ،باکمال تأسف بايد گفت که دراين مرحله نيز همگام و موازی باکار و پيکار وطنپرستانه و
تالشهای صادقانه ی اعضای شرافتمند حزب که هدفی جز خدمت خالصانه به وطن و مردم
نداشتند؛ شماری از افراد ناسالم به مقصد دستيابی به مقامهای رهبری و رسيدن به اميال
شوم و شيطانی خويش  ،ح.د .خ .ا را بارديگر دچار بيماری های مزمن درون حزبی ساختند.
اين دشمنان درکمين نشسته ی درون حزبی با دامن زدن به اختالف های غير اصولی ؛
فعاليتهای فرکسيونی ؛ محفل بازی های خرابکارانۀ ضد حزبی ؛ با تشديد روحيه ی خصومت
و تشويق حس انتقام گيری؛ باخودخواهيها و جاه طلبی ها ؛ با مقام پرستی ـ گروهبندی ؛
باقومگرايی ها و برت ری جويی های تماميت خواهانه ؛ با دسيسه سازی ها و با خدعه و
نيرنگ های استخباراتی و با استفاده از شيوه های خدمات مخفی...به اصوليت و رسالت
سياسی و اجتماعی ح .د.خ .ا لطمه ی شديدی را وارد نمودند و فعاليت قانونمند آن را با
دشواری های غيرقابل کنترول روبرو ساختند ،تا اين که مطابق به سناريوی از قبل طراحی
شده ميان مسکو ـ واشينگتن و اسالم آباد؛ گرباچف و شواردنادزی ،دريک معامله ی خائنانه
بازمامدار قصرسفيد وحاکم نظامی پاکستان  ،راه اندازی و تحقق پروژه ی کودتای  09ثور
 0211را سازماندهی کردند و با تحميل انشعاب های جديد بر ح.د .خ .ا  ،شيرازۀ آن را
دستخوش نابسامانی ها و سرانجام انفجار های پيهم نمودند.
گردانند گان مضحکه ی شرم آور 09ثور  0211باکاربرد زور وبا استفاده ازشيوه های
نظاميگری و عملکردهای غير دموکراتيک به سلب حقوق و آزادی های فردی اعضای حزب
دست زدند .شمار زيادی از رزمندگان ح .د .خ .ا را که درمخالفت با اين کودتای ننگين
صدای اعتراض خود را بلند نمودند ،مورد تهديد ـ تعقيب و پيگرد قراردادند ،توقيف و
بازداشت نمودند؛ از حزب اخراج کردند وبه جبهات نبرد بی برگشت فرستادند.
از سوی ديگر ،به اعتقاد آگاهان سياسی و به باوراکثريت اعضای ح .د.خ .ا ،پيش کشيدن
سياست مصالحه ی ملی " بی حد و مرز" پس از کودتای  09ثور ( 0211باناديده گرفتن و
زيرپاگذاشتن جوهر تصاميم پلنوم شانزدهم کميته مرکزی ح .د.خ .ا ؛ از نظرانداختن تزس
های دهگانه و اعالميۀ معروف شورای انقالبی جمهوری دموکراتيک افغانستان) به شکل
ا نحرافی و سازماندهی هياهوی تبليغاتی پردامنه و گمراه کننده پيرامون آن باسرمايه گذاری
هزينه ی هنگفت مالی دراين راه بشمول سفرهای پر خرج به دول غربی ،فقط يک فريب و
دغلبازی سياسی بود که رهبری حزبی ـ دولتی به مقصد تحکيم پايه های قدرت شخصی و
گروهی و حفظ خويش درمقام ها  ،به آن چسبيده بودند.

بربنياد دوکتورين زهراگين و خودفروشانۀ گرباچف  ،رهبران کودتايی ،اصول زرين ارادۀ
اکثريت و خِرد جمعی را به حاشيه راندند و درعوض خواستها و تمايالت فردی و گروهی
خود را برحزب تحميل نمودند و با بادکردن الفاظ و افاده های فريبنده؛ باچرخش ()021
درجه ای به سمت راست؛ از هدف ها و آرمانهای مرامی و برنامه يی ح .د .خ .ا ،عقبگرد
سياسی و استراتژيک بعمل آوردند و حزب را درنشست مضحکی تحت نام " کنگرۀ دوم "
بصورت دستوری و عمدی از مضمون ،درونمايه ،محتوا ،جوهر و ماهيت سياسی رزمی و
انقالبی آن تهی ساختند و درشکل هم خالف تمام موازين حقوقی و سياسی ،برآن نام "حزب
وطن " مرحوم غبار را گذاشتند؛ وليک باوجود خوش خدمتی ها ،تسليم طلبی ها ،معامله
گری ها و سرکوفتن ها به آستان ارتجاع و امپرياليسم ،رهبری پرعقده  ،حسود  ،ازخود
راضی و کامل االختيار در حزب و دولت؛ اعتماد و توجه برادران آزرده خاطر خود را بسوی
خويش جلب کرده نتوانست و در فرجام ،با وارد آوردن ضربه های مهلک برپيکرح .د.خ .ا و
لطمه ی بزرگی به پرستيژ آن درسطح ملی و بين المللی ،بادرپيشگيری فرار و خيانت ،ستون
فقرات حزب و حاکميت سياسی درهم شکست.
