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مقدمه
آنچه برای امپرياليستھا مھم بوده و ھست تربيه يک نيروی تسليم طلب و
درعين حال فوق العاده ميھن فروش ،بی اراده ،مزدورمنش و جاه طلب است.
اين نيروعموما از ميان قشر روشنفکر و تحصيل کرده سربلند ميکند .اين نيرو،
نيروئی است کامال ارتجاعی و خادم امپرياليزم که به اشکال و افکار گوناگون
قد برافراشته است ،يک بخش از اين نيرو ،رويزيونيستھا است که زير لوای
مارکسيزم لم داده ،آنرا تحريف نموده و بنام انديشه ھای علمی و مترقی به
جامعه ارائه مينمايند و از اين طريق ،توده ھا و نسل جوان را به سازش و انقياد
ملی می کشانند .درطول تاريخ ما شاھد خيانت ھای بيشماری از اين قبيل افراد
بوده ايم ،از خيانت در انترناسيونال دوم توسط برنشتين و به تعقيب آن
کائوتسکی ،تروتسکی و مھمتر از ھمه انحراف جدی رويزيونيستی بعد از
مرگ رفيق استالين در شوروی و رفيق مائوتسه دون در چين و متعاقب آن در
آلبانی ،که اينھا نه تنھا دژ مستحکم پشتيبان جنبشھای آزاديبخش را واژگون
نمودند ،بلکه بھترين و شايسته ترين خدمت به امپرياليزم و جھان سرمايه داری
نموده و تمام جنبشھای آزاديبخش خلقھا را در جھت سازش با اردوگاه
امپرياليزم و ارتجاع حاکم در ھر کشور سوق دادند .اين افکار و عقايد زھرآلود
در کشور ما نيز نتيجه اش را داد .با ايجاد"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"،
نماينده فکری و سياسی سوسيال امپرياليزم ،در درون جامعه ما ايجاد گرديد.
اين حزب از بدو تاسيس اش با بيرون نمودن جريده خلق و به تعقيب آن جريده
پرچم شروع به رجزخوانی و سازش با رژيم ارتجاعی حاکمه ظاھرشاھی
نمود ،سموم اين زھر دامنگير عده ای از روشنفکران کشور شد و آنھا را
بطرف سازش با ارتجاع کشاند .چنانچه توده ھا و بخصوص روشنفکران
کشور تا ھم اکنون از گزند اين زھر خطر ناک نجات نيافته اند .با تجاوز و
اشغالگری امپرياليستھا به رھبری امپرياليزم امريکا به افغانستان نه تنھا
رويزيونيستھای " خلقی" و "پرچمی" ھمنوا گرديده بلکه يکعده از تسليم طلبان،
انحالل طلبان شعله ئی بصورت منفرد و يک تعدادشان بصورت سازمان يافته
مانند "حزب آزاديخواھان"" ،سازمان رھايی" به شمول"جمعيت انقالبی زنان"
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که بخشی از "سازمان رھايی" است با اين تجاوز ھمنوا گرديده و آنرا به فال
نيک گرفتند و "بارقه اميد در چشمان اشکبار ملت ستمديده افغانستان" خواندند.
امپرياليستھا با استفاده ازين موقعيت بخوبی توانستند که يک رژيم دلخواه و به
ميل خويش که کامال گوش به فرمانش باشد بوجود آورد .اين تجارب نه تنھا در
افغانستان ،بلکه در يمن ،ايتوپی ،ويتنام و ...به خوبی نشان داد که يک چنين
نيروی بی اراده ،مزدور و ميھن فروش را به راحتی ميتوان ايجاد کرد ،حامل
وعامل يک چنين نيروئی که به سادگی ميتواند در اذھان رخنه کند رويزيونيزم
است ،زيرا با صد حيله و نيرنگ و با دادن شعار "کمونيزم" البته " کمونيزم
مرده ،بی روح و بی جان" و شعارھای کاذبانه "دموکراسی و انتخابات آزاد"
ذھنيت توده ھا به ويژه روشنفکران را مغشوش نموده ،درھم انديشی سياسی و
تشتت ايدئولوژيک را دامن زده و بعنوان پا دوھای امپرياليزم عمل می کنند؛ و
از نظر سياسی تمام اين شعارھای کاذب که ذھنيت ھا را مغشوش می نمايد با
غارت بازار اقتصاد آزاد ،ھمسو است.
بعد از مرگ رفيق استالين و به قدرت رسيدن خروشچف خط و مشی لنينی از
جامعه رخت بست.رويزيونيستھای تازه بقدرت رسيده در اولين قدم ديکتاتوری
پرولتاريا را در جامعه شوروی ملغی نموده و با شعار "دولت عموم خلق" و
"دموکراسی عموم خلق" به تبليغات زھرآگين رويزيونيستی شان به اغوا و
فريب توده ھا پرداختند ،زيرلوای مارکسيزم  -لنينيزم به نفی اصول اساسی
مارکسيستی پرداختند .لنين به صراحت اعالم نمود ،زمانيکه مارکسيزم روی
پای خود ايستاد ،دشمن ديگر تاب و مقاومت رويا رويی را با آن نداشت لذا
مبارزه ضد مارکسيستی را در درون مارکسيزم شروع نمود و به اين طريق
خواست تا نيروی انقالبی را درھم شکند ،او مينويسد":ولی ھنگاميکه
مارکسيزم عرصه را بر تمام آموزشھای کم و بيش جامع خصم )تاکيد از لنين
است( تنگ نمود ... ،آن تمايالتی که درون اين آموزشھا قرار داشتند به
جستجوی راه ھای ديگری برای خود افتادند .شکل ھا و انگيزه ھای مبارزه
تغييرکرد ،ولی مبارزه ادامه داشت .به اين ترتيب نيم قرن دوم موجوديت
مارکسيزم )سالھای نود قرن گذشته( با مبارزه جريان مارکسيستی درون
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مارکسيزم آغاز گرديد") .(1لنين به خوبی افکار و عقايد رويزيونيستی
انترناسيونال دوم را به باد انتقاد گرفت و خيانت برنشتين اين رويزيونيست
حرفوی را افشاء نمود و نشان داد که چه قسم برنشتين از درون جنبش
مارکسيستی توانست که جنبش را به انحراف کشانده و به پای ميز پارلمان به
دعا نشاند و تئوری ارتجاعی پارلمانتاريستی را برای حفظ و بقای بورژوازی
به کرسی نشاند .لنين اظھار می دارد که نه تنھا برنشتين مرتکب چنين خيانتی
شده و مارکسيزم را به رويزيونيزم تبديل نموده است ،بلکه در روسيه کنونی
"مارکسيزم بصورت آشکاری در برابر چشم ما به رويزيونيسم تبديل ميشود.
چنانچه در مسئله ارضی )برنامه مونيسياليزاسيون تمام ارضی( و چه در
مسائل عمومی برنامه و تاکتيک سوسيال ناردونيک ھای ما بيش از پيش به
کمک "اصالحات" وارده در آموزش مارکس بقايای درحال زوال و انحطاط
سيستم فرتوتی را که به شيوه خاص خود جامع و اساس دشمن مارکسيزم است،
جايگزين مارکسيزم مينمايد") (2رويزيونيستھای معاصر نيز بعد از کسب قدرت
سياسی کشور شوراھا را نه تنھا به کشور سرمايه داری و باالخره به کشور
امپرياليستی تبديل نمودند بلکه اکثريت کشورھای اروپای شرقی را نيز بدنبال
خود کشانيدند .در آنزمان حزب کمونيست چين به رھبری رفيق مائوتسه دون
برای حفظ و پاکيزگی مارکسيزم -لنينيزم بدفاع برخواست ،حزب کار آلبانی
و انورخوجه نيز از حزب کمونيست چين پشتيبانی بعمل آورد .متاسفانه که بعد
از مرگ رفيق مائوتسه دون نه تنھا چين با کودتای رويزيونيستھای سه جھانی
به انحراف کشانيده شد بلکه انورخوجه و حزبش نيز سير قھقرائی را پيمود و
به گودال دگمارويزيونيزم غلطيد.
غرض از نوشته ھذا اينست که ثابت نمايم رويزيونيستھا خيانت پيشگان
مارکسيزم -لنينيزم بوده وخلقی،پرچمی ھا ھيچگاه کمونيست نبوده بلکه
رويزيونيستھائی بودند در خدمت بورژوا بيروکرات تيپ روسی و حامی منافع
سوسيال امپرياليزم روس .قبل از اينکه به تحليل و تجزيه افکار رويزيونيستی
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" بپردازم ،الزم است تا روی ماھيت حقيقی
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رويزيونيزم مکث نموده و ببينيم که رويزيونيزم چيست و فرق اساسی آن با
مارکسيزم از چه قرار است.

لھيب
*************************************************************

مارکسيزم و رويزيونيزم
رويزيونيزم )تجديد نظرطلبی( برای اولين بار توسط برنشتين در اواخر قرن
نوزدھم ميالدی علم گرديد .بعدا توسط کائوتسکی و تروتسکی رويزيونيزم به
شکل دگماتيک آن پی گرفته شد و در مبارزه عليه لنينيزم بکار بردند ،و ھم
اکنون توسط احزاب سوسياليست و سوسيال دموکرات و دسته ھای
تروتسکيست در جھان حمل ميگردد که اين جريان بنام رويزيونيزم کھن
معروف است.
بعد از پيروزی انقالب  1917اکتبرعناصر متزلزل خرده بورژوا در درون
حزب کمونيست شوروی با افکار و عقايد بورژوازی آھسته ،آھسته رشد نموده
و بعد از مرگ رفيق استالين در سال  1956با يک کودتا ،توسط خروشچف
قدرت دولتی را غصب نموده و کشور شوراھا را به پايگاھی برای بورژوازی
و امپرياليزم تبديل نموده ،يعنی کشور سوسياليستی را باالخره به يک کشور
امپرياليستی مبدل نمودند ،رويزيونيزم روسی پس از خروشچف توسط برژنف
با ھمان ماھيت قبلی اما در شکل کم و بيش متفاوت رھبری شد و بعدا
گرباچف علمبردار اصلی آن گرديد .اين جريان بنام رويزيونيزم مدرن ياد
ميشود که به سه شکل متبارز گرديده است .اين سه شکل رويزيونيزم عبارتند
از رويزيونيزم روسی ،رويزيونيزم چينی و رويزيونيزم آلبانی که ھر سه آن به
مثابه سه دشمن انقالب جھانی پرولتاريايی با ماسک کمونيستی عليه پرولتاريای
بين المللی ايستاده اند.
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برنشتين اين رويزيونيست کھنه کار اعتقاد داشت که تئوری ورشکستگی
سرمايه داری و پيروزی اجتناب ناپذير سوسياليزم غلط است ،او دراين باره
استدالل مينمود که حدت تضادھای طبقاتی رو به کاھش است .به اين ترتيب
به نفی مبارزات طبقاتی می پرداخت و ھم چنين استدالل مينمود که آزادی ھای
سياسی ،دموکراسی و حق انتخابات عمومی زمينه ھای مبارزات طبقاتی را از
بين می برد .او دولت را به مثابه ارگان حکمروايی طبقات قبول نداشت ،با
ارائه اين دليل سفسطه آميز در نظام دموکراسی اراده اکثريت حکمفرمايی
ميکند ،دولت را به عنوان ارگانی برای ھمه طبقات قبول داشت نه يک طبقه
خاص .رويزيونيستھای مدرن نيز با طرح شعارھای کاذبانه "دولت عموم
خلقی"" ،دموکراسی ملی" ...شعارھای برنشتين را زيب و آرايش بھتری داده
و ھمان راه را ادامه دادند .يعنی خدمت به بورژوازی بيروکرات "بروز
رويزيونيزم در درون احزاب کمونيست پيروزمند و دولتھای سوسياليستی بر
سر قدرت ،از ھمان بدو امر ،بر پايه بورژوازی بيروکرات صورت می گيرد
و رھبران حزبی و دولتی گام نھاده در راه سرمايه داری پايه اجتماعی بروز
رويزيونيزم و درعين حال ھسته ھای اصلی شکل دھنده سرمايه داری احياء
شده بعد از سرنگونی سوسياليزم را تشکيل ميدھد .اين جريان رويزيونيستی در
اشکال مختلف خود به رويزيونيزم مدرن معروف است" )برنامه حزب کمونيست
)مائوئيست( افغانستان(

درجای ديگر اين برنامه نوشته شده است که "رويزيونيزم )تجديد نظر طلبی(
عبارت از نفی اصول و حقايق عام علم انقالب پرولتاريايی و تجديد نظر در
مورد آنھا و در عين حال حفظ شکل ظاھری اين علم است".
از بدو پيدايش مارکسيزم و بخصوص از زمانيکه مارکسيزم در مقابل تمام
تئوری ھای بورژوازی و مکاتب گوناگون ايستاد ،بورژوازی که ديگر قدرت
مقابله و رويارويی با مارکسيزم را نداشت .لذا مبارزات ضد مارکسيستی را از
درون جنبش مارکسيستی شروع نمود .بعد از اين بورژوازی ديگر به زور
متوسل نگرديد ،بلکه خواست که از طريق "رفرم" در مارکسيزم قسمتھای که
به ضرر بورژوازی است بدور انداخته و يک سلسله تئوريھای بورژوازی را
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در قالب "مارکسيستی" به خورد طبقه کارگر دھد و ازين طريق خواست تا اين
سالح برنده پرولتاريا را بی خاصيت نموده و به سالح چوبی بی ضرر تبديل
نمايد .مائوتسه دون رويزيونيزم را چنين توضيح ميدھد" :رويزيونيزم شکلی از
ايدئولوژی بورژوازی است ،رويزيونيستھا فرق بين سوسياليزم و سرمايه
داری ،ميان ديکتاتوری پرولتاريا و ديکتاتوری بورژوازی را می زدايند .آنچه
آنھا تبليغ می نمايند در واقع مشی سوسياليستی نيست بلکه مشی سرمايه داری
است ".منظور رويزيونيستھا از سوسياليزم ھمان سوسياليزمی است که توسط
بورژوازی و احزاب رفرميست بنيان گزاری شده باشد .نه سوسياليزم علمی که
توسط مارکس شالوده اش ريخته شده است .اصل ھدف رويزيونيستھا نفی
ديکتاتوری پرولتاريا يعنی نفی مارکسيزم است.
رويزيونيستھای معاصر پا جای پای برنشتين و کائوتسکی گذاشته اند
رويزيونيست ھای خروشچفی برای پياده نمودن اھداف بورژوازی و به
انحراف کشاندن جنبش توده ھا "راه مسالمت آميز"" ،ھمزيستی مسالمت آميز"
و "گذار مسالمت آميز" از طريق قانونی و پارلمانی )روی ھر يک اينھا بعدا
مفصال صحبت خواھيم نمود( را با بورژوازی و طبقات حاکمه ارتجاعی پيش
کشيدند.آنھا برخالف مارکس و انگلس معتقد اند که در شرايط کنونی ميتوان از
طريق مبارزات مسالمت آميز)نه از طريق مبارزات قھری( به سوسياليزم
رسيد.لنين به صراحت برای افشاء چھره رويزيونيست ھا گفته است" :دولت
بورژوازی نه از طريق پيمودن زوال بلکه فقط بنابر قاعده عمومی از راه
قھرآميز ميتواند جای خويش را به دولت پرولتاريايی واگذار کند" مارکسيزم
بارھا تاکيد نموده که بورژوازی را نميتوان از راه مسالمت آميز مغلوب
ساخت ،زيرا وی ھيچ گاه حاضر نيست که به رضا و رغبت ساطور قصابيش
را به زمين گذارد و بوداصفت شود ،اما رويزيونيستھا جوھر اصلی مارکسيزم
که ھمان انقالب قھری و ديکتاتوری پرولتاريا است نفی نموده و به جای آن
"گذارمسالمت آميز" را جا زده اند و آنرا بنام تکامل "خالقانه" مارکسيزم
خواندند .مائوتسه دون به صراحت گفته است" :بھترين شکل مبارزات عبارت
است از حل مسئله از طريق جنگ" اين بدان معنی است ،تا زمانيکه ما،
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امپرياليستھا و مرتجعين را از حاکميت شان نرانيم ،آنھا حاضر به رھا کردن
قدرت طبقاتی شان نيستند .اما رويزيونيستھا برعکس سازش با طبقات
ارتجاعی را "تکامل خالقانه" مارکسيزم خواندند و زير اين نام بزرگترين
خيانت را به پرولتاريا و تمام اقشار زحمتکش مرتکب شده اند .طرح "گذار
مسالمت آميز" رويزيونيست ھا نه تکامل خالقانه مارکسيزم ،بلکه خيانت به
مارکسيزم است.
ھدف اساسی رويزيونيزم معاصر عبارت بود از درھم شکستن ديکتاتوری
پرولتاريا ،سرکوبی انقالبات پرولتری و سرکوبی انقالبات دموکراتيک تحت
رھبری پرولتاريا .بروز رويزيونيزم معاصرعامل عمده احيای دوباره
تروتسکيزم اين مشی ضد انقالبی و ھمچنين عامل بروز اقسام اپورتونيزم
گرديد و در آخرين تحليل رويزيونيزم معاصر بلوک مقتدرسوسياليستی که
حامی جنبش ھای پرلتری و آزاديبخش در جھان بود از ھم پاشاند.
زمانيکه رويزيونيزم معاصر در اين کشورھا قد علم نمود و قدرت دولتی را
غصب کرد ،اين امر ناگزير منجر به درھم کوبيدن قدرت سياسی پرولتاريا
گرديد و بجای آن قدرت فاشيستی ديکتاتوری بورژوازی را نشاند .اين امر
طور ديگری ھم نمی توانست صورت گيرد ،زيرا بقدرت رسيدن رويزيونيزم،
بقدرت رسيدن بورژوازی است .بقدرت رسيدن رويزيونيزم ،ناگذير به احياء
مجدد سرمايه داری می انجامد ،سرمايه داری که توسط پرولتاريا درھم کوبيده
شده و تارومار گرديده بود.
دارودسته رويزيونيست ھای خروشچفی بعد از غصب قدرت سياسی ،سرمايه
داری را قدم به قدم پياده نموده و آنرا بطورھمه جانبه بسط دادند و
دستاوردھای انقالب سوسياليستی را به باد فنا دادند .چنانچه پرولتاريا و توده
ھای زحمتکش بايد درين کشورھا با جان فشانی دوباره انقالبات پرولتری را
برپا نموده و بورژوازی را بصورت قھری تارومار نمايند.
رويزيونيستھای روسی بزودی توانستند که در رقابت با امپرياليست ھای
غربی برخاسته و به عنوان استعمارگر به امپرياليزم تکامل نمايند .ازاين جھت
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بنام سوسيال امپرياليست مسمی گرديدند .يعنی سوسياليزم در لفظ و امپرياليزم
در عمل .چھره امپرياليستی رويزيونيست ھای خروشچفی در حمله به
چکوسلواکيا درسال  1968به خوبی آفتابی شد .رويزيونيست ھای روسی در
رقابت با امپرياليزم غرب عالوه بر اينکه کشورھای اروپای شرقی را زير
تسلط داشت و رويزيونيستھای حاکم دراين کشورھا به دست نشاندگان شان
تبديل گرديدند ،بلکه بفکر مستعمره و نيمه مستعمره نمودن کشورھای عقب
نگھداشته شده نيزگرديدند و با امپرياليست ھای غربی به رقابت و رويارويی
دراين زمينه پرداختند .دراين زمان خلق ھای آسيا ،آفريقا و امريکای التين
دربرابر امپرياليست ھا و مرتجعين داخلی صف آرايی نموده بودند و بيرق
آزاديخواھی را به احتزاز درآوردند و نقاب را از چھره خاينين و وابسته
امپرياليست ھا پاره نموده بودند و با جديت تمام درباره بيرون راندن
امپرياليست ھا و تارومار نمودن وابستگان شان می رزميدند .درھمين وقت
مبارزات شان را شوروی سوسياليستی پشتيبانی می نمود ،اما رويزيونيست ھا
با غصب قدرت دولتی اين دژ مستحکم را درھم شکسته و با اعمال ديکتاتوری
بورژوايی و به پيش کشيدن طرح ھای برده ساز،زيان بزرگی به جنبش ھای
بين المللی کارگری وجنبش ھای آزاديبخش خلق ھا زدند.
رويزيونيست ھا با تزھای مرتدانه خويش يعنی "حزب عموم خلقی" و"دولت
عموم خلقی" توانستند که ديکتاتوری پرولتاريا را به ديکتاتوری بورژوازی
تبديل کنند .به ھمين دليل برای جلوگيری از انقالبات پرولتری در کشورھای
سرمايه داری و انقالبات دموکراتيک تحت رھبری پرولتاريا در کشورھای
مستعمره ،نيمه فئودال ،يا نيمه مستعمره  -نيمه فئودال شعا رھای کاذبانه "گذار
مسالمت آميز"" ،ھمزيستی مسالمت آميز" و "راه پارلمانی" خود را مطرح
ساختند .اينھا به تحميق توده ھا پرداختند و به روشنفکران و توده ھا توصيه
ميکردند که می شود از راه مسالمت آميز و با احراز اکثريت در پارلمان
بورژوازی به سوسياليزم رسيد .استدالل شان چنين بود که امپرياليزم و
دولتھای مرتجع وقت سرعقل آمده و اجازه ھمکاری را به ما می دھند تا از
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طريق تقويه " سکتور دولتی اقتصادی" و "راه رشد غيرسرمايه داری" ھمراه
با دولت ھای حاکمه بطرف سوسياليزم روان شويم.
رويزيونيست ھا اصل اساسی که تجارب جنبش ھای بين المللی به ارمغان
آورده بود يعنی فقط آزادی را ميتوان از طريق جنگ بدست آورد يا بقول
معروف جنگ را فقط با جنگ ميتوان از بين برد نفی نمودند  ،آنھا به توده ھا
آموزش می دادند که جنگ سبب می شود که جنگ ويران کننده اتمی را بوجود
آورد ،جنگ اتمی "صلح " جھانی را به خطر مواجه می سازد .ايشان جنگ
ھای عادالنه و غيرعادالنه را دريک رديف قرار می دھند .آنھا بعد از کسب
قدرت سياسی ،سياست خارجی شوروی را نفی نموده بجای پشتيبانی از قيام ھا
و جنبش ھای کارگری درکشورھای سرمايه داری و جنبش ھای آزاديبخش در
کشورھای نيمه مستعمره – نيمه فئودالی ،سياست خارجی "ھمزيستی مسالمت
آميز" را اعالم نمودند .آنھا شعار مسالمت آميز را به حيث اصل اساسی جنبش
بين المللی کارگری اعالم نمودند .ازطبقه کارگروجنبشھای کارگری وتوده ھای
زحمتکش خواستند که بايد با طبقه حاکمه مرتجع بصورت مسالمت آميز
مبارزه نموده و نبايد به قھر انقالبی متوسل شوند .لنين مينويسد":سوسياليزم
ماقبل مارکس شکست خورده است .اين سوسياليزم حاال ديگر نه در زمينه
خاص خود ،بلکه بعنوان رويزيونيزم در زمينه عمومی مارکسيزم به مبارزه
ادامه دھد(3) ".
رويزيونيست ھای خروشچفی برای اغفال توده ھا و کشاندن آنھا بدنبال
بورژوازی شعار "جلوگيری از جنگ" را مطرح نمودند .آنھا بدين باوراند که
ھر نوع جنگی امنيت و آرامش مردم را به ھم ميزند ،به ھمين مناسبت برای
"جلوگيری از جنگ" شعارھای مسالمت آميز را مطرح نمودند و در واقع
منظورشان از چنين تبليغاتی عبارت است از خلع سالح خلق ھا و عبارت
است از حفظ صلح و آرامش جھت تآمين منافع امپرياليزم و ايجاد زمينه
مساعد برای استثمار خلق ھا.
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طرح اين مسئله از طرف رويزيونيست ھا صاف و پوست کنده بدور انداختن
آموزش مارکسيزم  -لنينيزم  -مائوئيزم درباره مسئله جنگ و صلح می باشد.
مارکسيزم می آموزد که جنگ منشاء طبقاتی دارد  .در شرايط موجوديت
سرمايه داری وامپرياليزم جنگ ناگزير است  ،امپرياليزم بخاطر رفع
بحران ھای داخلی  ،غارت و چپاول کشورھای تحت سلطه نياز به تقسيم
مجدد ساحه نفوذش دارد و ھمواره بايد که برای غارت و چپاول دست به
جنگ زند  .مارکسيزم صراحتا بيان می دارد که جنگ ماھيت طبقاتی دارد
وبايد که ميان جنگ ھای عادالنه وغير عادالنه فرق گذاشت  ،برای اينکه به
جنگ ھای غير عادالنه پايان بخشيد بايد که توده ھا و حزب کمونيست که
پيش آھنگ طبقه کارگر است به جنگ ھای عادالنه متوسل شوند .
رويزيونيست ھا بر عکس آموزش مارکسيستی می خواھند که با طرح شعار
" جلوگيری از جنگ " از مبارزات بر حق توده ھا عليه امپرياليزم وارتجاع
جلوگيری به عمل آورند وطبقات ستمگر وستمکش را باھم آشتی دھند  .لنين
به صراحت بيان داشت":صلح جھانی تنھا با مبارزه خلق ھای کشورھای
جھان ميسر بوده و نبايد آنرا از امپرياليزم تقاضا کرد" اما رويزيونيست ھا
اين الفبای مارکسيستی را به دور انداخته و توده ھا را وادار به دور انداختن
اسلحه می کنند.
رويزيونيزم دشمن مارکسيزم است ،زيرا که به لباس مارکسيزم عليه مارکسيزم
به مبارزه برخاسته و کوشش می کند که سوسياليزم را به شکل اپورتونيزم آن
احياء نمايد.لنين مينويسد":ديالکتيک تاريخ ،چنان است که پيروزی مارکسيزم
دررشته تئوری دشمنان او را واميدارد که به لباس مارکسيست درآيند ليبراليزم
ميان پوسيده کوشش می کند که بشکل اپورتونيزم سوسياليستی خود را احياء
نمايد .دوره تدارک نيرو برای نبردھای عظيم را ،آنھا يعنی امتناع از اين
مبارزات تفسير می کنند ،آنھا بھبود وضعيت بردگان را برای مبارزه برضد
بردگی مزدوری به اين معنی تشريح می نمايند که بردگان حق آزادی خود را
به پول سياھی فروخته اند .با جبن و ترس "صلح اجتماعی" )يعنی صلح با برده
داری( و چشم پوشی از مبارزه طبقاتی وغيره را ترويج می کنند .اينان در
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ميان عمال پارلمان سوسياليست و انواع پشت ميزنشين ھای جنبش کارگری و
از روشنفکران "سمپاتيزان" تعداد کثيری طرفدار دارند(4)".

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

دولت عموم خلقی نفی ديکتاتوری پرولتاريا
ھمانطوريکه گفتيم که رويزيونيستھا ھسته اصلی و انقالبی اساسات مارکسيزم
 لنينيزم را بدور می اندازند؛ يکی از اساسی ترين حلقه کليدی مارکسيزمديکتاتوری پرولتارياست که رويزيونيست ھا آنرا نفی می نمايند .ھمانطوريکه
بدون حزب انقالبی مارکسيستی  -لنينيستی  -مائوئيستی و تآمين رھبری طبقه
کارگر درانقالب ،انجام انقالب سوسياليستی درکشورھای سرمايه داری
امپرياليستی و انقالب دموکراتيک نوين در کشورھای تحت سلطه غير ممکن
است؛ به ھمان اندازه بدون موجوديت ديکتاتوری پرولتاريا و رسيدن به جامعه
کمونيستی )جامعه بدون طبقه( غير ممکن است .اما رويزيونيست ھا اين اصل
اساسی مارکسيستی با طرح شعارھای رياکارانه "دولت عموم خلق""،حزب
عموم خلق" و "دموکراسی عموم خلق" آنرا عمال نفی نموده و کشور شوراھا
را به سمت بورژوازی سوق دادند .درجامعه ما نيز دنباله روانان
رويزيونيستھای خروشچفی با طرح شعار "دموکراسی برای ھمه طبقات نه
يک طبقه خاص" )جريده خلق( به نفی ديکتاتوری پرولتاريا و تامين رھبری
طبقه کارگر در انقالب پرداختند وحاضر و آماده به سازش با رژيم ھای حاکمه
گرديدند.
مسئله ديکتاتوری پرولتاريا مسئله اساسی مارکسيزم است.ھمانطوريکه
مارکس خاطر نشان ساخت که "من وجود طبقات و يا مبارزه طبقاتی را کشف
نکرده ام ،تاريخ نويسان بورژوايی سالھا قبل از من تکامل تاريخی مبارزه
طبقاتی را و اقتصاد دانان بورژوايی نيز ساختمان اقتصاد آنرا توضيح داده
بودند .آنچه که من انجام دادم:
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 .1من ثابت نمودم که وجود مبارزه طبقاتی تنھا مربوط به يک دوره
مشخص از تکامل توليد است.
 .2مبارزه طبقاتی جبرا به ديکتاتوری پرولتاريا منجر می گردد .
 .3ديکتاتوری پرولتاريا صرف مرحله دوران گذار به جامعه ی بی طبقه
ومرحله از بين بردن ھمه طبقات را تشکيل می دھد(5)".
مارکس دراينجا به صراحت اظھار می دارد که فقط وفقط ديکتاتوری پرولتاريا
ميتواند جامعه را به سمت جامعه بدون طبقه سوق دھد .يعني در سراسر دوره
سوسياليستي و تا رسيدن به جامعه بدون طبقه ديكتاتوري پرولتاريا الزامي
است .اما رويزيونيست ھا اين ھسته انقالبی را بدور انداخته و آنرا نفی نموده
اند" .رويزيونيست ھای خروشچفی با طرح دولت عموم خلقی در واقع مخالفت
قاطع شان را عليه ديکتاتوری پرولتاريا درحالی تبارز دادند که حاکميت
دولتی را تمام وکمال بصورت محکمی دردست داشتند(6)".
رويزيونيست ھا به اين طريق دولت شوراھا را يک دولت غير طبقاتی اعالم
نمودند ،اين نحوه استدالل تمامی امپرياليست ھا و مرتجعين می باشد که
دولتھايشان را غير طبقاتی قلمداد نموده و می گويند که درخدمت ھمه افراد
جامعه قرار دارد.
مارکسيزم می آموزد که دولت دارای خصلت طبقاتی است.دولتی بدون خصلت
طبقاتی ،دولتی که ابزاری در دست يک طبقه برای سرکوب طبقه ديگر نباشد
وجود ندارد.لنين درباره خصلت طبقاتی دولت دربرابر کائوتسکی به انگلس
استناد جسته و می نويسد ":نه تنھا دولت باستانی و فيودالی ،بلکه دولت
معاصر ھم آلتی است برای استثمار کار و مزدوری بتوسط سرمايه ")اثر انگلس
درباره دولت( " ،از آنجا که دولت فقط موسسه گذرنده ايست که درمبارزه و
انقالب بايد از آن استفاده کرد تا دشمنان خود را قھرا سرکوب ساخت .لذا سخن
گفتن درباره دولت خلقی آزاد خام فکری مطلق است ،مادامی که پرولتاريا
ھنوز به دولت نيازمند است ،اين نيازمندی از لحاظ مصالح آزادی نبوده ،بلکه
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به منظور سرکوب دشمنان خويش است ،وھنگاميکه سخن گفتن درباره آزادی
ممکن می گردد ،آن گاه دولت به معنی اخص کلمه ديگر موجوديت خود را از
دست می دھد) ".از نامه انگلس به ببل مورخه  28مارس " ،( 1875دولت چيزی نيست
جز ماشينی برای سرکوبی يک طبقه از طرف طبقه ديگر و درجمھوری
دموکراتيک ھم اين نقش وی به ھيچوجه کمتر از نقش وی در رژيم سلطنت
نيست) (7)".ازپيشگفتار انگلس برای کتاب مارکس بنام "جنگ داخلی"( به ھمين طريق
مارکس برای رسيدن به جامعه کمونيستی روی ديکتاتوری پرولتاريا تآکيد
ميورزد و می نويسد":بين جامعه سرمايه داری و جامعه کمونيستی يک دورانی
از دگرگونی ھای انقالبی وجود دارد  ،اين دوران ھم چنين يک دوران گذار
سياسی را نيز در بر می گيرد که دولت نمی تواند چيزی ديگری باشد به
جزء ديکتاتوری پرولتاريا (8) ".لنين در ارتباط مبارزه طبقاتی و ديکتاتوری
پرولتاريا می نويسد":تنھا با برسميت شناختن مبارزه طبقاتی کسی مارکسيست
نمی شود  ...مارکسيزم را صرف به علم مبارزه طبقاتی منحصر کردن عبارت
است از تحريف مارکسيزم و عبارت است از قابل قبول ساختن آن برای
بورژوازی .مارکسيست تنھا کسی است که مبارزه طبقاتی را به شمول
ديکتاتوری پرولتاريا قبول داشته باشد (9)".اين گفته لنين را جنبش انقالبی
انترناسيوناليستی در بيانيه سال  1984خويش عميقتر شکافته و مھم ترين اصل
مائوئيستی يعنی "تئوری ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا " را محک
تشخيص مارکسيزم از رويزيونيزم دانسته و بيان نموده که":در پرتو
پيشرفتھای گرانبھای حاصله از طريق انقالب فرھنگی پرولتاريايی تحت
رھبری مائوتسه دون ،معياری که لنين ارائه کرد عميقتر شده است .اينک
ميتوان گفت فقط مارکسيست کسی است که نه فقط قبول مبارزه طبقاتی را
بقبول ديکتاتوری پرولتاريا ارتقاء می دھد ،بلکه موجوديت عينی طبقات،
تضادھای آنتاگونيستی طبقاتی و ادامه مبارزه طبقاتی تحت ديکتاتوری
پرولتاريا در سراسر دوره سوسياليزم تا کمونيزم را قبول کند .ھمانگونه که
مائو با قدرت بيان داشت" :ناروشنی درمورد اين مسئله به رويزيونيزم
ميانجامد (10) ".لنين ھمينقدر که عليه سيستم منحط سرمايه داری مبارزه نمود،
به ھمان اندازه عليه انديشه ھای انحرافی رويزيونيزم و اپورتونيست ھای
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رنگارنگ بين الملل دوم مبارزه نمود و چھره خاينانه شان را افشاء ساخت،
انديشه ھای زھر آگين رفرميستی ،سازش طلبانه شان را با رژيم ھای ارتجاعی
و ھم چنين نفی ديکتاتوری پرولتاريا در دوران سوسياليزم را به باد انتقاد
گرفت .اوتاکيد داشت که در سراسر دوره سوسياليزم ديکتاتوری پرولتاريا،
امری الزامی است ،زيرا فقط از دشمنان طبقاتی اسلحه شان گرفته می شود.
آنھا به دشمنان بدون اسلحه تبديل می گردند ،اما در اين دوره قدرت مقاومت
و مبارزه شان برای احياء مجدد سرمايه داری صد برابر می گردد .لنين می
نويسد" :طبقه استثمارگر يعنی مالک و سرمايه دار درشرايط ديکتاتوری
پرولتاريا ھنوز از بين نرفته و نمی تواند ھم به يکبارگی از بين برود.
استثمارگران اگر چه سرکوب شده اند ولی ھنوز نابود نگرديده اند آنھا دارای
پايه مادی بين المللی چون سرمايه بين المللی اند وجود شان نيز برخی از آن
اند .آنھا ھنوز بعضی وسايل توليد را در اختيار دارند .نيروی مقاومت آنھا فقط
به خاطر سرکوب شدن شان صد چند و ھزارچند بيشتر شده است" .برتری"
آنھا در اموراداری دولتی ،ارتش و اقتصاد به آنھا چنان تفوق ميبخشد که
اھميت آنھا در مقايسه با سھم اجتماعی شان بيشتر شده است (11)".لذا تا محو
کامل طبقات ھيچگاه نميتوان ديکتاتوری طبقه کارگر را حذف نمود و مبارزه
طبقاتی را پايان يافته تصور کرد .برای پايان دادن به طبقات و ھر نوع دولتی
ديکتاتوری پرولتاريا الزامی است.
رويزيونيست ھا به اين امر مارکسيستی خيانت ورزيده و به جای ديکتاتوی
پرولتاريا ديکتاتوری بورژوايی را زير نام " دولت عموم خلقی " مستقر
نمودند .درحاليکه موجوديت دولت ،خود نشانه ای از طبقات است ،زيرا دولت
حافظ منافع يک طبقه و آله ای برای سرکوب طبقه ديگر است .تا زمانيکه
دولت وجود داشته باشد موجوديت طبقات الزامی است .اگر اين دولت،
ديکتاتوری پرولتاريا نباشد ،پس ديکتاتوری بورژوازی است.
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حزب عموم خلقی :
رويزيونيست ھای خروشچفی اعالن نمودند که حزب کمونيست شوروی ديگر
حزب طبقاتی نبوده ،بلکه حزب عموم خلق است .از زمانيکه ماترياليزم
ديالکتيک توسط مارکس مطرح گرديد .اين مسئله بصراحت بيان گرديد که
حزب ماھيت طبقاتی دارد و ھيچگاه نمی تواند مافوق طبقات باشد.مائوتسه
دون دراين باره می گويد که درجامعه طبقاتی ھيچ فکر و انديشه ای نيست که
بدان مھر طبقاتی نخورده باشد .لذا ھر حزب سياسی نمايندگی از يک طبقه
خاص می نمايد .حزب کمونيست بنا بگفته استالين ھيچ چيز ديگری نمی تواند
باشد جز ستاد جنگی پرولتاريا ،پيشوای سياسی طبقه کارگر ،جزء الينفک
طبقه کارگر و دسته متشکل طبقه کارگر .ھيچ حزبی از آسمان فرود نيامده و
نمی تواند که مافوق طبقات باشد .اما رويزيونيست ھای روسی اين قانون عام
مارکسيستی را فراموش نمودند و بعد از کسب قدرت سياسی در شوروی اعالن
نمودند که حزب کمونيست شوروی يک حزب عموم خلقی است .يعنی حزبی
است مافوق طبقات که به ھيچ طبقه ای تعلق ندارد .اين ھا با اين شعارھای
کاذبانه چھره خاينانه بورژوازی که درزيرنقاب مارکسيزم  -لنينيزم عرض
وجود نموده بود پنھان نمودند ،بدين طريق رويزيونيست ھا تمامی اساسات
مارکسيستی را تحريف نموده و ھسته انقالبی آنرا بدورانداختند.لنين
رويزيونيست ھا را به باد تمسخر گرفته می نويسد" :کليه آموزش ھای مربوط
به سوسياليزم غير طبقاتی و سياست غير طبقاتی مزخرفات پوچی از آب در
می آيند"(12) .

دموکراسی عموم خلقی :
رويزيونيست ھا با طرح اين شعار خواستند که دموکراسی را نيزمافوق طبقات
قلمداد نمايند به ھمين لحاظ شعار دموکراسی "عموم خلقی" را پيش کشيدند.
اين بدان معنی است که دموکراسی برای ھمه افراد جامعه است و مربوط به
يک طبقه خاص نيست! اما دموکراسی از نظر مارکسيزم معنی و مفھوم
طبقاتی را دارا است ،کمونيست ھا آشکارا اعالم می نمايند که آنھا خواستار
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دموکراسی برای پرولتاريا و ھمه ای اقشار زحمتکش بوده و طرفدار اعمال
ديکتاتوری پرولتاريا بر عليه بورژوازی و مرتجعين است .مفھوم مقوله
"دموکراسی عمومی خلقی" رويزيونيستھا ھمانند شعار ھای کاذبانه
امپرياليستھا درباره دموکراسی است .امپرياليستھا مرتب شعار دموکراسی ناب
و دموکراسی برای ھمه افراد را سر می دھند  .آنھا می خواھند طوری وانمود
کنند که دولت و دموکراسی مربوط به ھيچ طبقه ای نيست بلکه مافوق ھمه
قرار دارند .رويزيونيست ھای روسی نيز با طرح شعار "دموکراسی عمومی
خلقی" بدنبال امپرياليست ھا درحرکت اند  .درجامعه ايکه به طبقات متخاصم
تقسيم شده باشد دموکراسی خصلت طبقاتی دارد ،دموکراسی که درخدمت
طبقه حاکمه باشد بر بقيه ديکتاتوری اعمال می نمايد .در دنيايی که با تقسيمات
عميق طبقاتی و نابرابری عميق اجتماعی رقم ميخورد ،صحبت از دموکراسی
بدون ماھيت طبقاتی حرفی بی معنا است .ھيچگاه در جامعه طبقاتی دموکراسی
نمی تواند برای ھمه باشد،ھرطبقه ايکه حکومت ميراند دموکراسی در خدمت
آن طبقه خواھد بود .اگر بورژوازی قدرت را دردست داشته باشد دموکراسی
درخدمت بورژوازی قرار دارد وھرگاه پرولتاريا در رآس قدرت سياسی قرار
داشته باشد درآن صورت دموکراسی درخدمت پرولتاريا و ديگراقشار جامعه
قرار خواھد داشت و بر بورژوازی ديکتاتوری اعمال می نمايد .
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ايجاد "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
به عنوان
نماينده فکری و سياسی رويزيونيست ھای
روسی در افغانستان
افغانستان تا نيمه دھه پنجاه ميالدی در وابستگی امپرياليست ھای غربی حيات
خويش را سپری می نمود .بعد از کسب قدرت رويزيونيست ھا در شوروی،
کشور"شوراھا" برای غارت و چپاول کشورھای عقب نگھداشته شده به رقابت
به امپرياليست ھای غربی پرداخت ،که افغانستان يکی از صحنه ھای کشمکش
ازين رقابت ھا است.
داودخان بعد از اينکه به صدارت رسيد در سال  1953خواھان کمک نظامی
از امريکا گرديد ،اما امريکا اين کمک را مشروط به شامل شدن در افغانستان
به پيمان ناتو نمود واز طرف ديگر درھمين سال امريکا به پاکستان کمک
نظامی نمود که اين امر داود خان را پريشان خاطر نمود و داودخان تحقق اين
کمک ھا را برای امنيت افغانستان خطرناک تلقی نمود ،در سال  1954که
ريچاردنيکسون به افغانستان سفر نمود ،داودخان دوباره از وی رسما تقاضای
کمک نظامی را نمود ،ولی نيکسون بازھم تعھد افغانستان را به پيمان ناتو
خواست ،دولت افغانستان در حال بررسی اين قضيه ماند ،درھمين زمان
داودخان خواھان کمک از شوروی بود ،خروشچف که منتظر چنين فرصتی
بود که افغانستان را متمايل بخود ساخته تا از لحاظ اقتصادی و نظامی به آن
وابسته باشد ،لذا به تقاضای دولت افغانستان لبيک گفت .قرضه ای به مبلغ سه
و نيم ميليون دالر به افغانستان داد که توسط اين قرضه سيلوی مرکز و گدام
ھای غله ساخته شد.
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درسال  1955ھيات دولتی و حزبی به رھبری خروشچف و بولگانين از
افغانستان بازديد نمودند ...يکصد ميليون دالر قرضه ای برای " کمک ھای
اقتصادی" وعده داده و در ضمن وعده کمک نظامی که مقدار آن نامعلوم بود
به افغانستان داده شد و اين "کمک"ھای اقتصادی و نظامی وابستگی داود خان
را نسبت به شوروی بيشتر ساخت تا اينکه بفکر پياده نمودن طرح وبرنامه ھای
خروشچف در افغانستان برآمد .گرچه دراين زمان امريکا بيکار ننشست و
بخاطر جلوگيری دولت افغانستان از وابستگی کامل شوروی برای ساختن
شھر لشکرگاه آماده کمک و قرضه گرديد که از اين به بعد افغانستان در
معرض رقابت امپرياليزم امريکا و سوسيال امپرياليزم شوروی قرار گرفت.
درسال  1958اسلحه و وسايل تخنيک شوروی به افغانستان سرازير شد،
متخصصين روسی تشکيالت اردوی افغانستان را گسترش دادند .چنانچه سه
قول اردو ،فرقه ،لواھا و غند ھای مستقلی را در کابل و واليات تشکيل نمودند.
از جمله قول اردوی مرکزی که دارای سه فرقه ) 8 – 7و (11بود که بالترتيب
در ريشخور ،قرغه و ننگرھار موجوديت داشت .ھمچنين قول اردوی قندھار،
نيز دارای سه فرقه بود .قول اردوی پكتيا نيز داراي سه فرقه يكي بنام فرقه 12
درگرديز ،ديگري فرقه 14غزني و سومي فرقه  25در خوست بود .فرقه
مستقل  17درھرات ،فرقه  18در مزار و فرقه  20در نھرين تشکيل داده شد.
ھمچنان بعضی غندھا و لواھا بنابر اھميت استراتژيکی استقامت ھائی ايجاد
گرديد و باالخره سه قول اردو در سرحدات با پاکستان جابجا شد.
تمامی اين اردو توسط سالح ھای روسی مجھز شدند ،اما اکثريت اين سالح ھا
برای روسھا ،نا کارآمد و از مد افتاده بود که باالی افغانستان بفروش رسانده
شد .اين ھم يکی ديگر از غارت و چپاول سوسيال امپرياليزم روس بود .چنانچه
استر جنرال محمد نبی عظيمی يکی از بلند پايه ترين اعضای پرچمی ھا است
که از ابتدای قدرت گيری "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" تا زمان سقوطش
و بخصوص در زمان پرچمی ھا چندين مدال "افتخار" به خاطر قتل و کشتار
مردم بی گناه و بخاطر موفقيت ھای نظامی در جنگ ھا مانند پيروزی در
جنگ جالل آباد  ...به سينه اش نصب گرديده است و خودش نيز به گرفتن اين
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مدال ھا مباھات وافتخار می کند  .دراين باره می نويسد .... " :اما اکثر اين
سالح ھا و تخنيک ھای محاربوی در جنگ عمومی دوم استعمال شده بودند و
تقريبا در شوروی و کشورھای سوسياليستی از مد افتاده و در برخی موارد
حتی فابريکه ھای توليدات آن ھا مسدود شده بود و پرزه جات آن به ندرت در
شوروی پيدا می شد .اين سالح ھا ،رنگ آميزی شده ،به خوبی روغن زده و
بسته بندی شده گرديده بودند ،تعدادی از آنھا واقعا جديدا توليد شده بود و چون
در اردوی شوروی از آن استفاده نمی شد ،به افغانستان ،ويتنام ،مصر و ساير
کشورھا فروخته می شد و يا بعنوان کمک ھای بالعوض و يا قرضه ھای
طويل المدت تحويل داده می شد ،تا برای توليدات سالح و تخنيک جديدتر
شوروی که با سالح و تخنيک ناتو ھمسری کرده بتواند ،امکانات پولی و
اقتصادی تکاپو گردد .اسلحه و تخنيک فوق به پرسونل فنی و مسلکی و
تخنيکی ضرورت داشت .پس کورسھای عاجل و قصيرالمدت افسری در اردو
تاسيس شد ،ماھران و نظاميان روسی فرا خوانده شدند و افسران اردو ،بعد از
سپری کردن امتحانات کانکور جھت فراگرفتن علوم فنی و مسلکی )درمرحله
اول( به شوروی فرستاده شدند ...تکتيک محاربه نيز تغيير خورد و باعث
تغييرات درتعليمات نامه ھا گرديد .تعريف نامه ھاي سالح تغيير كردند وترجمه
شدند ،ديگرگوني وسعی در تمام عرصه ھاي نظامي ايجاد گرديد (13)".گرچه
کتاب اردو و سياست خود نياز به نقد و بررسی دارد که در وقت و شرايط
مناسب بايد به اين کار اقدام نمود .اما غرض از آوردن نقل و قول و استفاده از
کتاب مذکور بخاطر اينست که خوانندگان متوجه شوند که اعضای بلند پايه
حزب رويزيونيستی نميتوانند که از بسا مسائل و چپاولگری سوسيال امپرياليزم
چشم پوشی نمايند.
طبق اظھاريه آقای عظيمی افغانستان حتی در زمان صدارت داودخان از لحاظ
اقتصادی به شوروی وابستگی پيدا نموده بود که حتی تعليم نامه ھای نظامی
افغانستان تغيير می يابد يعنی از سبک غربی به سبک تعليمات نظامی روسی
تغيير می خورد .افسران تحت تربيه متخصصين روسی قرار می گيرند.
موضوع ديگری که در اينجا بيان ميشود خصلت امپرياليستی رويزيونيستھای
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روسی است که ھمراه با صدور کاال متخصصين اش را نيز به کشور ھا گسيل
می دارند .لنين خصوصيات امپرياليزم راچنين توضيح مي دھد ومي گويد كه
ھمراه با صدور كاال متخصيصين خود را نيز به كشورھاي نيمه مستعمره
گسيل مي دارند .به خوبی ديده ميشود که سوسيال امپرياليزم شوروی از طرفی
سالحھا و تجھيزات را به افغانستان می دھد که ديگر برای روسھا قابل استفاده
نبوده و يا بقول عظيمی "از مد افتاده و حتی فابريکات توليدات آنھا بسته شده
و پرزه جات آنھا به ندرت در شوروی پيدا ميشود" اين سالح کھنه و فرسوده
را با مھارت تمام " رنگ آميزی  ،روغن زده وبسته بندی ميگردد " و باالی
افغانستان ،ويتنام ،مصر و ...بفروش می رسانند ،از طرف ديگر با فروش اين
مواد بنجل می خواھند تا "برای توليدات سالح و تخنيک جديد شوروی که با
سالح وتخنيک ناتو ھمسری کرده بتواند امکانات پولی و اقتصادی تکاپو"
نمايد.اين خصيصه ذاتی ھر امپرياليست است که برای مرفوع نمودن نيازمندی
ھای اقتصادی  -نظامی بازار فروش برای مواد بنجل خويش پيدا نموده و
مواد خام کشورھا را غارت نمايد .شوروی بعد از سال  1953ازين خصيصه
مجزا نبود.
"بعد از آنکه اولين ھيئت نظامی اتحاد شوروی در سال  1959برياست جنرال
شوروی در جنگ عمومی دوم مارشال "دی  .دی سو لوفسکی" به کابل رسيد
تا در مورد عصری ساختن و مجھز نمودن اردوی افغانستان به محمد داود
کمک کند و مدت سه سال دراين زمينه تالش کرد .ھيات ھای نظامی زيادی
به افغانستان خاصتا در دھه مشروطيت از اتحاد شوروی چه به شکل مخفيانه
)تاکيد از من است( و چه به شکل علنی آمدند و رفتند ...بعد از رفتن مارشال
مذکور ،يکبار ديگر سيل کمک ھای نظامی در افغانستان سرازير گرديد(14)".
بعد از اينکه رويزيونيست ھای روسی مطمئن گرديدند که توانسته اند انديشه
ھای زھر آگين شان را در نھاد داود تزريق نمايند بفکر عصری ساختن و
مجھز نمودن اردوی افغانستان به منظور سرکوب بيرحمانه مبارزات
آزاديبخش اين کشور برآمدند ،و مدت سه سال به اشکال مخفيانه وعلنی در
رفت و آمد و فعاليت ھای سياسی برای تزريق انديشه ھای زھر آگين شان
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خبودند تا اينکه موفق به پيدا کردن يک نيروی بی اراده شوند و آنھا را دور
ھم جمع کنند" ...گرد ھم مخفيانه جمع می شدند و درباره جھان بينی علمی و
ايدئولوژی مارکسيزم  -لنينيزم به بحث و تبادل نظر می پرداختند ،سردمداران
اين گروپ را نورمحمد تره کی ،ببرک کارمل ،مير اکبر خيبر و طاھر بدخشی
تشکيل می دادند .آنھا بالفاصله بعد از انفاذ قانون اساسی جديد اولين کنگره
حزبی خويش را که بنام کنگره موسس ياد می شد،تاسيس نموده و حزب خويش
را بنام "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" مسمی ساختند (15)".آقای عظيمی
نامی از داود خان و نوراحمد اعتمادی در اين کنگره موسس نمی گيرد ،اين
دونفر نيز از اعضای برجسته پرچمی ھا بودند و روابط نزديک ايشان با
کارمل رويزيونيست ھا را موفق ساخت که در ديد و بازديدھای مخفيانه نماينده
فکری و سياسی سوسيال امپرياليزم را در محور يک حزب جمع نمايند .در
حاليکه خود آقای عظيمی به روابط نوراحمد اعتمادی با پرچمی ھا ،داود و
روسھا اذعان دارد ،اما می خواھد که اينھا را بازھم از لست اين حزب خارج
سازد .زمانيکه نوراحمد اعتمادی بر کرسی صدارت تکيه ميزند آقای عظيمی
درباره وی می نويسد" :او روابط خود را با محمد داود و برادرش نيز حفظ
نموده بود .درعين زمان احساس ميگرديد که روابط نزديکی با اتحاد شوروی
دارد ،و حمايت غيرمحسوس وی از اعضای پرچم حزب د  .خ  .ا تا حدود
زيادی در بين روشنفکران و جوانان شايع بود (16)".به ھمين ترتيب آقای
عظيمی از قول کشککی در ارتباط استعفای داودخان از صدارت و اھداف
آينده اش می نويسد":محمد داود خان گمان می کرد و در نظر داشت که موقتا
از صحنه سياست کنار برود و اميدوار بود بعدا در راس يک حزب سياسی
قرار گرفته و امور کشور را اداره کند (17)".اين اميدواری رسيدن به قدرت
دوباره ھمان وعده ھايی است که رويزيونيست ھای روسی برايش داده بودند
و حزب سياسی اش ھمان روابط با پرچمی ھا و در قدم اول "حزب
دموکراتيک خلق افغانستان" بود .چنانچه بعد از کودتای  26سرطان اکثريت
اعضای کابينه داودخان را خلقی و پرچمی ھا تشکيل ميدادند و به ھمين خاطر
ھم بود که خلقی ،پرچمی ھا برای داودخا ن تا زمانيکه به رويزيونيست ھای
روسی بی عالقه نشده بود گلوپاره نمودند و تود ه ھا و روشنفکران را به اتحاد
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با وی در يک جبھه فرا می خواندند و می گفتند که اين رژيم ميتواند به رژيم
سوسياليستی ارتقاء نمايد .رويزيونيست ھای روسی باالخره از طريق داود و
نفوذ نمودن در اذھان تره کی ،کارمل ...موفق به ايجاد حزب دلخواه شان در
افغانستان گرديدند.
رويزيونيست ھای "خلق و پرچم" برای به انحراف کشاندن جنبش توده ھای
خلق چه در زمان رژيم ستم شاھی و چه در زمان رژيم فاشيستی داود خدمت
شايانی به اين رژيم ھای ارتجاعی و سوسيال امپرياليزم نمودند ،بويژه در
اواخر رژيم ديکتاتوری فاشيستی داودخان که قانون جزا را به ميان آورد و از
طريق اين قانون ھرنوع آزادی ھای سياسی و اجتماعی را از توده و
بخصوص روشنفکران غصب نمود ،اين باند ضد خلقی برای قانونی ساختن و
مشروع نشان دادن آن ،چه تبليغات و آستان بوسی به درگاه رژيم ارتجاعی که
نکردند و به توده ھا اين را تفھيم مينمودند که بايد با اين رژيم جبھه متحد
ساخت ،زيرا که اين رژيم بطرف سوسياليزم می رود.
اين باند ضد توده ای با اين تبليغات عوام فريبانه می خواست که رژيم فاشيستی
را به جای "سوسياليزم" جا بزنند و به نزد توده ھا سوسياليزم را بد نام کند،
زيرا وظيفه اصلی تمامی رويزيونيست ھا مبارزه عليه سوسياليزم و کمونيزم
است.چنانچه اين دار و دسته بعد از بدست گرفتن قدرت سياسی خدمت شايانی
به اربابان امپرياليستی شان نموده وزير لوای سوسياليزم و کمونيزم فقط وفقط
کمر را برای بد نام کردن سوسياليزم بسته بودند ،چنانچه از زمان دوره
مقاومت تا کنون باند ھای جنايت کار جھادی -طالبی و اربابان امپرياليستی شان
تمامی جنايات ضد بشری شانرا به حساب کمونيزم گذاشتند و به توده ھا نيز اين
احساس را بوجود آورد که تا ھمين حاال اين باند رويزيونيست را کمونيست
می نامند .اين ذھنيت نه تنھا در توده ھا نفوذ نموده ،بلکه عده کثيری از جوانان
تحصيل کرده نيز آنھا را بنام "کمونيست" می نامند.
تجارب تاريخی بخوبی نشان داد،زمانيکه وظيفه اين باند )بدنام نمودن کمونيزم(
به پايان رسيد حتی نام حزب شان را تغيير دادند و باالخره به يکبارگی فاتحه
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"انقالب ثور" را خواندند .قدرت را دو دسته به امپرياليست ھای غربی
نمايندگان فکری و سياسی شان تسليم نمودند و خود شان نيز زير اين لوای
تجاوز خزيده و در خدمت امپرياليزم قرار گرفته و با برادران تنی)جھادی ھا(
يکجا مصروف سرکوب و کشتار مردمان بی گناه اين مرز و بوم ميباشند.
امروز رسالت و وظيفه سترگ ھمه نيروھای کمونيست است که برای افشاء
کردن چھره خاينانه اين باند خاين که در زير لوای مارکسيزم ،کمونيزم را در
ذھنيت توده ھا مغشوش نمودند .مبارزه جدی و بی امان نمايند ،در اين نوشته
خواھيم کوشيد تا مرز ميان کمونيزم و رويزيونيزم به خوبی نشان داده شود و
اين مطلب واضح گردد که "خلقی،پرچمی" ھا کمونيست نبوده،بلکه
رويزيونيستھای تمام عيار بودند که با پيروی از اربابان سوسيال امپرياليستی
اش برای بد نام کردن کمونيزم عرض اندام نموده بودند .اين وظيفه را برای
حفظ منافع سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم به خوبی انجام دادند و کشور نيمه
مستعمره را به مستعمره کامل تبديل نمودند .
حال بد نيست مرور کوتاھی درباره شخصيت تره کی داشته باشيم.
*************************************************

تره کی ،کی بود؟
بد نيست ابتدا درمورد شخصيت تره کی سخنان استر جنرال محمد نبی عظيمی
يکی از کدر ھای مرکزی "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" شاخه پرچم را
بشنويد و بعدا درباره شخصيت آن به قضاوت بنشينيم .آقای عظيمی دراين باره
مينويسد ":او درکودکی در کويته تا صنف چھارم ابتدايی تحصيل کرد و بعدا
بعنوان کاتب در شرکت پشتون تريدينگ کمپنی قندھار شامل کار شد .سپس به
حيث نماينده ھمين شرکت به بمبئی رفت ،درآنجا با لسان اردو و انگليسی آشنا
شد .در بازگشت مدتی در وزارت فوايد عامه کارکرد و سپس به حيث محرر
مجله اقتصاد توسط عبدالمجيد زابلی)(1که ھم قبيله وی بود مقررگرديد.
.1

عبدالمجيد زابلی يکی از تاجران بزرگ يعنی از کمپرادوران آن دوران می باشد .
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وی بعدا به صفت مدير پطرول در شرکت انحصارات پطرول وشکر نيز کار
ميکرد ".اما از اثر دست بازی در کوپون ھای پطرول از کار برکنار شد و
زابلی او را به تجارتخانه شخصی خود گماشت.اما بنا به روايتی از آنجا ھم به
علت اختالس در مصارف تعمير رانده شد ".اما اين گفته مخالفين تره کی بود،
تره کی در دوران شاه محمودخان به حزب ويش ځلميان پيوست و بعد از آنکه
تعدادی از اعضاء حزب مذکور حبس شدند .تره کی ھم از وفاداری خويش به
صدراعظم )تاکيد از من است( شايد بوسيله زابلی اطمينان بخشيد و به حيث
آتشه مطبوعاتی در واشنگتن مقرر شد ...می گويند به خرافات نيز باور داشت
اما دارای ھيچگونه نبوغ ،خالقيت و قدسيت نبود ...جاه طلبی و خويشتن بينی
را حفيظ ﷲ امين دروجود او پرورش داد ،تا به جنون کيش شخصيت تبديل
گرديد .ھنگاميکه او را نابغه گفتند ،ستاره شرق خواندند ،آموزگار توانا
شمردند ،پدر ملت خطاب کردند ،خود را مقدس شمرد ،مغرور و مست
)(18
گرديد"
طوريکه قبال ھم بيان نمودم که امپرياليست ھا و سوسيال امپرياليست ھا،
ھميش به دنبال عناصر بی اراده ،متزلزل ،جاه طلب و در آخرين تحليل ميھن
فروش ميگردند تا که حلقه غالمی را بگوش اندازد به ھمين قسم بھترين نيرو
برای سوسيال امپرياليست ھا "حزب دموکراتيک خلق افغانستان " و شخص
تره کی که از خود طبق اظھار آقای عظيمی اراده ای نداشت بود ،که بايد در
راس رھبری حزب قرار می گرفت و روس ھا نيز رھبری تره کی را در
حزب به نفع خود دانسته وی را در اين مقام ياری نمودند .چنانچه تا آخر
عمرش به آنھا وفادار ماند وحتی در زمان مرگ ھم منتظر کمک شان بود.
حال برگرديم به بحث آقای عظيمی .ما به اختالس و دست برد زدن ھايش در
کوپون ھای پطرول کار نداريم و نمی خواھيم که روی اين موضوع زياد بحث
نماييم ،موضوع بحث ،مسئله شخصيت سياسی اش می باشد که پيوند با زندگی
شخصی او)اختالس و دست برد زدن ھا( دارد .گرچه تره کی از يک خانواده
بی بضاعت بود چنانچه درجه تحصيلش نيز بيانگر اين مدعا است ،در مسائل
سياسی گرچه منشاء طبقاتی نقش زيادی بازی ميکند ،اما اساس موضع طبقاتی
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است که عملکرد يک فرد را محک ميزند .ھمانطوريکه انگلس در خانواده ای
بی بضاعت به دنيا نيامد ،اما تا آخر عمر از موضع طبقاتی طبقه کارگر دفاع
نمود و برای پاکيزگی مارکسيزم در مقابل اپورتونيزم جانانه دفاع نمود ،اما
خروشچف در خانواده ای بی بضاعت به دنيا آمد و پدرش يک کارگر بود،
خروشچف به طبقه اش خيانت کرد و آن ھا را در شوروی از مسند قدرت به
زير کشيد به ھمين ترتيب تره کی گرچه از خانواده ای بی بضاعت بود ،اما
ھيچگاه در خدمت طبقه ستمکش قرار نگرفت ،و از دوران آشنايی با سياست
)ويش ځلميان( تا آخر شخصی بود متملق ،چاپلوس ،خادم درگاه طبقه حاکمه،
او ھيچگاه مبارزه به خاطر توده ھا نکرد ،بلکه مبارزه اش در زمان "ويش
ځلميان "در خدمت خانواده سلطنتی قرار داشت،ھمان طوريکه تمام اعضای
"ويش ځلميان" دستگير و زندانی ميشوند ،آقای صدراعظم به خاطر نزديکی
روابط با تره کی به او لطف نموده و به آمريکا برايش وظيفه می دھد شايد ھم
به پاس خدمت بدام انداختن اعضای "ويش ځلميان" اين وظيفه به عنوان پاداش
داده شده باشد .اينک بحث "ويش ځلميان " را از ديدگاه دستگير پنجشيری که
خودش از وفاداران تره کی است پی ميگيريم" :دراوايل ماه ثور 1949نخستين
کنگره آن )ويش زلميان( درمنزل نورمحمد تره کی در قلعه عبدالمجيد زابلی
واقع داراالمان گشايش يافت"...ويش زلميان" رئيس و منشی نداشته،توسط
ھيئت مديره رھبری می شد ...ھيئت مديره از سوی کنگره انتخاب می شد در
ترکيب نخستين ھيئت مديره نورمحمد تره کی ،عبدالرئوف بينوا ،قيام الدين
خادم و محمد ارسالن سليمی انتخاب شده بود") (1آقای پنجشيری به تعقيب اين
گفته مينويسد که داکتر عبدالرحمن محمودی و ميرغالم محمدغبار که عضويت
ويش زلميان را داشتند به علت اينکه عبدالمجيد زابلی و سردار محمد داود خان
پشت اين پرده قرار داشته و از جمله مشوقين و موجد "ويش زلميان" بودند از
اين جنبش سياسی کنار رفتند و تبليغ و ترويج انديشه ھای خويش پرداخته و
ھرکدام آنھا جريده ای "ندای خلق" و "وطن" بدست نشر سپرده و افرادی را
در محور اين انديشه جمع نمودند .او مينويسد " :ترکيب ھيئت مديره" "ويش
زلميان"بيانگر اين احتمال قريب به يقين است که عبدالمجيد زابلی و
سردارمحمد داود حاميان و مشوقين ،تمويل کننده گان و محرکين اين جنبش
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نوظھور بوده اند با نفوذ و رشد نھضت "ويش زلميان" گرايش ھای متفاوت و
ناھمگونی در نظر و عمل اعضای برجسته آن به علت نفوذ پشت پرده،
مجيدزابلی و سردار محمد داود در رھبري اين جنبش بزودی داکتر محمودی،
غبار و فرھنگ از اين نھضت جدا شدند و به تبليغ و نشر انديشه ھا و نظريات
سياسی و عقيدتی خويش از طريق جرايد "ندای خلق" و "وطن" آغاز نھادند و
ھم فکرانی را نيز بدور خويش گرد آوردند")  ( 20آقای پنجشيری دقيقا ميداند که
پشت سر نھضت "ويش زلميان" عبدالمجيد زابلی و سردار داود قرار داشته و
رھبری اين دو نفر در اين نھضت توسط نورمحمد تره کی اجراء می شد،
ھمينکه می نويسد ":در ترکيب ھيئت مديره "ويش زلميان" بيانگر اين احتمال
قريب به يقين است که عبدالمجيد زابلی و سردارمحمد داود حاميان ،مشوقين و
تمويل کنندگان و محرکين اين جنبش نو ظھور بوده اند ".گفتن "احتمال قريب
به يقين" معنی حتمی بودن را می دھد که آقای تره کی در ارتباط تنگاتنگ
سردار داود،عبدالمجيد زابلی قرار داشت و از طرف ايشان به ھرکاری گمارده
می شد و تمويل ميگرديد ،به ھمين لحاظ ھم بود زمانيکه تمامی اعضای "ويش
زلميان " دستگير و زندانی می شوند "رھبر"اين نھضت عالوه بر اينکه
بازداشت نشده بلکه به وی پاداش داده می شود و به حيث " آتشه مطبوعاتی در
آمريکا مقرر"می شود .اين پاداش به خاطر بدام انداختن مبارزين نھضت "ويش
زلميان" بوده است .طوريکه از سوابق کاری آقای تره کی مشخص است که از
طريق سردار محمد داود باالخره به رويزيونيست ھای روسی تماس گرفته و
بھترين مرجعی که می توانست اھدافش را طبق پالن پياده نمايد روس ھا بود و
برای روس ھا ،آقای تره کی به صفت "رھبر"حزب ،کار خوش آيند و قابل
استفاده زياد بود به ھمين ترتيب نظر به سوابق سياسی اش روس ھا او را به
صفت " رھبر "حزب دموکرات خلق افغانستان" برگزيد و " حزب د  .خ  .ا"
ازابتدای پيدايش بعنوان نماينده فکری و سياسی سوسيال امپرياليزم روس تحت
رھبری تره کی به کار شروع نمود و تا آخر عمر به اين خدمت وفادار ماند و
کشور را به مستعمره کامل روس ھا تبديل نمود تا اينکه کارمل يک تن ديگر
از برجستگان "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"لقب شاه شجاع دوم را از آن
خود ساخت.
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حال می بينيم که يک تن ديگر از اعضای برجسته "حزب دموکراتيک خلق
افغانستان" که بعد از مدتی ازحزب انشعاب نمود)طاھر بدخشی"درمورد
اعضای بلند پايه )کدرھای رھبری( "حزب دموکراتيک خلق افغانستان " چه
نظر دارد .ناگفته نبايد گذاشت که دستگير پنجشيری ،ببرک کارمل و طاھر
بدخشی و داکتر شاه ولی از جمله کسانی اند که در تدوين اصول مرامی "حزب
دموکراتيک خلق افغانستان" و اساسنامه حزب موظف گرديده بودند و آنرا
تدوين نمودند .دستگير پنجشيری حينيکه روس ھا وحدت دوباره "خلق و پرچم"
راعليه داود خان در سال  1356به وجود می آورند ،وظيفه می گيرد که با
طاھر بدخشی نيز تماس بگيرد و او را به وحدت دوباره با حزب دعوت نمايد.
پنجشيری مينويسد ":در بھار سال  1356و قبل ا ز امضای سند حزب وحدت
خلق و پرچم ) 12سرطان  (1356در منزل ظاھر يونسی وکيل دوره
دوازدھم ...طاھر بدخشی در ھمان نزديکی ھا از زندان استبداد سردار داود
رھا شده بود .در جريان اين مالقات خصوصی ...به وی گفتند که وحدت و
اتحاد شاخه ھای پراکنده ح  .د  .خ  .ا به ويژه خلق وپرچم ،سازا و ديگر
نيروھای انقالبی جامعه يگانه عامل آگاه و سازمان يافته می باشند که می توانند
و بايد قدرت سياسی لجام گسيخته سردار داود را مھار کنند .طاھر بدخشی به
اين عقيده بود که رھبران بلند پايه خلق و پرچم به طور کلی پيچ ومھره ھای
دربار سردار داود اند .او ھرگز چنين تصور نداشت که روزی رھبران خلق و
پرچم به حاکميت سردار داود و نظام سلطنتی به مقاومت مسلحانه و قيام آغاز
نمايند  ...طاھر بدخشی به پاليسی دنباله روانه و فرصت طلبانه خلق و پرچم
اميدی نداشت ") (21طاھر بدخشی دقيقا ميدانست ھمانطوريکه سردار داود خان
در پشت سر "ويش زلميان" قرار داشت و تره کی که به صفت ھيئت مديره
)رھبر( اين نھضت بود،پيچ ومھره ای در دست داودخان بود ،به ھمان طريق
يقين کامل داشت که درپشت سر "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" سردار
داودخان قرار دارد .ھمانطوری که کنگره "ويش زلميان" در خانه تره کی
گشايش يافت و داود و مجيد زابلی تمويل کنندگان آن بودند  ،کنگره حزب
د.خ.ا ،نيز در خانه تره کی داير گرديد و طاھر بدخشی به درستی دريافته بود
که نورمحمد تره کی مھره ای در دست داودخان و خاندان شاھی است؛ به ھمين
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علت به دعوت دستگير پنجشيری اعتنائی نميکند .اين حزب )ح.د.خ.ا( توسط
برژنف و داود خان سازمان داده شده و تمويل گرديده است .طاھر بدخشی اين
نکته را نميدانست که بازی در دست روس ھاست نه داود خان ،روس ھا حسب
منافع شان عمل می نمايند و ھرگاه منافع شان تقاضا نمايد از يک شخص دفاع
نموده و در غير آن او را سر به نيست می کنند ،چنانچه کودتای داود خان را به
پيروزی رساندند و آنرا سرنگون ساختند .تره کی  17روز در کوتی ارگ
بدست امين زندانی بود تا اينکه امين او را با بالشت بدون سر وصدا خفه نمود،
با او ھيچ کاری نکرد .اين مدت نگھداری تره کی به عنوان زندانی بخاطر اين
بود که امين مطمئن شود که روس ھا کاری برای او انجام نمی دھند و بعد از
اطمينان او را کشت ،کشتن تره کی توسط امين زمينه ساز تجاوز مستقيم روس
ھا به افغانستان بود و روس ھا کاری را که برای تره کی انجام ندادند اين پالن
را داشتند تا اجنت ديگر شان يعنی کارمل را به قدرت رسانند که اين کار را
نيز کردند.
ما درمورد اينکه کدر ھای بلند پايه حزبي پيچ ومھره ھای رژيم ستم شاھی و
رژيم داود خان بودند بعدا بررسی خواھيم نمود واين را اثبات خواھيم نمود که
اين ھا در طول دوران ننگين مبارزاتی تا رسيدن به قدرت در  7ثور  1357به
تمام قدرت از قانون اساسی و رژيم ستم شاھی دفاع کردند و کسانيکه عليه اين
قانون شعار را سر دادند مرتجع خواندند و به ھمين طريق از رژيم جمھوری
داود خان و قانون جزايش دفاع نمودند .اين ھا و ديگر مسايل تسليم طلبانه و
رويزيونيستی شان را بعدا ارزيابی خواھيم نمود.موضوع ديگری که در اينجا
قابل يادآوری است ،اينست که آقای پنجشيری از ابتدای کتاب ظھور و زوال
حزب دموکراتيک خلق افغانستان تا آخر آن کامال از عدم وابستگی تره کی و
خلقی ھا بروس ھا بدفاع برخاسته است .دليلش اينست که در زمان تجاوز روس
خلقی ھا به شمول امين موافق به آوردن قشون روس ھا به داخل افغانستان
نبودند.
از بابت وابستگی ايدئولوژيکی خلقی ھا و رھبرشان به روس ھا ھيچ جای
شکی نيست ،اما بعد از گرفتن قدرت سياسی خلقی ھا به تمام معنی وابستگی
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اقتصادی  -سياسی با روس ھا پيدا نمودند چنانچه درابتدای قدرت گيری خلقيھا
درظرف  45روز  13قرارداد اقتصادی و تخنيکی و باز گذاشتن دست
مشاوران نظامی وتخنيکی روس ھا در افغانستان به امضاء رسيد و ازھمه
مھمتر اينکه اتحاد جماھير شوروی در زمان سلطنت امان ﷲ خان يک قرارداد
دو جانبه صلح با افغانستان به امضاء رسانيد که تا اواخر دوره رياست
جمھوری داود پايدار بود .با گرفتن قدرت سياسی "حزب دموکراتيک خلق
افغانستان" ،روس ھا با نورمحمد تره کی ،ماھيت اين قرارداد را بکلی تغيير
داده و با تره کی قرارداد دوباره ای بر اين مبنا عقد نمودند که "به اساس ماده
 54 – 51منشور شورای امنيت ملل متحد اتحاد شوروی و افغانستان به حيث
دو مملکت مستقل وھمسايه بوده ،و در امور داخلی يکديگر مداخله ننموده ،ولی
اگر استقالل و تماميت ارضی يکی از اين دو کشور ھمسايه و يا سرحدات آنھا
از طرف کدام قوه يا مملکت خارجی به خطر مواجه و تحت تعرض قرار گيرد
مملکت ھمسايه ديگر بخاطر دفع تعرض وتجاوز کمک نظامی نموده ميتواند.
روس ھا به ھمين بھانه که گويا انقالب و استقالل افغانستان از طرف ممالک
امپرياليستی در راس ايالت متحده امريکا تحت تھديد و خطر قرار دارد
امپرياليزم ميخواست که معامله "چيلی" را در افغانستان تکرار نمايد،بنام
کمک انترناسيوناليستی قشون سرخ و وسايط جنگی خود را ھم از راه ھوا و ھم
از بنادر شيرخان کندوز ،حيرتان بلخ،تورغندی ھرات داخل افغانستان نمودند"
)جنرال عمرزی  -شب ھای کابل صفحات (124 - 123

