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 :پيشگفتار     

"  معاصر افغانستان سیسياتاريخ ی ، خاطرات شخصی با برهه هايی ازرويداد های تاريخوياد داشتهای سياسی  "کتاب
 اول سال   ینيمهاواخرهرچندکتاب مذکوردر.  به چاپ رسيد2002 که در سال استنوشته سلطانعلی کشتمند

شده با داشتن اين کتاب که در سه جلد نگاشته . شهر لندن عرضه گرديدمحل چاپ بيرون آمدو برای فروش دراز2003
زيبايی صفحات، . صفحه در دو جلد با قطع و صحافت بسيار زيبا بگونه ی رسمی و تشريفاتی به طبع رسيده است1083
صفحات اب به نظر ميخورد، عکسهای يادگارگونه ی که درخط معمول يک کتو ساختمان حروفچينی که بزرگترازشکل 

زمان تشکيل حزب  کارنامه های مبارزات انقالبی درطرات وداخل ديده ميشود، بيان و شرح گويا فعاليتها، خا
دوره قدرت و لف درو پيشرفتهای اقتصادی و اجتماعی مؤدموکراتيک خلق تا حاکميت حزب و توضيح دست آوردها 

 به خوانش ميگيرد بيند و  کتاب را می،و وقتی خواننده. حکومتش صورت رسمی و تشريفاتی بودن کتاب را مينما ياند
کابل نگاشته و در مطبعه ی زمان حاکميتش درنگلستان بلکه درا اقامتش درآوارگی ولف آنرا نه درکند که مؤميفکر

  . دولتی به چاپ رسيده است
دموکراتيک در رهبران جناح پرچم حزب دموکراتيک خلق افغانستان و صدراعظم جمهوری سلطانعلی کشتمند يکی از

سسين و بنيانگذاران حزب  همچنان از مؤاو. ل افغانستان توسط شوروی بودو اشغا، سالهای تجاوزدهه ی هشتاد ميالدی
ی انشعابی آن بر  در تمام فراز و فرود های اين حزب، از منازعه ميان رهبران و شاخه هامحسوب ميشودکه بعدًامذکور

ن آنها بر سر خه ها تا جنگ خونين مياعملکرد های هريک از دسته ها و شادرست بودن انديشه وسررهبری و برسر
 جناح پرچم به ثر و با صالحيت دررهبری مؤاو ازکادر. پرچم ايستاد در کنار ببرک کارمل رهبر شاخه ی ،قدرت

از اين رو موصوف . نقش مهم داشته استياری از سياستها، تصميم گيريها وعملکرد جناح مذکوربسحساب می آيد که در
  )ميتوانست( ميتواند 

کراتيک خلق افغانستان به ويژه جناح ه انديشه، سياست و عملکرد حزب دمدث و تحوالتيکه بدر بازگو کردن حقايق حوا
ايفا ميکردکم از کم دو  نامبرده چنين نقشی را ايفاکند وهرگاه. گيردنقش روشنگرانه و صادقانه ايفاکند پرچم آن ارتباط می

در يک بخشی و برگی ازحقايق تاريخ کشور نخست. دستا ورد مهم را برای جامعه و وطن خويش به ارمغان می آورد
درس و عبرتی برای ستی و راستی انعکاس ميافت و ثانيًامقطعی از زمان برای نسل امروز و فردا و پس فردا ها بدر

. و آيندگان وطن آينده خودرا بهتر ميتوانستند در رويکرد و نگرش به حقايق گذشته تدوين و تنظيم کنند. آيندگان می شد
بازگو کردن حقايق قت يک شخصيت سياسی و مسئول را درپيامد سومی نيز در ميان بود که آن شهامت و صداالبته يک 

سفانه وقتی سلطان علی کشتمند قلم اما متأ. ياسی و ملی متبلورميساختو اعتراف به اشتبا هات ، خطاکاريهاو جرايم س
نويسد و آنرا  افغانستان میز تاريخ سياسی معاصرا برهه های ابدست ميگيرد و خاطرات سياسی خودرا به قول خودش ب

به جای اعتراف به خطاکاريهای . ميسپارد، نقشی را که گفته شد ايفا نميکندبصورت کتابی درمی آورد و بدست نشر
خود و فراکسيون متعلق به کارمل را در حزب . ويل و توجيه ميزنددست به تأ)جناح پرچم(بری حزب خود حزب و ره

 و حاکميت آنرا بدوش رهبران ديگرو شاخه لق برحق قلمدادميکندو همه گنهکاريها و عصيانها ی حزبدموکراتيک خ
هفده ماه از ز اين است که کشتمند وقتی بعد ازو تعجب انگيشگفت آور. فيظ اهللا امين ميگذاردبه خصوص حهای ديگر

 افغانستان بگونه ی تبيين و توضيح زندان پلچرخی رها ميشود ، حوادث يک دهه تجاوز و اشغالگری شوروی را در
و آوارگی مليونها تن مردم خارجی که به مرگ صدها هزارغالگرميدارد که از آن ده سال جنگ و تجاوز يک قوای اش

قط اين دوره صدراعظم يک دولت مشروع ، منتخب و برحق است و فاو گويا در. انجاميدحرفی نميگويدافغانستان 
او کتاب را به گونه .  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشريح و توضيح ميکند یعرصهدراجراآت و دستاوردهای خودرا 

بازار . کرملين فرمان ميراندبرژنف در. همان ابرقدرت شوروی وجود دارده است که خواننده فکر ميکند هنوزی نوشت
. نستان را در اشغال دارد قوای شوروی افغا. لنينيزم نوع روسی آن گرم و پر زرق و برق است -آيدئولوژی مارکسيزم

ببرک کارمل منحيث منشی عمومی حزب دموکراتيک خلق و در رياست جمهوری دموکراتيک از عظمت کشور کبير 
 کشتمند رئيس شورای وزيران يا صدراعظم آن دولت است و همه چيز درست مثل سا لهای اول. شورا ها گلو پاره ميکند

کشور اروپای شرقی و بسياری از فروپاشی شوروی، سقوط کمونيزم درآنشايد ديگر. جايش قراردارددهه هشتاد سر
ر لنينيزم د -افغانستان، افتضاح مارکسيزمکراتيک خلق ازحاکميت درآسيايی و افريقايی، سقوط حزب دمهای ديگر

ترافات اينکه سلطان علی کشتمند حتی اظهارات و اعازهمه مهمتر. عيت نداشته باشدعرصه ی انديشه و آيدئولوژی واق
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 نميدهد و نمیشتباه و يک تجاوز خواندند مد نظرقرارآغاز دهه هشتاد يک ا را درروسها را که لشکر کشی به افغانستان
« : شروع جلد سوم کتاب می نويسد سخن ميزند ودراين تجاوز آغازلهای پذيرد و هنوز به همان لحن و شيوه روزها و سا

تاريخ اين تحول . يافت آغاز1980 و نخستين روزهای سال 1979های سال ن پس ازقيام اپريل ازآخرين روزمرحله نوي
دولتها و رسانه . نام گذاشتند و چيزهای ديگر" کودتای کريسمس"حادشوری و افغانستان بوسيله ات" اشغال"را غربيها 

              » . . . های گروهی دست راستی غرب چنان سرو صداهايی را براه انداختند که گوش فلک را کر ميکرد
ن يک ، خود ميگويند ما تجاوز کرديم و آدهه هشتاد ميالدی گرديدند روسها که مرتکب تجاوز واشغال افغانستان در

يک موزه ميکند شدن دونيم دهه هردو پای خودرا دراشتباه بزرگی جز تجاوز چيزی نبود اما کشتمند اکنون بعدازسپری 
دان پلچرخی در  کتابش از اثرات زن463صفحه هرچند او در.  نظامی اپريل بودامقينه، آن مرحله ی نوين در:  ميگويدو

يجه ی نتبه صراحت اذعان وابرازميدارم که در: " نويسد میاصالح و تصحيح طرزديد و روش کارخود سخن ميگويد و
انسان که عيت و گذشته خود و ديگران توانستم طرزديد و برداشت خودرا ازجهان، طبياعمالبررسی عميق انديشه ها و

دود زيادی کار و زندگی بعدی تا ح برخورد ها و روش های خويش را درخيلی کتابی و جذمی بود، اصالح کنم و
اين کتاب نشان ميدهد که نه انديشه هايش را اصالح کرده و نه به  درتمام تحليلها و بحثهای خوداما در. " تصحيح نمايم

برای تحليل و بررسی . ديد، نگريسته است آنچه که قبل از زندان میيرازشته خود و حزب خويش با نگاهی غاعمال گذ
بخش دوم حث آنرا ازاما نقد و بررسی مطالب و مبا. می کتاب را مورد مطالعه قرار ميدهبيشتر، تمام بخشها و قسمت ها

  . مميدارن آغازجلد اول کتاب در مورد تشکيل و تکامل حزب دموکراتيک خلق افغانستا

         
                                     وپرسشهای بی پاسخ  تشکيل حزب دموکراتيک خلق   

 چهاردهحکومتهای دهه دموکراسی درستان ودر بخش دوم جلد اول کتاب تشکيل و تکامل حزب دموکراتيک خلق افغان
از سمتی زيادی ازبخشهای ديگرکه بسياری ل بندی اين بخش و قهرچند فص. ميگيردفصل مورد بحث و تبيين قرار

کتاب گيرد بيانگريک روش غيرمعمول در نمی شامل يک عنوان ميباشد و بيشترازدو يا سه صفحه را در برفصلها
ا به جای اينهمه فصل بندی زياد وغير ضروری عنا وين مباحث مرتبط با هم آن بود تدرحاليکه درست تر. نويسی است

اين مام مسايل مطروحه درتلف ازاز اين نقص، بحث و ارزيابی مؤنظراما صرف . ه می شدچند فصل محدود نگاشتدر
 تاريخی و اجتماعی ارائه ميگردد و چه آنکه با توضيح و استدالل به بررسی و  ینکه بگونه ی بيان يک حادثهبحث چه آ

خواننده . رت ميگيردمات متعددی صوحقايق و با ابهاشفافيت، پنهان کاری، طفره روی ازتحليل کشانيده ميشود با عدم 
سخ خورد که پا می ی کتاب به پرسشهای گوناگون وپرشماری برتوضيحات، برداشتها و قضاوتهای نويسندهدربسياری از

 بی پرسشهای خوانندگان را کتاب بسياری از یبرداشت نويسندهنه تنها بيان و. ها بدست نميآوردالبالی نوشته آنهارا در
  . تعارض و ناهم سويی با حقايق جلوه ميکندکه بسياری ازبرداشتها وقضاوتهای نويسنده درپاسخ ميگذارد بل

صفحه راتيک درعنوان کميته تدارک برای تشکيل حزب دموکآغاز فصل اول در بخش دوم قبل ازنخستين مطلبدر
: عبارت بود از  آن  ايجاد گرديدو اعضای1963پائيز کميته تدارک درآغازمتشکل از شش تن در«: نگاشته ميشود131

محمد طاهر .  ببرک کارمل، ميرغالم محمد غبار، مير اکبرخيبر، نورمحمد تره کی، علی محمد زهماو صديق اهللا روحی
مير .  باآن مقاطعه نمودعدًاچند جلسه اولی کميته شرکت کردو بدکتورهادی محمودی در. خشی اندکی بعدبه آن پيوستبد

 درکميته متذکره اختالف نظرداشت، پس ازچند جلسه، ازشرکت  کیمحمد ترهورمحمد صديق فرهنگ که با عضويت ن
به کناره گيری  133 در صفحه » . . . .   با ببرک کارمل حفظ کرد اباء ورزيد، ولی مناسبات نزديک خويشراآن عمًالدر

چندی کميته تدارک را  از ميرغالم محمد غبار پس«: اشاره شده و نوشته ميشودک نيزاز کميته تدارميرغالم محمد غبار
حزبيکه بايد تشکيل دررابطه به مسئاله رهبری ضيح گرديد، پديد آمدن اختالف نظردرعلت آن تا جائيکه تو. ترک گفت

ار تلقی غالم محمد غبور مفهوم شده رهبر آينده حزب ميرواقعيت اين است که بط. ميگرديدو ماهيت برنامه آن بود
مال گرديدکه نور محمد تره کی به هر قيمتی در ولی پس ازچندی بر.  امراذعان داشتبا اينميگرديدو ببرک کارمل نيز

 متما يل به سوسياليزم نشان دا ده وی خويشتن را در کميته تدارک شخصًا. پی آن بود تا به حيث رهبرحزب شناخته شود
عضويت درکميته از محمد غبارنين گرايشهايی ميرغالمبا آشکار شدن چ.  چنين نبودحاليکه مشی رسمی قطعًادر بود،

تره کی ازيکسو و ميان ببرک کارمل و همين جا اختالف جدی ميان ببرک کارمل و نورمحمد استعفاء نمود و همچنان از
  . . .  . " سوی ديگر، بوجود آمدميرغالم محمد غباراز
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 ببرک کارمل  یکنندهرهبری واقع محوری وازنقش برجسته و در تدارک، سلطان علی کشتمند  یتوضيحات کميتهدر
که حالياودر. محمد تره کی بگذاردسس به نور ی مؤهرچند که کارمل حاضر شد تا رهبری را در کنگره. سخن ميگويد

بيان ميدارد و تره کی را مخالف رهبری ) حزب دمکراتيک خلق(حزب آينده اذعان کارمل را به رهبری غباردر
ميکند بدون آنکه اين کارمل اشاره  به اختالف جدی ميان غبارودًامعرفی ميکند اما بع)  محمد غبارغالم( موصوف 

ف کارمل با غالم محمد رهبری بود، اختالسراگر اختالف ميان تره کی وغباربر. بسازد خواننده روشن اختالف را به
قدمات تيقين بسازد که مم کتاب خود را مطمئين و یاين توضيحات کشتمند ميخواهد خوانندهغباربرسرچه بود؟ و در

فعاليت سيس حزب دموکراتيک خلق نخست با ا يجاد کميته تدارک و فعاليت اعضای اين کميته به خصوص تشکيل و تأ
و توسط جمعی مبارزين داخل کشور شصت ميالدی در یزمينه اعالم دموکراسی دههببرک کارمل با استفاده از

متمايل به  تدارک خود را  یکميتهتره کی بود که درو تنها .  گرديد خارج فراهم یآزاديخواه بدون مشارکت و مداخله
اين جا نظريات ببرک البته منظورکشتمند در.  تدارک چنين نبود یحاليکه مشی رسمی کميتهسوسياليزم نشان داد در

کارمل يک  درفصل اول ازاو بعدًا. را بکار ميگيرد" مشی رسمی" کارمل است که هر چند به جای نام او عبارت 
ميکشد و ماعی به تصويروسيع اجتتشکيل يک جبهه متحد و حزب مترقی دارای پايه های طرفداره رو وشخصيت ميان

 139  و138صفحاتآنگونه که در. درجامعه تلقی ميکند"  عينی و آمادگيهای وسيع ذهنیشرايط" سيس حزب را زاده تأ
ک جبهه متحد يا يک حزب مترقی و راستای تشکيل يدرل و ميراکبرخيبردرآغازکارببرک کارم: " فصل اول مينويسد

يک به چپ، يک حزب چپگرای ترقيخواه دردموکراتيک دارای پايه های وسيع اجتماعی و دارای مواضع سياسی ميانه 
نبود اراده برای ولی از يکسو بنا بر. تقاد داشتندنمايندگان تمام اقشار پاينی و ميانه حال اجتماعی اعجبهه واحد متشکل از

عه بسوی تشکيل يک  و کار برای همسان ساختن درک های سياسی اقشار روشنفکری و متوسط جامتشکل مستقالنه
ايشان از جانب رقبای سياسی، نتوانستند ات نادرست وابستگی به اشرافيت بروارد آوردن اتهامجبهه واحد و ازسوی ديگر

 نه يک حزب يا جنبش گسترده شرايط شرکت برای ايجاد يک حزب چپ،ت و سو را دنبال نمايند و ناگزيراين سم
  .دموکراتيک را پذيرفتند

فرهنگی کشور، جريان انکشاف اقتصادی ونسبی سرمايداری دولتی و خصوصی درنتيجه رشد ن تذکراست که درشايا
زمان ديگر کانات برای تشکل سياسی بيش ازهرجديدروشنفکری، اممتکشان و کارگران و پيدايش اقشارافزايش کمی زح

جهان سوم و نارضايتی تاريخی مردم افغانستان از بيسابقه نهضتهای آزاديبخش ملی درهمچنان اوجگيری . د پديد آمده بو
به موقع سازمان سوی دولت و بهره گيری اعالن دموکراسی از. نموده بوديراستبداد حکومتها، روان جوانان را تسخ

به تشکيل حزب  و آمادگيهای وسيع ذهنی، منجرينیشرايط مساعد ، يعنی به پختگی رسيدن شرايط عدهندگان سياسی از
  . "کشور، گرديد دموکراتيک و چپ مترقی درسياسی

دی  تدارک و مطالب نگاشته شده در فصل اول نه تنها ابهامات و تناقضات متعد یکميتهدر بيان و توضيحات کشتمند از
سيس حزب شکل گيری و چگونگی تأ که درميشودمطالب آن در تناقض با حقايقی ارائه به چشم ميخورد بلکه بسياری از

ايجاد عنی حزب دموکراتيک خلق وطرفداراو کارمل را مخالف تشکيل يک حزب چپ ي.  وجود داردک خلقدموکراتي
.  را به کارمل و اين بينش نزديک وموافق قلمداد ميکندحزب مترقی دارای پايه های وسيع اجتماعی معرفی ميکند و خود

 انگشت ميگذارد نه  به صحت آنا يک حرکت درست ومعقول می پندارد و تشکيل چنين حزبی رواقع با اين تحليلو در
های فصل اول  با بيان اين مطلب درآخرين سطراما بعدًا.  يک حزب چپ یکراتيک خلق را به مثابهتشکيل حزب دم

يهای و ايط عينی و آمادگشرايط مساعد، يعنی به پختگی رسيدن شری بموقع سازمان دهندگان سياسی ازبهره گير:" که
نظر ، معقوليت و درستی موقف و" گرديدکشورب سياسی دموکراتيک و چپ مترقی دربه تشکيل حزسيع ذهنی منجر

آن از نا و قبل بر. ميدهدمورد ترديد قرار" کارمل و خودرا در تشکيل حزب مترقی دارای پايه های وسيع اجتماعی
چپ گيرد ، در پيوستن و پذيرفتن حزب مي به اشرافيت قراربنام وابستگیگزيری کارمل که مورد اتهام رقبای سياسی 
ا در تشکيل حزب چپ به ناگزيری کشتمند از يکطرف پذيرفتن کارمل ر. يعنی حزب دموکراتيک خلق سخن ميگويد

به « کهحاليکه او با خيبر و کشتمند نه به تشکيل چنين حزب چپ بل رقبای سياسی اش ارتباط ميدهد درفشارناشی ازاو
» دموکراسی سياسی، حکومت قانون، مبارزه پارلمانی و تجمع نيروهای دموکراتيک و ترقيخواه در يک جبهه واحد

سيس يک افغانستان برای تأی و ذهنی را درآن است که آنها زمينه های عين چنين اعتقادی ناشی ازاعتقاد دارد و مسلمًا
شرايط عينی و ذهنی اما ازجانب ديگر. ته تشخيص ميدهندعد ونا پخ لنينيزم نا مسا-حزب چپ با آيدئولوژی مارکسيزم

اثر بهره ساعد و آماده وانمود ميکند که در م را)حزب دموکراتيک خلق( برای تشکيل حزب سياسی دموکراتيک چپ 
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ض سلطان علی کشتمند با اين تناق. تشکيل گرديدحزب مذکور" ن سياسی از اين شرايطگيری به موقع سازمان دهندگا
کراتيک خلق افغانستان خود و ببرک کارمل را از يان تشکيل حزب دمآغاز بحث و بگويی و بازی با کلمات ميخواهد در

. مسئوليت تمام فجايع و حوادث خونين دوره های بعدی که ريشه در چپگرايی های افراطی حزب مذکور دارد تبرئه کند
کراتيک خلق مخالف مشی چپگرايی حزب مذکور شکيل حزب دمهمان آوان تل واو دراو ميخواهد بگويد که ببرک کارم

بنا . ليستی را تعقيب ميکردحزب مشی سوسيا و اين تره کی بود که در. پ بودندبودند و حتی مخالف تشکيل يک حزب چ
چپرويهای افراط گرايانه  چهارده سال بوقوع پيوست ناشی از فجايع دوره های بعدی که در تاريخ اين حزب طیبراين،

البته موضوع به همين . او بودندد بلکه تره کی و خلقی های طرفدارای است که بانی و حامی آن نه کارمل و کشتمن
                                      . مينويسدش نيست ونه حقيقت چنان است که اوو پذير ميکند برای خوانندگان قابل باورسادگی که کشتمند فکر

خلقی کشتمند، کارمل و پرچم را درآغاز نوشته ی کشتمند، جناح خلق حزب دموکراتيک خلق و رفيقان  اوًال برخالف 
ه شوروی منافع ملی و وابستگی کامل بهويت و سالهای بعد به افراط در چپگرايی ، ناديده گرفتنتشکيل حزب مذکورو

:"  گفت که ک داشتم کارمل را مخاطب ساختهجلسات که کارمل، خيبر و نگارنده اشترامرحوم غبار دريکی از« : ميکنند
دم های خويش پيش بروم من ميخواهم با ق. من هرگز نميخواهم در جای پايت پابگذارم. داغ استکارمل جای پايت بسيار

محيط يشرفته ی اروپايی نوشته ميشود درشرايط پيقت توجه کنيد و کتاب هائييکه درتوصيه ميکنم با اين حقو بشما نيز
يبر اکبر خاتی جريده پرچم بين ببرک کارمل وميردر پاليسی نشر. . . .   ه ی قبيلوی ما قابل تطبيق نيستعقب ماند

هنگام تجاوز شوروی به خاک . . .  .    طرفدار تعقيب يک خط نشراتی ملی بودجدًامير اکبرخيبر. اختالف بوجود آمد 
مجيد نا سيوناليستی و نجاتبخش تائيدو تيک و ظيفه ی انتر آنرا به عنوان  وقتيکه پرچم با عجله1968چکسلواکيادر سال 

                                           )1(» . . .  اکبر خيبر با ببرک کارمل بودم کرد نگارنده برای اولين بارشاهد مخالفت پرخاش جويانه مير
 اعتقادداشت پس چرا به جای تشکيل " يک جبهه ی واحدع نيروهای دمکراتيک وترقيخواه دربه تجم"  اگرکارمل،ثانيًا

  یپيشانی اساسنامهحزبيکه در. برهبری تره کی پرداخت) کراتيک خلقحزب دم( جبهه ای به تشکيل حزب چپچنين 
اتحاد داو نيزم تشکيل ميدهد بر لن-ا مارکسيزميدئولوژی آنرتيک خلق افغانستان که آحزب دموکرا« :آن نگاشته شده بود

  ) 2(» . . .   .طلبانه 
مورد ناگزيری کارمل موجه باشد که در زيرفشار اتهامات رقبای سياسی يعنی تره کی و  باالفرض ادعای کشتمند در،ثالثًا

انه ی تره کی رهبرآن گردن نهاد پس چرا بعد ازانشعاب که  و پيروی ازمشی چپگرايطرفداران او به تشکيل حزب چپ
قاد  اعت،لفچپگرايی را که به ادعای مؤراط درگرفت سياست مشی سوسيا لستی و اف پرچم قرار یرهبری شاخهدر

تيک خلق چه دردوره ی کراهمان آغاز تشکيل حزب دمکارمل ازنگذاشت؟ در حاليکه کارمل ومشی رسمی نبود ، کنار
رهبری حزب وحاکميت درکابل حتی در ساليا نيکه توسط مسکو ازچه دردوره های بعد وميت حزب مذکوروقبل ازحاک

ستهای شوروی و ين لن-مارکسيستيست ترازن لن-داشت و مارکسيت درخط وانديشه چپ قرارار شد بگونه ی افراطیکنبر
حرف ميزند اما وقتی " بارزه پارلمانیم" اعتقاد کارمل به در حاليکه کشتمند از. کرداز روسها نقش بازی روسی تر

يانات پارلمانی او به طرفداری ازشوروی و دعوت بم به پارلمان راه يافت بسياری ازکارمل به حيث نماينده و وکيل مرد
اين بيانات پارلمانی خود باری او در يکی از. به شوروی ايراد ميشدتان برای نزديکی و وابستگی بيشترحکومت افغانساز

يک جبهه با جناح راست اطی و شعله افروزان چپ افراطی درزير لوای انتی سويتيزم دررتجاع راست افرا« :گفت
ی افغانستان و اتحاد محافل حاکم و سازمانهای جاسوسی داخلی در تفتين و توطئه اند تا رروابط نيک وحسن همجوار

   )3(» . . .  هم زنندشوروی را بر
ق ميپردازد، آنها را نه به کراتيک خله توصيه و رهنمود های اعضای حزب دمخود بوقتی کارمل در دوران حاکميت 

!  رفقابه شما ميگويم«  :و راسختر به اين انديشه دعوت ميکند چپ بلکه به اعتقاد بيشتر یانديشهپرهيزازافراط گرايی در
 اری باالی شما نيست که شما حتمًانيزم نداريد هيچ اجببه مارکسيزم ـ لنوژی طبقه کارگريدئولاعتقاد عميق راسخ به آاگر

و حتی کارمل دردورانيکه مورد بی مهری ) 4(» . عه ميکنيمحزبی شويد ميتوانيد با جرئت بگوئيد که ما هنوز مطال
روسياهی " غم بزرگ او ، غمهم تشويش عمده وگرفت و روسها داکتر نجيب اهللا را جانشين او سا ختند بازمسکو قرار
« :راالن هوادار پرچمی خود گفتجنباری او به جنرال نبی عظيمی از. بود"  اتحادشوروی بزرگ"و تالشی " سوسياليزم

ما است ، شک و ترديدی نبايد داشته يب اهللا يک شارلتان و کاله برداربزرگ حزب ما و تاريخ کشوراينکه دکتور نجدر
جهان روسياه و امپرياليزم را يزم را درروش خود به زودی سوسيالاو ندارد و با اين گورباچف نيز دست کمی از. دباشي

   )5(» . . .  .اتحادشوروی بزرگ را متالشی خواهد ساخت. روسفيد خواهد ساخت
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 تدارک با همان ويژگی و مشخصاتيکه از آن نام ميبرد و با  ی، از اينها که بگذريم اگر به ادعای کشتمند کميتهو رابعًا
رغالم محمد غبارو مير محمد صديق فرهنگ وجود داشت و برای چون ميويت شخصيتهای علمی و فرهنگی کشورعض

در تأليفات ارزشمند خويش راجع خ و دانشمند شهير فوق الذکرر فعاليت ميکرد پس چرا دو تن از مؤتشکيل حزب سياسی
سخن نگفته ه ای ميتاز عضويت در چنين ک) افغانستان در مسير تاريخ و افغانستان در پنج قرن اخير(  تاريخ افغانستانبه

 دورهکس از ببرک کارمل و فعاليت او درعکميته چيزی نگفته اند بلکه بردرقت خويش  حتی مؤعضويِتاند؟ ونه تنها از
ميرغالم محمدغباردرمورد فعاليت .  مغايرت به بيان و باور سلطان علی کشتمند تصويرکشيده اند مورد بحث دری

همين کراتيک خلق در ی تدارک و تشکيل حزب دمسيس کميتهتأمحمد داود که سقوط صدارت ووقايع سياسی بعد از
از طرف "دموکراسی" يک) 19639در سال ( بعد از سقوط صدارت محمد داودخان«  :دوره صورت گرفت مينويسد

می " کراسی تاجداردم" و گاهی" دموکراسی اسالمی افغانی"اعالم شد که سران حکومتی آنرا گاهی " باال " دولت از
 های ساختگی وابسته دولت با ضمن آنکه حزبدر. ميناميدند" دموکراسی قالبی "و بعضی از منتقدين آنرا خواندند ، 

 مسلمًا) 6(» . . .  .سوسياليزم بميدان آمد و با پشتبانی دولت در خنثی کردن فعاليتهای منورين صادق داخل عمل شدشعار
لف افغانستان درمسير تاريخ البته مؤ. اتيک خلق استکر حزب دمحزب تشکيل شده با شعار سوسيا ليزم،منظورغباراز

)  7. (ن کابل، ببرک کارمل را مربوط دارو دسته سردارمحمد داود می خواندآن در بحث مربوط به اتحاديه محصليقبل بر
 مورد  یدورهکراتيک خلق درفعاليت رهبران حزب دمحت بيشترازمحمد صديق فرهنگ با توضيحات و صراو مير

وروی گسترش يافته تعداد مناسبات افغانستان با اتحاد ش) دوره صدارت محمد داود ( اين وقت در« :گويدبحث سخن مي
اينان آثارمارکسيستی رابه .  شده بودنداتباع آن کشور با عنوان های مختلف به مملکت وارد و به مردم در تماسزيادی از

لقه های کوچک مطالعه و مباحثه درشهرکابل و شايد ان حمحيط توزيع کردند و به تشويق ايشپيمانه ی بيشترازسابق در
بگونه ی خاص به تبليغ آيدئولوژی مارکسيزم لنينيزم خط مسکو در اين حلقه سه نفر. تشکيل گرديدشهرها ساير

ميپرداختند، اما در حالی که روشنفکران طراز ديگر از جانب دستگاه پليبس تعقيب می شدند ، اينان به اغلب احتمال در 
تبليغ کننده گان مذکور که . نف حمايت حسن شرق همکار نزديک صدراعظم از يک نوع مصئونيت بهره مند بودندک

خيبر بودند بدنبال تصويب قانون اساسی دامنه فعاليتشان را گسترده ساخته و د تره کی، ببرک کارمل و ميراکبرنورمحم
  ) 8(» . . . ميته اول شهرت يافتبه تشکيل کميته ای دست زدند که در حلقه ی سازمانی بنام ک

 افغانستان نه با الهام از کراتيک خلقخير به صراحت پيدا است که حزب دملف افغانستان در پنج قرن ا ی مؤاز نوشته
سکو که توسط نيزم خط مانديشه مارکسيزم ـ لنهام ازبيرون و با الی ازدرون جامعه افغانی بلکه ازنديشه های ملافکاروا 

آنهای که اين حزب را تشکيل دادند از تره کی تا کارمل و کشتمند و . آورده شد تشکيل گرديد به کشوراتباع شوروی
يزم که نان و نه آيدئولوژی مارکسيزم ـ لنيدهقان بودند، نه نمايندگان کارگران و دهقانسس نه کارگرو ی مؤاعضای کنگره

نويسندگان  نه تنها فرهنگ، بسا از محققين و. انستان بوددهقانان افغ خوانده شد، آيدئولوژی کارگران ويدئولوژی حزبآ
شورويها  حزبی که با تشويق و پالن مسکو وکراتيک خلق به عنوان يکداخلی و خارجی نيز بسوی حزب دمرديگ

ن به وابستگی آرديدی درحوادث سالهای حاکميت اين حزب تهرچند که تحوالت و.  نگاه ميکنندتشکيل يا فته بود،
کراتيک خلق با سازمان جاسوسی مورد رابطه حزب دملدين کشککی درصباح ا . شوروی باقی نميگذاردامپراطوری 

 مفصلی را دوسيه هاین بطورواضح گفته است که اوسابق داخله افغانستايک وزير«  :مينويسد) کی ـ جی ـ بی(شوروی 
اين . ترتيب گرديده بودليس مخفی کشورفعاليت های چپی های افغانستان ازطرف پواثر نظارت مطالعه کرده است که در

 بی سفارت شوروی در - جی-طرف عناصر کی که رهبران کمونيست افغانستان ازاسناد بدون شک به اثبات ميرساند
هدايت می شدندو به آنها هدايت داده شده بود که چگونه پروگرام های که برای بميان آوردن  اداره، تمويل وکابل مستقيمًا

   )9( » . غصب نمايند راشده بود تخريب کنند و حکومتدموکراسی طرح 
وروی ايفای وظيفه ش حيث متخصص امور هشتاد ميالدی به ینويسنده و محقق امريکايی که در دهه" هنری برادشر" 

د دهلی جديد موظف بود و بارها به کابل رفت و آمامريکايی در"  پی-ای" ميکرد و قبل برآن به حيث خبرنگار آژانس
الی سال . . .  .  « :کابل می نويسدخلق و روابط آن با سفارت مسکو درکراتيک مورد تشکيل حزب دماست درکرده 
چاپخانه موردپسندش در. کابل تشکيل داده بودلقه ارتباطی را با سفارت شوروی دريک ح) نورمحمد تره کی( وی 1964

بعد از . ضای کی ـ جی ـ بی بودند معرفی ميکردنشسته جوانان افغان را به مامورين سفارت شوروی که فکر ميشد اع
را به شکل قانونی ه ميشد، ولی احزاب سياسی هنوزانفاذ قانون اساسی جديد حينيکه برای انتخابات پارلمانی ترتيبات گرفت

  . سيس کردرا تأ"  جمع و حزب دموکراتيک خلق خود نفر ازجوانان را دور30خود نگرفته بود، تره کی درحدود 



 9

حزب يادشده شايد در  تماسهای با حزب کمونيست هند نيزداشت و نقش يک يا هردوبمبئی بود، اززمانيکه درتره کی
مدت های شورويها از. ثر بوده است جی ـ بی مؤکراتيک خلق افغانستان نسبت به ارتباط تره کی با کی ـب دمتشکيل حز

بکار يک حزب کمترانکشاف يافته ديگررا برای نظارت و کمک مديدی به اين طرف يک حزب کمونيست خارجی 
  )10. . .   (ميبردند
نستان به حوادث و مسايل افغا گزارشگروخبرنگار1988 تا 1986 سال رنی نويسنده و محقق انگليسی که ازجارج آ

مطالبی را در مورد تشکيل حزب ليف اوبه کثرت مورد استناد کشتمند قرارگرفته است نيزراديو بی بی سی بود و تأ
خارج و بوسيله ثيراتی ازآنها مبيين تشکيل حزب مذکور با تأ  یراتيک خلق و رهبران آن بازگو ميکند که همهدموک

به پختگی رسيدن شرايط عينی و " کراتيک خلق به قول کشتمند با ادعای  شورويها است نه آنکه حزب دمخارجيها عمدتًا
 از طرف دفتر 1934در سال ) تره کی(او «  :نويسدجارج آرنی مي. عرض وجود کرده باشد" آمادگيهای وسيع ذهنی

ا زيرا او ب. با کمونيزم آشناشدهمانجا بود که برای نخستين بارتجارت ميوه به حيث کاتب به بمبئی فرستاده شد، در
. زب ادامه داشت با آن ح1976روابط او تا سال . ست هندوستان تماس پيدا کرديسيس کموناعضای حزب جديد التأ

تره کی بعد . . .  .  مين وحدت مجدد جناحهای حزب دموکراتيک خلق افغانستان نقش قاطعی داشت تآن حزب درچنانچه آ
فت حکومت هنوزهم اورا به حيث يک آگرها نه تنها با روشنفکران افغان بلکه با سفارت شوروی رابطه قايم کرد م

نگتن تشه مطبوعاتی به واشيجادکردبه حيث آ راديکالها رخنه ا بين1952هنگاميکه او در سال . اجتماعی نشناخت
به آنهم به . بل خواسته شدکنفرا نسهای مطبوعاتی داود را محکوم کرد فوری به کابعد از آنکه دريکی از. فرستاده شد

سفارت ی چندين سال دربعد از آن که وظيفه حکومت برايش ميسر نگرديد برامگر. افتخارزندانی انقالبی دست نيافت
طرف پوليس  ازکابل هرکسی را که خارجيها استخدام ميکردند به زودیدر. کابل به حيث ترجمان کارميکردخانه ها در

فارت را دولت فعاليتهای اعضای ست آنرا يافته بود که به صفت مخبرشايد تره کی امکانا. مخفی برايش اخطار داده ميشد
اگرچه مدارک مستندی وجود . مسکو بود لوژيک اومگردراين هنگام مشوق اصلی و مربی آيدئو. تحت نظر داشته باشد

 1948وابط او با سفارت اتحاد شوروی درسال امکان داردکه رـ بی تائيدکند مگرندارد که روابط اورا با کی ـ جی 
آن سال سفارت شوروی پولی به عنوان حق الزحمه ی يک ناول را برايش پرداخت که به زيرا در. برقرارگرديده باشد

  ) 11(» . ترجمه شده بودزبا ن روسی
 دموکراسی بيشتر  یدههکابل دروابستگی او به سفارت شوروی در وجناح پرچم با شورويهاروابط ببرک کارمل رهبر

ناهنده شد، ببرک کارمل را يکی  به غرب پ1982سال افسر کی ـ جی ـ بی که در» يچ کينوالديمير کوز« . تره کی بوداز
آنانيکه « :اين دوره ميگويندومات غربی و يک وزيرافغانستان دريک ديپل.   خواندعمال و مامورين کی ـ جی ـ بیاز

 می ديدند به وضاحت مشاهده ميکردند که تا چه 1970 و اوايل دهه 1960کارمل را در مهمانيهای ديپلوماتيک در دهه 
  .  . .  .مامورين سفارت شوروی قرارداشتمراقبت ماسهای او تحت اداره وحد ت

آنجا سفير بود به اتاقی رفت که درآنوقت عضو ولسی جرگه ل ديپلوماتيک درسفارت شوروی، کارمل که دردريک محف
کارمل در يک چوکی خالی بدور . اعضای برجسته حکومت را پذيرايی ميکردشوروی صرف اعضای خاندان سلطنتی و

کارمل کوشيد به سفير . ته بودندميزی نشست که سفيرشوروی الکساندر پوزانوف با يک تعدادوزرای افغانستان نشس
وزراء هنگاميکه اوبا يکی از. ايشان خوش طبعی کندهستند و حتی ميتواند با دوستان اوشوروی وانمود سازد که وزراء 

ل را ترک هدايت داد تا محفبا اشاره چشم به او طبعی شروع کرد سفير شوروی باقهربسوی کارمل نگاه کرد وبه خوش
  )12(» . آنوقت نشسته بود ملتفت شد که کارمل اتاق را به عجله ترک گفتدميزدروزيری که درگر. بگويد

 حزب مذکور سقوط حاکميت حزب دموکراتيک خلق خاطرات خودرا از کودتایک جنرال عضو جناح پرچم که بعد ازي
حزب « :خواندباور کشتمند حزب و رهبران آنرا ساخته و پرداخته ی شوروی و کی ـجی ـ بی ميمينويسد برخالف نظرو

افغانستان بنيانگذاری شده بود، رهبران آن مايش حزب کمونيست اتحاد شوروی دردموکراتيک خلق افغانستان که به فر
جمله اجنتان حزب کمونيست در چينل های مختلفه با کی ـ جی ـ  بی وابسته د تره کی و ببرک کارمل هردو ازمنورمح
  )13(» . بودند

کراتيک مورد روابط رهبران حزب دمراظهارات نويسندگان و محققين داخلی و خارجی دوقتی در پهلوی نوشته ها و 
اقارب يکی از ه اعتراف يکتن ازتشکيل حزب مذکور ب و اثر گذاری و دخالت شورويها درکابلخلق با سفارت مسکو در

وروی توجه کنيم سفارت شماهواراز) حقوق( سسين وعضو دفترسياسی حزب دموکراتيک خلق مبنی بردريافت معاشمؤ
.  پی ميبريم1357کودتای ثور سيس حزب مذکوروحمايت ازآن درسالهای قبل ازتأ نقش شورويها درمق اين رابطه وبه ع



 10

اگر پنج هزار افغانی معاش « :عبدالحکيم شرعی جوزجانی از قول خواهرش خانم جوزجانی گفت) برادرزن(خسربره 
  ) 14(» . کابل زندگی کنيمانستيم دره شوهرم نميبود مانميتوماهوارسفارت شوروی ب

  
       حوادث تحليل علمی اززمان زده بجای رشعارهای بيحاصل وتکرا    

  هگذشت
رويدادها  ندر روزها، ماه ها و سالهای وقوع آرا نه " رويدادهای تاريخیياد داشتهای سياسی و" کشتمند که سلطان علی 

تشکيل حزب دموکراتيک خلق مينويسد، به جای ذشت چهاردهه پس ازبلکه سالها بعدازجريان حوادث يعنی اکنون با گ
 مفاهم، مطالب و شعارهای بيحاصل و ،تحليل و بررسی دقيق و علمی حوادث و جريانات مربوط به حزب مذبور

 به شعار، مباحث مربوطتحليل مطالب وتمام توضيح واو هيچگاه در. يکندزمانزده ی چهاردهه قبل حزب خودرا تکرار م
جامعه دگر ديسهای چهاردهه ی بعدی را درسطح جامعه و کشورافغانستان وکراتيک خلق، داف و برنامه حزب دماه

برنامه ها را در ارتباط با اين دگرگونيها به تحليل و ن شعارها ونميدهد تا درستی و نادرستی آقرارجهانی مورد توجه 
تشکيل حزب مان روزهای آغازهر شمول خودش درهبران حزبی بهو حتی آنچه را که حزب او و. کشاندبررسی ب

گونه احساساتی و شعاری ميگفتند تظاهرات خيابانی بدرميتينگها و خلق وسالهای قبل ازحاکميت حزب مذکورکراتيکدم
حرفها و صحت اين تکرار. ود مينويسدکتاب خن آن مطالب را با همان احساسات وشعار پراگنی درارائه ميکردند، اکنوو

هاردهه قبل حزب خودرا، نه با نشان دادن اسناد و ارقام و نه با ارائه ی استدالل و بحث عقاليی به اثبات و شعارهای چ
با تأسيس حزب دموکراتيک خلق « : مربوط بخش دوم درفصل دوم مينويسد146 وقتی او درصفحه مثًال. ميرساند

استهای ترقيخواهانه ازسطح روشنفکری سيباربرای نخستين يافت وانستان سطح آگاهی سياسی واجتماعی مردم ارتقاافغ
اين حزب اهداف برنامه ای خويشرا با گرايشهای . نهاد و در اذهان اقشار کارگری و زحمتکشان کشور نفوذ نمودپا فراتر

اين .  ساخت و به اين لحاظ اهميت آن ازمحدوده افغانستان فراتررفتجنبش آزاديبخش ملی و جنبش انقالبی جهان همسان
کراتيک خلق سطح او توضيح نميکند که با تأسيس حزب دم»  .نمودچنان اهميت تاريخی اين حزب را تثبيت همامر

همسان ساختن اهداف و ميت حزب دموکراتيک خلق که دراثرن اهتماعی مردم چگونه ارتقا يافت؟ و آآگاهی سياسی و اج
؟ رفت چه بود که ازمحدوده افغانستان فراترنیبرنامه هايش با گرايشهای جنبش آزاديبخش ملی و جنبش انقالبی جها

 ی هشتاد، دودهه دههکراتيک خلق درحاليکه حزب دمه تعبيرميشود؟ دراين جا چگونگرايشهای جنبش آزاديبخش ملی در
اشغالگر بنام شوروی قرار سيس خود به جنبشی درخدمت و رهنمايی تجاوز واشغال يک امپراطوری متجاوز وپس از تأ
يک ميتينگ و کراتيک خلق در کشتمند در پارک زرنگار کابل با ببرک کارمل و رهبران حزب دموسلطان علی. گرفت

اعضای حزب شعار گونه و احساساتی بيان کند و خيابانی در دهه دموکراسی سخنرانی نميکند که مطالبی را تظاهرات
قايع لق که با توجه به انبوهی ازوک خکراتياو اکنون چهاردهه پس از تأسيس حزب دم. بکشندبرايش کف بزنند و هورا 

او ناگزير . مينويسد وقايع محسوب ميشود، سخن ميگويدو اصلی آن یگردانندهادث خونين اين دوره که حزب مذکورو حو
کراتيک خلق و به خصوص جناح پرچم حزب ميگويد و مينويسد با آنچه که اين مورد حزب دمآنچه را که اکنون دراست 

چم به رهبری کارمل و کشتمند انجام داده است ارتباط دهد و صحت ادعای خودرا نه با شعار بل  جناح پرحزب و خاصتًا
  . با استدالل و استناد به اثبات برساند

او با . ک خلق سخن ميگويدعلی کشتمند در فصل سوم مربوط به بخش دوم از مبارزات انتخاباتی حزب دموکراتيسلطان
 کانديد ميشوند و پالتفرم انتخاباتی کانديداهای حزب مذکور را، اصول و مرام انتخابات ديگرحزب دررهبرانجمعی از

تمايت ارضی، دفاع از« : اينگونه معرفی ميکند147مصوب کنگره آن حزب می خواند و آن اصول را در صفحه 
  .استقالل سياسی و اقتصادی و حاکميت ملی کشور 

  بردمکرسی طريق ايجاد حکومت مبتنی رار حاکميت مردمی از مردم و استقدستولتی درتمرکز تمام قوای د      ـ 
  .                  ملی 

  . تامين حقوق و آزاديهای وسيع دموکراتيک برای مردم     ـ  
  .مبنای اصول دموکراتيک و برابری برادرانه برتقويت اتحاد ميان خلقهای کشور     ـ 
  .بخش خصوصی، انجام اصالحات ارضی نی، حمايت ازيق اقتصاد دولتی پالطرشورازرشد اقتصاد ک     ـ 
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                جنبشهای رهايی بخش ملی، مبارزه عليهوين و نفوذ امپرياليستی، دفاع ازمبارزه عليه استعمار کهن و ن     ـ 
  .حق خود اراديت پشتونها و بلوچهای ماورای خط سرحدی ديورند دفاع از    ستم ملی،

  همزيستی مسالمت آميزمستقل و صلحوجويانه، جانبداری ازسياست بيطرفی مثبت ورجی تعقيب سياست خا     ـ 
                     ».      وعدم شرکت دربالک های تجاوزکارانه ی نظامی 

ان يکی ازافتخارات اين دراين شکی نيست که کشتمند تذکر اصول مبارزات انتخاباتی حزب دموکراتيک خلق را به عنو
يگانه سازمانی که دارای برنامه « :شمردن اين اصول مينويسدو ازهمين رو قبل از بر.  مبارزه مدنظرداردحزب درسابقه

اما آنچه را »  .انتخاباتی بود و بصورت منظم بمبارزه فعال سياسی دست زد، حزب دموکراتيک خلق افغانستان بود
آيا رهبران حزب دموکراتيک خلق کتابش است که موصوف در اينجا نا گفته ميگذارد پاسخ به اين پرسش خواننده گان 

در  انتخاباتی کانديدهای حزب را نيزتشکيل ميدادصادق بودند واصول و مرام مصوب کنگره حزب خود که پالتفرمدر
غرض جلب آرای آنها ارائه ميکردند؟ و يا اينکه آن اصول را برای فريب واغفال مردم عمل به آن التزام داشتند؟ و 

د بعدی حزب مذکور پايبندی داشتند، عملکره شمول کشتمند به آن اصول باور وان حزب دموکراتيک خلق بهرگاه رهبر
  سالهای حاکميت حزب چرا در تناقض و تضاد با اصول متذکره بود؟ و رهبران آن در
يک خلق تماميت ارضی، استقالل سياسی و اقتصادی و حاکميت ملی را دردوران حکومت حزب دموکراتکشتمند دفاع از

د شد و تداوم يافت چگونه توجيه وتفسيرميکند؟ هرچنداو به خصوص حاکميت جناح پرچم که با تجاوز شوروی ايجا
و به همين گونه اصول .  آنرا به بحث و بررسی ميگيريماشغال نميگويد که بعدًاتجاوزواشغال نظامی شوروی را تجاوزو

مين تأ« ، »ومت مبتنی بر دموکراسی ملیايجاد حک« مورد درموکراتيک خلق به ادعای کشتمند مصوبه کنگره حزب د
  در دوران حاکميت حزب مذکور چه شد؟ . .  .  .   و » حقوق و آزاديهای وسيع دموکراتيک برای مردم

البی ميپردازد که چهل همان حرفها و مطبه تکرارعلی کشتمند در فصل های چهارم و پنجم بخش دوم کتاب خود نيزسلطان
ردو شاخه حزب سوی رهبران و سخنرانان هلق و پرچم نوشته شده بود و يا درخيابانهای شهرکابل ازجرايد خرسال قبل د

 و به تنها که به عدم تحقق آن حرفها وشعارها دردوران حاکميت حزب خوداو نه. داده ميشددموکراتيک خلق شعار
نامه ها و ميکند بلکه آن براعتنايی ن توجه وعملکرد متضاد ومعکوس رفيقان حزبی دربرابرنگاشته ها و گفته هايشان

در . نميدهددی نيزمورد بررسی و بازبينی قرارهای حزب را بعد از گذشت چهل سال با نگاه مجدد و ديد نو و انتقاشعار
کراتيک مرام دم« نرالی کشتمند آجرايد خلق و پرچم که سلطان عنتشرشده درشعار های محاليکه همان اهداف، مرام ها و

های تشکيل آن حزب مرام و حزب مذکوردرعرصه عمل درهمان آغازظهورگرفتنميخواند، قبل ازقرار» خلق
يدئولوژی و غات رهبران حزب دموکراتيک خلق درجرايد خلق و پرچم، آتبلينوشته ها و.  خلق افغانستان نبوددموکراتيک

تعارض و بيگانگی با ن به همان حد در و خلق در پارلماو سخنرانيهای کارمل و ديگر وکالی پرچممرام حزب مذکور
دوران حاکميت حزب مذکورمنعکس   اين بيگانگی ازخلق درعملکردباورها ، ارزشها و منافع خلق افغانستان بود که بعدًا

که » مرام دموکراتيک خلق« وان کراتيک خلق افغانستان تحت عن ی حزب دمباور کشتمند مرامنامهبرغم ادعا و. گرديد
جريده پرچم توضيح و تفسير بيشتر يافت، نه مرام دموکراتيک خلق افغانستان بلکه  دره چاپ رسيد و بعدًاجريده خلق بدر

روس که جانشينان سرخ آن برای توسعه طلبی و مرام همان توسعه طلبان تزار. بودمرام امپرياليزم سرخ شوروی 
دهقان وسيله و وان آيدئولوژی طبقه کارگر وبه عن لنينيزم را –يدئولوژی مارکسيزم امپراطوری خود آگسترش قلمرو 

 خود سياست توسعه طلبی و اشغالگری جاد دسته ها و گروه های وابسته بهبهانه سا خته بودند و با همين نام و عنوان با اي
نه بسوی جنوب به آسيای ميانه و ماورای قفقاز تاختند و با بی رحما. نددگذشته ادامه دان ترازتزارها ی روس را، عريا

جنا يات آنها. اين سرزمينهارا نابود کنندهويت ملی ملتهای ساکن درخواستند تا فرهنگ وترين و ظالمانه ترين شيوه هايی 
ن ت ملی ملت های بزرگ آهوي لنينيزم درآسيای ميانه عليه فرهنگ و-يدئولوژی مارکسيزمآحاکميت عظيمی راتحت نام و

رسی، بزرگترين هويت فرهنگی و ملی ملت تاجک را سرکوب کردند و با زبان فا. عليه تاجکها انجام دادندبه خصوص 
  .  سر تاجکها را بريدند و تنه ی بی سر را بنام سرزمين تاجکستان ايجادکردند،جدايی ثمرقند و بخارا

 اساين سند بر اس« : مرام دموکراتيک خلق افغانستان نگاشته ميشود  یمورد مقدمه فصل چهارم در155اينکه درصفحه 
 فيصد 95آرمانهای خلق زحمتکش افغانستان، بيش از و بين المللی تنظيم گرديده است ومظهراوضاع ملی تحليل علمی از

  .بود مطلب سراپا دروغين و نا درست ، يک» نفوس مملکت يعنی طبقه کارگر، دهقانان و روشنفکران مترقی ميباشد
مبنای آن،  برک کارمل براگر آن تحليل علمی بود که ب وته بوداوضاع ملی چگونه صورت گرف ، تحليل علمی ازاوًال

ن مرام دموکراتيک خلق به شيوه دمکراتيک و آزاد عملی نشد و کراتيک خلق را تدوين و تنظيم کرد پس چرا آمرام دم
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اشغال وطن متوسل به آن مرام به کودتا، استمداد ازنيروی خارجی در بهای تجاوزوکراتيک خلق در رسيدن حزب دم
   شد؟
د خلق  فيص95آرمانهای ه شد که مرام دموکراتيک خلق مظهر، چگونه و با چه محاسبه و احصايه گيری تشخيص دادثانيًا

يا سلطان علی کشتمند و تمام آنانيکه در مترقی است؟ آگر، دهقان و روشنفکرطبقه کارزحمتکش افغانستان متشکل از
افغانستان نام ببرند که قانی دردهند ميتوانندازيکنفرخلق شرکت داشتسيس حزب دموکراتيک  ی تأنخستين کنگره

 لنينيزم باشد؟ آنگونه که در ماده -آن آيدئولوژی مارکسيزمان تشکيل حزب مذکور و حتی بعد ازهمان دوريدئولوژی اودرآ
 که مسلمًا. ولوژی حزب خوانده شدئ لنينيزم آيد-نخست اساسنامه حزب دموکراتيک خلق، آيدئولوژی مارکسيزم

همان  بناأ در.نيزم نبود لن- ی افغانستان آيدئولوژی مارکسيزمهيچيک از نقطهئولوژی هيچکسی از دهقان واقعی درديآ
آرمان طبقه رگرديد مرام و مظهرجرايد خلق و پرچم نشکراتيک خلق که درآغاز تشکيل حزب دمکراتيک خلق، مرام دم

ه ی مقدمکه درمجموع طبقه کارگر. ب نميشدفت محسوميگربرنفوس مملکت را در فيصد 95طلق ی دهقان که اکثريت م
آن زمان حتی فيصد نفوس مملکت قلمداد ميشود در 95مهم ترين دسته و صنف آن مرام دموکراتيک خلق نخستين و
 تعداد 1960اواسط دهه به موجب احصايه نشرشده حکومت افغانستان در« : يل نميداددوفيصد نفوس کشور را تشک

) 15( »  فيصد نفوس مجموعی کشور1,7 حدود دوصدهزار بود يعنی تخمينًاايع حکومتی شايد دران  بخشهای صنکارگر
و . عتقاد نداشتنداکراتيک خلق باورونفر نيز به مرامنامه حزب دمهزار که اکثريت مطلق و شايد تمام دوصدو مسلمًا

بود تمام روشنفکران مترقی  به قول و اگر چنين مي. محسوب نميشدرقی نيزمظهر آرمان روشنفکران متمرامنامه مذکور
  .مقدمه مرام دموکراتيک خلق به يکی از دو جناح خلق و پرچم می پيوستند

ره کی تا ببرک کراتيک خلق، حزب کارگران و دهقانان و يا زحمتکشان بود و نه رهبران آن از ت، نه حزب دمثالثًا
ازمارکسيستهای حقيقت آن حزب در« : ده ی انگليسیويسنخبرنگارونبه قول . مايندگی ميکردندآنها نکارمل و کشتمنداز

حاليکه نمايندگان کارگران، دهقانان و پيشه وران که در توسط جامعه تشکيل گرديده بود، دروابسته به طبقه مروشنفکر
  ) 16( » . سس وجود نداشتندکنگره مؤا تذکر بعمل آمده بود دراساسنامه از آنه

سيس دهه شصت ميالدی سالهای ايجاد و تأکارگری که کارگران افغانستان را در صد هزار آيا کشتمند ميتواند ازميان دو
از سس حضورداشت وکنگره مؤ افغانستان تشکيل می دادند يکنفرکارگر را نام ببرد که درک خلقحزب دموکراتي

ا کارگران افغانستان تيک خلق رکرامؤسسين حزب دمکارمل، کشتمند و ساير تره کی، بنيانگذاران حزب مذکور بود؟ آيا
  آنها حزب شانرا تشکيل بدهند؟ازانتخاب کرده بودند تا به نمايندگی 

                کراتيک خلقرهبری حزب دمرازهای پنهان ازاختالف در  
در او .کراتيک خلق سخن ميگويدحزب دمم ازاختالف دررهبری وانشعاب درفصل ششم بخش دوعلی کشتمند درسلطان
 خارجی اختالف که با عوامله مجموع آن عوامل اشاره ميکند ازانشعاب نه بی ازعوامل داخلی اختالف وه به بخشحاليک

ی از با سکوت شگفت آوربان نميآورد وايجاد و تداوم اختالف مشخص ميشود، حرفی به زاثر گذاری ونقش شوروی در
ب دموکراتيک وفعاليت حزوتداوم کار بی را درتشکيل - جی-دخالت کیهمانگونه که نقش شوروی و. ميگذردآن کنار

« : مينويسد170صفحه اودرمورد اختالف دررهبری حزب دموکراتيک خلق در. خلق ناديده ميگيرد وکتمان ميکند
 کی و جناح حزب دموکراتيک خلق افغانستان برهبری نورمحمد ترهاختالفات جدی سياسی وآيدئولوژيک درميان دو

 لنينستی -خ مارکسيستیيک حزب سرجناح تره کی جانبدار. وجود داشت سيس حزبتأارمل ازهمان آغازببرک ک
سيس يک حزب تأولی جناح کارمل از. ت شناخته شودسميبر" کارگری جهاناحزاب برادرکمونيستی و" بودندکه درقطار

ک يانبداری مينمودندکه با اشتراک درترقيخاه دموکراتيک با قبول سوسياليزم به حيث يک هدف دور، هدف غايی ج
اگرچه طرح جناح کارمل با قبول برخی . جبهه وسيع دموکراتيک برای تشکيل حکومت دموکراسی ملی مبارزه نمايد

ات عمده به مسايلی علل اختالف. اصطالحات چپروانه پذيرفته شد، ولی درونمايه اساسی اختالفات به جای خود باقی ماند
حظه ضرورتهای تاريخی، درک کشور، مالياسی درداشت هريک ازجناح ها ازشرايط عينی سبرطرزديد و: چون

خاستگاه طبقاتی و : نان مسايلی چون همچ. انديشه های مسلط آيدئولوژيک، مربوط ميگرديدمتفاوت ازآيد ه ها و
نقاط مورد . کردموضعگيری های سياسی آنان وارد ميخصوصيتهای ملی اعضای هريک ازجناح ها تاثيرات معين بر

همچنان خرده گيريهای انتقاد . . .   .   ميگرديد مسايل اساسی گاه و بيگاه متبارزرابطه به دراختالف ميان هردوجناح
اين ارا برای انشعاب مساعد ميساخت درکسب قدرت نيز زمينه هرزه ميان رهبران جداگانه به خاطرآميز بيمورد در مبا
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حزب را بيماريهای کودکی ، خرده گيريها، اسردرنتيجه سرت.  نقش تحريک آميز ايفاء ميکردرابطه، حفيظ اهللا امين هم
شيوه ديد، برداشتها وبدينسان، طرز .  روشنفکرانه فراگرفت-مجموعه خصلتهای خرده بورژوائی. . .   .   محفل بازيهاو 
  » .ميکردند وبدنام ميساختندجناح ها همديگر را تحقيرکشانيده شد که ه مسايل مربوط به انقالب به مرزی های برخورد ب

انشعاب حزب دمکراتيک خلق بيان ميکند، تناقض گويی، درمجموعی آنچه که کشتمند ازعوامل وداليل اختالف و
اولين جمالتيکه عوامل اختالف موصوف در.  و روشن به چشم ميخوردنادرستی تحليل و استدالل و پنهانکاری، آشکارا

. جناح نام ميبرددرميان هردو" ياسی وآيدئولوژيکاختالفات جدی س" ميکند از ان دو جناح خلق و پرچم را توضيح يم
 ی اين نوشته. ف آيدئولوژيک نبودلف، اختالی نوشته ها و توضيحات خود مؤمبنارحاليکه اختالف ميان آنها حتی برد

 سوسياليزم را به حيث ستی بودند و جناح کارملين لن-تأسيس يک حزب سرخ مارکسيستیجناح تره کی جانبدار" اوکه 
نه دو . بودندجناح دارای يک آيدئولوژی واحد  ميکردند به معنی آن است که هردوهدف غايی جانبداریودوريک هدف 

 آنها خواستارتحقق سوسياليزم البته ازنوع روسی آن بودندکه تنها اختالف ميانچون هردو. مختلفآيدئولوژی متفاوت و
 تره کی و ، می بود که با توجه به نوشته کشتمند رسيدن و دسترسی به آن سوسياليز ینحوهاختالف در تاکتيک و در

اهان دسترسی به آن خلقيها با عجله و سريع می خواستند به آن دست يابند اما کارمل و پرچميها بصورت تدريجی خو
 ای و تفاوت دربرداشت معقوليت وعدم معقوليت تاکتيک دررسيدن به  اختالف ميان آنها اختالف سليقه،اينبنا بر. بودند
عوامل و داليل لف ازحليل مؤتتوضيح وآشکار نيزدريارروشن وتناقض بس. آيدئولوژی واحد بودف فکری يکسان وهد

اختالف " آغاز مبحث ازموصوف ازيکطرف در. تيک خلق به چشم ميخوردحزب دمکراانشعاب دررهبری واختالف در
ثيرات تأ" و از " رايط عينی سياسی کشورازطرزديد متفاوت آنها ازش"، " ناحجدی سياسی و آيدئولوژيک ميان هردو ج

زمينه ساز اختالف و سخن ميگويد که عامل و" خصوصيتهای ملی اعضای هريک از جناحمعين خاستگاه طبقاتی و
يالت محل پرستی امسايلی چون خرده گيريها، خرده کاريها، محفل بازيها، فراکسيونبازيها، تمازطرف ديگرانشعاب شد و

 روشنفکرانه را به عنوان نتيجه گيری بيان ميکند که حزب را فرا گرفته بودو در - بورژوايیو مجموع خصلتهای خرده
ه عنوان حفيظ اهللا امين بان نتيجه گيری علی الرغم آنکه ازپايهمچنان کشتمند در.  انشعاب گرديدواقع مايه ی اختالف و

حاليکه در. اختالف طفره ميرودنشعاب واازمعرفی جناح مسئول درحزب نام ميبرد اما محرک اختالف و انشعاب در
شد که جناحها همديگر طرز ديد، برداشتها و شيوه های برخورد به مسايل مربوط به انقالب به مرزی کشانيده " مينويسد 

 ولی دراين مبحث نميگويد که براساس معيارهای موردقضاوت خودش و ،" ميکردند وبدنام ميساختندخودرا تحقير
  اصلی محسوب می شدند؟و جناح گنهکارحزبش کدام يک از د

اختالف سنامه را به عنوان عامل ديگری درفصل بررسی اختالف در رهبری حزب موضوع اساسلطان علی کشتمند در
جناح تره کی پيشنهاد مينمود که ماهيت حزب به بمثابه يک « : مينويسد175و انشعاب حزب مطرح ميکند و در صفحه 

نامه تذکر اساسيوناليزم پرولتری بايد دربه انترناسيه اصل مرکزيت دمکراتيک و وفادارپا لننيستی بر -حزب مارکسيستی
جانب پس از جام هردوانسر. از واقعبينی سياسی ميدانستندنرا مغاير اصول مرامی حزب و دوريابد، ولی جناح کارمل آ

داير ) جلسه کامل(  مرکزی پلينوم کميتهآن بود که قتی تن دادند و قراربرث و مشاجره به وجهه ا لمصالحه مؤسه ماه بح
زيرا به تاريخ چهارم می . نگرديدولی اين فرصت ميسر. يابی ، تائيد و تصويب نهايی قراربدهدآنرا مورد ارزگردد و
اح خلق اشاره ميکند و آنرا طرح اساسنامه جن به گوشه هايی ازاو بعدًا»  . حزب بدوجناح عمده، منشعب گرديد1967
ماده اول آن اساسنامه آمده بود که حزب دمکراتيک خلق افغانستان جهان بينی چون در.  و چپروانه ميخواندديکالرابسيار

داده و کسی که به عضويت حزب پذيرفته ميشود بايد تئوری ستی را منحيث آيدئولوژی خود قرار لنين-علمی مارکسيستی
ساسنامه همين ا« :طرح اساسنامه جناح خلق ادعا ميکندازاو با بيان مطالب مذکور. گيرد لنيينستی را فرا -مارکسيستی

انشعاب آنرا برای اعضای حزب خود تکثير جناح تره کی پس از. ح از بين بردخرين امکانات سازش را ميان هردو جناآ
به ولی جناح کارمل آنرا کنار گذاشت و برای تدوين اساسنامه معقول و متناسب . های ديگر نيز رسيدد که بدست نيرونمو

  » .شرايط اقدام نمود
 لننيست نبودندبلکه حتی با آوردن کلمات -اينجا ميخواهد بگويد که کارمل و جناح او نه تنها مارکسيستکشتمند در
واقع همين و در. با جناح خلق خودداری کردندهرگونه سازش و همراهی طرح اساسنامه خلق از لنينستی در-مارکسيستی

طرح اساسنامه خلقی ها آيدئولوژی حزب دمکراتيک خلق در لننيزم به عنوان -سيزمگنجانيدن جمله آيدئولوژی مارک
مطالعه کتاب کشتمند به اين قسمت وقتی در! يا للعجب. آنها برهم زدآخرين امکانات سازش کارمل و پرچميها را با 

 که آنها را بداشتن اعتقاد دوره اقتدارشات کارمل را به اعضای حزب خود دررسيدم به ترديد افتيدم نشود من آن اظهار
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چون وقتی کارمل .  لننيزم توصيه ميکند و در بحث های پيشين نقل کردم وارونه و اشتباه شنيده باشم-راسخ به مارکسيزم
آن از ل حزب دموکراتيک خلق با خلقيها برسرطرح اساسنامه ای که درشروع تشکيعای کشتمند درو پرچميها به اد

دوران مسئوليت و د، پس بصورت طبيعی و صد درصد درخواستنزم نام ميبرد به مخالفت بر لنني-آيدئولوژی مارکسيزم
اعتقاد راسخ اعضای حزب دمکراتيک خلق به يچگاه ببرک کارمل منحيث زمام دارکشور اسالمی افغانستان ازحکومت ه
به شما « : چنين ميگفتدقيقًان اظهارات کارمل را شنيدم که آبنا براين بارديگر. ت نخواهدکرد لننيزم صحب-مارکسيزم

 لننيزم نداريد هيچ اجباری باالی شما -به مارکسيزميق راسخ به آيدئولوژی طبقه کارگراگر اعتقاد عم! ميگويم رفقاء
 من اشتباه شنيده بودم و نه نه» .مطالعه ميکنيموانيد به جرئت بگوئيد که ما هنوزميت.  حزبی شويدنيست که شما حتمًا
تدوين اساسنامه " او درحاليکه از. و فقط دراينجا کشتمند است که برخالف حقايق مينويسد. ين ميگفترهبرپرچم غيرازا

  " انشعاب سخن ميگويد اما آن بعدازتوسط جناح پرچم" معقول و متناسب به شرايط 
درا مينويسد کتابی که تاريخ حزب خوبه ی يک عضو رهبری کننده پرچم دررا بمثا" متناسب به شرايطاساسنامه معقول و

مقايسه بااساسنامه خلقيها معقوليت اساسنامه پرچميها درپرسشها وترديد های زيادی رادرواين خود نيز. درج نميکند
ها، خصومتها و اختالفات، کشمکشها، بدبينياو علی الرغم تذکر. تاب نمی يابدکردوخواننده پاسخ آنرا دربوجود ميآو

بصورت مضحکی شعارگونه و بارديگر ازاهميت وحقانيت حزب مذکورانشعابات متعدد درحزب دمکراتيک خلق يک
سيس حزب دمکراتيک خلق افغانستان تأ« : مينويسد178ميگويدو در صفحه بدون توضيح و تحليل منطقی و علمی سخن 

مجهز با بر رشد اجتماعی و سياسی کشورومرحله مشخصی ازط عينی و ذهنی درنتيجه قانونمندبه پختگی رسيدن شراي
واقعيت امر در. نعکاس ميدادرا اسی مردم و ضرورت های تاريخی کشور تنظيم شده بود که خواستهای اسامه ی علمًانا

شده بود راستای نوسازی انقالبی آن پاسخ درست گفته افغانستان به نياز عينی جامعه درسيس حزب دمکراتيک خلق با تأ
الت اجتماعی را قرارداده بود، درسرنوشت بارزه برای عد فعاليت های خويش م یسر لوحهو باينجهت اين حزب که در

  » .اهميت بزرگی برخوردارگرديدتاريخی کشوراز
جناح خلق خلق مورد قبول رفيقان رقيب او درحزب دمکراتيک مورد اختالف و انشعاب درکشتمند درتحليل و بررسی 

عاب از ديگاه حزبيکه او يکی يده اختالف و انشمورد پدو اين خود صحت و درستی باورو استدالل کشتمند را در. اشدنميب
هبر  ببرک کارمل ر،جناح خلقبدالقدوس غوربندی ازع. ميدهدسسين وبنيانگذارانش است زير پرسش وترديد قرارمؤاز

 است که در آن به کادرها 1364 ثور 14حقيقت آغاز انشعاب در« :جناح پرچم را مسئول اختالف وانشعاب معرفی ميکند
لهذا با صراحت ميتوان گفت که . داده ميشدرمول های تبليغاتی و سازمانی ضد يک بخش بزرگ حزب فعالين فاو

  )17(» .ببرک کارمل است و مصايب عظيم ده ساله جدايی و تفرقه در جنبش بدوشمسئوليت انشعاب اول 
ورکه هرکدام حلقه حزب دمکراتيک خلق و برخالف باوروبرداشت شاخه ها ودسته های مختلف حزب مذکخارج از

ختالف و اين اانشعاب ميکنند، سخن ازنقش شوروی وسياست های مسکو دررا متهم به اختالف ورهبردسته وشاخه ديگر
 به خصوص کی ـ جی ـ بی اين انشعاب دست مسکوين و تحليلگران داخلی و خارجی درمحققبسياری از. انشعاب ميرود
ی سفارت خود در دعوت هاشورويها کارمل را بيشتردر« :ينويسد م"هنری برادشر. "تعين کننده دانسته اندرا دخيل و

ادبيات طبق يک راپورتره کی را بعد از انشعاب حزب به مسکو دعوت کردند تا جايزه اش را در رشته کابل ميخواندند و
 انشعاب  ـ جی ـ بی نه تنهانمايندگان کی. صورت گرفته استاين شيوه ازطرف مسکو درجاهای ديگرنيز. بدست بياورد

هرگروه برای اهداف موده اند، بلکه الهام بخش آن نيزبوده اند تا بدين ترتيب ازميان احزاب کمونيست تشويق نرا در
  )18(» .مسکو استفاده کرده باشند

و وابسته به مسکو تحت رهبری حزب دمکراتيک خلق بدو حزب طرفدارانشعاب با توجه به اهدافيکه مسکودرحمايت از
نخست اينکه شورويها خواستند تا با ايجاد . ل می ديد، اين اهداف را ميتوان در سه موضوع مشخص کردتره کی و کارم

. جلوگيری کنند) مائوئيستها( پشتون به احزاب کمونيستی طرفدار چين ير طرفدارخود ازپيوستن افراد دو حزب کمونيست
. روری پنداشته می شددرباری ضوونيست ميانه روان تشکيل حزب کمخاندان سلطنتی افغانست برای نفوذ مسکو درثانيًا

آنطوريکه . بوجود آورده شدن محمد ظاهرشاه بود به اين منظورجنراالآن ببرک کارمل که پسريکی ازپرچم و رهبر
دند وازاو به عنوان پل با داودخان همکاری کرشان داد ببرک کارمل و پرچميها درکودتای داخل قصرتحوالت بعدی ن

ميان خانواده های بيشتر ازا برای جلب وجذب افرادشورويهو ثالثأ. اتيک خلق استفاده نمودندحزب دمکرحاکميت درعبور
آنها پرچم را . حاکم، مرفه و شهرنشين به حزب کمونيست خط مسکو، ايجاد يک حزب ميانه رو را ضروری ميپنداشتند

بول برای آنانی قراردادند که ونيست و قابل قمسير يک حزب ميانه رو کمرک کارمل بوجود آوردند و آنرا دربرهبری بب
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همين رابطه ی کارمل و پرچم با بنا بر. مونيزم روسی جذب می شدندخانواده های حاکم، مرفه و شهرنشين بسوی کاز
جريده مسکو بود که پرچميها زمينه بيشترتبارزوفعاليت درپايتخت کشوريافتند ورژيم سلطنتی بر مبنای بر نامه و پال ن 

هرچند . خود ادامه دادو کارمل با اناهيتا راتب زاد به شورای ملی راه يافتندزاحمت دولت طی دوسال به نشربدون مپرچم 
به اليت حزب دمکراتيک خلق را بعد ازانشعاب منحصرفعسلطان علی کشتمند باچشم پوشی ازاين حقايق، موجوديت وکه 

انشعاب تا وحدت مجدد چه گذشت، اطالعات درميان خلقيها ازاينکه « :نويسد مي180فعاليت پرچميها ميداندو در صفحه 
باره بنا برآن آنچه پس ازاين در. دان جلوه بيرونی نداشتندزيرا ايشان بدورخود پيچيده بودندو چن. زياد وجود ندارد

آن کارمل دردوره  ورهبرحاليکه پرچم، در» . حزب دمکراتيک خلق می آيد، منظورازپرچميها استفعاليتهای
در کشککی آخرين وزيراطالعات وکلتور. بط نزديک داشتانشعاب هم با محمد ظاهرشاه و هم با محمد داود رواازبعد

پادشاه اين ( آمد داشت  کارمل پادشاه را هميشه ميديد وبه درباررفت وواقعًا« :دوره سلطنت محمد ظاهرشاه ميگويد
اعضای دستگاه حاکمه مربوط به مل، همچنين با بعضی از  ببرک کار) . . .موضوع را به اين نگارنده بيان داشته بود

اين حضور خارجه بود کارمل را دريک عضو خاندان اعتمادی که ماموروزارت. دودمان سلطنتی روابط نزديک داشت
 حيث رئيس جمهور حقيقت با مفهوم خاصی بهعی ولی در به صيغه خوش طبيک محفل ديپلوماتيک ظاهرًانگارنده در
  ) 19(» .ان معرفی کردآينده افغانست
اروخاطرات هرچند کاو. اين جناح مينويسدفعاليت درتن خود به جناح پرچم وپيوسانشعاب از بعد ازمبحِثکشتمند در
آن دوره، خاطرات فراموش ناشدنی تلقی ميکند ی جناح پرچم حزب دمکراتيک خلق ازانديشه هاراه اهداف وخودرا در

بياد دارم « : مينويسد182صفحه او در. يح و پاسخی ارائه نميدارد خاطرات توضانگيز آنبهم و پرسش براما به نقاط م
. ساعتها با ايشان صحبت ميکردميشقدم هرات ميرفتم وبا دهقانان په چگونه مخفيانه به ولسوالی گزره هرات برای ديدارک

ی برای حزب کارميکردند و من بهرات با وقف انقالموش نميکنم که چگونه چندين برادراز يک خانواده متمول درمن فرا
 در اينجا کشتمند»  .منزل يک تن از وکالی ملی هرات برای مدت دوماه مخفيانه زندگی ميکردم و مهمان ايشان بودمدر

اگر چه ميگفت؟ ودهقانان ولسوالی گذره هرات طی ساعت های متوالی نميگويد که اوسه ونيم دهه قبل با
بدخشان وچه درهرگوشه و و پنج سال قبل درافغانستان باشدچه درهرات وچه درمنظوراوازدهقانان آنهم دهقانان سی 

مکاتب عصری و يا دست کم بدون تعليم و تحصيل درمملکت ما بصورت عموم کسانی بودند که با بی سوادی و کنار
" و تئوری مترقیت مترقی ادبيا"برای آنها . دانشگاه باالی زمين خودو يا زمين مالکان محل و منطقه خود کارميکردند

ساعتها صحبت با درمذکورو اگر. نمی شديدئولوژی مارکسيزم ـ لننيزم بود قابل درک و قابل فهم محسوب که همان آ
او مامور وزارت زراعت .  صحت نداردنها انجام داده است مسلمًاهرات ادعا کند که کار تئوريک باآدهقانانی گويا پيشرو

با . . .  او در کارهای دهقانی چون قلبه، درو، تخم زنی و . يا وسايل دهقانی توزيع کندهم نبود که به دهقانان تخم بذری و
گذره با رفقای پرچمی هرگاه موصوف در.  جا متذکر می شدميکرد که درايننان گذره مشارکت نکرده بود و اگردهقا

رغان از صحبت با رفيقان پرچمی شبنگونه که درلص به دهقان باشد صحبت کرده است آخود و يا با کدام پرچمی که متخ
نرا صحبت با دهقانان گذره  ميهنپرست سخن ميزند ديگر نبايد آچون سيد اکرام پيگير، فدامحمد ده نشين و سيد نسيم

آن وجود دارد بمنظور درابهاماتيکه ان پيشروگذره هرات برغم ترديدهاودهقانادعای کشتمنددراينجا ازصحبت با. ينوشتم
کشتمند ميخواهد به خواننده بگويد که . زحمتکشان استن به دهقانان وتعلق آ حزب پرچم مبنی برزنی هايیاثبات الف

 وزحمتکشان همراهی با دهقانانشکيل و فعاليت خود درحزب دهقانان و زحمتکشان بودکه ازهمان آغاز حزب پرچم، 
رسيدن به حاکميت متکشان افغانستان دردهقانان و زحاما نميگويد که چرااين حزب . يکردارمنان کداشت و درميان آقرار

در برسد وزحمتکشان به حاکميت  بود به جای آنکه توسط دهقانان ونو صدراعظم آ وزيرکه او در يک دوره طوالنی
به حاکميت ) ارتش سرخ شوروی( مهاجم و خارجیبگيرد با تجاوز نظامی يک لشکرارنها قرمسند قدرت مورد حمايت آ
درزآب فارياب از بدخشان و ازگذره ی هرات تا دروو زمين دهقانان وزحمتکشان افغانستان ازرسيد و تا آخرهم برخانه 

در شوروی گلوله و بم ريخت؟ ادعای اوی ميدان خوست و تا خاشرود نيمروز يکجا با متجاوزين و اشغالگران تا جاج
آيا او . ستعای مبهم و قابل ترديد ا اد،گذرهنند ادعای صحبت با دهقانان پيشروهرات ما مخفيانه درمورد دوماه زندگی

مورد تعقيب دولت و درمعرض دستگيری وزندان قرارداشت که زندگی مخفيانه اختيارکرد؟ چون يک شخصيت وفعال 
غير در. اقتدارقرار بگيردرد تعقيب ودستگيری دستگاه برسريبرد که موسياسی دريک کشورو جامعه زمانی درخفابسرم

رد تعقيب دولت بود پس چرا بعد ازسپری کردن دوماه زندگی درخفا کشتمند موو اگر.  نيستزی به زندگی مخفيانهآن نيا
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و زندانی نشد و به يکبارگی از مخفيگاه برآمد و بدون مزاحمتی از سوی دستگاه دولت همچنان به فعاليت سياسی دستگير
  و حزبی ادامه داد؟ 

کتاب به تفصيل فصل های هفتم و هشتم بخش دوم شعاب درند درجناح پرچم بعد ازامورد نقش و فعاليت خوکشتمند در
اين دوره در.  و ادبيات سياسی معرفی ميکندعرصه ی آيدئولوژيکاو کارخودرا درجناح پرچم، اشتغال در. سخن ميزند

 يکی از افتخارات بزرگ" به جريده پرچم مقاله مينويسد و از آن بدون هيچ استدالل و توضيح منطقی و علمی به عنوان 
اظهارات و ازنقل قول هايی او به کثرت دراين مبحث و درمباحث متعدد ديگرو در. "  خود ياد ميکندزندگی معنوی

آيدئولوژی مترقی و کار آيدئولوژيک، ادبيات مترقی، تئوری :" جريده پرچم کلمات و مفاهمی چوننوشته های کارمل در
موزش به آن به اعضای حزب بکار ميبرد واز . . .  " رو و ی پيشمترقی،علمی و انقالبی، جهان بينی علمی، آيدئولوژ

چه " آيدئولوژی مترقی و تئوری مترقی و علمی" نورت شفاف و روشن بيان نميکند که آاماهيچگاه بص. سخن ميگويد
ارتقای سطح آگاهی سياسی اعضای به خاطر« : مينويسد185و 184فحات  مثال او دراين مبحث در ص یبود؟ بگونه
اعضای حزب . ه زيادی به آموزش ادبيات مترقی، اصول سازماندهی حزبی و تئوری مترقی مبذول ميگرديدحزب توج

حزب . . .   .  ال ميپرداختند نيز به خاطر ترويج آيده ها و انديشه های مترقی و سياسی در ميان زحمتکشان بمبارزه فع
وسايل رسوخ آيدئولوژيک برتوده های مردم بطور ا ودرشرايط دشوار، کارآيدئولوژيکی را با استفاده ازتمام شيوه ه

سر مقاله شماره نخست جريده پرچم که ادعا ميکند توسط کارمل و درنقل قول از» . . .    . ر انجام ميداد خستگی ناپذي
 انطباق آن برهان بينی علمی و آيدئولوژی پيشروعصرما وبرمبنای ج« : مينويسد186نگاشته شده است در صفحه 

بهره  کنونی جنبش افغانستان، براساس روحيه وطنپرستی بمنظورتشکيل جامعه آزادازتناقضات طبقاتی، فارغ ازشرايط
الم ميداريم که پرچم مقدس جهاد ومبارزه ضد اع" هدف غايی" ستم ملی به حيثنسان از انسان و آزاد از اسارت وکشی ا

اليکه همه ميدانند و ميدانيم حاما در»  . نگاه خواهم داشتستوارخارجی را تا مرگ و پيروزی سربلند و اارتجاع داخلی و
کورس حزبی که کشتمند ادعای تدريس و آموزش آنرا در يدئولوژی و تئوری پرچم وکار آيدئولوژيک و تئوريک درکه آ

زم يدئولوژی و تئوری مارکسيزم ـ لننيسخن ميگويد فقط همان آ"  های مردمن به تودهرسوخ آ" های حزبی دارد و از 
ن چند آ. يک الفزنی نيست چيزی بيشتراز"رسوخ ان آيدئولوژی به توده های مردم" البته سخن زدن از . نوع روسی بود

يشود، توده مردم اين مبحث از آن دوره صحبت مز انشعاب حزب دمکراتيک خلق که درصد نفر پرچمی در دوران بعد ا
را به ) آيدئولوژی مارکسيزم ـ لننيزم(  مورد نظر کشتمند و حزب خودآن نيز پرچميها نتوانستند آيدئولوژینبودند و بعد از

  .توده های مردم رسوخ دهند
زم ـ لننيزم بنويسد تمام مباحث کتاب به جای آنکه آيدئولوژی و تئوری پرچم راآيدئولوژی مارکسيلف دراينجا ودرهدف مؤ

ن به است تا ادعای قبلی خودرا در مباحث پيشيد آن انتئوری مترقی، علمی و انقالبی ميخونرا آيدئولوژی وو معرفی کند،آ
ی ـ لننيستی رهبر آن ببرک کارمل برخالف جناح خلق و تره کی يک حزب سرخ مارکسيستاثبات برساندکه جناح پرچم و

ن تمام رهبراالبته کشتمند و.  لننيزم بلکه آيدئولوژی مترقی وعلمی بودآيدئولوژی آن نه آيدئولوژی مارکسيزم ـنبود و
يدئولوژيک داده اند، کورسهای آموزشی درس آط حاکميت درتشکيل تا سقوغازاز همان آچم که به اعضای حزب خودپر

نگونه که آ. می و امثال آن معرفی نکرده اندعليدئولوژی مترقی وزب خودرا بصورت مبهم و گنگ بنام آآيدئولوژی ح
نها را دوران حاکميتش نقل قول شد که آدر خلق يک سخنرانی به اعضای حزب دمکراتيک ازببرک کارمل درقبًال

ياد داشتهای سياسی و رويدادهای " لف چنين حالتی مؤو در.  فراميخواندبداشتن اعتقاد راسخ به مارکسيزم ـ لننيزم
نظرش را به خواننده ترسيم کند ازحزب پرچم ورهبران پرچمی يک مورد به جای آنکه هدف فوق الذکر" یتاريخ

ناح پرچم با رهبرا ن حزبی دارای آيدئولوژی مترقی ج. چهره متفاوت ميکشدا دورنگ مختلف ودوتصويردو گانه ب
همان حزب پرچم با رهبران حزبی با آيدئولوژی مارکسيزم ـ لننيزم در و.  حزبیی حلقه و حوزه بيرون ازوعلمی در

 فعاليت علنی حزب دمکراتيک و بيمورد و نادرست نبوده است که در همان دوران. درون حزب و ميان اعضای حزب
سالهای دهه دمکراسی و در زمانيکه جريده پرچم چاپ و منتشر ميگرديد، رفيقان مارکسيست ـ لننيست کشتمند از خلق در

تجديد  پاگند دروغين است و تا گلويش درلجنزارپرچم پر از پرو« :نوشتند" شعله جاويد" نوع چينی آن در نشريه ی 
  )  20( »  .طلبی غرق ميباشد

  

  وقايع  وران دموکراسی وبرداشت وارونه از       د
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دوم  بخش فصل نهم، دهم، يازدهم، دوازدهم، سيزدهم و چهاردهمدر" ای سياسی و رويدادهای تاريخیياداشته" مولف 

ده سال اخير (  دمکراسی  یدههو جناح پرچم حزب دمکراتيک خلق درفعاليت و کارنامه های خود صيل ازجلد اول به تف
وقايع شته به جای تحليل و بررسی دقيق وعلمی ازحوادث وبازهم مثل گذاو. ميگويدسخن ) پادشاهی محمد ظاهر شاه

برداشت همان زمان گروه پرچم نگاه ور وی اين دوره و به جای بيان درست وقايع فقط اززاويه ی باسياسی و اجتماع
اين دوباره و در. دوباره نويسی ميکندن دوره چم را در بيان و بررسی رويدادهای آاو کلمات و جمالت نشريه پر. مينمايد

نويسی نه به گذشت يک زمان طوالنی سی ساله و تحوالت عظيم آن دوره توجه دارد و نه به صحت و درستی تحليل ها 
دوره ی دمکراسی می نويسد بسياری و مورد تأسيس جرايد آزاد دراو وقتی در.  آنروزنشريه ی پرچم ایو ارزيابيه

