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  دکتر لطيف طبيبی

  الحی سحر عبدبا  سليمان اليقه ی گفتگوبار اشاره ی در
  

  ".پاشيد توان در شوره زار بذر گندمنمي" 

 سليمان اليق
 .مزار زهر ريختيد اما شما درگند

 

 از يکی اليق سليمان با گفتگوی پاکستان در سحر عبدالحی آقای خورشيدی 1388 ثور 24 به تاريخ

 گرديده درج سی بی بی سايت وئب در که داده انجام پرچم بخش خلق، دموکراتيک حزب پايه بلند اعضای

 . است

 نظر اظهار و بود آن سرمنشأ حزب اين که خونباری حوادث و تاريخی ی گذشته جريانات به توجه بدون 

 حزب رهبری اعضای های مصاحبه ساير مانند نيز اليق سليمان گفتگوی ، آنها دروغين يا و حقيقی های

 بی و رونق بی بازار و  ورشکسته های گردانی صحنه و ها ترفند از ی تازه ی جلوه خلق، دموکراتيک

 . گذارد می نمايش به را خريدار

 جنايات بر پوشی سر گفتگو اين با کوشيده اليق .است رياکاری و دروغگويی به آغشته پا سرتا گفتگو

  .بگذارد خلق دموکراتيک حزب

 



 و شناسی جامعه نگاه از تا  دانم می الزم ، کنم آغاز اليق سليمان گفتگوی بر را صحبت آنکه از پيش  

 به داشتند، قرار پرچم بخش و خلق دموکراتيک حزب صدر در که را ساديسم افراد ماهيت روانشناسی

 .بکشم بحث

 

 از ديگری برخی مانند اليق سلميان که  اينست ميرسد، من بذهن اليق سليمان مصاحبه زمينه در که آنچه

 گرفتار خود ويرانگر های ايدئولوژی چنبر در هنوز خلق دموکراتيک حزب ايهپ بلند ساديسم عناصر

 است، شده عناصر اين دامنگير که فرهنگی، و اجتماعی مزمن های ماندگی عقب بخاطر کلی بطور .مانده

 به ، رخداده افغانستان در گذشته دهه سه حوادث پايه بر که آنچه باره در تاريخی تلقی از نحوی به ها آن

 . اند نرسيده اورب

 باز به خلق دموکراتيک حزب استبدادی نظام سرنگونی از بعد که مرضی بدترين روانشناسی نگاه از 

 فلسفه بين تعارض در ، سياسی عناصر اين از  برخی که است اين است، رسيده ارث به آن ماندگان

 تازه حيرت و گشتگی سر با را خود و مانده گير اخالقی، های ماندگی عقب و انسانی حق و مدنی حقوق

 به انسانی روانشناسی فرهنگ های پژوهش در عناصر اين ماهيت شناخت برای .بينند می برو رو ای

 ترين صميمی در همه از بيش که چيزی ، "عناصر اين" زندگی تاريخ در که خوريم می بر واقعيت اين

  .است » من « به داشتن عالقه کند می جلوه ها آن ضمير در شان اجتماعی خواص

 .داد قرار کنگاش مورد پاتولوژی نگاه از را عناصر اين گفتار و کردار بايد جهت همين از

 کار و سر ، اند گرفتار روانی امراض با که افرادی چنين با که نيست افغانستان جامعه تنها جهان در 

 و ايدئولوژيک های نظام که جهان های کشور از برخی در همواره بشريت تاريخ در بلکه  .دارد

 نسل چندين تا ساديسم های مرض به مبتال افرادی چنين وجود ، نموده حکمفرمائی مدتی برای  استبدادی

 .است بوده جامعه فرهنگی و اجتماعی رنج باعث

 

 جامعه ، ميالدی بيست سده هفتاد و شصت های دهه تا که است کشورهای جمله نآاز يکی آلمان 

 آلمان دولت .برد می فاشيسم بازماندگان و ازعناصر را روحی رنج بزرگترين آن روشنفکری و فرهنگی

 بخش در هنگفتی گذاری سرمايه ، کشور دران دموکرات سوسيال حزب آمدن کار روی با هفتاد دهه در