پس از سقوط حاکميت سياسی حزب و بدنبال آن انتقال حکومت نام نهاد تنظيمهای ساخته
شده در پشاور به کابل؛ درنتيجه ی جنگ های خانمانسوز و رويارويی تنظيمهای هفت گانه
پشاوری وهشت گانۀ تهرانی برسر الش قدرت ؛ همچنان مداخلۀ آشکار دول همسايه و
ارتجاع جهانی و امپرياليسم بين المللی درامور داخلی ميهن ما؛ آزادی ،استقالل سياسی و
تماميت ارضی افغانستان درمعرض خطر نابودی قرار گرفت و وطن آبايی مان به شدت بسوی
نيستی و بربادی سوق داده شد .زيربناها و ساختار های عامه ،نهادهای توليدی ،تاسيسات
اقتصادی ،بنيادهای اجتماعی و فرهنگی ،ملکيتها و دارايی های شخصی مردم همه غارت،
چپاول و منهدم گرديدند؛ فاجعه های بشری و تلفات و ضايعات انسانی بی شماری بوجود آمد.
شوربختانه همزمان با سقوط حاکميت و انتقال قدرت به گروههای جنگی ،تعدادی از رهبران
جفاکار و فرصت طلب ،بدون درک مسؤوليت تاريخی خويش به پيشگاه مردم و جامعه ؛ ح.
د.خ .ا و فعاليت آتی آن را در زمينه نجات توده های مردم از وضع فالکتبار بوجود آمده  ،در
باتالق تباهی  ،بی سرنوشت و به حال خود رها کردند و خود بر برج عاج نشستند ؛ شماری
ديگری از انقالبی نماهای نيمه راه که زمانی به نرخ روز فضل فروشی می نمودند ،باپايان
حاکميت سياسی حز ب ،در اين جا و آن جا به تجارت سياسی پرداختند و باپر رويی خاصی بر
سوابق سياسی خويش خط بطالن کشيدند ؛ بخش سوم  ،از اعضای حزب که به هدف رسيدن
به مقام های حزبی ـ دولتی به مقصد استفاده جويی و زراندوزی درزمان قدرت به حزب
روآورده بودند ،بعد از سقوط حاکميت از حزب روگردان شده به تنظيم ها پيوستند؛ عده ی هم
بنابر دلبستگی به مقام و منزلت باسازشکاری های تسليم طلبانه و زيان آور  ،برآستان
دشمنان تاريخی حزب و مردم افغانستان زانو زدند و بمنظور ارضای خاطرآنان ،به شدت به
تخريب حزب وگذشتۀ پرافتخار تاريخی آن مبادرت ورزيدند که هم اکنون بدنام ترين حلقات و
گروهبندی های سياسی از آنان ستايش می نمايند.

از اين که درجريان دودهه ی اخير ،نيروهای سياسی ونيمه سياسی ازراست گرا و چپگرای
داخلی گرفته تا ارتجاع منطقه و عرب ونمايندگان امپرياليسم بين المللی ،همه و همه
درکارزار تبليغاتی دررسانه های جمعی و با چاپ کتب ورساله های پرازدروغ وکينه
وخصومت ،ح .د .خ .ا را آماج حمالت خصمانۀ خود قراردادند ،توهين کردند ،دشنام گفتند،
تمام زشتی ها وپلشتی های عالم را برآن نسبت دادند؛ هيچ جای تعجب نيست .زيرا اين
خصومت و کينه توزی از خصلت ذاتی آنها ناشيئ می شود  .وليک در اين روند همسويی
يک عده معامله گران ابن الوقت؛ فرصت طلبان سازشکار؛ نيمه راه هان جبون؛ تصادفی های
بی دانش؛ استفاده جويان پله بين که ديروز در حزب و دولت صاحب مقام و چوکی بودند؛
امروز از طريق مصاحبه ها با راديو ها و تلويزيونهای غرب و انجام خوش خدمتی ها  ،با
تير جفاکاری و جعل حقايق بر سوابق پرافتخار ح.د.خ.ا وصادق ترين اعضای آن می تازند؛
بيانگرآن است که حزب در داخﻞ خﻮد،با کدام نيروهای اهريمنی سردچار بوده اسﺖ.
البته با دريغ و درد بايد گفت  :از جمع بلند پايگان ح .د.خ .ا؛ باستثنای سه تن از اعضای
بيروی سياسی پيشين حزب  ،که اولی در رابطه با حيات حزبی کتابی نوشت؛ دومی مزيد
برنگارش زندگی حزبی تا هم اکنون نه تنهااز اهداف و آرمانهای ديروزی حزب دفاع می
نمايد ؛ بل روی اوضاع موجود و آيندۀ کشور  ،نهضت و ح .د .خ .ا نيز ( درسايت سپيده دم
) ابرازنظر می دارد و داشته هايش را به ديگران انتقال می دهد ؛ سومی ،بانوی انقالبی و
سمبول نهضت زن درافغانستان به رغم وضع صحی نامساعد  ،روی آرمانهای انسانی حزب
محبوبش چون سلسله جبال هندوکش قامت افراشته و پيوسته رفقای حزب را ازطريق
صحبتها ،بويژه مصاحبۀ تاريخی ايشان منتشره در سايت "سپيده دم" ارگان نشراتی فعالين
ح .د.خ .ا به صراط المستقيم رهنمون شده است؛ ديگران که درزمان اقتدار خويش،
بالشکرعظيم صفوف وکادرها ،بمثابه ی گروگان ها و به اسارت درآمده ها رفتار می کردند؛
دراين دو دهه ی اخير حتا حاضر نشدند تا در مقابل تعرض های سبعانه و تاخت و تازهای
بدور از ادب و اخالق رقبای سياسی آشتی ناپذير کهن و دشمنان نوبرامد امروزی ،از حيثيت
و کرامت انسانی خود وسايﺮرفقاﺀ و جان باخﺘگان حﺰب و مﺘﺤﺪيﻦ سﯿاسی و نﻈامی آن ،دفاع
بعمل آورند .
