
              

   بھ بھانھ چھلمین سال پیروزی  انقالب افغانستان  
       اصالحات ، انقالب  و آشتی ملی                                      

                                                                                 طیار یزدان پناه لموکی     

      

   پیش ازیاد کردن  از چھـلمین سـال انـقالب ثـور( اردیبھشت )1357  افـغانسـتان ، شـایستھ اسـت نخسـت بـھ 
سیر تــحول اجــتماعی آن کشور، بــھ ویژه از دوره شــاه امــان هللا خــان ( 1919 – 1929 ) کھ عــصر او 
آوازه بــھ "دوران امــانی" دارد ، اشــاره شــود زیرا در درک ھــمھ جــانــبھ ســرشــت خــلقی انــقالب ثــور ، و 
ارزیابی رویدادھـای سیاسی – اجـتماعی این کشور، بـھ ویژه جھـت شـناخـت جـریان ھـا و شخصیت ھـای 

ترقی خواه  در برابر نظام ھای فئودالی و ما قبل فئودالی  تاثیربسزا دارد . 

     بـنا بـراین ، الزم اسـت پیش تـر بـھ دو رویداد مـھم دوره امـان هللا خـان غـازی ، بـنا بـھ داشـتن مـاھیت  
آزادیخواھی و اسـتقالل طلبی ، اشـاره  شـود کھ حیات سیاسی افـغانسـتان را بـھ " تـقریِر آزادی خـواھـان و 
نیروھـای میھنی "، بـھ طـور چشمگیر تـحت تـاثیرخـود قـرارداد وحتی مـرتـبھ و تـوقـع تـرقی خـواھی  را تـا حـد 

قابل توجھی ارتقا داد.  

    در واقـع افـغانسـتان از دوره امـان هللا خـان تـا انـقالب ثـور  دسـتخوش دو رویداد مـھم اجـتماعی از بـاال بـھ 
پـایین ، بـا دو رویکرد از سـوی  حکومـت ھـا ( شـاه امـان هللا خـان و محـمد ظـاھـر شـاه ) شـد کھ دارای دو 
ھـدف جـدا از ھـم بـودنـد ، نخسـتین رویداد ، دارای سـمت گیری مـردمی بـا حـفظ وضـع مـوجـود ، و دیگری 

اصالحاتی در جھت بقای نظام سلطنتی بود.  

       شـایستھ یاد آوری سـت ، از جـملھ مـھم تـرین اقـدام در دوره شـاه امـان هللا خـان ، جـنگ اسـتقالل طـلبانـھ 
افــغانســتان بــا بــریتانیا بــود کھ در طی ســھ نــبرد از ســال 1839 میالدی آغــاز گــردیده  ، و درآخــرین 
رویارویی بـھ تـاریخ 1919  مـربـوط بـھ دوره سـلطنت شـاه امـان هللا خـان غـازی ، بـااتـحاد ی فـراقـومی  ، کھ 
کھ آمیختھ بـھ احـساسـات ملی ووطـن دوسـتی بـود ، بـھ پیروزی چـشم گیری نـائـل آمـد .ھمسـبتگی قـومی و ملی 
در شـرایطی شکل گـرفـت کھ 90 در صـد مـردم بیسواد بـودنـد بـا این ھـمھ ، مـردم افـغانسـتان تـجاوز و اشـغال 
گـری را بـھ عـنوان یک تـوھین ملی نمی تـوانسـتند بـپذیرنـد   شـاه امـان هللا خـان پـس از امـضای سـند صـلح از " 
مـردم کشورش خـواسـت تـا از این روز بـھ مـثابـھ جـشن ملی اسـتقبال نـمایند ." غـالـب مـنابـع تـاریخی افـغانسـتان ، 
شـاه امـان هللا خـان را " مـردی روشنفکر ، صـاحـب نـظر و مـردم دوسـت دانسـتھ انـد کھ بـھ اعـتالی کشورش 

سخت دلبستھ بود .1  

     دومین اقـدام دوره امـانی ، تحـرک تـرقی خـواھـانـھ ای بـود کھ بـھ طـور آگـاھـانـھ و انـسانی از جـانـب شـاه و 
ھمسـرش شھـبانـو ثـریا طـرزی مـلقب بـھ " شـاه خـانـم " 2 و جـمعی از میھن پـرسـتان ، ھـمراه بـا حـمایت گسـترده 
مـردمی کھ پـس ازاسـتقالل در راه پیشرفـت کشور در پیش گـرفـتھ شـد، بـاید یاد کرد  و آن  "فـراھـم آوردن 
رفـاه مـدنی و رشـد عـلوم و فـرھـنگ " بـود.  بـدیھی سـت وقتی مـردمی آزادیخواه و اسـتقالل طـلب ، قـابلیت و 
شـایستگی ھـای خـود را درگسسـتن زنجیر اسـارت  نـشان می دھـند بـرآوردن مـطالـبات انـباشـتھ شـده آنـان و 
آمـوزش و روشـنگری شـان ( بسـتر دانـایی ) در امـور اجـتماعی و فـرھنگی ... بـھ عھـده رھـبری آن جـامـعھ و 
مجـموعـھ نیروھـای مـترقی و میھنی سـت . این امـر در دوره امـانی بـا ھـمت محـمود خـان طـرزی ، ژورنـالیسم 



بـلند آوازه ی دوران امـان هللا خـان و دخـترش ، ملکھ ثـریا طـرزی ھمسـر شـاه غـازی سـت ، اولین زنی کھ  
در لـویی جـرگـھ کشف حـجاب کرد ، صـورت گـرفـت کھ شـرح کوتـاه آن " روبـند گیری "در زنـدگینامـھ اش 
چنین آمـده " پـس از جـشن اسـتقالل در سـال 1928 ، لـویی جـرگـھ تـدویر یافـت کھ در آن یکھزار و یک 
نـماینده از سـراسـر افـغانسـتان اشـتراک ورزیده بـودنـد ... در روز سـوم  لـویی جـرگـھ بـعد از آن کھ [ امـان هللا 
خـان ] حـقوق زنـان بـا مـردان را مـساوی اعـالم کرد ملکھ ثـریا از جـا بـلند شـد و چـادر نـازک خـودرا کھ بـر 
روی کشیده بـود از سـر گـرفـت و ھـمان جـا پـاره کرد حـاضـرین بـا کف زدن این عـمل او را تـایید کردنـد." 
الزم بـھ یاد آوری سـت در آن زمـان " زنـان را گـاھی وقـت ھـا بـا گـاو و اسـب و خـر و غـلھ مـبادلـھ می گـردید 
" 3  گفتنی سـت ملکھ ثـریا بـاانـتشارنشـریھ ارشـاد الـنسوان در راه روشـنگری افکار زنـان و ارتـقا آگـاھی شـان 
تـاثیر بسـزایی بـر جـا گـذاشـت و ھمچنین تشکیل انجـمن حـمایت از زنـان  را  ھـمراه بـا مشـروطـھ خـواھـان ، 
روشنفکران پیشگام و عـدالـت خـواه راه انـدازی کرد . نکتھ ای کھ نـباید فـرو گـذار کرد " لـغو بیگاری و 
بـردگی سـت کھ در این راه گـام ھـای بـلندی بـر داشـتھ انـد "4. فـزون بـراین  امـان هللا خـان بـا آوردن " فـابـریک 
ھـا و مـوسـسات تـولیدی از کشورھـای خـارجی و نیز رونـق دادن بـھ امـر تـجارت ، چـاپ و تـبدیل واحـد پـول 
روپیھ بـھ واحـد افـغان ..." انگیزه ھـای بـودن را بـا راه انـداخـتن کسب و کار قـوت بخشید و ھمچنین بـا بـھا 
دادن بـھ امـر دانـش و فـرھـنگ ، جـامـعھ راکد و مـانـده در سکون مـناسـبات فـئودالی ، ھـمراه بـا مـوانـع پـر شـمار 
و کاھـنده روح و روان کھ در بـطن چنین جـامـعھ ای نـھادینھ شـده اسـت  ، بـھ ھیجان و تحـرک وا داشـت . 
آنـان نخسـتین مـدرسـھ دخـترانـھ را پـایھ گـذاری کردنـد ( 1924). گـروھی از دخـتران را بـھ خـارج فـرسـتادنـد... 
این طـوربـھ نـگاه می آید  تـاثیر انـقالب اکتبر، بـنا بـھ ارسـال پیام ھـا از جـانـب شـاه امـان هللا خـان ، مـراودات و 
دیدار سـفرا بـا رھـبران شـوروی جـوان را، نمی تـوان از نـظر دور داشـت . چـنان کھ پـس از اعـالم اسـتقالل 
افـغانسـتان از بـریتانیا در سـال 1919 " دولـت روسیھ ی فـدراتیوبـھ اعـالمیھ ی اسـتقالل افـغانسـتان بـھ سـرعـت 
واکنش نـشان داد  در مـاه مـارس 1919 شـورای کمیسارھـای مـردمی شـوروی فـرمـانی را در بـاره شـناخـت 
رسمی اسـتقالل افـغانسـتان تـصویب کرد ... بـھ ِویژه پـس از پیروزی بـلشویک ھـا در جـنگ داخـلی ، امـان هللا 
خـان ھـم در افغنسـتان  دسـت بـھ اصـالحـات بـلند و مـترقی زد ... از مـتخصصان شـوروی در کشور سیستم 
تـلگراف و تـلفن را مـروج نـموده ، حـجاب زنـان را رفـع کرده ، بـاشـدت علیھ رھـبران مـذھـبی عـمل نـموده و 
حتی مکاتـب دخـترانـھ ایجاد کرد ... و ھـم چنین نـظامیان نیروی ھـوایی شـوروی ، شـورش ھـایی کھ علیھ 
امـان هللا خـان  بـھ تحـریک انگلیسی ھـا  بـھ راه افـتاده بـود از جـملھ در سـال 1924، مـواضـع شـان را بـمباران 

کردند . "5  

    از دیگر نکتھ ھـای قـابـل اشـاره ، دشـواری ھـای مـبارزه آزادیخواھـان دوره امـانی سـت ، کھ شـاید نـتوان 
بـھ وضـوح آن را ، بـھ خـاطـر داشـتن مـردمی بسیار بـاورمـند و دارای عـادات و رسـوم و سـنت ھـای قـومی – 
قبیلھ ای و خـرافـھ گـری ھـای مـانـده از کھن ، تبیین و یا تشـریح کرد مـنتھا  واکنش ھـای تـند نیروھـای ارتـجاع 
داخـلی ، مـنطقھ ای وبـھ ویژه نـقش بـریتانیا بـا شـناخـت دقیق و کامـل از این نـقطھ ضـعف ھـای اجـتماعی  و 
بھـره گیر سیاسی از آن بـاورھـا در بـرابـر تحـرک ھـای تـرقی خـواھـانـھ ، می تـوان شـاھـد مـثال آورد  کھ از 
جـملھ ی آن بـرخـورد مـھم و تـاثیر گـذار شھـبانـو ثـریا طـرزی سـت کھ بـا بـرداشـتن بـرقـع از رخ در لـویی جـرگـھ 
، تـابـوی مـوھـوم و شـوم سـده ھـا را شکست . بـدون تـردید چنین گـام مھمی دسـتاویز تبلیغات زھـر آگین 
جـاسـوسـان انگلیسی ، مـرتـجعان تـحت امـرآنـان را در بـر داشـت تـا جـایی کھ تـوانسـتند حکم"کفر و الـحاد " را 
ازبـرخی شیوخ قـبایل بگیرنـد. روشـن اسـت مـعنای چنین حـدی بـھ لـحاظ شـرعی  قـائـل شـدن " قـصاص مـرگ " 
بـرای وی بـود . بـا تـوجـھ بـھ تـمامی رنـج ھـای ھسـتی  ، نـقش نسـل تـرقی خـواه دوره شـاه امـان هللا خـان ھـمراه 
بـا شـجاعـت کم نظیر شھـبانـو افـغان ، و ھـمراھـان جـان بـر کف شـان ، در بـرابـر جـریان ھـای تـاریک انـدیش  ، 
از خــود پــایداری و ایستادگی کم ســابــقھ ای نــشان دادنــد کھ فــصل نــوینی را در تــاریخ این کشور رقــم 
زدنـد .بـدین خـاطـر می تـوان تـصریح داشـت تـاریخ افـغانسـتان پـس از گـذر از یک دوران سیاه اسـتبداد طـوالنی 
، بـا داشـتن حـاکمان سـتمگرو اسـتعمار انگلیس کھ پـس از اسـتقالل افـغانسـتان از طـریق عـوامـل خـود وارد 



سـتیزکینھ جـویانـھ ضـد حکومتی شـده بـود عمیقا مـتاثـر از جـریان دوران امـانی سـت . شکل گیری داد خـواھی 
اجـتماعی در این دوران ، بسـتر الزم را بـرای انـقالب ثـور فـراھـم سـاخـت . ھـم چـنان کھ جـنبش دھـقانی بـا 
صـبغھ مـذھـبی بـابیگری و اصـالحـات امیر کبیردر ایران تـاثیر تـاریخی خـود را در انـقالب مشـروطیت ایفا 

کرد. 