 همه ی آنها به استثنای جريده ی خلق و پرچم را در گروه ها و جريانات راست افراطی، ارتجاعی، چپ افراطی و تقريبًا
جرايد متذکره « : مينويسد197 و 196حات صفتی به خصوص دسته بندی ميکند ودرمورد آنها درحامی منافع طبقا

جانب ند، ازمنافع طبقاتی به خصوص، از خصلت سياسی داشتند، از مواضع گوناگون سيا سی به نشرات ميپرداختعمدتًا
ارتجاعی گرفته تا مواضع چپ افراطی به نشرات های اجتماعی و سياسی متفاوت و ازمواضع راست افراطی ونيرو

عليه آنها زيرا. راتيک و چپ مجال زيادی جهت رشد وادامه آنها وجود نداشت   برای نشرات دمک. . .    . ميپرداختند
ی حزب دمکراتيک خلق هفته نامه پرچم، ارگانهای نشراتهفته نامه خلق و. جاعی بوجود آمدتحريکات گوناگونی ارت

  » .  . . . خشن نيروهای ارتجاع از چاپ بازماندندتحريکات آشکارونتيجه افغانستان در
. رست ميباشدنادافع طبقاتی به خصوص يک ادعای غيردقيق ومنادعای نويسنده درمورد نمايندگی برخی نشرات از

 هفته نامه های چون او. پرچم استخلق وازفع طبقاتی به خصوص نشراتی غيرنشرات نماينده ی منامنظوراو در اينجا از
يکند و درواقع همين دونشريه را نشريه دمکراتيک وچپ راتيک و چپ دسته بندی منشرات دمکخلق و پرچم را در

فع طبقاتی ارتجاعی، چپ افراطی و نماينده ی مناای مواضع گويا راست افراطی ونشريه های دارميخواند و قبل از آن از
چپ قرار درحاليکه هيچيک ازنشريه های که به گمان کشتمند درصف نشريه دمکراتيک و. به خصوص نام ميبرد

يچکدام ازنشريه های پيسشانی هدر. را نماينده طبقه به خصوص جامعه وکشورافغانستان معرفی نکرده اندخودندارند، 
دولتی دوره دمکراسی نگاشته نشده بود که ارگان نشراتی طبقه مالک، طبقه سرمايدار، طبقه مالدار، طبقه دهقان، غير

ميرسيد و ارگان نشراتی احزاب سياسی به نشر ها به حيث نشريهبرخی از. و يا فالن و فالن طبقه طبقه تاجر، طبقه مال 
  . برخی ديگر نشريه های فرهنگی، ادبی و اجتماعی بودند

. . .   .  دمکراتيک خواندن جرايد خلق و پرچم و متهم کردن نشرات ديگر به راست افراطی، ارتجاعی، چپ افراطی و 
اولين کذب اين ادعا در دمکراتيک خواندن . وغين استيک قضاوت ناسالم، غير واقعی و يک برداشت نادرست و در

نه هفته نامه های خلق و پرچم نشريه دمکراتيک بودند و نه دو جناح پرچمی و . نشريه های خلق و پرچم نمودار ميگردد
مرحله رسيدن به  درحزب مذکور بعدًا. خلقی حزب دمکراتيک خلق ، گروه های سياسی دمکراتيک محسوب می شدند

حزب دمکراتيک خلق نه با شيوه . انديشه و عمل دمکراتيک ندارد حکومت خود نشان داد که نشانی از و دوره یحاکميت
حزب مذکور . ه قدرت رسيدقانونی ب با انتخاب مردم بلکه از طريق کودتای نظامی و بصورت غير،آزاد و دمکراتيک

پرداخت و به سرکوبی تمام جريانات و وتاليتر تشکيل حکومت تک حزبی و ت اش به ايجاد ویقدرت سياساحرازبعد از
يک و نيم دهه اين حزب در. ليت داشتند متوسل شدو فعان حزب حضوريگری که در دوران دمکراسی مانند آاحزاب د

استحکام يجاد و رشد نهاد های دمکراتيک درجامعه نگذاشت و برای دوام ودوره حاکميت خود هيچ مجالی را برای ا
  . ساخت خود نيروی متجاوزواشغالگر شوروی را وارد کشورميت غير قانونیحاک

ارتجاعی خواندن و مرتجع ناميدن برخی در" يادداشتهای سياسی و رويدادهای تاريخی" درستقضاوت ناغ ودومين درو
ببرک  چه خود و چه در نقل قول هايی ازاو به کثرت کلمات ارتجاع و مرتجع را. گروه ها و جريانات مشاهده ميشود

 جريانات و حرکت های اسالمی و ملی مخالف ميبرد که منظور وی عمدتًاگروه پرچم بنام ارتجاع راست بکارمل و کار
م سياسی مرتجع به کسی گفته ميشودکه با ترقی، پيشرفت مفهوارتجاع بمعنی بازگشت ورجعت است ودر. م ميباشدکمونيز

حفظ حالت گذشته ی سياسی و  مخالفت کند وخواستار. . .   . تصادی و تمام عرصه های حيات سياسی، اقو تغيردر
 و اما سلطان علی .يا قبلی تالش کند ويا به آن معتقد باشدد نظام سياسی  به شيوه ی موجود وبرای ايجاتماعی باشد واج

ر هاو جرياناتی را بنام نيروهای ارتجاعی ميخواند آيا ان گروه ها و جريانات به تحول و پيشرفت دکشتمند که نيرو
جريان  خودرا يک نيرووعلنًا ومخالفت ميکردندو رسمًا کشور. . .  . عرصه حيات مختلف سياسی، اقتصادی و 
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 پرچميها به خصوص جناح های خلق و پرچم و عمدتًا کمونيستها ومعموًال.  پاسخ منفی استارتجاعی ميناميدند؟ که مسلمًا
گروه های مخالف افکار تلف فکری بود، افراد ودمکراسی که دوره کشمکش و جنگ سردجريانات مخ  یدر دهه

و توهين يکديگر صورت رخورد های لفظی و تبليغاتی وبگومگو های که با تحقيرمارکسيزم ـ لننيزم نوع روسی را در ب
لق به حاکميت رسيد هزاران نفر ازنخبگان متعلق  که حزب دمکراتيک خو بعدًا. ميگرفت، مرتجع و ارتجاعی ميخواندند

اکنون سلطان علی کشتمند . به زندانها افگند ودرکشتارگاه ها زنده بگورکردو طبقات مختلف وطن را بنام مرتجع ربه اقشا
ظم يکدوره ی صدراعت حزب دمکراتيک خلق منحيث يکی ازرهبران آن حزب ودو نيم دهه حاکميازيکطرف بعد از

 در دهه  رايج خصومت و توهين پرچميهاقايع سی دهه قبل با همان زبان معمول وحاکميت حزب مذکوردرتحليل و
 هللا امين رهبران جناح خلق که دربيشتر طرف ديگر نشان ميدهد که با تره کی و حفيظ او از. دمکراسی سخن ميزند
جع زنده بگورکردند، مرتميت حزب دمکراتيک خلق هزاران نفررا بنام نيروهای ارتجاعی وحاکازيکسال و نيم آغاز

مرتجع را به معنی و مفهومی که ازارتجاع گفته های ارتجاعی و گر وجود نيروينها که بگذريم ااز ا. استهمنوا وهمفکر
به جستجو بگيريم، حزب دمکراتيک خلق را مصداق اصلی يک نيرو  و حوادث سياسی سی دهه اخير کشوروقايعشد در

وسيله کودتای کراتيک خلق بحاکميت حزب دم. ی ارتجاع سياسی و رهبران آنرا ممثل واقعی ارتجاع سياسی ميابيم
 به گذشته و مخالفت به تحول و ترقی است، اين وقتی که ارتجاع بمعنی بازگشت. عمل ارتجاعی بودنظامی يک حرکت و

ديگر دراثبات اين امرکه کودتای نظامی . ارتجاع وعقبگرد شامل حيات سياسی و سيستم سياسی حاکميت نيزميشود
شمرده ميشود  يک عمل ارتجاعی درحيات سياسی يک جامعه و کشور،حکومتتصاحب قدرت سياسی و تشکيل بمنظور

طريق دمکراسی و م سياسی اززمان معاصر تشکيل حکومت ها و تعين نوع نظادر. زی به توضيح و استدالل نداردنيا
اليکه درح. عرصه حيات سياسی جوامع و کشورها محسوب ميشودردم، يک جريان مترقی و بالنده درآزاد اراده متبارز

بازگشت به شيوه های  نظامی و جنگ يک جريان ارتجاعی وراه کودتایقدرت سياسی و رسيدن به حاکميت ازتصاحب 
تشکيل  سيستم حاکميت حزب دمکراتيک خلق وشيوه حکومتداری آن حزب بعد از.قرون وسطايی و تاريک است

در . اصلی بودندام داران مرتجع واقعی ون ممثل زمحکومت نيز يک سيستم و شيوه کامال ارتجاعی بود و رهبران آ
تظاهرات خيابانی و بيانات خلقی حزب دمکراتيک خلق در ا هللا امين رهبران جناح پرچمی وحاليکه ببرک کارمل و حفيظ

تعين سرنوشت ر مردم د یآزاد ارادهدالنه دمکراتيک با مشارکت مردم وبا تبارزپارلمانی خود از ايجاد يک نظام عا
نورمحمد تره . پرداختند تشکيل نظام دکتاتوری وتوتا ليتتصاحب قدرت سياسی بهو پاره ميکردند، بعد ازسی شان گلسيا

درشيوه حکومتداری ستين حاکمان حزب دمکراتيک خلق درکشورکی و حفيظ ا هللا امين رهبران جناح خلق به عنوان نخ
دستگاه جاسوسی را برای آنها مخوف ترين . دعبد الرحمن خان رجعت کردنرد با مردم و جامعه به دوره اميربرخوو در

نام " ازترسناکتروظالمتر" کام" و " اگسا" اسوسی سازمان ج. سرکوب نخبه ترين افراد وطن بوجود آوردنددستگيری و
ی کشورهولناکترازشکنجه های زندانهاشتناک دستگاه نام گيرک خلقيها درحشکنجه های و. امير عبدالرحمن بود" گيرک

لگين پلچرخی وسايرکشتارگاه های واليات پوبگوکردنهای تره کی وامين درزنده . بدالرحمن محسوب ميشدعدوران امير
جناح اما بعد ازتره کی وامين ارتجاع وعقبگرد. بيشتروگسترده تراز به سياه چال کشيدنهای اميرعبدالرحمن خان بود

 و نظام حکومتی عميقتر و کهنه تراز ياسیعرصه ی حيات سبرک کارمل و سلطان علی کشتمند درپرچم ورهبران آن ب
به ) 1880(الرحمن حکومتداری به دوره امير عبداگر تره کی و امين درشيوه حاکميت و. ان آن بودرهبرجناح خلق و

آنها با .  سال قبل رجعت کردند164به ) 1839( شاه شجاع یآن بدوره سال قبل برگشتند، کارمل و کشتمند پيشتر از123
امين بيشترازتره کی وسرکوب مردم آنها به قتل و.  و همچون او درقدرت باقی ماندندع به حاکميت رسيدندشيوه شاه شجا

  .دست زدند
 پرچمی آنرا دردهه به و يژه جناحها و اعتصابات حزب دمکراتيک خلق سلطان علی کشتمند تظاهرات خيابانی، ميتنگ

فعاليتهای دليرانه و موضعگيريهای سنجيده شده "  گويا باشنگرانه پرچميها ميخو اند کهدمکراسی به عنوان جنبش رو
پرچميها پس ازانشعاب حزب، « : مينويسد202 و 199صفحات او در. نمودند" ان مردم را تسخيرسياسی قلوب و اذه

ازمان دادند و فعاليت خويش را درميان جوانان، زنان، و اعتصابات را س) تظاهرات(ميتنگ، تظاهربيش ازدوهزار
سازمان داده ميشد، سياستهای ضد ) پرچميها( جانب حزب درتظاهراتيکه از. ن وزحمتکشان تشديد بخشيدندکارگرا

بانی با  به بعد، تظاهرات خيا1965سال )  اکتوبر25(عقرب 3ازحادثه . گرفتی وقت مورد انتقاد قرارمردمی حکومتها
سالهای تظاهرات سياسی از. رپا ميگرديداشتراک محصالن دانشگاه ومکاتب عالی، کارمندان وساير روشنفکران ب

پرچميها در  .    . . ادامه يافت 1973 به اوج خود رسيد و تا سال 1969و 1968در سالهای .  آغاز گرديد1966و 1965
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و ن واقعی توده ای مبدل ميگرديدندوفعاليت دليرانه سازماندهندگا سالها به آنجريان اين جنبشروشنگرانه در
خرابکاريهای نيروهای اکنون ديگر. ودمينمه شده سياسی ايشان قلوب واذهان مردم را تسخيری سنجيدموضعگيريها

ری پرچميها که با تحت رهبجلو سيل عظيم جنبش روشنفکری کشوررا درچپ افراطی نميتوانست ارتجاع راست و
  » . . .   .م شده بود، سد نمايد جنبش کارگری توأ

جنبش روشنگرانه "ی پيدا است که اين تظاهرات نه يکظاهرات پرچميها به روشنمورد ت کشتمند وارقام اودر یاز نوشته
انکشاف زرشد وجلوگيری اامدار گروه پرچم برهبری کارمل دربلکه يک آشوب دو" ذهان مردمو تسخيرکننده قلوب وا

ه پايتخت کشور گاامنيت و اخالل جريان طبيعی درس و آموزش مکاتب و دانشسی نوپا و نيم بند، تخريب ثبات ودمکرا
 تا 1966و 1965(ل  سا9طول هشت يا اعتصابات پرچميهارا که کشتمند درتظاهرات، ميتنگهاو هرگاه شمار. بود

گهای پرچميها درکابل ميتن به اينکه بيشترين بخش تظاهرات وميخواند مدنظر بگيريم و با توجهبه بيش ازدوهزار) 1973
واقعی جريان ت جدی وطول سالهای فوق بصوريرسيم که پرچميها در اين نتيجه مصورت گرفته است بهپايتخت کشور

ل ده سادمکراسی در  یسسات تعليمی و آموزشی پايتخت برهم زدندو با سوء استفاده از پديدهآموزش را درمکاتب و مؤ
. ی شدندراسرا متزلزل کرده اندو مانع رشد و انکشاف دمکاخير پادشاهی محمد ظاهر ثبات وامنيت طبيعی جامعه وکشور

 ماه 9واقع بيشترين روزهای درسی يک سال تعليمی را که متشکل از چون آنها با بيشترازدوهزارميتنگ و مظاهره در
 سال 8 روز و 270ال به  ماه تعليمی در يکس9با درنظرداشت حد متوسط سی روز برای يکماه، . ميشود مختل ساختند

واقع تعداد تظاهرات، ميتنگها و اعتصابات وکشتمند در. الغ ميگردد روز ب2160ميها به سالهای تظاهرات پرچتعليمی در
  .وانمود ميکند روز به بيش ازدوهزاربار2160ها را در اين پرچمي
سوی محققين و تحليل گران داخلی و خارجی با عنوان  ازچه بعدًاآن سالها وت پرچميها در دوره دمکراسی چه درتظاهرا

  بدنام ساختن پديده و روند دمکراسی به هدايت و تحريک شورويها و کی ـ جی ـ بیآشوبگريهای تلقی شده است که برای
ايی داشت و شاهد رخ و سياستمداريکه از نزديک با کارمل رهبر پرچميها آشنمحمد صديق فرهنگ مؤ. صورت ميگرفت
 1341 عقرب سال سوممحرک وسازماندهنده ی اصلی تظاهرات درروز« :ره دمکراسی بود مينويسددوتظاهرات آنها در

.  گروه معروف پرچم را تشکيل دادندکه بعدًان اعضای حزب مذکوربودآشمسی، حزب دمکراتيک خلق و به خصوص 
عامه لوژيک مارکسيست شمرده ميشدند، درافکاريکسو حرکت دمکراسی را که رقيب باالقوه آيدئوند ازاينان ميخواست

سخنان رهبرشان ثيرزير تأ محصالن به شورا آنانرا دروق دادنديگرسو با س جوانان بی اعتبار سازند و ازخصوصًا
 نزديک اين گروه با اتحادشوروی درآنوقت و پس ازهمکاری. ی خطيب ماهری بود، قراردهندببرک که با وصف بيدانش

ر آنجا صادکارازستوربه اغلب احتمال د نتيجه گرفت که سفارت دولت مذکورهم درجريان قرارداشت وآن ميتواناز
 پرچم حمايت نمود، به ظن از گروهضی بود و بعدها برای ساليان درازاوضاع ناراکه ازمحمدداودهمچنان سردار. دميش

عقب که برای مدتی با موترخودازموصوف را ديدند چنانچه شاهدان عينی سردار.  داشتتشويق آن سهمغالب در
  ) 21( » .تظاهرکنندگان روان بود

  
سالهای مورد بحث سخن سفارت شوروی درناآراميها و تظاهرات متعلمين درزازدست داشتن ني" هنری برادشر" 
دست داشتن به تحريکات متعلمين و اين راپور که تره کی با کی ـ جی ـ بی از سوء ظن به سفارت شوروی در« :يزندم

سيس رسمی حزب تأرو ازاقدام او مبنی بيدکه مسکوقتی با هم يکجا شايع گردديدی به اينسو تماسهايی داشت، درمدتهای م
   ) 22(» . دمکراتيک خلق افغانستان قدردانی و حسن استقبال کرد

 دمکراسی که دورهص جناح پرچم حزب دمکراتيک خلق درنتايج تظاهرات يا آشوبگريهای کمونيستان به خصويکی از
به تمسخرواستهزاء ميگرفتند  را بنام افکار ارتجاعی نا عاقبت انديشانه ارزشها و اعتقادات اسالمیبگونه ی نابخردانه و

نوشته ها و سخنرانيهايشان به مقدسات دينی حمله ميکردند، ايجاد جريان شديد و افراطی اسالمی بود که پا به پای و در
ميها بودند  پرچعمدتًادرواقع اين کمونيستان و.  نيرومند ميشد و گسترش ميافتآشوب و بغاوت اسالم ستيزی کمونيستان

شوروی  قيد و شرط و اطاعت کورکورانه ازجانبداری  بیها ونظريات ضد دينی وضد ملی شان درکه با موضع گيری 
 بعدًا. کشور شدندريانات افراطی و تندرو اسالمی درو دستورات شورويها در دهه دمکراسی عامل و زمينه ساز ايجاد ج

تحقق آن  سرنيزه درصدد اجرا وا کودتای نظامی غصب کرد، ازراه زوروکه حزب دمکراتيک خلق قدرت سياسی را ب
اما سلطان علی کشتمند به . انگيختمخالفت مردم را با انگيزه دينی وملی دربرابرخود برنظريات و انديشه ها برآمد، 

جای اعتراف به اشتباهات گذشته ی کمونيستان به خصوص جناح پرچم با همان زبان گذشته ی پرچم سخن ميگويدو 
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صفحات مثال او در. اشته بوداوه سرايی های ميپردازد که سه  دهه قبل هفته نامه پرچم نگبدفاع از آن خطاکاريها و ي
های راست و  شديدی ميان پرچميها و متحدين ازيکسو ونمايندگان نيرودر اين راستا، مبارزه« : مينويسد217  و216

جريان چپروانه خلقی و چم هردوپر. . .   .   مائويستها ازسوی ديگردرجريان بود چپ افراطی، اخوان المسلمين و
نظر از. . .   .  نحراف راست ميدانستخارج آنرا امواضع راستگرايان داخل پارلمان ومائويستی را انحراف چپ و 

اولی نظريات گروه های چپروبه عقيده پرچم . پرچم نظريات هردو جريان، ابن الوقتی و کوتاه نظری شمرده ميشدند
تسلط  البته نظريات گروه دومی ناشی ازگرفته بود وولوژی خرده بورژوايی قرارئی و آيدثير روحيه انقالبی گرتحت تأ

  » ) . . .   .  1968 جون 17پرچم شماره ( آيدئولوژی بورژوايی بود
 و مذهبی می آيد پرچم نظريات گروه دومی را که همان نظريات دينیآنگونه که به وضاحت ازجمالت فوق الذکر بر

ت پارالمان عليه کارمل و موضعگيريهای او به مخالفيعنی وقتيکه در. رژوايی می خواندتسلط بواشی ازميباشد نظرياتی ن
مل آنها را مخالف عقايد دينی و منافع ملی مردم افغانستان تلقی ميکنند، کارمل و حزب و اعتراض ميپردازند و افکار و 

تراض وسيع و خشمآ گين عليه درود گويی پرچم به لننين زمانيکه اع وابسته به شوروی خوانده ميشود واو دست نشانده و
و کشتمند نمی . در پايتخت صورت ميگيرد اين ها همه آيدئولوژی بورژوايی و يا ناشی از تسلط آيدئولوژی بورژوايی اند

رگی پرچم جامعه اسالمی افغانستان اگرنه جرم کم ازکم اشتباه بزامه پرچم درپذيرد که درود نوشتن به لننين در هفته ن
برابر نشرات پرچم مانع  راستی سر انجام موفق شدند تا درنيرو های دست« : مينويسد193و بر عکس در صفحه . بود

ر منتشره در آن، کلمه ايرا رسيده بود، در پارچه شع به نشر1970 اپريل 22 که بتاريخ  جريده99در شماره . ايجاد نمايند
آن بلکه پندار مردم مجرم است که شعر را مغاير ه او نه پرچم و شعرمنتشره درو ازديگا»  .مغايرسنت اسالمی پنداشتند

لف ياد داشتهای سياسی و رويدادهای تاريخی بگونه غير مستقيم آنرا داشتند ويا شايد سنت اسالمی که مؤسنت اسالمی پن
اسالمی حد اقل فرهنگ ملی مردم متوجه اين حقيقت نميشود که اسالم و سنتهای ديگراو. بورژوايی تلقی ميکندآيدئولوژی 

و آنرا نميتوان با . رژوايی رگ و خون مردم ريشه دارد؛ نه آيدئولوژی بواشد که در طول صده های متوالی درما ميب
شايد بسياری از . سر نيزه نيروی نظامی خارجی و بيگانه تغير داد شعارو فرمان و با زور وسرنيزه هرچند با زورو

 کتابيکه نگاشته است موافق، برداشتها و قضاوتهای کشتمند در حزب دمکراتيک خلق به تحليلهااعضای اسبق جناح پرچم
ران خودرا افرادی با نگاه انتقادی به گذشته ميبينند، رهبئيکه با ديد عاقالنه و آگاهانه ونهابرای تعداد کثيری آديگر. نباشند

ن چه خيانتهای هولناکی را در پشت پرده عليه وطن و حقوق زحمتکشامی يابند که ازنام وطن و وطنپرستی و دفاع از
و . دند به بازی گرفتندآمرادی را که بنام وطن و مردم بدورآنها گردمردم انجام ندادند و چگونه احساسات و نيات اف

يرت مغامجدد به گذشته حزب خود ميبينند وميابند که آيدئولوژی وعملکرد حزبشان چگونه درآنها دراين نگاه بسياری از
  . داشتالح و منافع مردم افغانستان قرارو تعارض با اعتقادات ، سنن، ارزشهای دينی، مص

  
                    ازمشارکت  کودتای داودخان وبررسی های نادرست ومتناقض     

  جناح پرچم
 1352 ی سرطاننويسنده يادداشتهای سياسی و رويدادهای تاريخی بخش سوم جلد اول کتاب خودرا به بررسی کودتا

اوکه اين بخش را درهشت . ختصاص ميدهداين دوره اره حکومت او با کارنامه وعملکرد جناح پرچم درمحمدداود و دو
 به تحليل و بررسی آمادگی برای انجام کودتا را" بجای پيشگفتار" عنوانی فصل نگاشته است قبل ازشروع فصل اول در

( همچو ن بحث و بررسيهای آينده عينک آيدئولوژی حزب خود را ه کتاب واين پيشگفتارمثل مباحث گذشتدراو. ميگيرد
پشت ل کودتا ازعواممی بندد؛ به حالت اجتماعی قبل ازکودتا و به انگيزه ها وبه چشم ) آيدئولوژی مارکسيزم ـ لننيزم

  آنرا درکشمکش و . . . ياسی، اقتصادی و همين عينک نگاه ميکند و جامعه افغانستان و همه مشکالت اجتماعی ، س
منافع خلق آن هم جناح پرچم را، پرچمدارحقوق واين کشمکشهای طبقاتی تنها حزب دمکراتيک در. تضاد طبقاتی ميبيند

صف ارتجاع سياسی، مذهبی و محافل حاکم را درهمه گروه های ميکند و ديگرگويا توده های زحمتکش مردم معرفی 
ژوايی با دمکراسی بور «:مينويسداو. قرارميدهد. .   .  ک، فيودال و ا، مالدست راستی، افراطی چپ، طبقه بورژو

حامل انديشه و با اين جهت حکومت های ظاهرًا. تضاد وکشمکش بودمناسبات مسلط فيودالی ونيمه فيودالی درکشوردر
غير تهای منزوی وحکوم. داشتندسروکار متشکل از نمايندگان مالکان فئودال های بورژوا دمکراتيک با پارالمانی عمدتًا
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 استفاده ت افراطی و چپروان ماجراجو با سوءنيروهای راس. . .   .   جامعه بودندحزبی فاقد پايه های استوارطبقاتی در
فساد . . .   .   يساختندکشور بی ثبات مشکاردست ميزدند واوضاع سياسی را درمکراسی به تحريکات و توطئه های آداز

ستم اجتماعی و ملی، مظالم و بی رحمی های مالکان فيودال مقام و قدرت اجرايی، استبداد واداری واستفاده ها ی سوء از
 حق طلبانه مردم را بلند ميکرد وراه که ندای) پرچمی ها(حزب دمکراتيک خلق . . .    .  روز تا روز گسترش ميافت 

رت برانداختن اين حزب ضرو. تميگرفهای عملی حل مسايل دشواررا پيشنهاد مينمود، مورد تهديد وتخويف قرار
تضاد آشکار بود ومانع تعميم درکشور سياسی و پيشرفت اجتماعی درکه با دمکراسیمناسبات فئودالی ونيمه فئودالی را

آزاديهای دمکراتيک ده های زحمتکش مردم و به دفاع ازمنافع توازدمکراسی درکشورميگرديد، به اثبات ميرسانيدو
انداختن آنکه جناح پرچم را بااين ادعای غيرواقعی که اين حزب خواستار برلف بعد ازمؤ»    .. . . يشان مبارزه مينمودا

اکم برای حتالش محافل است، معرفی ميکند ازکشورنظور تعميم دمکراسی درمناسبات مسلط فئودالی و نيمه فئودالی به م
ندکه وضع دشواراقتصادی واجتماعی کره تالش می ورزيدمحافل متذ« :مينويسدميزند وتسلط مجدد دکتاتوری سخن 

. ندهای دمکراسی ، وحدت ملی و آشتی طبقاتی بپوشانيتيهای شديد مردم را صرف با شعارنارضاهنجاريهای سياسی وونا
جاع جانب نيروهای ارتروشن است که اين سياست از.  گرددتحميلآنها مترصد بودند که بارديگردکتاتوری درکشور

نويسنده از البته منظور» .. . .   د ميگرديدجانب نيروهای دمکراتيک ررارميگرفت، ولی ازدست راستی مورد پشتبانی ق
ترديدی به قول  و جمالت بعدی پيوست با مخالفت و.نيروهای دمکراتيک همان جناح پرچم حزب دمکراتيک خلق است 

سازد که همانا حمايت ازبرنامه ا روشن ميترديد ر شکل وچگونگی اين مخالفت و، او نيروهای دمکراتيک يا جناح پرچم
راسی اعالم شده درکشور شرايطی که بقای دمکدر« :طوريکه مينويسد. اود ميباشدمشارکت در کودتای محمد دو کودتا

حاليکه اطر بازگشت به دکتاتوری آشکار ترميگرديد، درگرفته بود و نيات محافل حاکم به خدرلبه پرتگاه سقوط قرار
انتظار نشسته بود  بود محمدداود که ده سال تمام دردست جناحهای مختلف دربار تشديدگرديدهرقابت برای تمرکز قدرت ب

هرچند او به »  .پايان بخشيد و نظام جمهوری خويش را اعالم نمود کودتای نظامی به نظام سلطنتی درکشوربا انجام يک
درجمالت فوق همسانی وهمآهنگی،  شفاف و روشن اذعان نميکنداما حمايت جناح پرچم از کودتا بصورتمشارکت و

واقع کودتا بصورت عملی  ميشود که درهای دمکراتيک يا جناح پرچم با کودتای داودخان بيانمخالفت و ترديد نيرو
عدم . برقراری نظام جمهوری به نمايش گذاشتبا اسقاط نظام سلطنتی و) اح پرچمجن( ترديد نيروهای دمکراتيک را

 مربوط 243کودتای داودخان که اندکی بعد در صفحه اح پرچم حزب دمکراتيک خلق درت جناعتراف کشتمند به مشارک
مکراسی دد آن است تا ادعای حمايت پرچم ازبه پيشگفتار بخش سوم کتاب خود اين مشارکت را با جديت تکذيب ميکن

تجربه با تمرين و اخيرآن  یمعيت پرچميها به جای نظام سلطنتی که دههچون سردارمحمدداود در. خدشه دارنگردد
صفحه مذکور او در. ود آورددمکراتيک را بنام نظام جمهوری بوجاسی مشخص ميشود، نظام دکتاتوری وغيردمکر

ابتکار شخص خود وی سازمان  جوالی محمد داود به تشخيص و17ی اين است که کودتا) ؟(واقعيت سرسخت« :مينويسد
وی و به ويژه سهمگيری پرچميها درآن يک افسانه محض است و دست داشتن اتحادشور. داده شده و انجام گرديده بود

حقايق گواه . بدگمانی ساخته و پرداخته شده است ياسها و قرينه سازيهای ناشی ازروی تخمينات، حدسيات، قصرف از
 در ابتدا ل راگرفتندو اينکه اين تحوها مانند نيروها و گروه های ديگردربرابريک عمل انجام شده قراربرآن استکه پرچمي

آن هنگام يک اقدام درست و به موقع  پشتبانی درميشود که اينمورد پشتبانی قراردادند يک امرطبيعی تلقی ميگردد وفکر
  » . . .   .  بوده است

يق با حقادر کودتای محمدداود يک ادعای غيرواقعی وناسازگارعدم مشارکت پرچميها ادعای سلطان علی کشتمند از
ليکه موصوف حادر. دراين ادعا تناقضاتی نيزبه چشم ميخورد. آن دوران استوه پرچم درمربوط به عملکرد گر

« :يک صفحه قبل مينويسدنظر وشنفکران و آزاديخواهان زيرسوال ميبرد وشخصيت داود خان را دربعد سياسی اش از
اورا به ويژه  تبعيض آميزتهایروشنفکران و آزاديخواهان بمالحظه ی دوران حکومت استبدادی ده سال پيشين وی، سياس

درست و به طبيعی و اقدام  ازکودتا يک امر پشتبانی پرچميهارااما بعدًا» . . .   . رابطه مسايل مليتها مردود ميشمردنددر
خواستار د جناح پرچم حزب دمکراتيک خلق دردهه دمکراسی مدافع دمکراسی واگر به ادعای کشتمن. موقع تلقی ميکند

ز حکومت او که ادادی اش وازداودخان با سابقه ی ده سال حکومت استباتيک مردم بود چرااز آزاديهای دمکرتحقق
م که به موضعگيری فصل دومند دردمکراتيک بوجود آمد حمايت بعمل آورد؟ کشتطريق کودتای نظامی به شيوه ی غير

ی هيئات رهبری نظام جديد با عالقمندازد، دليل اين حمايت را در ابرازحکومت او ميپردمحمدداود ووحمايت پرچم از
 251صفحه او در. هان پرچميها وانمود ميکندهواخوا نزديک حسن شرق با يک حلقه ای ازگروه پرچم و روابط ديرين و



 22

هيئات رهبری نظام جديد، خود با ايجاد فضای تفاهم و برقراری مناسبات متقابل با حزب دمکراتيک خلق « :مينويسد
الغيه ای را به نشر نخستين روزهای اعالم جمهوری ابدرآن، رهبری حزب بنا بر. اشتدعالقمندی ابراز) هاپرچمي(

آن صورت ضرورت بدفاع ازنمايند و دراز نظام جديدپشتبانی « :آن از تمام اعضای حزب تقاضاشده بود تارسانيد که در
با گردانندگان رژيم جمهوری بايد ارتباط به روابط حزب در.  و دسايس امپرياليزم برخيزندمبارزه عليه ارتجاع داخلیدر

جود دوستانه وهواه خواه پرچميها روابط نزديک وگذشته ها ميان دکتور محمدحسن شرق و يک حلقه زمتذکرشد که ا
اما وی دليل اين را » . . .   .  غالم جيالنی باختری، شاه محمددوست، عبدالهادی مکمل و اين حلقه متشکل بود از. داشت

 .عالقمندی کردندياسی ديگر تنها با پرچميها ابرازاحزاب سات رهبری نظام جديد چرا ازميان سايرکه هيئنمی نويسد 
دوستانه وجود قه ی هواخواه پرچم روابط نزديک وچگونه ميان حسن شرق و يک حلهمچنان او روشن نميسازدکه چرا و

مل نيز ماس و تفاهم اين حلقه با ببرک کارت و اين روابط نزديک و دوستانه برچه معيارومبنايی استواربود؟ او ازداشت
اومشارکت پرچميها .  ميداردماهيت اين حلقه را معرفید تفاهم اشاره ميکند و نه هويت ومسايل مورسخن ميزند اما نه به 

اذيت و سرکوبی مخالفين حکومت با محمدداود ناشی ازضرورت موصوف تلقی ميداردوازاستفاده ی جناح پرچم دررا در
 و 253، 252صفحات او در. ه به اخوانيها شهرت داشتند انکارميورزد ک خصوص فشار عليه نهضت اسالمیبهپرچميها 

.  اندداشتهف سياسی و دولتی مذاکره شده قراريک ائتالندارد که پرچميها با محمد داوددراين ادعا حقيقت « :نويسدي م254
تعين برخی ازعالقمندان . م عضويت نداشتندژيمقامات رهبری رطوريکه معلوم است هيچيک ازرهبران حزب در

( کومتهای محلی حو بويژه در) حکومت درمرکز(  و متوسط حکومت مرکزی رده های بااليیاعضای حزب درو
م ائتالف نيست داخله تعين شده بودند دليل به کداکه بوسيله فيض محمدوزيرامور) سواليهاواليات و ولمقامات حکومتی در
فعاالن وجود شماری از. . .    .   به آن احساس نيازميکردورتی بود که حکومت محمدداود جدًاضرو اين امر ناشی از

تحت لوای رژيم اقت، پاکی و فداکاری بی نظيری درعالقه دارکه با وقف صدچمی برای مدتی به عنوان ولسوال وپر
اين ادعا که گويا پرچميها . وجود آوردبه به عنوان پرچمی،  برای رژيم درميان مردم آبروواعتبارجمهوری کارميکردند ن

زا ها برايشان بازداشتهای آنان و تحميل جتگرا، يا گروه ميوند وال ويا درامرواردآوردن فشاربه اسالم گرايان راسدرامر
رودرروی سياسی با نيروهای يوسته سياست اصولی مبارزه علنی وپرچميها پزيرا. دست داشته اند، ازبنياد نادرست است

لحاظ سياسی و اصوليت پرچميها از. .  .   .   دگروهی دست به توطئه نميزدن دنبال ميکردندو عليه هيچ نيرو ورامخالف 
آيدئولوژيک حکم ميکردکه متناسب با ضرورت های تاريخی و صرف برپايه منافع توده های مردم، مشی خويشرا در 

 کوچک، بدنام کننده و ه کرسيهاو اشتغال به مسايلتالش برای دست يافتن ب. قبال رژيم جمهوری معين ومشخص سازند
  » .منافات بود با مواضع پرچميها درگروه قطعًاتحريک آميزعليه اين و يا آن نيرو و

آيا . رويدادهای تاريخی بگونه فوق الذکرمينويسد باحقيقت همخوانی ندارداشتهای سياسی ودمسلم است آنچه که مولف ياد
 ولسوال، عالقه دار، والی، مديرورئيس درمرکزوواليات تعين نصدها نفر اعضای آحکومتی که زب درمشارکت يک ح

ئتالف ميان آن حزب هوادارجدی آن بشمار ميرود توافق و اه ای از وزرای کابينه عضوآن و ياتعداد قابل مالحظميشود و
قبل اس برنامه ای ازاسرذکرحکومتی نه بمقامات فوق الاقتدار محسوب نميشود؟ اگر تقررپرچميها درسرو حکومت بر
باشد پس او چرا ) داودخان( موصوفدداود، بلکه برمبنای ضرورت ونيازسردارمحمائتالف ميان پرچميها وتنظيم شده و

مامورين مورد ضرورت حکومت خودرا از ميان احزاب ديگرچپ و گروه های ليبرال و قوم گرايی چون افغان ملت که 
ای رژيم برد انتخاب نکرد؟ البته سخن زدن ازکسب آبروواعتبارداشتن بيشترخان نزديکی و همسانیبا نظريات داود

به گزافه گويی و الفزنی شباهت دارد تا به قامات حکومتی بدون ارائه اسناد واستدالل بيشترممحمدداودتوسط پرچميها در
انه داشت صداقت دوستد با کارمل روابط نزديک ومحمدصديق فرهنگ که به ادعای کشتمنمير.  يک حقيقت یارائه
احب منصبان کودتا صدروزارت داخله يک نفرپرچمی بنام فيض محمد از« :اومينويسد. لسوال های پرچمی را نميپذيردو

معارف به حيث ر به معرفی نعمت اهللا پژواک وزيرجوانان وابسته به سازمان مذکو تن از160در راس آن قرارداشت 
اينان که بيشتربه قشرکم . حزب مصروف بودندد حکومت به تبليغ مرام مسنل در اداره محلی گماشته شده و ازولسوا

کارکنان معارف منسوب بودند، و برای سود جويی مادی به حزب پيوسته بودند، نتوانستند در بضاعت معلمان و ساير
داشتند، ن و مال مردمی که ادعای دفاع ازحقوق آنان مقام قدرت حرص و آزشان را اداره کنند وبدست درازی به جا

وشوهر د به عفت زن جوان شوهرداری تجاوزکردموسی قلعه واليت هلمنيکی ازايشان دراين ضمن در. آغازنمودند
عارض برای داد خواهی به کابل آمده بود، چون دادخواهی نيافت، درداخل وزارت عدليه توسط آتش زدن به جان خود 

د، اما تاثير هايشان برطرف شونه ولسوال های يادشده ازکارهرچند براثر اين حادثه رئيس دولت امرداد ک. ارکردانتح
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اذهان مردم اطراف منفی کارهای ناجايزاين اشخاص به شکل بدبينی عميق دربرابردولت و سازمانهای خلق و پرچم در
  )   23( »  .بجاماند
 جزابه آنها توسط پرچميها و انکارازبازداشتها واعمال " راستگرا وگروه ميوندوالبه اسالم گرايان عدم فشار"سخن از

استنطاق به قتل رسانيدند و درجريان تحقيق وپرچميها نخست ميوند وال را.  استسخن و ادعايی برای کتمان يک حقيقت
تمام نويسندگان و . جريان اسالمی که اخوانی خوانده ميشدند زمينه سازی کردندسرکوبی افراد و برای دستگيری وبعدًا

که ازلحاظ حزبی وآيدئولوژيک باحزب دمکراتيک خلق به ويژه جناح پرچم آن وابستگی ندارند محققان داخلی و خارجی 
. عضو پرچم بودند توافق نظردارندوی فيض محمد وزيرداخله وصمداظهرقوماندان پوليس که هردودرقتل ميوندوال ازس

 به قتل ميوند وال محمدداود بودداخله حکومت  ميالدی وزير1978 تا 1975حمد از فيض متانی که بعدازحتی قديرنورس
سفانه که دست به اشتباهاتی اما متأ.  يک شخصيت خوب سياسی بودميوند وال« :اعتراف ميکند وميگويدازسوی پرچميها

مانميخواستيم که ميوند وال کشته شود اما وی را پرچميها کشتند وصمد اظهر با لت وکوب . زد که باعث مرگ وی گرديد
  )  24( »  .حاصل کرديم که شهيد شده استدنيا رفته بود اطالع عد از دوروزکه ميوند وال ازب. ردوی را ازبين ب

قتل او پرچميها به فشار  وال ميخواند ومينويسد که بعد ازنيز پرچم را مسئول قتل ميوندلف افغانستان درپنج قرن اخيرمؤ
ناصر پرچمی صورت گرفت، اما دولت توسط عقتل ميوند وال بدون اجازه رئيس « :وسرکوبی جريان اسالمی پرداختند

کشته شدن او محمد داود خان به غرض پنهان نمودن حقيقت ادعای قاتلين اورا درمورد خودکشی تائيد کرد وبرای پس از
همکاران او پرچميان به پس ازميان برداشتن ميوندوال و. . .   .  اد فرمان ديد اين مطلب به اعدام عده ی ديگرتائيد مز
وخارج ازآن پوهنتون دوره دمکراسی دری اسالمی متوجه شدند که دراواخراصلی وعمده ی شان يعنی جمعيت هاحريف 

    )25( »  . قرارداده بودندمارکسيست رااعم ازپرچم، خلق وشعله جاويد درمقام دفاعکسب قوت نموده وعناصر
ن ادعا به اسالمگرايان راستگرا با ايفشار پرچميهارا درقتل ميوندوال وجالب اين است که سلطان علی کشتمند دخالت

با نيروهای مخالف  سياست اصولی مبارزه علنی راپيوسته) "پرچميها(ميدهد که گويا آنها واستدالل مورد تکذيب قرار
. ، ادعای که هيچگاه درمورد پرچم مصداق نداشته است"دنبال ميکردند وعليه هيچ نيرو وگروهی دست به توطئه نميزدند

توطئه غاز ظهورتا فرجام زوال درآرمل دوره ی حيات سياسی خودرا ازين ادعا، جناح پرچم برهبری کابرخالف ا
اين موضوع  « :به قول کشککی. استراتيژی پرچم بودبخشی از" سياست دوگانه"و" توطئه. " دسيسه سپری کرده استو

برای تخريب نظام دوام بدهد، با يکطرف با حکومت همکاری را پيش کند ودرعين حال مساعی خودرا که کارمل از
 1972 درزمستان مثال کارمل پيشنهاد همکاری خودرا با حکومت برای اين نگارنده. استراتيژی پرچم مطابقت داشت

تا درهمان مالقات اوپيشنهادکرد.  وظيفه ميکردمايفایلتوراطالعات وکهنگامی تقديم کردکه من به حيث وزير
در به حيث مشاور) ست سرسخت تبارزکرددررژيم های کمونيست به حيث يک کمونيکه بعدًا( داکترعبدالغياث صافی 

بعد ازاين مالقات کارمل برايم گفت که پرچميها مجلسی دريک صدراعظم شفيق چندروز. يه مقررشودوزارت صح
 من کارمل .نجيدندکردن يک مظاهره ضد حکومت پالن می سان مکروريان برپا داشته بودند ودرآن درباره ی دايراپارتم

همکاری پرچم با حکومت را برای بحث براين موضوع نزد خود خواستم وبرايش گفتم که درروشنايی پيشنهاد اومبنی بر
مجلس پرچميها به تعجب افتاده رمل که ازآگاه شدن حکومت ازکا. جای تعجب است که حزب او چنين مجلسی را داير کند

        )26(» .کردداير شدن چنين مجلسی انکار ازبود کامًال
جب دهه دمکراسی براه انداخت که موی به اعتراف و قول کشتمند بيش ازدوهزارمظاهره واعتصاب را درجناح پرچم حت

حاليکه کارمل با در. شد و پايه های نظام شاهی مشروطه را متزلزل گردانيداخالل وتخريب روند دمکراسی درکشور
بيانات اودريکی از.  مشروطه حمايت ميکردنظام شاهیدرظاهراز دوره روابط نزديک داشت و اينمحمد ظاهرشاه در
ملت . قانون اساسی جديد افغانستان تثبيت گرديد مردم افغانستان، اصل مشروطيت دربر اساس اراده« :پارلمانی خود گفت

ومتها حکروی اين اصل است که از. ل ميگرددحکومت ها تشکي) ؟(طبقه ی خودشانافغانستان خرسندشد که باآلخره از
قراردهند تا عه و تقويه مشروطيت را مبنای نظرقانون اساسی افغانستان هميشه نگهبانی، توستوقع برده ميشود که درتعبير

کودتای محمدداود که موجب  ديده شد کارمل دراما بعدًا)  27( »  .سازدلی را استوارملت افغانستان حکومت واقعی م
او که . نی و همراهی داشتيب کامل روند دمکراسی گرديد چگونه همساخلع شاه وسقوط نظام سلطنتی مشروطه وتخر

ان حکومت واقعی ملی ملت افغانست" تاکيد ميکرد تاگويا " توسعه وتقويه مشروطيت" پارلمان نظام شاهی به روزی در
( يدازنظام جد:" سقوط نظام شاهی به اعضای حزب خود دستوردادتا، درصبحگاه اولين روز"خودرا استوارسازند

" بيانيه خطاب به مردم" او باپرچميها اولين بيانيه محمدداود بنام ." آن برخيزندپشتبانی نمايند وبدفاع از) مهوریج
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ی همکاران نزديک محمدداود به تقاضا) پرچم(رهبری حزب: "  ادعا ميکند254صفحه  درآنگونه که کشتمند. رانوشت
گرايشهای ترقيخواهانه ی همکاران جوان محمدداود درتحت تاثير. ودکمک نم" فغانستانخطاب به مردم ادر امرتهيه متن 

کودتای خويش وبه خاطر ايفای سياست مترقی درجهت جلب همکاری نيروهای چپ دمکراتيک، برنامه خطاب به مردم 
راديويی طی يک بيانيه را با اندک تغيرات ودستکاريها درافغانستان را که بوسيله پرچميها تهيه شده بود، پذيرفت وآن

وازهمين جهت است که کشتمند فصل سوم بخش سوم کتاب خودرا به بيانيه خطاب به مردم داودخان ." اعالم داشت
هرگاه کارمل وپرچم قبل ازکودتا و دردهه دمکراسی درتوطئه وزدوبند . يل سخن ميگويداختصاص ميدهد وازآن به تفص

تنها مورد اعتماد محمد اسی مشارکت نميداشت او وپرچم نه سقوط نظام شاهی مشروطه و جريان دمکربا داودخان برسر
غضب اه ونظام شاهی موردروابط خاص کارمل و پرچم با شرفت بلکه برعکس به نسبت نزديکی ونميگداود قرار

سران وجريانات سياسی اين تنها کارمل وپرچم بود که ازميان تمام . وتعقيب موصوف ونظام جمهوری اش واقع می شدند
کودتای داودخان عليه شاه ونظام اما بعد از.  ونظام شاهی بصورت علنی و آشکاراحمايت ميکردشاهت ازچپ وراس

 ومشارکت درحکومت پرداخت بازهم گروه پرچم شاهی يگانه گروهی که بارژيم کودتا ورهبرآن به همکاری، همراهی
  .بود
درحاليکه کارمل وپرچم . نيزادامه يافتسوی پرچم درجمهوری محمدداود از" سياست دوگانه"و" اتيژی توطئهاستر
يک .  برای تقويت گروه خود واهداف خويش کارميکردندعمًالراهی بامحمد داود قرارگرفتند اما درحمايت وهمظاهرًا

 شخص  دربرابراين پرسش که آيا محمدداود واقعًا1352عضو جناح پرچم بعد از پيروزی کودتا ی داودخان درسرطان 
گاميکه الزم شود اورا هنم مقاصد خود به حيث پيشآهنگ بکارميبريم واورا برای انجا. اکی ندارد ب« :مطلوبی است گفت

        )28(»  . خواهيم بردازبين
استراتيژی توطئه وسياست جناح پرچم وکارمل در دوره ی حاکميت شان که نقش شاه شجاع را در تاريخ معاصر ازتذکر
بيش برهبری کارمل ران زوال خود يعنی دردوره ی حکومت مجاهدين بيشترازنستان بازی کردندبگذريم، پرچم دردوافغا

ر اواخ جناح پرچم آن دردرحاليکه حزب دمکراتيک خلق وعمدتًا. وبرادرش محمودبريالی با دورويی وتوطئه عمل کرد
بدالوکيل کومت مجاهدين شدند واين فيصله راعانتقال بال قيد وشرط قدرت به ح حاضر به تسليمی و1371حمل سال 

اعالن  درشهر چاريکار1371 مسعود درحمل خارجه ی دولت نجيب اهللا وازاقارب پرچمی کارمل برای احمدشاهوزير
 به حکومت مجاهدين برياست صبغت اهللا مجددی، پرچميها به خصوص 1371 ثور 8انتقال قدرت در داشت، اما بعد از

کارمل درحيرتان استقرار . ل قدرت به مجاهدين صادق نبودندتسليم دهی و انتقاه کارمل نشان دادند که هيچگاه درشاخ
آنها . رشيددوستم قرارگرفتيافت ومحمود بريالی درمجتمع مکروريانهای کابل درحفاظت وحمايت نيروهای جنرال عبدال

 وبه خصوص قوتهای مليشيای دوستم را که توسط ده ها جنرال پرچمی. برای تضعيف دولت مجاهدين عمل کردندتا آخر
آنها دوستم وجنبش ملی اورا در توطئه ودسايس خود برای . فرماندهی می شد دربرابر احمدشاه مسعود واردجنگ ساختند

جنرال نبی عظيمی از پرچميهای شاخه کارمل درمورد فعاليت محمود . بی ثباتی وتضعيف دولت مجاهدين وسيله ساختند
بود  برای بی ثبات سازی وتضعيف دولت مجاهدين نبريالی طی دوسال اول حکومت مجاهدين که چيزی جزتوطئه

اوازبرگشت دوباره من بسيارشادمان بود . اولين روزهای عودتم به کابل مالقات کردممحمودبريالی را در« :مينويسد
بريالی ميگفت روزهای بدی را گذشتانديم ولی ترک گفتن . وميگفت که به رفقای قوای مسلح نيروی تازه ی بخشيده ام

اکنون همه باجرئت، حوصله و استقامت خاصی توانسته اند باوضع موجود تطابق . تنها گذاردن آنها نامردی بودرفقا و
نظرمحمد . مسئله وحدت حزبی حل شده است وهيچگونه پرابلمی وجودندارد. نمايند وازکسی وچيزی هراس نداشته باشند

. مين شده است ميکند، ارتباط حزب با واليات تأکمعاون سابق حزب وطن درکابل است وبا صداقت وصميميت به اوکم
بايد منسجم . ازاين ضربه بخوريممانبايد بيشتر. ف شودحزب مانبايد ضعي. مابايد خودرا وحزب خودرا حفظ کنيم. .  .   

روزها اودرآن . نسبت به آينده خوشبين معلوم می شدميخوردو نظر روحيه ونيرومند بامحمودبريالی بسيار. . .   .   يمباش
 کرد اودوسال تمام دربدترين شرايطی درکابل زندگی.  .  .    .   ازاحترام واتوريته ی چشمگيری برخوردارشده بود 

  )29(» . . .    . بروز دادومقاومت وپايداری خوبی ازخود
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    ومت محمدداودحک درمواضع سياسی پرچم ناگفتنی هايی ازتغير     
   

جناح حکومت محمدداود و وحدت مجدد هردوسی جناح پرچم حزب دمکراتيک خلق دربرابرمواضع سياتغير              
لف ؤم. تفصيل مورد بحث قرارگرفته استبه " يادداشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی" وخلق دربخش سوم  پرچم

 جدا ازهمدوره مشخص وياستهای حکمروايی داودخان را بدوفصل چهارم بخش سوم آغاز ميشود سدراين بحث که از
 اندکی کهسياستهای دوران حکمروايی محمدداود را دررژيم جمهوری « : مينويسد263 و 262صفحاتمعرفی ميکند ودر

: احتواميکرد، ميتوان بطورکلی به دو دوره ی مشخص تقسيم کرد) 1978 اپريل 2 ـ 1973جوالی 17(پنجسال را کمتراز
دوره دوم که ا ومانورهای ترقيخواهانه بود ودرتها، فعاليتهدوره نخست طی تقريبا دوسال اول که مشخصه آن سياس

 : وعمل رژيم موثربود دوراول سه عامل در انديشهدر.  تسلط ميافتگرايشهای نوسانی، عبقگرايی وراستگرايی متدرجًا
  ـ تاثيروتشويق جدی گرايشهای ترقيخواهانه شرکت کنندگان کودتا وهمکاران نزديک محمدداود 1
  ذ نيروهای دمکراتيک درانديشه ومشی رژيم ـ تاثيرونفو2
   ـ تاثيرونقش کمک های اقتصادی، فنی اتحادشوروی درسمت رشد اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان3

  :ثريت خودرا نشان دادنددردوره دوم عوامل زيرمؤ
  . . .    .  ـ تضعيف احساسات اولی ترقيخواهانه درذهن محمدداود 1
  . . .  . جناح راست دردوران هيات حاکمه تناسب نيروها به نفع ـ تغير2
  نظام ازپستهای رهبری که دارای تمايالت ترقيخواهانه بودندثرکناری برخی از همکاران مؤ ـ بر3
  . . .    .  ـ تشديد فشارها وتحريکات نيروهای راستگرا عليه رژيم و 4
  نشينی رژيم دربرابرآنها ت متحده امريکا وعقبپاکستان، ايران، چين واياال: جانب کشورهای همسايه ـ اعمال فشار از5
  ». .  .  .  اس از دست دادن قدرت هررانه ناشی ازـ مسلط شدن روحيه ی محافظه کا6

نفوذ وثيرتأياست دوران حکمروايی محمدداود ازديگاه سلطان علی کشتمند فقط درونشان ترقيخواهی درسدراينجا معيار
 نيروهای پرچم درحکومت موصوف وکمک های اقتصادی وفنی شوروی ومشارکتنيروهای دمکراتيک يعنی حضور

 دمکراتيک يعنی پرچميها انديشه ومشی رژيم را  نيروهای،تازمانيکه طی دوسال اول حکومت محمدداود. خالصه ميشود
لف ميساختند ودولت بصورت يکجانبه وبدون درنظرداشت حفظ تعادل درمناسبات خارجی تمام ويا اکثرقراردادهای مخت

قيخواهانه داشت اما وقتی به کنارزدن پرچميها سياست ترباشوروی انعقاد ميکرد، محمد داوداقتصادی را اقتصادی وغير
دنيا به خصوص با اياالت متحده امريکا برآمد ازپست های باالی دولتی اقدام کردودرصدد روابط با کشورهای ديگر

ند توضيح نميدهد که چرا داشتن روابط اقتصادی وفنی باشوروی دراين جا سلطان علی کشتم. شد" راستگرا"و "عقبگرا"
ترقيخواهی محسوب ميشد وداشتن چنين روابطی با کشورهای ديگری چون امريکا، چين، پاکستان وايران عقبگرايی؟ آيا 

ه تر اقتصاد وتخنيک امريکا وکشورهای غربی که داودخان بعدازدوسال حکومت خود به سوی آنها متمايل شد عقب ماند
ازشوروی بود؟ آيا ازلحاظ سياسی نظام سياسی امريکا وممالک غربی نسبت به نظام سياسی شوروی عقبگرا محسوب 

وملتهای مختلف را الهای حکومت محمدداود کدام يک ازدوابرقدرت شوروی وامريکا، کشورمی شد؟ درهمان س
دمکراتيک اداره می م تک حزبی وتوتاليتروغيربا سيستدراشغال وسيطره داشتند؟ شوروی ياامريکا؟ کدام يک ازآنها 

اما ميخواهم که سلطانعلی . سيستم ونظام امريکارا ندارم ونه آنرا مدافع حق وعدالت ميدانمينجا من قصد دفاع ازشدند؟ درا
 نوع کشتمند تخنيک ونظام سياسی هردو ابرقدرت پيشين را مقايسه کند وآنگاه نه با عينک آيدئولوژی مارکسيزم ـ لننيزم

عقب  پيشين درتخنيک ونظام سياسی دچاراين مقايسه به داوری بنشيند که شورویروسی بلکه باديدعلمی و واقعی در
تخنيک و . تساده وآسان اسکا ومتحدين غربی اش؟ البته امروزاين مقايسه وچنين داوری بسيارگرايی بود يا امري

وز ونظام سياسی دير. امريکا وممالک غربی استازتکنالوژی روسيه امروزوشوروی ديروزبسيارعقب مانده تر
تکنالوژی آن بود که علی الرغم هيبت وشکوه بيرونی وقدرت عظيم ظاهری اش بگونه شوروی هم عقب گرا تراز

رژيم شوروی که برمبنای آيدئولوژی مارکسيزم ـ لننيزم تشکيل شده بود وتوسط حزب . افتضاح آميزی متالشی گرديد
حزاب چون درشوروی به ا. اشغالگر بودتر، متجاوزو ميگرديد، رژيم خودکامه، مستبد، توتاليکمونيست شوروی اداره

آزادی عقيده . انتخابات آزاد برگزار نميگرديد. به انديشه وتفکر آزاد مجال داده نمی شدمختلف ومخالف حزب کمونيست و
وری را بنام شوروی ايجاد کردند که امپراطا وسيله ساختن ايدئولوژی کمونيزمو روسها ب. و وجدان وجود نداشت
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اسارت ک وشرق اروپا باسرزمين هايشان درهفتادسال ملتهای مختلفی را در آسيای ميانه، ماورای قفقاز، سواحل بالتي
اسی و اشتهای سيدلف ياد حکمروايی محمد داود که به قول مؤمعهذا سياستهای دوسال اول دوران. واشغال نگهداشتند

ونفوذ نيروهای دمکراتيک ياپرچميها ونزديکی باشوروی مشخص می شود نه سياستهای با تاثيررويدادهای تاريخی 
وره بعدی داودخان مبنی برکنارزدن پرچميها ازقدرت وبرعکس سياست د. ترقيخواهانه بلکه سياستهای عقبگرايانه بود

.  مردم و وطن محسوب می شدمطابق مصالح ومنافعروی، سياست درست، معقول، مترقی وشودولتی وفاصله گرفتن از
بدهد وبه جای ازيکطرف خود نخواست ونتوانست که سياست جديد را درمسيردرست ومعقول قرارولی محمدداود 

ازسوی ديگر دل ومبتنی بردمکراسی اداره کند وخودکامگی و اختناق، کشوررا به شيوه دمکراتيک وبا ايجاد نظام معت
جناح پرچم دراين دوره مورد بی مهری محمدداود قرار . ی را به او ندادندحزب دمکراتيک خلق وشورويها چنين مجال

اما آنها در . افگنده نشدندچون هيچ يک از پرچميها از سوی حکومت دستگير وبه زندان . گرفت نه تحت فشار واذيت
رودرروی ازتعقيب سياست اصولی مبارزه علنی و"  که 254و253داودخان برخالف ادعای کشتمند درصفحات برابر

 266آنگونه که خود بعدا در صفحه . علنی روی آوردندسخن ميزند به شيوه ی غير" ين خودمخالفرپرچميها دربراب
جلسه ی وسيع کميته مرکزی را درمنزل يکتن ازفعالين ) ازسوی داودخان ( رهبری حزب بادريافت پيام، « :مينويسد

درپايان فيصله به عمل . وپيرامون آن به بحث های مفصل پرداختدرقلعه نيازبيک کابل دايرنمود حزبی، خليل اهللا زمر
رهبران وفعاالن با اين مفهوم که بخشی ازحزب مشتمل بر. وه های سازماندهی خويش تجديد نظرنمايدآمد که حزب برشي

ا انعطاف پذير فعاليت های منفی رژيم ر، به مانورهای متناسب بپردازند وانتقادات برشناخته شده آن علنی فعاليت نمايند
ولی، بدنه اصلی حزب، ميان اعضای شناخته نشده بشکل زنجيری ارتباط قايم گردد وآنان . ودرخورتحمل ارائه کنند

   ». بمانندانظار دم ودستگاه ارتجاعی به سردمداری وزير داخله رژيم وپيگرد پوليس آن درامان ازمتدرجًا
فيصله کنفرانس مدداودازتدويرکنفرانس حزبی ومحدربرابرضع گيری و واکنش پرچميها توضيح وبيان مولف درمؤ

 1976مارچ  اساسی حين تسويد قانون اساسی ازسوی کمسيون موظف دولتی دروارائه ی طرح پرچم درمورد قانون
حق فعاليت را خود نوشته است برای اولين بارازاوکه مدعی است طرح پيشنهادی قانون اساسی پرچميها . سخن ميزند
اما اوپاسخ اين . زاب وآزادی بيان ومطبوعات به عنوان طرح پرچم به حکومت محمدداود سخن زده ميشودآزادانه اح

نقطه ی مهم وقابل پرسش را ناگفته ميگذارد که جناح پرچم حزب دمکراتيک خلق چرا دردوسال اول حکومت داودخان 
م ورهبری يه ی خطاب به مردم که توسط پرچحرفی ازآزادی احزاب وآزادی بيان ومطبوعات بميان نياوردند؟ نه دربيان

يکه موضعگيری پرچم اعالميه ها وبياناتآزادی بيان ومطبوعات است و نه درآزادی احزاب وآن نگاشته شده نه تذکری از
سند کنفرانس حزبی ازتصويب عمل انقالبی برای برانداختن کشتمند در. ام جمهوری نشان ميدهدنظرا درحمايت از

استماع بيانيه ی پس از« : دراين مورد می نويسد269ميدهد ودرصفحه و اقتصادی فئودالی خبر مناسبات اجتماعی
رابطه به تجارب خود وسازمانهای ن ودرارائه گرديد، نمايندگان پيرامون آاساسی کنفرانس که بوسيله ببرک کارمل 

. رژيم بازتاب داشتب در برابری حزمشام بيانيه ها ضرورت تجديد نظربردرتم. حزبی مربوط خويش سخنرانی کردند
ات تا زمانيکه مناسب:" جمله چنين آمده بوددرسند کنفرانس حزبی از.  .   .  . کنفرانس سندی را به تصويب رسانيد که 

ميان برداشته نشود، پيوسته خطرات ناشی ازتهاجم ارتجاع موجود  انقالبی ازراه واقعًااجتماعی و اقتصادی فئودالی از
توضيح ميدارد ه درفصل پنجم موضوع وحدت مجدد دوجناح پرچم وخلق را بيان و وقتيک اما بعدًا» . خواهد بود

اکامی مذاکره ودليل اختالف را خانه نورمحمدتره کی سخن ميگويد، ن و تره کی ومذاکره ناکام آنها دروازمالقات کارمل
بارزات سياسی و پارالمانی وانمود ميکند ومی راه ماملی ازطرح واعتقاد پرچم به پيروزی انقالب مورد نظر بگونه تکدر

کارگران، ن و ديرين بود که به نمايندگی ازکليه اقشار اجتماعی اعم ازمسئاله اساسی همان اختالف آغازي« :نويسد
سيس دولت دمکراتيک ملی با به اين طرح ، تأهدف ايشان از. کردنددهقانان، روشنفکران ومتشبثين ملی را تقاضامي

ولی خلقيها نه تنها اين نظريات وطرح ها . طريق مبارزات سياسی پارالمانی بودندن انقالب بگونه تکاملی ازی رساپيروز
ردند وصرف به تشکيل دولت بلکه هرگونه ائتالف، انعطاف وشرکت نيروهای ديگر را در هرگونه تحول انقالبی رد ميک

اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی نميگويد که خواننده ددمولف يا» .طريق تحميل انقالب پرولتری اعتقاد داشتندخلقی از
ودرمذاکرات ناکام تره کی وکارمل بيان " سند کنفرانس حزبی" کتاب او به کدام يک از دو موضع متناقض پرچم که در

ات سياسی طريق مبارزکاملی ازپيروزی رساندن انقالب بگونه ت« ويابه"  انقالبیراه واقعًا" ميدارد باور واعتمادکند؟ به
« علی الرغم ؟ هرچند مولف مذکور اتحاد پرچم با جناح خلق را لغزش واشتباه پرچميها می خواند که گويا »وپارالمانی 

ر اين پندا، اما متذکر نميشود که او» دادندوجاهت رهبری خويش به خواستهای رهبری خلقيها تن برتری های سازمانی و
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ن برای تبرئه خود و جناح پرچم ازجنايات  مجددپرچميها با خلقيها داشت يا اکنوهمان ايام متذکره و اتحادوگمان را در
می رسد که احتمال دومی به حقيقت به نظر.  کرسی حاکميت بيان ميکندرسيدن بهحزب دمکراتيک خلق بعد از

که به  وتصويب سند کنفرانس 1975چون موصوف درکنفرانس حزبی جناح پرچم بتاريخ پانزدهم دسبر. نزديکتراست
ی نداردوهيچ تاکيد می شود، هيچگونه اعتراض"  انقالبیراه واقعًا" برداشتن مناسبات اجتماعی و اقتصادی فئودالی از

  .متذکر نمی شودازسوی هيچ پرچمی به شمول خودش درکنفرانس مذکور"  انقالبیراه واقعًا"اتخاذ مخالفتی را در برابر
وحدت مجدد دو جناح خلق وپرچم هيچ اشاره ای به نقش شوروی در بررسی و توضيح جريان مند درسلطان علی کشت

او که اين وحدت را به ضرر جناح پرچم ارزيابی ميدارد، آنرا ناشی ازاشتباه پرچميها و رهبر . ايجاد اين وحدت نمی کند
ه با نصف نظر بودند کرهبری پرچميها به اين « : می نويسد278صفحه دراين مورد در. ل وانمود مينمايدآن کارم

مکراتيک خويش را تمام مقامات رهبری ميتواند ازاتخاذ تصاميم غير اصولی جلوگيری نمايند وانديشه های دنمايندگی در
نی دراينجا يک عامل ذه. گليم بيمار پيچانيدندشتباه کردند وناآگاهانه خودرا درولی ا. جامه عمل بپوشاننداز اين طريق نيز

 ببرک کارمل غلبه يافت واينکه اونبايد برموضع رهبری عمومی درحزب پافشاری رذهندررهبری به ويژه داشتباه آميز
ولی همه پيش آمدهای . غيرآن، مسئوليت تاريخی ادامه پراگندگی درصفوف حزب به عهده وی باقی خواهد ماندنمايد ودر

ا بعدها به خاطر نجات پرچميها از گرديد ت روزگاری پيش آمد که وی وادار. پيشبينی نمايدزندگی را کسی نميتواند دقيقًا
  » .، درشرايط نامناسبی رهبری عمومی را بپذيرد1979امحای کامل ورفع اشتباهات گذشته درپايان سال 

.  مضحک وشگفت آوراستاز وحدت پرچم وخلق نام ميبرد واقعًاآنچه که کشتمند دراينجا به عنوان عامل پذيرش کارمل 
مسئوليت تاريخی می ترسيد ديگر اگر کارمل از. . .  . "! اگندگی يخی ادامه پرمسئوليت تار" ترس ببرک کارمل از

ومضحک . وروی وارد کابل نمی شد همچون شا ه شجاع در معيت نيروهای متجاوز واشغالگر ش1979اودرپايان سال 
 ـ بی، سوی ارتش سرخ شوروی و کی ـ جیيت کابل ازازآن اين است که مذکور نصب کارمل را به کرسی حاکمتر

 پرچم يعنی قبل اتحاد با جناح خلق را اشتباه رهبریاوکه پنج سطر. اهات گذشته ميداندپذيرش کارمل بخاطر رفع اشتب
 از سوی کارمل دررفع اين اشتباه 1979سطر ششم گويا پذيرفتن رهبری عمومی را درپايان سال کارمل تلقی می کند در

چون با همان .  اين اشتباه را کارمل بازهم مرتکب شد1979 بود در پايان سال اگراتحاد با جناح خلق اشتباه کارمل. ميداند
اين اتحاد نه برای وطن ونه برای دفاع از اما اين بار. ين دوباره اتحادکردجناح خلق هرچند درنبود تره کی و حفيظ اهللا ام

رای همکاری با متجاوزين واشغالگران مظالم و جنايات جناح  خلق بلکه بجات مردم ازاستقالل وحاکميت ملی ونه برای ن
جديدی ازکشتاروآوارگی مردم افغانستان تقالل افغانستان، برای تحميل دورشوروی، برای پايمال کردن حاکميت ملی واس

اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی، رويداد وحدت مجدد دلف ياد بنا براين برخالف تصور وتحليل مؤ.انجام يافت
 کی ـ جی ـ  باعامل اصلی واولی بيرونی که همان تاثير وفشار شوروی ها وعمدتًا1977رجوالی دوجناح پرچم وخلق د

.  پی برد280درفصل ششم کتاب کشتمند درصفحه حتی ميتوان به موجوديت واثرچنين فشار.  گرديدبی بود، عملی
وببرک کارمل باهم مالقات نورمحمدتره کی : در اثر وساطت شاه محمددوست، رهبران هردوجناح« :درآنجا می نويسد

. را به امضائ رسانيدند" اعالميه وحدت حزب دمکراتيک خلق افغانستان"  هردوتن 1977سپس در ماه جون . کردند
  » .گرديد درکابل داير1977 جوالی 3 تاريخ چندی بعد، کنفرانس وحدت وحدت ح د خ ا به

زمينه ساز وحدت ثر تمام شد ونقش او به آن حد مؤه کاره بود که کشتمند توضيح نميکند که اين شاه محمددوست چ
 خالگی ونه کدام پيوند پسر. ق وپرچم نبودجناح های خلاليکه او عضورسمی وعلنی هيچيک ازدرح. هردوجناح گرديد

ت؛ نه او ملک قريه ای محسوب می شد ونه اختالف ومنازعه ی کارمل وتره کی يا اودرزادگی با کارمل وتره کی داش
مذاکرات پرچم وخلق و اين ديگرچه معمايی بود که سه دور.  يک قريه وقشالق بودوخلق اختالف ومنازعهجناح پرچم 

 تذکر ميرود توسط نوراحمدنور وصالح محمدزيری، سلطان علی کشتمند وعبد الکريم ميثاق، 276که از آن درصفحه 
 1977 درجون  دوست درميان کشيده شد فورًاببرک کارمل ونورمحمدتره کی به ناکامی انجاميد، اما وقتی پای شاه محمد

اعالميه وحدت حزب دمکراتيک خلق ميان رهبران هردوجناح به امضاء رسيد وماه بعد کنفرانس وحدت حزبی داير 
محققين ونويسندگان داخلی به استثنای حزب دمکراتيک خلق به آن هويت شاه محمد دوست که بسياری ازگرديد؟ معرفی 

صباح الدين کشککی .  اين معما را حل می کند) کی ـ جی ـ بی (  عضو سازمان جاسوسی شورویموافق است به عنوان
تعداد ) سالهای آغاز ظهور وفعاليت حزب دمکراتيک خلق( مسکو دراين مرحله «  :درمورد موصوف می نويسد

 ايشان محمد حسن شرق درميانشخصيت مشهور. خود تربيه کرده بوداستخباراتی انها را به حيث عناصرمحدودی از افغ
. . .     .  ديک شخص ديگردراين جمله محمد خان جاللر بو.  ترک کرد1976بود که محمدداود باآلخره اورا درسال 
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. تهاجم شوروی به افغانستان نيزاز همين قماش اشخاص بودشاه محمددوست وزيردوره حکومت کمونيستها بعد از
 مدتی به حيث مدير قلم مخصوص ی به حدی نزديک ساخته بود که مثًالاوخودرا با حکومت وقت در يک مرحله ی بعد

با توجه به عضويت شاه محمد دوست دراستخبارات )  30(» .  . .     .  ميوند وال درصدارت ايفای وظيفه ميکرد
ده مسلم است که او وساطت جناح خلق وپرچم را ازآمرين خود درسفارت شوروی دريافت کر) کی ـ جی ـ بی(شوروی 

 محمد درحاليکه. ارائه نميکندود هرچند کشتمند اطالع بيشتری ازوساطت مذکوروشايد اودراين ماموريت تنها نب. بود
  که ازهمکاران نزديک حاکميت حزب دمکراتيک خلق درسالهای حکومت اين حزب بود، محقق داخلیاعظم سيستانی
« :وی و اعضای کی ـ جی ـ بی سفارت ميداندودخالت سفير شورد حزب دمکراتيک خلق را نتيجه کاروحدت مجد

سرانجام با سعی پوزانف سفير شوروی وکارشناسان کی ـ جی ـ بی درکابل وپا درميانی اجمل ختک فعالين هردو حزب 
. . .    .  دزمينه مالقات نورمحمد تره کی وببرک کارمل را فراهم ساخته، موجبات آشتی دوباره ی دوجناح بوجود آم

وی داودخان به شور عضورهبری جناح پرچم اندکی پس ازآخرين سفرجناح خلق وسليمان اليقکی رهبرنورمحمدتره 
کارمند برجسته کی ـ جی ـ بی و درعين حال عضو انستيتو ت " دوريانکوف" منزل وارد مسکو شدند ودوسه هفته در

 اتحاد مجدد خلق وپرچم به مسکوآمده رفع اختالفات واين دونفربه خاطر.  مسکو بودوباش داشتندشرقشناسی اکادمی علوم
   )  31( » .   بودند وپس ازدريافت دستور الزم مجددا به افغانستان برگشتند

خودرا درکشورهای منطقه نيز برای ايجاد وحدت ميان خلق وپرچم توظيف کرده شورويها گروه های کمونيست طرفدار
 اختالفات شانرا کنار  دارای خصومت های شخصی دفعتًاچرا اشخاص« :دراين مورد می نويسد" هنری برادشر. "بودند

قتی وغير صميمی بود؟ چنين برميآيد که جواب اين سوال  ثابت شد صرف مؤگذاشته و وحدتی را بميان آوردند که بعدًا
نوشت که " ورلد مارکسيست ريوی " گرفتن قدرت درنشريه یکارمل بعد از. دن فشارشوروی يافترا ميتوان درواردکر

حزب کمونيست " اليف پارتی" مقاله ی که درجريده " ه کمک برادران ورفقای بين المللی ما اتحاد صورت گرفتب" 
 نشر شد، اولين نشانه ی واضحی بود که داراالنشای حزب کمونيست شوروی حوصله خودرا 1976 می 22هند بتاريخ 

نتيجه گيری عمومی که بدست می آيد اين است،    .  . . . دربرابر نزاع واختالفات کمونيستهای افغان از دست داده است
اداره ميکرد، ی کبير ازطريق حزب کمونيست بريتانيا1930 ودهه 1920حزب کمونيست هند که مسکو آنرا دردهه 

. . .    نظارت کند) حزب دمکراتيک خلق ( ظف گرديده بود تا از فعاليت های احزاب کمونيست افغانستان دراين وقت مؤ
ادامه 1977مخالفت محمدداود با برژنف درنيمه ی اپريل برای وحدت هردو جناح قبل از براين فشار شورویبنا.   
گرفتن نامش اباء ورزيده است، ميگويد که دعوت مربوط به بلند پايه حزب کمونيست هند که ازيک مامور . داشت

آن حزب بعمل آمد درغير" اتحادشوروی يست به اجازه وموافقت حزب کمون"  درباره وحدت1977مباحثات و مذاکرات 
  ) 32( » . . .   . زد کمونيست هند دست به چنين عملی نمی

جارج آرنی خبرنگارومحقق انگليسی  معتقد است که هم اختالف و انشعاب حزب دمکراتيک خلق وهم اتحاد مجددآنها در 
بين کابل ومسکو نبود که ايجاد درزی تصادف« :اومی نويسد. دوره های مختلف منافع شوروی را برآورده می ساخت

 رقابت بين 1973درسال . سبب شد که جناحهای خلق وپرچم حزب دمکراتيک خلق افغانستان اختالف خودرا حل کنند
درمخالفت با آن قرار يرا يک جناح درحکومت و جناح ديگرخلق وپرچم شايد منافع شوروی را برآورده ميساخت، ز

. محفوظ بماننده مخالفان ميتوانند درگروهای خودچپيها معنی آنرا داشت کاود ازپاکسازی حکومت توسط د. اشتد
مگر دوسال ديگر .  ممکن است بين رهبران دوجناح درسفارت شوروی نشستی صورت گرفته باشد1975درتابستان 

        )33(  ».  رفت کمونيست هند ازبينرادربرگرفت که اختالفات شان به ميانجگيری حزب
ح حزب دمکراتيک خلق شتمند بدون بيان توضيح رويدادها وواقعيت های نهفته در پشت پرده ی وحدت دوجناعلی کسلطان

اودرحاليکه درفصل قبلی تن دادن . واسناد اين کنفرانس سخن ميگويددرفصل ششم ازکنفرانس وحدت حزب مذکور
تلقی " يمار پيچاندنهانه خودرا درگليم بناآگا" و " اشتباه ذهنی ببرک کارمل"، "لغزش درسياست" پرچمی هارا به وحدت

باينگونه، کنفرانس وحدت « : کنفرانس وحدت بصورت متناقض می نويسددرمورد نتيجه گيری فصل ششممی کند اما در
کشتمند »  .تصميم تاريخی مهمی را درباره ختم فعاليت های جداگانه بوسيله ی جناح های دوگانه ی حزب اتخاذ کرد

آنرا ل وپرچم تلقی می کند وازطرف ديگر دو جناح پرچم وخلق را لغزش سياسی واشتباه کارمازيکطرف وحدت مجدد
از جانب رژيم محمدداود به حزب دمکراتيک مچنان فصل هفتم را به تشديد فشاراو ه. تصميم تاريخی ومهم می خواند

چمی به عنوان شاهد شدن يک پرزندانی  به جای آنکه نمونه های اين فشاررا نشان بدهد وازخلق اختصاص ميدهد اما
ازگروه پرچم را زندانی سياسی رژيم هبران گروه های چپ مارکسيستی غيرفعاالن وروسند اين فشارنام ببردتعدادی از
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ا کادرهای پرچمی را بازداشت وزندانی نمود، ولی پرچميهرژيم شماری از« :چم می نويسدمعرفی ميکند ودرمورد پر
آمادگی کردند ودراعالميه خويش باين مناسبت قاطعيت نشان دادند که گردانندگان رژيم رازچنان برای دفاع از ايشان اب

اما او تاپايان اين فصل کادرهای پرچمی بازداشت شده را معرفی » .به نفع خود دانستند که دراين موردپافراترنگذارند
  . آن نام ببردناح پرچم بازداشت نشده بود که ازچون کسی از ج. نميکند

  
  

  دولت محمدداودجناح پرچم واولين کشتارسياسی در  
اودرعنوانی به جای . کندميآغاز» نظامی اپريل وپيامد های آنقيام « علی کشتمند جلد دوم کتاب را باعنوان سلطان

حکومت محمدداودرا تاروزهای قبل ازکودتای حزب دموکراتيک خلق به پيشگفتاراوضاع عمومی سالهاوماه های اخير
اود را عامل بحران وبی آن حکومت محمد درا به گونه ای انجام ميدهد که درواين بررسی . ميگيردبحث وبررسی 

صول طبيعی معرفی ميداردوکودتای حزب مذکوررا درتصاحب قدرت سياسی به گونه ای محعدالتی درجامعه و کشور
درآخرين سالها و ماه های « :دمی نويس313او درصفحه . ن بحران وبی عدالتی وانمودميکندونتيجه حتمی وقانونمندآ
سوءاستفاده . فراگرفته بود لحاظ اجتماعی وسياسی بحرانری محمدداود سرتاپای جامعه را ازحاکميت رژيم جمهو

سطح زندگی . روزمره ی جامعه مبدل شده بودازقدرت وهمچنان تبعيض وستم ملی، نژادی، زبانی ومذهبی به واقعيت 
 اقتصادی -رين حقوق اجتماعیدرشرايط فقدان کامل ابتدايی تاهالی کشور. ين می آمدپائتاروزتوده های وسيع مردم روز

فعاليت . ميبردندوازحقوق سياسی، ازجمله ازحق ايجادوفعاليت احزاب سياسی وسازمانهای اجتماعی محروم بودندبه سر
   تعقيب ممنوع گرديده، نه تنها اعضای آنها بلکه غالب روشنفکران تحتاحزاب سياسی موجود کشور

کراتيک دراين جريان حزب دم .بودحق موجوديت وفعاليت برخورداروتنها حزب انقالب ملی حاکم از پوليس قرارداشتند
گويی های رژيم انه مظهر اميد برای مقابله بازوروازنگاه مردم يگبه فعاليت مخفی خويش ادامه ميدادخلق افغانستان 
  . . . . پنداشته می شد

فزونی ميافت ازگشت به استبداد سياسی رسمی روزتاروزادامه اختناق وبرضايتی مردم افغانستان ازنگونه، ازيکسو ناباي
بنا برآن، . وازسوی ديگربی نظمی وفساددراداره دولت توانايی رژيم را برای تضمين بقای آن به حد اقل رسانيده بود

افغانستان به حيث عامل دموکراتيک خلق شرايط جهت وقوع دگرگونی سياسی درکشور فراهم گرديده بود و حزب واحد 
  » . . .    . عمل ميکرد ذهنی موثر

سياسی را درسالها و ماه بحران اجتماعی و " اشتهای سياسی ورويداد های تاريخیدياد" لف ، مؤدراين تحليل وبررسی
ق ايجاد وفعاليت جمله حيت حقوق سياسی ازازبی عدالتی، تبعيض و محروم. حکومت محمدداودمشاهده ميکندهای اخير

حاليکه سالها وماه های آغاز حکومت محمدداود نيز، دوران بحران در. سازمانهای اجتماعی سخن ميزنداحزاب سياسی و
احزاب سياسی وسازمانهای اجتماعی درآن سالها نيز.  وبی عدالتی بوداجتماعی وسياسی ودوره ی اختناق، استبداد سياسی

حکومت محمدداود با سالها وماه های پايان آن حکومت درمشارکت سالها و ماه های آغازتنها تفاوت اما . فعاليت نداشتند
تمام ابعادبه شوروی درونزديکی داودخان وحکومتش زب دموکراتيک خلق به حکومت مذبوروهمراهی جناح پرچم ح

نخستين روزهای تازمانيکه محمدداود با پرچميها روابط نزديک داشت، در. ارباب و ولينعمت پرچم خالصه می شد
بيانيه ای که هرچند به . اورا تهيه کرد» خطاب به مردم«حاکميت موصوف ببرک کارمل رهبر جناح پرچم بيانيه ی 

 نوشته شد اما دراسناد محرمانه کميته مرکزی حزب کمونيست ادعای سلطان علی کشتمند از سوی کارمل وپرچميها
  :کو وکی جی بی تهيه وبه کارمل تسليم داده شد ته محمدداود ارائه بداردسوی مس ميشود که آن بيانيه ازشوروی بعدًا گفته

  
  
  

  .  .  .  .سند شماره        « 

   محرم                             
  ميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی     ک
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      پيرامون مشوره ها برای حزب دموکراتيک خلق افغانستان
طريق نماينده کميته امنيت دولتی شورای وزيران حزب دموکراتيک خلق افغانستان از ببرک کارمل رهبر شاخه پرچم

درکابل که با او روابط معتمدانه دارد درپايان ژوييه کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد ) کی جی بی(اتحاد شوروی
ده است تزهايی جمهوری افغانستان ازوی خواهش کردولت ونخست وزير شوروی را مطلع ساخت که محمدداودرئيس

تلگرام . ( برنامه حکومت جمهوری آماده سازدخلی برای گنجانيدن ممکنه ی آن دردرزمينه ی مسايل سياست خارجی ودا
 در رابطه با 1973| 7| 31 تاريخ 444 وشماره 1973| 7| 27 تاريخ 431های رمزی از کابل، ويژه کی جی بی شماره 
يست اتحادشوروی خواهش نموده است توصيه هايی ارائه نمايدکه برای اين ببرک کارمل از کميته مرکزی حزب کمون

شماره ( مطابق بامصوبه ی کميته مرکزی حزب کمونيست اتحادشوروی . برای محمدداود سودمند باشد پيشکش نمودن
   ) 34 ( ». . .   . زمينه مسايل سياسی رسانيده شدبرای ببرک کارمل توصيه های ما در 1973| 8| 27تاريخی | 16|102

حکومت محمدداود به مناصب وزارت، رياست، ولسوالی وعالقه عضای پرچمی حزب دموکراتيک خلق درتازمانيکه ا
 درتمام عرصه های اقتصادی ونظامی به شوروی دنبال می شدند،  سياست نزديکی ووابستگی کشورداری دست ميافت

شرايط جهت وقوع دگرگونی سياسی " و. خبری نبود" سياسینارضايتی مردم افغانستان وادامه اختناق واستبداد" گويا از
از حکومت محمدداود که جناح پرچم حزب دموکراتيک خلق ولی درسالهاوماه های اخير. فراهم نگرديده بود" درکشور

مين روابط متوازن باسايرکشورها برآمد، شرايط سياسی گذاشته شد ومحمدداود درصدد تأنارحکومت کمشارکت در
ط جهت وقوع شراي" اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" لف يعنی به زعم مؤ. متحول گرديدشورکواجتماعی 

ثر عمل  شرايط مساعد به حيث عامل ذهنی مؤينداينراهم شد وحزب دموکراتيک خلق درفرآفدگرگونی سياسی درکشور
  " قيام نظامی" ل کشتمند خلق به قومسلمًا توسل حزب دموکراتيک. کرد وسرانجام به قيام نظامی متوسل شد

تحقق وبرای تامين رفاه عامه وعدالت درکشور و. پايان دادن به دوره ی اختناق واستبداد حکومت محمدداود بودغرض 
چون وقتی حزب سياسی دراوضاع وشرايط  .  جمله حق ايجاد وفعاليت احزاب سياسیحقوق پايمال شده درجامعه از

به آن ناهنجاريها نقطه ی پايان  ام متوسل ميشود، طبعًا ميخواهديکشوری به مبارزه وقناهنجار استبداد واختناق درجامعه و
احراز قدرت نشان داد که کراتيک خلق بعد ازاما حزب دم. رژيم مستبد نجات دهداستبداد واختناق ومردم را ازبگذارد 

  .درجهت معکوس اين اهداف عمل کرد
با تذکر قتل  حکومت محمدداودراتبداد سياسی سالها وماه های اخيراسسلطانعلی کشتمند بررسی اوضاع اختناق آلود و