اين تنها عدۀ ای ازاعضای با شهامت وپرافتخار ح .د .خ .ا از ميان صفوف و کادرهای با
ايمان و شمار محدودی از اعضای کميته مرکزی معتقد 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 نموده اند.
افتخار و شرف به اين رفقای همرزم !
وضعيت اسفبار سياسی ـ اقتصادی و اجتماعی در افغانستان  ،توأم با تشديد درگيری ها و
جنگهای خانمانسوز ،تخريب  ،ويرانی و آتش سوزی شهرها و روستاها ؛ نابود سازی
تأسيسات عامه و مراکز آموزشی ؛ پايمال سازی حقوق و آزادی های اساسی مردم و حقوق

بشر ؛ بی حرمتی به کرامت انسانی شهروندان ؛ دست به دست شدن کنترول محالت ،تا
رويداد يازدهم سپتمبر  2110ادامه پيدا کرد و تأثيرات ويرانگر و ناگواری از خود به جا
گذاشت؛ تا اين که قلمرو سردمدار ستم سرمايه دراين روز مورد حمالت دهشت افگنانه قرار
گرفت و درنتيجه صفحه ی جديدی در ديپلماسی و استراتژی تهاجمی و اشغالگرانه ی
امپرياليسم  ،گشوده شد.
واقعۀ هولناک تروريستی يازدهم سپتمبر  ، 2110سيمای جهان را نه به سود خلقهای جهان،
بلکه به نفع امپرياليسم وارتجاع بين المللی شديدآ تکان و تغيير داد وفاجعۀ عظيمی آفريد.اين
جنايت سازمان يافته پيامد همان سياست های نادرست ومداخله جويانۀ اياالت متحدۀ امريکا
ومتحدين غربی وعربی آن می باشد که درجريان جنگ سرد ،از آغاز دهۀ هشتاد قرن بيستم،
دروجود دولت نظاميگر پاکستان و سازمان های مذهبی بنيادگرا ،برضد مردم افغانستان
درپيش گرفته شده بود.
حادثۀ يازدهم سپتمبر  2110مزيد بر اين که حيات حدود سه هزار انسان بی گناه را بکام
خود فروبرد وبناهای  021منزله 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 ،انتقامجوتر ،جنگ طلب تر ومتجاوزترساخت وبر
مناسبات بين المللی تأثير ناگواری برجا گذاشت ؛ دهشت افگنی را وارد دور جديدی از
فعاليتهای خشونتبار وخﻮنﯿﻦ درسراسرگيتی کرد وسناريوی سياه وابستگی سياسی-
اقتصادی -نظامی دول جهان به سﯿﺴﺘﻢ اسﺘﺒﺪاديی سرمايه داری بسيار ماهرانه چوکات بندی
گرديد.
واقعۀ يازدهم سپتمبر  2110باعث 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 غرب به همکاری وپشتيبانی ارتجاع عرب ودولت های مرتجع درمنطقه
 ،کاشته شده بود.
مد تی پس از اين رويداد ،واحدهای ارتش امريکا وانگليس ،منجمله کوماندوهای مخصوص
ازهوا وزمين وبحر به عمليات نظامی درداخل افغانستان پرداختند .راکتهای دور ب ُرد کروز
ميزائيل ،بم افگن های  B 1و  B 52امريکايی ،هدفها را نشانه گرفتند .واحدهای عمليات
سريع امريکايی بم های خوشه يی را باالی هدف 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 افغاانستان آزمايش
نمودند.
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 د يپوهای سالح ومهمات و سايرتجهيزات جنگی که قبالً از طريق "
سی .آی .آی " و " آی .اس  .آی " و ساير 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.
پس از سقوط رژيم منفور طالبان و به تعقيب کشت و کشتار و ويرانی تفنگداران امريکايی و
انگليسی درافغانستان ،مطابق به برنامۀ سازمانهای استخباراتی دنيای غرب به رهبری
امريکا ،پروژۀ اجالس " بن " مغاير اعالميه جهانی حقوق بشروكنوانسيون های بين المللی
،سازماندهی گرديد و پروتوکول ساختار رژيم در افغانستان به امضاء رسيد.
ملوک الطوايف جنگی  ،مافيای توليد  ،فروش و قاچاق مواد مخدر ،سران و نمايندگان تنظيم
های پشاوری و تهرانی ،فرماندهان محلی و شماری از تکنوکراتهای فاسﺪ مقيم «دنيای
غرب» ،سلطنت طلبان و شاه پرستان،،شئونيستهای عظمت طلب و قﺒﯿله گﺮا بشمول رهبران
افغان ملت به پﺸﺘﯿﺒانﯿی امﺮيﻜا و مﺘﺤﺪيﻦ غﺮبی آن ،سﺮنﻮشﺖ وﻃﻦ و مﺮدم مان را به گﺮو
گان گﺮفﺘه وتا امروز قدرت سياسی را با جعل وتﺰويﺮ و تقلب و بزور سرنيزه ی اشغالگﺮان ،
در اخﺘﯿار دارنﺪ.