 و ادبيات تاريخ، نقد با وسيع های برنامه با غرب آلمان های دانشگاه از برخی .نمود تربيه و تعليم های

 نقد به را آن بروز علت و فاشيسم فرانکفورت، مکتب بزرگمردان های انديشه از سی تا به شناسی جامعه

 در که بود اجتماعی علوم از ی نگينه مثابه به غرب آلمان روبنايی مناسبات در فاشيسم نقد .کشيدند



 فرهنگی یهمسوئ به آلمان نوين نسل  علت همان به . درامد بدرخشش کشور آن های دانشگاه سرتاسر

 .گرديدند آماده اروپايی جوامع ديگر با

 

 و فرهنگی،اقتصادی ويرانی چنان به خلق مزدور حزب رسيدن قدرت به با فقيرافغانستان کشور بدبختانه

 اين اگرچه .بود نشده مواجه ويرانی اين به اعراب حمالت از بعد حتی که شد مواجه مدهشی ساختاری

 است، بوده بومی فرا های امپراطوری از برخی گذرگاه و حکمرانی کزمر قبل سال ها هزار از زمين سر

 حزب جنايات اندازه به رخداده، ها وادی اين مردم عليه که ها روايی نا و ها استيالء اين تمام الکن

 پاشی هم از که بود مزدور حزب اين حکومتداری درعصر اينکه برای .است نبوده خلق دموکراتيک

 يک از روشنگران عام قتل .گرفت صورت  افغانستان جامعه  سياسی و اقتصادی اجتماعی، ی سامانه

 ونيم يک شدن قربانی و ديگر جانب از افغانستان نفوس کل از صد در پنجاه از زيادتر مهاجرت سوی،

 وسياسی توليدی فرهنگی، مولده های نيرو رشد از را جامعه ، سرزمين اين ی آزاده های انسان مليون

 ها، ناهمگونی همه با افغانستان امروز جامعه نتيجه در . گردانيد بطی را گرايی مدنيت روند و نمود خالی

 . است خلق دموکراتيک حزب زمامداری دوران مولد

 

 ، برد نمی بسر زندان در و شود نمی محاکمه و برد می بهره آزادی از اليق سليمان امروز آنکه علت 

 ی جلسه در حاضر افراد جمله از يکی اليق آقای.باشد افغانستان مرکزی قدرت کفايتی بی ممنون بايد

 و طالع از . است کرده صادر رأی را او ی خانواده و کودکان و داودخان تيرباران حکم فصيله به که بوده

 او چون افرادی افغانستان نمايندگان مجلس و افغانستان مرکزی قدرت اريکه در اکنون که او بلند بخت

 خون به آنها دست و اند اليق سلميان مانند ، عملکرد نظر از چه و فکری نگاه از چه که ، اند نشسته

  .است آلوده زمين سر اين بيگناهان

 

(  چاپ “ افغانستان خلق دموکراتيک حزب زوال و ظهور “  کتاب در  پنجشری دستگير ی نوشته قرار 

 چنين ثور 7 شب در او فاميل و خان داود باران تير حکم ، 96 و  95ص خورشيدی1377) پشاور

 : است يافته توضيح

 خورد بر دو کی تره و کارمل  .شد مطرح  حزب رهبران درميان او فاميل و خان داؤد تيرباران حکم 

 داؤد بايد ميکرد اصرار او .بود خاندانش و داؤد با انعطاف با برخورد طرفدار کارمل  .داشتند جداگانه

 سلميان اگر" . شی وژل و فرعون دا " : گفت داؤد با خورد بر شيوه باره در اليق سليمان  .نشود کشته



 کتاب که خورشيدی  1377 سال از چرا نگفته چيزی و نداشته شرکت ی محاکمه ميز چنين در اليق

  .است؟ نکرده نقد علنآ را ادعا اين کنون تا است، شده چاپ پنجشيری

 

 و بدبختی و فقر در پا تا سر که افغانستان کنونی روند باره در روزی عاقلی افغان هر باشد قرار اگر

 حزب زمامداری دوران جنايتکاری و استبدادی روش  بايد شک بدون کند، فکر است، گرفتارشده بحران

 با من باور به . رود آينده استقبال به گذشته نقد با بتواند تا .کند شکافی کالبد را پرچم و خلق دموکراتيک