  پالن  وقتل علی احمدخرم وزير)1356(1977انعام الحق گران خلبان هواپيمای مسافربری آريانا درخزان سال
يتی بی امن" اهد وسند واين قتلها را ش برجسته ميسازد314درصفحه ی " بی امنيتی وقتلهای سياسیاختناق،" درعنوان

 ،درحاليکه اوبه خوبی ميداند آغازکشتار سياسی نه باقتل خلبان آريانا ووزيرپالن. تلقی ميکند" های سياسیوآغازکشتار
 باقتل محمدهاشم ميوندوال وقتل برخی اعضای نهضت اسالمی يااخوانيها درسالها وماه های نخست حکومت کهبل

سالها وماه های نخست حکومت  آغاز کشتار سياسی دروان حقيقِتآن قتلها به عناما ازتذکر. بود محمدداود آغازيافته
های يل ودلخواه جناح پرچم است وکشتارچون درآن سالها محمددادود وحکومتش به م. داودخان خودداری ميورزد

درنام وپوشش حکومت  که سياسی واستبدادسياسی درآن سالها وماه ها از خواست وهم از عملکرد جناح پرچم ميباشد
  . داود عملی ميشودمحمد

محمد صديق فرهنگ مولف داد سياسی آن دوره با نقل قول ازميرواستب دخالت ومسئوليت پرچميها درکشتاردرمورد
عالوه بر موصوف ساير نويسندگان ومحققين داخلی وخارجی نيز اين قتل . افغانستان درپنج قرن اخير قبًال تذکراتی رفت

کشککی به نقل از همراهان ميوندوال درزندان  الدينصباح . يدقرارميدهندرد تائيدوتاکرا ازسوی عناصرپرچمی مو
يادميشد، " گروپ ميوندوال" مطابق به مصاحبه های اين نگارنده درزندان يا بقايای آنچه به نام « :پلچرخی مينويسد
   ميوندوال رابه قتل ) روسها برافغانستنان1979درکيوبا بعد ازتهاجم وسفيرپوليس  قوماندان ژندارم( عبدالصمداظهر

سايرمحبوسين اعتراف کرده بود که  درمحبس پلچرخی به وخودش. درآنوقت آمرتحقيق ازميوندوال بوداو . رسانيد
محقق غربی رادرقتل " دوپری لويی" همچنان کشککی نظر )  35( » . ميوندوال رادراثرلت وکوب هالک ساخت

محمد داود ومحمدنعيم نميخواستند به « :صورت گرفت) چمیعناصر پر( ميوندوال نقل ميکند که ازسوی چپی ها 
) دوپری( بمن1973چه آنها اين مطلب را طی صحبت های خود، دراواخر نچنا. ميوندوال ضرری عايدشود

کردن  مستنطقين درسلول زندان با خفهتوبر اک20در ) مطابق به راپورهای مستقل( بهرحال ميوندوال را . وانمودکردند
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قاتلين ميوند وال که ) مرده باشد اکتوبر13يد حکومتی بايد پيش از ميوندوال مطابق به نشرات جرا(  .هالک ساختند
   ) 36( »  .نميباشند هردويشان چپی های افراطی بودند ديگر باما

صر افغانستان اوبه اين ترتيب درواقع جناح پرچم حزب دموکراتيک خلق به حيث يک حزب سياسی درتاريخ مع
به ساختار حزبی وسازماندهی حزب باتوجه  .محسوب ميشودکه باقتل ميوند وال آغاز يافت شتارهای سياسیبنيانگذار ک

مکراتيک خلق اعم ازجناح پرچم وخلق، کليه اعضای حزب درتمام سطوح حزبی مکلف به رعايت نظريات، اهداف د
ای دفتر سياسی حزب ارائه سياسی واجتماعی بودند که ازسوی رهبری واعضدرامور وسياست های حزب به خصوص

 اعضای حزب درجلسات منظم هفته وارويا ماهانه ی حوزه های حزبی ملزم به ارائه گزارش فعاليت های. می شد
 واوامرحزب يعنی افراديکه رهبری جلسات حزبی رابدوش داشتند سياست. بودندسياسی وحزبی به مسئولين  باالتر

دستگيری وقتل ميوندوال .  اعضای حزب درجلسات تلقين ميکردندواعضای دفتر سياسی حزب را بهنظريات رهبر
رهبرپرچم واعضای  بدون آگاهی وکسب هدايت وهمراهانش ازسوی پرچميها درحکومت محمدداود موضوعی نبود که

  . دفترسياسی آن صورت گرفته باشد
  

  هادرارتش؛ آگاهی سياسی ياکودتای نظامی؟    پرچمی          
  اتيک خلق بهکار وفعاليت حزب دموکردرحاليکه "  سياسی ورويدادهای تاريخیيادداشتهای" لف مؤ

 318درصفحات " آمادگيهای نظامی حزب دموکراتيک خلق افغانستان" خصوص جناح پرچم آنرا درارتش تحت عنوان
يد گفت ولی به صراحت با« :  به بحث وبررسی ميگيرد، امابرخالف معنی ومفهوم عنوان درتوضيح متن مينويسد319و

که هدف پرچميها ازکار ميان ارتش وارتشيان هرگز توسل به زور وازاين طريق رسيدن به قدرت نبود، بلکه هدف 
سی واجتماعی منسوبين اردو دررديف بخش وگروهای ديگر مردم تشکيل ااساسی ايشان را ارتقای سطح آگاهی سي

  »  .ميکرد
م دررهبری اين جناح از يکطرف با تاکيد، کار پرچميهارا درارتش درحاليکه سلطانعلی کشتمند فردشماره دوم جناح پرچ

بلکه ارتقای سطح آگاهی سياسی واجتماعی منسوبين ) کودتای نظامی واستفاده ازاسلحه( نه کسب قدرت با توسل به زور
ت عيه با آن کميت محدود خويش بقياس جمکحزب به وضاحت درک ميکرد « :ارتش ميخواند ازسوی ديگر می نويسد

نميتوانست ن وبمالحظه ی عوامل نامساعد ديگرسطح پائين آگاهی سياسی وطبقاتی زحمتکشان وپراگندگی آ کشور، با آن
ولی به مالحظه شرايط موجود درکشور، . صرف به اتکاء جنبش توده ای مقاصد ضد ملی رژيم را نقش برآب سازد

پاسخگوی سوال مقابله با رژيم باشد، بسيج ارتش وتشکل بعضيها به اين پندار بودند ، نيروی که ميتوانست تا حدودی 
ه بسط وتحکيم کراتيک خلق افغانستان توجه جدی وعاجل خويش را ببنا برآن حزب دم.  نظامی حزب بودسازمان

                                          » . . .   ثمرات معين را بار آوردبذول نمود واين تالش ها به زودیميان نظاميان مسازمان های حزبی در
از يکطرف او هدف پرچميها را که . لف به خوبی روشن استدرادعا ومطلب ارائه شده از سوی مؤتضاد وتناقض 

درتصاحب قدرت ميخواند  را شامل ميشود، عدم توسل به زوربصورت عام وبدون استثناء همه اعضای اين جناح
 سازمان نظامی حزب وانمود مقابله با رژيم به بسيج ارتش وتشکلوازطرف ديگر پندار بعضی اعضای پرچم را جهت 

وتناقض . که در پهلوی تناقض به ابهام دراين مطلب افزوده ميشود معرفی نميکند" بعضی هارا " هرچند او اين . ميدارد
درارتش دستور رهبر پرچميها به اعضای پرچم  از322ان ميشود که درصفحه از بيش نمايدرادعای او زمانی بيشتر

با مالحظه اين وضع، رهبری پرچميها به اعضای خويش درارتش دستوردادکه « :غرض تصاحب قدرت سخن ميزند
. بگيرنددستور) بخش پرچميها( زرهبری حزب مراقب ومترصد وضع باشند وبا مشاهده هرگونه حرکتی دراردو ا

  » .يرند وبارهبری درتماس شونددرصورت عدم دسترسی به رهبری با رخداد حادثه، قدرت را بدست خويش بگ
علی کشتمند درمورد هدف پرچميها از کيد سلطانکه تأرهبری پرچم به اعضای پرچمی ارتش مشخص ميشود ازدستور

که بصورت متناقض  او ميخواهد با اين تاکيد. درارتش برای ارتقای سطح آگاهی سياسی واجتماعی صحت نداردکار
که با کودتای نظامی بوجود آمد، از فجايع وجنايات حکومت حزب دموکراتيک خلق ارائه ميشود مسئوليت جناح پرچم را 

. تصاحب قدرت سياسی بوداما واقعيت اين است که کاروفعاليت پرچميها درارتش ازهمان آغازبمنظور. سازدبرطرف 
تحقق دموکراسی مبارزه ی مسالمت آميز،  پرچم همآهنگی داشت که درظاهر ازواين دقيقًا با استراتيژی دوگانه ی
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ومشارکت در رقابتهای انتخاباتی و پارالمانی سخن ميزدند ولی در خفا با ايجاد سازمان زيرزمينی نظامی درارتش 
  . درصددتصاحب قدرت سياسی با توسل به کودتای نظامی بودند

بود بلکه از قانونی تنها يک عمل غير دمکراتيک و غيرارتش برای کسب قدرت نه  سياسی درکار احزاب وجريانات
جی خاربحران، بی ثباتی، تجاوزغير قابل بخشش محسوب ميشدکه کشوررا بيش از ربع قرن درگيرجرايم عظيم و

اين جرم واين عمل غير قانونی را جناح پرچم ادعای سلطانعلی کشتمند اولين بار با توجه به. ساختوجنگ ويرانگر
موصوف آغاز کار . طريق ارتش وراه نظامی شدسياسی ازذارانديشه ی تصاحب قدرت رتش مرتکب گرديد وبنيانگدرا

تاريخچه ای تشکل ابتدايی « :پرچمی هارا درارتش يکسال بعد از تشکيل حزب دموکراتيک خلق وانمود کرده می نويسد
تشکيل رهبری کننده سازمان نظامی، پس ازنخستين هسته .  بازميگردد1965درميان افسران ارتش وپوليس به سال 

ادرها ی حزبی درپوهنتون حربی ودراکادمی پوليس ودربرخی کلق افغانستان با اشتراک شماری ازاتيک خکرحزب دم
. علنی فعاليت داشت غيريادمی شد والبته بگونه" قالبی دموکراتيک اردونسازمان ا" قطعات نظامی بوجود آمد که بنام از

ر، نوراحمد نور، عبدالوکيل، خيبان ميراکبردررهبری اين سازم) 1352ان سرط (1973پس ازکودتای نظامی جوالی 
نوراحمد نوردرسالهای . وديگران کارميکردندح اهللا زيارمل  حکيم سروری، عبدالصمد اظهر، ذبيمنگل، محمدسرور

 که فعاليت های چشمگيری را هده داشتعرا بر) جناح پرچمی( قيام نظامی، مسئوليت نظامی کميته مرکزی اخيرقبل از
  »  .يم سازمانهای حزبی دراردو انجام دادايجاد وتحکدرامر

مورد ايجاد سازمان زيرزمينی درارتش وانديشه لطانعلی کشتمند به جای انتقاد ازخبط واشتباهات گذشته حزب خود درس
 323ياد ميکند ودرصفحه " عاليت های چشمگيرف" ی غصب قدرت سياسی ازراه کودتا وروش نظامی ازآن بمثابه ی 

وفعاليت احزاب وجريانات سياسی اعم ازچپ کار. کار عمل اين نيروها ميخواندای چپ را درارتش ابتوفعاليت نيروهکار
عضوگيری احزاب وجريانات سياسی . وراست درارتش طی سه دهه ی اخير، کشور را بسوی تباهی وويرانی کشانيد

درنتيجه ی اين . اسلحه شدو قدرت از راه کودتا وتوسل به زوروسوسه وتحريک احزاب درغصبموجب ازميان ارتش 
يبًا نيم قرن اخير هيچگاه ارتش ملی درافغانستان شکل نگرفت وارتش به جای دفاع ازمنافع ومصالح ملی، روضع طی تق

  . آله ی دست احزاب وگروه های وابسته به خارج گرديد
  

                     کابوس سرخ 
    قيام نظامی يا کودتای خونين؟                   

 يک کابوس وحشتناک درجامعه وکشورمابود نه يک قيام ونه يک 1357هفتم ثور کودتای حزب دموکراتيک خلق در
ترسناک کابوس فشار. شتاروويرانی ادامه يافتوخونريزی آغاز شد، همچنان با کچون اين کابوس که با کشتار. الب انق

سنگين ومهلک سينه های نسل بعدی وحتی  فشارل آن دوران ننشست، بلکه اين تنها بروی سينه های نس1357ثور 
ودراين يک ربع قرن نسلی که . دواپسين را نيز خورد وخمير کرد وافغانستان را يک ربع قرن درجنگ وويرانی فروبر

وطن وزادگاه خود کودکی به جوانی پا گذاشتند ويا تازه چشم به دنيا گشودند، چيزی جز سرخی اين کابوس را در از
اودرحاليکه عنوان . به اين کابوس نام قيام ميگذارد"يا دداشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی" لفد مؤهرچن. نديدند

برگزيده است، دليل انتخاب نام قيام را " کودتای نظامی" به جای " قيام نظامی اپريل وپيامد های آن"کتاب خودرا جلددوم 
درحاليکه ميبائيست او             . ضيح ميدهد توخش ششم فصل، درب12چهارم وپنجم در به جای کودتابعدازنگارش بخش 
لف مذکور رويهمرفته مؤ. وع بحث ارائه ميکرددرشر" قيام نظامی"به " کودتا" استدال لش را درمورد نامگذاری

من آنرا دراين . من قيام ثوررا نه به حيث انقالب ونه به حيث کودتا ميشناسم« : دراين مورد مينويسد477درصفحه 
سياستهای ارتجاعی رژيم ره يک عکس العمل نظاميان دربرابرزيرا اقدام متذک. دداشتها وخاطرات قيام نظامی ناميده اميا

اين اقدام ماهيت محض کودتايی ميداشت، با محاسبات اگر. مردم بودوعه ارتش ودربرابرمحمدداود دررابطه به مجم
ن پيروزی آن وجود نداشت، با وصف اينکه نحوه ی اقدام به مختصری که درصفحات قبل اين يادداشتها بعمل آمد، امکا

  »  .هتهای زيادی به يک کودتای نظامی ميرسانيداقيام، شب
برده است، تبيين وتوضيح اودرمباحث پيشين  بکاررابه جای کودتا" قيام"ازاينکه سلطانعلی کشتمندواژه صرف نظر

يک عکس ) قيام نظامی(اقدام متذکره « :ادعای اواست که مينويسددرمورد وقوع کودتا يا به قول او قيام درتناقض بااين 



 33

درحاليکه » .العمل نظاميان دربرابر سيا ستهای ارتجاعی محمدداود دررابطه به مجموعه ی ارتش دربرابرمردم بود
ری مستقيم مسئول نظامی جناح خلق به رهبتوررا درنتيجه ی هدايت ودساوخود درمباحث قبلی به تکراروقوع کودتا 

قبل انجام شده توسط دوجناح حزب دموکراتيک خلق ميخواند حتی اوکودتا را فيصله ای از. کندحفيظ اهللا امين وانمود مي
ی درشرايطی انجام ميگرفت که فشارسياسی تدارک برای قيام نظام« : می نويسد324ودراولين فصل جلد دوم درصفحه 

هردوجناح حزب، . داود، بگونه ی روزافزون تشديد ميگرديدحزب دموکراتيک خلق افغانستان ازسوی حکومت محمدبر
گروه های را در راستای آمادگی برای هراقدام محتمل با بهره گيری ازنارضايتی های روبه افزايش درميان مردم 

همچنان او »  .ازمان داده بودندافسران پائين رتبه ودموکرات منش سناخشنودی عمومی درميان وبازتاب اين 
 هردوجناح ود که برنامه های کودتا يا گويا قيام نظامی ازسوی رهبران هردوجناح خلق وپرچم به اعضایمتذکرميش

شدم، ميگويند اريکه درصفحات قبلی متذکربه قر« : مينويسد332صفحه یوی در. حزب درارتش ازقبل صادرگرديده بود
يث اعضای داراالنشاء کميته مرکزی حزب قبًال ميان نورمحمد تره کی، ببرک کارمل، نوراحمد نور وشاه ولی به ح

 به اقدامات سرکوبگرانه بگذرد مشوره بعمل آمده بود که هرگاه رژيم محمدداود عليه حزب دموکراتيک خلق افغانستان
اين موضوع بگونه يکجانبه وخيلی . ورهبران آنرا زندانی بسازد بايد نظاميان مربوط به حزب به قيام نظامی دست بزنند

»   .ه ی امين به نظاميان مربوط دربخش های عمده نيروهای زمينی وهوايی انتقال يافته وتلقين گرديده بودسری بوسيل
اتيک خلق درارتش بدستوررهبران حزب خود پس چگونه ميتوان کودتا يا قيام نظامی را که اعضای حزب دومکر

سياستهای ارتجاعی رژيم نظاميان دربرابريک عکس العمل "ا حفيظ اهللا امين انجام داده باشند آنروعمدتًا بدستور
همين ردن واژه ی قيام به جای کودتا ازسوی سلطان علی کشتمندازگفت؟ به نظر ميرسد که بکار ب. . .  .  " محمدداود 
به فرمان اما وقتی وقوع کودتا . ناشی شده باشد. . . " سياستهای ارتجاعی عکس العمل نظاميان دربرابر" بيرادعا وتع
واين جا . فی ميگرددتکراتيک خلق عملی ميشود، درستی واقعيت عکس العمل نظاميان منهللا امين وحزب دمحفيظ ا

اينکه بگذريم مطالب ومسايل مربوط به از. ص ميشودعکس العمل نظاميان مشخناشی ازنادرستی واژه ی قيام نظامی 
 ارائه ميشود که ورت مبهم، بی ارتباط ومتناقضکودتا و يا گويا قيام نظامی که با فصل اول بخش چهارم آغاز ميابد بص

 324بگونه مثال درصفحه . نمی توان به کاربرد درست ومنطقی واژه قيام به جای کودتا دست يافتازالبالی آن نيز
. بحث صورت ميگيرد" اکبر خيبرانگيزه های قيام وشهادت مير" ان مربوط به فصل اول درمورد انگيزه های قيام با عنو

وخواننده . خيبرعضوارشد جناح پرچم سخن بميان می آيديزه ها ازترورميراکبری نشاندهی وبررسی آن انگاما بجا
. برميخوردارمضحک وشگفت آوري مطالب بسبهدرمورد اين ترورکه درواقع بمثابه ی انگيزه ی قيام وانمود ميشود

قول ببرک کارمل دست امين را به احتمال وازحفيظ اهللا امين ارتباط ميدهد سلطانعلی کشتمند ازيکطرف اين تروررا به 
انگيزه ی اصلی کودتا يا به قول خودش قيام  ميراکبرخيبرمی بيند وازطرف ديگرتالش ميکند تا قتل خيبرغالب درقتل

اکبر خيبر يعنی قتل مير. امی را دردست داردواين درحالی است که امين قوماندانی گويا قيام نظ. نظامی وانمودشود
  ؟!بدست داردنی قيام را قاتل مذکورچنان قيام نظامی است که قومانداانگيزه ی 

خن ميزند، ازمستی درفصل دوم اين بخش ازچگونگی وقوع کودتا س" اشت های سياسی ورويدادهای تاريخیدياد"مولف 
مل را به  مخالفت خود وببرک کاردرکودتا به دوش دارد صحبت می کند،که قوماندانی قوای هوايی را های جنرال قادر

  حفيظ اهللا امين بازگو مينمايد، آخرين عنوان اين محمدداود واعضای خانواده اش توسط کودتا چيان وقتل 
مضحکی تمام ادعا ها وتحليل های پيشين خودرا درمورد کودتای ختصاص ميدهد وبطورا" ويژ گيهای قيام"فصل را به

پاسخ اين سوال هنوز« : می نويسد347حه صفراين مورد دراو د. ديدقرار ميدهدنظامی ثور بنام قيام نظامی مورد تر
ن بطور بعنوان يک ماجرای بزرگ که عواقب آناگفته باقی مانده است که انگيزه اصلی حفيظ اهللا امين ازانجام اين عمل 

ض حال معلوم نيست که اين يک ماجراجويی محه نميتوانست، چه بوده است؟ به هرقطع از پيش معلوم نبود وتضمين شد
ايالت جاه طلبانه شخصی و تحت عنوان انقالب و انقالبی بودن با يک برخورد ذهنيگرانه ويک اقدام بيباکانه ناشی ازتم

  .خودخواهی بزرگ برای دست يافتن به قدرت بوده استناشی از
 تناسب پيش محاسبه شده برپايهار بزرگ بود تا يک اقدام دقيق ازبيشتر يک قم ثور7صرف نظرازانگيزه ها، رخداد

  » . . .  . نيروها 
" قيام"درمورد قيام همه ادعاها وبررسی های گذشته وآينده ی خودرا ازمند با نوشتن ويژگيهای فوق الذکرسلطانعلی کشت

" ، "غيرمترقبهحادثه يی  " 1357اتيک خلق را درثور  کودتای نظامی حزب دموکر، چون او دراين ويژگيها. رد ميکند
اقدام بيباکانه ناشی ازتمايالت جاه طلبانه شخصی وناشی از " ، "عمل ماجراجويانه" ، "رويدادپيش بينی ناشده
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وقتی يک کودتا ويک . ميخواند" بزرگ توسط حفيظ اهللا امينمارخودخواهی بزرگ برای دست يافتن به قدرت ويک ق
 وناشی ازخودخواهی بزرگ يک عمل ماجراجويانه واقدام بيباکانه ناشی ازتمايالت جاه طلبانه شخصی" رويداد نظامی، 

ناميد؟ درحاليکه واژه ی قيام " قيام"به چه استدالل ومنطقی ميتوان آنرا ديگر" ی بدست يافتن به قدرت باشدشخص برا
  بپا خواستن ومقاومت دربرابر، آنبمعنی برخواستن، ايستادن وبپاخواستن است ودرمفهوم واصطالح سياسی واجتماعی

که يک واشغال خارجی وياناشی ازنارضايتی های متعدد ومتنوعی است مقاومت دربرابرتجاوزدستگاه برسراقتدار، يا 
وتحول بپا می خيزند ودست به قيام  جامعه وکشوربمنظورايجاد تغيرجامعه يا گروه ای، قشری و طبقه ای دريک

ميگزيند نرا برکودتا وانقالب آ نظامی که به جای بردن واژه قياملمًا هدف سلطانعلی کشتمند ازبکارمس. ومقاومت ميزنند
حادثه ی غير مترقبه، رااما وقتی او دربرشمردن ويژگيهای قيام آن. به همين معنی ومفهوم درمحتوای قيام برميگردد

قماربزرگ ويک عمل بيباکانه وجاه طلبانه ی حفيط اهللا امين برای دست يافتن به قدرت می خواند ديگر جای برای قيام 
چرا درمورد کودتای نظامی حزب " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" لف اينکه مؤ. يگذاردن باقی نمواندن آخ

دموکراتيک خلق با چنين تناقض وتضاد بحث ميکند دليل وعامل آن به حالت خاص روانی ووابستگی اعتقادی 
.  دارد1357قعيت کودتای ثور ازلحاظ روانی حالت تردد ونوسان را درارائه وپذيرش وااو. اش برميگرددوآيدئولوژيکی 

ا امروز وخونين کودتا درسالهای بعد وحتی ت بيند وشاهد پيامد های مصيبت باراوکه نقش حفيظ اهللا امين درکودتا رامی
خود دريک دوره ی هژده ماهه پيامد وفاجعه دردناک کودتای ثوررا درزندان لف مذکورکه مؤاست وازهمه مهم تر

 قيام را مورد سرزنش قرارميدهد وآنرا  است، کودتا يا به قول خودش ويش لمس کردهپلچرخی باگوشت وپوست جان خ
که درجهت ديگر به حزب دموکراتيک خلق وآيدئولوژی آن اما او.  امين وانمود ميکندناشی ازبيباکی وجاه طلبی حفيظ اهللا

وبه تاريخ پيوسته ی حزب خود وابستگی دارد وهنوز نتوانسته خودرا ازقالب های تنگ وتاريک آيدئولوژيک گذشته 
 .  يا همان بيباکی وخودخواهی حفيظ اهللا امين را درکسب قدرت، قيام نظامی می خواند1357برهاند کودتای ثور 

اودرچنين حالت ترددونوسان ميان اعتراف به حقيقت ودفاع از باطل نميتواند حقايق را دررابطه به خطاکاريها 
ويژگيهای قيام ش حقيقت ميتوانست همانگونه که دردرحاليکه موصوف با پذير. واشتباهات گذشته حزب خود بپذيرد

قانونی حزب ويادرواقع توطئه وعمل غير"  قدرتاهللا امين برای کسب بيباکی وماجراجويی حفيظ" متذکرميشود، 
 حزب ازاشتباهات وجرايم. برگزيند" قيام نظامی اپريل" دموکراتيک خلق را برای غصب قدرت به جای عنوان 
وهمه حوادث خونين آن دوره را دربيرون ازمحدوده ی تنگ . موصوف وتجاوز واشغال قوای شوروی سخن بگويد

" اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد"اما نويسنده ی . وتاريک آيدئولوژی حزب خويش به بحث وبررسی بگيرد
و دودهه بعد . دلوژی حزبی خود بيرون نميشوپس کوته های تنگ وتاريک حزب وآيدئوحتی دودهه بعد ازآن حوادث از

مبالغه ودروغ ارائه واقعی حوادث آن روزهارا که حزب دمکراتيک خلق ازکرسی حاکميت با توضيح وبررسی غير
بگونه مثال وقتی موصوف درفصل سوم تشکيل شورای انقالبی وحکومت جمهوری . وبازگو ميداردميکرد، تکرار

را دراين يگيرد وازاختالفات وبگومگوهای دوجناح خلق وپرچم می نويسد، عنوانی دمکراتيک را به بيان وبررسی م
مردم افغانستان ، بدون آنکه ازکشمکشهای درونی « : حاکميت جديد اختصاص ميدهدومينويسدفصل به استقبال مردم از

قيام بانی خويشرا از پشتنند بيدريغ،تعرض وپرچميهای درحالت دفاع، چيزی بداژيم ميان رهبری خلقيها ی درحال ر
  . . ودرواليات ابرازميداشتند ثوردرکشور، درمرکز7نظامی و ازتحول سياسی 

سربازان گل ميپاشيدند، سروروی هيها ی شهرکابل گرد می آمدند، براهالی خوشباورکابل پيرامون تانکها درچهار را
  . . .   .  ميگفتند دولتی تبريک-برای تحول جديد جشن ها ميگرفتند وبه همديگر ورهبران حزبی

اقشار ، تلگرام وپيام ازتبريکيه) پيام( خاطر نشان شده بود که حکومت هزاران 1978 می 4درجلسه کابينه مورخ 
  » . . .  گوناگون مردم دريافت داشته است 

نخستين آن افغانستان ازگويا قيام نظامی ثوروگل باران کردن سربازان درسلطانعلی کشتمند ازاستقبال وحمايت مردم 
سربازان تنها از حمايت وگل باران وشايد خود او نيز بداند آن ابرازروزهای کودتا درحالی سخن ميزند که همه ميدانند 

خلقی وپرچمی ازواليات و ام تبريکيه را حاکمان جديدالتقررآن هزاران پي. سوی اعضای خلق وپرچم صورت ميگرفت
آن اجتماعات، ميتينگها با .  رهبران حزبی خود درپايتخت مخابره ميکردندولسواليها به دروغ ازنام مردم می نوشتند وبه

تظاهر ونمايش مسخره ای بود که اعضای حاکم خلق وپرچم کارمندان دولت، ازانقالب ثورپرچم های سرخ بنام حمايت 
 می آوردند تابرای دانش آموزان ودانشجويان را از ادارات دولتی، دانشگاه هاو مکاتب با تهديد وتخويف به خيابانها

 نيروهای وابسته وهوادارجريانات  سلطانعلی کشتمند به خوبی ميداند که تمام.بکشند" هورا"انقالب ثور وحاکمانش 
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 مخالف کودتای ثور ، اعم از چپ وراست به استثنای خلقيها وپرچميها درارگانهای دولتی ومراکز آموزشیسياسی کشور
به ميل وعالقه ی خود به رهبران حزب دمکراتيک خلق ووزيران حزبی پيام شادباش آنها هيچگاه . وحکومت کودتا بودند

ماه وزارت که از سوی جناح خلق به زندان پلچرخی افگنده هرچند او بعد ازچهار. ثورنمی فرستادندوحمايت ازانقالب 
 424ويد ودرصفحه می شود ازاينگونه جلسات نمايشی ودروغين ازسوی رهبران رژيم حزب دمکراتيک خلق سخن ميگ

 شاهد ثورميگذشت تا زندانی شدنم ، منقيام نظامی  روز يا سه ماه وبيست و چهار روزکه از117درطی « : می نويسد
روانش سايه ی اصطالح روی دل انسان می ريخت وبرومالل انگيزبودم که به جلسات بيشمار يکنواخت، کسالت آور

ياپشت تربيون قرارميگرفتند، درحاليکه  درصدرمی نشستند" ان انقالب رهبر"  به اصطالح در جلسات. اندوه می افگند
دوتن افسران بابروتهای پرپشت، باسردوشيهای نظامی وتفنگهای آخته با برچه های براق بردوش دردوکنار آنان چون 

عليه ای آبداردن فحشهای رکيک ودشنام هنثارکر: صحبتها متشکل بوداز. مجسمه ها می ايستادند، ساعاتها حرف ميزدند
انقالب برگشت ناپذير "دروصف  آميزخاندان آل يحی يعنی نيکه های محمدظاهرشاه ومحمدداود، جمالت مبالغه

ووعده ها ووعيدها " دشمنان خلق وانقالب" خصومت وانتقام جويی عليه وخلقی های سرخ، ابراز" انساز ثورودور
تکرار ای ديگر، عين حرفها درجلسات ديگرروزه. قبيلويک سلسله حرف های ديگرازهمين " خدمت به خلق" درباره

  » . . . می شددرروزنامه ها ، جرايد ومجالت نشرپخش ميگرديدوميشد وسرتاپای بيانيه ها ازطريق راديو تلويزيون 
سياسی حزب دمکراتيک زيران، وجلسات کميته مرکزی ودفتردرواليات وولسواليها ودربيرون ازجلسات شورای و! آری

به خيابانها ميکشاندند ا به زورنها مردم رآ. دند نيز چنين ميکرینشی ها ومسئولين حزبی هردوجناح پرچمی وخلقخلق ، م
دهن شان می برآمد ميگفتند وآنگاه به رهبران حاکم حزبی هرچه که ازودروصف انقالب برگشت ناپذير ودورانساز ثور

  .خود به کابل گزارش ميدادند
ليغاتی بودن ونادرست بودن آن گزارشها وآن به جای آنکه ازتب"  ورويدادهای تاريخیداشتهای سياسیديا" لفاما مؤ

. ن تبليغات وگزارشها می پردازدت پرده بردارد، به دوباره نويسی آصحنه سازيها درحمايت مردم ازکودتا وحاکمي
ليغات غير از رياکاريها وتباودرحاليکه چشم خودرا به غير واقعی بودن آن همه صحنه سازيها می بندد وبه جای آنکه 

سف ميکند که رهبران رژيم چرا آن همه حمايت واستقبال مردم را تأسف کند ازاين اظهار واقعی حزب خود اظهار تأ
. درک راداشت نقل قول ميکنددرک نکردند؟ او سخنان ببرک کارمل را درواقع به عنوان تنها رهبريکه توانايی اين 

سفانه اهميت آن آرزومنديهای  که گردانندگان رژيم بودند که متأواقعيت اين استولی « : می نويسد357ه ودرصفح
که ليه مليتهای محروم وتحت ستم کشوربزرگ مردم را برای تحقق آزادی، دموکراسی ورفع سياستهای تبعيضی ع

بعدًا، درسالهای چناچه ببرک کارمل . يافته بود، بدرستی درک نکردندشادباش ايشان با خطوط روشن تذکاردرپيامهای 
 تمام کشور  وخاطر بياوريم که چگونه درنخستين چند روز انقالب، کابل بياييد به:"  دراين باره چنين اظهار داشت1980

وانتظار ونه فضای فراموش ناشدنی مشحون ازسرورکه چگ بياوريمخاطر به. آگنده ازشوروشوق وگرم مردم بود
سرکردگان رژيم بزرگترين اشتباه :" وی بارديگر چنين اظهار داشت." درکوچه ها وخانه های مردم حکمفرمابود

تاريخی را مرتکب شدند که احساسات پاک مردم را به هيچ وحتی به مسخره گرفتند، اهميت پشتبانی مردم را درک 
 نکردند، برخورد های جاه طلبانه وخودخواهانه ، يکه تازی وانحصارگری را شيوه دموکراتيک ومردمی، واقعبينی

  » . . .  . شناسندينمی بينند ونمجز زورآنان به غلط پنداشتن که مردم چيز ديگری را به . ودورانديشی ساختند
می بندد، ميخواهد بگويد کارمل دردهه آيا سلطانعلی کشتمند درپايان اين فصل که آنرا با سخنان فوق الذکر ببرک کارمل 

اشتباهات تاريخی گذشته " ورمحمد تره کی وحفيظ ا هللا امين شد، حزب دمکراتيک خلق که جانشين نهشتاد به حيث رهبر
بادرک اهميت پشتبانی " آيا کارمل " احساسات پاک مردم را به مسخره نگرفت؟" نکرد ورا تکرار" ژيمسرکردگان ر

  غالگر؟ دررسيدن به حاکميت فقط به مردم متوسل شد نه به يک نيروی بيگانه واش" واقع بينی ودورانديشی" با " مردم
  
  

  
   پرچم وخلقازاختالفات جناح اطالعی مسکوافسانه ی بی      
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اشتهای خودرا ازهمان مواضع گذشته ی حزبی ارائه ميکند وبه دکه ياد" داشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیديا" لف ؤم
حاکميت می بيند، حاکميت ودوران  حزب وآيدئولوژی حزب خويش قبل ازرويدادهای سياسی وتاريخی باهمان نگاه قبلی

آن نگاه های پيشين از پرده بيرون افتاده است ودروغ آن رمزورازهيچگاه به اين واقعيت متوجه نمی شود که اکنون 
ی وحزب دمکراتيک تنها مخالفين شوروامروز. ی گذشته برمال گرديده استبرداشتها وتحليل های فرمايشی وکليشه ا

سوی آنها دشمن تلقی لکرد حزب مذکورورهبرانش سخن نميزنند که ازد تجاوز شوروی وعمدرمورخلق مانند ديروز
وی پيشين اسناد محرمانه ی حزب کمونيست شورامروز. شوند وگفته هايشان نظريات ارتجاعی وامپرياليستی قلمدادگردد

 ی حزب شوروی ازرويدادهای پشت پرده ودرپنهان نگهداشته شدهامروزرفيقان انتر ناسيوناليست ديروز. سخن ميگويد
. دوران حاکميتيهای دوران قبل ازحاکميت حزب دمکراتيک خلق وازنا گفتناز. تيک خلق ورهبرانش سخن ميزننددمکرا

حزب اگر امروزاسنادمحرمانه ی ديروز. اهميت ندارد"  تاريخیاشتهای سياسی ورويدادهایدياد" لفاما اين ها برای مؤ
ار مسکو برای رفع اختالف جناح خلق وپرچم درايام قبل از کمونيست شوروی منتشر ميشود که حاکی ازتالش وفش

. از بی اطالعی مسکو درموردبعد وعمق اختالف هردوجناح سخن ميگويدلف مذکورؤحاکميت وجريان حاکميت است، م
اووقتی درفصل چهارم ازشناسايی رسمی حکومت حزب دمکراتيک خلق صحبت ميکند وموضع شورويهارا درقبال 

درابتدا ظاهرًا رژيم « : اين فصل به بحث وبررسی می گيرد، می نويسد360جداگانه درصفحه رژيم تحت عنوان 
ازجانب رهبری شوروی تائيد ميگرديد ومعلوم می شد که ايشان وسياستهای آن درتحت رهبری حزب دمکراتيک خلق 

 اپريل 29ين روزها، بتاريخ دارم که درنخستخاطرب. دو بخش حزب اطالع زياد نداشتنداز بعد وعمق اختالفات ميان هر
اتحاد شوروی وتنی چند يد که درآن ميخائيل پوزانوف سفير ضيافتی خصوصی از جانب حفيظ اهللا امين ترتيب گرد1978

درجريان اين ضيافت درباره مسايل عمده درسياستهای حزب . ازکارمندان باال رتبهِ آن سفارت درکابل ، شرکت داشتند
تازگی داشت ووی اظهار تعجب سفير از مواضع متضاد بحث صورت گرفت که شايد برای ودولت ميان تره کی وکارمل

  » .کرد
لق وپرچم نظرهای نويسندگان ومحققان داخلی وخارجی آشتی ووحدت دوجناح خدرحاليکه درتمام نوشته ها واظهار

ه ی کميته مرکزی حزب مسکو بررسی ميشود وبعدًا انتشار اسناد محرمان ناشی ازميانجگری وفشار1977درتابستان 
کمونيست شوروی دراين مورد نقطه قابل ابهامی باقی نميگذارد، اما سلطان علی کشتمند ازبی اطالعی رهبری شوروی 

ق هيچگونه توضيح جريان وحدت دوجناح حزب دمکراتيک خلموصوف که در. حرف ميزندوتعجب سفير شوروی 
ف ميان درمورد اختالست اکنون بارديگربه بی اطالعی مسکوت شوروی نکرده امسکو وسفاراشاره ای به نقش وفشار

ياوی واقعًا ازرابطه حزب خود ورهبران . می رسد که بيان وبرداشت اوازدو حال خالی نيستبه نظر. آنها تاکيد ميکند
حتمالی حزبی خويش درآن دوران با مسکو، سفارت مسکو وکارمندان کی جی بی آن بی اطالع بوده است که چنين ا

می رسد ويا دمکراتيک خلق دردوره اشغال بسيارضعيف به نظرجناح پرچم وحاکميت حزب توجه به موقف ونقش اودربا
اينکه مذکورعمدًا با ناديده گرفتن وناگفته گذاشتن اين حقايق می خواهد حزب ورهبران حزب به خصوص پرچم 

اين گونه وروی يته مرکزی حزب کمونيست شاما اسناد محرمانه ی کم.  ورهبرآنراغير وابسته ومستقل معرفی بدارد

      اطالعات عملياتی     «   :سخن دارد
                          محرم

افغانستان تشکيل  درپی درزيابی حزب دمکراتيک خلق 1967سازمانهای مترقی سياسی افغانی پرچم وخلق که به سال 
پس از اعالم جمهوری . مبارزه مينمايند" ت درکشورنمايندگی ازحزب کمونيس" گرديده اند، پيوسته به خاطر حق

گماشتن نمايندگان خود به کرسيهای مهم دولتی افزوده شد واين  به اين مسئاله رقابت درامر1973 درافغانستان درژوئيه
  . .  .   ازهيچ دستاويزی روگردان نبوده اند وه هردوسدرحالی است ک
" خلق" ببرک کارمل ورهبر" پرچم" اتحاد شوروی به رهبرای کميته مرکزی حزب کمونيست مطابق فيصله ه

ازطريق نماينده کميته امنيت نورمحمدتره کی که تماس های غير رسمی با کميته مرکزی حزب کمونيست اتحادشوروی 
دولتی شورای وزيران اتحاد شوروی درکابل دارند، چندين بار توصيه هايی درباره لزوم پايان بخشيدن به مبارزه ی 

ثيرات مثبت به اين توصيه هاتأ.  اراءه گرديده استنگروهی وتمرکز مساعی آنها درپشتبانی ازنظام جمهوریدرو
  . . .  .جاگذاشته اند 
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درصفوف نيروهای مترقی افغانستان وهمچنان خصلت مناسبات ميان پرچم وخلق ورهبری ناهنجاربا توجه به اوضاع 
  : های زيراتخاذگردديرستان سودمند پنداشته ميشود تدبجمهوری افغان

يان بخشيدن به مبارزه درونگروهی ميان ا به ارائه کمک های عملی به ببرک کارمل ونورمحمدتره کی درزمينه پ– 1
  . . .   . پرچم وخلق ومتحد ساختن آنها در يک حزب انقالبی دمکراتيک 

2-.  .  . 3 -.  . .   
 نمايندگان دفتر بين المللی کميته مرکزی حزب کمونيست  پنداشته ميشود لزوم ديدارهای پنهانی منظم ميان– 4

زمينه مسايل برشمرده درباال وهمچنان مسايل رمحمدتره کی برای انجام گفتگو دراتحادشوروی با ببرک کارمل ونو
  .درافغانستان به پختگی رسيده باشداتيژی وتاکتيک حزب دراوضاع معاصراستر

درکشورهای سوم که با افغانستان  است آنرا به همکاری احزاب برادرودمندها سمقصد پرده پوشی ازاينگونه ديداربه 
. برگزارنمودکه بازديد افغانها ازاين کشورهابسيارآسان است. . .  ) هند، عراق، سوريه و ( مناسبات دوستانه دارند

مينه تقديم پيش نويس مصوبه کميته مرکزی حزب درز.  کی جی بی همآهنگ گرديده است وموضوع باوزارت خارجه
  . است

         معاون مسئول دفتر روابط بين المللی کميته مرکزی                                             
                                                                حزب کمونيست اتحادشوروی   

   ) 37( »                                               بدون امضاء                                                       
   . . .سند شماره 

  محرم
      مصوبه کميته مرکزی حزب کمونيست اتحادشوروی 

  درباره انجام گفتگوها با رهبران سازمانهای مترقی سياسی افغانستان پرچم وخلق 
 به افغانستان برای دوهفته برای انجام گفتگو با 1974رماه فوريه ن را با مترجم د.  وفئودرف و ن رفقا سيموننکون– 1

 رهبران پرچم وخلق به مقصد روشن ساختن امکانات وحدت اين گروهکها دريک –ببرک کارمل ونورمحمدتره کی 
مه مساعی آنان به ارائه حمايت هشيدن به مبارزه ميان آنها وتمرکزحزب واحد مترقی وهمچنان درباره لزوم پايان بخ

  .جمهوری افغانستان گسيل داشتجانبه از رژيم 
بين المللی کميته مرکزی حزب کمونيست اتحادشوروی سفارش داد يادداشتی برای گفتگو باببرک کارمل  به دفترامور– 2

  . تائيد نمايند) آماده و( ونورمحمدتره کی 
رهبران پرچم وخلق درپشتبانی ازرژيم  ازمجاری خود به اطالع رهبری افغانستان انديشه يی را مبنی برآنکه – 3

  . جمهوری به رهبری محمدداود برآينددارند وروی اين گروه ميتوان حساب کرد، برساند
  به افغانستان فرستاد مترجمی را که زبانهای دری وپشتو رابدانند: ب 
  .داخته شودفغانستان ازبودجه حزب پر هزينه مربوط به بازديد رفقا سيمونکو، فئودرف ومترجم به ا– 4
   )38( »  )  درضميمه تقديم است . ( سفارشها به سفير شوروی درافغانستان تائيدگردد – 5
  
  

   
  حاکميت  ازها یپرچمبررسی تشديداختالفات وطرد   
بحث وبررسی تشديد کشمکش ميان دوجناح پرچم وخلق درحاکميت " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" لفمؤ

فصل های ششم، هفتم وهشتم اين بخش را به ارائه درحاليکه . فصل پنجم بخش چهارم آغاز ميکندوطرد پرچميها رااز
وسرکوبی جناح پرچم ازسوی تصاص ميدهد، دربخش پنجم کتاب نيزازاعمال فشارمورد اخبيان وتحليل هايی دراين 

اودرتمام بخشها . سخن ميگويدتا زندانی شدن وصدورحکم اعدام برای خود  جناح خلق به ويژه توسط حفيظ اهللا امين
. ازتصفيه ی پرچمی ها ميگويد. واختناق عليه جناح پرچم وعليه خود می نويسدهای اين بحث وتحليل ازاعمال فشاروفصل
دربازداشتگاه وزندان وشکنجه خودراداستانهای زجر. سخن ميزندآنها عيد وزندان وازروزهای سخت ودشوارتباز
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وطبقات مختلف اجتماعی ت هولناک رژيم خلقی را عليه ساير گروه ها ی سياسی، اقشاراما وحشت وجنايا. بازگوميدارد
ه مردم فاکی های آنان عليت اشارات اندک ومجهولی به س ودربرابرآن باسکوت ميگذردويا به ندرازيادميبردخلق کشور

ان عليه تمام ان حاکميت شدرحاليکه جنايات تره کی وامين دردور. پرچم ميداردجناح ازوگروه های ديگر سياسی غير
ومظالمی بود که عليه بيدادوحشتناکترازغانستان بسيارشديد ترووطبقات مختلف مردم افجريانات سياسی کشوروعليه اقشار

لف دراين تبيين وتحليل آن باشد تااعمال فشار وظلم به جناح پرچم وسرکوبی آنها شايد قصد مؤ. اح پرچم اعمال می شدجن
مدستی ودرراستای چنين قصد ومنظوری ه. اد تلخ وسياه دوران حاکميت تره کی وامين وانمود شودبه عنوان تنها رويد

اشغالگر شوروی که بعدًا ازسوی موصوف مبارزه ومقاومت کميته مخفی پرچمی ها وهمراهی جناح پرچم با قوای 
ازطرف ديگر سکوت وی درمورد . ديابتره کی وامين توجيه وتعبيرظلم وبيداد ه ميشود به عنوان مقاومت دربرابرخواند

يم عليه تمام عملکرد رژازمين ميتواند به معنی تائيد اوسرکوبی ساير گروه ها وجريانات سياسی توسط رژيم تره کی وا
ندان وهرگاه جناح خلق به سرکوبی جناح پرچم نميپرداخت، کارپرچميها به تبعيد وز. چم باشد پرگروه هايی غيراز

اشتهای دياد"پرچم ميبود، رژيم خلقی تره کی وامين در شامل هرکسی وهرگروهی ديگرغيرازتنهانميکشيد، وآزاروکشتار
از همين جا است که وجود سلطانعلی کشتمند . مورد تقبيح ونکوهش قرار نميگرفتهيچگاه " سياسی ورويدادهای تاريخی

رياست ق درخانه خلق يا قصربران جناح خلرا يادخاطرات سه ماه اول حکومت حزب دمکراتيک خلق ازتصاميم ره
وی خلق بسته شد واينکه بر" دری خانه خلق" به زودی « :  مينويسد363آنگونه که درصفحه . جمهوری ميلرزاند

آن شاهد حوادثی چون تشکيل جلسات بيروی سياسی، کميته مرکزی، شورای انقالبی وجلسات، ديواريکبارديگردرو
مرا شخصًا درهمان خانه .  بودم که حتی اکنون يادآنها وجودم را ميلرزاندنشستها، مستيها، صحبتها، بحثها وتصاميمی

اما اورا نه » . . .  .  خلق نفرين شده بازداشت نمودند وبرای شبهای متوالی وبال وقفه بطور بی رحمانه شکنجه کردند
ن سالهای بعدی درهما وای ببرک کارمل درسال بعدتنها ياد خاطرات تصاميم ومستيهای جناح پرچم به خصوص مستيه

چون ديگر بدمستی ها .  بلکه درسراسراين کتاب اشاره ای هم به چنان خاطراتی نميکندخانه خلق نفرين شده نمی لرزاند،
نه عليه پرچميها وتوسط خلقيها بلکه ازسوی پرچميها وخلقيها يکجا با رفيقان " خانه خلق نفرين شده" وتصاميم در

 خلق نفرين شده  نه حفيظ اهللا امين رهبر  یدرآن خانه.  مردم افغانستان اتخاذ می شدشوروی عليه جهاد ومقاومت ملی
مستی ها وتصاميم هرچند سلطانعلی کشتمند از. ميکردخون آشام جناح خلق بلکه ببرک کارمل رهبر جناح پرچم مستی 
سکوت  اين) جنراالن شوروی( م اما آمرين آن تصامي. آن سالها به قول خودش درخانه  خلق نفرين شده باسکوت ميگذرد

عالی نظامی ببرک کارمل نظامی شوروی درافغانستان ومشاورمايورف مستشار ارشد جنرال الکساندار. ا شکستانده اندر
چنين برمی آمد که آنها را با نقش ) آمار تلفات جنگ( ببرک باشنيدن آمار . . .  « : می نويسد1981 و1980درسالهای 

دربرابر ما آدمی نشسته . راستين سرشت خودرا به نمايش ميگذاشت" پهلوی" نجد وآنگاه مشخص خود درجنگ می س
بود که اصًال نگران انتباه حاضران ازرفتارش نبود بلکه ازارزيابی های ممکنه  بيم داشت که درآينده نزديک ناگزير 

د واو بارديگراز پيروزيها شادمان ه نگرانی ازسيمای او به زودی دورمی شدنساي مگر.آبروی سياسی اورا خواهد ريخت
  :ما سپاسگزاری ميکردمی شد واز

ارشد گزارش مستشار! آری. می شدسرکشيده " سميرنف" ودکای ن جام های پرازودرپی آ! . . . قای شوروی، ممنونمرف
  .نظامی درباره جنگها اينگونه پايان می رسيد

کارمند روسی کی جی بی که هميشه با ببرک  ( xيق گواری نشست وبارفوتراتژيدی درمزارشريف، ببرک به سپس از
  . . .   .گردد" بارياب" هيچکس را اجازه نميداد به حضورش . نوشی پرداخت" غمباده" به ) کارمل ميبود

من به . وخارا آراسته شده بودای مرمريک رشته ساختمانهای بزرگ که با سنگهکاخ رياست جمهوری عبارت بود از
می شد که مرا اکثر ينجا نشست های دفتر سياسی برگزاردرا. مده بودمامی چندين بار به کاخ آارشد نظارعنوان مستش

که چه ميکنند به آن اشتراک نکه ببينم، بشنوم وبدانم من هم با اکراه برای آ. ت ميکردندبرای اشتراک درکارآن دعو
  . . .   .ميکردم 

راگرفت وباشتاب آنرا درسه جام " سيمرنفسکی" دکای ببرک روی خودرا دورداد وبه سرعت ازروی ميز شيشه ای و
  :بلورين ريخت وبا چشمان اشکبار وگريان روبه من گفت

  .وجام را بسوی من پيش کرد. . .  تاواريش . . . شوروی، 
  . . . باشم  روزی شاهد چنين صحنه ای شرم آورنميکردکهحتی به فکرم هم خطور! بفرمائييد . . .  بفرمائيد 
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آن به رئيس  دستوردادم بارديگر گفته های مرا به دقت ترجمه نمايد ومراقب هرکلمه باشد که معنای x به رفيقاندیپس از
! کل کميته مرکزی حزب دمکراتيک خلق افغانستان، رئيس شورای انقالبی جمهوری افغانستانرفيق دبير: دولت برسد

هزاران سرباز افغان وشوروی کشته می .  ميسوزدکشور درآتش جنگ. شما ميدانيد که درهمه استانها جنگ روان است
  . . .  شوند

  : ببرک هم سرش را باال وپايين می آوردوبه شيون ادامه ميداد ترجمه ميکرد،xرفيق 
  . .تشکر . . تشکر . . . روی شو. . .   شوروی 

دوهفته ) xرفيق(  اوسادچی وشما اين جا با رفيق: هم گرم بود باصدای رسا دادزدمسراو که هنوزآنگاه به سان پتکی بر
  .نمی پذيريدمستی می کنيد وهيچ کس را به حضورمی شود بد

درحالی که به دشواری . شايد درک کرده بود که حرف به جای باريکی رسيده است. وخاموشببرک سراپا گوش بود
  .درچمهايش اشک گره خورده بود. ازسرصندلی بلند می شد، به من نزديک شد

مرا درآغوش گرفت واندکی آرام شد، چيزی به اوسادچی وبارديگر. . . سگذارم، ممنونم اسپ. . . ی شورو. . .  شوروی 
  :اوسادچی ترجمه کرد. گفت

زندگی خودرا درراه . . . کاری بزند دست به هر) ثور(اطر انقالب آوريلبه خ او می پرسد که چه بايدکرد؟ اوآماده است
، رفيق اندروپف، رفيق اوستينف ورفيق گروميکو به اوتوصيه ميکنند، انجام هرآنچه راکه رفيق برژنف. .  فداکند آن 

   ) 39( » . . .  .ميدهد 
درفصل پنجم بخش چهارم بعدازآنکه خانه خلق وتصاميم وحشتناک " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد"لفمؤ

به اظهارات مضحک ای ثورزی حزب حاکم سخن ميگويد، بارديگردرموردکودتاعضای دفترسياسی وکميته مرک
تبارزاحساسات انقالبيگرانه قيام اپريل، بازارپس ازدرنخستين روزها « : می نويسد364اودرصفحه . ومتناقض ميپردازد

شورکه دردرازای گرم بود وازآن تحول، نه به عنوان يک پيروزی انقالبی برای مردم ودستاورد ميهنپرستانه آزاديخواه ک
بمثابه يک پيروزی نظامی، دند، نام برده می شد؛ بلکه بيشترر چنان تحولی رزميده بوبه خاطتاريخ معاصر کشور

  » .گروهی وشخصی تلقی ميگرديدکه حفيظ اهللا امين سررشته آنرا بدست داشت
به عنوان يک پيروزی انقالبی برای مردم ارد که چرا کودتای نظامی ثوراليه دسلطانعلی کشتمند درجمالت فوق ازاين گ

وبرعکس ازآن يک پيروزی نظامی گروهی وشخصی ترسيم . تلقی نمی شداورد ميهن پرستان آزاديخواه کشورويک دست
درحاليکه او بارها درمباحث وصفحات مختلف، کودتای ثوررا ." حفيظ اهللا امين سررشته آن را بدست داشت" که ميافت

. ادر کرده بود کند که قومانده کودتا را امين صاهللا امين ميخواند وخوداعتراف می  ناشی از ماجراجويی وبيباکی حفيظ
قانونی حزب می وواقع نگری وبرچه مبنا ومعيارمنطقی کودتای غيربا چه تحليل عللف مذکورازاينکه بگذريم، مؤ
 درنام ميبرد که گويا" ميهن پرستان آزاديخواه کشورای مردم ودستاورديک پيروزی انقالبی بر" دمکراتيک خلق را

مضحک وشگفت آوراست که يکی مايه تعجب وبسيار کشور به خاطر چنان تحولی رزميده بودند؟ واقعًا درازای تاريخ
وصدراعظم حکومت آن حزب هرچند دريک حکومت دست نشانده ) جناح پرچم( ازرهبران حزب دمکراتيک خلق

" وز واشغال خارجی بود، ودردوره اشغال نظامی اجنبی، کودتای نظامی را که پيامد آن دونيم دهه جنگ، ويرانی، تجا
حاکميت کودتا آغاز کودتا وشروع آنهم نه در. بخواند" ن آزاديخواهپيروزی انقالبی برای مردم ودست آورد ميهن پرستا

) ميهن دوستان( وچه توهين بزرگ به ميهن پرستان.  سپری شدن دونيم دهه خونين ومصيبت باربلکه اکنون وبعد از
جه آن، يک دهه اشغال قوای به خاطر چنان تحولی رزميده بودند تا نتيصر کشورا معآزاديخواه که دردرازای تاريخ

  .!!امپراطوری شوروی آوارگی مليونها انسان هموطنشان باشدمتجاوز
واختالفات رهبران دوجناح به خصوص اختالف نظر ميان ببرک کارمل سلطانعلی کشتمند برغم آنکه روابط متشنج 

 ونورمحمدتره کی ازهمان لحظات آغاز کودتا به تکرار تذکرميدهد، ازنوشتن متن اولين وخودش را باحفيظ اهللا امين
درحاليکه قدرت . توسط خودش وببرک کارمل سخن ميگويد" خطوط اساسی وظايف انقالبی" بيانيه ی رژيم خلقی بنام 

ه عهده دارد وفضای بی کارمل ب نظامی دردست جناح خلق است، قوماندانی کودتا را حفيظ اهللا امين دشمن سرسخت
  اين پرسش بمان می آيدکه چگونه تره کی وامين تهيهفگنده است،اعتمادی واختالف ازهمان شروع کودتا ميان آنها سايه ا

دراين مورد به نقل نکات مبهم واصلی متن دون توضيح بيشتروروشنتر متن خطوط اساسی را به عهده آنها گذاشتند؟ اوبی
  . ميخواند" مبرا از لفاظی های چپروانه وهيجانات انقالبی" آنرا يک طرح خوب وخطوط اساسی می پردازد و
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ح اختالف متن اولين بيانيه رئيس رژيم دوباره به تشريبعدازادعای تهيه " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" لفمؤ
ن فرمانهای رژيم بحث می کند يدرفصل ششم ازاين اختالفات درمورد نخستاو. نظرهای خلق وپرچم ورهبرآنها ميپردازد

غير موصوف درفصل هفتم به سياست تعويض وراندن افراد. جناح خلق وانمود ميداردونظرپرچمی هارامخالف ومغاير
اودراين مورد . نظامی دولت به عملکرد های سرکوگرانه ی جناح خلق اشاره می کندحزبی وبيطرف ازادارات ملکی و 

ونظامی، باشتابزدگی عجيبی دردستگاه دولت، اعم ازملکی امات حساس کليدی تمام مق« : می نويسد372درصفحه 
 يکی حزبيها، بيطرفها وحتی عالقمندان حزب بدون توجهلقيها تعويض واشغال می شدند، غيروواليات بوسيله خدرمرکز

  » .ميگرديدندپی ديگری ازکاربرکنار
 دروزارت خانه های که وزيرانش عضو جناح پرچم پرچمی وتوظيف پرچميها به جای آناما اوازبرکناری افرادغير
« :می نويسد کشتمند دراين مورد یخالف نوشتهارشد جناح پرچم بر درحاليکه يک عضو.بودند سخنی نمی گويد

روزهای آغازين بزودی خاتمه (!) تب وتاب انقالبیام نمودنهای بدون محاکمه ناشی از، اعدکردنها گرفتاريها، زندانی
تره کی ارگ نشين شد وکارمل صدارت نشين وامين دروزارت خارجه جا . يد شروع به کار نمودندوزرای جد. يافت

آنها ريم وميتوانيم بدون استفاده از کادرهای کافی دا که ما برای تعويض کارمندان اسبق،تره کی گفته بود. خوش کرد
واصولی سعی نمودند که اعضای حزبی واقعی زراء با الهام ازاين حرف های غيرو. چرخ دولت را به حرکت درآوريم

شته را بيکارساخته بخش مربوطه خويش را دروزارت خانه ها نصب کنند وکارمندان مسلکی، تعليم يافته وبا تجربه گذ
معلمين کدرهای خلقی که اکثرًا" ی"تا " فال" نتيجه چنان شد که دروزارت خانه خلقی از . ايندوروانه منزل نم

موجبات برهم اين امر. ر، پرچميها نصب گرديدندس تاآخ که پرچمی دررأس آن بود، ازرأندودروزارت خانه ایبود
خوردن توازن نظامی اداری وعدم اعتماد واطمينان مردم را سبب گرديد وباعث آن شد که کارشکنيها، رقابتها، سوء 

   ) 40( » . . .  .تفاهمات دراولين فرصتها بين ادارات دولتی بوجود آيد 
کوتاه واشارات اندک به اعمال فشار ذکرات بسياردرمورد سياست سرکوبگرانه رژيم باتکشتمند فصل هفتم را سلطانعلی 

برای گروه ها ونيروهای سياسی اعم ازچپ « :ودراين مورد می نويسد. می بنددرکوب افراد وگروه های سياسی ديگروس
وتنفس داده نمی شد، بلکه اصًال وچکترين امکان تبارزتنها ک وراست که ازدهه دمکراسی تا آنگاه باقی مانده بودند، نه

  . . . تحمل شنيدن نام آنان وجودنداشت
ازشخصيت های معروف، روشنفکران وجوانان که بدست عمال وی سربه نيست می شدند تلويحًا وبه حفيظ اهللا امين 

که درصورت مراجعه خانواده های وانمود ميکرد صادر گرديده است و" (!)  پاسپورت"کنايه ياد ميکرد که برای آنان
  » ! آنان گفته می شود که به پاکستان فرار کرده اند

  

  
  ؛ آخرين عرصه ی مانور      سفارت شوروی ومشاورين روسی

  مقاومت جناح پرچمدر                  
 حفيظ اهللا وبررسی اعمال فشار وسرکوبی پرچميها ازسوی جناح خلق بويژه توسطسلطانعلی کشتمند درضمن توضيح 
 بيان وبررسی های اورا ،اما وقتی خواننده. اين فشارها وسرکوبگريها صحبت مينمايدامين ازمقاومت جناح پرچم دربرابر

فارت شوروی ومشاورين ومت را درمراجعه ی رهبران پرچم به سازمقاومت مطالعه ميکند، آخرين عرصه اين مقا
لف درمخالفت های لفظی رهبران پرچم درجلسات دفترسياسی وکميته ادعای مؤالبته با اين فرض که اگر. روسی ميابد

عرصه ی ين رفته شود، آن اولکودتا پذيت وتصاميم جناح خلق ازنخستين روزمرکزی حزب دمکراتيک خلق بانظريا
دهای اشتهای سياسی ورويدادياد "  یتوجه وتائيدخوانندهوهرگاه چنين احتمالی مورد. يگردددرمقاومت پرچم تلقی ممانور
چگونگی وقوع وانجام آن مخالفتها که بازجلوقراربگيرد، ديگراين نکته ی مهم درآن مخالفتها پنهان نمی ماند " تاريخی

رمسند شوروی دآنگونه که رهبرجناح پرچم پس ازتجاوز. بود" ستان شورویدو" دردست روسها وبه قول کارمل 
عدم وقوع کودتای نظامی جناح پرچم عليه جناح )  عظيمیجنرال نبی( جنراالن پرچمی رهبری حزب ودولت به يکی از

درجلسه شورای .  . .  « :جنرال محمدنبی عظيمی دراين مورد می نويسد. خلق را درقانع نشدن شوروی قلمدادکرد
درهمان جلسه ببرک کارمل مرا . انقالبی به حيث عضوشورای انقالبی حزب دمکراتيک خلق افغانستان عضويت يافتم
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الع گفت ازاينکه دراثنای قوماندانی فرقه غزنی آمادگی برای اجرای يک حرکت نظامی گرفته بودی کامًال اطپذيرفت و
 اقدام کنيم زيراکه قناعت بخشيدن به مردمستيم درآن موقع به اين کارداليلی ما نخوااما بنا بر. دارم وسپاسگذارم

   ) 41( »  .بودوافکارعامه ودوستان شوروی دشوار
ازاعتراض ومخالفت رهبری پرچم عليه " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" ه به توضيحاتيکه درحتی با توج

درحضورداشت سفير وکارمندان  اين اعتراض ها ومخالفتها بيشتررهبران جناح خلق صورت می گيرد، برمی آيدکه بيان
رک کارمل حين مالقات پوزانف بب« : د نگاشته می شو378آنگونه که درصفحه. سفارت ومشاوران شوروی انجام ميافت

 اوبه. خواست که مطالبی را درميان بگذارد" خانه خلق"  دردفترش واقع درقصر گلخانه شوروی بانورمحمدتره کیسفير
   حزبی خارازوف نزد تره کی  درحاليکه سفيرشوروی پوزانف وسرمشاور1978جون 18تاريخ 

وجه به سفير کبير، ازاوضاع واحوال پيش آمده به شدت شکايت نمود واز کاروی وارد گرديد کارمل بدون ت بودند، بدفتر
ارمل موکول به آينده کرد، ولی ازاين تره کی دنباله صحبت را با ک. تره کی خواست که به آن وضع ناهنجار خاتمه بخشد

  »  .افروخته گرديدواقعه به شدت بر
 وحفيظ اهللا امين به  خلقپرچميها عليه جناحح پرچم ورهبر مخالفت ومقاومت جنابارها درجرياننويسنده کتاب خود نيز

مشاورشوروی که امکان باهر « : می نگارد406وی دراين مورد درصفحه . ومشاوران شوروی مراجعه کرده استسفير
شهای شورويها ولی درک سياستها ورو. آن صحبت ميکردمنامناسب وعواقب فاجعه آميز ناشی ازپذيربودازوضع بسيار

به خصوص ايشان . بسياری ازآنان فقط برخورد خشک ورسمی دولتی را ميتوانستند وبس. بود خيلی دشواربرای من
صدای خويش را درنمی آوردند ازصحبت درارتباط به مسايل سياسی احتراز ميکردند واگرهم ازحقايق چيزی ميدانستند، 

 پوزانف درباره سياستهای ضدمردمی واعمال اتحادشوروی،من يکباربا سفير.  ايشان خيلی محدود بودسياسیثيرويا تأ
. غلط رهبری که تحت نام دوستی ونزديکی با شوروی ووفاداری به سوسياليزم انجام ميگرفت، به تفصيل صحبت کردم

ولی او به حيث يک ديپلومات ماهر صرف حرفهای مرا شنيد وحرفی نگفت که بازگوکننده کدام عمل وعکس العمل 
ولی ميسر . خرازوف مالقات نمايمحزبی، من يکبارديگر سعی کردم تا ازطريق سرمشاور. اشدساس مسئوليت معين بواح

ف دريک ضيافت شام که درهوتل فير شوروی پوزان تقاضای من سپری گرديد تا اينکه سازاينچند روز. . .    نگرديد
من . ات نمايمم با سرمشاورحزبی مالقمن پرسيد که چرا ميخواستباغ باال ی کابل برپا شده بودازکانتی نينتال واقع انتر
استناد مشوره های زيرا به . وی شکايت نمايم که چرا اودرمسايل حزبی مشوره های نادرست ميدهدميخواستم از:" گفتم

اعضای حزبی را مورد اذيت واهانت قرار ميدهد، ايشان را بدون هيچ دليلی ازعضويت حزبی اخراج او، امين هرروز
  ». . .  . مينمايد 

سخن درجلسات نيز انتقادات ومخالفتهای خود با تصاميم وفيصله های تره کی وامينالبته سلطانعلی کشتمند ازابراز
ادعا ميکند که تمام نظريات او ازسوی آنها با خشونت موردترديد قرارميگرفت ودرچنين حالتی باری ازتره کی ميگويد و

:  می نويسد382موصوف درصفحه . گرفتدترديد تره کی قرارخواست تا استعفايش را ازحکومت وحزب بپذيرد که مور
 ولی . چنين مطرح ميکردم، زيرا نميتوانستم که مستقيمًا استعفا نامه خويش را ارائه نمايممسئله راالبته الزم بود که . . .   

  :من اظهارداشتم!" تونميخواهی که دراين جا نماينده ببرک جان باشی مگر:" تره کی نپذيرفت وگفت 
  ."کارمل مرانماينده خود انتخاب نکرده است"

  "به خارج ميفرستادم نيز ترااست پس چرا او ازمن نخواست که مانند ديگراناگر اينطور:" وی گفت
. خود برويدبرسرکاراينطورباشد، پس حاال :" وی اظهار داشت. من انسان مستقلی هستم وصالحيت خودراخوددارم: گفتم

  » ." ول نمی کنيميچ کس را قبما استعفای ه
برای متقاعد ساختن تره  ازآخرين تالش خود386درصفحه " خیاشتهای سياسی ورويدادهای تاريد ياد"لف همچنان مؤ

رمحمد نزد نوبارديگر من« :اومينويسد. کی سخن ميگويد تا به سياست سرکوب پرچميها درحزب ودولت پايان داده شود
موجب گرديده است تا شمارزيادی که وضع پديد آمده او درجريان است ياخيرشتم که آيا داتره کی مراجعه کردم واظهار

هيچکس :" اوبه يکبارگی برآشفتته شد وگفت.  غيرعادالنه ای متحمل رنج وفشار گردنداعضای حزب ومردم به نحویاز
 فايده کرد که تو د چهشکايت را باال کررهبرتان کارمل حتی نزدسفير شوروی سر. ندگی کندحق ندارد که ازديگران نماي

:" وی سپس ازمکث کوتاهی گفت." ما هرچه می کنيم، اختيارداريم:" متعاقبًا وی اظهار داشت !" مينمايیآنرا تکرار
  .!"ما سپير استدرباردرشوروی چه کاره است، اوسفير
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ان مداخله نکنی اگر تو به کار ديگر:" اوازاين حرف خويش آشکارا نگران بنظر ميآمد وپس ازلحظه ای با ماليمت گفت
  ! » باماباشی. .  .  اگرتومايل باشی وخودرا اصالح نمايی، ميتوانی مانند . به مفادت خواهد بود

 فصل بخش چهارم کتاب را غذا ادامه ميدهد وآخرينميز گفتگوی خود با تره کی تا سردرحاليکه سلطانعلی کشتمند به نقل
 چه دليلی ازحرف خود درمورد که تره کی بهاين نکته را ناگفته ميگذاردندد، حفيظ اهللا امين دراين موردمی ببا اظهارنظر

 خاصی وجودداشت که با آگاهی ازاين رابطه فير شوروی وکشمند کدام رابطه یشوروی نگران گرديد؟ آيا بين سسفير
عات به مطالب وموضو" اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" برای تره کی نگرانی دست داد؟ همچنان مولف

اودرحاليکه . سرکوبی جناح پرچم سخن ميگويد، تماس نمی گيردش برانگيز وقابل بررسی وتحليل درمباحثی که ازپرس
بی اثربودن اعتراض وشکايات خودورهبری جناح پرچم را به رهبران جناح خلق وبه سفير به تفصيل وبه تکرار

ئه نمی کند که چرا آنها به جای مراجعه به سفير وتحليلی اراومشاورين شوروی بازگوميدارد، به اين پرشس پاسخ 
يادداشتهای " ومشاورين به مردم مراجعه نکردند ومقاومت را ازميان مردم آغاز ننمودند؟ پرسشی که برای خوانندگان

چون بارها وبه تکرار . با توجه به مطالب وادعاهای نويسنده درمتن کتاب ايجادمی شود" سياسی ورويدادهای تاريخی
حمايت وپشتبانی ه ميکردشترين مباحث کتاب می خوانند که جناح پرچم به ادعای سلطانعلی کشتمند برای مردم مبارزدربي

 202 صفحهآنگونه که موصوف در. ودر دفاع ازحقوق ومنافع دهقانان وزحمتکشان قرارداشت. مردم را کمايی کرده بود
الها به سازماندهندگان واقعی توده ای مبدل می گرديدند روشنگرانه درآن سپرچميها درجريان اين جنبش « :ويسدمی ن

ازگستردگی او»   .ذهان مردم را تسخير مينودسياسی ايشان قلوب واوفعاليت دليرانه وموضعگيری های سنجيده شده 
تشکيل حزب درمباحث پيشين سخن ميزند يان دهقانان درمحالت واطراف کشورحتی درسالهای آغازنفوذ پرچم م

با دهقانان پيشقدم هرات ميرفتم وساعتها با به ولسوالی گزره هرات برای ديدارمخفيانه « : ادعا ميکند 182ودرصفحه 
درهرات باوقف انقالبی برای  ازيک خانواده متموملمش نمی کنم که چگونه چندين برادرمن فرا. ايشان صحبت ميکردم

  » . مخفيانه زندگی ميکردم ومهمان ايشان بودمماه هرات برای دوحزب کارميکردند ومن درمنزل يکتن ازوکالی ملی
کودتای نظامی عليه حکومت محمد داود با پيشبينی ناکامی کودتا م درنخستين روزهمچنان ببرک کارمل رهبر جناح پرچ

کارمل به باورکه اين نشانگر.  خارج ازشهربروندازرهبران حزب دمکراتيک خلق خواسته بود تا به قريه ها ومحالت
هرچند کشتمندازچنين پيشنهادی توسط کارمل . رهبران حزب دمکراتيک خلق بودم درروستا ها وقصبات ازحمايت مرد

. سخن ميگويندرجی ازاين پيشنهاد کارمل درآنروزاما برخی نويسندگان داخلی وخادراولين روزکودتا چيزی نمی نويسد 
ومخفی شدن رهبران فراراد کارمل را مبنی برم پيشنهجناح پرچاح خلق به عنوان ترس وبزدلی رهبرعالوه برآنها، جن

  . حزب دراطراف مطرح ساخته اند
ميان دهقانان، زحمتکشان وهمه اقشار ران جناح پرچم درنفوذ جناح مذکوروبه اين ترتيب با توجه به ادعای رهب

 سفيرومشاورين رهبران جناح پرچم به جای مراجعه بهپاسخ نايافته باقی ميماند که چراروشنفکری جامعه اين پرسش 
عليه مظالم وبيداد تره کی وامين به مبارزه ادازآنهامراجعه نکردند ودراستمددهقانان وزحمتکشان کشور شوروی به

" اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" جامعه که در دند؟ آيا دهقانان، زحمتکشان وقشرروشنفکرومقاومت متوسل نش
  قلمدادمی شودنزد سفير ومشاورين شوروی بودند؟ ) جناح پرچم( آنها را مدافع وحامی حزب دمکراتيک خلق

عدم توافق شورويها انجام نيافت وازسوی ديگر دتای نظامی جناح پرچم که به خاطرهمچنان سلطانعلی کشتمند ازکو
 ی کودتا برنامهبلکه ازتوسط جناح خلق کشف وموجب گرفتاری صدها عضوپرچم شد نه تنها باسکوت ميگذارد 

 کودتا را به عنوان ،درحاليکه جنرال محمد نبی عظيمی ازنظاميان عالی رتبه ی پرچمی. ميکندانکارات کودتاوجريان
دريافت می کند وآمادگی ) وزير خارجه درحکومت نجيب اهللا ( وبرنامه جناح پرچم ورهبری آن ازسوی عبدالوکيل نظر

. افسران واعضای حزب صحبت کرده ايمبا اکثر) دالوکيل عب( ما . .  . .« :خودرا برای مشارکت درکودتا اعالن ميدارد 
فرستادن رهبران ( که درصورتيکه امين درتصميم خود اين است) پرچم(تمام اعضای حزباما نظر. ف استنظرها مختل

گفت، من ) وکيل( وی. آغاز نمايدمايد، بايد اردو قيام مسلحانه راعليه امين پافشاری ن) پرچم به حيث سفيردرخارج
ميکنی؟ آيا چه فکر. مسلحانه اردو اطالع بدهم را به رفيق کارمل درمورد قيام 14واهم آمادگی خودت ورفقای فرقه ميخ

من به وکيل  . . .   .  ميتوانی درآنجا استقالل فرقه را اعالن ودرصورت درخواست ما، به طرف کابل مارش نمايی؟
 را  که انتخاب اين راه خونهای بسياریاما تاکيدمی کنم. سراغ نداريد، من حاضرمگفتم اگرراه ووسيله های ديگر

رمزی بين ما تعين شد وقرارگذاشته شد تا توسط تلفون . وکيل خشنود گرديد. تاريک استهدريخت وفرجام آن بسيارخوا
   )42(» . .  .  .يا بوسيله شخصی آن رمز به من گفته ويا رسانيده شود، ومن به کارخويش آغازکنم 
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به کودتای جناح پرچم اشاره ای نمی کند، محمد نبی عظيمی ازرهبران نظامی جناح مذکور انعلی کشتمند درحاليکه سلط
طرح واقدام به کودتا را مقاومت پرچميها به سازماندهی ببرک کارمل می خواند که افشاء شد وموجب سرکوبی وسيع 

ها، ترور بی عدالتی ها، زورگويی ربرابرهه گيری ومقاومت پرچميها دجب« :آنگونه که می نويسد. پرچميها گرديد
. وقوای مسلح افغانستان داخل اقدامات گردد، ببرک کارمل را واداشت تادراردوواختناق، کشتاربی رحمانه مردم

اما طوريکه قبًال گفتيم هيچگاه دستوروی برای ما، بنا برملحوظاتی که روزی . وتحريک مسلحانه را سازماندهی نمايد
 وصدها تن پرچمی جان افشاء گرديداقدامات برای قيام مسلحانه . نگارنده ازآن بی خبراست نرسيدافشاء خواهدشد و
                       بهرحمانه ترين شکنجه ها، دترين وبيبدند وهزاران تن آنهابعدازتحمل داخودراازدست 

   ) 43( »  .زندان پلچرخی افتادند
قانع نشدن " که همان ود گفت مسند قدرت به جنرال خه ملحوظات نرسيدن دستورکودتا را بعدًا رهبری پرچم درالبت

ايجاد می شود " ريخیيادداشتهای سياسی ورويدادهای تا" به هر حال پرسشی که برای خواننده ی . بود" دوستان شوروی
 رفيق حزبی د شماره دوم جناح پرچم ونزديکتريندرحاليکه موصوف فر. چنين جريان مهم استلف ازهمانا سکوت مؤ

به . ازبرنامه کودتا بی اطالع باشدال منتفی به نظرميخورد که اوجناح مذکور است، اين احتمبرای ببرک کارمل رهبر
 مسئوليت رهبری ،به خارجند بعد ازتبعيد کارمل وعده ای ازرهبران پرچم بنام سفيرخصوص که موصوف ادعا ميک

آنگونه که . وبرای مبارزه ومقاومت به ايجاد کميته مخفی پرچميها مبادرت ورزيده است. گرفته استحزب را بدوش 
برای اينکه مبارزه بگونه بهتری سازماندهی گردد وخصلت اصولی و جمعی يابد، گروه سه « :  می نويسد384درصفحه 

نجم الدين کاويانی، محمدرفيع ی متشکل بود ازاين کميته رهبر. دتنی رهبری پرچميها درکابل بمثابه نخستين گام ايجادش
يانی آنرا هده من بود وپس اززندانی شدن من ورفيع، برای مدت کوتاهی کاوبته بطور مفهوم شده رهبری آن بر عال. ومن

رچميها بعد ازبازداشت کاويانی، درتحت رهبری ظهوررزمجو، کميته مخفی پ. رزمجورهبری ميکرد وسپس ظهور
رايط اختفاء بمثابه ی وارث برحق و باالستحقاق تمام مبارزات بزرگ وازجان گسيخته ه مخفی درشکميت. بوجود آمد

واختناق، کاردشوار درشرايط پيگردبيرحمانه رژيم ترور) بخش پرچميها( ان اعضای حزب دمکراتيک خلق افغانست
برانداختن رژيم خودکامه ام درامرگرفت وبه پيش برد وسرانجوعظيم سازماندهی ورهبری پرچميها را تا پايان برعهده 

می ن ادعا مورد تحليل وارزيابی قرارالبته درمباحث بعدی اي »    . . . .حفيظ اهللا امين ازاريکه قدرت سهم فعال گرفت 
  .گيرد

  
  
  

   حقايقدوره ی زندان با بيان تبعيض آميزخاطرات              
 خودرا ازهفده ماه دوره زندان د رفصل سوم وچهارم، بخش خاطرات" اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" لفمؤ

اواين خاطرات را نه صرفًاباتذکر وضع شخصی خودش دردوره ی بازپرسی، شکنجه . داردان وبررسی مييپنجم ب
.  می پردازدجناح خلقوتحليل درمورد چگونگی وکيفيت شکنجه ومظالم حاکمان  بازگو ميدارد بلکه به ابراز نظروزندان
قی خود اشاره راين بررسی وتحليل تنها به بخشی ازحقايق وريشه يابی عوامل وداليل جنايات وبيداد رفيقان حاکم خلاما د

     دمکراتيکاو همچنان دربيان خاطرات زندان وعملکرد وحشتناک حکومت حزب . نه به کل حقايقميکند 
ا ی مختلف سياسی ومتعلق گروهه هزاران نفر ازدرحاليکه.  ميگويدتنها درمورد خود ويا جناح پرچم سخن) جناح خلق( 

. رسيدندوحشتناکی دسته دسته به قتل می ی رژيم خلقی به سر ميبردند وبطرزوطبقات متعدد اجتماعی درزندانهابه اقشار
ه گروه ها بمثابميگذارد به سوی زندانيان ساير" یاشتهای سياسی ورويدادهای تاريخد ياد"واوکه عنوان کتاب خودرا 

حقايق دراين مورد خود نگاه نميکند وحتی ازتذکرجناح خلق حزب دمکراتيک خلق اددردناک وعملکرد جنايتباررويد
   شکنجه ادهايی که حاکمان خلقی درزندانها،بررسی حوادث ورويدوبدينگونه دربيان و. دارای ميورزد

عالوه . تبعيض ودوگانگی برخوردميکندبا ف سياسی واجتماعی انجام ميدادند وکشتارگاه ها عليه گروه های مختلگاه ها 
لف موصوف دردوران حاکميت جناح پرچم درمورد زندان پلچرخی وزندانيها کاری جزسکوت وچشم پوشی ، مؤبرآن

درصفحه " ياداشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی" لفبه هرحال مؤ. سخن خواهدرفتانجام نميدهد، که البته ازآن بعدًا
غاز می کند آ" يادی از دوران هفده ماهه زندان ازکوتی باغچه ارگ تا زندان پلچرخی" ان  که فصل سوم را با عنو419
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ودوران سياه زندان، روانم رامی  يادآوری خاطرات جريان بازداشت، برخورد بی رحمانه وشکنجه ها « :ومی نويسد
نان شيوه های آزار، شکنجه  چواختناق چگونه طی سه ماه واندیمينمايم که گردانندگان رژيم ترورمن تعجب . آزارد

گوناگون را دربرابرمتهمين ومخالفين واقعی وخيالی خود بکار آنها ترکيبی ازشيوه های . را فراگرفته بودندوکشتار
قرون های ه حيله ها وتوطئه گريها به شيوه های شرقی، قساوتها وبيرحميها به شيو: ميگرفتندکه عبارت بودنداز

  . ل استبدادافغانیو به شيوه های ماکياولستی، فريبکاريها ودوسيه سازيها به شيوه های معموسطايی، مظالم وزورگويی ها
درجريان بازداشت، انتقال، بازجويی، شکنجه، زندان، محاکمه، جزا وتخفيف آن من شخصًا شاهد کاربرد شيوه های فوق 

  »  .ن شمرده می شدمحزبی ايشا" رفيق" بلی درمورد خود که به اصطالح . درمورد خويشتن بوده ام
سلطانعلی کشتمند نخستين تبعيض را درمورد حقيقت مقايسه ی اعمال ظالمانه و وحشتبار حاکمان جناح خلق به روشها 

درحاليکه . ی را عمدًا ناگفته ميگذارداودراين مقايسه روش استالين. ردومکتبهای مختلف بيداد روا ميدا
بيشتر به " متهمين ومخالفين واقعی وخيالی شان" ه کی وعمال آنها دربرابرايتکاريهای حفيظ اهللا امين وتردادوجناستب

حتی حفيظ اهللا امين که هرچند ازلحاظ شخصيت ورهبری دراجتماع با . ی وبلشويکی ميماندروشهای استبداد استالين
. ی پيروی ميکردين ازاستالين وروشهای استالاستالين قابل مقايسه نيست اما درتوطئه گری، خشونت، بی رحمی وسفاکی

مثًال دريکی . ازبرخورد خشونتبار وفاقد مدارای امين با پرچميها سخن ميگويدارآنگونه که سلطانعلی کشتمند به تکر
جلسات بيروی سياسی باری من دريکی از« : می نويسد381ازبرخوردهای خشن ومستبدانه ی امين با خود درصفحه 

شما . تباهات ديگران را می بينند وعبرت ميگيرند وبدبختها خود اشتباه ميکنندضرب المثلی ميگويد نيکبختها اش" هکگفتم 
ميگوييدکه محمدداود گناه کاربود، بلی گناه او اين بود که مردم وحتی دوستان خويش را فرامش کرد وبرسرنيزه تکيه 

را دراين جا خيره کرده است نمود وسرانجام مزه تلخ آنرا چشيد وحاال که می بينيم سرنيزه های براق چشمان بسياری 
بلی اين سرنيزه ها چشمان خائينين را :" امين بال فاصله وبا برافروختگی گفت." واين بسيار خطرناک خواهدبود

اظهارداشت انقالب به فلسفه بازی وقصه ) تره کی(امين درحاليکه همچنان برافروخته بود، رئيس جلسه ." کورخواهدکرد
  » . پروای احمد ومحمود را نداريم .نقالبی خودرا درپيش می گيريم سازی ضرورت ندارد، ماراه ا

تورا تيرباران ميکنم " رفيقان بلندپايه حزب کمونيست شوروی جمله ی دوره سی سال زمامداری اش دربرابراستالين در
ا کنترول درقصر کريملين مکالمات تيلفونی برجسته ترين افراد حزبی ودولتی شوروی راوشخصًا . رابکارميبرد" 

با اين شيوه افراد . گماشتعالوه برآن برای کنترول مسئولين عاليرتبه ی حزبی ودولتی عمال وجاسوس مي. ميکرد
اين . ميکرد سر به نيست می نمودتی آنانی را که رقيب ومخالف تصوررقيب ومخالف نظريات خودرا وحوعناصرمقتدر

 بعدًا نوبت به آن رفقا وياران می رسيد وآنها را توسط رفقا وياران کار را توسط ياران ورفيقان نزديک خود انجام ميداد،
  "کامنف" و" زينوويف" استالين با اين روش درآغاز حاکميتش،. جديد ازصحنه ميراندونابودميکرد

" وقتی . قراردادکه ازنفوذ وقدرت اونگرانی داشت" تروتسکی" اعضای دفتر سياسی را درمخالفت ودشمنی با
سازمان " ( چکا"  اورا درمکسيکو توسط مامورينوتبعيدکردوسپستوسط آنها از صحنه قدرت بيرون را " تروتسکی

رسيد که " کامنف" و" زينو ويف" به قتل رسانيد، نوبت به ) جاسوسی وقت شوروی که بعدًا به کی جی بی تغير نام يافت
که ازرفيقان نزديک و وفادار به " زينووف " .ازرهبران قديمی ومتنفذ حزب کمونيست کنارزد" بوخارين" آنها را توسط 

س حزب ودولت مساعی زيادی به خرچ داده بود پس ازبی اعتمادی گرفتن استالين دررأمی شد ودرقراراستالين محسوب 
د؟ استالين بالحن تند وخشونت آيا رفيق استالين معنی وفا وحق شناسی را ميدان: استالين دربرابر خود روزی به او گفت