به وجود آمدن يک چنين فضای حاکم در جامعه ،سبب گرديد تا يک تعداد از اعضای سابق ح.
د .خ .ا از رده های رهبری و کادرهای سرشناس که از حزب بريده بودند ،در برون از مرزها
و در داخل کشور ،نهادها و سازمانهای جديد را مطابق هوا و فضای تازه (!) تشکيل دهند و
شماری هم با استفاده از قانون احزاب ،حزب های خويش را در دفاتر سرکاری رژيم دست
نشانده ،ثبت و راجستر کنند.
اين دوستان پيشين ما در اين تصور خام بودند که با اين رفتار خود  ،ح .د.خ .ا را از صحنه
ی مبارزه ی فعال و وطنپرستانه حذف نموده اند و حزبی را که نام و نشان آن باخون دهها
هزار انسان وطن و همرزمان شهيد مان رنگين و گلگون است و سرنوشت آن با سرنوشت
هزارها انسان معلول و معيوب  ،بيوه زنان و اطفال يتيم و بی سرپرست گره خورده  ،ازبين
برده اند.
اما ،اين پندار واهی اين دسته از اعضای پيشين ح .د.خ.ا که با عالی ترين آرمانهای انسانی
حزب مان  (:دفاع از حقوق و منافع زحمتکشان ؛ رهايی از قيد و بند استثمار  ،استعمار
کهنه و نو  ،انواع ستم و بيدادگری ) ،وداع گفته اند؛ آنقدر بی مفهوم و بی ماهيت از آب
بدرآمد که هيچ انتظارش را نداشتند .زيرا ح .د .خ .ا  ،دروجود صادق ترين  ،پاکترين و
جسور ترين فرزندان مردم افغانستان زنده و فعال است و باپويايی بيشتر ازپيش  ،به حيات
سياسی و راه برگزيده خويش ادامه می دهد.

رفقای عزيز بخاطردارند که پيش از ايجاد تشکل های جديد سياسی ( نهضت ميهنی ـ فراگير ـ
آينده و متحد ملی دارای برنامه های بکلی متفاوت از ح .د .خ .ا ) دردول اروپايی؛ هسته
های تشکيالتی حزب ما در داخل و خارج کشور فعال بودند و پيوسته نظريات و انديشه های
فعالين حزب درآن زمان از طريق ماهنامۀ آزادی چاپ دنمارک بازتاب می يافت .اما همين که
طرح ديگری مبنی برتأسيس سازمان جديدی به نام " نهضت ميهنی " ازجانب تنی چند از
اعضای هيأت رهبری پيشين حزب  ،بين سازمانهای حزبی پخش و در آن با ح .د .خ .ا و
هدف های انسانی و جهانشمول آن با بيان عبارات آتی وداع گفته شده بود :
«  ...باصراحت بايد اظهارداشت که در اينجا هدف احيای هيچ يک از احزاب يا سازمانهای
سياسی نيست که در سال های پيشين با برنامه ها  ،آئين نامه ها و ايديولوژی ها و سياست
های مشخص خويش متناسب با آن شرايط ،فعاليت ميکردند » ...؛ همه کادرها و فعالين و
شماری از اعضای کميته مرکزی معتقد به اهداف مرامی و آغاز فعاليت نوين ح .د.خ .ا ،با
اين طرح و تأسيس نهاد جديد جواب رد دادند.
چنانچه يکی ازاين کادرهای سابقه دار حزب درواکنش با اين طرح در مصاحبه ای که درماه
جدی  0220مطابق جنوری  0122دررابطه با کار و فعاليت نوين حزب از ايشان پرسيده
شد ،درپاسخ چنين گفته اند :
« جمعيت بزرگی از کادرها و فعالين صاحب نظر حزب را عقيده براين است که درشرايط و
اوضاع نوين بين المللی و تحوالت جديدی که درکشورما ،منطقه و جهان بوجود آمده است،
حزب ما بمثابۀ يکی از مهره های اصلی نهضت دموکراتيک ،دربرابر سواالت ،خواستها و
نيازهای مبرم جامعۀ افغانستان و آزمون بزرگ تاريخ قراردارد ،که تحقق آن مستلزم پيش
کشيدن مضمون جديد و شکل نوين سياسی و متناسب با آن زعامت جديد می باشد ،که انجام
اين رسالت بزرگ و دستورزمان را همه اعضای حزب ازطريق مشارکت فعال و همه جانبۀ
شان در امرتدوير کنگرۀ سوم حزب ،بدوش خواهند گرفت.