جنرال عمرزی خودش از جمله شاخه نظامی پرچمی ھاست که درزمان کودتا
او رھبران حزبی اش را از قوماندانی امنيه کابل آزاد نموده و به راديو کابل
انتقال می دھد .گرچه آقای پنجشيری نقل و قولھايی از شب ھای کابل ميآورد،
اما در مقابل اين عقد قرارداد سکوت اختيار ميکند .اين قرارداد بيانگر آنست
که شخص تره کی و طرفدارانش دست روس ھا را برای تجاوز به افغانستان
باز گذاشتند،اگر تره کی زنده ميماند و طرفدارانش به شمول پنجشيري به قدرت
می بود،مقاومت مردمی عليه شان ھمگانی می شد .يقينا که برای حفظ بقای
خود و سرکوب خونين مردم طبق اين قرارداد نيروھای روسی را در داخل
کشور می طلبيد ،و يا اگر برژنف خودسرانه قشون اش را به داخل افغانستان
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می فرستاد برايشان خوش آمديد می گفتند.از اينکه آقای پنجشيری استدالل
ميکند که کدرھای رھبری خلقی ھا و ديگر اعضايش با آمدن قشون روس ھا
بداخل افغانستان مخالفت نشان دادند .اين گفته مستند نيست که اين ھا از ابتدای
قدرت ،مخالف چنين روشی بودند ،اگر اينھا مخالف چنين روشی ميبودند،
قرارداد اسارت بار به منظور آمدن قشون روس به داخل افغانستان را به
امضاء نمی رساندند .مسئله ديگری که در زمان آمدن قشون اشغالگر روس به
داخل افغانستان،خلقی ھا )اعم ازفرکسيون امين و تره کی( ھمنوايی نکرده و
مخالفت نشان دادند بخاطر اين بود که قشون روس ھا آنھا را از مسند قدرت به
زير کشيد و قدرت سياسی را به رقيب شان کارمل و دار و دسته اش سپرد،
درحاليکه يک عده از خلقی ھای که کارمل آنھا را به شمول پنجشيری پذيرفت
با اين تجاوزھمنوا شده و به سرکوب خونين مردم با اشغالگران يکجا پرداختند.
مسايل فوق بيانگر آنست که ھيچگاه تره کی و پيروانش از وابستگی اقتصادی -
سياسی و نظامی با روس ھا درھراس نبودند بلکه در زمان رسيدن به قدرت
سياسی بيشتر تالش نمودند تا اين وابستگی ھا را چند برابر سازند.
بر ميگرديم به اصل مسئله يعنی تاسيس "حزب دموکراتيک خلق افغانستان " و
وفاداری شان به رژيم ستم شاھی.
به ھمين قسم از زمانيکه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" تاسيس شد و
تره کی در راس حزب قرار گرفت ،وفادار به شاه و قانونش بود .چنانچه در
جريده خلق چندين مرتبه از احترام به قانون اساسی ياد نموده و شاه را طبق
مواد قانون اساسی "واجب االحترام وغير مسئول دانسته و او را " مترقی ترين
شاه جھان" خوانده است .برھمين منوال زمانيکه شاه از نزد اربابان سوسيال
امپرياليستی اش از مسکو بر می گردد ،در ميدان ھوايی کابل دستش را بوسه
می زند و در رکابش او را بدرقه می کند ،به ھمين ترتيب نه تنھا رژيم
داودخان را بعد از کودتای  26سرطان  1352مورد تحسين و تمجيد قرار داده
و با وی عمال وارد ھمکاری می گردد ،بلکه دوره صدارتش را ستوده و
اظھاراتی نيز در مورد دوره صدارت داودخان در جريده خلق نشر گرديده که
يکی را بعد از ديگری مورد تجزيه و تحليل قرارخواھيم داد.
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تره کی درطول عمرش ھمراه با حزبش درخدمت طبقه حاکمه بورژوا
بيروکرات و سوسيال امپرياليزم روس قرارداشت و ھميش چشم لطف و
مرحمت بادارش را خواھان بود ،حتی در زمانيکه امين تصميم به خفه نمودنش
نمود ھنوز "به کمک دوستان شوروی که حتما او را نجات می دھند باور
داشت")اردو و سياست صفحه  (204خانمش نيز بعد از زندان ھمين موضوع را
مطرح می نمايد که " تره کی ھميش ميگفت که امين به چنين کار احمقانه ای
دست نميزند و او دقيقا به کمک دوستان شوروی اش که ھر لحظه او را نجات
ميدھند معتقد بود .بدين ملحوظ من وقتيکه پرسيدم چرا شوروی ھا شوھرم را
نجات ندادند،زيرا که ھم سفير و ھم جنراالن وعده کرده بودند که در ھر زمان
به کمک وی می شتابد ،اما ھيچکس به من جواب نداد".
ديده ميشود که در قتل تره کی بھترين دوستان سياسي وی ذيدخل اند .آقای
عظيمی کسانيکه در قتل تره کی دست داشتند افشاء نموده و می نويسد ":در قتل
تره کی بنابراعترافات آمر مخابره گارد تورن عبدالرئوف بر عالوه خودش،
محمد يعقوب لوی درستی ،جان داد قوماندان گارد ،روزی معاون سياسی گارد،
اقبال آمر اطالعات گارد اشتراک داشتند  ،آنھا تره کی را ھمراه با خانمش در
کوتی باغچه انتقال داده و بعد از آنکه خانم وی را به بھانه تداوی اش از وی
دورمی کنند ،توسط روزی و اقبال افسران گارد در محضر عبدالودود ذريعه
بالش خفه ساخته و بقتل می رسانند و شب ھنگام جسد وی را در قول آب چکان
دفن می کنند") (22طوريکه ديده می شود افراديکه در قتل تره کی دست داشته،
ھمه افراد مورد اعتماد وی و افسران گارد رياست جمھوری بوده اند .اين نکته
را بايد ھر اجنت و خادم ارتجاع و امپرياليزم بداند تا زمانی مورد پشتيبانی
اربابش قرار دارد که بتواند منافع وی را تامين نمايد ،زمانيکه تاريخ مصرفش
سر رسيد ،عالوه بر اينکه از وی حمايت نمی کند ،بلکه به شکلی از اشکال در
پی نابودی اش برمی آيد .چنانچه در افغانستان ديديم که سوسيال امپرياليستھا
بخاطرحفظ منافعشان نه تنھا تره کی را از مرگ نجات ندادند ،بلکه امين و
کارمل را نيز زدند و نجيب را نيز بخاطر منافع شان و امتياز گرفتن از غرب
در مورد مسئله چيچين به معامله گذاشتند به ھمين ترتيب امپرياليزم امريکا
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بخاطر حفظ منافعش شاه را از ايران کشيد و ديگر ھيچگاه از وی حمايت
ننمود ،جنرال ضياءالحق را ھمراه سفيرش کشت ،رژيم ھای بی نظير بوتو و
نواز شريف را به سقوط مواجه ساخت و از مشرف کامال بدفاع برخواست،
امروز حسب نيازمندی اش از مشرف حمايت ننمود و از وی خواست تا کنار
برود .سرنوشت ھمه نوکران در جھان ھمين است و بس.
****************

راه رشد غير سرمايه ،ھمان
رشد سرمايه بيروکرات دولتی است.
رويزيونيستھای وطنی ما "راه رشد غير سرمايه داری" را راھی "بسوی
آزادی و خوشبختی خلقھا " می دانند يعنی خلق ھای جھان می توانند از طريق
"راه رشد غير سرمايه داری" آنھم در وجود "شکل دولت دموکراسی ملی"
تمام موانع را از سر راه برداشته و به سوسياليزم گذر نموده و ازين طريق
"ھدف غائی" را تدارک بينند .بصورت خالصه به نظر رويزيونيست ھا
ميتوان از اين راه به کمونيزم رسيد و برای اثبات ادعا ھای شان بعضی از
کشورھای آسيائی و افريقائی رامثال می آورند.
جريده پرچم تحت عنوان "راه رشد غير سرمايه داری ،راھيست بسوی آزادی
و خوشبختی خلق ھا می نويسد" :انتخاب راه رشد غير سرمايه داری از طرف
يک سلسله از کشورھای مستقل نوبنياد آسيائی و افريقائی ،يکی از حوادث مھم
اين جريان انقالبی جھانی را تشکيل می دھد ،اتخاذ اين راه رشد در دوران
کنونی جنبش آزاديبخش ملی ناشی از ضرورت عينی است که با اوضاع و
احوال داخلی و بين المللی اين کشورھا ارتباط دارد") (23به ادامه اين موضوع
می نويسد که" :راه رشد غير سرمايه داری در وجود شکل دولت دموکراسی
ملی ،راھيست که در مرحله کنونی جنبش آزاديبخش ملی بقايای استعمار را از
کشور کم رشد محو ميسازد ،تسلط امپرياليزم را ريشه کن ميکند ،انحصارھای
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سرمايه داری را طرد می نمايد ،صنايع ملی را احداث می کند ،نظامات و
بقايای فئودالی را ملغی می سازد  ، ...سرانجام امکانات ساختمان بنای مادی و
)(24
فرھنگی و انتقال مرحله سوسياليزم يعنی"ھدف غائی"را تدارک می بيند"
جريده پرچم ادامه دھنده ھمان سياست رويزيونيستی "حزب دموکراتيک خلق
افغانستان" می باشد ،سياستی را تعقيب می نمايد که جريده خلق آنرا تعقيب
مينمود .جريده خلق نيز معتقد بود که "راه رشد غير سرمايه"راه خوشبختی
خلقھاست و ازين راه ميتوان که بقايای فيوداليزم و امپرياليزم را برچيد.
مينويسد " :تغيير در تناسب قوای بين المللی به نفع صلح  ،دموکراسی ،استقالل
ملی و ترقی اجتماعی و ضعف امپرياليزم بملل ممالک آزاد شده امکان وسيع
داد ،تا حيات ملی خود را تجديد کند ،به استقالل اقتصادی نايل آيند و از طريق
ايجاد دولت دموکراسی ملی و اتخاذ راه رشد غير سرمايه داری تسلط
امپرياليزم را ريشه کن سازند و نظامات و بقايای فيوداليزم را طرد کنند و پا به
مرحله نوين تکاملی اجتماعی بگذارند") (25در نقل و قول ھای باال موضوعات
گوناگونی از قبيل "راه رشد غيرسرمايه داری"" ،دموکراسی ملی" " ،تقويه
سکتور اقتصادی دولتی"" ،جنگ و صلح"" ،دولت" به بحث گرفته شده که ھر
کدام شان نياز به بررسی دقيق دارد .در اينجا فقط روی بحث "راه رشد غير
سرمايه داری" مکث می کنيم ،موضوعات ديگر را ھر کدام تحت عنوان ھای
جداگانه به بحث خواھيم گرفت.
ھدف جريده خلق از تغيير در تناسب قوای بين المللی ،تغيير در ماھيت رژيم
شوروی است که به سوسيال امپرياليستی تغيير ماھيت داد و در رقابت با
امپرياليزم برای تقسيم مجدد جھان قد برافراشته و بفکر مستعمره و نيمه
مستعمره نمودن کشورھای عقب نگھداشته شده بود" .حزب دموکراتيک خلق
افغانستان" تجاوزات وغارتگری سوسيال امپرياليستھا را به فال نيک گرفته
وآنرا به نفع" ،صلح ،دموکراسی و استقالل ملی"دانسته و يگانه راه رسيدن به
سوسياليزم می داند.
حال می بينيم که آيا واقعا "راه رشد غير سرمايه داری" انسانھا را به
خوشبختی می رساند و يا اينکه درد و رنج توده ھا را بيشتر از پيش تقويت
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نموده و سبب خوشبختی طبقه حاکمه ميگردد.ھمانطوريکه جريده رويزيونيستی
برای اثبات حرفھايش متکی به کشورھاي آسيايی و افريقايی شده ،می بينيم که
آن کشورھا بکدام جھت سوق نموده است تا ثابت شود که موضع ايدئولوژيک-
سياسی شان فقط و فقط برای درھم انديشی سياسی و تشتت ايدئولوژيکی بوده
است.
سوسيال امپرياليزم و رھروان راه شان کشورھای عربی سوريه ،جمھوريت
عربی متحد ،الجزاير،عراق و بخصوص کشور برما را در دھه چھل شمسی
کشورھای"غيرسرمايه داری"ميخواندند.خواھان اين بودند که ديگر کشورھای
آسيايی ،امريکای التين و افريقا آنھا را سر مشق لوحه خود قرار دھند .گرچه
تاريخ ثابت ساخت که تزھای رويزيونيستی درباره کشورھای عربی يک تز
کامال غلط از آب درآمد ،اما با آنھم می بينيم که آيا درآن زمان کشورھای
متذکره "غير سرمايه داری" بوده اند.
حينيکه امپرياليست ھای اشغالگر به جان کشورھای عربی افتاده بودند و
ميخواستند تا گوشت و پوست شانرا ببلعند ،جنبش ھای آزاديبخش ملی در آن
کشورھا نضج و قوام يافت و کشورھای عربی يکی پس از ديگری استقالل
شانرا از امپرياليست ھا گرفتند مثال در سال  1946مصر ،در،1952عراق
درسال  1958و الجزاير درسال  1962استقالل سياسی شان را بدست آوردند.
زمانيکه قيام ھای مسلحانه عليه اشغالگران امپرياليست شروع شد کمونيست ھا
نتوانستند که در راس جنبش ھا قرار گيرند لذا رھبری جنبش بدست طبقه
متوسط افتاد،ھمانطوريکه در زمان مقاومت مردم عليه سوسيال امپرياليزم
کمونيست ھا در افغانستان نتوانستند با طرح خط ومشی سياسی انقالبی در
راس جنبش قرار گرفته ،لذا دنباله رو جنبش گرديد،رھبری جنبش بدست باند
اخوان افتاد ،در کشورھای عربی نيز مالکين و طبقه متوسط توانستند رھبری
جنبش را بدست گرفته و با پشتيبانی توده ھا امپرياليزم را به زانو درآورده،و
استقالل سياسی شانرا بدست آورند،ھمانطوريکه شاه امان ﷲ توانست استقالل
سياسی افغانستان را در سال  1919از استعمار انگليس بدست آورد و ھيچگاه
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به استقالل اقتصادی نايل نيامد و حالت مستعمراتی کشور به حالت نيمه
مستعمراتی آن مبدل گرديد .بناء بگفته انگلس از خرده بوروژوازی ھيچ کاری
برنمی آيد جزء انھدام ھر جنبشی که به وی سپرده شود .گرچه کشورھای
عربی ،امپرياليزم را از خاک خود بيرون نمودند ،اما دولتی که بعد از بيرون
شدن امپرياليستھا تشکيل گرديد ھيچگاه به استقالل اقتصادی نرسيد و رھبری
آنرا طبقه متوسط و در برخی از کشورھا مالکين دردست داشتند .بدين ترتيب
در اين کشورھا ،دولت ھا تشکيل گرديد که از نگاه ماھيت طبقاتی خويش
متعلق به سيستم جھانی سرمايه داری بوده و از جانب ديگر با دول امپرياليستی
غرب در تضاد قرارداشت.اين ماھيت طبقاتی شان آنھا را به سوسيال
امپرياليست ھا نزديکتر ساخت و کشورھای شان حالت نيمه مستعمراتی را به
خود گرفت.طبقات متوسط که عليه استعمارگران پيکار نموده بودند بعد از به
قدرت رسيدن نيز مخالفت خود را عليه استعمارگران بدرجات مختلف حفظ
نمودند.از طرفی چون دارای ماھيت طبقاتی بورژوايی بودند و رھبری بدست
طبقه کارگر نبود لذا نتوانستند که اين مبارزات را با مبارزات ضد فيودالی
توام سازند.اصالحات ارضی نيم بندی ھمچو افغانستان در زمان بقدرت رسيدن
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"بوجود آوردند ،اين اصالحات نتوانست که
تغيير ريشه ای در سيستم فيودالی آن کشورھا حتی به تيپ کشورھای سرمايه
داری بوجود آورد.اصالحات ارضی دراين کشورھا نه عميق بود ونه ھم پيگير
عالوه بر اينکه نتوانست سيستم فيودالی را ملغی سازد،بلکه رباخواری،
گسترش انواع روابط بورژوازی و دسته بندی طبقاتی دھقانان را تسريع نمود.
چرا نتوانست؟ به دوعلت نمی توانست و نخواھد توانست که سيستم مالکی را
براندازد:
 -1درداخل سيستم فرتوت ،مالکين مانع آن بود .
 -2چون طبقه کارگر در راس قدرت قرار نداشت ،رژيم ھا نظر به ماھيت
طبقاتی شان وابسته سرمايه جھانی بودند .مانع عمده ،امپرياليزم در راه
پيشرفت اقتصادی بود،زيرا امپرياليست ھا ديگر نياز به درھم شکستن
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نظام فيودالی نداشتند ،بلکه آنرا تجديد نموده و تا مرحله نيمه فيودالی
بخاطر غارت و چپاول مواد خام آن رشد می دھند.
مارکسيزم – لنينيزم – مائوئيزم به ما می آموزد که تغيير ريشه ای و بنيادی
سيستم فيودال و طرد کامل بورژوا کمپرادور -بيروکرات فقط از طريق انقالب
تحت رھبری طبقه کارگر با متحدين نزديکش يعنی دھقانان امکان پذير است نه
توسط ديگر طبقات .تجربه کشورھای عربی کامال ثابت ساخت اصالحاتی که
بدست طبقه متوسط صورت گيرد،اصالحات بورژوايی است نه اصالحات
"غير سرمايه داری"لذا صحبت از "راه رشد غير سرمايه داری" کالم پوچ و
بی معنی است و فقط چھره بورژوامآبانه را در پشت سر "راه رشد غير
سرمايه داری " پنھان می سازد.
طبقه متوسط بعد از بيرون راندن امپرياليست ھای اشغالگر ،تمام دارايی ھا و
موسسات امپرياليستھا را ملی ساختند و به دنبال اين سياست از يکطرف دامنه
"ملی سازی" را گسترش دادند ،يعنی معادن ،صنايع ،حمل و نقل ،شرکت ھا و
موسسات بيمه را به ملکيت دولت درآوردند و از سوی ديگر دست به
استقراض خارجی زدند .دامنه "ملی سازی" درين کشورھا تا حدی پيش رفت
که دامن خرده بورژوازی و بورژوازی ملی را گرفت .بدين ترتيب شريانھای
اقتصادی کشور را بنام "بخش دولتی"بدست خود گرفتند .دولت به بزرگترين
تاجر بيروکرات و سکتور دولتی به بزرگترين و موثرترين عامل وابستگی
اقتصادی اين کشورھا به امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم گرديد.
بدين ترتيب سکتور دولتی کشورھا دارای دوسرچشمه بوده است:
 -1استقراض خارجی که توسط سوسيال امپرياليست ھا تھيه می گرديد.
 -2تمرکز سرمايه داخلی که توسط اقدامات دولتی پياده ميشد.
اين اقدامات منجر به تقويه بورژوا بيروکرات و ورشکست نمودن طبقه متوسط
دراين کشورھا گرديد .پايه و سيستم نظام اقتصادی را در کشورھای عربی
مالک بيروکرات و تاجر بيروکرات تشکيل نمود که حسب منافع شان بار
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سنگين بدوش طبقات ستمکش جامعه افتاد .سنگينی اين بار روز بروز وضعيت
دھقانان را در دھات خراب نمود و آنھا را وادار به ترک دھات نموده که به
شھرھا روی بياورند .لذا صنايع شھری بنا به ماھيت طبقاتی نمی توانست که
ھمه کسانيکه به شھرھا روی می آورند جذب نمايد .روز بروز سيل بيکاران
افزايش يافته رفت ،بدين ملحوظ دزدی  ،قتل ،فحشاء روز بروز گسترش يافت.
ھمانطوريکه ما در افغانستان شاھديم ،ھر قدر که وضعيت زندگی مردم خرابتر
می گردد به ھمان اندازه قتل ،دزدی و فحشاء رواج بيشتری پيدا می کند.
بگزار که رويزيونيست ھا داد و فرياد سر دھند که "اتخاذ راه رشد غير سرمايه
داری تسلط امپرياليزم را ريشه کن می سازد و نظامات و بقايای فيوداليزم را
طرد می کند و پا بمرحله نوين تکامل اجتماعی" می گذارد )شماره  2-1صفحه 1
جريده خلق( و يا اينکه "راه رشدغير سرمايه داری ...سرانجام امکانات ساختمان
بنای مادی و فرھنگی و انتقال به مرحله سوسياليزم يعنی "ھدف غايی"را
تدارک می بيند" )شماره ششم صفحه  2جريده پرچم( اين ھمان سوسياليزمی است که
رويزيونيستھای وطنی برای توده ھای زحمتکش و بخصوص روشنفکران
افغانستان نويد آنرا می دادند و خودشان نيز بعد از کسب قدرت در پی آن بودند.
بحث پا در ھوای "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" ما را بياد گفته لنين می
اندازد.لنين درمقاله مقدرات تاريخی کارل مارکس چنين می نويسد  " :دياکتيک
تاريخ چنان است که پيروزی مارکسيزم در رشته تيوری دشمنان او را
واميدارد که به لباس مارکسيست در آيند .ليبراليزم ميان پوسيده کوشش می کند
بشکل اپورتونيزم )درھمه جا تاکيدات از لنين است( سوسياليستی خود را
اختيار نمايد .دوره تدارک نيرو برای نيروھای عظيم را آنھا بمعنی امتناع از
اين مبارزات تفسير می کنند ،آنھا بھبود وضعيت بردگان را برای مبارزه بر
ضد بردگی مزدوری به اين معنی تشريح می نمايند که بردگان حق آزادی خود
را به پول سياھی فروخته اند .با جبن و ترس " صلح اجتماعی " )يعنی صلح
با برده داری( و چشم پوشی از مبارزه طبقاتی و غيره را ترويج می کنند .اينان
در ميان عمال پارلمانی سوسياليست و انواع پشت ميز نشينھای جنبش کارگری
و از روشنفکران "سمپا تيزان" تعداد کثيری طرفدار دارند "به ھمين لحاظ بود
که لنين ،با قاطعيت تمام حکم نمود که " اگر شخصی بدوا با رويزيونيزم قطع
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رابطه نکند از چگونگی فراگرفتن ماھرانه تاکتيک انقالبی ھيچ گفتگويی
نميتواند در ميان باشد" )چپ روی در کمونيزم(
گرچه در دھه چھل شمسی نيروھای انقالبی با بيرون نمودن جريده شعله جاويد
در برابر "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" و سوسيال امپرياليزم شوروی به
مبارزات جدی و اصولی و انقالبی پرداختند.ماھيت ارتجاعی پارلمان و
مبارزات پارلمانی را بدرستی افشاء نموده و اھداف شوم شعارھای " راه رشد
غير سرمايه داری" و" تقويه سکتور دولتی اقتصادی " را به باد انتقاد گرفته و
به توده ھا توضيح دادند که در پس اين پرده چه نھفته است .در ھمان زمان
موقف گيری اصولی در قبال کشور شوروی داشتند و دقيقا آنرا مورد نقد و
بررسی قرار داده و گفتند که شوروی نه يک کشور سوسياليستی ،بلکه يک
کشور امپرياليستی است که لفظا از سوسياليزم دفاع می کند اما عمال در جھت
امپرياليزم در حرکت است ،و اين موضوع را بيان نمودند که ھدف سوسيال
امپرياليستھا نه خدمت به توده ھا بلکه غارت و چپاول منابع طبيعی کشورھای
وابسته است .نيروھای انقالبی )جريان دموکراتيک نوين( در آنزمان نه تنھا
عليه مشی انحرافی "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" و سوسيال امپرياليزم
مبارزه نمودند ،بلکه عليه امپرياليزم و نمايندگان فکری و سياسی ،يعنی باند
اخوان المسلمين )که در آنزمان نيروھای انقالبی و توده ھا آنھا را بنام اخوان
الشياطين ميخواندند( مبارزه نمودند و چھره وابستگی اين باند را به امپرياليزم
افشاء نمودند .موقف گيری اصولی شعله ئی ھا در دھه چھل عليه ھر دوجريان
از سال  1357به اين طرف کامال به اثبات رسيده است و کامال ثابت شد ،که
ھر دو جريان انحرافی برادران تنی يکديگر بوده و ھيچ کم و کاستی از يکديگر
ندارند و ھدف ھر دو جريان فروختن ميھن به امپرياليست ھای غارتگر بوده
است .تضاد ھا و رقابت ھای سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم غرب به شکل دو
قطب مخالف متبارز گرديد و توسط نمايندگان فکری و سياسی شان از جدی
 1358به اين طرف به مستعمره کامل تبديل گرديد.
کشور ديگری که سوسيال امپرياليستھا و رويزيونيست ھای " خلق و پرچم" در
آنزمان روی آن حساب می کردند ،و بقول شان " پيش آھنگ آن عده از کشور
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ھای جوان آسيايی و افريقايی است که راه رشد غير سرمايه داری را برگزيده
است ".مورد غوررسی قرار می دھيم تا باشد که نقاب سوسياليزم کاذب "راه
برمائی" شان پاره شده و تمايز جدی ميان مارکسيزم و رويزيونيزم آشکار
گردد.
" طبقه حاکمه ايکه در سال  1962در "برما" قدرت را بدست گرفت ،متشکل
از نظاميان عالی رتبه بودند .زمانيکه بر مسند قدرت تکيه زدند ،آھسته ،آھسته
زير نام برنامه " ملی کردن " به تقويه سکتور دولتی پرداختند .در سال 1963
بانک ھا  ،صنايع  ،جنگالت  ،تجارت برنج و پطرول را "ملی" ساختند و بعدا
موسسات کوچک و متوسط را که مربوط طبقه متوسط بود نيز " ملی " اعالم
گرديد و در سال  1964تمام بنگاه ھای عمده فروشی تجارت خرده و مغازه
ھای کالن در سراسر کشور"ملی" گرديد .بدين ترتيب تمام شريانھای اقتصادی
در شھر و روستا در اختيار "دولت برما" قرار گرفت .برنامه ھای به اصطالح
"ديگرگونی سوسياليستی کشاورزی" با آنکه در وضعيت دھقانان تغييری
بوجود نياورد ،بلکه باعث کاھش روز افزون توليدات کشاورزی نيز گرديد.
توليد برنج به سطح يک سوم کاھش يافت ،شمار بيکاران به  1.8مليون نفر
رسيد ،کمبود شديد گندم ،روغن ،دوا ،تکه و ساير ضروريات مورد احتياج،
توده ھا را بيش از حد رنج ميداد ،و در اثر کمبود مواد خام صنايع کوچک و
متوسط ورشکست شده يکی از پی ديگری بسته گرديد .اين عمل باعث روز
افزون بيکاران در "برما" گرديد .طبقه حاکمه به سرمايه داران بزرگ
بيروکرات تبديل شدند يعنی دولت "برما" به يک دولت سرمايه دار بيروکرات
)(26
دالل تبديل گرديد".
بناء رويزيونيست ھای معاصر در آنزمان ھمه ،اين اقدامات جنرالھای "برما"
را زير عنوان سوسياليزم و به اصطالح " راه سوسياليزم برمائی " اعالن
مينمودند .مارکس اين نوع "ملی کردن"ھا را در سال  1870به باد استھزاء
گرفته و می نويسد" :پس از آنکه بيسمارک دولتی کردن موسسات صنعتی را
در پيش گرفت  ،يک نوع سوسياليزم قالبی پديد گشت که ھر آن دارد به چيزی
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شبيه نوکر مشی و جيفه خواری تغيير شکل می دھد و بدون ھيچ گونه ترديدی
تمام "مالکيت ھای دولتی" حتی نوع بيسمارکی آن را سوسياليزم می خواند...
که اگر از اين منطق پيروی گردد آنگاه "شرکت دريانوردی دولتی" و صنايع
"چينی سازی دولتی"وحتی دکانھای خياطی غند در اردو نيز سوسياليستی بوده
و حتی دولتی کردن فاحشه خانه ھا نيز چنانچه يک چاکر درگاه در دوران
سلطه فريدريک ويلھم سوم بطور جدی پيشنھاد می کرد .سوسياليستی می
باشد ".درحقيقت امر اين "ملی کردن"ھا درکشورھای نيمه مستعمره  -نيمه
فيودالی که تحت رھبری "ھر طبقه" به استثنای طبقه کارگر بوجود آيد ،آن
رژيم،رژيمی است متشکل از سرمايه داران بيروکرات دالل وابسته به
امپرياليزم که ورشکستگی روز افزون طبقات متوسط را در بر دارد.
رويزيونيست ھا در ادامه صحبتھايشان می نويسند ":به ھر حال يکی از مسايل
اساسی که در برابر خلق ھای کشور ھای کم رشد قرار ميگيرد اينست که اين
کشورھا برای تامين استقالل کامل و ملی و رشد اقتصادی چه راھی را بايد به
پيمايند ،راه سرمايه داری يا غير سرمايه داری؟" ) (27و به تعقيب آن مينويسند
که ":آيا در دوران کنونی جنبش آزادی بخش ملی نفی راه رشد غير سرمايه
داری در کشورھای نو بنياد آسيايی و افريقا به معنی تائيد راه رشد سرمايه
داری نيست ؟ آيا تائيد راه رشد سرمايه داری در اين کشورھا دفاع از سرمايه
جھانی و کمال مطلوب انحصارات سرمايه داری امپرياليستی نيست ...؟ "
کسانيکه از راه رشد سرمايه داری علنا به دفاع بر می خيزند آنقدر خطرناک
برای نيروھای انقالبی روشنفکر نيستند خطرناکترين و مھلک ترين ايدئولوژی
تيوری ھای انحرافی که زير نقاب انقالب و مارکسيزم متبارز شده و افکار و
عقايد بورژوازی را به لفافه ھا "غير بورژوائی" پيچانده و به خورد توده ھا
می دھند،ميباشد .يقينا که "راه رشد غيرسرمايه داری" ھمان راه رشد سرمايه
داری است که زير لفافه مارکسيزم مطرح می گردد و ھمين شعار"راه رشد
غير سرمايه داری" در ھر زمان بھترين وسيله "دفاع از سرمايه جھانی و
کمال مطلوب انحصارات سرمايه داری امپرياليستی " است.
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از نگاه تاريخی راه رشد سرمايه داری در قرن  19-18در کشورھای باختری
تحقق يافت ،زيرا در آنزمان سرمايه داری جوان در مقابل فيوداليزم مترقی و
يک گام به پيش بود ،اما بعد از انقالبات  1848به اين طرف آھسته ،آھسته
بورژوازی جوان به مرحله امپرياليستی بدل شده است .از آن به بعد ديگر
کشورھای عقب نگھداشته شده به کشورھای مستعمره – نيمه فيودال و يا نيمه
مستعمره – نيمه فيودالی تبديل گرديده است .در شرايطی که امپرياليزم و
سوسيال امپرياليزم کشورھای آسيا ،افريقا و امريکای التين را به مناطق تحت
نفوذ و وابسته خويش تبديل نموده بودند صحبت از رشد سرمايه داری کلمه بی
معنی و پوچی است که رويزيونيست ھا آنرا زمزمه می کنند ،ھيچ منطقی
نميتواند اينرا بپذيرد که در اين کشورھا راه رشد سرمايه داری امکان پذير
است .البته رويزيونيستھا بحث راه رشد غير سرمايه داری را بخاطر اين به
پيش می کشيدند تا بھتر بتوانند که "راه رشد غير سرمايه داری" که ھمان راه
رشد سرمايه دار بيروکرات را در زير نام مارکسيزم مطرح نمايند .مائو تسه
دون در اينباره می نويسد":پيدايش و رشد سرمايه داری تنھا يک جھت
تحوالتی را نشان می دھد که پس از نفوذ امپرياليزم در چين بوقوع پيوسته
است .جھت ديگر ھم ھمزمان با تحوالت نامبرده وجود داشته که مانعی بر سر
راه اين تحوالت بوده است و آن ،تبانی امپرياليزم با نيروھای فيودالی چين
جھت جلوگيری از سرمايه داری چين است.
ھدف قدرت ھای امپرياليستی از ھجوم به چين به ھيچوجه اين نيست که چين
فيودالی را به چين سرمايه داری مبدل کنند ،بالعکس ھدف شان اينست که چين
را به مستعمره و يا نيمه مستعمره خود تبديل نمايند")(28ھدف اساسی
امپرياليست ھا عبارت از تربيه يک قشر از روشنفکران تحصيل کرده بی اراده
و متزلزل تا بھتر بتواند به منافع شان خدمت نمايند .با وجود عصر امپرياليزم
طوری وانمود نمايد که فئوداليزم نيروی مقابل بورژوازی و امپرياليزم قرار
دارد ،اين نيروھا به فکر سرنگونی فيوداليزم می باشد .ما ئو تسه دون می گويد
که فيوداليزم بھترين تکيه گاه امپرياليزم می باشد ،او می نويسد" :قدرتھای
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امپرياليستی عالوه بر بورژوازی کمپرادور ،طبقه مالکان ارضی فيودالھا را
به تکيه گاھی برای سلطه خود در چين تبديل نمودند.
امپرياليزم در درجه اول با طبقات حاکمه اجتماعی سابق يعنی مالکان ارضی
فيودالی ،بورژوازی تجاری و رباخوار عليه خلق که اکثريت جمعيت کشور را
تشکيل ميدھد،متحد می شود .امپرياليزم در ھمه جا می کوشد کليه اشکال
استثمار ماقبل سرمايه داری را )بويژه درده( که اساس موجوديت متحدين
مرتجع وی را تشکيل می دھد حفظ کند و دوام بخشد  ...استالين می نويسد:
"امپرياليزم با مجموع قدرت مالی و نظامی آن در چين نيروئی است که از
بقايای فيودالی با تمام روبنا بوروکراتيک و ميلتاريستی آن پشتيبانی می کند و
)(29
به آن الھام می بخشد  ،آنرا می پروراند و حفظ می کند"
ھمين کشورھای امپرياليستی و سوسيال امپرياليستی بودند که مانع رشد
بورژوازی آزاد به شيوه قرن  19-18در کشورھای فوق الذکر گرديده و ھنوز
ھم امپرياليزم نيز ھمين راه را دنبال می کند .آنھا می گويند " ما در راه ايجاد
شکل حکومت و دموکراسی ملی و محتوای اقتصادی آن يعنی راه رشد غير
سرمايه داری در مرحله کنونی جنبش آزادی بخش ملی دموکراتيک ضد
امپرياليزم و ضد فيوداليزم مبارزه خواھيم کرد ".
آيا در شرايط دھه چھل و يا ھمين اکنون ضرورت به مبارزه عليه رشد سرمايه
داری بوده و يا می باشد؟ جواب منفی است،زيرا مسئوليت اين مبارزه را
امپرياليزم به عھده گرفته است و نيازی به شما و مبارزه شما در اين مسير
نيست  .البته ضرورت مبرم مبارزه عليه "رشد غير سرمايه داری" که ھمان
رشد بورژوازی بيروکرات است و ھمچنين مبارزه برای ريشه کن کردن سلطه
امپرياليزم و سرنگونی رژيم ھای ارتجاعی تحت رھبری حزب کمونيست ،با
شيوه قھری آن الزامی است ،که اين رسالت را نيروھای کمونيست در طول
تاريخ بعد از مارکس تا الحال انجام داده و خواھند داد .طوريکه از نقل قول
فوق بر می آيد که ايشان از طريق "راه رشد غير سرمايه داری" عليه
"امپرياليزم و فيوداليزم" مبارزه می کنند .در اين نقل به خوبی مشاھده می شود
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که ھدف از امپرياليزم فقط امپرياليزم امريکا رقيب سوسيال امپرياليزم می باشد
نه امپرياليزم بطور عام )امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم( ديگر اينکه فقط
جھت عمده مبارزه شان عليه فئوداليزم می باشد نه بورژوازی ،پس "راه رشد
غير سرمايه داری" ھمان راه رشد سرمايه داری است که در خدمت بورژوا
بيروکرات روسی است ،اما در لفافه پيچيده زير نام "انقالب" .اين يکی از
خصوصيات دشمنان مارکسيزم است که با استفاده از نامش و تحريف مسائل
اصولی وی ،بمبارزه جدی عليه اصول اساسی اش می پردازند .حال می بينيم
"دموکراسی ملی" که "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" پيرامون آن اينقدر
لفاظی می نمايد چيست و در خدمت کدام طبقه قرار دارد.
*********************************************************

دموکراسی ملی يا دموکراسی بورژوازی
اصل ھدف دموکراسی ملی ھمانا نفی ضرورت تامين رھبری پرولتاريا بر
مبارزات ضد فيودالی و ضد امپرياليستی است .بر مبنای اين تئوری ھر يک از
طبقات غير پرولتری ميتوانند که رھبری مبارزات ضد امپرياليستی و ضد
فيودالی را به عھده بگيرند:و دولتی که از طريق چنين مبارزاتی حاصل
ميشود ،دولت دموکراسی ملی می باشد .بنابراين تيوری دموکراسی ملی دارای
دو جنبه است.
 -1در مبارزات ضد امپرياليستی و ضد فيودالی رھبری پرولتاريا را نفی
می کند.
 -2برای پيشبرد اين مبارزات،مبارزه مسلحانه را نفی نموده و شيوه
مبارزات مسالمت آميز و پارلمانی را انتخاب نموده است.
حال می بينيم که رويزيونيستھای "خلق و پرچم " درباره دموکراسی ملی چه
می گويند":ما علما معتقديم که جامعه ما از لحاظ عينی و ذھنی امکانات دارد
که حرکت خود را در راه رشد نھضت دموکراتيک و ملی و ايجاد جبھه متحد و
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حکومت دموکراسی ملی و راه رشد غير سرمايه داری تحت رھبری ھر يک
از طبقات )تاکيد ازمن است( شروع كند") (30آقای کارمل اين شاه شجاع دوم
معتقد است که ...":جامعه افغانستان امکان دارد که حرکت خود را در استقرار
يک حکومت دموکراسی ملی و راه رشد غير سرمايه داری تحت رھبری ھر
يک از طبقات دموکراتيک و مترقی شروع کند و حتی با توجه به شرايط
امروزی جھان چنين حکومتی نيز امکان دارد در صورت گرايش روز افزون
)(31
به سمت چپ  ،جنبش را بسط و توسعه دھد و بسوی "ھدف غائی" رود"
رويزيونيستھای وطنی مبارزات ضد فيودالی و ضد امپرياليستی خود را در
شکل دولت دموکراسی ملی چوکات بندی نموده و می نويسند ":ما در راه ايجاد
شکل حکومت دموکراسی ملی و محتوای اقتصادی آن يعنی راه رشد
غيرسرمايه داری در مرحله کنونی جنبش آزادی بخش ملی دموکراتيک ضد
)(32
امپرياليزم و ضد فيوداليزم مبارزه خواھيم کرد"...
جريده خلق نيز دموکراسی ملی را به حيث ھدف استراتيژيک شان در
مبارزات ضد امپرياليستی و ضد فيودالی قبول نموده و می نويسد":ايجاد
حکومت دموکراسی به حيث يک ھدف استراتيژيک به يک سالح حل اين تضاد
اساسی دور نمای درخشان و وسيع را در برابر ملت افغانستان که از لحاظ
)(33
اقتصادی عقب مانده است افتتاح می نمايد"
صحبت از "شکل دموکراسی ملی و محتوای اقتصادی" آن ھمان حکومت
رژيم ستم شاھی است که از طريق پيشبرد "راه رشد غير سرمايه داری" و
"تقويه سکتور دولتی به "سمت چپ" گرايش پيدا نموده و "بسوی ھدف غائی"
يعنی جامعه ای بدون طبقات پيش رود و به ھمين خاطر از جمله "ھدف
استراتيژيک" شان بشمار رفته و مورد حمايت شان قرار داشته و در راه پايدار
ساختن آن مبارزه می کردند .بحث ھای ضد امپرياليستی شان بطور عام عليه
امپرياليزم نيست يعنی در مجموع امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم را در
برنميگيرد ،بلکه بطور مشخص امپرياليزم غرب است .انحراف جدی شان در
اين جمله به خوبی نمايان است "در کشورھای کم رشد سرمايه داری دولتی و
شکل نخستين و عمده آن يعنی سکتور دولتی اقتصاد ھم وسيله مبارزه با
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انحصارھای امپرياليستی و اقتصاد استعماری در اين کشورھا است "درين جا
بخوبی مشاھده می شود که شکل عمده مبارزات شان ھمان "تقويه سکتور
دولتی اقتصاد" برای جلوگيری از "انحصارات امپرياليستی" است ،يعنی از
طريق "تقويه سکتور دولتی اقتصاد" و "راه رشد غيرسرمايه داری" می توان
حکومت "دموکراسی ملی" را به وجود آورد ،و جامعه مرفه ای ساخت يعنی
ديگر نيازی به مبارزات قھری و توده ای نبوده بلکه خود ھمين دولت ھا ازين
شيوه به سوی سوسياليزم رھنمون می گردند.اگر رويزيونيستھا معتقد می بودند
که سياست بيان فشرده اقتصاد است ھيچگاه چنين "ال طائالتی را سر ھم بندی
نمی کردند و حتما به اين نتيجه ميرسيدند که "حکومت دموکراسی ملی" ھمان
حکومت سرمايه داران است.مرحبا به اين مبارزات تان واقعا که قھرمانان
فرھيخته بوديد!!
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" از بحث دموکراسی ملی به اين نتيجه
ميرسد که دموکراسی نمی تواند در خدمت يک طبقه خاص باشد بلکه برای
ھمه طبقات است چنانچه با خط درشت به عنوان شعار ھای استراتيژيکی که
تاکيد ھم دارد ،در اول صفحه  4شماره ششم خلق نوشته شده "دموکراسی
برای ھمه  -نه برای يک طبقه خاص" ھمان طوری که با شعار "دموکراسی
ملی" رھبری طبقه کارگر را در مبارزات ضد امپرياليستی و ضد فيودالی نفی
نمودند ،با اين شعار خويش به نفی ديکتاتوری پرولتاريا پرداخته اند ،شعار
"دموکراسی برای ھمه – نه برای يک طبقه خاص " ھمان شعار " دموکراسی
عموم خلقی"رويزيونيستھای روسی است که برای فريب و اغوای زحمتکشان
طرح گرديده است .به ھمين طريق شعارھای " دموکراسی ملی " و مبارزات
مسالمت آميز "حزب عموم خلقی""،دموکراسی عموم خلقی" در راه پارلمانی
برای رويزيونيست ھای کرملين نشين سيری بود که از طريق آن توانست به
تامين نفوذ سياسی امپرياليستی اش در کشورھای تحت سلطه بپردازد.
در ارتباط با "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" حتی می توان که از وابستگی
فکری شان به شوروی حرفی نزد و نسبت به ھمبستگی آن با زحمتکشان شکی
به خود راه نداد ،اما نمی توان که از تحريفات تئوريکی مارکسيستی و نتايج
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عملی اش که زير لوای مارکسيزم صورت ميگيرد گذشت .اين تحريفات درست
به شکل فورموله در خدمت مشی سرمايه داران و رويزيونيزم قرار دارد لذا
بايد که با اين خط از ديدگاه مارکسيستی برخورد قاطع صورت گيرد تا باشد
کسانيکه به "خلقی و پرچمی ھا" به عنوان کمونيست و يا مارکسيست -لنينيست
نگاه می کنند ،بدانند که "خلقی ،پرچمی"ھا ھرگز کمونيست نبوده و نيستند بلکه
تحريف کنندگان مارکسيزم يعنی رويزيونيست اند.بيانيه جنبش انقالبی
انترناسيوناليستی در سال  1984به صراحت اعالم نمود "بدون دفاع از
مارکسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون و پايه قرار دادن آن،غلبه به
رويزيونيزم و امپرياليزم و ارتجاع به طور عموم نا ممکن است".
لب و لباب اين مسئله که " دموکراسی برای ھمه – نه برای يک طبقه خاص"
به معنی آنست که دموکراسی را از مضمون تاريخی و طبقاتی اش جدا کرده و
مبارزه را در سطح سياسی تامين حقوق بورژوازی پائين آورد .دموکراسی
"ناب" بورژوائی به شکل پاک و پاکيزه و عاری ازتعفن سلطنت نه ممکن است
و نه مطلوب.
دموکراسی ملی که مورد بحث "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" است و از
آن به نتيجه "دموکراسی برای ھمه طبقات" ميرسد يک دموکراسی ناقص و
باب طبع فيوداليزم ،بورژوازی بيروکرات و خائنين ملی و اربابان امپرياليزم
شان بوده و ھست ،اين طرح در ھر شرايط درکشورھای وابسته باب طبع تمام
نيروھای مرتجع و امپرياليستھا و خائنين ملی است که در پشت سر اين
"دموکراسی" چھره خائنانه خويش را پنھان نموده و ھمه روزه معيارھا به
انجام نرسيده دموکراسی بورژوازی ديگری کشف و پياده نمايند"،حزب
دموکراتيک خلق افغانستان" که سر به آستان رژيم ستم شاھی می سائيد ،اعتقاد
داشت که "دموکراسی برای ھمه طبقات – نه برای يک طبقه خاص" باعياری
تمام اين چھره را زير نقاب مارکسيزم – لنينيزم می پوشاند .در حاليکه ما در
تمامی آثار پيشوايان بزرگ انقالب پرولتری )مارکس  ،انگليس  ،لنين  ،استالين
و مائو تسه دون( چنين مقوله ای را سراغ نداريم ،بلکه در ھمه جا صحبت از
ديکتاتوری پرولتاريا و تاکيد بروی اين ديکتاتوری است يعنی دموکراسی
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خاص برای طبقه کارگر .برای يک فرد آزاديخواه ليبرال صحبت کردن درباره
دموکراسی بطور عام يعنی بدون در نظر داشت ماھيت طبقاتی آن امری عادی
است ،اما برای يک کمونيست معنی و مفھوم طبقاتی اش در نظر است ،يعنی
ھميش سوال می کند که دموکراسی برای چه طبقه ای؟ بطور نمونه رژيم خلقی
ھا را در نظر بگيريد ،قيام توده ای عليه اين رژيم و سرکوب خونين اين قيام ھا
ديکتاتوری دولت رويزيونيستی "خلق و پرچم" را آشکار ساخت .آيا اين
ديکتاتوری در بين طبقه حاکمه رژيم دموکراسی را از ميان برد؟ ھرگز نه،
بلکه اين دولت بدان جھت مردم را سرکوب نمود ،انقالبيون و توده ھا را به
گورھای دسته جمعی سپرده تا برای خود خوشبختی ،آرامش را تامين کند .آنچه
که برای توده ھا ديکتاتوری است برای طبقه حاکمه مرتجع دموکراسی است و
باالعکس.
درک غير طبقاتی از دموکراسی و لباس "دموکراسی" زير لوای سوسياليزم به
تن کردن يکی از جمله خصوصيات رويزيونيزم است .حال آنکه صحبت از
دموکراسی بدون روی ديگر آن يعنی ديکتاتوری حرفی پوچ و بی معنی است.
به ھر حال صحبت از "دموکراسی" بدون محتوای طبقاتی آن و بدون ديدن
دموکراسی در کنار ديکتاتوری الطائالتی بيش نبوده و فقط موجب پيدايش
توھمات بورژوا دموکراتيک می شود .شکل تمام دولت ھا اعم از بورژوازی و
غيربورژوازی در واقع دموکراسی و ديکتاتوری پرولتاريا ،دموکراسی
پرولتاريا در سوسياليزم نيز ھمين است .زيرا بدون اعمال ديکتاتوری
پرولتاريا ،دموکراسی پرولتاريا نه پديد می آيد و نه پايدار باقی می ماند.
ھمان طوريکه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" با شعار "دموکراسی ملی"
رھبری پرولتاريا را در مبارزات ضد امپرياليستی و ضد فيودالی نفی نمود و
بيان نمود که "ھر يک از طبقات می توانند رھبری را بدست گيرند" به ھمان
شکلش ديکتاتوری پرولتاريا را نيز نفی نموده و خواھان "دموکراسی برای
ھمه طبقات" می باشد .چيزی که مائوتسه دون ھميش روی آن تاکيد داشت
تاريخ و انقالبات جھان نيز آنرا ثابت ساخت اين بود که در عصر حاضر فقط و
فقط پرولتاريا ميتواند رھبر يک انقالب و دگرگونی واقعی و ريشه ای در ھمه
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جوامع باشد .ديگر دوره ايکه بورژوازی رسالت رھبری انقالب را بر عھده
داشت سر آمده است .مائوتسه دون می نويسد  ":اين حکم تاريخ است که انقالب
دموکراتيک بورژوازی بر عليه امپرياليزم و فيوداليزم  ،وظيفه ايست که بايد
تحت رھبری پرولتاريا ايفاء گردد و نه بورژوازی" ) (34برای ليبرالھا صحبت
از "دموکراسی" بطور عام و مبارزه عليه فيوداليزم و امپرياليزم بدون رھبری
طبقه کارگر امری عادی است .ولی کمونيستھا ھرگز اين سوال را فراموش
نخواھند کرد که مبارزه تحت رھبری چه طبقه ای و دموکراسی برای چه طبقه
ای؟ لنين کائوتسکی را به باد استھزاء گرفته و می گويد که بنا به تحريفاتش
مارکس را به يک ليبرال متعارفی تبديل نموده است و می نويسد ":کائوتسکی
به ناستوده ترين طرزی مفھوم ديکتاتوری پرولتاريا را تحريف نموده و مارکس
را به يک ليبرال متعارفی بدل کرده است يعنی خودش به مرحله ليبرالی سقوط
کرده است که عبارات مبتذلی درباره "دموکراسی خالص" به ھم می بافد و
مضمون طبقاتی دموکراسی بورژوائی را زيب و آرايش می دھد و روي آن
سايه می زند و بيش از ھر چيز از اعمال قھر انقالبی طبقه ستمکش حذر
دارد .ھنگاميکه کائوتسکی مفھوم "ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا" را به نحوی
"تفسير کرد" که اعمال قھر انقالبی طبقه ستمکش عليه ستمگران ناپديد شد،
آنوقت رکود جھانی تحريف ليبرالی در گفته ھای مارکس شکسته شد .برنشتين
مرتد در مقايسه با کائوتسکی مرتد حکم توله سگی را پيدا کرده است – ...اگر
فکر سليم تاريخ را مورد تمسخر قرار ندھيم آنگاه روشن است تازمانيکه
طبقات گوناگون وجود دارند ،نمی توان از"دموکراسی خالص" سخن به ميان
آورد ،بلکه فقط می توان از دموکراسی طبقاتی سخن گفت).ضمنا بطور حاشيه
بايد بگويم که "دموکراسی خالص" نه تنھا عبارت ابلھانه ايست که عدم درک
مطلب را خواه در مورد مبارزه طبقاتی و خواه در مورد ماھيت دولت آشکار
می سازد ،بلکه عبارتيست سه كرت پوچ و ميان تھی ،زيرا در شرايط جامعه
کمونيستی دموکراسی ،ضمن تغيير ماھيت جزء عادت گرديده زوال خواھد
يافت،ولی ھرگز دموکراسی خالص نخواھد بود( "دموکراسی خالص" عبارت
کاذبانه فرد ليبرال است که کارگران را تحميق می نمايد .آنچه در تاريخ سابقه
دارد دموکراسی بورژوائی است که جايگزين فيوداليزم می گردد و دموکراسی
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پرولتری است که جايگزين بورژوازی می گردد ...کائوتسکی از مارکسيسم آن
چيزی را می گزيند که برای ليبرال ھا ،برای بورژوازی پذيرفتنی است )انتقاد
از قرون وسطی ،نقش مترقی سرمايه داری بطور اعم و دموکراسی سرمايه
داری بطور اخص( ولی آنچه را که برای بورژوازی ناپذيرفتنی است )يعنی
اعمال قھر انقالبی پرولتاريا عليه بورژوازی برای نابودی آن( بدور مياندازد،
مسکوت می گذارد و روی آن سايه می زند ،به اين جھت است که کائوتسکی
ناگزير و به حکم وضع عينی خود ،اعم از اينکه دارای ھر نوع اعتقاد
سوبژکتيف ھم باشد ،چاکر بورژوازی از آب در می آيد.
دموکراسی بورژوائی در عين اينکه نسبت به نظامات قرون وسطائی پيشرفت
تاريخی عظيمی بشمار می رود ،ھمواره دموکراسی محدود ،سر و دم بريده،
جعلی و سالوسانه باقی می ماند )و در شرايط سرمايه داری نمی تواند باقی
نماند( که برای توانگران در حکم فردوس برين و برای استثمار شوندگان و
تھيدستان در حکم دام فريب است ) (35) ".ھمه جا تاکيدات از لنين است(
نقل قول طويل لنين را به اين خاطر آوردم تا بصورت روشن واضح شود که
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" ھمان دنباله روان برنشتين و کائوتسکی
مرتد است که چند دھه قبل توسط لنين به باد انتقاد گرفته شده است ،برای
کسانيکه ھنوز ھم ماھيت رويزيونيستی اين حزب مشخص نشده کامال بدانند که
اين حزب يک حزب رويزيونيستی و در خدمت بورژوازی بوده نه طبقه
ستمکش جامعه .اينھا فقط دموکراسی بورژوازی را زير عنوان "دموکراسی
ملی" و "دموکراسی برای ھمه" زيب و آرايش می داند .در حاليکه لنين
بصراحت وانمود ساخته که در جامعه کمونيستی دموکراسی برای ھمه يعنی
"دموکراسی خالص" وجود ندارد ،بلکه به يک عادت تبديل شده و زوال
می يابد .اما پيروان بورژوازی در شرايط طبقات و جامعه طبقاتی "دموکراسی
بودن طبقات" را موعظه می کنند.
در عصر امپرياليزم و انقالبات پرولتری ،راه بيرون رفت از وابستگی در
کشورھای تحت سلطه ھمانا انقالب دموکراتيک است که تحت رھبری
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پرولتاريا انجام می شود ،نه آنطوريکه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
ميگويد که مبارزات آزاديبخش ميتواند تحت "رھبری ھر يک از طبقات"
صورت گيرد .انقالب دموکراتيک که تحت رھبری پرولتاريا )انقالب
دموکراتيک نوين( انجام می شود بخشی از انقالب جھانی پرولتاريائی است به
ھمين مناسبت است که ماترياليزم ديالکتيک و علم انقالب پرولتاريائی يعنی
مارکسيزم – لنينيزم – مائوئيزم در کشورھای مستعمره – نيمه فيودال و يا نيمه
مستعمره – نيمه فيودال پيروزی انقالب دموکراتيک نوين را از طريق جنگ
توده ای طوالنی مشخص نموده و خاطر نشان ساختند که يگانه راه رسيدن به
سوسياليزم در اين کشورھا فقط از طريق انقالب دموکراتيک نوين تحت
رھبری پرولتاريا و ايجاد ديکتاتوری دموکراتيک خلق امکان پذير است ،نه از
طريق دموکراسی برای ھمه .بدين ترتيب توده ھای زحمتکش امکان دسترسی
به دموکراسی را دارند و در غير اين صورت دموکراسی به ھر رسم و
رسومی که باشد از آن طبقات ارتجاعی خواھد بود ،زيرا دموکراسی نمی تواند
فوق طبقات باشد ،ذاتا و ماھيتا دموکراسی يک پديده ای طبقاتی است .لذا در
عين حال نمی تواند که ھم برای طبقات زحمتکش خدمت کند و ھم خادم طبقات
ستمگر باشد .در نظام ظاھر شاھی و يا جمھوری داودخان ھر قدر که "حزب
دموکراتيک خلق افغانستان" خواست که آنرا رنگ و جال به "دموکراسی برای
ھمه" بدھد ،اما با تمام معنا ماھيت ارتجاعی طبقات مرتجع خود را نشان دادند
و ماھيت و خصلت طبقاتی ھر نوع دموکراسی را فقط پايه ھای اقتصادی و
روبنای سياسی ھر نظام حاکم بيان می کند ،فقط پايه مادی و روبنای يک نظام
سياسی بيانگر ماھيت اصلی دموکراسی است و آنرا مشخص می سازد که در
خدمت کدام طبقه است .بنا بر حکم تاريخ دياکتيک ماترياليستی فقط و فقط راه
رھائی طبقه زير ستم در کشورھای تحت سلطه از طريق انقالب دموکراتيک
نوين تحت رھبری پرولتاريا و حزب کمونيست که پيش آھنگ اين طبقه است
ميسر خواھد بود .انقالب دموکراتيک نوين مرحله گذاری است به مرحله
سوسياليزم و باالخره به کمونيستی .اين انقالب است که سلطه امپرياليزم،
فيوداليزم و بورژوازی کمپرادور را که مانند سه کوه بزرگ بر شانه
زحمتکشان سنگينی می کند بر انداخته و طبقه زحمتکش را تحت رھبری حزب
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کمونيست به طبقه حاکم بدل می نمايد" ،رويزيونيزم مدرن تحت رھبری
شوروی ادعا می کند که مبارزه رھائی بخش ملی فقط در صورتی می تواند
موفق شود که از طرف "متحدين طبعيش" )بخوانيد متحد امپرياليستی اش(
ياری شود ،تروتسکيستھا اصل امکان گذار انقالب دموکراتيک ملی به انقالب
سوسياليستی را نفی می کنند (36)".طوريکه قبال ھم بيان گرديد که رويزيونيستھا
انقالب دموکراتيک ملی را به تيپ کھن آن يعنی انقالب بورژوازی بدون
رھبری پرولتاريا قبول دارند .بدين اساس ھر جائيکه صحبت از "متحدين خود"
می نمايند ھدف ھمان متحدين امپرياليستی می باشد ،زيرا رھبری طبقات
متوسط را در مبارزه قبول دارند.
"در عصر ما انقالب در کشورھای تحت سلطه در پھلوی انقالب در کشورھای
امپرياليستی يکی از دو جريان انقالب جھانی پرولتری محسوب می گردد.
برخالف انقالب در کشورھای امپرياليستی ،انقالب در کشورھای تحت سلطه
مستقيما دارای خصلت سوسياليستی نبوده و دارای خصلت دموکراتيک که در
اثر تامين رھبری انقالبی پرولتری بر آن به انقالب دموکراتيک نوين تبديل
گرديده و جھت گيری سوسياليستی می يابد .مائوتسه دون تئوری انقالب
دموکراتيک نوين را در جريان مبارزه انقالبی در چين شکل داده و با به
پيروزی رساندن انقالب در چين راه انقالب در کشورھای تحت سلطه را
روشن نموده انقالب دموکراتيک نوين مبتنی است بر تامين رھبری حزب
کمونيست بر مبارزات ضد امپرياليستی و ضد فيودالی تمام طبقات خلقی و
بطور مشخص تامين رھبری حزب کمونيست بر ارتش خلق و جبھه متحد.
انقالب دموکراتيک نوين دارای جھتگيری سوسياليستی بوده وزمينه مساعد را
برای گذار به انقالب سوسياليستی فراھم می نمايد" ) (37در افغانستان ھم واضح
است که ھر کس بتواند توده ھای زحمتکش را در واژگون ساختن امپرياليزم و
خائنين ملی رھبری نمايد ،اعتماد توده ھای رنجبر را به خود جلب خواھد نمود.
زيرا امپرياليزم و خائنين ملی دشمنان سوگند خورده توده ھا ھستند ،تاريخ ثابت
ساخته که اين عمل از عھده ھيچ کس بر آورده نيست بلکه انجام اين رسالت
بزرگ ناگزير به دوش پرولتاريا قرار دارد.
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در شرايط کنونی کشورھای مستعمره – نيمه فيودال يا نيمه مستعمره – نيمه
فئودال در دو راھی بين انقالب دموکراتيک نوين و دموکراسی بورژوازی کھن
قرار دارد .در چنين شرايطی رسالت عظيم انقالبيون است که ماھيت ارتجاعی
و رياکارانه دموکراسی را که طبقات مرتجع و حاميان خارجی شان از آن سخن
می گويند افشاء نمايند .اھداف انقالب دموکراتيک نوين و انقالب ارضی را به
توده ھا توضيح دھند .اما آنچه که در جلو چشم "حزب دموکراتيک خلق
افغانستان" جلوه گر گرديده ،در تبليغات و عمل آنھا ھمه چيز را غبارآلود
نموده و در عطش "دموکراسی برای ھمه " يعنی ھمان دموکراسی بورژوائی
افتاده اند.
ھدف انقالب دموکراتيک نوين بر چيدن تمام موانع از سر راه ملل ستمديده ،
عقب نگھداشته شده و تحت انقياد قدرتھای خارجی است .به ويژه مناسبات
مستعمره – نيمه فيودالی و يا نيمه مستعمره – نيمه فيودالی يعنی مناسبات نيمه
فيودالی و سرمايه داری بيروکرات کمپرادور که وابسته و خادم قدرت ھای
امپرياليستی است .انقالب دموکراتيک نوين  ،يک انقالب سوسياليستی نيست و
به شکل فوری نمی خواھد استثمار سرمايه داری را بر چيند .بلکه تا درجه
معينی و در محدوده معين درھا را به روی رشد سرمايه داری ملی باز می کند.
با محدود و تھديد سرمايه داری ملی جامعه را تحت رھبری طبقه کارگر و
ديکتاتوری مشترک خلق بسوی جامعه سوسيالستی رھنمون می شود .مائوتسه
دون می گويد  " :انقالب دموکراتيک نوين در عين حال که انقالب دموکراتيک
است اما اين انقالب ديگر از نوع انقالب کھنه نيست که بورژوازی آنرا
رھبری می کند و ھدفش استقرار جامعه سرمايه داری و دولت ديکتاتوری
بورژوازی است ،بلکه انقالب نوع جديد است که پرولتاريا آنرا رھبری می کند
و ھدفش در مرحله نخست ،برقراری جامعه دموکراسی نوين و دولت
ديکتاتوری مشترک کليه طبقات انقالبی است.
از اينرو اين انقالب درست برای رشد سوسياليزم راه " بازھم وسيعتری را
)(38
ميگشايد "
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اينک مروری بر مرامنامه و اساسنامه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
مينمائيم و به تعقيب آن به مسئله "صلح جھانی" " ،سکتور دولتی اقتصادی"،
"مبارزه کامال علنی ،قانونی ،پارلمانی" اين حزب می اندازيم تا بصورت کامل
واضح گردد که اين حزب از جمله تحريف کنندگان مارکسيزم می باشد.
********************************************************