     الزم بـھ یاد آوری سـت " بـرقـع گیری " یا روبـنده از چھـره ، ورخ تـابـانـدن ، درتـاریخ مـعاصـر ایران ، 
مـربـوط بـھ دوره پیش از انـقالب مشـروطیت 1285اسـت ، کھ تـوسـط طـاھـره قـره العین  دخـتر مـال صـالـح 
بـرغـانی ، روحـانی مـتنفذ و ثـروتـمند  " شـاعـر، دانـشمند  و محـدث "  در دوره سـلطنت نـاصـرالـدین شـاه 
قـاجـاردر اوایل شـعبان سـال 1264 ( مـقارن بـا انـقالب آلـمان در سـال1848 میالدی  بـرای آزادی سیاسی ، 
دمکراسی و ملی گـرایی بیش تـر . و بـھ تـقریب 50 سـال بـعد از انـقالب کبیر فـرانـسھ و ھـمزمـان بـا انـقالب 
فـوریھ 1848 این کشورو ھمچنین ایتالیا و کال اروپـا بـود...) کھ در اجـتماع سـراسـری بـابیان ، در بـدشـت 

شاھرود بھ وقوع پیوست . کھ شرح مختصری از آن در ذیل آمده است 6 

   بـخش دوم اصـالحـات از بـاال بـھ پـایین ، ھـمان طـور کھ گـفتھ آمـد مـربـوط بـھ دوره ی محـمد ظـاھـر شـاه 
سـت ، بـا این تـفاوت کھ اصـالحـات و یا ایجاد رفـرم از جـانـب حـاکمیت  ، جھـت پیشگیری از فـروپـاشی نـظام 
حـاکم کھ ضـرورت انـجام آن اجـتناب نـاپـذیر می نـمود ، صـورت گـرفـت . زیرا سیاسـت دمکراسی خـواھی 
جھــت پیش گیری از جــنبش اجــتماعی گســترده و بنیان کن مــردمی ، امــری بــرای گــریز ازرویارویی بــا 
مــبارزه تــوده ی مــردم  کھ عــصر امــانی را تجــربــھ کرده بــودنــد ، تلقی می گــردد کھ دایره ی مــناســبات 
اسـتبدادی را بیش از پیش تـنگ تـر می کرد . این دوره کھ مـعروف بـھ دمکراسی  خـواھی سـلطانی یا دھـھ 
دمکراسی سـت تـعریف خـاص خـود را دارد. بـنابـراین پـرداخـتن بـھ انـقالب ثـورمسـتلزم تـوجـھ  بـھ این دو دوره 
تــاریخی و رویداد ھــای آن کھ بــھ نــگاھی زمینھ ســاز آگــاھی عــمومی بــھ ویژه از جــانــب طیف گســترده 

آزادخوھان جان بر کف ، با وجود تھاجم سازمان یافتھ نیروھای ارتجاعی ، در بر داشت ، می باشد   

  سـومین دوره مـربـوط بـھ خیزش اجـتماعی مـردمی ، مـوسـوم  بـھ انـقالب 7ثـور 57 اسـت کھ مـتفاوت بـا آن 
دوجــنبش  از جــانــب مــردم بــھ رھــبری گــردان ھــای مــردمی کھ در راس آن "حــزب دمکراتیک خــلق 
افـغانسـتان" قـرار داشـت ، بیرق تـحول خـواھی رابـھ اھـتزاز در آورد کھ خـود عـرصـھ یی اسـت پـر ھیمنھ بـا 
تـاثیر تعیین کننده کھ تـاج مـرصعی سـت در تـاریخ مـعاصـر افـغانسـتان  کھ نـمود آن ، پـس از اشـغال کشور 
افـغانسـتان از جـانـب امـپراطـور، دخـالـت کشورھـای ارتـجاعی مـنطقھ و بنیاد گـرایان دینمدار چـھ درکسوت 

دولت و چھ در نقش تروریسم خون ریزباورمند ، بسیار برجستھ است 

           مـنتھا  پیش از پـرداخـتن بـھ دوره " دمکراسی سـلطانی " محـمد ظـاھـر شـاه ، الزم بـھ یادآوری سـت 
کھ پـــس از اســـتعفای امـــان خـــان از ســـلطنت ( 1929)  کھ در پی شـــورش جیب هللا کلکانی صـــورت 
گـرفـت . ، کریستیان پـرنتی در بـاره عـلل شـورش  کلکانی آورده اسـت :" امـان هللا خـان ( شـاھـزاده سـرخ ) 
کھ در سـال 1919 بـریتانیایی ھـا را از کشور بیرون رانـد ، ده سـال بـعد بـا شـورشی عشیره ای در مـخالـفت 
بـا سیاسـت تجـددگـرای وی بـھ الـھام از اصـالحـات مصطفی آتـاتـورک از سـلطنت بـر افـتاد . او اصـالحـات 
کشاورزی حـداقلی را رواداشـتھ، و بـھ زنـان حـق رای داده و آمـوزش دخـتران را آغـاز کرده بـود . نـخبگان 
روسـتایی جـاده ھـای زیبا را ارج می نـھادنـد . امـا دریافـت مـالیات بـرای تـامین آنـھا را نمی پـسندیدنـد ، 
روسـتانشینان بھـبود کشاورزی و آمـوزش را می پـذیرفـتند ، امـا تـعدی بـھ نـظام مـرد سـاالر را بـر نمی تـافـتند   
فـزون بـر این زمـان حکومـت 9 مـاھـھ او، آغـازدور نخسـت سـرکوب جـنبش مشـروطیت اسـت کھ ھـدایت 
حبیب ، مـحقق افـغانی بـر آن اسـت :"این رونـد سـرکوب  ، نسـبت بـھ  نـھضت مشـروطیت دوم و سـوم تـوسـط 
ژنـرال محـمد نـادرخـان ، محـمد ھـاشـم خـان  و شـاه محـمود خـان  و سـردار داود خـان در دوران محـمد ظـاھـر 
شـاه " تـداوم یافـت .و می افـزاید  "در این دوران افـغانسـتان خـانـھ شخصی خـانـواده ی حکمران مـبدل شـد کھ 



مـردم افـغانسـتان بـرده و بـنده آن شـمرده می شـدنـد و دارایی عـمومی ملی ، مـال مـطلق این خـانـدان بـھ حـساب 
می رفـت کلید خـزانـھ پـس انـداز کشور در دسـت ارک سـلطنتی بـود  ... سـھ کرور روپیھ ( بیست میلیون 
افـغانی ) بـھ نـام اختیارات شخصی صـدر اعـظم تخصیص داده می شـد کھ حـساب و سـند مـصرف بـھ کار 

نداشت " 7 

    نکتھ دیگردر بـاره حبیب هللا کلکانی مـوسـوم بـھ پـادشـاه تـاجیک آن اسـت کھ کلکانی پـس از دسـتیابی بـھ 
قـدرت " قـانـون اسـاسی وقـت افـغانسـتان را لـغو کرد و خـواسـتار اعـمال قـوانین شـریعت شـد " مـنتھا دولـت 
مسـتعجل او دیری نـپایید زیرا در14 اکتبر 1929 ارگ شـاھی " تـوسـط افـراد سـازمـان یافـتھ نـادر خـان بـھ 
مـحاصـره در آمـد و حبیب هللا کلکانی بـھ شـمال فـرار کرد " بـھ رغـم آن کھ نـادرخـان روی نـسخھ قـران مھـر 
کرد کھ حبیب هللا کلکلنی را بخشیده مـنتھا بـھ مـحض آن کھ کلکانی خـود را تسـلیم کرد بـا عـده ای از یارانـش 
در داخـل ارگ شـاھی اعـدام گـردید .  از دیگر اقـدام سـبعانـھ نـادر خـان کھ آوازه بـھ " خـون ریزو غـدار" دارد  
، دسـتگیری  محـمد ولی خـان از دربـاریان صـاحـب مـنصب دوره امـانی ، آزاد یخواه و روشـن بین سـت کھ  
ضـد انگلیس و اسـتعمار بـود . نـادر خـان ، محـمد ولی خـان را ھـمراه بـا جـمعی ازھـمرزمـان و روشنفکرانـش 
در سـال 1312 خـورشیدی در سـن 42 سـالگی اعـدام کرد . گفتنی سـت دکتر آنـاھیتا راتـب زاد در گـفت و 
گـویی بـھ نـگاه زن سـتیز بـودن محـمد نـادر شـاه در پـاسـخ بـھ پـرسـش مـصاحـبھ کننده  می گـوید : " بـر کسی 
پـوشیده نیست کھ یکی از تـوطـئھ ھـای انگلیسی علیھ "نـھضت امـانی" کھ مـوجـب تحـریک ارتـجاع سیاه در 
داخـل کشور شـد . دامـن زدن بـھ مـوضـوع آمـوزش دخـتران و اعـزام تـعداد دیگری بـھ خـارج ، بـرای فـراگیری 
تحصیالت عـالیھ بـود . از این رو محـمد نـادر شـاه بـھ ھـدف جـلب حـمایت و خـوشـنود سـاخـتن نیروھـای 
ارتـجاعی ، مـطابـق نـقشھ ی انگلیسی ھـا ، مـدارس دخـترانـھ را مسـدود کرد و در خـط و مشی حکومـت 

خود ، رعایت حجاب زنان را از جملھ ی مھم ترین وظایف پنداشت . " 8  

    نـا گـفتھ نـمانـد این رویھ سیاسی انگلیسی ھـا را می تـوان بـھ عـنوان مـصداقی قـابـل تعمیم در کل مـنطقھ بـھ 
حــساب آورد  کھ ھــنوز بــریتانیایی ھــا ، آن را در غــالــب کشورھــای خــاورمیانــھ ، بــھ عــنوان سیاســتی 
مـحوری ، بـرخـالف ادعـای حـقوق بشـری و آزادیخواھی و دفـاع از حـقوق زنـان کھ در ابـر رسـانـھ ھـای خـود 
تبلیغ می کنند ، بـھ صـورت سیاسـت پـنھان ، جھـت انحـراف افکار عـمومی نسـبت بـھ تـحوالت بنیادی جـامـعھ ، 
بـا حـاشیھ سـازی از جـانـب مھـره ھـای محـلی و مـنطقھ ای خـود بـا این تـعریف کھ " بی حـجابی کفر و الـحاد " 
اسـت ، در دسـتور کارروز خـود دارنـد. اسـاسـا نـگھ داشـتن خـاورمیانـھ در چـارچـوب جـامـعھ ی سنتی ، دکترین 
دیرین آن ھـاسـت کھ حتی  پـس از جـنگ دوم جـھانی وسـرکوب گـام بـھ گـام  جـنبش ھـای رھـایی بـخش کھ  از 
نیمھ دوم دھــھ 1970 میالدی ، شــدد گــرفــت . در این میان ، مــردم افــغانســتان را ، می تــوان محکوم 
مـضاعـف بـھ شـمار آورد کھ بـھ رغـم کوشـش حـد اقـل پـنجاه سـالـھ نیروھـای تـحول طـلب و ملی – میھنی ، بـھ 
این کھ جـامـعھ خـفتھ در سـنت را بیدار دارنـد ، خنثی سـازنـد  این مـھم از جـملھ مـبرم تـرین مـسالـھ سیاسی – 
اجـتماعی در خـاورمیانـھ اسـت مبحثی کھ بـھ عـنوان یک چـالـش سنگین گـریبانگیر جـامـعھ سنتی مـنطقھ سـت  
روشـن اسـت نـگھ داشـتن جـامـعھ خـاورمیانـھ در بـافـت کور سـنت از جـانـب امـپراتـور، محـملی اسـت جھـت 
غـارت ثـروت ملی مـردم مـنطقھ کھ از آن بسیارمـنتفع انـد.زیرا یکی از ویژگی ھـای مـھم جـامـعھ سنتی بـا 
فـرھـنگ قـرون وسـطایی ، پـاسـخگو نـبودن حکومـت ھـا بـھ مـردم اسـت . چـون مـردم بـاورمـند مـنطقھ را در 
بـرابـرفـتاوی عـلمای دین سـاالر ، الل می کنند . از این طـریق اسـت کھ آنـان تـوانسـتند طی یکصد سـال ، تـمام 
حکومــت ھــای سکوالر و ملی - دمکراتیک را درھــم شکنند . قــریب بــھ اتــفاق حکومــت ھــای ملی - 
دمـوکراتیک و سکوالر در خـاورمیانـھ پـردوام نـبودنـد . تـمامی احـزاب سیاسی تـحول طـلب و ملی ... در 
کشور ھـای خـاورمیانـھ  نیز نـتوانسـتند فـعالیت علنی دو دھـھ یی داشـتھ بـاشـند چـھ بـھ صـورت یک قـدرت 
سیاسی و یا بـھ شکل یک حـزب رقیب پـا بـر جـا بـمانـند بـھ طـورغـالـب آنـان را بـھ بـھانـھ ھـای مـختلف بـھ ویژه 
بـد دینی بـھ مسـلخ کشانـده انـد " سنتی" کھ طـاھـره قـره العین در سـال 1264 ( کھ مـقارن بـا انـقالب ھـای پـر 



دامـنھ دراروپـا بـود ،  گـفت :"دورانـش سـر آمـده " شـور بـختانـھ تـاکنون مـھم تـرین محـمل و مسـتمسک 
نیروھـای ارتـجاعی دسـت نـشانـده غـرب تکیھ رو سـنت اسـت محـمل یا بـھ اصـطالح کاله شـرعی کھ می تـوانـند 
بـا اسـتناد بـھ آن تـمامی نیروھـای مـترقی و میھنی را مـتالشی و حتی مـثلھ کنند . در واقـع رگ خـواب مـردم 
خـاورمیانـھ را امـپراتـور و مـباشـران مـرتـجع شـان در مـنطقھ بیش تـرفھمیده انـد تـا نیروی ھـای تـرقی خـواه ، کھ 
این مـردم را بـاید مـدام در شـوالی سـنت پیچیده داشـت . این سیاسـت راھـبردی تحـمیقی  آنـان ، کھ در اشکال 
مـختلف ، ضـمن تـوجـھ بـھ ویژگی ھـای ھـریک ازکشورھـای مـنطقھ در دو عـرصـھ نـظری و عملی بـھ کار 
گـرفـتھ می شـود ، از ھـمان آغـازتـوسـط  نیروھـای تـحول طـلب  و مـردمی طی مـبارزه ای طـوالنی سیاسی ، 
فـرھنگی و ھـنری، اجـتماعی و اقـتصادی بـا صـرف ھـزینھ گـران ، کھ جـان شـان بـود ، افـشا شـد ، بـا این ھـمھ 
ھـنوز غـالـب نیروھـای ملی – میھنی بـا حـفظ احـترام عمیق بـھ مـبارزه شـان علیھ اسـتبداد و دیگر مـظالـم 
اجـتماعی، حـاضـرنـد جـدا جـدا تکھ پـاره شـونـد امـا متحـد بـا دیگر نیروھـا بـھ ویژه ، تـحول طـلب عـمل نکنند . 
بـدون تـردید این امـر بیانـگر شـعور سیاسی بـاال بـھ حـساب نـخواھـدآمـد زمـانی کھ نیروھـای ارتـجاعی و حتی 
امـپراتـور در این دوره مـشخص بـا زبـان و فـرھـنگ و بـاور ھـر کشور در دورتـرین نـقاط آن سـرزمین 
حـضورتبلیغی ھـر روزه ودائـم دارد و بـا بـرنـامـھ عـمل می کنند ، آنـان (غـالـب نیرو ھـای ملی – میھنی ) در 
ذھـن شـان چـھ می بـافـند ؟!!! جـای بسی تـاسـف  خـواھـد بـود کھ انـسان ھـایی چنین پـربـھا  حـاضـر شـونـد بـھ 
طـورمـتفرق و جـدا جـدا بـا داشـتن دردی مشـترک تکھ تکھ شـونـد امـا متحـد عـمل نکنند  صـرفـا بـھ خـاطـر قـائـل 
شـدن بـھ نـوعی تـفرعـن سیاسی بـرای حـزب ، سـازمـان ،گـروه ی خـویش بـا این تـصور کھ دارای انـدیشھ بـرتـر 
وفـداکاری افـضل تـری نسـبت بـھ ھـر حـزب و دسـتھ ای دیگری ھسـتنند یعنی یک نـوع آقـایی غیر مـردمی ، بـھ 
صـورت داشـتن امیتاز انـحصاری حـضور،  بـھ نـحوی کھ خـضوع ھـمگانی نسـبت بـھ آن ھـا بـاال بـاشـد ، 
تـراژدی چنین تفکری کھ بخشی مـتاثـر از انـدیشھ خـرده بـورژوازی مـتفرعـن اسـت و بـخش دیگر، فـرھـنگ 
سـازی ھـوشیارانـھ امـپراتـور وانـدیشکده ھـای وابسـتھ بـھ آن ھـا در طیفی قـابـل تـوجـھ گسـترده اسـت  را نمی 
تـوان انکار کرد  کھ حـاصلی جـز مـرگ  نسـل ھـا را بـھ ھـمراه نـخواھـد داشـت  روشـن اسـت تـداوم چنین 
تفکری ، بـرایند ی در مـبارزه اجـتماعی در بـر نـخواھـد داشـت . زیرا مـبارزه سیاسی بـرای نیرو ھـای تـحول 
طـلب و میھنی بـا سـمت گیری مـردمی بیش از ھـر چیز امـری آگـاھـانـھ و افـتخاری بـوده  نـھ نـوعی جـاه طلبی 

ھای سکتاریستی.   