کنگرۀ سوم حزب همچنان مستلزم اتخاذ تدابير و اقدامات داهيانه ايست  ،که فشردۀ آن قرار
آتی پيشنهاد می گردد:
 0ـ درگام نخست بايد فراخوان سراسری کادرها و فعالين حزب ازجانب آن عده اعضای با
اعتبار ،پرمقياس و انديشمند حزب صورت گيرد  ،که دربرابر امواج پرتالطم حوادث و
قضاوت اعضای حزب  ،خ ُرد و کمرنگ نشده باشند  (» ....ماهنامۀ آزادی ـ شماره ، 11
سال ششم ـ جدی)0220
سپس ،بخاطر تحقق اين مأمول بزرگ و گذاشتن اولين گام دراين راستا ،نخستين فراخوان
حزبی درماه اسد  0222مطابق اگست  ، 2112بمنظور سازماندهی بهتر آغاز فعاليت نوين

حزبی و انجام کار و وظايف سودمند جهت تدوير کنگرۀ سوم حزب تنظيم و به آدرس همه
رفقای متعهد حزب ارسال و به مقياس وسيع توزيع گرديد.
درواکنش به اين اقدام های سودمند حزبی ،استقبال گرم رفيقانه از سوی شمار زيادی از
رفقای حزب مان  ،ازکشورهای ايران  ،پاکستان ،ممالک اروپايی  ،امريکا و از داخل
افغانستان ،صورت گرفت و از جانب هريک آنان باارسال نامه ها  ،پيام ها و تأمين تماس ها
ذريعۀ پست الکترونيکی ( ايميل ) ،تقاضا بعمل آمد تا سکوت موجود درهم شکسته شود و
فعاليت مجدد و نوين ح .د.خ .ا با پويايی الزم آغاز و دنبال گردد.
بدين ترتيب  ،تاريخ انجام رسالت آغاز فعاليت نوين ح .د .خ .ا را بدوش کادرها  ،فعالين و
شماری از اعضای معتقد و رسالتمند کميتۀ مرکزی ح .د .خ .ا و صفوف سنگر نشين آن
گذاشت !
سرانجام برمبنای اين دستور زمان و خواست برحق اعضای حزب بود که محفل بزرگداشت از
سی و نهمين سالروز ح .د.خ .ا بتاريخ 02جنوری  2119با اشتراک جمعی ازرفقای عزيز
درکشور دنمارک تدويريافت و کميتۀ فعالين ح .د .خ .ا  ،با برافراشتن پرچم گلگون اين حزب
شهيدان و رادمردان بزرگ تاريخ ،فعاليت سياسی و عملی مجدد آن را رسما َ اعالم و آغاز
نمود.
اگر به سال های سپری شده دراين غربت سرای با يک ديد ژرف و دور از تعصب ،نگاه
انداخته شود  ،با صراحت می توان گفت که درپهلوی کمبودی ها  ،کاستی ها و نواقص در
روند کاری مان ؛ کميتۀ فعالين ح .د .خ .ا ،افتخار انجام کارها و وظايف آتی را نصيب شده
است:
ـ پيش از شروع نشرات سايت " سپيده دم " و تا سال  2111دهها تحليل و تفسير سياسی
پيرامون زندگی حزبی ؛ دهها نقد سياسی در رد برچسب زدن ها و اتهام بستنها و قرينه
سازی ها و دروغگويی های رقبای سياسی ح .د .خ .ا ( چپگرا و راستگرا ) ؛ دهها مقال
درپاسخ به ياوه سرايی ها  ،دشنام ها  ،توهين و تحقيرهای دشمنان ديرين ح .د .خ .ا و
زباله های حزب که باسقوط حاکميت به کژراهه رفتند و برگذشته ی سياسی خود به نرخ روز
خط بطالن کشيدند...ازجانب فعالين ح .د .خ .ا نگاشته و در مجلۀ " آزادی " چاپ دنمارک به
نشر سپرده شد ؛
ـ با آغاز فعاليت نشرات سايت "سپيده دم " بعنوان يگانه ارگان نشراتی فعالين ح .د .خ .ا و
پايگاه مطبوعاتی حزب مان ؛ امکانات بيشتر مقابله با تبليغات زهرالود دشمنان رنگارنگ (
داخلی و خارجی )مردم افغانستان ،در اختيار اعضای حزب که با استواری و پايداری درخط
اصولی راه و رسم سياسی حزب محبوب خويش وفادار باقی ماندند ،قرار گرفت ؛

ـ صدها مضمون سياسی و پژوهشی برپايۀ اصول جامعه شناسی علمی و مبتنی بردانش و
بينش پيشرو معاصر که درهمه ی آنها منافع توده های زحمتکش ميهن و کليه ستمديدگان
جهان بازتاب روشن دارد و درونمايۀ تمامی آنها را آرمانهای صلح  ،آزادی  ،دموکراسی ،
ترقی  ،عدالت  ،رهايی بشريت از اسارت سياسی و اقتصادی ؛ برابری  ،رفاه مادی و معنوی
 ،شگوفايی فرهنگ  ،پيشرفت اجتماعی  ...تشکيل می دهد  ،در سايت " سپيده دم " به نشر
سپرده شد و سپس در سايت "پندار " و فاروم " پرچم " بازنشر گرديد؛
ـ کميتۀ فعالين ح .د .خ .ا  ،طی سال های سپری شده  ،باتمام توانايی دربرابر سيلی از
تبليغات خصمانه و ناروايی های مخالفان سياسی داخلی ( چپ و راست ) و خارجی صف
آرايی کرد و با نشر مضامين علمی و تحليل های سياسی ـ اقتصادی و اجتماعی  ،از برنامه