مرور کوتاھی بر مرامنامه و اساسنامه
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
گرچه در ابتدا تالش زيادی نمودم تا برنامه و اساسنامه "حزب دموکراتيک
خلق افغانستان" را بدست آورده  ،تا مورد تجزيه و تحليل قرار داده نکات
انحرافی و رويزيونيستی آنرا ھمراه با انحرافات جدی جريده ھای "خلق و
پرچم" بطور واضح و آشکار بيان نمايم .اما متاسفانه که به برنامه و اساسنامه
دسترسی پيدا نکرده ،بلکه جريده ھای "خلق و پرچم" و بعضی از کتاب ھائيکه
توسط يک عده از اعضای "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" تحرير گرديده
است بدست آوردم .بناء تحليل ھايم را بر روی اين اسناد قرار دادم .در کتاب
"ظھور و زوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان" نوشته دستگير پنجشيری به
خطوط کلی مرامنامه و اساسنامه حزب بر خوردم .در اين کتاب مشخص شد
که "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" دارای برنامه ای نبوده ،بلکه دارای
مرامنامه است که در مرام نشراتی جريده " خلق " به نشر رسيده است .يعنی
اين مرامنامه ھم مرام نشراتی جريده "خلق" بوده و ھم مرامنامه حزبی شان
است.
"خلقی پرچمی" ھا ھر دو از ھمان مرامنامه و اساسنامه "حزب دموکراتيک
خلق افغانستان" پيروی می کنند و خط مشی شان ھمان "راه رشد غير سرمايه
داری" " ،سکتور دولتی اقتصاد" و مبارزه "مسالمت آميز ،قانونی ،علنی و
پارلمانی" بوده است ،ديگر ھيچ اختالف ايدئولوژيک – سياسی با ھم ندارند،
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بلکه اختالفات شان فقط اختالف سليقه ای ،جاه طلبی و درجه خدمت گذاری به
سوسيال امپرياليزم بوده است.
کميسيون طرح و تدوين مرامنامه و اساسنامه "حزب دموکراتيک خلق
افغانستان" متشکل از :ببرک کارمل ،دستگير پنجشيری ،طاھر بدخشی و داکتر
شاه ولی بود .اينھا کسانی اند که در تدوين مرامنامه و اساسنامه حزب نقش
اساسی را داشتند.
آقای پنجشيری درباره تصويب مرامنامه و اساسنامه "حزب دموکراتيک خلق
افغانستان" می نويسد " :تصويب مرامنامه و اساسنامه حزب دموکراتيک خلق
از خدمات برجسته سازمانی و سياسی ح  .د .خ  .ا .بشمار می آيد .بر اساس
اين اساسنامه ماھيت اجتماعی و ايدئولوژيک حزب مشخص شد حزب در عمل
و نظر به جنبش انقالبی جامعه و جھان به وضوح کامل با ھمه عريانی خود را
)(39
معرفی نمود "
در آنزمان با تدوين و تصويب اساسنامه و مرامنامه حزبی که ھمانا مرامنامه
جريده "خلق" می باشد و با بيرون نمودن جريده "خلق و پرچم" ھيچگاه اين
حزب ماھيت ايدئولوژيک – سياسی اش را "به وضوح کامل" بصورت
"عريان" معرفی ننمود ،بلکه زير شعارھا و کلمات بظاھر انقالبی و فريبنده
متظاھر گشت .نيروھای انقالبی جامعه )شعله يی ھا( در آنزمان ماھيت حقيقی
ايدئولوژيک – سياسی شان را درک و به افشاء ماھيت حقيقی شان پرداخت و
توانست که به توده ھا و روشنفکران اين حقيقت را بيان کند که اين حزب در
ماھيت امر يک حزب رويزيونيستی وابسته به سوسيال امپرياليزم شوروی
است .حزبی است که به نفی مبارزات آزاديبخش خلق ھا پرداخته و در خدمت
بورژوا بيروکرات قرار دارد .اما آقای پنجشيری می گويد که "حزب در عمل
و نظر به جنبش انقالبی جامعه و جھان بوضوح کامل با ھمه عريانی خود را
معرفی نمود،که پيش آھنگ طبقات و اقشار دموکراتيک ملی و تمام زحمتکشان
افغانستان و عاليترين شکل سازمانی سياسی آن است" ) ظھور و زوال حزب د.خ .ا.
جلد اول صفحه ( 172
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درين جاست که حزب "بوضوح کامل با ھمه عريانی" خود را مشخص
ميسازد .حزبی که خود را پيش آھنگ طبقات دموکرات بداند نه طبقه کارگر،
دارای کدام خصوصيات می باشد .چنين احزابی احزاب بورژوا رفرميست بوده
که در خدمت سرمايه داری بين المللی است .احزاب پيش آھنگ پرولتری
بوضوح و صراحت کامل اعالم می دارد که در صف مقدم پرولتاريا قرار دارد
و پيش قراوالن انقالبی را از ميان ديگر اقشار و طبقات زحمتکش در خود
جای داده و می دھد و بصراحت اعالم می دارد که خدمت پيش آھنگ بودن آن،
در اينست که موقعيت طبقاتی پيشين را از لحاظ ايدئولوژيک و تعلقات سياسی
رھا ساخته و در صف پرولتاريا پيوسته است و شعارش را با تلفيق تئوری در
پراتيک به اثبات می رساند .حزب کمونيست )مائوئيست( افغانستان خصلت
پيش آھنگ بودن حزب را چنين بيان ميدارد" :حزب کمونيست )مائوئيست(
افغانستان از لحاظ ايدئولوژيک – سياسی و تشکيالتی و فعاليت ھای مبارزاتی
در صف مقدم پرولتاريا در افغانستان قرار دارد  .حزب ،متشکل از پيشروان
داخل صفوف پرولتاريا است .حزب ،پيشروان انقالبی از ميان ساير و اقشار و
طبقات خلق را نيز در خود جای داده است .اين پيشروان انقالبی ،جھان بينی
شانرا آگاھانه تغيير داده و باپذيرش ايدئولوژی پرولتاريا و شرکت عملی در
فعاليتھای مبارزاتی پرولتری،موقعيت ھای طبقاتی پيشين شان را از لحاظ
ايدئولوژيک و تعلقات سياسی رھا ساخته و به پرولتاريا پيوسته اند .حزب
کمونيست )مائوئيست( افغانستان ،جزء اليتجزای جنبش بين المللی کمونيستی
است ،از آن مايه گرفته و به آن خدمت می نمايد .اين خصوصيات معرف حزب
کمونيست )مائوئيست( افغانستان به مثابه پيش آھنگ پرولتاريا در افغانستان
)(40
است "
يک حزب زمانی پيش آھنگ است که جھان بينی اش را آگاھانه تغيير داده و
در صف مقدم پرولتاريا قرار گيرد يعنی موقعيت ھای طبقاتی پيشين خود را از
لحاظ ايدئولوژيک – سياسی رھا کرده باشد در غير اينصورت حزب يک
حزب رويزيونيست – بورژوا رفرميست و پس آھنگ است که با شعار
ميخواھد کلمه "پيش آھنگ" را به آن بچسباند " .اساسنامه و برنامه يک حزب
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کمونيست به صراحت اعالم می دارد که اين اساسنامه محصولی از مبارزات
طوالنی جنبش کمونيستی بين المللی و ثمره بزرگ جنبش کمونيستی کشور ما و
دست آوردھای جانباختگان اين جنبش است نه مانند اساسنامه "حزب
دموکراتيک خلق افغانستان" که اصال نامی از کمونيزم و جنبش بين المللی
کمونيستی ندارد ،بلکه زير نام سوسياليزم به تبليغ انديشه ھای رويزيونيستی
پرداخته است .زمانيکه آقای پنجشيری می گويد که در اساسنامه حزب قيد
گرديده که اين حزب "پيش آھنگ اقشار دموکرات و ملی" است .بصراحت و
روشنی کامل از نقش پرولتاريا در انقالب انکار می نمايد ،ھمانطور در قسمت
"دموکراسی ملی" بيان داشتيم که اين شعار در خدمت سرمايه داری است و
نفی ديکتاتوری پرولتاريا به ھمين ترتيب در اينجا نقش رھبری طبقه کارگر در
انقالب به ھيچ گرفته شده است .اين خصوصيات و حزب رويزيونيستی که بنا
به ماھيت طبقاتی خويش الفاظ و کلمات را در لفافه پيچيده و زير نام کارگر،
دھقان ،دموکرات ،آزاديخواه  ....بنام مارکسيزم – لنينيزم لميده و ھمان افکار و
عقايد بورژوازی را عمال پياده نمايند.
در کشورھای مستعمره – نيمه فئودال يا نيمه مستعمره – نيمه فئودال ،احزاب
رويزيونيست بنا به ماھيت فکری – سياسی خويش عمدتا نماينده بورژوا
کمپرادور بيروکرات ،بخشی از فئودال ھا و خرده بورژوازی در جامعه
ميباشد .به اين طريق در خدمت سرمايه داری جھانی قرار می گيرد .اين
احزاب در کشورھای نيمه مستعمره – نيمه فئودال با طرح يک سلسله برنامه
ھای بورژوا رفرميستی به فريب و اغوای توده ھای خلق زحمتکش پرداخته و
جھت اغوای بيشتر توده ھا شعار ھای "ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی"
گاھی سر می دھند ،با اين ھمه ،تالش در جھت تشکيل حکومت با احزاب
بورژوازی را دارند.
ادامه اساسنامه را آقای پنجشيری چنين بيان می کند که "اتحاد داوطلبانه
کارگران ،دھقانان ،پيشه وران و تمام وطنپرستان آگاه کشور می تواند پايه
اجتماعی سياسی آن قرار گيرد – ".که می تواند و بايد از منافع تمام طبقات و
اقشار ضد استبدادی ،ضد ارتجاعی و ضد ستم ملی " و ضد استعمار نو و ضد
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امپرياليزم دفاع در راه تطبيق بی چون و چرای ارزشھای دموکراتيک قانونی
اساسی و استقرار مشروطيت تامين دموکراسی و ايجاد جبھه متحد دموکراتيک
ملی مبارزه کند ".که بر اساس تحليل مشخص از وضع مشخص جامعه  ،تامين
استقالل ملی ،اصالحات دموکراتيک بر انداختن مناسبات کھنه فئودالی تامين
حقوق و آزادی ھای دموکراتيک و طرد نفوذ امپرياليزم و بقايای استعمار کھنه
و نو بطور کلی پيروزی نھائی نھضت دموکراتيک ملی و ايجاد حکومت
دموکراسی ملی و تعقيب راه رشد غير سرمايه داری اھداف عمده استراتيژيک
و ساختمان جامعه نوين سوسياليستی در کشور ھدف غائی آن است ".که به
اصول انترناسيوناليزم وھمبستگی رزم جويانه کارگران جھان به وطنپرستی،
دوستی و برابری حقوق ملل مردمان صلح دوست و امنيت دولتھا )تاکيدات
ازمن است( عميقا وفادار می باشد (41)".اين بود لب و لباب خطوط کلی
اساسنامه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" که آقای پنجشيری در صفحه
 172کتابش بيان نموده است .طوريکه قبال ھم بيان نموديم که رھبری طبقه
کارگر در اين مبارزات بطور کل نفی گرديده به ھمين طريق اين اساسنامه
ديکتاتوری دموکراتيک خلق را تحت رھبری طبقه کارگر نيز قبول ندارد به
ھمين علت است که "منافع تمام طبقات" را در راستای "تطبيق بی چون و
چرای ارزشھای دموکراتيک قانون اساسی و استقرار مشروطيت" جستجو
ميکند و از ھمين طريق می خواھد که "جبھه متحد دموکراتيک ملی" تحت
رھبری ھر يک از طبقات ايجاد نمايد .اين حرف ھا صاف و ساده پشت کردن
به منافع پرولتاريا و توده ھای زحمتکش بوده و گامی است در جھت تامين
منافع بورژوا کمپرادور بيروکرات و فئودال بيروکرات.
نفی خصلت طبقاتی جنبش دموکراتيک و نفی نقش پيش آھنگ طبقه کارگر در
اين جنبش يکی از خيانت ھای رويزيونيزم به خلق و ملل در بند کشيده ،ميباشد.
لنين به صراحت بيان نموده که اپورتونيزم عالوه بر اينکه به انقالب ايمان
ندارد ،بلکه از آن بطور مرگبار می ترسد .لنين در اين باره می گويد":اين
استدالل ھرفرد اپورتونيستی است که کوته بينی سرا پای وجودش را فرا گرفته
و در ماھيت امر نه تنھا ھيچگونه ايمانی به انقالب و خالقيت انقالب ندارد،
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بلکه بطور مرگباری از آن می ترسد (42)".حال مطالبی که در جريده "خلق و
پرچم" در وصف قانونی اساسی و مشروطيت تحرير گرديده گذر می نمائيم و
بعدا مطالب را تجزيه و تحليل نموده ،در آنوقت به خوبی ديده می شود که اين
حزب يک حزب اپورتونيستی در خدمت طبقه حاکمه قرار داشته و خالف منافع
و مصالح عليای توده ھا گام برداشته است.
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" در مرامنامه حزبی اش نيز نتايج اساسنامه
وی اش که ھمانا حمايت از قانون اساسی شاھی و رژيم مشروطه می باشد
اعالن می نمايد و به اين نتيجه می رسد که از طريق حمايت قانون اساسی و
ارج گذاشتن به "ارزشھا و اھداف دموکراتيک" آن و "تعقيب راه رشد غير
سرمايه داری" به شيوه مسالمت آميز و علنی می توان به جامعه سوسيالستی
رسيد ؟!" در نھايت ما درحاليکه ارزش ھا و اھداف دموکراتيک قانون اساسی
را حمايت می کنيم و درين مرحله تاريخی برای ايجاد حکومت دموکراسی ملی
و تعقيب راه رشد غير سرمايه داری بر اساس ايديولوژی مترقی و جھان بينی
علمی بشيوه مسالمت آميز و علنی مجدانه مبارزه می کنيم ھيچگاه مسئوليت
ھای عظيم خود را در پيشگاه خلق نجيب و زحمتکش افغانستان عزيز از ياد
نبرده و نظر خود را از غايه نھايی و دور نمای تکامل اجتماع خويش که
ساختمان يک جامعه سوسيالستی است دور نخواھيم داشت"))(43تمام تاکيدات از
من است( بر مبنای ھمين استدالل پا درھوای اساسنامه و مرامنامه وی اش
معتقد است که شاھی مشروطه زوال فئوداليزم می باشد "از نخستين طليعه
نھضت مشروطيت درحدود پنجاه سال می گذرد که باالخره به اساس اراده ملت
و رھنمائی مدبرانه عليحضرت پادشاه افغانستان برای اولين مرتبه در کشور
اصل مشروطيت در ماده اول قانون اساسی اعالن گرديد ...از نظر قانون عينی
تکامل جامعه ما ،ارزشھای قانون اساسی و اصل "دولت پادشاھی مشروطه"
عامل روبنايی زوال فيوداليزم )ملوک الطوايفی( می باشد") (44جريده پرچم در
شماره اول صفحه اولش نيز موضوعات مطروحه جريده خلق را نيز تائيد
نموده و می نويسد " :نھضت مشروطه خواھی و مبارزه نيروھای ملی و
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آزاديخواه از اوايل قرن بيست تا کنون طی چندين مرحله در حقيقت مجاھداتی
بود برای طرد اين موانع ".
وقتيکه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" در اساسنامه اش قيد می کند که
"دموکراسی ملی و تعقيب راه رشد غير سرمايه داری اھداف عمده
استراتيژيک و ساختمان نوين سوسيالستی در کشور ھدف غائی" شانرا تشکيل
می دھد ،صاف و پوست کنده در خدمت امپرياليزم قرار گرفته ،زيرا ساختمان
جامعه سوسياليستی از راه "سکتور اقتصاد دولتی" " ،راه رشد غير سرمايه
داری" و "دولت عموم خلقی" و "مبارزه مسالمت آميز کامال علنی ،قانونی
وپارلمانی" غير ممکن است ،بلکه ايجاد جامعه سوسياليستی از طريق انقالب
قھری تحت رھبری پرولتاريا و استحکام ھرچه بيشتر ديکتاتوری پرولتاريا
امکان پذير است .صحبت از دموکراسی ملی و تعقيب راه رشد غير سرمايه
داری" ھمان حکومت استبدادی رژيم ظاھرخان است که مورد حمايت شان
قرارداشت و از طريق تقويه سکتور دولتی آن رژيم را مورد حمايت بی چون
و چرا قرار داده بودند و با شور و شوق زائد الوصفی می گفتند که "شاھی
مشروطه عامل روبنايی زوال فيوداليزم " می باشد .
تئوريزه کردن " دموکراسی ملی "  " ،راه رشد غير سرمايه داری "  " ،دولت
عمومی خلقی "  ...در حقيقت امر تالش برای حفظ منافع امپرياليزم جھانی و
در راس آن سوسيال امپرياليزم بوده است .اين تزھا که توسط رويزيونيستھای
خروشچفی تدوين گرديده ،در اصول علم انقالب يعنی مارکسيزم – لنينيزم –
مائوئيزم جای ندارد و يک موضوع بی مفھوم و پا در ھوا است .رويزيونيزم
معاصر با طرح اين شعارھای کاذبانه خويش خلق ھای جھان را در توھم و
گمراھی نگھداشته و اثرات شوم آن باالی خلق کشور ما نيز محسوس بوده و
ميباشد" .حزب دموکراتيک خلق افغانستان" با اين تزھای رويزيونيستی قد
برافراشت ،توھم و درھم انديشی سياسی را درون جامعه ما دامن زد .اين
طرحات و تزھای رويزيونيستی عالوه بر اينکه نتيجه و منفعتی نه به خلق
افغانستان داشت و نه ھم منفعتی به خلق ھای کشورھای جھان ببار آورد ،بلکه
بصورت صاف و پوست کنده از طبقه کارگر و خلق ھای زحمتکش جھان
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خواست تا انقالب پرولتری را در کشورھای سرمايه داری و انقالبات
دموکراتيک نوين را در کشورھای تحت سلطه رھا نموده و راه و طريق
بورژوازی را د رپيش گيرند .اين راه را در افغانستان "حزب دموکراتيک خلق
افغانستان" پيموده پروسه آغاز تکوين اپورتونيزم که با بيرون شدن جريده
"خلق و پرچم" آغاز شد تا سقوط رژيم کودتای  7ثور  1357ادامه داشت.
علت اينکه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" از "ارزشھا و اھداف قانون
اساسی" شاھنشاھی حمايت و پشتيبانی می نمود به اين خاطر بود که اعتقاد
داشت "شاھی مشروطه عامل روبنائی زوال فيوداليزم" می باشد و مشروطيت
يعنی "مجاھدت برای طرد اين موانع" اين حزب فقط نکته اساسی و اصولی
مارکسيستی را فراموش نمود که در کشورھای مستعمره – نيمه فيودال و يا
نيمه مستعمره – نميه فيودال  ،فئوداليزم ،بورژوازی کمپرادور بيروکرات و
امپرياليزم با ھم روابط تنگاتنگی دارند .حفظ و بقای ھر کدام به حفظ و بقای
ديگری ارتباط دارد ،اين موضوع در تمام رژيم ھا چه شاھی مشروطه باشد و
چه جمھوری درماھيت نظام فئودالی کمپرادور وابسته به امپرياليزم تفاوتی
ندارد " .جمھوری بورژوائی که بعد از استقالل از بريتانيا تاسيس شد حتی تا
 80سال بعد از جنگ خونين داخلی ،برده داری را ملغی نکرد و دموکراسی
بورژوازی امريکا ھميشه به معنی ديکتاتوری واقعی بر توده ھای مردم است
که اين سرکوب وحشيانه طبقه کارگر و مليت ھای ستمديده درون اياالت متحده
را شامل می باشد "اميد داشتن به شاھی مشروطه به اينکه موانع فئوداليزم را
از سر راه بردارد و با تعقيب "راه رشد غير سرمايه داری" " ،دموکراسی
ملی" ساختمان "جامعه سوسيالستی" را پی ريزی نمايد يک سفاھت محض،
فريب واغفال کارگران و کليه زحمتکشان بوده و آب به آسياب امپرياليزم
ريختن است .توده ھای زحمتکش و روشنفکران به خوبی اين موضوع را
درک نموده و به چشم سر ديدن عالوه بر اينکه رژيم ستم شاھی و جمھوريت
داودخان نتوانست که ستم فئودالی را بردارد به ھمان قسم "حزب دموکراتيک
خلق افغانستان" که برای "برابری حقوق ملل و مردمان" کشور به اصطالح
مبارزه مينمود و خواھان"دموکراسی ملی و تعقيب راه رشد غيرسرمايه داری"
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که "اھداف عمده استراتيژيکی" شانرا تشکيل می داد و از ين طريق راه
"رسيدن به سوسياليزم" را جستجو می نمودند نتوانستند که کوچکترين تغييری
بعد ار کسب قدرت سياسی به سيستم حاکمه بورژوا کمپرادور فئودال جامعه
تغييری بياورند ،عالوه بر اينکه نتوانستند فئودال را ملغی نمايند بلکه به مرور
زمان قدرت و حاکميت شانرا به رسميت شناخته با طرح "جبھه ملی پدر وطن"
و "مصالحه ملی" به اين نتيجه رسيدند که نام حزبش را به "حزب وطن" تغيير
دھد و يکسره فاتحه "انقالب ثور" را خواندند و به نفع فئوداليزم عقب نشينی
نمايند.
در کشورھای تحت سلطه طرحات رفرميستی و پالن ھائيکه بتواند دھقانان را
از زير بار سلطه بورژوا فئوداالن برھاند امکان ندارد .طوريکه در باال اشاره
نموديم که بورژواکمپرادور ،فئوداليزم و امپرياليزم در روابط تنگاتنگ قرار
دارند و فئوداليزم ستون فقرات امپرياليزم را در کشورھای تحت سلطه ميسازد،
بدون از بين بردن و ختم سلطه امپرياليزم و سرنگونی بورژوازی کمپرادور
وابسته به امپرياليزم ،ريشه فئوداليزم نمی خشکد .برای از بين بردن کامل
فئوداليزم بايد که به سلطه کشورھای امپرياليستی خاتمه داد و بورژوازی
کمپرادور وابسته به امپرياليزم را سرنگون نمود؛ اين امر از طريق "شيوه
مسالمت آميز ،قانونی و علنی" امکان پذير نيست ،بلکه از طريق انقالب قھری
تحت رھبری حزب کمونيست که پيش آھنگ طبقه کارگر بوده و با تاسيس
ديکتاتوری دموکراتيک خلق راه برای انقالب سوسياليستی را ھموار می شود.
بحث بر سر اين نيست که ھرگاه رژيم سلطنتی سرنگون شود می توان بشريت
را از چنگال استثمار فرد از فرد نجات داد ،چنانچه تاريخ به خوبی گواه آنست
که در بسا موارد سلطنت سقوط کرده ،اما دولت ھا به ھمان ارتش پا برجا مانده
است .بطور مثال؛ انقالب ايران در ماه دلو )بھمن( سال  1358با اينکه رژيم
سلطنتی را سرنگون ساخت ،دستگاه دولتی و ارتش شاھی دست نخورده باقی
ماند .کودتای روسی  26سرطان سال  1352که داودخان به جای ظاھر شاه
نشست و رژيم شاھی به جمھوری تبديل شد ،اما دستگاه دولتی و ارتش شاھی
نابود نگرديد و رژيم به ھمان شکل نيمه مستعمره – نيمه فئودال اش باقی ماند
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و ھيچ تغييری در زندگی سياسی– اقتصادی زحمتکشان بوجود نياورد به ھمين
طريق کودتای خونين  7ثور  1357نيز نتوانست که تغييراتی در زندگی
اقتصادی – سياسی توده ھای زحمتکش بوجود آورد ،زيرا که بر ھمان دستگاه
پوسيده کھن تکيه زد ،کل سيستم فرتوت کھن دست نخورده باقی ماند.
وظيفه انقالب نابود کردن دستگاه حاکمه طبقات مرتجع است .برقراری
ديکتاتوری دموکراتيک خلق در جوامع تحت سلطه و در جوامع بورژوازی
برقراری ديکتاتوری پرولتاريا است نه تحکيم جمھوری بورژوائی .مارکس و
انگلس می نويسند":اين خواست و وظيفه ماست که تا ھنگاميکه تمام طبقات کم
و بيش متملک از مواضع حاکميت شان رانده نشده اند ،تا ھنگاميکه پرولتاريا
قدرت دولتی را تصاحب نکرده است و تا ھنگاميکه به ھم پيوستگی پرولتاريا تا
به آن حد پيشرفت نکرده است که ...نه تنھا در يک کشور بلکه در تمام
کشورھای عمده دنيا – رقابت بين کارگران اين کشورھا را از بين ببرد و دست
کم نيروھای مولده کليدی را در دست کارگران متمرکز کند ،اين انقالب را پی
گيری کنيم ".
"ما نمی توانيم منازعات طبقاتی را سکوت گذاريم ،بلکه خواستار از بين بردن
طبقات ھستم .نمی توانيم صرفا جامعه را اصالح کنيم ،بلکه بايد جامعه نوينی
بسازيم") (45در اساسنامه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" به صراحت
اعالن گرديده که از"ارزشھا و اھداف دموکراتيک قانون اساسی" حمايت نموده
و در جھت تحکيم "استقرار مشروطيت" مبارزه می نمايد .در اينجا به خوبی
ديده می شود عالوه بر اينکه تضاد ھای طبقاتی را مسکوت گذاشته در جھت
آشتی دادن طبقات بر آمده و به توده ھا نويد می دھد که رژيم شاھی مشروطه
از راه "دموکراسی ملی و تعقيب راه رشد غيرسرمايه داری" به جامعه
سوسياليستی می رسد و بنيان فئوداليزم را ريشه کن نموده و جامعه فارغ از
استثمار فرد از فرد را ميسازد .اينھا ھمه "تحت رھنمائی مدبرانه اعليحضرت"
به پيش می رود .اشتياق روشن خرده بورژوازی منحط ايشان را به قبول اين
برانگيخته است که نه تنھا ضروری بلکه کامال حياتی است که به سلطه
کشورھای امپرياليستی و ارتجاعی در اين برھه تاريخ گردن نھند .اين مساله
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در طول تاريخ و بخصوص از زمان انترناسيول دوم به اين طرف به خوبی به
اثبات رسيده است که قشر خرده بورژوازی )روشنفکران متزلزل و بی اراده(
ھميش به آستان ارتجاع و امپرياليزم پيشانی سائيده اند ،در کشور ما نه تنھا در
زمان رژيم ھای گذشته ستم شاھی و جمھوری داود خان و اشغال کشور از
طرف سوسيال امپرياليستھا که يکعده از اين تحصيل کرده ھای بی اراده سر به
آستانش گذاشته و بخاطر حفظ منافعش از نيروھای انقالبی و توده ھای ستمديده
جان شان را گرفتند ،بلکه د ر اين زمان حساس و تجاوز مستقيم امپرياليستھای
غربی به رھبری امپرياليزم امريکا نيز عده ای از روشنفکران بی اراده،
متزلزل و ميھن فروش )اعم از خلقی  ،پرچمی و شعله ائی ھای خائن و تسليم
طلب( به اين آستان سر به سجده گذاشته و اين تجاوز را "بارقه اميد در چشمان
اشکبار ملت" افغانستان ناميدند .حزب کمونيست انقالبی امريکا زمانيکه
مائوئيست بود نقش خرده بورژوازی را چه زيبا بيان نموده ":خرده بورژوازی
در برخورد به علم مارکسيزم بطور خود به خودی تمايل دارد که آنرا مخدوش
و افکار پيش داورانه و روش ھای بورژوائی خود را در آن وارد کند ،که غالبا
باالخره به وارونه کردن اصل مارکسيزم و ارائه سوسياليزم خرده بورژوائی
می انجامد ،بر اين اساس برخی از مارکسيستھای پرتجربه و مبتديان علم
مارکسيزم ،عليرغم نيت صادقانه خويش به استثناجات سياسی غلطی می رسند
و به توجيه گران جديدی در دفاع از نظام بورژوازی مبدل می شوند".آنھا چنان
آش ھفت جوشی از مارکسيزم می پزند که خود و اغلب کسانيکه سعی دارند از
آنان بياموزند ،سر انجام مارکسيزم را کال به مثابه بينشی انحرافی رھا
)(46
کنند"
نوشته ھای بسياری ازين قبيل )مارکسيست ھای( نو ظھور در افغانستان "ھر
قدر که نيات حسنه داشته باشند ،صرفا جزء ھمان مھمالت بورژوائی نيست که
تنھا بر ضد طبقه کارگر از آن استفاده ميشود" کم نيست .وجود چنين وضعيتی
در کشور ما که طی سه دھه اخير بنا به تشدد ايدئولوژيکی که نيروھای انقالبی
نتوانستند بصورت درست و اصولی مبارزات توده ھا را سمت و سو داده و
بطرف انقالب رھنمون سازد جای تعجب نيست.
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در طی نسبتا زمان طوالنی درافغانستان ھيچ کوشش پيگير و جدی در کاربرد
علم مارکسيزم برای درک و شناخت عميق از چگونگی وعملکرد امپرياليزم –
فئوداليزم و بورژوازی کمپرادور بعمل نيامد .با تشکيل "حزب کمونيست
)مائوئيست( افغانستان" بايد که برای تحقيق اين امر کوشا بود و در افشاء
پيگيرانه و طرد مارکسيزم دروغين و تسليم طلبی روز افزون روشنفکران
مرتد بکوشيم و فقط از اين طريق است که می توان دوران تدارک جنگ
مقاومت ملی ،مردمی و انقالبی را کوتاه تر ساخت و توده ھا را در جنگ
مقاومت ملی ،مردمی و انقالبی به صورت درست و اصولی آن رھبری نمود و
اين جنگ را تا سرحد انقالب دموکراتيک نوين و پيروزی اين انقالب و دوران
گذارش به سوسياليزم به موفقيت انجام داد.
در افغانستان "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" مارکس را در خدمت کوبيدن
مارکسيزم و ضربه زدن به توده ھای زحمتکش بکار گرفت .چنانچه در زمان
قدرت سياسی اش کامال در خدمت منافع سوسيال امپرياليزم روس اين حربه را
بکار برد و توانست که خدمت شايان برای کوبيدن مارکسيزم به امپرياليزم
جھانی نمايند .به علت ھمين عملکرد خائنانه شان توده ھای زحمتکش و عده ای
از روشنفکرانی که به مارکسيزم دسترسی ندارند "خلقی  ،پرچمی" ھا را تا
ھمين اکنون کمونيست می نامند و مرتجعين و امپرياليستھا عملکرد شانرا به
حساب کمونيزم گذاشته و ميگذارند .مسائل فوق به خوبی بيانگر آن است که اين
حزب يک حزب رويزيونيستی در خدمت منافع امپرياليزم و طبقه مرتجع
حاکمه بوده است و در زمان قدرتش نيز از اين خدمتگذاری دريغ نورزيد.
"سياست حزب دموکراتيک خلق افغانستان" نيز بر سياست شعله ئی ھای تسليم
طلب و احزاب تسليم طلب به اصطالح چپی مانند "حزب آزاديخواھان و
رھائی" که به سلطه کشورھای امپرياليستی درين برھه تاريخی گردن نھاده اند
و از توده ھا ھم می خواھند که به انقياد ملی کردن نھاده و تابع سياست ھای
امپرياليستھا به رھبری امپرياليزم امريکا باشند منطبق است.
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حال برای افشاء بھتر چھره خائنانه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
ميپردازيم به رد چرنديات اليعنی شان تا به خوبی ديده شود که اينھا عالوه
براينکه کمونيست نبودند بلکه ملی دموکرات ھم نبودند ،نيروئی بودند در
خدمت امپرياليزم و طبقه مرتجع حاکمه که در طول تاريخ سياسی اش در ھمين
مسير انحرافی اپورتونيستی روان بودند.
*********************************************************

تائيد قانون اساسی ورژيم شاھی
بزرگترين خيانت
به توده ھا
جريده خلق در توصيف شاه و قانون اساسی چنين می نويسد":ماده ھفتم و
يازدھم قانون اساسی کشور که جريده خلق آنرا احترام می نمايد ،می گويد":شاه
غير مسئول و واجب االحترام است  ...و از حقوق مردم حفاظت و حراست
مينمايد ....جريده خلق  "...در ھمان بدو امر تصميم بر آن گرفت که از
ھيچگونه نيروی خرابکار و اعالميه ھای دستوری علنی و سری ،از ھيچگونه
تصاميم و فيصله ھای مرتجعانه ضد قانون اساسی ،ضد حقوق کرامت بشری،
ضد ملی ،ضد مصالح عاليه خلق ھای زحمتکش افغانستان و در نھايت ضد دين
مقدس اسالم ) که منع الھام مبارزه و جھاد عليه ظلم و استبداد ،بی عدالتی و
نابرابری می باشد( ترس و بيمی به خود راه ندھد و به حکم ماموريت تاريخی
و ملی نقاب ھای سياه جاسوسان ،مرتجعان خائنان سابقه دار دشمنان به صلح،
آزادی ملی ،مشروطيت ،دموکراسی و ترقی اجتماعی را دور افگند و آنھا را
در برابر افکار عامه مردم افشا کند" در ادامه می نويسد که ما با کمال افتخار
حاضريم":ثابت کنيم که نه تنھا مرام دموکراتيک خلق و نشرات جريده خلق
ضد دين اسالم و قانون اساسی نمی باشد ،بلکه بر عکس مطابق آنھا بوده و
منحيث وظيفه ملی صدای نجات خلق ھای افغانستان را از تحت ظلم و ستم
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چنين طبقات و نمايندگان ارتجاع وسيعا انعکاس داد") (47به تعقيب آن دشمنان
"استقالل ملی مملکت" و "عمال استعمار" را در شماره ششم جريده اش چنين
دسته بندی نموده است":ھر کس و ھر قدرتيکه دست به توطئه تشدد آميز خالف
قانون بزند ...بصورت قطع عمال استعمار و دشمنان استقالل ملی و مملکت و
ضد قانون اساسی و ضد دموکراسی خواھد بود")(48چه چاکری ظريفی در
درگاه رژيم شاھی! چه شيوه مودبانه در سجده به آستان سوسيال امپرياليزم و
پايبوسی آن! اگر بخواھيم از نظر پراتيک سياسی سخن گفته باشيم ،آنگاه مطلب
عبارت می شود از چاکری در آستان اپورتونيزم و سر انجام در آستان رژيم
فرتوت ستم شاھی که "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" در گفتار و چاکری
به دربار طبقه حاکمه شاھی مشروطه )که قبله آمال شان است( و در کردار به
مرحله استادی رسيده است ،و کامال راه چاکر منشی را به دربار سوسيال
امپرياليزم و رژيم خائن حاکمه افغانستان را پيشه خود ساخته بود .به ھمان قسم
بعد از کسب قدرت سياسی کامال به اثبات رساند که درچاکری و پايبوسی دست
کمی از شاه شجاع ندارند و حتی بعد از فروپاشی دولت سوسيال امپرياليستی
نيز به اين چاکر منشی و پايبوسی وفادار مانده و سر به آستان امپرياليزم
امريکا سائيد .طبقه حاکمه بورژواکمپرادور– مالک کمپرادور که در راس شان
شاه قرار داشت با تدوين و تصويب قانون اساسی و حفظ منافع مالکيت شخصی
شان شاه را "غير مسئول و واجب االحترام" دانسته و در قانون اساسی شان
درج نمودند و از اين طريق خواستند که به توده ھا توجيه کنند که شاه و قانون
اساسی " مقدس" است و بايد بدون چون و چرا از آن اطاعت نمود.
قانونی که در جوامع طبقاتی بدست مرتجعين وضع شود ،قانون ظالمانه و کمر
شکن بر مردم ستمديده تحميل خواھد شد و تعجب درين جا است که مرتجعين
ھميشه از مردم توقع دارند که چنين قوانينی را مقدس بشمرند و از آن اطاعت
کنند "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" نيز بر حسب احترامی که به قانون
اساسی و رژيم مشروطه داشتند ،در جريده اش طوری نمايان می سازند که
"ھر کس و ھر قدرتيکه دست به تشدد و توطئه آميز خالف قانون اساسی بزند"
آنھا ضد منافع ملی بوده و حکم می کنند که "بطور قطع عمال ارتجاع " است.
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بھتر از اين ھم نمی توان از اين مبلغان و مناديان سرمايه داری و نوکرمآب
سوسيال امپرياليزم توقع داشت .به نظر ايشان "قانون اساسی و رژيم مشروطه"
شاھی از " حقوق وکرامت بشری" بدفاع بر خاسته "منافع ملی و مصالح عاليه
خلق ھای زحمتکش افغانستان" را تامين می نمايد .به ھمين لحاظ اين حزب "از
ھمان بدو امر تصميم" گرفت تا به چاکر منشی و آستان بوسی رژيم شاھی در
آيد و برای "تقدس" بودن اين قانون کمرھمت بندد .در حاليکه قانون در اثر
قرارداد اجتماعی بوجود نيامده ،بلکه بواسطه ضروريات اجتماعی حاصل
گرديده و بر مردم تحميل گرديده است بدون بررسی اوضاع و احوال که قانون
را بوجود آورده ،نمی توان به ماھيت قانون پی برد.
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" با تمام توش و توان کوشيد که قانون
اساسی را مظھر عدالت و انصاف وانمود کند به ھمين علت است که جريده
"خلق" در شماره ششم صفحه  3می نويسد":در ماده ھفتم قانون اساسی":پادشاه
نگھبان قانون اساسی می باشد" و در ماده پانزدھم ":پادشاه  ....از قانون اساسی
حراست و حقوق مردم را حفاظت می نمايد" ما ھنوز بدين نصوص قانون
اساسی اعتماد داريم" اينھا تالش نمودند تا از اين طريق به اثبات رسانند که
قانون برای حفظ عدالت و انصاف تدوين و تصويب گرديده است .اين مساله
خالف حقيقت بوده و ھيچ ربطی به عدالت اجتماعی نداشته و ندارد و ھيچگاه
"شاه حقوق مردم را حفاظت " ننمود .بلکه حافظ منافع طبقه حاکمه بوده است و
ھمچنين حامی قانون اساسی.
قانون در حقيقت نماينده اوضاع اجتماعی است که در آن اوضاع ھم بطور
اجبار بدون توجه به اراده و آرزوی مرام بوجود آمده است .افرادی که چنين
چرندياتی در باره قانون در جامعه طبقاتی سر می دھند ،می خواھند که عدالت
و انصاف را با ھزار من سريش به اين قوانين بچسبانند ،در واقع ھمان کسانی
اند که در آستان ارتجاعی بوسه می زنند .ارسطو ھم تالش داشت که ثابت کند
بردگی الزمه اجتماع است و يا اينکه ھمين اکنون در جامعه ما انسانھائی يافت
می شوند که می پندارند اگر اين ھمه اختالفات ميان بشر نباشد ،نظم دنيا به ھم
می خورد ،به ھمين ترتيب عده ای از تسليم طلبان و مبلغان امپرياليزم امريکا
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در شرايط کنونی ميگويند که بدون امريکا آوردن صلح و امنيت در افغانستان
غيرممکن است .بيان اين حرفھا چيزی نيست مگر خوش خدمتی به اربابان زر
و زور.
مبلغين قانون اساسی معتقداند که ھر گاه قانون اساسی بطور صحيح اجراء
شود ،جامعه از حالت عقب ماندگی به رشد خود می رسد ،کشور به اين خاطر
عقب مانده که "اعتنائی به ارزشھای قانون اساسی" نمی شود":يکی از
مشخصات روبنايی کشورھای عقب مانده مانند افغانستان ،عدم اجرای صحيح
قانون است که در اثر آن آزادی ھای اوليه و اساسی مردم بنفع استبداد و
ارتجاع و استعمار بيرحمانه لگدمال می شود و اعتنائی به ارزشھای قانون
اساسی کشور نمی گردد") (49گرچه نويسنده مقاله در جريده پرچم حرف باالی
خود را در صفحه ششم ھمين شماره رد نموده و می گويد":طبقات حاکمه که
نيروی مسلط جامعه استند قوانين و مقرراتی موازی با خواست خود چوکات
بندی و تجديد می کند و در نتيجه سعی می ورزند با ايجاد موانع گوناگون از
انحصار وسايل نشراتی تا سرحد مجازات شکل قانون جلو انعکاس خواسته
ھای توده ھای خلق را بگيرند و بر اين وسيله امکانات تبارز فکری برای
زحمتکشان از بين ببرند"
ھر گاه طبقه حاکمه "قوانين و مقرراتی را موازی با خواست خود چوکات
بندی" می کند و از طريق اين چوکات بندی "جلو خواستھای خلق" را گرفته و
زمينه تبارز فکری زحمتکشان را از بين "می برد" ،پس چه لزومی دارد که با
دل و جان از قانون اساسی ستم شاھی بدفاع برخواستيد ،می گوئيد که اگر
قانون اساسی بطور صحيح اجراء شود جامعه از بدبختی نجات پيدا می کند و با
ھمه اين الطائالت شاه را فوق طبقات قرار داده آنرا "غير مسئول و واجب
االحترام" می دانيد و از تمام نيروھا خواھان آن ھستيد که در "پناه قانون"
مبارزه نمايند و تصميم گرقته ايد که "عليه تمام کسانيکه ضد قانون اساسی
مبارزه می کند" به مبارزه برخيزيد .در حاليکه خوب می دانيد که قانون بطور
مشخص حامی منافع طبقه حاکمه بوده و وسيله ايست برای جلوگيری از رشد
فکری جوانان ،روشنفکران و کل توده ھای زير ستم .اين رشد فکری زمانی
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برای تمام توده ھا ميسر است که رژيم ھای ارتجاعی قھرا تحت رھبری طبقه
کارگر ساقط شده و طبقه کارگر قدرت سياسی را بدست آورده و رھبری اش را
بر جامعه اعمال نمايد.
آقای پنجشيری ھم در کتاب "ظھور و زوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
در صفحه  192جلد اول آن از يک طرف می نويسد که حزب دموکراتيک خلق
افغانستان در راه استقرار حکومت قانون مشروطيت و تطبيق ارزشھای
دموکراتيک قانون اساسی و حقوق آزادی ھای مردم مبارزه کرد و از طرف
ديگر در صفحه  141 -140ھمين کتاب به بدگوئی و ارتجاعی خواندن قانون
اساسی بر آمده و سرا پا آنرا با مقاصد و گرايشات ضد دموکراتيک معرفی
مينمايد او می نويسد" :از ھمان آغاز انفاذ قانون اساسی مقاصد و گرايشھای
ضد دموکراتيک و نامردمی محافل حاکمه بوضوح کامل آشکار بود .چنانچه
آزادی ھای محدود مصرحه در قانون اساسی به قوانين فرعی بسته و ميخ کوب
گرديد در برابر تدوين و انفاذ قانون احزاب ،قانون جرگه ھای واليات ،قانون
شاروالی ھا و اجتماعات سنگ اندازی ھای آشکار و پنھان صورت گرفت،
طبل کھن گوش خراش تسليم طلبی ،معامله گری و تجارب سياسی نواخته شد.
سياست داخلی و خارجی حکومات روز بروز جنبه ارتجاعی تری به خود
گرفت .طی دو دوره تقنينيه تظاھرات مسالمت آميز کارگران ،محصالن و
روشنفکران از جمله جنبش دموکراتيک  3عقرب  (1966) 1344با خشونت
سرکوب گرديد .بر آزادی مطبوعات بيان و قلم بويژه بر جرايد غير وابسته
حمله توطئه گران صورت گرفت .نھضت اعتصابی طبقه جوان کارگر با
خشونت وحشيانه منکوب گرديد .ابتدائی ترين مطالبات صنفی کارگران تاويل
نادرست شده فعال ترين عناصر کارگری خاصه کارگران وطن پرست و ثابت
قدم فابريکه ھای افزار سازی جنگلک ،نساجی گلبھار ،پلخمری ،سپين زر
کندوزی ،مطبعه دولتی ،تفحصات شبرغان بصورت توطئه گرانه و خود سرانه
بازداشت شد .محاکمه ،زندانی و از کار اخراج گرديد ،از روشنفکران کارمند
پائين رتبه دولت ،داکتران ،معلمان ،محصالن ترقيخواه و شاگردان معارف
خود سرانه توقيف و به اصطالح محاکمه و زندانی شدند ،بر حريم پوھنتون،
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ليسه ھای ابن سينا ،دارالمعلمين و بر شاگردان واليات ھرات ،فراه ،غزنی
حمله جارحانه صورت گرفت .درھای مکاتب بروی نسل جوان و رشد يابنده
وطن بسته شد .افکار و عقايد سياسی کارمندان معارف به شيوه قرون وسطائی
مورد تفتيش قرارگرفت ،معلمان و کارمندان وطنپرست دولت سبک دوش و از
گوشه به گوشه ديگر کشور بی چھت سنگ فالخن شدند .بر نمايندگان انتخابی
اتحاديه کارمندان و کارگران ھوانوردی ملکی حمله وحشيانه صورت گرفت و
تعدادی از آنان بی باکانه به زندان افتيدند و از کار برکنار شدند ...از منافع
اشراف فئودال نيروھای ارتجاعی و تاجران دالل با ھمه بی شرمی و گستاخی
حمايت و پشتيبانی صورت گرفت  "...سوال اينجاست که آيا آقای پنجشيری در
اين اواخر و دوره مھاجرت متوجه اين ھمه مظالم و ستمگری و "سرکوب
وحشيانه رژيم" فرتوت شاھی گرديد و در اين اواخر دانسته که قانون اساسی
"از ھمان آوان انفاذ مقاصد و گرايشھای ضد دموکراتيک و نامردمی" داشته و
از "منافع اشراف فئودال نيروھای ارتجاعی و تاجران دالل با ھمه بی شرمی و
گستاخی حمايت و پشتيبانی ميکرده است و يا اينکه از اول )ھمان زمان شروع
مبارزه و تدوين اساسنامه و مرامنامه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"(
ميدانسته که اين رژيم يک رژيم سفاک و ديکتاتور است؟ اگر از اول انفاذ
قانون اساسی" متوجه اين نکته بوده که قانون در خدمت ستمگران طبقه حاکمه
فئودال بيروکرات و تاجر بيروکرات بوده ،پس اين ھمه وصف و تمجيد از
رژيم شاھی و قانون اساسی و تائيد مطلق قانون اساسی به عنوان يک قانون
مترقی برای چه صورت گرفته است؟ پس چرا حزب "بنا به حکم ماموريت
تاريخی خود"با تمام توش و توان" دفاع در راه تطبيق بی چون و چرای
ارزشھای دموکراتيک قانون اساسی و استقرار مشروطيت" برخاست؟ و حتی
جريده "خلق" کسانيکه به مخالفت با قانون اساسی برخاسته بودند بنام "مرتجع
و خائن" ناميده است .در حاليکه آقای پنجشيری از اعضای برجسته و عضو
اصلی کميته مرکزی "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" و از جمله کسانيست
که درتدوين و تصويب اساسنامه و مرامنامه حزب نقش به سزائی داشته است.
و اگر در اين اواخر يعنی در دوران مھاجرت در کشورھای خارجی متوجه
شده است که قانون اساسی حامی و منافع اشراف فئودال و تاجر دالل است،
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چرا روی اعمال "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" انگشت انتقاد نگذاشته و
آنرا در بست تائيد نموده است.
او می نويسد که "در اصول مرامی حزب د  .خ  .ا تضادھای اساسی و راه
ھای حل و فصل تضادھای درون جامعه نيمه فيودال باز تاب روشن پيدا کرد...
در مرامنامه ح  .د  .خ  .ا برای نخستين بار در تاريخ کشور ميان خلق و
دشمنان خلق خط فاصل کشيده شد" درحاليکه خودش متوجه است که "حزب
دموکراتيک خلق افغانستان" در راه "ارزشھای دموکراتيک قانون اساسی و
استقرار مشروطيت" مبارزات پی گير و جدی نموده است "راه حل تضادھای
جامعه" را بر مبنای قانون اساسی شاھی و مرز ميان دوستان و دشمنان را نيز
بر مبنای اين قانون کشيده است تا آنجائيکه ھر کس که مخالفت خود را با قانون
اساسی مطرح نموده بنام "خائن و مرتجع" قلمداد نموده و بدين طريق کسانيکه
در صف قانون اساسی بود بنام دوست و کسانيکه در صف مخالف قانون
اساسی قرار داشت آنھا را به صف دشمنان قلمداد نموده است.
اينھا در زمان رژيم ستم شاھی و رژيم فاشيست داودخان ثناگوی رژيم ھا بودند
و جھت اغفال توده و خدمت به طبقه حاکمه طرح مبارزات "مسالمت آميز،
قانونی ،علنی و پارلمانی" ريختند و با طرح شعارھای رويزيونيستی "راه رشد
غيرسرمايه داری" " ،تقويه سکتور دولتی اقتصاد" و "دموکراسی ملی" در
خدمت بورژوا بيروکرات حاکمه و رژيم ھای فرتوت درآمدند ،اما امروز بدون
اينکه به گذشته خود و زمان رژيم ھای فاسد ظاھرخان و داودخان و حتی بعد
از قدرت گرفتن سياسی و قتل عام مردم بيگناه ،ميھن فروشی اين باند
کوچکترين تماس گرفته و مورد انتقاد قرار دھد ،می خواھند که برای خود از
طريق بروز دادن جنايات رژيم ظاھرخان لباس مردم دوستی به تن نمايند .در
حاليکه مردم و نيروھای کمونيست اعمال خائنانه شانرا فراموش نکردند و
کمونيست ھا رسالت دارند تا مچ دست شانرا گرفته و چھره خائنانه آنھا را در
طول دوران مبارزاتی شان افشاء نمايند ،تا ديروز از "دموکراسی برای ھمه
طبقات نه يک طبقه خاص" بحث داشتيد و از اين طريق به اغوا و فريب توده
ھا و بخصوص روشنفکران پرداختيد ،امروز می گوئيد که رژيم شاھی از
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"منافع اشراف فئودال و نيروھای ارتجاعی و تاجران دالل با ھمه بی شرمی و
گستاخی حمايت و پشتيبانی" می کرد .اين موضوع را در ھمان زمان جريان
دموکراتيک نوين در"يازده شماره شعله جاويد بصراحت بيان می نمود و علما
و عمال روی اين اصول اساسی مارکسيستی -لنينيستی پا فشاری داشت که
دولت حامی منافع يک طبقه و آله برای سرکوب طبقه ديگر است .ھيچ دولت،
دموکراسی و حزبی نمی تواند مافوق طبقات باشد .در جامعه طبقاتی ھمه چيز
مفھوم طبقاتی را دارا است .جريان دموکراتيک نوين در ھمان زمان روی
مبارزات قھری پا فشاری داشت و به رد مبارزات "مسالمت آميز کامال قانونی،
علنی ،و پارلمانی" پرداخت و به صراحت اعالن نمود که ھيچگاه رژيم ھای
فاسد و ارتجاعی به رضا و رغبت از چوکی قدرت کنار نمی روند ،بلکه بايد
که توده ھای زحمتکش تحت رھبری پرولتاريا از طريق اعمال قھر انقالبی آنھا
را سرنگون سازند .اما "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" )جناح خلق و
پرچم( در مقابل اين استدالل علمی و مارکسيستی صف آرائی نموده و نيروھای
انقالبی را آشوبگر خطاب نموده و با "دفاع از ارزشھای قانون اساسی و
استقرار مشروطيت" گفتند که ميتوان اين رژيم را از راه "تقويه سکتور دولتی
اقتصاد" و "راه رشد غيرسرمايه داری" به سرمنزل مقصود يعنی سوسياليزم
رساند و ھم توان مبارزاتی اش در جھت حمايت از قانون اساسی ورژيم شاھی
بکارانداخت ،و شاه را مترقی ترين شاه آسيا خواند و شاه را طبق قانون اساسی
"واجب االحترام و غير مسئول" ناميد .به اين طريق خواست تا رژيم شاھی
يک رژيم مشروع حامی منافع توده ھا وانمود کند و قانون اساسی آنرا به توده
ھا مقدس بنمايند و توده ھا را وادار از اطاعت اين قانون نمايند.
به ھرصورت اين خصيصه ذاتی رويزيونيستھاست که مطابق به شرايط زمانی
و مکانی تغيير چھره می دھند ،تا بھتر بتوانند منافع بورژوازی را تامين کنند.
آقای پنجشيری در ادامه صحبتش در صفحه  144جلد اول کتابش در باره لجام
گسيختگی رژيم شاھی می نويسد ...":با اين ھمه لجام گسيختگی ھا و نابسامانی
ھا موجبات کندی رشد صنايع و ترقی اجتماعی را فراھم آورد .وضع کارگران
بھبود نيافت .زنجيرھای استثمار و ستم ھای فئودال پاره نگرديد ،سطح زندگی
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مردم سال بسال پائين آمد ...انحصارات امپرياليستی امريکا ،آلمان غرب،
انگليس ،جاپان ،و اقمار ايرانی ،پاکستانی آنھا سرمايه داران افغانستان را بيش
از زمان ديگر تقويت کرد ".از گفته ھای آقای پنجشيری بر می آيد که از رژيم
شاھی اميدواری پاره کردن "زنجيرھای ستم و استثمار فئودالی" را با "تقويه
سکتوردولتی اقتصاد" داشته اند .بھتر اين بود که آقای پنجشيری جمله را تکميل
نموده می نوشت که طبق اميدواری که ما از رژيم شاھی داشتيم و اين رژيم را
ھمراه با سوسيال امپرياليست ھا در زمينه رشد و تقويه سکتور دولتی اقتصاد
کمک کرديم ،با آنھم زنجيرھای استثمار و ستم فئودالی پاره نگرديد تا به خوبی
واضح می شد که طرحات رويزيونيستی ھيچگاه قادر به پاره کردن زنجير
ھای ستم نبوده و نيست ،بلکه اين رسالت نيروھای کمونيست و طبقه کارگر
است که می تواند اين زنجيرھا را با حمايت توده ھای زحمتکش پاره نمايد.
آقای پنجشيری مسئوليت عدم پاره کردن "زنجير ھای ستم فئودالی" را در
گرايشات رژيم شاھی به سمت غرب می داند و می گويد که "انحصارات
امپرياليستی امريکا ،آلمان غرب ،انگليس ،جاپان و اقمار ايرانی و پاکستانی
آنھا سرمايه داران دالل افغانستان را بيش از زمان ديگر تقويت نمود" در اينجا
به خوبی مشاھد می شود که ھنوز آقای پنجشيری از لحاظ ايدئولوژيکی کامال
وابسته به سوسيال امپرياليزم روس می باشد و حتی حاضر نيست ،درباره
انحصارات امپرياليستی روس ھا ،غارت و چپاول شان در افغانستان حرفی
بزند .اين درست است که انحصارات امپرياليستھای غربی سرمايه داران دالل
وابسته به خود را ھمه روز تقويت می نمود ،اما به ھمان اندازه سوسيال
امپرياليستھای روسی نيز بنا به خصيصه ذاتی امپرياليستی اش چنين کاری را
انجام داد .ھرگاه بتاريخ "افغانستان درمسير تاريخ" نوشته مير غالم محمد غبار
مراجعه شود ،به خوبی ديده می شود که روابط تجاری افغانستان در اوايل سال
 1950با شوروی ده درصد بوده و در سال  1962به شصت در صد رسيده بود
و در حجم پالن ھای پنج ساله روسيه در قدم اول قرارداشت .امريکا در رديف
دوم و جاپان در رديف سوم قرار می گرفت .به اين ترتيب وابستگی افغانستان
بعد از سال 1955م بيشتر به روسيه بوده تا کشورھای غربی .سرمايه دار دالل
وابسته به سوسيال امپرياليزم فعالتر نسبت به سرمايه دار دالل وابسته به
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امپرياليزم غرب بوده است.ھمين وابستگی تجار دالل وابستگی ايدئولوژيکی
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" به سوسيال امپرياليزم زمينه ساز کودتای
 26سرطان  1352و باالخره کودتای خونين و ننگين ھفت ثور گرديد.
حال برای اينکه بطور واضح و روشن ديده شود که "طبل کھن تسليم طلبی
وسازشکاری ،معامله گری و تجارت سياسی" در برابر قانون اساسی و شاھی
مشروطه را چه کسی نواخته و"آرايشگران"رژيم چه کسانی بوده و چه کسانی
"مديحه سران ،مزدور ،مبلغ بر جسته رژيم بيروکرات بوده ،به مرامنامه و
ارگان مرکزی "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" مراجعه می کنيم "حزب
دموکراتيک خلق افغانستان" در ارگان مرکزی اش يعنی شماره پنجم جريده
خلق صفحه سوم آن مينويسد ":از نظر قانون عينی تکامل جامعه ما ،ارزشھای
قانون اساسی واصل "دولت پادشاھی مشروطه" عامل روبنائی زوال فئوداليزم
)ملوک الطوايفی( می باشد" " ،شاه غير مسئول و واجب االحترام است"  ،در
افغانستان امکاناتی بوجود آمده که از طريق "مبارزات مسالمت آميز ،قانونی،
علنی و پارلمانی اصلح صلح ،استقالل و دموکراسی ملی و ترقی اجتماعی را
تامين نمود" ،ھم چنين در شماره ششم صفحه  4می نويسند" ما به قانون اساسی
اعتماد داريم" " ،ما به شيوه مبارزات خود که مسالمت آميز ،قانونی ،علنی و
پارلمانی است پايبندی داريم" " ،درنھايت اعليحضرت پادشاه افغانستان
دموکراسی را اعالن کردند ،قانون اساسی به توشيح معظم رسيد و دموکراسی
در حيات افغانستان اعالن گرديد"  ..." ،حکومت ھای افغانستان اينقدر مال
انديش خواھند بودکه ملی ترين ،وطن پرست ترين ،قانونی ترين و پاکترين
فرزندان وطن را مورد ضربه ناجوانمردانه مرتجعين و ضد قانون قرار ندھد".
ھم چنين "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" در مرامنامه اش می نويسد ":در
دموکراسی ملی عالی ترين مقام قانونگزاری و مظھر اراده خلق ھا شوری
است که نمايندگان تمام طبقات خلق افغانستان از طرف خودشان بر اساس
انتخابات آزاد ،سری ،مستقيم ،متساوی و عمومی بدون مداخله آشکار و مخفی
و تھديد و تطميع انتخاب می گردند" )تاکيد ازمن است( "حکومت دموکراسی
ملی از نظر ماھيت طبقاتی و ملی خود بر جميع قدرت ھای ترقيخواه
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دموکراتيک و ملی يعنی کارگران ،دھقانان ،منورين مترقی ،اھل حرفه ،مالکان
خرد و متوسط شھری و دھاتی به اتحاد سرمايه داران ملی )به حيث يک جبھه
متحد ملی( متکی بوده و منافع اساسی خلق ھا را حراست و تامين می کند".
)جريده خلق شماره  -2 -1صفحه (3-2

"بمنظور اينکه دستگاه اداری دولت طبق منافع يکی دو طبقه و قشرھای ممتاز
کوچک جامعه بکار برده نشود،مصالح عاليه طبقات عظيم خلقھای دھات و
شھرھای کشور ايجاب مينمايد که اين دستگاه اداری روی واقعيتھای اجتماعی
وعلمی اصالح گردد" " ،در راه تعديل وتعويض قوانين ومقرارتی که ضد
مصالح خلقھا و ضد دموکراتيک باشد مبارزه قانونی به عمل آيد") .مرامنامه
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان " شماره  2 – 1جريده خلق  -صفحه (7