     عـالوه بـر این بـرخی جـریانی ھـا و یا شخصیت ھـای وابسـتھ بـھ احـزاب و سـازمـان ھـا سیاسی ھـنوز بـھ 
لـحاظ ذھنی ، بـھ عـلت عـدم درک ھـمھ جـانـبھ مـسائـل سیاسی زمـان ، مـوضـوع بـرایشان روشـن و قـابـل لـمس 
نیست ھـر چـند شـعار وحـدت سـرمی دھـند و در راھـش جـان فـشانی می کنند  مـنتھا بیان وحـدت گـرایی شـان 
صـورت زبـانی دارد ، بـا این تـصریح کھ این امـر مـعنای تـظاھـر نیست بلکھ عـدم آمـادگی ذھنی شـان در 
داشـتن دانـش سیاسی بـاید بـھ حـساب آورد کھ بخشی بـھ عـلت عـقب مـانـدگی آن جـامـعھ و وابسـتگی انـدیشگی 
آنـان بـھ فـرھـنگ کھنھ اسـت کھ بـھ عـنوان یک بـاز دارنـده قـوی عـمل می کند.  بـھ عـنوان نـمونـھ می تـوان فـرق 
بین آنـچھ بـھ زبـان آورده می شـود و آن چـھ درذھـن و انـدیشھ می گـذرد ، ازتـاریخ مـبارزه سیاسی - اجـتماعی 
نیروھـای تـحول طـلب و مـردمی در افـغانسـتان بـھ عـنوان نـمونـھ بیان داشـت کھ دکتر آنـاھیتا راتـب زاد در 
مـصاحـبھ اش بـا آن بـھ عـنوان یک مـعضل مـھم درون حـزبی ... اشـاره کرد کھ :" حتی شـماری از اعـضای 
کمیتھ تـدارک حـزب دمکراتیک خـلق افـغانتسـتان [ در دھـھ دمکراسی سـال ھـای 1340 خـورشیدی ] طـرفـدار 
تشکل زنــان در یک نــھاد سیاسی و کسب آگــاھی اجــتماعی آنــان نــبودنــد ..." 9 بــا آن کھ آنــھا در حــزب 
دمکراتیک خـلق افـغانسـتان در چـارچـوب و بـرنـامـھ آمـده در اسـاسـنامـھ این حـزب در دفـاع از حـقوق مـردم بـھ 

مغنای عام آن کھ نیمی از آنان رازنان تشکیل می دادند تا پای جان فعالیت می کردند . 

    روشـن اسـت بیان فـرھـنگ درد ورنـج نـھادینھ شـده تـا عـمق وجـود یک جـامـعھ ، جھـت شـناخـت ھـمھ جـانـبھ 
تـر ، خـود یک نـقطھ قـوت اسـت تـا  یک ضـعف تلقی گـردد زیرا  بینایی  جـریان ھـا سیاسی را قـوت  می 



بخشـد تـا بـا نـگاه تیز تـری بـھ جـامـعھ ای بـا مـناسـبات قـرون وسـطایی کھ تـحت سـلطھ کشور اسـتعمار گـر 
بــریتانیا بــوده بیش تــر بیندیشد. دکتر خنجی سیاســت انگلیسی ھــا را دراین  کشورھــای چنین تــرسیم می 
کند :" دروغ ، تـزویر ، ریا ، خـرابکاری ، صـحنھ آرایی ، اسـتفاده از خـرافـات  و جھـل مـردم ، ظـاھـر 
سـازی ، حـساب سـازی و انـواع فـساد دیگر ، در واقـع وسیلھ کار آن ھـا مـحسوب می شـود . بـھ مـذھـب و 
عـقاید مـذھـبی نیز پـایبند نیستند ولی در لـباس روحـانیان و فـالسـفھ نیز مکرر ظـاھـر شـده انـد و از مـذاھـب و 
اعـتقادات مـذھـبی تـوده ھـا ، بـھ نـفع خـود بھـره ھـا گـرفـتھ انـد ... "10  بـدون تـردید نیروھـا تـحول طـلب بـاید در 
بـطن چنین جـوامـع بـا احـترام بـھ تـمام بـاورھـا و فـرھـنگ ھـایشان بـھ داشـتن مـناسـباتی عـاری از تبعیض طـبقاتی 
، قـومی و آیینی و بـدون تـنفر ملی و یا مـذھـبی ... بکوشـند نـھ آن کھ بـا بـاور ھـای آنـان رویارویی کنند بـھ 
طـور کلی کار عبثی سـت زیرا در پی تغییر بنیادی ، رفـاه اقـتصادی و آرامـش اجـتماعی ، فـرھـنگ خـاص 
خـود را بـھ ھـمراه خـواھـد آورد . سیاسـت ھـای امـپراتـور بـر اسـاس بـاورھـای مـردم تنظیم می شـود نـھ در 
مـقابـلھ بـا آن و فـرھـنگ  سـرشـتھ شـده بـا جـان شـان ، بـدین خـاطـر خـطا نـباید کرد چـون تجـربـھ تـاریخی دو سـده 

اخیر نشان داده است " تبارز" یا در افتادن با باور ھا ی مردم منطقھ ، بازی بسیارخطرناکی ست 

       بـا تـوجـھ بـھ این نکتھ مـھم بـاید تـصریح داشـت ، ضـرورت اتـحاد نیرو ھـا ملی – دمکراتیک  کھ بـھ 
طـور عـمده ھـمھ شـان در طی دوران مـبارزه طـوالنی  بـا ارتـجاع سیاه تـاریک انـدیش مـنطقھ و حـامیان بین 
المللی شـان بسیارپـرھـزینھ بـوده اسـت ، بیش از پیش بـاید قـابـل درک بـاشـد . بـدین خـاطـر اسـت کھ ھـنوز 
نـظریھ ھـای مـھم طـاھـره قـره العین  ، ثـریا طـرزی ، آنـاھیتا راتـب زاد و...  و ھـزاران زن و مـرد رزمـنده 
دیگر... بـا داشـتن تـاریخ مـبارزاتی درخـشان در تـاریخ جـنبش ھـای اجـتماعی خـاورمیانـھ ، مـسالـھ روز اسـت . 
از آن جـایی کھ افـغانسـتان یکی از کانـون ھـای مـھم ومـرکزی آتـش ارتـجاع در مـنطقھ اسـت، تـعمق و تـامـل 

بھ سیر حوادث آن بھ نگاھی پر اھمیت تر بھ نظر می رسد چون آینھ منطقھ است . 
     بـنا بـراین ، در ادامـھ نکتھ ھـای آمـده در فـوق ،  بـاید افـزود ، پـس از قـتل نـادر شـاه ، بـھ دسـت یک شـاگـرد 
مـدرسـھ بـھ نـام عـبدالـخالـق ، پسـر نـادرشـاه بـھ نـام محـمد ظـاھـر شـاه کھ 17 سـال بیش تـر نـداشـت بـر اریکھ 
سـلطنت تکیھ زد. وی بـھ دلیل کمی سـن ، مـورد حـمایت خـویشان خـود از ھـاشـم خـان ، ولی خـان  و شـاه 
محـمود خـان قـرار گـرفـت . ھـاشـم خـان مـردی مسـتبد و مـنضبط  واز عـمال انگیس بـود  بـھ شـدت در حـفظ 
نـظام سـاطنتی می کوشید و از جـنبش ھـای روشنفکری ، آزادی بیان و نشـر مـطبوعـات ... می تـرسید . 
بـرخـورد ھـای مسـتبدانـھ او نـھ تـنھا مـردم بلکھ خـانـواده سـلطنتی را بـھ ھـراس افکند . ھـاشـم خـان در نخسـتین 
روزھـای حکومـت ، ژورنـالیست ھـایی مـانـند محی الـدین انیس مـدیر مسـئول و صـاحـب امتیاز روزنـامـھ انیس 
و عـبدالحی داوی ، مـدیر مسـئول روزنـامـھ امـان افـغان و از پیشتازان جـنبش مشـروطیت  و لـودین ، یکی 
دیگر از مشـروطـھ خـواھـان و از ھمکاران روزنـامـھ سـراج االخـباررا دسـتگیر و روانـھ زنـدان کرد . بـھ 
طـور کلی مـخالـف افـراد" روشـن ضمیر" دوره امـان هللا خـان بـود بـدین خـاطـر دسـت بـھ دسـتگیری و زنـدانی 
کردن آنـان می پـرداخـت بـا این ھـمھ تحـلیل دکتر راتـب زاد دربـاره دھـھ دمکراسی یا دمکراسی سـلطانی این 
اسـت کھ " تغییر حکومـت ، اعـالم نـظام مشـروطـھ و تـصویب قـانـون اسـاسی جـدید ، تـاثیر معین خـویش را بـر 

زندگی و روان جامعھ گذاشتھ است11  

     گفتنی سـت پیش ازورود بـھ دھـھ دمکراسی ، کھ از 1342  تـا 1352 خـورشیدی را در بـر می گیرد 
و مـعروف بـھ دھـھ قـانـون اسـاسی نیز ھسـت بـاید بـھ این مـھم اشـاره کرد کھ پیش از این  پـنج صـدر اعـظم در 
پی بی ثـباتی وضعیت سیاسی – اجـتماعی و فـایق نیامـدن آنـان بـھ حـل مشکالت اقـتصادی در جـامـعھ ی بیدار 
بـرآمـده از دوران امـانی ، نـاگـزیر بـھ اسـتعفا شـدنـد . تـصویری کھ دکتر راتـب زاد ازآن دوره می دھـد تکان 
دھـنده اسـت کھ :" افـغانسـتان بـھ گـونـھ یی بی رحـمانـھ عـقب نگھـداشـتھ شـد ، مـناسـبات تـولیدی پـوسیده و 
اسـتثمار گـرانـھ حـفظ شـده گـردید . اسـتبداد ، بی عـدالتی ، قـانـون شکنی ، بـوروکراسی ، آزار مـردم ، فـقر 
اقــتصادی ، بیکاری ، بیماری ، بی ســوادی ، بی ســرپــناھی ، در ھــمھ جــا بیداد می کرد . رشــوه گیری ، 



اخـتالس ، دسـتبرد بـھ دارایی ھـای عـامـھ ، چـور و چـپاول ، قـاچـاق و غـارتـگری بی حـساب صـورت می 
گـرفـت . مـردم از ظـلم و تـعدی اربـابـان و حکام محـلی بـھ جـان آمـده بـودنـد ."12 در چنین جـامـعھ ای مـتالطـم 
کھ شکاف طـبقاتی بـھ طـور فـزاینده ای افـزایش می یافـت ، جـنبش ھـای داد خـواھـانـھ ،روز بـھ روز شـعلھ 

ورترمی شد .  

 نـا گـفتھ نـمانـد ، د ر آسـتانـھ فـرمـان دمکراسی از جـانـب شـاه  شـرایط جـامـعھ بـھ مـرتـبھ ای رسیده  کھ ایجاد 
فـضای نیم بـند دمکراسی امـری اجـتناب نـاپـذیرمی نـمود آغـاز دھـھ دمکراسی مـقارن بـا اسـتعفای سـردار محـمد 
داود خـان از صـدر اعظمی بـود کھ اسـاس سیاسـتش مـخالـفت بـا انـدیشھ ھـای دمکراتیک و سـرکوب نیروھـای 
آزادیخواه دور می زد . سـخت گیری ھـای مسـتبدانـھ  او جـامـعھ را بـھ طـور فـزاینده مـتالطـم کرده بـود . شـاه 
بـا کنارزدن وی تـوانسـت تـدوین قـانـون اسـاسی را بـنا بـھ میل خـود رھـبری کند . بـا روی کار آوردن دکتر 
محـمد یوسـف خـان ، شخصیتی غیر سـلطنتی از جـانبی ، شـاه را مظھـر قـدرت یگانـھ کرد. واز سـوی دیگر 
سـاخـتار نـوینی را نـھادینھ نـمود این ھـمھ "در پی جـنبش مـردمی [ بـود کھ ] مـطالـبات دمکراتیک را بـر دربـار 
تحـمیل کرد نـد ... خـواسـت اکثریت مـردم این بـود کھ : از رفـتارھـای نـامـطلوب دولیتان محـلی رھـایی یابـند ، 
[ زیرا از دسـت ] دشـواری مـالیھ سـتانی ( مـالیات ) ، رشـوه سـتانی مـامـورین ، [بـھ سـتوه آمـده بـودنـد ] داشـتن 
بھـداشـت و درمـان را خـواسـتار [شـدنـد گفتنی سـت بـا تـوجـھ بـھ فـشار افکار عـمومی بـودکھ ] قـانـون اسـاسی بـا 
روح دمکراتیک تھیھ گـردید  " 11 ایجاد فـضای بـھ نسـبت آزادی کھ در دھـھ چھـل بـھ وجـود آمـد دسـتاورد 
ھـای قـابـل تـوجھی راھـم  بـھ ھـمراه آورد کھ می تـوان روی این نکتھ انگشـت گـذاشـت کھ در پـایھ ریزی  زیر 
سـاخـت انـقالب 7 ثـور1357نـقش غیر قـابـل انکار داشـت . ضـمن آن کھ حـزب دمکراتیک خـلق افـغانسـتان در 
سـال 1343 نخسـتین گـنگره خـودرا بـھ صـورت غیر علنی بـرگـزار کرد بـھ قـول راتـب زاد " گـنگره مـوسـس 
در یک شـرایط نیمھ مخفی تـدویر یافـتھ بـود بـھ خـاطـر تـرس از وجـود نیروھـای امنیتی سـرکوبـگر نـظام "14 
در دی مـاه سـال 1343 اولین گـنگره حـزب در خـانـھ نـور محـمد تـره کی بـرگـزارشـد کھ از میان 27 نـفر 
شـرکت کننده 7 نـفر عـضو اصلی و 4 نـفر عـضو علی الـبدل انـتخاب شـد نـد ، نـور محـمد تـره کی بـھ سـمت 
دبیرکل و بـبرک کارمـل بـھ عـنوان دبیر دوم انـتخاب گـردید نـد در این نشسـت اسـاسـنامـھ حـزب دمکراتیک 
خـلق افـغانسـتان تـصویب شـد . این حـزب در نخسـتین گـام خـود تـوانسـت چـند نـفراز اعـضای حـزب را بـھ 
عـنوان نـماینده در دور دوازدھـم مجـلس شـورای ملی ، وارد پـارلـمان افـغانسـتان نـماید . ھـدف ھـای نـمایندگـان 
حـزب در مجـلس شـورا درچـارچـوب بـرنـامـھ ھـای حـزبی دور می زد کھ دربین الیھ ھـای اجـتماعی بـھ طـور 
گسـترده  بـھ تبلیغ آن پـرداخـتند کھ عـبارت بـود از :" ضـرورت اسـتقرار حکومـت مـردم بـا رای مـردم بـربنیاد 
دمکراسی ملی ، بـر آورده شـدن حـقوق و آزادی ھـای دمکراتیک شھـرونـدان ، اتـحاد و ھمبسـتگی بـرادرانـھ 
خـلق ھـای افـغانسـتان بـر اسـاس اصـول بـرابـری حـقوق ھـمھ افـراد جـامـعھ ، تـرقی و پیشرفـت اقـتصادی و 
اجـتماعی بـر مـبنای بـرنـامـھ ریزی اقـتصادی و اجـتماعی در بـخش ھـای دولتی ، تـشویق و حـمایت از سـرمـایھ 
مـختلط و خـصوصی و جـلب آن ھـا در بـخش عـمرانی جـامـعھ ، تعقیب سیاسـت بی طـرفی مـثبت ، فـعال و 
صـلح جـویانـھ و دفـاع از سیاسـت تـنش زادیی ، صـلح جـھانی و ھـمزیستی مـسالـمت آمیز ، پشـتیبانی از جـنبش 
ھـای آزادی بـخش ملی و ضـدیت بـا ارتـجاع ، اسـتبداد و امـپریالیسم ... " 15  از دیگر دسـتاورد ھـای دھـھ 
دمکراسی تشکیل ســازمــان دمکراتیک زنــان اســت کھ ھــم زمــان بــا  تــاسیس جــمعیت دمکراتیک خــلق 
افـغانسـتان پـایھ گـزاری شـد و نیز بـزرگـداشـت و تجـلیل از مـقام زن در روز 8 مـارس کھ پـس از تشکیل 

سازمان دمکراتیک زنان ، بھ این جنبش جھانی پیوستند . 