ها  ،هدف ها  ،آرزوها و عملکرد های ح .د.خ .ا چه به دوران اپوزيسيونی تعلق می گرفت و
چه زمان حاکميت را احتوا می نمود ـ دفاع قاطع بعمل آورد؛ نارسايی ها  ،اشتباهات ،
کجروشی ها  ،خيانت ها  ،معامله گری ها ،سازشکاری ها ،اصول شکنی ها  ،سبکسری ها ،
استفاده جويی ها ،زد وبندهای آشکار و پنهان ...را که افراد مشخص ويا گروهبندی های
درون حزبی به آن دست يازيده بودند ـ بسيار روشن برمال ساخت و به حمالت و تاخت و
تازهای مطبوعاتی دشمنان و رقبای سياسی پاسخ محکم و مناسب ارائه داشت ؛
ـ کميتۀ فعالين ح .د .خ.ا  ،بانشر مضامين و تحليل های سياسی  ،نيات شوم  ،ماهيت
عملکردها و هدف های سياسی ـ اقتصادی ـ استراتژيک اشغالگران بين المللی  ،بويژه اياالت
متحدۀ امريکا ـ انگلستان و دول عضو پيمان تجاوزگر ناتو را دررابطه با اشغال افغانستان و
عراق  ،بشدت محکوم و افشاء نموده و بمبارمان های کور هوايی و حمالت توپخانه يی
مهاجمين را بر روستاها و مناطق مسکونی که همه روزه خون و آتش می آفرينند و
شهروندان بی گناه افغانستان را به قتل می رسانند و مرتکب جنايت جنگی می شوند ،
نکوهش کرد ؛
ـ کميتۀ فعالين ح .د .خ .ا  ،با تحليل ها و بررسی های نقادانه به افشای ماهيت زشت و
گﻨﺪيﺪه ی ساختار نظام سياسی فعلی درافغانستان که هيچ گونه جايگاه و پايگاه مردمی ندارد
 ،پرداخت ؛
ـ در دهها مقال  ،يادداشتها  ،اعالميه ها  ،اطالعيه ها و پيام ها عنوانی هم ميهنان عزيز و
رفقای گرامی  ،عملکرد حکومت پوشالی ضد ملی دست نشانده و مدافع منافع ستمگران که
برسرنوشت ملت و مملکت با لجام گسيختگی حاکميت می راند و با بی رحمی برگرده های
مردم ستمديده سوار است ،به چالش کشيده و روی اجراآت آن در تمام عرصه ها
شﺪيﺪا،انگشت انتقاد گذاشت؛
ـ کميتۀ فعالين ح .د .خ .ا  ،جريان دو دور انتخابات فرمايشی  ،غير دموکراتيک ،پراز تقلب و
ساخته کاری رياست جمهوری و پارلمانی را که راه اندازی آنها مليونها دالر هزينه را

دربرداشت و يک مشت افراد نابکار ـ جنگساالر ـ قبيله گرای تماميت خواه و طفيلی را
درقوای اجرائيه و مقننه ی افغانستان مسلط ساخت ،باارائه داليل و فاکتهای الزم  ،نقد نمود
و نتايج آنها را مردود خواند ؛
ـ کميتۀ فعالين ح .د .خ .ا  ،با انتشار نبشته های تحليلی و پژوهشی درسايت " سپيده دم "
اعمال و حرکات جنايتبار وضد بشری گروههای بنيادگرای جهادی وطالبی را که هسته های
اولی فعاليت خرابکارانه آنها درخاک پاکستان و ايران بنياد گذاشته شده بود و بطور فعال
مطابق به برنامه های ويرانگر " سی  .آی  .ای " و " آی  .اس  .آی " و همکاری ساير
دستگاههای استخباراتی جهان غرب  ،از آغاز دهه ی هشتاد ميالدی برضد منافع مردم
افغانستان قرارگرفتند و بارسيدن به مسند قدرت و درگيری های ميان گروهی سرزمين
تاريخی مارا به ويرانه مبدل ساختند و سبب ايجاد دشواری های عديدۀ سياسی ـ اقتصادی ـ
اجتماعی در کشورشدند و ضايعات بی شمار مادی ـ معنوی ـ فرهنگی و تلفات انسانی را به
بار آوردند  ،يکايک برشمرد؛
ـ همينگونه ،ويرانگری ها  ،آتش افروزی ،دهشت افگنی ،وحشت و بربريت داوطلبان جنگ
افغانستان را که از سازمانهای بنيادگرای اسالمی دول عربی و غير عربی سربازگيری شده
بود ند و در کنار فرماندهان و چريکهای تنظيم های پشاوری و تهرانی درجبهه های جنگ
اعالم ناشده برضد مردم افغانستان  ،به کشتار و وحشی گری و رهزنی دست يازيدند و در
رژيم طالبان وحشی و مدنيت ستيز ،اعضای سازمان دهشت افگن القاعده را درافغانستان
تشکيل دادند ،برمال نمود؛
ـ به همين منوال ،درمقابل ادعاهای بلند باال و بی بنياد سلطنت طلبان ،ملی گرا ها  ،قبيله
گراهای تماميت خواه و انحصار طلب  ،که با خدعه و نيرنگ و حرافی سعی ورزيدند تا در
رابطه به حوادث چهار دهه ی اخير در افغانستان به فريب مردم و مغشوش ساختن ذهنيت ها
بپردازند و توده های مردم را از مطالبات برحق بنيادی سياسی ـ اقتصادی و اجتماعی شان