استالين هردو . اين يک نوع مريضی است که معموًال سگها به آن مبتال ميشوند. . .  خوب ميدانم ! بلی: خ داد پاسبار
رگرفت و سپس  مورد بی مهری وخصومت استالين قرا1938در" بوخارين "  اعدام کرد وسپس1936يقان خودرا دررف

بود که طی مقاله ای " پياتاکوف"نيست شوروی حزب کموسياسی يکی ازرفيقان وفاداراستالين دردفتر. تيرباران شد
ول تصفيه های خونين استالين مشماما او نيز. ير ورهبر بزرگ خواندکب استالين را نابغه، داهی" پرودا" درروزنامه 

   ) 44. . .   .   ( گرفتقرار
تاردرداخل حزب خود ودربرابر شکنجه وکشحفيظ اهللا امين دقيقًا درايجاد اختناق واستبداد، انجام دسيسه وتوطئه واعمال 

آنگونه . ی بهره ميگرفته عمل ميکرد وازشيوه های استالينوطبقات اجتماعی استالين گونوه ها ی سياسی ، اقشارگرساير
سپس تره . حزب تضعيف وسرکوب کردق جناح پرچم را توسط تره کی رهبراونخست دردرون حزب دمکراتيک خلکه 

وبدگمانی توطئه که از" زينووف" کی همچونباری تره . خود ازصحنه قدرت راندکی وهواداران اورا توسط رفيقان 
را بزرگ ) حفيظ اهللا امين( من تمام عمر او:" خودش آگاه شده بود به سيدمحمد گالبزوی گفتحفيظ اهللا امين دربرابر
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نکه آيا حفيظ اهللا امين دربرابر اما اي" ببنيد دستانم آبله نموده است. کرده ام واورا ازدشواريها ی زندگی حفظ نموده ام
به . داد، ارائه کرديانه خبری دردست نيست" زينووف" چنين گاليه ای تره کی پاسخ مشابه پاسخی را که استالين به

رکيب شيوه های قرون درت" یاستالينشيوه ی شکنجه وکشتار " يد با عالوه کردن ا سلطانعلی کشتمند ميبهرحال،
اولستی واستبداد افغانی از شيوه های مورد استفاده ی سردمداران خلقی رژيم به خصوص فاشستی، ماکيوسطايی، طراز

  .به حفيظ اهللا امين حقيقت مقايسه را تکميل ميکرد
ق انديشه های سلطانعلی کشتمند درنخستين ساعات دستگيری اش درداخل قصر رياست جمهوری يا خانه ی خلق غر

زب دمکراتيک خلق که خود تا آن وقت عضو دفتر سياسی حزب و وزير گردانندگان حکومت حگوناگون می شود واز
ميديدم، آن ! چقدر وحشتناک است. . .   « :گونه تصوير ارائه می کندن اي322کابينه ی حکومت مذبور است درصفحه 

، ولی ميتوا حرص ناشی از آن غلبه نمايندسياسی که به قدرت دلبستگی بيش ازحد پيدا مينمايند ونمی توانند بررهبران 
ازهمه ظالمانه تر! ندرا به زمين بريزندنند بسادگی هرخانه وکاشانه ايرا به آتش بکشند وخونهای پاک انسانهای آرزوم

اينکه، قدرت طلبان غالبًا اعمال ضدانسانی خويش را تحت پوشش خدمت به انسان، خدمت به مردم، به خاطر سعادت 
  » .کرسی، ترقی وصلح انجام ميدهدورفاه خلق وزير نام دفاع ازانقالب، دمو

وقتی هفده ماه بعد از زندان آزاد می شود، چشمان خودرا بروی " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" اما مولف
او ميداند وحشتناکتر درحاليکه . کوت می نهد وبه زبان خود مهر خاموشی وستصويری وحشتناکتر ازآن می بندد

وماندن به قدرت به قوای اشغالگرومتجاوز بيگانه متوسل شوند ه رهبران سياسی دررسيدن ازآن اين است کوظالمانه تر
وآنرا . پردازندبرکاب آنها وتحت فرمان آنها به صفت رهنما وراه بلد درسرزمين خود وعليه مردم خود به جنگ ودر

  . وی بنامندوکمک انترناسيونالستی رفقای شورتکاملی قيام اپريل يا انقالب ثورمرحله ی نوين و
 امين دردوران سلطانعلی کشتمند درتمام مباحث فصل دوم وسوم ازشکنجه ی خود توسط مامورين ونزديکان حفيظ اهللا

سخت ترين شکنجه جسمی را که برای او . ی باغچه قصررياست جمهوری به تفصيل سخن ميگويدبازداشت خود درکوت
اين شکنجه گوشه يی از مظالم ووجنايت .  تيلفون صحرايی استکردند برق دادن به بدن او بوسيله يک دستگاهل يتحم

رژيم حزب دمکراتيک خلق را به نمايش ميگذارد که آنرا يکی ازرهبران محبوس جناح پرچمی حزب مذکور 
درحاليکه عمال وشکنجه گران خون آشام رژيم هزاران زندانی . وحشتناکترين وظالمانه ترين شکنجه عليه خود ميابد

نجه کازآن ش شيوه های وحشتناکتر وظالمانه تر اجتماعی را بهدوطبقات متعد واقشارگروه های مختلف سياسیمتعلق به 
ز  ورفيقان پرچمی اش دربازداشتگاه ها وزندان علی الرغم سفاکی وقساوت رفيقان خلقی بی بهره ادکشتمن. ميکردند

 رفيع پرونده ای هرچند فرمايشی ساختند وحتی وجنرالبرای صدورحکم اعدام او وجنرال قادر. مدارای آنها نبودند
 هيچگاه چنين مدارا وامکانی اما برای زندانيان غيرپرچمی. درزندان پلچرخی اجازه ی اقامه دعوا ودفاع ازخود رادادند

سته حکم مجازات،  پرونده ای برای آنها نمی ساختند وبعد ازاعمال انواع شکنجه آنها را دبمنظورصدور. ميسرنمی شد
يکی .  تير باران ميکردند ويا زنده زيرخاک می نمودندکشتارگاه ها ی واليات پلچرخی وسايرگاهکشتارته شبانگاه دردس
وزندان " اگسا" اه های ماه را درشکنجه گ19 به زندان پلچرخی برده شد و1357 ثور 19که درزندانيان پلچرخی از

برق دادن بوسيله ی آله « :خلقی اينگونه اشاره ميکندحقايق شکنجه و وحشت رژيم پلچرخی بسربرد به گوشه های از
دوسيم اين آله ی برقی را . برقی مانند يک تيلفون سيارنظاميان بود که درپهلوی خويش دسته ای مانند چرخ خياطی داشت

کير، ازقبيل نرمه ی گوشها، ديوار ميان هردو سوراخ بينی، خسيسه ها، آلت تذ. به حساس ترين نقاط بدن وصل ميکردند
بعدًا دهان شخص را با پارچه ی بلندی چنان می بستند که امکان تنفس نهايت مشکل . زيرناخنهای دست وپا وغيره

بعد ازاين تمام محکم کاريها، شکنجه گران . هردو شصت پا را با هم می بستند ودستها ازعقب بسته می شد. ميگرديد
زندانی تحت شکنجه ساعتها . ند، می نوشيدند وقهقه ميزدندنامرد آرام می نشستند که گويی کار بس بزرگی کرده ا

آنکه زندانی درهمان بعد از. . .   .   می چرخانيدند ته ی آله ی برقی راال ميماند وبعد گاهی برسم مزاح دسدرهمانح
دند باز که هرکدام شان تازه بدوران رسيده بو  آشامحالت بسته شده کامًال بيهوش ميگرديد، شکنجه گران سفاک وخون

خودرا درپشت پا ها، دستها، آله ی ند ودمادم سگرت می کشيدند ودرآخرآتش سيگارمجلس نوشانوش برپا ميکرد
را باداغ های بيشمار ه هوش آيد، چناچه خودم جندين نفرتذکيروپيشانی زندانی از هوش رفته خاموش ميکردند تا دوباره ب

  . آتش سگرت ديدم
زندانيان باآن ميخ شکنجه اکثرکوفته بودند که  تيز وميخ مانندی را درلبه ی ميز آهننوع ديگر شکنجه ها چنين بود که

ير درزقرارميدادند تا همان ميخ نوک تيزديدند، انگشتان دست وپای زندانی را محکم گرفته وانگشتش را طوری ميگر
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زير شار ميدادند تا ميخ در با فشارآهسته وعذاب دهنده انگشت شخص را بسوی ميخ فمی شد وبعًدناخن انگشت برابر
   ) 45( »  .ناخن انگشت فرورود

" اگسا" مندان سوی افسران وکار شان درميدان کشتارگاه پلچرخی ازانواع شکنجه زندانيان که قبل از قتليکی ديگراز
تی وق« : قول سربازان شاهد دراين مورد می نويسديک زندانی سياسی از. ندانيان بودوبزکشی زانجام ميافت، شکار

جيپ را روشن آنگاه چراغ های موتر. اب ميکردندمحبوسين بسوی پليگون برده می شدند، محبوسی را برای شکار انتخ
 جان ترسبيچاره انسان مظلوم از.  برودطرفی بخواهديکردند تا هرد خويش را درخارزار پليگون رها مکرده وصي
 نرفته بود چند قدمیتا هنوز. ه استفاده اعظمی بنمايد داده شدکند واز شانسه اميد حيات تالش مينمود تا فراربوشايد هنوز

ی طرفی وامانده موقتی ازهر.  سمت ديگری روی می آوردصيد برميگشت وبه. مسلسل ميگرفتندکه اطرفش را با رگبار
ن ممکن  آسمان که البته رفتيکی بسوی. باقی استسمت ديگرهنوزکنان می گفتند که دو گرديد، برايش خنده کنان وتمسخر

کند که درآن هنگام اوًال  بينوا بازهم تالش ميکرد تا فرارزندانی. نيست ودگری بسوی زمين که مقام هميشگی تواست
به زمين می افتاد و باتن زخمی و پاهای شکسته بازهم خويش را به جانب کوه می اهايش را به گلوله می بستن، شکارپ

ونيشخند می زدند  باالی سرش ايستاده شده وهريکی به نحوی تمسخرمورانما. کشيد وآخرين تالش خويش را می نمود
کامًال ازهوش بعد ازآنکه شکار. وخ بر سرو صورتش می زدندواذيتش می نمودند، گاهی با لگد گاهی با سنگ وکل

.  د گلوله ای نثارمغزش ميکردنخاکش ميکردندو يا رسيد با همان گونه نيمه جان زيرميرفت و صحنه ها به پايان می
های جيپ را در ت که موترقلب کمونيستان حکايت می کند آن اسقساوت خطرناکترازهمه نوع کشتن ديگری که از

گاهی گاهی دستها و. ده عريانش ميکردندپياده کريدان پوليگون توقف ميدادند وشکارخويشرا هرکدام ازموترشروع م
 وتا محل اعدام گاه مسابقه را پهلوی هم قرارميدادندرمی بستن وبه همين ترتيب دوسه نفپاهای اورا درعقب جيپ محکم 

اقی مانده را اندازه ميکردند وهرآنکه بآنگاه پياده شده وهرکدام ازراننده گان، اجساد چند سانتی متر. دندکنان جلو می ران
به باده گساری را ًا خنده کنان وعربده کنان همديگرمتالشی نموده، برنده می شد وبعدتيزتررانده وشکارخويشرا بيشتر

   ) 46( »   .عصرانه دعوت می نمودند
دان به آن اشاره نمی کند، مباحث مربوط به خاطرات زندراقعی ديگری که سلطانعلی کشتمند رويدادهای ويکی از

ح خلق وپرچم درشکنجه وکشتار ماه های اول حکومت مشترک هردوجناهمگيری افسران مربوط به جناح پرچم درس
سياسی وکميته مرکزی حزب حاکم تا آخرين انگونه که او ازنخستين روز وزارت وعضويتش دردفترهم. زندانيان است

نشينيها، مخالفت واعتراض درتمام شب رچند به ادعای خودش با بی ميلی واظهارروزيکه بازداشت وزندانی ميشود ه
حب منصبان جناح پرچم  بسياری ازافسران وصا های حزب ودولت مشارکت وحضوردارد، جلسات، تصاميم وفيصله

حفيظ اهللا امين اعتراض ومخالفت بلکه با عالقه واشتياق تا شروع تصفيه وسرکوبی جناح پرچم توسط نيزاما نه با ابراز
جناح پرچم بنام غالم فارق معاون يکی ازافسران عضو. ات سهم داشتندپايتخت و واليرزندانيان درشکنجه وکشتادر

زندانيان دان پلچرخی بنام سيد عبد اهللا درآزاروکشتارميشه با قوماندان خلقی زن زرهدار بود که ه15سياسی قوای 
آن در« : سياسی اينگونه بيان می کندعملکرد معاون ندانيان آن دوره خاطرات خودرا ازز ازیيک. مشارکت ميکرد

فته يکبار و يا بعضًا ونيستی به اوج خود رسيده بود، تقريبًا هرهآدم کشی نظام کمشبهای که وحشت وترس، بربريت و
وضع ازعصرهمان روزدهليزها آبپاشی وجاروب ميگرديد، سرو. د که هيئاتی به زندان می آيددوبار شنيده می ش

 15 وامنيت زندان تا قوای ها، ديوارها همه مرتب می شد ماپهره داران دروازه ها، بمحافظين را درست ميکردند، 
سرو صداها . هنگام شام درهای اتاق قفل ميگرديد. قرارداشت گرفته می شدمتری زندان پلچرخی زرهدارکه درچهارکيلو

وزمزمه های زندانيان به سکوت می گرائييد وبازهم خاموشی مرگ آور، توأم باترس و وحشت همه جای زندان را فرا 
چون تاآخر .  ميدادندخودرا درداخل خريطه های پالستيکی که قبًال تهيه ميکردندانجامزندانيان ادراربسياری از. ميگرفت

 زرهدار 15درتمام اين هيئت بازيها غالم فاروق خان معاون سياسی قوای . شب دروازه های اتاق بروی آنها قفل ميماند
قف ودر ورودی زندان وپهلوی اتاق قوماندان زندان تاوبا همراهانش سواربرموتر جيپ اندکی در. رکت داشتش

می دويدند، معاون سياسی را  سرعت ازعراده جات پياده ميشدند وهرطرفی ص مسلحی درتاريکی شب بهااشخ. ميکردند
شنود و گفتبعد از. ق قوماندان زندان ميرفتاوبه ات شناخت وی نيز پياده می شد ی درتاريکی شب هيچکس نم

اق پشت شيشه های کوچک درهای قفل شده داخل اتسياسی به دهليزها می شتافتند وازمختصری، اشخاص معيتی معاون 
رفت وآمدها، پيچ پيچ کردنهای . حريفان قبلی آنان بوده استن، تا شايد کسی را بشناسند که ازرا يکايک مشاهده ميکرد

درچنگال عقاب وزندانيان چون مرغکان اسيرميگردانيد  سلول زندان ، منظره راهيجانی تروهول انگيز ترپشت درهای
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" خواهد شد ونام کسی خوانده خواهد شد که ا داشتند که دربازدام انتظار آنرخونين چنگ خيره می نگريستند وهرک
وبسته ميگرديد الخره دروازه يکی يا دو اتاق بازدقايق ديگری نيزبه همين منوال سپری می شد تا با" لباسهايت را بردار

ام ميگرفت آررفت وآمد ها . ريان خون آشام که تو گويی تشنه ی خون آدمی هستند طعمه ی خويش را می ربودنداوشک
زيرا معاون سياسی .  می نموددوامرهای قفل شده تا به ساعتهای ديگروعطش معاون سياسی فروکش می نمود ولی د

تموزی النی که هر ساعت آن مانند يک روزساعتها ی طودان زندان فارغ نشده بود وبعد ازازباده نوشی با قومانهنوز
  . . .   .د همه يکجا ميرفتند وطوالنی می نم

ئت می آيند، تا اينکه ميدانستيم که امشب جناب شان هيفقط همين قدر. ياسی را نمی شناختزمانی هيچکس معاون سديرتا 
ته شد که تازه وارد روزی همه ی ما را به اتاقها قفل کردند وگف. برگشت ومعاون سياسی خود زندانی شدچرخ روزگار

 اورا نمی شناخت تا کسی. .  .  .  ميباشد  زرهدار15اسی قوای  تازه وارد بيامد وشنيديم که اوهمان معاون سيمی آيد،
ا باهويد. ميباشند زرهدار15رچمی معاون سياسی قوای محافظين زندان گفت که ايشان غالم فاروق خان پاينکه يکی از

رت م گرديد ونفکرده بوديم مجسرسای را که پشت سرهرکسی آن روزگار تلخ وساعتهای طاقت فشدن هويت وی، درنظر
کرد، ديگری لعنتش ميداد، وهم زمانيکه برای رفع ضرورت بيرون می آمد، کسی بسويش تف مي. همگان را برانگيخت

اوهمچنان سرافگنده راه ميرفت وحتی باال نمی . کسی نفرينش مينمود وبعضًا هم باسنگ ريزه ها بصورتش ميزدند
   ) 47( » .چه عذابها کشيده بوديمگريست، زيرا همه چيز روشن بود که او چه ها کرده بود وما ن

خی موضع گيری دوگانه ازرويدادهای مربوط به زندانيان سياسی درپلچرسلطانعلی کشتمند درمورد يکی ديگرسکوت 
ن سياسی صدنفر زندانيااو ازانتقال بيش از. دهای تاريخی منعکس ميسازداورا دربيان وبررسی رويداوتبعيض آميز

ان دهمزنگ به پلچرخی ورهايی تمام زندانيان جنايی آن دوران که به عنوان يک عمل زنددوران حکومت محمدداود از
مشارکت ه ،  جناح پرچم نيزچون دراين تصميم وفيصله ی ظالمان. انقالب و وطنپرستانه انجام يافت، سخن نمی گويد

 ودرحاليکه بسياری شان بودندلق به نهضت اسالمی يا اخوانيها عاسی که تمام شان متيبعدًا آن همه زندانيان س. داشت
راتيک خلق تيرباران دوره های حبس خودرا مطابق به فيصله ی محکمه سپری کرده بودند توسط حکومت حزب دمک

ز فيرها را توسط سيد عبد اهللا قوماندان زندان که خود آوا جمعی ده ها نفر زندانيان مذکوردرمورد قتل دستهحتی او. شدند
حق به جانب بودن قوماندان زندان دراين قتل نه ای که برای خواننده تصويری ازی به گوسطحشنيده است به يک تذکر

ز شبی ا« : می نويسد460واز آن رويدادمهم درداخل زندان درصفحه . دسته جمعی زندانيان ايجادشود، بسنده می کند
فردای آن شب خيلی محرمانه از . های پيهم وشديد گلوله ها درمحوطه زندان می پيچيدنيمه ها شب تا سحرگاه آواز فير

از . جمعی به پوليگون ببرندک بس نشانده بودند تا برای کشتارسربازان محافظ دريافتم که عده ای اززندانيان را دري
گذاشتند يجه نظم به هم خورد، زندانيان درمحوطه زندان پا به فرارقرارمعلوم چند تن ايشان مقاومت نشان دادند، درنت

گوشه وکنار پيدا  آتش گشودند وتا آخرين فرد را درهررئيس زندان برآنانمحافظين سراسيمه به دستورجستند، وپناه 
اهللا قوماندان زندان  سيد عبداز زندانيان اخوانيها برحمله چند تن زبعدها گفتند که حادثه مذکور پس ا. نموده شکار کردند

  » . بوسيله کارد دست داشته صورت گرفت
دوره حکومت محمددادود برای از زندانيان سياسی  قبل از نيمه های شب ده ها نفر1358وزای هشتم جدرپايان روز

سيد عبداهللا قوماندن ها حين بستن دست وپای شان دردفترآنزچند تن ا. به  پليگون پلچرخی انتقال داده می شوندکشتار
رساند وفرمان  با فير تفنگچه خود به قتل ميقوماندان زندان آنها را درداخل اتاق. زندان دست به اعتراض ومخالفت زدند

ی ميمانند که  نفر زنده باق30زندانی سياسی حکومت محمدداود تنها  نفر120ازميان بيش از . قتل سايرين را صادرميکند
سيزدهم جوزا برای کشتار نها درپايان روزآ. خی انتقال يابندنظر گرفته بودند تا به پليگون پلچربرای شبهای بعدی در

زندان صورت می درشب انتقال آنها که تحت نظارت سيدعبداهللا قوماندان . سوی پليگون پلچرخی انتقال داده ميشوندب
می کند با کارد مخفی کرده اش به جان ندزآخرين فردی که ازبرابرچشمان قوماندان عبورواليت کگيرد، سيد اکبر از

  .  وآنگاه سيد اکبر با همه همراهانش تير باران ميشوند.سيدعبداهللا ضربت وارد ميکند واورا نقش بر زمين ميسازد
عملکرد وبرخورد سيدعبداهللا قوماندان زندان پلچرخی با درمورد" سياسی ورويدادهای تاريخیيادداشتهای " مولف 

درحاليکه ميبائيست . زندانيان که هولناکترين کشتارهای جمعی در دوره قوماندانی او صورت گرفته است حرفی نميزند
. رويدادهای مهم درمبحث خاطرات زندان مورد توجه وبررسی قرارميدادن موضوع را به عنوان يکی ازديگرازاو اي
سيدعبداهللا ازغالمان حلقه بگوش ونوکر « :زندانيان پلچرخی درمورد سيد عبداهللا قوماندان زندان می نويسديکتن ازاما

. اول را داشته ورتبه لمری بريدمن يا بلوک مشرمی خواندودرکابل نظااصًال ازشهرقندهار. تره کی بود خاص الخاص
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او . شد وعذاب ميديدنجه می کم وروح آدمی وهر لحظه شرخی به محيطی مبدل گشت که درآن جسبا آمدن او، زندان پلچ
 ه کی راچند ساعته زندانيان را نظاره ميکرد واگرکسی نام تری مخفی می نشست ومنظره گشت وگذارجاهاساعتها را در

آن چيزيکه دم دستش می آمد لت وکوب ميکرد وفرياد  ميتاخت وتا ميتوانست اورا با هرسرشبه نادرستی ياد ميکرد بر
عزيزاهللا لودين را به جرم نادرست يادکردن  يادکرده است؟ چناچه يکبار داکترخلق را نادرستد که چرا نام رهبرمی کشي

سيدعبداهللا فريادزنان ميگفت که . تا سرحد مرگ لت وکوب کردينش نام تره کی با مشت ولگد وقنداق تفنگ خود ومحافظ
کند جابجا هالکش ميکنم وهيچ يکی اززندانيان حق ندارد که بسوی ه اند تا هرکسی خالف امرمن رفتارمرا دستورداد

ماه کسی تا مدت دوبا صدوراين امر. کمری خويش هالکش می کنمديوارهای زندان نظر کند واگر کسی را ديدم با سالح 
  . . .   .حق ديدن بسوی ديوارها را نداشت وتمام زندانيان سرهارا پائين افگنده راه می رفتند 

 زخمی به ميدان محبس های شبانه درزندان گرم بود، ناگهان سيدعبداهللا چون گرگوزها که صحنه ی کشتارروزی از ر
بعدًا نزد . زندانيان آمدند. طالح انقالبی اورا بشنونداتاق ها بيرون کشند وخطابه ی به اصدويد ودستورداد تاهمه را از

ان با حالت حيرت موظفين به سوی بالک ها شتافتند تمام زنداني. موظفين امنيتی رفت به آنها چيزی گفت که ما نفهميديم
دت باشد بايد  به دينداری وعباداده است تا تمام قرآن ها، جانمازها، تسبيح وهرآنچيزی که مربوطزده ديديم که اودستور

ودرميان بوجی ها انداختند وبردند وبعد ازآن بيانيه ی انقالبی قوماندان . تمامش را جمع کردند. نزد زندانيان جمع گردداز
چلی ناکام شدند وتلفات دادند ويشرا می گيريم زيرا رفقای ما درما ازشما انتقام برادران چلی خ:" زندان آغاز شد که گفت

. رچم سرخ انقالب تا شما به پای نشان خلق ورهبر خلق سجده نکنيد محال است که اززندان رها شويدقسم به پ. . .    . 
   ) 48( »  . . .   . چيديم  که شما بدان عقيده مند بوديد برراواين خرافاتی 

  
  
  

  
  با تحليل های ناهنجار      روزگارناهنجار                
ظاهرًا به " روزگار ناهنجار" خرين بخش جلد دوم کتاب را درعنوان آ" تاريخیشتهای سياسی ورويدادهای ادياد" لفمؤ

وادث حگنده ونامنظم طی ده فصل جداگانه صورت پرافيظ اهللا امين اختصاص ميدهد اما بحاکميت انحصاری ح
ناهنجار، رروزگا" اودرحاليکه زيرعنوان. ان وبررسی ميکندوبعد ازآن بيورويدادهای مختلف را قبل ازحاکميت مذکور

 پنجشيری وحفيظ اهللا امينستگيراين بخش، برداشت های خود، دمينويسد ولی درپيشگفتار" ين براريکه قدرتحفيظ ا هللا ام
که به جای کودتا وانقالب برگزيده است " قيام نظامی " توضيح ميدهد وازاستدالل خود درمورد نامرا ازکودتای ثور

 واشتباهات رژيم حزب دمکراتيک خلق را با بيدادگری واختناق آن به وسپس درفصل اول ودوم ادعا. سخن ميگويد
حادثه غصب قدرت انحصاری حفيظ اهللا امين موضوع اصلی اين بخش صحبتی صل ششم ازمولف تا ف. بررسی می گيرد
 اول را می نويسد درفصل) بخش ششم( خرين بخش جلد دوم  با چنين پراگندگی مطالب ومباحث آاو که. بميان نمی آورد

بدون . سف می خواندقابل تأديگرخود آنها ومنابع  ازودوم فقط به اشتباهات رژيم خلقی، ورهبران آنرا به نقل قول هايی
باهات را به بحث وبررسی بگيرد ومسئوليت خودرا به عنوان يکی آنکه انگيزه ها، داليل وعوامل اصلی اين اشت

لف وازسوی ديگرمؤ. اين مورد ادا نمايددررژيم حزب مذکورسسين حزب دمکراتيک خلق ويکی ازرهبران عمده ازمؤ
عليه افغانستان ومردمش اتيک خلق برهبری تره کی وامين راموصوف ابعاد وعمق جنايت حکومت حزب دمکر

به شوروی،  اران آنواتکای روزافزون رژيم وسردمدازوابستگی . بصورت واقعی واصلی بيان وبررسی نميدارد
با اعزام مشاورين وسها به ادارات ملکی ونظامی کشورنستان وازتسلط راکو درامورداخلی افغ مس یازدخالت فزاينده

حق را به حيث يک روشنفکر سلطانعلی کشتمند هيچگاه اين . درطول حکومت تره کی وامين حرفی بميان نمی آورد
امکانات نظامی به رژيم تره وتبعه ی افغانستان به خود نميدهد که مسکو ودولت کمونيست شوروی را باارسال سالح و

ئول اختناق، بيداد، سرکوب وکشتار اح خلق برهبری تره کی وامين را مسدرحاليکه حکومت جن. کی وامين محکوم نمايد
معرفی می کند واين را ميداند که آن همه امکانات نظامی ومالی مسکو درهمين جهت مورد استفاده تره کی وامين قرار 

ی محکوم کردن شوروی بابيان اينکه رهبران حزبی ودولتی شوروی ازاشتباهات رژيم او برعکس به جا. ميگرفت
حتی « : مينويسد486ودرصفحه . ناراض وشاکی بودند، به دفاع ازمسکو درتقويت رژيم تره کی وامين می پردازد
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ميدادند، رون ترديد رژيم را همه جانبه موردعنايت وحمايت خويش قرارهبری حزبی ودولتی اتحادشوروی که بد
واز بی کفايتی ها، اشتباهات وغلطيهای رژيم ناراضی وشاکی  وناکام، خشونت بار واختناق آميزازسياست های نادرست

  »  .بودند
، اظهارات او را  حفيظ اهللا امين وعملکردهایهمچنان او به جای شناخت عوامل وريشه های اصلی بيانات

آنگونه که .  وسطح نازل درک موصوف از شناخت جامعه تلقی ميکندالفزنيهاموردروياهای کمونيستی اش ناشی ازدر
حفيظ اهللا امين دربيانيه عوامفريبانه خويش درباره « : مربوط به فصل اول بخش مورد بحث می نويسد481درصفحه 

 تحت رهبری! اين است ای شهدای قهرمان:"  چنين اظهارداشت1978 اکتوبر 25خاطره شهدای سوم عقرب به تاريخ 
کبير وقهرمان خلق رفيق بررخ وگلگون را که شما به آرمان آن جان سپرديد، بدست رهافتخار شما بيرق سزب پرح

اين است حزب پر . ثبت نمودنورمحمدتره کی درفضای انقالب افغانستان برافراشته شد وتاريخ پرشکوهی را به خود 
فرد ازفرد تحقق کامل زمينه اعمارجامعه بدون استثمار وبه خاطر شما شهدای قهرمان انقالب خلقی را انجام دادهافتخار

ميرود وبزودی تحت شعار  با سربلندی واطمينان به پيش آيدئولوژی دوران ساز طبقه کارگرمطابق قوانين عام وخاص،
ازهرکس مطابق تحقق شعارکارش زندگی خواهد کرد تا به خاطر مطابق استعدادش وبه هرکس مطابق ازهرکس

  .کس مطابق نيازش مبارزه نمايداستعدادش وبه هر
.  درک ازشناخت جامعه والفزنيهای وبلند پروازيهای القيدانه بودمسئوالنه نماينگر سطح نازلات غيراين چنين اظهار

به جامعه کمونيستی را گويا تحت پوشش شعارهای عه سوسيالستی وگذارربيانييه متذکره خويش ساختمان جاموی د
ما ميخواهيم : بيانيه های ديگرخويش مطلب را چنين بی پرده بيان نموده بود ودريکی ازکسيستی پنهان کردمعروف مار

ن جامعه سوسيالستی را درافغانستارکه با ازبين بردن پايه های سياسی، اقتصادی وآيدئولوژيکی فيوداليزم مستقيمًا اعما
 به اعمار جامعه فاقد ازاستثمارفرد ازفرد ه خلق مادراين هيچ جای ابهامی وجود ندارد وکامًال واضح است ک. کنيمآغاز

  » .جهت جامعه فاقد طبقات به پيش ميرودنددرافغانستان ودر
درحاليکه حفيظ ا هللا امين نه آنچنان کودن ونادان محسوب می شد که نتواند جامعه خودرا درک کند ونداند که مردم 

امين دقيقًا آن اظهارات وساير . مسئوالنه نبوديزغيرد وفرهنگی هستند واظهارات او نافغانستان دارای چه دين، اعتقا
وارائه شابه را آگاهانه ومسئوالنه ابرازرهبران هردوجناح خلق وپرچم حزب دمکراتيک خلق اظهارات وبيانيات م

وازاين . دحزب ، آيدئولوژی وباورهای حزب خود احساس مسئوليت داشتنچون آنها قبل ازهمه دربرابر. رندميک
 اگر اظهارات حفيظ اهللا امين .نظروعملکردی را با توجه به آن باورها وآيدئولوژی انجام ميدادندار، ابرازروهرگونه اظه

جناح پرچم را مولف  بود پس اظهارات ببرک کارمل رهبرمسئوالنه ونمايانگر سطح نازل درک او ازشناخت جامعهغير
مولف مذکور، جامعه را معياری برای تشخيص گرچه ارزيابی ميکند؟ وا"  تاريخیيادداشتهای سياسی ورويدادهای" 

نجيب يرد، اظهارات ببرک کارمل ، داکترمی گسئوالنه بودن اظهارات آن درنظرموغيرسطح نازل درک حفيظ اهللا امين 
سته آن همسانی نداشت بلکه ااهللا وعملکرد آنها وجناح پرچم بعد ازدوره ی تره کی وامين نه تنها که باجامعه، باورها وخو

.  را نقل می کنيمبگونه مثال دو نمونه ای اظهارات ببرک کارمل ونجيب اهللا. عکس کامًال با آن متناقض ومتضاد بودبر
 لنينيزم -رکسيزمااگر به آيدئولوژی م! به شما ميگويم رفقاء: " اعضای حزب دمکراتيک خلق ميگويد کارمل دربرابر
نجيب و داکتر" .مطالعه ميکنمشويد به جرئت بگوئيد که من هنوز شما نيست که حزبید هيچ اجباری بريايمان راسخ ندار

اجرای وظيفه  سربازان انترناسيوناليست بعد از« :ت خروج آخرين سربازان شوروی گفتاهللا درمحفلی بمناسب
  . . .عودت مينمايند انترناسيوناليستی شان 

تعظيم فرود بخاطرمهربانی وانسانيت شما سر فرزندان شجاع کشور لنين به خاطرمردانگی وشجاعت وهم شماما دربرابر
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. ندن درافغانستان حکومت آيدئولوژيک برمبنای آيدئولوژی آن حزب تشکيل داده بودهبران آحزب دمکراتيک خلق ور
زب کمونيست آيدئولوژی که نه به مردم وجامعه افغانستان بلکه به ح.  لننيزم بود-آيدئولوژی حزب، آيدئولوژی مارکسيزم

قاد وباوربه تآنها با اع. آيدئولوژی که با جامعه وفرهنگ جامعه ما متضاد ومتناقض بود. درشوروی تعلق داشت
اظهارات وعملکرد خودرا برمبنای . ميبردندسر مردم بههنگ مردم خود، دربيگانگی ازراعتقاد وفآيدئولوژی بيگانه از

معياراصلی .  وفرهنگ جامعهمبنای باورها، خواستهاميکردند نه برود می ريختند وعمل آيدئولوژی وباورهای حزب خ
يدئولوژی حزب حزب وآ. ه نگاه سياه وسفيد داشتندوبسوی جامع. حزب شان بودواقدامی آيدئولوژی برای سنجش هرکار

  .کردندآن را سياه می نگريستند ودشمن تصورميازآن وبيرون ازند وهر چيز وهمه کسی ديگرغير سفيد می پنداشتخودرا
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بی " زل درک خويش ازجامعهسطح نادر" ود دودهه قبل به قول کشتمند حفيظ اهللا امين دردوران حاکميت وقدرت خاگر
آيدئولوژی واهداف حزب خود سخن ميگفت، اما سلطانعلی کشتمند اکنون ودودهه بعد دردوران شکست وغربت، پرده از

عينک همان آيدئولوژی حزب به بحث وتحليل می  را ازدرحاکميت حزب دمکراتيک خلقحوادث ورويدادهای گذشته 
. کشيده است وازپس آن عينک فقط چيزی را می بيند که آيدئولوژی حزب برای او دردهه های  گذشته به ترسيم گيرد

دخالت شوروی دردوره حکومت تره کی وامين سخن ميزند، نه ارسال امکانات نظامی ومالی را واين جا است که نه از
نظامی واشغال قوای  پرچم بکارگرفته ميشد ونه تجاوزند که جهت سرکوب وکشتار حتی جناحکی وامين تقبيح ميکبه تره 

ازهمين جهت حزب دمکراتيک خلق ورهبران آن از تره کی تا امين و ازکارمل . خواندمی شوروی را تجاوز واشغال 
مردم زدند وبا د دست به سرکوب وکشتاردرشوروی بوتانجيب برای حاکميت حزب خود که همان آيدئولوژی حاکم 

عوامل وانگيزه های اصلی تره کی، . سرکوب وکشتار خواستند تا حکومت آيدئولوژيک خودرا درکشور مسلط بسازند
درسرکوب وکشتارمردم بايد دروابستگی آنها به نيروی بيگانه، آيدئولوژی بيگانه، ومنافع امين وبعدًا کارمل ونجيب را 

گ واشغال درافغانستان يک دهه جنروسها نيزبعد از. ز شناخت جامعهنها ا نه درسطح نازل درک آانه سراغ کردبيگ
مردم وجامعه شان دريافتند  بيگانگی رهبران حزب مذکور را ازحزب دمکراتيک خلق ورهبران آن ايندرحمايت از
خلق سخن  ازکوشيدند به نمايندگیرهبران حزب دمکراتيک خلق همواره مي« : جنرال الکساندر ليخافسکی. وبيان داشتند

بودند وبه مگردرعمل ازمردم دور. نافع آنها جان فشانی ميکنندمايل داشتند نشان دهند که به خاطربگويند ودرحرف تم
  حزبی های عادی دوربودند رهبران حزب دمکراتيک خلق از. دندآرمان ونيازهای آن بی تفاوت برخورد ميکر

ردند باآدم ها به عنوان عامل انسانی مجرد برخورد ميک. نها بهره برداری ميکردنداری آبيشرمانه ازميهن پرستی وفداکو
 با نيروی سرنيزه واختناق دولتی را که بوجود آورده بودند.  درعمل پياده ميساختندوانديشه های خودرا ازراه زور

درپيشگاه مردم مسئول وپاسخده . ده بودندمردم آنها را برنگزي. خلق بيگانه بودندنها خود ازآ. ا ايستاده بودسرپدرکشور
   ) 50( » . . .   . نبودند 

 امين را به اهللاومظالم جناح خلق به خصوص حفيظ لف درتمام بخش ششم که ازروزگار ناهنجار صحبت ميکند، فشارمؤ
. پايه سخن ميزندهمه برجسته ميسازد ودراين مورد باگزافه گويی، مبالغه واظهارات غيرواقعی وبی جناح پرچم بيشتراز

ن وسربه نيست شدند به چندين شمارپرچميها ئيکه دردوران حاکميت رژيم، ناپديد، تيربارا« :  می نويسد500اودرصفحه 
  » .تن می رسدهزار
حتی وی تالش ميکند .  نمی برد نامتيرباران شده توسط جناح خلق چند صدنفر آنرا همازاين چندين هزارتن پرچمی اما او

 يافت وازنويسندگان ومحققان سقوط شوروی انتشارحرم حزب کمونيست شوروی که بعد ازاسناد م ازل هايیتابه نقل قو
 سربه نيست شدن هزاران بدهد اما درآنها نيز هيچ نشانی ازادعای اعدام هزاران پرچمی را مستند ودرست جلوه ديگر

دراين سند ازقول الکسی « :می نويسد 502نگونه که درصفحه آ.  خلق ديده نمی شودعضوجناح پرچم توسط جناح
يبًا تمامی رهبران نه تنها رده باال، رتق) رهبران خلقی( ايشان « :گفته می شود) شوروی( کاسگين صدراعظم ان کشور 

  . . . بلکه حتی رده متوسط گروه پرچم را نابود کردند 
حزب کمونيست شوروی ته مرکزی همچنان بوريس گروموف سند ديگر سری را که برای مطالعه بيروی سياسی کمي

دفاع وپونومريف رئيس شعبه س کميته امنيت دولتی، گروميکووزير امورخارجه، اوستينوف وزيربوسيله اندروپوف رئي
دربخشی .  تهيه شده بود، درکتاب خويش اقتباس کرده است1979مناسبات بين المللی حزب کمونيست بتاريخ اول اپريل 

ارهای حزبی برکنار کان گروه پرچم يا نابود شده يا ازبرجسته ترين رهبر:"  . . .  ه استچنين آمد ) 34ص ( ازآن سند
  » ." ارتش ودستگاه دولتی رانده شده اندگرديده ويا از

 واگر . نابودی تمام رده باالی پرچم به معنی قتل واعدام تمام اعضای دفتر سياسی وکميته مرکزی جناح پرچم است
ن درشماره شود بصورت قطع اعضای دفتر سياسی آهبران رده دوم جناح پرچم قرارداده اعضای کميته مرکزی درر

درحاليکه سلطانعلی کشتمند اسنادمذکور . رهبران باال ويا به قول سند دومی برجسته ترين رهبران پرچم محسوب ميشوند
ازاعضای دفترسياسی جناح پرچم ام را شاهد تائيد قتل واعدام هزاران عضوپرچم ورهبران پرچم ارائه ميکند، اما هيچکد

خبرنگار " رنیجورج آ" هزاران اعدامی عضوپرچم به اوبرای اثبات آمار. دام نگرديدندتوسط حکومت جناح خلق اع
 کشته شدگان پرچمی را ازسوی مارآن قسمت نوشته او که اما به جای نقل قول از آ. ل ميشودمتوسراديو بی بی سی نيز

به تصفيه اداره، موسسات خلقيها آغاز« : می آورد501رصفحه نوشته ی او را دشی ديگرازخبيان می کند، ب هاخلقي
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عده زيادی ازکاربرکنارساخته .  را ريشه کن سازندمخالفين بالقوها وارتش کردند تا پرچمی ها وديگرتعليمی، حرفه ه
  » . . .  راافشانمايند ی های ديگرديگر شکنجه شدند تا نام پرچمشمارزيادی زندانی گرديدند وشمار. شدند

تصفيه « :واعدام شدگان جناح پرچم توسط رژيم تره کی وامين مينويسددرمورد تعدادزندانی " جورج آرنی"درحاليکه
که برای مدت زيادی به قول راجاانور. غاز گرديدش آعمومی درحکومت، پوليس، وزارت داخله، اطالعات دولتی وارت

صدو پنجاه وچهارصد تن پرچمی بعد ازکشف توطئه روزهای عيد وارد زندان وددرزندان پلچرخی کابل بود، حد اقل 
   ) 51. ( پرچمی وستمی اعدام گرديدند

.  نفر زندانی پرچمی را مينويسد195سلطانعلی کشتمند با وجوديکه به حافظه ی خود ورفقايش فشارمی آورد فقط اسم 
اران نفرنمی اعضای مجموع جناح پرچم درآنزمان به هزواودرحالی ازسربه نيست شدن هزاران پرچمی سخن ميزندکه 

ومحققين داخلی وخارجی اعضای هردو جناح پرچم وخلق حزب دمکراتيک خلق نويسندگان حتی بسياری از. رسيد
« :می نويسد" هنری برادشر. "تن وانمود ميدارند ای آن حزب درغصب قدرت به کمتر ازپنج هزارافغانستان را تا کودت

يکهزار يا يکهزارو ظمی دوهزاروپنجصد و پرچم ممکن ازاعدرهنگام کودتای ثوربطور) ناح خلقج ( حزب خلق
اسی محمدداود درآن يخوف تفتيش پوليس سيست زيرا دفترها ولستهای آنها ازاين ارقام روشن ن. پنجصد عضوداشتند

، تعداد اعضای حزب زياد تر هنگام يامخفی گرديده يه از بين رفته است ودرادعاهای که بعد ازکودتا صورت گرفت
   )52( » .وانمود گرديد

نفوذحزب دمکراتيک خلق افغانستان درمحدوده ی تنگ روشنفکری « :محقق فرانسوی اظهار ميدارد" اليويه روا"
   ) 53( »  .عضوداشت احتماًال کمی بيشتراز پنجهزار1979انده ودرباقيم

  
  
  

  ؟!اهللا امين نگونی حکومت حفيظ  وسرکميته ی مخفی پرچم      
فصل سوم بخش ششم را باادعای نقش اساسی واصلی جناح پرچم " يادداشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی" مولف 

 پرچميها برغم تمام دشواريهای ناهنجار، بيدادگريها ودست« :درسرنگونی حکومت حفيظ ا هللا امين اينگونه پايان ميدهد
پرخروش آشکار ، برای يک لحظه ازپا ننشستند وازپيکارن ودارودسته اشواختناق امي رژيم تروراندازی های بی پايان

اين کار زار پر طالطم، خود فصل درخشانی ازحماسه ها . وپنهان برپايه آرمانهای عادالنه خويش دست نکشيدند
ی درتاريخ حزب دمکراتيک خلق ميته مخفی حزب است که جای ويژه اورخدادهای فراموش ناشدنی به رهبری ک

 بموازات مقاومتها وخيزشهای توفنده مردمی وکمک ن بنياد باهمکاری بخشی از خلقيها،هميداردو فقط بر انستانافغ
وسرنگونی امين ازهم پاشيد وموجب فروپاشی شيرازه نظام خدعه وستم او اتحادشوروی بود که طلسم دم ودستگاه 

های نخستين حکومت کراتيک خلق درروزای حکومت حزب دمنهاوبعدًا درفصل چهارم ازفرما»  .شخص وی گرديد
به بررسی يد مخالفتها را عليه رژيم درکشورودرفصل پنجم تشد. ومخالفت جناح پرچم با نحوه تطبيق فرمانها سخن ميزند

نام ميگذارد "  اختفاءدوران"  مخالفت ومقاومت جناح پرچم را  محوری واصلیميگيرد وبازهم دراين بررسی، نقش
دوران « :  می نويسد540ين دورانی گويا مقاومت پرچمی ها عليه حاکميت جناح خلق درصفحه گيهای اودرمورد ويژ

  مبارزه اين. ه وتعين کننده داردتاريخ تکامل وبقای حزب جايگاه ويژ در1979 -1978مبارزه مخفی پرچميها در سالهای 
 ها بمبارزه مخفی متشکل پرچمی. آفرين بودخشان وافتخاروازسوی ديگر، درازيکسو خيلی سهمگين ودشوار

وپرمخاطره هنگامی روآوردند که سياست اختناق وپيگرد ازسوی رژيم به سردمداری حفيظ اهللا امين بگونه فزاينده ای 
بزرگی از ن مبارزه، شماردرجريان آ. ، بود ونبود مطرح استنان درک کردند که مسئله مرگ وزندگیآ. تشديدگرديد

آزادی وعدالت جان سپردند، رمانهای واالی خويش برای ته ی پرچمی در راه آان ازجان گسيخبهترين پيکار جوي
ن امکان دستگيری، بازداشت آفشار ويورشهای بيرحمانه رژيم، هردرتحت .  شکنجه وسربه نيست شدندزندانی،

آنرا درجريان برای يک لحظه برزمين ننهادند تا وتيرباران شدن فعاالن پرچمی وجود داشت؛ ولی آنان، پرچم مبارزه را 
  ».ن نقش اساسی داشتند، برافراشتند که خود درآ1979روزهای ماه دسمبر خرين حوادث آ

بيان ميدارد فقط توزيع " افتخار آفرينی مبارزه ی پرچميها دردوران اختفاء" قول خود از لطانعلی کشتمند بهآنچه را که س
جبهه ی مقاومت عليه حفيظ اهللا امين دارد ونه دست به کدام پرچم دراين دوره نه کدام . شبنامه ها واوراق تبليغاتی است
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پس آن نقش اساسی را که پرچميها درجريان .  شورش وقيام مسلحانه ميزند ونه ازتوانايی چنين کاری برخوردار است
 ا چند شهر وچند واليت درجهت سرنگونی حکومت حفيط اهللا امين ايفاکردندچه بود؟  آي1979حوادث روزهای دسمبر 

فرقه يا فرقه های نظامی را درکابل به تصرف سلطه ی حکومت حفيظ اهللا امين خارج کردند؟ آيادرآن روزها کشور را از
 ودرجنگی با نيروهای امين به پيروزی دست يافتند؟ وقتی چنين چيزی هايی وجود نداشت ومقاومت دخود درآوردن

ئی ميتوان پذيرفت که پرچميها با توزيع شبنامه نقش اساسی مسلحانه بوقوع نپيوست، با چه استدالل ودرک منطقی وعقال
  درسرنگونی حکومت حفيظ اهللا امين ايفا کردند؟ 

سلطانعلی کشتمند برای اينکه ادعای ايفای نقش اساسی پرچم درسقوط حکومت حفيظ اهللا امين را موجه ومنطبق به 
وتوافق .  مبنی برکنار زدن امين ترديد می کندواقعيت جلوه داده باشد، موضوع هدايت رهبران مسکورا به تره کی

«  : می نويسد555اودرصفحه . حقيقت می خواند درمسکو باوساطت شورويها عاری ازومالقات ميان تره کی وکارمل را
می شود درمسکو درمورداينکه گفته . شدت اختيارکرد)  ازهاوانا( تنش ميان هردو جناح، بويژه پس ازبازگشت  تره کی 

خلقی مسئله تازه نبود که با بازگشت تره کی بوجود آمده زيرا تشديد تنش ميان دوجناح .  حقيقت نداردکرده باشند،مالقات 
ميزی را سازمان داده باشند که نتايج آن پيش بينی شده نمی توانست وامين حتمًا د يا شورويها چنان مالقات تحريک آباش

  »  .ازآن مطلع ميگرديد
سکو درتجاوزنظامی به افغانستان غزض سرنگونی حفيظ اهللا امين ونصب ببرک کارمل درحاليکه تصميم بعدی م

نظامی واشغال افغانستان مسکو وقتی تصميم به تجاوز.  دارددرحاکميت ، ريشه درمذاکرات وتوافقات مسکو باتره کی
گذاشتن امين به تشکيل  کنارره کی هدايت داده بود تا بامسکو به ت. شد گرفت که تره کی درتطبيق دستورات مسکو ناکام

تره کی به جای . اما حوادث درکابل برخالف ميل و برنامه مسکو انکشاف کرد. حکومت مشترک باجناح پرچم بپردازد
کو راهی باقی نماند که وظيفه ی وبرای مس. پرچم، خود رانده شدراندن امين وتشکيل حکومت مشترک با کارمل وجناح 

برخالف سلطانعلی کشتمند . گيرد وبرای سرنگونی امين ونصب کارمل قوای نظامی بفرستدناتمام تره کی را به عهده ب
دستورداد تا امين را کو تره کی را برانگيخت يا دقيقترکليه نويسند گان ومحققان داخلی وخارجی به اين باورهستند که مس

« :می نويسد" ر پنج قرن اخيرافغانستان د" مولف .  کارمل حکومت مشترک تشکيل بدهداز قدرت کناربزند وبا
لی تفصيل مذاکراتشان ع. کردتره کی بابرژنف رئيس دولت شوروی درمسکو مالقات ومذاکره ) از هاوانا( دربازگشت

نشر نشده، اما آنچه درآنوقت درکابل جلب توجه کرد عکسی ازاين ت دراتحاد شوروی هنوزاغم آزادی نسبی مطبوعالر
خارجه شوروی وترجمان دريک سمت  يافت وبرژنف را با گروميکو وزيرانتشار ثورالقات بود که درجريده انقالبم

ازآنجا که دراين . نشان ميدادنها به شکل وقيافت شخص متهم وزيراستنطاق درسمت ديگرميز وتره کی را يکه وت
اضحًا ين عکس که و طبعًا اين سوال دراذهان مطرح شد که چرا ابا تره کی همراه بود،رخارجه نيزمسافرت شاه ولی وزي

 زده شدکه زمام داران شوروی می حدسچنين . انتخاب گرديدبرای رئيس دولت توهين آميزبود، بويژه برای انتشار
ازآن آگهی که هيچ شخصی حتی وزيرخارجه او) ستوربدهنديا به اود( خواستند مطالبی را با تره کی درميان بگذارند

بعضی . انتخاب کردائين آوردن مقام تره کی برای نشرکس مذکور را به غرض پنيابد وحفيظ اهللا امين بادرک اين نکته ع
حوادث . مقامات شوروی صورت گرفتدربين تره کی وببرک کارمل بدستورها مدعی اند که دراين وقت مالقاتی هم 

کاری با ببرک همبعدی نشان داد که خواه چنين مالقاتی رخ داده وخواه نداده بود، درهرحال شورويها تره کی را به 
    ) 54( »  .ساختندودوری امين وادار

نورمحمد « :ازگفتگو وآشتی تره کی وکارمل درمسکو سخن ميگويدنبی عظيمی عضوارشد جناح پرچم نيزجنرال محمد
رهبران شوروی قرار بال گرم برژنف وسايرکنفرانس هاوانا، درماسکو توقف کردوبا استقتره کی بعد ازشرکت در

جنگ های سرتاسری ومزمن مجاهدين با دولت افغانستان صحبت کردند وبرژنف اره ابعاد وسپس منظرآنها درب. فتگر
 که درهمين هنگام ببرک گفته ميشود. اورا متوجه خطری ساخت که دربازگشت ازطرف امين متوجه وی خواهد بود

   ) 55( »  .درشوروی بود ونورمحمد تره کی با وی مالقات وآشتی نمودکارمل نيز
رزدن امين سخن ادرمذاکرات مسکو وبرنامه ی کن ازموجوديت کارملمحققين افغانستان شناس خارجی نيزسندگان ونوي

ازنويسندگا ن افغانستان شناس غربی همه دراين مورد " جورج آرنی" ، و"هنری برادشر" ، "انتنی هايمن. " می گويند
چم که ببرک کارمل نام داشت، هنگام آمدن تره کی ازهاوانا درحال تبعيد پررهبر« : می نويسد" آرنی. " دارنداتفاق نظر 

. رهبر افغانی مذاکرات مخفی ئی را سازمان دادند برژنف واندری گرميکو بين اين دو.به مسکو، درهمانجا بود
ن توافق بعمل آمد که وحدت حزب دمکراتيک خلق چه طی آ. کرات يک پيروزی بزرگ بودازنظرمسکو آن مذا
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را به حيث صدراعظم اشغال نموده ومقام دوم را درحزب اختيار  اعاده گردد وکارمل بائيست جای امين افغانستان بايد
تعقيب هدف درازمدت مسکو که به خاطر. عيد ديپلوماتيک بفرستندگروميکو به تره کی مشوره داد تا امين را به تب. کند

بعد . بايد شامل اشخاص خارج ازحزب ميبوددرکابل يک حکومت ملی دمکراتيک برقرار شود، نصف وزيران کابينه 
وقت آن : " قات کرد گفت افغانی که درميدان هوايی با آنها مالنازآنکه مذاکرات به پايان رسيد تره کی به گروه محصال

   ) 56( »  .شر پشه يی خودرا نجات داد که خواب شبانهء حزب را ناراحت ميسازداست تا از
پاشی شوروی درمورد افغانستان نوشته اند نيز برخالف سلطانعلی کشتمند سخن نويسند گان روسی که بعد از فرو

علوم تاريخ واستاد دراکادمی نظامی ارتش شوروی وآموزشگاه های عالی کی دکتور در" والديمير پالستون. " ميگويند
دراواخر « : يسدکرده، می نوکه سالهای زيادی درافغانستان کارشرق شناس روسی " والديميراندريانف" جی بی و 

 راهاودر. د به هاوانا پرواز کرد تره کی برای اشتراک دراجالس سران دولتهای نامتعه1979آگست وآغاز سپتمبر 
" انپرچمدار" و شنودها، پيرامون برکناری امين وائتالف خلقيها و روند گفتدر. بازگشت با کارمل درمسکو ديدارنمود

هنگاميکه . زاعضای رهبری حزب کمونيست اتحادشوروی حضورداشتندتنی چند ادراين ديدار. سازش صورت گرفت
تنتد، اوبا تصميم رها ارانه ی امين دردسترس تره کی گذاششورويها مدارک ترديد ناپذيری درباره ی رفتارهای جنايتک

طريق سيد ازنشستن هوا پيما به کابل ازاطالعات درباره اهداف او پس مگر . کابل شدررهسپا" شاگردوفادار" شرشدن از
   ) 57( » . . .  . داود ترون به امين رسانيده شده بود 

فشار پيوسته ی نورمحمدتره کی زير« :  می نويسندازدانشمندان انيستيتوی تاريخ نظامی فدراسيون روسيهگروه ديگر
تصميم . هداتحاد شوروی حاضر گرديد با گروه ببرک کارمل آشتی نمايد وبا اشتراک پرچم حکومت ائتالفی تشکيل د

حزب دارد که نه آشتی ميان شاخه ها درمی پن" انتونی آرنولد" اسی کنار زده شود مگر يگرفته شد امين ازصحنه س
به گفته او اتحادشوروی راه . دمکراتيک خلق، نه نابود ساختن امين اوضاع را نمی توانست ازريشه دگرگون سازد

گرديد به زودی اوضاع چنان ناپايدار: رد می نگا"آرنولد. .  .  " يد بيرون رفت ازماجرا را تنها درمداخله نظامی می د
درپايان دوره ی حکومت تره کی بارديگر . کمک به اتحاد شوروی روآوردمحمدتره کی ناگزير گرديد به خاطرکه نور

   ) 58( » . کردندتره کی وکارمل درمسکو ديدار. آمدکارمل به روی صحنه سياست 
دد اما ظاهرًا با خون سردی درص. خشمگين وسرخورده شدندازغلبه ی امين به تره کی بسياررهبران شوروی درمسکو 

انتصاب قتل تره کی تنها . داختن امين وايجاد حکومت مشترک تره کی وکارمل بودنتطبيق همان پالن قبلی سرنگون س
 چگونه صورت گرفت؟                                    اما اين جابه جايی ونصب کارمل به جای امين. داد درپيش روی روسها قرار راکارمل

انجام نقش اصلی واساسی دراين مورد ازسوی کميته مخفی پرچميها به ادعای کشتمند فقط افسانه ای ساختگی وخنده دار 
نويسنده ومحقق هيچ . سخن ميگويد ازچنين افسانه ایوحتی درميان رهبران واعضای بلند پايه ی پرچمی تنها او. است

کميته مخفی پرچم وجناح پرچم "نقش تعين کننده ای" اسناد وشواهدی تاکنون ازايفای وهيچ داخلی وخارجی ديگر
  .درسقوط حفيظ اهللا امين حرف وحکايتی ندارد

درا درشوروی دوستی فريادخوحفيظ اهللا امين بعد ازقتل تره کی بانگرانی باطنی اما با پررويی واطمينان ظاهری دادو
ازمسکو خواسته بود تا قوای محدود نظامی به افغانستان گسيل بدارد،  اوکه باتره کی درگذشته به تکرار.کردبلندتروبيشتر

امين ازورود .  کامل قدرت حزبی ودولتی اين تقاضا را باحرص و ولع به حد التماس باال برد یبعد ازقتل تره کی وقبضه
جاهدين  مقابله با مقاومتهای روبه گسترش مو. شده ی مسکوجلب اعتماد خدشه دار: تومنظورداشقوای شوروی د

 نورمحمدتره کشته شدنبعداز« : لق دراين مورد می نويسداعضای ارشد حزب دمکراتيک خآنگونه که يکی از. درکشور
قطعات محدود " تقاضای اعزامکه ازناحيه ی اختالفات شديد داخل حزبی وعدم اعتماد دوباره آنها  کی ، حفيظ اهللا امين

وسها درقبال اعزام را به افغانستان تجديد نمود واين تقاضا ازجانب کريملين با درنظرداشت اهداف خود ر" نظامی
سقوط وکشته ليرتبه زمان حاکميت او که بعد ازعايظ اهللا امين وماموريک تن ازهمرزمان حف. تائيد گرديدسپاهيان مذکور

ايد به اساس اين ب:"  زندانی بود به نگارنده گفت مدت ده سال را به عنوان همکاراوسط ارتش سرخشدن حفيظ اهللا امين تو
به . آنها استفاده ميگرديدزم ازتن ازمنسوبان اردوی شوروی درميدان هوايی افغانستان جابجا ودرمواقع الپيشنهاد ده هزار

   ) 59( » . ميرفتبکار" محدود نظامی اتحادشورویات قطع" همين سبب دربيانيه ها واسناد هردو جانب فورمولبندی 
تره کی وامين برای اعزام نيرو پاسخ عملی نداده بود وتنها با ارسال اسلحه کو تا آنوقت به تقاضای مکررمسهرچند

وتجهيزات نظامی واعزام مشاورين نظامی به آنها درمسند قدرت ياری ميرساند، اما تقاضای مصرانه ی امين اين بار 
آنها به خواست امين پاسخ مثبت .  با راهبرد جديد رهبران کرملين جهت سرنگونی حاکميت او محسوب می شدمنطبق
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رفت وآمد هيئت های .  درشوروی آغاز شد1358ارتش سرخ به افغانستان ازاواخر عقرب مقدمات تجاوز. وعملی دادند
مين که ظاهرًا به تمام خواست های رفيقان شوروی حفيظ اهللا ا. بلند پايه نظامی وامنيتی شوروی به کابل افزايش يافت

خويش بدون چون وچرا لبيک ميگفت با دلهرگی واظطراب باطنی درصدد تامين روابط با پاکستان ونزديکی باگلبدين 
اما مسکو اجازه . داشتن اقدام خود به زمان طوالنی نيازدرحاليکه او برای پختگی اي. حکمتيار رهبرحزب اسالمی برآمد

حاکميت خود ا هللا امين درمدت کوتاه يکصد روز حفيظ. بگيردمان مورد ضرورت دراختيار وی قرارداد تا چنين زنمی 
ونيت مصئونيت، قانشعار. اثری متوسل شدغرض جلب حمايت مردم وکاهش قيامهای مسلحانه به اقدامات بی ثمری وبی 

نمای ساختمان وزارت داخله آويخت وجنايات قتل سياسی را درزندانی سربه نيست شده  هزار12ليست . وعدالت سرداد
  . آنها را که خود وتره کی انجام داده بود به گردن تره کی انداخت
حفيظ اهللا امين که درتمام مصاحبه ها وبيانات ازدوستی . ورود قطعات نظامی شوروی تا اواخر دسمبربه کابل آغاز شد

ا به سمع وپذيرش هرتوصيه هردو گوش خودرميگفت، ديگرشايبه ی شوروی وکمک های عظيم کشورشوراها سخن بی 
 کارمل باقتل -علی الرغم آنکه او نقشه وپالن مسکورا درتشکيل حکومت مشترک تره کی. نها آماده کرده بودآودستور

وبرداشت درتصور.  اما می پنداشت که روسها دربرابرعمل انجام شده قرارگرفته اندتره کی گستاخانه برهم زده بود
ی اين حزب وحاکميت سکو منافع واهدافی را درحاکميت حزب دمکراتيک خلق جستجو ميکرد وهرکسيکه دررهبراوم

اوخودرا صادق تر . آوردمی  تائيد واعتمادشوروی رابدست ، اهدافت درجهت آن منافع وبگيرد با حرکميتوانست قرار
ثبات اين تعهد وکسب اعتماد مسکو به تمام توصيه وبرای ا. به شوروی ها ومنافع شان درافغانستان می پنداشتومتعهد تر

رين شوروی محل اقامت خودرا او به خواست مشاو. ها وخواست های مشاورين شوروی وهيئات مسکو گردن می نهاد
ششم جدی او روز. ربی شهر کابل انتقال دادرياست جمهوری درمرکز شهر به قصر دارالمان درحومه جنوب غازقصر
تا آن روز قطعات ارتش سرخ از راه هوا به . زبان جمعی ازوزرای خود ومشاورين شوروی بود درقصر جديد مي1358

امين اين مهمانی را جهت آشتی با دستگير پنجشيری عضو دفتر سياسی حزب دمکراتيک خلق . کابل وبگرام رسيده بودند
ميبرد به وساطت رمسکو به سر کی که از ترس امين دخلقی های طرفدار ترهازدستگير پنجشيری . ترتيب داده بود

درمسکو . . .   .  «  :موصوف درجريان صرف غذا ضمن شوخ طبعی ومزاح به امين گفت. شورويها به کابل آورده شد
جنگ داخلی افغانستان کمک های عظيمی با دولت جمهوری دمکراتيک  که اتحاد شوروی دربه وی اطمينان داده اند
من هميشه برای تان .  به او با خرسندی گفت که قشون شوروی اکنون دراين جا استامين درپاسخ. افغانستان خواهدنمود

روز عالی پيش ميرود من هررطوزاکنون همه چي. ز بد مارا تنها نمی گذارندگفتم که همسايه بزرگ ما هيچگاه رومی 
کمک های نظامی  اتحاد   ازطريق تيلفون با رفيق گروميکو ارتباط می گيرم وباهم درباره اينکه چطور برای جهانيان

   ) 60( »   .در جنگ  داخلی افغانستان  توجيه نمائيم، صحبت می کنيمشوروی  را 
. گرفتقصر دارالمان مورد آتش باری قرارمهمانان،  خانه ی ميزبان خودرا ترک نگفته بودند، آن روزکه هنوزدرپايان 

 شورويها گرديده بود  ین چنان شيفته حفيظ اهللا امين آ.هجوم آوردندوگروپ ويژه کی جی بی برای قتل امين بسوی قصر
وبه کمک های عظيم همسايه شمالی دل بسته وباورکرده بود که درزير آتش باری شديد قوای شوروی با دستپاچگی 

  )61( » .تا کمک کنند! را  را بگوييد) شوروی ها( قوای دوست!  قوای دوست را بگوييد« : واضطراب فرياد ميکرد
طرف  قوماندان قصر را که آتش باری ازحتی امين اطالع جانداد. وفکر ميکردکه آتشباری ازسوی مجاهدين استزيراا

امين « : خانم حفيظ اهللا امين بعدًا  با صدای خودش درمصاحبه با راديو بی بی سی اظهارداشت. روسها است نپذيرفت
                          جانب روسها باشد اما امين صاحب يرازانداد قوماندان گارد گفت اين طورمعلوم ميشود که فصاحب به ج

   ) 62( » ! نه: گفت
و " کميته مخفی پرچم "  اثر ونقشی از1358رويداد قتل حفيظ اهللا امين وسرنگونی حاکميت او درشامگاه ششم جدی در

افرادی مربوط  کشتمند درقطاراو ازسوی سلطانعلیحتی جنرال نبی عظيمی که نام . ع جناح پرچم وجود نداشتودرمجم
و . ندارد" اردو وسياست درسه دهه اخير" به کميته مخفی پرچميها تذکرداده می شود از آن نقش حرفی در کتاب 

مارشال شوروی  جنرال پاپوتين همراه با سفيرکبير تابيف، تحت نظرعقيده بر آن است که« : برعکس می نويسد
امين . طرح کرده بودند) قتل امين با خوراندن زهر( شوروی، اين پالن را سکولوف معاون اول وزارت دفاع اتحاد 

هجوم درقصر دارالمان باعث خون ريزی . ميبائيست بی سروصدا می مرد وقدرت به ببرک کارمل تعلق ميگرفت
يگر ازطرف د. دواحتماًال تحريک اردوی افغانستان می گرديد وممکن بود که طرفداران امين به مقاومت دست بزنن

جابجا بودند ودارای تانکها و وسايط کافی برای دفاع از راد گارد محافظ امين دراطراف قصرافدرحدود دوهزار نفر
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سپس به . نيفتاد امين ميتوانست به هوش بيايد وهمه ی کارها خراب گردداما تصادفًا مقدارزهر کم بود وکارگر. امين
ن بيشتر ی فرقه ديسانت هجومی که درترکيب آکندک هاندکی وازبه ک. بايد از بين ميرفتطورناگهانی وغيرمنتظره 

مطابق . هجوم بياورند وکار امين را يکسره کنند بود وظيفه داده شد تا باالی قصرافسران وکارکنان کی جی بی داخل
ن نقاط اي. را بدست آوردندبه حرکت درآمدند ونقاط کليدی شهرپالن درهمان ساعت درتمام شهر کابل قطعات اين فرقه 

                  راديو، تلويزيون، مخابرات، ارگ، وزارت دفاع، داخله، چهارراهی های مهم، پل ها: عبارت بودند از 
    ) 63( » . . .    .   وغيره 

انسان اين گزارش کارمل را که فعاليت های برانداختن امين را درخفا « : محقق غربی می نويسد" هنری برادشر"و
 موضوع که شورويها عوض بايد با اينيرد وبه آن اهميتی قايل نشود ودر، ميتواند با اعتماد کاملی ناديده بگتنظيم ميکرد

   ) 64( » . . .  .  دند توجه کرد درکابل چه ميکر
اما او . به هرحال، حفيظ اهللا امين توسط نظاميان مهاجم شوروی به قتل رسيد وحکومت او توسط روسها سرنگون گرديد

او با آزار وکشتار مردم افغانستان وبا ارتکاب جنايات هولناک .  قربانی راه استقالل وآزادی کشور ومردم نبودهيچگاه
وننگين دروطن پای تجاوز قوای اشغالگر شوروی را برای حفظ وتحکيم حاکميت خود وحزب دمکراتيک خلق به 

 حد به روسها دل بسته بود که درآخرين دقايق زندگی او چنان از وطن، مردم واستقالل بيگانه وبه آن. افغانستان کشانيد
از ندان گارد خويشرا نپذيرفت که فيرخود نيز روسها را که درحال قتل او بودند، به کمک خواست وحتی حرف قوما

  . جانب روسها است
  

  متضادباتحليل متناقضگفتار               
 ورويداهای اشتهای سياسیدياد" آخرين مباحث جلد دوم سلطانعلی کشتمند درفصلهای هفتم، هشتم ، نهم ودهم که 

خود طرات ااودرفصل هفتم به بيان خ.  با تضاد وتناقض دربيان وتحليل مطالب می پردازدراتشکيل ميدهد،" تاريخی
اوبدخشی رادربررسی اين گفتگوها می . وگفتگو با محمدطاهر بدخشی سخن ميزندواين بارازديدار. اززندان برميگردد

نشمند، پژوهشگر، ادبيات شناس وداصيت کمياب سياسی واجتماعی، مبارزشخ" ، موصوف را 569د ودرصفحه ستاي
 چهره های اورا يکی از572ودرصفحه . می خواند" لحاظ شخصيت انسانی خويش عميقًا با فرهنگ ومهربانواز

وقتی از " سی ورويدادهای تاريخیاشتهای سيادياد" درحاليکه دربخش دوم جلداول. استثنايی درشهامت وشجاعت ميداند
چهره ی دوگانه وموقف متضاد  ميزند ازمحمدطاهر بدخشی شخصيتی باتشکيل وتکامل حزب دمکراتيک خلق سخن 

محمدطاهر بدخشی به رغم اينکه فارسی زبان وتاجيک بود، « : می نويسد143آنگونه که در صفحه . می کشدتصوير
ان پيروان هردوجناح  جانب را رعايت ميکرد وآرزومند بود که اتحاد ميولی ازروی مصلحت، مناسبات خوب با هردو

ازلحاظ سياسی پيوسته مؤيد نظريات کارمل بود، ولی دررسميات، موقف تره کی را تائيد وازوی جانبداری او. حفظ گردد
  » .ساختی را متبارزاو حين معرفی هردو تن درآغاز کنگره مؤسسس، چنين موضعگير. ميکرد
صحبت درمورد محمدطاهر دراين فصل از" ورويدادهای تاريخیاشتهای سياسیدياد" ليل متناقض مولفوتحگفتار

با توجه به تصوريکه ازشخصيت . ه همين گونه تا پايان فصل هشتم درموارد مختلف ادامه ميابدمی شود وبدخشی آغازب
خشی دربخش دوم جلد اول برای ازبدوم می کشد، ارزيابی ونظريات اومحمدطاهر بدخشی درآخرين بخش ششم جلدد

کنگره مؤسس قف خود دروومچون نمی توان پذيرفت که بدخشی درابرازنظر. خواننده موجه ودرست جلوه نمی کند
درموضع گيريهای غير رسمی با کارمل . حزب دمکراتيک خلق سياست وروش دوگانه ومتضاد را درپيش گرفته باشد

نورمحمدتره کی سخن ازموضع گيری های رسمی به جانبداری  کند اما دراورا درست وبرحق تلقیسربجنباند ونظريات 
علی کشتمند بعدًا جدايی بدخشی را ازحزب دمکراتيک خلق به اختالفات موصوف سلطان.  مايت بعمل بياوردبزند وازاوح

ی جانبداری تائيد وازووقف تره کی را مدررسميات، " واين نيزگفته قبلی اورا که بدخشی. با حفيظ اهللا امين ارتباط ميدهد
ميشود، حفيظ اهللا متذکر"  سياسی ورويدادهای تاريخیيادداشتهای"  آنطوريکه خود بارها درچون. نقض ميکند" ميکرد

امين وحمايت تره کی از. امين درتمام مراحل فعاليت حزب دمکراتيک خلق مورد حمايت نورمحمدتره کی قرار داشت
اختالف وبدين ترتيب اگر اين امرمورد توجه قراربگيرد که بدخشی دراثر.  بودقوهميشگی رهبرجناح خلموقف بال تغير

رفت، عدم تائيد بدخشی ازنظريات وموقف تره کی حداقل ازبخشی آن نظريات با امين ازحزب دمکراتيک خلق کنار
د وموقف تره کی از تائي" اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" لف ادعای قبلی مؤ. .به اثبات ميرساندوموقف را 
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 افزون برآن، مولف، محمدطاهر بدخشی را .می گيردر بدخشی مورد ترديد وتکذيب  قرارتوسط محمدطاه" دررسميات
معرفی ميکند که بيانگر ) سازا ( سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان اب ازحزب دمکراتيک خلق بنيانگذاربا انشع

" سازا " درحاليکه هواداران بدخشی واعضای . رويداد سياسی استدقيق ونادرست او ازيک سطح نگری وبررسی غير
ون پيوستن به سازمان وجريان ديگرسياسی وبدون نشان ميسازند که موصوف بداشتهای خود خاطرددراظهارات وياد

ح هرچند که با طر. خواند" محفل انتظار" گرفت، جريان خود وهمفکرانش را  سازمان جديدی درحال انتظار قرارسيستأ
همفکران وهواداران . معروف شدند" ستمی ها" و" ستم ملی" موضوع نابرابری وستم ملی درجامعه، به جريان

ودر دوره ی  را به خود گذاشتند) سازا("سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان" محمدطاهر بدخشی بعد ازقتل او نام 
بدخشی درحيات خود نکه طاهرنه آ . گرفتندبا آنها قرار نظامی قوای شوروی وحکومت کارمل درهمکاریتجاوز

  .ايجاد کرده باشد) سازا " ( ستانسازمان انقالبی زحمتکشان افغان"  بنام  سازمانی را
اوبدون توجه به ثقم وصحت اين . درفصل هشتم ادامه ميدهدسلطانعلی کشتمند سطحی نگری وتناقض گويی خودرا 

کيد درصفحه يافت، بعد از يک مقدمه چينی با تأقوای شوروی آغاز نادعای خود که جهاد ومقاومت درواکنش به ورود 
افغانستان بوسيله " اشغال"بنا براين، اين ادعا ها که گويا به ورود قوای نظامی شوروی وبه اصطالح« : می نويسد574

يدهد که اين ادعا را اما او توضيح نم»    . . .   . آغاز گرديده باشد، قطعًا حقيقت ندارد " مقاومت"و" جهاد" آنکشور
درحاليکه اصًال چنين ادعايی نه ازسوی مجموع احزاب وسازمانهای مجاهدين ونه . درکدام منبع ومرجعی دريافته است

صورت نگرفته است که مقاومت وجهاد با آمدن قوای گر داخلی وخارجی وکدام منبع ديگرازسوی هيچ نويسنده وتحليل
 مقاومت وجهاد درافغانستان سخن رفته ابع ومراجعی که ازشکل گيریند ودرتمام منبلکه همه گفته ا. شوروی آغاز گرديد

مقاومت وجهاديکه ازقبل دردوره ی تره . موجب گسترش وتشديد مقاومت وجهاد شداست، تذکرميابدکه اشغال شوروی 
ومقاومت باورود قوای شوروی  سوی سلطانعلی کشتمند که جهادالبته تذکروتاکيد به اين ادعا از. امين آغاز يافته بودکی و

نظامی شوروی واشغال افغانستان وحاکميت جناح پرچم را درپيامد اين تجاوز، آغازنيافت به منظورآن است تا تجاوز
  ازاين ادعا با نقل قول هايی از يک خبرنگار پاکستانیآنگونه که بعدًا. عامل اصلی گسترش جهاد ومقاومت معرفی نکند

مين ارتباط چين واياالت متحده امريکا با احزاب مجاهدين درپاکستان تالش ميکند تا گسترش تأبنام راجاانورو تذکر
واودراين . بات برسانددخالت پاکستان، امريکا وچين به اثشديد جهاد ومقاومت را نه درتجاوزواشغال شوروی بل دروت

 ندارد، درحاليکه با يک ديد ژرف ژورناليست پاکستانی به درستی و صحت گفته های وی توجه واعتنايینقل قول از
ای ژورناليست مذکور را رويداد مورد بحث به آسانی ميتوان کذب ومبالغه نوشته وادعومنطقی وتوجه به حقايق نهفته در

 اردوگاه تربيت ايجاد شده 8 در پاکستان 1978تاسال « :راجاانورمی نويسد  به نقل قول از575مؤلف درصفحه . دريافت
بع ابرطبق من. مهاجرين ساده افغانی را به جنگجويان چريکی برميگرداننداستخبارات نظامی آن کشور درآنها بود که

تن جنگجو ) پنجهزار( 5000ح با اسلحه چينايی متشکل از تربيت شده دراين اردوگاه ها ومسلغربی ازجمله افراد 
 واليت حمله بردند وسپس لوای کوهی آن وارد شدند وبه اسعدآباد مرکزدرتحت رهبری حزب اسالمی به واليت کنرها

  » .. .  . قوماندان لوا بنام عبدالروف به مجاهدين پيوست. اسمار را به تصرف خويش درآوردند
ميگيرد يک ورد استناد سلطانعلی کشتمند قرارجنگجو تحت رهبری حزب اسالمی که مرازجمله پنج هزاادعای را جاانور

  :ازواقعيت استدعای غير منطقی ودورا
مجاهدين حتی درطول دوران جنگ ومقاومت شان عليه می نه حزب اسالمی ونه احزاب ديگرخست اينکه، ازلحاظ نظان

نيروی جنگجو برای تصرف مرکز يک واليت يا راتيک خلق قادرنبودندکه پنج هزارقوای شوروی وحکومت حزب دمک
البته شورشها وقيام های .  سوق واداره کنندولسوالی ويا محل استقرار يک قطعه نظامی به حالت تعرض وهجوم آماده، 

رژيم هجوم  وبرخی مناطق ديگرکه هزاران نفربه مراکز1357رات درحوت مردم بصورت ايلجاری مانند قيام مردم ه
ميان احزاب وهمچنان در. شتبردند، موضوع جداگانه ای است که به سوق واداره ی نظامی احزاب اسالمی ارتباطی ندا

 نيروهای خودرا با گذشت ان جهاد ومقاومت، احمد شاه مسعود يک استثناء بود که از لحاظ نظامیاسالمی وفرمانده
نفری را بوجود  ی هشتاد دسته های منظم چند هزاراواخر دهه ودرومتشکل ترساختهرسال ازجهاد ومقاومت منظم تر

  . تن نيرورا آماده نمايد چند هزار برای تسخير پايگاه های دولتی ازچند صد تاآورد که می توانست درحمالت تعرضی
لوای . است" راجا انور" نيًا، حقايق نهفته درحادثه ی سقوط لوای کوهی اسمار به قوماندانی عبدالروف برخالف ادعای اث

دراردوگاه  جنگجوی تربيت شدهله ی پنج هزارمی نويسد با حمی کشتمند ازقول راجاانورکوهی اسمار آنگونه که سلطانعل
يچگونه حمله ای درکار نبود بلکه لوای  ودرسقوط اين لوا ه.انی تحت رهبری حزب اسالمی سقوط نکردهای پاکست
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محمدصديق مير. ن لوا ازتسلط رژيم کشيده شدبدون حمله ی احزاب مجاهدين توسط عبدالروف صافی قوماندامذکور
قلبًا ازمخالفان رژيم بود، براثربی که  احمد صافی قوماندان نظامی اسمارعبدالروف« :فرهنگ دراين مورد می نويسد

يی دره دربخش باالقلعه اسمار.  به قوماندانی لوای اسمارمقررشد1979ال افکار ونظرياتش دراوايل سخبری دولت از
لجيشی ميباشد وبنا براين دولت خلقی يک لواعسکری را با اسلحه ومهمات کافی درآنجا دارای موقعيت خاص سوق ا کنر

 قرار داده، توسط آن به جالل آباد وبعد لوا را درخدمت جهاد وآزادی کشوربدالروف تصميم گرفت اينع. تعبيه کرده بود
منصبان خلقی لوا را  صاحب 1979 اکتوبر 22دربرای اين منظور. ه کابل حمله بردبه کمک دوستانی که درآنجا داشت ب

   )65( » . محفوظ ماندشر بمباران رژيمبداخل دره شيگل انتقال داد تا ازماتش با اسلحه ومه
 اينگونه توضيح 1978درمصاحبه ای حادثه سقوط لوا را درسال ف صافی قوماندان لوای کوهی اسماردگروال عبدالرو

 صورت گرفت، اين پيش من واضح نبود که کودتا را چه قسم مردم هايی براه 1357وقتی کودتای ثور  « :می کند
من سعی ورزيدم تا يک مدتی که درهمين دولت باقی . د منسجم نبودندصاحب منصب های مسلمان دربين خو. انداختن

ازتفنگ های دهن پر درآن وقت مجاهدين غير. ميمانم ارتباطات را با صاحب منصبان مسلمان وعساکرمسلمان تأمين کنم
ين شرايط برای همين بود که بهتر. وتفنگ های چقمقی واکثرًا باوسايل ابتدايی ومحلی برعليه حکومت قيام نموده بودن

درهمين وقت ارتباط بيسيم ما بادولت .  برعليه حکومت کمونيستی من قيام کردم1358 اسد سال 30بتاريخ . من مهيا شد
 را 30 محدود بود ميتوانست که يک طياره لوای 30به خاطريکه دولت طياره داره ومساحه لوای . نورمال دوام داشت

که اين برعليه ما قيام  ازمن خبرنداشت چهارروزحکومت وقت تقريبًا. بين برودبمباران کند وتمام مهمات وعساکرما از
درهمين وقت يکنفر . الن تعرض را باالی شيگل جورنمودم کيلومتری ساحه شيگل قرارگرفتيم وپ15مادر. کرده است

السرای حمله حزب اسالمی بنام مولوی محمدحسين بامن ارتباط گرفت وگفت که تو وقتی می خواهی باالی چغ امير
هرکدام تنظيم هارا يک نام ماند وتنها تنظيم خودرا گفت . ميکنی بايد اول بفهمی که دراين جا تنظيم های مجاهدين است

ميل سالح خفيف  پنج تاشش هزاربه تعداد. پرسونل نظامی لوا موجود بودز نفر ا2500دراين وقت . که اسالمی است
 يه ميل توپ پطر6 ميل راکت وسط عرابه دار، 27ای، چهل ميل زيکويک، دوصدو پنجاه ميل راکت سرشانه . داشتيم

زيک لک بود امهمات آن ازهرنوع سالح باالتر. د ميل هاوان وسط  درلوا موجودبو45 غرنی، ون ميل هاوا9 ، 76
 قانع رامولوی حسين . بااين سالح ومهمات، من ميتوانستم دوسال بادولت بجنگم. پنج لک بودوسالح خفيف باالتر از

ه هيچ بااو ب. برای حزب اسالمی تسليم کناواول گفت بايد سالح ومهمات را . کنرحمله کنمنتوانستم بسازم که به مرکز
ات را به مجاهدين واليات قسمت سالح ومهم يک. صورتی به موافقه نرسيدم ازحمله به چغ السرای صرف نظر کردم

    ) 66( » . . .   . گرفتند آنرا مجاهدين ومردم کنرن، پنجشيرکمک کردم ويک قسمت ديگرچون بدخشاديگر
های مخالف کمونيزم وتوسعه طلبی روسها درجهت منافع خود به ت که پاکستان ، امريکا، چين وکشوردراين ترديدی نيس

واقعيت درجنگ وکشمکش خونين  ونظامی فراهم کردندواين بخشی ازجهاد ومقاومت افغانستان کمک های هنگفت مالی
نظامی شوروی، حاکميت حزب دمکراتيک اما بخشی ديگرآن نهفته درتجاوز. تاد محسوب می شودستان طی دهه هشافغان

اقشار وگروههای مختلف سياسی واجتماعی بود که سلطانعلی کشتمند انگيزوخونين آن حزب دربرابر خلق وعملکرد غم
 ازنقش حزب دمکراتيک خلق اهی اگر به ندرتوگ. نمی تواند ازپشت عينک کهنه، وزنگ زده ای حزبی خود آنرا ببيند

ميت جناح خلق برهبری تره کی حاکب سخن ميزند، اين نقش را تنها دروقايع خونين دوران حاکميت آن حزدرجنگ و
 درشروع 574ه آنگونه که در صفح. حفيظ اهللا امين محدود ميسازد ومسئوليت همه فجايع را به گردان آنها می اندازدو

 به 1979ر  سپتمب16 اوضاع افغانستان پس ازغضب کامل قدرت بوسيله حفيظ اهللا امين بتاريخ «:يسدفصل هشتم می نو
واصالحات " جنگ داخلی درنتيجه سياست های ضدمردمی . ازگذشته ها شده بودتر وبغرنجپيمانه زيادی آشفته تر

  »  . شدت يافته بود1979 آغاز گرديده ودرسال 1978به شکل مقاومت مسلحانه ازنخستين ماههای " ازباال
انگيزه ها وعوامل داخلی جنگ به شورش ها ومقاومتهای مردمی عليه رژيم تره کی وامين نگاه کنيم قبل اما اگرازمنظر
رژيم وحاکمان حزبی برميخوريم که آنها را بيگانه ومخالف اعتقادات  باوری وبی اعتمادی مردم دربرابرازهمه به بی

فرمان وشيوه مردم درنتيجه عملکرد رژيم باصدوردرک وبرداشت . يدند ومی يافتندوفرهنگ دينی وملی خود می د
وازاين ترس .  می پنداشتندتطبيق آن اين بود که آنها را وابسته به روسها ومروج عقايد کمونيستی حاکم درشوروی

شين آسيای ميانه وماورای  نونگرانی داشتند که روزی روسها، افغانستان را مانند بخارا، ثمرقند وهمه مناطق مسلمان
. انجام بدهندنجام دادند درمورد افغانستان نيزدراشغال خود درآورند وآنچه را که درمورد دين، زبان وفرهنگ آنها اقفقاز

ترس ونگرانی مردم را به يک واقعيت  اما حاکميت ببرک کارمل وجناح پرچم با تجاوز نظامی شوروی به افغانستان، آن
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ودراين جااست که . واين جابود که ذهنيت وانگيزه جهاد وقيام مسلحانه سرتاسری گرديد. دندتلخ وعملی مبدل کر
. وپيامد آن مشخص وروشن ميشودافغانستان دردهه هشتاد وهمه آثارمسئوليت جناح پرچم درگسترش وتشديد جنگ 

امی شوروی بپوشاند، درفصل نظيد جهاد ومقاومت را بعد ازتجاوزسلطانعلی کشتمند که نمی تواند حقيقت گسترش وتشد
سوی حفيظ اهللا امين ورهبران جناح خلق مسئوليت تشديد وگسترش ا باتاکيد به دعوت قوای شوروی ازنهم تالش می کند ت