   بـھ نـظر می رسـد تحـلیلی کھ محـمد اعـظم سیستانی  کھ از وی بـھ عـنوان آکادمیسین عـلوم اجـتماعی یاد می 
شـود ، در بـاره جـامـعھ افـغانسـتان در دھـھ دمکراسی قـابـل تـامـل بـاشـد بـھ رغـم آن کھ این " دانـشمند "آگـاھی در 
خـور از اھمیت نـقش طـبقات در جـامـعھ بـھ ویژه طـبقھ کارگـر و متحـدان ھـمرزمـش بـھ رھـبری حـزب این 
طـبقھ در ایجاد مـناسـبات خـلقی نـدارد ، خـود را طـرفـدار دمکراسی ، عـدالـت اجـتماعی و جـانـبدار تـساوی 



حـقوق زن و مـرد مـعرفی می کند مـنتھا بـادیسپلین داود خـانی  کھ بـا بـر شـمردن اقـدامـات وی در دور نخسـت 
صــدارتــش کھ " عــصر او بسیاری از پــروژه ھــای زیر بــنایی و اقــتصادی و انکشافی و عــصری ســازی 
( مـدرن سـازی ) افـغانسـتان صـورت گـرفـت و در امـر رفـع حـجاب چـادراز روی زنـان در سـال 1959 ، 
دادن حـق تحصیل بـھ زنـان در کنار مـردان و حـق کار...  بـھ آنـان داده شـد " 16 بـا ارائـھ چنین کارنـامـھ ای ، 
بـرای شخصیت وی جـلوه انـسانی خـاصی قـائـل اسـت الـبتھ  دکتر راتـب زاد نیزاز " رفـع حـجاب زنـان در 
دوره صـدارت دادود خـان " یاد کرد17  . مـنتھا آن جـھ در گـزارش سیستانی مـغفول اسـت ، بـررسی نـوع 
مـناسـبات حـاکم بـر جـامـعھ افـغان در این دوره  می بـاشـد . ضـمن آن کھ دھـھ دمکراسی را دوره ھـرج و مـرج 
تـوصیف می کند . از طـرفی بـاور دارد کھ " ھـر روز یا ھـر ھـفتھ در شھـر کابـل مـظاھـره بـود ، ھـر حـزب 
سیاسی در گـوشـھ ای از شھـر تجـمع می کردنـد و متینگ داشـتند و بـر ضـد نـظام و بـر ضـد بـاز خـواسـتی ، و 
بی عـدالتی و واسـطھ بـازی و فـساد سـخنرانی می کردنـد . واقـعا در دوره دمکراسی رشـوه خـواری و پـارتی 
بـازی و خـویش خـوری و داشـتن رابـطھ بـا مـقامـات بـلند دولتی از جـملھ بـا سـردار ولی خـان کھ نـوعی امتیاز 
تلقی می شـد ، جـای حـق و عـدالـت را گـرفـتھ بـود . بیکاری و فـقر و بیسوادی دمـار از روزگـار مـردم بـر 
آورده بـود ... اکثر جـوانـان بـرای پیدا کردن لـقمھ نـانی مـجبور بـھ تـرک خـانـھ و خـانـواده خـود می شـدنـد و 
راھی کشور مـجاور می گـردیدنـد . شیوع گـرسنگی و فـقر و مـرض در سـال ھـای 1350 و 1351 شمسی 
جــان 500000 ھــزار نــفر از مــردمــان والیات غــور و ھــزاره جــات را گــرفــت و کس کمکی بــھ مــردم 
نـرسـانـد ... مـردم از حکومـت و شـاه نـان می خـواسـتند تـا شکم خـود و بـچھ ھـای خـود را سیر نـمایند . مـردم 
مکتب وکتاب و مـعلم می خـواسـتند تـا کودکان شـان را سـواد بیامـوزنـد مـردم در آن روزگـار ، انـتظار حـرکتی 

را داشتند تا آن وضع تغییر یابد و دیگر آفتاب بی نور و بی رمق سلطنت را باالی سر خود نبینند ..."18  

    این گـزارش تحـلیلی از جـامـعھ در حـال تـالشی افـغانسـتان بـود در دھـھ دمکراسی کھ داود خـان بـرای 
رھــایی خــانــدان ســلطنتی ، نــھ بــرای تغییر بنیادی آن ، بلکھ بــرای نــجات نــظام در حــال ســقوط حــاکم 

برافغانستان کودتا کرد ودر 26 سرطان 1352  تغییر رژیم سلطنت بھ جمھوری را اعالم نمود .  

  آکادمیسین سیستانی در ادامـھ تحـلیل خـود از جـامـعھ آن روزافـغانسـتان  می افـزاید " در دھـھ دمکراسی مـا 
جـامـعھ یی بـودیم دارای 80 تـا 85 در صـد مـردم بیسواد بـا رسـوم و آداب و عـادات و ویژه گی ھـای قـرون 
وسـطایی و ھـنوز ھـم کھ در قـرن بیست و یکم زنـدگی می کنیم ، اکثریت مـردم یعنی از 7 تـا 75 درصـد 
شـان ، در بیسوادی و جھـل و نـادانی و فـقر مـرض و بیکاری و اعتیاد بـھ مـواد مخـدر بسـر می بـرنـد و حتی 
بـا سـوادان آن تـوان درک دمکراسی را نـدارنـد . در یک جـامـعھ اکثرا بیسواد ، عـنعنھ پـرسـت و سنتی کھ 
چـشم بـھ دھـن روحـانیت بنیاد گـرا [دارنـد ] ، تـحقق دمکراسی تـقربیا نـاممکن می نـماید [ بـا تـوجـھ بـھ این ] درد 
بـزرگ جـامـعھ مـا ، مـردم [ نمی تـوانـند ] از پـوسـتھ عـنعنھ پـرسـتی ، قـوم گـرایی و تـعصبات سنتی بـھ در آیند . 
مسـئول این ھـمھ بیسوادی و نـادانی ھـمراه بـا فـقر ، و محـرومیت ھـا و بی عـدالتی ھـا در واقـع نـظام حـاکم بـر 
کشور بـوده اسـت . " 19 مـولـف بـھ درسـتی مسـئولیت آن ھـم ویرانی و نـا بـھ سـامـانی ھـای جـامـعھ آن  روز 
گـار را نـظام شـاھـنشاھی حـاکم تشخیص داد ه وبـرای  بـرون رفـت ، مـانـند غـالـب روشنفکران طـبقھ مـتوسـط " 
انـقالب فـرھنگی " را پیشنھاد می کند  واقعیت این اسـت . اگـر تـحول فـرھنگی صـرف بـدون پشـتوانـھ تغییر 
سـاخـتار اقـتصادی و اجـتماعی فـئودالی و مـاقـبل فـئودالی و سـرمـایھ داری نـامـتوازن ، کار سـاز بـود ، از دوره 
امـان هللا خـان تـا دھـھ دمکراسی کوشـش ھـای گسـترده ای صـورت گـرفـت ، حتی در دوره صـدارت داود خـان 
کھ "سیستانی " وی را در حـد قھـرمـان ملی " یک شخصیت وطـن پـرسـت ، پـاک نـفس ، بـا تـقوا ،دارای 
انـدیشھ ھـای تـرقی و تـعالی افـغانسـتان " تـوصیف می کند کھ " ضـد ارتـشا ، ضـد ارتـجاع ، ضـد مـداخـالت 
بیگانـھ در امـور کشور ، ضـد اخـتالس و رشـوه و غـاصـبان دارایی عـامـھ و حـافـظ جـان و مـال و نـامـوس مـردم 
افـغانسـتان بـود "20  پـس چـرا در دوره صـدارتـش مـردم ھـم چـنان در فـقر و فـائـقھ و بیسوادی ... بـھ سـر می 
بـردنـد و ریشھ اخـتالس و دزدی ... زده نشـد ؟. کھ نـاگـزیر حـزب دمکراتیک خـلق افـغانسـتان دسـت بـھ کودتـا 



زد . آنـانی کھ درنـظام ھـای مـانـند افـغانسـتان در انـدیشھ اصـالحـات بـا سـمت گیری مـنافـع مـردمی از بـاال بـھ 
پـایین ھسـتند بـھ گـواھی تـاریخ یکصد ی اخیر خـاورمیانـھ ، بـھ قـول عـرفـا  طـامـات می بـافـند زیرا چنین اتـفاقی 
ھـرگـز نـخواھـد افـتاد کھ سـرمـایھ داران مـنتفع بـھ ویژه سـوداگـران حـاکم بـر آن ، از مـنافـع شـان بـھ نـفع تـوده 
مـردم عـقب نشینی و یا گـذشـت  کنند این امـر بـھ لـحاظ دانـش مـبارزه طـبقاتی پـایھ علمی نـدارد مـگر آن کھ 
داسـتان " ابـراھیم ادھـم " بـاورمـان آید کھ ان ھـم او یک تـن بـود نـھ یک نـطام بـنابـراین ھیچ نـظامی مـفت چـر و 
مـافیایی ، بـرای نفی خـود پـا بـھ میدان نـخواھـند گـذاشـت . چنین انـدیشمندانی بـدون تـردید اتـوپیایی می انـدیشند 
زیرا  نـظامی کھ پـایھ ای اسـتوارش رو پـولـشویی، دزد ی ھـای کالن ، آدم کشی ھـای سـبعانـھ و مـناسـبات 
مـافیایی سـت... انـتظار تـحول خـواھی  مـردمی از آنـان مـانـند کوبیدن آب در ھـاون اسـت . بـنا بـر این ارائـھ 
تــئوری گــذار مــسالــمت آمیز از یک نــظام  اســتبدادی  بــھ دمکراسی بــدون ھیچ امتیاز گیری سیاسی - 
اقـتصادی، بیش از ھـر چیز، می تـوان آن را یک جـریان تلطیف کننده اذھـان اعـتراضی مـردمی نسـبت بـھ 
نـظام ھـای مـافیایی بـھ حـساب آورد، کھ بـھ طـورغـالـب نـظریھ پـردازانـشان ، پـادو ھـای پـنھان دیکتاتـورنـد . کھ 
تـظاھـر بـھ دمکراسی دارنـد ، اینان بـا بـاال رفـتن سـطح خـواسـتھ ھـای مـردمی کھ بـا فـضا نیم بـند دمکراسی 
خـوانی چھـره بـھ خـود می گیرد بـا تشـر فـصل الخـطاب ، پـا پـس می کشند کھ تـعزیھ را جـدی نگیرید . بـا این 
ھـمھ نمی تـوان  در شـرایطی خـاص و نـاگـزیری اجـتناب نـاپـذیر دیکتاتـور، مـانـند دھـھ دمکراسی ، فـرصـت را 
تـبدیل بـھ احـسن نکرد . روزنـھ ای کھ بـاید بـا تـوسـل بـھ قھـر مـردمی ، تشکل ھـای تـوده ای را راه انـدازی کرد 
، اتـحادیھ ھـا و سـندیکاھـا را شکل داد ، تـظاھـرات مـسالـمت آمیز و اعـتصابـات صنفی را بـھ راه انـداخـت ... 

ترس مردم را در رویارویی با دیکتاتوری شکست وحتی تظاھرات را از صنفی بھ سیاسی تبدیل نمود 

  بـر خـالف نـظر " سیستانی " داود خـان دارای شخصیت ملی – میھنی نـبود بلکھ در مـناسـبات داخـلی ، 
خـاسـتگاھـش حـفظ نـظام حـاکم تکیھ رو  ارتـجاع تـاریک انـدیش... بـود و درُبـعد خـارجی افـتخارش دوسـتی بـا  
شـاه ایران ، ژنـرال ضیاالـحق ، پـادشـاه عـربسـتان سـعودی رقـم می خـورد بـا این اشـاره مـھم کھ پشـتیبانـان 
خـارجی بـھ دور از نـگاه او ، بـا حـفظ ظـاھـر دوسـتانـھ ، بـرنـامـھ پـنھانی را تـدارک  می دیدنـد یعنی " در قـفا 
سـاواک ایران ، آی . اس . آی پـاکستان در ھمکاری بـا سی . آی . ای امـریکا، بـا پـول عـربسـتان سـعودی ، 
گـروه ھـای بنیاد گـرا را پشـتیبانی مـالی می کردنـد ، تسـلیحات جنگی در اختیارشـان می گـذاشـتند و آن ھـا را 
بـھ ھـدف خـرابکاری  در افـغانسـتان ، تـشویق ، رھـبری و اسـتخدام می نـمودنـد " 21 در واقـع امـپراتـور از 
ھـمان آغـاز و پیش از انـقالب بـرای ریشھ کن کردن انـدیشھ تـحول خـواھی در افـغانسـتان  کھ درخـتش روز 
بـھ روز  تـناورتـر می شـد بـھ راه ھـای بـرون رفـت آن چـاره جـویی می کرد . گـزینھ ھـای مـتعددی را در 
دسـتور کار داشـت کھ در نـھایت ، چـاره را در آن دید کھ حکومتی بـر پـایھ قـوانین شـرع ، سـنت و خـرافـھ را 
پـس از دوشکست سنگین  درسـطح رھـبری از طـریق دو جـریان نـفوذی قـدرتـمندش( داود خـان و امین )  بـا 
کارت نـھایی  ( حکومـت شـرع ) بـازی کند . زیرا در تـوازن نیرو ، کنترل جـنبش از بـاال بـھ پـایین  در دھـھ 
دمکراسی شکست خـورد  نیرو ھـای تـحول طـلب ، بـا تـبدیل بـھ حـال کردن مـطالـبات انـباشـتھ شـده مـردم ، 
کنترل جـنبش  را بـا صـرف ھـزینھ ای گـران  بـھ دسـت گـرفـتند داود خـان بـا تـمام ابھـت و سـرکوبـگرھـایش ، 
در بـرابـرتـالطـم اجـتماعی کھ بـھ طـور فـزاینده فـراگیر می شـد ، حـریف میدان نـگردید . وحشـت از انـقالب  
افـغانسـتان و فـرا گیر شـدن آن در مـنطقھ  پشـت امـپراتـور و حکومـت ھـای ارتـجاعی و سـرکوبـگر خـاورمیانـھ 
را بـھ لـرزه درآورد . بـنا بـراین بـھ طـور متحـد بـا بـھ راه انـداخـتن بنیاد گـریان جـھادی خـود را بیش از پیش 