منحرف سازند ،آيينه گذاشت؛
ـ کميتۀ فعالين ح .د.خ .ا  ،هدف تحريکات و مداخالت ويﺮانگﺮانه و خﻮنﯿﻦ دولت و احزاب
مذهبی پاکستان و رژيم واليت فقيه ايران را در امورداخلی افغانستان برمال و آن ﺮا مﺤﻜﻮم
نﻤﻮد؛
ـ همچنان ،ماهيت کمک های مالی وهابيون وابسته به سلطنت آل سعود و شيخ نشينان نفت
ساالر خليج را به تنظيم های بنيادگرا دردهه ی هشتاد ميالدی و به گروه متحجر طالبان
فرهنگ ستيز و باند جنايت پيشۀ حقانی در دهه ی نود ميالدی تابه امروز ،با نقﺶ مﺮكﺰی "
آی .اس .آی " پاکستان در رونﺪ تﻮزيع آن  ،افشاء ساخت؛

ـ کميتۀ فعالين ح .د.خ .ا کارنامه های ويرانگرانۀ انجوهای خارجی را که به شيوۀ استعمار
نو و با پالن ها و پروگرام های اسارت آور درتار و پود اقتصاد ناتوان افغانستان ريشه
دوانيده و درهمدستی با يک دسته معامله گران و دالالن حريص داخلی ،سيستم اقتصاديی ملی
ما را تاحدودی ازپا درآورده اند به بررسی گرفت و زيانهای وارده را به مردم افغانستان،
برشمرد؛
ـ از زمره ی دشواری های که کميتۀ فعالين ح .د .خ .ا  ،باتمام توانايی دربرابر آن ايستادگی
کرد  ،يکی هم افشای ماهيت ضد ملی حزب ها و سازمانهايی بود  ،که پس از گسترش فعاليت
شبکه های استخباراتی غرب ( جامعۀ جهانی! ) و فعال شدن انجوهای اختاپوتی در افغانستان
 ،اعالم موجوديت کردند؛
ـ دراين کارزار ،پيشتر از همه  ،بربنياد درک ،تشخيص و انتباه درست از تاريخ و فعاليتهای
گذشته حزب مان؛ بخاطر پاک ومنزه نگهداشتن نهضت دموکراتيک عدالتخواه کشور و
جلوگيری از كﺸ انيدن آن به بيراهه ؛ با بهره گيری از دانش جامعه شناسی علمی و اسلوب
ديالکتيک ؛ اسناد مرامی و برنامه يی سازمانهای چکيده از بدنۀ ح .د.خ .ا (نهضت فراگير ،
نهضت آينده ) ...از زير ذره بين نقد عبور و جهات ارتجاعی  ،اپورتونيستی و تسليم طلبانۀ
آنها برمال و درسايت «سپيده دم» به نشر رسيد تا نيروهای جوانان تازه وارد درسياست و
اعضای پيشين ح .د .خ .ا  ،در روشنی کامل قرارگيرند.
ـ کميتۀ فعالين ح .د.خ .ا ،در گرامی داشت ازراه و رسم و کار و فعاليتهای ماندگار حزب،همه
ساله ( از سی و نهمين الی چهل و هفتمين ) سالروز تأسيس آن در " آزادی " و سايت "
سپيده دم "  ،تجليل شايسته بعمل آورد.
ـ به همين منوال در تجليل و گرامی داشت از روزهای تاريخی کشور چون جشن ملی و
باستانی نوروز ـ سالروز استرداد استقالل افغانستان ـ روز هشتم مارچ  ،جشن آزادی و
همبستگی زنان سراسر جهان ـ اول ماه می ،رو ز جهانی کارگران؛ همچنان درياد آوری و
انعکاس خاطره ی جان باختگان حزب که در راه دفاع از ميهن و منافع زحمتکشان  ،از
زندگی خود گذشتند؛ همين گونه در بزرگداشت از هشتادمين سالروز تولدی زنده ياد ببرک
کارمل رهبر بی بديل ح .د .خ .ا و رفيق دوکتور دوکتور اناهيتا راتبزاد عضو بيروی سياسی
پيشين حزب و موسس سازمان دموکراتيک زنان افغانستان؛ رسالت خويش را انجام داد؛
ـ کميتۀ فعالين ح .د .خ .ا با تحليل مشخص از اوضاع مشخص ،به اين دستور زمان و
ضرورت زندگی حزبی پاسخ داد ،تابا درنظرداشت شرايط موجود درافغانستان و جهان و
بادرک حساسيت لحظه های مبارزه ی سياسی درمرحله ی فعلی ،طرح « خطوط اساسی
اهداف مرامی و برنامۀ حزب » و آئين نامه ی زندگی حزبی «اساسنامۀ جديد ح .د.خ.ا » را
تهيه ـ ترتيب وتنظيم نمايد ومتن هردوسند را درسايت" سپيده دم" در معرض نظرخواهی
رفقاء و هم ميهنان عزيز قراردهد؛

ـ کميتۀ فعالين ح .د .خ .ا توفيق حاصل نمود تا مصاحبه ی تاريخی را با رفيق گرانمايه
دوکتور اناهيتا راتبزاد ،عضو هيأت رهبری پيشين ح .د .خ .ا و رهبر سازمان دموکراتيک
زنان افغانستان انجام دهد و متن آن را درسايت " سپيده دم " به نشر بسپارد و از واکنش
های مثبت و حمايت کنندۀ (تحريری و شفاهی ) و پيام های تاييدی و آگاهی دهندۀ شماری از
بنياد گذاران و پيشکسوتان حزب و ساير دوستان و هم ميهنان عزيز باخ ُرسندی استقبال کند.