اسناد منتشره سری ازآرشيف « : می نويسد577اودرصفحه . ازشانه روسها بردارد جنگ را هم از شانه پرچميها وهم
برخی ازپژوهش گران بازتاب يافته  ودولت اتحادشوروی درسالهای اخيرکه قسمًا آثارتمونيسی حزب کهای کميته مرکز

است، نمايانگر اين حقيقت است که رهبران رژيم خلقی به ويژه امين به کرات ورود قوای شوروی را به افغانستان 
داخله درحکومت کارمل که  وزيرس مطبوعاتی سيد محمدگالبزویاما بعدًا باتوضيح کنفران»   .پيشنهاد وتقاضا نموده بود

ل وسرنگونی امين را کودتای ازکودتای مشترک گلب الدين حکمتيار وحفيظ اهللا امين سخن ميگويد وعامل اصلی قت
عمليات مشترک کميته  دراثر1979 دسمبر 27جًال بتاريخ اينکه چرا عا« : می نويسد580می خواند ودرصفحه مذکور

امين ازاريکه قدرت برانداخته شد، توضيح روشن آن اطالعات  وقوای شوروی، مخفی پرچميها، خلقی های ضد امين
 پالن اقدام برای برانداختن 1979 نومبر واول دسمبر 27 اکتوبر، 14قبًال به تاريخ ثق فوق بود، درغيرآن سه بار ديگرمؤ

  » . . .طالع داده شده بودرژيم امين ازسوی کميته مخفی پرچميها تنظيم گرديده ودرحلقات معين مخفی بگونه سری ا
افزون برآنکه افسانه ی عمليات کميته مخفی پرچميها " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" دراين جانويسنده کتاب

انداختن رژيم امين ت مجددًا مطرح می کند، از سه باراقدام کميته مذبوربرای بررا درسرنگونی امين ازاريکه ی قدر
فی  بحث وبررسی قبلی اورا درمورد کارکميته مختناقض گويی آشکار می پردازد که به يک او بارديگر. سخن ميزند

درحاليکه او قبًال درفصل هشتم بخش چهارم که خودرا بنيانگذار کميته پرچميها . ميدهدپرچميها، خود مورد تکذيب قرار
رهبری ميگردد، ط ظهوررزمجوح حاکم خلق معرفی می کند وبعد ازدستگيری او اين کميته توسدرمقابله با جنا

داشتن روان حزبی هشايان يادآوری است که هدف ما از رهبری پرچمی ها مطلقًا سازماندهی بمنظورزنده نگ« :مينويسد
م مبارزه اصولی وعادالنه اوانقالبی ايشان، جلوگيری ازتشتت فکری وپراگندگی سازمان آنان وآمادگی ايشان برای دو

عزيمت اعضای رهبری به خارج وتحمل فشارهای توانفرسای رژيم، مشاهده عهدشکنيها، زيرا پرچميها، پس از. بود
مام اعمال ناصواب تکتازيها، زورگوييها، بی اصولی ها، خودخواهی ها، جاه طلبی ها، بيرحميها ودرمجموع ت

  .سردمداران رژيم، بعضًا احساس سرشکستگی ونااميدی ميکردندوخشونتبار
حفظ د وروح رزمجويانه انقالبی خويشراضرورت مبرم بود تا رفقا ازاين وضع رهايی يابندرچنين اوضاع واحوالی، 

ی رژيم، دست زدن به ماجراهای نظاميگرانه وغيره ظيفه ديگری از قبيل برانداختن فوراصًال درشرايط متذکره و. نمايند
  »  .نه مطرح بود ونه امکان پذير

ام قوای نظامی نقل می مسکو به اعزاز را مبنی بردرخواست حفيظ اهللا امينسلطانعلی کشتمند باوجود آنکه اسناد زيادی 
از تجديد درخواست او  ناگزير می شود تا ازبرابر توافق ببرک کارمل قبل از تجاوز پرده بردارد و592صفحه کند اما در

ی قتل خود يظ اهللا امين برابکاهد که آيا حفخواننده ای به اين پرسش تا اندکی ازتمرکزذهن هر. بعد ازتجاوزسخن بگويد
واشغال درصفحه  به ورود قوای شوروی قبل ازتجاوزقوای نظامی شوروی را دعوت کرده بود؟ اودرمورد توافق کارمل

ورود قطعات نظامی شوروی به دعوت واجازه امين به اين معنی نيست که ببرک کارمل ورهبری « : می نويسد592
درشرايط سرنوشت . بی اطالع بوده باشندقی ضد رژيم امين ازاين امرران خلپرچمی ها درخارج وگروهی ازرهب
ن ده ها هزار تن ازپرچمی های ديگر وبخش شنفکران ومخالفان رژيم وبويژه جاسازيکه مسئاله بود يانبود مجموع رو

پاکستان می بوسيله نيروهای عقبگرای وابسته به محافل نظاکه اشغال کشوربزرگی ازخلقی ها مطرح بود، درشرايطی 
توافق، رضايت وتجديد دعوت برای ورود قوای شوروی به افغانستان ازجانب ايشان نيزيک مسئاله روزبود، ابراز

  ».امرطبيعی شمرده می شد
ل بنا توافق کارمبالفرض اگر. مل را به ورود قوای شوروی يک امرطبيعی می شماردسلطانعلی کشتمند توافق ببرک کار

 نمی کند که ببرک کارمل بيعی وموجه محسوب شود، موصوف به اين پرسش پاسخی ارائهداليل فوق الذکر وی،  طبر
بود؟  بمثابه يکطرف توافق دارای چه سمت رسمی بود؟ اواين صالحيت توافق به ورود قوای شوروی را ازکجا دريافته

 قبل شوروی به افغانستانتوافق کارمل منحيث يکطرف موافقه دراعزام قوای رکجا به سرميبرد؟ مسلمًا وقتی ازوخودد
اما کارمل دراين توافق با يک . صحبت ميشود، طرف ديگرموافقه دولت شوروی ميباشدازورود يا تجاوز قوای مذکور

افغانستان که تحت فرديست فراری، درتبعيد وبيرون ازاسی جهان است، يدوابر قدرت نظامی وس يکی ازدولت مقتدريکه



 59

 همان رويداد گذشته تاريخی به حساب ميرود که شاه شجاع واين دقيقًا تکرار. اردارداکم قرپيگرد وتعقيب دولت رسمی وح
 الهور را با انگليس ها  ی منحيث يک فرد فراری دربيرون ازافغانستانن معاهده1838 درسال صدوزايیتيمورشاه پسر
  .امضاء کرد" رنجيت سنگ" و

ا امضاء وتعهد اورا درپای معاهده وتوافق نامه ای که هرچند اين ارزش راقايل شدند ت انگليسها به شاه شجاع درحاليکه
 اما روسها چنين ارزش واحترامی را برای کارمل . وتاريخی بسازند خفت بار وننگين بگيرند وآنرا ثبت اسناد رسمی

ظامی تجاوز نآنگونه که بعد از. رديدی نداشتندپردگی واطاعت بالقيد وشرط وی ازمسکو شک وترسدرس چون. نگذاشتند
نظامی شوروی درافغانستان ی وسپس زمامدار شوروی به سرمشاورواشغال افغانستان اندروپوف رئيس کی جی ب

                                  ما خوب گوش فراميدهد،ه ی نفرت انگيز است اما به دستورميدانم که کارمل يک چهر« :ميگويد
   ) 67( »  .ازاو حمايت کن

توافق، رضايت " از " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" مضحک اين است که وقتی مولفيکی ازتناقض گويی 
ورود قوای شوروی سخن ميزند، بحث وبررسی بعدی او ازارائه اسناد دعوت حفيظ اهللا امين  به" وتجديد دعوت کارمل

اونخست توافقنامه ی رسمی دسمبر . مسير ميابدبودن وقانونی بودن اين دعوت تغيربه ارائه اسناد واستدالل در موجه 
می شود، وآنرا مبنای مين را باهيئت دولتی شوروی متذکر ميان هيئت دولتی افغانستان به رياست تره کی وا1978سال 

" برژنف" وثانيًا به نقل بخش هايی ازمصاحبه ی . رسمی وقانونی بودن دعوت ازقوای نظامی شوروی تلقی می کند
اينگونه شوروی دليل اشغال افغانستان را  پردازد که درقسمتی ازآن زمامدار می596رصفحه د" پرودا" باروزنامه ی
عمل کردن بمعنی آن ميبود که افغانستان برای پارچه پارچه شدن بدست امپرياليزم گذاشته بطور ديگر« :توضيح ميکند

ند که مثًال درچيلی بعمل آوردند که کنشد تا چيزی را دراين جا تکرارزکار اجازه داده می می شد وبه نيروهای تجاو
  » .درآنجا آزادی مردم درخون غرق ساخته شد

 بانقل اظهارات برژنف شايد ميخواهد به خواننده ی کتاب خود بگويد که قوای شوروی برای آن وارد سلطانعلی کشتمند
خاطرات سه ماهه اخير م ازاودرآخرين فصل جلد دو. جلوگيری کند" ادی مردم درخونغرق شدن آز" افغانستان شد تااز

فيصله ی اعدام وی درهمين دوره که حاکميت را حفيظ اهللا امين درانحصار خوددارد به . درزندان پلچرخی می نويسد
همچنان او سامع زجه ها وناله های زن وبرادرزاده تره کی وحبس هواداران تره کی است . بيست سال حبس تقليل ميابد

ودرآخرين شب زندان ازتهاجم قوای شوروی به زندان پلچرخی سخن ميزند، .  می کندنگاه که به  بی باوری به آن
او قبل ازآنکه توسط رفقای . ميبردندرفيقان پرچمی که درزندان به سرازمشاهده ی سربازان شوروی وتبريکات متقابل با 

اپيماهای غول پيکرنظامی می اد رفت وآمد هو، بيپرچمی خويش ازاتاقيکه دروازه اش قفل شده است بيرون کشيده شود
ماحدس ميزديم که « :آنگونه که می نويسد. وغم ميکندأثر شوروی به حفيظ اهللا امين احساس تکمک نظامیافتد وازتصور

بايد اذعان کرد که غم بزرگی بر . آنهمه طيارات شايد مواد کمکی وتجهيزات نظامی برای رژيم امين باخود می آوردند
چنان کان ازاباارسال چنان کمک های عظيم، کم(!) می گفتيم که ببينيد، چگونه شورويهای ظالمدل ما می نشست وباخود 
  » .رژيمی حمايت مينمايد

درت وحاکميت نصب کرده اند اما حاال که می بيند آن حدس ها درست نبوده وشورويها کارمل وپرچم را دراريکه ی ق
وديگر .  به کلوپ عسکری محل تجمع رهبران حزبی ميرودو سرراست. آرام زندان پلچرخی را ترک می گويدباخاطر

آنگونه که درادامه ی خاطرات خود طی دهه . شسته باشدظلم وبيداد شورويها ننهم تصوری ازهيچگاه حتی شايد دردلش 
  .داردظلم شورويها ن ازیی هشتاد سخن

  نظامی وبی ثباتی سياسیدهه ی هشتاد؛ تجاوز         
جلد سوم را به بحث وبررسی حوادث ورويدادهای دهه هشتاد " ی ورويدادهای تاريخیاشتهای سياسدياد" مولف

اوتنها خاطرات وچشم ديد های خودرا ازآن رويدادها بيان نمی کند، بلکه مانند بسياری ازمباحث پيشين . اختصاص ميدهد
عقب رازگذشته به وقايع وحوادث ازاو اين باردراين تحليل وارزيابی بيشت.  رويدادها می پردازدبه تحليل وارزيابی آن

موصوف درپشت اين عينک به همه چيز باهمان چشم وازهمان زاويه ای نگاه می کند که . عينک حزبی خود، می بيند
وی علی الرغم آنکه . کمونيست حاکم درمسکو وحزب حاکم دمکراتيک خلق درکابل نگاه ميکرددردهه هشتاد، حزب 

 دو دهه بعد، درآغاز دهه ی اول قرن بيست ويکم می نويسد، اما هيچگاه حوادث کتاب را نه دردهه ی هشتاد بلکه
تجاوز نظامی شوروی واشغال افغانستان را توسط ارتش اوهنوز. توجه قرارنمی دهدورويدادهای اين دو دهه را مورد
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ميکند که ا تکرارحاکمان وقت درمسکووکابل رگذشته ی وهنوزهمان باور. نوين قيام اپريل می خواندسرخ مرحله ی 
بجای " عنوانیخستين مبحث دوی درن. غربی ها به غلط مرحله ی نوين را اشغال افغانستان بوسيله اتحادشوروی خواندند

 آغاز 1980 ونخستين روزهای سال 1979مرحله نوين پس ازقيام اپريل ازآخرين روزهای سال « :می نويسد" پيشگفتار
نام وچيزهای ديگر"  کودتای کرسمس" و"افغانستان بوسيله اتحادشوروی" الشغا" هاتاريخ اين تحول را غربی . يافت

دولت ها ورسانه های گروهی دست راستی غرب چنان سروصدا هايی به راه انداختند که گوش فلک را . گذاشتند
، درجريان افتاد چنان سيل عظيم تبليغات وافتراآت عليه دولت جديد افغانستان وتحولی که به وقوع پيوسته بود. کرميکرد

يک . ده ازريشه برمی کندکه بنياد هرگونه انديشه ای را حتی برای دريافت حقايق درباره علل رويدادهای نوين پديد آم
چنان تبليغات . گرديد جهان" مشهور" ساخته شد وکلمه افغانستان " بزرگ" فقير، شبه کشورگمنام، عقب مانده وبسيار
ناطق وقريه های گمنام آن با حروف وعناوين درشت درصفحات روزنامه ها وبرروی وسيع بودکه حتی نام بسياری ازم

  . . .    .پرده های تلويزيونها ظاهرشد واز ورای امواج راديوها پخش گرديد 
                            باگسترده ی تقريبًا جهانی درضديت با افغانستان آن زمانک جنگ تبليغاتی وروانی تمام عياربدين سان ي

  ». . .   . درجريان بود 
ميکند درواقع دونکته ی مهم را ميخواهد دث دهه هشتاد با مطالب باال آغازمورد حواسلطانعلی کشتمند که جلدسوم را در

 را که درتجاوز نظامی 1980 واولين ايام سال 1979نخست آنکه اورويداد آخرين روزهای سال : به خواننده بگويد
وثانيًا، اشغال افغانستان بوسيله . شتان منعکس ومشخص ميشود، مرحله نوين قيام اپريل مينامدشوروی به کشورافغان

اما اوبرای تثبيت وصحت . کندواقعی ونادرست تلقی می  غربی ودرواقع يک موضوع غيراتحادشوروی را تبليغات
نظامی حاليکه اگرنگوييم تجاوزدر. ندارداستدالل وشواهدی هردوادعا ومطلب خود جزسخن گفتن ازتبليغات غرب، ديگر
اشغال افغانستان نبود، پس آنرا چه ميتوان گفت وبه آن چه قوای شوروی، ورود قوای شوروی برمبنای تبليغات غرب 
  است که ببرک کارمل نيز "مرحله ی نوين قيام اپريل" نامی راميتوان گذاشت؟ برای مولف شايد نام درست و واقعی

اما چگونه ميتوان . خواند" مرحله ی نوين وتکاملی انقالب ثور" 1358مگاه ششم جدی آنرا ازراديوی تاشکند درشا
داخل حاکميت ونظام سياسی يک ازلحاظ منطقی، عقاليی وعلمی بين ورود وهجوم قوای نظامی خارجی ومرحله نوين در

ق به ببرک کارمل وجناح حفيظ اهللا امين وجناح خل برقرارکرد؟ اگر عامل ومحرک تغيرحاکميت درکابل ازارتباطکشور
وقتی . حاکميت سياسی خوانددرداخل  پرچم، هجوم قوای نظامی شوروی باشد که است پس آنرا نميتوان مرحله ی نوين

 است که به 1357ازقيام نظامی اپريل سخن زده می شود مسلمًا همان کودتای نظامی حزب دمکراتيک خلق درثور 
يام نظامی اپريل نام وزمانيکه ازمرحله ی نوين درق. انجاميدحزب مذکورمحمدداود وتشکيل حکومت سرنگونی حکومت 

وتحولی وهرگاه تغير. سط عمل سياسی ويانظامی حزب مذکوربميان بيايد اصوًال چنين مرحله ای بايد توبرده می شود،
نوين آنرا نميتوان بصورت طبيعی ومنطقی مرحله سوی قوای خارجی صورت بگيرد، ديگردرحاکميت آن حزب از 

به تجاوزنظامی " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" براين نامی را که مؤلفبنا . درقيام نظامی اپريل خواند
شته ازاين گذ. شوروی ميدهد وآنرا مرحله نوين پس ازقيام اپريل می خواند هيچگونه مبنای واقعی، منطقی وعلمی ندارد

 نظامی شوروی سهم داشتند ودرافغانستان جنگيدند، هيچگاه يورش دردوره ی تجاوز افراد نظامی وسياسی روسها که
وتعويض  محرک وگرداننده ی اصلی اين تغيردرحاليکه. قوای شوروی را مرحله ی قيام نظامی اپريل نخواندند
اما جنراالن . آنها بودند" پريلمرحله نوين قيام نظامی ا" درحاکميت حزب دمکراتيک خلق يا به قول کشتمند

پراطوری شوروی درمورد حوادث دهه هشتاد مکمونيزم وانهدام اکه بعداز سقوط نظام توتاليتر مداران روسیياستوس
فسکی اليخجنرال الکساندر. رقانونی خواندندافغانستان سخن گفتند، لشکر کشی شوروی را اشتباه، عمل نابخرادانه وغي

ق اين لشکرکشی را تصاميم غيرمسئوالنه سياسی مشاورنظامی داکترنجيب اهللا آخرين رئيس دولت حزب دمکراتيک خل
سياستمدارانی که اين تصاميم را می مگر. ران تمام ميشوندتصاميم غيرمسئوالنه سياسی برای انسانها گ« :می خواند

سربازان وافسرانی بودکه به اين ديگر نه گناه، بلکه بدبختی !" خيس ناشده ازآب بيرون می آيند" يرند، همانند هميشه گ
   ) 68( » . . .  .  حکومت شوروی درميدانهای نبرد خون فشاندند، بی آنکه کدامين مقصد آاليشمندانه داشته باشند توردس

شوروی درافغانستان حمله نظامی به افغانستان را نه هديه ای بنام موف آخرين قوماندان قوای اشغالگرجنرال بوريس گرو
«  :ان شوروی می خواند کشتمند می پندارد، بلکه ناروا ترين تصميم حاکمآنگونه که سلطانعلی" مرحله ی قيام اپريل " 

مداخله نظامی دربحران افغانستان . درافغانستان يکی از ناروا ترين تصميم های حکومت شوروی بود گبرافروختن جن
اه سوسياليستی فروپاشی فراگيراردوگ.  گرديدسبب نکوهش شديد سياست خارجی اتحاد شوروی ازسوی مجامع بين المللی
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آن ان شوروی وکًال نظام در تنها پيامد بحران ژرفی بود که رهبر1991ودرپی آن اتحادشوروی دردسامبر درآغاز
   ) 69( » .فرورفته بودند

حتی جمعی ازاستادان ومتخصصين علوم نظامی وسياسی روسيه لشکر کشی شوروی را به افغانستان، درتناقض با 
شاينده است پيش ازپيش ناروايی برداشتن چنين گام خطير « :ند وآنرا محکوم ميدارندقوانين شوروی ارزيابی ميکن
يک گروه انگشت "  رايزنی سری"همسايه درنتيجه ی ل يگانهای منظم ارتشی به يک کشورومسئوالنه سياسی چون گسي

درمسئاله ی افغانستان طوريکه اين گونه خودسرانه ونابخردانه ( سياستمداران ونظاميان را خاطر نشان سازيمشمار
ی دراين مسئاله نمی تواند سزاوارهيچ انين شوروخاذ تصميم، ناديده گرفتن يکسره قوخود شيوه ی ات.)  رخ داد1979در

    ) 70( » . نکوهش وسرزنش باشدچيزی جز
 1979شان حوادث آخرين روزهای سال وارزيابی های سياستمداران ونظاميان روسی که هيچ کدام از ابرازنظر

ارشد ورهبران حزب دمکراتيک خلق اعضای خوانند بگذريم، بسياری ازنمی " مرحله نوين قيام اپريل" فغانستانرادرا
رهبران درميان آنعده از. ان تلقی ميکنندشوروی به خاک افغانستبلکه تجاوز" حله نوين قيام اپريلمر" آن رويدادرا نه 

ازحوادث شوروی وسرنگونی حاکميت حزب مذکورفروپاشی زپرچم حزب دمکراتيک خلق که بعد اهردو جناح خلق و
کميت خود وسالهای اهشتاد سخن گفته اند تنها سلطانعلی کشتمند است که با همان ديد رسمی وغير واقعی دوران حی دهه 

ن تاريخ اين تحول را غربی ها اشغال افغانستا" وبا آه وحسرت ميگويدکه . اشغال افغانستان توسط شوروی سخن ميزند
جنرال نبی عظيمی ازاعضای ارشد جناح پرچم ." نام گذاشتندوروی وکودتای کرسمس وچيزهای ديگربوسيله اتحاد ش

اردو " اب کنار اشغالگران قرارداشت، بخش سوم کت که درتمام سالهای اشغال شوروی درحزب دمکراتيک خلق
 عنوان  هرچند اودرمتن ) 71. (  عنوان ميدهد"افغانستان  تجاوز شوروی بر"تأليف خويشرا" است در سه دهه اخير يوس

ارائه " تجاوز شوروی برافغانستان" عنوان د اما نفس اعتراف ونوشته ی او دررا توجيه کنتالش می کند تا اين تجاوز
  . يک ديگاه وبرداشتی متناقض با ديگاه سلطانعلی کشتمنداست
يات وتحليلهای نظرران سياسی جناح پرچم نيز واز رهبفريد احمد مزدک عضو دفتر سياسی حزب دمکراتيک خلق

حزب دمکراتيک خلق را او حاکميت . دارد" اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" لف مخالف با نظريات مؤ
دتا بلکه تجاوز تلقی می ودرک" مرحله نوين" عامل تداوم بحران درکشور ميداند وورود قوای شوروی را نه بعدازکودتا، 

حاکميت را به حزب دمکراتيک ) 1357کودتای ثور ( اين کودتا . . .   .  « : ا درافغانستان گسترش دادکند که بحران ر
اين دولت دست به چنان ماجراجويی . گرديدامه بحران وايجاد يک دولت اقتدارگرا درکشورخلق انتقال داد ومنتج به اد

وحشتناک بخشيده مداخله ی خارجی را تحريک وورد وبه بحران جاری ابعاد جديد هايی زد که برای مردم تباهی آ
وج بحران را به ااين تجاوز. مين دوره مساعد گرديددرست دره زمينه های تجاوز شوروی به افغانستان. وتشويق کرد

های سياسی دراين دوره به وابستگان کشورهای درگير تمام نيرو. همگانی ساخترساند ودرگيری وجنگ را درکشور
اين . فقط نقش يک وابسته تمام عيار را بازی ميکردوحزب دمکراتيک خلق افغانستان نيز شدند دررقابت وجنگ مبدل

                      حالت سرزمين مارا به گرم ترين مرکزرقابتهای منطقوی وجهانی مبدل کرده ومردم مارا به پرتگاهی تباهی
   )72( »  . . .سوق ميداد 

کراتيک خلق ودولت حزب مذکور باتجاوز نظامی شوروی دررهبری حزب دمحتی ببرک کارمل رهبرجناح پرچم که 
 بعدًا باقی ماند آن مطيع و وفادار یفع اشغالگرانها به شوروی ومن، طول سالهای تجاوز واشغالقرارگرفت ودر

امد ح  به عمرخود درحيرتاناودرآخرين سالهای.ناميد وخودرا قربانی اين تجاوزخواندلشکرکشی شورويها را تجاوز
توبامجاهدين افغانستان همکاربوده ای وازرنج وزحمت آنها درجنگ عليه نيرو « :علمی خبرنگار راديوبی بی سی گفت

ندازه منهم های شوروی به خوبی آگاه هستی همانطوريکه شما مخالف تجاوز شوروی به افغانستان بوديد به همان ا
   ) 73 ( ». . . لی ماقربانی جنگ سرد شديم بودم ورکشو اول مخالف آمدن شوروی ها بهمن ازروز. مخالف بودم

 می خواند "مرحله ی نوين قيام اپريل" سلطانعلی کشتمند برای توجيه نامگذاری خود درمورد تجاوز شوروی که آنرا 
" تلک خرس" به عنوان تبليغات غرب به کتاب " اشغال افغانستان بوسيله اتحاد شوروی" ودراثبات نادرست خواندن 

ه استخبارات دارائيس شعبه مربوط به افغانستان دردگروال يوسف ر« : می نويسد625او درصفحه . ل ميشودمتوس
که بوسيله دوکتور "  تلک خرس"مرک ادکن تحت عنوانمشترک خويش با نويسنده انگليسی زبان، نظامی پاکستان دراثر

انه عظيم مداخالت پاکستان يرت انگيزی ازپيمگردانده شده است، افشاگريهای بيسابقه وحنثاراحمد نثاربه فارسی بر
آموزشی فترومراکزدرمورد موجوديت د از کتاب مذکوراوبعدًا به نقل قولهای»  .افغانستان بعمل آورده استدرامور
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وسپس . وکويته پاکستان ورفت وآمد مجاهدين برای انتقال اسلحه به افغانستان می پردازداحزاب مجاهدين درپشاور
النی آنها يا تقبيح دراين جا هدف من دفاع ازورود قوای شوروی به افغانستان واقامت طو« : نويسد می627درصفحه 

 به اين حقيقت جلب نمايم مبارزه تبليغاتی عليه آن نيست، بلکه ميخواهم اکنون که خاک باد فرونشسته است، توجه راکازار
  »  .وجودندارد تعصب آميز برخوردجايی برایکه ديگر

برخورد تعصب " از اوباوضاحت وشفافيت بيان نمی کند که هدف" اشتهای سياسی ورويداهای تاريخیدياد" لف مؤ
مرحله نوين " به قول او ويا به قول کارمل " مرحله نوين قيام اپريل" به جای" تجاوز شوروی" چيست؟ آيا گفتن" آميز

ا نه تجاوز نظامی بلکه مرحله نوين پس برخورد تعصب آميز است؟ اوکه ورود قوای شوروی ر" وتکاملی انقالب ثور
احزاب مجاهدين  خواهد بگويد؟ آيا موجوديت دفاترومراکزچه می دفاع ازاين تجاوز به جزاز انقالب اپريل می خواند

باشد؟  " مرحله نوين قيام اپريل" نامگذاری تجاوز شوروی به می تواند توجيه گر" تلک خرس"کتابدرپاکستان به نقل از
 اشغال درگيرجنگ بودند حاکی ای شوروی درافغانستان که درطول سالهبرای قوای" اقامت طوالنی" ماتبکاربردن کل

، ملک وخانه ی آبايی سرزمين افغانستان. دراعتراف وتبيين يک حقيقت استلف مذکورؤطفره روی وکتمان ماز
 مهمانان خوانده شده ی مردم محسوب  سرخ نبود که آنها رحل اقامت افگنده باشند ونه آنها درافغانستانوموروثی ارتش
کشی قوای  اگربااين فرض که لشکر. برده شوددر مورد اشغالگری وجنگ آنها بکاررا " اقامت"  یمی شدند که واژه

دست نشانده ی محصول اين تجاوز ز واشغال وببرک کارمل هم نه رهبر نه تجاو1358شوروی به افغانستان درزمستان 
معاهده الهورميان آنها، شاه شجاع ورنجت سنگ که به  بعد از1839سها هم درسال ي انگلواشغال است، پس لشکر کشی

به تمام لشکرکشی ها، وبا چنين معياری اگر. ودواشغال محسوب نمی شانجاميد تجاوزپادشاهی مجدد شاه شجاع 
توان به حقيقت تجاوز نگاه شود، هيچگاه نميوتجاوزات نظامی يک دولت ويک کشورعليه دولت وکشور ديگراشغالگريها 

 ودرجهانی که ما زندگی .مورد اشغال وتجاوز را درک کردواشغال پی برد وحقانيت مقاومت ومظلوميت مردم وکشوٍر
ديگرتوفيری کند، می زاويه به تجاوز قوای شوروی نگاه  وديدگاه که سلطانعلی کشتمند از آن مطابق اين معيارمی کنيم،

درحاليکه چنين نيست ونمی توان حقيقت را . وجود نخواهد داشت . . . م، حق وباطل و ومقاومت، ظالم ومظلوميان تجاوز
درادامه ی بحث پيشگفتار چند صفحه ی کتاب به . با ميل وبرداشت خود وارونه ومسخ کرد ويا به کتمان آن پرداخت

ختصاص ميابد که چاپ صفحات نخستين شماره های جرايد خلق وپرچم وعکسهايی ازدوران تظاهرات پرچمی ها ا
که چرا آن عکسها به جای چاپ ودليلی هم درمورد آن ارائه نمی شود. ارتباطی به مباحث جلد سوم نداردهيچگونه 

  .بحث های مربوط به دهه هشتاد چاپ شده استشصت دردهه وط به تشکيل حزب دمکراتيک خلق دردرمباحث مرب
ازنخستين جلسات . يدتين روزهای بعد اززندان سخن ميگووظايف وکارهای خود درنخسمولف درادامه ی پيشگفتار از

نخستين مسئاله، « : می نويسد631قصر چهلستون ونخستين تصاميم اين جلسات بحث می کند ودرصفحه حزبی در
رسميت بخشيدن و قانونی ساختن هيئات رهبری حزبی، وحدت مجدد جناح های دوگانه حزب وانتصاب درمقامات حزبی 

اک آن عده از اعضای سابق که  اشتر بات جلسه کميته مرکزی حزب وسپس جلسه شورای انقالبینخس. ودولتی بود
  » .گرديد، درقصرچهلستون دايردوموافق به تحوالت جديد بودنحاضر

اما سلطانعلی کشتمند که دراين جا ازقانونی ساختن هيئات رهبری حزبی سخن ميگويد، هيچگاه منظورخودرا ازقانون 
 او توضيح نمی کند که منبع ومرجع اين قانونيت را هيئات رهبری حزبی ازکجا گرفتند؟ قانونيکه به .روشن نمی سازد

هيئات رهبری حزبی که هيئات رهبری دولت وحاکميت نيز بودند رسميت بخشيد درکجا وتوسط کدام مجمعی به نمايندگی 
تحت اد وحدت ميان دو جناح پرچم وخلق مورد ايجه توضيح وتحليل بحث های جلسات درازملت تصويب شد؟ اوبعدًا ب
را در ) اگسا(  رئيس اداره امنيت دوران تره کیگرفتن اسداهللا سروری عضو جناح خلققرار. رهبری کارمل می پردازد

اعضای درباره چهارتن از« : می نويسد633صفحه معاونيت رياست حزب ودولت نقطه ضعف رژيم می خواند ودر
دمحمدگالب زوی، شيرجان مزدوريارو اسداهللا سروری قبًال تصميم سياسی اتخاذ شده بود محمداسلم وطنجار، سي: رهبری

ودنداشت البته درباره وطنجار وگالبزوی حرفی وج. وايشان عمًال دربرانداختن رژيم امين فعاالنه شرکت ورزيده بودند
ول سروری و وجود او طی ته موضع لرزان داشت چندان توجهی صورت نگرفت، ولی قبکه پيوسودرباره مزدوريار

وی که ازلحاظ خشونت . چندماه اول درمقامات رهبری حزب ودولت بزرگترين نقطه ضعف رژيم جديد شمرده می شد
نميدانم که واژه ی مردم را سلطانعلی کشتمند به چه منظوری دراين جا ( شهره بود وصفوف حزبی ومردموبيرحمی 
مهم حفظ وحدت حزبی به خستين هفته ها وماه ها بخاطر امرقل درن ناگزيريهای رهبری حزب را الا)بکار ميبرد

 اصًال راه دادن واقعيت اين است که. بحق رنجيده خاطر شدند امرخصوص درميان ارتش، تشخيص نمی کردند، ازاين
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اشتباهات نخستين رهبری حزب بود که تا حدودی موجب شک وپذيرش وی وشمارديگری تحت نام وحدت حزبی يکی از
نشانه های تعصب هرحال، رهبری پرچميها بدون تبارزدر. يد وناباوری مردم نسبت به ادعاهای نظام نوين ميگرديدوترد

هردو جناح قبًال به ساختار متناسب حزبی ودولتی ازفراخ سياسی وکينه ورزی، بانظر گروهی وجناحی، انتقام جويی
  »  . . .  .زهم پاشيدن بدنه حزب رارفع نمود ا افغانستان پرداخت وباينگونه خطرمتخاصم حزب دمکراتيک خلق

تقرر او. مشاورين شوروی اشاره نمی کندسلطانعلی کشتمند درتمام بحثها وتصميم های اتخاذ شده به نقش شورويها و
ترک با جناح خلق را به کينه نورزی وعفو خود هبری حزبی ودولتی وايجاد حکومت مشاسداهللا سروری را درمقامات ر

که کارمل رهبرپرچم ازياد ميبرد اما او.  رهبر پرچم ارتباط ميدهدگروهی وانتقام جويی ببرک کارملوعدم تعصب 
نيزتوسط ) کشتمند(  حاکميت رسيد وخود به حفيظ اهللا امين توسط قوای مذکورباهجوم قوای نظامی شوروی وسرنگونی

رد آنها درعرصه ی امورحزبی ودولتی سياست وعملک. رمل پيوستزندان پلچرخی آزاد شد وبه کاسربازان شوروی از
حتی قبل ازتجاوز شوروی حکومت جناح خلق برهبری تره کی وامين، . سوی شورويها ومشاورين تعين می شداز

درتمام اداره ودفتر حزبی ودولتی مشاورين شوروی قرارداشتند که برای وزيران . حکومت مشاورين شوروی بود
 واشغال افغانستان اما بعد ازتجاوز نظامی شوروی. ميکردنده بل دستورصادردرواقع نه توصيه ومشوروروئسای حزبی 
فقط . سلط شدندادارات وارگانهای دولت وحزب دمکراتيک خلق مهبری حاکميت، شورويها کامًال دررونصب کارمل در
ق مؤظف به ورهبران حزب دمکراتيک خل. صميم ميگرفتند وبرنامه ميساختند وفرمان می دادندشورويها بودند که ت

وری درمعاونيت تشکيل حکومت مشترک جناح پرچم وخلق وانتصاب اسداهللا سر. اطاعت، اجرا وتطبيق آن می گرديدند
  . کشتمند وکارمل" کينه نورزی وعفو" تصميم مسکو بود نه برخواسته ازحزب ودولت ناشی از

  
  
  

   عنواِن بدون متن                                         
 -سيستم دولتی" بخش هفتم يا نخستين بخش جلد سوم کتاب را باعنوان "  ياداشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی"مؤلف

 حزب گرفتن ببرک کارمل دررأسدراولين فصل اين بخش ازقرار.  می کندآغاز" ببرک کارمل درأس حزب ودولت
بجايی جديد رادرحاکميت وقدرت دولتی واين جا. ودولت وترکيب اعضای جديد هيئت رهبری حزبی ودولتی سخن ميزند

هيچگاه نه دراين فصل ونه درفصل های بعدی بيان اما او. فی می کندوحزبی تنها برمبنای ابالغيه شورای انقالبی معر
 قدرت وحاکميت قرار  یوبحثی را به خواننده ارائه نميداردکه کارمل وهيئت حاکم جديد حزبی ودولتی چگونه درمنصه

انقالبی  جابجايی قدرت وحاکميت بدست کارمل وجناح پرچم چگونه به وقوع پيوست؟ اين شورای جديد گرفتند؟ رويداد
کرد مشروعيت خودرا ازکجا است دولت وحزب دمکراتيک خلق صادرجناح پرچم را در ريکه ابالغيه ی زعامت رهبر

ششم جدی  وامين تا قبل ازروزکیعنوان فرد فراری ومورد تعقيب حکومت تره  گرفته بود؟ درحاليکه ببرک کارمل به
يک يا جناح پرچم دراثر به رهبری دولت وحزب حاکم رسيد؟ آميبرد چگونه يک شبهبه سر درخارج از افغانستان 1358

 انتخابات وبصورت قانونی  ین قدرت را بدست گرفت؟ آيا اودرنتيجهی رژيم امين را سرنگون کرد ورهبِرآکودتای نظام
قبلی وهيئت حاکمه آيا زمامدار  اثر جنگ و شورش داخلی به زمامداری رسيد؟افت؟ ايا اودروع به حاکميت دست يومشر

مساعد کردند؟ آيا برای جانشينی کارمل کميت کارمل وهيئت حاکمه همراه اوی پيشين بااستعفای خود زمينه را برای حا
ه داخل  کارمل چگونه از خارج بدرحاکميت، کدام سند ودستاويز قانونی ومشروع وجودداشت؟ از اينها که بگذريم

اين ها پرسش های اند که سلطانعلی کشتمند   شد؟ از چه راهی وبا چه وسيله ای؟کابل واردافغانستان وپايتخت آن شهر
 پايه ی بر« : می نويسد635فقط دراين نوشته ی او دريابند که درصفحه  آنرا  یمی خواهد خواننده کتابش پاسخ همه

مکراتيک هيئت رئيسه شورای انقالبی وحکومت جمهوری د  شورای انقالبی، ترکيب1979بر دسم27ابالغيه مورخ 
  :ذيل اعالم گرديدافغانستان بقرار

  
حزب دمکراتيک خلق افغانستان بعنوان رئيس شورای انقالبی جمهوری ببرک کارمل منشی عمومی کميته مرکزی 

   » . . .   .دمکراتيک افغانستان وقوماندان اعلی قوای مسلح 
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 دربسياری  کهرسيدن به زمام داری وحاکميتشهای فوق الذکر درسپرد ببرک کارمل برمبنای هيچکدام ازهرچن
ازکشورهای جهان معمول است، کرسی زعامت وقدرت را بدست نياورد تا سلطانعلی کشتمند حاکميت موصوف را 

ودرواقع . خودداری می کند اين حاکميت نيزضيح واقعيت تشکيلمؤلف ازبيان وتومبنا بيان وبررسی بدارد اما  برهمان
اشتهای دياد"  خواننده ی کتاب.عنوانی راکه به بخش هفتم جلدسوم برمی گزيند، فاقد متن وبدون بحث وبيان ميگذارد

دهه هشتاد اختصاص يافته است، ورق ميزند وقتی جلد سوم کتاب را که به رويدادهای " سياسی ورويدادهای تاريخی
ين رويداد قابل بحث وتحليل درشروع اين دهه که همانا واقعيت وچگونگی حاکميت ببرک کارمل است چيزی ازمهم تر
اودرفصل اول بدون توجه به توضيح وبيان اين رويداد اعضای دفتر سياسی حزب دمکراتيک خلق و . بدست نمی آورد

شناسايی دولت جديد توسط از. يداردبيانيه ی کارمل اشاره مبه بخشهای ازاولين . وزيران حکومت را معرفی می کند
ل اين بيانيه را برای اما کوچکترين اشاره ای به اين نميکند که کارم. شوروی وآزادی زندانيان سياسی سخن می زند

هبر جديد حزب ودولت چه وقت واز کجا ارائه کرد؟ درحاليکه ببرک کارمل اولين بيانيه خودرا به عنوان رنخستين بار
اين جانب « :کارمل دراولين جمالت بيانيه خود گفت. واردکابل نشده بود، ايرادکرد درزمانيکه هنوزکنداز راديوی تاش

فغانستان، ی جمهوری دمکراتيک اانستان، شوراواحد دمکراتيک خلق افغ ببرک کارمل ازطرف کميته مرکزی حزب
يظ اهللا امين اين جاسوس سفاک واژگون شدن حفک افغانستان بمناسبت سقوط مرگبارودولت وحکومت جمهوری دمکراتي

  » شادباش ميگويم. . . جبار وعوام فريب به شما وطنداران عذاب ديده امريکا ودکتاتورامپرياليزم 
حفيظ اهللا امين به عنوان منشی عمومی حزب  هنوز راديو افغانستان درکابل ازکارمل درحالی بيانيه خودرا ايراد کرد که

اعضای کميته مرکزی حزب . بی جمهوری دمکراتيک افغانستان نام ميبرددمکراتيک خلق ورئيس شورای انقال
شورای انقالبی جمهوری دمکراتيک درظاهر وبصورت رسمی همان افرادی بودند که درحکومت حفيظ اهللا واعضای 

ی وشورای جمهوری کارمل ازکميته مرکز ومنطقی نميتوان پذيرفت که منظوروبصورت طبيعی. امين قرارداشتند
روزهای بعد نيز کارمل، خود دراولين . افرادی برحال وموجود درحکومت امين کسانی ديگربودندازتيک غيردمکرا

به افغانستان نموده است قالبی ازشوروی تقاضای ارسال نيروکنفرانس مطبوعاتی اش به خبرنگار ان گفت که شورای ان
ان ارائه کرد که آيا امين قوای شوروی را برای فشار اين پرسش خبرنگاراو اين پاسخ را دراثر. اهللا اميننه حفيظ 

                                                                                                               قتل خود خواسته بود؟سرنگونی و
 خودرا برای دفاع ازحکومت آنها مسکو خواسته بودند تا نيروهای نظامیود که امين وتره کی بارها ازدراين شکی نب

 به تقاضا وموافقه ی حفيظ اهللا امين وارد 1987وارد افغانستان کنند واولين قطعات نظامی شوروی دراواخر سپتمبر 
اما کارمل نمی توانست به خبرنگار ان خارجی درمصاحبه ها واظهارات خود ورود قوای شوروی را به . افغانستان شدند

ست ورود قوای شوروی را ازجانب خود نمی توانست ادعای درخواوازسوی ديگرنيز. مين توجيه کندی حفيظ اهللا اتقاضا
بنا برآن کارمل تقاضای . دولت نداشت وحتی مورد تعقيب رژيم حاکم درکابل بودرهيچگونه سمت دچون او. مطرح نمايد

اتيک خلق نسبت مرکزی حزب دمکرورود قوای شوروی را به شورای انقالبی جمهوری دمکراتيک افغانستان وکميته 
اعضای  به حاکميت نصب گرديد، بسياری ازومضحک اين است که او بعد ازتجاوز شوروی وقتیاما شگفت آور. داد

 اظهارات البته. همان شورای انقالبی وکميته مرکزی حزب را که از طرفداران امين بودند به قتل رسانيد وبه زندان افگند
 مورد قبول محققين، نويسندگان، ژورناليستان  وتجاوز شوروی هيچگاه درمشروعيت حاکميتش واستدالل اوببرک کارمل

چه .  کسی گفته های اورا درهمان ايام جدی نگرفت وراست نپنداشتوسياستمداران مجامع جهانی قرارنگرفت وهيچگاه
. صحبت شودوحاکميت مذکور کارمل ازمشروعيت وقانونيت تجاوزرسد به آنکه دو دهه بعد ازتجاوز شوروی وحاکميت

ازآن سخن ميزند وميکوشد تا تجاوز شوروی " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" آنگونه که سلطانعلی کشتمند در
  . وحاکميت کارمل نامشروع وغيرقانونی تلقی نشود

زسفيران معزول داشت باجمعی امت تره کی وامين مورد تعقيب قرارشوروی که ازسوی حکوببرک کارمل قبل ازتجاوز
حزب  زمانی ازسوی مسکو به عنوان رهبرکارمل. ميبردروپای شرقی به سرجناح پرچم درشوروی وکشورهای ا

تره کی پالن رهبران گرفته شد که حفيظ اهللا امين بابرکناری وقتل نورمحمد مکراتيک خلق ودولت اين حزب درنظرد
لشکر کشی درمورد . نيت کارمل برهم زدو تره کی ومعاشوروی را درايجاد حکومت مشترک جناح خلق وپرچم برهبری

جناح پرچم بجای او بحث های زيادی تل حفيظ اهللا امين وجانشينی رهبرقوای شوروی به افغانستان وحادثه قوتجاوز
ط حاکميت حزب کمونيست، سقوط شوروی وسقوبعداز. لی وخارجی صورت گرفته استازسوی نويسندگان ومحققين داخ

عملکرد زمام داران شوروی به خصوص ناگفته وپنهان ازاسرارين مورد لب به سخن کشودند وگوشه های دراروسها نيز
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آنچه که درتمام گفته ها وبحث های محققين، سياستمداران ونظاميان . ار کرده اندستگاه جاسوسی آن، کی جی بی را آشکد
عيت همانا عدم اثبات مشروحسوب می شودوغيرروسها نقطه ی مشترک م) بعد ازسقوط شوروی( ازروسهاخارجی اعم 

متفاوتی بيان وتوضيح اين رويداد باتصاويردرحاليکه . کشی شوروی ومشروعيت حاکميت ببرک کارمل استلشکر
شايد درست ترين ونزديک ترين توضيح وبيان به حقيقت، گفته ها وبحث هايی . ازسوی نويسندگان ومحققين ارائه ميشود

اشی شوروی دراين ش سرخ بعد ازفروپ خصوص اعضای بلند رتبه کی جی بی وجنراالن ارتاست که تاکنون روسها وبه
 تلويزيون روسيه فلم مستندی را درمورد هجوم قوای شوروی، قتل امين 1372 سرطان 31در. مورد ارائه داشته اند

"  تورنجنرال کالوگين" «  :وانتصاب کارمل به جای او نشرنمود که درآن افراد عالی رتبه ی کی جی بی سخن زدند
آمراستخبارات ضدجاسوسی کی جی بی دربخش خارجی ميگويد که کی جی بی ميتوانست با امکاناتی که دراختيار 

ه می شد حتی زهرياتی وجود داشت ک. داشت به اشکال مختلف تاريخ عمومی وخصوصی جوامع وافراد را تغير دهد
ه مهم من به هدايت داکتر پنج دقيقه قبل ازوقوع حادث. آب حل شودطعام اضافه گردد ويا دربدون هرگونه نشانه ای در

 مواجه ندروبروی وزارت مخابرات با سربازان وجنرال روسی که عمليات را رهبری ميکرد. راترک کردمروس قصر
رسرکها قطارهای روسها د. به کابل پا گذاشته استفهميدم که بدبختی . شدم ودرهمين هنگام انفجارات وفيرها آغاز يافت

کابل شده بود درافغانستان گروپ تروريستی که وارد. ه نمايندنمايان می شدند ومن دانستم که آمده اند تا با امين محاسب
 مقاصد تهاجمی وتروريستی اين گروپ مؤظف به اجرای. ياد ميشد ودرمرکز کی جی بی نام ديگری داشت" زينت" بنام

  . مرزهای شوروی بودخارج از
نس عاجل به وقت ضرورت اين گروپ بايد مانند امبوال: معاون کی جی بی درکابل ميگويد"وزوفالکساندر مر" 

من . س محافظين سفارت شوروی وارد کشورهای مورد نظرمی شدندالبته اين ها درآغاز درلبا. ميگرديددرمحل حاضر
يدم که امين د. اله های بی مفهومصدای فيرها، انفجارات ون. جنگ جريان داشت. کابل بودمآن روزبا داکترروسها درقصر

شد  سوزن دروريدش بود وشايد دوبوتل سيروم را داشت به نزديکش ايستاده .استدردهليزارگ سراسيمه درحال فرار
ت وامين اورا تسلی  محکم گرفخوردش گريه کنان پا هايش راپسر.  باررفتيکجا بهبامن . ومن سوزن را بيرون کردم

صورت انفجاری درآخردهليز. به دهليزبرآمديم. بيرون شويدگفت که از بار" يکتور پيتروويچو" افسران مايکی از. ميداد
 امين خودرا به طرف چپ .چيزی به شيشه اصابت کرد وشکست. گرفت وما بدون اراده به اتاق کنفرانس پرتاب شديم

چند نفر . ه استکشته شد" يتروويچويکتور پ" فرياد را شنيدم وبعد ديدم که. می دويدنفرمسلحی فيرکنان دردهليز. کشيد
  .ضرورت نيست" پيتروويچ" ما وافراد کی جی بی بودند ومرا پائين بردند وگفتند که به جسدعساکر. داخل شدند

دفعتًا پيام تيلفونی ازکابل . هيئت رهبری کی جی بی مالقات داشتم بااندروپوف رئيس: ادمه ميدهد" جنرال کالوگين" 
اندروپوف احساساتی بود وبه او گفت که .  نماينده کی جی بی بود وگزارش اقدام نظامی را داد"ايوانف. " برايش رسيد

فورًا متنی را تهيه کنيد وآنچه را گذشته . که مردم منتظر تشريح حوادث اندکارمل بايد بفهمد . به کارمل بگو بيانيه بدهد
راديو کابل اعالن کرد که امين . چگونه تيرباران شداوم که ما امين را بدست آورديم اما نديدي. بی مفهوم بود. تشريح کنيد

ما که درحادثه حضورداشتيم اظهارات راديويی را . اعدام شد ودريک محکمه عادالنه به اشد مجازات محکوم شد
   ) 74( » ! باورکرديم

   
    سطحی نگری درتحليل وگريزازريشه يابی واقعيت ها      
ده فصل اکميت ببرک کارمل اختصاص دارد دروم را که به دوره حس  بخش هفتم جلد کشتمند مباحث ومطالبسلطانعلی

اشتهای سياسی دياد" درحاليکه توضيح وتحليل او ازدوره ی کارمل کمترين بحث هارا درتمام بخش های . بيان می کند
کابل رخ ميدهد هررشرويدادها وحوادث مهم اين دوره را که حتی دتشکيل می دهد وبسياری از" ورويدادهای تاريخی

.  وغيردقيق ارائه می شودسطحی، بی پايهبحث وبرداشت کوتاه واجمالی اوازآنچه که  ميگويد بسيارناگفته ميگذارد، 
. درتمام مطالب ومباحث اين دوره استشه يابی واقعيت ها وحقايق يکی ازمشخصه های برداشت وارزيابی اوريگريزاز

دهه قبل در ط همان حرف ها وگپ هايی را تکرارمی کند که دو فقبط صوتيک دستگاه ضومانند نواراو طوطی وار
جوامع شوروی وافغانستان وجوامع ض فريب واغفال هردودروغ غرمبالغه وموضع گيری های رسمی مسکو وکابل با 

" ن سياسیاعدام مقامات عاليه دولت وآزادی تمام زندانيا" مؤلف بعد ازآنکه فصل اول را درعنوان. جهانی گفته می شد
اين گونه فصل بندی متعدد وغير . عنوان ميدهد" چند نکته قابل يادآوری شخصی" به پايان ميرساند، فصل دوم را به 



 66

راسرکتاب که دربرخی موارد، مطالب ومباحث آنها نامنظم وبی ارتباط تدوين يافته است دربخش هفتم نيز ضروری درس
رم سرای قصر گلخانه به ببرک کارمل وازابتالی خود به بيماری وی دراين فصل ازمهمانی درح. به چشم می خورد

 می 647زردی وتداوی آن سخن ميزند وبعدًا درفصل سوم اقدامات دولت جديدرا به بحث وبررسی می گيرد ودرصفحه 
داشت تا درقدم نخست اطمينان واعتماد مردم ودولت وظايف بزرگ وعديده ای قراردربرابر هيئات رهبری « :نويسد

م پيشين ونتايج آنها وازسوی ازيکسو با باطل ساختن سياست های نادرست رژياين امر. ی حاکميت نوين جلب گرددسوب
  .بودمات فوری وضروری نوين امکان پذيراقداديگربا اتخاذ سلسله ای از

ی، اقدامات چپروانه، ماجراجويانه وضدمردمی رژيم امين درعرصه های مختلف حيات سياسنشانه های منفی از
به قدرت نطقی شمرده می شد که ازهمان آغازبه اين لحاظ خيلی م. اجتماعی، فرهنگی واقتصادی جامعه مشهود بود

ثابت شده بود مات وسياستهای که نادرستی آنها درعمل وتجربه نيزجناح آن، براقدا حزب متشکل ازهردورسيدن مجدد
اعالم  دمکراتيک رژيم گذشته ازلحاظ حقوقی وقانونی ملغی  چنانکه تمام سياستها وفرامين ضد.خط بطال ن کشيده می شد

 نشان خلق بيرق کامًال سرخ رژيم که. گرديدوعمًال شيوه ها وبرخوردهای تنگ نظرانه وچپروانه پيشين ترک گرديد
ن با جانب شورای انقالبی منسوخ اعالن گرديد وبه جای آن پرچم سه رنگ عنعنوی افغانستابروی آن حک شده بود از

  » . . .   . سنتی گذاشته استالماتی ازنشان محراب ومنبرع
نشانه های منفی اقدامات چپروانه، " ترک گويا غرض ارائه ی اسناد وشواهد بيشترازمؤلف درادامه اين فصل

نمونه هايی ازاحترام به معتقدات مذهبی مردم را ازسوی رژيم جناح پرچم به " ماجراجويانه وضد مردمی رژيم امين 
رک کارمل نامه ی ببازاعالميه ها وابالغيه های دولت دراين مورد سخن ميزند وبه نقل بخشی از.  متذکر می شودتفصيل

اقدامات واجراآت خود ودولت کارمل اوبعدًا درفصل چهارم از. يپردازد م ايرانبه آيت اهللا خمينی رهبر جمهوری اسالمی
 آن اقدامات واجراآت را به عنوان سند وشاهد ديگری مًادر بهبود وضع اقتصادی واجتماعی مردم سخن ميزند ومسل

  . به خواننده ارائه می کند" اطمينان واعتماد مردم بسوی حاکميت نوين" درجلب گويا
) کودتای ثور( درفصل پنجم اين بخش سخن را به دومين سالگرد قيام " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" مولف

قيام تجليل ازدومين سالروز«  :از اين فصل می نويسد به مسکومی کشاند ودرآغمترسمی هيئت حکوو نخستين سفر
بعمل آمد که رژيم جديد، حکومت نووفضای نوين  روز جهانی کارگران درشرايطی – واز اول می 1978نظامی اپريل 

سيد می روپيروزی نظام نوين حتمی به نظروحدت حزب شکست ناپذير. ما حکمفرما شده بودسياسی درکشور
. درافغانستان استقبال ميکردند وغالب نيروهای چپ ازتحوالت اخيروکشورهای سوسياليستی وسمتگيری سوسياليستی

پشتبانی آنها سم دومين سالگرد مظهر نمايانی ازچنانکه شرکت هيئاتهای عاليرتبه حزبی ودولتی کشورهای متذکره درمرا
  » .ونمايش همبستگی انتر ناسيوناليستی شان بود

" افغانستانتحوالت اخير" و" فضای نوين سياسی" انعلی کشتمند که اشغال افغانستان را بوسيله ارتش سرخ شورویسلط
 جريان می خواند وازپيروزی حتمی گويا نظام نوين سخن ميزند، اما سپس به جای تحليل وارزيابی اين ادعا به توضيح

اوبعدًا درفصل ششم ازايجاد . ی سابق ميپردازد تحت اشغال شورو هایرسمی خود وکارمل ازمسکو وجمهوریسفر
" ارائه سند وشاهد ديگری ازنيزبمنظورواين بحث را . بحث می کند" توده ای " سازمانهای اجتماعی وبه قول خودش 
هيچگاه به پيامد اين همه اقدامات که چيزی جز اما او. ارائه مينمايد" ميت نوينجلب اطمينان واعتماد مردم بسوی حاک

نظامی شوروی شه های اين ناکامی را که ازتجاوزوهرگز ري. برنداشت اشاره نمی کند برای رژيم در حاصلیمیاناک
نيزه قوای متجاوز واشغالگر ناشی می شد به بحث قانونی با سرنده ی نامشروع وغيروايجاد رهبر وحکومت دست نشا

مشروع ومحصول اشغال در نفی رژيم غيراو برخالف آثاراين تجاوز واشغال وبرخالف آثارم. وبررسی نمی گيرد
صفحه ستقبال وتائيد مردم می خواند ودرناکامی جلب اعتماد مردم، تجاوز نظامی شوروی واشغال افغانستان را مورد ا

به پايان يافتن يک دوران ائيکه منجرازتغيرات ورويداد ه عادی واکثريت خاموش درداخل کشورمردم« : می نويسد701
درميان اکثريت عظيم، خانواده های قربانيان جنگ .کشورگرديده بود، با خشنودی استقبال کردنداستبداد خونين در

مستقيم زيان ديده بودند، زندانيان آزادشده، اعضا وهواداران  واختناق، آنانيکه مستقيم يا غيرومقاومت ورژيم استبداد
. اعی وغالب روشنفکران کشورشامل بودندی واجتماحزاب وسازمانهای سياسی مترقحزب دمکراتيک خلق افغانستان، 

رده بود که اصًال به مسئاله حضورنيروهای شوروی فتن وپشتبانی اين گروه های مردم چنان گستگرخشنودی، به پيشواز
رانداختن اهريمن داخلی از اريکه قدرت مکاری آنرا تا حدودی معينی برای بتوجهی نداشتند وحتی درآغاز هدرکشور

  ». . .   .  می شمردند الزمی ويگانه راه
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اشغال را نه تنها عامل گسترش مخالفت واشغال شوروی ورژيم محصول تجاوز ولطانعلی کشتمند که تجاوز نظامی س
برای سقوط حکومت ئاله حضور نيروی شوروی را درکشورمس" وقيام مردم درافغانستان نمی داند وبه قول خودش 

ترش مقاومت وجنگ را می پندارد، تمام عوامل، انگيزه ها وداليل گس"  راهالزمی ويگانه" حفيظ اهللا امين توسط مردم 
تشديد مداخالت ازقلمرو پاکستان در " او فصل هفتم را درعنوان. قلمرو پاکستان وانمود وخالصه ميدارددرمداخالت از
دگروال يوسف نوشته " تلک خرس" به تفصيل از کتاب. به توضيح اين مداخالت اختصاص ميدهد" درون افغانستان

آيا « :نه هايی از اين مداخالت را نقل می کند ودر پايان اين نقل قول ها می نويسدورئيس دفتر افغانی آی اس آی نم
جاوزازجانب يک کشور، افزون برحقايق واعترافات فوق، ثبوت ديگری برای نشان دادن ابعاد مداخله وسازماندهی ت

  » است؟همسايه، افغانستان ضرورت پاکستان برکشور
مداخالت ق درمورد ارائه اسناد وشواهدی ازآنکه خواننده کتاب خودرا با طرح پرسش فوسلطانعلی کشتمند بعد از

ادی وانسانی ميدهد به بيان وتوضيح تلفات م وقانع کننده است مورد خطاب قرارپاکستان که به زعم خودش کافی
 واشغال شوروی  تجاوز ی هشتاد يا دهه ی مادی وانسانی دهه تلفات اوبازهم. درسالهای هشتاد ميپردازدمداخالت مذکور

اما برای اثبات اين ارزيابی تنها به نقل قول هايی از . کشورارزيابی ميکندرا درواقع ناشی ازمداخالت پاکستان درسراسر
م خانه طعای برق سروبی، انفجار يک بم درميزدگروال يوسف مؤلف تلک خرس می پردازد که درآن ازتخريب پايه ها

وارزيابی  سپس نظراام.  وشليک راکت های دوربرد به شهر کابل سخن زده می شود1983دانشگاه کابل دراواخر 
 زيانهای رسيده، درعرصه  درعرصههرگاه صرف« :  می نويسد687خودرا درمورد تلفات انسانی ومادی درصفحه 

رقام انکار ناپذيربيش ازدوهزار مکتب ومدرسه  برطبق آمار وا سخن گفته شود،1980 وبهداشت درسالهای های آموزش
اشی از مجموعه ضايعات اقتصادی، زيانها وخسارات ن. صحی ويران وبه آتش کشيده شده استوبيش ازسيصد مرکز

به ( مليارد افغانینزديک به يکهزار 1980انديتيزم اقتصادی درطی دهه تقيم خرابکارانه وبمسفعاليت های مستقيم وغير
درباره خرابکاريها وضايعات اقتصادی درباال صرف اشاراتی بعمل آمد، ولی حجم . بالغ ميگرديد) 1990نرخ های سال 

ولی آنچه نتوانست هرگز . باآن، ويرانيها وزيانهای اقتصادی ميتوانست تالفی گردد. وحدود آنها بزرگ وگسترده بود
  »  . بهترين فرزندان ميهن بودجبران شود، تلفات انسانی شهادت، جراحت ومعلوليت ده ها هزار تن از

ميگردد، سکوت کامل ومطلق " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" آنچه که مايه ی شگفتی وتعجب خواننده ی 
حضور " تجاوز واشغال شوروی يا به قول او شی ازمؤلف درمورد گسترش جنگ ومقاومت وتلفات انسانی ومادی نا

ا اين سکوت وبا پيوند دادن مخالفتها ومقاومتهای مردمی عليه تجاوز شوروی باو. درافغانستان است" قوای شوروی
مردم وجامعه افغانستان وهيچ ان، نشان ميدهد که هيچ شناختی ازپاکستصول اين تجاوز به دخالت خارجی ازورژيم مح

  .بيگانه پرستی ندارداديخواهی، بيگانه ستيزی ونفرت ازخود درآزی ازتاريخ کشوراطالع

  
   حاکميت دهه ی هشتاد وبی اعتمادی مردم      

د؟ چرا مخالفت وقيام مردم چرا اقدامات حاکميت جناح پرچم برهبری کارمل نتوانست اطمينان واعتماد مردم را جلب کن
ت مردم گذشته تشديد وگسترش يافت؟ آيا عوامل وريشه های مخالفارمل بيشتر ازورود قوای شوروی وحاکميت کبعد از

 پنج مليون مردم پاکستان، انجام ميافت نهفته بود؟ آيا دخالت پاکستانجنگ تنها دردخالتی که ازقلمرووگسترش دامنه 
ه ساخت؟ آيا اين پنج مليون جهان آوارشتاد از زادگاه و وطنشان به کشورهای همسايه وسراسردهه هافغانستان را در

نشان دادند اوز شوروی وحاکميت محصول تجاوزتجوپناهنده ی که با ترک افغانستان عمًال مخالفت خودرا با مهاجر
مردم عادی " به قول سلطانعلی کشتمند که نبودند؟ آگر"  خاموش درداخل کشورمردم عادی واکثريت" درجمله ی 

های شوروی نيرومسئاله حضور" استقبال کردند وبه حاکميت پرچم وکارمل  از"واکثريت خاموش درداخل کشور
شهرها تان ومليونها تن ديگريکه خارج ازدربيرون ازافغانسنج مليون مردم آواره ومهاجر پس پ،"توجهی نداشتنددرکشور

داشتند وحتی درداخل شهرها زندگی ميکردند اما به نحوی درمقاومت وجهاد عليه اشغال شوروی ورژيم کمونيستی سهم 
ميگرفتند؟ اگر تلفات مادی رقرا" ی سياسی ورويدادهای تاريخیياداشتها" ديگاه مولف درکدام دسته بندی مردم از
دهه ی هشتاد به جای مداخالت پاکستان بود، ده ها هزارسربازوافسرارتش سرخ شوروی دروانسانی دهه هشتاد نتيجه 

  جنگ وفعاليت نظامی، مردم وسرزمين افغانستان را گل باران ميکردند؟ 
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شوروی به نفع خود سود فراوانی زم وتجاوزت افغانستان عليه کمونيجهاد ومقاوم که پاکستان ازدراين ترديدی نيست 
اين جهان غرب برهبری امريکا از.  کردافراد وگروه های وابسته را جهت تأمين منافع خويش ايجاد وتقويت. جست

ی نظامی شورودهنده ی تجاوز اما اين ها نمی تواند برائت. روسها گرفته شدتنام ازيمقاومت بهره برد وانتقام شکست و
مشروعيت دولت ببرک کارمل محسوب می شود ونه انگيزه وعامل اصلی برای مخالفت نه مانعی در. اشددرافغانستان ب

در روزهای شروع مخالفت ومقاومت مسلحانه ی . ومقاومت مردم عليه قوای شوروی ودولت دست نشانده ی آنها ميباشد
ه تربيت يافته ی نظاميان پاکستانی خارجی وگرو حکومت تره کی وامين دربسياری ازنقاط کشورهيچ مشاورمردم عليه

اين مقاومت درهرات وچنداول کابل عليه گونه که سلطانعلی کشتمند وقتی ازآن. ويا سالح چينايی وامريکايی وجودنداشت
اسلحه موجوديت رای تحريک مردم سخن ميزند ونه ازودخالت خارجی ب تره کی وامين ياد ميکند نه ازمشاوررژيم

به همين گونه در روزها وزمان شروع تشديد وگسترش . ميدهدست مردم چنداول وهرات خبرايی دردامريکايی وچين
استينگر " ، " بلوپايت انگليسی" مقاومت وجهاد مردم عليه اشغال شوروی وحاکميت کارمل وگروه پرچم نيز 

ترش گس اينها بعدازسروکله ی. انی نبودو قومانده ی دگروال يوسف پاکست"  ملی متری چينايی82توپ " ، "امريکايی
غورماچ " ، از "درزاب فارياب"تا " درواز بدخشان" افغانستان ازقبل ازآن مردم درسراسر. مقاومت مردم پيدا شد

سيغان " تا " نگرهاريش کنرها وکامه ندکام" ، از"برمل پکتيکا" تا" بغران هلمند" ،  از"خاشرود نيمروز" تا" بادغيس
تجاوز وسلطه اجنبی وحاکميت دست نشانده ی اجنبی علم ينی وميهنی وبا نفرت ازنگيزه ی دبا ا" غورباميان وساغر

همانگونه . وتبرزين استفاده کردنددهن پروچقمقی تا تبرتفنگ  آنها درآغاز اين مقاومتها از.مخالفت ومقاومت برافراشتند
ره خورده درنخستين ماه های وگ قلم وکتاب ومشت های بلند  باکه مردان وزنان جوان ونوجوان مکاتب ودانشگاه کابل

از " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" هرچند که مؤلف. فريادکشيدندتجاوزروسها به پا خواستند وبرسرمتجاوز
ازاينها که بگذريم . واشغال شوروی حرفی بميان نمی آورد عليه تجاوز1358ندان کابل درحوت قيام آنها وشهرو

سوی احزاب وگروه های قی دريافت کمک نظامی ومالی را ازواستداللی وبه چه حسلطانعلی کشتمند به چه منطق 
ای مخالف عليه ارتش اشغالگر شوروی درسرزمين خودشان ازپاکستان، امريکا وکشورهمجاهدين برای مقاومت وجنگ 
سرباز ا هزارما تجاوز نظامی دولت شوروی وحضورده هداخلی افغانستان تلقی ميکند اتجاوز شوروی، مداخله درامور

جنگ درداخل افغانستان  حزب دمکراتيک خلق را ازآنها درآنرا درخاک افغانستان ودريافت کمک وحمايت نظامی ومالی
  ومشروع می پندارد؟يزجا

جلب دهه هشتاد غرض  پرچم وخلق برهبری ببرک کارمل دربه هرحال، انگيزه وعامل اصلی درناکامی حاکميت جناح
ک کارمل همچون شاه شجاع با ببر.  ماهيت اصلی وظاهری اين حاکميت ورهبری آن بودته داطمينان وحمايت مردم نهف

تيمورشاه درانی همانگونه که شاه شجاع پسر. ه بودگرفتقدرت وحاکميت قراريک قوای خارجی وبيگانه درمسند تجاوز
 يورش قشون سرخ شوروی با 1979 يکجا با لشکر کشی انگليسها وارد کابل شد، ببرک کارمل نيز در 1839در سال 
آنگونه که . او توسط سربازان شوروی حفاظت می شد وتوسط مشاوران شوروی رهنمايی وهدايت ميگرديد. مد به کابل آ

افسران کی جی بی در گارد « : جنرال بوريس گروموف آخرين قوماندان قوای شوروی در افغانستان اعتراف می کند
   ) 75( » .بانی می نمودندهنگو ببرک کارمل خدمت ميکردند وازامحافظ

  . . . مالقاتها، بيانيه ها، سفرها، و . برنامه وفعاليت کارمل را شورويها ترتيب وتنظيم ميکردند
 نزد کارمل دررياست 1358درسال « :کارمل وحزب دمکراتيک خلقشرق ازدوستان سابقه دارحسن به گفته داکتر
متأسفانه . اجازه دادند که داخل اتاق شومهاتف مرا  آمدن آقای عبدالرحيمبعد ازبر. دراتاق انتظار نشستم. جمهوری رفتم

 خواستم داخل اتاق  موازنه ی خودرا نظر به پای دردی نگهداشته نمی توانستم با عصا چوب چوبامن بدون داشتن عص
خودش . شنيدصاحب صداهای هردوی مارا کارمل . محافظ شوروی با داشتن چوب ممانعت ومن هم مقاومت کردم. شوم

اورا نشنيده باشد چوب را از مثليکه اوامر. وب دست اجازه بدهدمحافظ شوروی خواهش کرد مرا با چبيرون برآمد واز
کارمل به اتاق خود باز گشت ومن لنگيده داخل اتاق شدم وبه آغوش باز وصميمانه روی مرا بوسيد . دستم بيرون کشيد

   )76( »  .ناديده می گيرندبرای حفظ جانم اوامرمرادوست دارند ووگفت رفقای شوروی بی نهايت 
هرطبقه وقشری درجامعه بسوی کارمل با ديده نفرت وحقارت می ديدند واو را با شاه شجاع مقايسه مردم افغانستان از

ن پخش می شد، نقاط افغانستاکه از تلويزيون وراديوی دولتی درکابل وسايربه خصوص سخنرانی های کارمل . ميکردند
شوروی وتعجب آورمعمول م سخنرانيها با کلمات وجمالت غيرچون کارمل درتما. مضاعف ميکردرت مردم را ازاونف

ميزان خشم ونفرت مردم شهريان کابل  مزاحی ازبا نقلجورج آرنی خبرنگار انگليسی راديو بی بی سی . هارا می ستود
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 درمزاح معروف بين کابليها، که ذهنيت عامه  «: کشدمی  ی بيانات تلويزيونی او به تصويررا از ببرک کارمل درنتيجه
. از پيش آهنگی پرسيد که يک جايزه برای خود انتخاب کندميداد، گفته می شود که اورا درمورد رهبرکشورشان انعکاس 

وقتيکه پسرک برای گرفتن جايزه پيش رفت ببرک با کمال تعجب . او تلويزيونی را خواست که با برف پاک مجهز باشد
هرزمانی که بيانيه تانرا ايراد کنيد تمام اعضای :" درپاسخ گفتون برف پاک دار را چه می کند؟ اوز اوپرسيد که تلويزيا

 تلويزيون برف اکنون . من ميخواهند که آنرا پاک کنم ن به روی شما تف می کنند وسپس از درپرده ی تلويزيوخانواده ام
   ) 77( »  .زحمت تف پاکی خالص می کندپاک دارمرا از

اندگی وحمايت آنها ازسوی قوای متجاوز درحاليکه ميان شاه شجاع وحکومت او وببرک کارمل ورژيم او دردست نش
 انقياد و  ینحوهتشابه ويکسانی وجود داشت، اما درخارجی وعدم مشروعيت شان در جامعه ونزد مردم واشغالگر

اظهارات وبيانات خود از اع هيچگاه درحد ستايش وپرستش درشاه شج.  ديده می شدوابستگی آنها به اجنبی تفاوت کيفی
ا می دوران حاکميت خود فقط شوروی راما کارمل در. گليس سخن نزده استانس ها ودولت اشغالگراشغالگری انگلي

بايد به صراحت ! قارف« : گفتباری او. وشوروی دوستی برای اواولين مالک ومعياروطنپرستی محسوب می شد. ستود
نشان بسازم که، کيست؟ چگونه بايد شناخت؟ افغان وطنپرست کيست؟ وطنپرست آتشين، افغانستان ما خاطربرای ش

( »  . .  . .اين است مالک اول. به دوستی افغان شوروی باشدسان افغان نوين کيست؟ که وفا دارانسانی، افغان نوين، ان
 به زمانی او. ، خون های پاک می خواندن افغانستانسرزمييخته شده ی متجاوزين شوروی را درکارمل خونهای ر )  78

اين خونهای پاک درخاک « :کرداظهارداشت اشاره کنان محافظت آنها قراری که هميشه درحلقه ای ازسربازان شورو
.  . .هيچ قدرتی نمی تواند درآن خدشه وارد کند. مقدس افغانها با هم مخلوط شده اند، اين دوستی  برای ابد جاودانه  است

 .   . « )79(   
کشور  مسلحانه مردم عليه اين اشغال درسراسرسوی قشون اشغالگر شوروی اشغال شده بود وقيامدرحاليکه افغانستان از

وظايف وطنپرستانه ی جوانان افغان وآرزوی پدران ل آموختن علم وتربيت شوروی را ازگسترش ميافت، اما کارم
ان، خواهرانتان شمارا هرچه زودترسربلند وپيروز پر تپش مادران وپدرانتعشق وقلب پراز « : ومادران آنها ميدانست

جبهه ی فراگرفتن علم شوروی، دانش شوروی، تربيت شوروی، انسان نوين شوروی بمثابه فرزندان وطنپرست مند در
   ) 80( »  .افغان می طلبد

اتباع واهالی ردافغانستان شد شش هزارنفرازا با قوای انگليس واهند بريتانوی يکج ازقلمرو1839شاه شجاع وقتی درسال 
  نفرنيرو را  4800عالوه برآن پسرش شهزاده تيمورنيز . همراهی با خود داشتانستان را به عنوان لشکر وطرفداردرافغ

   ) 81. ( که اکثرًا اتباع افغانستان  بودندفرماندهی ميکرد 
نفر وزير سفارت وسه  ازن پرچمی های برکنار شده فقط چند تدرحاليکه با ببرک کارمل حين تجاوز قوای شوروی

  .همراه بودند) وطنجار، گالبزوی وشيرجان مزدوريار( تره کیمعزول جناح خلِق هوادار
 افغانستان به پادشاهی رسيد، مردم را درلگر انگليسی که با تجاوز آنها درجريان حضور قوای اشغاشاه شجاع حتی در

 اعالنات زيادی بدست آمد که به 1841در اکتوبر . . .  « :نگليسها تشويق ميکردبه قيام وجهاد عليه اپايتخت کشور
شاه شجاع به مکناتن پيشنهاد کرد که با . . .    .   ضد انگليس دعوت شده بودند  شاه شجاع مردم به قيام وجهاد برامضای

   ) 82( » . . .    . انقالبيون مصالحه کند ورهبرشان معاف شمرده شود 
لت جمهوری دمکراتيک سالهای اشغال شوروی به عنوان رهبرحزب دمکراتيک خلق ورئيس دورک کارمل دراما بب

ارتش سرخ شوروی درافغانستان به وجدمی آمد وجنراالن روسی را به زبان خودشان سپاس افغانستان ازجنگ وکشتار
من به دقت متوجه رئيس ) ير دفاعوز( هنگام گزارش رفيع . . . « : آنگونه که جنرال شوروی خود ميگويد. ميگفت
حال دست ودر. مد اوضاع ببرک دگرگون می شدمی آ» تلفات دشمن آنگاه که حرف برسر. بودم) کارمل ( دولت 

   اما . . .ميداشت وسعی می نمود برای خود چيزی بنويسد  ای لرزان خود پنسل را از روی ميزبروپاچگی با دست ه
  .قيت ها ميگرديدفاو زايل می شد وبارديگرغرق خوشی ناشی ازمؤآثار نگرانی بسيارزود ازچهره ی 

   ) 83( » . . .   بو - سی-سپا!  تشکر شورويها، تشکر-
 .دست نشاندگی خود به شدت ناراض ونادم شد ، شاه دست نشانده ی انگليسها درآخرين روزهای پادشاهی ازشاه شجاع
آنگونه که مؤرخ شهيروفقيد کشورميرغالم . ليسی گرديدانگبه پيوستن با مردم ومشارکت درجهاد وقيام ضد وحاضر

موضع سياه سنگ کابل بيرقهای جهاد به غرض امحای هنگاميکه هزاران نفرمرد مسلح در« : محمد غبارمی نويسد
رأس  شاه شجاع ازباال حصارکابل خارج ودرسياه سنگ در1842اپريل 4قشون انگليسی جالل آباد افراشته داشتند، در 
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انجام امور شب هنگام شاه نهانی به باال حصاربرفت وبعد از. نروز راه جالل آباد برداردگرفت تا فردای آلی قرارقشون م
نواب محمد زمان ولی سردارشجاع الدوله خان پسر. روان عازم اردوگاه شدشخصی سحرگاه پنجم اپريل بسواری تخت 

کمين برآمده وبه گله وشمشير شاه را کاران ديگراز نفرهم60خان وشاه آغاسی دالورخان وخان به اتفاق نورمحمد 
( اجتماعات مردم فرياد کرد که الرد بزرگ بزودی اين خبردرکابل منتشرگرديد وميرحاجی روحانی معروف در. بکشتند
   ) 84( » . پيوست) مکناتن( به الرد کوچک) شاه

به . ای سرکوبی مقاومت مردم می شدقوای شوروی بررمل درسالهای حاکميت خود خواستارحضوربيشتراما ببرک کا
 برای کارمل بهتر می شد،هرچه اوضاع بد تر« :نستانافغاروف سرمشاورنظامی شوروی درومايقول جنرال الکساندر

دمات ارتش افغانستان، خ. شوروی بدست می آمدنيروهای بيشتروضع بحرانی پديد وبهانه برای خواستن درکشور! بود
  . خراب می جنگنداطالعات دولتی و وزارت کشور

افغانستان .  نا بودمی شودورنه انقالب! بيشتری بفرستيدرفيق برژنف، رفيق اندروپوف، رفيق استينف نيروهای ! آری
   ) 85( » ! دمکراتيک واژگون ميگردد وامپرياليزم ملعون برآن مسلط می شود

مشتاقانه آرزوی دوام اشغال افغانستان جيب اهللا تعويض گرديد،  دوره عزل خود که توسط روسها با نوحتی کارمل در
رد کشور احساس وحشت ميکازمی پروراند واز خروج قوای اشغالگر شوروی  رادرسرتوسط قوای اشغالگر شوروی

ايام او باری در. رزنش ميگرفتصدد خروج نيروهای شوروی برآمده بود به باد سوگورباچف رهبر شوروی را که در
گورباچف با مردم افغانستان وحزب ما جفا « : خود گفت از جنراالن پرچمی هوادار به يکیبردمسکو به سر درل کهعز

افغانستان به معنی نابودی مردم ما، حزب ما وملت ما وانقالب ما رون کردن قوت های نظامی شوروی ازبي. کرده است
   ) 86( « . . .    . است 

غزنی  هزاران نيروی اشغالگر انگليس دره قتل وسرکوبیشاه شجاع دردوران قيام وجهاد مردم عليه اشغال انگليس که ب
عکس آماده ی ام تسليت وهمدردی نفرستاد واظهارمصيبت وتأثرنکرد وبروجالل آباد انجاميد، هيچگاه برای انگليس ها پي

 های خزان جنگاما ببرک کارمل به خاطرتلفات قوای شوروی در. گليس شدمقاومت عليه انوستن با مبارزين درپي
اجازه بدهد که نرال شوروی پيشنهاد کرد تا به اوگواری نشست وبه جوومزارشريف به سدرقندهار) 1981 ( 1360

لوی درستيز يا ستاد کل نيروهای مسلح رجنرال والديمير چر مينيخ مشاو" ( چرمنيخ" « : سوگواری ملی اعالن کند
او پيشنهاد ميکند . نگران استبسيار) درقندهار ( ق افتاده است،آنچه اتفاببرک کارمل از: گفت) 1981 درسال افغانستان

من البته به . تأسف می خورد که همانا سپاهيان شوروی چنين تلفات سنگين ديده انداوبسيار. سوگواری ملی اعالن گردد
تقويت شتري تا نيروی شوروی را ب ازمسکوخواهد خواستبارديگدارم وميدانم که درپی عزای ملی  ترديد اوبی آاليشی

    ) 87( » . . .  ايد نم
وفاداری ببرک کارمل و شاه شجاع به دو دولت وقوای اشغالگر شوروی تفاوت عميق کيفی درويژگيهای وابستگی و
. به خوبی قابل مشاهده بودتفاوت ميان سايراراکين عاليرتبه رژيم آنها نيزاين . وانگليس تنها به خود آنها محدود نمی شد

داشت اما کومت شاه دست نشانده انگليس قرارکرسی وزارت حاه شجاع برغم آنکه درس الوزراء شصدراعظم يا رئي
مؤلف افغانستان درپنج قرن . بگيردتالش ميکرد که خود مستقالنه عمل کند ودر جهاد ومقاومت مردم عليه انگليس سهم 

اخلی افغانستان  ای اداره اموردانعقاد يافته برقتنامه های فبه موجب موا) شاه شجاع( شاه« :دراين مورد می نويسداخير
. مقررکرد) اء به معنی امروزيعنی رئيس الوزر( صالحيت تام داشت، بدوًا شخصی بنام مال عبدالشکور را به حيث وزير

افغانستان را  مامورين انگليس اجازه مداخله درامورعينًا تطبيق نموده وبهورسعی داشت روح ولفظ قراردادها رامذکوزير
   )88( » . . . خود داری نميکرد  نيزتحريک مردم به جهادرای مرعوب ساختن انگليسان حتی ازن راه بوی دراي. ندهد

اء شاه شجاع چنان به قوای  دولت ببرک کارمل برخالف رئيس الوزری کشتمند صدراعظم يا رئيس الوزرایاما سلطانعل
ان روسی را به زنان کشورش علی الرغم زيات تجاوز سربااکه جن شوروی دلبستگی و وابستگی داشتمتجاوزواشغالگر
 عملی که حتی جنراالن شوروی. جنراالن شوروی معذرت می خواستا به گردن افغانها می انداخت وازاعتراف روسه

به سه زن  عساکرشوروی درحومه ی شهرجالل آباد بعد ازتجاوز1981درفبروری . افگنده ميسازدرا بهت زده وسر
جنرال .  به آتش می کشنداجساد رابروی اجساد آنها بنزين ميريزند ومی کنند وسپس باران  آنهارا تيریجوان محل

نظامی شوروی که سپاهيان آنها مرتکب اين جنايت شده است به دفترصدارت نزد سلطانعلی الکساندرمايوروف سرمشاور
يکف همين چند لحظه پيش به دمات اطالعات دولتی وجنرال اسپولننجيب رئيس خ« : اما کشتمند ميگويدکه. کشتمند ميرود



 71

نيشخند اسپولنکف . گروهی از دشمنها است که يونيفرم سپاهيان شوروی را پوشيده بودند کار، جنايت: من گزارش دادند
  : را به خاطر آوردم وگفتم

انه به کشتمند رند. پاهيان استسده، بازرسی کردند، اين جنايت کارمحلی که رودااری در درباره ی اين سيه کانم همکارـ
  .ديگرهمه چيز را بررسی کردايد بارب: من خيره شد وگفت 

  .معاونان خودرا شامل سازيديکی ازترکيب هيئات خواهش می کنم در.  کا را می کنيماين همين امروزـ
  . . .   راهم را گم کرده بودم که چگونه از آنچه رخ داده بود، پوزش بخواهم 

برای شنيدن . به دادن گزارش کردچرمنيخ آغاز. نستان يازده نفرنشسته بودندورای وزيران افغاکشتمند رئيس شدردفتر
  . . .  .اين گزارش برای سومين بار، نه توان ونه آرزومندی داشتم 

پوزش به خاطرحادثه يی که رخ داده بود، اظهارداشت وبارديگرمراتب همدردی واندوه مارا " سامويلنکو" درپايان 
سپاهيان ما برباشندگان ومت با آنکه تجاوزرئيس حک. کردبه سخن دم لب فروبسته بود، آغازکشتمند که تا اين . استخو

قه مسئوالن افغانی منط: اوگفت. محلی را نکوهيد، بخش بيشترگناه به خاطر اين حادثه را به گردن مسئوالن افغانی افگند
شما  بابت ازازاينمن هم بايد.  ساختندهمساحه ی مسئوليت، زمينه اين جنايت را فرابا بی بند وباری وغيبت خود در

     )89( » . . .بخواهم  پوزش
اجنبی د با چنين ويژگيهای بيگانگی ازمردم و وابستگی به نيروی اشغالگرومتجاوزدهه هشتاببرک کارمل ورژيم او در

او ونيم قرن قبل ازانست يک همانگونه که شاه شجاع درانی نتو. نتوانست اعتماد وحمايت مردم افغانستان را جلب کند
حتی روسها که ظاهرًا برای حاکميت کارمل ودرواقع برای . بگيردتماد وحمايت مردم افغانستان قرارمورد اطمينان، اع

کردند چه آن وقت وچه بعدًا با شناخت بيشتر  نيروی نظامی به افغانستان تجاوزتوسعه طلبانه ی خود با ده ها هزارمنافع 
ب دمکراتيک خلق را چهره های غير قابل اعتماد ونامشروع برای مردم افغانستان می وبهتر، کارمل ورهبران حز

مورد بيگانگی آنها به يژه پس ازسقوط شوروی وحاکميت کمونيزم ازخاطرات وچشم ديدهای خود دروبه و. پنداشتند
جاع است که انگليس ها تفاوت ها ميان کارمل وشاه شواين يکی ديگراز. صيل سخن گفته اندمردم وجامعه ی شان به تف

حيات شاه وچه دست نشاندگی و وابستگی اش به انگليس ونيروهای انگليسی چه درابعاد منفی شخصيت شاه شجاع را در
   . اندبعدًا کمتر بيان داشته

نده خوا" چهره نفرت انگيز" ببرک کارمل درهمان دوره ی آغاز تجاوز شوروی، ازسوی اندروپف رئيس کی جی بی 
رهبری حزب تان ونصب کارمل درنظامی شوروی به افغانسيکه اندروپف يکی ازطراحان اصلی تجاوزدرحال. شد

  . اتيک ودولت آن محسوب می شددمکر
« :خلق دردهه هشتاد ميگويدمورد خصوصيات رهبران حزب دمکراتيک يکی ازمشاوران اسبق شوروی درافغانستان در

وهمه . کارمل مارا سايه وارتعقيب ميکرد. انی داشتندخصلت افغکمترران افغانی اين بود که آنها خصوصيات رهبيکی از
   )90( »  . مذهبی هم به کابل مشاورفرستاديمحتی ما درجهت تنظيم امور. ميگرفت) هدايت( ورهما مشرا ازچيز