تجھیز می کردند     

  ھـمھ این ھـا  زمـانی بـھ عـنوان اسـتراتـژی امـپراتـور،  صـورت روشـن بـھ خـود می گـرفـت کھ تـظاھـر 
دمکراسی خـواھی داود خـان روز بـھ روز رنـگ می بـاخـت . بـرای درک بیش تـرجـریان داود خـان ، نـور 
محـمد تـره کی دربیانیھ ی " خـطوط اسـاسی وظـایف انـقالبی جـمھوری دمـوکراتیک افـغانسـتان " ، کھ پـس از 
کودتـا 7 ثـور 1357 منتشـر کرد شـرحی دارد بـھ نـام  پـس مـنظر ( مـنظره پیش از انـقالب ) کھ در آن بـھ 



کودتـای نـظامی 16 سـرطـان / تیر مـاه 1352داود خـان اشـاره دارد کھ " تـوسـط  یک عـده از افسـران وطـن 
پـرسـت ... بـھ پیشاھنگی حـزب دمکراتیک افـغانسـتان بـھ وقـوع پیوسـت کھ بـھ فـروپـاشی نـظام سـلطنتی انـجامید 
. " ولی سـردار محـمد داود مسـتبد و جـاه طـلب مـزورانـھ و بـھ شیوه مـاکیاولیستی قـدرت دولتی را در وجـود 
خـویش مـتمرکز سـاخـت  و در آغـاز بـھ مـقصد فـریب و عـوام فـریبانـھ یک پـروگـرام بـھ نسـبت مـترقی را اعـالم 
نـمود کھ مـورد پشـتیبانی نیروھـای مـترقی قـرار گـرفـت . امـا طی پـنج سـال عـمال ھیچ گـونـھ تغییری در جھـت 
تـرقی اجـتماعی و اقـتصادی کشور رونـما نـگردید . بـقایای سـلطنت فـرتـوت و بـوروکراسی فـاسـد و مـاشین 
شکنجھ دھـنده رژیم سـلطنتی و طـبقات حـاکم سـتمگر و اسـتثمار گـر از طـرف رزیم ، کماکان اعـمال می 

گردید و در نتیجھ قدرت دولتی بھ طبقات و اقشار دموکراتیک و ملی انتقال نیافت ." 22   

  تـره کی در ادامـھ می افـزاید " محـمد داود پـس از یک زمـان کوتـاه بـا طـرد عـناصـر ملی و مـترقی از مـقام 
ھـای دولتی عـمال وارد اتـحاد بـا عـناصـر راسـتگرا ، مـرتـجع ، سـلطنت طـلب و عـمال ارتـجاع داخـلی و 
خـارجی گـردید . طـرفـداران و ھـواداران دسـتگاه سـلطنتی بـھ مـقام ھـای حـساس دولتی انـتصاب کرد ... وی 

عمال ماشین ستمگر رژیم سلطنتی ... را دست نخورده باقی گذاشت .  

  ودر ادامـھ می فـزاید " محـمد داود ... در گـفتار مـترقی بـود در عـمل یک سیاسـت ضـد دمکراتیک و ضـد 
ملی و خـائـنانـھ را تعقیب می کرد ، آزاد ھـای سیاسی را بـھ بـند کشید . حـقوق دمکراتیک شـان را سـلب کرد 
و آنـان  را بـھ شیوه اسـتعماری تحقیر و تـوھین می کرد ... مـوجـز این کھ ، رژیم محـمد دادود بـا تعقیب یک 
چنین سیاسـت ضـد دمکراتیک ، ضـد ملی و ضـد مـنافـع خـلق کشور در آسـتانـھ تـبدیل کامـل بـھ یک رژیم 
تـروریستی و فـاشیستی ، بـھ یک رژیم مـطلقا وابسـتھ بـھ ارتـجاع داخـلی و خـارجی قـرار گـرفـت کھ از مـظاھـر 
آن تـرور و قـتل چـند تـن از جـملھ یکی از بھـترین فـرزنـدان وطـن پـرسـت و زحـمتکش خـلق کشور " [ میر 
علی اکبر ] خیبر شھید " و نـقشھ گـرفـتاری و حـبس و غـل و زنجیر و تـرور و اعـدام وطـن پـرسـتان انـقالبی 
و سـرکوب نیروھـای تـرقی خـواه ، وطـن پـرسـت و دمـوکراتیک از جـملھ اعـضای شـورای انـقالبی جـمھوری 
دمـوراتیک افـغانسـتان بـود ... بـھ طـوری کھ بیش از پـانـزده ھـزار تـن از بھـترین فـرزنـدان مـبارز و مـترقی ، 
خـواه روحـانی یا غیر روحـانی بـھ خـاطـر دفـاع از اسـتقالل کشور و آزادی ھـای دمکراتیک در سیاھـچال 
ھـای قـرون وسـطایی تـحت شـرایط سـخت شکنجھ و اسـارت بـھ سـر می بـردنـد ... حـزب دمکراتیک خـلق 
افـغانسـتان در لحـظات سـرنـوشـت سـاز کھ  داود خـان در تـدارک کودتـا و کشتار جـمعی رھیران جـنبش ملی و 
دمکراتیک بـود ، بـرای کسب اسـتقالل و آزادی و بـرای نـجات تـوده ھـای مـردم از زنـدگی نکبت بـار  و 
سـراسـر رنـج بـا وارد سـاخـتن ضـربـھ ای ھـولـناک قـدرت حـاکمھ را در مـدت کم تـر از 24 سـاعـت بـھ دولـت 
انـقالبی مـدافـع زحـمتکشان واگـذار کردنـد بـدین سـان انـقالب ملی دمکراتیک افـغانسـتان بـھ رھـبری حـزب 
دمکراتیک خـلق پـس از سیزده سـال فـعالیت پیگیر در بین تـوده ھـا و تشکل و سـازمـانـدھی ده ھـا ھـزار عـضو 

بھ کامیابی دست یافت  " 23  

       تـوجـھ بـھ سیر حـوادث منتھی بـھ انـقالب ثـور1357 افـغانسـتان از آن روی مـھم اسـت کھ نیروھـای 
تـحول طـلب و میھنی در مـنطقھ را وا می دارد تـا در اتـحاد بـا دیگر نیروھـا ، نخسـت ارزیابی درسـتی از 
وزن و عیارسیاسی آنـان داشـتھ بـاشـند، در شـرایط کنونی کھ بـرخی نیروھـا ی بـھ اصـطالح سیاسی، تـظاھـری 
تـرقی خـواھـانـھ دارنـد و در ھیات چـپ بـا مـاھیت راسـت کھ ھـم بـا حکومـت ھـای دیکتاتـوری مـغازلـھ می کنند 
و نیز بـا بـازمـانـدگـان نـظام ھـای سـلطنتی سـابـق، تـبانی دارنـد . بـدون تـردید درمجـموعـھ اتـحاد ضـد دیکتاتـوری 
نمی گـنجند تجـربـھ نیروھـای تـحول طـلب و میھنی افـغانسـتان در این مـورد بسیار گـرانـبھاسـت. ، پـرداخـتن بـھ 
شخصیت ھـای مـانـند داود خـان مـصداق بسیار روشنی اسـت کھ دھـھ ھـای پیش تـر ، نـورمحـمد تـره کی 
مـاھیت چنین جـریان خـطرنـاک را افـشا کرد . نکتھ قـابـل تـاکید آن کھ تـوازن نیرو ، و چـگونگی حـضور نیرو 



ھـای تـحول طـلب و میھنی در افـغانسـتان  تـاثیر تعیین کننده  داشـت . از آن روی کھ آنـان در افـغانسـتان 
نزدیک بھ دو دھھ ، حضور میدانی داشتند 

    بـدیھی سـت بـرخـورد قـاطـعانـھ حـزب دمکراتیک خـلق افـغانسـتان بـا چنین حـوادثی کھ بـھ دقـت و بـرنـامـھ از 
پیش تـدارک دیده شـده بـود و دقیقا از جـانـب امـپراتـور و عـوامـل ارتـجاعی آنـھا در مـنطقھ خـاورمیانـھ و نـظام 
حـاکم پیگیری می شـد ، اقـدام کم نظیر و شـجاعـانـھ ای صـورت دادنـد ودر اقـدامی بـھ ھـنگام ، ضـربـھ سنگینی  
بـرپیکر امـپراتـور و ارتـجاع وارد آوردنـد بـھ ویژه آن کھ ھـمزمـان در ایران انـقالب ملی – دمکراتیک سـال 
57 بـھ ثـمر نشسـت. از پـا انـداخـتن ھـر دو انـقالب از مـاھیت مـردمی اش در دسـتور کار امـپراتـور بین المللی 
بـھ سـرکردگی امـریکا و نیرو ھـای ارتـجاعی عـرب مـنطقھ ونیز نـفوذی ھـای جـایافـتھ در ھـر دو انـقالب بـود 

بھ ویژه در ایرا ن جنگ تحمیلی ھشت سالھ تاثیر تعیین کننده ای داشت .  

         دانسـتھ اسـت داود خـان بـا پشـتیبانی حـزب دمکراتیک خـلق افـغانسـتان و دیگر نیرو ھـای انـقالبی از 
طـریق یک کودتـا نـظامی حکومـت شـاھـنشاھی را بـر انـداخـت و نـظام جـمھوری را اعـالم داشـت . وی 
اسـتادانـھ تـوانسـت نـظر مـردم و نیروھـای مـردمی را بـا بـرنـامـھ بـھ ظـاھـر تـرقی خـواھـانـھ بـفربید . بـا این آگـاھی 
کھ وی بـھ عـنوان صـدر اعـظم در سـال 1335 از جـانـب ظـاھـر شـاه مـامـور تشکیل کابینھ گـردیده بـود در طی 
بـرنـامـھ پـنج سـالـھ اش کار نـامـھ درخـشانی نـداشـت  " او از دمکراسی و قـایل شـدن آزادی ھـای دمـوکراتیک بـھ 
مـردم فـاصـلھ اختیار و روش دیکتاتـوری فـردی و جـمعی را در جـامـعھ مسـلط سـاخـت ... و شـماری از 
شخصیت ھـای سـرشـناس و مـبارز راه آزادی ، دمکراسی و مشـروطیت را بـدون داشـتن کوچکترین جـرم بـھ 
صـورت غیر قـانـونی در سـال 1336 بـھ زنـدان انـداخـت و آن ھـا ، سـال ھـای زیادی را در دخـمھ ھـای مـرگ 

گذرانیدند . " 24  )    

داود خـان بـھ رغـم اعـالم بـرنـامـھ بـھ نسـبت مـترقی ، دگـرگـونی بنیادی در عـرصـھ ھـای اجـتماعی ، اقـتصادی و 
سیاسی صـورت نـداد . " نـظام فـئودالی و مـاقـبل فـئودالی ھـم چـنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـد . مـاشین دولتی 
جـابـر داود خـان عـمال خـدمـتگزار زمینداران فـئودال و سـرمـایھ داران وابسـتھ بـھ [ امـپراتـور] گـردید . داود 
خـان در سـال ھـای فـرمـان روایی خـود ، بـا طـرد تـدریجی عـناصـر انـقالبی و مـترقی ، بـھ کار گـماشـتن عـوامـل 

مرتجع و سلطنت طلب ، کشور را بھ سمت سقوط کشاند .   

  در جھـت مـسالـھ ارضی کھ مـھم تـرین مـعضل احـتماعی و اقـتصادی کشور بـود گـام مثبتی بـر داشـتھ نشـد . 
زمینداران بـزرگ تـنھا 5% مـردم روسـتا ھـا را شـامـل می شـدنـد [ در عـوض ] %50 زمین ھـای حـاصلخیز 
و بـار آور را در چـنگ داشـتند . %78 روسـتائیان فـاقـد زمین بـودنـد . در بـرخی از شھـرسـتان ھـا مـانـند 
ھیرمـن ، قـندھـار و ھـرات بـر اسـاس قـانـون 1978 اجـرا می شـد از ھـر 6 گـونی مـحصول گـندم تـنھا یک 
گـونی نصیب دھـقان می گـردید . در چنین شـرایط دھشـت بـار مـردم زحـمتکش افـغان تـن بـھ مـھاجـرت بـھ 
کشور ھـای ایران و پـاکستان می دادنـد . %10 مـردم تـوانـایی خـوانـدن و نـوشـتن داشـتند . زنـان در ازای یک 

دالر دادو ستد می شدند  

   طـبقھ کارگـر از نـظر کمی رشـد جـشم گیری نـداشـت . در 240 واحـد صنعتی بـزرگ ... در مجـموع 50 
ھـزار نـفر کارگـر اشـتغال داشـتند . داود خـان از سـازمـانـدھی کارگـران وحشـت داشـت . ھـر گـونـھ جـنبش ھـای 
صنفی و سیاسی را ســرکوب می کرد . مــوقعیت کارگــران صنعتی در این کشور بــغرنــج و پیچیده بــود . 
گـرانی و بیکاری بیداد می کرد دسـتمزدھـا نـا چیز ، تـنھا پـاسـخ گـوی گـذران فقیرانـھ زنـدگی آن ھـا بـود . از 
این رو حتی کارگــران چیره دســت و مــاھــر نیز پیونــد ھــای محکم و اســتوار بــا روســتا داشــتند ... چنین 
پیونـدھـایی بـا روسـتا مـوجـب تـقویت روحیھ خـرده بـورژوایی در صـفوف کارگـران می شـد و شکل گیری 