"برای حل اختالفات ميان کارگران و کارفرمايان ومراقبت در اجرای صحيح
قانون کار محاکم بی طرف تشکيل گردد که درآن نماينده کارگران اشتراک
داشته باشند")ھمانجا صفحه (6
ما در اينجا می کوشيم تا نظرات "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" را درباره
رژيم شاھی وقانون اساسی آن و ھم چنين برخوردشان با طبقات گوناگون به
بررسی بگيريم و مشخص سازيم که راه مبارزاتی شان نه راه مبارزه انقالبی
بخاطر سرنگونی طبقه حاکمه است بل راه مصالحه و سازش با رژيم فرتوت
ظاھرشاھی و اصالح آن دستگاه اداری ميباشد .به باور ايشان رژيم شاھی
رژيمی نيست که فقط منافع فئودال بيروکرات را درنظر گرفته و حامی آن
باشد ،رژيمی است که "عامل روبنايی زوال فئوداليزم ميباشد" آنھا ھميشه در
تغييرات روبنايی اعتقاد دارند ،زيرا ھيچگاه حاضر به اعمال قھر انقالبی نبوده
و خواستار تغييرات زير بنايی و درھم کوبيدن کامل رژيم ھای منحط نيستند،
بلکه ميخواھند که "دستگاه اداری طوری اصالح نمايند که "طبق منافع يک
دوطبقه" بکاربرده نشود.برای اينکه دولت "طبق منافع يکی دوطبقه و قشر
ممتاز کوچک جامعه بکار برده نشود" بايد که اين "دستگاه اداری روی
واقعيتھای اجتماعی و علمی اصالح گردد" دراينجا به خوبی ديده ميشود که
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" باال تر از دوطبقه درجامعه معتقد است به
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ھمين لحاظ از"مصالح عاليه طبقات عظيم خلقھای" افغانستان بدفاع بر ميخيزد،
اما اين را ھم مشخص نمی سازد که اين طبقات درجامعه کدام ھا اند؟!! اين ھا
بنا به "اعتمادی که به قانون اساسی کشور"دارند ميخواھند که در"راه تعديل و
تعويض" آن به نفع توده ھا مبارزه نمايندو از اين طريق "تعديل وتعويض"
بعضی مواردی که به منافع توده ھا نباشد يعنی مغاير با "دموکراسی ملی " و
"راه رشدغيرسرمايه داری")که ھمان راه رشد سرمايه داری است ودربخش
"دموکراسی ملی"به صورت مفصل بحث نموديم( باشد ،طوری تنظيم واصالح
نمايند که از طريق "مبارزه مسالمت آميز ،قانونی ،علنی و پارلمانی اصل
صلح ،استقالل ملی ،دموکراسی ملی و ترقی اجتماعی را تآمين" نمايند .برای
"تامين منافع توده ھا" فقط خواھان "اصالح دستگاه اداری دولت" و در بعضی
موارد خواھان"تعديل وتعويض" قانون اساسی ازطريق "مبارزه قانونی"
ميباشد.اينھا درک نکرده و يا نمی خواھند درک کنند که منافع توده ھا از طريق
اصالح دستگاه اداری بدست نيامده ،بلکه از طريق درھم کوبيدن جامعه کھن و
ايجاد جامعه نوين بدست خواھد آمد .مارکس و انگلس تاکيد دارند که "ما
نميتوانيم منازعات طبقاتی را مسکوت گذاريم ،بلکه خواستار از بين بردن
طبقات ھستيم ،نمی توانيم صرفا جامعه را اصالح کنيم ،بلکه بايد جامعه نوينی
بسازيم" اما "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"را به اين حرف ھا کاری نيست
وآنھا اعتقاد دارند و داشتند که رژيم ستم شاھی ديگر نمی تواند مانند گذشته به
حيات خود ادامه دھد ،بلکه می تواند که از طريق اصالحات سياسی و اداری و
با تقويت سکتور دولتی اقتصادی به سمت يک جامعه مرفه پيش رفته وعدالت
اجتماعی را بر قرار نمايد .ذھنی گرايی و رفرميزم "حزب دموکراتيک خلق
افغانستان" بطور واضح و روشن از سر و روی نظريه شان ميبارد.
اينھا نميخواھند که حقيقت را از دل واقعيت بيرون بکشند ،بلکه ميخواھند و
ميخواستند که تمايالت ذھنی رويزيونيستی و اپورتونيستی شانرا به واقعيات
تحميل نمايند .اينھا نتوانستند که تداخل پيچيده و دائمی ميان تئوری و پراتيک
را ببينند .اينھا نتوانسته و نمی توانند که خصلت ذاتی دولت را در کشورھای
تحت سلطه سرمايه داری امپرياليستی ببينند .ماھيت حقيقی دولت ظاھر شاھی
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با تمام اعمال خائنانه اش نتوانست که آنھا را به غلط بودن نظريه شان برساند.
ازنظر ايشان دولت ظاھرخان يعنی ھمان"دموکراسی ملی" است که درحکومت
"دموکراسی ملی عاليترين مقام قانون گذاری و مظھر اراده خلقھا ،شورايی
است که نماينده گان تمام طبقات خلق افغانستان از طرف خودشان" انتخاب
ميگردد .به ھمين لحاظ و استدالالت بی پايه شان بود که به شاه به عنوان
شخصی "غير مسئول و واجب االحترام" می نگريستند.
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" به جای اينکه درکنارمردم بايستد وايشان
را به مبارزه عليه دستگاه حاکمه تشويق و ترغيب نمايد ،اما آگاھانه با تزھای
اپورتونيستی و رويزيونيستی اش درصف دولت مزدور قرارگرفت و به
توصيف و تمجيد دموکراسی شاھانه و قانون اساسی اش پرداخت .آيا گاھی
رھبران بلند پايه حزب از خود سئوال کرده اند که اگر واقعا اين دموکراسی
برای "ھمه طبقات" است و"قانون اساسی حامی منافع" توده است و پارلمان
رژيم "مظھر اراده" مردم است ،پس اين ھمه پوليس،ارتش و زندان ھای
مخوف برای چيست؟ آيا ارتش ،پوليس و زندان ھا ماھيت طبقاتی رژيم را به
نمايش نمی گذارد؟
از نظر سياسی قانون اساسی سال  1343مانند تمام قوانين نوع خودش ھر حقی
را که ضمانت می کند پس می گيرد ،و حتی جناح ھای گوناگون ارتجاع پوليس
و ارتش را نيز نميتواند راضی نگھدارد چه رسد به مردم .مگر قانون اساسی
آقای کرزی بحث "دموکراسی وآزادی بيان" را مطرح نکرده است .پس اين
سرکوب ھای وحشيانه برای چيست؟ حتی تحمل گرفتن يک نوشته از انترنت
را ندارد .مگر قانون اساسی سال  1343مانند قانون اساسی رژيم دست نشانده
حامد کرزی دخالت مستقيم ارتش و پوليس را در زندگی اجتماعی مردم مجاز
نشمرد؟ آيا "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"نمی دانست که قانون بوسيله
کسانی که قدرت را در دست دارند و برای بھبود وضع زندگی خودشان و به
زيان کارگران ،دھقانان و ديگر زحمتکشان تنظيم و تصويب ميگردد و به
زورسرنيزه به ايشان تحميل ميشود؟ چرا ،اين را بخوبی می دانستند ،اما حسب
منافع ارباب سوسيال امپرياليستی شان برای پياده نمودن تزھای رويزيونيستی
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و کشاندن رژيم در وابستگی سوسيال امپرياليزم درکنار دولت ايستادند و با تپ
وتالش فراوان سعی به عمل آوردند تا رژيم شاھی که نماينده فئودال –
کمپرادور بود يک رژيم مترقی ،دموکراتيک به توده ھا معرفی نمايند .به ھمين
خاطر پارلمان شاھی را "مظھراراده مردم"خواندند.چنانچه آقای ببرک کارمل
در پارلمان ،شاه را "مترقی ترين شاه آسيا" ناميد و از ضبط و احواالت رژيم
بنام "مترقی و حامی منافع ملی" ياد نمود و از ارزش ھای قانون اساسی بدفاع
برخاست!! و از شورا ھمانطوری که در جريده خلق "مظھراراده مردم" ياد
شده بود بعنوان "خانه مردم"ياد کرد .اينھا از يکسو ميخواستند که رژيم شاھی
را مترقی و دموکرات جلوه دھند و از سوی ديگر از منافع سوسيال امپرياليزم
شوروی در افغانستان دفاع نموده و جامعه را بطرف وابستگی کامل آن
بکشانند،چنانچه دراين حرکت موفق بوده و افغانستان را بطرف مستعمره سوق
دادند که تا کنون درآن آتش می سوزد.
رژيم ارتجاعی ظاھرشاھی نيز بخاطر حفظ منافع طبقاتی اش زمينه مساعدی
را برای جلوگيری ازجنبش ھای کارگری برای دار و دسته فراھم نموده و از
آنھا بعنوان چماقداراستفاده نمود .چنانچه درتظاھرات ظفرنمون کارگران
شبرغان کارمل شخصا وظيفه گرفت تا از ادامه آن جلوگيری بعمل آورد و با
ھمراه چند وکيل ديگر خواست که از طريق پخش بعضی مواد از اقدام شان
جلوگيری بعمل آورد که موفق به اين کار نگرديد .به تعقيب اين حرکت
زمانيکه در بيست وسوم ثور رژيم شاھی در مکتب ابن سينا روی شاگردان
حمله می نمايد و چند نفر از شاگردان بشمول اصيل به قتل ميرسد ،اين انگيزه
باعث خشم و نفرت محصلين پوھنتون گرديده و به تظاھرات دست می زنند،
دراين زمان رويزيونيست ھا "خلق و پرچم"برای ممانعت ازاين تظاھرات
باالی تظاھرکننده گان حمله ميکنند تا ايشان را از اين کار منصرف نموده و
دوباره سرصنوف ھای درس روان کنند آقای پنجشيری زمانيکه می نويسد:
"ازھمان آغاز انفاذ قانون اساسی مقاصد و گرايشات ضد دموکراتيک نامردمی
حمائل حاکمه بوضوح کامل آشکار گرديد  ...بر آزادی مطبوعات ،بيان و قلم
بويژه جرايد غير وابسته حمله توطئه گرانه صورت گرفت .نھضت اعتصابی
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طبقه جوان کارگر با خشونت وحشيانه منکوب گرديد "...اما يک لحظه ھم سر
به گريبان نکرده تاحقايق را بازگو کند که "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
چه نقشی را برای سرکوب "نھضت اعتصابی طبقه جوان کارگر" بعھده داشته
و به عنوان چماقدار رژيم عمل نموده است و با تقديس قانون اساسی و شاھی
مشروطه ھمه نسل جوان و طبقه کارگر و بقيه زحمتکشان به سازش با رژيم
مزدور فرا خوانده،اينھا ھمه حقايقی اند که ثبت تاريخ است و توده ھای
زحمتکش و بخصوص کارگران و روشنفکران از آن خوب با خبراند ،اما آقای
پنجشيری با اين ھمه حقايق انکارناپذير ،آنرا انکار نموده است .برگرديم به
اصل مطلب که چرا رژيم ستم شاھی باالی مکاتب و دانشگاه ھا توسط پوليس
يورش برد؟ زيرا رژيم ارتجاعی با رھبری مشاورين امريکايی  -روسی اش
در اين مورد نيک آگاه بود که ھرگاه روشنفکران که به اصول مارکسيستی
آگاھی حاصل نمايند و از طريق مبارزات سياسی با توده ھا پيوند پيدا نموده
بزودی به نيروی مادی جھت سرنگونی جامعه تبديل می گردند که ھيچ نيروئی
را يارای مقاومت در برابر آنھا نيست .بدين لحاظ از اشکال مختلف سرکوب و
ارعاب کار می گرفت و در صورت لزوم با اتکاء به پوليس و غند ضربه
باالی مکاتب و دانشگاه ھا حمله ور می شد ،عده ای از روشنفکران پيشرو را
دستگير و زندانی می نمود و از طرف ديگر با تدوين لوايح جديد پوھنتون و
طرح قوانين معارف می خواست تا از اين حرکات انقالبی جلو گيری نمايد .اما
انقالبيون با جديت تمام اين طرحات توطئه آميز را افشاء کردند ،ولی
رويزيونيستھای "خلق و پرچم" با ھر گونه اعمال ضد دولتی که از طريق
مبارزات سياسی که در جھت مخالف پارلمانتاريزم در حرکت بود به مخالفت
برخواسته و می کوشيدند تا تمامی حرکات را تحت کنترول گرفته و با رژيم
شاھی به سازش بکشند .به ھمين لحاظ نوشت "جريده خلق  ...در ھمان بدو امر
تصميم برآن گرفت  ...از ھيچگونه تصاميم و فيصله ھای مرتجعانه ضد قانون
اساسی  "....حمايت نکرده بلکه عليه آن به مبارزه برخاسته تا "آنھا را در
برابر افکار عامه مردم افشاء کند" و پارلمان پوشالی را "مظھر اراده مردم"
خواند ،شاه را "غير مسئول و واجب االحترام" شمرد .اين حرفھايش را در
عمل پياده نمود .زمانيکه انقالبيون و طبقه کارگر دست به مبارزات سياسی
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ميزدند در کنار دولت بخاطر"احترام به قانون اساسی و شاھی مشروطه"
ايستاده بود تا به ھر نحوی که ھست ،مبارزات سياسی و نھضت ھای انقالبی
را به شکست مواجه سازد .به ھمان شکلی که امروز رژيم پوشالی حامد کرزی
در شرايط کنونی گاھی از پوليس وارتش برای سرکوب محصلين و اعتصابات
متعلمين ،محصلين ،استادان و توده ھا زحمتکش استفاده می نمايد و گاھی از
طريق لوايح و ارسال مکاتيب به پوھنتون ھا و مکاتب که ھيچکس حق ندارد
"درسياست دخالت کند" درصورتيکه مشخص به مسائل سياسی کشيده شود بايد
از پوھنتون و مکاتب اخراج گردد و يا دستگير و روانه زندان شود ،يکعده از
تسليم طلبان ،اپورتونيستھا و رويزيونيستھا نيز در کنار رژيم ايستاده زير نام
دموکرات ،انقالبی و ملی توده ھا را به سازش به رژيم دعوت می کنند و از
روشنفکران می طلبند که اين شرايط بھترين فرصتی بدست داده تا از طريق
ھمکاری با رژيم دست نشانده مصائب و باليا را دور نمائيم! در زمره اين
تسليم طلبان نيز يکعده از کدرھای بلند پايه "خلقی  ،پرچمی"ھا نيز شامل اند،
مانند گذشته ،امروز ھم موعظه تسليم طلبی را سر داده و برای سرکوب جنبش
ھای توده ای و روشنفکری با دولت ھمنوا اند.
بعد از سقوط صدارت داود رژيم شاھی نقاب کذائی و دموکراسی را به چھره
زد و سند ناميمون قانون اساسی را به تصويب رساند ،به ھر صورت
دموکراسی و قانون اساسی ظاھر شاه در واقعيت امر جزء سند عقد اتحاد
ناميمون فئوداالن و کمپرادوران و به رسميت شناختن منافع امپرياليستھا چيز
ديگر نبود.
حادثه سوم عقرب  1344کوس رسوائی رژيم فرتوت شاھی را به صدا در
آورد .اين روز ماھيت ضد انقالبی دموکراسی کاذب رژيم رابه نمايش گذاشت.
در اين روز محصلين و فرزندان ستمکش خلق را رژيم پوشالی به گلوله بست،
اين عمل وحشيانه رژيم مورد خشم و نفرت توده ھا قرار گرفت ،کينه و خشم
شانرا برانگيخت و به تظاھرات خيابانی منجر گرديد.
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عالوه بر اينکه حادثه سوم عقرب سر آغاز جنبش دموکراتيک نوين در
افغانستان بود ،اين حادثه بيانگر تئوری پوچ رويزيونيستھای معاصر در ارتباط
پارلمان بود .سوم عقرب ماھيت ارتجاعی پارلمان کذائی فئودال کمپرادوران و
ھمچنين "پارلمانتاريزم"رويزيونيستھا را فاش ساخت).موضوعی که اصال
پنجشيری از آن حرفی نمی زند( .اين روز به خوبی اين مطلب را به توده ھا
بيان نمود که طبقات حاکمه ارتجاعی به ھر شکل و شمايلی که در آيند ،چه با
دموکراسی و چه بدون دموکراسی ،در ماھيت امر جزء پيشبرد اھداف شوم
شان يعنی سرکوب و استثمار خلق کار ديگری را از پيش نخواھند برد.
دموکراسی و قانون در رژيم ھای ارتجاعی در خدمت اين رژيم ھا بوده و
جھت سرکوبی توده ھای زحمتکش بکار می رود.
چنانچه کارگران جنگلک بنا به بيدادگری ھای سرمايه داران و عدم تامين
زندگی شان دست به تظاھرات زدند .کارگران جنگلک مستقيما زير فرمان
کارمندان روسی بودند ،متخصصين روسی از اين حرکت کارگران رضايت
نداشتند.دراين زمان ظاھر شاه به روسيه سفرکرده بود فرمان سوکوب کارگران
را از روسيه با خود به ھمراه آورد ،با رسيدن ظاھر شاه بکابل دستور سرکوب
کارگران داده شد و کارگران جنگلک به شکل سبعانه ای سرکوب گرديد ،عده
ای از کارگران دستگير و زندانی شدند و يکعده از کارگران از کار اخراج
شدند ،اين عمل وحشيانه نقاب خائنانه دموکراسی کذائی را برای چندمين بار
پاره نمود و حاميان دموکراسی و قانون اساسی )خلق و پرچم( را روسياه نمود.
مائوتسه دون می گويد":در واقع ما بايد مساله را به روشنی تشخيص دھيم و به
توده ھا بياموزيم که "دموکراسی" و "حقوق بشر" حکم حصارشکن
ايدئولوژيک امپرياليزم جھانی را دارد ،اين در حالی است که امپرياليست ھا در
کشور ھای خود و در خارج ،اقدامات عليه دموکراسی را تشويق می کند .بله ما
بايد تضاد بين حرفھای امپرياليستھا و اعمال شريرانه آنھا را افشاء کنيم" اما
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" عالوه بر اينکه تضاد بين حرف و اعمال
امپرياليستھا و مرتجعين را افشاء نکردند .بلکه به دفاع از قانون کذائی و
"دموکراسی" شاه بر خاستند و با صراحت گفتند که "از ارزشھای دموکراتيک
ص ف ح ه 81

قانون اساسی" دفاع نموده و در جھت "تعديل و تعويض" موارديکه به نفع
"خلق ھا " نيست از طريق "قانون" مبارزه می کنند .در حاليکه طبقه حاکمه
برای باال بردن سطح منفعت در بسا اوقات مجبوراند که قوانين ساخته و
پرداخته خويش را بصورت کلی يا ماده وار و يا اينکه فصلی تعديل کنند .زيرا
قوانينی که در جامعه انسانی بوسيله انسانھا تدوين می گردد ،ھيچگاه اليزال و
جاودانی نبوده و می تواند تعديل گردد و تغيير يابد.
قانون اساسی رژيم ستم شاھی ھيچگاه حاضر نبود که مالکيت طبقات
استثمارگر را مورد حمله قرار دھد ،بلکه از آن بدفاع و حمايت برخاست .نه
تنھا قانون اساسی  ،1343بلکه قانون اساسی ساخته و پرداخته اشغالگران
امريکائی و رژيم حامد کرزی تاکيد دارد که "مالکيت خصوصی از تعرض
مصئون است" .ھر سيستم سياسی دارای قانون است ،اين قانون در ھر سيستم
سياسی نقش مھمی بازی می کند ،قانون اساسی طبقات استثمارگر وعده نميدھد
که به سوی جامعه ای فارغ از استثمار فرد از فرد حرکت ميکند) .آنطوريکه
جريده خلق خوش بينی به رژيم مشروطه داشت که زوال فئوداليزم در بردارد
و بسوی جامعه نوين )سوسياليستی( از طريق سکتور دولتی در حرکت است(،
بايد ديد که قدرت سياسی و ارتش در دست چه طبقه ای است ،اگر ارتش در
دست طبقات استثمارگر و ابزار اساسی توليد و مالکيت در کنترول آنھا است،
بدون شک ،در ھر رژيم و ھر جمھوری بورژوائی وظيفه قانون دقيقا آنست که
سيستم سياسی و سيستم اقتصادی استثمارگرانه را تضمين کند.حقوق
دموکراتيک نيز در چھار چوب اين مضمون به مردم وعده داده می شود و با
اين واقعيت محدود می شود.

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

پارلما نتاريزم يا نفی مبارزه طبقاتی
از زمانيکه جامعه به طبقات تقسيم شده سراسر دوران زندگی بشر تاريخ
مبارزات طبقاتی بوده است .در طول اين مدت نيروھای جوان و بالنده بر
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نيروھای کھن و فرسوده غالب گشته و آنرا منھدم نموده و خودش به قدرت
سياسی تکيه زده است .دراين مبارزات يک چيز واضح بوده است و آن اينکه
ھرکدام از طبقات متخاصم بخاطر حفظ منافع شان بايد که قدرت سياسی را به
چنگ داشته باشند ،زيرا بدون قدرت سياسی تامين منافع يک طبقه غير ممکن
است .بحث اساسی اينجاست که آيا گرفتن قدرت سياسی از طريق مسالمت آميز
امکان پذير است؟جواب کامال منفی است .بنا به گفته مائوتسه دون ،امپرياليستھا
و مرتجعين تا آخرين رمق ساطور قصابی خود را به زمين نمی گذارند و
بوداصفت نمی شوند .لذا طبقه جوان بخاطر به کف گرفتن قدرت سياسی نياز به
انقالب و سرنگونی قھری طبقه حاکمه دارد .در طول تاريخ به اثبات رسيده
است که سرنگونی طبقه حاکمه مرتجع جزء از راه قھر انقالبی از راه ديگری
امکان پذير نبوده و نيست ،زيرا دولت ماشينی است حافظ منافع يک طبقه و
آله ای برای سرکوب طبقه ديگر .لذا دولت پديده ای است که دارای دو قطب
متضاد .از يکسو دولت باعث ارضای خواسته ھای طبقاتی خود بوده و از
سوی ديگر مانع رشد و شکوفايی و خواسته ھای زحمتکشان ،و ھميشه درصدد
سرکوبی طبقه متخاصم برمی آيد .تا آنجائيکه دولت ارضاء کننده خواسته ھای
منافع طبقه خود است دارای خصلت دموکراسی است و از آنجائيکه طبقات
مخالف را سرکوب ميکند دارای خصلت ديکتاتوری است .لذا ھيچ دولتی را
نميتوان يافت که "دموکراسی ناب" و يا ديکتاتوری ناب را پياده کند .مسئله ای
که "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"درشماره ششم صفحه چھارمش مينويسد
که":دموکراسی برای ھمه ،نه برای يک طبقه خاص"کامال حرف مفت وبی
معنی است.درطول تاريخ جامعه بشری "دموکراسی خالص" و يا ديکتاتوری
خالص که در مورد تمام طبقات برابر عمل کند وجود نداشته و نخواھد داشت.
مارکس به صراحت حکم نموده":چيزی که برای يکی نعمت است ،برای
ديگری لعنت ،ھر رھايی جديد يک طبقه ،ھميشه در حکم سرکوب جديد طبقه
ديگراست)".کارل مارکس وفريدريش انگلس– درباره جنبش دموکراتيک و پيکار انقالب
کارگران صفحه (348

ازگفته پيشوايان کبير پرولتاريا برمی آيد ،برطبقه ای که قدرت سياسی را به
کف داشته باشد به طبقه مخالف ،ديکتاتوری اش را اعمال ميکند .به ھمين
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ترتيب "طبقه ای که وسايل توليد مادی را دراختيار ميگيرد ،بالفاصله صاحب
وسايل توليدی فکری ميگردد ،به ھمين ترتيب که افکار آنان از وسايل توليد
فکر محروم اند .به ھمان سرعت تحت انقياد اين طبقه مسلط قرار ميگيرد")(50
بگذار که مناديان رويزيونيزم داد بزنند که "دموکراسی برای ھمه نه برای يک
طبقه خاص" اين ھمان نغمه ھای کھنه بزبان نو است که برای ھمه انقالبيون
آشناست .اين بدان معنی است که توده ھا نيازی ندارند که قدرت سياسی را به
کف گيرند چون اعتقاد راسخ داشتند که رژيم ظاھر شاه يک دولت ملی است در
مرامنامه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" آمده است که":بعد از جنگ دوم
جھانی جريان عظيم نيرومند جنبشھای آزاديبخش ملی سيستم استعماری
امپرياليزم را درھم پيچيده و بيش از  53کشور مستقل جديدا پا بعرصه وجود
گذاشت که بسياری از آنھا به شمول افغانستان در يک صف به تشکيل دولت
ھای ملی واتخاذ سياست بی طرفی برای احراز استقالل اقتصادی و استحکام
استقالل سياسی )ھرجا تاکيدات ازمن است( خود در کوشش اند ") . (51اينھا به
دولت افغانستان نه بعنوان يک دولت نيمه مستعمره – نيمه فئودال می نگريستند
بلکه بعنوان يک دولت مستقل ملی که در جھت "احراز استقالل اقتصادی و
استحکام استقالل سياسی" ميرود .اين حالت "مستقل بودن" افغانستان را بعد از
جنگ دوم جھانی و بخصوص بعد از بدست گرفتن قدرت توسط رويزيونيست
ھا در روسيه و تمايل رژيم ستم شاھی بر رويزيونيستھای روسی بررسی
مينمايند.ھر قدر که افغانستان در وابستگی روسھا غوطه ور می شد بھمان
اندازه "به احراز استقالل اقتصادی و سياسی" نايل می آمد! گرچه اينھا کشور
افغانستان را ھم قبل از جنگ دوم جھانی بعنوان يک کشور نيمه مستعمره -
نيمه فئودال قبول ندارند ،آنرا يک کشور فئودالی مطلق بررسی ميکنند چنانچه
در ابتدای مرامنامه حزبی اش می نويسد که " افغانستان طی قرن  19وچند دھه
قرن  20يک کشور مستعمره – نيمه مستعمره و تاکنون )تاکيد ازمن است( يک
کشور دارای نظام اقتصادی– اجتماعی فئودال ميباشد"يعنی بعد از بدست
آوردن اقتصاد سياسی افغانستان در سال  1919ديگر افغانستان از حاالت
مستعمره نجات حاصل نموده وبه يک کشور نيمه مستعمره تبديل گرديده وبعد
ازآن بطرف يک رژيم دارای پايه "نظام اقتصادی -اجتماعی فئودالی"رجعت
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نموده است .اينھا افغانستان را ھيچگاه بعنوان يک کشور نيمه مستعمره – نيمه
فئودال نمی شناسند .ھدف مرامنامه حزبی از کلمه " تاکنون" يعنی تا دھه چھل
شمسی نظام فئودالی در افغانستان مستقر بوده است و به ھمت واالی
"اعليحضرت شاه افغانستان دموکراسی اعالم گرديد ،قانون اساسی به توشيح
معظم له رسيد و دموکراسی در حيات افغانستان اعالم گرديد"از آن به بعد
افغانستان به کشور مستقل در جھت "احراز استقالل اقتصادی و استحکام
استقرار سياسی" رھنمون گرديد.برای پيشبرد و رھنمون نمودن اين رژيم
بطرف سوسياليزم مبارزات "مسالمت آميز کامال علنی ،قانونی و پارلمانی"
الزامی است .با اين استدالل بی محتوا و پوچ خود "خلقی ،پرچمی"ھا توانستند
که تزھای رويزيونيست ھای روسی را در افغانستان پياده نموده و افغانستان را
به وابستگی کامل نه ،بلکه به انقياد و مستعمره کامل روس ھا تبديل نمايند.
کشور شوراھا را پرولتاريا و خلق زحمتکش روسيه تحت رھبری حزب
کمونيست و رھبری خردمندان لنين با چه جانفشانی ھا ،رنج ھا ،شکنجه ھا و
تھديدھا به پيروزی رساندند و  35سال کامل اين حزب تحت رھبری لنين و
رفيق ھمرزمش استالين آنرا به جلو سوق داده و در جھت سوسياليزم رھنمون
ساخته و دژ فاشيزم ھيتلری را درھم کوبيدند ،اما رويزيونيستھا اين خائنين به
توده ھای زحمتکش و طبقه کارگر با چه عوامفريبی به آسانی اين کشور را در
زير لوای سوسياليزم و کمونيزم،کشور شوراھا را به کشور بورژوازی و
باالخره به کشور امپرياليستی تبديل نمودند.
اين خيانت رويزيونيست ھا تجاربی برای انقالبيون بدست داد که آنھا را در
مسير مبارزاتی شان آگاه تر نمود که در سراسر دوره سوسياليزم طبقات و
مبارزه طبقاتی ادامه دارد ،کوچکترين غفلت از مبارزه طبقاتی و عدم توجه به
ديکتاتوری پرولتاريا خواھی نخواھی افکار وعقايد بورژوازی را مسلط
ميگرداند .
انقالبيون برای استحکام،بسط وگسترش سوسياليزم بايد که متکی به ديکتاتوری
پرولتاريا بوده و برای يک لحظه نبايد که آنرا از ديده دور نگھدارند در
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غيراينصورت خطر احيای مجدد سرمايه داری امکان پذير است .بدين لحاظ
پرولتاريا و حزب کمونيست بايد که در سرتاسر دوره سوسياليزم عليه
امپرياليزم ،اپورتونيزم و انواع رويزيونيزم به مبارزه بی امان طبقاتی دست
زنند و از اين طريق است که ميتوان ديکتاتوری پرولتاريا را استحکام بخشيد.
خيانت رويزيونيست ھا تحت رھبری خروشچف در کشور شورا ھا وبه تعقيب
آن خيانت دار و دسته تين سيائوپينگ در چين و ھمچنين دگمارويزيونيزم انور
خوجه در آلبانی توانست چند صبايی عمر بورژوازی وامپرياليزم را طوالنی
ترسازد ،اما نتوانست و نميتواند که آنرا از مرگ حتمی نجات دھد .امروز در
اکثر کشورھا احزاب کمونيست)م– ل– م( به مبارزات بی امان عليه امپرياليزم
و مرتجعين پرداخته اند،اين موج خشمگين روز بروز قوی تر گرديده وباالخره
دژ امپرياليزم و وابستگان شان را فرو ميريزد .يکی از نقل قول ھای معروف
مائو است که ":اگر يک خط نادرست باشد ،شکست آن اجتناب ناپذير است،
ولو ستاد کنترول ارتش و رھبری محل را ھم در دست داشته باشد .اگر خط
درست باشد ،در اول ولو يک نفر عسکر ھم نداشته باشد ارتش بوجود ميآيد،
اگر قدرت سياسی نداشته باشد ،قدرت سياسی ھم بدست ميآيد .اين از درون
تجربه تاريخ حزب ما و جنبش کمونيستی بين المللی بدست آمده است ،از زمان
مارکس ...جان مسئله خط است .اين يک حقيقت انکار ناپذير است(52)".
صحت نقل قول فوق واقعا در تاريخ کمونيستی بين المللی و بخصوص شوروی
و چين کامال تثبيت شده است.
خط سياسی-ايدئولوژيک بيان فشرده جھان بينی طبقاتی بوده و از طريق پيشبرد
مبارزه طبقاتی است که تسخير قدرت سياسی و پيشرفت بسوی کمونيزم ميسر
است.ھرگاه خط پرولتری رھبری نداشته باشد و فرمان ندھد ،اھداف
بورژوائی ،روش ھا و سياست بورژوائی خواھی نخواھی جای آنرا ميگيرد.
طبقه کارگر فقط تحت رھبری حزب کمونيست ميتواند ابزار موجوديت دولت
را با اعمال قھر درھم شکند و ديکتاتوری طبقاتی اش را تاسيس نمايد و با
استحکام روز افزون ديکتاتوری طبقه اش گام به گام جامعه را تغيير دھد تا
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ھيچگونه امتيازی برای طبقه ای باقی نماند يعنی تا سرحد زايل شدن دولت،
ديکتاتوری پرولتاريا مسئله حياتی برای ھر حزب کمونيست است که در
سراسر تاريخ جنبش کمونيستی بين المللی خط فاصل و مبارزه قاطع ميان
مارکسيزم و رويزيونيزم بوده و ھمين امروز ھم در مقابل جنبش کمونيستی نيز
قراردارد .تاکيد روی ديکتاتوری پرولتاريا بخاطر آنست که ھيچ وسيله ديگری
برای رسيدن به جامعه کمونيستی وجود ندارد لب ولباب اين حرف "دموکراسی
برای ھمه ،نه برای يک طبقه خاص"به معنی آنست که دموکراسی را از
مضمون تاريخی و طبقاتی اش جدا کرده و مبارزه را در سطح سياسی تامين
حقوق بورژوائی پايين آورد.
حال به اصل مطلب يعنی پارلمان می پردازيم تا ماھيت حقيقی آنرا بطور دقيق
روشن سازيم .برای روشن شدن مطلب ابتدا چند سوال مطرح ميکنيم که آيا
پارلمان يک دستگاه "مافوق طبقات و مافوق دولت" است؟ آيا پارلمان قوانينی
وضع ميکند که به حال دھقانان ،کارگران،مالک وسرمايه دارمفيد باشد؟ تاريخ
اين نکته را بخوبی به اثبات رسانده که پارلمان ھرگز سازمانی "مافوق
طبقات" و "خادم تمام طبقات"نبوده ،بلکه خود يکی از پايه ھای دولت بشمار
ميرود و طبقه حاکمه ھر آن و لحظه ای به ميل خود ميتواند آنرا تاسيس و يا
ملغی نمايد .گرچه در طول تاريخ سرمايه داران پارلمان خود را "خانه ملت"
نام نھادند و از اين طريق مرتبا به تحميق توده ھا پرداخته اند و تا جائيکه
امکان داشت از طريق "قانونی و مسالمت آميز" به سرکوب جنبش ھای انقالبی
پرداخته اند.
ھرقدر که دموکراسی بورژوائی زيادتر متکامل باشد به ھمان اندازه پارلمان
ھای سرمايه داری مطيع بانکداری ميگردد .عصر امپرياليزم عصر تزوير و
ريا برای تحميق توده ھاست يعنی عصر پارلمانتاريزم.
پارلمانتاريزم و يا "راه پارلمانی" راه رويزيونيست ھای بين الملل دوم به
رھبری برنشتين و رويزيونيست ھای معاصر راه نجات خلق ھا ميدانند و به
توده ھای زحمتکش موعظه مينمايند تا ازاين طريق "سوسياليزم" را بنا نھند.
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"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" در مرامنامه حزبی اش مينويسد":در
دموکراسی ملی عالی ترين مقام قانون گزاری ومظھر اراده خلق ھا شوری
است که نمايندگان تمام طبقات )تاکيد ازمن است( خلق افغانستان از طرف خود
شان بر اساس انتخاب آزاد  ...انتخاب ميگردند (53)".اين حزب خط مشی
"جديد"رژيم ستم شاھی را چنين توصيف نمودند":اين خط مشی جديد افغانستان
موجب آن گرديد تا تعاون و کمک بيغرضانه و متساوی الحقوق کشورھای
صلحدوست جلب شوند و بکار انداختن نيروھای بشری و ثروت ھای طبيعی
مملکت مطابق پالن ھای انکشافی و تقويه سکتور دولتی و تامين استقالل
اقتصادی آغاز گردد و امکانات و شرايط الزم را برای ايجاد حکومت
دموکراسی ملی )تاکيد از من است( و راه رشد غيرسرمايه داری در افغانستان
تدارک بيند (54)".برای آنکه در سياست اشتباه نکرده باشيم بايد يک سياست
طبقاتی پرولتاريايی و آشتی ناپذيری را تعقيب نموده و از سياست اصالح
طلبانه ای که مفھومش ھمآھنگ کردن منافع پرولتاريا و سرمايه داران و يا
سازش کاری برای "پرورش"سرمايه داری در سوسياليزم باشد دوری جوئيم.
به ادعای اين حزب "شورا عاليترين مقام قانون گزاری ومظھر اراده خلق"
افغانستان بوده است .حال از نويسندگان پر و پا قرص پارلمانتاريست سئوال
ميکنيم که آيا شورا از نمايندگان زحمتکش افغانستان تشکيل شده بود؟آيا
زحمتکشان در قانون گزاری افغانستان سھيم بوده اند و ازخود اراده ای داشته
و دارند؟ اگر جواب مثبت است ،پس چرا نوشتيد که "شيوه استبداد شرقی
محافل حاکمه سياسی کشور و دستگاه اداری فاسد دولت که بر مبنای مناسبات
اقتصادی و اجتماعی فئودالی استوار ميباشد،طور ستمگرانه در جريان است که
ھميشه دھقانان را دستخوش ھوا وھوس ماموران وافسران محلی ،قضات
پوليس محلی و ژاندارم که معموال در خدمت مالکين بزرگ و متنفذين محلی
)سردارھا،خوانين ،ارباب ھا ،روحانيون بزرگ ،بای ھا ،ملک ھا ،مير ھا،
بيگ ھا ،آفسقالھا ...وغيره ھستند( قرار ميدھد در صورتيکه چنين ظلم وستمی
وجود داشته ،پس چطور خلق زحمتکش از خود اراده ای داشته ميتوانند که در
قانون گزاری سھيم گردند .اگر جواب منفی است ،پس اين زمزمه تان برای
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چيست".نمايندگان تمام طبقات خلق افغانستان از طرف خود شان و براساس
انتخاب آزاد ،سری ،مستقيم ،متساوی و عمومی و بدون مداخله آشکار و مخفی
و تھديد و تطميع انتخاب ميشود ".تاکنون در جھان و بخصوص در کشورھای
نيمه مستعمره – نيمه فئودال و يا مستعمره – نيمه فئودال کسی سراغ ندارد که
انتخابات "آزاد" بدون ارعاب و تحميل صورت گرفته باشد .اين حرف مفت و
زمزمه سرمايه داران است که "پارلمان مظھراراده مردم است".
رويزيونيستھای وطنی نيز با خاک پاشيدن به چشم مردم ظاھرا خود را در
موقعيت ضد "خان ھا ،مالک ھا ،مير ھا "... ،قرار داده اند ،اما باطنا جای
آفسقالھا را گرفته اند .چنانچه بعد از گرفتن قدرت سياسی توسط روس ھا و به
انقياد کشاندن مردم اين مرز و بوم ھيچگاه "پارلمان نتوانست مظھر اراده
مردم"باشد .چنانچه در مدت  14سال قدرت شان حتی حاضر نشدند که پارلمان
فرمايشی به تيپ بورژوازی را داير کنند .اتکاء شان به قدرت سياسی چھره
خائنانه و وابستگی کامل شان را به سوسيال امپرياليزم بھتر افشاء نمود و اين
واقعيت را تثبيت نمود که تمام حرفھای شان در پارلمان ،درباره توده ھا و
حقوق مساوی مليت ھا حرف ھای پوچ وميان تھی بيش نبوده و صرفا درجھت
اغفال توده ھا و تحکيم منافع سوسيال امپرياليزم بکار برده شده است " .حزب
دموکراتيک خلق افغانستان" با طرح تزھای مصالحه و پارلمانتاريستی بجای
سرنگونی قھری طبقات حاکمه ارتجاعی و پايان بخشيدن به سلطه امپرياليزم از
طريق انقالبات قھری دقيقا در مسير انحرافی از اصول مارکسيزم گام برداشته
و در مسير رويزيونيزم و اپورتونيزم گام برداشته و برميدارند .رھبران اين
حزب با چنين طرز تفکر و با چنين راھی که انتخاب کردند و ميکنند ،فقط
توانسته و خواھند توانست که برای مدتی توده ھا را اغوا کنند و عمر رژيم
ھای ارتجاعی را درازتر سازند ،امروز در افغانستان مستعمره تسليم طلبان
"شعله ائی" نيز ھمان راھی را روان اند که در دھه  40شمسی رويزيونيستھا
"خلق وپرچم" روان بودند يعنی ھمان راه مبارزه مسالمت آميز قانونی ،علنی
و پارلمانی"و تسليم شدن به امپرياليزم و ارتجاع داخلی .در شرايطی که
امپرياليست ھا به رھبری امپرياليزم امريکا به افغانستان تجاوز نموده ،نه تنھا
رويزيونيست ھای "خلق وپرچم" به اين تجاوزھمنوا گرديده و راه مبارزات
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مسالمت آميز خويش را در چوکات قانون اساسی ساخته و پرداخته امپرياليستھا
و پارلمانتاريزم به پيش می برند ،بلکه تسليم طلبان "شعله ائی" نيز در اين
مسير روان اند و با "خلقی ،پرچمی"ھا ھمنوا گرديده ،به انقياد ملی تن داده اند
و از خلق زحمتکش افغانستان نيز ميخواھند که به اين انقياد تن داده و از طريق
مبارزات "قانونی ،علنی و پارلمانی" درجھت تحقق آرمان خويش به پيش
روند.تجاوز را رنگ و روغن داده و آنرا "بارقه اميد در چشمان اشکبار مردم
افغانستان" جلوه گر سازند .با اين فريب و نيرنگ ھمان شيوه مبارزاتی را پيش
گرفتند که اين رويزيونيست ھای "خلقی"در زمان ظاھرخان پيشه خويش
ساخته بودند.
برای سرنگونی امپرياليزم و رژيم ھای ارتجاعی نه تنھا بايد که عليه
پارلمانتاريزم مبارزه کرد ،بلکه بايد با جديت تمام عليه افکار و عقايد
رويزيونيستی – اپورتونيستی و ھر گونه انحالل طلبی و تسليم طلبی مبارزه
نمود ،زيرا بدون مبارزه با اين افکار و عقايد ناسالم و زھر آگين نميتوان جامعه
را از چنگال امپرياليزم و ارتجاع نجات داد ،بايد برای از ميان بردن گياھان
سمی وارد کارزار معرکه گرديد .ھرگاه اين گياھان سمی از بين نروند ،به ھر
طرف ريشه خواھند دوانيد و باالخره گياھان غير سمی را تحت الشعاع قرار
خواھند داد .لذا گفته مشھور لنين در اين زمينه کامال صادق است که "مبارزه با
اپورتونيزم جزء الينفک مبارزه با امپرياليزم است" يکی از خدمات شايسته و
بزرگ لنين اين بود که نه تنھا عليه امپرياليزم روسيه و جھان مبارزه نمود،
بلکه مبارزه جدی و پيگير عليه رويزيونيزم بين الملل دوم و اپورتونيزم نمود و
چھره خائنانه شان را به جھان فاش نمود و برمال ساخت .اين مبارزه جدی،
پيگير و اصولی خدمت شايان به انقالب کبير  1917اکتوبر نمود.
تجارب تاريخی بارھا به اثبات رسانده که پارلمانتاريزم و بازيھای پارلمانی از
افتادن قدرت سياسی در قبضه ديکتاتوری طبقات ستمگر جلوگيری نکرده است
ونمی تواند که جلوگيری کند.اين طبقات در مسابقات انتخاباتی امتيازات زيادی
به نمايندگان خود ميدھند،حتی در"عادالنه ترين شرايط که با معيارھای
بورژوازی سازگاراست چه رسد به شرايط اختناق آور کشورھای تحت سلطه
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ای مانند افغانستان ،در چنين کشورھائی عالوه بر دزدی صندوق آراء ،مداخله
نيروھای خارجی ،پوليس نيز ترس و رعب در دل مردم بوجود می آورد،
ھرگاه در کشوری منافع طبقات ارتجاعی حاکمه به خطر مواجه شود ،پارلمان
توسط نيروھای مرتجع حاکمه نفی می گردد ،طبقه حاکمه برای مدتی انتخابات
پارلمانی را به تعويق می اندازند و زمانيکه متيقين شد که در انتخابات برنده
است و ميتواند منافعش را تامين کند ،دوباره بازی ھای انتخاباتی را براه خواھد
انداخت ،ھرگاه به ھر يک از نوشته ھا و اسناد "حزب دموکراتيک خلق
افغانستان" مراجعه شود به خوبی ديده می شود که محتوا و مضمونش اينست
که می توان از راه مبارزه "مسالمت آميز کامال قانونی ،علنی و پارلمانی"
)شماره ششم جريده خلق -صفحه  (2تغييراتی در درون دستگاه حاکمه بوجود آورد و
آنرا بازسازی نمود و از اين طريق به ستم و استثمار انسان از انسان خاتمه
بخشيد و به "ھدف غائی" نايل آمد .در تمام نوشته ھا ھدف "حزب دموکراتيک
خلق افغانستان" عبارت بوده است از بدست آوردن "دموکراسی ناب و خالص"
برای ھمه طبقات نه يک طبقه خاص .با اين اصول مبارزاتی شان وعده رسيدن
به سوسياليزم و کمونيزم را دادند .در اينجاست که اکلکتيسم نقش خود را برای
فريب توده ھای پيشرو و يک عده انقالبيون بازی نمود ،وعده و وعيدھای
سوسيالستی اينجا و آنجا با "ھدف نھائی" شکرپاشی شد ،اما اصل مبارزات
شانرا ھمان مبارزات کامال قانونی ،علنی و پارلمانی" تشکيل داده و می دھد.
عالوه بر اينکه تمامی اعضای حزب را بر حول و محور اين مبارزه تشکيل
نموده و خواستند که توده ھا را نيز حول اين محور بچرخانند .اين يگانه راه
خدمت به بورژوازی و استثمارگران طبقه حاکمه افغانستان بوده و ھست.
بنابراين "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" به روشنی در مالء عام ادعا داشته
و دارد که پارلمان طی پروسه ای می تواند به سيستمی از طريق مبارزات
"مسالمت آميز کامال قانونی ،علنی و پارلمانی" تکامل نموده و بطرف
سوسياليزم و کمونيزم به پيش رود .البته "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
در اين مورد اشاره ای دارد که ممکن است "يک مشت از فئوداالن" با قانون
اساسی و دموکراسی که "خواست و نيازمندی" توده ھا را مرفوع می سازد
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خدشه دار سازند!! آيا کسی می تواند تصور کند ،رژيمی که نماينده بورژوا
کمپرادور – فئودال است عليه منافع خودش برخيزد و جامعه را در جھت خير
و صالح توده ھا تا رسيدن به جامعه ايکه در آن ظلم و ستم وجود نداشته باشد
ھدايت نمايد؟ جواب واضح است که خير! با اين امرغير ممکن است ،زيرا
تاريخ به خوبی نشان داده که ھيچ يک از کشورھای جھان نتوانسته که
زنجيرھای ستم را از اين طريق پاره کند ،ھر کشوری که به استقالل ،آزادی و
عدالت اجتماعی دسترسی پيدا نموده فقط انقالب قھری را پشت سر گذاشته و با
ايجاد ديکتاتوری پرولتاريا در جامعه سرمايه داری و ديکتاتوری دموکراتيک
خلق در جوامع مستعمره – نيمه فئودال و يا نيمه مستعمره – نيمه فئودال
توانسته که استثمار انسان از انسان را از بين بردارد و عدالت اجتماعی را در
جامعه مستقر نمايد .بحث روی اينکه ميتوان از طريق مبارزات "مسالمت
آميز ،کامال قانونی ،علنی و پارلمانی" به سوسياليزم رسيد .بطور مشخص آب
به آسياب ارتجاع و امپرياليزم ريختن است.
تاريخ ثابت ساخته است که پارلمانتاريزم ھيچ ثمره را برای توده ھا به ارمغان
نياورده بلکه ھميش توده ھا را مورد سرکوب قرار داده است .يگانه کشوری که
در سال  1347طبقه کارگر و نيروھای انقالبی آن ھمراه با بورژوا راديکال
متحد شده و مبارزات انتخاباتی را بردند ،تشکيل دولت را دادند ،شيلی بود.
زمانيکه اين نيروھا خواستند تا به نفع کارگران و دھقانان تغييراتی را در
جامعه بوجود آورند ،از طرف بورژوازی نه تنھا که فشار بر آنھا وارد گرديد،
بلکه با يک کودتای خونين توسط پنوشه خائن ھمه را عقب زده و در يک روز
دوازده ھزار انقالبی را از دم تيغ گذراند .لنين به صراحت می گويد که":تعيين
اينکه ھر چند سال يکبار کدام يک از اعضای طبقه حاکمه قرار است که مردم
را از طريق پارلمان سرکوب کرده و در ھم بکوبند – گوھر واقعی
پارلمانتاريزم بورژوازی است ،اين مساله نه تنھا در مورد نظام پارلمانی
سلطنتی،بلکه ھم چنين در مورد بيشتر جمھوری ھای دموکراتيک صادق
است" " .کائوتسکی می خواھد ،با کمک چند نطق راديکال پارلمانی ،توده ھای
انقالبی را با اپورتونيستھائی که با انقالب" ھيچ وجه مشترکی ندارند" و
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مدتھاست اتحاديه ھای کارگری را رھبری می کنند و اکنون با اتکاء به اتحاد
محکم بورژوازی ودولت رھبری خويش را ھم بدست آورده اند ،آشتی
)(55
بدھد".
در کشوريکه استبداد سياه بيرحمانه ترين شکلش فرزندان خلق را به سياه چال
)زندان دھمزنگ و پل چرخی( انداخت و تا مرز  13سال حبس برای شان به
جرم اينکه در تظاھرات شرکت نموده بودند ،بريد .چطور شورايش ميتوانست
که "عاليترين مقام قانونگذار و مظھر اراده خلق"باشد .رويزيونيستھا که ھر آن
و لحظه مواد قانون اساسی را به رخ مردم می کشيدند ،مگر درماده  32قانون
اساسی ذکر نگرديده بود که تجمعات مسالمت آميز مجاز است .بخوبی ديده شد
که رژيم ستم شاھی مواد قانون اساسی قالبی خويش را زمانيکه منافع شان در
خطر افتاد زير پا نمودند.
پارلمان نه تنھا در کشورھای ھمچو افغانستان نمی تواند "عاليترين مقام
قانونگذاری و مظھر اراده خلق" باشد ،بلکه در کشورھای پيشرفته سرمايه
داری نيز اين امر غيرممکن است .اين بدان معنی نيست که در کشورھای
پيشرفته سرمايه داری کامال مبارزه پارلمانی قدقن است ،بلکه ھدف اين است
که پارلمان مظھر اراده خلق ھا نيست .پارلمان و مبارزه پارلمانی در
کشورھای تحت سلطه و کشورھای پيشرفته سرمايه داری فرق ميکند.
درکشورھای تحت سلطه انتخابات پارلمانی آزاد نيست و پارلمان قالبی است.
بدين مناسبت مبارزه پارلمانی نادرست و يک انحراف است .در کشورھای
سرمايه داری ،اگر مبارزه پارلمانی محور عمده برای گرفتن قدرت سياسی
مطرح گردد و از مبارزات مخفی و قھری چشم پوشی صورت گيرد در آن
زمان است که انحراف جدی از اصول م.ل.م به حساب می آيد و بايد که جدا
عليه آن مبارزه صورت گيرد .طبق گفته مائوتسه دون":وظيفه مرکزی و
عاليترين شکل انقالب ،تصرف قدرت به وسيله نيروھای مسلح يعنی حل مسئله
از طريق جنگ است".
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پارلمانتاريزم در حقيقت امر ھمان راه حيله ،نيرنگ و تزوير سرمايه داری
است ،تا از اين طريق بتواند توده ھا را تحت کنترول گرفته و سرکوب سازند،
راه نجات خلق ھا راه پارلمانتاريزم نبوده ،بلکه توفانھائی است که از طريق
مبارزات آشتی ناپذير بدست می آيد يعنی در کشورھائی مانند افغانستان راه
نجات توده ھا از طريق جنگ خلق و محاصره شھرھا از طريق دھات تحت
رھبری حزب کمونيست )مائوئيست( که حزب پيشاھنگ طبقه کارگر است
امکان پذير ميباشد و در کشورھای سرمايه داری جنگ خلق با قيام ھای
کارگری تحت رھبری حزب کمونيست از شھرھا شروع شده و به سمت دھات
کشيده می شود .رويزيونيستھای معاصر و دنباله روان شان معتقد اند که از راه
مبارزه پارلمانی و بدست آوردن اکثريت مطلق می توان رژيم حاکمه را تغيير
داد و به سوسياليزم رسيد .خروشچف در کنگره بيستم حزبی اش درين مورد
گفت":تحصيل اکثريت در پارلمان و تغيير پارلمان به ارگان قدرت توده ای
ھمراه با يک جنبش انقالبی نيرومند در کشور به معنی شکستن دستگاه نظامی
و بيروکرات بورژوازی و به معنی ايجاد رژيم جديد دولت توده ای پرولتاريائی
است که دارای شکل پارلمانی است ".بيان اين گفته ھای خروشچف بصورت
صاف و ساده کنارگذاشتن جوھر اصلی مارکسيزم– لنينيزم يعنی درھم شکستن
قھری نظام فرتوت و کھنه و نفی ديکتاتوری پرولتارياست .لنين بيرحمانه بر
رويزيونيست ھا و پارلمانتاريست ھا حمله می کند و می نويسد که  ":فقط بخت
برگشته گان و ابله ھان می تواند تصور کند که پرولتاريا از راه شرکت در
انتخابات که زير يوغ بورژوازی ،زير يوغ بردگی مزدوری انجام می گيرد
ابتدا اکثريت را به چنگ آورد و فقط سپس قدرت را تصرف کند ".بازھم لنين
می گويد":ولی ما راه انشعاب با اين خائنين به سوسياليزم را در پيش می گيريم
و برای انھدام تمام ماشين دولتی کھنه مبارزه خواھيم کرد ،تا خود پرولتاريا
مسلح حاکم شود.اين"دو با ھم تفاوت بزرگی دارند" کائوتسکی ناچار بايد در
جرگه مطبوع لژين ھا و داويدھا و پلخانف ھا  ...بماند که ھمه برای مبارزه در
راه "تغيير تناسب قوای در درون قدرت دولتی" و در راه "تحصيل اکثريت در
پارلمان و تامين تسلط کامل پارلمان بر حکومت" کامال موافقت دارند – و اين
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منظور بغايت شريفی است که در آن ھمه چيز برای اپورتونيست ھا پذيرفتنی
است و ھمه چيز در چھار چوب جمھوری پارلمانی بورژوائی باقی می ماند.
"ولی ما راه انشعاب با اپورتونيست ھا را در پيش می گيريم :و تمامی
پرولتاريای آگاه نيز در مبارزه ای که ھدف آن ايجاد "تغييراتی در تناسب قوا"
نبوده بلکه سرنگون ساختن بورژوازی،انھدام)تاکيد ازلنين است( پارلمانتاريزم
بورژوازی،استقرارجمھوری دموکراتيکی از نوع کمون يا جمھوری شوراھای
نمايندگان کارگران و سربازان و ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا است – با ما
خواھد بود ...ھمه اين حضرات که در امور پارلمانی و پوپليستی حزب نقش
عظيم و پی بسا نقش قاطعی ايفاء می نمايند ،ديکتاتوری پرولتاريا را علنا نفی
می کنند و اپورتونيزم بی پرده ای را عملی می نمايند ،در نظر اين حضرات
"ديکتاتوری" پرولتاريا با دموکراسی "متضاد است"!! اينان در ماھيت امر
ھيچگونه فرق جدی با دموکرات ھای خرده بورژوا ندارند ...به توده ھای
کارگر نه تنھا تلقين نمی شد لحظه ای که آنھا بايد به پاخيزند و ماشين دولتی
کھنه را خورد کنند و ماشين نوينی جايگزين آن سازند و بدين طريق سيادت
سياسی خود را به پايگاھی برای تحول سوسياليستی جامعه بدل نمايند نزديک
شده است – بلکه به توده ھا عکس آن تلقين می گرديد و"به کف آوردن قدرت"
طوری وانمود می گشت که ھزاران رخنه برای اپورتونيزم در آن باقی
ميماند")" ، (56در رشته سياست رويزيونيزم تالش می کرد ھمان مھمترين
مطلب مارکسيزم يعنی آموزش مبارزه طبقاتی را مورد تجديد نظر قرار دھد.
بما می گفتند– آزادی سياسی ،دموکراسی ،حق انتخابات ھمه گان زمينه مبارزه
طبقاتی را از بين می برد  ...در دموکراسی که "اراده اکثريت"حکمفرمائی
ميکند ديگر اصطالح نه ميتوان به دولت مانند ارگان حکمفرمائی طبقاتی
نگريست و نه اينکه از اتحاد با بورژوازی مترقی سوسيال – رفرميست عليه
مرتجعين چشم پوشيد ...ليبرالھا ھميشه می گفتند که پارلمانتاريزم بورژوازی،
طبقات و تقسيمات طبقاتی را ازبين می برد .چون کليه افراد بدون ھيچ فرقی
حق رای و حق شرکت در امور دولتی دارند...اين سازش ھا فقط ذھن توده ھا
را مشوب می سازد و بجای آنکه اھميت واقعی مبارزه آنان را باال ببرد ،از آن
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ميکاھد ،زيرا مبارزين را با عناصری مربوط می سازد که استعدادشان برای
مبارزه به مراتب کمتربوده ،به مراتب متزلزل تر و خيانت کارتراند")(57

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

ھمزيستی مسالمت آميز
يا
نفی مبارزات خلقھا عليه امپرياليزم و ارتجاع
امپرياليستھا بخاطرغارت و چپاول مواد خام و نيم خام کشورھای عقب
نگھداشته شده و ھمچنين بخاطر بازار فروش مواد بنجل شان جنگھای سختی
را به اين کشورھا تحميل نموده و بسياری از اين کشورھا را به مستعمرات
خويش تبديل نمودند.
بعد از جنگ جھانی اول و پيروزی انقالب اکتبر  1917اتحاد جماھير شوروی،
کشورھا يکی پس از ديگری استقالل سياسی خويش را بدست آورد ،اما منجر
به استقالل اقتصادی شان نگرديد.
بعد از جنگ جھانی دوم نھضت ھای رھائی بخش در کشورھای آسيا ،افريقا و
امريکای التين در برابر تھاجمات امپرياليستی قد برافراشت و لرزه بر کاخ
پوسيده امپرياليستی انداخت .تھاجمات و تعرضات امپرياليستھا را در بسياری
از کشورھا برانداختند و در برخی ديگر از کشورھا در معرض انھدام قرار
دادند.
امپرياليزم بخاطر حفظ منافع ،دوام و بقای حياتش تالش بيش از حد نمود تا
سدی در مقابل جنبش ھای آزاديبخش خلق ھا بوجود آورد تا آتش بر دامنه
آزاديخواھی را خاموش سازد ،اما نتوانست .در نيمه دھه  50ميالدی بعد از
مرگ رفيق استالين و بقدرت رسيدن خروشچف ،حزب کمونيست شوروی در
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مسير انحرافی رويزيونيزم سوق داده شد ،رويزيونيست ھای معاصر نقاب خلق
پرستی را به رخ کشيده و در نظر "بخاطر رنج ھای بيکران خلق" ،اما در
عمل بخاطر منافع امپرياليستی شان به بخش انديشه ھای زھرآگين سرمايه
داری در صفوف طبقه کارگر و طبقات محروم کشورھا پرداختند .آنھا با
شعارھای به اصطالح ھمزيستی مسالمت آميز ،گذارمسالمت آميز،رقابت
مسالمت آميز و استراتيژی صلح مبارزات آزاديبخش خلق ھا را با دشمنان
طبقاتی شان جھت و مسير انحرافی دادند .اين افکار و عقايد انحرافی بعد از
سفر خروشچف و بولگانين در سال  1955به افغانستان در نھاد داودخان جوانه
زد ،تا باالخره در سال " 1343حزب دموکراتيک خلق افغانستان" پايه ريزی
گرديد و در سال  1344جريده "خلق" با تزھای رويزيونيستی آن منتشر گرديد.
ھرگاه مرامنامه و اساسنامه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" را با تمامی
مسايلی که در جريده "خلق و پرچم" مطرح گرديده ورق زنيم يک کلمه از
نقش طبقه کارگر و رھبری آن در جنبش ھای آزاديبخش و يا کلمه ای درباره
انقالب تحت رھبری اين طبقه نمی بينيم ،آنھا برای اينکه جلوه انقالبی را به
خود بدھند و نقش "مترقی" بورژوازی را بر جسته سازند ،تمام سعی و کوشش
شانرا در جھت مخالفت با فئوداليزم قرار دادند .چنانچه در مرام دموکراتيک
حزب شان می نويسند":تغيير در تناسب قوای بين المللی به نفع صلح،
دموکراسی ،استقالل ملی و ترقی اجتماعی و ضعف امپرياليزم به ملل ممالک
آزاد شده امکان وسيع داده تا حيات ملی خود را تجديد کنند ،به استقالل
اقتصادی نايل آيند و از طريق ايجاد دولت دموکراسی ملی و اتخاذ راه رشد
غيرسرمايه داری تسلط امپرياليزم را ريشه کن سازند و نظامات و بقايای
فئوداليزم را طرد کنند و پا بمرحله تکامل اجتماعی بگذارند")تمام تاکيدات از
من است(
مطلب باال صاف و پوست کنده دفاع از بورژوازی است ،آنھا افغانستان را نيز
به شمول کشورھای آزاد و مستقل ملی می دانند و بدين خاطر به پايبوسی رژيم
شاھی نايل آمده و از او می خواھند که با کمک رويزيونيست ھای روسی
بازوی بورژوا بيروکرات اين کشور را بگيرند .آنھا در مرامنامه شان در باره
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مستقل بودن کشورھا به شمول افغانستان می نويسند":بعد از جنگ جھانی دوم
جريان عظيم نيرومند جنبش ھای آزاديبخش ملی سيستم استعماری امپرياليزم را
درھم پيچيده و بيش از  53کشور مستقل جديدا پا به عرصه وجود گذاشت که
بسياری از آنھا به شمول افغانستان در يک صف به تشکيل دولت ھای مستقل
ملی و اتخاذ سياست بی طرفی برای احراز استقالل اقتصادی و استحکام
استقالل سياسی خود در کوشش اند" بيان اين مطلب که افغانستان از جمله
کشورھای "مستقل ملی" است که به طرف "استقالل اقتصادی" می رود ،در
حقيقت امر نشان دادن دموکراسی بورژوائی و خدمت به بورژوازی است .به
ھمين ملحوظ است که از فئوداليزم به انتقاد برخاسته و خواھان درھم کوبيدن آن
و رشد بورژوازی بيروکرات است .لنين در اين مورد کائوتسکی را به باد
انتقاد قرار داده می نويسد":کائوتسکی از مارکسيزم آن چيزی را بر می گزيند
که برای ليبرال ھا ،برای بورژوازی پذيرفتنی است )انتقاد از قرون وسطائی،
نقش مترقی تاريخی سرمايه داری به طور اعم و دموکراسی سرمايه داری
بطور اخص( ولی آنچه را که برای بورژوازی ناپذيرفتنی است )تاکيد از لنين
است( )لنين اعمال قھر انقالبی پرولتاريائی عليه بورژوازی برای نابودی آن(
به دور می اندازد ،مسکوت می گذارد و روی آن سايه می زند ،به اين جھت
است که کائوتسکی ناگزير به حکم وضع عينی خود ،اعم ازينکه دارای ھر
نوع اعتقاد سوبژکتيف ھم باشد ،چاکر بورژوازی از آب در می آيد.
دموکراسی بورژوازی در عين اينکه نسبت به نظامات قرون وسطائی پيشرفت
تاريخی عظيمی بشمار می رود ،ھمواره ،دموکراسی محدود ،سر و دم بريده،
جعلی و سالوسانه باقی می ماند)و در شرايط سرمايه داری نمی تواند باقی
نماند( که برای توانگران در حکم فردوس برين و برای استثمار شوندگان و
تھيدستان در حکم دام وفريب است" انگلس در پيشگفتار کتاب مارکس بنام
جنگ داخلی در فرانسه می نويسد":دولت چيزی نيست جز ماشينی برای
سرکوبی يک طبقه ازطرف طبقه ديگر و در جمھوری دموکراتيک ھم اين نقش
وی به ھيچ وجه کمتر از نقش وی در رژيم سلطنت نيست" در تمام نوشته جات
و آثاری که تاکنون از "خلقی  ،پرچمی" ھا به چاپ رسيده در ھيچ کجای آن
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کوچکترين نقشی به رھبری پرولتاريا داده نشده ،بلکه ھميش سعی گرديده تا
نقش پرولتاريا را نفی نموده و او را زير بال و پر بورژوازی کشانده و رھبری
بورژوازی را بر آن اعمال نمايند،روی اين اصل است که ديکتاتوری پرولتاريا
را نفی نموده و خواھان "دموکراسی برای ھمه طبقات" ميباشند .درجمله
"تغيير در تناسب قوای بين المللی به نفع صلح ،دموکراسی ،استقالل ملی و
ترقی اجتماعی و ضعف امپرياليزم به ملل ممالک آزاد شده امکان وسيع داده تا
حيات ملی خود را تجديد کنند ،به استقالل اقتصادی نايل آيند" مطلقا جھت
گيری در جھت منافع سوسيال امپرياليزم شوروی است به اين طريق ميخواھند
که او را حامی صلح ،استقالل ،دموکراسی و ترقی اجتماعی برای ملل در بند
کشيده معرفی نمايند ،تا از اين طريق بھتر بتواند به غارت و چپاول شان
بپردازد .در ھر کجای نوشته ھايشان که بر خوريم از نابودی فئوداليزم صحبت
است و می گويند که با نابودی فئوداليزم و تقويه "سکتور دولتی" می توان به
"دموکراسی ملی" دست يافت .اينھا با اين استدالل می خواھند به توده ھا نقش
"مترقی" سرمايه داری را توضيح دھند .با صحبت از نابودی فئوداليزم آن ھم
از طريق ھمزيستی مسالمت آميز و مبارزات مسالمت آميز ،قھر انقالبی طبقه
کارگر برای نابودی سرمايه داری را به دور انداختند .بورژوازی بيروکرات
وابسته به روس تشخيص داد که بھترين نيروی آماده به خدمت به ايشان ھمين
دارو دسته اند ،لذا به تقويت شان کوشيد تا باالخره از طريق کودتاھای پی در
پی به اريکه قدرت ايشان را نشاند.
"مستقل"خواندن افغانستان و بيان اين نکته که اين "کشور مستقل در جھت
استحکام استقالل سياسی و استقالل اقتصادی" در حرکت است يک عوامفريبی
بيش نبوده ونيست .زيرا افغانستان بعد از گرفتن استقالل سياسی در سال 1919
ميالدی مطابق  1298شمسی الی  6جدی  1358يک کشور تحت سلطه نيمه
مستعمره – نيمه فئودالی بود و به ھيچ وجه خالف وابستگی اش گامی
برنداشت ،اين توصيف و تملق به درگاه رژيم شاھی ،ھمان چاکری به دربار
اين رژيم بورژوازی بيروکرات ميباشد .چنانچه رويزيونيستھای وطنی در
شماره پنجم صفحه  4جريده "خلق" می نويسند":ما در حاليکه به تمام ارزش
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ھای ملی و دينی خلق ھای ملت خود احترام داريم خود را بر اساس اصول
مبارزات مسالمت آميز ،قانونی ،علنی و پارلمانی )تاکيد از جريده خلق است(
پيشروترين مدافعان نظم اجتماعی ميدانيم" رويزيونيست ھای وطنی ما ،با حفظ
منافع طبقاتی رژيم شاھی مينويسند":به ھيچکس اجازه نميدھيم که بدون احساس
مسئوليت در برابر قانون چنين اتھام نادرست به ما بزنند و از قانون اساسی
افغانستان چنين تغيير منفی و ضد اصل آزادی ماده بيست وششم آن  ...را
بنمايد")ھمانجا( بنظر رويزيونيست ھای وطنی قانون اساسی ظاھرخان اصل
آزادی را به خلق افغانستان اعطا نموده است .بخوبی ديده ميشود که اينھا دايه
مھربانتر از مادر بوده و بعنوان حاميان پر و پا قرص قانون اساسی "به
ھيچکس اجازه نميدھند" که بر ضد قانون حرفی بزند و چنانچه عمال در جريان
مبارزات شان در دھه  40اين را باثبات رساندند و مبارزات شان را در
چوکات قانون اساسی بصورت مسالمت آميز و علنی پيش بردند ،تا زمانيکه
شاه بر سر قدرت بود ثناخوان شاه بوده و آنرا "غير مسئول و واجب االحترام"
شمردند .بعد از سقوط رژيم شاھی به چاکری رژيم داودخان درآمدند و برايش
گلو پاره کردند که اين موضوع را بعدا در ظھور و سقوط داودخان به بحث
خواھيم گرفت.
به اعتقاد رويزيونيست ھا ديگرگونی ھای عميق اجتماعی نه با اتکاء به توده ھا
تحت رھبری طبقه کارگر بصورت قھر انقالبی و جھش بوجود ميآيد و نه اينکه
مردم ميتوانند که خود را آزاد سازند ،بلکه اعتقاد داشته و دارند که توده ھای
زحمتکش در جريان ھمزيستی مسالمت آميز با طبقه حاکمه از طريق مبارزات
"مسالمت آميز ،قانونی ،علنی و پارلمانی "ميتوانند به آزادی واقعی و
دموکراتيک شان برسند .اعتقاد راسخ شان براينست که طبقه حاکمه بر مبنای
"اصل ماده بيست وششم قانون اساسی" به طرف آزادی ھای دموکراتيک در
حرکت است و ميتوان که از طريق تقويه سکتور دولتی اقتصادی" بطرف
"ھدف غائی" به پيش رفت و توده ھا را از قيد اسارت و بردگی نجات داد اما
ايشان نميدانند و يا نميخواھند بدانند)يا بھتر و روشنتر بگوئيم خوب ميدانند( که
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دولت خود حافظ منافع يک طبقه و وسيله ای برای سرکوب طبقه ديگر است و
ھيچگاه حاضر نيست که کوچکترين گامی خالف منافع طبقاتی اش بردارد.
رويزيونيستھا با تمام توان کوشيدند تا توده ھا را منفعل نگه دارند و از
مبارزات شان جلوگيری بعمل آورند ،بدين ملحوظ ،برای توده ھا نويد دادند که
"بمقامات سياسی بر سر اقتدار کشور مربوط است که بصورت مسالمت آميز
بگزارند نيروھای وطن پرست ملی و دموکراتيک خلق رشد طبيعی و قانونی
 ...خود را طی کنند ".يعنی اگر ارباب بر سر قدرت نگذارد که نيروھای ملی
دموکرات رشد کند ،اين رشد غيرممکن است يعنی يگانه نيروی که ميتواند
نيروھای انقالبی را رشد دھد خود دولت است ،لذا بھتر خواھد بود که ھمه
بصورت ھمزيستی مسالمت آميز مبارزات خود را در چوکات قانون اساسی
بصورت مسالمت آميز تنظيم نمائيم!
حال از رويزيونيستھا اين سئوال را ميکنيم ،طبق گفته خودشان که "محافل
حاکمه ارتجاعی وقتيکه منافع طبقاتی شان را در خطر ديدند ،بر ضد ابتدائی
ترين حقوق آزادی ھای مردم عمل کرده و باالی توده ھای وسيع زحمتکشان
در دھات و شھرھا ستم و مصائب غم انگيزی تحميل ميکنند" چطور شعار
ھمزيستی مسالمت آميز را بين ستمگران و ستمکشان که از ريشه دارای تضاد
ھای آشتی ناپذيراند جنبه مطلقيت ميدھند و از توده ھا ميخواھند با طبقه ستمگر
از طريق ھمزيستی مسالمت آميز مبارزات شان را در چنگال قانون به پيش
ببرند .درحاليکه امپرياليزم و کليه نيروھای ارتجاعی به خاطر حفظ منافع خود
ھميشه و در ھمه جا آتش جنگ را دامن ميزنند حاضر و آماده با مصالحه با
ستمگران نيستند ،چطور ميشود که از ايشان تقاضا نمود که اين حق را به
توده ھا ھديه کنند؟!! جنگ را فقط با جنگ ميتوان ازبين برد .صلح جھانی را
فقط از طريق جنگ و پيکارھای انقالبی ميتوان بدست آورد .صلح و آزادی
چيزی نيست که از طرف ستمگران برای ستمکشان ھديه داده شود .حال از
سازشکاران سئوال ميکنيم که با درک اين واقعيت تلخ آيا ميتوان اميد داشت که
شعار ھمزيستی مسالمت آميز و استراتيژی صلح اين را برساند ،امپرياليزم
ساطور قصابی اش را ھميش در دست دارد و جنگ را بر ملل ستمديده تحميل
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کرده و برای بھره برداری از نيروی انسانی و توسعه بازار تجارتی و
انحصاری درآسيا ،افريقا و امريکای التين که ھمواره در صدد فتنه انگيزی و
تالش اند ،اسلحه بر زمين بگذارند و پايگاه نظامی اش در کشورھای مختلف
منحل سازد؟ اگر جواب منفی است پس چرا ميگوئيد که "امروز قانون عينی
بشردوستانه )انتقال مسالمت آميز( امکاناتی را برای کشورھای عقب مانده
ھمچو افغانستان بوجود آورده که از طريق آن ميتوان بصورت )مسالمت آميز،
قانونی ،علنی و پارلمانی( اصل صلح و استقالل و دموکراسی ملی و ترقی
اجتماعی را تامين کرد و کليه افراد را از نابرابری اجتماعی از عموم اشکال
ستمگری و استثمار نجات داده و ھم بحران ھا و تشنجات اجتماعی را
جلوگرفت")جريده خلق شماره پنجم صفحه  (4واگر جواب تان مثبت است چرا
ميگوئيد":استعمارحاضرنيست که حق تعيين سرنوشت را برای ملت پشتونستان
و مردمان آنگوال و موزامبيک و غيره برسميت بشناسد" .دراين جا بخوبی
مشاھده ميشود که رويزيونيست ھا دارای چه تناقض گويی ھای ميباشند .اين ھا
به اين تناقض گويی ھا ،فريب ،حيله ونيرنگ جنبش ھای آزاديبخش را در
مناطق آسيا ،آفريقا وامريکای التين به گودالھای سرمايه داری انداخته و طناب
ستم را بر دست و پای شان محکم تر نموده اند .جنبش ھائی که با خون ميليونھا
انسان اوج گرفته بود به سازش با بورژوازی کشاند بھترين نمونه آن سازمان
آزاديبخش فلسطين است.رھايی ازچنگال امپرياليزم و ارتجاع بدون مبارزه
پيگير و آنھم از طريق جنگ انقالبی تحت رھبری پرولتاريا امکان پذير نيست.
لنين در اينمورد ميگويد":سوسيال دموکرات درباره جنگ ھرگز نظراحساساتی
در پيش نگرفته است و ميداند تا آنجا که جامعه به طبقات تقسيم شده باشد و تا
آنجا که بھره کشی انسان از انسان موجود باشد -جنگ و مبارزه اجتناب ناپذير
است ،اين بھره کشی نميتواند بدون جنگ از بين برود و جنگ را درھمه جا
خود استثمارگران و طبقات حاکمه ستمگر آغاز کرده است ".رويزيونيست ھای
وطنی فقط با اين ترفند و شعارھای رويزيونيستی ،توده ھا و جنبش ھای
آزاديبخش را دردام امپرياليست ھا انداخته ،مصائب و دردھای شانرا بيشتر
ساختند.تاريخ بخوبی ثابت ساخت که " ھمزيستی مسالمت آميز رويزيونيست ھا
شعاری است مطابق ذوق وعالقه بورژوازی و دام فريبی است برای توده ھا.
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تضاد ھای طبقاتی و اجتماعی افغانستان
در دھه چھل شمسی
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" آگاھانه درباره تحليل طبقات اجتماعی و
تضادھای اجتماعی افغانستان مغالطه کاری و درھم انديشی سياسی نموده است،
تا از اين طريق بھتر بتواند نقش خائنانه و غارتگرانه سوسيال امپرياليستھا را
"مترقی"جلوه داده و کشور امپرياليستی را بنام کشور سوسياليستی به توده ھا و
بخصوص روشنفکران معرفی نموده و در ضمن با انتقاد از شيوه قرون
وسطائی فئوداليزم)ملوک الطوايفی( نقش "مترقی انقالبی"ای به بورژوازی
بيروکرات بدھد .تمام سعی و کوشش خويش را در اين زمينه بکار برده است.
تا چھره ھای خائنانه و ضد انقالبی را "انقالبی" و ضد فئوداليزم معرفی نمايد.
حال می شنويم که چه در فشانی ھای اين حزب نموده است":افغانستان طی
قرن  19و چند دھه قرن  20يک کشور مستعمره – نيمه مستعمره و تاکنون
يک کشور دارای نظام اقتصادی اجتماعی فيودالی می باشد)".مرامنامه دموکراتيک
جريده خلق شماره –  1و  2صفحه اول – دوشنبه  22حمل (1345