ت افسران شوروی که درسالهای دهه هشتاد با نيروهای خود دراشغال افغانستان وظيفه داشت رهبران حاکمييکی از
من نمی گويم که ما کورکورانه ساختار خودرا رونوشت برداری « :حزب دمکراتيک خلق را اينگونه معرفی ميدارد

شما برای ما همه چيزها را مانند آنچه درکشورتان است،انجام " ميکرديم، با آنکه رهبران افغان برآن پافشاری داشتند که
اشيم وتراز نظرداشته بژگيهای ملی کشوررا در ميکوشيديم ويمامگر" انند آنچه که درکشورتان استدرست هم. دهيد
    )91( »  .ی کادرهاراآمادگ

نظامی خست دهه ی هشتاد باری به سرمشاورستاد فرماندهی ارتش افغانستان درسالهای نجنرال چريومنيخ مستشار
ديريا زود حتی اگر .  کنيما با اين يابو ضايع میبيجا وقت خودر« :شوروی جنرال مايوروف درمورد ببرک کارمل گفت

جنرال بوريس  ) 92( » . . .  . ا به آن می خورانيم ناحق اين علف ر. حساس هم باشد بايد عوض کنيماوضاع بسيار
سوی کی در رهبری حکومت افغانستان ازمی خواند وانتصاب اورا " ياوه سرای بی نظير" گروموف ببرک کارمل را 

 با برگماشتن ببرک کارمل برهبری حکومت 1979شن است که کی جی بی درسال رو« :جی بی يک اشتباه تلقی ميکند
بودند که سطح اعتراف به اين خطای خود، اميدواررهبران کی جی بی با عدم . تازه ی افغانستان دچار اشتباه گرديده بود

.  . .  زبی ونظامی جبران کنندپائين انتلکتوئل وناتوانی سازماندهی کارمل را خواهند توانست با فعاليت های مستشاران ح
اوازببرک کارمل . ازآنان را چاپ نيزميکردجنرال وارينيکف ارزيابی های خودرا هيچگاه پنهان نمی کرد وحتی برخی 

هارا ياداشت ميکرد ی شد به دقت گوش ميداد وخيلی چيزممواره به پيشنهاد هايی که به اوهاو:" چنين يادمی کند
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هم می کنيد که اين کارمل را ببينيد که پی درپی طوری به من می نگيريد وحتمًا فکرشما : فتواکثردرپايان گفتگوها ميگ
کارمل نه مورد اعتماد . هم همينگونه بودواقعيت امر. . . . "  نخواهد کردمی نويسد ومی نويسد ولی بازهم هيچ کاری 

 او ياوه سرای بی مانند وفراکسيون باز بی .ران ماماد مردم ونه مورد اعتماد مستشا نه مورد اعتبود،همکاران خود 
خاطرمردم مبارزه نميکرد اوعمًال به . . . . های انقالبی خود پنهان گرددستادانه ميتوانست درالبالی گفتارهمتايی بود که ا

   )93( » . . . کامًال روشن بود اين ديگر
  
  

  
              بی عدالتی درياد داشتها ورويدادها

هرچند درتمام مباحث، درتوضيح وتحليل رويدادها با تبعيض وبی " ای سياسی ورويدادهای تاريخیيادداشته" مؤلف
اودراين بخش که . به نظرميخوردبخش هفتم کتاب بيشترازهربخش ديگرعدالتی سخن ميزند، اما اين بی عدالتی در

 می گيرد وخود فرد دوم رهبری وحاکميت دوره ی ببرک کارمل را درنيمه ی اول دهه ی هشتاد به بحث وبررسی
ازتظاهرات عظيم مردم . می کنددستگاه حاکميت دراين دوره است، به وقايع اصلی ومهم اين دوره کوچکترين اشاره ای ن

وحاکميت کارمل عليه اين تجاوز ) 13599حوت ( وی کابل وسرکوبی آن که درنخستين ماه های تجاوز نظامی شورشهر
نقش مشاورين شوروی درادارات دولتی دراين دوره که قدرت رهبری از. ذردرفت باسکوت شگفت آوری ميگصورت گ
ويا . نمی آورد دردست دارند وازروسی سازی ادارات ومؤسسات آموزشی توسط مشاورين حرفی بميان  راواجرايی

ه صورت مشخصتر ب کشتمند که فصل نهم بخش هفتم را بسلطانعلی. عادی ومعمولی نشان ميدهدنقش آنها را بسيار
مهم اين سالها سخنی رويدادهای دولت اختصاص ميدهد بازهم درموردسالهای حاکميت ببرک کارمل دررهبری حزب و

درحاليکه . شوروی وحاکميت کارمل صحبت می کندزسه نوع موضعگيری متفاوت دربرابرتجاوزاودراين فصل ا. ندارد
 افغانستان وبه تحريک مداخالتی خارج ازميت کارمل را درموضعگيرانديشه وعمل مخالفت بااشغال شوروی وحاک

های غربی برهبری امريکا وپاکستان ارتياط ميدهد، موضعگيری مردم را درداخل افغانستان موافق با تجاوز کشور
احکومت حزب مخالفت ب ، قوای شورویاما او ازياد ميبرد که باتجاوز. شوروی وحاکميت ببرک کارمل ارزيابی می کند

درحاليکه . ملی مبدل شدحالت گروهی وحزبی به قيام مردمی وسرکشورگسترده گرديد وازدمکراتيک خلق درسرا
واليات از تسلط رژيم کارمل با قيام های مسلحانه ی مردم خارج اليها ومناطق اطراف شهرها ومراکزولسوبسياری از

.  کشوربوقوع پيوست درشهرکابل پايتخت1358د حاکميت کارمل درحوت گرديد، نخستين قيام ضد اشغال شوروی وض
 اين قيام شهروندان کابل وتمام حلقه ها وگروه های روشنفکری به شمول گروه های چپ کمونيستی مخالف شورویدر

جنراالن پرچمی که هرچند قيام حوت کابل را بگونه ای که خود می انديشد به تصوير جنرال نبی عظيمی از. سهم داشتند
دادمهم درنخستين سال حاکميت کارمل متذکر می يرو شتمندازآن بمثابه ی يکمی کشد اما حداقل برخالف سلطانعلی ک

زيرا که زمزمه ها وهمهمه های خفته اينک به تظاهرات خود جوش . درکابل هم تخت پادشاهی ميلرزيد. . .  « :شود
 تبديل  روسیاحساسات وهيجانات ضدانی ازمردم تبديل شده بود وتبليغات وتحريکات جهان آزاد آنرا به موج خروش

  . . ساخته بود
شب نامه هايی بصورت مخفيانه پخش گرديد ومردم شب سوم حوت درتمام شهر.  بود1359جمعه سوم حوت سالآنروز
جمعيت موج درمساجد شهرنيز. هزاران نفرمرد وزن صبح زود درمرکزشهرگرد آمدند.  تظاهرات دعوت کردندرا به
. شته بودند ومردم درپناه آن راه پيمايی ميکردندبرافرازعلم های سب. کردنددعوت ميبلند گوها مردم را به قيام . ميزد

. زير پتوها مخفی کرده بودند مسلح بودند، بيل، کارد، تفنگچه، ماشيندارهای سبک، بم های دستی که در"هسوت" مردم با
ان مکاتب را درپيشا پيش دختر. بود سالح گرم درهمان روزهای گيچی وبی سروسامانی آغازين ازبيرون داخل شهر شده

سلطانه، سومی آمنه وچهارمی يکی ازاين دختران ناهيد، ديگر. ف هيجان زده به راه پيمايی وادارکرده بودنداين صفو
شغال کرده اند وبا خون وسها مظاهره کنيد آنها کشورمارا اضد ررانی که برايشان گفته شده بود بردخت. سلما نام داشتند

باخون  ديگری نيزنبودند دخترانصرف اين چهارنفر.  بخشيدندقيام عظمت وبزرگی بی نظيری آن های مقدس خويش به
   )94(   » . . .جان باختند خويش سرک های کابل رارنگين کردند وصميمانه ومعصومانه
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وروی شل خود ازسه نوع موضعگيری دربرابرتجاوزبه تحليرای درست جلوه دادن وتأکيد بيشترسلطانعلی کشتمند ب
ت ورضايت مردم درداخل ومخالفت ازخارج سخن ميزند، حضورمشاورين شوروی ادعای موافقکميت کارمل که ازوحا

تا بااين ادعا وتصوريکه به خواننده ميدهد . عادی ودرحد مشوره وانمود ميداردرا يک امرقانونی ونقش آنها را بسيار
يش درمورد موافقت ورضايت مردم ازاشغال يا به اوادعود بياورداستدالل وشاهدی برای استقالليت حکومت کارمل بوج

 703درمورد مشاورين درقطعات نظامی درصفحهاو. ت جلوه کندقوای شوروی درافغانستان موجه ودرسقول او حضور
      وجود داشتند، برای گذشته ها دروزارت دفاع افغانستان وقطعات نظامیمشاورين نظامی شوروی که از« :می نويسد
 مشاورين نظامی بوسيله ی سرمشاوراردو که .اندهی اين نيروها وارتقای قدرت رزمی آنها کارميکردندوسازمتجهيزات 

چوب وزارت دفاع افغانستان بود،  دارای دفتر وصالحيت معين درچهار)ازحکومت محمددادود باينسو( گذشتهاز
ال لئونيد سکلوف معاون اول وزير ه شمول مارشب کشورافسران عاليرتبه آنرخی ازافزون برآن، ب. سرپرستی می شدند

ولی مشوره . دفاع شوروی ومارشال اخراميوف به صفت معاون وی بعضًا ازطريق مشاورين نظامی همکاری ميکردند
سوی ديگر، شماری از روهای نظامی اثرات معين داشت وازنيشتروتسليح بي به خاطر سازماندهی بهترهای آنان از يکسو

چترآنان پنهان ميکردندوموجب تضعيف انضباط حزبی ونظامی درصفوف ارتش  درزيريان رژيم پيشين، خودرانظام
  »  .ميگرديدند

ی ديگر ازسو. يکطرف نقش مشاورين نظامی شوروی را درارتش فقط درحد مشوره وانمود ميکندسلطانعلی کشتمند از
  ن بازبان شکايت واعتراضآن مشاوريچتررا درزير) جناح خلق( نظاميان رژيم پيشينموضوع پنهان شدن شماری از

هرچند اين تناقضگويی به صراحت نشان ميدهد . می خواند" تضعيف انضباط حزبی ونظامی درصفوف ارتش" موجب
ملکی نه درحدمشوره بل آمريت وسلطه بود اما موصوف به جای بيان مشاورين شوروی درارتش وهم درامورکه نقش 

ی دهه هشتاد بی جهت ومذبوحانه تالش ميورزد تا ثابت کند که وبررسی حقيقت نقش وکارمشاورين شوروی درسالها
. ل ميکردندمشاورين روسی مشوره ميدادند ودولتمردان پرچم وخلق درساحه نظامی وملکی با استقالل وآزادی عم

مربوط به را مشاوروصالحيت معين سرن شوروی را درارتش وموجوديت دفترمشاوريباوجوديکه موصوف حضور
آنها اشاره نمی وصالحيت چگاه به کميت مشاورين وکيفيت کارحکومت محمدداود وانمود ميدارد اما هي ازگذشته وميراثی

اشاره ومقايسه ی حضور کميت وکيفيت مشاورين شوروی درحکومت محمدداود وحکومت ببرک چون چنين . کند
شاورين شوروی را درارتش مدرحاليکه شمار.  را برمال ميسازدکارمل، عدم مشروعيت وعدم استقالل رژيم کارمل

ان نظامی شوروی درافغانستسرمشاور  )95. ( سيصد نفر ذکر ميکنند" اوزتج" حکومت محمدادود، مؤلفين کتاب 
ته دشوار الب« : درحکومت کارمل بوحشت می افتد) نظامی ملکی( انبوه مشاورين درنخستين سالهای دهه هشتاد ازشمار

سفارت م اين است که روزی دريک همايش درآنچه ميتوانم بگوي. می رسيدد نفراست بگويم که شماراين مشاوران به چن
ر می زياد بود، وبه هزاران نفشمارآنها بسيار. ن را ديدم، به وحشت افتادمشوروی درکابل رهبران گروهای مشاورا

    ) 96( »  . .   . .ميزد نفرهزاربه چند مشاوران وکارشناسان ما سر رهبران گروه هایيعنی تنها شمار. . .  رسيد 
مشاورين شوروی دروزارت دفاع وارتش افغانستان برخالف ادعای سلطانعلی کشتمند فقط وظيفه ی مشوره دهی 

آنها دردهه ی هشتاد وبه خصوص درحکومت ببرک کارمل فرماندهی وهدايت وزارت دفاع وارتش رژيم را . نداشتند
ی ارشد جنراالن پرچما تذکرات ونوشته های يکی ازببرک کارمل رشايد دراين مورد صدراعظم دولت . دراختيارداشتند

اودرمورد سلطه وآمريت مشاورين شوروی در وزارت دفاع سالهای . رهنمايی کندهتراين دولت بدريافت حقيقت، ب
نها شوروی ميرفت وازآجنرال عبدالقادر وزيردفاع هرروزصبح به دفترلوی مستشار« :می نويسدنخست دهه هشتاد 

دون حذف حتی يک حرفی دفترش جلسه ی اوپراتيفی تشکيل ميداد و وظايف داده شده را ببعد ازآمدن در.  ميگرفتهدايت
    )97( » .ش را ختم شده تلقی ميکرددادن اين وظايف کارديکته ميکردوبعد از

)  هرات17 فرقه( فرقه سرمشاور« :شوروی فرمان می راندندهای زمشاورين وسرمشاورا وقطعات نظامی نيدرفرقه ه
دائم . ی داشتمی آشفته وپريشاندود بلند باال، خوش اندام وموهای جوگنبمردی . نام داشت) Katachov(دگروال کتاچوف

می گفتند درهنگام شورش هرات وحوادث بعد ازآن همراه به هاشم مدير . مر، عياش، پول پرست، رشوه خوار وشلهالخ
گويی ازآن باال باال ها مجرم وخرابکار را . ه ميگرفت ومی کشتخاد فرقه درهليکوپتر می نشست، مردم رانشان

کتاچوف .  حساب ميکرداهات با انگشتان دستش تعداد به خون نشسته گان راوهمين که پائين می شدبامب.  ميدادتشخيص
ی،  ساله، دارای خوی وعادات سرکش، اتوريته وانضباط خشن نظام50دودمان روس های سفيد، درحدود مردی بود از
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. ی باک بودوبمغرور. ودست به هيچ کاری نيازيدیکسی آب خورده نتوانستی وبدون اجازه ی ابطوريکه بدون اشاره او
     )98( »  .ونام آورودرسفاکی وشرارت شهير

سلطانعلی کشتمند همچنان درفصل نهم که رياست ببرک کارمل را درحزب ودولت به بررسی می گيرد کنترول قوای 
 7بموجب بند « : می نويسد704ودرصفحه . ندميکروزانه ی او وانمود حيت کارمل واز اجراآت کارازصالمسلح را 

ری وبرکناری کادرهای آنها ماده چهل وسوم اصول اساسی جمهوری دمکراتيک افغانستان کنترول قوای مسلح وبرگما
وماندان اعلی قوای مسلح اين وهيأت رئيسه آن بود که عمًال رئيس شورای انقالبی وقحيت شورای انقالبی صالاز

  » صالحيت رابگونه روزمره اعمال می نمود
گرفتن نظاميان رژيم قبلی بود پس شکايت سلطانعلی کشتمند ازقراراگر واقعًا کنترول قوای مسلح در دست ببرک کارمل 

 نی ميتواندمی نويسد به چه مع) 704( چتر حمايت مشاورين شوروی که درهمين صفحه جناح خلق زيريعنی افسران
اين شورويها بودند که چنين . باشد؟ اما واقعيت اين بود که کارمل کنترولی برقوای مسلح وفعاليت آنها نداشتداشته 
واليات، تمام فعاليت ها وحرکات محاربوی قوای مسلح رژيم را تحت نظر ودرمرکزو. ولی را اعمال ميکردندکنتر

« :درنخستين سال دهه هشتاد می نويسد هرات عضو جناح پرچم 17آنگونه که قوماندان فرقه ی . وهدايت داشتند
قوماندان ( عمليات ها اکثرًا برای او ومن. شيندند جنرال يوری شتالين بود فرقه پنج موتوريزه اردوی چهل درقوماندان

. را بسوزاندرئيست اجرا گردد وخشک وتاعمليات های پالن شده ميب. ازکابل ويا ازمسکو پالن ميگرديد)  هرات17فرقه 
هرات بودکه مناطق کی ازاين عمليات های پالن شده ازطرف ستردرستيزقوای مسلح شوروی دراطراف زون سبزي

   )99( » .  انجيل را دربرميگرفتولسوالیرغون، زيارت جاه، ولسوالی گذره وپشتون ز
ادارات دولتی ومؤسسات آموزشی ردهه هشتاد درمهم ترين رويداد ديگ" اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" مؤلف
درحاليکه با تجاوز شوروی وشروع حاکميت . ذاردت بود کامًال ناگفته ميگه همانا روسی سازی ادارات ومؤسسارا ک
صدراعظم وصدارت به رئيس شورای وزيران ورياست شورای . يافتادارات دولتی به شيوه شوروی تغيرمل نام کار

. زشی شوروی گونه شدی تدريس درمکاتب، دانشگاه ها وهمه مؤسسات آموه نصاب درسی وشيو. وزيران تبديل شد
. فاکولته ی ادبيات دانشگاه کابل به زبان مهم خارجی مبدل گرديد وجای زبان انگليس وعربی را گرفتزبان روسی در

مطبوعات .  شد لنينيزم تحت نام مضمون علوم اجتماعی وفلسفه درتمام مکاتب ودانشگاه ها اجباری-تدريس مارکسيزم
برای روسی . گرفتنددرخدمات شوروی واهداف شوروی قراروهمه وسايل رسانه های جمعی چون راديو وتلويزيون 

ساالنه ده هاهزار کودک ونوجوان بنام " غرض فراگيری تربيت شوروی" معه آينده افغانستان وبه قول کارملاسازی ج
ان شستشوی مغزی ميگرديدند وبرای عضويت درحزب اين کودکان ونوجوان. تحصيل به شوروی اعزام ميافت

آرنی  به قول جورج. ميگرفتندتحت تعليم وتربيه ويژه قرار) خاد( دمکراتيک خلق ودستگاه جاسوسی رژيم کارمل
ی اربيت وناپايدغيرمحبومشاوران روسی، با آگاهی روزافزون از« : دراديو بی بی سی درسالهای دهه هشتاخبرنگار

شان را به ايجاد نسل نوی معطوف نمودند که اداره ی آينده کشوررا با وفاداری به روس ها پيش ببرند رژيم ببرک توجه 
کودکان درحدود ده ساله تشويق وحتی تهديد ميگرديدند که . دسپردگان شوروی باقی بماننحيث سروبرای هميش به 

 عليه هم صنفان وحتی اعضای خانواده خود درسازمانهای پيش آهنگان مؤسسه خود ثبت نام کنند، درآنجا برای جاسوسی
   )100( »  .تربيت می شدند
  های دهه ی هشتاد، ررسی رويداددربيان وب" اسی ورويدادهای تاريخیاشتهای سيدياد"بيعدالتيهای مؤلف يکی ديگراز

روی درجنگ درنخستين عدم شرکت قوای شواوبرعکس، از. وی درافغانستان استازجنگ نيروهای شورکوت اوس
نيروهای شوروی به شهادت غالب آگاهان « : می نويسد705 و703ودرصفحه . آن قوا سخن ميگويدالهای تجاوزس

 بودند، درقرارگاه های نگرفتهت حمالت شديد گروه های مسلح قرارتااينکه تحوصاحب نظران طی سالهای نخست 
ن خود تجديد تشکل يافتند، پيش امی افغانستاطی اين مدت نيروهای نظ. رزه ی فعال نمی پرداختنداداشتند وبمبخويش قرار

  . . .   . پيش مسلح شدند وتا حدود زيادی قدرت اتکاء به خود کسب کردنداز
خود رسيده بود که رشد آزموده درافغانستان بمرحله ای ازو مجهزرزمی، دفاعی وامنيتیسبه نيرومند  قوای بالنباينگونه،

ت خاص، قطعات ا قطعات منظم قومی ومنطقوی، قطعاد وشمارآن همراه ببه هرگونه مانور نظامی بوبه تنهايی قادر
  » . . .  .وقطعات  نظامی  اوپراتيفی  به پنجصد هزارتن می رسيد گارد 

ادعای او درناجنگيدن قوای . درنوشته وادعای فوق سلطانعلی کشتمند حقايق زيادی ناديده گرفته شده ويا مسخ گرديده اند
. نشانده ومحصول تجاوز است تجاوز، کتمان يک حقيقت برای مشروع نشان دادن رژيم دستشوروی درسالهای نخست 
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 توانايی ماندن درقدرت  بدون دخالت نظاميان شوروی درجنگ،او با اين ادعا ميخواهد به خواننده بگويدکه رژيم کارمل
. شوروی درافغانستان بوجودآمدای يادميبرد که اين رژيم با تجاوز وجنگ قواما اواز. اشت وموردپذيرش مردم بودراد
  همين قوای شوروی نبود که حفيظ اهللا امين را با يورش نظامی کشتند تا زمينه برای حاکميت کارمل مساعدشود؟ مگر

اولين . گرديدغازواشغال آتجاوزنخستين جنگ قوای شوروی درنخستين روزهای ورود آن قوا، نه درنخستين سالهای 
روسها .  بغالن رخ داددرولسوالی نهرين واليت ) 1358دلو ( دومين ماه اشغال افغانستان يورش جنگی قوای شوروی در

  .  به طرف ولسوالی اندراب پيش رفتند  ازتنگی نهرينيک هفته نبردهای شديد بامجاهدينکشی بعد ازدراين لشکر
ن شماراين نيروها تا پنجصد خست تجاوز شوروی وباال رفتادعای تجديدتشکل نيروهای نظامی دولت کارمل درسالهای ن

تعدادمجموعی عساکر افغانی قبل از کودتای « :يک محقق غربی معتقد است.  است ودروغينادعای غير واقعیهزار نيز
م شوروی شايد اين رقم به سی هزارنفر تقليل کرده بود وازآن جمله سال تهاجراخيرد.  به يکصد هزار می رسيد1978

 تعدادهم درجنگ ها شرکت ميکردند وبعد از گذشت دوسال به يقين ازاينسکر بصورت مؤثرتنها ده هزارتا پانزده هزارع
   )101( » . . .  کمتر شد 

،  ) 1983( 1362ارتش را درسال شتاد مجموع افراد فراری ازدهه هوجنرال نبی عظيمی ازجنراالن پرچمی ارتش در
دود هفتاد هزار بلکه درحفراد اردو نه پنجاه هزاراد اتعد« : نفر وانمود می کند ودرمورد وضع ارتش می نويسد34143

   )102( »  .اتخاذميگرديد اجباری وده ها تدابيری بود که رسيده بود وآن هم ازبرکت جلب واحضار1983نفرتا سال 
 تقليل وتضعيف ،ا سالهای اول حاکميت ببرک کارملی شوروی درافغانستان يتجاوز نظامبدون ترديد سالهای آغاز

ته صفوف ارتش را ترک ميکردند چون درآن سالها سربازان دسته دس. ی نظامی اين حاکميت محسوب می شودنيروها
 تقليل نيروهای ارتش حکومت کارمل را واداشت تا به زور. اشغالگران شوروی، ابا ميورزيدندوازجنگيدن درکنار

رتش مفيد واقع نشد تا اينکه درسالهای بعد برای تقويت ااين تاکتيک نيز. ا سربازگيری کندازميان ساکنان شهرهوفشار
ای نظامی رژيم افزودند که روسها سياست مليشه سازی را درارتش پياده ساختند وبا تشکيل قطعات مليشه به تعداد نيروه

   .مشهورترين نيروهای مليشيا تحت قوماندانی عبدالرشيد دوستم قوماندان معروف مليشيا بوجود آمد
يان وبررسی موضوع ارتش به درفصل نهم به خصوص درب" شتهای سياسی ورويدادهای تاريخیادياد" اتفاقًا مؤلف 

« : می نويسد703اودرصفحه . واقعی اشاره می کند، هرچند که عوامل آن را ناگفته ميگذارديکی ازنکته های درست و
 وحضور نيروهای شوروی، آنچه مهم است اينکه درميان ارتش افغانستان مقاومت يا اختالفاتی در رابطه به ورود

  » . . . . وسيعًا درغرب وکشورهای همسايه پيشبينی می شد بروزنکرد طوريکه
افسران غير . بلکه ارتش حزب دمکراتيک خلق محسوب می شد. ن ارتش، ارتش ملی افغانستان نبودالبته با اين دليل که آ

ان  نيروهای شوروی برای تحکيم حاکميت لرزد،شده بودنحزبی ارتش قبًال ازسوی رژيم خلقی تره کی وامين تصفيه 
ب دمکراتيک درميان افسران جناح خلق که بخش اعظم ارتش حکومت حز. کرده بودندحزب مذکور به افغانستان تجاوز

ران خلقی درارتش  وافسجناح خلق. اختالفاتی بوجود نيامدتجاوز شوروی ان جناح پرچم بعد ازخلق را ميساختند وافسر
ش می ومتجاوزين بد شوروی بيشترين بارجنگ را درکنارواشغال افغانستان ازسوی ارتش سرخاوزطی يک دهه تج

 خلقی  یبلند رتبه افسرجنرال ويک حتی يک. لگران نشان ندادنداعليه اشغ اما هيچگونه مخالفت ومقاومتی ازخودکشيدند
 اشغال چه رسد به آنکه دربرابر،دندارتش درطول اين سالها صدای اعتراض ومخالفت عليه تجاوز شوروی را بلندنکر

لفت مخا ورهبری جناح خلق دربخش ملکی نيزباتجاوزشوروی ابرازاعضای ارشدهيچ يک از. دست به مقاومت بزنند
زادی يافتند  پلچرخی آزندان ازيک دوره ی شش وهفت سالحتی خلقی های طرفدارحفيظ اهللا امين که بعد از. نکردند

  . حفيظ اهللا امين ميثاق، قدوس غوربندی وسايرخلقی های هوا دارکريمچون . دتنسهم گرفدرحکومت محصول تجاوز

    تعويض رهبری حزب؛ فيصله ی مسکوياکابل؟          
" سلطانعلی کشتمند، فصل دهم، آخرين فصل بخش هفتم يا بخش مبحث حاکميت ببرک کارمل را به موضوع 

 دارد که ومضحکی وتحليل شگفت آوراودراين فصل بيان. اختصاص می دهد" بروزاختالفات وتعويض رهبری حزب
متضاد ومتناقض، تحليل وارزيابی غيرواقعی وبی پايه، سخنان غيرشفاف ودوپهلو، طفره روی درآن مجموعه ای ازگفتار

ببرک تصاميم  از707حه رصفابتدا دوی . گوشه های حقايق نهفته استقعيت های مهم وهمچنان انعکاسی ازوکتمان وا
« :سخن ميزند وآنرا تصاميم مستقل وبی ارتباط به مشوره ی شورويها وانمود ميکند" آغاز فازنوين" تحت نام کارمل 
برای مدتی وی ناگزير. تا حدودی خسته وبيمارشده بودميکرد، ولی بعدًا ارمل طی سالهای نخست فعاالنه کارببرک ک
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معلوم است که  . بهبود يافته بود به کشوربازگشتدودیدربيمارستان ويژه ی رهبران درمسکو بسترگرديد ودرحاليکه تاح
زيرا بمجرد ورود، اين . بودرسيده وی طی آن مدت به تصاميمی معينی برای تصفيه ی نسبی درکادرهای حزب ودولت 

ازاوضاع چنين برمی آمد که اين . اعالم داشت" فازنوين" مطلب را دريک جلسه وسيع حزبی ودولتی تحت نام آغاز
رابطه به برهم زدن زيرا رهبران شوروی در. يها نداشت آن خود وی بود وارتباطی به مشوره های شوروتصميم از

واقعيت اين . ساس بودندموازنه موجود ميان پرچمی ها وخلقی ها درحزب به ويژه درارتش برپايه ی تجربه قبلی خيلی ح
طرح ناخشنوديهاازاين . دهايی بوجود آمده بو یمدتی باينسو درميان اعضای رهبری وفعاالن حزبی نارضايتاست که از
  ». وعمل رهبری حزب بعضًا خصلت فراکسيونی وجناحی به خود ميگرفت ياآن نظر
بودن " معلوم" درحاليکه ازنوع بيماری کارمل سخنی ندارد، درمورد " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" مؤلف

خواننده نميداند که . ی کندمعلوماتی ارائه نمنيز"  حزب ودولتنسبی درکادررهبریتصفيه " تصاميم موصوف برای 
 آنچه که تصاميم درمورد تصفيه نسبیچيست؟ کارمل چرا درزمان تداوی خود به " معلوم است" مؤلف ازجمله ی منظور

ره ی رسيد؟ ومؤلف با چه استدالل وشواهدی ادعا می کند که اين تصاميم به مشوکادرهای حزب ودولت گفته می شود، 
حتی زمان .  شوروی قرارداشتمشاوران ومحافظينرحاليکه ببرک کارمل درحلقه ای ازشورويها ارتباطی نداشت؟ د

هنوز . . .  « : ميگويد1359محمدضياءمجيد ازمالقات با کارمل درسال . ومالقتهای اورا روسها تعين ميکردندديدار
بازشد وپاسبان شوروی کارمل به انگليسی شکسته با بی دقيقه ای چند ازصحبت ما نگذشته بود که دروازه ی اتاق 
مام شده، کارمل صاحب دوستانه ازوی به انگليسی خواهش کرد اعتنايی اشاره به ساعت بند دست خود کرده گفت وقت ت

   )103( »  .ًا اجازه بدهيد يک دقيقه بيشتر، اما مورد قبول سرباز روسی واقع نشدلطف
ل تابستان ببرک کارم« :مستقل خواند  نيزخودرا اسير مشاوران شوروی ورهبرغير1991بعدًا ببرک کارمل درسال 

مشاوران شما همه جا :" درباره ی مشاورين ما چنين گفت) کار" ( ترود" روزنامه ی  درگفتگو با خبر نگار1991
من . ی، درهمه جا آموزشی عالدرارتش، درخاد، درادارات دولتی، در رسانه های گروهی، شهربانی، نهادهای: بودند

ژنرال وحاال . اشغال شده بود که درواقع شما به آن فرمان ميرانديدکشورما يک کشور. رهبريک کشورمستقل وآزادنبودم
ن مشاوران هيچ گامی  بدودالنه است؟ آری من نمی  توانستم راينيکف مرا متهم به تمام گناهان مينمايد، آيا اين کارعاو

   )104( « . شما بردارم
نعلی کشتمند درحاليکه منحيث يک واقعيت از نارضايتی، اختالفات وجناح بندی ها درميان رهبران واعضای ارشد سلطا
موضع گيری خود درميان جناح ها ونارضايتی ها با شفافيت وصراحت سخن ب دمکراتيک خلق بحث ميکند اما ازحز

چنان او نمی گويد که از  نظرياتی نادرست؟ هماو نمی گويد که چه نظريات وموضع گيريها درست بودند وچه. نمی زند
جناح پرچم ت؟ حتی او که از ببرک کارمل رهبروجناح حمايت ميکرد ويا آنکه خود دسته ای مستقلی داشکدام نظر

وتوضيح اختالفات وفراکسيون بازيهای دفاع می کند درتذکر" دهای تاريخیاشتهای سياسی ورويدادياد" درتمام مباحث 
رمل را نيز يکی ازاين شاخه ها معرفی ميدارد بدون آنکه خودرا جانبدار وحامی موصوف وجانبدارانش درون حزبی، کا

باينگونه اختالفات وانتقادات درون رهبری فراگير شده بود والبته اين مطالب « : می نويسد709وی درصفحه . قلمدادکند
.  ومن خود نيز شاهد هرعمل وعکس العمل بودمدرميان گذاشته می شداعضای بيروی سياسی با من نيزازسوی برخی از

گروه ها را به " رهبران" کارمل وجانبداران وی نه تنها انتقادات متذکره درباال را واردنميدانستند، بلکه متقابًال 
  .فراکسيونبازی محکوم ميکردند

ام بفرستد، ولی سيد به ويتنرديدکه عبدالوکيل را به سمت سفيردرجريان کشمکش درون حزب، ببرک کارمل موفق گ
  » . . . محمدگالبزوی که پشتبانی جدی خلقيها وشورويها را با خود داشت بجای خودش باقی ماند 

ه حيث منشی تشکيالت ل ببرک کارمل تعين نجيب اهللا را بسپس ازقو" اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" مؤلف
چندين کانديد برای اين پست وجودداشت، « : مورد می نويسدودراين.  خواند میيک اشتباهزبی به جای نوراحمد نورح

موافقت به تعين نجيب اهللا به اين پست اشتباه کرده بعد ها معترف بودکه درمورد ابرازولی کارمل باوصف احتياط الزم 
 زمان ی تعصب ودرعينکارمل برپايه ی گرايشهای جديد خويش معتقد بود که درچنين مقامی بايد يک تن پشتون ب. بود

ان يک جلسه خيلی مهم اگرچه پس از پاي. چنين خصوصيتی بوددرآن زمان نجيب اهللا حايز.  گرددتعينپرچمی وفادار
به خاد قت خودرا به انتقال نجيب اهللا ازپلينوم شانزدهم کميته مرکزی درنظرداشت که موافوسرنوشت سازقبل از

  . آب ازناوه ريخته بوددارالنشاء بازگيرد، ولی ديگر
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زلحاظ تشکيالتی بايد آنکه نجيب اهللا نخست درحزب وسپس دردستگاه دولت جانشين ببرک کارمل ميگرديد، ال ازقب
زيرا براساس . ا می پيمود که راه يافتن دردارالنشاء کميته مرکزی گام نخست، ولی خيلی مهم بودمراحل چندی ر

داشت ازمقامات قدرکافی محبوبيت وطرفدارب طرح تعويض ببرک کارمل که درحزب معيارهای مسلط آن زمان، اوًال
هرگاه جانشين مطرح ميبود، فقط عضو ارشد بيروی سياسی ميتوانست اين ری کارساده ای نبود واز سوی ديگررهب

ب شمرده بنيان گذران حزب وپس ازکارمل چهره دوم درحز مقام تصادفًا من بودم که يکی ازدراين. شانس را داشته باشد
يد هيچگونه مخالفتی بامن وجود نداشت، ولی من شخصًا ادعای رهبری نداشتم وهمچنان شاحزب نيزمی شدم ودر درون 

  » .فراهم نبودتمام شرايط الزم برای اين امر
سلطانعلی کشتمند چهره دوم حزب دراين جانمی گويد که هرگاه بالفرض او ادعای رهبری ميداشت آيا می توانست 

دسترسی به چنين ادعايی م مخالفت درون حزبی دربرابرخودش باورموصوف را دربه عدبرهبری دست يابد؟ تأکيد او 
خلق، مخالفت وموافقت تغير وتعويض رهبری حزب دمکراتيک به اين حقيقت توجه نمی کند که دراما . نشان ميدهد
ل حزب استقالاگرببرک کارمل رهبر. هبر واعضای رهبری حزب مذکوربود نه مخالفت وموافقت رروسها معيار

منشی تشکيالت حزبی تعين بدارد، وعبدالوکيل را به نجيب اهللا را به عوض نوراحمد نوروصالحيت آنرا داشت که 
اشتهای دمؤلف يادايد؟ مگرنام بفرستد، چرانتوانست سيد محمد گالبزوی را از وزارت داخله برکنار نمسفارت کابل درويت
 ولی سيد محمدگالبزوی که پشتبانی جدی خلقی ها وشورويها : "خود اعتراف نمی کندکه" ای تاريخیسياسی ورويداده

ت خاد به منشی تشکيالت حزبی رياسکارمل درباال کشيدن نجيب اهللا ازواگر ." را با خود داشت بجای خودش باقی ماند
نجيب اهللا ًا بازگيرد، بعدنشاء خاد به داراالقت خودرا به انتقال نجيب اهللا ازمواف" اشتباه شد وحتی تصميم گرفت تادچار

طرح تعويض ببرک کارمل :" رهبری حزب ودولت گرديد؟ درحاليکه به قول سلطانعلی کشتمندچگونه جانشين کارمل در
  ." داشت ازمقامات رهبری کارساده ای نبودرحزب به قدرکافی محبوبيت وطرفدارکه د

ير تغتصاميم مهمی را دروموافقت روسهاواقعيت اين بود که ببرک کارمل استقالل وصالحيت آنرا نداشت تا بدون اجازه 
آنگونه که جنرال . دمخالفت بداربه آنچه که روسها می خواست ابراز يا وتعويض پست های بلند حزبی ودولتی اتخاذ کند

ی همه رفقای پرچم« :می نويسدشتريهواداران جدی کارمل درارتش رژيم بعدًا دراين مورد با صراحت بنبی عظيمی از
اين به منزله ی کودتا بود که بدون سروصدا . سبکدوش گرديده بوديم)  دروزارت دفاع( از وظايف قبلیترکيب هيئات،در

    )105( »  .زيرا که خواست روسها بود. به سادگی انجام يافت وببرک کارمل نتوانست جلو آنرا بگيرد
. ی آغاز يافترباچف درشورورهبری حزب ودولت حزبی با حاکميت گوبرک کارمل وجانشينی نجيب اهللا دربرکناری ب

واين بحث را که  . ل سخن می زندکارمل به مسکو درحاکميت گورباچف به تفصيسلطانعلی کشتمند ازنخستين سفر
مذاکرات هيئات دوطرف اندکی با د وبه گوشه هايی ازمی کنآغاز" ت غير رسمی به اتحاد شورویمسافرا" باعنوان

عتراض اهبری کارمل دراين مذاکرات است ازهيئت کابل تحت رموصوف که خود عضو . تفصيل اشاره ميدارد
او با اين ادعا که کارمل وزير . دفاع شوروی سخن ميگويدوبرافروختگی ببرک کارمل دربرابرمارشال سکلوف وزير

مارشال ( کارمل وی« : می نويسد712انستان کرد، درصفحه وزارت دفاع افغهم به مداخله دراموردفاع شوروی را مت
زيرا وی وهمکاران . حاميان جدی افسران خلقی می پنداشت وميانه ی خوبی با وی نداشترا به حيث يکتن از) فسکلو

 درحاليکه عمًال او به اين عقيده بودند که درصفوف قوای مسلح افغانستان افسران خلقی نسبت به پرچميها دراکثريت اند،
ی، وانمود پيگرد رژيم امين خودرا خلقش وترس ازن صرف به خاطر پوشش خويافسراچنين نبود وشمارزيادی از

 شوروی معتقد بودند که خلقيها نسبت به پرچميها برای سرکوب مخالفين قاطعيت بيشتر نظاميانهمچنان برخی از. کردند
ری دوران رهبزيرا در.  به قوت خود باقی نماندولی اين نظريات تا پايان. دارند وبه اين جهت از آنان حمايت ميکردند

  » .پرچمی ها برتری خويش را ثابت ساختگرباچف سياستهای انعطا ف پذير
بودن افسران خلقی نسبت به وف وافسران روسی را درمورد بيشترمارشال سکولدرحاليکه سلطانعلی کشتمند باور

ما به عنوان رژيم امين خودرا خلقی وانمود ميکردند اادعا مينمايد که افسران پرچمی ازترس پيگردپرچمی ها رد ميکند و
مارشال روسی را به درستی باورنمونه تعدادی ازاين افسران ترسيده ی پرچمی را نام نمی برد تا صحت ادعای خود ونا

دوم جناح پرچم حزب د وشواهد آنهم از سوی شخصيکه نفر چنين ادعای بدون استدالل وبدون ارائه اسنا.ات برسانداثب
اريخ حزب خود را می شمرده می شود ودرواقع ت" رمل چهره دوم حزبکاپس از" خودش دمکراتيک خلق ويا به قول

انعطاف پذيری تثبيت سياست  اين ادعای اواست که از،وبی پايه تر ازآن. می رسدنويسد، بسيارخام وبی پايه به نظر
 همان که درواقع"  انعطاف پذير پرچميهاسياست" زيرا آنچه که . دوران حاکميت گورباچف سخن ميزندپرچمی ها در
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يکا وگالسنوست گورباچف بودکه بلکه سياست پروستراست پرچميها مصالحه ملی نجيب اهللا است خوانده می شود نه سي
البته بعدًا دراين مورد با استناد .  تعقيب آن بودندخطوط آن ازسوی مشاورين شوروی ترسيم می شد وپرچميها مکلف به

  .فتبه گفته ها واعترافات روسها سخن خواهد ربيشتر
سلطانعلی کشتمند درادامه ی توضيح وبررسی مذاکرات وگفتگو های کارمل با گورباچف لحن بيان وتحليل خودرا 

 می کند خود حملهاهی نيمه آشکاربه ببرک کارمل با سخنان نيشداراو بگونه ی نامحسوس وگ. درمورد کارمل تغيرميدهد
 714 و713صفحات وی در. ومتضاد وی سخن ميزندگانه جريان مذاکرات ومواضع دوواز درک نادرست کارمل از

اشاره درباره ضرورت تحکيم قدرت دفاعی افغانستان شايد منظورگورباچف درجلسه از« :اين رابطه می نويسددر
شرايط برای خروج نيروهای تا جائيکه معلوم است هدف آماده کردن . اردو بدرستی درک نگرديده بودوتکميل صفوف 

روی درقوای مسلح افغانستان بيشترگردد يا افسران بود نه اينکه نفوذ وزارت دفاع يا نظاميان شوازافغانستان آن کشور
  . اردو وبگونه خاص حمايت شوندخلقی در

رد که هدف مبادا در رابطه به ضرورت تعديل دربرنامه های حزب دمکراتيک خلق افغانستان، کارمل اظهارتشويش ک
منشی کميته مرکزی ورئيس شعبه ( دراين ارتباط پونيماريوف. قالبی آن باشدستهای اناماهيت وسيتهی کردن حزب از

وضيحات ارائه کرد ت) مذاکره با هيئت کابللمللی حزب کمونيست شوروی ويکی ازاعضای هيئت مسکودرمناسبات بين ا
يای نوين برخورد با شرايط وقضاباچف عبارت از کسب آمادگی حزب درسوی گروگفت که هدف ازطرح اين مسئاله از

قناعت کارمل . . .  کافی نبود شايد آن توضيحات . ومتناسب بودن طرح ها وبرنامه های آن با پديده های روز است وبس
قابل ياد آوريست که چندی قبل درجريان برگزاری کنگره بيست وشششم حزب . توضيحات پونيماريوف فراهم نگرديداز

.  انجام گرفته بوددر رابطه به ماهيت حزب دمکراتيک خلق افغانستانکمونيست اتحاد شوروی ميان هردو بحث کوتاهی 
نيستی وکارگری، احزاب سوسيالستی وسوسيال احزاب کموه هيئاتهای نمايندگی دعوت شده ازرابطه بپونيماريوف در

کارمل از . ارائه کردوم، توضيحات مختصرملی کشورهای جهان سدمکراسی، احزاب مترقی وجنبشهای رهايی بخش 
سه کتگوری احزاب شرکت کننده به کنگره ک خلق افغانستان درصف کدام يک ازوی سوال کرد که حزب دمکراتي

ثابه کتگوری سوم وکارمل اظهار ناخشنودی کرد وگفت اين مپونيماريوف اظهارداشت که البته ب. دعوت گرديده است
جريان کارکنگره وچه بعدًا  چنين بحثها چه دراين. آن ميباشدازجايگاه حزب دمکراتيک خلق باال ترغيرعادالنه است و

  .انجام گرفت، ولی کارمل به قناعت کامل نرسيد
سياستهای دولت، کارمل موافقت خويش را اظهار داشت  تعديل دردر رابطه به طرح مسئاله سوم، يعنی ضرورت

ولی . گرديد، انعکاس يافتهورمشونکاتی را متذکر شد که بعدًا دريک سند حزبی که بنام تزهای ده گانه ی ببرک کارمل 
طه به اين مسئاله راباواظهارداشت که باری در.  بودمترقبهغير سوال خروج قوای شورویلعمل کارمل دربرابرعکس ا 
  . . .   .کشی شود وپوف گفته بودکه کاری نکند که دومرتبه با دوچندان نيرومجبوربه لشکربه اندر

وها درجلسه چه بوده باشد، ولی اودرحلقه بسيارکوچک ح مسئاله خروج نيرازآنکه انگيزه کارمل درقبال طرصرف نظر
شوروی نه يت ميکرد واظهار ميداشت که عساکرقوای شوروی درافغانستان شکاخصوصی پيوسته ازاقامت دومدار
                                    جهانيانه ما را درميان مردم ما ودرانظاردراين جا باقی مانده اند ک. درست می جنگند ونه برميگردند

  »  . . .   .بی اعتبار سازند 
اشتهای دياد" خالف تمام مباحث گذشته ی آنگونه که ازتوضيحات وبررسی باال آشکارمی شود، سلطانعلی کشتمند بر

 در که بدفاع وتوجيه نظريات وموضع گيری های ببرک کارمل پرداخته است، اکنون اورا" سياسی ورويدادهای تاريخی
انگيزه ی . درمذاکرات مينمايد" عدم قناعت" و" عدم درک"او کارمل را متهم به . واقع به بادمذمت ونکوهش می گيرد

ودرواقع اورا با دو موضع . اورا درقبال طرح موضوع خروج نيروهای شوروی، نامعلوم وغير قابل فهم تلقی می کند
خشنودی ونارضايتی کارمل ازقرار ااوبا بيان ن. فی مينمايدگيری متفاوت ومتضاد، يک شخصيت دوگانه ودوچهره معر

رديف احزاب کمونيستی ی وجنبش های رهايی بخش ملی نه دررديف احزاب مترقدادن حزب دمکراتيک خلق در
ناح پرچم مورد ترديد وسوسيالستی توسط پونيماريوف، نظريات وادعای خودرا درمورد انديشه وطرزديد کارمل وج

مؤلف موصوف درتمام مباحث پيشين کارمل وپرچم را برخالف جناح خلق ورهبران آن دارای زيرا. هدوتکذيب قرارميد
ن برآن مؤلف، از افزو. ی خواند نه يک حزب سوسيالستی و کمونيستیانديشه وموقف متعادل ترقيخواهانه ودمکراتيک م

ضع گيريهای کارمل حرفی بميان نمی وومطه به تائيد وياترديد برداشت ها براقف خود واعضای ديگر هيئت کابل درمو
تز های ده گانه ببرک " مذاکرات مسکو وبازگشت کارمل پس از"  سياسی ورويدادهای تاريخیاشتهایدياد" مؤلف. آورد
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تزهای ده گانه ی ببرک " اودرمورد نظريات وموضع گيری جديد کارمل که آنرا. را به بيان وبررسی ميگيرد" کارمل
« : می نويسد722ات درصفحه ودرپايان نقل برخی ازفقره های آن نظري. ه تفصيل می نويسدمی خواند ب" کارمل 
بمالحظه می رسدکه رهبری حزب دمکراتيک خلق افغانستان ودولت ) تزهای ده گانه( سند متذکره درفوقبامرور

رابطه به ست های خويش در حقيقت رسيده بودند که بايد تغيرمعينی درسياجمهوری دمکراتيک افغانستان قاطعانه به اين
حاکميت ونظام نوين ونشان دادن نرمش وانعطاف مردم دردفاع ازمسئاله جنگ وصلح درکشور، جلب نيروهای بالقوهِ  

ومقدمه اعالم سياست مصالحه ملی درواقع اين سند سرآغاز. ورهای حامی آنها، پديد آورندمخالفين مسلح وکشر برابرد
  » . .وبا تفصيل بيشتراعالم گرديد نجيب اهللا بگونه مشخصتر، صريحتريتبود که چندی بعد درجريان حاکم

حاکميت خلق ودولت آن حزب چرا تا قبل ازاما سلطانعلی کشتمند توضيح نمی کند که رهبری حزب دمکراتيک 
دند؟  نرسيده بودرآخرين مذاکره ای که قبًال ازآن بحث شد به حقيقت متذکرهباچف در شوروی ودريافت نظريات اوگور

به تغيراتی درسياست يافت نظريات او ويا به زبان بهتردستورات اوحاضرمذاکره با گورباچف ودروقتی کارمل پس از
وهمراهانش درحکومت حزب گونه ميتوان آنرا حقيقتی ناشی ازتصميم واراده ی اوهای خود ورژيم خويش گرديد چ

داشته باشد توانست اثرات مثبتی درتغيراوضاع کشورل نمی مسلمًا تزهای ده گانه ی کارمدمکراتيک خلق دانست؟  
چون او، خود که درميان جامعه ومجاهدين يا . درميان مردم ومخالفين رژيمش گردد آبروواعتبار یوبرای او مايه

 دست اشغالگران شوروی  یلهآی بيشترازدار نبود وهمه اورا چيزين رژيم ازهيچگونه مشروعيتی برخورمخالف
بگيرد؟ اما سلطانعلی کشتمند ناکامی تزهای ظريات او مورد تأئيد وپذيرش قرار می توانست تزها وننميدانستند چگونه

" ده گانهتزهای " حزب ودولت با اعالنرهبراگرچه ببرک کارمل به عنوان « :کارمل را اينگونه به تحليل ميگيرد
برای داشت، ولی زب ودولت ابرازاسی ودرسياستهای حوانعطاف درشيوه های برخورد سيآمادگی خودرا برای تغير

موجوديت نيروهای شوروی درافغانستان توجيه قابل قبولی پنداشته می شد که خودرا زحمت ندهند ) مجاهدين( مخالفين
اهان برای اعضاء ورهبری حزب که خو . واز کرسی غرور خويش بافته وساخته از پول وسالح بيگانه، فرود نيايند

رک کارمل که دچار دند درنتيجه ببرليت ميکافعدرپشت پرده ديرشده بود وشورويها نيزبودند، اعالن تزها دگرتغير
  ». . . مقامات حزبی وسپس دولتی گرديدبه عقب نشينی نخست ازبود، وادارخستگی جسمی نيز

ای به تزه) مجاهدين (  اعتنايی آنها ناشی از پول وسالح بيگانه را برای مجاهدين عامل بیسلطانعلی کشتمند غرور
وابستگی شترازه بيياد ميبرد که وابستگی ببرک کارمل وکشتمند با حکومت شان به بيگانکارمل تلقی می کند، اما اواز
. روسی بودارمل وکشتمند محصول تجاوز بيش ازيکصدهزارقوای اشغالگرکميت کاح.  احزاب مجاهدين به اجنبی بود

، ساخت افغانستان ويا تهيه شده ندميبرد درافغانستان بکارک خلق برای جنگسالحی راکه رژيم کارمل يا حزب دمکراتي
  .  هشتاد نبود یدرفابريکات شخصی رهبران حزبی ودولتی دهه

مقامات حزبی ودولتی سخن می زند اما با صراحت بيان نمی کند سلطانعلی کشتمند ازواردشدن کارمل به عقب نشينی از
مقامات حزبی ودولتی گرديد؟ اودرحاليکه ازيکطرف ينی ازرمل چگونه وتوسط چه نيرويی واداربه عقب نشکه کا

کارمل به مات حزبی ودولتی حرف ميزند ازسوی ديگرتعويض رهبری را ازازمقاازواردشدن کارمل به عقب نشينی 
 1986سال « : می نويسد725نجيب اهللا، کار اکثريت اعضای بيروی سياسی حزب دمکراتيک خلق ميخواند ودرصفحه 

نمی توانست بدون تعويض رأس  واين باراوج گرفته بود رهبری يکبارديگرگرديد که اختالفات درونغاز درحالی آ
 داکثريت اعضای بيروی سياسی مسئاله تعويض رهبری را يک ضرورت جدی می پنداشتن. رهبری فروکش نمايد

  . . . ن آگاهی داشتآرمل نيزازکا. ارمل تعين نمايندکه نجيب اهللا را بجانشينی کومتدرجًا با اين نتيجه رسيده بودند
بريالی واناهيتا راتب زاد گرديد که محمود درحالی داير ) 1986 می 4 ( 1365|2|14پلنوم هجدهم کميته مرکزی بتارخ 

اء پيشنهاد ببرک کارمل بقيه اعضای کميته مرکزی به اتفاق آر. رعايت مناسبات خانوادگی درآن شرکت نداشتندبنا بر
 ونجيب اهللا را به دمقام منشی عمومی کميته مرکزی حزب دمکراتيک خلق افغانستان پذيرفتنی ازرامبنی براستعفای و

  » .اتفاق به عوض وی انتخاب نمودند
دمکراتيک خلق ودولت آن حزب بگونه ای که تعويض رهبری حزب " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" مؤلف
تاريخ را وحقيقت را به شوخی وتمسخر می بارديگر نشان ميدهد که اوی کند، ببرک کارمل به نجيب اهللا بيان مرا از
 ازسوی روسها درحاليکه ببرک کارمل همانگونه که درآغاز. با نادرستی وتحريف ياداشت برميداردورويدادهارا . گيرد

 علی کشتمندهرچند سلطان. کشيده شد به زيرسوی روسها ازاين مسندن ساد ه گی ازگرفت، به همادرمسند حاکميت قرار
چون ميان کارمل ونجيب اهللا ازلحاظ آيدئولوژيک وموضع گيری های سياسی تفاوتی . تعجب ميکند اظهارازاين تعويض
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يری های يدئولوژيک وموضعگلحاظ آطوريکه بمالحظه می رسد از « : می نويسد724آنگونه که درصفحه . نمی بيند
 اختالفات دربرخی مسايل رهبری حزب وجود نداشت، ولی درل وديگرانسياسی تفاوت بزرگی ميان انديشه های کارم
  »  .مشوره های شورويها ميان وی ونجيب اهللا موجود بودديگر وازجمله درنحوه ی حرف شنوی از

. ازاو، زياد دقيق به نظر نمی خوردمطيع روسها بود وکارمل کمترنو يا کارمل حرف شازاينکه نجيب اهللا بيشتر 
م دراين ترديدی نيست که هم کارمل وه. ارائه نمی شود ازسوی مؤلف، اسناد وشواهدی نيزادراين ادعديگروازسوی 

مسکو وبه خصوص سازمان جاسوسی آن کی جی بی بودند وهردو سئوتيست وحرف نجيب اهللا ازمهره های مورد نظر
ژيم حزبی آنها توسط مسکو درکرسی رهبری حزب وراما انتصاب وتعويض . شنومشاورين روسی محسوب می شدند

 داری برژنف که دردوره ی زمام.  هشتادمطابق تشخيص مصلحت ومنفعت حاکمان شوروی صورت گرفت یدهه
نظامی شوروی بوقوع پيوست، کارمل مهره ی مناسب برای رهبری حزب دمکراتيک نستان با تجاوزرويداداشغال افغا

نظامی شوروی آنگونه که سرمشاور. ه شدشخيص دادخلق وحاکميت آن حزب از سوی مسکو خاصتًا توسط کی جی بی ت
بجاست يادآورگردم که رهنموهايی که ما « :بيان می کند سياست کی جی بی را درهمان دوره اينگونه درافغانستان

هميشه ) وزير دفاع شوروی(  می شد وامضای اوستينفانستان بدست می آورديم همواره ازسوی اندروپوف امضاءدرافغ
  .گرديده بود" قانونی" يی، آشکارا باال دست بودن کی جی بی  با اين ترتيب با ديده درآ.ف بودامضای اندروپيرز

  .دومين ديدارم با اندروپوف بود
اره ی لزوم اينکه بايد مشی يی درباره ی پيچيدگی اوضاع درافغانستان درب اندروپوف به آرامی وآهسته با لحن قانع کننده

ميدانم : اودرباره کارمل گفت. ميگفت خردمندانه برپا نمائيم، سخن) غانستاناف( خود را با رهبران کشور دوسترفتار
بگيريد را به دست خود کيان امور. اوضاع پيچيده است. يداوحمايت کناز. مگرحرف شنواست. وده ای استکارمل آدم آل
   )106( » . . . وعمل کنيد 

 رپايان دادن به اشغال افغانستان ورفع تشنج با جامعهسالهای بعد که مسکو درحاکميت گورباچف مصالح ومنافع خود را د
کارمل چون . گرفته شد ی مناسب درسياست جديد شوروی درنظر جهانی تشخيص داد، نجيب اهللا به عنوان مهرهی

محصول وميراث سياست تشنج آفرينی شوروی با جامعه بين المللی محسوب ميگرديد وبا سياست جديد تشنج زدايی 
ميخائيل گورباچف، « :راديو بی بی سی برای افغانستان درآندورهبه قول جورج آرنی خبرنگار . نداشتروسها همخوانی 

بايد به عقيده او، ببرک کارمل نيزهمچنان . به ضد انقالب احساس ضرورت می نموددرکرملين به دادن امتيازات بيشتر
داشت ت آميزی به قدرت رسيده بود امکان نچون او به کمک تانکهای شوروی به صورت اهان. ازصحنه بيرون ميگرديد

ماس مستقيم با اورا رد جنرال ضياءالحق رئيس جمهور پاکستان هرگونه ت. هبود حاصل کندملی وبين المللی وی باعتبار
اوحتی . صحبت ميکردندبودن اوربين مجاهدين مايه ی نفرت وتمسخربود وهميشه ازعشق بازی ودائم الخمرداو. ميکرد

   )107( » . می نمود بيشترمهميزنراتجزيه آود به جای مرحم گزاری برزخمها هنوزون حزب خدردر
معهذا مسکو تصميم گرفت وفيصله کرد که کارمل مقام خودرا درحزب دمکراتيک خلق ودولت آن حزب به نجيب اهللا 

 هيئتی غرض اودررأس.  درمسکو ابالغ کردند1985ارچ مقامات شوروی اين فيصله را برای کارمل در م. بگذارد
سلطان علی کشتمند که با صالح محمد . بيست وهفتمين کنگره ی حزب کمونيست شوروی به مسکو رفته بودشرکت در

. کارمل درکنگره ی متذکره سخنرانی نمود« :زيری، نوراحمد نورونجيب اهللا همراه کارمل بود دراين مورد می نويسد
معلوم نگرديد که آيا دراين جريان، . اهرًا خيلی گرم وصميمانه بودبرخورد مقامات شوروی با هيئات مانند گذشته ها ظ

غاز تا انجام آل ومقامات شوروی صحبت وتبادل نظرشده باشد ياخير، ولی وی ازدرباره مسايل تشکيالتی ميان کارم
  » . آمدخسته وگرفته به نظر

چنين  دربرابرروس دوستی وسئوتيستی اواين فيصله مخالف بود وازروسها انتظارنداشت که ببرک کارمل خود با هرچند
اف ومنافع روسها با توهين وتمسخرکنار گذاشته تفاده درجهت اهداسخشم قراربگيرد وبعد ازيک دورمورد بی مهری و

او .  چهره ی کارمل تيره شد. . . «  :روسها کارديگری نمی توانست انجام دهداما بيشترازگريه والحان دربرابر. شود
رد اما او هوشدار داد که برکناری اش فوران خشم ونارضايتی و وا. رمسکو به توافق های رسيده استنکرد که دانکار

پس ازآن، اوناگهان پريشان حال شده زبانش بند آمد . اتحاد شوروی بدنبال داردآمدن ضربه ئی جبران ناپذيربراعتبار
    )108( » " . . .  . جه امان وشکنمن آماده ی مرگ، زند! قربانی ام کنيد! مرا بکشيد:" وگريست

روسها خواند  دمکراتيک خلق برکناری اش را کارفروپاشی شوروی وسقوط حاکميت حزبببرک کارمل نيزخود پس از
خبرنگاران وژورنالستان نه تنها تو بلکه تمام « :محلی راديو بی بی سی گفتاو به خبرنگار. دانی روسها ناميدوخودرا زن
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سلواکيا زندانی بودم ولی سال درشوروی وچکمن اضافه از چهاررتکب شده ايد طوريکه من جفای بزرگ را مدربرابر
خصوصًا . نرسانيد وهيچ کس دنيا را از زندانی بودن من اطالع ندادهيچ خبرنگاردرباره من گزارشی به نشر

کجا است وچرا به ژورنالستانی مانند شما که خودرا افغان ميگوئيد بايد از روسها می پرسيديد که رئيس جمهورما 
   )109( »  .شوروی برده شده است

رهبری حزب کزی حزب دمکراتيک خلق که درآن ازپذيرش استعفای کارمل از پلنوم هجدهم کميته مر یاجالس وفيصله
اين حقيقت را برخالف . ک درامه ی مضحک وصحنه سازی نبودز ا خلق سخن زده می شود، چيزی بيشتردمکراتيک

« :جنرال بوريس گروموف آخرين قوماندان قوای شوروی درافغانستان. عدًا روسها خود برمال کردندسلطانعلی کشتمند، ب
رژيم انقالبی را دراواسط . بيش تشديد ميافتشکار وی به مشروبات الکلی بيش ازفروپاشی شخصيت کارمل با تمايل آ

ل چنين برمی آيد که ببرک کارم. بخشدتجريد عميق رهايی تشکيل حکومت ائتالفی ميتوانست ازسالهای هشتاد، تنها 
ازاين رو با تمام . ازات خودرا از دست خواهد دادامتيهه مخالف او نا گزيربسياری ازميدانست که درشرايط تفاهم با جب

 درکابل به اين نتيجه رسيدند که ببرک 1986دربهار . سازدقالبی را کند ترتالش می ورزيد تا روند تحوالت اننيرو
خدمات اطالعات دولتی ت جای خودرا به يک سياستمدارپرانرژی تربدهد وبرای جانشينی وی سردمدارائيسکارمل ب

 به سمت 1986ا درماه می درمسکو با اين پيشنهاد موافقت کردند ونجيب اهللا ر. افغانستان، نجيب اهللا را پيشنهاد کردند
   )110( »  .کل حزب دمکراتيک خلق افغانستان برگزيدنددبير
پديد آيی « :دبرکناری کارمل می نويسوه مشاورين شوروی درافغانستان ازليخافسکی عضو رهبری گرلکساندرنرال اج

ت درزندگی جامعه که حزب دمکراتيک خلق به مردم وعده ی آنرا داده بود، دامنه يابی بحران اقتصادی دگرگونيهای مثب
رک کارمل حتی اعتماد بسياری ازاعضای حزب ببزننده وارباب منش اوضاع سياسی داخلی درکشور، رفتارو وخامت 
رديد که وی آبروی خودرا ميگهرچه بيشترآشکار! ديگر چه رسد به مردمحال . کل شانرا سلب گردانيده بودبه دبير

  . را ازاين بن بست نداردگی نجات کشوردست داده وشايستدرحزب از
زاين روگامهايی درراستای کنارگذاشتن او  ا.نشستن ببرک کارمل به کرسی رهبری حزب ودولت سودی نداشتديگر
  .داشته شدبر

عهده ی حل آن برآمده دند وحتی يک مسئله هم نبود که ازدرآن هنگام سپاهيان شوروی درست شش سال تمام جنگيده بو
جان مطلب درآن بود که دست آوردهای نظامی با بهره گيريهای سياسی  . نتيجه کماکان بدست نمی آمدند، مگربتوان
  . يم نمی يافتتحک

 چه کسی به: آنگاه اين پرسش مطرح گرديد. را باخته ايم!" خلق افغانستان" د به خاطررنببدينگونه روشن گرديد که ديگر
   )111( » جای کارمل خواهد آمد؟ 

  
  

  
  اشغالگران؟ه شيوه ی  حکومت به شيوه ی نوين يا ب       

 آغاز "دهه هشتاد و حکومت به شيوه نوين" شتم را با عنوانبخش ه" اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" مؤلف
دوازده فصل به اضافه ی پيشگفتار می نگارد به توضيح وبيان مؤفقيت ها وپيشرفت های اوکه اين بخش را در. ميکند

بيشماری درتمام عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی ميپردازد که تحت رهبری موصوف دراين سالها 
نظر می رسد عدم اثرات منفی به  که دربحثها وبررسی های او بسيارشگفت آوروخنده دارآنچه.  گرفته استصورت
شايد . قيت ها وپيشرفت ها استفاين مولگری شوروی، جنگ خونين و ويرانگردهه ی هشتاد درمسيرنظامی واشغاتجاوز

 ه مشاوران شوروی ومقامات رسمی ودولتیموصوف درآن سالها نيز پيشرفت عرصه های مختلف را با چنين شيوه ای ب
مورد پيشرفت حققين روسی بعدًا درتأليف خود ازسخنان کشتمند درنويسندگان ومچون دوتن از. شوروی گزارش ميداد

به فروپاشی وآلودگی لجام گسيخته رهبری حزب دمکراتيک خلق آغاز« :داقتصادی با شگفتی ياد می کنند ومی نويسن
تنها کماکان ايرادميشد، بل حتی بيشتر  سخنرانيهای به دقت صيقل داده شده نه. وج خود رسيده بودنموده وبروکراسی به ا

که "  وسخاوت ورزانه حزباهداف بی آاليشانه" ودرباره ی " آسايش همگانی"، "رفاه ملی" درباره ی. گرديده بود
دهه  سخنان کشتمند باور کنيم، ازآغاز بهبه گونه ی مثال هرگاه. درمتن آن خاک به چشم پاشيدن جای برجسته يی داشت
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افزايش درآمدملی ) نرخ( ی هشتاد سده ی بيستم آهنگ فزونيابی درآمد ملی جمهوری دمکراتيک افغانستان ازآهنگ 
   )112(  ». اتحاد شوروی باالتربود

ميت جلوه م اهسکوت درمورد نقش مشاورين شوروی ويا ک" حکومت به شيوه نوين" شگفتی ها درمباحث ديگر ازيکی 
 شيوه ی نوين درواقع همان شوروی سازی ادارات حکومتی ودولتی. اين شيوه ی نوين استدادن نقش آنها درساختار

اداری وتشکيالتی به تصاميم خود وشورای اما اوهراقدام وفيصله ای را درساختار. توسط مشاورين شوروی است
تمام . درحاليکه نقش اصلی را مشاوران شوروی ايفاميکردند. هدوزيران رياست آن شورا را به عهده دارد، ارتباط ميد
تاد مجری آن دهه ی هشند که حکومت حزب دمکراتيک خلق دراقدامات وفيصله ها يا طرح مشاوران محسوب می شد

تائيد ومنظوری مشاورين روسی به ومت کشتمند ارائه ميگرديد بعد ازسوی ادارات وارگانهای حکبود واحيانًا اگر از
اما موصوف درتمام فصل های بخش حکومت به شيوه ی نوين هراقدام وفيصله . ی عمل واجراآت گذاشته می شدنصه م

ايجاد ات ومحالت را به بررسی ميگيرد ازوالي درفصل نهم که ساختار اداره امورمثًال. ای را شيوه ی خود قلمدادميکند
 دراين مورد می 921صفحه او در. مت خود سخن ميزنددهای حکومناطق يا زونها به عنوان يکی ازطرح ها ودستاور

درشرايط ادامه جنگ همکاری ميان واليات ومناطق مجاوربه خاطر ايجاد مناسبات وامکانات مساعد برای « :نويسد
  » . . .   .  بوجودآمد 1980درسال ) مناطق( درکشور، تشکيالت موقتی ديگری بنام زونها

دريافت تائيد مسکو، حکومت حزب دمکراتيک خلق رمشاورين شوروی بود که بعد از کااما طرح وفيصله ی ايجاد زونها
ارشد نظامی شوروی درسالهای جنرال الکساندر مايوروف مستشار. برهبری کارمل وکشتمند آنرا اجرا وعملی کردند

آسانی کار ساحه ی  پيشنهاد کرد برای يکی ازهمکارانم،« :ونها می نويسد درافغانستان درمورد ايجاد ز1981 و 1980
احساس . برک مشوره کرديمافغانستان را به چند حوزه ی نظامی تقسيم کنيم ما دراين باره با نور، زيری، کشتمند وب

  به دوش رهبران محلی می افتاد وآنهازيرا دراين صورت مسئوليت حوزه های معين. اين طرح نو خوششان آمدکرديم از
  .ندنکميت را بدوش رهبران محلی بيافگ بار مسئوليت برپايی حاندميتوانست

وکولف، اپيشييف به اخروميف، سکزی و کی جی بی درباره اين تدبيربابدست آوردن توافق سفير، نماينده کميته مر
سرانجام . سياسی اتخاذ ميگرديدآخرتصميم نهايی بايد درکمسيون دفتر.  حمايت آنان شدمم وخواهانواگارکف گزارش داد
نعل مات مؤفق رزمی، برپايی حاکميت درروستا ها چهاريرفت وما اميد وار بوديم که پس از اقدامسکو طرح مارا پذ

  :ايجاد کرديم) زون( ما هشت حوزه . خواهد تاخت
   )113( » . .  .      .   خاوری  حوزه شمال-1

ند به عنوان طرح البته حوزه ها يازونها ی را که جنرال شوروی می نويسد همان زونهای اند که سلطانعلی کشتم
درصفحه ) بخش هشتم( فصل اول اين بخش تراين است که او درآغازوشگفت آور. ميدهدکومت خويش تذکرواجراآت ح

تجمع تغيرات  های اداره دولتی درافغانستان ازضرورت برای اصالحات اساسی درسيستم وشيوه:"  ادعا می کند841
از دهه هشتاد درافغانستان بوجود آمده بود؛ تغيراتيکه اساسًا شرايط بزرگی نشئات ميکرد که دربنياد اداره ونظام باآغ
  ." زندگی تمام اقشار اجتماعی را دگرگون ساخت

دهه  آغازتوضيح نميدهد آن تغيرات بزرگ دربنياد اداره ونظام با" اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" اما مؤلف
اجتماعی را دگرگون ساخت؟ درحاليکه تغيرات بزرگ درآغاز دهه قشاربودند که شرايط زندگی تمام اهشتاد چه تغيراتی 

. ی هشتاد همان تجاوز نظامی شوروی واشغال افغانستان وتعويض حکومت حفيظ اهللا امين با حکومت ببرک کارمل بود
ارگی وعامل آو. ميدانجاحاکميت محصول تجاوزورش مقاومت مردمی وملی عليه تجاوزواين تغيرات به تشديد جنگ،گست

  .نقاط جهان شدبه پاکستان وايران وسايرمليونها تن ازمردم افغانستان 
سخن ميگويد، تشکيل وزارتخانه ها وادارات جديد را " اصالحات در دستگاه حکومت" وقتی مؤلف درفصل اول از

 تشکل يافتند، همچنان وزارت خانه های موجود تجديد« :آنگونه که می نويسد. درجمله ی اين اصالحات قلمداد می کند
مشاورين حقوقی، کنترول وتفتيش داخلی، استماع شکايات وعرايض : وزارت خانه وادارات جديد، تشکيل شد وشعبات

واين واقعًا مضحک وخنده دار است که وقتی از »   . . .   . مردم، جديدًا درکليه وزارتخانه های ملکی بوجود آمد 
آنهم ازدياد .  شوداصالحات گفته ازدياد وزارت خانه ها وادارات جديد اصالح دراداره ی حکومت صحبت بعمل آيد به

زندگی عادی غانستان که هزينه ای برای پيشبردعقب مانده ودرحال جنگ افحکومتی برای کشور وزارت ها وادارات
 ويا افراد ايجاد پست ومقام حکومتی برای اعضای حزب دمکراتيک خلقد وزارت ها وادارات جديد، بمنظورازديا. ندارد

اينگونه ادارات تنها تشکيالت را درحکومت وارگانهای حکومتی متورم . مورد نظر وطرفدار رهبران اين حزب بود
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کاری درجامعه ايجاد يعطالت وبهمچنان نوعی از.  واداری ميگرديدوفساد مالیساخت وعامل پايين آمدن کيفيت کارمي
نام وزارت های . دواداره خود عاطل وبيکار می نشستنز دردفتر شد که تعدادزيادی بنام ماموروکارمند همه رومی

منطقی بودن چنين ردد، خود گويای نادرست بودن وغيردهه هشتاد که درفصل دوم به تفصيل بيان ميگجديدالتشکيل در
اقدامی محسوب می شود ونام ها ميرساند که ايجاد آن وزارت ها وادارات هيچگاه برمبنای ضرورت ونياز ودرجهت 

اجتماعی، وزارت عودت يع خفيفه وموادغذايی، وزارت امورمليت ها، وزارت اموروزارتهای صنا. پيشرفت نبوده است
درکشوريکه . دهه ی هشتاد بوجود آمددارات وکميته های مستقل دولتی درکنندگان، اداره امورصدارت وتعداد زيادی از ا

گاو، يوغ واسپارکاشته آن به حالت بسيارابتدايی با استفاده از  می خوانند وزراعت يا کشاورزی يا کشاورزیآنرا زراعتی
وشگفت آور ت صنايع خفيفه وموادغذايی يک کارخنده دارمی شود، آيا تشکيل دو وزارت خانه دربخش صنايع بنام وزار

ری ضرو، که آن نيزاضافی وغير يا وزارت اقوام وقبايل وجود داشتحاليکه وزارتی بنام وزارت سرحداتنيست؟ در
ومنطقی صورت گرفت؟ وزارت عودت کننده  ومحسوب می شود تشکيل وزارت امورمليتها با چه نيازوب می شدمحس

سير ت مردم به خارج ازکشور سالهای دهه ی هشتاد ميزان مهاجرگان يا مهاجرين درشرايطی بوجود آمد که درطول
کيل اين درمورد دليل تش" دادهای تاريخیروياشتهای سياسی ودياد" اما برخالف اين واقعيت مؤلف. صعودی داشت

ه خصوص درپاکستان وايران به بن ومهاجرين افغانی درخارج ازکشورپناهندگاگرايش فزونشمار« : زارت می نويسدو
بدهد ومکلفيت های رد مسئوالنه تبارزسئله برخويش، حکومت را واداشت که به اين معودت به وطن خوخاطر
داره عودت کنندگان به صالحيت بنا برآن، نخست ا.  نمايدايشان بدرستی درکدربرابرپرستانه وانسانی خويش را ميهن

وسپس تحت نام کميته دولتی عودت کنندگان درتحت رهبری معاون وزارت وبه زودی وزارت عودت کنندگان 
  » . شهرت نکوئی برخوردارشديران تأسيس ودرميان مهاجرين ازصدراعظم درچهار چوب شورای وز

 743می خواند ودرصفحه  " خواستهای مردم" کشتمند اصالحات مورد نظر واجراآت خودرا در دهه هشتادسلطانعلی 
گرفتن خواستهای مردم  آوردن اصالحات اداری حايزاهميت جدی تلقی ميگرديد، درنظرآنچه برای وارد« : می نويسد

نظم نوين را سد سياسی که راه استقراراختن موانع اين خواستها مبتنی بود بر، براند. بود که درعمل شکل ميگرفت
البته خيلی ها مهم بود که گرايشها . تیای اداره دولميکردند وبموازات آن پديد آوردن اصالحات درشکل وشيوه ه

  اما اومنظور» . بگيرد ومورد اجرا قرارگرددمردم درجهت اصالحات بدرستی تعبيروخواستهای عمومی 
که مفهوم ومعنی اين واژه ميرساند، نگونه آ" مردم" اگر هدف او از . نديان نمی کبه صراحت ب" مردم"  یواژهخودرا از

. دراين جا توسط موصوف نادرست وبرخالف حقيقت است" مردم"  کشور باشد، بکار بردن واژه عام ويا تمام مردم
مخالف ن تجاوزوز شوروی وحکومت محصول ايدراين جا تمام کسانی ميشوند که با تجا" مردم" یچون شامل واژه 

مؤلف نادرستی وخبط ديگر.  را به نمايش گذاشتندند وعمًال با قيام مسلحانه وبا ترک وطن ومهاجرت ، اين مخالفتبود
راه استقرار  برانداختن موانع سياسی درمبتنی بر،" ی مردم است که به غلط دراين جا، وارونه نشان دادن خواست ها

شوروی وحاکميت حزب است حداقل بخشی ازمردم کشور که مخالف تجاوزدرحاليکه خو. دتلقی می کن" نظم نوين
  . داشت که سلطانعلی کشتمند ميگويد قراردمکراتيک خلق بودند درجهت معکوس آنچه

حزبی اره ی مؤلف به مشارکت برخی ازافراد وعناصرگويا غيرنکات قابل بحث وبررسی درفصل اول اشيکی ديگراز
برای مشروع نشان دادن حکومت غير " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" فمؤل. درحکومت دهه ی هشتاد است

د نيزه ی اشغالگران روسی ايجاد وتداوم يافته است می خواهد مشارکت افرای ونا مشروع دهه ی هشتادکه با سرقانون
 نام ميبرد که برخی افرادیاما اواز. وعيت اين حکومت بيان کند بودن ومشرحزبی را به عنوان سندوشاهد مردمیغير

کرده اند وبه جای عضويت ظاهری آنها را محققين ونويسندگان خارجی وداخلی وابستگان نزديک به کی جی بی قلمداد 
وبرخی هم مشارکت . همکاری داشتند) کی جی بی( حزب دمکراتيک خلق مستقيمًا با سازمان جاسوسی شورویدر

اهداف ومعاذيری وانمود ساخته  به غيرقانونی بودن اين حکومت بنا برت دهه ی هشتاد، با اعتقادمؤقتی خودرا درحکوم
عبدالواحد  پژواک، محمد خان جاللر، دکتورمحمدصديق فرهنگ، نعمت اهللاسلطانعلی کشتمند ازافرادی چون مير. اند

او سمت د که درحکومت حزبی نام ميبرسليم وسرجنگ جاجی به عنوان افرادغيرسرابی، حميد اهللا طرزی، عبدالصمد 
ازهمکاری ومشوره های من درآغاز« :  می نويسد750رصفحه اودرمورد فرهنگ د. را به عهده داشتندوزرای مشاور

محمد صديق فرهنگ در زمينه های مختلف کشور، مير دانشمند، محقق ومؤرخ شهير،سودمند شخصيت با سابقه سياسی
  . . . ستی داشتم شنايی ودوگذشته ها، بافرهنگ آازمن . فرهنگی برخوردار بودم

  . . .  که سمت مشاوريت را داشت، فرصت های خوبی برای تبادل نظر بود 1980وبعدًا درصدارت درسالهای 
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ومن با احترام شخصيت .  برای درمان از افغانستان خارج گردد1983محمد صديق فرهنگ تصميم گرفت که درسال مير
فراهم نمودم وببرک کارمل که از گذشته های دوران مبارزات ورمسافرت ايشان را به خارج از کشوی زمينه های عملی 

  ». موافقت نشان دادان روابط دوستانه داشت، باين امرآزاديخواهانه ودوره دوازدهم پارالمان با ايش
مشاور با حکومت دهه هشتاد اينگونه توضيح می  بنام وزيرمؤقتی خودرامحمد صديق فرهنگ همکاری مرحوم ميراما 
دوره ی زمام داری تره کی وامين من مانند يک عده از هموطنان خيال داشتم به خارج مهاجرت نموده مساعی در« : کند

محدامين فرهنگ دراثر ودتای ثور، پسرم دکتور ميرکاما اندکی پس از. وطن متوجه سازمخودرا ازآنجا به آزادی 
ن شد که من بتوانم به آاين امرمانع از. بودقيه دوره ی مذکوررا درپلچرخی محبوس  شد وباقدامات ضد رژيم زندانی

 واژگونی رژيم حفيظ اهللا امين، ببرک کارمل کهسپس از. لف شدن محبوس درميان بود زيرا که خطر تخارج بروم،
 کابل باز گشته بود، مرا مانند عده ی ديگر نزد خود خواسته نظرم را درباره ی درحمايت نيروهای مهاجم شوروی به

 شوروی هرچه  امنيت اين است که نيروهای نظامی من به صراحت به او گفتم که يگانه راه اعاده ی.اوضاع جويا شد
موافقت کرد وی درظاهر با اين نظر. راترک گفته کار تعين رژيم آينده به آرای آزاد مردم محول گرددزودترکشور

موضوع  وی ميخواهديا ميتواند دواشتم کهمن اطمينان ند. صدارت کارکند که به حيث مشاورودرضمن پيشنهاد نمود
زيرا به علت مريضی مزمن ( کشور به پاسپورت ضرورت داشتماما چون برای بيرون شدن از. سازديادشده را عملی 

                                 برایوعده پاسپورت مسافرت به هندپيشنهاد اورا دربرابر)  خارج شومراه گريزیوانستم ازقلبی نمی ت
   )114( » .  پذيرفتممعالجه

تهای مونعمت اهللا پژواک که درحک دوکتور«: محمدخان جاللرمی نويسد وسلطانعلی کشتمند درمورد نعمت اهللا پژواک
عرصه رب قابل مالحظه ی کاری به خصوص درامور داخله کارنموده بود، ازتجاگذشته به حيث وزيرمعارف و وزير

همکاری نمود وسپس برای مدتی ادی دردوران کارمن به حيث وزيرمشاوروی مدتهای زي. رخوردار بودتعليم وتربيه ب
  . . . معاون صدراعظم بود 

حزبی معروف، محمد خان جاللر  ازشخصيت های غيراط موضوع تجارت درکشور شايان يادآوری است که يکتنبه ارتب
زند يک خانواده سنتی تجارت به عنوان فرجاللر. ام مدت کارمن درمقام صدارت، وزيرتجارت کشوربودبود که درتم

. ماليه کارنموده وتجارب وسيعی اندوخته بودرصه ی تجارت وهمچنان به صفت وزيرپيشه، درحکومت های گذشته درع
دی تجارت آزاد واقتصاد جوی جانبدار. يرتجارت با صالحيت بی نظيری کارنموداو طی نزديک به ده سال به حيث وز

  » .  رونق خوبی بخشيدبود، ولی بازرگانی دولتی رابازار
روابط پژواک وجاللر با شوروی وحزب دمکراتيک خلق به گونه ی ديگری سخن ازاما محققين ونويسندگان ديگر

 ظاهر، نعمت اهللا پژواک را اطالعات وفرهنگ زمان پادشاهی محمد وزيرمرحوم صباح الدين کشککی آخرين. ميزنند
 به عهده رياست پوهنتون انتخاب شد، 1969می پژواک که در« :شوروی می خواندهمکارنزديک کمونيستان طرفدار
ژواک        پ. . . .کرد ار وهمدرد نزديک کمونيستها تبارزولی به حيث يک همک. ظاهرًا عضو حزب کمونيست نبود

شويق واک را چپی ها تپژ. . .  کمونيستها خيلی خوش داشتند اورا به حيث وسيله خود بکار برند چنان شخصيتی بود که 
شورای جداگانه ی " ود يک اشتراک درجلسات مکمل ورسمی شورای پوهنتون خودداری کند وبرای خکردند تا از
عد صرف پنج سال ب. ه های مهم به تصويب آنها رسيده بتوانداعضای چپی فاکولته ها، را بميان آورده تا فيصلمرکب از

زيرا . نما گرديد شد، کمبود صنوف وليليه درپوهنتون رو رسمًا افتتاح1964از اينکه عمارات جديد پوهنتون درسال 
عبدالقيوم فيصله کرد به جواب شکايات شاگردان، وزيرمعارف داکتر. تظرفيت خود شاگرد می پذيرفپوهنتون باال تراز

 چپی ها ظاهرًا به. گرددبه کمک روس ها تأسيس شده بوددايرتا يک تعداد صنوف پوهنتون درتعميرات پولی تخنيک که 
اين مشکالت خاتمه داده شود وبنا برآن واستند، به نا آرامی های ناشی ازتحريک کمونيستهای متمايل به مسکو نمی خ

عبدالقيوم گفت که شورويها اکترپژواک به د. به درس خواندن بروند) پولی تخنيک( گفتند نمی خواهند درمحلی دوردست
عبدالقيوم به داکتر.  پولی تخنيک مخالفت دارند کابل درعماراتساختن صنوف برای شاگردان پوهنتونا مفکوره ی دايرب

زآن استفاده نمايند ونبايد او اچطورپژواک گفت که پولی تخنيک يک دستگاه افغانی بوده وکار افغانها ست تا فيصله کنند 
  .پولی تخنيک پنجده ديگر بسازداز

 کرد وعالوه موضوع را به يک اجتماع بزرگ افشاءتمام مالقات با داکتر عبدالقيوم بيرون برآمد اوهنگاميکه پژواک از
   )115( » " ميورزمانکارآن همسايه بزرگ ما اتحادشوروی عمل کنم ومن از"  ضداو ميخواهد برداشت که حکومت از
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" در حزبیاو به عنوان شخصيت معروف غيرهمچنان محمدخان جاللروزيرتجارت دهه ی هفتاد وهشتاد که از
سوی نويسندگان مختلف متهم به عضويت در کی جی بی نام برده می شود از" دهای تاريخیورويدااشتهای سياسی دياد

را درسازمان جاسوسی شوروی مطرح می کند، مؤلف افغانستان ردرحاليکه کشککی موضوع عضويت جالل. ميگردد
ن مخفی به جناح پرچم درپنج قرن اخير، نعمت اهللا پژواک، محمدخان جاللر ومحمدحسن شرق راازهواداران ونزديکا

وابستگی داشتند، اما بعدًا  شرق ونعمت اهللا پژواک ادعای غيرحسندوتن ديگر. . .  .  « : می خواندومقامات شوروی
                                  که چندی بعدهمچنان جاللر. طه ی نهانی داشتند با مقامات شوروی راب ومعلوم شد که با سازمان پرچم

   )116( » . ه پيوست کابينبه
. معرفی ميکند" صالحيت بی نظير " وهمکاری محمخدخان جاللر را درکرسی وزارت تجارت باسلطانعلی کشتمند کار

جاللر  توضيح نميدهد که صالحيت بی نظيراو. درحاليکه او اين اصطالح را درمورد هيچ وزير حزبی بکار نمی برد 
تجارت درحکومت حزب دمکراتيک خلق ودوره ی اشغال ه حيث وزيرن ادعای او که جاللر بچه بود؟ همچنان اي

چگونه ميتوان پذيرفت وزير . می خواند، با حقيقت همخوانی ندارد" جانبدار جدی تجارت آزاد واقتصاد بازار" شوروی 
اقتصاد درمخالفت با مسکو که انديشه وتئوری آن درعرصه ی  لنينستی طرفدار-ت حزب مارکسيستیتجارت درحکوم