آگاھی طبقاتی آنان را بھ تاخیر می انداخت .25      



        پیش از پــرداخــتن بــھ دســتاوردھــای  انــقالب ثــور 1357 ، نــگاھی بــھ واکنش بی بی سی کھ در 
چھـلمین سـال انـقالب ثـور بـا عـنوان " کار نـامـھ جـنبش چـپ در افـغانسـتان ..." منتشـر شـده قـابـل تـوجـھ سـت 
ازآن روی کھ بـھ رغـم داشـتن زبـان سیاسـت تخـطئھ ی اسـتقالل خـواھی چـپ ھـای افـغانسـتان  و عملکرد 
آنـان ، در داشـتن کشوری مسـتقل نـاگـزیربـھ بـرخی واقعیت ھـا ی انـقالب و جـنبھ ھـای انـسانی آن اعـتراف 
دارد کھ : " چپی ھــا افــغانســتان بــا تشکیل حــزب دمکراتیک خــلق در ســال 1343مــبارزه خــود را بــرای 
راھیابی در رده ھـای مـختلف عـرصـھ ھـای ارتـش ، امـور علمی و بـخش اجـتماعی سـازمـانـدھی و آغـاز کردنـد 
و در ھـفتم ثـور ( اردیبھشت ) سـال 1357 بـر اریکھ قـدرت تکیھ زدنـد . دو لـت چپی بـا حـصول بـھ قـدرت ، 
طـرح اصـالحـات اجـتماعی ، سیاسی و اقـتصادی را [ پیش گـرفـتند ] حـضور چپی ھـا در رھـبری نـظام 
سیاسی ، بـا حـمایت وسیع اتـحاد جـماھیر شـوروی سـوسیالیستی ، شـاھـد تـحوالت قـابـل عطفی بـود کھ می تـوان 
آن را بـھ گـونـھ مـختصر چنین مـرور کرد . " نـویسنده پیش از پـرداخـتن بـھ دسـتاوردھـا ی دوران رھـبری 
"چـپ " در افـغانسـتان  مـانـند تـمام نـخبھ ھـای جـانـبدار نـظام سـرمـایھ داری غـرب بـھ مـوضـوع مـطلق گـرایی ، 
سیستم تک حـزبی ، پـایھ گـذاری دولـت ایدئـو لـوژیک کھ مـانـع مھمی در بـرابـر پـلورالیسم اسـت می پـردازد ، 
از جـملھ مـورد ھـای قـابـل تـوجـھ در این مـبحث مـانـند تـمام دولـت ھـای " پـرونـده سـاز " مطیع سیاسـت ھـای 
راھــبردی غــرب ، نــظام نــوین انــقالبی افــغانســتان را دســت نــشانــده شــوروی می دانــد کھ کلیھ " تــصامیم 
سـرنـوشـت سـاز امـور سیاسی در کاخ کرملین اتـخاذ و تـوسـط رھـبری حـزب دمـوکراتیک تعمیم می یافـت . 
مـشاورین امـور سیاسی حـزب کمونیست شـوروی ... حـضور فـعالی در الیھ ھـای مـختلف از رھـبری تـا رده 
ھـای پـایین حـزب داشـتند " این تـوھین بـھ شـعور انـسان ھـایی سـت کھ بـھ قـول خـود نـویسنده " در امـور علمی 
و اجـتماعی " دسـت بـھ سـازمـانـدھی زدنـد این انـسان ھـای شـریف ، دانـا و از جـان گـذشـتھ تـا آن حـد نـاتـوان 
بـودنـد کھ حـوزه ھـای حـزبی شـان را از رھـبری تـا اسـتان ھـا ، شھـرسـتان ھـا ، و دھسـتان ھـا را " مـشاورین 
امـور سیاسی حـزب کمونیست شـوروی " نـظارت می کرد . اگـر این سیاسـت کھ در آن بـوی عـدم اعـتماد نیز 
مــشھود اســت ، درســت بــاشــد ، دولــت شــوروی می بــایست  چــند ده میلیون کادر در آن دوره بــھ عــنوان 

مشاورین حزب کمونیست  در اختیار می داشت تا جھان "چپ "  را رھبری می کرد ؟!  

   بـا تـمام این تحـریف ھـا غیر منطقی ، نـویسنده بـھ نکاتی می پـردازد کھ بسیار پـر اھمیت اسـت از جـملھ آن 
کھ : " در مـورد ظـرفیت ھـای کاری و تـقویت امـور نـظامی و امنیتی ، افـغانسـتان دوران شکوفـایی خـود را 
سـپری کرد . ھـزاران نـفر از نـظامیان ، کارمـندان نیرو ھـای پلیس و امنیت دولتی بـا گـواھی نـامـھ ھـای 
تخصصی از کشورھـای مـختلف جـھان بـھ کشور بـرگشـتند و مـشغول بـھ کار شـدنـد . تکنولـوژی مـعاصـر از 
جـملھ ایجاد سیستم ھـای دفـاعی – ھـوایی ، مـوشک ھـای بـا بـردھـای دور و نـزدیک ، نـظام مجھـز پیاده را 

می توان از این دستاورد ھا بھ شمار آورد . 

    بـخش ھـای اجـتماعی در وجـود سـازمـان ھـایی شکل یافـتھ بـود کھ از سـوی حـزب رھـبری می شـد ، بـھ نـام 
ھـای : سـازمـان دمکراتیک جـوانـان ، سـازمـان دمـوکراتیک زنـان ، اتـحادیھ ھـای صنفی کارگـری ، ھـنری ، 
ادبی ، ادارات تـعاونی دھـقانی  ... امـا بی انـصافی خـواھـد بـود اگـر از شکوفـایی و رشـد بی نظیر مـوسیقی ، 
سینما ، تیاتـر ، تـولید و انـتشار کتاب نـام ویادی نکرد . نشـرات یک سـالـھ اداره بیھقی در آن زمـان بیشتر از 
نشـرات پـنج سـالـھ نـظام امـروزی اسـت . گـروه ھـای مـوسیقی تشکیل شـدنـد ، انجـمن ھـای نـویسندگـان ، 
ھـنرمـندان ، سینماگـران و دھـھا نـھاد اجـتماعی و فـرھنگی شکل گـرفـتند . نـقش زنـان را در این عـرصـھ 

شکوفایی فرھنگ ملی می توان از گام ھایی مھم دیگر در این دوران مطالعھ کرد . "26  

در بـاره ی مـھم تـرین  دسـتاوردھـای انـقالب ثـور ، پـس از " قیام نـظامی افسـران پـایین رتـبھ ارتـش [ کھ 
مـتعاقـب ] تـھاجـم قـوای امنیتی رژیم حـاکم بـھ رھـبری سـردار داوود بـر حـزب دمکراتیک خـلق افـغانسـتان 



جھـت دفـاع از حیات ھـزاران عـضو حـزب و متحـدین سیاسی آن  [ صـورت گـرفـت ] 27 بـھ شـرح ذیل اسـت 
  :

   نخسـت آن کھ انـقالب ھـمراه بـا آزادی ھـزاران زنـدانی سیاسی بیدادگـاه ھـای داود خـانی آغـاز شـد . سـپس 
تضمین و تـامین حـقوق و آزادی ھـای فـردی و اجـتماعی مـردم بـر اسـاس مـواد آمـده در قـانـون اسـاسی از: 
"رفـاه و سـعادت مـردم ، زنـدگی صـلح آمیز ، حـفظ حـقوق ، مـالکیت ، حیثیت ، رسـوم و سـنن بـا بـر پـایی 

جمھوری دمکراتیک خلق و حفظ احترام بھ دین اسالم تصریح شد..."28 

   [ دیگر آن کھ ] بـا وجـود حـادثـھ سـازی و تـنش آفـرینی ضـد انـقالب ھـمراه بـا تبلیغات زھـر آگین بـنگاه ھـای 
خــبر پــراکنی امــپراتــوری ســرمــایھ داری : " بــھ ویژه رادیو بی بی سی ، رادیو امــریکا ، رادیو صــدای 
آلـمان ، رادیو بین المللی فـرانـسھ ، رادیو آزادی و اروپـای آزاد ، رادیو صـدای اسـراییل ، رادیو پـاکستان ، 
رادیو چین ، رادیو اکثر مـمالک عـربی ، مـواد خـام بـرنـامـھ ھـای تبلیغاتی خـویش را بـھ مـنظور شـایعھ پـراکنی 
، راپـرت ھـای غـلط ، بسـتن افـتراھـا ...علیھ دولـت  و رھـبران سیاسی در افـغانسـتان " 29 دولـت انـقالبی 
بـرای تـحقق خـواسـت تـوده ھـای مـردم محـروم افـغانسـتان و بـرای پـایان بخشیدن بـھ مـناسـبات فـئودالی و مـا قـبل 
فـئودالی ، بـرنـامـھ اصـالحـات ارضی را تنظیم و در سـال 1979 صـورت اجـرایی بـھ آن داد در نخسـتین دور 
اصـالحـات ارضی " سـھ و نیم میلیون دھـقان صـاحـب زمین شـدنـد ... و بـرای بـاال بـردن سـطح بـار آوری و 
تـولیدات کشاورزی و اقـتصاد  بـر نـامـھ ریزی شـده تـعاونی ھـای تـولید را پی ریزی کرد  [ ھـمان مـوقـع ] 
وعـاظ اسـالطین مـزدور فـئودال ھـا زیر شـعار :اگـر از دولـت زمین دریافـت کنید آن زمین غصبی اسـت و 
نـماز نـدارد . عـبادت شـما نـزد خـداونـد پـذیرفـتھ نیست " 30 مـنتھا دولـت انـقالبی بی اعـتنا بـھ تبلیغات و 
شـایعات سـمناک کھ بـازی بـا وجـدان پـاک انـسان ھـای تـحت سـتم بـاورمـند می شـد کوشـش خسـتگی نـاپـذیری را 
بـھ کار گـرفـت ودر راه کاھـش رنـج آنـان  در سـال " 1360 ، چـھار و چـھار در صـد مـحصول کشاورزی را 
افـزایش دھـد و بـرای بـر انـدازی نـظامـات عـقب مـانـده ی حـاکم بـر عـرصـھ کشاورزی از طـریق ایجاد واحـد 
ھــای کشاورزی دولتی نــوین و تــعداد2550 تــعاونی تــولید کشاورزی بیش از 20 در صــد از چــھارو نیم 

میلیون ھکتار زمین ھای زیر کشت را بھ تعاونی ھای تولید اختصاص داد . 

 شـبکھ آب رسـانی : شـبکھ آبـرسـانی بـرای بـھ زیر کشت بـردن 2000 ھکتار زمین بـایر و بھـبود سیستم 
آبیاری زمین ھـای بـھ وسـعت 15 ھـزار ھکتار ایجاد گـردید . . ھـماھـنگ بـا این بـرنـامـھ تـولید گـندم 6/2 
میلیون تـن ، پـنبھ 150 ھـزار تـن و چـغندر قـند تـا 100 ھـزار تـن افـزایش تـولید داشـت . دولـت بـرای رفـاه 
مادی دھقانان و افزایش تولید ، قیمت خرید پنبھ را 20 در صد و چغندر قند را 30 در صد باال برد .   

صـنعت : در جھـت بھـبود وضـع صـنعت و ارتـقا سـطح تـولید و شـالـوده ریزی صـنایع کلیدی بـرنـامـھ پـنج سـالـھ 
اقـتصادی ( 1979-1983 ) بـا ھمکاری کشورھـای سـوسیالیستی بـھ اجـرا در آمـد دولـت انـقالبی بـا الـویت دادن 
بـھ بـخش دولتی و تـعاونی ، بـر طـبق یک اقـتصاد بـرنـامـھ ریزی شـده ، فـعالیت سـرمـایھ ھـای خـصوصی ملی را 
بـرای رشـد و گسـترش اقـتصاد ملی تضمین کرد . در جـنب شـورای وزیران یک شـورای اقـتصادی مـشورتی 
مـرکب از نـمایندگـان نـھادھـای دولتی و مـحافـل بـازرگـانی کشور تشکیل داد ... از طـریق تـعدیل نـظام مـالیاتی 
جـلب سـرمـایھ ملی ، بسـط مـناسـبات بـا کشورھـای سـوسیالیستی و دریافـت کمک بـرادرانـھ بـھ مـنظور تحکیم و 
تـقویت پـایھ ھـای اقـتصاد نـا بـھ سـامـان کشور کوشـش ھـای آفـریننده ای صـورت گـرفـت . بـر اسـاس قـراردادھـای 
مـنعقده بـا اتـحاد شـوروی نـزدیک بـھ 140 واحـد صنعتی و کشاورزی پیش بینی شـده کھ ھـم اکنون ( 1360 ) 
سـاخـتمان بیش از 70 واحـد آن پـایان یافـت و مـورد بھـره قـرار گـرفـت . افـزون بـراین بـا ھمیاری اتـحاد شـوروی 
طـرھـایی جھـت اکتشاف و اسخـراج مـنابـع زیر زمینی ، احـداث نیروگـھ ھـا ی بـرق بـرای پـنج بـرابـر کردن 
تـولیدات بـرق کشور تـا پـایان بـرنـامـھ پـنج سـالـھ ، در پیونـد بـا نیازھـا ھـای رشـد یابـنده ی صـنایع ، و سـاخـتمان ده 
ھـا کارخـانـھ و کانـون فـرھنگی دیگر در مـرحـلھ اجـرا قـرار دارد .  وضـع زنـدگی کارگـران از نـظر مـادی و 



مـعنوی دسـتخوش تغییر کیفی شـد ... کارگـران در راه سـازمـانـدھی جـنبش سـندیکایی بـا انگیزه نیرومـند بـرای 
دفـاع ازانـقالب  بـھ پـا خـاسـتند و تـا کنون ( 1360 ) کل اعـضای سـندیکا ھـا و اتـحادیھ ھـای کارگـری افـغانسـتان 

بھ 140000 تن رسید" .31  

آمـوزش و پـرورش : در بـاره سیاسـت آمـوزشی دولـت افـغانسـتان الزم بـھ یاد آوری سـت کھ مـانـند تـمامی دولـت 
ھـای مـردمی طـبق بـرنـامـھ ھـدف ھـایش در بـر گیرنـده تـمام مـردم صـرف نـظر از  جـنس ، نـژاد  ، مـذھـب و قـوم 
قـرار گـرفـت بـنا بـراین بـرای مـبارزه بـا بیسوادی خـواھـان شـرکت  ھـمھ روشنفکران و روحـانیان ...شـد بـا این 
فـراخـوان " 5000 آمـوزگـار بیکار [اسـتخدام شـدنـد ] 400 آمـوزشـگاه احـداث [ شـد ] 500 دبسـتان [ بـھ 
شـمارمـدرسـھ ھـا افـزوده گـردید ] صـدھـا ھـزار تـن از مـردم افـغانسـتان در کالس ھـای مـبارزه بـا بیسوادی 
شـرکت کردنـد کالس ھـای مـبارزه بـا بیسوادی در کارخـانـھ ھـا ، کارگـاه ھـا ، مـزارع ، در شھـر و روسـتا دایر 

شد 

بھـداشـت و درمـان : قـبل از انـقالب کھ محـدود بـھ 800 پـزشک و 75 بـنگاه درمـانی بـود  تـحول بنیادی وسیع 
یی پـدید آمـد . بـا پـایھ گـذاری مـراکز خـدمـات درمـانی و حـق بیمھ رایگان در سـراسـر کشور ضـمن بھـره گیری 
از یاری ھــای انــترنــاســونــالیستی در زمینھ کادر ھــای پــزشکی [ بــھ ویژه اعــزام ھــزاران دانــشجو رشــتھ 
پـزشکی ، مـھندسی ... بـھ شـوروی  ] بـرای پـرورش کادر ھـای پـزشکی گـام ھـای ارزنـده ای ... بـرداشـتھ 

شد ." 32  

 سـازمـان دمکراتیک زنـان :  از سـال 1980 بـھ بـعد طی دوکنفرانـس سـراسـری زنـان در افـغانسـتان  بـرای 
بـررسی وضـع زنـان افـغان بـرنـامـھ ھـای زیرتـدوین شـد : "1- رھـایی زنـان از قید سـنت ھـای نـاپـسند و رسـوم 
پـوسیده فـئودالی در کانـون گـرم خـانـواده و در جـامـعھ 2- مـحو خـشونـت علیھ قشـر زن ، ارتـقا و تـقویت نـقش 
زنـان در انکشاف اقـتصادی و اجـتماعی کشور 3- سـھم گیری فـعال و پـرتحـرک زنـان در تـولید اجـتماعی 4- 

فراھم آوردن شرایط و تسھیالت الزم برای آموزش و پروش دختران ... تمرکزداده بود 

  ارگـان ھـای رسمی حـزب دمکراتیک ... کارھـای مـوثـری انـجام دادنـد از جـملھ : 1- افـتتاح و بـاز گـشایی 
نـمایشگاه ھـا بـرای مـحصوالت صـنایع دسـتی زنـان بـھ مـقصد بـازار یابی و فـروش این کاالھـا در فـروشـگاه 
ھـاداخـلی و خـارجی 2- افـزایش قـابـل مـالحـظھ در تـعداد مـدارس دخـترانـھ در مـرکز و والیات و تـوجـھ الزم بـھ 
کیفیت پـروسـھ ی آمـوزش 3- ایجاد و تـوسـعھ شـبکھ ھـای کودکستان ھـا و شیرخـوارگـاه ھـا در محـل ھـای کار و 

زیست در مرکز و والیات 4- تاسیس پرورشگاه وطن ... و صدھا اقدام سود مند دیگر .33  

  نــوســازی اجــتماعی در افــغانســتان انــقالبی" در عــرصــھ ھــای آمــوزش و پــرورش ، بھــداشــت و درمــان 
بیماران ، ژورنـالیسم ، ھـنرھـای زیبا ، حـقوق ، جـامـعھ شـناسی ، ادبیات ، فـرھـنگ ، صـنایع و سـاخـتمان ، 
مـخابـرات و مـواصـالت ، تـجارت و بـانکداری ... بـھ عـنوان آمـوزگـار، اسـتاد دانـشگاه ، پـزشک و کارمـند 
مـتوسـط طبی ، مـھندس  ، تکنسین ، حـقوقـدان ، دانـشمند اقـتصاد ، نـویسنده ، شـاعـر ، گـزارشـگر و تحـلیل گـر 
سیاسی خـوش درخشیدنـد . " 34 مـنتھا دو رویداد ، ضـربـھ سختی بـر پیکر انـقالب وارد آورد  و اعـتماد ملی 
در ھـم شکست . نخسـت قـتل انـدوھـبار نـور محـمد تـره کی بـھ دسـت دومین نـفوذی امـپراتـورپـس از ژنـرال 

داودخان کھ اولی از جانب دستگاه سلطنتی و دومی از دل حزب دمکراتیک خلق افغانستان برآمد .  