 حزب اين عملکرد .است" مان ديروز آينه ما امروز " گويد می که اجتماعی علوم روش به اتکا

 بازماندگان که پرچمی و خلقی عناصر ای عده هنوز اما . است افغانستان های بدبختی تمامی سرمنشأی

نت های دوران زمامداری خود اعتراف نمی ايخ به ، اندباقی مانده  افغانستان ی دهنده برباد حزب آن

 با نيستند حاضر ، است رفته افغانستان مردم بر که هولناکی ساليان گذشت از پسو نوز هم کنند، وه

 از که غافلی و متعصب انسان يک ديدگاه از را قضايا و باشند داشته يی صادقانه برخورد خود وجدان

 راندو حوادث . ببينند ، رسيده آگاهی به و شده بيدار ناگهان ، خود ُدگم و جزم های باور خواب

 و زندان ، روشنفکران و بيگناهان کشتار خشونت، شناعت، از وسيعی ابعاد با که را خود زمامداری

 همراه ، مانند بی رذالت و انسانی کرامت و حرمت هتک  و انسانها ی حقه حقوق بر تجاوز  و شکنجه

   ببينند الزم را يی باره ديگر نگرش باره نآدر يا و بکشند نقد به است، بوده

. 

 شکست سبب نهايت در آنچه کنيد نمی فکر :، اينست  اليق سليمان از سحر آقای های پرسش از کیي

 هايی اشتباه چه شما نظر به داريد قبول را چيزی چنين شما اگر .بود حزب رهبران های اشتباه شد، حزب

   گرفت؟ صورت

 : گويد می اليق آقای

 پيشنهاد مردم برای را مقاصدی و اهداف و ايديولوژی و نگفتيم سخن مردم زبان به که بود اين ما اشتباه

 توان نمی . بود منطبق مردم های ونياز ضرورتها با نه و  درک قابل نه بود، قبول قابل نه اصال که کرديم

 .پاشيد گندم بذر زار شوره در

 آن در انتو نمی که است نموده مقايسه زاری شوره به را افغانستان روزه آن جامعه ، اليق سليمان 

 افغانستان مردم فرهنگ و تاريخ و خرد به توهين بزرگترين ، اليق سليمان آقای پاسخ اين .پاشيد بذرگندم

 اين چقدر که دهد می نشان را پرچمی و خلقی ازعناصر برخی دانش عدم و نادانی ابعاد پاسخ اين .است 

 اين . ندا بوده دور خويش فرهنگ و زيست محيط و انسانها حيات از ، جامعه شناخت از ، آدمها گونه



 نشان را عناصر اين سياسی آگاهی و درک عدم ديگر جهت از و است آور تعجب جهت يک از برايم پاسخ

 فلسفه الفبای به ، آقا اين اگر داشتند؟ مارکسيسم فلسفه از درکی کوچکترين آقايون اين آيا .دهد می

 خودش فکری هسته اينکه برای گفت، می زار شوره را نافغانستا جامعه نبايد پس بود، آشنا ماترياليسم

 او اگر .بود کرده بر سر زار شوره همين سياسی و فرهنگی و اجتماعی محيط از  ، همکيشانش ساير و

   .باشد خود ی جامعه و  زيست محيط مديون بايد هست، عالم و شاعر امروز

 

 شخصی برداشت به شود می مربوط است، گفته افغانستان زار شوره جامعه باره در اليق سليمان که آنچه

 مسائل سطح در چه افغانستان شناسی جامعه بررسی به توان نمی اينجا در که است روشن البته .او

 از قبل افغانستان جامعه که گفت بايد را واقعيت اين ولی .پرداخت تاريخی مسائل سطح در چه و نظری

 روند به و رانده عقب را خاندانی نظام استبداد اندک اندک جامعه . نبود زاری شوره ثور خونين کودتای

 آورده بر سر روشنفکری قشر سياسی نگاه از .داشت را نسبی اقتصادی رشد .رفت می پيش خود طبيعی

 اجتماعی و اقتصادی عدالت و ساالری مردم و آزادی يعنی افغانستان مردم تاريخی آرمانهای برای که بود

   .کرد می مبارزه

 