"ھدف عمده و وظيفه ملی در مرحله تاريخی کنونی نيل به ايجاد حکومت
دموکراسی ملی در کشور بر بنياد جنبش وسيع خلق ھای کشور بصورت
مھمترين نقطه چرخش مبارزه ضد فئوداليزم و ضد امپرياليزم پديد می آيد".
)جريده پرچم شماره اول صفحه (3

نقل قولھای فوق بصورت مشخص بيان کننده اين مطلب است که افغانستان تا
دھه پنجاه کشوری بوده "دارای نظام اقتصادی اجتماعی فئودالی" ،اينھا به اين
شکل ميخواھند وانمود سازند که تضاد درجامعه افغانستان تضاد ميان فئوداليزم
و دھقانان است و با بيان اين مطلب بورژوازی را در مقابل فئوداليزم قرار
دھند نه يار و ياور فئوداليزم .بيان اين مطلب بصورت رک و صريح دفاع از
بورژوازی بيروکرات می باشد .آنھا آگاھانه ميخواھند که در مقابل نقش
ارتجاعی فئوداليزم نقش به اصطالح مترقی بورژوازی را بر جسته سازند و به
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ھمين لحاظ است که "ھدف عمده" مبارزاتی شانرا فقط و فقط مبارزه "ضد
فيوداليزم وامپرياليزم" قلمداد می کنند و از ستم و استثمار بيرحمانه بورژوازی
کمپرادور و تضاديکه ميان کارگر و بورژوازی در افغانستان وجود داشته
کامال چشم پوشی نموده اند .در نقل زير کامال رگه ھای بورژوازی "حزب
دموکراتيک خلق افغانستان"مشخص ميشود" .اصل دوم مبارزه علنی و قانونی
منحيث پرنسيب بنا بر حکم قانون اساسی و اصل تجربه مبارزه قانونی و علنی
وسيعا به نفع پيشرفت "جنبش" ميباشد.ھمچنان تجربه ملی نشان ميدھد که
طرفداران نظام فيودالی با خصوصيت تاريخی که دارند در برابر مبارزات
غير قانونی و مختص ) (...به اعمال فجيعی که منجر به شکست يک مرحله
نھضت آزادی گشته است ...و صدھا جوان بيگناه و خانواده ھا را تباه کرده اند.
صرف نظر از اين عامل ذھنی بازھم به ھمان اصل اساسی استناد مينمائيم که
شرايط موقعيت افغانستان فوق العاده حساس بوده و کوچکترين ماجراجوئی و
اعمال خالف قانون از جانب ھر کس که باشد منافع ملی کشور را در مخاطره
خواھد انداخت ،ما دشمن آشتی ناپذير ايجاد کنندگان چنين اوضاع خواھيم
بود (58)".از زمانيکه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" ايجاد گرديد تا آخر
زمامداری شاه به او وفادار باقی ماندند و از منافع سوسيال امپرياليزم و رژيم
ستمگر افغانستان که جزء سرکوب مبارزات زحمتکشان چيز ديگری به
ارمغان نياورد حمايت و پشتيبانی نمودند و کوشيدند تا اين رژيم را زيب و
زينت داده و آنرا ضد فئوداليزم جلوه گر ساخته و برای زحمتکشان دوست و
طرفدار منافع شان جلوه دھند ،تا که توده ھا از مبارزات شان عليه اين رژيم
دست بردارند .زمانيکه می گويند "شاه نگھبان قانون اساسی ميباشد ....از قانون
اساسی حراست و حقوق مردم را حفاظت می کند ،ما ھنوز بدين نصوص قانون
اساسی اعتقاد داريم" طبق گفته شان ضديت با قانون اساسی ،ضديت با شاه
است و به اين لحاظ اعالم ميدارند که "ما دشمن آشتی ناپذير کسانی ھستيم که
خالف قانون اساسی اند" دفاع از قانون اساسی ايکه حامی منافع طبقه حاکمه و
ضد منافع توده ھا است به منزله پشت کردن به مبارزات برحق زحمتکشان
است".ما يقين کامل داشته و داريم که شاه نگھبان قانون اساسی می باشد و از
قانون حراست"می نمايد .در طول تاريخ اثبات گرديده که ھيچ مرتجعی يا ھيچ
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شاھی از "حقوق مردم حفاظت" نکرده است و اين گفته که "شاه حقوق مردم را
حفاظت می کند و ما بدين نصوص قانون اساسی اعتقاد داريم" يک وقاحت
محض است.
شاھی که دستش به خون مردم آلوده بود و جنبش ھای توده ای را بيرحمانه
سرکوب مينمود.حافظ منافع طبقه ستمگر)بورژواکمپرادور– مالک کمپرادور(
جامعه بوده و در وابستگی به امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم قرار داشت ،او
را حامی منافع مردم قلمداد نمودن ،بدين معنی است که رويزيونيستھا آگاھانه
خواستند که داغ خيانت و وابستگی کامل ظاھرشاه را بپوشانند و اھداف شوم
سوسيال امپرياليستھا را انقالبی وانمود کنند .ازسال 1343الی کودتای 26
سرطان "خلقی ،پرچمی"ھا جز آستان بوسی به درگاه شاه کار ديگری را از
پيش نبردند و ھر چه نيرو داشتند در پای خدمت گذاری به اين رژيم ريختند.
اين نکته را رويزيونيست ھا فراموش کردند که قانون اساسی سال  1343مانند
تمام قوانين نوع خودش ھر حقی را که ضمانت نمود ،پس گرفت .چنانچه ماده
سی و يک قانون اساسی اجتماعات مسالمت آميز را جواز ميدانست و طبق اين
ماده ھرکس حق داشت که عليه بی عدالتی اعتراضات خويش را بيان نمايد ،اما
به خوبی ديده شد که رژيم ستم شاھی اين گفته اش را نيز پس گرفت و کسانيکه
در تظاھرات شرکت نمودند دستگير و روانه زندان نمود و از حبس ھای کوتاه
مدت الی طويل المدت در برابرشان دريغ نورزيد.
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" اعتقاد دارد که فقط "طرفداران نظام
فيودالی ....در برابر مبارزات مخفی و غير قانونی" دست به "اعمال فجيع"
ميزنند ،اين بدان معنی است که بورژوازی از اين نقيصه مبرا است.اين حرف
خاک پاشيدن به چشم مردم و دفاع مستقيم از بورژوازی است .حال آنکه در
رژيم ھای بورژوازی بدون داشتن حزب غير قانونی و مبارزات مخفی بيان
حقيقت به توده ھا امکان ناپذير است ،چه رسد به کشورھای تحت سلطه .لنين
دراين مورد مينويسد":پشتيبانی از برآمدھای انقالبی توده ای ،بسط و توسعه و
تشديد آن ،ايجاد سازمان ھای غيرعلنی که بدون آنھا حتی در کشورھای"آزاد"
ھم نمی توان حقيقت را به اطالع توده ھای مردم رساند:اينست تمام برنامه
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عملی سوسيال دموکراسی در اين جنگ )ھمه جا تاکيدات از لنين است( بقيه
چيزھای ديگر ولو با ھر گونه تئوری اپورتونيستی و پاسيفيستی ھم آرايش شده
باشد جزء دروغ و عبارت پردازی چيز ديگری نيست")(59بدين ترتيب حزب
رويزيونيستی "خلق" با سفسطه گوئی عده ای از روشنفکران را بدنبال خود
کشانيد،گواينکه "مبارزات مخفی" و ايجاد "حزب غير قانونی" زمينه سوکوب
جنبش ھا را فراھم می سازد".حزب" قانونی خويش را ساخت و مبارزات
کامال علنی خويش را به نفع طبقه حاکمه و سوسيال امپرياليزم روس به پيش
برد و ھرگونه مبارزه مخفی و پخش اعالميه ھای مخفی ضد قانون و ضد رژيم
را "توطئه و ماجراجوئی" خوانده و آمادگی خويش برای مبارزه عليه آن
نمودند.
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"عالوه براينکه ازطبقات اجتماعی افغانستان
تحليل مشخص ننموده يا مغلطه کاری و کلی گوئی به نفع بورژوازی کمپرادور
بيروکرات گام ھای عميق برداشت.اين گفته شان که افغانستان "تاکنون يک
کشور دارای نظام اقتصادی اجتماعی فيودالی می باشد" به اين معنی است که
بورژوازی درافغانستان وجود ندارد ،يعنی کشوری نيمه مستعمره – نيمه
فئودالی نبوده بلکه نيمه مستعمره – فئودالی است) ،نيمه مستعمره بودن آنرا در
وابستگی امپرياليزم غرب می بيند و نه وابستگی به سوسيال امپرياليزم(.و
"تضاد اساسی"ميان دھقانان و مالکين می باشد .حال از ايشان سوال می گردد
اگر افغانستان يک کشوری بود دارای "نظام اقتصادی اجتماعی فيودالی" و
آنھم بشکل "ملوک الطوايفی" آن پس چطور آنرا يک "کشور مستقل ملی" که
بطرف" اتخاذ سياست بی طرفی برای احراز استقالل اقتصادی و استحکام
استقالل سياسی خود" ميرود خوانديد؟چنانچه جريده پرچم معتقد است که نطفه
بورژوازی بعد از قيام  1919و کسب استقالل سياسی در افغانستان جوانه زده
است" در اثر قيام مسلحانه ملی ) (1919مردم افغانستان که به تسلط مستقيم
استعمار پايان داد برای نخستين مرتبه در کشور نطفه صنايع و طبقه نوين
بوجود آمد") ،(60اما "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"معتقد است که
بورژوازی در دھه چھل شمسی در نطفه بوده و از طريق "سکتور دولتی
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اقتصاد و راه رشد غيرسرمايه داری" می توان به درد و رنج مردم خاتمه داد.
چنانچه می نويسد"درافغانستان که مناسبات و روابط کاپيتاليستی)سرمايه داری(
درنطفه خود می باشد تحکيم و توسعه سکتور دولتی اقتصاد کامال به نفع خلق
بوده و از تعقيب راه رشد سرمايه داری که برای توده ھای مردم پر از رنج و
عذاب طوالنی است جلوگيری می کند" دوعلت وجود دارد که "خلقی ،پرچمی"
ھا به تحريف تاريخ می پردازند.
 .1اينھا از تاريخ افغانستان و چگونگی رشد بورژوازی در افغانستان
اطالعی ندارد و می خواھند بنا به ميل خويش درباره بورژوازی
چيزی بنويسند.
 .2يا اينکه دقيقا می فھمند و ميخواھند که با انتقاد از قرون وسطی نقش
فيوداليزم ،نقش ارتجاعی و خائنانه بورژوازی را "مترقی" جلوه گر
سازند.
سلطنت امان ﷲ خان سرآغاز حالت نيمه مستعمراتی افغانستان و نقطه آغازين
آشکار و پروسه تبديلی فيوداليزم به نيمه فيوداليزم محسوب می گردد ،نه "نطفه
صنايع".
مقدمات پيدايش صنايع جديد درعصر اميرشيرعلی خان چيده شد ،ايجاد فابريکه
"ماشين خانه" در عصر عبدالرحمن خان ) (1818و پيشروترين طبقه انقالبی
يعنی پرولتاريا را به ھمراه داشت.
گرچه اميرعبدالرحمن خان کامال سربه آستان ارباب انگليسی اش سائيد،با
سرکوب قھری و خشن اقوام و قبايل و برقراری حکومت ارعاب وکشتار،
مرکزيت فيودالی  -استعماری را درکشور تامين نمود .اما "حزب دموکراتيک
خلق افغانستان" تا دھه چھل اعتقاد به دولت مرکزی ندارد و رژيم را يک
دولت "نظام فيودالی)ملوک الطوايفی(" ميخواند .با اين طرز تفکر واستدالل
کامال در جبھه بورژوازی کمپرادور بيروکرات قرار گرفته و از موضع
بورژوازی مسايل سياسی خويش رامطرح مينمايند.مقارن دوران اميرحبيب
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ﷲ ،يک سلسله صنايع وابسته چون فابريک ترميم موتر ،فابريک چرم گيری،
فابريک پشمينه بافی وفابريک برق آبی جبل السراج بوجود آمد.
مقارن جنبشھای ملی دموکراتيک )  (1919تعداد طبقه کارگر به تناسب نفوس
اندک بود و در حدود چند ھزار نفر تخمين ميشد ،اما با وجود آن قدرت بالندگی
اين طبقه ھرگاه با ايدئولوژی وسياست پرولتری توام ميبود،ميتوانست نقش
عظيم در تعيين جنگ ملی از خود برجای بگزارد.
استقرار امنيت تجارتی در کشور که از طريق امحاء سيستم ملوک الطوايفی،
استقراردولت مرکزی عبدالرحمن صورت گرفت زمينه مساعدی را برای رشد
بورژوازی کمپرادور تجارتی فراھم نمود .اما بورژوازی صنعتی دراين وقت
فوق العاده ضعيف بود ولی جراحات جنگ کشورھای امپرياليستی از يکطرف
و زمينه مساعد رشد بورژوازی کمپرادور تجاری از طرف ديگر اين امکان را
بوجود آورده بود تا يکسلسله صنايع نسبتا بزرگ وسبک تاسيس گردد .سرمايه
کمپرادوری به منظور رشد خود بسوی ايجاد مؤسسات صنعتی با سدھای
امپرياليزم و فيوداليزم مقابل بود.معھذا با درنظر داشت منافع اقتصادی و
سياسی که با زميندارن بزرگ و سرمايه ربايی روستا داشت ميتوانست با
يکسلسله رفرم ھای محدود ھمنوا باشد،اما خصوصيات حاکم درعصر
امپرياليزم و ناپيگيری خاص بورژوازی که از ضعف سياسی واقتصادی آن
معيشت ميکند امکانات پاسخ گفتن بخواسته ھای دھقانان را از وی سلب ميکرد.
دورانی که مورد موضوع بحث ما است مقارن با فراھم شدن امکانات نسبی
بيشتری برای رشد بورژوازی کمپرادور بود .بعد از گرفتن استقالل سياسی در
افغانستان تا کنون نه بورژوازی مطلق درافغانستان سراغ داريم ونه ھم فئودالی
مطلق بلکه افغانستان تا سال  (1979)1358کشوری بود نيمه مستعمره و نيمه
فيودالی که فيوداليزم نقش مسلط را در افغانستان داشت .از سال  1358برای
يک دھه کشوری مستعمره– نيمه فيودال بود .از  7اکتوبر  2001به اين طرف
نيزبه يک کشور مستعمره  -نيمه فيودال تبديل شده است در سال  1920ماليات
جنسی به ماليات نقدی تبديل شد و ھمچنان سرشماری احشام و سروی اراضی
برای اخذ ماليات روی کارآمد.اين پروسه نمايانگر رشد بورژوازی کمپرادور
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درافغانستان بود و بدست گرفتن استقالل سياسی از انگليس کشور از حال
مستعمره به نيمه مستعمره  -نيمه فيودال درآمد.
درسال  1927تاسيس بانک ملی و اتاق تجارت تصويب گرديد.طرح قانون
اساسی در سال  1922به تصويب رسيد و در ماده نھم آن کافه اتباع افغانستان
صرف نظر ازاعتقادات دينی و مذھبی شان افغان اعالن شد و در ماده دھم
آزادی فردی را برسميت شناخت.
طرح ماده نھم درحقيقت امر پيروی از خصوصيات ذاتی بورژوازی و اعتقاد
به نوع معين دموکراسی است ،نه فيوداليزم.
بورژوازی،برابری افراد بشر را بشيوه انتزاعی آن مطرح ميسازد واساسی
ترين تضادھای اجتماعی را در پرده ابھام می پيچاند.ماده دھم اين قانون در
حقيقت امر منافع بورژوازی را تامين ميکند يعنی فقط و فقط بورژوازی
ميتواند از اين امر مستفيد گردد .لغو گمرکات مالی که توسط دولت امانی
بوجود آمد ،مبين اين امر بود که اين تصميم به نفع تسھيل امور تجارتی
بورژوازی و تھديد حوزه حکمفرمائی فيوداليزم صورت گرفته بود .تبديل
ماليات جنسی به نقدی برعالوه تشويق مناسبات کارآيی که دولت را برای اولين
بار در تاريخ افغانستان قادر گردانيد ،تا بودجه خويش را تنظيم نمايد وھمچنين
ضرب سکه و نرخ تبادله پول افغانی در قبال اسعار ديگر ،پشتوانه قوی برای
دلگرمی بورژوازی افغانستان شد.
حال بگذار که رويزيونيستھا زمزمه نمايند که افغانستان "تا کنون يک کشور
دارای نظام اقتصادی اجتماعی فئودالی ميباشد".درحاليکه در زمان امير حبيب
ﷲ دربار فيودالی اش بدو بخش تقسيم گرديد.يکی بخش طرفداران محور و
ديگری طرفداران انگليس .بخش طرفداران محور را عمدتا عناصر فيودالی با
گرايشات بورژوازی کمپرادور و بخش طرفداران انگليس را عناصر فيودال
محافظه کار تشکيل ميداد ،که در بخش محور نصرﷲ خان برادر حبيب ﷲ
خان و دو فرزند حبيب ﷲ خان ،امان ﷲ وعنايت ﷲ شامل بودند و بخش
طرفداران انگليس را عبدالقدوس خان صدراعظم ،رھبری مينمود.
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"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"با اين ديدگاه سياسی کامال از موضع
بورژوازی به جامعه "وحل اختالفات"جامعه می پردازد وبه ھمين دليل است
"حل اختالفات"ميان کارگران وبورژوازی را از طريق مسالمت آميز و قانون
اساسی رژيم شاھی خواھان است .جريده خلق در مرام دموکراتيک خويش
شماره 2 – 1صفحه  6مينويسد که ":مبارزه در راه برسميت شناختن حقوق و
تطبيق قوانينی که در اثر آن کارگران و تمام زحمتکشان به منظور دفاع از
منافع و حقوق خود و به مقصد تربيه روحيه تشکيالتی و بيداری شعور طبقاتی
ميتواند از متحدشدن در اتحاديه ھای صنفی و کارگری و ازحق اعتصاب و
انعقاد قرار داد دسته جمعی بھره مند شوند.
"برای حل اختالفات ميان کارگران و کارفرمايان و مراقبت در اجرای صحيح
قانون کار محاکم بيطرف تشکيل گردد که درآن نماينده کارگران اشتراک داشته
باشند".بيان اين مطالب رک و صريح چاکری در آستان بورژوازی است
رويزيونيست ھا ھميش چيزی را بر ميگزينند که برای بورژوازی پذيرفتنی
باشد؛ مثال :انتقاد از شيوه جابرانه فيودالی و مترقی نشان دادن نقش بورژوازی
و چيزی که برای بورژوازی پذيرفتنی نيست آنرا بدورمياندازند؛بطورمثال:
اعمال قھر انقالبی طبقه کارگر عليه بورژوازی که در تمام اسناد و نوشته ھای
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" ذره ای ھم به چشم نميخورد و حتی حاضر
نيست که درباره اش صحبت نمايد .اين حزب فقط خواھان "مبارزه" کارگران
از طريق مسالمت آميز و قانونی است .اين ترفند برای اين است که کاگران را
بفريبند و زير پر و بال بورژوازی بکشانند.به ھمين منظور از کارگران
ميخواھند تا از طريق مبارزه مسالمت آميز و قانونی ،از بورژوازی بخواھند
که تا حقوق شانرا برسميت شناخته و در چوکات قانون اش برای شان اجازه
تشکيالت را بدھد تا ايشان "بتوانند در اتحاديه ھای صنفی وکارگری و از حق
اعتصاب بھره مند شوند".واز طريق اين مبارزه "اجرای صحيح قانون کار" را
بوجود آورند .آنزمان کارگران به آزادی و استقالل اقتصادی ميرسند!؟ زھی
سفاھت! بايد سوال کرد که اين "قانون کار" را چه کسی تدوين و تصويب
مينمايد؟ ھرگاه بورژوازی در تدوين وتصويب قانون کار آزاد است ،کجای اين
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قانون به کارگران امتياز ميدھد .گرچه اين حزب به صراحت نمی گويد که
خواھان "اجرای صحيح قانون کار" به نفع بورژوازی است ،اما استداللش
کامال براين پايه استوار ميباشد و به ھمين لحاظ است که می خواھد از طريق
اين قانون "اختالفات ميان کارگران و کارفرمايان را حل کند" .آنھا به قوانين
آنقدر اعتماد دارند و آنرا تقديس مينمايند و از آن طوری بدفاع بر ميخيزند که
"ھرکس و ھر قدرتی که دست به توطئه تشدد آميز خالف قانون بزند...
بصورت قطع عمال استعمار و دشمنان استقالل ملی و مملکت و ضد قانون
اساسی و ضد دموکراسی ميخوانند .اينھا فراموش نموده بودند که دفاع از قانون
اساسی طبقه حاکمه خود ذاتا قرار گرفتن در جبھه جنايتکاران بوده و خالف
منافع توده ھا است .بخواھيم نخواھيم چنين افرادی به صورت قطع عمال
امپرياليزم ودشمنان سوگند خورده توده ھای زحمتکش اند.
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"نه تنھا نميخواھد که تحليل درستی از
طبقات اجتماعی و مناسبات توليدی جامعه افغانستان به توده ھا ارائه دھند،
بلکه تضادھای اجتماعی را نيز بصورت درست و صحيح مشخص ننموده ،به
تضاد ميان دھقانان و فئوداليزم بسنده نمود و آنرا به عنوان تضاد اساسی جامعه
افغانستان معرفی می نمايند .اين حزب می نويسد":از آن تاريخ تا کنون چھل و
ھفت سال می گذرد ،طی اين مدت طبقات خلق ھای محروم کشور و مبارزان
ملی ما ،مشروطه خواھان و آزاديخواھان برای طرد نظام فيودالی)ملوک
الطوايفی( ،رد استبداد و ارتجاع داخلی ،ريشه کن ساختن استعمار و امپرياليزم
مجاھدات دليرانه نمودند که به کمال تاسف بنا برنبودن شرايط مساعد ملی و
بين المللی موقتا مواجه به شکست ھای رقت بار گرديدند و قدرت فيودالھا،
فرمانروايان محلی)طبقه حاکمه( و محافل حاکمه آن ھمچنان پا برجاماند و
تضاد اساسی بين دھقانان و فيودالھا ،تضاد بين خلق و امپرياليزم راشدت
بخشيد")مرامنامه دموکراتيک حزب دموکراتيک خلق افغانستان شماره  2- 1جريده خلق صفحه اول(
يک پديده بغرنج حاوی تضاد ھای متعددی است ،بايد سعی به دريافت تضاد
عمده آن نمود ،زيرا بدون دريافت تضاد عمده نمی توان به حل تضاد اساسی
پرداخت .طوريکه واضح گرديده که "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" عالوه
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براينکه تضاد عمده را مشخص ننموده ،بلکه بصورت کل نه تضاد عمده جامعه
را شناخته و نه تضاد اساسی آنرا .حال ببينيم که تضاد اساسی چيست و تضاد
عمده کدام است؟ تضاد اساسی در جامعه افغانستان در دھه چھل شمسی عبارت
بوده است ازتضاد ميان نيروھای مولده و مناسبات توليدی حاکم نيمه
مستعمراتی– نيمه فيودالی ،که اين تضاد اساسی در تضاد ميان خلق افغانستان
و امپرياليزم و ھمچنين تضاد ميان خلق افغانستان و بورژواکمپرادور – فيودال
کمپرادور متبلور ميگرديد که ھر کدام در مراحل مختلف می تواند به عنوان
تضاد عمده متبارز گردد ،بطور مثال در زمان ظاھر شاه تضاد عمده ميان خلق
افغانستان و بورژواکمپرادور– فئودال کمپرادور بود و در شرايط کنونی تضاد
ميان خلق افغانستان و امپرياليزم تضاد عمده بشمار می رود .در زمانيکه
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" تضاد ميان دھقانان و فيوداالن را "تضاد
اساسی" مينامد .در آنزمان نه تنھا کوه فيوداليزم ،کوه امپرياليزم باالی توده
ھای زحمتکش سنگينی می نمود ،بلکه کوه بورژوازی کمپرادور نيز روی
شانه ھای توده ھا سنگينی مينمود،مبارزه توده ھای زحمتکش نه عليه فيوداليزم
و امپرياليزم بود بلکه لبه تيز مبارزه شان عليه سه کوه )فيوداليزم ،بورژوازی
کمپرادور و امپرياليزم( بود .در نقل فوق حزب متذکره فقط مبارزه را متوجه
فيوداليزم نموده و به اين طريق از بورژوازی کمپرادور به دفاع برخاسته است
و به اين طريق چھره ستمگرانه بورژوازی را پوشيده نگھداشته است "پرچمی
ھا" نيز به اين مريضی مزمن گرفتاراند .با بحث مجرد مبارزه عليه فيوداليزم
در جبھه بورژوازی قرار گرفته و از منافعش بدفاع برخاسته به ھمين ملحوظ
با ماست مالی نمودن مبارزه طبقاتی تضاد ميان دھقانان و فيوداالن را "تضاد
عمده" معرفی می کند" .درک اين مسئله در مبارزه اھميت عظيم کسب می کند
که در کشور ما در مرحله تاريخی کنونی تضاد عمده بين توده ھای عظيم
)(61
دھقانان و مشتی از فيودال ھا و خلق و امپرياليزم حل نگرديده " ...
طوريکه مشخص نموديم که تضاد عمده ميان خلق )کارگران ،دھقانان (...و
طبقه حاکمه )بورژوازی کمپرادور– مالک کمپرادور( در آنزمان بوده است نه
ميان دھقانان و فيوداالن اما "پرچمی ھا" معتقد اند که اين تضاد )تضاد عمده(
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ميان "دھقانان پشتی از فيوداالن" ميباشد نه ھمه شان .احسن به اين کشف جديد
و شناخت شما از تضاد عمده!!
در نيمه دھه چھل شمسی رويزيونيست ھای "خلق و پرچم" معتقد به دو تضاد
می باشند:
 .1تضاد ميان دھقانان و فئوداالن .
 .2تضاد ميان خلق افغانستان و امپرياليزم .
در حاليکه در آنزمان چھار تضاد اصلی يا بزرگ عمل مينمود:
 .1تضاد ميان خلق افغانستان و طبقه حاکمه )بورژوازی کمپرادور-
فيوداليزم(
 .2تضان ميان خلق افغانستان و امپرياليزم.
 .3تضاد ميان امپرياليست ھا )امپرياليزم غرب و سوسيال امپرياليزم(
 .4تضاد ميان اردوگاه سوسياليزم و امپرياليزم.
که در شرايط کنونی تضاد ميان اردوگاه سوسياليزم و امپرياليزم موقتا از بين
رفته و سه تضاد ديگر در جامعه عمل می نمايد.
تضادھای مھم ديگری که به تضاد ھای بزرگ فوق در آنزمان و فعال نيز در
ارتباط بوده و ھست و از آنھا منشاء گرفته و در نھايت توسط آنھا معين
ميگرديد و ميگردند و بر آنھا تاثيرات جدی ميگذارند عبارت بوده اند از :تضاد
ميان زنان و شئونيزم مردساالر و تضاد ميان مليت ھای تحت ستم و شئونيزم
طبقات حاکمه مليت پشتون .اما رويزيونيستھای وطنی از متباقی اين تضاد چشم
پوشی نموده و تضاد عمده را به غلط ميان دھقانان و فيوداالن وانمود نموده
است .
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رويزيونيزم برای درھم انديشی سياسی و به انحراف کشاندن اذھان توده ھا
ھميشه به اکلکتيزم دست ميزند .اکلکتيزم ھميشه تضادھای مختلف را در يک
سطح مساوی قرار ميدھد و تضاد عمده را روشن نمی سازد ،از تفکيک تضاد
عمده با جھت ثانوی آن عاجز می ماند" .حزب دموکراتيک خلق افغانستان" نيز
اين قاعده را بکار برده است.
برای شناخت يک پديده و يا يک پروسه ابتدا بايد تضاد عمده آنرا دريافت و از
طريق دريافتن تضاد عمده می توان سمت و سو و حرکت آنرا تعيين و تشخيص
نمود .بدون شک جامعه افغانستان چه در زمان ظاھرشاه و چه حال از اين
قاعده مستثنی نميباشد .جامعه ما پديده ايست که حاوی تضادھای متعدد ميباشد.
تضاد عمده در زمان رژيم شاھی و فعال که افغانستان توسط امپرياليستھا به
رھبری امپرياليزم امريکا اشغال گرديده است متفاوت می باشد  .در آنزمان
تضاد عمده ميان خلق افغانستان)کارگران ،دھقانان ،خرده بورژوازی،
نيروھای ملی و دموکرات و بورژوازی ملی( و طبقات حاکم فئودال و
بورژواکمپرادور بود ،در شرايط کنونی تضاد عمده ميان خلق افغانستان و
اشغالگران و رژيم پوشالی است ،اما مسئله مھم و حياتی اينست که بايد روی
تضاد عمده به منظور برچيدن سه کوه عظيم اعم از امپرياليزم ،فيوداليزم و
سرمايه داری کمپرادور تاکيد صورت گيرد .ما نميتوانيم اين را بپذيريم که فقط
تضاد "آنھم تضاد اساسی" ميان دھقانان و "يک مشت فئودال" است و با
صراحت می گوئيم که "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" آگاھانه به اين
فورمول بندی دست زده تا منافع بورژوازی وابسته به سوسيال امپرياليزم را
تامين نمايد .چنانچه در زمان قدرتش زياد تالش نمود تا اين حاکميت را برقرار
سازد ،اما موفق نگرديد و باالخره فروپاشيد.
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" در لفظ از عدالت اجتماعی ،مساوات و
برابری صحبت می کند ،اما عمال آنچه را که آنی ،گذرا و ثانوی است ،باالتر
از آنچه که عمده و تعيين کننده است قرار داده بود .اينھا با سفسطه گويی به
تعويض تضادھا پرداخته اند و اين يکی از خصوصيات اکلکتيزم است .چون
رويزيونيزم ھيچگاه جرئت ندارد خود را علنی کند بدين علت به اکلکتيک دست
ص ف ح ه 114

ميزند و مارکسيزم را بصورت اپورتونيستی آن تحريف می کند ،بناء ديالکتيک
را با اکلکتيزم عوض نموده ،زيرا اين تعويض ساده ترين راه فريب دادن توده
ھای زحمتکش است.

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

جنگ و صلح
در شرايط کنونی گرايش عمده در جھان انقالب است .زحمتکشان در مبارزه
طبقاتی زير لوای م – ل – م وتحت رھبری حزبش که مجھز به سالح م – ل
 م باشد ميتواند که کاخ ھای جور و ستم را به لرزه درآورده وانقالب را بهپيروزی رسانند و به تمامی اشکال ستم خاتمه دھند.اين نکته قابل تذکر است که
پيروزی انقالب بدون پيوند عميق دھقانان و کارگران غير ممکن ميباشد،
انقالب  1905روسيه و انقالب چين به خوبی صحت اين مدعا را ثابت نمود.
ناديده گرفتن نقش دھقانان در انقالب و عدم پيوندشان با طبقه کارگر ھمانا
تروتسکيزم است.تروتسکيستھا نقش دھقانان را در انقالب قبول نداشته وانقالب
دموکراتيک نوين را نفی ميکنند ،آنھا به توده ھای زير ستم بخصوص در
کشورھای نيمه مستعمره– نيمه فيودال وعده انقالب را به شرايط نامعلوم
ميدھند ،بعد از شکست انقالب  1905با تحليل مشخص از اوضاع روسيه لنين
علت شکست انقالب را عدم پيوند طبقه کارگر با دھقانان مشخص نمود،
تروتسکيست ھا عالوه بر اينکه مائوئيزم و انقالب دموکراتيک نوين را
قبول ندارند بلکه فقط لفظا لنينيزم را قبول داشته عمال آنرا در مورد پيوند طبقه
کارگر با دھقانان و نقش دھقانان را در انقالب قبول نداشته يعنی لنينيزم را
قبول ندارند.
درشرايط کنونی گرفتن موضع اصولی در برابر دھقانان يک مسئله حياتی
است .شکست و پيروزی انقالب منوط و مربوط به اين است که چه کسی
انقالب را رھبری ميکند.اگر طبقه کارگر در راس انقالب قرار گيرد و آنرا
رھبری کند بدون شک انقالب به سرمنزل مقصود ميرسد ،درغير اين صورت
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ھرطبقه ديگری که در راس انقالب قرار گيرد انقالب به شکست می انجامد.
انگلس به صراحت بيان داشت که از خرده بورژوازی ھيچ کاری ساخته نيست
جزء انھدام ھر جنبشی که به او سپرده شود .صحت وسقم اين مطلب را انقالب
سال  1357ايران ومقاومت مسلحانه مردم افغانستان عليه سوسيال امپرياليزم
تثبيت نمود .لذا ھيچ نيروی جزء طبقه کارگر تحت رھبری حزبی که به م –
ل – م مسلح باشد قادر به انجام انقالب نيست.
از اينجا نبايد استنباط شود که پيوند با روشنفکران انکار شده است .در جوامع
مستعمره – نيمه فيودال و يا نيمه مستعمره – نيمه فيودال کارگران – دھقانان –
روشنفکران و اقشار مختلف تحت ستم به شمول بورژوازی ملی در صف خلق
قرار داشته و دارند .طبقه کارگر و حزب کمونيست بايد که پيوند عميقی با
تمامی نيروھائی که در صف خلق قرار دارند داشته باشند .در غير اين صورت
پيشبرد انقالب به موانع بر خورد خواھد کرد.
رويزونيست ھای معاصر از انقالب ميترسند .با طرح تزھای مرتدانه خويش
آشتی طبقات را موعظه می کنند آنھا برای جلوگيری از انقالب پرولتری در
کشورھای سرمايه داری و انقالب دموکراتيک نوين در کشور ھای مستعمره -
نيمه فئودال يا نيمه مستعمره – نيمه فئودال با طرح شعارھای کاذبانه "گذار
مسالمت آميز" " ،ھمزيستی مسالمت آميز" و "رقابت مسالمت آميز" به توده
ھای زحمتکش "راه پارلمانی"را مطرح نموده و اين موضوع را به توده ھا
توصيه نمودند که با احراز اکثريت در پارلمان می توان رژيم را تغيير داد و به
سوسياليزم رسيد.
رويزيونيستھا اين اصل اساسی مارکسيستی که از طريق جنگ می توان آزادی
را بدست آورد و رژيم فرسوده را سرنگون نمود فراموش نموده اند .آنھا اين
موضوع را نا ديده می گيرند که جنگ را فقط با جنگ می توان نابود کرد ،لذا
آنھا به توده ھا اين موضوع را پيش کش نمودند که جنگ سبب می شود تا
جنگ ويران کننده اتمی بميان آيد و جنگ ھا "صلح جھانی"را به مخاطره
مياندازد ،لذا برای جلوگيری از جنگ ھا بخاطر "صلح جھانی" بايد که از
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طريق مبارزات "مسالمت آميزکامال علنی،قانونی و پارلمانی" مبارزات خويش
را پيش برد .بدين ترتيب رويزيونيستھا شعار مبارزه "مسالمت آميز" را به
حيث اصل اساسی جنبش بين المللی طبقه کارگر اعالم نمودند .از طبقه کارگر
و جنبشھای کارگری خواستند تا به قھر انقالبی متوسل نشده بلکه با طبقه حاکمه
مرتجع بصورت مسالمت آميز مبارزه نمايند .بدين تربيب مبارزات طبقاتی زير
شعار "صلح جھانی" درخطر است نفی نموده و سازش با طبقات مرتجع را
بميان کشيدند.
رويزيونيست ھای وطنی نيز شعارھای کاذبانه "ھمزيستی مسالمت آميز" را
برای اينکه از "صلح جھانی" دفاع نمايند زمزمه می نمايند و می نويسند که
"دفاع از صلح جھانی و طرفداری از سياست ھمزيستی مسالمت آميز" سياست
خارجی ما را تشکيل می دھد".مجادله برای جلوگيری از جنگ جھانی ،افشای
به ھنگام آن حرکات و اعمال دول و محافل ماجراجويان جنگ طلب که برای
صلح خطر ايجاد کنند"(62).رويزيونيستھای وطنی صاف و پوست کنده
مارکسيزم را بدور انداخته و با جبن و ترس "صلح اجتماعی" يعنی صلح با
بردگی مزدوری را تبليغ نموده و به اين طريق از مبارزه طبقاتی چشم پوشی
نموده اند.
رويزيونيستھای خروشچفی برای تحميق توده ھا و کشاندن آنھا زير بال و پر
بورژوازی شعار "جلوگيری از جنگ" را طراحی نمودند و به توده ھا ميگويند
که ھر نوع جنگی امنيت و آرامش شما را برھم می زند .به ھمين خاطر برای
"جلوگيری از جنگ" بايد که به مبارزات مسالمت آميز روی آورد .در واقع
منظور رويزيونيزم از چنين تبليغاتی عبارت از خلع سالح توده ھای زحمتکش
بوده و حفظ صلح و آرامش را جھت تامين منافع غارتگرانه خويش می خواھند.
مارکسيزم – لنينيزم – مائوئيزم می آموزد که جنگ منشاء طبقاتی دارد و در
شرايط موجوديت سرمايه داری و امپرياليزم جنگ ناگزير است .امپرياليزم
بخاطر رفع بحران ھای داخلی ،غارت و چپاول کشورھای تحت سلطه نياز به
تقسيم مجدد ساحه نفوذش دارد و به ھمين منظور دست به جنگ می زند.
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رويزيونيستھا برعکس آموزش مارکسيزم ميخواھند که با طرح شعار
"جلوگيری از جنگ"از مبارزات توده ھا عليه مرتجعين و امپرياليزم جلوگيری
کنند و طبقات ستمگر و ستمکش را با ھم آشتی دھند .در حاليکه آشتی ميان اين
دو طبقه غير ممکن است .لنين با صراحت بيان ميدارد که صلح جھانی تنھا با
مبارزه خلقھای کشورھای جھان ميسر بوده و نبايد آنرا از امپرياليزم تقاضا
کرد.اما رويزيونيستھا اين الفبای مارکسيستی را بدور انداخته و از توده ھا
ميخواھند که اسلحه شان را بدور انداخته و از طريق مبارزات مسالمت آميز
"ھمزيستی مسالمت آميز" بخاطر "صلح جھانی" مبارزه نمايند.
تاريخ ثابت ساخته است که رويزيونيزم دشمن مارکسيزم است وھمواره با لباس
مارکسيست عليه مارکسيزم به مبارزه برخاسته ومی خواھد که اين انديشه را از
مرام انقالبی اش تھی نمايد.
اينک ميبينيم که جريده پرچم چه چرندياتی را سرھم بندی نموده است .جريده
پرچم چھارموضوع را "مھمترين و اساسی ترين شرط پيروزی در مبارزه
عليه ارتجاع داخلی وخارجی" ميداند:
 -1نگاھی به وظايف ملی ما در مرحله تاريخی به مثابه خط مشی عمومی
ما
 -2شعار ھای مبرم ما به حيث خط مشی جاری ما
 -3مبارزه درراه آزادی مطبوعات)...تامين نان  ...وغيره( به حيث شعار
ھای روز ما.
 -4صلح در خطر است به حيث وظيفه جھانی ما ...اصل اساسی که چھار
حلقه اصولی را در يک زنجير با ھم اتصال ميدھد عبارت از اصل
وحدت واتحاد تمام نيروھای ضد استبداد ،ضد ارتجاع ،ضد استعمار
و امپرياليزم و ضد جنگ در يک جبھه وسيع ملی و بين المللی است"
)) (63ھمه تاکيدات از جريده پرچم است(
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"جريده پرچم ناشر انديشه دموکراتيک خلق افغانستان دفاع از صلح و مبارزه
در راه صلح وامنيت جھان وظيفه اساسی ملی و بين المللی خود ميداند".نقل
فوق تحت عنوان "صلح جھانی درخطراست" نوشته مير اکبر خيبر است که در
شماره اول جريده پرچم به نشر رسيده است .به ھمين ترتيب نقل قول ذيل نيز
ازھمين عنوان انتخاب گرديده است":ناديده گرفتن جنايات امپرياليزم و اتخاذ
يک موقف بی طرفی و خنثی در برابر آن صلح جھانی را قربان سياست
موازنه قوا نمودن آن است .بايد در نظر داشت که ھرگاه آتش جنگ سوم جھانی
مشتعل شود نه کشورھای طرف و نه کشورھای بيطرف ھيچ يک سالم مانده
نميتواند".به ادامه اين نقل از منابع سوسيال امپرياليزم روسيه نقلی برای
ترساندن توده ھای زحمتکش و روشنفکران آورده تا آنھا را در جبھه امپرياليزم
روس عليه امپرياليزم غرب متحد گرداند .نقل چنين است":وسايل مھيبی برای
امحاء دستجمعی و تخريب بوجود آمده است .اگراين وسايل در جنگ استعمال
گردد خرابيھای بی سابقه ای به کشورھا وارد ميکند و مراکز بزرگ فرھنگی
وصنعتی را به ويرانه تبديل مينمايد.چنين جنگی موجب مرگ و رنج صدھا
ميليون انسان و از جمله کشورھای که درجنگ وارد ھم نباشد خواھد شد".
از نقل قول ھای فوق اين نتيجه بدست ميآيد که رويزيونيست ھا "وظيفه ملی"
خود ميدانند تا "توازن قوا"را به نفع سوسيال امپرياليزم تغيير داده وجبھه متحد
وسيعی از تمامی نيروھا به نفع سوسيال امپرياليزم تشکيل گردد وبه اين ترتيب
موازنه قوا به نفع سوسيال امپرياليزم تغيير کند .درغير آنصورت تمام "درد و
رنج"نصيب توده ھا خواھد شد و"ميليون ھا انسان"تلف خواھند شد.اين حرفھای
بورژوامآبانه برای ترساندن روشنفکران و توده ھا است تا که درجبھه سوسيال
امپرياليزم عليه امپرياليزم قرار گيرند.در تمام نوشته ھای "خلق وپرچم"
کوچکترين اشاره ای برای برپايی قيام وانقالب به چشم نمی خورد.ايشان عالوه
براينکه از قھر انقالبی گريزانند از توده ھا نيز ميخواھند بخاطر اينکه "صلح
جھانی در خطر" نيافتد قھر انقالبی را بدور انداخته وبه مبارزات مسالمت آميز
روی بياورند.
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رويزيونيست ھای وطنی راه مبارزه برای دفاع از " صلح جھانی" و "تغيير
توازن قوا" را به نفع سوسيال امپرياليزم چنين طراحی نموده و به توده ھا
آموزش ميدادند ".بنابر آن ماموريت تاريخی کليه نيروھا ،افراد شريف صلح
دوست و دموکراتيک ضد جنگ ،ضد ارتجاع و ضد امپرياليزم است که ولو
پيرو ھر ايدئولوژی يا مذھب و تمايل سياسی باشد بخاطر حفظ بشريت از
تباھی بزرگ و پيش از آنکه جھان ما به ويرانه مبدل شود ،محصول کار و
رنج ھزاران سال انسان طعمه جنگ ھسته ای گردد .در يک جبھه واحد دفاع
از صلح وجلوگيری از جنگ با ھم متحد شوند و بواسطه وحدت عمل ،قوت
اراده وظيفه بزرگ انسانی خود را ايفاء نمايد.ھرعمل تحت ھر عنوانی که باشد
در حاليکه باعث تضعيف مبارزه مشترک اردوگاه صلح ،آزادی و دموکراسی
گردد به ھيچ صورت توجيه اصولی ندارد و مسئوليت بزرگی را در ساحه ملی
و بين المللی در برخواھد داشت ")(64
رويزيونيست ھا با طرح "شعار ھای مبرم" شان يعنی "صلح جھانی درخطر
است"ازتوده ھا ميخواھند که به جنگ متوسل نگرديده و به مبارزات "مسالمت
آميز کامال قانونی ،علنی و پارلمانی "روی آورده و با طبقه حاکمه ھمزيستی
نمايند .به اين شکل خواستند که فقط مبارزات کارگری و توده ھا را متوجه
مبارزات اقتصادی و بخصوص متوجه "آزادی مطبوعات" نموده و از طبقه
حاکمه بخواھند که برای شان اجازه دھند تا از طريق مطبوعات ارتجاعی طبقه
حاکمه مسائل خويش را بيان نمايند .اين حزب رويزيونيستی عاجزانه از طبقه
حاکمه ميخواست تا از طريق "تقويه سکتور دولتی اقتصاد" برای توده ھا نان
و مسکن تھيه نمايد و به تبليغ و ترويج ايده در بين توده ھا پرداختند که از
طريق ھمکاری با دولت به تقويه "سکتور دولتی اقتصاد" ميتوان به صلح ،رفاه
و امنيت دست يافت .ھمه اين حرفھا مزخرفاتی بيش نبود و ثابت شد که طبقه
حاکمه ھيچگاه حاضر نيست که ساطور قصابی اش را به زمين بگذارد
رويزيونيست ھا اين اصول مارکسيستی را فراموش نموده بودند که جنگ را
فقط با جنگ ميتوان از بين برد و "صلح جھانی" را فقط با جنگ و پيکار ھای
انقالبی ميتوان بدست آورد .صلح و آزادی چيزی نيست که از طرف ستمگران
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برای ستمکشان ھديه داده شود .حال از سازشکاران رويزيونيزم سوال ميکنيم
که با درک اين واقعيت تلخ آيا ميتوان اميد داشت که شعار ھمزيستی مسالمت
آميز و استراتيژی صلح اينرا برساند که امپرياليزم ساطور قصابی اش که
ھميش در دست دارد و جنگ را بر ملل ستمديده تحميل کرده و برای بھره
برداری از نيروی انسانی و توسعه بازار تجارتی و انحصاری درآسيا ،افريقا و
امريکای التين که در صدد فتنه انگيزی و تالش اند ،اسلحه بر زمين بگذارد و
پايگاه نظامی اش را در کشورھای مختلف منحل سازد؟ اگر جواب شان منفی
است پس چرا ميگويند که "امروز قانون عينی و بشردوستانه )انتقال مسالمت
آميز( امکاناتی را برای کشورھای عقب مانده ھمچو افغانستان بوجود آورده که
ازطريق آن ميتوان بصورت )مسالمت آميز ،کامال علنی ،قانونی و پارلمانی(
اصل صلح و استقالل و دموکراسی ملی و ترقی اجتماعی را تامين کرد و کليه
افراد را از برابری اجتماعی ازعموم اشکال ستمگری و استثمارنجات داد ،و
ھم بحرانھا و تشنجات اجتماعی را جلو گرفت" )جريده خلق شماره پنجم صفحه  (4و
اگر جواب مثبت است پس چرا ميگوئيد که "استعمار حاضر نيست حق تعيين
سرنوشت را برای ملت پشتونستان و مردمان انگوال و موزنبيق و غيره
برسميت بشناسد".دراينجا به خوبی مشاھده ميشود که رويزيونيست ھا دارای
چه تناقض گويی ھای ميباشند.اينھا با اين تناقض گويی ھا ،فريب ،حيله و
نيرنگ جنبشھای آزاديبخش را در مناطق آسيا ،افريقا وامريکای التين به جھت
سرمايه داری سوق دادند.
رھائی از چنگال امپرياليزم و ارتجاع بدون مبارزه پيگير آنھم از طريق جنگ
انقالبی امکان پذير نيست .لنين دراين مورد ميگويد" :سوسيال دموکرات
درباره جنگ ھرگز نظراحساساتی درپيش نگرفته است و ميداند تا آنجا که
جامعه به طبقات تقسيم شده باشد و تا آنجا که بھره کشی انسان از انسان موجود
باشد -جنگ و مبارزه اجتناب ناپذيراست،اين بھره کشی نميتواند بدون جنگ از
بين برود و جنگ را درھمه جا خود استثمارگران و طبقات حاکم ستمگرآغاز
کرده اند".حال بگذار که رويزيونيست ھای "خلق وپرچم" داد بزنند که "صلح
جھانی درخطر است"و برای حفظ "صلح و امنيت" بايد که به مبارزات
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مسالمت آميز پرداخت و وظيفه جھانی يعنی وظيفه "ملی وبين المللی"خويش را
دفاع از "صلح وامنيت"بدانند.رويزيونيست ھا با اين سفسطه گويی ھای خويش
کوشيدند که جبھه وسيعی از تمام نيروھا تشکيل دھند تا بتوانند "توازن قوا" را
به نفع سوسيال امپرياليزم تغيير دھند .بعد از کسب قدرت سياسی نيز اين تالشھا
را در چوکات "جبھه ملی پدر وطن"عملی نموده و ھمچنين از طريق ساختن
کندک ھای قومی نيز خواستند که خود و سوسيال امپرياليزم را از مھلکه نجات
دھند ،اما نتايج منفی ھم برای خود شان وھم برای اربابش بوجود آورد.
بعد از کسب قدرت سياسی بخوبی ثابت گرديد "صلح وامنيتی"را که
رويزيونيست ھا ميخواستند فقط برای سوسيال امپرياليزم وبردگان حلقه بگوش
شان بود تا بھتر بتوانند توده ھا را غارت نمايند.
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" اين اصول اساسی مارکسيستی را بدور
انداخته بود و نمی خواستند که اين نکته را به توده ھا تفھيم نمايند که "جنگ
ادامه سياست است"درين مفھوم جنگ سياست است ،جنگ خود عملی سياسی
است و از زمانھای قديم ھيچ جنگی نبوده است که فاقد خصلت سياسی
باشد") (65مائو در ادامه مينويسد" :جنگ ادامه سياست است با وسايل ديگر"
وقتی سياست به مرحله معينی از رشد خود برسد که ديگر نتواند مثل گذشته
پيش برود ،جنگ درميگيرد تا موانع را از سر راه سياست بروبد ...وقتی مانع
مرتفع وھدف سياسی تامين گردد ،جنگ نيز پايان می پذيرد.ولی تا زمانيکه
مانع بکلی برطرف نشده ،جنگ برای نيل کامل به ھدف بايد ادامه يابد")(66
اما برخالف رويزيونيست ھای "خلق وپرچم"معتقد بودند و ھستند که "بخاطر
حفظ بشريت از تباھی بزرگ" و برای اينکه "کار و رنج ھزاران سال انسان
طعمه جنگ"نگردد ،بايد در يک "جبھه واحد دفاع از صلح و جلوگيری از
جنگ"متحد شد و از اينطريق ميتوان که از "ضعف اردوگاه صلح"جلوگيری
نمود و "توازن قوا"را به نفع "اردوگاه صلح" تغيير داد و تھاجمات امپرياليست
ھای غربی را به عقب زد.
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ھدف "خلقی ،پرچمی"ھا از "اردوگاه صلح" ھمان اردوگاه سوسيال امپرياليزم
رقيب اصلی امپرياليست ھای غربی است .اين بدان معنی است که تمام نيروھا
در جبھه واحد مبارزه مشترک با اين "اردوگاه" بسيج شوند .با بسيج شدن در
اين اردوگاه ديگر امپرياليست ھا جرئت را از دست داده و وادار به عقب نشينی
ميشوند ،بعدا توده ھا از طريق "ھمزيستی مسالمت آميز" و "انتقال مسالمت
آميز" ميتوانند که قدرت سياسی را بکف آورند و "صلح جھانی" را تامين
نمايند .رويزيونيست ھا ميگويند ھر عملی که خالف اين قانون به پيش رود قابل
قبول نبوده و ھيچگونه "توجيه اصولی ندارد"!!بلکه "مسئوليت بزرگی"
متوجه شان ميگردد .اينھا قرارگرفتن در جبھه متحد به نفع سوسيال امپرياليزم
را "اراده بزرگ انسانی"ميخوانند.
استدالل "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" اينست که ميتوان از طريق ايجاد
"اتحاد ميان نيروھای مترقی ،وطندوست " ...و ايجاد جبھه متحد ملی با
نيروھای اصالح طلب درون طبقه حاکمه به اين وضعيت غم انگيز و تاسف
بار جامعه خاتمه داد و جھانی بدون استثمار فرد از فرد ايجاد کرد .اينھا
معتقداند که طبقه کارگر نبايد دستگاه دولتی را خرد و خمير نموده و قدرت
سياسی را از اين طريق بکف آورند ،بلکه معتقد اند که جامعه را ميتوان از راه
تغيير تدريجی گام بگام بسوی "ھدف غايی" سوق داد و از اينطريق "صلح
جھانی" را تامين نمود.درحاليکه مائوئيستھا معتقد اند که "بدون قدرت سياسی
ھمه چيز توھم است" و اين قدرت را بدون اعمال قھر انقالبی نميتوان بدست
آورد و صلح جھانی نيز از طريق اعمال قھرانقالبی کارگران وکليه زحمتکشان
تامين شدنی است و بس.
استدالل رويزيونيست ھا مفھوم فوق را وارونه ميکند.استدالل شان اينست که
ازھرگونه رفرم ،ھرگونه رويای اتوپيستی و ھرگونه عوام فريبی اداره کنندگان
جامعه استقبال کرد .درجھان بينی معکوس ايشان "ھيچ چيز توھم نيست مگر
قدرت سياسی طبقات حاکمه که آنھم وقتی توده ھای انبوه برای "دموکراسی
مطلق" مبارزه ميکنند بطور سحرآميز از بين خواھد رفت".
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رويزيونيست ھای "خلق وپرچم"با موعظه ھای"ھمزيستی مسالمت آميز"
ومبارزات "مسالمت آميزکامال علنی ،قانونی و پارلمانی"خويش بطور مرتب
از کارگران و توده ھای زحمتکش ميخواستند که فقط و فقط بخواسته ھای
صنفی و اقتصادی شان بپردازند و به مسايل سياسی روی نياورند و ھميش به
عنوان اعتصاب شکن به نفع رژيم ظاھرشاھی عمل نمودند .اما آقای پنجشيری
در کتاب "ظھور و زوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان" و آقای سلطان
علی کشتمند در کتاب "يادداشتھای سياسی و رويداد ھای تاريخی"افتخارات
رھبری جنبش ھای کارگری ودھقانی را مربوط به "حزب دموکراتيک خلق
افغانستان"ميداند.اين يک دروغ محض و تحريف تاريخ جنبشھای انقالبی کشور
است.زھی وقاحت وبيشرمی .کسانيکه تا ديروز جنبش ھای کارگری و دھقانی
و حتی روشنفکری را به سمت پارلمان و مبارزات مسالمت آميز سوق ميداد و
بعنوان يک اعتصاب شکن به نفع رژيم ظاھر شاھی کارميکرد ،امروز تمام
افتخارات را مربوط به خود ميداند ،برای اينکه بھتر روشن شود تا که "حزب
دموکراتيک خلق افغانستان"درتظاھرات و جنبش ھای کارگری چه نقشی را
دارا بوده اند گوشه ای از خيانت شان را در ارتباط با جنبش ھای کارگری
يادآور ميشوم.
زمانيکه درسال  1349کارگران تفحصات پطرول بمنظور دست يافتن به حقوق
حقه خويش دست به تظاھرات زدند ،اين حرکت کارگران ،دھقانان را نيز به
حرکت درآورد و به آنھا پيوستند و از پشتيبانی خويش کارگران را مطمئن
ساختند که تنھا نخواھند بود .رژيم جرات سرکوب قھری را نکرده بود با
صدھا حيله و نيرنگ خواست ھای کارگران را پذيرفت و رويزيونيستھای
"خلق و پرچم" نيز کارگران را تشويق به مفاھمه و مذاکره با دولت نمودند،
حينيکه جنبش فروکش نمود رژيم شاھی شروع به دستگيری و زندانی نمودن
يکتعداد از کارگران نموده و عده ای را از کار اخراج کرد ،اما به سال 1350
دوباره کارگران تفحصات پطرول دست به اعتصاب و تظاھرات زده وازحقوق
خويش بدفاع برخاسته و در اين زمينه طرح و توطئه پالن ھای دولت و
رويزيونيست ھا را افشاء نمودند .اما اين بار چند تن از عناصر معلوم الحال
ص ف ح ه 124

سازشکار و تسليم طلب به شمول ببرک کارمل به حيله و بھانه متوسل شده،
تظاھرات را در نظر کارگران و مامورين به مثابه يک ھيوالی وحشتناک
ترسيم نمودند وازآنھا خواستند که فقط به مبارزه اقتصادی بپردازند و
خواستھای صنفی و اقتصادی شانرا مطرح نمايند و از مبارزه سياسی
وافشاگری سياسی دست بردارند .کارگران که چھره پليد رژيم واھداف شوم
سوسيال امپرياليستھا را برمالء می ساختند ،مشاورين روسی وعناصر وابسته
شان از اين بابت ناراضی بودند و ھميشه تاکيد داشتند که مبارزات سياسی
ھنوززود است ،نبايد به آن دست زد ،بلکه بايد که مبارزات اقتصادی خويش را
پيش برد.
کارگران با اين روحيه پرشور انقالبی ،مبارزات شان را ادامه داده و با
سخنرانيھای آتشين وانقالبی و با کف زدنھای ممتد ھمراه بود .اين مارش ظفر
نمون از ھمبستگی پيروان جريان دموکراتيک نوين )شعله جاويد( نيز
برخوردار بود ،کارگران مزار نيز به اين تظاھرات پيوستند.گرچه در اين
تظاھرات مانند گذشته يکعده عناصر سازشکار و تسليم طلب از "خلقی،
پرچمی"ھا کارشکنی نمودند و بخاطر خوش خدمتی به ارباب شان خواستند که
مبارزات کارگران را در سطح مبارزات اقتصادی نگھدارند و با ھزار حيله و
نيرنگ از مبارزات سياسی شان جلوگيری نمايند و رژيم ارتجاعی نيز با زور
پوليس و ارتش و غند ضربه،کارگران را تھديد نمودند ،اما کارگران با تمام
توان به پيش رفته و باالخره رژيم را وادار ساختند که در مقابل خواست شان
زانو زده و خواسته ھای شانرا برآورده سازد .اينھا و ھزارھا نمونه ديگر از
کارشکنی رويزيونيست ھای "خلق وپرچم"درمبارزات روشنفکری ،کارگری
ودھقانی در افغانستان بوده است.ھمين امروز ھم در زير بال و پر
امپرياليستھای اشغالگر خزيده و با برادران دينی شان يکجا برای سرکوب
روشنفکران و توده ھای مردم اقدام مينمايند.ھشتم جوزای  1385به خوبی
چھره خائنانه ھمه اين باندھا را افشاء نموده و نقاب کذب مردم دوستی را
ازچھره شان دريد.
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جريان رويزيونيستی "خلق و پرچم" وابسته به سوسيال امپرياليزم ،اين دار و
دسته اعتصاب شکن اين نقش خائنانه را ھميش بازی نمودند و رھبری اين
بازی خائنانه را آقای کارمل و حفيظ ﷲ امين در پارلمان ارتجاعی بدوش
داشتند" .حزب دموکراتيک خلق افغانستان" با طرح شعارھای کاذبانه
"مبارزات مسالمت آميز کامال علنی ،قانونی و پارلمانی" و "گذار مسالمت
آميز" به بھانه اينکه "صلح جھانی در خطر است" به مبارزات پارلمانی
سازشکارانه روی آورده و کوشيدند تا مبارزات توده ھا را از جھت اصولی آن
که يگانه راه نجات شان ميباشد منحرف نموده و دست به دعا به پای ميز شورا
بلند کنند.و از اين طريق عمر کمپرادوران و فئوداالن و اربابان امپرياليستی
شان بخصوص سوسيال امپرياليزم را درازتر کنند .چنانچه اين ھمه ويرانی،
نابسامانی و تجاوزات پی در پی امپرياليستھا به افغانستان نتايج خيانت رھبران
مرتد دار و دسته "خلق و پرچم" در افغانستان است .حتی اين دار و دسته در
زمان ظاھرخان زياد کوشيدند که ھر تظاھرات کارگری ،روشنفکری را به
ميتينگ تبديل نموده و يا آنرا به طرف پارلمان سوق دھند ،توده ھای کارگر را
وادار سازند که با صدور قطعنامه در پيشگاه پارلمان اکتفاء نموده و با
پاسيفترين شکل مبارزه يعنی اعتصاب غذا روی آورند.
زمانيکه تظاھرات کارگران شبرغان اوج گرفت شخص کارمل با چند وکيل
ديگر خواستند که از طريق پخش بعضی مواد از تظاھرات شان جلوگيری کنند
که موفق نگرديدندويا اينکه ،زمانيکه پوليس رژيم ستم شاھی به مکتب ابن سينا
حمله نمود که چند نفر به شمول اصيل بقتل ميرسد .محصلين پوھنتون به
تظاھرات پرداختند .دار و دسته رويزيونيستی "خلق و پرچم"بعنوان چماقدارا
رژيم باالی محصلين حمله کردند تا مانع از مبارزات شان گردند و يا وقتيکه
کارگران فابريکه جنگلک به مبارزه برخاستند ،رژيم ستم شاھی باالی شان
حمله نمود .اين دارو دسته به جای پشتيبانی از کارگران ،ايشان را مالمت
کردند و رژيم را محق دانستند .اين جنايات و خيانت شان در ھمان زمان از
طرف شعله ئی ھا فاش گرديد .با آنھم اين جنايات و خيانت ،باز ھم آقای
دستگير پنجشيری و سلطانعلی کشتمند ميخواھند که افتخارات مبارزات دھه
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چھل را برای پوشاندن چھره خائنانه شان به خود نسبت دھند .زھی وقاحت و
بيشرمی!
رويزيونيست ھا در آنزمان تمام اين اعمال خائنانه و ضد جنبش ھای کارگری
را بخاطر آن انجام می دادند تا کارگران و توده ھای زحمتکش را وادار به
سازش با رژيم ارتجاعی نموده و يکجا با دولت جبھه متحد به نفع سوسيال
امپرياليست ھا تشکيل دھند .برای اين منظور بود که شعار "صلح جھانی در
خطر است" را باال نموده و به تبليغات رويزيونيستی "ھمزيستی مسالمت آميز"
به خاطر "جلوگيری از جنگ" را سردادند.حزب کمونيست)مائوئيست(
افغانستان دراين مورد می نويسد" :امپرياليزم يعنی جنگ.تا زمانيکه اين سيستم
نفرت انگيز بر روی زمين سلطه داشته باشد تامين صلح در روی زمين ممکن
نيست .کمونيست ھا يگانه راه جلوگيری از جنگ ھای امپرياليستی را در
مبارزه عليه امپرياليزم ميبينند .آنھا از طريق انقالب ،از طريق نابودی سيستم
جنگ افروزامپرياليستی تامين صلح در جھان را ممکن ميدانند .اما ديد
رويزيونيزم خروشچفی درمورد مسئله جنگ وصلح غير ازاين است  .اين ديد
تامين صلح درجھان را با تکيه بر روشن بينی و نيات خيرخواھانه امپرياليستھا
ممکن دانسته و بر ضرورت ھمکاری با آنھا دراين جھت تاکيد مينمايد.
رويزيونيزم خروشچفی در مورد مسئله جنگ و صلح روی اصل بقای نسل
بشر در زمين بعنوان يک اصل برتر از منافع طبقاتی تکيه مينمايند .اين ديدی
است "غير طبقاتی" ھمانند ديد "غير طبقاتی" تمام امپرياليستھا و مرتجعين در
مورد مفاھيم جنگ و صلح.رويزيونيستھای خروشچفی برای تامين اين اصل نه
از طريق مبارزه عليه سيستم امپرياليستی و نابودی آن بلکه از طريق تامين
صلح در موجوديت اين سيستم تکيه مينمايند و سيستم امپرياليستی را يک سيستم
بشر دوستانه جا ميزنند .اما دقيقا توجه به تامين بقای نسل بشر روشن ميسازد
که بايد با تمام قواء در مبارزه عليه امپرياليزم و در بگورسپاری اين سيستم
منحوس ضد بشری کوشيد،زيراکه اين سيستم ضد بشری با تدارکات وحشتناک
جنگی ،غارت بی رويه منابع طبيعی و آلوده سازی سرسام آور محيط زيست،
تھديدات واقعی برای بقای نسل بشر به وجود آورده است.
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کمونيستھا جنگ ھای عادالنه را تائيد و جنگ ھای غير عادالنه را محکوم
مينمايند.اما رويزيونيست ھای خروشچفی جنگ را بطور عموم نمی پسندند،
چه اين جنگ غير عادالنه باشد و چه عادالنه ،زيرا معتقداند که يک جنگ
کوچک در گوشه ای از کره زمين ميتواند محرکی برای جنگ جھانی و نابودی
نسل بشر باشد .دراين مورد آنھا ھمانند تمامی امپرياليستھا ومرتجعين،
خودشانرا فرشتگان صلح می نمايانند.آنھا جنگ ھای عادالنه را محکوم نموده
و با جنگ ھای غيرعادالنه يکی ميدانند(67) .
رويزيونيستھای وطنی در طول دوران مبارزاتی شان برای جلوگيری از
مبارزات انقالبی و اعمال قھر انقالبی کارگران شعار "صلح جھانی"يعنی صلح
با مرتجعين طبقات حاکمه را سردادند .بقول لنين رويزيونيست ھا "با جبن
وترس صلح جھانی")يعنی صلح با برده داری( وچشم پوشی از مبارزه طبقاتی
وغيره را ترويج ميکنند " .اين وظيفه را رويزيونيست ھای "خلق و پرچم"به
خوبی در افغانستان درعمل ثابت ساختند.
يک نکته قابل يادآوری است که بدون گسست از رويزيونيزم،برپا کردن جنگ
خلق ،به پيروزی رساندن انقالب ،وباالخره ايجاد جامعه ای که در آن استثمار
فرد از فرد وجود نداشته باشدغير ممکن است.