   راتـب زاد شـرح کوتـاھی دارد از تـوقیف قـانـون احـزاب سیاسی در ارگ سـلطنتی در دھـھ دمکراسی ، و 
نیزقـطع فـعالیت نیمھ رسمی احـزاب در دوره دیکتاتـوری داود خـان و ھمچنین تـعریفی دارد از " جـبھھ متحـد 
ملی " کھ بــاید :" متشکل از تــمام نیروھــای تــرقی خــواه دمــوکراتیک و وطــن پــرســت ، یعنی کارگــران ، 
دھـقانـان ، مـنورین فکر مـترقی ، اھـل حـرفـھ ، خـرده بـورژوازی ( مـالکین کوچک و مـتوسـط ) و بـورژوازی 
ملی ( ســرمــایھ داران ملی ) بــاشــد کھ در راه اســتقالل ملی ، تعمیم دمــوکراسی در حیات اجــتماعی و پــایان 



رسـانـدن جـنبش کھ در راه اسـتقالل ملی ، تعمیم دمـوکراسی در حیات اجـتماعی و بـھ پـایان رسـانـدن جـنبش 
دمـوکراتیک ضـد امـپریالیستی و ضـد فـئودالی مـجاھـد و مـبارزه می نـماید ... " وی در ادامـھ می افـزاید :" چـرا 
بــعد از 6 جــدی 1358 ، بــھ ویژه بــعد از تــصویب و انــفاذ اصــول اســاسی ( قــانــون اســاسی ) جــمھوری 
دمکراتیک افـغانسـتان چنین جـبھھ ای متحـد و دمـوکراتیک بـر پـایھ احـزاب سیاسی تشکیل نـگردید و زمینھ 
بـرای فـعالیت ھـای تخـریبی و تبلیغات ضـد دمکراتیک و پیشرفـت اجـتماعی تنظیم ھـای بنیاد گـرای جـھادی و 

بادران ( فرشتھ ) منطقھ یی و بین المللی شان مساعد شد 35 

  بـرای درک عـواقـب تشکیل نشـدن " جـبھھ متحـد ملی " در سـال 58 الزم بـھ نـظر می رسـد کھ بـھ گـزارش 
تحـلیلی کوتـاه زیر تـوجـھ شـود . آن وقـت نـقش حفیظ هللا امین بـھ عـنوان نـفوذی پـرقـدرت امـپراتـورو عـامـل سیا 
ونیز متحـد گـلبودین حکمتیار ، در تخـریب اذھـان عـمومی مـردم افـغانسـتان از سـویی و فـروپـاشی اتـحاد حـزب ( 

از خلق و پرچم ) از جانب دیگر ، بیش تر ملموس خواھد بود .  

" امـپراتـور( اروپـای غـربی و ژاپـن بـھ سـرکردگی امـریکا ) بـرای رسیدن بـھ ھـدف ھـای خـود بـا دامـن زدن بـھ 
تـشنج سیاسی ، مـسابـقھ تسـلیحاتی ، بـاز دارنـدگی پیشرفـت جـنبش ھـای رھـایی بـخش و جـلوگیری از داشـتن 
پیشرفـت اقـتصاد مسـتقل آنـان ... بـا تحـریک عـراق بـرای تـجاوز آشکار بـھ ایران ، تـالش بـرای سـرھـم کردن 
یک پیمان نـظامی مـنطقھ ای میان کشور ھـای خـلیج فـارس و دریای عـمان علیھ ایران ، تـالش بـرای مسـلح 
کردن رژیم ھــای ارتــجاعی عــرب و پــاکستان ، تــقویت پــایگاه ھــای نــظامی ... کمک نــظامی بــالعــوض و 
فـوری500 میلیون دالری بـھ پـاکستان و وام 5/2 میلیارد دالری بـانک جـھانی بـھ این کشور ، اقـدام آشکار بـھ 
مسـلح کردن بـانـد ھـای جـنایت کار افـغانی کھ بـھ کار گـردانی شـاه مخـلوح افـغانسـتان و بختیارھـای و اویسی 
ھـای افـغانی و زیر نـظر مسـتقیم عـوامـل سیا در پـاکستان ، انـجام می گیرد ... کھ بـھ قـول بـرژینسکی [ این دو 

کشور] تعادل نیروھا را درمنطقھ دگر گون ساختھ اند "36  

  روشـن اسـت بـا چنین تجھیزی بـرای درھـم شکستن انـقالب ثـور ازجـانـب امـپراتـور، ارتـجاع مـنطقھ ای ، 
جـھادی ھـا و نـفوذی ھـای جـا یافـتھ درراس حـزب ، بـدنـھ  و ارکان دولـت ، جھـت تیره داشـتن مـناسـبات درون 
حــزبی ، از کشتن تــره کی تــا زنــدانی کردن اکثریت رھــبران حــزب ( بیش از 10000 تــن و نــزدیک بــھ 
500تـن اعـدام شـدنـد ) بـھ ویژه جـناح پـرچـم ، کھ شـامـل فـعالین احـزاب سیاسی ، سـازمـان ھـای اجـتماعی و 
شخصیت ھـای مسـتقل ھـم گـردید . ھـمراه بـا قـانـون شکنی ، ظـلم و شکنجھ و کشتار تـوسـط حفیظ هللا امین و 
بـانـد او، تـحت رھـنمود ھـای سیا بـا ھمکاری رھـبران حـزب اسـالمی افـغانسـتان کھ  اجـرای کودتـای خـونینی را 
تـدارک می دید نـد. بـھ آن جـا رسـانـد کھ مـوجـب رویگردانی بـخش قـابـل تـوجـھ ای از تـوده  مـردم شـد و قھـر آنـان 
بـھ خـاطـر دشـنام ھـا و نـاسـزا ھـا ، نـادیده گـرفـتن عـمدی بـھ عـنعنات ، سـنن افـغانی ، بی احـترامی بـھ بـزرگـان ، 
ریش سفیدان قـومی و نـقش دین و مـذھـب در جـامـعھ تـا آن جـا پیش رفـت کھ بـرخی دھـقانـان ، زمین ھـای تـوزیع 
شـده را مسـترد داشـتند . ایجاد چنین نـفرت در دل جـامـعھ و نیروھـای سیاسی اجـتماعی بـھ طـورحـساب شـده و 
سـازمـان یافـتھ ، جـامـعھ افـغان را بـھ سـوی یک انـفجارملی پیش می بـرد کھ این تـوطـئھ اگـرچـھ دیر ، مـنتھا از" 
جـانـب نیروھـای میھن دوسـت ارتـش  در تـاریخ 27 /دسـامـبر 1979 ، دو روز پیش از بـرنـامـھ کودتـای امین ، 

با اقدام قاطع ، درنطفھ خفھ شد ." 37  

  پـوشیده نیست ، ایجاد اخـتناق ، تـرور و سـرکوب ، زنـدان و قـائـل شـدن سـخت تـرین بـرخـورد ھـاعلیھ نیروھـای 
انـقالبی و وطـن پـرسـت  ، قـتل نـور محـمد تـره کی  ، متحـد شـدن بـا نیروھـای ارتـجاعی مـنطقھ و سـازمـان 
جـاسـوسی امـریکا " سیا " ، بـھ طـور بـدیھی فـضای بی اعـتمادی را چـھ در میان رھـبران حـزب دمکراتیک 
خـلق افـغانسـتان ،  اتـحاد جـماھیر شـوروی و مـردم رقـم زد . دیگر تـردیدی بـاقی نـمانـد  کھ حفیظ هللا امین بـھ 
عـنوان یک نـفوذی کار گشـتھ و قـدرتـمند ، تـوانسـتھ انـقالب را از مـحتوی تھی کند و مـوریانـھ وار آن را بـپوکانـد 
. نـقش تعیین کننده حفیظ هللا امین بـرای امـپراتـور تـا آن انـدازه بـود کھ پـس از فـرو کشیدن او از قـدرت ، کارتـر 



در گــنگره امــریکا واکنش تــندی نــشان داد و گــفت :" ... در این لحــظھ کھ بــا شــما صــحبت می کنم انــقالب 
افـغانسـتان دچـار تـھاجـم قـرار گـرفـتھ اسـت ... جـھان اسـالم از وقـایع افـغانسـتان نـاراحـت اسـت ... " 38 جـملھ 
بسیار قـابـل تـاملی سـت ، حفیظ هللا امین کھ دم از" دیکتاتـوری پـرولـتاریا " می زد وشـده بـود قـصاب تـمام گـروه 
ھـای تـرقی خـواه ، نـاگـھان می شـود زعیم جـھان اسـالم !! ، ظـاھـرا گـاھی وقـت ھـا ُدم خـروس را بـھ ھیچ شکلی 
نمی شـود پـنھان کرد . این  سـخن در شـرایطی ایراد شـد کھ  اتـحاد جـماھیر شـوروی بـر مـبنای در خـواسـت 
ھـای مکرر پیشین ( از مـاه مـارس 1979 – حـوت 1357بـھ بـعد چـھارده مـرتـبھ ورود قـوای نـظامی شـوروی 
را بـھ افـغانسـتان مـطالـبھ نـمود و جـمعا بیست و یک بـار این تـقاضـا تکرار گـردید .) 39 و مـطابـق تـوافـقنامـھ 
ھـای قبلی ( 1978 )  ، بـرای دفـع تـجاوز و نـجات انـقالب و حـفظ اسـتقالل و تـمامیت ارضی افـغانسـتان ، 

نیروی محدودی را بھ این کشور گسیل داشت  

   لـئونید بـرژنـف در مـصاحـبھ ای بـا خـبرنـگار پـراودا در بـاره عـلل اعـزام نیرونـظامی بـھ افـغانسـتان گـفت :" در 
آوریل سـال 1978 انـقالب شکوھـمند افـغانسـتان بـھ وقـوع پیوسـت . مـردم افـغانسـتان سـرنـوشـت خـویش را مبنی 
بـر اسـتقالل و آزادی بـھ دسـت گـرفـتند . این درتـاریخ تـازگی نـدارد کھ نیروھـای واپـس گـرا علیھ انـقالب دسـت 
بـھ یورش بـزنـند ... ھـزاران مـزدور مسـلح تـربیت شـده در خـارج از مـرزھـا و مجھـز بـھ تجھیزات کامـل بـھ 
سـرزمین افـغانسـتان گسیل داشـتھ شـدنـد آنـگاه " امـپراتـور " بـھ ھـمراه نـوکرانـشان بـھ جنگی اعـالم نشـده علیھ 
افـغانسـتان انـقالبی دسـت زد . بـھ ھـنگام ریاسـت جـمھوری نـورمحـمد تـره کی و بـعد از آن رھـبران افـغان بـا اوج 
گیری حـمالت نیرو ھـای خـارجی در حـالی کھ بـا آن بـھ مـقابـلھ بـرخـاسـتھ بـودنـداز اتـحاد شـوروی تـقاضـای کمک 
کردنـد . مـاھـم گـوشـزد کردیم اگـر این حـمالت تـداوم یابـد مـا مـردم افـغانسـتان را رھـا نـخواھیم کرد ...مـانـورھـای 
مـھاجـمین علیھ افـغانسـتان کھ پـس از بـھ قـدرت رسیدن امین زمینھ مـساعـدی یافـتھ بـود ، امین بـھ سـرکوب 
وحشیانـھ ای علیھ طیف وسیعی از جـامـعھ افـغان ، علیھ کادرھـای حـزبی ، نـظامی ، روشنفکران و روحـانیت 
مــبارز یعنی مــشخصا علیھ کسانی کھ انــقالب آوریل را بــھ پیش بــردنــد ، پــرداخــت . ولی خــلق قھــرمــان 
افـغانسـتان بـھ رھـبری حـزب دمکراتیک خـلق و در راس آن بـبرک کارمـل علیھ امین و دارو دسـتھ اش بـھ پـا 
خـواسـتند و بـھ این اعـمال وحشیانـھ پـایان دادنـد . امـروز در واشـنگتن و دیگر پـایتخت ھـای سـرمـایھ داری بـرای 
امین اشک تـمساح ریختھ می شـود . بـرای کسی کھ می تـوانسـت پـوشـش خـوبی بـرای ریاکاری ھـای آنـان 
بـاشـد . این آقـایان کجا بـودنـد ھـنگامی کھ امین ، این عـامـل تـرور و خـفقان و سـرکوب ھـای دسـتھ جـمعی ، 
دسـتور اعـدام نـاجـوانـمردانـھ ی تـره کی ، بنیان گـذار دولـت جـدید افـغانسـتان را صـادر کرد . تـداوم دخـالـت 
نـظامی بـا بـھ تـحقق پیوسـتن کامـل تـوطـئھ ھـای ارتـجاع خـارجی ، عـمال کوشـش در جھـت وابسـتگی و تـبدیل 
ھـمسایھ و دوسـت مـا بـھ دژنـظامی امـپراتـور بـود [ بـنا بـراین ] لحـظھ ای رسید کھ نمی تـوانسـتیم در مـقابـل 
تـقاضـای کمکی کھ افـغانسـتان از مـا کرده بـود بی تـفاوت بـمانیم بی تـفاوت مـانـدن یعنی رھـا کردن افـغانسـتان بـھ 
دامـان امـپراتـور و اجـازه دادن بـھ نیرو ھـای مـھاجـم تـا آن کنند و اجـازه دادن بـھ نیروھـای مـھاجـم تـا آن کھ بـھ 
عـنوان مـثال در شیلی کردنـد ، جـایی کھ فـریاد آزادی مـردم در حـمام خـون خـفھ شـد ... فـراخـوان مـا از سـوی 
افـغانسـتان بـرمـفاد تـصریح شـده در قـرار داد دوسـتی و حـسن ھـمجواری و ھمکاری بین دوکشور ، مـنعقد در 
دسـامـبر 1978 متکی بـود . این قـرارداد بـا قـطعنامـھ سـازمـان مـلل متحـد ... مـنطبق اسـت حقی کھ سـایر دولـت 