رفقاء و دوستان گرامی !
با استنتاج از کار و فعاليتهای مثبت و ماندگار حزب و کاستی ها و کجروشی های منحرفين و
تالش های خستگی ناپذير فعالين حزب تا هم اکنون  ،که روی همه آنها بصورت موجز
وفشرده مرور گرديد ؛ کميتۀ فعالين ح .د .خ .ا ،وظيفۀ خويش می داند تا برمبنای فراخوان
رهنمود دهنده ی رفيق بزرگوار دوکتور اناهيتا راتبزاد که از دستورزمان  ،حکم آمرانۀ تاريخ
 ،شرايط جانکاه و رقتبار توده های مردم و حالت اسفناک ميهن ما ،مﻨﺸاﺀ گرفته است ؛ به
تعقيب مراجعه های قبلی بار ديگر  ،با صداقت و صميميت به آن عده رفقای ارجمندی که
تاهنوز به هدف ها و آرمانهای انسانی ح .د.خ .ا معتقد و باورمند هستند و مسؤوليت و
رسالت انسانی  ،ميهنی و بشری خويش را درقبال حوادث و رويدادهای فاجعه بار ملی و بين
المللی به فراموشی نه سپرده اند؛ و لی بنا برشرايط دشوار و اوضاع پيچيدۀ افغانستان و
جهان درانتظار يک حرکت درست واصولی جهت آغاز فعاليت نوين ح.د.خ .ا بﻮده انﺪ؛ ويا بنا
بر عوامل ديگری ،ازجمله باور وياهﻢ حرمت گذاری به نﻈﺮ ويا«دسﺘﻮر» بﺮخی از پيش
کسوتان پﯿﺸﯿﻦ حزب وهﻤﺰمان داشﱳ عشق جوشان به کار و مبارزۀ مﺘﺸﻜالنه ی
سﯿاسیحزبی ،عضويت يکی ازسازمانهای جﺪا شﺪه از بﺪنه ی ح د خ ا را قبول کرده اند؛ اما
اکنون با مطالعۀ ژرف ودقت کامل از متن ودرونمايۀ سياسی و ساختار تشکيالتی آنها
وعملکرد حلقات حاکم در آن سازمانها  (،در مقايسه با اصﻮل مﺮامی وتﺸﻜﯿالتی برنامۀ
ديروزی حﺰب مان و كﺬا طرح برنامه و اساسنامۀ کنونی ح .د .خ .ا) ؛ ايده آل ها ،آرزوها و
سرنوشت امروز و فرداهای خود و مردم و ميهن خويش را در مضمون اسناد و عملکردهای
آنان نمی بينند ؛ با تمسک به اين گفته ی نغز و پرمغز موالنای بزرگ :
وصل خويش
روزگار
ازاصل خويش باز جويد
هرکسی کو دورماند
ِ
ِ
ِ
مراجعه نموده  ،دعوت بعمل می آوريم تا باری بخاطر زدودن رنجهای بيکران خلقهای
ستمديدۀ افغانستان ؛ با سهمگيری خود در راستای بسر رسانيدن وظايف بزرگی چون :
ـ نجات وطن و مردم دربند کشيدۀ افغانستان از پنجه های خونين جنگ خانمانسوز اشغالگران
بين المللی و جنگ افروزان داخلی و خارجی ؛
ـ تأمين نظم و امنيت سراسری درکشور و جلوگيری از ريختن خون زن و مرد  ،پير و برنا و
کودکان معصوم ميهن مان ؛

ـ دادن پاسخ مناسب به مطالبات سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مردم مان که در
طرح برنامۀ نوين حزب ما مشروحا َ ذکر شده است؛
ـ سرانجام ،تشکيل دولت وسيع البنياد منتخب مردم ؛ استقرار حاکميت قانون و نظام
دموکراسی واقعی و اعمار مجدد ميهن ويران شدۀ مان افغانستان عزيز؛ دورهم جمع شده ،
دست ها را باهم فشرده ،با تشکيل نخستين کميته های حزبی با اسلوب نوين؛ کار را درسمت
برگزاری کنفرانسها و تدوير کنگرۀ حزب و تعيين سرنوشت ساختاری و برمانه يی حزب ،نام
جﺪيﺪ(درصﻮرت لﺰومﺪيﺪ و تصميم كﻨگﺮه) و گزينش زعامت جديد برای آن ،آغاز وسپس
گامهای استوار بعدی را دراستقامت ايجاد جبهۀ واقعا َ متحد ملی و دموکراتيک برداشته،
رسالتی را که تاريخ در برابر هريک از سپاهيان حزب قرارداده است ،انجام وبه دستور زمان
پاسخ مثبت داده شود.
ـ برافراشته باد پرچم گلگون حزب دموکراتيک خلق افغانستان !
ـ به پيش بسوی وحدت باهمی و انجام وظايف بزرگ تاريخی !

کميتۀ فعالين
ح .د.خ .ا