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

سکتور دولتی اقتصاد ھمان اقتصاد دولتی است
که بيروکرات ھا آنرا رھبری ميکنند
رويزيونيزم و ھمدستانش چه در کشور ما و چه در ممالک مختلف به
خورشيدی ميمانند که در ظلمت غرب فروميروند .اينھا زير لوای
"سوسياليزم" و "کمونيزم"خدمتی را به امپرياليزم نمودند که در طول تاريخ
پادوھای امپرياليستھا )فيوداالن و کمپرادوران( نتوانستند انجام دھند.تاريخ به
خوبی نشان داده که بزرگترين ضربه بر پيکر مارکسيزم از طرف
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رويزيونيستھا وارد آمده ،زمانيکه امپرياليزم درک کرد که ديگر نميتواند
روياروی مارکسيزم به مقابله برخيزد ،لذا مبارزه ضد مارکسيستی را از درون
شروع نمود ،اين امر سبب شد که رويزيونيزم به انواع واشکال مختلف و با
شعارھای متفاوت قدعلم نمايد.ازتاريخ انترناسيونال دوم که رھبری اش بدست
برنشتين مرتد افتاد جنبش کارگری به سمت مسامحه ومصالحه با بورژوازی
کشاند وبه تعقيب آن شعار "دفاع از ميھن"آنھم ميھن امپرياليستی از طرف
کائوتسکی مطرح گرديد.لنين مبارزه بی امان خويش را عليه خط برنشتين و
کائوتسکی بطور پيروزمندانه ای به پيش برد،اما بعد از تقريبا سه ونيم دھه بعد
از پيروزی انقالب کبير سوسياليستی در روسيه،رويزيونيزممعاصرتحت
رھبری خروشچف از داخل کشور شوراھا قد علم نمود و کشور سوسياليستی
را به سمت سرمايه داری و باالخره به يک کشور امپرياليستی سوق داد .به
ھمان طريق بعد از مرگ مائوتسه دون در سال  1975رويزيونيستھای چينی
به رھبری تينگ سياوپن با يک کودتای ارتجاعی قدرت سياسی را قبضه نموده
و کشور سوسياليستی چين را به سمت بورژوازی ھدايت نمود.
رويزيونيزم به شکل مار خوش خط وخال متبارز ميگردد ،اما زھرش بسيار
مھلک است به ھمين خاطراست که لنين در مورد رويزيونيزم گفت "مبارزه
عليه امپرياليزم اگر به نحو گسست نا پذيری با مبارزه عليه اپورتونيزم پيوند
نداشته باشد سخنی پوچ و دروغين بيش نخواھد بود" ،".مبارزه با رويزيونيزم
جزء الينفک مبارزه با امپرياليزم است".شيوه عمل رويزيونيزم معاصر در
شکل کمکھای بال عوض! و دوستی ھا ومنافع متقابل! تجالی نمود .دراينجا
بينش ژرف و ھمه جانبه بکاراست تا موضوع مارکسيزم و رويزيونيزم را از
ھم تفکيک کند و بداند که رويزيونيزم گرگی است که به لباس دوست درآمده
است.
بعد از مرگ استالين انحرافات تاسف آوری چون علفھای ھرزه در بوستان
ايدئولوژی مارکسيستی – لنينيستی جوانه زد و بدعت گران آن مبارزه طبقاتی
درمقياس بين المللی دست به رقابت اقتصادی مسالمت آميز با سرمايه داری
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زدند.ھمچنان رفرمھای صد درصد ارتجاعی در قالب مارکسيزم – لنينيزم جا
زده شد.
خروشچف اين رويزيونيست مکار در مقياس بين المللی دست به رقابت
اقتصادی مسالمت آميز با سرمايه داری زد .بازار اين رقابت کشورھای نيمه
مستعمره – نيمه فيودال بود .او ھمچنين درصدد رفرمھای ارتجاعی در قالب
مارکسيزم – لنينيزم برآمد .رويزيونيزم معاصر که معامله گری سياسی را
پيشه خويش ساخته بود.بدون در نظر گرفتن ماھيت طبقاتی دولت نسخه روش
اقتصادی بيروکراتيک نيمه استعماری را بنام "راه رشد غيرسرمايه داری"و
"تقويه سکتوردولتی اقتصاد" را تجويز نمود و حتی اين مطلب را در برنامه
ھای شان جابجا نمودند.تجويزکنندگان منحرف اين ايدئولوژی بدون در نظر
گرفتن اينکه طبقه حاکمه را درکشورھای نيمه مستعمره – نيمه فيودال و يا
مستعمره  -نيمه فيودال،مالک بيروکرات و بورژوازی بيروکرات تشکيل
ميدھد و تقويه به اصطالح سکتوردولتی اقتصادی نه تنھا از تاسيس يک اقتصاد
سالم جلوگيری ميکند،بلکه موجب پيدايش سرمايه داری بيروکراتيک ميشود،
اين امربه طبقه حاکمه مرتجع اين کشورھا امکان ميدھد که بخاطر حفظ منافع
خويش و سرکوب نيروھای انقالبی ،پروپاگند و تبليغ گسترده ای براه اندازند.
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"درمرامنامه حزبی اش"سکتوردولتی
اقتصاد"را چنين توصيف ميکند":سکتوردولتی اقتصاد که خصوصيات مترقی
و ضد فيودالی و ضد امپرياليستی و استعمارنو را حايز است سالحيست برای
تحکيم استقالل اقتصادی و پايگاھيست برای توسعه دموکراسی و ارتقاء سطح
حيات مردم زحمتکش (68)".جريده پرچم نيز از "سکتور دولتی اقتصاد"به
دفاع برخاسته و ميگويد که "سکتور دولتی اقتصاد خصلت ضد امپرياليستی
دارد"" ،دشوارترين و پيچيده ترين وظايفی که دربرابر ملل کشورھای کم رشد
قراردارد وظايف چندين جانبه اقتصادی از آن جمله تقويه و تکامل سکتور
دولتی اقتصاد است که خصلت ضد امپرياليستی دارد .بعضی ھا سکتور دولتی
اقتصاد را درکشورھای کم رشد غالبا سرمايه داری دولتی با "سرمايه داری
بيروکرات  "( ! ) ...تعريف ميکنند ،چنين تعريفی برای دوران تکامل غير
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سرمايه داری بسيار کلی و مبھم است ...درکشورھای کم رشد ،سرمايه داری
دولتی شکل نخستين وعمده آن يعنی سکتور دولتی اقتصاد ھم وسيله مبارزه با
انحصارھای امپرياليستی و اقتصاد استعماری درين کشورھاست و ھم وسيله
رشد سريع اقتصاد ملی و پيشروی در راه استقالل اقتصادی بخصوص در
کشورھائی که مناسبات سرمايه داری در آنھا قوام نگرفته است ،امکانات
وسيعی وجود دارد که از سکتور دولتی به نفع مردم برای ايجاد بنياد اقتصاد
استقالل ملی و دموکراسی سياسی استفاده به عمل آيد .بايد خاطرنشان ساخت
که در اين کشورھا سکتوردولتی اقتصاد ھنوز سوسياليستی نيست ،ولی سرمايه
داری ھم بوده نميتواند يعنی خصلت انتقالی دارد(69)".
رويزيونيستھا مدعی اند که "سکتور دولتی اقتصاد خصلت انتقالی دارد".بايد از
نويسندگان پرسيد که اين اقتصاد دولتی که نه سوسياليستی ونه ھم سرمايه داری
است ،پس چه نوع اقتصادی است؟ آيا ميتوان اقتصادی بدون طبقات پيدا نمود
که ھيچ محتوای طبقاتی نداشته باشد؟ درجامعه بشری ھر پديده خاصيت انتقالی
دارد ،اما بدون محتوا نيست ،ھمانطوريکه جامعه فيودالی به سرمايه داری و
سرمايه داری به سوسياليزم انتقال يافت ،يعنی ھر کدام از جوامع فوق خاصيت
انتقالی را دارا بود،اما ھرکدام ازاين جوامع اقتصاد ،سياست و فرھنگ خودش
را دارا بود ،ھيچگاه چنين نبود که اقتصادش نه اين باشد و نه آن.به ھمين
ترتيب انقالب دموکراتيک نوين و ديکتاتوری دموکراتيک خلق خصلت انتقالی
به سوسياليزم را دارا است.اما دارای اقتصاد نوين ،سياست نوين وفرھنگ نوين
است ،ھيچگاه نه اين ونه آن بوده نميتواند.
رويزيونيستھا ميگويند که "سکتوردولتی اقتصاد خصوصيات مترقی و ضد
فيودالی و ضد امپرياليستی را حايز است"و آنرا سالحی "برای تحکيم استقالل
اقتصادی" و بھترين "پايگاھی برای توسعه دموکراسی و سطح زندگی مردم"
ميدانند ومعتقداند که ازاين طريق ميتوان به "ھدف غائی" نايل آمد.
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" مرتب درباره "تقويه سکتور دولتی
اقتصادی"" ،راه رشد غير سرمايه داری" و"دولت دموکراسی ملی" پرحرفی
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ميکند ،اما در تمام نوشته ھای "خلق و پرچم"کوچکترين اشاره ای به درھم
شکستن ماشين دولتی توسط پرولتاريا نگرديده است.مھمترين نکته ايکه مارکس
و انگلس بدان انگشت گذاشتند عبارت از درھم شکستن ماشين دولتی است،چرا
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" به سادگی از کنار آن ميگذرد و اشاره ای
بدان ندارد ،زيرا اين نتيجه گيری لزوم انقالب قھری و محک زدن فعاليت ھای
امروز با اين وظيفه مرکزی انقالب را به ھمراه می آورد.
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"آگاھانه اين نکته مھم گفتار مارکس وانگلس
را نفی ميکند و بخاطر اغفال مردم "راه رشد غيرسرمايه داری را از طريق
"تقويه سکتوردولتی اقتصاد"پيش کشيده و ميگويد که از اين طريق ميتوان
"سطح حيات مردم" را بھبود بخشيد .يعنی از اين طريق ميتوان به استثمار
انسان از انسان خاتمه داد!! معنی زمزمه نمودن چنين کلمات به معنی ايجاد
دولت به ھمان ساز و برگ قديمی اش ميباشد.درحاليکه دولت ابزاری خنثی
نيست که طبقه کارگر بتواند آنرا بسادگی از دست طبقه حاکمه خارج سازد و
در راه ھدفش بکار گيرد .فقط از راه انقالب قھری تحت رھبری پرولتاريا است
که ميتوان بساط دولت را برچيد يعنی آنرا به موزيم آثارعتيقه فرستاد نه از
طريق مبارزات "مسالمت آميز""،تقويه سکتوردولتی اقتصاد".ھمه اين تئوری
بافی ھا برای اين است که طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان را قانع سازند که
فقط ازطريق مبارزات مسالمت آميز و "تقويه سکتور دولتی اقتصاد" ميتوان
"استقالل اقتصادی" را تحکيم نمود و "انحصارھای امپرياليستی را درھم
شکست" ،يعنی به استثمار انسان از انسان پايان داد!
اين فورمولبندی رويزيونيستھا بھترين فورمول برای مستحکم شدن قدرت
بورژوازی بيروکرات وابسته به سوسيال امپرياليزم بوده نه "تحکيم استقالل
اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم"بحث فوق بصورت درست و آشکار
ماھيت سياسی -طبقاتی "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" را بيان مينمايد.
ماھيت دولت با خاستگاه طبقاتی رھبران و کارکنان آن تعيين نمی شود .حزب
کمونيست چين اين نکته تئوريک مارکسيستی را با بررسی ماھيت دولت در
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شوروی رويزيونيستی برجسته ساخته ،آنان نشان دادند که بعد از مرگ رفيق
استالين گرچه تمامی کارکنان و رھبران دولت شوروی از اعضای حزب
کمونيست اند،اما ماھيت دولت شوروی ،ماھيت بورژوازی است که به سمت
آن درحرکت است و اعضای رھبری کننده آن گرچه منشاء طبقاتی غير
بورژوازی داشتند ،اما با تحريف م – ل دولت را به سمت بورژوازی ھدايت
نمودند.اين مسئله درتجربه بقدرت رسيدن"حزب دموکرتيک خلق افغانستان"
که اکثر گردانندگان آن منشاء طبقاتی غير بورژوازی داشتند براين مسئله مھر
تائيد بيشتری زد که منشاء طبقاتی دولت نقشی در تعيين ماھيت دولت ندارد و
نميتواند مبنای رجوع مارکسيست ھا قرار گيرد .چه رسد به رژيم ستم شاھی.
عامل تعيين کننده درماھيت دولت مناسبات اقتصادی  -اجتماعی است که دولت
برآن تکيه دارد و آنرا حفاظت نموده و گسترش ميدھد.يعنی سياست ھا وبرنامه
ريزی ھای اقتصادی دولت که بازتابی از مناسبات اقتصادی  -اجتماعی دولت
است ،ماھيت طبقاتی دولت را تعيين ميکند.
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" با ماھيت رويزيونيستی اش از دولت
ظاھرخان اين برداشت را داشت که اين رژيم ماھيت دوگانه دارد.از يکسو تيپ
باصطالح "بورژوازی ملی" و ديگر تيپ فيوداالن ميباشد .به نظرايشان
فرکسيون بورژوازی مترقی تر و خواھان برانداختن نظام فيودالی بوده و
ميشود که با "تقويه سکتوردولتی اقتصادی"اين بخش را تقويه نمود و فرکسيون
فيوداالن که ضد ترقی اجتماعی و مانعی بر سر راه نيروھای مترقی است
برچيد و از اين طريق به " ھدف غائی" رسيد.
ماھيت رويزيونيستی"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"در نوشته ھای اساسا
غيرانقالبی در رابطه درک شان از دولت برجسته تر ميشود .آنھا قانون
اساسی رژيم شاھی را مورد ستايش قرار داده و حتی باالتر از آن درتمام
نوشته ھای شان به قانون اساسی متکی بوده و کامال اعتقاد دارند که "شاه غير
مسئول و واجب االحترام است".
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مسئله دولت ،ھمواره مسئله سياسی مرکزی بوده که تفاوت ميان کمونيزم
انقالبی و ساير برنامه ھای سياسی رويزيونيستی واپورتونيستی راعيان کرده
است.
دولت رويزيونيستی شوروی ،کوبا وساير دولت ھای بلوک شرق سابق نشان
دادند که صرف وجود مالکيت دولتی نميتواند حتی گامی درجھت انقالب
برداشته و نميتواند که تضمين کننده ھيچ چيزانقالبی باشد.رويزيونيستھا
متعقداند که ميتوان از طريق "راه رشد غير سرمايه داری" و" تقويه سکتور
دولتی اقتصادی" بساط فيوداليزم را برچيد و "استقالل اقتصادی"را تحکيم و
توده ھا را از بدبختی نجات داد!ً! اين بدان معنی است که ديگر نيازی به انقالب
پرولتری نيست و نبايد که طبقه کارگر از طريق انقالب قدرت سياسی را بدست
گيرد ،بھترين راه ميان بر ھمان "راه رشدغيرسرمايه داری" و تقويه "سکتور
دولتی اقتصادی"است.نتيجه ايکه مارکس وانگلس پس از تجربه کمون پاريس
برآن تاکيد نھادند و گفتند که "وظيفه طبقه کارگرانقالبی درھم شکستن ماشين
دولتی بوروکراتيک نظامی دولتی است".قبول اين نکته مارکسيستھای راستين
را از مارکسيستھای دروغين متمايزمی سازد.
طوريکه در بخش "راه رشد غير سرمايه داری"ھمان راه رشد سرمايه داری
بيروکرات است نشان داديم که "تقويه سکتور دولتی اقتصاد"،دولت را به
بزرگترين تاجربيروکرات تبديل نمود و مؤثرترين عامل وابستگی اقتصادی اين
کشورھا به امپرياليزم وسوسيال امپرياليزم نيز ھمان تقويه "سکتوردولتی
اقتصاد"بود.باآنھم رويزيونيستھا ميگويند که "بعضی ھا تقويه سکتوردولتی
اقتصاد را سرمايه دولتی تعريف ميکنند" که اين موضوع "بسيار کلی و مبھم
است".با صراحت اعالم ميداريم وچنانچه درھمان زمان سالھای  1347پيروان
انديشه ھای دموکراتيک نوين )شعله ائی ھا( با صراحت اعالم نمودند و با
استدالالت منطقی ثابت نمودند که "راه رشد غيرسرمايه داری"و"تقويه سکتور
دولتی اقتصاد"ھمان سرمايه دولتی بيروکراتيک بوده وميباشد و چنانچه تاريخ
ثابت ساخت که مشی رويزيونيستھای شوروی وتمامی اقمارش ھمان مشی
ص ف ح ه 134

سرمايه داری دولتی بوده وپايه ھای بورژوازی را دراين کشورھا مستحکم
نموده است.
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"علت فقر و بيکاری را در تمرکز سرمايه
ندانسته ،بلکه ناشی از "جھات منفی سياست اقتصادی دولت" ميداند.اين حزب
می نويسد":اين نوع استدالل که سکتور دولتی در کشورھای کم رشد آسيائی و
افريقائی ،ازآن جمله درکشورما ،علت فقر وبيکاری و مانع رشد سريع اقتصاد
ملی ميگردد،بجزاز طرف روشنفکران و ايدئولوگ ھای فيودالی و بورژوائی
وعمال سياه و زرنگ استعمارنوين ديگرازھيچ جناحی تاکنون اظھارنگرديده
است ونبايد اختالس ،رشوه ستانی ماموران بزرگ ،سوء اداره اقتصادی ،فساد
ومصارف زائد دستگاه اداری دولت ...وغيره که محصول سيستم ھای خاص
اجتماعی– اقتصادی است ،سبب نفی سکتور دولتی گردد".
"ما با درک شرايط خاص جامعه خود و براساس دانش نوين وتجارب کشور
ھای ديگر معتقديم که سکتور دولتی اقتصاد مساعد ترين زمينه را برای استفاده
از اصول پالن گزاری اقتصادی و پرورش زحمتکشان برای اداره امور
اقتصادی فراھم می سازد واز راه ھمين بخش اقتصاد است که دربرابر سرمايه
ھای بزرگ خارجی ميتوان پيروزمندانه مبارزه کرد.توسعه سکتوردولتی
اقتصاد يکی از موضوعات عمده مبارزه طبقاتی است ...تکامل سکتور دولتی
اقتصاد به ھر حال خصلت ضد امپرياليستی دارد ،به جھت منافع توده ھای
عظيم مردم وتحکيم روابط اقتصادی وتخنيکی وفرھنگی افغانستان با کشورھای
صلحدوست و پيشرواست.تا بدين وسيله قيود امپرياليزم و فيوداليزم از دست و
پای نيروھای توليدی برداشته شود (70)".درادامه ھمين مقاله مينويسند
که"توضيح ھمه جانبه وعلمی اين موضوع را به آينده محول ميکنيم"جريده
پرچم درمقاله ای تحت عنوان"کارگران کشوربيکاراند" می نويسد":بيکاری
ميليون ھا ھم وطن ما ناشی ازجھات منفی سياست اقتصادی دولت وکندی
آھنگ رشد اقتصادی وفرھنگ کشور است(71)".
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"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" اصال اعتقاد به طبقات و مبارزه طبقاتی
ندارد.اين حزب بيکاری در کشور را از ديدگاه طبقاتی وتمرکز سرمايه بررسی
ننموده،بلکه علت بيکاری وفقر را "ناشی از جھات منفی سياست اقتصادی
دولت"ميداند .اين بدان معنی است که ميتوان با "تقويه سکتور دولتی اقتصاد"،
"جھات منفی سياست اقتصادی دولت"را اصالح نموده و به جھت مثبت آن
تغيير داد؟! بدين ملحوظ است که درتمام نوشته ھای شان صحبت از اصالح
جامعه است نه دگرگونی آن.ايشان معتقداندکه با "تقويه سکتور دولتی
اقتصادی"ميتوان که "با سرمايه ھای بزرگ خارجی پيروزمندانه مبارزه
کرد")ھدف ازسرمايه ھای بزرگ خارجی سرمايه ھای کشورھای غربی و
وابستگان شان است نه سرمايه ھای بزرگ سوسيال امپرياليستی و اقمارش(
اين گفته صاف و پوست کنده روی برگشتاندن از انقالب ومبارزه انقالبی تحت
رھبری پرولتاريا است.اينھا مبارزه طبقاتی ونقش رھبری طبقه کارگر را
درانقالب نفی نموده و با ھرگونه اعمال قھری طبقه کارگر خصومت ميورزند
وبه ھمين لحاظ ميگويند که "توسعه سکتور دولتی اقتصاد يکی از موضوعات
عمده مبارزه طبقاتی است" .اين بدان معنی است که ديگر نيازی به مبارزه
طبقاتی پرولتاريا عليه سيستم کثيف طبقه حاکمه نبوده،بلکه ھمين "توسعه
وتقويه سکتور دولتی اقتصاد"کارگران را به سرمنزل مقصودشان ميرساند
ومعتعقد اند که"تکامل سکتوردولتی اقتصاد به جھت منافع" توده ھا درحرکت
است و از طريق" تقويه سکتور دولتی اقتصاد" ميتوان به "تحکيم روابط
اقتصادی وتخنيکی وفرھنگی افغانستان با کشورھای صلحدوست و پيشرو"
پرداخت و توده ھا را از بدبختی دايمی نجات داد و"زنجيرھای انقياد"را از
دست و پای شان بازکرد .روی اين ملحوظات بود زمانيکه ظاھرشاه از مسکو
برگشت بررکابش بوسه زدند ودرجريده ھای شان با آب وتاب از آن توصيف
وتمجيد نموده ونوشتند که":بودجه عادی وانکشافی سال  1346مورد تصويب
اکثريت ولسی جرگه قرار گرفت و ھم ھياتی بسويه عالی به اتحاد جماھير
شوروی ،بمنظور جلب کمکھای اقتصادی و فنی ارسال گرديد که باالفعل با
نتايج مثبت وعقد قراردادھای مساعد به نفع رشد اقتصاد ملی وبدون قيد وشرط
سياسی بوطن بازگشت (72)".دراينجا بوضوح مشخص ميگردد که چرا
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رويزيونيستھا اين ھمه مديحه سرايی را سرميدھند .زمانيکه رژيم ستم شاھی
روی خوش به سوسيال امپرياليزم نشان ميدھد و با وی عقد قرارداد می بندد،
مورد تحسين وتمجيد قرار ميگيرد و رژيم را يک رژيم دموکراتيک ومترقی
خوانده و راديواش را " قويترين تريبونی به نفع مردم افغانستان"جا ميزنند.
چنانچه عالوه بر تحسين وتمجيد رژيم شاھی ،به توصيف راديوی اش نوشتند
که "جريان سه روزه رای اعتماد به حکومت در ولسی جرگه ،که از طريق
راديو افغانستان پخش گرديد ،درنوع خود قويترين تريبونی بود که به نفع مردم
افغانستان مورد استفاده قرارگرفت و روان مشروطه خواھان و قھرمانان
وشھدای راه آزادی را شاد ساخت".
اين تحسين وتمجيد ھا آيا گره ای از مشکالت مردم افغانستان را باز کرد؟
دولتی که خودحامی منافع طبقه ستمگر است چطورراديو اش ميتواند در خدمت
منافع توده ھا قرار گيرد .ھمانطوريکه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
نوشت که "توضيح ھمه جانبه وعلمی اين موضوع رابه آينده محول ميکنيم"
حقيقتا که آينده پاسخ مثبت وعلمی اش را ارائه نمود و روی رويزيونيست ھای
وطنی واربابش را سياه نمود .وثابت نمود که "تقويه سکتور دولتی اقتصادی"
جزاينکه ويرانی و بدبختی مردم را صد برابر ساخت،بدبختی و ويرانی که
نتيجه خود فروختگی به سوسيال امپرياليزم ونتيجه تجاوزات مستقيم سوسيال
امپرياليزم وبقدرت رسيدن وابستگان بومی شان)خلق – پرچم(ميباشد.اين آتش
تا مغزاستخوان مردم زحمتکش رسوخ نموده وساليان ديگری دراين آتش
خواھند سوخت .اين درد و رنج تا زمان بيرون راندن نيروھای اشغالگر و
سرنگونی رژيم دست نشانده شان )حامد کرزی( ادامه دارد .زمانيکه طبقه
کارگرتحت رھبری حزب پيشآھنگش قدرت سياسی را بکف آورد ومرتجعين
و متملکين را ازموقعيت شان برانند درآن زمان است که عدالت اجتماعی
برقرار شده و درد ورنج مردم تسکين می يابد .
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" درباره خط ومشی رژيم ظاھرشاھی بعد
از لويه جرگه سال 1344ھجری وتمايالتی که اين رژيم به سوسيال
امپرياليستھای روسی پيدا نموده با شور و شعف زائدالوصفی ميگويد که
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تغييرات اساسی در "حيات سياسی و اقتصادی" کشور رونما گرديده ودراين
باره می نويسد":اين خط مشی جديد افغانستان موجب آن گرديد تا تعاون و
کمک ھای بيغرضانه و متساوی الحقوق کشورھای صلحدوست جلب شود
وبکارانداختن نيروھای بشری وثروت ھای طبيعی مملکت مطابق پالن ھای
انکشافی وتقويه سکتور دولتی وتامين استقالل اقتصادی آغاز گردد وامکانات
وشرايط الزم را برای ايجاد حکومت دموکراسی ملی وراه رشد غير سرمايه
داری درافغانستان تدارک بيند (73)".زمانيکه طبقه حاکمه مرتجع وسوسيال
امپرياليست ھای روسی عقد قرارداد می کنند مورد تحسين وستايش وابستگان
داخلی سوسيال امپرياليست ھا قرار ميگيرد .واز خط مشی رژيم حاکمه
ارتجاعی بدفاع برخاسته وآنرا به نفع توده ھا قلمداد ميکند .رويزيونيست ھا با
عقد قرار داد رژيم ظاھرشاھی بعد از تصويب ولسی جرگه سال  1344سر
از پا نشناخته با شور وشوق گفتند که اين "خط مشی جديد"موجب آن گرديد تا
"کمکھای بيغرضانه کشورھای صلحدوست جلب" شود .واز طريق جلب اين
کمک ھا "منابع طبيعی" درجھت درست آن بکار افتد وبا " تقويه سکتور دولتی
اقتصادی استقالل اقتصادی" افغانستان آغازگرديده ،اين ھمکاری ھای دوجانبه
ھمراه با "تقويه سکتور دولتی اقتصادی" افغانستان را درجھت "دموکراسی
ملی" يعنی "دموکراسی برای ھمه – نه برای يک طبقه خاص" رھنمايی ميکند
اين شيوه و يا خط مشی جديد " دولت افغانستان سبب از بين بردن درد ورنج،
فقر و بيکاری مردم ميگردد.
رويزيونيست ھا عالوه بر اينکه به شدت از "تقويه سکتور دولتی اقتصادی"
دفاع ميکنند وآنرا به نفع توده ھا ارزيابی نموده و ميگويند که باالخره ازاين
طريق ميتوان به استثمار انسان ازانسان خاتمه داد .اما نميتوانند که از بيکاری،
فقر ،فساد اداری  ...وغيره چشم پوشی نمايند .درحاليکه تمام اين بی بند وباری
را در رژيم قبول دارند ،اما مدعی اند که اين ناشی از "تقويه سکتوردولتی
اقتصادی" نبوده و نمی باشد".نبايد اختالس،رشوه ستانی ماموران بزرگ ،سوء
اداره اقتصادی ،فساد ،ومصارف زائد دستگاه اداری  ...وغيره که محصول
اجتماعی– اقتصادی است سبب نفی سکتور دولتی گردد".حال از ايشان سوال
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ميکنيم اگر تمام اين بی بندوباری ھای دستگاه اداری زاده تمرکز سرمايه دولتی
نيست پس محصول کدام اقتصاد است؟ھرقدر که سرمايه متمرکز گردد به ھمان
اندازه بی بندوباری ،سوء استفاده ازدستگاه اداری ،اختالس ،رشوه ستانی
ومصارف دستگاه اداری زيادتر ميگردد .چنانچه اين امردرزمان رژيم "خلقی
پرچمی" ھا ورژيم کنونی حامد کرزی بخوبی نشاندھنده اين مدعا است".حزب
دموکراتيک خلق افغانستان" با براه انداختن تبليغات"راه رشد غيرسرمايه
داری" و"تقويه سکتور دولتی اقتصادی"ازيکسو ميخواست تا به مرتجعين
کمپرادور خدمت نمايد و از سوی ديگر شوروی سوسيال امپرياليستی را مترقی
وسوسياليست جلوه گر سازد وجای پای اين کشور غارتگر را درافغانستان باز
نمايد .چنانچه به اين آرمان وآمال شان نيز رسيدند وافغانستان را به مستعمره
روسھا تبديل نموده و از آن ويرانه ای ساختند،نتايج تالشھای بی ثمر وارتجاعی
اين دارودسته رويزيونيستی زمينه ساز بقدرت رسيدن باندھای ارتجاعی
جھادی – طالبی و تجاوز مستقيم امپرياليستھا به رھبری امپرياليزم امريکا
درافغانستان گرديد.از طرفی چون اين دارودسته سرشت شان وابستگی وخدمت
به امپرياليزم رقم خورده است ،بازھم برای حفظ واستحکام اشغالگری زير چتر
اشغالگران خزيده وبا برادران تنی شان )جھادی ھا( يکجا گرديدند.
رويزيونيست ھا مدعی اند که "تقويت سکتور دولتی اقتصاد"اين کشورھا پايه
مادی وفنی مرحله "ھدف غائی"را بوجود مياورد.اين ادعا يک ادعای
رويزيونيستی و نفی آشکار مارکسيزم است .زيرا پايه ھای مالکيت خصوصی
ميتواند برروی پايه ھای مالکيت قديمی آن بنا شود ،اما مالکيت دست جمعی
سوسياليستی ھيچگاھی نميتواند بر روی پايه ھای مالکيت قديمی )بورژوائی –
فيودالی( و يا از طريق تقويه "سکتور دولتی اقتصادی" بوجود آيد .طرح شعار
"راه رشد غير سرمايه داری"و"تقويه سکتوردولتی اقتصادی"به معنی پشتيبانی
کامل از بورژوازی و پشت کردن به مارکسيزم است.
ازطرف ديگر رويزيونيست ھای "خلق وپرچم" آنقدرداد و فرياد درباره
"سکتوردولتی اقتصاد"راه انداخته و نمونه وار از کشورھای عربی نام
ميگرفتند ،بخاطر اين بود که کشورھای تازه استقالل يافته از سلطه امپرياليزم،
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زير سايه سوسيال امپرياليزم درتضاد با امپرياليزم قرار داشت .سيستم توليدی
مالکی دراين کشوھا زمينه مساعدی برای سوسيال امپرياليستھا بوجود آورد.
آنھا توانستند که از يکسو مواد خام اين کشورھا را غارت نموده واز سوی
ديگر اين کشورھا را به بازار فروش مواد بنجل خويش تبديل نمايند .ماھيت
حقيقی افکار و عقايد "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" که مدعی سوسياليزم
از طريق "راه رشد غيرسرمايه داری"و" تقويه سکتور دولتی اقتصاد"
ميباشد ،ھيچ مبنای علمی و عملی نداشته و ندارد ،و از طريق اين وضع تحت
نظام ھای ارتجاعی برای رسيدن به "ھدف غائی" يعنی سوسياليزم ھيچ امکان
ندارد.اين راھی را که "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" تعقيب مينمود
ومينمايد ،مسير سوسياليزم وکمونيزم نبوده ،بلکه انحراف صريح از اين مسير
است.بقول لنين "در دموکراتيک بورژوائی ھم نصيب مردم بردگی مزدوری
است"و تا زمانيکه مساله حاکميت سياسی توده ھای زحمتکش افغانستان و
مساله مالکيت بر وسايل توليد درافغانستان به شيوه انقالبی حل نگردد ،خواست
وآرمان ھای انقالبی زحمتکشان برآورده نخواھد شد.
کشور ديگری که "سکتور دولتی" درآن رشد سريع نمود ،دولت ھند است .بعد
از اينکه ھند استقالل سياسی اش را از امپرياليزم کھنه کار انگليس به رھبری
حزب کانگرس بدست آورد .بيطرفی خود را اعالن نمود و به استقراض
خارجی پرداخت وسياست اقتصادی معتدل را در پيش گرفت .دراين زمان
رويزيونيستھای ھند ميگفتند که نبايد عليه حزب کانگرس به مبارزه جدی،
مخفی وقھری پرداخت بلکه بايد درجھت تقويت آن کوشيد واز طريق مبارزات
مسالمت آميز و "تقويه سکتوردولتی اقتصاد" آنرا سمت و سو داد و با گرفتن
اکثريت در پارلمان "دموکراسی ملی" را ميتوان مستقر گردانيد .اما تجارب
تاريخی بخوبی عکس اين موضوع رابه اثبات رسانيد ،گرچه درھند "سکتور
دولتی"دراقتصاد ھند رشد بی نظير يافت و سرمايه ھای مالی مؤسساتی که در
"سکتوردولتی"سھيم بودند درحدود نصف سرمايه مالی مؤسسات ھندی را
تشکيل ميداد ،اما اين رشد بی نظير قدرت را دردست بورژوازی بيروکرات
ھندی متمرکز گردانيد ودولت ھند را به يک دولت ارتجاعی با حرص ولع و
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قاپيدن منابع طبيعی کشورھای ھمسايه تبديل نمود .چنانچه ھمين اکنون مستقيما
دراقتصاد ودولت نيپال نقش اساسی بازی ميکند وبورژوازی کمپرادور نيپال
دروابستگی کامل ھند به سر می برد .اينھا و صدھا نمونه ديگر از "راه رشد
غير بورژوازی" و"تقويه سکتور دولتی اقتصاد"می باشد که سرمايه کشور
شانرا به دست بورژوازی بيروکرات متمرکز گردانيد و جز بدبختی ،فقر و
بيکاری چيز ديگری برای توده زحمتکش به ارمغان نياورده است.