ھا بارھا از آن استفاده کردند ." 40  

    بـا آمـدن نیروی ھـای نـظامی شـوروی واسـتقرار آن ھـا ، فـضای جـدید سیاسی شکل گـرفـت . ھـمان طـور کھ 
پیش تــر دکتر راتــب زاد در بــاره جــبھھ متحــد ملی گــفتھ بــود " دولتی وسیع بــا اشــتراک نیروھــای ملی و 
دمـوکرات ، مـال ھـا و روحـانیون وطـن پـرسـت تـحت رھـبری زنـده یاد بـبرک کارمـل منشی ( دبیرکل ) حـزب 
دمـوکراتیک خـلق افـغانسـتان بـوجـود آمـد . حـزب دمـوکراتیک خـلق افـغانسـتان مـطابـق بـھ مـرام خـویش تغییرات 
کیفی را در عـرصـھ ھـای مـختلف بـوجـود آورد تـا زمینھ اعـتماد میان مـلت و دولـت دوبـاره تـامین و جـلب شـود . 
بـراین اسـاس نـھادھـای مـدنی بـر بنیاد اصـول اسـاسی ( قـانـون اسـاسی ) جـمھوری دمکراتیک افـغانسـتان تشکیل 



شـده و تغییرات مـثبت  و چشمگیر در عـرصـھ اداره دولـت ، اعـم از اجـراییھ ، قـضائیھ ، و مـقننھ بـھ وجـود 
آمـد . سـازمـان ھـای اجـتماعی اعـم از اتـحادیھ کارگـری ، زنـان ، جـوانـان و سـایر پیشھ وران و اھـل ُخـبره علمی 
و فـرھنگی [ پیدایی یافـت ]." 41 بـا تـوجـھ بـھ دو اقـدام اخیر بـرای حـفظ انـقالب افـغانسـتان ، امـریکا بـا تـمام 
متحـدان غـربی و کشورھـای عـربی و جـمعی از آدم کشان حـرفـھ ای و جـھادی بـا شـعار " تـجاوز نـظامی  
روسیھ شـوروی و کشتار مـجاھـدان " وارد کارزار نـابـرابـر علیھ انـقالب افـغانسـتان شـدنـد . " ایندیراگـانـدی 
نخسـت وزیر ھـند در مـصاحـبھ بـا روزنـامـھ واشـنگتن پسـت پـرده از آواز گـری ھـای دروغین خـبرگـزاری ھـا و 
رسـانـھ ھـای امـپراتـور بـر می دارد . او گـفت :" یکی از کسانی کھ در زمـان عملیات شـوروی ھـا از افـغانسـتان 
آمـده بـود ، بـھ مـن گـفت ھـنگامی کھ سـربـازان بـھ افـغانسـتان وارد شـدنـد مـورد اسـتقبال قـرار گـرفـتند . زیرا ... 
مـردم افـغانسـتان از امین نـفرت داشـتند چـون دولـت او ، عـده ی زیادی از مـردم افـغانسـتان را بـھ قـتل رسـانـده 
بـود ."42 بـا این حـال بـرژنـف در در 26 مین گـنگره حـزب اعـالم کرد :": مـا حـاضـریم پـس از تـوافـق بـا دولـت 
افـغانسـتان ، واحـد ھـای خـود را از خـاک افـغانسـتان فـراخـوانیم . بـرای این امـربـاید گسیل بـانـدھـای ضـد انـقالب 
بـھ سـرزمین افـغانسـتان بـھ کلی پـایان یابـد . " 43 احـساس امنیت اجـتماعی ، عـادی شـدن زنـدگی و فـراھـم آمـدن 
بـارقـھ امید در میان تـوده مـردم ، کھ دوران دشـوار زمـامـداری امین را پشـت سـر نـھادنـد ھـنوز نـطفھ نبسـتھ بـود 
کھ  امـپراتـور بـا " مسـلح سـاخـتن ضـد انـقالب فـراری و ایجاد پـایگاه ھـای تـربیت خـرابکاری در خـاک پـاکستان 
بـھ ویژه نـزدیک بـھ مـرز افـغانسـتان ، بیش از 50 کانـون تـھاجـم و 30 پـایگاه ویژه علیھ انـقالب افـغانسـتان بـھ 
فـعالیت مـشغول[ داشـتند ] کھ در آن ھـا مـربیان نـظامی پـاکستان تـحت رھـبری " مـشاوران " و " مسـتشاران " 
امـریکا و چینی بـھ آمـوزش گـروه ھـای ویرانـگر [می پـرداخـتنند ] کھ در خـالل یک سـال 150000 مـزدور در 
این پـایگاه ھـا آمـوزش دیدنـد ، ضـدانـقالبیون در عـرصـھ کشتار مـردم بی گـناه ... از سـالح ھـای شیمیایی سـری 
سـاخـت امـریکا را بـھ کار می بـردنـد  [ این امـر ] مـردم  و دولـت انـقالبی را وا داشـت تـا دسـت بـھ تشکیل کمیتھ 
ھــای انــقالب بــزنــند " بــنا بــراین ، تشکیل جــبھھ متحــد  ملی / جــبھھ ملی پــدر وطــن  –ضــرورتی بــود در 
ھمبسـتگی مـردم.  بـرای دفـاع از انـقالب ملی - دمکراتیک افـغانسـتان کھ بـا وضـع پیش آمـده بین المللی در 
دوره  دبیر کلی و ریاسـت جـمھوری بـبرک کارمـل و گـوربـاچـف دو تـعریف مـتفاوت  بـھ خـود گـرفـت نخسـت آن 
کھ این جـبھھ  از نـگاه بـبرک کارمـل و یارانـش  " وظیفھ ملی و رسـالـت تـاریخی داشـت تـا تـوده مـردم را بـھ 
سـوی حـل مـبرم تـرین وظـایف حیاتی از جـملھ : قـطع جـنگ و بـرادر کشی ، تـامین صـلح و امنیت سـراسـری در 
کشور ، سـھم گیری فـعال و ھـمھ جـانـبھ در زمینھ انـجام وظـایف اقـتصادی – اجـتماعی کھ در پیش رو حـاکمیت 
سیاسی قـرار داشـت ، بکشانـد تـا بـا کمک ھمکاری و شـرکت بـاھمی آنـان دگـر گـونی ھـای اقـتصادی ، اجـتماعی 
در ھـمھ شـئون مـردم تـحقق[ یابـد ]. این جـبھھ از بـدو تـاسیس ( 1360 ) تـا سـال 1365 خـوش درخشید و 
خـدمـات ارزنـده و قـابـل تـوجـھ در ھـمھ بـخش ھـای زنـدگی انـجام داد ." 44  مـنتھا در تـاریخ 14 ثـور 1365 
واقـعھ ای رخ داد  ( کودتـا ) کھ مـفھوم جـبھھ متحـد ملی را کھ سـرچـشمھ خـارجی داشـت ، تغییر داد . بـنا بـھ 
بـرنـامـھ دیدگـاه دوم نخسـت الزم بـود بـبرک کارمـل از مـقام خـود کنار گـذاشـتھ شـود بـدین خـاطـر در تـاریخ 14 
ثـور 1365وی را از سـمت دبـبرکلی حـزب کنار گـذاشـتند در ھمین سـال مـقام ریاسـت جـمھوری رانیز ازاو 
سـتانـدنـد و بـھ جـایش دکتر نجیب هللا را جـایگزین کردنـد . عـالوه بـر کارمـل ، مـامـورین عـالی رتـبھ کھ بـھ طـور 
عـمده حـزبی بـودنـد و از پـاک دسـت تـرین اعـضا ی حـزب ، چـھ در مـرکز و چـھ در والیات بـھ شـمار می رفـتند 
بـھ خـاطـر اعـتراض بـھ بـرخـورد ھـای اعـمال شـده ، از مـقام و شـغل خـود بـر کنار شـدنـد . در ارتـش و دایره 
امنیت ، افسـران شـرافـتمند و وفـادار بـھ میھن دچـار سـرنـوشـت مـشابـھ گـردیدنـد . کنار زدن کارمـندان حـرفـھ یی ، 
مجـرب ، مـتخصص و آمـوزش دیده حـزب ، دولـت و کشوررا وارد چـالـش سنگین کرد " سـرکوب رفـقای 
حـزبی ، کاربـرد خـشونـت علیھ آنـان ، بـھ زنـدان انـداخـتن ھـا ، پیگرد سیاسی ، زجـر و شکنجھ ی فیزیکی و 
روحی آنـان ، ھـمھ اجـزا و شـاخـص ھـا ی متشکلھ ی یک پـروژه کالن نـابـود سـازی حـزب  بـود کھ بین مسکو 
( دوره گـوربـاچـف ) – اسـالم آبـاد – واشـنگتن بـا ھـماھـنگ سـاخـتن فـعالیت ھـای دسـتگاه ھـای اسـتخباراتی ، 
روی آن تـوافـق صـورت گـرفـتھ بـود [ بـدین مـنظور در داخـل حـزب ] افـراد جـاه طـلب ، خـود خـواه و تـشنھ 



رسیدن بـھ قـدرت ، بـھ کار گـمارده شـدنـد تـا بـا خـشونـت و نـظامی گـری و چسـبیدن بـھ حـربـھ ی تفتین ، افـترا ، 
دروغ و الف زنی ، دکترین زھــر آگین را در بــازار مــعامــلھ گــری ھــای خــاطــر خــواھــانــھ و در زد و بــند 
پـروتکل در سـطح بین المللی بـھ پیروزی رسـانـند ." 45 نـگاه دوم بـا چنین کارنـامـھ ای وارائـھ پـالتـفرم " 
سیاسـت مـصالـحھ ملی" کھ از جـملھ بـرنـامـھ منتشـر شـده آن دارای مـفادی سـت مـغایر بـا مـنافـع مـردمی کھ می 
تـوان آن را روا داری طـبقاتی مـعنا کرد کھ بـھ طـورگسـترده شـعار کنونی چـپ ھـای بـرگشـتی رانـت خـوار 
مـنطقھ نیز اسـت کھ ثـروتـمندان بـا ثـروتـشان ، تھیدسـتان بـھ تھیدسـتی خـود اکتفاکنند ، ثـروتـمندان بـا صـندوق 
صـدقـاتـشان در کنار تھی دسـتان قـرارخـواھـند گـرفـت . بـا چنین روا داری ھـمھ چیز در صـلح و آرامـش خـواھـد 
بـود نـمونـھ ای از این ادبیات فـاخـر !! چنین اسـت:" مـسایلی کھ در بـرابـر افـغانـھا قـرار دارنـد ، مـسایلی فـوق 
طـبقاتی و فـوق ایدئـو لـوژیک و دارای خـصلت ھـمگانی انـد  "46  در صـورتی کھ مـبارزه طـبقاتی مـوتـور 
تــاریخ اســت این طــور خــاکپاشی ھــای عــریان را فــقط می تــوان سیاســت تحــمیقی جــریان راســت حــزب 
دمکراتیک خـلق بـھ حـساب آورد کھ در پی یافـتن فـرصتی بـودنـد تـا حـضورشـان را جـلوه ای بـخشند . بـرای 
دنـشان دادن  مـاھیت مـردمی جـناح اکثریت حـزب دمکراتیک خـلق ، بـا تـوجـھ بـھ این کھ  در بـدتـرین شـرایط 
ممکن قـرار داشـتند  ، می تـوان بـھ جـنگ جـالل آبـاد اشـاره داشـت کھ درسـتیزی نـابـرابـر، در این جـنگ میھنی ، 

حماسھ ھا آفریدند  

     " در تــاریخ 16 حــوت 1367 ( 6 مــارس 1989 ) تــھاجــم وسیع و مشــترک ارتــش مــنظم و تــوپــخانــھ 
پـاکستان ، گـروه ھـای مسـلح مـخالـف دولـت مسـتقر در خـاک پـاکستان ، در ھمکاری و ھـماھنگی بـا "سیا" تـحت 
رھـبری ژنـرال حـمید گـل صـورت گـرفـت . عمکرد کمرشکن " مشی مـصالـحھ ملی " دولـت افـغانسـتان مبنی 
بـر تخـلیھ بـرخی مـناطـق در نـوار مـرزی از وجـود نیروی ھـای مسـلح افـغانسـتان کھ بـھ سـادگی بـھ اشـغال 

نظامیان و گروه ھای ھفت گانھ در آمد  

   امـا در داخـل کشور ، جـناح اکثریت حـزب ، علی رغـم این کھ عملکرد ھـای زنـدگی بـرانـداز دولـت را در 
راسـتای مشی یک جـانـبھ مـصالـحھ ملی محکوم و آن را سـر آغـاز سـرکوب خـونین حـزب و حـاکمیت بیان 
داشـتند ، ولی در جـنگ جـالل آبـاد و تـھاجـم ارتـش پـاکستان و ارتـجاع سیاه داخـلی و مـنطقھ ، ھمگی متحـدا از 

وطن ، مردم و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان دفاع قھرمانانھ بھ عمل آوردند .  

حتی در آن روزھـا گـفتھ می شـد  کھ زنـده یاد بـبرک کارمـل از تبعید در مسکو و محـمود بـریالی ، بـرادرش بـا 
شـماری از بھـترین کادرھـای حـزب کھ از جـانـب رھـبر خـردمـند !!! در زنـدان بـھ سـر می بـردنـد ، بـھ ھـمھ رفـقا 
پیام فـرسـتادنـد کھ بـا تـھاجـم ارتـش و ملیشای پـاکستان ، مـوضـوع بـود و نـبود اسـتقالل ملی و تـمامیت ارضی 
میھن و مـردم مـان مـطرح اسـت ، بـایست در مجـموع از وطـن ، از ھمشھـریان جـالل آبـاد و حـاکمیت مـوجـود ، 
بـا وجـود جـفاھـایی کھ انـجام داده و می دھـد ، دفـاع بـھ عـمل آید . بـنا بـراین پیروزی در جـنگ جـالل آبـاد ، در آن 
مـقطع زمـانی ... وحـدت در عـمل تـمام جـناح ھـای حـزب ، شـھامـت ، قھـرمـانی و فـداکاری ھـمھ ارگـان ھـای 
قـوای مسـلح بـھ شـمول قـوا ھـوایی و کادر ملکی و نـظامی مسـتقر در جـبھھ جـنگ و انـتقال مـھمات و لجسـتکی 
از عـقب جـبھھ و آمـادگی نیروھـای ریزرفی در سـراسـر کشوربـود . "47 ( راتـب زاد ، ھـمان مـاخـذ ص 110 
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کھ چنین دیدنـد گـرفـتار دھشـت گشـتند چـند نـفر بـھ عـقاید سـابـق خـود بـرگشـتند . ( 296-297 ) احـسان طـبری 
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