نظامی شوروی کشور رباشد؟ آنهم درزمانيکه يکصد هزارنيروی متجاوزاقتصاد بازااقتصاد بازارآزاد قراردارد، طرفدار
سوی مشاورين هدايت م ادارات وارگانهايش مستقيمًا ازواشغال درتمازرا دراشغال دارند وحکومت محصول اين تجاو

  .ورهنمايی می شوند
  

  ؟!ه ی اشغال وجنگده  شگوفايی اقتصادی در           
را به تعجب وشگفتی می آورد، " خیاشتهای سياسی ورويدادهای تاريدياد" مباحث وبررسی های که خواننده یيکی از

درحاليکه اين دهه درافغانستان، دهه ی تجاوز . دهه ی هشتاداستايی اقتصادی افغانستان درحث رشد، پيشرفت وشگوفب
اما . محسوب ميشود اين تجاوز ودهه ی ويرانی وکشتارمت وجنگ عليهمقاو نظامی شوروی واشغال، دهه ی گسترش

به . رشد وپيشرفت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی صحبت می کندکشتمند درتمام مباحث بخش هشتم ازسلطانعلی 
 اينکه تمام اين پيشرفت ورشد اقتصادی را بهوشگفت آور. با تفصيل بيان ميدارداقتصادی را دراين دهه خصوص اورشد 

درطی زمانيکه من به عنوان « : می نويسد781درصفحه . خود منحيث گويا صدراعظم افغانستان نسبت ميدهد
صدراعظم افغانستان ايفای وظيفه ميکردم کارهای با اهميتی بسود رشد اقتصاد در راستای دگرگونيهای اجتماعی 

قابل مالحظه ی کساله ودراخيرپنجساله، شماربا تطبيق پالنهای يدررابطه به توسعه اقتصادی . درکشور، انجام گرديد
صنعتی وساختمانی، آبياری وزراعت، برق رسانی ه های گوناگون اقتصاد ملی اعم ازپروژه های جديد درعرص

راه سازی ومخابرات، ساختمانهای مدنی ورهايشی، تسهيالت شهری وروستايی، ، وانرژی، ترانسپورت زمينی وهوايی
  » .تأسيسات مذهبی وفرهنگی طرح وتطبيق گرديد ساختمانهای صحی وتعليمی، 

 شاهد هستند م افغانستان مردردهه ی هشتاد صحبت می کند کهسلطانعلی کشتمند درحالی ازرشد وپيشرفت راه سازی د
رفت وآمد تانک های لت افغانستان دراثرابًا کليه سرک های عمومی قير شده واسفدرپايان دهه ی هشتاد تقريوديدند که 
ساير  به استثنای شاهراه سالنگ که قيرآن کم وبيش باقی مانده بود، ديگر.درطول اين سالها تخريب گرديدندشوروی 

. تخريب شدند. . .   و  تخار - جالل آباد، کابل گرديز، بغالن– هرات، کابل - قندهار، قندهار-سرک های چون کابل
ه به زراعت وآبياری درسالهای دهه ی هشتاد با رشد وپيشرفت آبياری وزراعت سخن ميزند کهمچنان اودرحالی از

بسياری از .  شان صدمات بزرگی رسيدغالگران شوروی ورژيم مورد حمايت نظامی بمباران هوايی وآتش سالح ثقيل اش
.  مبدل شدنددراثرمهاجرت صدها هزارمردم روستا ها به خرابهشهرها بيرون ازراعتی درمناطق روستايی زمينهای ز

ها وبندهای بسياری ازکاريزها، نهر. می روسها بوقوع پيوستتجاوز نظاه دراثرتشديد جنگی ناشی ازمهاجرت های ک
ذخيره برای آبياری درطول دهه هشتاد درنتيجه بمباران هوايی وآتش سالح سنگين شوروی وحکومت حزب دمکراتيک 

به آتش راف ومناطق روستايی کشور مردم رابه تکراردراط خرمن های آنهادرطول دهه ی هشتاد. خلق تخريب گرديدند
. درسالهای دهه هشتاد به بخش زراعت بيشترين صدمه وخساره واردآمدزميان تمام بخش های اقتصادی کشورا. کشيدند

چون قسمت اعظم نفوس افغانستان درمناطق روستايی وقشالق ها زندگی ميکردند وبه زراعت ومالداری مصروف 
داشت تا به مقاومت وجهاد که عمدتًا اران قوای شوروی ورژيم کابل قراربمبوم زير ومناطق روستايی بصورت مدا.بودند
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صدارت نشسته بود وبا ببرک علی کشتمند که دراين سالها درقصراما سلطان. شده بود پايان داده شوددرآن مناطق متمرکز
دره ها، روستاها م درميگفت، نمی ديد که مرد" ی بوسپا س" و" خرشومل برای مشاورين وجنراالن روسی،  کار

من . دستانشان می کشيدندمظلم و وحشت بمباران وگلوله باران روسها وه افغانستان چه درد ومصيبتی را ازوقشالق های
روسها وحکومت حزب دمکراتيک خلق درنيمه ی که شاهد ده ها بمباران هوايی وگلوله باران توپ وتانک ) نگارنده( 

ط يک حادثه ی بمباران هوايی قوای شوروی را دريک روستا به عنوان نمونه بيان اول دهه هشتاد بودم دراين جا فق
شهر نهرين رم جوزا قسمت جنوبی اشامگاه روز چه.  اتفاقًا درولسوالی نهرين بودم1363روزهای اول جوزای : ميدارم

ثل ده ها کسان ديگراز باران که من مختم بمبعد از. فگن های روسی بمباران شدفروند بم اتوسط چهار) شهر کهنه( 
زن وکودک شهيد ربيست نف. قابل باوری بودد بمباران رفتم صحنه ی مصيبت باروغيربه قريه مورساکنان محل وشهر

يک مادر، دو دختر، دوعروس باپسران .  خانواده ی مهاجر از پروان داشتنديکچهارده نفرآن تعلق به تنها . شده بودند
ک نوه ی اين خانواده به اسم مولوی عبدالرب وعبدالرحمن بازماندگان زنده ی اين پدربزرگ، يک پسر وي. ودخترانشان

بدن زنان وکودکان  اجساد قربانيان قابل تشخيص نبود. رفته بودندان برای خريد به شهرخانواده بودند که درهنگام بمبار
آنچه . مه دريک خانه به سرميبردندين اصابت بم هآنها حمی رسيد که به نظر. دهمچون گوشت کوفته به هم چسپيده بودن

 . فرسا بود حد پدربزرگ خانواده دربرابراين مصيبت جانکاه وطاقتکه حيرت انگيزمی نمود، صبروپايداری بيش از
مولوی  پسرعبدالرحمن.  تا اجساد درآن پيچانده شودارچه های سفيد را پهن کرده بودندبروی صحن مسجد قريه، مردم پ

مادر، خواهران، فرزندان، زن برادر، برادرزادها پيهم اشک می ريخت واز. اآرام بودنسياربعبدالرب ازاين مصيبت 
ه هايش را با ی دعوت ميکرد واجساد نواساما پدرش اورا به صبر وشکيباي. وخواهرزاده هايش يادميکرد وفريادمی کشيد

يجان وکوفته شده را آن شب دريک آن چهارده پيکر ب. هم جدا ميساخت وبروی پارچه ی سفيد ميگذاشتخون سردی از
      . بصورت دسته جمعی دفن کردندقبر

هزاران روستای کشور از ميان هزاران اين نوع نمونه درحادثه ی فوق تنها يک نمونه دريک روستا ودريک روز 
 اشغالگران شوروی ورژيم حزب. واشغال افغانستان توسط شوروی بودان هزاران روز وشِب يک دهه تجاوزودرمي

دمکراتيک خلق تنها بابمباران هوايی از دوردست های باال مردم را نمی کشتند، بلکه از نزديک وبا سالح دست خود نيز 
هرگز ثبت نگرديده « :قتل عام ها وستمگريهای که به قول خبرنگار راديو بی بی سی درآن سالها . به قتل عام ميپرداختند
حادثه ای که توجه . ردمان يک دهکده بوده اندای به ندرت شاهد عينی بمبژورناليست های غرب. اند وپنهان مانده است

پاريس  در1982دسمبر دادگاه بين المللی حقوق بشردروسيع جهانيان را به خودجلب کردگواهی سه شاهد عينی دربرابر 
برای اينکه خود را  دهاتی، به شمول مردان وجوانان، 105بودکه دريک دهکده واليت لوگر اين رويدادازاين قرار. بود

آگاهی پنهان گاه آنها ر شوروی که ازعساک. پناه بردندداشته باشند به يک کاريزهاز جلب اجباری عسکری پنهان نگ
 آب تا سينه همينکه اطمينان پيدا کردند که سطح. را بند کردند تا آب به برون جريان نيابدحاصل کردند يک انجام کاريز
درنتيجه تمام اشخاص پنهان شده . اشتعال انگيز را درآب ريختند وسپس انرا آتش زدندهايشان بلندگرديد يک ماده ی 
قيم درپاکستان قصه های هول انگيزمشابهی برای گفتن دارند، اکثريت مهاجرين افغانی م. درکاريزبه زغال مبدل گرديدند

 اشخاصی است که ازيک که دريک کمپ مؤقت نزديک به پشاورزيست ميکرد گفت که اوازعده ی معدودمردی پير
تانکها دردهکده :" او بمن قصه کرد. بودجان به سالمت برده اردره کندزدردهکده چ 1984دسته جمعی درسال کشتار

مانميدانستيم که آنها . مردم آغاز کردندا ماشيندار، تفنگ وبرچه به کشتارازآنها برون جهيده بداخل گرديدند وعساکر
جابجا هالک  نفر680قرارادعای اودرظرف صرف يک ونيم ساعت " دست زدند به اين عمل شنيع بروی چه علتی

   )117( » . . .    . ساخته شدند 
رشد وپيشرفت زراعت وآبياری درجريان ويرانی وکشتار سالهای دهه ی هشتاد که عمدتًا دراطراف سخن زدن از

يک  وآبياری ميگرديد چيزی جزد زراعتقانان صورت ميگرفت وموجب تخريب بنياهدرمناطق مسکونی زارعين ود
سلطانعلی کشتمند که با حکومت حزبی خود درسالهای دهه هشتاد کمک های هنگفت وسيل . ادعای مضحکی بيش نيست

   ا از ضعف وسقوطت ت ومحصوالت زراعتی دريافت ميکرددرتمام عرصه ها ازجمله دربخش زراعآسای شوروی را 
موجوديت وفراوانی محصوالت زراعتی "  سياسی ورويدادهای تاريخیاشتهایدياد"  اکنون دررژيم جلوگيری شود،

. کمک هارا به حساب پيشرفت زراعت واتخاذ تصميم وکاردانی خود به عنوان صدراعظم تلقی می کند ناشی ازآن
درحاليکه جنرال بوريس گروموف آخرين قوماندان ارتش سرخ درافغانستان رهبران حاکميت حزب دمکراتيک خلق را 

 نه آنکه آنها آنگونه که کشتمند .ريافت خواهش ها وهوس های شان ازمسکو، سرمست از باده ی فرمانروايی ميداندبا د
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بانجام « :گروموف می نويسد. نايل شده باشندادعا می کند خود به رشد وپيشرفت درتمام عرصه های حيات کشورشان 
ابل واشتراک درحل وفصل مسايل درسطوح خيلی خدمت به سمت نماينده رياست کل ستاد مشترک ارتش شوروی درک

آنهم نه درچهار چوب . گرفته می شودم های مربوط به افغانستان درمسکوعالی، کامًال متيقين گرديدم که کليه تصمي
ودرگام نخست . . .    ديوارهای وزارت دفاع يا ستاد مشترک ارتش، بلکه درعالی ترين سطح حزبی ودولتی 

کليه تقاضاهای رهبران افغانستان ازجمله خواهش های . . .  دفتر سياسی حزب کمونيست " کمسيون افغانستان"در
به تحويل جنگ افزار، تجهيزات ومحموله تقاضاهای رهبران افغانستان بيشتر. شخصی آنان به مسکو فرستاده می شد

ن بی پرده بگويم، سيل وار به افغانستا. . .  صدها هزارتن شکر، آرد، گندم و . های غير نظامی خالصه ميگرديد
ه سر ميبردندبا ب" درشکم مادر" ن زمان به اصطالح روشن است که رهبران افغانستان درآ. ميگرديدسرازير

حمايت همسايه نيرومند شمالی که هرنوع خواهش ها وهوس ها ی آنان را برآورده ميگردانيد، آنها به برخورداری از
   )118 ( ». ن روايی بودندت از باده ی فرمامفهوم تام کلمه سرمس

ام حاکميت حزب دمکراتيک خلق کمترحرفی بميان می شوروی برای دورعلی کشتمند ازاين کمکها ی سيل واناما سلطا
وتالش می کند تا خودرا صدراعظم مشروع، کاردان ومؤفق دريک حکومت قانونی . ازخود سخن ميزندآورد وبيشتر

مضحک وخنده آور  گاهی به ادعاهای بسيار،خودن تصويرخيالی وغيرواقعی ازاودرارائه ی چني. ودبداردوانم! ومستقل
به گونه ای که باال رفتن وپائين آمدن نرخ دالر امريکايی را دربازار به بودن ونبودن خود درمقام . متوسل می شود

راعظم درمرتبه درطول سالهای دهه هشتاد که من به عنوان صد« : می نويسد801صفحه وی در .صدارت ارتباط ميدهد
 ماه سال 9طی .  افغانی درنوسان بود200 تا 50آزاد از ايی دربازارامريکنرخ هردالر ) 1988 -1981( ميکردماول کار

 مشهود گرديد، نرخ 1989طی سال  که من دراين مقام نبودم درنتيجه خرابی سريع وضع اقتصادی که نتايج آن در1988
درشورای وزيران  که من برای مرتبه دوم ديگر1990 ازنيمه سال. قا يافت ارت400 به 200دالر به يکبارگی از هر

 1990 افغانی صعود کرد ودرسالهای بعدی دهه ی 1700 به يکبارگی تا 1991 افغانی ودرسال 600کارنمی کردم به 
  » .نرخ هر دالر تا يکصد هزار افغانی نيز رسيد

افغانی  هزار57ان نه يکصد هزار بلکه تا سال حکومت طالب درآخرين 1990امريکا درپايان دهه البته نرخ هردالر
  . باالرفت

ان افغانستان ازحکومت دهه موع زحمتکشسلطانعلی کشتمند، درحمايت مجوشگفت انگيزی مضحک ادعا هايکی ديگراز
تکشان کارگری ودرمجموع زحماقشار« :اودراين مورد می نويسد. هشتاد وايجاد کارتوسط حکومت مذکوردرکشوراست

دهای انه. منافع واقعی خويش را دروجود حکومت احساس ميکردندی ازپشتبانافغانستان برای نخستين باردرتاريخ کشور
 بيکاری قابل مالحظه ای درسالهای هشتاد، عمًال. . .   .  مده بود آحقوق کارگران بوجود حقوقی وقوانين برای دفاع از

  . . .   . وجود نداشت درکشور،
لی، مداخالت خارجی و ويرانگريهای جنگ داخازرنج، دشواری وناهنجاری سنگين وسهمگين ناشی برغم تمام درد و

طی يکدهه، برپايه ارقام وحقايق انکار  درنتيجه. دررابطه به اقتصاد کشورانجام گرفتاصالحات واقداماتی فزونشمار
ح وضع پولی وبانکی، اعتالی درزمينه های افزايش منابع مالی، اصالر، پيشرفت های مشهود وحتی چشمگيرناپذي

های مدنی ورهايشی انجام کارهای راه سازی وترابری، ساختمان بازرگانی، ارتقای سطح توليد صنعتی وکشاورزی
  » . . .  اقتصاد ودرآخرين تحليل به خاطر بهبود نسبی زندگی مادی مردم پديد گرديد وعرصه های ديگر

کشورپشتبانی درتاريخ ستين بارن افغانستان سخن ميزند که آنهم برای نخدراين جا سلطانعلی کشتمند ازمجموع زحمتکشا
حتی . ود حکومت او يعنی حکومت حزب دمکراتيک خلق برهبری کارمل وکشتمند احساس کردندمنافع خودرا دروجاز

ی زحمتکشان اما او نمی گويد که چه کسانی، چه قشر، طبقه وطايفه ا. او دراين مجموع، استثنايی را هم قايل نمی شود
موصوف برای حمتکشان درميان مجموع جمعيت کشورچقدربود؟ اگرافغانستان را تشکيل ميدادند؟ وتعداداين ز

مليونها فغانستان منسوب بدارد، بسياری اززحمتکشان هرتعريفی ارائه کند وآنها را به هر قشر، طبقه وطايفه ای درا
ت مهاجربودند ويا درداخل عليه حکومد ودربيرون ازکشورخالفت با حکومت دهه ی هشتاد قرارداشتنمردميکه درم

 ادعای وی که دراين صورت. ميگيرندشامل همان قشر، طبقه وطايفه قراربه جنگ ومقاومت ميپرداختند حتمًا مذکور
.  ثابت ميشود ازحکومت دهه هشتاد يک ادعای غيرمنطقی ، کودکانه ودروغيندرحمايت مجموع زحمت کشان افغانستان

قابل توجيه را مطرح می کند بتوان درتعريف جنرال ادعاهای غير پرسش را که چرا موصوف چنين اسخ اينشايد پ
رهبران حزب دمکراتيک « :ليخافسکی از رهبران حزب دمکراتيک خلق افغانستان که قبًال هم نقل شد، دريافت داشت
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 آن منافعاشتند نشان دهند که به خاطرايل دخلق سخن بگويند ودرحرف تممواره می کوشيدند به نمايندگی ازخلق ه
رهبران حزب . های آنان بی تفاوت برخورد ميکردندازمردم دور بودند وبه آرمان ونيمل ازدرعمگر. جانفشانی ميکنند

. . .   ميهن پرستی وفداکاری آنها بهره برداری ميکردند  های عادی دوربودند وبيشرمانه ازدمکراتيک خلق ازحزبی
. بودند آنها خود ازخلق بيگانه. سرپا ايستاده بود سرنيزه واختناق درکشورا بوجودآورده بودند با نيرویدولتی را که آنه

  » . . .   .  مردم آنها را برنگزيده بودند 
درزمينه های مختلف حيات اقتصادی سالهای هشتاد د را ازپيشرفت های مشهود وچشمگيرادعای سلطانعلی کشتمن

می گيريم تاهيچگونه ترديد ومبالغه ای درارائه حقيقت برای موصوف وهواداران حزب او ع شوروی به جستجو درمناب
منابع شوروی سابق برای او وهمفکران حزبی وی شايد تبليغات د واستدالل به منابع ديگری غيراززيرا استنا. باقی نماند

  . خصمانه وامپريالستی تلقی شود
اوضاع اقتصادی ده ساله ی افغانستان درسال  اطالعاتی خود ازتهاوزارت روابط اقتصادی خارجی شوروی، درياداش

اين اوضاع منوط به مسايل عملی . ناهنجار استاوضاع اقتصادی افغانستان بسيار« : اينگونه تصوير ارائه ميدارد1987
لی وخارجی، تيه ی بديهای داخبودجه ی دولتی، افزايش آافزايش کسر اقتصادی، -تمامی برنامه ها وطرح های اجتماعی

  . است. . . پائين توليد، درآمدناخلص ملی و تراز
 درآمد سرانه 1986ال در بگونه مث.  پايين ترين جاها را درجهان داردکنون يکی ازاتوسعه اقتصادی ملی افغانستان تراز

   . . .   . بود  دالر126 اندکی بيشتراز 1978تا .  کاهش يافتدرسال دالر125پايين تراز  تراز 
با بخش مصرفی بودجه ی برنامه ريزی شده د افغانی ميرسد که تقريبًا برابر مليار82 به 1986ی داخلی درپايان بده

  . ميباشد)  پايان ميابد1987 مارچ 20که به تاريخ  ( 1365درسال روان 
 مليارد دالر 2/ 1 ودولتی شوروی بهزرگانیاجمله وامهای ب مليارد دالرمی رسد که از2  /7انستان به بدهی خارجی افغ

  . . .   بالغ ميگردد 
تخراج گرديده بود که از جمله  اسد مترمکعب گاز مليار2 | 6، 1986درسال . استخراج گاز طبيعی رو به کاهش داردتراز

 1  /7 و 2 / 1های زيابييها، نشانگر ار1987درسال . گرديده بود آن به اتحاد شوروی صادرمکعب مليارد متر2  /2
  . بيان ميکند) مبادله يی( رنگکلي مليون دالر50درآمد های ارزی تا عب را نشان ميدهد که کاهش مکمليارد متر

 درصد درآمد ملی را تأمين 65آن اشتغال داشته و  درصد مردم به85م اکنون پيچيده يی درکشاورزی که ه بسيارعيتوض
  . . .    . ميکند، حکمفرما است 
 67هرروبل (  مليون ربل430وی به همکاری های اقتصادی وفنی اتحاد شور تراز1985 تا 1980 طی دوره ی سالهای

ای اتحاد کمک ه. گرفته شده است مليون روبل درنظر570 به 1990تا  1986سالهای می رسيد که طی )  دالر1 /
درسال .  مليون روبل می رسيد600 به 1986 تا 1978مجرای بازرگانی خارجی درسال شوروی به شکل بالعوض از

 1987 افغانی اميد واراست در افزون برآن جانب.  روبل درنظر است مليون140 کمک های بال عوض به ميزان 1987
  . . .    .  کمک بالعوض به ميزان يک مليارد روبل بدست آورد که 

  . شوروی کمک بگيرند همه ساله به همين پيمانه از1990دارند تا سال رهبران افغان درنظر
ی است که مطمئن اند حکومت ش ماليخوليايی مفت خوارگی ودستنگرفغانستان بازتاب عينی نگراين مشی رهبران ا

يجاد نظم بايسته به اقتصاد به همين علت توجه جدی به ا. ت خواهد دادبه خواستها ی آنها پاسخ مثبه نيرشوروی درآيند
   )119( » . رهبری اقتصاد نمی کندزمينه ی اداره ووروبه ويژه درملی کش

نظامی شوروی دردولت نجيب اهللا از اظهارات سلطانعلی کشتمند دريک د قارييف سرمشاوروچنان جنرال محمهم
برپايه ی برنامه های منظم صورت می توسعه ی اقتصادی کشور:" ادعا کرد که 1990کنفرانس خبری سوم فبروری 

 س ناهنجارالبته، باقتصادی کشورع وضعيت واما درواق. . .    .   «  :اظهار تعجب نموده برخالف آن می نويسد" گيرد
اسکناسهای . برباد رفته بود دارايی های کشور .فرا آورده های کشاورزی روبه افت داشت. صنايع از پا درآمده بود. بود
د عظيمی دراتحاد شوروی به چاپ می رسيد وماهانه با هوا پيماها به کابل آورده می شد که درنتيجه تؤرم ابعا" افغانی" 
ناداری، تهی دستی، سيه روزی شترمردم ازيب. مندان وبينوايان روبه افزايش داشتبنا براين شمارنياز. يگرفتم

" به ويژه آرد، زمستانهای سرد کابل بهبانبود سوخت وخواروبار.  پيش ميبردند زندگی اندوه باری را،ومستمندی
   )120( »  .   . .  . کلمه بودند ی به مفهوم واقعینگگرسه ها سردچارخانوادبسياری از. واقعی مبدل ميگرديد" برزخی
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  آموزش وفرهنگ  ی هشتاد وتالش ناکام درشوروی سازیدهه   
تعليم رش ياعرصه آموزش وپروهمچنان دربخش هشتم ازپيشرفت در" ای تاريخیيادداشتهای سياسی ورويداده" مؤلف

 بخش رابه اين دوموضوع اختصاص ميدهد وازآن به  فصل های ششم وهفتم ايندرحاليکه. وتربيه وفرهنگ بحث می کند
تفصيل سخن ميگويد، درفصل هشتم احترام به دين اسالم ومقدسات مذهبی مردم را توسط حکومت حزب دمکراتيک 

اودرشروع فصل ششم که رشد وشگوفايی آموزش وپرورش ياتعليم . خلق دردهه ی هشتاد به بحث وبررسی می گيرد
عمده ترين خدمات حکومت طی به پندار من، يکی از« : می نويسد ی هشتاد بيان می کندرادردهه وتربيه وبهداشت

. ، تالش های پيگيری بود که درراستای مبارزه به خاطر گسترش دانش وفرهنگ درافغانستان انجام گرفت1980سالهای 
ب ماندگی مشخصه اش بود، اين عرصه از زندگی معنوی مردم، بمقياسهای چشمگيری درمقايسه با گذشته های آن که عق

آموزش وپرورش وبهداشت درکشور بود  يکی از دستآوردهای بزرگ آن دوران گسترش بيسابقه ی. رشد وتوسعه يافت
  » . . .    . که طی آن نسل های جديد وگروه های عظيمی از روشنفکران وفرهنگيان، آموزش وپرورش يافتند

نگاشته می شود فقط خدمات حکومت، پيشرفت ها ) فصل ششم( لاين فص درمورد آموزش وپرورش درسراسرآنچه که
اوهيچگاه . قيت های گسترده ای تحت رهبری سلطانعلی کشتمند منحيث صدراعظم يارئيس شورای وزيران استفومؤ

مشاورين شوروی درشوروی سازی دربررسی اين خدمات ومؤفقيت ها ازنقاط ضعف ومنفی حکومت، ازنقش وتأثير
نبود آزادی واستقالل درمحيط آموزشی وفرهنگی و از فرهنگ کمونيستی حاکم درشوروی، ازرويج آموزش وپرورش وت

  . درسالهای دهه ی هشتاد سخنی بميان نمی آوردگی دانشمندان، فرهنگيان واهل هنرمخالفت ومهاجرت کتله ی بزر
عداد ها ورشد استتحصيل صورت طبيعی ساکنان آنرا بسوی فراگيری وآموزش درس ومسلمًا يک دهه زندگی شهری ب

نين شهرها به خصوص درپايتخت کشورطی دهه ی هشتاد به اثر ساکدرحاليکه . ميکشانددرابعاد مختلف دانش وهنر
هردوره ی ديگر و به گسترش درآن مناطق، بيشتر ازحمالت نظامی روسها دراطراف وروستاها وجنگ دايمی ورتمرکز

نامؤفقی را درجهت  اين دهه تحت رهبری مشاورين روسی تالش بودند، اما حکومت حزب دمکراتيک خلق درطول
سعی کرد تا ازرشدآزاد استعدادها وآزادی حکومت مذکور. ی سازی آموزش وپرورش وفرهنگ وهنربکار بردشورو

ه تعين شدقبل ا را دراين ابعاد اجبارًا درمسيرازدرابعاد مختلف فرهنگی وهنری جلوگيری کند؛ وتمام استعدادها وفعاليته
اينکه سلطانعلی کشتمند از . وتک حزبی ودرجهت اهداف ومنافع امپراطوری شوروی بکشاندبه نفع حاکميت توتاليتر

عی وفرهنگی وفعاليت ماايجاد مکاتب ودانشگاه ها، مراکز آموزش وپرورش، ادارات بهداشتی ودرمانی، انجمن های اجت
هرها سخن می زند وآنرا سند وشاهد بزرگ وافتخار ش حکومت دهه ی هشتاد درکابل وسايرهايی ازاين دست توسط

حکومتی . ی نيستخارق العاده وتاريخويش دراين دهه معرفی می کند، امروکار بسيارپيروزی خود وحکومت حزبی خ
نظامی بزرگترين کمک های مالی و وسيلی ازوسرنيزه ی ارتش اشغالگر شوروی حاکم بودکه درشهرهای کشوربا زور

درپايتخت دو ابرقدرت آن دوران يعنی شوروی را مفت ورايگان بدست می آورد، طيعی بودکه کشورجهان ويکی از
اما اين اقدامات وفعاليت ها چگونه و به چه منظوری انجام . وشهرهای تحت کنترول خود به چنين اقداماتی متوسل شود

 فرهنگی واجتماعی درشهرها مراکز، مؤسسات، ادارات وانجمن های مختلف آموزشی،اکم ازوجودميافتند؟ رژيم ح
درسالهای دهه ی  وپرورش وفرهنگ وهنرضربات وصدمات کيفی درعرصه ی آموزشچگونه استفاده ميکرد؟ چه 

هشتاد با سياست وعملکرد حاکميت اين دهه بميان آمد؟ تا چه حدازرشد استعداد های علمی، فرهنگی وهنری با خفه 
شاعران، هنرمندان وفرهنگيان کشوردردهه ی  ای دانشمندان، نويسندگان، کردن آزادی آنها جلوگيری شد؟ به چه پيمانه

گرفتند، به زندان افگنده شدند، به مهاجرت وآوارگی واداشته شدند؟ نقاط ضعف قرارفشار حاکميت اين دهه هشتاد زير
دن تالش برای زدوومنفی سياست وعملکرد حکومت اين دهه درعرصه های مختلف آموزشی وفرهنگی چه بود؟ 

را صورت گرفت؟ و فرهنگ بومی وشوروی سازی فرهنگ جامعه ی افغانستان ازسوی رژيم دهه ی هشتاد چگونه وچ
که سلطانعلی کشتمند به هيچ کدام اين چراها وپرسشها پاسخی ارائه نمی کند وحتی به آن درمباحث ده ها پرسش ديگر

ران توصيه ميکند تا تعصب درحاليکه خود به ديگ. مفصل بخش هشتم وفصل های مربوط آن اشاره ای بعمل نمی آورد
 درفصل بررسی آموزش 871آنگونه که درصفحه . بگذارند وبه حقايق رويدادهای دهه هشتاد نگاه بدارندرا کنار

پرده ی دود يا خاکبادهايی را . حقايق روشن، ديگر بسنده باشد فکر می کنم برای تعصب وانکار از«:وپرورش می نويسد
 اما خود » !فرو بنشينديره وسردرگم ديده شود، بايد ديگرده بودند تا رويدادهای دهه هشتاد ديده نشود يا خکه بوجودآور

 کنار نميگذارد بی را برای يک ثانيه هم از چشمانشدربررسی رويدادهای اين دهه عينک تعصب آيدئولوژيک حز
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ای ارشد حزبی وهمفکر خويش هم عمل نمی اعض به اندازه ی جنرال نبی عظيمی ازودربيان کمترين گوشه ی حقايق
محصل درسال  ی فرهنگی، پوهنتون کابل به کمترازپنج هزارنفردرعرصه« :می نويسدآنگونه که جنرال مذکور. کند

همچنان مسايلی مانند فراگرفتن . کشور تشکيل ميداد ازجوانانعلت عمده ی اين کاهش را فرار. فت کاهش يا1983
بنام جامعه شناسی علمی، ماترياليزم ديالکتيک وغيره باعث اکراه محصلين واجد شرايط از مضامينی درپوهنتون کابل 

عالين  فعوض آنها.  با دولت سرباز ميزدندهمکاریپروفيسوران واستادان غيروابسته می گريختند واز. ل می گرديدتحصي
ر کاهش جوانان درپوهنتون علت ديگ. دمی گرديدند که درقالب يک استاد دانشگاه کمتر چانس محبوبيت داشتنحزبی مقرر
   . . . های سوسيالستی بود صيالت عالی به اتحاد شوروی وسايرکشورام تعداد زيادی از آنها غرض فراگيری تحکابل اعز

پی ميگرفت، پروگرام های ن درمعارف کشورافغانستان نفوذ ميافت وريشه های آسيستم تعليمی اتحاد شوروی تدريجًا در
لسان های ديگر مکاتب به عوض لسان روسی دربعضی از.  صنوف ابتدائيه ومتوسطه تغيرخورده بودرداندرسی شاگ

  . . .  . کاهش يافته بود 10 به صنف 12خارجی جانشين می شد وتحصيالت متوسطه از صنف 
عاتی آزانس اطال. وزارت اطالعات وکلتورافغانستان اکنون به چهار بخش عمده فعاليت های خويش را پيش ميبرد

تمام اين امورات تحت نظر مشاورين روسی . ومطبوعات، راديو، تلويزيون، سينما وتياترباختر، کميته های فرهنگی
  . . .   .ميريخت ری کشورنهاد کلتو اين چهارياست ضدغربی وامپريالستی از سروپایاجرا ميگرديد وس

  . . .  . دمکراتيک خلق افغانستان بودتی حزب آغاز بکار کرد که ارگان نشراثورروزنامه ی حقيقت انقالب 
. که به کشورواردشودميگرديد واجازه نمی يافت بار ومجالت ايرانی وخارجی سانسوراخ. ازروزنامه ی آزاد خبری نبود

اخالل د گرفته می شد وشوروی ها به خاطرميکريای غرب به پاکستان وايران درزخبری که از دنجلو پخش ونشرهر
  . نيدن اخبار بی بی سی وصدای امريکا، پرازيت پخش ميکردندنمودن مردم ودرجهت ش

 وهمسايه به مذمت وانتقاد دولت می پرداختند اما می شدند واز راديو های غربیه باسايرمردم مهاجرهمراهنرمندان نيز
   ) 121( » . . .  گرديدند ميازه کاری درصفحه ی تلويزيون ظاهرمی شد وچهره های نوين وتجای آنها پر

به شوروی سازی آموزش وپرورش وفرهنگ نويسندگان خارجی وداخلی ديگرنيز ژورنالستان ومحققين،دادزيادی ازتع
درمحيط های آموزشی وتعليمی دهه هشتاد که از سوی روس ها ورژيم دست نشانده ی شان اعمال می شد چه درآن وقت 

اشتهای سياسی دياد"  ازبيش خواننده ی يشلعه ی آن نوشته ها وبررسی ها بنگاه ومطا. وچه بعدًا پرداخته اند
ر بين خود دبروی حقايق پا ميگذارد واشتهای مذکوردرا متوجه ميسازد که تا چه حد مؤلف ياد" ورويدادهای تاريخی
« :جورج آرنی خبرنگار انگليسی زبان راديوبی بی سی می نويسد. ميدهدخيمی از دود وخاکباد قراروحقايق پرده ی ض
آنها درآنجا .  می رسيدند ازآنها خواسته می شد که با سازمان جوانان افغانستان بپيوندند15گان به سن وقتيکه پيش آهن

ميگرفتند وبه وظايفی ازقبيل نظارت وکار تبليغی ويا پاسبانی عمارات مکاتب وحکومت قراردرگروه های گوناگونی 
داکتر نجيبب درسال . ميساختب هموار راه را برای شموليت درحزتوظيف می شدند وعضويت درسازمان جوانان

. گردان درسازمان جوانان يا حزب دمکراتيک خلق افغانستان عضويت داشتندا ادعا نمود که سی فيصد تمام ش1987
آنها . ناچيزی داشتنديق افکارحزبی چانس فرارتزرمبارد شده اختطاف ميگرديدندازحه های ب سا ازيا کودکانی کهيتيمان 

ميگرفتند،  کمونستی قراردجاييکه تحت تبليغات پيگير" پرورشگاه وطن" يا " جبهه ملی پدروطن مراکز آموزش" در 
طرف خاد د مگرنظارت واقعی آنان ازه درظاهر خانم کارمل رئيس رسمی پرورشگاه ها بوگرچا. تربيه می شدند

برکنار "  شوروی سازی"وسهپرت نام دراين گونه سازمانها سربازميزدند ازثبحتی آن اطفالی که از . صورت ميگرفت
مفردات درس مدارس تجديد وآموزش زبان روسی اجباری شد وکورسهای سياسی برای اين منظور. انستندمانده نمی تو

نه تنها متون درسی تحت رهنمايی مشاوران روسی . شامل برنامه درسی گرديد" جنبش انقالبی طبقه کارگر" ازقبيل 
ام آموزگاران هدايت داده شد که بصورت منظم درباره دوستی شوروی وافغانستان  به تم1985تهيه گرديد بلکه درسال 

پنج هزار اردروقت تهاجم به کمتراز هز15دردانشگاه کابل تعداد دانشجويان از . گردان خود معلومات بدهندابرای ش
 مجبور بودند که کورس های تمام دانشجويان باقی مانده. که اکثريت آنرا دختران تشکيل ميداد.  کاهش يافت1983درسال 

پروفيسوران آزاد انديش يا . ند لنينستی جامعه شناسی علمی وماترياليزم ديالکتيک را تعقيب کن-تيوری سياسی مارکسستی
به وفاداری شان به راساس لياقت بلکه نظای آنها فعالين جوان حزبی، نه بردانشگاه اخراج ويا زندانی گرديدند وبه جاز

  . . .     .کرد درتمام سيستم تعليمی افغانها بازشوروی متدرجًا راه نفوذ خودرا . شدند حزب، گماشته می
آنها برای تحصيل به امعه ی خودشان ساالنه ده ها هزارکودکان افغانی از ريشه های اجتماعی جبرای دورسازی بيشتر

     ) 122( » . . .   .  ده می شدند شوروی فرستا
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ق ومشاورين شوروی نه پس از توسط حکومت حزب دمکراتيک خلط آموزشی وفرهنگی البته روند شوروی سازی محي
به  توسط تره کی وامين 1357نظامی شوروی وحاکميت کارمل بلکه قبل ازآن همزمان با پيروزی کودتای ثور تجاوز

. بال شددنيشتره هشتاد با شدت وگستردگی بدهبعدًا اين روند در.  غاز شده بودآهدايت ورهنمايی مشاورين شوروی 
سترده ای ازجانب دولت به غرض مغزشويی جوانان وساير برنامه ی گ« :محمدصديق فرهنگ دراين مورد می نويسد

مؤسسات درمکاتب وساير. راه به کار افتادوسايل اطالعات دسته جمعی دراين جرا گرفته شد ودست ااقشارمردم در
 ايشان به افراد مربوط به کار گرفته شد وجایمی ازوزگاران غربی وکشورهای اسالتعليمی دست استادان وآم

تدريس زبان روسی به حيث زبان دوم تعليمی جانشين انگليسی . يض گرديدوکشورهای وابسته به آن تفاتحادشوروی و
هيئات تعليمی افغانی . دندوفرانسوی شد ودرليسه ی نجات به جای معلمان آلمان غربی آموزگاران آلمان شرقی گماشته ش

طرف وظايفشان برقالل فکری ازگرفته، استادان ومعلمان غير کمونيست ودارای استزبرهمين اساس مورد تصفيه قرارني
به اين صورت درجريان زمامداری بيست ماهه تره کی وامين .  . .     .  شده بعضی زندان ويک تعداداعدام گرديدند

زمايش شده را درراه استواری واستحکام رژيم کمونيست دولت شوروی وزمامداران دست نشانده ی آنها تمام دساتير آ
   )123( » . . .  . م بکار بردند درافغانستان بااتفاق ه

تدوين برنامه وتغيرات درعرصه ی آموزش وپرورش طی سالهای هشتاد که درواقع باهدف شوروی سازی اين عرصه 
تقسيم بندی دوره های تعليم درمکاتب که . دپايين آورفی تعليم وآموزش را درکشور بسيارصورت ميگرفت، سطح کي

مدت دوره ی ابتدايی . ازسوی مشاورين روسی دراين دوره صورت گرفت، نخستين ضربه را دراين عرصه واردکرد
درحاليکه پنج سال درس ابتدايی . صنف ششم به صنف پنجم تقليل يافتليم اجباری به اطفال می گرديد ازکه شامل تع

عقب مانده با حد اقل وسايل وامکانات درسی وآموزشی دربا سوادشدن آنها غير ن منحيث يک کشوری اطفال افغانستابرا
  . کافی وغيرمؤثربود

، اما درعرصه ی هنرهای مختلف طی دهه ی هشتاد بحث می کندی کشتمند ازپيشرفت های چشمگيرهرچند سلطانعل
 ،ی آيدئولوژی واهداف حزب دمکراتيک خلق خارج از محدوده ، حکومت او وکارملدراين پيشرفتهای تحت قلمرو

  . . .نه شعری، نه داستانی، نه فلمی، نه سريالی، نه آهنگی ونه  . عرض وجود نکرد چيزی اهداف ومنافع شوروی
هنری چه درعرصه ی شعر، داستان، فلم، موسيقی، يکرد تا تمام فعاليت های فرهنگی وحاکميت دهه ی هشتاد تالش م

مثًال راديو وتلويزيون افغانستان همچون راديو تلويزيون شوروی درمرگ . شوروی گونه باشد . .   .سينما، تلويزيون و 
واين روزها از سياه ترين . موزيک غم نواختنددرنيمه ی اول دهه ی هشتاد سه روزبرژنف، چرنينکو واندروپوف 

سوی مشاورين شوروی کنترول می زيون ازام برنامه های راديو تلويتم. روزهای تاريخ راديو تلويزيون افغانستان بود
. ش گذاشته می شدبه نماي چند بارشد وبيشترين بخش نمايش فلم تلويزيون کابل را فلم های روسی تشکيل ميداد که هفته ی

 –مجبور بودند با وجود اشغال وطن شان توسط ارتش سرخ شوروی برای دوستی افغان آوازخوانان هنرمند کشور
را دردهه ی هشتاد ترک ميکرد آهنگ های او به عنوان ضد انقالب وقتی آوازخوانی، کشور. شوروی آواز بخوانند

روسی " الکسی " مجبور بودند تا درنقشهنرمندان سينمای کشور. راه نمی يافتيوی نشردرآرشيف خفه می شد وبه استد
ه به زندان بروند ويا وطن شان را نظامی روسها را کمک انتر ناسيونالستی وانمود بدارند ويا اينکبازی کنند وتجاوز

" نوجوانان وجوانانيکه غرض تعليم وتحصيل به شوروی فرستاده می شدند توسط ببرک کارمل به فراگيری . ترک نمايند
برنامه های مختلف درتمام عرصه های . فراخوانده می شدند" انسان نوين شوروی" و" علم شوروی" ، "تربيت شوروی

ق ضرورت وحالت عينی جامعه بلکه مطابنه متناسب به اقتصادی، آموزشی، وفرهنگی کشور، حيات سياسی، اجتماعی
چون روسها ومشاورين . مودل والگوی جمهوريت های شوروی به خصوص جمهوريت آسيای ميانه ی آن ساخته می شد

ل شدن به جمهوريت روسی وسئوتيست های پرچم وخلق می خواستند تا در زودترين زمان ممکن افغانستان را برای تبدي
رهبران شوروی درمسکو درسيمای افغانستان، آينده ی جمهوريت شانزدهم شوروی را می . شانزدهم شوروی آماده کنند

ستين سال دهه ی هشتاد از دفاع شوروی درنخآنگونه که باری وزير. بسته بودندديدند وبه چنين آرزو ورويايی دل 
ک ساعت ونيم مارشال اگارکف رئيس ستاد کل ارتش ي« :ين رويا را پرسيدنظامی شوروی درافغانستان تحقق اسرمشاور

رئيس ستاد نيروهای ( يفي دوساعت بادقت تمام به گزارشم گوش فراداد وبی آنکه چيزی بگويد، مرا با چرمنيخ وکريوشـ
اوستينف .  بودندنشسته) وزيردفاع( دفتر اوستينفدر سوکلف واخرومييف. نزد وزيردفاع برد )نظامی حوزه ی ترکستان

    )124( » " بدل خواهد گرديد يانه آيا افغانستان به زودی به جمهوريت شانزدهم م: " با خوشرويی مارا پذيرفت وپرسيد
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همه برای تحقق رويای رهبران خود درتبديل شدن رمندان کی جی بی دراين سفارت نيزشوروی درکابل وکاسفير
  :درکابل جام خودرا بلندکرد) سفير شوروی( سفير« : مطمئن بودندوستان به جمهوريت شانزدهم اميدوارافغان

پيروزی درانجام وظايف خطيری که ر لنينسم، به خاط–همنوايی وهم آهنگی، به خاطر باورمندی به مارکسيسم  به خاطرـ
  :امه گفتادسفيردر. . .  دربرابرماگذاشته اند کميته مرکزی حزب کمونيست اتحادشوری، دفتر سياسی وشخصی برژنف 

. . بايد قاطعانه عمل کنيم از اين رو. وششمين کنگره ی حزب اشتراک خواهم کردو روف هردو دربيستو من وآقای مايـ
    )125( » . . .   . اه پيش ميرود دراين رشانزدهم شوروی مبدل شود وهمه چيزافغانستان بايد به جمهوری .  

نيروی ع وحالتی که حکومت حزب دمکراتيک خلق درحمايت چنين اوضااين است در ودرعين حال خنده دارجالب
غانستان است، سلطانعلی شوروی وتحت رهبری ورهنمايی مشاوران روسی مصروف شوروی سازی درافاشغالگر
ه اين موضوع اوکه فصل هشتم را ب. کارنامه های اسالمی اين حکومت دردهه ی هشتاد سخن ميگويدکشتمند از

ت به دين رام بزرگی نسبدرسالهای هشتاد، ازسوی مسئولين حکومت ، عقيدت واحت« :يسدمی نواختصاص ميدهد درآغاز
  » . واعمال ميگرديدروحانيون وشخصيت های مذهبی ابرازمذهبی، نهادهای دينی، وراسالم، ام

اشاره می وترميم مساجد، تکيه خانه ها وخانقاها به مصارف دولت به اعمار" عقيدت واحترام بزرگ" ناودراثبات گويا اي
ت هزاران مشاور اما به اين حقيقت متوجه نمی شود که حزب دمکراتيک خلق با آيدئولوژی کمونيستی وبا موجودي. کند

عقيدت واحترامش به اسالم واعتقادات روسی وده ها هزارسرباز شوروی درکنارخود ديگرجايی برای باورمردم در
کومت سوی رئيس شورای وزيران حدهه ی هشتاد به اسالم ازحکومت " ادعای عقيدت واحترام" و. اسالمی نميگذارد

ند انکارميکرد که دم خروس از دزديدن خروس با سوگدزدی از: ماند ودم خروس ميبه همان داستان سوگند دزدمذکور
  کنم يا دم خروس را ببينم؟ وس برايش ميگفت به سوگند تو باوروصاحب خر. بودزيرچپنش آشکار

دم سالمند بسياری ازمر. آمده بودرتش سرخ شوروی درافغانستان بوجوداجاوزنظامی واشغال حکومت دهه ی هشتاد با ت
تسلط ارتش سرخ به سرزمين های مسلمان نشين آسيای ميانه و ماورای قفقاز را به خاطرداشتندکه درافغانستان هنوز

ی مسلمانان را ملی وفرهنگچگونه بلشويک های روسی وارتش سرخ کمونيستی آن سرزمين هارا اشغال کردند، هويت 
. تندبه روسی سازی آن جوامع پرداخخريب کردند، و با بيداد وکشتارمساجد وعبادتگاه هايشان را تزدودند، بسياری از

با " دم خروس" حکومت کارمل وکشتمند همچون درحاليکه همان ارتش اشغالگرسرخ شوروی دردهه ی هشتاد درکنار
حکومت خود به اسالم سخن ميزند تا به " عقيدت واحترام" اما سلطانعلی کشتمندازهمان برنامه واهداف ايستاده اند 

  . بگويد که سوگند اورا باور کنند نه دم خروس را " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" خواننده ی 
  

  ش بحراِن نفاق ملیحاکميت دهه ی هشتادوگستر         
الت وقانون درفصل های نهم ودهم بخش هشتم از اداره ی واليات ومح" يخیاشتهای سياسی ورويدادهای تاردياد" مؤلف

ات های نظامی وانجام عمليا که توسط روس ها برای آسانی کاراو ايجاد زون ها ر. حث می کندگذاری وحاکميت قانون ب
 موصوف ايجاد. ايدمورد آن قبًال سخن رفت، از تصاميم وفيصله ی حکومت خود قلمداد مينمجنگی تشکيل يافته بود ودر

د يک اقدام مهم درمبارزه به وجود داراقوام وقبايل نيزمليت ها درحاليکه وزارت وزارت جديدی را بنام وزارت امور
مليت ها که جديدًا درسالهای وزارت امور« : آنگونه که مينويسدبرابری حقوقی وملی مليت های مختلف ميخواندخاطر

نده ديده بود، درتحت رهبری محمد عوض نبی زاده، وزيرآن نقش سازرگهشتاد درچوکات شورای وزيران تأسيس 
. تحقق سياستهای حکومت درمبارزه بخاطر برابری حقوقی وملی مليتهای مختلف افغانستان ايفا نمودومهمی را در امر

                             که متدرجًا درمدرسه حزب به شخصيتی                طباعتی ساده بوددرآغاز، کارگ محمدعوض نبی زاده
  » . . .     .   آگاه سياسی مبدل گرديد 

بری حقوق ملی اقوام يا به چه کارهای عملی را درراه برااما سلطانعلی کشتمند هيچگاه توضيح نمی کند که اين وزارت 
ی دوجناح اصلی پرچم درحکومت کشتمند مؤفق نشد که بحران نفاق درونتها انجام داد؟ وچرا وزارت مذکورمليقول او

وخلق حزب دمکراتيک، شاخه ها ودسته های مختلف آنها را که برمبنای هويت قومی، زبانی ومحلی درطول دهه ی 
ز ايجاد وتشکيل وزارتی بنام هشتاد عميق وگسترده شد مهار کند وراه حلی به آن بيابد؟ وی بصورت منطقی ومستدل ا

واين . ت حرفی بميان نمی آوردشکيل اين وزار ومشاورين روسی درت واز نقش روسهامليت ها بحث نمی کندامور
بی پاسخ باقی ميماند که حکومت حزب دمکراتيک " اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد"  برای خواننده ی پرسش
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 وضرورتی به تشکيل اين وزارت پرداخت وچرا نتيجه درمورد وحدت وبرابریق دردهه ی هشتاد برمبنای چه نيازخل
نبی کرد؟ همچنان او که محمد عوض صورت معکوس تبارز دمکراتيک خلق وهم دربيرون ازآن بملی هم درميان حزب

 توضيح نمی دهد که برچه مبنا ومعياری اين کارگرطباعتی ساده طباعتی ساده معرفی می کندزاده وزيرمليت هارا کارگر
ول مؤلف، در رشته ی وزارت جديد التشکيل مليتها به ق" مدرسه ی حزب"  شد؟ آيا موصوف دروزيراين وزارت مقرر

  تحصيل وتخصص حاصل کرده بود؟ 
من شخصًا به اين اصل « :ايجاد دولت فدرال سخن می زند ومی نويسد دربخشی ازمبحث فصل نهم ازسلطانعلی کشتمند

دولت متحده فدرال با قبول از ايجاد يک بودمعتقد بودم وهستم که راه حل واقعی مسئاله ملی درافغانستان عبارت خواهد 
دراياالت که شمار آنها زياد . خودمختاريهای گسترده ی ملی برای اياالت که برپايه مشخصات ملی وقومی تشکيل گردد

نخواهد بود، حکومت های محلی خودگردان برپايه انتخابات دمکراتيک بوجودآيد واز ترکيب مجموعه آنها دولت مرکزی 
  » . . . .   فدرال تشکيل شود 

يکه مرزجغرافيايی درحال. اما اوراه عملی تشکيل يک حکومت فدرال را برپايه ی مشخصات ملی وقومی نشان نمی دهد
مختلط ونا مشخص است ودريک منطقه و واليت وحتی دريک ولسوالی وعالقه داری بسياری ازاقوام عمده ی کشور

رپايه ی مشخصات قومی ايجاد کرد؟ آيا برای ايجاد يک اقوام مختلف زندگی می کنند چگونه ميتوان حکومت فدرال را ب
د وجابجا منطقه ی فدرال ويا حکومت خودمختار وخود گردان فدرالی، اقوام را درمناطق مشخص و واحد نقل مکان دا

عملی باشد پس چگونه ميتوان حکومت فدرالی را درافغانستان برپايه ی مشخصات قومی کرد؟ اگر چنين چيزی غير
هرگاه بالفرض حکومت فدرالی برمبنای مشخصات قومی ايجاد شود، معضل اصلی حقوقی ملکيت های د؟ جود آوروب

جود آمده است چگونه راه وومناطق مرکزی طی يک قرن اخير ب کشورلزمين که درمناطق مختلف به خصوص درشما
 درفدرالی ساختن افغانستان بر به چنين پرسش هايی" اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد" حل خودرا ميابد؟ مؤلف 

  . پايه ی مشخصات قومی طرح وپاسخی ارائه نمی کند
د ايجاد شد؟ معضله ی نفاق وانقطاع قومی وملی چرادردهه ی هشتاد شدت دهه ی هشتاوزارت امورمليتها درواما چرا 

نفاق ملی ايفا نمود؟ حاکميت خود چه نقشی درتشديد وگسترش بحران سب کرد؟ حزب دمکراتيک خلق بعد ازوگسترش ک
نقش شوروی درگسترش اين بحران چه بود؟ مؤلف به جای طرح وبررسی اين موضوعات وارائه ی پاسخ به پرسشهای 

متذکره تالش ميکند تا برخورد ها وعملکرد های منفی ونامناسب حاکميت دهه ی هشتاد را مثبت وانمود بداردواز 
   . فاق ملی انکار کندمسئوليت حزب دمکراتيک خلق درگسترش بحران ن

. دراين ترديدی نيست که بحران نفاق ملی که هميشه با تبعيض وستم ملی درجامعه نمايان شده است، ريشه درگذشته دارد
راه حل . گردانيدمانی اين بحران را مزمن ومزمن تردرمقاطع مختلف زضگرايانه ی رژيم های قبيله ساالرسياست تبعي

 نفاق ملی ناشی از تبعيض، نابرابری وستم ملی شکستاندن ساختار اجتماعی بدوی مناسب ومعقول درزدودن بحران
وقبيله وی بوسيله ی دگرگونی های آرام، گسترده وتدريجی درتمام عرصه های سياسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی 

لی از يض ونابرابری مميباشد تا کشور مسير ايجاد ملت را به خوبی طی کند وبا تشکيل مرحله ی ملت ودولت ملی، تبع
 وحکومت های اما باتأسف که دولتها. ومت هااستمسئوليت دولت ها وحکاين امرقبل ازهمه از. جامعه رخت بربندد

با پای کردند ويا دراين مسيرنجهت روند و پروسه ی ملت سازی حرکت افغانستان به خصوص دريک قرن اخيريا در
 1357ثور دمکراتيک خلق با کودتای نظامی درزمانيکه حزب . شتندبا خبط ها واشتباهات گام بردامورچه وتوأم 

دودن بحران نفاق جهت زه ی کمونيستی وانقالبی خود نه درلند وباال وانديشيت را غصب کرد، برخالف ادعا های بحاکم
نورمحمد تره اولين عمل تبعيض گرايانه ونفاق آلود ملی توسط . تشديد وگسترش اين بحران گام برداشتملی بلکه درمسير

 کشيدنها وقتل عام به زندانجنايات هولناکی خود درآنها که با . کی وحفيظ اهللا امين رهبران جناح خلق انجام يافت
مختلف مردم ، موجب مخالفت ومقاومت های رو به گسترش مردمی شده بودند درجلوگيری وسرکوبی کردنهای اقشار

حفيظ اهللا . پرداختندديگر ن مردم وسرکوبی يک قوم بوسيله ی قوماين مقاومت ها به سياست ايجاد خصومت قومی ميا
مردم پشتون وردک وپغمان را که ظاهرًا به سرکوبی شورش های مناطق مرکزی  تعدادی از1358ابستان امين درت

هزاره جات اعزام ميکرد آنها را درنابودی شورش هزاره ها به عنوان بغاوت وخصومت عليه پشتونها تحريک 
ورداد تا پين زرآن واليت تقريافته بود دست همچنان او به برادرش عبداهللا امين درکندز که رئيس شرکت س.نمودوتحريص 

بی صورت عبداهللا امين ب. ز وبغالن بپردازدبه سرکوبی قاطع ونابودی کامل مخالفين رژيم درواليات بدخشان، تخار، کند
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مردم اين واليت به خصوص غير پشتونها را تير صدها نفر ازعيض قومی انجام داد ورحمانه ای اين سرکوبی را با تب
  .باران وقتل عام کرد

تبعيض ، خصومت شوروی حکومت حزب دمکراتيک خلق دردهه ی هشتاد بيشترازپيش زمينه سازنظامی بعد ازتجاوز
ملی گام ايجاد وحدت ملی، بسوی نفاق  دردهه ی هشتاد به جای حرکت درمسيرحکومت اين حزب. ونفاق ملی گرديد

ادبيات سياسی ودانش جامعه شناسی وتاريخ سير اين نفاق واردمبه عنوان اولين قدم در"  مليت ها"اصطالح. برداشت
مانان آسيای ميانه وماورای درحاليکه اين اصطالح را روس ها برای زدودن هويت ملی ملت های بزرگ مسل. گرديد

ح مليت درافغانستان ترويج اصطال. ايجاد کنند" ملت شوروی"بنام ميبردند تا يک هويت واحد تقلبی ودروغين قفقازبکار
. رفتتضعيف انديشه وجريان ايجاد ملت، تضعيف رشد ناسيوناليزم ملی وتأمين وحدت ملی صورت گها به منظور

سوی روس ها وحزب دمکراتيک خلق دردهه ی هشتاد مبنای هويت قومی وزبانی از تشکيل قطعات نظامی مليشه بر
 تقويت مليشه های قومی برای جنگ درمنطقه ی قوم. جهت ايجاد خصومت وگسترش نفاق ملی بودرين گام درخطرناکت

  . که درطول سالهای دهه ی هشتاد ادامه يافت بی اعتمادی وخصومت ملی را درجامعه افزايش دادديگر
رت عملی گامی برای صوتشکيل وزارت مليت ها توسط حاکميت حزب دمکراتيک خلق در دهه ی هشتاد در واقع وب

راتيک خلق بعد ازحاکميت تفرقه ی قومی وخصومت ملی بود که جناح ها وشاخه های مختلف حزب دمکگسترش بيشتر
وبرای حفظ حاکميت وکسب منافع خود با سياست تفرقه . اين نفاق وتفرقه شدند هرچه بيشتردرگير1357ور ثخود در

به اين نسوی نيزمحقق ونويسنده ی افغانستان شناس فرا" يه روااليو. " افگنی قومی وقبيله گرايی عمل ميکردند
الن حزب دمکراتيک خلق درافغانست« :خصوصيت حزب دمکراتيک خلق در دوران حاکميت آن حزب اشاره می کند

 سيمقوم گرايی درحزب نتيجه ملحوظات آيديا لوژيکی نبوده بلکه نتيجه تق. غالف قوميت وقبيله گرايی بدرآيدنتوانست از
اين تقسيم بندی . استگرايش های قبيلوی وطايفوی استواراساس هويت قومی، مليتی ويا بندی قبيلوی جامعه است که بر
 معلوم 1986همان طوريکه دريمن درفبروری ( است وتعهدات آيديالوژيکی نيرومند ترجامعه نسبت به منافع طبقاتی

برای کنترول جامعه افغانی اتکاء برقبيله گرايی، قوم ی مؤثرگر واضح شد که يگانه پاليسديبرای کابل يکبار) . گرديد
   ) 126( » . ی وياملحوظات ملی استگراي

محقق فرانسوی قوم گرايی درحزب نتيجه ملحوظات آيديالوژيکی باشد يانباشد، حزب دمکراتيک اينکه برمبنای تحليل 
ا با سياست های قبيله گرايانه وغيرملی خويش بسيار قبيله يی جامعه روسها درافغانستان شگافهای ساختارخلق همراه با ر

درپايان دهه ی هشتاد با خروج نيروهای سياست، جناح های مختلف حزب مذکوردرنتيجه ی اين  .بزرگ وعميق کردند
نخستين اقدام . شوروی برمبنای هويت قومی وقبيله يی با احزاب مجاهدين تماس گرفتند به کودتا وجنگ متوسل شدند

همراهی وحمايت با دفاع رژيم، جنرال شهنواز تنی درجناح خلق برهبری وزيررايانه وقوم مدارانه را دراين جهت قبيله گ
ناکامی وسرکوبی کودتا که قدرت نظامی جناح پرچم را درحاکميت حزبی . رهبر حزب اسالمی انجام دادگلبدين حکمتيار

اين جناح درنخستين سال دهه ی نود که ديگر . چم گرديدتقويت کرد زمينه ساز قدم بعدی برهمين مبنا توسط جناح پر
شوروی بمثابه ی حامی اصلی خارجی بقای حاکميت حزب دمکراتيک خلق وجود نداشت حاضرشد تا قدرت سياسی را 

احمدشاه مسعود باتوجه به واقعيت های عينی جامعه وپيچيدگيهای مختلف قومی، سياسی . بسپاردبه احمد شاه مسعود 
قدرت وتشکيل اما بعداز انتقال رسمی . است تا قدرت سياسی را حکومت احزاب مجاهدين تحويل بگيرندومذهبی خو

ه جناح پرچم آنجام داد درست درجهت معکوس تعهد واقدامات خود درتحويل دهی قدرت حکومت مجاهدين آنچه ک
ل قدرت به حکومت مجاهدين به انتقاجناح پرچم بعد از. ت مجاهدين بودسياسی وحاکميت به احمد شاه مسعود وحکوم

فعاليت های سياسی ونظامی خود ادامه داد ودرميان عوامل مختلف ديگر به عنوان يکی ازعوامل عمده ازايجاد ثبات 
ببرک کارمل، رهبری بخش سياسی وحتی نظامی پرچم را که درتشکيالت قوت های محمود بريالی برادر. جلوگيری کرد

 به عهده گرفت وبا سکونت درمکروريان کهنه درحمايت  وجود داشتدالرشيددوستممليشيا به قوماندانی جنرال عب
  . مليشيای دوستم اين قوت هارا درجنگ عليه احمد شاه مسعود وحکومت مجاهدين بکاربرد
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  واشغالوعدم انسالک دردهه ی تجاوز  افسانه ی استقالليت 
نقش مشاورين شوروی بارديگر. خن ميزنده ی هشتاد س دهسلطانعلی کشتمند درفصل يازدهم ازسياست خارجی حکومت

اينکه به موقف عدم انسالک افغانستان وبه سياست آزاد خارجی ميدهد وشگفت آور را درادارات حکومتی کم اهميت جلوه
عدم استقالليت رژيم را دراين دهه تبليغات نادرست ازبيرون . حکومت حزب دمکراتيک خلق دراين دوره تاکيد ميکند

افغانستان، درنتيجه جنگ تبليغاتی سرسام آوری که بموازات جنگ دربيرون از« :سد ميدارد ودراين مورد می نويتلقی
ه ه می شد، ذهنيتی ايجاد گرديد که رژيم افغانستان گويا فاقد هرگونگرم ازسوی پاکستان ومتحدانش مؤفقانه پيش برد

ليکه مردم بيطرف درداخل رويها اداره ميگردد؛ درحااز کوچک تا بزرگ بدست شواستقالليت است وگويا کليه امور
واين حزب وارگانهای حکومت است که با احساس ميهن . می ديدند وميدانستند که چنين چيزی حقيقت نداردکشور

وپيکار  اقتصادی کشورچنان کار-رفت زندگی اجتماعیروند پيشف وبا درک ضرورتهای مبرم مردم درپرستانه، با وق
ها ميان نيروهای دفاعی، يالبته دراين رابط، همکار. چ خارجی وهيچ مشاوری توانايی رهبری آنرا نداشتندمينمايند که هي

  ». نظامی وامنيتی داخلی وشوروی، مورد بحث من نيست
تبليغات پاکستان ومتحدانش ذهنيت ايجاد گرديد که گويا رژيم يگويدکه دردهه ی هشتاد فقط دراثرسلطانعلی کشتمند م

يعنی . درحاليکه مردم بيطرف درداخل افغانستان می ديدند که چنين چيزی حقيقت ندارد.  استقالليت نداردافغانستان
مت حزب دمکراتيک خلق نداشتند وبرعکس شايد حکومت حزب  حزب وارگانهای حکو کاری به کارمشاورين هيچگاه

 کشتمند واضح نمی سازد که اين گويا مردم البته.  مشوره می دادند ورهنمايی ميکردندمذکوربود که مشاورين شوروی را
رکت می نمودند وشاهد  حزب ودولت با مشاورين شوروی ش حاکمانطرف افغانستان درجلسات کاری ورسمیبي

شايد . قتی را درخواب مشاهده ميکردند ويا دراذهان خود مجسم مينمودند بودند يا اينکه چنين حقياستقالليت آن حاکمان
به اگر. زمينه ای برای شان ميسر بودچون مردم درجلسات رسمی شرکت نداشتند ونه چنين . داحتمال دوم درست باش

حاکمان دهه ی هشتاد را نداشتند پس چرا رئيس شورای " هيچ خارجی وهيچ مشاوری توانايی رهبری" ادعای موصوف
قی را که مشاورين دريافت وزيران يا صدراعظم آن دوره آن همه مشاورين را از وزارت خانه ها رخصت نميکرد وحقو

به کار نمی پرداخت تا با خاطر آرام ودورازسايه ونظارت يک روسی بنام مشاورميداشتند به مسئولين داخلی ادارات 
خوانی همان مطالب وگفتارکليشه يی، خشک، رسمی عجب خواننده می شود بازگويی وبازادامه ميدادند؟ آنچه که مايه ی ت

کنون توسط سلطانعلی کشتمند دهه هشتاد است که يکدهه بعد ا دمکراتيک خلق درکومت شوروی وحزبودروغين ح
يهای رسمی حکومت شوروی وکابل برای اثبات دروغ پردازيها وياوه سردرحاليکه ديگر. اره نويسی ميگرددودوبتکرار

 حزب دمکراتيک شوروی وحاکميت واستدالل وتکرارادعای مخالفين تجاوزاز رويداد های دهه ی هشتاد زياد به بحث
نظامی واشغال زيران حکومت حزب دمکراتيک خلق دردهه ی هشتاد، تجاوزرئيس شورای و. خلق نيازی نيست

شوروی را همکاری ميان نيروهای دفاعی، نظامی وامنيتی داخلی وشوروی ميخواند، اما جنراالن ومشاورين روسی 
واشغال شوروی درآن شتاد ميبرند ازتوجيه وتفسيرتجاوزبه گذشته وبه سالهای آن تجاوز دردهه ی هوقتی نگاه خودرا 

ساندر مايوروف سرمشاور نظامی شوروی درجمهوری دمکراتيک کجنرال ال. دنمی کن" درد وشرم" سالها احساس
درشهر جالل . ( کنفرانس با سخنرانی کوتاه سليمان اليق آغازگرديد. . .   . «  : دهه ی هشتاد اولافغانستان طی سالهای

کل کميته مرکزی حزب دمکراتيک انس برياست رفيق ببرک کارمل دبيرسليمان اليق اعالم کرد کنفر) 1980 سال آباد
درپی . می شودمهوری دمکراتيک افغانستان برگزارده نيروهای مسلح جتان، رئيس شورای انقالبی وسرفرمانخلق افغانس

خواستند برای ] بزرگ[ خداوند يايش باال کردند واز برای دعا ونکف زدنهای پرشور، همه بپا خاستند ودستهای خودرا
  . . .   . آنان درپيروزی بردشمنان سوگند خورده توفيق عنايت کنند 

با نيروی سراپا مسلح بزرگ ايستاده بودم " دوست وبرادر" من هم درنقش . بيگانه، زبان بيگانه، چهره های بيگانهکشور
ن زمان ما می  البته درآ ! . . .گرداندگارتمنا ميکردند، آنان را بردشمن پيروزنيايش آنها گوش فرا ميدادم که ازپروروبه 

است يادآوری بازی مگرحاال برايم چقدردرد آوروشرم آور. نيست" بی خدايان"  به عنوانسرماپنداشتيم که سخن بر
که " دشمنان" رين برنيدن نفوش" دوستان" نمودن اين نقش درکشوری که ما آنرا اشغال کرده بوديم ونشستن درميان

                           )127! . . .  ( که سپاهيان شورویالبته . .  .  چه کسانی؟  . . .   .  حضار درنظرما مجاهدان شورشی بودند ودرنظر
خ شوروی که حتی برخالف اعتراف روسها، تجاوز نظامی ارتش سر" های تاريخیويداداشتهای سياسی وردياد" لفمؤ

ز واشغال نمی خواند وآنرا تبليغات پاکستان وجهان غرب تلقی می کند به مهاجرت مردم واشغال افغانستان را تجاو
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درجريان « :د می نويس937او درصفحه . قعی می پنداردوا ازاين تجاوزباورندارد وآنرا تبليغات غيروتلفات انسانی ناشی
ولی جو عمومی . دراين مورد صورت می گرفت ی هشتاد، مبالغه های آشکاری نيزدههسيل عظيمی ازتبليغات در

تا همين اکنون : بگونه مثال. ميکردندق بدانها باوره به مدارک وشواهد، استدالل ومنططوری بود که بسياريها بدون توج
ولی . فرارکردند!) درنتيجه تجاوز شوروی( ان افغانستهای هشتاد پنج مليون تن مهاجرازت گفته ميشود که درسالبه کرا

رحعی درنظر همچنان اين حقيقت را هيچ م. واقعی را با ارائه اسناد ومدارک قابل قبول ارائه نداده استهيچ منبعی شمار
از افغانستان برای کار به ) رقم واقعی دردست نيست( ومليون تن دهه ی هشتاد ودرجريان آن تا دنگرفته است که قبل از

سکوت اختيار درباره اين حقيقت نيز. ه می شدندايران، دردوران شاه يا پس ازآن، رفته بودند وجزء پناهندگان شمرد
غلب آنان يا شتاد اکردند ودرسالهای ه فرار1979 تا 1978ستان درسالهای زيادی از پناهندگان به پاکه شمارميگردد ک

کسی درکدام جايی همچنان . ميگرديدندفشارهای گروه های مسلح مجبوربه فرارنتيجه تشويق به فرارمی شدند ويا در
اثر جنگ درطول سالهای هستاد کشته ازافراد درافغانستان دراظهار داشته بود که گويا يک مليون تن برای نخستين بار

 که اين رقم برچه پايه ولی هيچکس نپرسيد. گرديده استالبًا غيرآگاهانه تکراری زيادی غشده اند واين رقم از زبان شمار
 350درحدود  درست باشد، پس طی ده سال، هرروزفرض گردد که اين رقم. است وازکجا کشف گرديده استای استوار

شتاد، جنگ بايد اين واقعيت را درنظر گرفت که درطول دهه ی ه .تن کشته شده است که چنين چيزی ناممکن است
دراين شکی نيست که شمار . گروه های مسلح حمله ميکردند وفرار. درافغانستان خصلت چريکی داشت نه جبهه ای

پيمانه آن ارقام سرسام آور  مسلح به قتل رسيدند، ولی نه به مردم درنتيجه انفجارات وراکت زنيهای گروه هایزيادی از
  » . . .   .  يک مليون تن شهيد 

ذاران سلطانعلی کشتمند يکی از بنيان گ! و وجدان پاک وبی آاليش! ، قضاوت سالم! ايد به تحليل واقع بينانهدراين جا ب
سياسی ورئيس شورای وزيران جمهوری دمکراتيک افغانستان در دهه ی افغانستان، عضودفتر حزب دمکراتيک خلق

واين گونه شخصيتی نه تنها در جامعه ی  نين تحليل وقضاوتیچواقعًا !!  هشتاد آفرين گفت وبه تحسينش پرداخت
. به فرد واستثنايی استزب دمکراتيک خلق افغانستان منحصرميان تمام اعضای حرافغانستان وجامعه ی انسانی حتی د

به ح پرچم آن پيدا نشود که باوروبه خصوص درميان جنامی حزب مذکورشايد هيچ کسی درميان آدم های ملکی ونظا
هرچند ادعا کند که شوروی دراين جنگ . دهه ی هشتاد نداشته باشدز جنگ قوای شوروی درنسانی ناشی اتلفات ا

اما سلطانعلی کشتمند تنها ويگانه کسی است که حتی با تذکر . مسئول استتلفات کامًال حق به جانب وغير ودرايجاد اين
موجوديت اين قوا بداند ناشی از ان قوای شوروی حاضر نيست تا يکنفرتلفات انسانی دهه ی هشتاد رحق به جانب بود

، خواننده به کلمه "اشتهای سياسی ورويدادهای تاريخیدياد"  صفحه کتاب سه جلدی 1083درتمام . وبه آن اشاره بدارد
. وجمله ای بر نمی خورد که مؤلف، ده سال حضورقوای شوروی را درافغانستان موجب تلفات انسانی ومادی تلقی بدارد

.  مجاهدين است ارتباط ميدهده حمله ی گروه های مسلح که منظورشفات انسانی دهه ی هشتاد را باودراين جا نيز تل
سوال ميبرد که جنگ افغانستان ا اين استدالل زيروجالب اين است که رقم يک مليون تلفات انسانی دهه ی هشتاد را ب

.  بودند يا مجاهدينهای مسلح مخالفودراين جنگ عامل تلفات گروه . دراين دوره خصلت چريکی داشت نه جبهه ای
 بعدًا نتيجه گيری سلطانعلی کشمند اين است عالوه براين حمله. فرار ميکردندگروه ها دست به حمله ميزدند وباززيرا اين 
، اما درمجموع اين " مردم درنتيجه ی انفجارات وراکت زنيهای گروه های مسلح بقتل ميرسيدندشمار زيادی از" وفرار

 ود به حدی نبود که پيمانه ی آن به فقط به حمله ی چريکی وراکت زنی گروه های مخالف محدود ساخته می شتلفات که
رئيس شورای وزيران دردهه  هشتاد، مهاجرت مردم افغانستان اور به بيان وب.ارقام سرسام آور يک مليون شهيد برسد

جمله ی پناهنده ها حساب ته بودند که همانجا ماندند ودررفدراين دهه حتی درزمان حاکميت شاه ايران برای کار به ايران 
 يعنی درحکومت تره کی 1979 تا 1978هنده های افغان درپاکستان يا کسانی بودند که به قول او درسالهای اپن. شدند

" فراربه  نتيجه فشار های گروه مسلح مجبور"شدند ويا درالهای دهه ی هشتاد تشويق به فراروامين فرارکردند ويا درس
چنين حرف ها وتحليلهای خواننده به وقتی . نه درنتيجه حمله نظامی شوروی واشغال افغانستان توسط روسها. گرديدند

مواجه می شود دروهله ی اول " دادهای تاريخیياشتهای سياسی ورودياد" در  بی پايه غيرواقعی ، کودکانه، خنده آورو
. لی کشتمند نويسنده ی کتاب مذکور ارائه بدارد ونوشته باشدسطح سلطانعدرکندآنرا شخصی مشکل است که باور

بنيانگذاران حزب دمکراتيک خلق، حکومت دهه ی هشتاد، يکی ازشخصی که رئيس شورای وزيران ويا صدراعظم 
اما زمانی به نوشته ی جنرال روسی درمورد او که ذکرش درگذشته رفت . بزرگترين حزب چپ روشنفکری است

آنجا که جنرال روسی ميگويد سلطانعلی کشتمند به خاطر پوزش خواهی . ترديدی برايش باقی نمی ماندبرميخورد، ديگر 
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و درحاليکه کشتمند حتی ازبکار بردن .  سپاهيان ما برزنان افغان درجالل آباد شرمساری مارا دوچندان ساختتجاوزاز
 همکاری ميان نيروهای داخلی وشوروی می دداری می کند وآنراوتوسط قوای شوروی درافغانستان خ" جنگ" واژه ی 
، اين جنرال روسی آن همکاری يا انترناسيوناليزم شوروی را رخدادهای خونبار ودردآوردرپشت پرده ی سخنان خواند

ی که هرچيز. دردآوری دارماز جنگ افغانستان خاطرات بسيار« :مينامدد وآنرا رنج ترسناک واندوه بارآراسته ميدان
مرگ واندوه هزاران انسان است که زندگی آرامی داشتند ومزه ی تلخ جنگ وجفا های  نويسم تصويردرباره ی آن می
ناسيوناليزم  بدست خود برپا کرده بوديم وانتررا" هنگامه ی افغانی" سرانجام ما ارزش راستين . آنرا نچشيده بودند
هم درپنجشير با . خونبار ودردآور روان بوددرپشت پرده سخنان آراسته وپيراسته، رخدادهای بس .  شوروی رادانستيم

اين ها همه تائيد . . .  .   شريف هايش ومجاهدان خشن آن وهم درمزارهار با تاکستاندکوه های بلند وپربرفش، هم درقن
    )128 ( » .جنگ رنجی است ترسناک واندوه بار :ميکنند
الليت حکومت دهه ی هشتاد بارديگربه بررسی نقش برای اثبات استق" يادداشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی" مؤلف

تلقينات وسيل عظيم سالهای هشتاد وسپس ازآن دراثردر« :مشاورين شوروی می پردازد ومی نويسدضعيف وناچيز
ت همه کاره بوده اند ويکتن مشاوردر تبليغات چنين تلقيات بوجود آمد که گويا مشاورين شوروی دروزارتخانه ها وادارا

اوبعدًا » .را اجرا ونظارت ميکردندا بگونه ی حيرت انگيزی تمام امورترجمان خويش گوي طريقنه ازهروزارت خا
درمورد موجوديت مشاورين وتعداد آنها دروزارتخانه های ملکی توضيح ميدهد ودرحاليکه ورود مشاورين را دربخش 

دهه ی هشتاد، ع مشاورين را درمود ميدارد، مجموحکومت تره کی وامين وانمبنای تقاضا واصرارمکرر برملکی
موجوديت اين تعداد را هم به نحوی بيان وبررسی می نمايد که خودش به عنوان رئيس . درحدود پنجاه تن تلقی ميکند

من « : می نويسد939آنگونه که درصفحه .  نداشته است درموافقت وموجوديت آنها دراداراتشورای وزيران نقشی
 تن شامل 80زندان رهايی يافتم، اطالع حاصل کردم که رسمًا موافقت شده بود تا جمعًا  از1979هنگاميکه درپايان سال 

. های آنان دروزارتخانه های اقتصادی واجتماعی همکاری نمايندوسکرترمشاوران، ترجمانها، دستياران، همکاران 
ن مشاور  درحدود پنجاه ت1980 براساس اين موافقت نامه که برای ده سال عقد شده بود، بگونه متوسط عمًال درسالهای

  » . . .  .  مختلف همکاری می نمودند وترجمان دروزارت خانه های
پنجاه تن وانمود ميشود دهه ی هشتاد که درحدود شتمند درمورد تعداد مشاورين شوروی درارقام مورد ادعای سلطانعلی ک

منابع مختلف به شمول جنراالن ی هشتاد درحاليکه رقم مشاورين شوروی را در دهه . واقعيت بدوراستکامًال از
ميرمحمد صديق فرهنگ . وانمود کرده اند وصدها بلکه هزاران نفرونويسندگان روسی بعد ازفروپاشی شوروی نه ده ها

تنها . رافغانستان ممسک بوددولت حزب دمکراتيک خلق درنشراطالعات راجع به تعدادمشاوران شوروی د« :می نويسد
مقام نخست وزيری دريک کنفرانس مطبوعاتی دراين باره معلوماتی فراهم نموده ن پس ازاحرازيکبارحفيظ اهللا امي

بالغ ميشود که ازآن رهردو شق ملکی ونظامی به يک هزارنفراظهارداشت که تعداد مشاوران وکارشناسان شوروی د
 يافته بود، زيرا ناظران سياسی تعداد اين ارقام يقينًا برمبالغه ی معکوس بنا.  تن نظامی ميباشد201 تن ملکی و799جمله 

وپنجصد تن  چهارهزار1979ارتن ودرماه اپريل سال مشاوران شوروی را دردوران جمهوريت محمدداودخان سه هز
  .تخمين کرده اند که يک ثلث آن وابسته به اردو بوده است

 4000 و3500 داری امين بين روزهای واپسين زمامان وکارشناسان نظامی شوروی را درتعداد مشاوربروس امستوتز
   )129( » . شمرده استنفر

سالهای اول دهه ی هشتاد درافغانستان که ی شوروی درتعداد مشاوران شوروی هارا جنرال مايوروف سرمشاور نظام
قق مح" هنر ی براد شر.  " می خواندان گروه های مشاوران را چند هزارقبًال تذکر داده شد وحشتناک وتنها رهبر

اسط دهه ی هشتاد ا دراوشوروی تعداد مشاورين روسی را برمبنای تخمين انگليسهده امريکايی متخصص امورونويسن
نخست اينکه « :ارتباط ميدهداو موجوديت اين هزاران مشاوروکارشناس روسی را بدوامر. ندهزاران نفر ميدانيزبيشتراز

برای کارمل مشکل کردن افغان های معتمد وبا اعتباردا ثانيًا پي. رندرا به اسلوب شوروی درآوند تاکشورآنها مؤظف بود
    )130( » . يش واتکای گسترده داشتبود ازاين رو به شورويها گرا

هرچند درمورد چگونگی تسلط مشاورين شوروی برادارات حکومتی حزب دمکراتيک دراستناد به گفته ها ونقل قول 
ک کارمل ببره شد اما تکراردوباره اظهاری پيشين دادروسی تذکرات زياد دربحث هاروسی وغيرهای نويسندگان 

نادرستی ادعای استقالليت بارديگر) کار" ( ترود" امه روسی روزنار طی يک مصاحبه با خبرنگ1991درتابستان 
: مشاوران شما همه جا بودند« :آنگونه که کارمل ميگويد. حکومت وحاکمان دهه ی هشتاد را به خوبی منعکس ميسازد
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من رهبر يک . عالی، درهمه جا شای گروهی، شهربانی، نهاد های آموزرخاد، درادارات دولتی، دررسانه هدرارتش، د
  » .اشغال شده بود که درواقع شما به آن فرمان می رانديدکشورما يک کشور. تقل وآزاد نبودممسکشور

سلطانعلی کشتمند مطرح می وی ستقالليت حکومت دهه ی هشتاد که ازدرجهت اثبات اسيکی ازنکات شگفت انگيزديگر
شود، ايجاد تفکيک ميان وزارت های نظامی وملکی دررابطه به نيروی شوروی وزندانی بودن خودش درموقع ورود 

 افغانستان شايان تذکر ميدانم که من حين ورود قوای شوروی به« « : می نويسد943اودرصفحه . قوای شوروی است
من اقامت طوالنی . کردميش را بارها برای خروج قوا ابرازموافق خو نظر هنوزدرزندان بودم وبعدها1979دردسمبر 

ميدارم که من نمی توانم باچنين نظريات بی پشتوانه ولی به صراحت اظهار. ی می دانستمقوای متذکره را يک اشتباه جد
. ن شوروی، موافقت نمايمکه گويا حکومتهای افغانستان دست نشانده شوروی بوده اند وکارمندان باال رتبه دولتی مزدورا

 پس درهرکشوری که قوای خارجی وجود داشته است يا گيرد،معيارومدارا اعتبار قرارهرگاه چنين قضاوت ها 
  . اند واردگرددچنين اتهامات نادرست ميتووجوددارد، 
: ژگی اول اينکهوي. ميدانم که ارتباط متقابل ميان دولت وقوای شوروی درافغانستان، خصوصيت دوگانه داشتقابل تذکر

 حيطه ی صالحيت شورای وزيران شمرده میخارج ازبا قوای سه گانه ی نظامی دولتی درارتباط بود که  قوای شوروی
شاورين به موجوديت م دربخش ملکی که عرصه کار شورايی بود، ضرورت تأمين ارتباط: يژگی دومی اينکهو. شد

  ». را ايفا ميکردندل تذکرميدانم که ايشان صرف نقش مشاورومتخصصين شوروی دربرخی ازوزارتخانه های ملکی قاب
افق خودرا به سلطانعلی کشتمند با اين ادعا که ازيکطرف او حين ورود قوای شوروی درزندان به سرميبرده وبعدًا هم تو

وده و رتخانه های ملکی بچون او رئيس شورای وزيران ياصدراعظم وزاواز سوی ديگر. خروج اين قوا ابرازکرده است
آن او بنا بر. ، بيرون بودی نظامی از حيطه صالحيت او به اين سبب که باقوای شوروی ارتباط داشتوزارت ها

عالوه براين اوبه صراحت اين نظريات بی پشتوانه را نمی پذيرد . قوای شوروی نيستندوحکومتش دست نشانده ومزدور
  . شانده شوروی باشدکه حکومت های افغانستان يعنی حکومت دهه ی هشتاد دست ن

بازان شوروی درمحوطه ر جلد دوم کتاب ازمشاهده ی س606ياد ميبرد که خود درصفحه طانعلی کشتمند ازواما اوًال، سل
و  » !بازان شوروی آمده اندرميدانی که س! کشتمند« :به اوگفت ميگويد ومی نويسد که جنرال قادرزندان پلچرخی سخن

.  که اوبا رفيقان پرچمی اززندان آزاد می شود وسرراست به کرسی حاکميت ميرودبا اين آمدن سربازان شوروی است
شته آيا بدون موجوديت نيروهای روسی صوف اززندان آزاد می شد وازآن گذ آمد آيا موقوای شوروی نمیهرگاه 

 دهه قرار ميتوانست درکرسی معاونيت صدراعظم، وزارت پالن وبعدًا رئيس شورای وزيران يا صدراعظم حکومت آن
پس آزادی ومقام اودرکرسی صدارت و وزارت نتيجه ی ورود واقدام نظامی قوای  . مسلمًا پاسخ منفی استبگيرد؟ 

شتاد واشغال، رژيم وحاکميت دهه ی ه قوا همکاری ناميده شود يا تجاوزچه ورود اين. شوروی درافغانستان است
رهبران آن دست نشانده ی قوای شوروی درکرسی و. واشغال محسوب می شوندمحصول اين همکاری ويا تجاوز

  .چون بدون نيروی نظامی شوروی چنين زمينه ای برای کشتمند وکارمل نه ممکن بود ونه ميسر. حاکميت هستند
رهايی اززندان توافق خودرا باخروج قوای شوروی چرا وچگونه اظهار کرد؟ اگر اوبه ثانيًا، سلطانعلی کشتمند بعد از

ين نيروها ابراز توافق خودرا به خروج ارقانونی است ازاين روه ورود قوای شوروی نادرست وغياين عقيده بودک
توافق او  لرغم آنکه اينفت وعلی اازطريق ورود نامشروع يک قوای خارجی کرسی حکومت راپذيرداشت، پس چرا او

د قوای شوروی را مشروع ادامه داد؟ هرگاه ورونشد همچنان درکرسی حاکميت به کارعملی قوای مذکوردرخروج 
اين گذشته سلطانعلی کشتمند به خروج اين قوا را مطرح کرد؟ ازوقانونی می پنداشت پس با چه دليل وانگيزه ای توافق 