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

پيرامون اصالحات ارضی
امپرياليزم برای بدست آوردن ارزش اضافی ميليون ھا انسان زحمتکش را در
مستعمرات وکشورھای وابسته به بيرحمی تمام استثمار ميکند .ولی از آنجايی
که ھر پديده ای حاوی تضاد است استعمار ھم در پھلوی فجايع واستثماری که
برتوده ھای خلق رواميدارد ،ناگذير است بمنظور بھره برداری بيشتر ،راه ھا،
کارخانه ھا و مراکز صنعتی ،تجاری،علمی و فرھنگی را ايجاد نمايد ،که در
پھلوی اينھا پيدايش کارگران و روشنفکران انقالبی را دربر دارد که در نتيجه
بيداری افکارملی و انقالبی و پيدايش جنبشھای ملی و آزاديبخش را تسريع
مينمايد .بقول استالين "اين کيفيت برای پرولتاريا ازاين لحاظ شايان اھميت است
كه ستمگری ھای سرمايه را از ريشه مخدوش ساخته و مستعمرات وکشورھای
غيرمستقل را از ذخايرامپرياليزم به ذخايرانقالب پرولتاريا تبديل سازد(74)".
رژيم ھای وابسته و دست نشانده درکشورھای مستعمره  -نيمه فيودال ويا نيمه
مستعمره  -نيمه فيودال به دستورامپرياليستھاکه اين رژيم ھا را حمايت و يا
سرپا نگھداشته اند و در کشورھائی که حاکميت دارند برای پيدا کردن راه ھای
مناسب جھت رشد سرمايه وايجاد بازاربرای سرمايه وايجاد پايگاه در بين مردم
بربنيان فريب توده ھا وجھت تضعيف تضادھای طبقاتی و جلوگيری از انقالب
آزاديبخش ملی دست به يک سلسله اصالحات ميزنند و خود را حامی منافع
مردم و طرفدار ترقی و پيشرفت کشور معرفی می نمايند.
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ھدف اصالح طلبی ورفرم عبارت از استحکام قدرت طبقه حاکمه ارتجاعی و
تفرقه افگندن درصف انقالب است.رفرم از باال توسط طبقه حاکمه مرتجع
تسکين است نه عالج،زيرا که ماھيت استثماری درمناسبات اجتماعی تغيير
نمييابد و روابط زير بنايی رژيم کھن بطور کلی از بين نميرود .شکی نيست که
"از بين بردن کليه بقايای کھن که برپای تکامل وسيع،آزاد وسريع سرمايه
داری بند نھاد است مسلما به حال طبقه کارگر سودمند است")) (75تاکيد از لنين
است(ليکن درعصر حاضر امپرياليزم و رژيم ھای وابسته به آن کليه بقايای
کھن فيودالی را ازبين نميبرند،زيرا فيوداليزم يکی از پايه ھای امپرياليزم در
کشورھای تحت سلطه است .بنابراين "نفع بورژوازی دراينست که برضد
پرولتاريا ،به بعضی از بقايای کھن اتکاء نمايد(76)".
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" درمرامنامه حزبی اش می نويسد":برای
ترقی اقتصادی و اجتماعی کشور و تعميم دموکراسی و انکشاف قوای توليد
زراعتی ،حذف مناسبات توليدی کھنه زراعتی موجود از طريق اجرای
اصالحات دموکراتيک شرط ضروريست ...اجرای اصالح اساسی ارضی بر
مبنای عدالت اجتماعی به اشتراک ھمه دھقانان وبه نفع مستقيم دھقانان کم زمين
وبی زمين)برزگران(افغانستان و وضع قوانين دموکراتيک ومترقی که جميع
نظامات وموسسات فيودالی را ملغی قرار دھد،استثمار وفقر دھقانان زحمتکش
را از ريشه محو سازد و سطح محصوالت زراعتی کشور را به ميزان وسيع
افزايش دھد(77)".
انجام اصالحات ارضی در چنين جوامعی مانند افغانستان،تحت حاکميت
ارتجاعی تضادھای طبقاتی را حل نمی کند.چنين نظامھائی به ھرشکل وشمايلی
که درآيندعمدتا تامين کننده منافع طبقات ارتجاعی وامپرياليزم اند و فقط آرايش
دھنده نظام کھنه وفرتوت ميباشند.آن عصری که بورژوازی اروپا ضربات
مھلکی بر پيکر فيوداليزم وارد آورد و راه رشد مستقل بورژوازی را ھموار
ساخت ،ديگر سپری گرديده است.درعصر امپرياليزم وانقالب پرولتری ديگر
بورژوازی چنين خصلتی را ندارد ،بلکه ازطريق سازش واستحاله نمودن
فيوداليزم وايجاد دولت مشترک بورژوازی  -فيودالی اھدافش را بھتر می تواند
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پياده کند و منابع طبيعی کشورھای وابسته را غارت وچپاول نمايد.زيرا در
عصر امپرياليزم،کمپرادوريزم در پيوند مناسبات فيودالی به امپرياليزم امکان
بيشترغارت و چپاول توده ھا را ميدھد.
درچنين شرايطی بورژوازی اصال خواھان داغان نمودن و درھم شکستن
کامل فيوداليزم نيست به ھمين مناسبت جنبش ھای آزاديبخش بورژوازی که
فيوداليزم را سرنگون کند درعصر امپرياليزم کامال منتفی است.چه رسد به
رفرم واصالحات ارضی از جانب بورژوازی وطبقه حاکمه مرتجع  .به ھمين
علت است که مسئوليت رھبری جنبشھای آزاديبخش ملی به پرولتاريا وحزب
پيش آھنگ آن محول گرديده است.
ھرگاه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" و يا ديگر احزاب رويزيونيست و
پارلمانتاريست از نظر سياسی خواھان بازسازی اقتصادی و فرھنگی در زير
لوای طبقه حاکمه ارتجاعی به نفع توده ھا باشند،اين کار غير عملی بوده و يک
خواب و خيالی بيش نبوده و نيست و درحقيقت امر فريب دادن خود و توده ھای
زحمتکش را دربر دارد.تامين منافع توده ھا فقط با سرنگونی حاکميت طبقات
ارتجاعی فيودال کمپرادور و بورژواکمپرادور و قطع کامل سلطه امپرياليزم
آنھم از طريق انقالب دموکراتيک نوين و برقراری حاکميت ديکتاتوری
دموکراتيک خلق امکان پذيراست و اين يگانه آلترناتيف درست و انقالبی در
کشورھای مستعمره – نيمه فيودال و يا نيمه مستعمره – نيمه فيودال ميباشد .تز
اينکه منافع توده ھا را ميتوان از راه مبارزات "مسالمت آميز کامال علنی،
قانونی و پارلمانی" تامين نمود و يا "تقويه سکتور دولتی اقتصاد" و"راه رشد
غيرسرمايه داری"و با طرح رفرم ھا و اصالحات ارضی و "اصالح دستگاه
اداری" به "ھدف غايی"نايل آمد ،فقط تخيلی بيش نبوده و مردم فريبی است.
اين راه ،راه رسيدن به سوسياليزم نبوده ،بلکه انحراف صريح و روشن از
احکام و اصول مارکسيزم است .لنين به صراحت اعالم ميدارد":ماداميکه افراد
فرا نگيرند در پس ھريک از جمالت ،اظھارات و وعده وعيد ھای اخالقی،
دينی ،سياسی ،اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند – در سياست
ھمواره قربانی سفيھانه فريب و خود فريبی خواھند بود.
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"طرفداران رفرم و اصالحات تازمانيکه پی نبرند که ھر موسسه قديمی،
ھراندازه ھم بی ريخت و فاسد بنظرآيند متکی به قوای طبقه ای از طبقات
حکفرما است.ھمواره از طرف مدافعين نظم قديم تحميق ميگردند و اما برای
درھم شکستن مقاومت اين طبقات فقط يک وسيله وجود دارد:بايد در ھمان
جامعه ايکه ما را احاطه نموده است ،آن نيروھا را پيدا کرد ،برای مبارزه
تربيت و آماده کرد و سازمان داد که ميتوانند – و برحسب موقعيت اجتماعی
خود بايد  -نيروھای را تشکيل دھند که قادربه انھدام کھن و آوردن نو
باشد") .(78رويزيونيست ھا را با اين حرفھا کاری نيست .آنھا می خواھند که
"ترقی اقتصادی و اجتماعی کشور و حذف مناسبات توليدی فيودالی را از
طريق اصالحات دموکراتيک"بوجود آورند .يعنی فقط برای نابودی سيستم
مالکی فيودالی،اصالحات ارضی توسط طبقه حاکمه کافی است و بايد که با
طبقات حاکمه بمنظور نفی فيوداليزم ھمکاری نمود و با "تقويه سکتور دولتی
اقتصاد " و پيشبرد اصالحات ارضی از باال ميتوان که به اين سيستم نفرت
انگيز پايان داد .اگراين مطلب را ساده تربيان کنيم به اين معنی که برای "حذف
فيوداليزم" انقالب ضروری نيست ،بلکه اصالحا ت ارضی کافيست ،به ھمين
مناسبت آنھا تاکيد براصالح دستگاه اداری داشته تا ازطريق اصالح دستگاه
اداری و اصالحات ارضی رنج و درد دھقانان را ازميان بردارند!اينھا به ھمين
علت در مرامنامه حزبی شان می نويسند":بمنظوراينکه دستگاه اداری دولت
طبق منافع يکی دو طبقه و قشرھای ممتاز کوچک جامعه بکار برده نشود،
مصالح عاليه طبقات عظيم خلقھای دھات و شھر ھای کشور ايجاب ميکند که
اين دستگاه روی واقعيت اجتماعی وعلمی اصالح گردد".اين حزب اعتقاد
کاملی داشت و دارد که با "اصالح دستگاه اداری واصالحات ارضی"ميتوان به
سوی"ترقی اقتصادی واجتماعی"پيش رفت و از اين طريق"مناسبات توليدی
فيودالی"را کامال حذف نمود و جامعه ای بدون درد ورنج وستم انسان برانسان
بنا نمود.چنانچه تاکيد داشتند که "مشروطيت زوال فيوداليزم"را دربردارد.در
شماره پنجم جريده خلق صفحه  3می نويسند که":ازنظرقانون عينی تکامل
جامعه ما ،ارزشھای قانون اساسی واصل "دولت پادشاھی مشروطه"عامل
روبنايی زوال فيوداليزم )ملوک الطوايفی( ميباشد".و برھمين مبنا است که
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ميتوان از طريق "اصالحات ارضی و اصالح دستگاه اداری" فقرواستثمار
دھقانان را محو ساخت.درحاليکه مارکس به صراحت اعالم ميدارد که ما
نميتوانيم دستگاه اداری را اصالح نمائيم ،بلکه بايد آنرا با اعمال قھر انقالبی
سرنگون نمود وجامعه نوينی را جايگزين آن نمود واز اين طريق ميتوان قدرت
سياسی را به طبقه کارگر انتقال داد .مارکس وانگلس در کتاب درباره جنبش
دموکراتيک و پيکار انقالبی کارگران صفحات  5و 6می نويسند که":اين
خواست و وظيفه ماست تا ھنگاميکه تمام طبقات کم وبيش متملک از مواضع
حاکميت شان رانده نشده اند ،تا ھنگاميکه پرولتاريا قدرت دولتی را تصاحب
نکرده است و تا ھنگاميکه به ھم پيوستگی پرولتاريا تا به آن حد پيشرفت نکرده
است که  ...نه تنھا در يک کشور بلکه در تمام کشورھای عمده دنيا – رقابت
بين کارگران اين کشورھا را از بين ببرد و دست کم نيروھای مولده کليدی را
در دست کارگران متمرکز کند ،اين انقالب را پی گيری کنيم.
"ما نمی توانيم منازعات طبقاتی را مسکوت گذاريم ،بلکه خواستار از بين
بردن طبقات ھستيم  .نمی توانيم صرفا جامعه را اصالح کنيم ،بلکه بايد جامعه
نوينی بسازيم" .رويزيونيست ھا از مارکسيزم ،کاريکتاتوری ساخته اند وبا تمام
توان در خدمت بورژوازی درآمده و ھميش سعی دارند تا رژيم ھای ارتجاعی
را آرايش دھند و نويد مترقی بودن آنرا به توده ھا بدھند .به ھمين طريق توسعه
درباره "اصالح دستگاه اداری واصالحات ارضی" از طريق ھمين رژيم ھا
دارند و دھقانان را فريب داده و ميگويند که "طرد فيوداليزم از طريق اجرای
اصالحات دموکراتيک" در چوکات "قانون اساسی و ديگر قوانين اصالحی!"
امکان پذيراست .جريده پرچم درشماره اول صفحه  4می نويسد  ...":مبارزه
)با استفاده از قانون اساسی وديگر قوانين اصالحی( برای تامين دموکراسی
سياسی که مھمترين و عمده ترين محتوای مبارزات جاری روز ما را تشکيل
ميدھد ،مبارزه برای آزادی مطبوعات ،انتخاب تشکيل احزاب واتحاديه ھای
کارگران ،دھقانان ،زنان ،جوانان محصالن ،تظاھرات ،اعتصابات وغيره،
مبارزه در راه تشکيل جرگه ھای واليتی ...طرد فيوداليزم از طريق اجرای
اصالحات دموکراتيک ارضی وصنعتی کشور و ساختن کشور  ...مبارزه برای
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اصالح دستگاه اداری واقتصادی واصالح دموکراتيک قوانين مالياتی برای
استقرارعادالنه سطح قيمت ھا وافزايش غله در کشور "به ھمين ترتيب جريده
پرچم عالوه براينکه رژيم ستم شاھی را زيب وزينت داد ه وآرايش مترقی
بودن آنرا ميکند ميگويد که اين حکومت را ميتوان از طريق "اصالحات
ارضی ودستگاه اداری"به جانب"حکومت دموکراسی ملی "سوق داد وبعدا
"حکومت دموکراسی ملی"را چنين تعريف ميکند":حکومت دموکراسی ملی
افغانستان که با راه رشد غير سرمايه داری پيوند ناگسستنی دارد حکومتی
خواھد بود که بر ضد اشکال جديد استعمار و يوغ سرمايه امپرياليستی مبارزه
ميکند و حکومت به شيوه ديکتاتوری و استبداد را نفی ميکند و حقوق آزادی
ھای دموکراتيک و ھمچنان اصالحات اساسی دموکراتيک ارضی را به نفع
دھقانان اجرا مينمايد(79)".
از نقل قول ھای فوق برمی آيد که "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" تاچه
سرحد شاه پرست بوده وبه مداحی رژيم ارتجاعی شاه پرداخته اند ،وانقالبيون
افغانستانی که درنيمه دھه چھل شمسی شعار سرنگونی شاه را سر ميدادند و
ماھيت بورژوا – مالکی رژيم وھمچنين ماھيت ارتجاعی قانون اساسی را به
توده ھا توضيح ميدادند به باد ناسزا گرفته و چماق تکفير را بر داشته و
انقالبيون را متھم به "فعاليت ھای خرابکارانه"" ،جنگ طلب"نموده و در
آخرين تحليل نوشتند ھرگاه "کسانی خالف قانون اساسی باشد خائن است" اين
حرکت ھمان حرکتی است که حزب خائن توده به مداحی رژيم رضا شاه
پرداخته بود و از اصالحات ارضی اش دفاع نموده وانقالبيون ايران که در
مقابل اصالحات ارضی ايستاده بودند وماھيت خائنانه رژيم را بر مالء نموده
وخواھان سرنگونی رژيم بودند .حزب توده ايشان را "تفرقه افگن"" ،مخالف با
صلح وھمزيستی"خطاب نموده و باالخره آنھا را متھم به فعاليتھای خرابکارانه
نمود.حال ببينيم که حزب توده درباره اصالحات رژيم رضا شاه چه مداحی
نموده اند "حزب توده ايران ...از اقدامات ترقيخواھانه ايکه به منظور از بين
بردن مناسبات فيودالی توليد و نيز اقداماتی که درجھت صنعتی کردن ومدرنيزه
کردن کشاورزی کشور می شود پشتيبانی ميکند)".از پيام ايرج اسکندری عضو کميته
مرکزی حزب توده به کنگره دھم حزب رويزيونيستی بلغارستان(
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درميزان سال  1354در توجيه آن خيانتکاری ھای حزب توده می نويسد":در
زمان اصالحات،با تغييری که درشرايط عينی حاصل شده بود ديگر نميتوان و
نمی بايست شعارھا و شيوه ھای سابق را تکرارکرد ،شرايط جديد برخورد و
برداشت نوينی را ناشی از بررسی واقعيات تغييريافته طلب ميکرد.حزب توده
ايران دراين راه گام نھاد .ولی متاسفانه گروھی از نيروھا و عناصر انقالبی در
برابراصالحات سردرگم شدند و به تکرار طوطی وار شعارھای سابق اکتفاء
کردند.درحاليکه آن شعار در شرايط نوين به ضد خود بدل شده بود .بدين معنا
که سرنگونی رژيم کودتا با مختصات اوليه اين رژيم،تحکيم مواضع نيروھای
ضدامپرياليستی ،دور کردن ايران از جنگ سرد و ھواداری از صلح و
ھمزيستی بود،ولی شعار سرنگون کردن رژيم درشرايط تازه که عناصر ضد
کمونيست و مائوئيستھا آنھم روی کاغذ علم ميکردند ،قبل از ھرچيز و از
ھرجھت ومحتوای واقعی مخالف با ھمزيستی و صلح بود .اين شعار،شعار
سرنگونی رژيم کودتای ضد فئودالی و ھوادار تکامل صنعتی ايران بود تکرار
کنندگان آن درشرايط نوين به ناچار باقی ماندند.مناسبات فيودالی را ميخواستند
و بطور عينی در اين موضع قرار ميگرفتند  ...تکرار آن درشرايط جديد وسيله
تفرقه افگنی قرار ميگرفت و بھانه اي بود در دست ضد کمونيست ھای تفرقه
جو تا فعاليت خرابکارانه خود را تجديد سازمان دھند")) (80تاکيدات ھمه جا از
مجله دنيا است(.درھمان زمان ھر انقالبی و ھر فرد آزاد ،ايرانی به خوبی
درک مينمود که اين ادعاھای رھبران خائن "حزب توده" دور از واقعيت و
حرفھای ميان تھی است.اگر به حرفھای اين باندھای خائن دقت شود که آنھا از
ھر"اقدام رژيم درجھت صنعتی کردن و مدرنيزه کردن کشاورزی"پشتيبانی
ميکردند .و اين اقدام را يک اقدام "خيرخواھانه"و مترقی وحامی منافع توده ھا
ميدانستند.پس به نظر ايشان رژيم شاھی ايران کامال يک رژيم مردمی بود؟!!
به اين علت از انقالبيون می خواستند تا شعار سرنگونی رژيم را ندھند .زيرا
به نظر ايشان شعارھائيکه قبل از اصالحات ارضی داده می شد ،بايد که بعد از
اصالحات ارضی داده نشود ،زيرا "شرايط جديد برخورد و برداشت نوينی"
را طلب ميکند يعنی ھمکاری و ھمگامی با رژيم.ھمانطوريکه ايرج اسکندری
گفت که "حزب توده ايران از اقدامات ترقی خواھانه"رژيم پشتيبانی ميکند واين
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اقدام "ترقی خواھانه"را گامی درجھت از "بين بردن فئوداليزم"خوانده است،
حزب توده ايران اظھار تاسف ميکند که چرا انقالبيون ايران روی شعارھای
سابق يعنی سرنگونی ِرژيم پافشاری مينمايند و بايد که مانند ايشان به پای
بوسی شاه بروند.به ھمين لحاظ انقالبيون را به باد ناسزا گرفته و اتھامات
ناروايی را به ايشان ميزنند .چرا "حزب توده" و "حزب دموکراتيک خلق
افغانستان"با شعار سرنگونی رژيم شاھی مخالفت مينمودند و انقالبيون را متھم
به "ماجراجوئی"" ،فعاليت ھای خرابکارانه" و"ضد قانون اساسی و منافع
توده ھا"می نمودند؟ يک چيز واضح است و آن رھبری ھر دو تشکيل وفادار
به منافع سوسيال امپرياليستھا بوده و به ھمين طريق منافع روسھا را در جھت
استحکام رژيم شاھی ميديدند،وسرنگونی رژيم شاھی به معنی ضربه پذيری
منافع سوسيال امپرياليستھا بود.چنانچه روسھا تا زمانيکه با رژيم شاھی
ھمکاری داشت خلقی ھا کامال مديحه سرای شاه بودند.اما زمانيکه روسھا
ترجيح دادند که کودتا نموده و قدرت بيشتری حسب منافع شان درافغانستان
بدست آورند آن زمان "خلقی ،پرچمی ھا" برای رژيم داودخان گلو پاره کردند
وجمھوری را توصيف و تمجيد نمودند و به شاه و رژيم اش پشت نموده وبه
ھمين طريق به رژيم داود.
بعد از کودتای  7ثور  1357در افغانستان امپرياليستھا به رھبری امپرياليزم
امريکا ازقدرت گيری روسھا درايران به وحشت افتاده فورا دست اندرکار
شده ،خمينی را وارد صحنه کارزار نمود تا از يکطرف از قدرت گيری روسھا
جلوگيری نمايد واز طرف ديگر انقالب ايران را مھار نمايد و با آوردن خمينی
روی صحنه سياست توانست که منافعش را در منطقه تامين نمايد.
اصالحات ارضی زمانی به نفع دھقانان ميباشد که حاکميت سياسی بدست
پرولتاريا افتد و پايه ھای مادی کشور زير کنترول وی درآيد.حل مسئله زمين و
آب از طريق انقالبی به نفع دھقانان خاتمه يابد و دولت نوين بتواند که از طريق
کئوپراتيفھای دھقانی به دھقانان کمک نموده تا سرپا بايستند ،دراينصورت
توسعه اقتصادی در عرصه زراعت به نفع توده ھای خلق و خاصتا دھقانان
خواھد بود.درغير اينصورت رشد اقتصاد در روستا و طرح ريفورمھای نيم بند
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مثل انقالب سفيد ايران که توسط سرمايه داران و کمپرادور و نھادھای
امپرياليستی صورت گرفته و يا سرمايه گذاری گردد به ضرر دھقانان و به
نفع کمپرادوران تمام خواھد شد .زيرا ھدف از سرمايه گذاری بدست آوردن
حد اکثر سود بيشتر از طريق استثمار شديد دھقانان و کارگران بدست می آيد.
سرمايه ھای امپرياليستی و وابستگان بومی شان عمدتا درآن بخشھا از زراعت
سرمايه گذاری خواھد شد که نيازمندی کشورھای امپرياليستی را مرفوع سازد.
در آنصورت دھقانان مجبورند که به توليداتی دست بزنند که تاجران آنرا
خريداری نمايند و از توليداتی که نيازمندی اوليه جامعه است بکاھند.دراين
صورت ھمه ساله توليدات مصارف خوراکی جامعه محدود گرديده و باالخره
مجبور به خريد غله و ديگر مايحتاج ضروری خوراکی خود ميگردند که بايد
از طريق بازار بدست آورند.
ھرگاه مسئله مالکيت بر وسايل توليد به نفع پرولتاريا از طريق انقالب حل
نگردد به يقين که اصالحات ارضی و ھرگونه رفرم و سرمايه گذاری در دھات
که از طريق سرمايه داران کمپرادور– فيودال صورت گيرد ،دراين صورت
کنترول اقتصاد بازار آھسته ،آھسته در دست سرمايه داران خواھد افتاد و
سودی برای دھقانان به بار نخواھد آورد و دھقانان به شديدترين وجه مورد
ستم واستثمار قرار خواھند گرفت.
حال برای يک لحظه می پذيريم که "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
ميخواست که از راه مبارزات "مسالمت آميز کامال علنی ،قانونی وپارلمانی"
و "تقويه سکتور دولتی اقتصاد"پالن ھای خويش را برای نجات دھقانان پياده
کند .سوال اينجاست که بنابه ماھيت طبقاتی دولت ظاھرخان و يا ھر رژيم
ديگری در کشورھای زير سلطه امپرياليزم امکان پياده کردن پالن ھائی که
بتواند دھقانان را از زير سلطه بورژوا فيوداالن نجات دھد و سرمايه را تھديد
کند آنرا به نفع زحمتکشان مھار نمايد امکان پذير است؟ جواب کامال منفی
است .اگر کسی بخواھد جواب مثبت بدھد ،اين بدان معنا است که باالخره
امپرياليزم و کشورھای ارتجاعی وابسته به آن به سر عقل می آيند ،ساطور
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قصابی را به زمين ميگذارند و به رضا و رغبت به خاطر زحمتکشان ،دولت
را به توده ھای زحمتکش و پرولتاريا تفويض می کنند!!
تا زمانيکه سلطه امپرياليزم ،فئوداليزم و بورژوازی کمپرادور -بيروکرات
بطورکلی قطع نگردد و سرنگون نشود امکان اصالحات ارضی به نفع دھقانان
طبق اصل اين شعار "زمين ازآن کشت کار" امکان پذير نيست.اصالحات
ارضی که از باال به شکل رفرم طرح ريزی شود فقط ميتواند برای حفظ وبقای
رژيم فيودال – کمپرادورخدمت کند نه اينکه شرايط زندگی دھقانان را تغيير
دھد.
يکی از خواست ھای اساسی رويزيونيزم اينست که مبارزات طبقاتی خلق ھا را
از مسير اصلی آن منحرف نمايد ،يعنی تالش ميکنند که اصول علم مبارزه
طبقاتی خلق را ازعرصه انقالب قھری )نبرد مسلحانه خلق( به درون پارلمان
بکشند! انحراف جدی ايدئولوژيک سياسی رويزيونيزم اينست که مبارزات
طبقاتی خلق را با تئوری بافی ھای من در آوردی شان از مسير انقالب منحرف
نموده و در سراشيب شکست قرار دھند .در حاليکه راه حل تضاد ميان خلق ھا
و دشمنان شان کارزار مبارزه طبقاتی است که تا سرنگونی طبقه حاکمه
ارتجاعی و حاميان امپرياليست شان ادامه دارد.
در افغانستان رژيم شاھی توسط کودتا سقوط نمود و رژيم جمھوری توسط
داودخان اعالن گرديد ،اما تمام بخشھای زير بنای اقتصاد کھنه و روبنای
سياسی آن بشکل کامل پا بر جا باقی ماند ،اين رژيم )جمھوری( در اصل
نماينده طبقات فيودال و بورژواکمپرادور بيروکرات بوده تا آخر به ھمان
شکلش باقی ماند.
کودتای ھفت ثور که به رھبری روسھا توانست رژيم داودخان را ساقط نمايد و
تا حدی تالش نمود که در زيربنای اقتصادی و روبنای سياسی تغييرات در
جھت منافع رويزيونيست ھای روسی بوجود آورد ،اما در نھايت باز ھم ھمان
زيربنای کھنه اقتصاد و روبنای سياسی آنرا حفظ نمود و تا آخر در خدمت
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فيودال کمپرادور -بورژوا کمپرادور بيروکرات قرار گرفت اعالن "جبھه ملی
پدر وطن" و "مشی مصالحه ملی" گويای اين حقيقت است.
رژيم کودتای ھفت ثور به خيال خام خود برای پيداکردن پايگاه توده ای و ھم
برای تطبيق مقاصد استعماری سوسيال – امپرياليزم يک تعداد فرمان ھای بی
بنياد را بيرون داد ،تا توده ھای زحمتکش را اغفال نمايد و تضادھای طبقاتی
را تضعيف کند و خود را يک رژيم مترقی و انقالبی جا بزند .در اين ميان
بررسی اصالحات ارضی ،ممنوع کردن رباخواری ،کم کردن شيربھا و سواد
آموزی از لحاظ تکامل مناسبات اجتماعی حائز اھميت است.
ايجاد مراکز سواد آموزی برای رژيم اين امکان را ميداد تا از طريق سواد
آموزی اھداف و برنامه ھای خود و ايدئولوژی خود را در ذھن توده ھای تحت
آموزش بگنجاند و از طرف ديگر از طريق با سواد کردن آنان بتواند بار آوری
کار را افزايش دھد و از ضايعات جلوگيری نمايد .ولی رژيم در تطبيق اين امر
موفق نگرديد و با عکس العمل شديد توده ھا مواجه شده زيرا روش غلط و دور
از واقع بينی شان و بر خورد اپوزيسيون رژيم بر مبنای زمينه ھای خرافی
توده ھا اين امکان را از او سلب کرد .لنين می گويد "جوھر و روح زنده
مارکسيزم عبارت است از تحليل مشخص از اوضاع مشخص" .ھيچگاھی
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" برمبنای اين اصول مارکسيستی عمل
ننموده بلکه ھميش حسب منافع سوسيال امپرياليزم حرکت می نمود ،به ھمين
منظور در ھيچ جائی از نوشته ھايش اوضاع مشخص افغانستان بصورت
صحيح تحليل نگرديده است ،به ھمين منظور روش ھای غلط بر مبنای
احساسات و تخيالت خويش طراحی مينمود و فرمان ھايش مثل قارچ از زمين
می روئيد .مائو ھميشه تاکيد براين داشت که به منظور دست يابی به قدرت
سياسی اول بايد که افکار عامه را آماده ساخت ،زيرا بدون آماده ساختن افکار
عامه ھيچگاه نمی توان پالن ھای خويش را پياده نمود .او می نويسد" :برای
دست يافتن به قدرت سياسی ھميشه بايد اول از آماده سازی افکارعمومی
شروع کرد و در زمينه ايدئولوژيک عمل نمود ،اين امر ھمانقدر درباره يک
طبقه انقالبی صدق می کند که درباره طبقه ضد انقالبی " نيروھای ضد انقالبی
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عالوه بر اينکه وسايل توليد را در دست دارند و بر نيروھای ستمکش مسلط اند
و آنھا را به انقياد خويش در آورده اند و بطور دائم به آماده سازی افکار
عمومی تالش می ورزند و تالش می کنند که آنھا را تحميق نموده و به ھمان
شکل تحت انقياد نگھدارند و عالوه بر آن پوليس  ،ارتش و زندان ھا را برای
آن ساخته که اگر ھر زمان زحمتکشان بخواھند از منافعشان دفاع کنند بازور
سالح آنھا را سرکوب نمايد  .به ھمين قسم نيروھای انقالبی بايد که ايدئولوژی
انقالبی مارکسيستی را ترويج و تبليغ نمايند و در ضمن به توده ھا توضيح دھند
که ھر آن و لحظه آماده قيام و گرفتن اسلحه در مقابل ستمگران بخاطر گرفتن
حق خويش باشند ،زيرا بدون سالح و جنگ نمی توان جنگ را از بين برد و
حقوق خويش را تامين نمود و عدالت اجتماعی را بر قرار ساخت.
رويزيونيست ھا را با اين اصول سروکاری نبود ،آنھا می خواستند که با
اصالحات مضحک روبنائی منافع بورژوا بيروکرات وابسته به روس را تامين
نمايند تا از اين طريق منافع سوسيال امپرياليزم در افغانستان بھتر تامين گردد.
برای اين منظور با جبر و اکراه به سواد آموزی پرداخته و عالوه بر آن
مناطقی که حاضر به سواد آموزی نبود حتی زنان شان را با زور به مساجد
برده و به تدريس شان آنھم توسط مردان شروع نمود .اين عمل خالف ميل و
خواست توده ھا بود ،اين زمينه خرافی توسط رژيم ھای گذشته دربين توده ھا
تبليغ و ترويج گرديده بود که زنان مالکيت شان است و ھيچ کس حق نگاه
کردن بر آنھا را ندارد .اين عمل زمينه ای را برای اپوزيسيون رژيم )باند
اخوان( فراھم نمود ،تا توده ھا را عليه سواد آموزی بشورانند .اين فرمان با
ھمان شتاب زدگی که طرح گرديد ،ھمانطور به زودی به شکست انجاميد  .اين
درس خوبی بود برای تمامی نيروھای انقالبی ،ملی و دموکرات که با فرمان از
باال نمی توان افکار عمومی را در جھت تامين منافع شان آماده ساخت و توده
ھا را از بدبختی نجات داد ،بلکه اين آماده سازی و نجات دادن شان فقط و فقط
در چنين کشورھای از طريق جنگ خلق امکان پذير است و بس  .اين عمل را
فقط مارکسيست ھا می توانند به سرمنزل مقصود برسانند نه رويزيونيست ھا و
تحريف کنندگان مارکسيزم  .مائوتسه دون در جلد اول آثار منتخب صفحه 356
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می نويسد که " اين حکم تاريخ است که انقالب دموکراتيک بورژوازی بر عليه
فيوداليزم و امپرياليزم ،وظيفه ايست که تحت رھبری پرولتاريا ايفاء گردد نه
بورژوازی" .کسانيکه در  7ثور  1357با يک کودتای نظامی تحت رھبری
جنرال ھای روسی بقدرت رسيدند از بورژوازی بيروکرات وابسته به روس
نمايندگی می کردند ،ھيچگاه نمی توانستند  -و نتوانستند  -که کوچکترين گامی
در جھت منافع توده ھا و ضربت زدن به فيوداليزم بردارند .لذا تمام برنامه
ھای شان يکی پس از ديگری به شکست انجاميد.
يکی ديگر از فرمانھای عوامفريبانه رژيم تره کی فرمان شماره ھفت بود که
طی آن برای زنان به اصطالح آزادی را عطاء می نمود!
در آن فرمان بيان شده بود که "ھرگاه زن از خانه شوھر خارج شود و نخواھد
دوباره برگردد ھيچ کس نميتواند او را مجبور به برگشت به خانه شوھر سازد"
وھم درآن قيد گرديد که "مھر زن سه صد افغانی تعيين شده است" درجوامعی
که کارگران زن وزنان کارگر از"محروم ترين محرومان"ھستند ،درجامعه ای
که با عقب مانده ترين شيوه ھای قرون وسطايي سروکار دارند ،ودر جامعه ای
که بخش اعظم زنان در چھار ديوار خانه زندانی و جزآشپزی و بچه داری
کارديگری ندارندواکثريت آنان از کاراقتصادی ،اجتماعی وفرھنگی محروم اند
و از لحاظ اقتصادی ناگذير بر مردان اتکاء و وابستگی دارند،صدورچنين
فرامينی ھم ھيچ گره ای از مشکل آنھا نگشوده،بلکه بيشتر به رواج فحشاء در
جامعه خواھد انجاميد.حل مسئله زنان دراين نيست که مھريه شان را "سه صد
افغانی"تعيين نمود.تعيين نمودن قيمت برای خريد زنان خود منشاء از شئونيزم
مردساالری است که به زنان به عنوان مالکيت شخصی مينگرند.اين نرخ ھر
چه که ميخواھد باشد .زنان ھيچگاه به آزادی نميرسند مگر اينکه سيستم پوسيده
کھنه وابسته به امپرياليزم سرنگون گردد و قدرت سياسی بدست طبقه کارگر
افتاده و ديکتاتوری دموکراتيک خويش را درچنين جوامعی برقرار سازند .امر
رھائی زنان مربوط به اين است که زنان عليه شئونيزم مردساالر بسيج گرديده
و برای درھم شکستن سيستم پوسيده که حامی مرد ساالری است دوشادوش
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کارگران و ديگر زحمتکشان برای رھائی ازسلطه استثمار و استعمار به
مبارزه برخيزند.
محروميت و اسارت زنان بخاطر عدم رعايت فرامين بيروکراتيک نبوده ،بلکه
ناشی ازشيوه توليد حاکمه درجامعه است.آزادی زنان با آزادی کار از قيد
استثمارسرمايه ھمراه است .با لغو مالکيت خصوصی ديگر به زنان به مثابه
يک شی قابل تملک برخورد نخواھد شد.
ستمگری بر زنان که خودناشی ازمناسبات اجتماعی استثماری و طبقاتی است
ھم پای آن شيوه توليد مايه وشکل گرفته است .برابری حقوق اجتماعی زنھا
ومردھا فقط با تغييرشيوه توليد ،که اين بی عدالتی برآن پايه استواراست،
ميتواند تامين گردد.بعد از انقالب چين قانون ازدواج پاس گرديد ،درآنجا به
صراحت اعالم ميدارد که قانون ازدواج فيودالی که بر پايه برتری مرد بر زن
وبی توجھی به منافع زنان و بچه ھا بود ملغی است .درآنجا ذکر گرديده است
که "نظام ازدواج فيودالی که بر پايه و ترتيب دادن ھای آمرانه ومستبدانه و
اجباری و برتری مرد برزن و بی توجھی به منافع بچه ھا قرار داشت،لغو شد.
"نظام دموکراتيک نوين ازدواج که براساس انتخاب آزادانه طرفين،تک
ھمسری،حقوق برابرھر دو جنس و حمايت از منافع مشروع زن ھا و بچه ھا
قراردارد به مرحله اجرا گزارده ميشود") (81دراينجا تفاوت ميان اصول
مارکسيستی و رويزيونيستی به خوبی نمايان ميشود.مارکسيست ھا با درھم
شکستن ماشين دولتی کھنه با لغو نظام فيودالی -بورژوا بيروکرات وتغيير شيوه
توليد از تک ھمسری،حقوق برابر زن و مرد دفاع نموده و از منافع زنان و
اطفال دفاع مينمايند نه اينکه با فرامين تعيين مھريه "سه صد افغانی"ادعای
آزادی زنان را بنمايند.
رژيم فاشيستی "خلقی،پرچمی ھا"ادعا داشتند که با تعيين مھريه سه صد افغانی
در امر ازدواج تسھيالت زيادی فراھم نموده اند.درحاليکه مسئله بر سرتعيين
مھريه نيست ،بلکه الغای اين سنن فرتوت مزخرف است .بايد اين نوع ازدواج
ھا را ازبين برد .ازدواج ھائی که زن را به مثابه کاال تلقی نموده ودرمقابل يک
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مقدار پول و يا جنس در خدمت شخص ديگری قرار ميدھد.ازبين بردن اين
رسم منحط و آزادی زنان فقط با شرکت زنان درمبارزات بی امان دوشادوش
مردان برای سرنگونی سه کوه عظيم و ايجاد جامعه دموکراتيک نوين امکان
پذير است.
درجوامع طبقاتی ،پول ھميشه حالل مشکالت بوده و ميباشد .در چنين جوامعی
روابط اجتماعی بر روی پول قراردارد .دراين جوامع زناشوئی نيز يک معامله
پولی است.به ھمين ترتيب افراد ھم طبقه با طبقه اش وحتی درشرايط افغانستان
بايد با مليتش ازدواج کند.
وقتيکه رژيم مزدور در فرمان شماره ھفتم نوشت که "ھرگاه زن ازخانه شوھر
خارج شود و نخواھد دوباره برگردد ھيچ کس نميتواند او را مجبور به برگشت
به خانه شوھر سازد" با اين فرمان عالوه بر اينکه رژيم مزدور نتوانست گره
ای از مشکالت زنان را باز کند بلكه بيشتر سبب اسارت و بردگی زنان گرديد.
زنانيکه با روابط توليدی فرتوت سروکار دارند و اکثريت شان جز کار خانه و
بچه داری از ديگر کارھای اقتصادی محروم اند .با اين فرمان ھا ھيچ تضمينی
برای آينده شان وجود نداشت و ندارد .زنانيکه از ظلم و ستم شوھر به ستوه
آمده بودند و فکرميکردند که رژيم ازايشان حمايت خواھد نمود ،از خانه شوھر
گريخته و به دولت پناه بردند ،بعد از مدتی بدون سر پناه ماندند لذا جبرا به فساد
و فحشا کشانيده شدند .عين ھمين موضوع را در رژيم دست نشانده حامد کرزی
ميتوان مشاھده نمود .زمانيکه امپرياليستھا با شعار ھای کذائی "آزادی زنان"
اين کشور را اشغال نمودند ،دروازه ھای مکاتب زنان را باز کردند ،عده ای از
زنان فکر کردند که واقعا می توانند زير چتر اين رژيم به "آزادی" برسند لذا
با شوھر درافتاده و تن به ستم مردساالری نداده به دولت مراجعه نمودند.
زنانيکه ديگر نخواستند به خانه شوھر بازگردند .رژيم پوشالی در ھر واليت
شلترھائی برای چنين زنانی ساخته و تحت رياست امور زنان قرار داده است،
زنان ناراضی را به شلترھا فرستادند.عواقب شلترھا به فاحشه خانه ھای رسمی
برای اراکين بلند پايه دولتی تبديل گرديده و ھيچ يک از زنان از چنگال اين
فساد نجات پيدا کرده نتوانسته است ،امروز که زنان از ماھيت رژيم و
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شلترھايش به خوبی با خبر شده اند حاضراند که در خانه شوھر بميرند و به
دولت مراجعه نکنند.
رژيم پوشالی تره کی نيز با فرمان شماره ھفتم فقط توانست که فحشاء را رواج
بيشتری دھد و حتی زنانيکه ھيچگاه حاضر به پوشيدن چادر برقع نبودند
مجبور شدند که از دست يک عده جنايتکاران خلقی و مليشی ھای جنايتکار
چادر بپوشند ،زيرا زنانيکه يک اندازه حسين تر بودند از دست جنايتکاران
روز خوش نداشته ،حتی با زور تفنگ او را در اختيار می گرفتند .جنرال نبی
عظيمی يکی از بلند پايه ترين افراد "حزب دموکراتيک حلق افغانستان" بخش
شاخه پرچم نيز با اين جنايت معترف است او می نويسد":بعضی از رجال
برجسته رژيم با داشتن معشوقه ھا و مترس ھای قشنگ کوس بدنامی را بنام
رژيم خويش می کوبيدند و فارغ البال و بدون انديشه به عياشی و فحاشی
ميپرداختند") (82در جای ديگر می نويسد "خصومت و نفرت در آن جای وجود
داشت که آمران و قوماندانان و صاحبان صالحيت و اختيار ،مردم را مانند مال
)(83
و متاع خويش فکر ميکردند و به ايشان استحقاق زندگی کردن را نميدادند"
فحاشی وجنايت اراکين بلندپايه دولتی به حدی رسيده بود که حتی خود حزبی ھا
نميتوانند که اين فحاشی را روپوش گذارند و مجبور به اعتراف آن ھستند .اين
نتيجه فرمان از باال.
قانون ازدواج در چين "تعدد زوجات ،صيغه و زندگی مشترک بدون عقد و
ازدواج ،نامزد کردن کودکان از بچگی ،دخالت در ازدواج مجدد زنان بيوه و
مطالبه پول يا ھديه در مورد ازدواج قدغن" نمود )قانون ازدواج در چين فصل
اول ماده دوم( و در مورد طالق حکم نمود که اجازه طالق زمانی داده می شود
که زن و مرد ھر دو مايل بوده و دولت خلق و سازمان قضائی با پادرميانی
برای روابط مجدد زن و شوھر به گرفتن روابط مجدد به شکست مواجه شود.
دراين قانون آمده است "درصورتيکه زن و شوھر ھر دو مايل باشند اجازه
طالق داده می شود .در موارديکه زن يا شوھر ھر يک به تنھائی بر روی امر
طالق اصرار داشته باشند ،اجازه طالق ھنگامی صادرخواھد شد که پادر ميانی
دولت خلق ناحيه و سازمان قضائی جھت آشتی زوجين به شکست مواجه
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شود ...دولت خلق ناحيه نبايد در صدد مانع شدن ھيچيک از زوجين از مراجعه
به دادگاه خلق نمود ،يا در صدد کارشکنی و اشکال تراشی بر آيد) ".فصل 5
ماده ھفده( درجای ديگر مينويسد که  ":مرد و زن ھر دو حق انتخاب آزادانه
شغل و حق شرکت آزادانه در کار و فعاليتھای اجتماعی را دارا می
باشند")فصل سوم ماده نھم( و زن و مرد برای ايجاد جامعه بی طبقه و فارغ از
بھره کشی انسان از انسان کار و فعاليت می کنند و زندگی آگاھانه را به پيش
ميبرند .اينست مسئله اساسی رسيدن زنان به آزادی و حقوق برابر با مردان.
درجامعه افغانستان که زنان نه حق انتخاب آزادانه شغل و نه حق آزادانه
شرکت در کار وفعاليت ھای اجتماعی را داشته و دارند ،بلکه تحت سرپرستی
و انقياد مردان قرار دارند و از بابت اقتصادی کامال وابسته به مردان اند بايد
که فرمان شماره ھفتم تره کی و اعطای " آزادی " به زنان توسط رژيم پوشالی
حامد کرزی منبع و منشاء اساسی فساد و فحشاء گردد و جزء اين نمی تواند
کار ديگری را از پيش ببرد.
برگرديم به مسئله اصالحات ارضی که "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
مشتاق آن بوده و بعد از کودتای  7ثور و تکيه بر مسند قدرت با شتاب و عجله
فرمان شماره ھشتم را نيز در راستای اصالحات ارضی صادر نمود و در باره
آن سر و صدای زيادی به راه انداخت .مطابق فرمان شماره ھشتم ،پنج جريب
زمين اعلی يا معادل آن برای دھقانان بی زمين اعطاء می شود ،در حاليکه
برای فيوداالن سی جريب زمين اعلی و حتی سی و پنج جريب زمين اعلی
محفوظ گرديده بود .اکثر مالکين حتی قبل از شروع "اصالحات ارضی" رژيم
تره کی با استفاده ازدستگاه فاسد اداری دولت زمين ھای خويش را بين خانواده
ھای خويش تقسيم نمودند.
رژيم تره کی ھيچگاه شرايط کشت ،افزارکار ،مسئله آب ،تخم و کود را در
نظرنداشت و دقيق ميدانست که اين  5جريب زمين زندگی دھقانان را پوره
کرده نمی تواند و دھقانان مجبوراند که دوباره به ارباب فيودال مراجعه نموده و
زمين ھايشان را گرو گذارند تا احتياجات خويش را تامين نمايند .دھقان برای
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اينکه از چنگال ستم فيودالی نجات پيدا کند نيازمند انقالب ارضی است نه
اصالحات ارضی از باال.
زيرا انقالب ارضی مھمتر از ھرعامل ديگری فرآيند جنگ خلق را به جلو
ميراند .انقالب ارضی چين اين موضوع را بخوبی نشان داد که درجريان جنگ
خلق،انقالب ارضی چقدر دھقانان را به شور و شوق واداشت و آنھا را در
صفوف جنگ خلق بسيج نمود .در جريان جنگ خلق و انقالب ارضی دھقانان
به نيروی خويش و حقوق خويش درجامعه آگاھی پيدا نموده و خود حاضر به
گرفتن زمين از اربابان فيودال بزور اسلحه ميگردند و درجريان اين جنگ
عالوه برشورای کارگران وسربازان،نيزشورای دھقانی را بوجود آورده و اين
شورا است که ازمنافع دھقانان حمايت و پشتيبانی ھمه جانبه نموده و افکار
عامه شان را آماده به گرفتن زمين می نمايد.
تاريخ به خوبی نشان داد که بين اصالحات ارضی ناقص وغير دموکراتيک که
از طرف طبقات حاکمه روی دست گرفته شده وانقالب ارضی که مائوتسه دون
در چين ھمراه با جنگ خلق پياده نمود تفاوتی بسيار زياد موجود است .بطور
مثال:درايران و ھند اصالحات ارضی توسط طبقه حاکمه صورت گرفت .اما
اين اصالحات ارضی به شکل سازش با طبقات فيودالی بود .ھمچنين
اصالحات ارضی درافغانستان نيز به ھمين منوال بود .در طول مدتی که اين
اصالحات شروع بود حتی در بسياری مناطق دھقانان تھيدست صاحب زمين
نشدند.ھدف طبقه حاکمه ازاين اصالحات جلوگيری از خيزش ھای دھقانی در
دھات ميباشد .بعد از مدتی زمين ھا آھسته ،آھسته دوباره دردست فيوداالن
قرار گرفت.
درشرايط کشورھای تحت سلطه فقط و فقط پرولتاريا است که ميتواند خواست
دموکراتيک را ازمجرای انقالبی حل کند و کل نيروھای تحت ستم را متحد
گرداند و انقالب ارضی را درجريان انقالب حل نمايد .زيرا نبايد به دھقانان
زمين داد ،بلکه بايد دھقانان از طريق انقالب ارضی صاحب زمين شوند و اين
امريست که به بيداری و خلق افکارعمومی کمک ميکند.اين عمل فقط درجريان
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جنگ خلق تحت رھبری پرولتاريا وحزب پيشآھنگ آن ميتواند حل گردد.اين
اقدام درجريان جنگ خلق الزامی است .زيرا استقالل و پيشرفت سريع
کشورھای تحت سلطه بر اساس آن پی ريزی شده وميشود .اصل ھدف انقالب
ارضی کلکتيوی و کئوپراتيوی کردن داوطلبانه زمين برای پيشبرد انقالب
دموکراتيک نوين به سوی سوسياليزم می باشد.
درافغانستان که زمين ھای حاصل خيز زيادی دارد و ھمه آنھا درمالکيت
فيودال ھا قرار دارد ،انقالب ارضی از طريق جنگ خلق ظرفيت توليدی و
پيشرفت اقتصاد ملی را رشد ميدھد .زيرا در جريان انقالب توده ای دھقانان با
شوروشوق زايدالوصفی شرکت نموده وتوده ھای زير ستم را که ساليان درازی
از ستم طبقات ستمگر دررنج بودند باھم متحد ميسازد.
اصالحات ارضی "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" عالوه بر اينکه نتوانست
درتمام واليات پياده شود ،بلکه کوچکترين حرکتی در جھت شوروشوق توده ھا
بوجود نياورد چه رسد به متحد ساختن توده ھای زير ستم  .اين عملکرد ناقص
دروابستگی به سوسيال امپرياليزم بيشترتوده ھا را بطرف فيوداالن و نمايندگان
آنھا يعنی احزاب جھادی کشاند.البته کشيده شدن توده ھا بطرف احزاب جھادی
نه تنھا صرف اصالحات ارضی ناقص"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
بود ،بلکه حرکات وعملکردھای خائنانه و خشونت آميز اين حزب که در ظرف
شش ماه توده ھای زحمتکش را درمقابل شان قرار داد .اين حزب بعد از قدرت
گيری به شکل وحشيانه نيروھای انقالبی را مورد ضربت قرارداد و بعدا به
ضربت زدن توده ھای دھقانی پرداخت تا باالخره به مشت اجير وطن فروش
متکی شد .در راس تمام باندھای مليشی و کندک ھای قومی حتی اردو و پوليس
فقط عناصر پست ،رذل ،اوباش و قاچاقچی قرار گرفت .طوريکه نبی عظيمی
ناچارا معترف است که "آمران ،قوماندانان و صاحبان صالحيت مردم را مال
و متاع خود فکر می کردند" و به ھمين ترتيب از فحاشی بی حد و حصر اين
حزب بنام "کوس بدنامی"اش ياد ميکنند.اين خصلت ذاتی تمام دولت ھای
ارتجاعی است که بر عناصر قاتل ،دزد ،و فحاش متکی ميشود.
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"اصالحات ارضی"رژيم مزدور در خدمت بورژوازی کمپرادور بيروکرات
و مالک بيروکرات قرار داشت.زيرا مناسبات فيودالی را از ده بر نيانداخت و
دھقانان را از وابستگی ايشان نجات نداد.با دادن پنج جريب زمين آنھم به
دھقانان بی زمين بدون در نظر گرفتن حل مسئله آب ھيچگاه نتوانست کمکی
به دھقانان نمايد زيرا تمام منابع آبی به شمول کاريزھا در تسلط فيوداالن قرار
داشت و فيوداالن نيز از امتيازات زمين ھای حاصل خيز برخوردار بودند.
طوريکه درباال اشاره نموديم تفاوت ميان اصالحات ارضی ناقص و
غيردموکراتيک و انقالب ارضی وجوددارد ،اين مطلب دراصالحات ارضی
افغانستان و انقالب ارضی چين به خوبی نمايان است .مائوتسه دون درباره
انقالب ارضی واقداماتی که درباره اصالحات ارضی گرفته ميشود ميگويد
"اين جمھوری اقدامات الزم معينی اتخاذ خواھد کرد ،زمين مالکان ارضی را
مصادره کند و ميان دھقانان بی زمين وکم زمين تقسيم نمايد" ،وشعار دکتر
سون ياتسن را که ميگويد":زمين از آن کشتکار" به تحقق درآورد .مناسبات
فئودالی را از ده براندازد و زمين را به مالکيت خصوصی دھقانان مبدل
گرداند .درروستا وجود اقتصاد دھقانان مرفه مجازاست .اينست اصل "برابری
حقوق در مورد مالکيت زمين" و "زمين از آن کشتکار" شعار صحيح برای
اين اصل است.بطورکلی در اين مرحله سخن بر سر برقراری کشاورزی
سوسياليستی نيست ،ولی اشکال مختلف اقتصاد کئوپراتيوی بر پايه "زمين از
آن کشتکار" رشد می يابند ،حامل عناصر سوسياليستی است.
اقتصاد چين بايد راه "تحديد سرمايه" و"برابری حقوق در مورد مالکيت زمين"
را دنبال کند ،اقتصاد چين ھرگز نبايد " ازآن عده اندکی باشد" ،ھرگز نبايد به
يك مشت سرمايه دار و مالک ارضی اجازه داد که وسايل زندگی خلق را زير
نظارت خود گيرند" و ھرگز نبايد اجازه داد که جامعه سرمايه داری نوع اروپا
وامريکا ايجاد شود وھم چنين ھرگز نبايد گذاشت جامعه کھنه نيمه فيودالی دوام
يابد ھرکس که جسارت ورزد بر خالف اين سمت گام بردارد ،به يقين نخواھد
توانست به ھدف خويش دست يابد و با سر به زمين خواھد خورد " فقط با درھم
شکستن چيز کھنه و پوسيده ميتوان چيز نو وسالم ساخت  .چيز نو و سالم از
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طريق تعميرواصالحات دردستگاه اداری رژيمی که نماينده بورژوا بيروکرات
وفيودال بيروکرات است امکان پذير نيست.به ھمين ملحوظ مائوتسه دون روی
مصادره زمين مالکان ارضی و برانداختن مناسبات فيودالی از ده ومبدل نمودن
زمين به مالکيت شخصی دھقانان يعنی دادن قباله خط رسمی به ايشان به عنوان
مالک زمين تاکيد مينمايد.
درحاليکه اصالحات ارضی "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" عالوه براينکه
مناسبات فيودالی را از دھات بر نيانداخت و قباله رسمی به دھقانان به عنوان
مالک زمين نسپرد ،بلکه به حفظ جامعه کھنه نيمه فيودالی کمک نمود.
درانقالب ارضی واصالحات ارضی انقالبی نه تنھا مناسبات فيودالی بر ميافتد
بلکه اقتصادجمھوری جوان راه "تحديد سرمايه" و "برابری حقوق مالکيت"
را نيز دنبال ميکند و ازين طريق ھم جامعه کھنه نيمه فيودالی را بر می اندازد
وھم نميگذارد که "يک مشت سرمايه دار و مالک ارضی وسايل زندگی مردم
را زير نظارت" خود بگيرند .چون "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
درجھت مخالف اين اصول حرکت نمود ،لذا "با سربه زمين"خورد واصالحات
ناقص وغير دموکراتيکش نيز به شکست مواجه گرديد.
يکی ازعواملی که بايد روی آن تاکيد صورت گيرد اينست که بدون توانائی
نيروی مسلحانه مردم و پيروزی ارتش خلق بر نيروھای دولت ھای ارتجاعی
کھن ھيچ ممکن نيست که خواست ھا وآرزوھای پايمال شده ملل تحت ستم را
بدست آورد .يگانه راه بدست آوردن حقوق ملل زير ستم فقط وفقط از طريق
انقالب دموکراتيک نوين وديکتاتوری دموکراتيک خلق ممکن وميسر است.
گرچه شعار "زمين از آن کشتکار" از حدود بورژوازی پا فرا نمی گذارد
وبورژوازی با اصالحات ارضی که منافعش را ضربه نزند موافق است ،اما
با اصالحات ارضی انقالبی که با منافعش منافات داشته ودرتضاد قرار ميگيرد
به مخالفت جدی برميخيزد.درشرايط کشورھای تحت سلطه فقط پرولتاريا
ميتواند که مسئله زمين و آب را به نفع دھقانان از مجرای انقالبی حل نمايد،
اکثريت دھقانان را با بخش ھای ازطبقات ديگر متحد گرداند ،اين يک اقدام
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الزمی است که بر اين اساس استقالل و پيشرفت کشورھای تحت سلطه پی
ريزی ميگردد .عالوه بر اين انقالب ارضی پايه واساس کئوپراتيوی کردن
زمين و کلکتيوی کردن داوطلبانه آنرا به سوی سوسياليزم وکمونيزم پی ريزی
کند .
تساوی حقوق زن و مرد ،اصالحات ارضی ،از بين بردن بی سوادی و لغو
گرو و سود و سلم از طريق فرمان ھای قالبی از باال آنھم با تحميل زور و
فشار و برچه امکان پذير نيست .ھمه اينھا با آگاھی دادن توده ھا در جريان
جنگ خلق در کشورھای ھمچو افغانستان امکان پذيراست .جنرال عظيمی
معترف است که دھقانان بدون پشتيبانه ماندند چون وابستگی شان به مالک از
بين نرفته بود .بعد از اصالحات اين وابستگی چون يک امر قبول شده نزد
دھقانان بود لذا زمين را دوباره به مالکش تسليم نمودند .او می نويسد":دھقانان
زيادی بودند که بعد از مراسم جشن و پايکوبی سند مالکيت زمين را دوباره به
مالک زمين بطور مخفيانه رد می کردند و حاضر نمی شدند که خالف شريعت
اسالمی ملک و زمين ارباب خويش را بدست آورند .از طرف ديگر دھقانان
نمی توانستند بدون قلبه گاو ،تخمانه ،کود ،آب و پول زمين را کشت کنند.
)(85
وابستگی آنھا به مالک زمين يک امر قبول شده برای آنھا تلقی می گرديد"
اما آقای عظيمی در اينجا از انحراف صريح ايدئولوژيک سياسی "حزب
دموکراتيک خلق افغانستان" و وابستگی شان به سوسيال امپرياليزم و حرکت
شان در جھت تامين منافع سوسيال امپرياليزم چيزی نميگويد فقط مسئله شکست
را می بيند ،اما علت آنرا بيان نمی کند .در حاليکه طرح "اصالحات ارضی و
اصالح دستگاه اداری دولت"ھای ارتجاعی مسئله اساسی ايدئولوژيک سياسی
ھر دو جناح "خلق و پرچم" بود و بر روی اين خط مشی حرکت می کردند،
آقای عظيمی نمی خواھد که روی اين موضوع صحبتی داشته باشد .باز ھم رگه
ھای رويزيونيستی اش به خوبی نمايان می شود.
با شعارھائی مانند مبارزه برای نابودی ستم بر زنان ،مبارزه برای برابری ملل
و يا تحقق شعار زمين از آن بزرگر نمی توان انقالبی بود ،زيرا ھيچ يک از
مسائل به خودی خود خصلت سوسيالستی ندارد و ھيچگاه نمی توان از طريق
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مبارزات مسالمت آميز و اصالحات ارضی ناقص و غير دموکراتيک به آنھا
دست يافت بلکه خصلت سوسيالستی مسائل فوق در قلب انقالب دموکراتيک
نوين جای گرفته است .فقط با رھبری پرولتاريا ،بسيج و اتکاء با توده ھا
ميتوان از طريق انقالب اين شعار ھا را محق ساخت .انقالب ارضی می تواند
مبنای توسعه سريع تعاون داوطلبانه و کلکتويزاسيون شود که نقش مرکزی در
ارتقاء انقالب به مرحله سوسيالستی دارد .نه رفرم و اصالحات از باال .چنانچه
اصالحات ارضی شاه ايران وخلقی ھا در افغانستان ھيچ نتيجه ای جزء ويرانی
و فقر دھقانان را در بر نداشت.
از طريق انقالب ارضی است که می توان اتحاد ميان اکثريت مردم عليرغم
ستم ھا و اختالفات ديرينه ملی را تامين نمود .رفرم و پارلمانتاريزم نمی تواند
که اين کار را انجام دھد ،بلکه بيشتر توده ھا را به آغوش استثمارگران بزرگ
و کوچک ملت خودی خواھد راند .بھترين نمونه آن اصالحات ناقص و غير
دموکراتيک "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" بعد از کودتای  7ثور 1357
می باشد.عالوه بر اينکه اين اصالحات نتوانست کمکی به دھقانان نمايد ،بلکه
بيشتر آنھا را متکی به مالکين کوچک و بزرگ مليت ھاي خودی شان ساخت.
چنانچه مسئله مليتی امروز در افغانستان صد برابر دھه چھل شمسی حادتر
گرديده است ،و تمامی توده ھای زحمتکش را در زنجير استثمارگران مليتی
شان بند نموده است .نتيجه اين ھمه گرايشات منفی توده ھا نتيجه بر خورد غلط
و انحراف ايدئولوژيک سياسی "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" و وابستگی
کامل شان به سوسيال امپرياليزم روس بوده و می باشد.
در ھمان دھه چھل شمسی نيز انقالبيون )شعله ئی ھا( به صراحت اعالم نمودند
که از طريق مبارزات مسالمت آميز ،پارلمانتاريزم و اصالح دستگاه اداری و
اصالحات ارضی زير نظر طبقات حاکمه بدون مصادره امالک مالکين و بر
انداختن فيوداليزم ھيچگاه نمی توان توده ھا را از زير بار ستم رھانيد .چنانچه
صحت ادعای شان بعد از قدرت گيری رويزيونيست ھای "خلق و پرچم" در
افغانستان به خوبی به نمايش گذاشته شد و "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
عالوه بر اينکه نتوانست کمکی به دھقانان و کارگران نمايد ،بلکه به يک رژيم
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فاشيست ،خونخوار و ديکتاتور برای طبقه تحت ستم و کامال وابسته به سوسيال
امپرياليزم که حامی منافع فيوداليزم و بورژوازی کمپرادور بود تبديل گرديد.
خط مشی سياسی – ايدئولوژيک "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" با التقاط
گرائی فلسفی – يعنی بصورت صاف و ساده ادغام کردن و آشتی دادن تضاد
ھای طبقاتی" ،ترکيب کردن دو در يک" به جای روش مارکسيستی "يک به
دو تقسيم شدن" رقم خورده بود و رقم خورده است .اين خط مشی صاف و ساده
ادامه سياست رويزيونيستھای بين الملل دوم و به تعقيب آن رويزيونيزم
خروشچفی است که بعد از مرگ رفيق استالين متبارز گرديده است .در اين
زمينه لنين در کتاب دولت و انقالب می نويسد" .ديالکتيک با اکلکتيزم عوض
می شود – اين بسيار معمول است ،گسترده ترين شيوه ھای است که در ادبيات
رسمی سوسيال دموکرات ھای امروزی در رابطه با مارکسيزم با آن بر
ميخوريم.اين معاوضه البته به ھيچ صورت چيز تازه ای نيست .حتی در فلسفه
يونان بنظر ميرسد در جعلکاری مارکسيزم شکل اپورتونيستی ،عوض کردن
اکلکتيزم به جای ديالکتيک آسانترين شکلی از فريب دادن توده ھای مردم،
بشکل فريبنده ای قناعت خاطر را فراھم می کند ،چنين وانمود می شود که تمام
جوانب کليه پروسه را در نظر می گيرد ،تمايالت گوناگون انکشاف اوضاع را
می بيند ،تمام عوامل را که تاثيرات اقتصادی دارند ،وغيره مسائل را ،در
حاليکه در واقع ھيچگونه تفکر انقالبی درست از پروسه ،انکشاف اوضاع
اجتماعی را به بار نمی آورد" .خط مشی سياسی– ايدئولوژيکی "حزب
دموکراتيک خلق افغانستان"دارای اين مضمون است يعنی جعلکاری مارکسيزم
به شکل اپورتونيستی آن ،تعويض انقالب ارضی به اصالحات ارضی و
تعويض اعمال قھر انقالبی طبقه کارگر به مبارزات مسالمت آميز و
پارلمانتاريزم و ھمچنين تعويض ديکتاتوری پرولتاريا در جامعه سرمايه داری
و ديکتاتوری دموکراتيک خلق در کشور ھای تحت سلطه به "دموکراسی عموم
خلق" يعنی "دموکراسی برای ھمه طبقات – نه برای يک طبقه خاص" .اينست
محتواء و مضمون اصلی خط مشی سياسی – ايدئولوژيک "حزب دموکراتيک
خلق افغانستان" اين خود يگانه راه خدمت به بورژوا کمپرادور و مالک
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کمپرادور می باشد .اين حزب در طول مدت دوران مبارزاتی اش و حتی بعد
از کسب قدرت سياسی در خدمت اين طبقات مرتجع و سوسيال امپرياليزم
روس بوده است.
طرح و تاييد اصالحات نيم بند دولت ھای مرتجع که از طرف احزاب و جريان
ھای به اصطالح چپ که تحت تاثير افکار عامه و عقايد انحرافی آگاھانه و يا
غير آگاھانه طبقاتی صورت می گيرد ،بمنظور منحرف نمودن روشنفکران و
توده ھای زحمتکش از انقالب است .اين جريان ھای سياسی با حيله و نيزنگ
توده ھا را به اميد آب به سمت سراب می برند .رسالت عظيم کمونيست ھا،
مبارزه با اين انديشه ھای زھر آگين می باشد ،زيرا مبارزه با افکار و عقايد
رويزيونيستی و اپورتونيستی برای پيشبرد انقالب اھميت قاطع و حياتی دارد.
رويزيونيست ھا با طرح اصالحات ارضی و "تقويه سکتور دولتی اقتصاد" و
"راه رشد غيرسرمايه داری" خواھان نفی مبارزات طبقاتی و نفی نقش طبقه
کارگر در انقالب اند .نفی خصلت طبقاتی جنبش ھای دموکراتيک و نفی نقش
پيش آھنگ طبقه کارگر در اين جنبش ھا از جمله خيانت ھای رويزيونيزم به
خلق ھا و ملل تحت ستم است.
امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم برای رسيدن به ھدف خويش و بدست آوردن
حداکثر سود ،به ھر عوام فريبی و جنگ افروزی دست می زنند و برای
دستيابی به منابع مواد خام و بازار فروش و مناطق نفوذ ،واستفاده از نيروی
کار ارزان کشورھای عقب نگھداشته شده مستعمره و نيمه مستعمره به انواع
نيرنگ ھا متوسل می شوند .تطبيق يک تعداد رفرم ھا با حفظ اساسات استثمار
فيودالی ،مناسبات عقب مانده سنتی فيودالی را که قادر به برآوردن ھمه جانبه
نيازمندی ھای امپرياليزم نيست تا حدوديکه منافع امپرياليستھا اقتضاء کند شکال
تغيير می دھند و از رشد مستقل اقتصادی جلو گرفته و رشد تک محصولی را
انکشاف می دھند که جز وابستگی ثمری ندارد .کشورھای آسيای ميانه بيانگر
خوب اين مدعا است .در حاليکه استقالليت خويش را اعالن نمودند و به عنوان
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کشورھای "مستقل" متبارز گرديده ،اما نتوانستند که روی پای شان بايستند
واپس به دام وابستگی سوق نمودند.
سرمايه داران محصوالت مورد احتياج خود را در مستعمرات خود رواج
ميدھند "روس ھا ھم در مستعمره خود ترکستان ھمين عمل را انجام می دھند.
زيرا بدينطريق با سھولت بيشتری ميتوانند رقبای خارجی خود را بکوبند و
منابع مواد خام را انحصارنمايند و ترست بافندگی کم ھزينه تر و پرسودتری
تشکيل دھند که توليد آن "مرکب" و تمام مراحل توليد و تھيه محصوالت پنبه
را در يک دست متمرکز سازد ) (86)".تاکيدات ھمه جا از لنين است( سوسيال
امپرياليستھای شوروی اين تزارھای نوين خواستند که در افغانستان نيز شيوه
تک محصولي کشت پنبه را رواج دھند و ھمچنان ھدف فرمان شماره ھشتم
ماست مالی کردن تضادھای طبقاتی در جامعه و جلوگيری از انقالب ملی
دموکراتيک تحت رھبری طبقه کارگر و حزب پيشآھنگ آن بود.
تطبيق چنين رفرم ھای عالوه بر اينکه توده ھا را از قيد اسارت رھا نمی کند.
بلکه بيشتر استثمار و ستم را شدت بخشيده و باعث ورشکست شدن و خانه
خراب شدن دھقانان می گردد بدينطريق روزبروز خيل بيکاران افزون و
افزون شده می رود.
سوسيال امپرياليست ھا می خواستند که با تطبيق رفرم فقط فيوداليزم را محدود
نموده و موانع را از سر راه رشد سرمايه دار وابسته به خود بردارند .تقسيم
ارضی توسط رژيم وابسته به سوسيال امپرياليزم اگر در ابتدا دھقانان را موقتا
به آرزوی مالک شدن شان رساند .اما در حقيقت عامل بدبختی آنھا را از ھمان
آوان آغاز نمود ،اين امر ھم پای رشد سريع سرمايه تبارز می نمايد "جای
فيودال را ربا خوار شھری .جای عوارض فيودالی زمين را رھن و جای
مالکيت اشرافی بر زمين را سرمايه بورژوائی"خواھد گرفت .خرابی تصاعدی
وضع زراعت و مقروض شدن تصاعدی دھقانان آنھا را به خانه خرابی و بی
چيزی می کشاند " .قطعه زمين دھقان فقط بھانه ايست که به سرمايه دار اجازه
می دھد از زمين سود ،ربح ،وام و بھره مالکانه بيرون بکشد و زارع را به
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امان خود رھا کند تا ھر طور خواسته باشد مزد خود را در آورد ".در قوانين
تکامل توليد کااليی اصالحات ارضی ابدا سرمايه داری را نابود نمی کند بلکه
رشد و تکامل آن را بھبود بخشيده و تقسيم بندی طبقاتی خود دھقانان را تسريع
خواھد کرد  .پس "در حقيقت امر نه "حق بر زمين" و نه "توزيع بالتساوی"
زمين و نه "اجتماعی کردن زمين" ھيچيک از اينھا سرجوی سوسياليزم در
برندارد ،تمام کسانيکه به اين موضوع پی ميبرند که با لغو مالکيت خصوصی
بر زمين و توزيع مجدد آن ،ولو "عادالنه" ترين توزيع ھا ھم باشد نه فقط به
توليد کااليی و قدرت بازار و پول و سرمايه لطمه ای وارد نمی شود ،بلکه بر
)(87
عکس بر وسعت دامنه ای آن افزوده می گردد و– بايد اين نکته را در يابد"
) تاکيد از لنين است( ولی برای کمونيستھا در جوامع تحت سلطه جھت نيل به
آزادی کارگران و دھقانان ھيچ راھی به جز سرنگونی سه کوه عظيم نميتواند
وجود داشته باشد .اين امر ممکن نيست مگر ازطريق جنگ خلق و بسيج
دھقانان و کارگران و دست زدن به انقالب ارضی از طريق اين جنگ .در
جريان انقالب ارضی است که ميليون ھا دھقان بی زمين و کم زمين شرايط
زندگی شان را تغيير می دھند و بر ضد سرمايه داری وابسته و مالک وابسته
در جھت سرنگونی کامل شان مبارزه می نمايند.
دھقانان به اين خاطر از انقالب دموکراتيک نوين طرفداری می نمايند که سه
کوه عظيم را از سر راه شان بر می دارند و در جھت تامين منافع کارگران و
بقيه زحمتکشان ميرزمند .برای اين کار بايد که به تنوير افکار عامه و
بخصوص دھقانان پرداخت .سير حوادث انقالبی نير باعث تنوير افکار آنھا
خواھد گرديد .ھر چه ذھن دھقانان روشن تر شود به ھمان نسبت آنھا پی گيرتر
و با عزمی راسختر در جھت انقالب حرکت می کنند .ھمينکه دھقانان خود را
از قيد افکار ضد دموکراتيک و حرافات آزاد نمودند،خواست انقالب کامل
دموکراتيک نوين برای آنان اصل اساسی خواھد شد و از آن طرفداری خواھند
کرد .زيرا ترويج استعماری تسليم طلبانه و خرافی از طرف دستگاه حاکمه
مرتجع برای دھقانان در حکم ھمان رقيب ،ھمان خواری و مزلت و ظلمت
پيشين است که فقط کمی رنگ و روغن به آن زده شده و آراسته اند " .زيرا
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فقط در صورت پيروزی کامل انقالب است که برای دھقانان در زمينه رفرم
ھای ارضی تحصيل ھمه چيز ،ميسر خواھد شد .يعنی تحصيل تمام آن چيز
ھای ميسر خواھد شد که مورد تمايل آنانست و آرزوی آنرا دارند و واقعا الزم
دارند )ولی نه برای سرمايه داری که "سوسيال رولوسيونرھا" تصور می کنند
بلکه( برای اينکه از منجالب اصول سرواژ ،از ظلمت خواری و مزلت و
چاکری خالص شوند و شرايط زندگی خود را تا حدودی که در شرايط اقتصاد
کاالئی ممکن است بھبود بخشند ) (88 ) ".تاکيدات از لنين است(
نبايد فراموش کرد که برای نزديک کردن به سوسياليزم سوای آزادی کامل
سياسی،سوای جمھوری دموکراتيک نوين وسوای ديکتاتوری دموکراتيک خلق
وسيله ديگری موجود نيست و نميتواند ھم باشد .دھقانان به مثابه توده وبه منزله
اکثريت استعداد انجام دادن انقالب دموکراتيک نوين را دارند و ميتوانند بطور
دقيق مبين منافع آنھا باشد وبه آنھا تفوق بدھد .حزب کمونيست )مائوئيست(
افغانستان بايد با تمام قوای خود در راه حصول اين مقصود به آنھا کمک کند .
در عصر امپرياليزم ديگر منافع دھقانان با منافع بورژوازی ھم آھنگی ندارد
بلکه در تناقض با آن قراردارد ،بدين لحاظ دراين عصر پرولتاريای شھری
متحد طبيعی و پيشوای دھقانان است که رسالت برانداختن سه کوه عظيم را به
عھده دارد .

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

صدارت داود
و مديحه سرائی "خلقی ،پرچمی ھا"
بعد از سال  1955و تمايالت داودخان به سوسيال امپرياليزم وگرفتن قروض
و اسلحه از اين کشور ،افغانستان از لحاظ اقتصادی ونظامی بيشتر وابستگی به
سوسيال امپرياليزم پيدا نمود تا کشورھای غربی چنانچه "افغانستان درمسير
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تاريخ"اين مسئله را روشن ساخته که درسال  1950روابط افغانستان با
شوروی ده درصد بود ،اما درسال  1962به  60درصد ميرسد .اين موضوع
وابستگی اقتصادی،سياسی و نظامی افغانستان را به شوروی در زمان
صدارت داودخان نشان ميدھد .به خاطر ھمين وابستگی است که
رويزيونيستھای وطنی دوره صدارت داود خان را بنام "دوره مقاومت ملی" نام
گذاری نموده و افغانستان را در جمله کشوھای "آزاد و از بند رسته جھان"
قرارميدھند ".خالصه حکومت افغانستان بعد از لويه جرگه 1344عليه
امرونھی استعمار کھنه ونو و نفوذ لجام گسيخته نيروھای ارتجاع واستعمارنو
به مقاومت عادالنه ملی آغاز)تاکيد ازمن است( نھاد ،به حکم آمرانه تاريخ در
سنگر جنبش آزادی مترقی اجتماعی،صلح در سنگر پيکار ضد استعمار کھنه
ونو و ضد تبعيض نژادی ودسته بندی ھای تجاوزکارانه نظامی قرار گرفت.
فقط ازھمين زمان کشور ما درقطار ملل آزاد و از بند رسته جھان مقام باالنسبه
مستقل و ملی احراز نمود (89) ".درزمان صدارت داودخان اوضاع سياسی
افغانستان اختناق آورترگرديد.وضعيت زندانيان سياسی در اين زمان وخيم تر
گرديده و با دوسيه سازی ھای جعلی رسول ،رئيس ضبط و احواالت ،عده ای
از مبارزين سياسی جان خود را از کف دادند.
داودخان در اين زمان عده ای از متخصصين روسی را در وزارت پالن برای
کمک به پالنگذاری استخدام کرد و اولين پالن پنج ساله اش درسال  1956م
) - 1335ھجری شمسی( باھمکاری متخصصين روسی طرح ريزی شد .پول
اين پالن بصورت قرضه از کشورھاي شوری و امريکا و ديگر دول
امپرياليستی گرفته شد،که به ساختمان يک سلسله شاھراه و شبکه وسيع
مواصالتی پرداخت و ازاين طريق افغانستان را به شوروی وصل نمود و در
خدمت حمل و نقل ورود و صدور کاالھا بکار افتاد .اين پالن بيشتر در خدمت
سوسيال امپرياليزم  ،امپرياليزم وکمپرادوران قرارگرفت تا منافع ملی کشور.
در زمان صدارت داود بود که اسلحه شوروی به افغانستان سرازير گرديد.
درسال  1955خروشچف و بولگانين از راه سفر ھند از افغانستان ديدن نمودند،
ھمچنان سران رويزيونيزم روسی از داودخان و رفقايش دعوت به عمل آوردند
ص ف ح ه 169

تا به شوروی سفر کنند .داود،دراين زمان ديگر ھراسی از جانب روسيه نداشت
خودش به مطالعه آثار رويزيونيستی پرداخت وعده ای را نيز به آن تشويق
نمود.به ھمين مناسبت بود که سردار داود را طرفدارانش شھزاده "سوھانوک"
افغانستان می خواندند .به علت ھمين نزديکی و وابستگی داود خان به روسيه
سران "خلق و پرچم" از وی و دوران صدارتش تمجيد و توصيف می نمايند .و
به ھمين علت است که افغانستان را " در قطار ملل آزاد و از بند رسته جھان"
قرار داده و ميگويند که اين کشور "مقام باالنسبه مستقل ملی" را احراز نموده
است .اين ديگر سفاحت محض است که وابستگی کامل اقتصادی،سياسی و
نظامی يک کشور را "مقاومت عادالنه ملی"عليه امپرياليزم و ارتجاع جا زده
و با شور و شوق فراوان گفته شود که اين کشورعليه "امرونھی استعمار کھنه
ونو و نفوذ لجام گسيخته نيروھای ارتجاع واستعمار نو به مقاومت عادالنه ملی
آغاز نھاد".
اگر حرکت وعملکرد داودخان "مقاومت عادالنه ملی"عليه"استعمار کھنه ونو"
بود ،پس وابستگی به امپرياليزم چيست؟ چرا رويزيونيستھا وابستگی را تعريف
ننمودند؟ به نظر ايشان ھرشخص ،ھر رژيمی که متمايل به امپرياليزم غرب
بوده ،آن شخص و آن رژيم ،مرتجع و وابسته به امپرياليزم وضد منافع ملی
بوده است ،اما تمايل و يا وابستگی به سوسيال امپرياليزم به معنی "مقاومت
عادالنه ملی"عليه ارتجاع و امپرياليزم بوده و در "سنگر پيکار ضد استعماری
کھنه ونو و ضد تبيعض نژادی و دسته بندی ھای نظامی " قراردارد وآن کشور
در قطار ملل آزاد واز بند رسته جھان" بشمار ميرود!!
وصل نمودن افغانستان به شوروی و قراردادن اين کشور درخدمت حمل ونقل
واردات وصادرات کاالھا مورد طبع باب رويزيونيست ھای "خلق وپرچم"
واقع گرديد وبه ھمين لحاظ به توصيف وتمجيد حکومت استبدادی ضد مردمی
وشئونيستی داودخان پرداختند .اين توصيف وتمجيد ازدوره صدارت داود نه
تنھا بخاطر اينکه افغانستان در خدمت حمل ونقل کاالھای وارداتی وصادراتی
قرار گرفت ،بلکه بخاطر اين بود که مرتبا شاه و داود خان از روسيه ديدن
ميکردند و تمايالت شان روز به روز به روسيه بيشتر ميگرديد .جنرال عظيمی
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دراين بخش روابط افغانستان و شوروی می گويد":برعالوه توسعه مناسبات
با اتحاد شوروی به دو بخش اقتصادی ونظامی محدود نماند بلکه دربخش ھای
مانند معارف ،مطبوعات ،ھنر و فرھنگ گسترش يافت ،رفت و آمد مکرر
پادشاه افغانستان ازسال  1956الی  1963دوبار و سردار محمد داود چھار بار
به شوروی صورت گرفت ،نمايانگر عالقه مندی ھردو کشور درتحکيم بيشتر
مناسبات بود (90)".به خوبی ديده ميشود که اين وابستگی تنھا در سطح
اقتصادی  -نظامی باقی نمانده،بلکه درظرف چند سال به وابستگی ھای سياسی
نيز تبديل گرديده واين وابستگی آنقدر پيشرفته می شود که حين طرح پالن ھای
دراز مدت متخصصين خاص شوروی به افغانستان خواسته ميشود و ازآنان
درمورد طرح و اجرای پالن نظرخواھی ميگردد وطبق اين نظرخواھی پالنھا
به اجراء در می آيد درغير اين صورت روسيه حاضر به کمک نبوده است.
آقای کشتمند دراين مورد می نويسد":از نيمه سال  1950به بعد در وزارت
پالن افغانستان افزون بر متخصصين شوروی ،تيم متخصصين ملل متحد و
متخصصينی از سوی حکومت ھند نيز بطور دايمی ھمکاری می کردند .ولی
حين طرح پالن ھای دراز مدت اقتصادی ھيات خاص پالن گذاری اتحاد
شوروی عمدتا بخاطر سنجش سھم کمکھای انکشافی آن کشور که درجريان
تطبيق پالن بايد انجام می شد ،دعوت می گرديدند و آنان مشوره ھای خويش را
ارائه می کردند.نظريات و توافق اين ھيات تلويحا به معنی تعھد قبلی برای
اعطاء قرضه ھا و کمک ھای مالی شوروی در امر تحقق پالن ھا تلقی
ميشد") (91آقای کشتمند ھيچگاه نميخواھد بگويد که بعد از آمدن خروشچف
و بولگانين به افغانستان و اعطای قروض و اسلحه به اين کشور راه پای
متخصصين شوروی به افغانستان باز شد .اما يک چيز بخوبی از گفته ھايش
برميايد که روسھا درزمان صدارت داود ،چنگال ھايشان را به افغانستان
مستحکم گردانيده بودند و داودخان از زمان صدارتش تمايالت به رويزيونيست
ھای معاصر و طرح پالن ھايشان پيدا نموده وبه ھمين خاطر در تمامی پالنھای
دراز مدت و بخصوص پالنھای استعمارگرانه پنج ساله به مشوره روسھا
صورت می گرفت ،ھمين وابستگی دوره صدارت داودخان است که "خلقی،
پرچمی ھا" با شوروشوق زايد الوصفی می گويند که افغانستان در "قطار ملل
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آزاد وازبند رسته جھان" قرار دارد و اين عملکرد داودخان را "مقاومت
عادالنه ملی عليه نفوذ لجام گسيخته ارتجاع واستعمار ميخوانند " ،ھدف ايشان
از استعمار ،يعنی امپرياليزم امريکا ،زيرا به خوبی ديده ميشود که داودخان
بيشتر از غرب متمايل به روس ھا ميگردد .آنھا دوره صدارت داود خان را
چنين توصيف می نمايند" :دراين دوران پشت فيوداليزم به لرزه درآمده تاجران
دالل مھار گرديده بورژوازی متوسط ملی تا حدودی پشتيبانی شد .قشری از
روشنفکران ملکی ونظامی وکادرھای ملی تربيت شد .نقش کارگران صنعتی
در عرصه توليد و پروسه تحوالت اجتماعی ،اقتصادی و فرھنگی آھنگی
شتابنده يافت ".
دوره صدارت داودخان دوره ترور واختناق شديد است که بعد از حکومت
شاه محمود دوباره بر مردم تحميل ميشود دراين زمان جنبشھای آزاديخواھانه
فروکش می کند .آزاديخواھانی که در دوره شاه محمود درزندان افتاده بودند
عالوه بر اينکه آزاد نمی شوند ،درغل و زنجير و زجر و شکنجه نيز بسر
ميبرند.از جمله عبدالرحمن محمودی که به مارکسيزم آشنائی پيدا نموده بود ،اما
زجر و شکنجه ھای داود جالد به او مجال نمی دھد و بدرود حيات می گويد.
چنانچه خود آقای پنجشيری در صفحه  122کتاب "ظھور و زوال حزب
دموکراتيک خلق افغانستان"در اين زمينه اذعان دارد که جريده ندای خلق از
طرف دولت وقت يعنی اواخر حکومت شاه محمود توقيف گرديد و عبدالرحمن
محمودی به زندان افتاد تا اواخر دوره صدارت داودخان در زندان زندگی را
سپری نمود ودرسال  1962درحاليکه مريض بود اززندان رھا گرديد و به
زودی به جاودانگی پيوست .اما آقای پنجشيري با کمال وقاحت علت مريضی
عبدالرحمن محمودی که ھمانا زجر و شکنجه ھای رژيم شداد وبيدادگر است
چيزی نمی نويسد فقط با گفتن اينکه "مريض بود و از زندان رھا شد" اکتفاء
می کند .اينجا سوال پيش می آيد که اگر ھمانطوريکه رويزيونيست ھا ادعا
دارند که اين دوره "مقاومت عادالنه ملی"عليه ارتجاع وامپرياليزم است پس
چرا آزاديخواھان و کسانيکه ضد امپرياليزم و ارتجاع مبارزه ميکنند درغل و
زنجير ،شکنجه می شوند؟ اينھا بخوبی ميدانستند که دوره صدارت داودخان
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يک دوره توحش ،بيداد گری وجنايت بی حد وحصر بود ،سرکوب مردم
قندھار ،سرکوب تظاھرات کارگران  ...بيانگر اين مدعاست  .اما بخاطر اينکه
داودخان تمايالت روسی پيدا نموده دوره صدارتش را دوره ضد فيوداليزم
قلمداد نموده و خواستند تا ذھنيتھا را منحرف نمايند و با تملق و چاپلوسی
ميگويند که دراين دوره "پشت فيوداليزم به لرزه درآمد و تاجردالل مھار گرديد
و بورژوازی ملی پشتيبانی گرديد" اين بدان معنی است که رژيم داودخان به
تمام معنی يک رژيم مترقی و حامی منافع توده ھا بوده و برای رنگ و روغن
دادن رژيم ميگويند که "پروسه تحوالت اجتماعی،اقتصادی و فرھنگی رشد
شتابنده ای يافت" شتابندگی اين رشد فقط در وابستگی با روسھا مطرح بود،
زمانيکه اين تمايالت کم گرديد .داود يک شبه جالد ،مستبد و شئونيست گرديد
اين طرز تفکر بينش کسانی را به نمايش می گذارد که تا مغز استخوان کثيف
وگوش به فرمان ارباب اند.
درحاليکه داودخان ،کسانيکه با دولت مخالفت داشتند و حتی آنھائی که اصالح
طلب رژيم بودند به شکلی از اشکال آنھا را از سر راه برداشت و به زندان
افگند و يا بقول خودش تا باشد "پند عبرتی" به ديگران داده باشد .دراين زمان
شئونيزم طبقه حاکمه با شدت ھر چه بيشتر عمل می نمود و ستم ملی به اوج
خود رسيده بود.دراين زمان ھزاره ھا و قزلباشان حق نداشتند که به پست ھای
باالی دولتی و بخصوص عسکری گماشته شوند .ھزاره ھا و قزلباشان مانند
ترک ھا و پنجشيری ھا حق نداشتند که به وزارت خارجه دست اندر کار شوند
و حتی شموليت شان درمکاتب عسکری ممنوع بود.
رويزيونيستھا ،رژيم فاشيست داودخان را با ھمه اعمال ستم وشئونيزمش بازھم
آنرا در"قطار ملل آزاد و از بند رسته جھان" قلمداد مينمودند .علت اين ھمه
خوش خدمتی و تمجيد از دوران صدارتش بخاطر تمايالتش با روسيه وطرح
پالنھای پنج ساله که با مشوره متخصصين روسی طراحی شده بود ،ميباشد .در
حاليکه طرح پالنھای پنجساله داودخان درخدمت امپرياليستھا وبخصوص
سوسيال امپرياليزم روس وکمپرادوران قرار گرفت .چنانچه در پالن اول ،دوم
و سوم دولت سوسيال امپرياليزم روس در راس قرضه دھندگان قرار داشت و
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درقدم دوم امپرياليزم امريکا قرار گرفت و درقدم سوم و چھارم ،امپرياليزم
آلمان و ديگر امپرياليستھا قرار داشتند .قرضه امپرياليستھا به افغانستان نه مفت
ورايگان بود و نه بخاطر دلسوزی به مردم افغانستان .بلکه بيشتر بخاطر
غارت وچپاول ومنافع آزمندانه شان به افغانستان صورت ميگرفت تا که بھتر
زمينه را برای مستعمره نمودن اين کشور آماده سازند که پايه ھايش از کودتای
 26سرطان  1352شروع و با کودتای سياه  7ثور  1357تکميل گرديد و در 6
جدی  1358افغانستان به مستعمره کامل سوسيال امپرياليستھا درآمد و کارمل
اين شاه شجاع دوم بر مسند قدرت تکيه زد.
آموزش مارکسيزم براين پايه استواراست که وام دادن امپرياليستھا توام با سود
ميباشد لنين دراثر مشھورش " امپرياليزم بمثابه باالترين مرحله سرمايه داری"
خصوصيات و اھداف امپرياليستھا وبخصوص امپرياليزم فرانسه را اينطور
ارزيابی می نمايد"  ...درفرانسه وضع به منوال ديگری است  -اينجا سرمايه
خارجی بطور عمده در اروپا مقدم برھمه در روسيه ...بکارانداخته شده -
ضمنا اين سرمايه بطور عمده عبارت است از سرمايه استقراضي و وام ھای
دولتي  -نه سرمايه اي كه در بنگاه صنعتي بكار رفته باشد .امپرياليزم فرانسه
را برخالف امپرياليزم مستعمراتی انگليس ميتوان امپرياليزم تنزيل بگير
ناميد ".اين ارزيابی لنين درباره سوسيال امپرياليزم وديگر امپرياليست ھا در
افغانستان مصداق واقعی داشت .زيرا سوسيال امپرياليزم وديگر امپرياليست ھا
ازطريق پرداخت قرضه به دولت ارتجاعی افغانستان سرمايه صادر مينمودند،
اوال اينکه درھمان ابتدا خصلت تنزيل بگير را دارا بود و ثانيا عالوه بر گرفتن
تنزيل آھسته آھسته تمام شاھرگھای اقتصادی ،نظامی وسياسی را وبخصوص
بعد ازکودتای  26سرطان توسط متخصصين خود قبضه نمود وخواھان تبديل
نمودن افغانستان به يکی از اياالت شوروی بود ،که عملکردش درکودتاھای پی
در پی در افغانستان اين مطلب را تثبيت کرد .
رويزيونيست ھا عدم رشد انکشافی کشور را دراين می بينند که رژيم نتوانسته
قروض زيادتری را برای پالن گذاری اش بدست بياورد و تاکيد براين قروض
البته از سوسيال امپرياليست ھا ميباشد .درمقاله تحت عنوان "يک نظر اجمالی
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برمنابع مالی" می نويسد" :با يک تحليل موجز با ارائه ارقام )طبق نشرات
وراپورھای وزارت پالن که مستند موجود است( ميتوان حقايق کندی وحشت
انگيز رشد اقتصادی کشور را که با درد ورنج طوالنی مردم ما توام است،
روشن ساخت .
مجموع مصارف انکشافی پالن سوم با مقايسه با پالن دوم قرارذيل است
)بشمول سرمايه گذاری دولتی وخصوصی( پيش بينی شده برای پنج سال پالن
دوم  39.1ميليارد افغانی حقيقی برای پالن برای پنج سال سوم  33ميليارد
افغانی .در نگاه اول از ارقام باال بوضاحت آشکار می گردد که مصارف
انکشافی پيش بينی شده پالن دوم  6.1ميليارد افغانی کمتراست ...ھرگاه تعھدات
و کمکھای يک عده از کشورھا و موسسات خارجی ديگر و عوايد ناچيز
اسعاری داخلی ھم با کمک اتحاد شوروی )که تقريبا تا کنون درحدود بيش از
دوثلث کمکھای خارجی را تشکيل ميدھد( عالوه گردد بازھم از يکسو بيش از
) (300ميليون دالر برای تکافوی قسمت اسعاری پالن سوم بصورت حقيقی از
منابع خارجی بدست آمده نمی تواند واز سوی ديگر دولت افغانستان بنابر
سياست اقتصادی بی اساس وغير علمی قادر نيست که مواد،پرسونل و
بخصوص منابع داخلی را برای جلب بيشتر کمک ھای خارجی تامين کند".
)جريده پرچم شماره چھارم صفحات ( 2-1

دراينجا بوضوح ديده ميشود که رويزيونيست ھا عدم رشد انکشافی کشور را
درتنزيل وام ھای پالن سوم می بينند نه در مسئله اينکه دولت حامی منافع
طبقه ستمگر است وھميشه بر طبق خواست ومنافع اين طبقه حرکت می کند.
ايشان اعتقاد داشتند که اگر دولت می توانست پرسونل ومنابع داخلی را برای
جلب کمک ھای بيشتر خارجی آنھم "شوروی ويکعده از کشورھای ديگر"
) ھدف ازکشورھای ديگراقمار شوروی بوده است( را جلب می نمود،
درآنصورت دولت موفق بود که از "کندی رشد اقتصادی"جلوگيری نموده،
بيکاری ،درد و رنج مردم را عالج می نمود .حقايق نشان ميدھد که در جوامع
طبقاتی و بخصوص کشورھای تحت سلطه ھم چون افغانستان چور وچپاول،
غارت ،اختالس ،دزدی به حدی است که اگر اين رژيم ھا ھر قدر قروض از
ص ف ح ه 175

کشورھای امپرياليستی بگيرد بازھم چاره درد ورنج مردم نميشود ،بلکه اين
درد و رنج روز به روز افزون تر گرديده و سرمايه متمرکزتر ميشود  .زيرا
از يکطرف حيف وميل کردن توسط دستگاه اداری وماموران فاسد واز سوی
ديگر چنانچه تاريخ نشان داده ھر کشور امپرياليستی )به شمول شوروی( که
قرضه ای به يک کشور می دھد ،اوال ربح آنرا ميگيرد ،ثانيا تعھد می بندد که
متخصصين و مواد مورد ضرورت را بايد از آن کشور تھيه نمايد يعنی
درحقيقت نصف قروض دوباره به کشورش برمی گردد .تاريخ به خوبی ثابت
ساخته که طرح چنين پالنھا وگرفتن قروض نه تنھا که نتوانسته کوچکترين
منفعتی به توده ھای زحمتکش داشته باشد،بلكه بيشتردرخدمت منافع
امپرياليستھا وکمپرادوران طبقه حاکمه قرارگرفته است .اکثريت قروض گرفته
شده توسط متخصصين خارجی و مامورين فاسد دستگاه اداری حيف وميل
ميگردد .اگر درشرايط کنونی به رژيم دست نشانده حامد کرزی نظر بياندازيم
به خوبی ديده ميشود که در طول دوران عمر ھفت ساله اش درحدود 32
ميليارد دالر امريکايی به عنوان کمک به افغانستان سرازير گرديده ،عالوه
براينکه ھيچ تغير مثبتی در زندگی توده ھا بوجود نياورده ،بلکه روز بروز
دردورنج ،فقر وبيکاری زيادتر شده است .زيرا اکثريت اين پول را طبق
قراردادھائی که با رژيم دست نشانده بسته اند دوباره به خارج بر می گردد ،و
 60درصد مختصصين و کارگران فنی از خارج استخدام می شوند.معاش يک
انجينيرخارجی از  15الی  45ھزار دالر امريکايی ميباشد و معاش يک
سوپروايزر خارجی از  1500تا  4000دالر امريکايی است .درحاليکه معاش
انجينيران افغانستانی بين  400الی  1500دالر امريکايی ميباشد .به ھمين
ترتيب معاش يک کارگر افغانی روزانه  200افغانی تعيين گرديده در حاليکه
يک کارگر خارجی درحدود يکھزار افغانی معاش اخذ ميکند .اين است معنی
ومفھوم "جلب کمک ھای بيشتر خارجی ".
گرفتن قروض عالوه بر اينکه ھيچ دردی را دوا نميکند بلکه کشور را بيشتر
به طرف وابستگی کامل سوق ميدھد.چنانچه تاريخ افغانستان شاھد اين مدعا
است که طرح پالن ھای پنج ساله وھفت ساله تحت نظر متخصصين شوروی
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)که خود کشتمند نيزدراين زمينه معترف است( عالوه بر وابستگی کامل کشور
به سوسيال امپرياليزم وباالخره اين کشور را بطرف انقياد کامل يعنی مستعمره
کشانيد .
اھداف اساسی پالن ھای پنج ساله اول ودوم را احداث سرک ھا ومواصالت
تشکيل ميداد.اين پالن گذاری بخاطر اين نبود که وضعيت زندگی مردم
افغانستان بھبودی حاصل کند و درد و رنج شان کمتر شود ،بلکه بخاطر اين
بود که کاالھاي بنجل سوسيال امپرياليزم سريعتر به اين کشور سرازير شده و
غارت و چپاول منابع طبيعی مواد خام زودتر به دسترسش قرار گيرد .آنچه در
قسمت ديگر پالن ھا قابل توجه است زراعت است .در بخش زراعت برای
رشد توليد آنگونه مواد خامی توصيه ميگرديد که نيازمندی سوسيال امپرياليزم
را مرفوع ميساخت .مثال پنبه درجريان پالن اول  172.2درصد و لبلبو 17
درصد بلند رفت و در جريان پالن سوم بايد که حجم توليد پنبه  120درصد،
لبلو 57درصد ونيشکر  60در صد افزايش می يافت  .دراين زمان ھيچ توجه
به ازدياد حجم توليد گندم صورت نگرفت.ھمانطوريکه ھمين اکنون
امپرياليستھای اشغالگر ھيچ توجه ای به ازدياد توليد گندم نداشته و فقط چيزيکه
مورد ضرورت شان است ساالنه کشت می گردد.
سوسيال امپرياليزم درپالن پنج ساله سوم پرداخت وام خويش را مقيد به آن
نمود که بايد پالن سوم کامال توسط متخصصين شوروی تدوين شود ورژيم
مزدور نيز آنرا پذيرفت .اين خصوصيات بيانگر ماھيت امپرياليستی تزارھای
نوين را می رساند .اين مسايل بخوبی نشان ميدھد که پالن ھای پنج ساله فقط
يک ھدف را تعقيب می نمود وآن عبارت بوداز استثمار ھرچه بيشتر خلق
افغانستان توسط تزارھای نوين وديگر امپرياليست ھا .
موضوعی که دراينجا قابل يادآوری است ،اينست که داودخان در زمان
صدارتش نيز به مشی و تز رويزيونيستھای روسی گرايش پيدا نمود و سياست
اقتصاد رھبری شده دولتی از طريق "سکتور دولتی اقتصاد" بکار گرفت.
درچوکات اين پالن گذاری ،تاحدودی از سرمايه گذاری ھای خصوصی
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جلوگيری به عمل آورد و دولت رفته رفته ھمه چيز را در دست خود متمرکز
ساخت.اصل ھدف اين تزھای رويزيونيستی ھمانا تامين نقش دولت کمپرادوران
وفيوداالن و وابسته نمودن بيشتر افغانستان به امپرياليستھا وبخصوص سوسيال
امپرياليزم شوروی بود .
شعله جاويد در سال  1347طرح تزھای رويزيونيستی و پالن ھای رژيم را
تحليل و بررسی نموده و می نويسد که":مواصالت و مخابرات دراين پالن مقام
اول را دارا بوده و مبلغ  9ميليارد و يکصد ميليون افغانی يعنی  35فيصد
مجموع مصرف حقيقی پالن دوم را تشکيل می دھد .صنايع ومعادن جای دوم
را احراز و  9ميليارد افغانی يعنی  34.7فيصد مجموع مصرف حقيقی پالن
دوم را احتوا ميکند .زراعت وآبياری  4ميليارد وسيصد ميليون افغانی يعنی
 26.6فيصد مجموع مصرف حقيقی پالن را دربر ميگيرد .
اين ارقام گواه آنست که پالن دوم درافغانستان پايه ھای اقتصادی يک اقتصاد
نيمه استعماری را که درخدمت تاجران دالل بيروکرات امپرياليزم ومدافعين
استعمار نوين قرار دارد ،استحکام بخشيده است زيرا مواصالت و مخابرات
عصری شرط اصلی بھره کشی کامل و ھمه جانبه تاجران دالل را تشکيل
ميدھد ،سروی منابع طبيعی زمينه استثمار امپرياليزم و مدافعين استعمار نوين
را مھيا می سازد.
توليدات صنعتی پالن پنج ساله بازھم بيشتر سبب تقويت آن رشته ھای اقتصادی
شده که درخدمت تاجران دالل بيروکرات و امپرياليزم و مدافعين استعمار نوين
قرار دارد .چنانچه افزايش توليد انرژی برق ،ذغال ،گاز ،پنبه گواه اين مطلب
است.
بنابراين بصورت عموم نتيجه پالن دوم در اقتصاد کشور عبارت است از:
درساحه مالی وابستگی ما را به امپرياليزم ومدافعين استعمار نوين تشديد نموده
است.
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درساحه زراعتی باعث بھره کشی بيشتر و وسيعتر امپرياليزم و مدافعين
استعمارنوين را ايجاد نموده است.
درساحه زير بنای اقتصادی زمينه و سبب سرکوبی و ورشکستگی تاجر ملی،
اھل کسبه واقتصادخانگی روستايی گرديده است.
درساحه زراعتی باعث تنزيل توليدات مواد غذائی و وابستگی بيشتر ما به مواد
استھالکی وافزايش مواد خام صنعتی صادراتی شده است.
ھمه اين عوامل سبب شده که موج بيکاران روستايی را به شھرھا سرازير
ساخته از يکسو باعث متشكل شدن صف روز افزون بيکاران گرديده واز سوی
ديگر نظر به کاھش توليدات وانفالسيون ،صعود نرخھا را بارآورده و مشقت و
آالم مولدين اصلی نعمات مادی را بيشتر سازد.
وضع اقتصاد فعلی ما چنين است.از پالن سوم اقتصادی ،جھت رشد آنرا
ميتوان تعيين نمود :اوال سھم سرمايه خارجي بيشتر ميشود ،و  47فيصد
مجموع سرمايه گذاری را در برمی گيرد که اين فيصدی با درنظرگرفتن
مجموع مبلغ سرمايه گذاری پالن سوم يعنی  49ميليارد افغانی ،افزايش را نظر
به پالن دوم نشان ميدھد .ثانيا امداد مواد استھالکی خارجی تقريبا  40فيصد
بيشتر از پالن دوم پيش بينی شده ،ثالثا ،سرمايه گذاری خصوصی را دررشته
ھای صنايع ،مواد غذائی ،استھالکی و تعميراتی سوق داده است .رابعا،
سنگينی حجم سرمايه گذاری از صنايع و معادن به زراعت و آبياری انتقال
يافته است.
بنابرآن پالن سوم از يکسو باعث رشد بيشتر خاصيت نيمه استعماری و نيمه
مالکی اقتصادی ما گرديده و از سوی ديگر سرمايه گذاری خصوصی را عمدا
در آن رشته ھائی سوق داده اند که ورود مواد استھالکی خارجی باعث
ورشکستگی آن می گردد ،زيرا تاجر ملی توان رقابت با انحصارات کھنه کار
امپرياليستی و مدافعين استعمار نوين را ندارد.
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تحليل فوق نشان می دھد که تقويه سکتور دولتی اقتصاد وابستگی بيشتر ما را
به امپرياليزم و مدافعين استعمار نوين بار آورده و علت اصلی فقر ،بيکاری،
جھل و بيماری توده ھای رنجبر ،نيمه رنجبر دھقانان بشمار ميرود .از
آنجائيکه سياست ،بيان فشرده اقتصاد است ،بناء ھر تحول اقتصادی که به نفع
توده ھا مولد اصلی باشد ،فقط می تواند از راه دگرگونی ھای عميق سياسی
تحقق پذيرد(92) ".
قحطی و گرسنگی سال ھای  1351 – 1350بيانگر اقتصاد دولتی متمرکز
بوده است .در اين سالھا تعداد زيادی از ھموطنان ما در جلو چشم مردم در
کنار سرک جان ھايشان را از دست دادند و حتی بسياری از مردم فرزندان
شانرا در بدل چند من آرد و يا مبلغ نا چيز فروختند.
باالخره دوره استبدادی داود جالد بعد از  9سال به پايان رسيد .استبداد بی حد و
حصر سياسی و فرھنگی و پالنگذاری ھای اقتصادی ناقص و اسارت آورش
روز بروز وضعيت زندگی توده ھا را غيرقابل تحمل گردانيده بود .بعد از کنار
رفتن داود رژيم مطلقه شاھی جھت فريب واغوای توده ھا ،دھل دموکراسی
تاجدارش را به صدا در آورد و به دستور اربابانش قانون اساسی اش را اعالم
نمود ،ھمگام با اين روشنفکرانی که از استبداد فرھنگی داودخان به ستوه آمده
بودند ،جريانھا و سازمانھای سياسی جھت مبارزه به خاطر منافع طبقاتی
خويش با ايدئولوژی و سياست خاص خويش وارد صحنه مبارزه گرديدند.
يکی از عوامليکه دوره صدارت داودخان را خاتمه بخشيد ،اين بود که سرمايه
داران وابسته به کشورھای امپرياليستی غرب برای بدست آوردن مواد خام و
بازار فروش در افغانستان با کمپرادوران وابسته به سوسيال امپرياليزم تضاد
پيدا نمودند .اين روياروئی در اصل روياروئی امپرياليستھای غربی با سوسيال
امپرياليزم روس بود،زيرا تمايل اصالح طلبانه و نزديکی داود به
رويزيونيستھای روس به ميل و رغبت امپرياليست ھای غربی نبود ،در نتيجه
نمايندگان امپرياليستھا در درون کشور با نمايندگان و دنباله روان رويزيونيستھا
که طرفدار تجارت خارجی با اروپای شرقی و روسيه و قراردادھای اقتصادی
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– نظامی با آنھا بودند در مقابل يکديگر ايستاده و مبارزه را آغاز نمودند .
بورژوازی ليبرال که به اصطالح خواھان تجارت آزاد با جمله امپرياليست ھا
بود ،از کشمکش امپرياليست ھا و نمايندگان بومی شان استفاده نموده و شرايط
سقوط حکومت داود خان را مھيا ساخت.
علت ديگر سقوط داودخان کشمکش وی با سردسته سنتی فيوداالن يعنی
حضرت شوربازار بود .چون داود زمين ھای حضرت شور بازار را در ھزار
بغل گرفت و می خواست آنھا را باالی دھقانان بفروشد که بعد از سقوط داود
حضرت شور بازار دوباره زمين ھايش را پس گرفت .موضوع ديگری که
سقوط داودخان را تسريع نمود ،سرکوب مسلحانه مردم قندھار بود .به اين
اساس تضادھای داخلی عليه حکومت داود و تضاد امپرياليزم غرب و سوسيال
امپرياليزم روس زمينه ساز سقوط حکومت داود گرديد .بعد از سقوط حکومت
داود رژيم شاھی با طبل دموکراسی و قانون اساسی وارد صحنه مبارزه گرديد
که در اولين قدم با سرکوب خونين جنبش سوم عقرب سال  1343نقاب خائنانه
از چھره دموکراسی تاجدارش برداشته شد و طبل رسوائی اش به صدا در آمد.

*******************************
ماھيت جمھوری داود خان
وموقف
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
ھمانطوريکه قبال بيان نمودم که با استعفای داود فاشيست ،رژيم شاھی با طرح
قانون اساسی و دموکراسی تاجدار وارد ميدان مبارزه گرديد .دراين زمان
نيروھای سياسی بنا به ماھيت طبقاتی اش عرض اندام نمود که اکثريت شان
بشمول "حز ب دموکراتيک خلق افغانستان" ھزارھا من کاغذ در وصف رژيم
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و دموکراسی قالبی اش سياه نمودند و بزودی چھره خاينانه رژيم شاھی با
سرکوب جنبش سوم عقرب  1344افشاء گرديد و کوس رسوايی اش را به صدا
درآورد .
ازاين به بعد نيروھای انقالبی و کارگران جوان و انقالبی وارد صحنه پيکار با
طبقات مرتجع حاکمه گرديده وبرای افشای دسايس شوم نوکران رژيم و
ھمچنين خيانت و جنايات طبقه حاکمه به تبليغ وترويج پرداخته و به تظاھرات
خيابانی پرداختند .رژيم منحوس که تحمل اين حرکات انقالبی را نداشت به
سرکوب خونين شان پرداخت .از جمله کارگران و کارمندان شعبه ھوانوردی
ميدان ھوايی کابل در سال  1348بخاطر ايجاد اتحاديه شان دست به اعتصاب
زدند ،اساسنامه ای را ترتيب نموده و به مقامات دولتی ارايه نمودند ،طبقه
ارتجاعی حاکمه وقت عالوه براينکه اساسنامه اتحاديه شعبه مزبور را
نپذيرفت ،بلکه بطور وحشيانه به سرکوب خونين آنھا پرداخت و اکثريت آنھا
را از کارگاه ھا و اداره اخراج نمود.به ھمين ترتيب رژيم ارتجاعی شاھی
اعتصاب معلمين  37مکتب از مکاتب شھر کابل به شمول مکتب متوسطه
خواجه مسافر ولسوالی پغمان ،مکتب قلعه مراد بيگ،مکتب چھار قلعه
چھاردھی ،مکتب متوسطه ده بوری ،چھلستون  ...که بخاطر ساختن اتحاديه
صنفی به مبارزه برخاسته بودند سرکوب نمود و يکعده از معلمين از کار سبک
دوش شدند.
به ھمين طريق تظاھرات کارگران تفحصات پطرول ،گاز شبرغان  ...که ذکر
شان رفت و مشخص گرديد که "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" )خلقی،
پرچمی ھا( بعنوان چماقدار و اعتصاب شکن درخدمت رژيم شاھی قرار
داشتند .نه تنھا که رويزيونيستھا به عنوان چماقدار عمل می نمودند بلکه آنھا
پارلمان رژيم شاھی را "مظھر اراده مردم" و وکالی پارلمان را به نام
"نماينده مردم" خطاب می نمودند که تمامی وکال ھمان کمپرادوران ،فيوداالن
و روحانيون متنفذ بودند و اکثريت شان به قاچاق مواد مخدر دست داشتند مانند
وکيل جنيد،وکيل رحمان ،وکيل شاه اعلم طاھری )پدر اسپنتا وزير امورخارجه
کرزی(  ...ھر يک از وکال در حين سخنرانی به تحسين و تمجيد رژيم شاھی
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می پرداختند که دراين زمينه ببرک کارمل ،حفيظ ﷲ امين و آناھيتا راتب زاد
از ھمه ماھرتر بودند.
ھمانطوريکه امروز توده ھا به ماھيت ارتجاعی پارلمانی پی برده ودانسته اند
که اينھا فقط نمايندگان کمپرادوران -فيوداالن وغالمان حلقه بگوش امپرياليستھا
ھستند ،به ھمان ترتيب درآن زمان ھم توده ھا ماھيت ارتجاعی کمپرادوری –
مالکی پارلمان را به خوبی تشخيص داده بودند .به ھمين دليل بود که جنبش ھا
و مارش ھای ظفرنمون روشنفکران ،کارگران ودھقانان که از پشتيبانی جنبش
دموکراتيک نوين )شعله جاويد( برخوردار بود در کشور اوج چشمگيری به
خود گرفت .
رژيم ھای ارتجاعی و خادمين امپرياليزم ،ھميشه به دو شيوه جنبشھای انقالبی
و توده ھا را سرکوب ميکنند يک طريقه آن با داشتن ارتش و زندان يعنی
جنبشھا را با زور چماق مورد حمله قرار داده و سرکوب می نمايند يعنی
سرکوب قھری و ديگری شيوه مسالمت آميز است ،که از اين طريق ميخواھند
جنبشھا و قيام ھا را از درون تخريب نموده ،تمامی جنبشھا و قيام ھا را بطرف
سازش سوق داده و آنھا را فاسد سازند که در اين رابطه سوسيال امپرياليزم
گويی سبقت را از حريفش ربوده بود.
رژيم ستم شاھی عالوه براينکه برخواست توده ھا وقعی نگذاشت ،بلكه
روزبروز بيشتر به وخامت اوضاع افزود و بدينوسيله تمامی توده ھای
زحمتکش بشمول دھقانان در بدترين شرايط و تحت استثمار وحشيانه مالکين و
ستم رژيم مزدور که حامی منافع کمپرادوران  -فيوداالن بود قرار داشتند؛
فقر ،تنگدستی ،خانه بدوشی و بی خانمانی بين ميليونھا نفر در دھات و کوچيان
بيداد مينمود،محروميت فرھنگی– سياسی مليتھای مختلف افغانستان نيز براين
بيداد گری افزوده شد .اين ستمگری و بيداد گری وحشيانه و خشکسالی ھای
ممتد حادثه تاسف بار و تالم آور سالھای  1350 – 1349را بوجود آورد که
ھزاران انسان زحمتکش در کنار سرک جان باختند و حتی اطفال شان را به
قيمت ھای نازل فروختند !
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تمام اين عوامل دست به دست ھم داده وروز بروز توده ھا را عليه رژيم
بيدادگر متحد کرده وبه حرکت درمی آورد ،و مبارزات کارگران ،دھقانان و
روشنفکران ضربات مھلک به پيکر رژيم وارد می آورد ،پايه ھای سيستم
مستبد نيمه استعماری و نيمه فيودالی را به لرزه درآورده بود .مرتجعين طبقه
حاکمه و مزدوران سوسيال امپرياليزم )خلق – پرچم( به اشاره روسھا برای
نجات ازاين مھلکه مصلحت را بر آن ديدند تا جامه را عوض نموده وتوده ھا
را فريب داده تا بتوانندعمر کمپرادوران  -فيوداالن طبقه حاکمه را طوالنی تر
سازند .لذا کودتای  26سرطان  1352را تدارک ديدند .با اين حيله گری داود
جالد را بر مسند قدرت شاندند تا با اعمال فاشيستی از جنبش ھای آزاديبخش
توده ای جلوگيری بعمل آورند.
سوسيال امپرياليزم روس که منافعش را در وجود کودتا ميديد در ظرف 24
ساعت کودتا را برسميت شناخت .زيرا که در اين کودتا "حزب دموکراتيک
خلق افغانستان")ھردوشاخه خلق و پرچم( دخيل بودند و کودتای  26سرطان
توسط ايشان به پيروزی رسيد.
کودتای  26سرطان  1352به ھمکاری جنراالن روس و "حزب دموکراتيک
خلق افغانستان"به پيروزی رسيد و داود را بر مسند قدرت نشاند.طبق گفته
دستگيرپنجشيری":در نتيجه ھجوم دالورانه فرمانده فيض محمد ،ناقوس مرگ
سلطنت برای نخستين بار در قلب کشور آزادی دوست ما به صدا درآمد(93)".
فيض محمد عضو "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"مربوط شاخه پرچم بود
که در کابينه داود سمت وزير امور داخله را به عھده داشت.نه تنھا فيض محمد
درکودتا شرکت داشت بلکه جنرال رفيع ويکعده ديگر از "خلقی پرچمی ھا"
نيز درکودتا شرکت داشتند .گرچه آقای نبی عظيمی می خواھد حقيقت را کتمان
کند و اما با آنھم مجبور به اعتراف به نقش رفيع در کودتا می شود .او مينويسد
که ":رول ونقش رفيع نيز در کودتا بسيار کم بود" بحث بر سر اين نيست که
چه کسی درکودتای  26سرطان  1352نقش زياد تر و يا کمتری داشته است،
بلکه بحث بر سراينست که "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" با طرح و
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پالن ھای طرح شده مشاورين روسی درکودتا شرکت داشته است ،وبه ھمين
دليل ھم بود که خلقی ،پرچمی ھا بعد از کودتای  26سرطان به چوکی ھای
مختلف دولتی از عالقه داری و ولسوالی گرفته ،تا وزارت ھا رسيدند.
بعد از اينکه داودخان به قدرت سياسی تکيه زد "حزب دموکراتيک خلق
افغانستان" بال وقفه به دستور روسھا پشتيبانی خويش را از رژيم داودخان
اعالن نمودند و داودخان به تشکيل کميته مرکزی که رھبری دولتی را
دردست داشته باشد؛ پرداخت.خودش در اين کميته مرکزی نقش رئيس و حسن
شرق به حيث منشی کميته مرکزی تعيين گرديد .اکثريت اعضای کميته مرکزی
از خلقی ،پرچمی ھا تشکيل می گرديد .اما نويسندگان پر و پا قرص خلقی،
پرچمی ھا از نقش شان در کميته مرکزی انکار می کنند ،و می نويسند که :
"برغم قيام ھا وقرينه سازيھای بی بنياد برخی از تاريخ نگاران ،درکميته
مرکزی متذکره رھبران پرچمی ھرگز شرکت نداشتند وآن کميته به نمايندگی
از ح  .د  .خ  .ا )پرچمی ھا( نيز تشکيل نشده بود " ) کشتمند – ياد داشت ھای
سياسی ورويداد ھای تاريخی صفحه ( 249

آقای نبی عظيمی نيز با کشتمند ھم عقيده بوده و می نويسد" :بنابر اين ادعا که
در کميته مرکزی داودخان ھيات رھبری پرچم وجود داشت .يک ادعای خيالی
و کذب حقايق به نظر می خورد" ) اردو وسياست صفحه (81
درحاليکه آقای عظيمی کمی بعد از قول جورج آرنی می نويسد که" :رھبران
برجسته ملکی پرچم که ببرک کارمل ،آناھيتا راتب زاد ونوراحمد نور درآن
شامل بودند نيز عضو کميته مرکزی وحلقه داخلی رھبری داودرا داشتند "به
ھمين ترتيب آقای حسن شرق نقش خود را در کودتا پنھان نمی سازد وعالوه بر
اين مدعی است که درباره کودتا شخصا به عنوان وظيفه با مير اکبر خيبر ،با
آقای کارمل ،تره کی ،سليمان اليق ...درتماس بوده وگزارشات شانرا مرتب
برای داودخان ميرساند ،او می نويسد":بنا با مير اکبرخيبر ھفته يکمرتبه ،با
سليمان اليق  ...مالقات کرده وبعضا کارمل راھم می ديدم .نتايج مالقات ھا
برای اعضای جذب شده كودتا نھايت مفيد بود ومحمد داود را مرتبا در جريان
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می گذاشتم ،از جناح خلق از دوجھت اطالع گرفته می شد .از مخالف ھای
پرچم و ديگری گاھی شخصا با تره کی درخانه شان مالقات می کردم .با
اطمينان معلومات کامل واضح گرديد که اينھا با تعھد خود به شاه درعدم مداخله
و جذب در ميان صاحب منصبان اردو صادق بودند "او در ادامه مينويسد:
"من درماه ثو  1352زمينه مالقات ببرک کارمل را با محمد داود فراھم کردم
و بعد از صحبت ھای که به عمل آمد ،ببرک کارمل به محمد داودخان چنين
گفت :چون شما مطابق قانون اساسی کشور حق فعاليت سياسی نداريد ،اگر
بخواھيد ميتوانيد از سه طريق استفاده کنيد.
 .1يک روزنامه يا جريده بنام شخص ديگر امتياز بگيريد ونظرات خود
را به مردم برسانيد .تا زمينه فعاليت ھای سياسی شما ميسر و مساعد
گردد،
 .2اگرامکان داشته باشد با اعليحضرت راه مفاھمه را باز نمائيد وبھترين
خدمت گزاری به شما اين خواھد بود که شما در صورت امکان نايب
السلطنه شويد.
 .3کودتا :روش و مبارزه ما با کودتا متضاد بوده و آ نرا يک عمل خاينانه
و ضد ملی ميشماريم و ھرکس به اين راه اقدام کند.ما طرف مقابل آنھا
خواھيم بود.
محمد داود از توصيه ھای ببرک کارمل رنجيده خاطر شده بود و تشکر نمود
گفت ،من ھم به شما ميگويم اگر شما عقيده مارکسيزم را به قوه برچه داخلی و
يا خارجی به مغز مردم افغانستان داخل نموديد ،به زنده ام تف و به مردم ام
نفرين نماييد.پيروی و پيوند شما را به سلطنت ھمه می دانند ،خدا کند به وعده
ھای خود به اعليحضرت وفادار باقی بمانيد  " ...بقول حسن شرق که خود از
اعضای پرچم و از فعاالن کودتا است قبل از کودتا تمامی رھبران "حزب
دموکراتيک خلق افغانستان" درجريان قرارداشتند و اينکه در ابتدا با کودتا
مخالفت مينمايند،دوعلت دارد .اول اينکه ممکن ھنوز از طرف رويزيونيست
ھای روسی درزمينه ھمکاری با کودتا کدام پيامی دريافت نکرده بودند و دوم
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اينکه نمی خواستند که از وفا داری شان به شاه سرباز زنند و ترس اين را نيز
داشتند که مبادا کودتا به شکست مواجه شود ،درآنصورت به وفاداری شان به
شاه خدشه ای وارد شده و شاه از ايشان سلب اعتماد نمايد.نميخواستند که
خدمت گذاری چند ساله به شاه را به زودی از دست داده وسلب اعتماد شوند ...
ھمانطوريکه در ھفت ثور  1357که از زندان توسط جنرال غنی صافی آزاد
شدند و خبر کودتا را از وی شنيدند متحير شده و گفتند که نه " اين توطئه
است" در راديو کابل نيز نخواستند که مسئوليت را بدوش بگيرند و گفتند که
مسئوليت را به "شورای نظامی واگزار می کنيم" .چون دقيقا ازعملکرد
روسھا و افسران حزبی تحت رھبری روس ھا اطالعی نداشتند .نمی خواستند
که مستقيما خود را روی در روی داودخان قرار دھند به ھمين طريق از
کودتای داود نيز مطمئن نبوده وقتيکه مطمئن شدند و اشاره ارباب شان رسيد
و متيقين گرديدند که کودتا از پشتوانه سوسيال امپرياليستھا برخوردار است،
بيدرنگ با داودخان ھمنوا گرديده و افسران حزبی را دستور دادند تا از اوامر
داودخان اطاعت کنند.چنانچه با شور و ھلھله تمام بيانيه خطاب به مردم از
طرف "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"تھيه گرديد و به دسترس داود خان
گذاشته شد .حتا خودشان نيز به اين معترف اند که "بيانيه خطاب به مردم" از
طرف رھبري شان تھيه گرديده است .چنانچه پنجشيری مينويسد" :اين نكته
الزم به ياد آوريست كه بيانيه "خطاب به مردم" سردارمحمد داود ،ھمان اصول
مرامی حزب دموکراتيک خلق افغانستان بوده است که متناسب به شرايط جديد،
به احتمال قريب به يقين توسط رھبری فرکسيون پرچم با تجديد نظر ضروری
در شيوه نگارش آن تنظيم شده  ،از طريق دکتر حسن شرق در اختيار
سردارمحمد داود قرارگرفته بود" )ظھور وزوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان –
صفحه  26جلد دوم(

"احتمال قريب به يقين" پنجشيری را درباره بيانيه "خطاب به مردم" که توسط
پرچمی ھا نوشته شده بود .آقای کشتمند به يقين کامل مبدل ميسازد و مينويسد
که":محمد داود در تحت تاثير گرايش ھای ترقی خواھانه ھمکاران جوان
کودتای خويش و بخاطر ايفای سياست مترقی در جھت جلب ھمکاری نيرو
ھای چپ و دموکراتيک برنامه خطاب به مردم افغانستان که بوسيله پرچمی ھا
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تھيه شده بود ،پذيرفت و آنرا با اندک تغييرات و دستکاری در طی يک بيانيه
راديويی اعالم داشت .شايد ضرورت به تذکر باشد که متن اول برنامه متذکره
به دستور رھبری حزب ،با مالحظه شرايط مسلط آن دوران نگاشته شده بود"
) ياد داشت ھای سياسی ورويداد ھای تاريخی  -صفحه .( 254

وقتيکه جورج آرتی ميگويد که "ببرک کارمل ،آناھيتا راتب زاد و نوراحمد
نورعضوکميته مرکزی داود خان"بودند آقای کشتمند فورا عکس العمل نشان
داده مينويسد که اين " قرينه سازی ھای بی بنياد برخی از خبرنگاران" ميباشد،
اما مطلبی را که دکتر حسن شرق از روابط خود و ببرک کارمل با داودخان
بميان می آورد با مھر سکوت بر لب تائيد می کند و اين مطلب را نيز تائيد
ميکند که "بيانيه خطاب به مردم" از طرف رھبری حزب تھيه گرديده و
بدسترس داودخان قرار داده شده است  .اگر رھبری حزب با داود خان ھمکار
نبود پس چرا بيانيه "خطاب به مردم" را برايش ترتيب نمودند و چرا مرتبا
ابالغيه ھای صادر نمودند و از تمامی اعضای حزب خواھان پشتيبانی قطعی و
صريح از رژيم داودخان گرديده است .دکتور حسن شرق که به صفت منشی
کميته مرکزی داود خان برگزيده شده بود از فعالين پرچمی ھا وعضو کا .جی .
بی بوده است ،به ھمين طريق فيض محمد وزير داخله و بعد وزير سرحدات و
عبدالقدير نورستانی که بعدا به صفت وزير داخله مقرر گرديد و عبداالله وزير
ماليه از جمله پرچمي ھاست .مھمترازھمه كه "بيانيه خطاب به مردم" از
طرف رھبري پرچمی ھا براي داودخان تھيه گرديد و به ھمين طريق آقای
کارمل تا آخر روابط حسنه اش را با داود حفظ نمود و به ھمين علت ھم بود که
بين او  ،تره کی و امين درباره قتل داود اختالف نظر بوجود آمد و کارمل
ھيچگاه حاضر به کشتن داود و خاندانش نبود .نه تنھا کارمل اين روابط حسنه
را با داود داشت و حفظ كرد ،بلكه ميراكبر خيبر يكتن ديگر از رھبران برجسته
پرچم نيزروابط كامال نزديكي با داود خان داشت و برمبنای ھمين روابط بود که
ترور خيبر از طرف "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"طراحی گرديد وترور
شد که اين مطلب را در قسمت وحدت دوباره خلق و پرچم پی خواھيم گرفت.
روی ھمين روابط حسنه و تشکيل کميته مرکزی بود که جنرال حسين پدر
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کارمل در ھمان روزھای اول کودتا به صفت قوماندان فرقه ھرات مقرر
ميشود.
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" بعد از پيروزی کودتا از تمامی اعضايش
ميخواھد که از جمھوری که "گامی بزرگ" به جلو ميباشد پشتيانی و حمايت
نموده و درصورت ضرورت از آن به "دفاع " برخيزند .اين مطلب را آقای
کشتمند نيز تائيد ميکند .اومينويسد که":رھبری حزب درنخستين روزھای اعالم
جمھوری ابالغيه را به نشر رسانيد که درآن از تمام اعضای حزب تقاضا شده
بود تا" :از نظام جديد پشتيبانی نمايند و در صورت ضرورت بدفاع از آن در
مبارزه عليه ارتجاع داخلی و دسايس امپرياليزم برخيزند" )يادداشتھای سياسی
ورويداد ھای تاريخی صحفه  (251ھمچنين درابالغيه مورخ  3دسمبر  1973رھبری
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"به اعضايش چنين نگاشته شده است":از
آنجائيکه رژيم جمھوری از لحاظ تاريخی و سياسی گاميست بزرگ و مترقی و
ميتواند در عرصه تغيير نظام کھنه اقتصادی – اجتماعی کشور نيز تاثيرات
متقابل و مثبت وارد نمايد ،از آنجا که جمھوری جوان افغانستان ميتواند راه را
برای مردم کشور بسوی ترقی و آزادی بگشايد،از آنجا که بيانيه شاغلی محمد
داود تحت عنوان خطاب به مردم افغانستان وطن پرستانه ومترقی است ،لھذا
ح  .د  .خ  .ا تائيد و پشتيبانی روشن وقاطع خود را از آن براساس اصول
وطنپرستانه خويش ابراز ميدارد" ) ھمانجا صفحه ( 260
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"به دستورسوسيال امپرياليزم روس
بيشرمانه تر از ھميشه به نوکری شتافته و آشکارا مدال فاشيستی را به سينه
کوبيده و من ھا کاغذ در مدح و ثنای کودتای فاشيستی داود سياه نمودند،
تظاھرات راه انداختند و گلو پاره نمودند و حتی بخاطر تحکيم جمھوری ومنافع
سوسيال امپرياليزم خواھان وحدت دوباره فرکسيون "خلق و پرچم " گرديده و
آنھا مشترکا اعالميه بيرون دادند که درآن چنين تذکاررفته بود " :ما به رفقا
گوشزد ميکنيم که امروززمان اختالفات گذشته و بايد دستھا را به ھم داد و عليه
جريانات ارتجاعی و مائوئيست ھا جبھه متحد از تمام نيروھا که به جمھوريت
دموکراتيک افغانستان وفا دارند بوجود آوريم" ) نقل از صفحات  14و  15جزوه پيش
ص ف ح ه 189

به سوی وحدت ازحزب دموکراتيک خلق افغانستان( به اين ترتيب تمام وفاداری به
سلطنت و قانون اساسی به دست فراموشی سپرده و حتی توصيه داودخان را
قبل از کودتا که به کارمل گفت ":پيروی و پيوند شما را به سلطنت ھمه ميدانند
و خدا کند که به وعده ھای خود به سلطنت وفادار بمانيد" نيز فراموش گرديد.
گوشزد داودخان به کارمل اين بود که متوجه باشيد ھيچ راھی برای بدست
گرفتن قدرت برای شما موجود نيست زيرا که مردم به خوبی آگاھند که شما
نوکران سلطنت ھستيد و يگانه راه فقط کودتا است آنھم به پشتيبانی خارجيان!
بلی! از زمان ظھور "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" تا زمان کودتای 26
سرطان  1352وظيفه اساسی اين حزب عبارت بود از کاغذ سياه کردن در
وصف ظاھرخان و قانون اساسی کذايی اش ،برھم زدن اعتصابات و تظاھرات
کارگران و بازی کردن نقش چماق بدستان رژيم شاھی و تبليغ راه مبارزه
مسالمت آميز و مبارزات پارلمانی و تقويه سکتور دولتی اقتصادی ...تمام
حرکات و اعمال ضد انقالبی شان بخاطرپاسداری از منافع غارتگرانه سوسيال
امپرياليزم روس صورت می گرفت .به ھمين خاطر خواھان جبھه متحد عليه
مائوئيستھا در زير لوای کودتا شدند واين خواب وخيال شان در کودتا ی  7ثور
 1357برآورده شد .توانستند که بعد از کودتای فاشيستی روسی  7ثور به قلع و
قمع و کشتار جمعی نيروھای انقالبی )مائوئيستھا( ،ملی و دموکرات بپردازند.
طبق ارقام گرفته شده تنھا از ولسوالی جاغوري واليت غزنی  700نفر شعله
ئی را کشتند .
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"آنقدر وفادار به شاه ورژيم سلطنتی وقانون
اساسی اش بودند که مستقيما کارمل به داودخان ميگويد ":کودتا يک عمل
خاينانه وضد ملی بوده وھرکس به اين راه اقدام کند ما طرف مقابل آن خواھيم
بود" اما اين وفاداری تا زمان برقراری رژيم سلطنتی وجود داشت و بعد ازآن
درخدمت داودخان و رژيمش درآمده و "کودتا را يک تحول بی سابقه ويک
دگرگونی واقعی"خواندند وبه رقص وپايکوبی پرداخته وبه اشغال کرسی ھای
دولتی مصروف شدند .آقای کشتمند در صفحه  246کتاب يادداشت ھای سياسی
ورويدادھای تاريخی اش می نگارد که " :درھرحال واقعيت اينست که کودتای
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متذکره يک رخداد بزرگ ،يک تحول بی سابقه ويک دگرگونی واقعی در نظام
دولتی و کشوری افغانستان شمرده ميشد".به اين ترتيب شاھدوستی ودموکراسی
پرستی را يکباره فراموش نموده و برای رژيم کودتا قانون اساسی تدوين
نمودند که در مقدمه اش چنين اظھار گرديده است  " :با الغای سلطنت و اعالم
جمھوری به رھبری محمد داود رئيس دولت ونخست وزير افغانستان در کشور
با پيش کشيدن يک سلسله خواست ھای اساسی مردم ،دراعالميه جمھوری 26
سرطان  1356و در بيانيه خطاب به مردم افغانستان توسط زعامت رژيم و
تعھدات و تاکيدات آن مبنی بر تحول بنيادی درکشور اجرای رفرمھای
دموکراتيک ،اجتماعی اقتصادی ،تحقق دموکراسی واقعی ملی ،حاکميت خلق ،
ايجاد جمھوری دموکراتيک ،تدوين قانون اساسی دموکراتيک ومترقی ،شرکت
دادن توده ھای مردم درعرصه ھای مختلف حيات سياسی واقتصادی جامعه،
دفاع از منافع طبقات محروم وايجاد جبھه متحد وغيره وھمچنان اينکه اخيرا
در مصاحبه رئيس دولت و نخست وزير ايده سوسياليزم رسما مطرح گرديده
است) ".نقل از طرح پيشنھادی "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"برای تدوين قانون اساسی
رژيم داود(

رويزيونيستھای "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" درزمان شاه تالش داشتند
که اين رژيم منفور را رژيمی مردمی جلوه گر سازند تا درنتيجه بتوانند لزوم
سرنگونی او را از دستور کار انقالب خارج سازند و مبارزات مردم برای
برانداختن آن رژيم جبار و وابسته را محکوم سازند.چرا اين دارودسته در
آنزمان از رژيم شاه بدفاع برخواستند و انقالبيونی که مخالفت خود را با قانون
اساسی رژيم شاھی اعالن مينمودند موضع خصمانه گرفته وايشان را "خائن
وضد منافع ملی" ميخواندند.طوريکه تاريخ ھم اثبات نمود يک چيز مشخص
بود و آن اينکه پای منافع سوسيال امپرياليزم روس درميان بود .زيرا احزاب
ارتجاعی جزء خدمت به بادار ديگر اھدافی ندارد .به ھمين ترتيب اين حزب
رويزيونيستی در طرح پيشنھادی اش برای تدوين قانون اساسی رژيم داود خان
فقط بخاطر حفظ منافع روس ھا ميخواست که حاکميت پوسيده ارتجاعی رژيم
سرسپرده داود خان را به مالکين وکمپرادوران وابسته به سوسيال امپرياليزم
وامپرياليزم را مسلط سازد ودراين زمينه خدمت شايسته وقابل مالحظه ای را
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انجام داد  .کودتای سياه  26سرطان را " انقالب ملی" و "تحقق دموکراسی
ملی" ناميده و تا آنجا پيش رفتند که طرح و پالنھای داود خان را مترقی وحتی
"سوسياليزم"ناميدند.اينھا با اين لفاظی و خوش خدمتی به دربار ارتجاع از
يکطرف قصد منحرف نمودن جنبش آزاديبخش توده ھا را داشتند و از سوی
ديگر قصد داشتند تا زمينه را برای پا گرفتن سوسيال امپرياليزم در افغانستان
ھموارسازند که اينکار را نيز کردند .برای اين منظور بود که خواستند تا به
مردم توضيح دھند که در طرحات داود خان "ايده سوسياليزم" وجود دارد و
برای "تحقق دموکراسی" در زير لوای جمھوری کوشا است .تا ازاين طريق به
تحميق توده ھا پرداخته و جنبش ھا را از مسير اصلی آن منحرف نموده و در
مسيرمبارزات مسالمت آميز بکشانند.انگلس ماھيت جمھوری دموکراتيک را به
خوبی بيان نموده است .او درکتاب منشاء خانواده  ،مالکيت خصوصی و دولت
می نويسد " :جمھوری دموکراتيک ،تناقض بين طبقات را از ميان بر نميدارد،
برعکس عرصه را برای جنگ تدارک می بيند " .ديگر مشخص است که
رويزيونيست ھا چقدر مودبانه به آستان جمھوری داود خان سجده نموده و
برخورد فاشيستی رژيم را " تحقق دموکراسی " ناميدند  .اينھا آگاھانه مفھوم
حقيقی دموکراسی را ماست مالی می نمودند .مگر آنھا درک نداشتند که
دموکراسی دارای خصلت طبقاتی است .بدين معنی درجامعه ايکه به طبقات
تقسيم شده باشد ،دموکراسی ايکه درخدمت طبقه حاکمه باشد بر توده ھای
ستمديده ديکتاتوری اعمال می نمايد .به ھمين طريق " تحقق دموکراسی " داود
خان به معنی ديکتاتوری بر توده ھای ستمديده افغانستان بود .لنين می گويد:
" ھر چه دموکراسی کاملتر باشد  ،به ھمان نسبت ھم به ھنگام پيش آمدن
ھر اختالف عميقی که برای بورژوازی خطرناک باشد  ،به تاالنگری يا به
جنگ داخلی نزديکتر خواھد بود ").تاکيد از لنين است( درجامعه ايکه
نابرابريھای عميق اجتماعی وجود داشته باشد صحبت از "تحقق دموکراسی"
بدون ماھيت طبقاتی آن و اينکه اين دموکراسی در خدمت کدام طبقه قرار دارد
حرف پوچ و بی معنا است در جامعه طبقاتی ھر طبقه ايکه حکم راند
دموکراسی نيز درخدمت ھمان طبقه قرار خواھد داشت  .رويزيونيست ھای
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" آنقدر به توصيف و تمجيد كودتا پرداخته و
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از"تحقق دموکراسی" سخن می گفتند که گو اينکه داود خان و رژيمش نماينده
طبقه تحت ستم بوده اند.
تاريخ به خوبی نشان داد که نھرو درھند ،نی ون در برما ،ناصر در مصر و
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" درافغانستان با طرح تقويه سکتور دولتی
اقتصادی و شعارھای کاذبانه سوسياليزم ،افکار و عقايد سوسيال امپرياليزم
شوروی را پی ريزی نمودند ،باالخره انتھای شان به کجا انجاميد .جزء ننگ
ونفرين چيزی برای شان ثبت تاريخ نگرديد.
امپرياليست ھا و کليه مرتجعين مبارزات خويش را عليه جنبش ھای آزاديبخش
در کشورھای مستعمره  -نيمه مستعمره و قيام ھای کارگری درکشورھای
سرمايه داری با دوشيوه برخورد ميکنند .يکی از شيوه برخورد رويارويی و
دوم از طريقه پاشاندن جنبش از درون .برای امپرياليست ھا راه دوم ساده ترين
راه است .زيرا عمال شان با چھره انقالبی نمايان گرديده و با شعارھای کاذبانه
سوسياليزم و کمونيزم ،توده ھا را فريب داده و قيام ھا و مبارزات شان را در
جھت سرمايه داری سوق ميدھند و ھميشه نيروھای انقالبی را از درون ضربه
ميزنند .مبارزات آزاديبخش در کشورھای آسيا ،افريقا و امريکای التين بيانگر
اين مدعاست که رويزيونيستھای خروشچفی ضربات سختی را بر پيکر اين
جنبش ھا وارد آورده و آنھا را بدامن بورژوازی کشاند.
آقای دستگير پنجشيري برای تبرئه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"به علت
پشتيبانی بی دريغ شان از رژيم داودخان مينويسد که ":تحول  26سرطان
سرداد محمد داود و تحول سياسی افغانستان درآغاز گرايش ضد فئودالی و
ضدامپرياليستی داشت .پاره ای از شعارھای ترقيخواھانه عرضه کرد .اما اين
خصلت رژيم به علت نفوذ نيروھای واپسگرای داخلی و خارجی اندک اندک
کامال زائل گرديد ") .جلد دوم صفحه  35ظھور و زوال (...
آقای پنجشيری کودتای  26سرطان را بنام "تحول" جاميزند و ميگويد که :
"گرايش ضد فيودالی" داشت .گرچه در زمان کودتا تمامی کدرھای رھبری
برايش گلو پاره نمودند و طوريکه در مقدمه قانون اساسی داود که از طرف
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رھبران حزبی شان تحرير گرديده بود ،نه تنھا رژيمش را ضد فيودالی
خواندند ،بلکه تا آن سرحد پيش رفتند که گفتند "ايده ھای سوسياليزم" در
طرحات داود خان وجود دارد .در حاليکه نميشود با شعار ماھيت يک دولت
تغيير نمايد .امروز ھم امپرياليزم امريکا شعار دموکراسی و آزادی زنان را
مطرح می نمايد .پس طبق گفته پنجشيری رژيم کرزی و حاميان آن نه
نيروھای خاين و اشغالگر ،بلکه " دارای گرايش ھای انقالبی ومترقی " اند!
شعارھای خشک و خالی مبارزه برای محو ستم بر زنان ،مبارزه برای برابری
ملل و يا تحقق شعار زمين از آن برزگر و يا با شعار "کور ،کالی ،دودی"
نميتوان ماھيت يک رژيم را انقالبی وانمود کرد و يا اينکه انقالبی شد ،زيرا
ھيچکدام از اين شعار ھا به خودی خود خصلت سوسياليستی ندارد و درجھت
تامين منافع توده ھا نيست .تامين منافع توده ھا و تطبيق اين شعارھا فقط از
طريق جنگ خلق )در کشورھای مستعمره – نيمه فيودال و يا نيمه مستعمره
– نيمه فيودال( وانقالب ارضی امکان پذير است.
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان"به خدمت کودتای  26سرطان 1352
شتافت و آنرا "انقالبی" و"مترقی" جلوه گر ساخت .امروز اکثريت اعضای
حزب ھمراه با تسليم طلبان شعله ئی زير چتر امپرياليزم امريکا خزيده و
ميخواھند که روی اشغالگری امپرياليستھا پرده ساتری بکشند .ھمه جا صحبت
از " رشد صنعت "  " ،آزادی بيان" "،آزادی زنان" " ،مبارزه عليه تروريزم"
و از بين بردن جنگ ساالران و فراھم نمودن زمينه "مردم ساالری" بوده و
ھست و با شور و شوق زايدالوصفی به استقبال ارتش اشغالگر شتافته و در
برابر کنفرانس "بن" و "دولت انتقالی اسالمی" پيشانی به زمين سائيدند.
ھرگاه گفته ھايشان را تجزيه و تحليل نماييم اين نتيجه به دست می آيد که
بعضی از دولت ھا ميتواند بدون خصلت طبقاتی باشد وتمايالت برای طرح
ھای انقالبی درنھاد شان وجود دارد ،لذا بايد با اين دولت ھا کنار آمد وھمکاری
نمود و از طريق ھمکاری با چنين دولت ھايی بھتر می توان منافع توده ھا را
تآمين نمود! طرح چنين مسائلی در حقيقت امر بھترين چاکر منشی به دربار
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امپرياليزم و ارتجاع داخلی است .زيرا دولتی بدون خصلت طبقاتی ،دولتی که
ابزاری در دست يک طبقه برای سرکوب طبقه ديگر نباشد وجود ندارد.
اين طرزبرخورد به دولت را که تروتسکی ھم بيان می نمود .لنين آنرا
فرازرنگی شگرف ،چاکری ظريف به درگاه بورژوازی و شيوه مودبانه در
سجده نمودن به آستان سرمايه داری و پا بوسی آن ناميده است .لنين درباره
دموکرات ترين دولت ھا می نويسد " :حتی يک دولت دموکراتيک ،ولو
دموکرات ترين دولت ھا ھم  ،وجود ندارد که در قوانين اساسی آنھا روزنه و يا
قيدی يافت نشود که امکان بکار بردن ارتش عليه کارگران و برقراری
حکومت نظامی وغيره را " ،در صورت برھم زدن نظم" و در واقع در
صورتيکه طبقه استثمار شونده وضع برده وار خود را "برھم زند" و بکوشد
خود را از حالت بردگی خارج سازد ،برای بورژوازی تآمين نکند " ) ( 94
اشتياق روشن خرده بورژوازی منحط ايشانرا به قبول اين ايده بر انگيخته
است که نه تنھا ضروری ،بلکه کامال حياتی است که به سلطه کشورھای
امپرياليستی در اين برھه تاريخی گردن نھد وحسب منافع امپرياليستی يک
رژيم را گاھی تائيد وگاھی ھم که منافع اربابش تقاضا نمايد توسط کودتا منھدم
نمايد".حزب دموکراتيک خلق افغانستان" يکی از منحط ترين تشکالت داخلی
افغانستان بود که آغشته به ايده رويزيونيزم بوده است .طوريکه از سال 1343
–  1357تمام اوراق ونوشته ھای شان را ورق زنيم به خوبی ديده ميشود که
ھمه در وصف ظاھرشاه وقانون اساسی اش وبعد در وصف سردارداود خان
ميباشد وبه توده ھا ھم تبليغ می نمودند که می شود اين رژيم ھا را از طريق
اصالحات در جھت منافع توده ھا سوق داد .اين توصيف ھا تا زمانيکه منافع
سوسيال امپرياليزم تقاضا می نمود به پيش برده شد ،اما زمانيکه تمايالت غربی
به رژيم داود خان پيدا شد يک شبه داود خان فاشيست  ،مستبد و خاين گرديد،
وتوسط کودتای روسی سرنگون گرديد.
چرا دار و دسته " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " با ديگرگون نشان دادن
واقعيات افغانستان از رژيم فاشيستی و ضد خلقی داود خان با شدت تمام دفاع
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نمودند ؟ چرا اين دارودسته در سال ھای  1352- 1343با تمام نيرو از رژيم
شاھی دفاع نموده وبه مداحی پرداختند ؟ پاسخ به اين مسئله بسيار ساده است .
ھر زمانيکه منافع سوسيال امپرياليزم روس در ميان بود  .ايشان وظيفه جز
خدمت به ارباب را نداشتند .
رويزيونيست ھای " خلق " و پرچم در طول دوران مبارزاتی شان ھميش
به عنوان اعتصاب شکن کار نمودند و بخصوص بعد از کودتای  26سرطان
 1352که زندگی توده ھا ھمه روزه بد تر شده ميرفت و توده ھای زحمتكش
عليه رژيم فاشيست داود دست به اعتراضات گسترده زدند از جمله اعتصاب
کارگران فابريکه نساجی در سال  1352و اعتراض و نارضايتی خورد
ضابطان اعتصاب پسته چين ھا ھمراه با پائين کشيدن و پاره نمودن عکس
داودخان وھم چنين جنبش دھقانان باميان ،بدخشان ،پکتيا ،پنجشير و لغمان .اين
حرکات رژيم را ھراسان نمود و با طرح قانون جزا )رويزيونيست ھای
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" با تمام نيرو از آن به پشتيبانی بر خاستند (
توانست که جلو تمامی اين اعتراضات را بگيرد و باندھای رويزيونيستی
"خلق" و پرچم به عنوان اعتصاب شکن و به انحراف کشاندن جنبش ھای
کارگری ،دھقانی و روشنفکری وارد صحنه گردد وتوده ھا را بطرف سازش و
اتحاد با رژيم داودخان دعوت نموده و از قانون جزا به دفاع برخواستند و با
ھمکاری با داود خان موفق گرديدند که قيام ھا را خاموش نمايند.
جنرال عظيمی درباره تقويت اردو بعد از کودتای  26سرطان  1352توسط
روسھا می نويسد  " :اردو با آمدن مجدد سردار محمد داود در راس دولت و
وزارت دفاع کشور ،بازھم بطرف عصری شدن گام نھا د و با گذشت ھر روز
از کمک ھای بيشتر نظامی اتحاد شوروی مستفيد گرديد .ھنوز مدت کوتاھی از
پيروزی کودتا نگذشته بود که ھيات بزرگ اتحاد شوروی مرکب از جنراالن و
مقامات عاليرتبه نظامی اتحاد شوروی تحت رياست مارشال ويدی سولوفسکی
بنا به دعوت محمد داود خان به افغانستان آمد  ...ھيات مذکور بعد از مالقات با
محمد داود واستماع نقاط نظر نامبرده که مجھز ساختن ھرچه بيشتر تحرک
بخشيدن وارتقا بخشيدن قابليت رزمی اردو بود ،بکار خويش آغاز کرد  .اين
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ھيات از گارد جمھوری افغانستان درارگ ديدن نمود .از قطعات و جزتام ھای
بزرگ مرکز مانند فرقه  8 ، 7قوت ھا  4و  15زرھدار قول اردوی سوم
گرديز ،ميدان ھوايی خواجه رواش و بگرام ديدن نموده ،کمبودھا ،کاستی ھای
و پرابلم ھای قطعات و جزتامھای بزرك قوای امنيتی و ھوائی کشور را ياد
داشت نموده وھمراه باھيات افغانی مشترکا باالي تشکيل جديد اردوی افغانستان
بيشتر از دوھفته کار نمودند  ...بعضی جزوتامھای عالوگی محاربوی و
تاميناتی در تشکيل اردو گنجانيده شد واسلحه وتخنيک جديد وجديد تردر تشکيل
اردو اضافه گرديد .مانند راکتھای سبک دافع ھوايی "ستريال – يك" و "ستريال
 دو" درتشکيل فرقه ھاي پياده  ،ايحاد تانگ در تشکيل قول اردوھای قندھار،گرديز ،اکمال لوای  4و  15با تانکھای  T-62تشکيل کندک ھای مفرزه ھای
ھوايی با طيارات نوع سو  22وميگ  21درقوت ھای ھوايی افغانستان
وغيره .ھمچنان ھيات قراردادی را در زمينه فرستادن متخصصين ومشاورين
نظامی الی سطح قول اردوھا و قطعات زرھدار ،قوای زمينی با جانب افغانی
عقد نموده و متعھد شد که درخصوص کادرھای مسلکی ونظامی اردوی
افغانستان سعی اھتمام به خرج داده ،تکتيک محاربه در اراضی کوھسار
افغانستان به آنھا آموزش دھد ومطابق شرايط اقليمی واراضی تئاتر محاربوی
شرق ميانه ،خصوصيات تدريسی خود را عيار سازند و تعداد بيشتر محصلين
نظامی افغانی را به پذيرد")  ( 95به ھمين ترتيب جنرال عظيمی در صحفه 99
ھمين کتابش اشاره به "موجوديت روز افزون مشاورين" دارد ومعترف است
که با " پخش و پال شدن" آنھا درين اردو و "مراجعت فارغ التحصيالن"
زمينه ساز رشد افکار و عقايد رويزيونيست ھا در داخل اردو گرديده است  .او
می نويسد  " :موجوديت روز افزون مشاورين شوروی وپخش وپال شدن آنھا
قطعات و جزوتامھای دوردست اردو و مراجعت فارغ التحصيالن از اکادمی
ھای شوروی و کشورھای ديگر نيز باعث تکانه نيرومندی در جھت راه يابی
افکار نوين وعقايد مختلف سياسی در اردو گرديده بود " .
ازنقل قول فوق به خوبی مشخص ميشود که چرا رويزيونيست ھا اينقدر آستان
بوسی بدرگاه فاشيستی داود خان داشتند وبرايش کف زده و گلو پاره نمودند .
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اينھا ھمه بخاطر " کمک ھای بيشتر نظامی اتحاد شوروی " و "عصری
نمودن اردو " برای سرکوب جنبش ھای آزاديبخش توده ھا در جھت
برآوردن اميال شوم سوسيال امپرياليست ھا بود  .روی ھمين ملحوظ است که
" ھيات بزرگ اتحاد شوروی مرکب از جنراالن ومقامات عاليرتبه نظامی "
به افغانستان می آيند  .اصل ھدف اين ھيا ت عبارت بود از فرستادن ھرچه
بيشتر متخصصين ومشاورين نظامی از شوروی به افغانستان  ،که دراين زمينه
موفق به عقد قرار داد با داود خان می گردند  .اين قرار داد زمينه ساز آن شد
که روس ھا برای روان نمودن متخصصين ومشاورين نظامی دست باز داشته
وھم چنين برای " تربيه کادر ھای مسلکی ونظامی اھتمام " به خرج داده واين
اردو را حسب دلخواه وطرح پالن ھای استعماری شان تربيه نموده وسوق و
اداره نمايند .طبق اظھار جنرال عظيمی روس ھا موفق گرديدند که افکار و
عقايد رويزيونيستی شانرا توسط ھمين متخصصين و مشاورين نظامی در بين
اردوی افغانستان ترويج نمايند .که تمام تالش ھای شان در کودتای  7ثور
 1357به نتيجه رسيد ومزدورانش را بر اريکه قدرت رساند  .تا اينکه در 6
جدی  1357به اشغال مستقيم اين کشور پرداخت .لنين صفت مشخصه
امپرياليزم را اين طور تعريف ميکند  " :ولی صفت مشخصه امپرياليزم يعنی
سرمايه داری انحصاری که فقط در قرن  20به نضج نھايی خود رسيد بنابه
خواص اساسی اقتصادی خود ،حداقل صلحدوستی وآزاديخواھی وحداکثر
تکامل ھمه جايی دستگاه نظامی است " (96) .دقيقا تمام صفات توصيف شده
لنين درباره امپرياليزم را ميتوان در سيما وعملکرد سوسيال امپرياليست ھای
روسی ديد .تمام اين " دوستی" که ظرف مدت  37سال يعنی از سال 1334
) 1955م ( الی سال  1992 ) 1371م ( ادامه داشت  .درخدمت رژيم ھای
ارتجاعی که نماينده فيودال – کمپرادوران بيروکرات بودند قرار داشت وطبق
نقشه وپالن سوسيال امپرياليست ھا در جھت تامين منافع شان بکار رفت  .اين
عمل " دوستانه " روس ھا کمک به رژيم استبدادی سر سپرده وکشتار ميليون
ھا افغانستانی بخصوص در سال ھای دھه  60شمسی گرديد .
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اينک می بينيم که روس ورژيم داود چه ھدفی را از "تکميل و تجھيز" اردوی
افغانستان داشتند .رژيم فاشيستی داود در اولين قدم اعتصاب کورس ،احتياط
را شکستاند ،جنبش ھای دھقانان لغمان ،باميان ،بدخشان و پنجشير را سرکوب
نمود و يکتعداد شان را بدار آويخت يعنی آنھا را دربازار گلبھار گوشمالی داد.
تظاھرات کارگران نساجی بگرامی را سرکوب نمود ،اعتصاب کارگران
سرويس را نيز در نطفه خفه نموده وزندان ھا را مملو از زندانيان سياسی
نمود .زندان پلچرخی به فرمان او بنا گرديد ،پسته چين ھای پسته لق را
وحشيانه سرکوب نمود ،محصالن وطنپرست پوھنتون کابل را به زندان
انداخت ،استادان شريف پوھنتون کابل را طرد نموده ،ولی قاتل سوم عقرب
 1343را با عزت تمام به ايتاليا روان نمود ،ھزاران ھزار دالر به ظاھرشاه و
خانواده منحوسش به ايتاليا فرستاد ،موسی شفيق اين خاين به ملت را تبرئه نمود
وآزاد گذاشت .دھھا ھزار تن از دھقانان را مجبور به ترک وطن نمود تا به
کشورھای ھمسايه وخليج فارس سفر کنند . ...
داود در اواخر قانون جزا را در معرض اجرا گذاشت ،مخالفين خود را محکوم
به اعدام ،حبس ابد وجريمه نقدی  ...نمود  .قانون اساسی را به جلسه فيوداالن
و تاجران دالل ) لويه جرگه ( برد وازآن فتوا گرفت .سرمايه ھای گزاف
خارجی را وارد افغانستان نمود و افغانستان را به نيمه مستعمره کامل
امپرياليستھا و بخصوص سوسيال امپرياليزم روس مبدل گردانيد .داود
ورژيمش به تحميق توده ھا پرداخت ورژيمش را سوسياليزم اسالمی خواند .
در تبليغ وترويج اين ايده رويزيونيست ھای " خلق " و پرچم از ھمه پيش
گام تر بودند  .باالخره رژيم داود خان دھقانان را رسما برده واسير فيوداالن
گردانيد .تمام اين عملکرد ھای رژيم فاشيستی داود از حمايت و پشتيبانی
"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" و سوسيال امپرياليستھای روسی
برخوردار بود  .طبق اظھاريه جنرال نبی عظيمی که خود يکی از جنرال ھای
بلند پايه "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" ميباشد .افغانستان ديگر بعد از
کودتای  26سرطان  1352کامال از لحاظ نظامی وابستگی به شوروی پيدا
ميکند ،وتعليم نامه نظامی افغانستان تغيير می يابد يعنی از سبک تعليمات
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نظامی غربی به سبک تعليمات نظامی شوروی تغيير ميخورد  .که تغيير اين
سيستم تعليمی نظامی وتقويت وتجھيز اردو يا بقول جنرال عظيمی "عصری
نمودن اردو" طبق پالن ونقشه ھای پليد روس ھا به پيش ميرفت  .تا اينکه بعد
ازکودتای  7ثور  1357تعليمات نظامی "تکتيک ھای محاربه دراراضی
کوھسار افغانستان" که به اردو از طرف روس ھا آموزش داده شده بود
درعمل پياده گرديد .روسھا دقيقا ميدانستند که در کشورھای زير سلطه ھمواره
جنگ ھا عليه امپرياليزم ومرتجعين داخلی از دھات وکوه پايه ھا شروع
ميشود .برای اينکه بتواند در زمان بروز اين حادثه از آن جلوگيری نمايد  .لذا
به تعليم وتربيه اردو پرداخت " تکتيک ھای محاربوی كوھستاني رادرقدم
اول به ايشان آموخت  .اما غافل ازاينكه ھرگاه يك ملت كوچك به پا خيزد
ميتواند كه بزرگترين ابر قدرت را شکست دھد وتاريخ بارھا اين امر را تثبيت
نموده است  .مائو ھميش روی اين مطلب پافشاری داشت که " تجربه ما آن
است که اتکاء به مردم بعالوه يک رھبری عمدتا صحيح مارا قادر ميسازد که
يک ارتش مجھزتر با تجھيزات ضعيف تر خود شکست دھيم " )  ( 97مائو اين
امر را دراين قانون پايه ای خالصه نموده ومی نويسد  " :نيروھای کوچک
مرتبط با مردم قدرتمند ميگردند در حالی که نيروھای بزرگ بر ضد مردم
ضعيف ميگردند ".
زمانيکه رويزيونيست ھای شوروی به نقش امريکا درجنگ پر بھا می دادند و
می گفتند که امريکا دارای سالح ھسته ای وتکنولوژی برتر است  ،بايد که به
تکنولوژی پيشرفته و مدرن دسترسی پيدا نمود و بعدا با امريکا به مقابله
برخواست ما ئو در رد الطائالت رويزيونيست ھا نوشت که " ما تکنولوژی
پيشرفته را اتخاذ خواھيم کرد ولی اين نمی تواند لزوم اجتناب ناپذير بودن
تکنولوژی عقب افتاده برای يک دوره را منتفی سازد .ازآنجا که تاريخ آغاز
شد در جنگھای انقالبی ھمواره کسانی پيروز شده اند که سالح شان ناکافی
بوده است وآن ھای بازنده شده اند که از نظر تسليحاتی برتری داشته اند  .طی
جنگ داخلی ما ،جنگ مقاومت ضد ژاپنی وجنگ رھايی بخش  ،ما فاقد قدرت
سياسی سراسری و زرادخانه مدرن بوديم ،اگر کسی نتواند بجنگد مگر اينکه
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مدرن ترين سالح ھا را داشته باشد چنين چيزی معادل خلع سالح کردن خود
است " )به نقل از خدمات فنا ناپذير مائوتسه دون  ،فصل دوم  -صفحه (95
تاريخ اين مطلب را بدرستی به اثبات رساند که "حزب دموکراتيک خلق
افغانستان" از مسند قدرت به زير کشيده شد وارباب امپرياليستی اش را وادار
به عقب نشينی نمود ،اصل اساسی تاريخی اينست که ھرگاه يک کشور کوچک
ويا ملتی ضعيف جرات نمايد که به مبارزه بر خيزد وسالح به کف گيرد وبه
قدرت خود اتکاء کند و بجنگد تا سرنوشت خود وکشورش را بدست گيرد ،يقينا
که به ھر نيروی ارتجاعی که تا دندان مسلح باشد پيروز می گردد.
رويزيونيست ھای "خلق" و پرچم ھيچگاھی به نيروی توده ھا ايمان نداشتند و
متکی به سوسيال امپرياليزم و خاندان منحوس شاھی بودند و فکر می کردند که
از اين راه می توان بر اريکه قدرت تکيه زد و ھميش بر مسند قدرت باقی ماند.
بر راستای ھمين خط و مشی انحرافی بود که پارلمان شاھی را ستوده و شاه را
مترقی ترين شاه جھان خواندند اما زمانيکه منافع ارباب شان تقاضا نمود در
کودتا شرکت نموده "مترقی ترين شاه جھان" را خلع يد نموده و به ساز
جمھوريت رقصيده و نوشتند  " :از آنجائيکه رژيم جمھوری از لحاظ تاريخی و
سياسی گاميست بزرگ و مترقی و می تواند در عرصه تغيير نظام کھنه
اقتصادی – اجتماعی کشور نيز تاثيرات متقابل و مثبت وارد نمايد ،از آنجائيکه
جمھوری جوان افغانستان می تواند راه را برای مردم کشور بسوی ترقی و
آزادی بگشايد ،از آنجا که بيانيه شاغلی محمد داود تحت عنوان خطاب به مردم
افغانستان وطنپرستانه و مترقی است  ،لذا ح  .د  .خ  .ا  .تائيد و پشتيبانی
روشن و قاطع خود را از آن بر اساس اصول وطنپرستانه )بخوان ميھن
فروشانه( خويش ابراز می دارد" ) .به نقل ازياد داشتھای سياسی و رويداد ھای
تاريخی ص ( 260

ديده می شود که رويزيونيست ھای "خلق" و پرچم با چه طمطراقی کودتای
فاشيستی داود را " گامی بزرگ و مترقی" می نامند و معتقدند که اين کودتا
برای " تغيير نظام کھنه اقتصادی – اجتماعی کشور " می تواند نقش مثبتی را
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بازی نمايد .در ھيچ جايی از نوشته ھای شان ماھيت دولت تحليل و تجزيه
نگرديده و با ھمين گلی گوئی ھا است که ھميشه مردم را فريب داده و ميدھند.
حال آنکه با کودتا ھيچ تغييری در سيستم دولتی بوجود نيامد ،ارتش دست
ناخورده باقی ماند رژيم کودتا اساسا از نظر ماھيت طبقاتی خود ارگان و افزار
ستمگری فيوداالن وتاجر بيروکرات باقی ماند .
درباره اينکه داود و خاندان سلطنتی ،جنايت کار و شئونيست بودند ھيچ
وطنپرستی نمی تواند ذره شک و ترديد کند .اما با اين ھمه خيانت و جنايت
بيشمار اين خانواده باز ھم " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " سر به آستان
اين خانواده سائيد و به پا بوسی شان شتافت و از آنھا توصيف و تمجيد نمود.
اين ھمه آستان بوسی بدرگاه خاندان سلطنتی و رژيم شاھی و بخصوص
توصيف و تمجيد کودتای  26سرطان  1352نه بخاطر منافع توده ھای
زحمتکش بلکه بخاطر منافع سوسيال امپرياليزم شوروی بود که داود چه در
زمان صدارت و چه در زمان رياست جمھوری پالن ھای شوم تزار ھای نوين
را در افغانستان پياده می نمود  ،تا زمانيکه به اين امر وفا دار بود  ،شخص
ملی  ،مترقی  ،ميھن پرست و دارای اعتقاد ات " سوسيالستی " بود!  ،اما
زمانيکه از اين امر سر پيچی نمود  ،خائن  ،ظالم  ،شئونيست و فاشيست قلمداد
شد .اينست نشانه از " وطنپرستی " و " انقالبی " بودن " حزب دموکراتيک
خلق افغانستان " و وفاداری شان به منافع ملی کشور ؟ !!
از نظر " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " ارتباط با دم و دستگاه ارتجاعی
طبقه حاکمه و چاکر منشی ھمانا " ميھن پرستی " است اينھا " ميھن پرستی "
را تا سرحد چاکر منشی بدربار امپرياليزم و ارتجاع پائين می آورند .چنانچه
از ارتباط خويش با اين دم و دستگاه و شرکت در کودتا نمی توانند چشم پوشی
کنند  .کشتمند روابط پرچمی ھا را با داود چنين طرح می کند  " :در ارتباط با
روابط حزب با گردانندگان رژيم جمھوری بايد متذکر شد که  :از گذشته ھا ،
ميان دوکتور محمد حسن شرق و يک حلقه ھوادار پرچمی ھا روابط نزديک و
دوستانه وجود داشت  ...و دوکتور شرق پس از کودتا  ،مناسبات خويش را با
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حلقه متذکره نزديکتر و محکمتر ساخت  .اين حلقه از گذشته ھا ھم چنان با
ببرک کارمل در تماس و تفاھم بود  .از سوی ديگر  ،شماری از نظاميان بويژه
احمد ضياء مجيد و برخی از شخصيت ھای فرھنگی  ،بويژه اکرم عثمان که با
محمد داود ھمسوئی داشتند  ،با مير اکبر خيبر نيز دارای مناسبات دوستانه
بودند  .افزون بر آن فيض محمد که عضو کميته مرکزی و عضو حکومت
محمد داود بود  ،در آغاز يکتن از عالقه مندان حزب ) پرچمی ھا( شمرده می
شد و سپس به عضويت حزب پذيرفته شد  ...سيد عبداالله وزير ماليه و سپس
معاون صدر اعظم و يکی از مھره ھای اصلی رژيم  ،در آغاز مرحله اندکی
خوشبينی نسبت به پرچمی ھا ابراز می داشت  ،ولی بزودی در موضع مخالف
با آن قرار داشت " ) (98ھرگاه يک اندازه به نقل فوق دقيق شويم به خوبی
مشخص می شود که روابط پرچمی ھا با رژيم داود خان به شکل زنجيری
وجود داشت  .اين روابط کامال از طريق افراد بلند پايه پرچمی ھا مانند دو
کتور حسن شرق  ،اکرم عثمان  ،ببرک کارمل  ،مير اکبر خيبر گردانندگی می
شد .که از جمله افراد نامبرده ببرک کارمل  ،دوکتور حسن شرق و اکرم عثمان
عضو کا  .جی  .بی بودند.
در اينجا کشتمند می گويد "فيض محمد که عضو کميته مرکزی و عضو
حکومت داود بود در آغاز يکتن از عالقه مندان حزب ) پرچمی ھا ( " بود در
حاليکه جگرن فيض محمد که فرد فعال در کودتا بود از جمله ای اعضای
برجسته پرچمی ھا بشمار ميرفت .جنرال عظيمی که خودش پرچمی است
ميگويد که داودخان بعد از کودتا کميته مرکزی خويش را تشکيل داد که خودش
به صفت رئيس و دوکتور محمد حسن شرق به حيث منشی کميته مرکزی تعيين
گرديد و بقيه اعضای کميته مرکزی  14نفر بوده که ازجمله  14نفرشان  4نفر
آنھا )جگرن فيض محمدعضو پرچم،جگرن پاچا گل وفادارعضو خلق ،جگرن
خليل ﷲ و عبدالحميد محتاط که بعدا ستمی شدند( خلقی پرچمی بودند .ھر چھار
نفر فوق بنا بقول عظيمی در پست ھای کليدی وزارت داخله ،وزارت
سرحدات ،رئيس ارگان لوای  88توپچی و وزارت مخابرات تعيين گرديدند.
)مراجعه شود به صفحه  93کتاب اردو و سياست(
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آقای عظيمی از نقش خود در کودتای  26سرطان  1352انکار نمی کند ميگويد
که "من نيز به دو رتبه ترفيع نايل گرديدم" گرچه آقای کشتمند ھم از نقش
پرچمی ھا در کودتا انکارنمي کند .ولی می کوشد که آنرا خيلی کوچک جلوه
دھد و طوری بيان نمايد که رھبری حزب از کودتا خبر نداشتند .طوريکه قبال
ھم تذکار رفت که نه تنھا کارمل بلکه تره کی ھم توسط داکتر حسن شرق در
جريان کودتا قرار داشت و کارمل شخصا با داود خان در اين باره مذاکره
نموده است .کشتمند نقش پرچمی ھا را در کودتا چنين توضيح می دھد " .شايان
تذکر است که ھوا خواھان پرچمی ھا در دستگاه اداری جمھوری محمد داود،
به درجه اول وفاداران جدی شخصي وی شمرده می شدند .چنانکه  :آنان از
پالن کودتا ،قبل از وقوع آن ،حزب را مطلع نساخته بودند .ولی پس از گذشت
زمان به ميزانيکه رژيم جمھوری محمد داود گرايش ھا نوسانی ميافت و چھره
منفی به خود می گرفت .ھوا خواھان و عالقه مندان پرچمی به اعضای وفادار
حزبی تغييرموضع می دادند " .در اينجا صريحا آقای کشتمند به نقش پرچمی
ھا در کودتا معترف است .او می خواھد که رھبری را تبرئه نموده که از وقوع
کودتا اطالعی نداشتند و اعضای حزب ھم قبل از وقوع کودتا حزب را در
جريان قرار ندادند .اما قضيه اينطور نيست ،حسب مسايل تشکيالتی ھر عضو
حزب که بخواھد کاری را انجام دھد فقط با فردی که در ارتباط است گزارش
می دھد ،نه تمام اعضای حزب که اين ارتباط گيری توسط دوکتور محمد حسن
شرق وجود داشته و اعضای رھبری حزب کامال در جريان کودتا قرار داشته
و به ھمين لحاظ سھم فعال را در کودتا داشته و در کورسی ھای بلند دولتی
تکيه زدند .در جای ديگر ھمين کتابش صفحه  263آن می نويسد " :در ھر
حال نظريات ھر چه باشد  ،ولی واقعيت سر سخت اينست که کودتای 17
جوالی محمد داود به تشخيص و ابتکار خود وی سازمان داده شده و انجام
گرديده بود .دست داشتن اتحاد شوروی و بويژه سھمگيری پرچمی ھا در آن
يک افسانه محض است .و صرف از روی تخمينات  ،حدسيات  ،قياس ھا و
قرينه سازی ھای ناشی از بد گمانی ساخته و پرداخته شده است ".
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اينجا بايد ازآقای کشتمند پرسيد که کدام يک از گفته ھای تان صحت دارد ؟ نقل ھای
صفحات  252-251و يا نقل صفحه  263شما ! درحاليکه آقای دستگير پنجشيری
وجنرال عظيمی به نقش خلقی ،پرچمی ھا درکودتا معترف اند آيا بحث آنھا ھم
"حدسيات  ،گمانھا وقرينه سازی " است ،يا واقعيت ؟ درحاليکه پنجشيری معتقد
است  ،کسانيکه کودتای  26سرطان را به پيروزی رساندند وداود را بمقام رياست
جمھوری رساندند باالخره بدون اينکه برای شان نقشی قايل شود آنھا را از مقامات
بلند پايه کميته مرکزی وحکومت تصفيه کرد .اولين نفر عبدالحميد محتاط وزير
مخابرات بود که ھمزمان با محتاط اکبر مقصودی رئيس ارکان قوای ھوائی دگروال
توره خان پنجشيری رئيس ارکان قول اردوی قندھار و بيش از سی تن از ھواداران
محتاط از وظايف نظامی برکنار شدند ودرمنازل خود "نظر بند" گرديدند .چندی بعد
پاچا گل وفادار وزير سرحدات وفيض محمد وزير امور داخله نيز از کار برکنار شده
وبه سفارت ھای ليبيا و اندونيزيا تعيين شدند .به اين ترتيب قريب  250نفر از افسران
تحصيل کرده شوروی عمال بی نقش از کار برکنار شدند.
برای کاھش درجه وابستگی اردوی افغانستان داود تصميم گرفت تا افسران افغانی
را به ھند ،ترکيه ،مصر واياالت متحده امريکا به خاطر فراگرفتن تحصيالت نظامی
روان کند).به نقل از ظھور وزوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان صفحه ( 207
جريان حوادث بخوبی بيانگر آنست که "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"
درکودتای  26سرطان  1352نقش فعال داشته وتازمانيکه داود خان حسب پاليسی
سوسيال امپرياليزم به پيش ميرفت با وی ھمکار بوده و از جمھوری داود بی دريغانه
دفاع نمودند .زمانيکه داود تمايالت غربی پيدا نمود  ،اين تمايالت به مزاج روس
خوش نخورد واز درمخالفت با داود بر آمد .داود به يقين می دانست که "حزب
دموکراتيک خلق افغانستان " نماينده گان فکری – سياسی روس ھا در داخل کشور
است  ،لذا به کنار گذاشتن ايشان از ارگان ھای دولتی اقدام نمود  .اين نحوه برخورد
وتصفيه خلقی  ،پرچمی ھا از دستگاه دولتی زمينه ساز سقوط رژيمش را سريعتر
ساخت.
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