توافق به خروج قوای شوروی را درطول ده سال موجوديت اين قوا چگونه ودرکجا مطرح کرد؟ آيا درکدام کنفرانس 
  وجمعی ازمردم افغانستان يامردم دنيا؟رحضورداخلی وخارجی ويادرنگارلسی يا درمصاحبه با کدام خبومج
ا به کدام مرجع بين اين قوادامه ی حضورشوروی ازاعتراض ونارضايتی خودرا درطول ده سال حضور قوای آيا او

يادداشتها " اسناد وشواهد اين ادعای خودرا اکنون دراگر مثبت ميبود او. اسخ منفی استداشت؟ مسلمًا پالمللی ابراز
  . ميدادتذکر" سياسی ورويدادهای تاريخی

 سه وزارت نظامی  ازعدم صالحيت خود به حيث رئيس شورای وزيران به943طانعلی کشتمند که درصفحه ثالثًا، سل
ذهنيت اينکه رژيم « : برخالف اين می نويسد936آنها را مربوط به قوای شوروی ميداند، درصفحه سخن ميگويد وکار

رون يکوچک تا بزرگ بدست شورويها اداره ميگردد، نتيجه جنگ تبليغاتی ب است وکليه امورازفاقد استقالليتافغانستان 
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می ديدند وميدانستند که چنين چيزی حقيقت ندارد واين حزب وارگانهای درحاليکه مردم بيطرف درداخل کشور. بود
  » . . .    .  حکومت است که 

وپيکار شوروی گويا کارت نبودند که بدون شوروی ومشاوران گانهای حکوم نظامی مربوط حزب وارآيا سه وزارت
د تا سلطانعلی کشتمند به حيث رئيس حکومت، ل حکومت ورژيم افغانستان نمی شميکردند؟ آيا آن سه وزارت نظامی شام

    رهنمايی واداره ميکرد؟ آنها را به جای شورويها
ازمجرای  نميداندکه بين قرارداشتن قوای خارجی يک کشور"ای تاريخیمؤلف يادداشتهای سياسی ورويداده" رابعًا آيا

با اين تجاوز نظامی يک قوا برای اشغال يک کشوروتغير رژيم وحاکميت آن کشورقانونی وبصورت قانونی وتجاوز 
ويا سيله ی انتخابات آزاد توسط هجوم قوای شوروی رويکار آمد يا بوواشغال فرق دارد؟ آيا حکومت دهه ی هشتاد 

راه قيام مردم؟ واين قوای شوروی را کدام حکومت قانونی ومشروع دعوت ازحداقل ازطرق کودتای داخلی ارتش ويا 
  کرده بود؟ 

ديگر جنبش عدم انسالک به عنوان يکی ازسلطانعلی کشتمند شرکت هيئت رسمی حکومت دهه ی هشتاد را درمجالس 
 ص اوا شتراک هيئت حکومت را به رياست خودش درهفتمينبه خصو. شواهد استقالليت اين حکومت مطرح می کند

وهراره پايتخت زمبابوی برجسته ميسازد  دردهلی 1986 و1983وهشتمين کنفرانس سران ممالک غيرمنسلک درسال 
دهه ی هشتاد به عنوان رژيم وحکومت حزب دمکراتيک خلق دروازآن با تفصيل سخن ميگويد تاخواننده متقاعد شود که 

متوجه اين حقيقت نمی شود که با موجوديت ده ها هزار اما او. عضو جنبش عدم انسالک بودحکومت مستقل يک رژيم و
موقعيت وموقف وسط اين قوا ديگرسخن گفتن از وايجاد رژيم ببرک کارمل تسرباز نظامی شوروی درخاک افغانستان

نبش عدم انسالک بعد ازجنگ دوم درحاليکه ج. منطقی وخنده آوراستومت مذکورغيرکعدم انسالک برای رژيم وح
بميان آمد  قدرت امريکا وشورویضويت درپيمان های نظامی هردو ابرجهانی برای حفظ بيطرفی ودوری جستن ازع

 اما .را به جای رويارويی نظامی وتهاجم وجنگ درسرلوحه ی کار واهداف خود قرارداردوهمزيستی مسالمت آميز
به افغانستان، عمًال موقعيت عدم انسالک افغانستان را از بين برد " وارثا" نتهاجم نظامی شوروی بمثابه رهبر پيما

عدم بميان آمد بصورت طبيعی ومنطقی نمی توانست متعهد به جنبش  ی هشتاد که درنتيجه ی اين تجاوزوحکومت دهه
 ملل شرکت هرچند هيئت رسمی حاکميت دهه ی هشتاد درمجالس اين جنبش ومجالس مختلف سازمان.  انسالک باشد

درواقع سياست خارجی حاکميت دهه ی . شوروی اطاعت می نمودم ابرازنظرها ورأی دادنهای خود ازميکرد اما درتما
مجلس وکنفرانسی، چه درسازمان ملل وچه درجنبش عدم انسالک تعقيب همان سياست خارجی مسکو بود که درهشتاد 
ستان دراجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد درنخستين خارجه افغانوقتی شاه محمددوست به حيث وزير. ميگرديد

وزير  ميگفت بوسيله ی صحبت تيلفونی ازگروميکوسال تجاوز نظامی شوروی به نيويارک رفت، تمام آنچه که بايد
سوی مشاورين روسی مورد رهنمايی وهدايت  عالوه برآن دراجالس عمومی مذکوراز.خارجه شوروی دريافت داشت

 به خاطر ن تنها ميتوانم از شما رفيق وزير،م« :دريافت هدايات گروميکو درپاسخ گفتعد ازاوب. قرارميگرفت
مشورتهای سود مند وارزشمندی که به من دررابطه باخصلت سخنرانی درشورای امنيت داديد، صميمانه سپاسگذاری 

يه آرزومندی کل. ًال ياد داشت هم کردممن نه تنها به  همه ی اين مشورتها به دقت گوش فرادادم، بلکه آنها را مفص. نمايم
از سخنان صادقانه يک بارديگر. نيت تشکيل خواهنددادديد، شالوده ی سخنرانی مرا درشورای امکرهايی که شما ابراز

  .ورفيقانه ی شما سپاسگذارم
ن متن سخنرانی تان ديدگاه ما می توانند برای شما حين تدويانديشه هايی را ابراز کردم که ازجانب خود من از: گروميکو

  . . .   .  سودمند باشد 
ما اين مواد را . بنا به خواهش شما، برايتان مدارک زيادی را ازجمله درباره ی پايگاه های نظامی امريکا تهيه ديده ايم

بق آرزومندی ما، به نيويورک اعزام ميگردد، مطابدست رفيق سافرونچوک که صرفًا برای ارائه کمک مشورتی به ش
  . . .    .که قبًال ارائه داشتيم می فرستيم های 

وروی به عنوان عضو هيئات شرسمًا او. مده استک برای ياری شما به نيويورک آبهتر است فاش نکنيد که سافرونچو
   )131( » . يدهد، فرستاده می شودم به کار خود ادامهدراجالس مجمع عمومی که هنوز

خلق شاهد پيروی ان که خود درسالهای نخست حاکميت حزب دمکراتيک محمد صديق فرهنگ مؤرخ ومحقق افغانستمير
خطوط اساسی روش سياست درمسکو « :درسياست خارجی ازسياست خارجی مسکوبود، می نويسدحاکمان حزب مذکور

خود درتطبيق آن ) يا نفهمی( طرح می شد ومقامات افغانی مانند تره کی وامين وبعدًا ببرک ونجيب هريک به قدر فهم
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کوچک اما پرمعنی اين دگرگونی شرکت سران دولت خلقی وپرچمی دردعوتهای رسمی يکی از نشانه های . يکوشيدندم
 دردعوتهای سفارت افغانستان خارجهحالی که درمسکو هيچ مقامی باالتراز وزيردر. سفارت اتحادشوروی درکابل بود

لوماسی درضيافتهای سفارت شوروی شرکت نمی يافت، درافغانستان شخص رئيس دولت برخالف تعامالت ديپحضور
براين مطالعه ی سياست بنا . دولت را علی رؤساالشهاد اعالن می نمودبه اين صورت عدم مساوات دربين دوميکرد و

دراين دوره به پيمانه ی زياد مطالعه ی مناسبات اشخاص باال ودوگروه خلق وپرچم بامقامات شوروی خارجی کشور
   )132( »  .فغانستان درسطح جهانی ميباشدوسياست شوروی درمورد ا

اوضاع اقتصادی واجتماعی را دردهه ی هشتاد به دهم، آخرين فصل بخش هشتم بارديگرسلطانعلی کشتمند درفصل دواز
  .بررسی می گيرد ودرواقع به جمع بندی ونتيجه گيری مطالب مورد بحث خود درفصول پانزده گانه ی قبلی ميپردازد

 به بررسی های گذشته ی خود ازحاکميت دهه ی هشتاد درآخرين قسمت اين جمع بندی ونتيجه گيری او با تأکيد مجدد
وطبقات پائينی ومتوسطه واقدامات عملی خود ازمنافع اقشار درحاليکه حکومت با سياستها « : می نويسد973درصفحه 

مواضع اجتماعی حلقات حاکمه دفاع ازبجامعه دفاع ونمايندگی مينمود، نيروهای عقبگرا به انگيزه منافع اقتصادی، 
اين موضع گيريها ومبارزه اجتماعی بگونه ی اجتناب ناپذيری به جنگ منافع، به جنگ . منسوخ، اصرارميورزيدند

  » . تبليغاتی ومبارزه ی حاد آيدئولوژيک ميانجاميد
تا به يک نويسنده ومحلل درمورد بيشتر به يک ماشين ضبط صوت ميماند جه گيری وتحليل نشان ميدهد که اووبا اين نتي

حاکميت حزب ی، همان چيزی را ميگويد که بعدازضبط شده ازيرا اوهمچون نوار. يدادهای سياسی وتاريخی رو
، حاکمان اين حزب وهم چنان حاکمان شوروی برای توجيه سياست وعملکرد خود 1357دمکراتيک خلق درثور 

اما سلطانعلی کشتمند اکنون ودرزمانی به بازخوانی وبازگويی آن .  فتنددرموردافغانستان طی سالهای دهه ی هشتاد ميگ
چه رسد به آنکه . ن گذشته استان بحث وبررسی نادرستی وناراستی آحتی زم ها وبررسی ها می پردازد که ديگرانديشه

  . به دوره ی پيش ازآن درمورد حقانيت ودرستی آن انديشه ها وبررسی ها پرداخته شود
  

  وحقيقت گريز زندانی فراموشکار             
زادی يافت زندان پلچرخی آ از1979بح روز بيست وهشتم دسمبر هجوم قوای شوروی که صسلطانعلی کشتمند بعد از

يادداشتهای سياسی ورويدادهای "  جلد دوم608گذشته وآينده درصفحه درمورد خاطره ی آن روزوتصوراتش از
يد به صراحت اذعان بودم، باان بسوی شهرکابل وديداربا رهبران حزبی رهسپارهنگاميکه اززند« :يسد می نو"تاريخی

ومبارزه درشرايط دستيابی کوتاه کارزيرا تجربه شخصی من ازدوران . دولتی رانداشتمنمايم که ديگردل وهوای کار
لی ها دلگير، تلخ، ی ام خيحزب به حاکميت دولتی، ازشکنجه ها، اهانتها ورنج های خودم باصطالح بدست رفقای ديروز

رهبران وحتی برخی ازفعالين حزبی چقدر بدشده برخی ازت که هرلحظه بخاطرم ميگذش. ومايوس کننده بودناگوار
 ها وبی رحمی برای دستيابی به قدرت وبرای حفظ آن مرتکب چه اشتباهات سنگين، گنا هدند، چقدرسقوط کرده بودند ووب

هه دررهبری اززندان پلچرخی به کرسی بلنددولتی نصب می شود ودرطول يک دوقتی اما او»  . . .   .  ها می شدند 
ازتعقيب ودستگيری واز استنطاق وشکنجه توسط دستگاه امنيتی وجاسوسی رژيم دهه می گيرد، ديگرحکومت رژيم قرار

درحاليکه . دراين سالها حرفی بميان نمی آورد وضعيت زندانيان آن ی هشتاد سخن نمی گويد واززندان پلچرخی و
. وازقساوت وبيدادآنها به تفصيل سخن می زند) اگسا وکام( سازمان امنيت تره کی وامينموصوف تا قبل ازآن از

ودرحاليکه از روش بازپرسی وشکنجه های اسداهللا سروری واسداهللا امين، رؤسای اگسا وکام حرف های زيادی می 
  يک سازمان مخوفبمثابه " خاد" آنچه که خالفين رژيم واز درکرسی خاد با منويسد اما ازعملکرد داکتر نجيب اهللا

ای سياسی ورويدادهای يادداشته" بگونه ای که خواننده ی . وآدم کش دردهه ی هشتاد انجام داد، باسکوت ميگذرد
سازمان امنيت وجاسوسی ودستگاه تحقيق واستنطاق يکسره منحل فکرمی کند شايد درحاکميت دهه ی هشتاد، " تاريخی

ويا اينکه رژيم دهه ی هشتاد برهبری جناح . خيريه باشدمصروف امور" کام" و " اگسا" گاه در جاي" خاد" باشد ويا شده 
 وزندان پلچرخی با سايرزندان ها اززندانی پرچم برخالف رهبران جناح خلق کسی را به زندان پلچرخی نکشانده باشند

رژيم دهه ی هشتاد برهبری ببرک کارمل ا چنين سکوتی ميتواند ازارد که بشايد سلطانعلی کشتمند گمان بد. خالی باشند
درمقايسه باحاکميت جناح خلق برهبری تره کی وامين به اين جناح است يک تصويربهتروجناح پرچم که خود متعلق 
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ام رؤسای اگسا وکرازونجيب اهللا را دررياست خاد بهت" کام" و"  اگسا"ازرا دستگاه وسازمان بهتر"  خاد"و. بکشد
  .معرفی بدارد

درحاکميت دهه ی هشتاد چگونه سازمانی بود ورئيس آن نجيب اهللا دررياست ورهبری اين دستگاه چه " خاد" واما
  ميکرد؟ روسها ومشاورين روسی درخاد چه نقشی داشتند؟ 

 درجدی اولين گام روسها درکنترول ورهبری دستگاه جاسوسی وامنيت رژيم ببرک کارمل بعد ازهجوم به افغانستان
اسناد تن ازنويسندگان ومحققيقن روسی ازنگونه که دوآ.  اهللا به رياست اين سازمان بودنجيبترک ، انتصاب دا1358

به زودی پس ازکشته شدن . . .    .  «  : برياست سازمان خاد می نويسندداکترنجيب ا هللامربوط کی جی بی درمورد تقرر
 به جای 1980خدمات اطالعات دولتی افغانستان که به سال ا به رهبری  ساله ر32وظالم شور پرامين کی جی بی نجيب

   )133( » . ديد، گماشتپليس مخفی امين تأسيس گر
داکتر نجيب اهللا دررهبری سازمان امنيِت رژيمی که باتجاوز نظامی ارتش سرخ شوروی بوجودآمد، نشان ميدادکه تقرر

ان نزديکی نجيب اهللا به مسکوواطمينان روس هارا دروفاداری ميز. موصوف مورد اعتماد واطمينان مسکو قراردارد
فرزند « موصوف به شوروی ازاين گفته ی يکی ازمقامات بلندپايه ی حزب کمونيست شوروی ميتوان دريافت که اورا 

خارجه ومشاورخاص کميته مرکزی حزب کمونيست شوروی معاون وزير  ) 134 ( .ميخواند» موطاليی کی جی بی 
  .گرباچف زمانی نجيب اهللا را فرزند موطاليی کی جی بی خواند که مسکو اورا به جانشينی کارمل برگزيددرحکومت 

تحت کنترول نام يافت مستقيمًا تغير) خدمات امنيت دولتی( ه خاد ب" کام" ببرک کارمل که از سازمان امنيت حکومت
.  برای خاد را کی جی بی انجام ميدادتمام کارهای سازمانی وپرورش پرسنل« : گرفتوپرورش کی جی بی قرار

صحنه های  جی بی درخاک افغانستان شماری ازنبود، کی دراوضاع خشن جنگ ضد پارتيزانی که پيروزی درآن ممکن
وپيوسته ی برشکنجه های فراگيرسازمان عفو بين الملل شواهدی را مبنی . هولناک استالنيستی گذشته را سرازنوآراييد

مشاوران وضوع مشترک اين گزارشها عبارت ازحضورم.  درسلولهای انفرادی خاد گرد آوردمردان، زنان وکودکان
    ) 135( » . درشکنجه گاه ها بودی دراروپای خاوری يک نسل پيش شوروی، درست همانند تسويه های استالين

 م دهه ی هشتاد مبدلرژيگاه وسازمان جاسوسی واطالعاتی دربرياست نجيب اهللا به سرعت نه تنها به يک دست" خاد" 
رياستها ومديريت های . وآدم کش ويک سازمان مخوف وترسناک گسترده درآمدشد بلکه بصورت يک نيروی سرکوبگر

. ده شدتاسطح ولسواليها، عالقه داريها وحتی قريه ها کشانيدرسراسرکشورخاد شعبات ودفاتر.  درخاد ايجادگرديدمتعددی
پول بی حساب بنام پول اوپراتيفی که . شدحقوق آنها چندبرابر. ی تعلق گرفتادتيازات زيبه اعضاء وکارمندان خاد ام

ی قوا.  ی خاد اختصاص يافتثبت دفتر وشامل حساب دولتی دروزارت ماليه وبانک مرکزی افغانستان نمی شد، بودجه
رای تربيه گاه وطن بپرورش. وزارت داخله ايجاد وتقويت شد وارتشنظامی خاد بصورت مستقل درپهلوی نيروی 

درحاليکه . نيز توسعه يافتجاسوسی وخرابکاری خاد دربيرون ازکشورعمليات . کودکی ايجادگرديداعضای خاد از
جنگ عليه مخالفين رژيم را درکنار  دمکراتيک خلق دردهه ی هشتاد کارنيروهای وزارت دفاع وداخله ی رژيم حزب

به زندان انداختن تا سی، شکنجه ومجازات مخالفين که از پرنيروهای اشغالگر شوروی بدوش داشتند، اما بازرسی، باز
شکنجه های خاد دربازداشتگاه ها وزندانها عليه . به گلوله بستن وقتل عام کردن را شامل می شد، توسط خاد انجام ميافت

ت ورهبری نجيب اهللا دررياس. بود" کام" و "اگسا " شکنجه هایلف حتی بی رحمانه تروهولناک ترازافراد متهم ومخا
 گانه ی خاد سر 12اوبرای شکنجه ی محبوسين به زندانهای رياست  .خاد سمبول بيداد وبی رحمی خاد محسوب می شد

  استادان دانشگاه کابل که بيشترينيکی ازاستاد لبيب . ميپرداخت ميزد وشخصًا خود به استنطاق وشکنجه ی زندانيها
پلچرخی، زندانی رژيم بود درمورد شکنجه ی زندانيان بدست نجيب سالهای نخست دهه ی هشتاد را درزندانهای خاد و

زندانی ها ماه های طوالنی وگاهی سالهارا « :سوی خاد به زندانيان اظهار ميداردهللا ونوع شکنجه های اعمال شده ازا
نجيب اهللا ترداک. ای خاد دارای زندان بودندهريک از رياست ها وحتی مديريت ه. داری می شدندهدرشکنجه های خاد نگ

 1362من درسال . ميزد وخود شخصًا به باز پرسی وشکنجه ی زندانيها دست ميزديس خاد پيوسته به اين زندانها سررئ
. داری می شدمهزندانهای معروف خادنگ يکی ازدرزندان شش درکچهل روز را باجمعی زيادی اززندانيهای ديگر

 کارمندان خاد را ،هنگام شکنجه وتحقيقات. انيان تحميل می شدع شکنجه ازسوی اعضای خاد به زندزندان انوادراين 
يکی ازانواع شکنجه ای که . مشاورين شوروی همراهی ميکردند ودرشکنجه ی زندانيان با مامورين خاد سهم ميگرفتند

ی ها با اين زندان. جا ساختن مفصل های بند انگشتان دست وپای زندانی بودمشاورين روسی به افراد خاد يادداده بود، بي
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مستنطقين روسی وخاد به زندانيها ميگفتند درصورت اعترافات،  بند . شکنجه ازفرط درد نمی توانستند خواب بروند
  ديگر اززندانيها به اسم بزرگمن درزندان شش درک با دوتن . انگشت هايشان را دوباره به جای اصلی شان قرارميدهند

 که به ارتفاع يک متر پغمان چهل روز را دراتاقیب وقوماندان مصطفی از تگاولسوالیجان نواسه ی ميان گل آغا از
باری . سوی افراد خاد اعمال می شدکنجه هايی بود که به زندانيها ازاز شاين نوعی ديگر.  بسربرديمازآب پر شده بود

پايش زخم گشت مصطفی بروقتی . آنها نشان بدهد مصطفی را يک شب به پغمان بردند تا مخفی گاه سالح خودرا به
فم برای ساعت تيری ونشان ااو گفت که من را خاديست ها درمحلی ايستاد کردند وبه اطر. مرمی کالشينکوف داشت

گاهی داکتر نجيب اهللا درشش درک می آمد  .يم اصابت کردايکی از مرمی ها درپ. زنی با کالشينکوف شليک می نمودند
  اتاق های محبوسين ديدم که  ازشب ها داکتر نجيب اهللا را دردهليزيکی.  وخود به ضرب وشتم زندانيان می پرداخت

دان محبوسين را با چنان عصبانيت وخشم با مشت ولگد ميزند که حتی به باديگاررعبدالرحمن سرک يکتن ازداکت
رک به عنوان عضو حزب افغان ملت درششدزندانی مذکور. ه نميدادتا دراين لت وکوب سهم بگيرندومحافظين خود اجاز

راثر اينگونه شکنجه ها که موصوف بعد ازآزادی د. نظامی بودرترکيه تحصيالت عالی داشت وداکتراود. محبوس بود
درسالهای  بعدًا من. نجيب اهللا وی را آنقدر با لگد و مشت بربدنش کوبيد تاکه ازحال رفت. شده بود وفات يافتارسخت بيم

نجيب اهللا رئيس خاد ورد شکنجه ی زندانيان بدست داکتراکی را درمزندان پلچرخی از صدها زندانی داستانهای وحشتن
  . شنيدم
مختلفی به اشکال اين اذيت وتعذيب نيز. کنجه توسط کارمندان خاد بودشوشکنجه ی روحی زندانيان شکل ديگراذيت 

دانی در اذيت اعضای فاميل زنزندانيان دربرابر چشمان اعضای فامليش ويا آزاروشکنجه وآزار. صورت ميگرفت
. . .   پرياليزم و امچون خائين، وطنفروش، مرتجع، نوکرناسزاگويی، دشنام های رکيک وسخنانی  . محبوسحضور

پرسی ها ازسوی مستنطقين خاد تکرار سوب می شد که پيوسته درجريان بازاين اذيت های روحی محنوعی ديگراز
او هميشه با . ود که اکنون درآلمان پناهنده استيکی ازمستنطقين من شخصی بنام جنرال فاروق مياخيل ب. ميافت

باری برايش گفتم که آقای جنرال . مشاورين روسی برای تحقيقات می آمد ومن را با چنين سخنانی روحًا شکنجه ميداد
حداقل توبا اين روسها برای تحقيقات زندانی ها نيا تا خائين و وطنفروش گفتن هايت درهمان لحظه وهمان فضا يک 

 آيی وبرعکس زندانی اما توکه خود با سند وشاهد وطنفروشی خويش برای تحقيقات محبوسين می. داشته باشدمنطق 
   )136( » . . .    . ميگويی وطنفروش هارا خائين و

پرسی ورد بازدرسالهای دهه ی هشتاد که زندانيها بصورت مؤقت درآنجا نگهداری وميکی ديگراززندانهای مشهور
. معروفترين بخشی اززندان صدارت به تشناب های صدارت موسوم بود. ند، زندان صدارت بودميگرفتقرارنجه کوش

دانشگاه استاد فوق الذکر.  کمود يا نشيمنگاه رفع حاجت قرارداشت اتاقی بود که دروسط آنها12اين تشناب ها متشکل از 
برای . را زندانی ميکردندوچک چند نفردريک اتاق ک« :ميگويدکه چند ماه را درتشناب های صدارت زندانی بود کابل 

تا به زندانی شکنجه محبوسين دراتاق های صدارت که به زندان تشناب صدارت معروف بود تمام منفذ اتاق را می بستند 
گاهی درتشناب های صدارت گژدم را رها ميکردند تا . ميرفت دماغ زندانيان خونسا اوقات ازب. آکسيجن کمتر برسد

تحميل بيخوابی به . زندانيان تشناب های صدارت نه امکان غسل کردن را داشتند ونه اجازه ی آنرا.  بزندزندانيها را نيش
گاهی وقت زندانی ها را . شکنجه های معمول اعضای خاد ومستنطقين بوديان وکشيدن ناخن های آنها يکی اززندان

آنها چند پارچه چوب را دراتاق . ردندخاديست ها در زندانهای خاد بوسيله دود چوب مخصوص اذيت وشکنجه ميک
فقط درچند دقيقه ی محدود تمام اتاق از دود مملو . دود پخش ميکردندآن چوب ها بيشتر.  آتش می کشيدندزندانيان به

آنگاه زندانی ها را به اتاق . ازهوش ميرفتندرفه ی شديد به زمين می افتيدند وميگرديد وزندانی ها با احساس خفگی وس
  . ميگرفتندی آمدند مورد پرسش مستنطقين قراروقتی به هوش مال ميدادند وديگرانتق

درحاليکه برخی . کارمندان خاد عالوه ازشکنجه زندانيان درجريان بازپرسی، گاهی دست به قتل زندانيان ميزدند
ماموران خاد کشته ی ها با شليک گلوله تفنگچه  شکنجه های پيهم جان ميدادند اما برخی از زندانیزندانيان تحت فشار

ازشدت کينه وخشم دست به تفنگچه خود ميبردند وزندانی را با شليک مرمی به قتل آنها درجريان باز پرسی . ی شدندم
يکی ازاعضای خاد بنام يوسف از واليت سمنگان را درزندان پلچرخی ديدم که درحين بازپرسی دونفر متهم . ميرساندند

اوکه درحضور مشاورين روسی . شوروی را با گلوله ی تفنگچه ی خود کشته بودبه پخش شبنامه عليه دولت وعساکر 
    )137( » . . . سال زندان محکوم شد  روس ها قرار گرفت وبه چهاربه قتل متهمين دست زده بود مورد غضب
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رحمی عمل ازهمه کارمندان خاد درشکنجه وقتل افراد مخالف رژيم با قساوت وبی  رئيس خاد بيشترداکتر نجيب اهللا
شهر ات مشترک روسها ونيروهای رژيم ازمردميکه حين عمليرهرات درقتل دسته جمعی تعدادی ازاوباری د. ميکرد

. گرفترد خشم جنراالن شوروی قراروحومه های آن دستگير شده بودند آنچنان با بی رحمی وخشونت عمل نمود که مو
 درهرات انجام داد 1980سال  اهللا رئيس خاد که دراواخری نجيبکشتار هاجنرال الکساندارمايوروف درمورد يکی از

  :خالکه با پريشانی ودلهره آمدوگفتژنرال پترو « :می نويسد
  .خود دارند آدم ميکشند" خاد" با درهرات نجيب!  ببخشيدـ
  که را؟ اسيران را؟ـ 
  !بدون دادگاه وبازپرسی!  آریـ

پخش پيامهايی که به حريف آنهم تصورنميکردم پس از به پزشک آگاهی داشتم، مگر ـحد نجيبازخشونت بيش از
اين ديگر . ران صادرکندتيربااودستورفرستاديم ودرآن تضمين نموديم که هرگاه تسليم شوند کسی آنها را نخواهدکشت، 

  .ددمنشانه بودوحشيانه و
. ارمل اين کاررا ميکنددستور مستقيم ببرک کبارانها را بگيرم، مگر نجيب پاسخ داد که اوب تالش ورزيدم جلو تيرـ

  .ميخاييلويچ آنجا وحشتناک استالکساندر
آدم های . ما وعده داده بوديم کاری به اسيران نداشته باشيمآخر! مدیتوآدم فرومايه ، بی وجدان هم برآ! آخ ببرک، ببرک

  . فرومايه هميشه ظالم ودرنده اند
  :بيدرنگ با چرمينخ تماس گرفتم

قا بدون بايد باسامويلنکو وگل آ.  زده استگروهی بدستورببرک دست به تيرباران وکشتاردرهرات نجيب . . .    .  ـ 
  . .  . کارمل بخواهيد ه کاخ برويد واولتيماتوم گونه ازمترجم بيدرنگ ب

  :دادمچه شب زنده داری وادامه . ستاده بودندي ا4 /45به ساعت نگريستم، عقربه ها روی 
بايد بااين نابکار بدسرشت بالحن شديد وجدی . رطوری که می شود به اين تاالن پايان دهند بامداد ه8تاساعت  . . .   .  ـ

  .نتيجه راهم بيدرنگ به من گزارش دهيد. سخن بگوييد) مگر نه زننده( 
برخورد " بازخواستگرانه" با اوبايد قاطعانه و. به پتروخالکه دستوردادم بيدرنگ به هرات برگرديد، جلونجيب را بگيريد

   )138( » !  . . .   .  اين نجيببه ويژه . آنها همه بدسگال، پليد وفرومايه اند. نيدک
دربيشترين سالهای اول دهه . دوران حکومت تره کی وامين زندانی درخود داشتشترازيدهه ی هشتاد بزندان پلچرخی در

زندانيان اين  به قول استاد لبيب از.نوسان بودنفر در يکصد هزارخی بين هشتاد هزارتای هشتاد تعداد زندانيان پلچر
ا پايان خروج قوای شوروی به کمتراز زندانيان درسالهای دهه ی هشتاد به ويژه تهيچگاه شمار«  :سالهادرپلچرخی

سياست مصالحه ملی بود که تعدادی اززندانيان آزادی يافتند وروند به بعد ازخروج روسها وآغاز. رسيدنمی هشتاد هزار
همچنان درطول سالهای دهه ی هشتاد به ويژه تا خروج قوای شوروی اعدام . ی انبوه مردم کاهش يافتزندان افگندن ها

درطول اين سالها شب های جمعه به . کی وامين ادامه پيداکرد زندانيان درپوليگون پلچرخی همچون دوره ی حکومت تره
معموًال اين . چرخی ميبردندبه پليگون پلشتارشترازيکصد نفررا برای کي ب  هرشب جمعه.اعدام زندانيان اختصاص داشت

های اجرای حکم اعدام شان را درمحوطه ی بالک گاهی زندانيها، خود خبر. ی دادندانجام م" خاد" را کارمندانکشتار
جا تير ننوبت انتقال شان بسوی پليگون فرامی رسيد ودر ند شب وروز چيون دولتی می شنيدند اما بعد ازتلويززندان از
   ) 139( » .  می شدندباران

  

  "واقعيت امر" واقعی ازبرداشِت غير              
دربخش نهم که آخرين بخش کتاب اورا تشکيل می دهد حاکميت نجيب " يادداشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی" مؤلف

بجای " نی عنوافصل اول درا درهشت فصل انجام ميدهد وقبل ازاواين بحث ر. اهللا را به بحث وبررسی می گيرد
واقعيت امر واقعی را  خلق ورژيم آن، برداشت وبررسی غيردرتعويض رهبری حزب دمکراتيک بارديگر" پيشگفتار

واقعيت امر اين است که بن بست درمبارزه برضد گروهای مسلح، رکود درفعاليت های نظامی « :ميخواند ومی نويسد
حزبی، به حيث داليل اعضای رهبری حزب اعم ازخلقی ها وعدم عالقمندی نظامی ميان شوروی، تشديد اختالف درون 

  » . . .   . وپرچمی ها را متقاعد به تغيردررهبری حزب ساخت 
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هبری حزب ودولت بيان وبررسی رنجيب اهللا را در اول اين بخش که انتصاب وتقررسلطانعلی کشمند بعدًا درفصل
ياست شورای انقالبی وعزيمتش به شوروی را تصميم ميکند، بازهم سبکدوشی ببرک کارمل را از مقام تشريفاتی ر

معهذا « : می نويسد985اودراين مورد درصفحه . بيروی سياسی وکميته ی مرکزی حزب دمکراتيک خلق وانمود ميدارد
بدين لحاض . وجود کارمل را درمقام رئيس شورای انقالبی، برای ادامه ی کارخويش مانع جدی ميشمرد) نجيب اهللا( او

برغم اينکه ازيکسو . فشاری ازشورويها تقاضا نمود تا ببرک کارمل را برای اقامت به اتحاد شوروی فراخواننداوبا پا
شورويها تمايل جدی به چنين امری نداشتند واز سوی ديگر کارمل خود بگونه ی قاطع خروج ازافغانستان را نمی 

ولی . آوردندکارمل چنين دعوتی بعمل ها پذيرفتند وازمودتااينکه شورويپافشاری مينامرولی نجيب اهللا براين . پذيرفت
زيادی انجام داد تااعضای ارنجيب اهللا از پای ننشست وک. داد وتقاضای آنان را ردکردکارمل مقاومت جدی ازخود بروز

تصميم بيروی سياسی هنگاميکه کارمل دربرابر. اعدساختمتقسياسی را به ضرورت دوری کارمل ازکشوربيروی 
وی دريک . آنکه آنرا بپذيردرعزيمت خويش به اتحاد شوروی قرارگرفت، راه ديگری نداشت، جزکزی مبنی بوکميته مر

کرد وبرای مدت بالنسبه طوالنی در حفظ احترامات الزم، اقامت اختيارويالی راحت دولتی شوروی درحومه ی مسکو با 
  »  .آنجا باقی ماند

يرا سلطانعلی ز. است" واقعيت امر" ديده نمی شود، نفس همين امرآنچه که درادعاهای فوق الذکربه عنوان واقعيت
 تجاوز نپذيرفتن تقاضای شورويها توسط ببرک کارمل درحالت وشرايطی سخن می زند که کارمل باکشتمند دراين جا از

 ودرچنين. ی شوروی بودنيروهای نظامنظامی شوری درکرسی اقتدارقرارگرفت وبقای اودرقدرت محصول دوام حضور
رقم ميزد نه بيروی سياسی وکميته خررا درماندن ورفتن کارمل ازکرسی اقتدارفقط تصميم واراده ی مسکوحالتی حرف آ

ن زمان نی، منطقی ومنطبق به واقعيت های آاينکه با ديد وبررسی عقالصرف نظراز.  حزب دمکراتيک خلق مرکزی
 نستان ادعای بی پايه ونادرست است،ازافغارخروج او تقاضای شورويها مبنی بادعای مخالفت ومقاومت جدی کارمل با

نظاميان روسی وحتی اظهارات ببرک کارمل در دهه ی نود گويای غيرافته درمسکو ونوشته های نظاميان واسناد انتشاري
 دراين موارد اشارات وتذکراتی قبًال. واقعيتِ  امری است که سلطانعلی کشتمند آنرا بگونه ی غير واقعی ارائه ميدارد

 دراظهارات به خبر همدرمصاحبه با يک روزنامه روسی و بعمل آمد وکارمل آنگونه که درمباحث پيشين گفته شد هم
نها به تبعيد اجباری ودرواقع به سوی آناميد که ازوزندانی شورويها سی درحيرتان، خودرا چهارسال اسيربی بی نگار

با تأکيد برکناری ببرک کارمل وانتصاب نجيب نيز" ی ژئوپولتيکانستان درمنگنه افغ"مؤلفين روسی . زندان انداخته شد
 1985ماموران کی جی  بی  درسالهای « :اهللا را به جای او کار کی جی بی وتصميم اتخاذ شده درکرملين می خوانند

ی بارديگر تأکيد مينمايم که تصميم برکنار( کشور ترين نامزد برای کرسی رئيس جمهور برای تعين مناسب 1986و
   ) 140( » .  . .  . راه انداختندتالش های را ب) کارمل درکرملين گرفته شده بود

حتی با توجه به محتوای عبارات وجمالت نوشته شده درمورد برکناری ببرک کارمل وگويا عزيمت او به شوروی از 
ان توانايی تصميم واراده ی که گاهی باتناقض ارئه می شود، ميتو " يادداشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی"سوی مؤلف

درحاليکه مؤلف خود . دادقرارزير پرسش ب دمکراتيک خلق را درادعای مذکورعمل بيروی سياسی وکميته مرکزی حز
خروج ازافغانستان واقامت درمسکو رد کرد اما بعداًٌ دربرابر کارمل تقاضای شورويها را مبنی برمی نويسد ببرک 

اما او به بررسی وپاسخ اين پرسش نمی پردازد که کارمل .  ناچار به پذيرش گرديدتصميم بيروی سياسی وکميته مرکزی
يدئولوژيکی مبنای معيارهای حزبی وآيت حتی برتوانايی وحقان ردکرد؟  واگر دراين ترديد ازچرا تقاضای شورويها را

بعيد اورا به مسکو ناشی از  مقاومت ادامه نداد؟  ازسوی ديگرعزيمت کارمل يادرست ترتميبود چرا بهخودش برخوردار
اقامت درمسکورا با اين ارد وازجانب ديگرسياسی وکميته مرکزی حزب برخالف ميل ورضايت او وانمود ميدفشاردفتر
درحاليکه بصورت طبيعی ومنطقی اگر . ميدهده ی اراده وآزادی عمل کارمل قراردرحيط" اقامت اختيار کرد" گفته ی 

با فشار شورويها ويا توسط تصميم بيروی سياسی وکميته مرکزی حزب دمکراتيک کارمل برخالف ميل ورضايت خود 
مسکو نيز برخالف ميل ورضايت شته شده باشد، مسلمًا اقامت اودربه ترک افغانستان واقامت درمسکو واداخلق 

نادرست امر برای کارمل دراين اقامت يک" اختيار " بکاربردن واژه ی.  وتحميل شده استامر جبری موصوف ويک
  .وغير واقعی ميباشد
او مشی مصالحه ملی . دوران حاکميت نجيب اهللا به بحث ميگيرد درفصل دوم مشی مصالحه ملی را درسلطانعلی کشتمند

های ده گانه دربخش هفتم اين اثردرباره تز« : ومی نويسدرا دنباله وادامه ی تزهای ده گانه ی ببرک کارمل تلقی می کند
 جنوری 16به ادامه ی آن بتارخ . عمل آمد که درواقع مقدمه مشی مصالحه ملی تلقی ميگرديدی ببرک کارمل صحبت ب
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گرديد که محتوای ان همان مشی مصالحه ملی بودکه درافغانستان آن ه ای از سوی دولت نجيب اهللا صادر اعالمي1987
  » . . .    .   زيادی به آن   هایپيرامون اين موضوع تبليغات گسترده صورت گرفت واميد . زمان خيلی معروف گرديد
زب دراين کنفرانس بخاطر خلق وفيصله های ح  حزب دمکراتيکیتشکيل کنفرانس سراسرسلطانعلی کشتمند بعدًا از

موصوف . لی نام ميبردازتأسيس يازده حزب وجريان سياسی درنتيجه ی مصالحه ممصالحه ملی سخن ميزندوحمايت از
وجه احزاب مجاهدين به مصالحه ی ملی دولت حزب دمکراتيک خلق شکايت سرميدهد، بی اعتنايی وعدم تدرحاليکه از

ند نظر وهرچ. دوجناح خلق وپرچم درمورد مصالحه ملی سخن نمی گويدف شاخه ها وفراکسيونهای مختلف هراز موق
 حزب از تهی شدن" سياست مصالحه ملی روشن ومشخص بيان نمی کند اما شکايتش از وموضع گيری خودرا دربرابر
درنتيجه ی مصالحه ملی نشان ميدهدکه مذکور " حراج گذاشتن مقام شورای وزيران" وبه" ماهيت دمکراتيک وانقالبی

بگونه ی حزب وطن « : می نويسد991آنگونه که درصفحه . ازاين مصالحه ی نافرجام ونا مؤفق ناراض وناخشنود است
  . . .  .ش تهی ميگرديد فزاينده ای ازماهيت دمکراتيک، مترقی وانقالبی خوي

. پيشنهادات جديدی هرچند زمان بعد، ازسوی نجيب اهللا ارائه ميگرديد. ازاعالميه مشی مصالحه ملی مدتها سپری گرديد
درپستهای رهبری کننده دولتی دعوت ميکرد ومقامات بلند  رتبه رژيم های سابق را برای کاروی وزرا وکارمندان باال

برای مخالفين ظاهرًا  رارمقام زعامت معنوی، وزارت دفاع وبرخی وزارتخانه های ديگصدارت، : وحساس دولت چون
جمله مقام متهای بلند دولتی وازاوبدين طريق س. داشت آمادگی کمترپيشکش می نمود، درحاليکه برای تحقق آن درعمل

فعال را دراذهان مردم ی هميشه شورای وزيران را به حراج گذاشت وبدين طريق اهميت وصالحيت آن ارگان اجراي
  » . . .  .  يی آنرا به شدت لطمه زد مل پائين آورد وتوان کارآعودر

داشت واز قق مصالحه ملی درعمل آمادگی کمترازيکطرف نجيب اهللا را متهم می نمايد که برای تحسلطانعلی کشتمند
. می کند به مصالحه درواقع سرزَنش پاسخ مثبتجانب ديگر، مخالفين رژيم يا احزاب مجاهدين را دربی اعتنايی وعدم 

، تنظيمها ولی با وجود تمام اينچنين پيشنهادات وتعهدات« :وفصل مصالحه ملی را بااين سرزنش اينگونه می بندد
رنامه ها ديگر ثابت گرديد که حرف درباره بيکبار. وکوچکترين اعتنايی نکردندجا نجنبيدند وحاميان خارجی آنها از

  » . برانداختن رژيم بود، به هرقيمتی وهرگونه عاقبتی برسروسياستها نه، بلکه 
نجيب ( درحاليکه سلطانعلی کشتمند منحيث فرد دوم حزب حاکم وصدراعظم دولت نجيب اهللا ادعا می کند که موصوف

وبررسی سياست وصداقت اورا مصالحه ملی آمادگی نداشت يا کمترآمادگی داشت وبا اين نظربرای تحقق عملی ) اهللا
بی اعتنايی احزاب مجاهدين به ديگر با چه منطق واستداللی ازميدهد،  مصالحه ملی مورد شک وترديد قرارمورددر

  ميدهد؟ ت مصالحه ملی نجيب اهللا شکايت سرسياس
وحاکميت حزب .  ملی ايجاد کند یملی محسوب نمی شد که تفاهم ومصالحه اين بودکه داکتر نجيب اهللا رهبرواقعيت

به همان حديکه ببرک کارمل ونجيب اهللا به حيث رهبران . اکميت مردم وحکومت منتخب مردم نبوددمکراتيک خلق، ح
 گران خارجی وبين المللی  ومحصول تجاوز واشغال نظامی شوروی برای مجاهدين وهم برای حمايترژيم دست نشانده

قابل قبول ی آنها بی اعتباروغيراست مصالحه ی ملهای ده گانه وسي به همان حد تزقابل قبول محسوب می شدشان غير
رهبران حزب دمکراتيک خلق ازهمه اولتر نجيب اهللا درسياست مصالحه ملی صداقت از جانب ديگر. محسوب می شد

درحاليکه افراد، عناصر، دسته ها وشاخه های . انديشه واراده ی آنها بودونه سياست مصالحه ملی ناشی از. نداشتند
است مصالحه ی ملی را مخالف آرمان وباورهای آيد يا لوژيکی وانقالبی خود تلقی مختلف درجناح پرچم و خلق سي

 مجاهدين با تشديد جنگ وسرکوبیکراتيک خلق بودند، نجيب اهللا نيزميکردند وخواهان حفظ قدرت دردست حزب دم
ارتش خود  برای جنراالن 1369درجلسه پنجم حوت او. مررساندن مصالحه ی ملی بودازطريق نظامی درفکر به ث

ما به اميد . ت، بادغيس، جالل آباد وهرات مثبت ودرخشان بودت محاربوی درپغمان، شمال کابل، قالنتايج عمليا« :گفت
    )141( » . ميگردانيم ی را پيروزملازمشکالت نمی هراسيم ومصالحه ی . مخداوند بزرگ به پيش ميروي

 را نميکرد، مصالحه ی ملی مجاهدين مثبت ودرخشان تبارزشکستوقتی عمليات محاربوی برای نجيب اهللا درسرکوبی و
 حتی دراظهارات لفظی مصلحت مصالحه ملی رارعايت نميکرد وبه همان لحن روزهای اول تجاوز قوای . نمی شناخت

. راميدادرتبديل می نمود وفرمان کشتن وسوختن خشک وت" اشرار" را به " اپوزيسيون" واژه ی .  شوروی برميگشت
مابايد چنان ضربات قوی باالی خوست وارد « : که بعد از سقوط خوست به افسران وجنراالن حکومت خود گفتآنگونه 
پاکستان به نبايد اشرارحکومت مؤقت خويش را از.  زندگی کرده نتواندهيچکسنان انتباه بدهيم که درخوست ديگرکنيم وچ

    )142( »   . . . . احساس نمايند آنها نبايد مصئونيت . خوست انتقال دهند
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به فراموشی " يادداشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی"  ملی توسط مؤلف  ینچه که دربررسی وتحليل فصل مصالحهآ
مصالحه . به نقش شورويها ومشاورين شوروی درسياست مصالحه ملی استوانکارسپرده می شود، عدم تماس وتذکر

ونه ادامه ی آن ک کارمل بنام تزهای ده گانه ی اواست ببروسيانديشه کورنه ناشی ازملی برخالف ادعای مؤلف مذ
مصالحه ملی همان سياست گالسنوست وپرستريکای گورباچف بودکه . ازسوی نجيب اهللا درنام ونشان مصالحه ملی بود

وهدايت مسکو نوشتند وبرای ببرک کارمل زهای ده گانه ومصالحه ملی بدستورنسخه ی آنرا مشاورين روسی بنام ت
باگزينش نجيب اهللا به سمت دبير کل حزب دمکراتيک خلق « : به قول جنرال يوريس گروموف.    اهللا سپردندونجيب

افغانستان، به ياری وکمک بالفصل مشاورين حزبی شوروی استراتيژی تازه ای تدوين گرديد که هدف آن زدايش 
                                         )الحه ملیمص( شی آشتی ملی گيتی به نام مراتيژی درسراسراين است. رويارويی های داخلی درکشور بود

   )143( » . شهرت دارد 
نجيب « :وانندمصالحه ی ملی را، سناريوی نوشته شده درمسکو می خ" افغانستان درمنگنه ژئوپوليتک" مؤلفين روسی

خالف شايع نه او ونه کسی ديگری از بر. بود هوشمند، نيرنگباز، نيرومند وگاهی هم بس خشنبی ترديد سياستمدار
گردانندگان کاخ کريملين سناريوی مصالحه ی ملی بدستور. ندرهبران افغان انديشه ی مشی آشتی ملی را به ميان نکشيد

   ) 144( » . جری عادی اين طرح بوددرمسکو نوشته شده بود وجانب افغانی تنها م
الن کرد وباخروج نيروهای ارتش سرخ شوروی، شورای عالی دفاع ودرهمان دوره ای که نجيب اهللا مصالحه ملی را اع

عضوآن بود، رهبران رژيم به شمول نجيب اهللا همچنان ازمشاورين  ايجادشد که ساطانعلی کشتمند نيزدر دولت
همه « :نجيب اهللا می نويسدجنرال محمود قارييف مشاورارشد نظامی داکتر. کردندوسرمشاوران روسی کسب تکليف مي

  ی مسلح حل وفصل ميگرديد  مسايل رهبری اموردفاعی ونيروهای مسلح درنشست بورد سرفرماندهی اعلی نيروهاروزه
ارشد نظامی شوروی که درارتش انده اعلی درمسايل نظامی، مستشاروسرفرمازجانب شوروی بيشترمشاور. . .  .  

درگذشته به گفته رفقای . .  . .  .   ند افغانستان کارميکرد ومشاوران وزارت های امنيت دولتی وکشورحضورميافت
       افغانی سخنرانی افسر ارشد شوروی که ارزيابی خودرا از اوضاع وفيصله های ناشی ازآن ارائه ميکرد، مهم ترين

همه ی اظهارات اورا تأييد ميکرد ويک رشته تبصره های تکميلی به آن می گره بود ورئيس جمهور) نقطه ی گشايش( 
حاال هنگاميکه جمهوری افغانستان مستقالنه . رئيس جمهور نجيب اهللا به توافق رسيديم که اين وضع راتغيردهيمبا . افزود

دگرگون ساخت وبه نوبه ی نخست استقالل عمل ی ايستد، شاينده بود روش های کاررا نيزدربرابراپوزيسيون مسلح م
 شامگاهان يا بامداد  جمهور طرح دستورهای اوراازاين رو من با رئيس. ومسئوليت رجال افغانی را تحکيم بخشيد

من مسايل اصلی را که بايد درباره ی آن معموًال . بررسی ميکرديم) پيش از برگزاری نشست بورد( روز هر
   )145( » . . .   .  ش می نوشتم دستورصادرميکرد، براي

  
  
  

  بررسی ناقص ازسالهای فروپاشی حاکميت دهه ی هشتاد       
رابطه با اختالفات  خويش مسايل ومطالب متعددی را دردرآخرين بخش کتابم کشتمند ازفصل سوم تا هفتسلطانعلی 

ميت وعوامل فروپاشی وتشنجات فزاينده ی رهبران شاخه ها ودسته های مختلف حزب دمکراتيک خلق درداخل حاک
وارزيابی های سطحی ص، با تحليل سی هارا بگونه ی ناقاما او اين برر. را به بحث وبررسی ميگيرد حاکميت مذکور

وبامسکوت گذاشتن عوامل وانگيزه های اصلی تعارضات ونفاق درونی حزب دمکراتيک خلق وفروپاشی حاکميت 
اودرفصل سوم ازرابطه وبرخورد نجيب اهللا باشورای وزيران يعنی باخودش سخن ميزند ومی . مذکورانجام ميدهد

او درآغاز.  قدرت وی، تضعيف ميگرديديب اهللا بموازات تحکيم نسبیقف من دردرون رژيم، ازسوی نجوم« :نويسد
ولی متدرجًا دربرابر . خويشتن را به اصطالح مرهون احسان من وچند تن ديگر ازاعضای رهبری حزب ميدانست

  » . . .   . پيشنهادات حکومت روش های کارشکنانه را اتخاذ ميکرد 
اعضای رهبری زخودرا مرهون احسان او وچند تن ازچرا نجيب اهللا درآغاهرچند سلطانعلی کشتمند توضيح نمی دهد که 

می شود که موصوف درکشمکش ميان کارمل ونجيب برسررهبری بسوی نجيب اهللا  ميدانست، اما ازاين گفته معلوم
خود ر ازطانعلی کشتمند به گونه ای رفتاسل کارخود برای اظهار سپاس دربرابرلغزيده است ونجيب اهللا ظاهرًا درآغاز
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کشتمند ميدانست درحاليکه داکترنجيب اهللا بهتراز. سان او بوده استميکرده نجيب اهللا مرهون احداد که وی فکرميبروز
رهبری بلکه زاده ی تصميم وفيصله ن سلطانعلی کشتمند وکدام عضوديگرکه رهبری اودرحزب ودولت نه مرهون احسا

. محمد حسن شرق تعويض ميکندبعدًا نجيب اهللا اورا با داکتر است که همين اراده وتصميم مسکوبروبنا . ی مسکو ميباشد
هرانگيزه ای به چنين نتيجه ای رسيده بود، ولی دکتورنجيب اهللا که بنا بر« :آنگونه که کشتمند خود دراين مورد می نويسد

  »  .تکيه گاه کالم خويش ساخت وگويا تمايل رهبری شوروی را نيزبرپيشنهاد خويش پافشاری نمود
می سازد درآنچه که تضعيف خودش می خواند، روشن ن سلطانعلی کشتمند داليل وانگيزه های نجيب اهللا را درفصل سوم

نجيب اهللا « :گرايانه ی نجيب اهللا را عامل آن می خواند ومی نويسد اين بخش گرايشات جديد ملیاما قبل برآن درپيشگفتار
، تالش های زيادی را بکار تضعيف موقف من وبرخی رفقای ديگرطر بخاگرايشهای جديد ملی گرايانه خويشبه تأسی از

اشتباهات جدی زندگی سياسی وی شمرده می شود که شک وترديد درمورد خويش مبنی برغلبه گرفت والبته اين يکی از
  » . تمايالت تلقين شده برتری خواهی شخصی، گروهی وملی را ثابت ساخت

گرايش های ملی گرايانه نجيب اهللا، محلی گرايی ، از" ی ورويدادهای تاريخیيادداشتهای سياس"مؤلف شايد منظور
اما مؤلف با آنکه کارخودرا درسالهای آغاز تشکيل حزب دمکراتيک . برتری جويی های قومی وقبيلوی موصوف باشد

ق نگذاشتن يدئولوژيک وادبيات سياسی معرفی ميکند، با فر جلد اول کتاب، اشتغال درعرصه ی آ183خلق درصفحه 
واحد دريک کشور.  را خوب نياموخته است نشان ميدهد که ادبيات سياسییميان ملی گرايی وقوم گرايی وقبيله گراي

بلکه ملی گرايی، انديشه وتفکر . وکثيراالقوام، به تمايالت برتری خواهانه ی قومی وقبيله وی نمی توان ملی گرايی گفت
ه ی يک ملت مورد نظر صالح مجموع اقوام وقبايل وعام مردم کشور را بمثابفراقومی وفراقبيله وی است که منافع وم

  . ميدهدوعنايت قرار
محمدحسن شرق را از سوی نجيب اهللا درمقام صدارات، گامی درجهت تضعيف خودش درحاليکه سلطانعلی کشتمند تقرر

قابل پيشبينی برای مترقبه وغيری غيرپيشنهاد" شرق به بيروی سياسی حزب ود می کند ومراجعه ی اورا درتقرروانم
چندماه اورا مجددًا به  می آيد که نجيب اهللا چرا بعد ازوانمود ميدارد، اين پرسش بميان" اکثريت اعضای بيروی سياسی

يادداشتهای سياسی " يک اقدام ناگهانی وعاجل که به قول مؤلفآنهم در. رق به صدارت توظيف ميکندجای ش
برافروختگی باوی معامله نمود که نه مجال استعفا به وی داد ونه  چنان با: "ری شرقدربرکنا" ورويدادهای تاريخی

هرچند مؤلف ادعا می کند که نجيب اهللا می خواست سليمان اليق را ."   مصوبه درباره الغای حکومت وی را اعالن کرد
انتخاب من  يکصدا به شد وهمه مطرح) بيروی سياسی( موضوع درجلسه" درکرسی صدارت توظيف بدارد اما وقتی

  ."گرفت وخواه نخواه به آن تن دردادرأی دادند ورئيس جمهوردربرابرقضيه ی انجام شده قرار
شد تا به  طرفداری کردند ونجيب اهللا مجبورمجدد سلطانعلی کشتمند درکرسی صدارتاگراکثريت بيروی سياسی ازتقرر

وجود اين عدم رضايت اکثريت بيروی سياسی درتقرر رغم نارضايتی خود به آن تن دهد، پس چرا او قبل برآن با
ن  دربرکناری سلطانعلی کشتمند بدومحمدحسن شرق به جای نامبرده تصميم گرفت؟ اين چه معمايی بود که نجيب اهللا

يت الف نظر اين اکثرمجدد او نتوانست برخروی سياسی تصميم گرفت اما درتقررتوجه واعتنا به رضايت اکثريت بي
وی ازقول داکتر اين معما زمانی ميتوان پی برد که ادعای موصوف را درمورد تمايل رهبری شوربه راز؟ تصميم بگيرد

مجدد سلطانعلی مسلمًا چنين تمايلی درتقرر. ردادمحمدحسن شرق به مقام صدارت مورد توجه قرانجيب اهللا درتقرر
ته ی محمدحسن شرق کامًال کشوده می  ورازاين معما دراين نوش .کشتمند درکرسی صدارت نقش تعين کننده داشت

استعفای حکومت را وف به حدی عجله داشتند که انتظارجناح راست کمونيست های کابل تحت رهبری ورانس« :شود
نموده کميته اجرائيه شورای وزيران مقرر آقای کشتمند را به حيث رئيس ،فراموش وبدون درنظرداشت قانون اساسی

    ) 146( » . ارخطايی براه انداختندکومتی خود آورده بودند ازوکودتايی را برضدحوبدين صورت 
نی صحبت می کند ودراين بحث کودتای شهنواز تدرفصل چهارم از" ويدادهای تاريخیيادداشتهای سياسی ور" مؤلف
اودرفصل پنجم سبکدوشی مجدد خودرا ازکرسی . دتا می پردازدوبه توضيح رويدادها وحوادث مربوط به کبيشتر
ت با اظهارات متناقض وپرسش برانگيز به بحث وبررسی می گيرد وآنرا بهانه ای ازسوی نجيب اهللا برای صدار

« :نجيب اهللا ميخواند ومی نويسدق خالقيار را برخالف وعده واظهارفضل الحاو تقرر.  موقف خود وانمود ميکندتضعيف
دگان گلبدين حکمتيار، سيداحمدگيالنی وشخص صبغت بانتيجه گيری ازرويدادها ومالقات های که بانماين) نجيب اهللا(وی

 که اهللا مجددی درعراق، ليبيا، آلمان وسويس ازسوی فرستاده های رئيس جمهوری صورت گرفته بود، وانمود ساخت
البته چنين پيشنهادی موجه به . سيداحمد گيالنی ياصبغت اهللا مجددی به عنوان صدراعظم برگزيده خواهدشد: دوتنيکی از
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چنانکه من پذيرفتم . به اندک تخفيف درجنگ ميگرديد، بايد پذيرفته می شدزيرا هرگاه حتی منجر. ی آمدنظر م
دوکتور نجيب اهللا بمجرديکه ازتوافق برای تعين صدراعظم جديد اطمينان حاصل کرد، مطرح ساخت که . وکناررفتم

صرف نظرازآنکه .  را تشخيص نموده استکانديدای مناسب برای مقام صدارت فضل الحق خالقيار، والی پيشين هرات
دراثر زيرا فضل الحق خالقيار. ر می آمداين چنين پيشنهادی هيچگونه مناسبتی با مصالحه نداشت، حيرت برانگيز به نظ

  ن بسردربيمارستا پيش درهرات، به شدت درناحيه کمرمجروح شده وهنوزيک حادثه ی تيراندازی چند هفته
  » . . .   .  ميبرد 
نمی دهد وانگيزه های نجيب اهللا را درتقررفضل الحق خالقيارموردبررسی قرارليکه سلطانعلی کشتمند عوامل درحا

می نويسد که نجيب اهللا به تفويض قدرت عيف موقف خود می کند، ازسوی ديگروموصوف را ازيکطرف متهم به تض
توضيح اما او به خواننده . لش واقع نشدبوبرايش پافشاری داشت که مورد ق جمهورصدراعظم به عنوان معاون اول رئيس

ی، خالقيار را درکرسی صدارت قرارميدهد روشن ومنطقی ارائه نمی کند که چگونه ازيکسو نجيب اهللا برای تضعيف و
با پيشنهاد تفويض بخش اصلی صالحيت وقدرت صوف درمقام معاون اول رئيس جمهوربا انتصاب مووازسوی ديگر

  ، گامی درجهت مخالف اين تضعيف برميدارد؟ )اعی واقتصادی حکومترهبری بخش اجتم( صدراعظم
دردوره ی صدارت  1989 تحت حکومت خالقيار را با سال 1990سلطانعلی کشتمند درپايان فصل پنجم، اقتصاد سال 

 .تاب اسوبااين مقايسه نشان ميدهد که وضع اقتصادی درسال صدارت خالقيار بحرانی وخر خود به مقايسه می گيرد
ينماييم، هدف من نه رابطه به مسايل اقتصادی بگونه مقايسوی صحبت مهنگاميکه در« :ين مقايسه مينويسداودرمورد ا

. خود راضی گری است ونه بزرگتر جلوه دادن نتايج کارخويش وکوچکتر نشان دادن نتايج کارديگرانخودنمائی واز
هی واداره اقتصاد وبهبود زندگی توده های مردم، انجام  پيوسته درجهت توجه به سازماند1980استدالل من درسالهای 

  » . . .   . ميگرفت 
ان رهبر" ه قول جنرال بوريس گروموف ودردوره ی صدارت او ب1980سالهای اما سلطانعلی کشتمند ازيادميبردکه در

شمالی دربرآورده بابرخورداری ازحمايت همسايه نيرومند ) لق دردوره حاکميتک خرهبران حزب دمکراتي( افغانستان
  ." ايی بودندتام کلمه سرمست از باده ی فرمانروشدن هرنوع خواهش ها وهوس های آنان به مفهوم 

 مفت ومجانی دردسترس صدراعظم دهه ی هشتاد قرار ميگرفت کمک های سيل وار شوروی. يقينًا که همينگونه بود
ی نشد ورژيم ازآن کمکها خبرديگرسوی فروپاشی رفت اما با آغاز دهه ی نود که شوروی ب . شد وموجب بقای رژيم می
  . به سرعت توانايی بقا را ازدست داداز لحاظ اقتصادی نيز

درفصل ششم ازاختالفات فزاينده ی خود با نجيب اهللا وبرکناری ازمقام " مؤلف يادداشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی
هرچند اومدعی است که پيشنهاد نجيب اهللا را . ميزند سخن 1990معاونيت اول رياست جمهوری درنيمه ی دوم سال 

رابطه ی خود با کارمل حرفی  اما درتمام مباحث اين فصل نه از.درمبارزه ی مشترک با اوعليه ببرک کارمل نپذيرفت
ن به بحث وبررسی می  کارمل را با عوامل وانگيزه های آبميان می آورد ونه روابط متخاصمانه ی نجيب اهللا وببرک

اودرحاليکه اولين دليل . موصوف دراين فصل متن کامل استعفای خودرا ازعضويت درحزب وطن متذکر ميشود. دگير
وانمود ميکند ولی اين اشتباهات را تنها به اختالفات "  رهبريهای حزباشتباهات سنگين" استعفای خويش را در

ه درتوضيحات داليل استعفا ازاشتباهات او هيچگا. ومخاصمات درونی رهبران وفراکسيونهای حزبی خالصه ميدارد
، سخن ی شدرهبران حزب خويش که وسيله وزمينه ساز تجاوز واشغال افغانستان دريکدهه توسط ارتش سرخ شورو

  . نمی گويد
. خود تحت فشار دستگاه امنيتی دولت نجيب اهللا می پردازدن استعفا نامه به بيان وضع دشوارمتد بعد ازسلطانعلی کشتمن

می کند  اشاره 1991ست دراطراف ساختمان دادگاه عالی درآگعه ی کودتا عليه نجيب اهللا وجابجايی نيروی نظامی به شاي
متشنج، به دادگاه عالی رفت وبيانيه ای را درابطه  درآن گير ودارها، پس از چند روزنجيب اهللادکتور« : وبعدًا می نويسد

اوموضوع بيانيه نجيب اهللا را نامشخص »  .رهايی يافت"  محاصره"به کدام موضوعی ايراد نمود وساختمان دادگاه از
به جای بيان وبررسی شفاف ودرست رويدادهای درونی حزب خويش با سطحی نگری وابهام به بحث . ومبهم ميگذارد

"  که به غلط نام آنرا حکمتيار مربوط حزب اسالمی گلبدين" شهادت" وشايعه ی کودتا را از نشريه . می پردازد
  . می نويسد، نقل قول می کند" لشهادها

. دربرابر خود ميخواند نيزبا ابهام سخن ميگويد"توطئه ترور"نراوآ سوء قصد به جان خودش را تشريح می کند کهاوبعدًا
خود ی زند، ازانعکاس وسيع حادثه تروردرحاليکه ازعيادت بسياری ازمقامات بلندپايه رژيم يه شمول نجيب اهللا سخن م
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ازمان دهندگان وعاملين سوء قصد نمی توانند ناشناخته باقی بمانند، اما وبرغم انکه ميگويد س. بحث می کند به تفصيل
  . ازمعرفی آنها خود داری می کند

نجيب اهللا اختصاص داکترفصل هفتم را به پايان حاکميت حزب وطن و" يادداشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی"مؤلف
الد وشکايت سر دست نجيب اهللا مينوغيرمستقيم ازاحث پيشين که بگونه های مستقيم  برخالف مب، اودرآغاز. ميدهد

ا آزادی وکرامت داری اورا دردفتر سازمان ملل عملی درضديت بهباتغير لحن برای او اشک می ريزد ونگميدهد، يکبار
ی می کند وعوامل قتل اورا با انسانی تلقطالبان يک برخورد بی رحمانه وغيربعدًا قتل اورا ازسوی  . انسانی ميخواند

. اريکه ی قدرت می پردازد عوامل وعلل سقوط حکومت موصوف از به تحليلحدسيات گوناگون به بررسی می گيرد،
. موصوف ميخواندی ناپذيراوکارنجيب اهللا را درعرصه ی مصالحه ی ملی درتناقض با گفته ی قبلی خويش تالش خستگ

( تحقق عملی آن"  نجيب اهللا را درمورد مصالحه ملی با اين گفته که وی برای صداقت991درحاليکه قبًال  درصفحه 
  . ميدهد، زيرپرسش وترديد قرار" آمادگی کمتر داشت) حه ملیمصال

ک خلق يا حزب وطن را در دوبخش عوامل وط حاکميت نجيب اهللا وحزب دمکراتيسلطانعلی کشتمند سپس عوامل سق
اودربررسی عوامل درونی، بی اعتنايی نجيب اهللا را نسبت به برخی اعضای . دبررسی وتحليل می کندرونی وبيرونی 

 به اوضاع اقتصادی رهبری وفعال حزبی ونمايندگان مردم، ايفای نقش دوگانه ی اورا دربرابر شوروی، کم بهادادن
رسی توضيح وبرراازعوامل وداليل سقوط معرفی می کند وآنهارا به ی گرايی مذکوروگرايش گويا ملواجتماعی کشور

قابل توجيه، تمايالت برتری خواهانه ی قومی وقبيله گرايی را درانديشه وعمل اويکبارديگرباتکراراشتباه غير. می گيرد
نجيب اهللا ودر درون هردوجناح پرچم وخلق حزب دمکراتيک خلق، ملی گرايی ميخواند وآنرا يکی ازعوامل سقوط 

بی عوامل اين گرايشها که تا سرحد مخاصمات وکشمکش های خونين آشتی اما او هيچگاه به ريشه يا. معرفی ميدارد
ناجويانه ی جناح ها وفراکسيونها ی حزب مذکور به خصوص دراواخر دهه ی هشتاد واوايل دهه ی نود کشانده شد، نمی 

حزب . ردد به شکست وسقوط تکيه گاه فکری وآيدئولوژيکی حزب دمکراتيک خلق برميگ عواملی که درقدم اول.پردازد
ی حاکم درشوروی ايجاد وتأسيس يافت وعلی الرغم  لنينيزم، آيديالوژ-لوژی مارکسيزمدمکراتيک خلق برمبنای آيديا

هرچند که درظاهر،  . انشعاب بدو جناح اصلی خلق وپرچم کماکان درهمين خط وبينش فکری وعقيدتی باقی ماند
درپايان دهه ی هشتاد وآغاز دهه ی .  جامعه پنهان ميساختخصوصيت اعتقادی وآيديالوژيکی خودرا از انظار عامه ی

زب دمکراتيک خلق نود وقتی آيديالوژی حزب درمرکز اصلی آن يعنی شوروی به بحران مواجه شد، اين بحران به ح
وساير کشورهای اقمار  حاکميت حزب کمونيست درآن کشورسقوط شوروی وسقوط. سرايت کرددرافغانستان نيز

اين بحران درميان حزب دمکراتيک .  حزب دمکراتيک خلق را به سوی بحران کامل بی هويتی برددراروپای شرقی،
گذشته حزب دمکراتيک خلق که حتی از. سيارحاد وشديد تبارزکرداجتماعی افغانستان ب بودن ساختاربنا برقبيله ویخلق 

مشخصات آيديالوژيکی، باِر نشانه ها و به معيارها و درجامعه ی قبيلوی با وجود تظاهری تأسيس وجريان فعاليت خود
وابستگی های توأم باتعصب وتبعيض قبيلوی را با خود داشت درفراکسيون ها وشاخه های قومی، قبيله ای، زبانی، 

  . وحتی محلی تقسيم يافت و زمينه سازکشمکشها وتعارضات خونين قومی گرديد
دربرابراتحاد شوروی منحيث يکی ازعوامل سقوط حاکميت وی  نقش دوگانه ی نجيب اهللا   ايفای،البته آنچه راکه مؤلف

وقتی شوروی متالشی گرديد وحاکميت . وعدم اعتماد مسکو می خواند، درست وموجه بنظر نمی رسددلسردی بنا بر
بازی کردن نقش يگانه يا دوگانه ی نجيب . کو خشکيدهای پيوند حزب دمکراتيک خلق با مسکمونيزم سقوط کرد، ريشه 

نمی توانست بصورت عاملی جهت حمايت ازبقای حاکميت اعتماد يا عدم اعتماد مسکو، ديگروتالش برای جلب اهللا 
 انگيزه ی نهچون فدراتيف روسيه ديگر. يه باشدنجيب اهللا وحزب دمکراتيک خلق توسط حکومت غير کمونيستی روس

 داشت ونه ازچنين توانايی  خلقالی بی حد وحساب را برای حاکميت حزب دمکراتيکتأمين کمک های نظامی وم
رونی سقوط حاکميت نجيب اهللا کاهش شديد کمکهای يل بامآنگونه که سلطانعلی کشتمند خود دربررسی عو. داربودبرخور

 . می شماردوط حاکميت مذکورنظامی ومالی حکومت بوريس يلتسن را از اولين عامل درسق
به دوباره نويسی " ريخیادداشتهای سياسی ورويدادهای تاي"سلطانعلی کشتمند درفصل هشتم بخش نهم، آخرين فصل

کرد خود ارائه مطالبی ميپردازد که درمباحث پيشين عمدتًا باگزافه گويی والفزنی درمورد دستآوردها وعملبسياری از
  می1065مورد خويش می پردازد ودرصفحه صل به بيشترازگفته ها والفزنی های پيشين دردراين فحتی او. داشته است

قابل تذکر ميدانم که نظريات وتقاضاهايی وجود داشت که من بجای ببرک کارمل، مقام رهبری حزب ورياست « :نويسد
زيرا براساس قدامت حزبی وکاردولتی، ارشديت وصالحيت، پيشتبانی وسيع حزبی ومردمی، . دولت را به عهده بگيرم



 110

چنين انتظاراتی وجود  بپيوندد ودردرون حزب وجامعه نيزکامًال طبيعی وقبول شده تلقی ميگرديدکه چنين تغيری بوقوع
ولی شخصًا برای قبول چنين . نميگرفتاهللا حتی دررديف چندم برای احرازآن مقامات قراردرآن زمان نجيب . داشت

  » .ندادمجنگ، آمادگی تبارزمسئوليتی درشرايط ادامه 
سوی چه کسانی وجودداشت؟انتظارات  کارمل ازقاضا درجانشينی وی بجایاما اوروشن نميسازد که آن نظريات وت

جامعه را دراين جانشينی چگونه واز چه طريقی دريافت کرد؟ درحاليکه موضوع جانشينی کارمل بستگی به تصميم 
ا سلطانعلی کشتمند دراين جاگر منظور . واراده ی مسکو داشت وحاکمان شوروی بودند که دراين مورد تصميم ميگرفتند

کرده باشند، يک وخواست روسها باشد که گويا از او به جانشينی کارمل دعوت نظر" اضای موجودنظريات وتق" از
وشايد برای اثبات موجوديت آن نظريات وتقاضای رهير شدن . می رسدگزافه گويی آشکاروغير قابل پذيرش به نظر

 فصل سی صفحه را به شروع فصل هشتم ودروسط مباحث اين پيش ازهه ی هشتاد باشد که مذکوردرحزب ودولت د
عکس . چاپ عکس های رسمی وتشريفاتی خويش اختصاص ميدهد تا اسنادوشواهد اين ادعا را برای خواننده نشان بدهد

  . های که درآن ادا واطوار رهبری را به نمايش ميگذارد
  

  پايان کتاب وبمبارزه طلبی قضاوت مردم وتاريخ            
خود وجناح " برخی عقايد ونظريات سياسی" را بانگاشتن" سياسی وريدادهای تاريخیيادداشتهای " سلطانعلی کشتمند، 

. ودرسخنان پايانی اين بحث قضاوت مردم وتاريخ را بمبارزه می طلبد. پرچم حزب دمکراتيک خلق به پايان می رساند
  » .ی مردم وتاريخ استوقضاوت اصلی درباره، درآخرين تحليل بدست توده ها. . .   .   « : آنگونه که می نويسد

اوپيش ازاين بمبارزه طلبی قضاوت مردم وتاريخ، خودرا با انديشه وعملش دردهه ی تجاوز واشغال شوروی ودوره ی 
که تاريخ وتوده های مردم درقضاوتشان انديشه شايد با اين تصور. قبل وبعد ازآن نه نادم احساس می کند ونه مغرور 

يادداشتهای سياسی " او در ميت حزب او، مورد تائيد قراربدهند وبه آنچه کهوعمل او وحزبش را درسالهای حاک
وبرمبنا ی چنين تصوری است که درنتيجه گيری آخرين بحث کتاب . می نويسد، صحه بگذارند" ورويدادهای تاريخی

 براصول متذکره بنابرآن، من ازانديشه وعمل خويش که پيوسته مبتنی« : درمورد نظريات وعقايد سياسی خود می نويسد
محراق های عمده ی آن افغانستان بود وچه درشرايط تغير ذشته ودرجريان جنگ سرد که يکی ازباال بوده است، چه درگ

  » . هم پاشيده است، نه نادم هستم ونه مغرور وروی ازيافته ی کنونی که سيستم جهانی سوسياليزم واتحاد ش
نديشه وعمل گذشته ی حزب دمکراتيک خلق به ويژه جناح پرچم آن گره انديشه وعمل گذشته ی خود که با ااينکه اواز

 واژه بردنولی سخن زدن ازعدم غرور وبکار. نه به تصميم وقضاوت شخصی خودش برميگردداست يا می خورد، نادم
کند اما انديشه وعمل گذشته تأکيد مي به مغرورنبودن ازهرچندکه وی. ا ونا زيبا استنابجدراين جا بسيار" مغرور"  ی

ايی درحاليکه هيچ ج. است که گويا ازاين حق صرف نظر مينمايد" غرور" اين تأکيد به معنی محق بودن مؤلف درداشتن 
از آنچه که او وحزبش درحاکميت دهه ی هشتاد " تهای سياسی ورويدادهای تاريخیيادداش" شدن مؤلف برای مغرور

وجنگيدن  وتجاوز يک قشون بيگانه واشغالگرت سياسی توسط يورشآيا دردست گرفتن قدر. انجام داده است، وجودندارد
مگر شاه شجاع بودن درتاريخ وطن چه آنکه آن قشون دروطن خود وعليه مردم خود ميتواند غرورآفرين باشد؟ درکنار

ر چه غروری دزمام داری شاه شجاع انگليسی باشد ويا شاه شجاع روسی ويا کدام شاه شجاع ديگر، غرورآفرين است؟ 
  وطنفروشی، دراطاعت ازاجنبی ونوکری به بيگانه وجوددارد؟

خود که تاريخ ومردم را به قضاوت آن فرامی خواند چگونه سخن ميزند؟ " برخی نظريات وعقايد سياسی" ازواما مؤلف 
 گزيده بيان داشته است دراين آخرين بحث،بالی مباحث مختلف پيشين به تکراراودرحاليکه اين نظريات وعقايد را درال

ازآنجا که « : او می نويسد. ميکندازهم بصورت مجدد بااجمال واختصارتکرارهای ازآن باورها وانديشه های خويش را ب
من يکتن ازاعضاء کنگره ی مؤسس حزب دمکراتيک خلق افغانستان وعضو منتخب کميته مرکزی آن بوده ام، پيوسته 

قت به برنامه عمل پذيرفته شده اولی آن بوده است، پابند بوده به اصول اساسی آن بخش ازسياست های حزب که درمطاب
تکميل وتعميم اصول وسياستهای ، به آيديالوژی آن گرويده ودرامرمن آگاهانه به آن حزب پيوستم. و وفا دارباقی مانده ام

  » . بخش پرچمی های حزب، سهم فردی خويش را ادا کردم 
 به اصول اساسی سياستهای حزب وبرنامه ی عمل پذيرفته شده ی اولی آن سلطانعلی کشتمند که از پابندی مداوم خود

نظامی ارتش سرخ شوروی هم از دهه ی هشتاد با تجاوزت سياسی درسخن ميزند، اين را واضح نميسازد که کسب حاکمي
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مورد  را اصول اساسی سياستهای حزب وبرنامه ی عمل پذيرفته شده ی آن بود يانه؟ اودرحاليکه بررسی چنين پرسشی
وانمود ميدارد ومی  بی تقصيرنظامی واشغال شوروی طی دهه ی هشتادتوجه قرارنميدهد برخالف، پرچم را درتجاوز

ورود بويژه حضورطوالنی قوای نظامی شوروی درافغانستان بود که به اعتبار بزرگ پرچميها، لطمه « : نويسد
وهيچ تقصيری درورود قوای نظامی شوروی وحضور با اين گفته يعنی پرچميها هيچ نقش وسهمی »   . واردکرد

بزرگ آنها بارنميگويد که پرچميها درزمان ورود قوای شوروی کجا بودند که اعتواما ا. طوالنی آنها درافغانستان نداشتند
ميها حين ورود قوای شوروی درحاکميت قرارداشتند که اين قوا برخالف خواست آنها وبدون نقش ر پرچلطمه خورد؟ مگ

 جناح پرچم را ازنقش ومسئوليتش درتجاوز وميرساندته ی بعدی او اين مفهوم را بيشتروروشنترنوششد؟  هم آنها واردوس
قيام نظامی  درنظرگرفت که سياستهای خشونتباررژيم پس ازبايد« : آنگونه می نويسد. نظامی شوروی تبرئه می کند

ولی تداوم وگسترش اعمال مداخله گرانه پاکستان . رديداپريل وتشديد مداخالت ازخارج، موجب ورود قوای شوروی گ
افغانستان و وسوسه پايان بخشيدن باين مداخالت ازسوی شوروی، منجر به ن دراموروطرفداران منطقوی وغربی آ

  » . . . اقامت طوالنی اين قوا شد
 معيار ومالک رويدادهای اگر سلطانعلی کشتمند درمبارزه طلبی قضاوت تاريخ ومردم صادق باشد وچنين قضاوتی را

قضاوتيکه . ازآنچيزی است که او می نويسد وازباوربه آن سخن ميگويدی هشتاد قراربدهد، اين قضاوت غيردهه 
  . استو واقعيت های عينی ومشهود استواربرمبنای حقايق 

فا وتعدادانگشت  يا درزندان، يادرخاعضای آنبسياری از.  قوای شوروی درحاکميت قرارنداشتجناح پرچم حين ورود
زندان، مخفی گاه ها وخارج به کرسی  که آنها را ازنظامی شوروی بودفقط تجاوز. سرميبردنده ب شماری هم درخارج

حتی سلطانعلی کشتمند، خود درمباحث پيشين ازنقش پرچميها حين .  وغيرقانونی کشاندحاکميتِ  يک رژيم دست نشانده 
 نتيجه قيام مشترک کميته مخفی 580 هحکومت حفيط اهللا امين را درصفح وسرنگونی. ورود قوای شوروی سخن ميگويد

 ازآگاهی ودرواقع مشارکت ببرک 592ودرصفحه . پرچمی ها، قوای شوروی وخلقی های هوادار تره کی می خواند
، توافقابراز« : وی سخن ميزند ومی نويسد به قول او ورود قوای شور رهبر جناح پرچم درتجاوز نظامی ياکارمل

  » . يک امرطبيعی شمرده می شد) کارمل( رضايت وتجديد دعوت برای ورود قوای شوروی به افغانستان ازجانب ايشان
عقايد جناح پرچم که هيچگاه با درمورد" سياسی ورويدادهای تاريخیيادداشتهای " از گپ های شگفت انگيِز مؤلفيکی 

در « :  می نويسد1075وی درصفحه . ست نبودن آنها استبه دمکراسی وکمونيانی ندارد، ادعای باوروخ واقعيت هم
. واقعيت امر، پرچميها قبل ازهمه درسياست معتقد به دمکراسی بودند وسوسياليزم هدف نهايی ايشان را تشکيل ميکرد

ا آنان دراقتصاد ازتعميم عدالت اجتماعی سخن ميگفتند وخودرا کمونيست نمی شناختند، ولی اصطالح کمونيزم ازبرون ب
ازتصادفات روزگار، پای پرچميها درقيام نظامی . هم با پا فشاری اطالق ميگرددشاری برآنان اطالق ميگرديد وهنوزپاف

حوادث ناخواسته بدست رژيم حفيظ اهللا امين، درگيرامحای کامل ده شد وسپس به خاطر نجات خويش ازاپريل عميقًا کشاني
ازطرق مبارزات سياسی وکسب اکثريت ی ازطريق ديگر، به جزه قدرت سياسدرغيرآن ، آرزومند رسيدن ب. شدند

  » . پارالمانی درکشور، نبودند 
 ناخشنودی واعتراض ببرک کارمل رهبر جناح پرچم را در 713خوددر صفحه حتی سلطانعلی کشتمند ازياد ميبرد که 

 موصوف حزب منشی کميته مرکزی حزب کمونيست شوروی بيان داشت که" پونيماريوف"  از1985فبروری 
آن بود تا درحاليکه ببرک کارمل خواستار. رددمکراتيک خلق را درجمله ی احزاب سوسيالستی وکمونيستی محسوب نک

. حزب دمکراتيک خلق نه درزمره ی احزاب مترقی وملی بلکه ازجمله ی احزاب سوسيالستی وکمونيستی شناخته شود
آنگونه که . به کمونيست بودن جناح مذکور پافشاری ميکردت نيز حتی دردوره ی قبل از حاکميوکارمل رهبر جناح پرچم

  :دريک سند محرم کی جی بی اين تقاضا وخواست کارمل منعکس ميگردد
  . . .  . سند شماره « 
  ) محرم ( 

  ی                کميته مرکزی حزب کمونيست اتحادشورو
  انستان رتيک خلق افغرهبر گروه پرچم حزب دمک         پيرامون پاسخ 

حزب دمکراتيک خلق افغانستان ازکميته مرکزی حزب کمونيست اتحادشوروی خواهش  ببرک کارمل رهبرگروه پرچم
به عنوان حزب کمونيست افغانستان به رسميت شناخته  تحت رهيری اودرعرصه ی بين المللی گروه" تا نموده است
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به ( اکثريت احزاب کمونيستی وکارگری" انی رهبرانوعن" پرچم" کاری درزمينه پخش پيام هموهمچنان خواستار" شود
  چکسلواکيا، لهستان مرکزی احزاب کمونيست هند، عراق، ويژه عنوانی کميته وپيام) " جز از حزب کمونيست چين
 که درارگانهای مطبوعاتی آنها گواينکه مدارکی به چاپ رسيده باشد که به گونه ی( وجمهوری دمکراتيک آلمان

  .، گرديده است)يل جنبش کارگری درافغانستان روشنی انداخته شده باشدغيرعينی به مسا
تلگرام رمزی ازکابل، ويژه ی کی جی بی ،                                                  (                                                                    
   )147      ( » . 19 /5 / 1976 تاريخی 476شماره                                         

به سياست " يادداشتهای سياسی ورويدادهای تاريخی"  جناح پرچم درسلطانعلی کشتمند ازکمونيست نبودن جناحانکار
وبه همان حد ادعای اعتقاد اين جناح به دمکراسی . دوگانه ی پرچم برميگردد که درمباحث پيشين از آن سخن رفت

 وانی به خصوص دردورانزم واحزاب کمونيستی تحت هرنام وعنکموني.  ازسوی موصوف غير واقعی ورياکارانه است
از  خلق اعم آنها وازجمله حزب دمکراتيک. جنگ سرد وموجوديت شوروی هيچگونه سازگاری با دمکراسی نداشتند

  . نداشتد باور به دکتاتوری پرولتاريا  بلکههردو جناح پرچم وخلق آن ، نه معتقد به دمکراسی
: ی جنگ سرد ميخواند ومی نويسددهه ی هشتاد قربانپرچمی هارا در" رويدادهای تاريخیيادداشتهای سياسی و" مؤلف 

بانی جنگ سرد نمی گرديدند، شايد مان وقر قربانی مبارزه ی حاد دوابرقدرت آنز1980هرگاه پرچميها درسالهای « 
  » . . .  آنچنان با تالش های سازنده حزب وحکومت افغانستان با بدبينی وبد انديشی معامله صورت نمی گرفت 

جنگ سرد ميان دو ابرقدرت شوروی پرسيده شود که اگر" های تاريخیياسی ورويداددداشتهای ساي" هرگاه ازمؤلف 
  وامريکا نمی بود آيا حکومت پرچميها ياحکومت حزب دمکراتيک خلق در دهه ی هشتاد بوجود می آمد؟ 

وسط نها ت آ.بودند  پرچميها ودرمجموع حزب دمکراتيک خلق افغانستان نه قربانی جنگ سرد بلکه زاده ی اين جنگ
تازمانيکه اين طرف . وبال آن رشد يافتند وبه حکومت رسيدندد وزيرپررف اين جنگ يعنی شوروی بوجود آمدنيکط
جنگ سرد داغ وگرم بود، پرچميها وخلقيها هم درافغانستان ازگرمی اين تنور گ سرديعنی شوروی حيات داشت وتنورجن

جنگ به تش تنورزمانيکه آاما ." ی فرمانروايی بودندسرمست از باده " انرژی ميگرفتند وبه قول جنرال گروموف 
سردی وخاموشی گراييد، شوروی يکطرف اين جنگ پدرود حيات گفت، جناح پرچم وخلق حزب دمکراتيک خلق به 

  .  باقی ماندند به حالت پريشان ومتشتتوان بازمانده ی يتيم جنگ سردعن
      1382   قوس -   پايان                                                                        
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