 سياست ياری به افغانستان مردم تاريخی های آرمان ضد بر که بود خلق فروخته خود حزب اين سفانهمتا

 دست ثور خونين کوتای به مردم اقشار از برخی سياسی و اجتماعی آگاهی نا به تکيه با و بيگانه های

 و نمود قداما افغانستان روشنفکری جريانات سرکوب به خان داوود جمهوری رياست  سقوط از بعد. زد

  .نمود تهی روشنگر های نيرو تمام از را جامعه

 

 در تاثيری چندان و است نامربوط افغانستان زار شوره جامعه باره در اليق سليمان گفتار من نظر به

 های کشور مابقی و شوروی سقوط با زيرا. ندارد افغانستان ی آينده نسل و ما تاريخی برداشتهای

 تغيير مسئله صورت ، سياسی ـ جغرافيايی ی حوزه آن بر نوين شرايط و اعاوض ايجاد و سوسياليستی

 لنينيسم ساختارانديشه که  يافت درخواهند وضاحت به سرزمين اين بعدی های نسل يعنی .است کرده

 های کشور حتا .نکاشت گندم بذر نيز جوامع درديگر که ، افغانستان در تنها نه روسی وانترناسيوناليسم

 های هنر و فرهنگ تمدن مهد روزی که را وغيره شرق آلمان و ،چکوسلواکی،بلغاريه ریهنگ مانند

 .شدند تبديل واقعی زار شوره به ، آنها بر شورويها تسلط با ، بودند اروپا نقاشی و موسيقی مانند



 اين ، داد نشان عمل در و ماند يادگار به تاريخ رواق بر خود از خلق دموکراتيک حزب  که تصويری

 روسی ارباب از  کورکورانه اطاعت  .بود شده عيار شوروی سياست با حزب اين سياسی مشی که است

  در نه آنها سياسی های خطا و بود  قضايا با خورد بر در حزب اين اصلی مشخصه  آفرينی جنايت و

 . چيدند می يکديگر عليه که ی توطئه در بلکه ، گرفت می قرار محاسبه مورد سياسی و اجتماعی امور

 بر تازی يکه و وخشونت بربريت فقط ، جمله يک در حزب اين زمامداری دوران . شد می مشخص

 .بود افغانستان دردمند مردم سرنوشت

 توهم پايه بر که  شوروی به آنها سياسی وابستگی که کند پوشی چشم واقعيت اين از نبايد اليق سليمان

 که دهد تن واقعيت اين به بايد او .شد تاريخی بزرگ نتخيا يک به تبديل واقعيت در بود آمده بوجود

 مليون نيم و يک از زيادتر و ما کشور جوان نسل دو صداقت از شار سر و صميمی و پاک آرمانهای

 مزدور حزب اين رهبری شيوه با تواند نمی ، گذشتد خود جان از ميهن آزادی برای که بيگناه های انسان

  . بگيرد قرار کفه يک رد داشت،  که غلطی نامه بر و

 پرچم و خلق حکومت دوران  وسياسی اقتصادی ساختار ميراث  ما کشور کنونی ويرانی و بدبختی و فقر

 وضع توجيه در ، شده شناخته های ترفند با اليق سليمان که نيست ضرورتی  . نيست شکی دران و است

 را ها ويرانی همه اين جواب و بگذرد خود حزب انگيز حيرت جنايات بر پوشی سر ، امروزی بار فالکت

   .بگذارد غربی های کشور حساب به بوده آن  عامل و پيشگام خلق دموکراتيک حزب که

 

  : کنيد توجه اليق آقای ديگر جواب به

 کردن کم مانند فرهنگی مسايل بعضی در دخالت و اراضی، اصالحات برنامه اجرای ما اشتباهات ديگر از

 گفته به ولی بودند نيک و خوب ما اهداف شک بدون که بود قبيل اين از های هبرنام و " مهرزنان"

  .بيش حق از و خواهيم می پيش وقت از که است آن در ما عيب انصاری، عبداهللا خواجه

 

 تالشی گذشته دهه سه در  ما کشور اقتصادی ساختار باره در عناصر اين صداقت عدم و دروغگويی

 آگاهی گيری شکل از مانع و بدهند مردم بخورد را ای شده تحريف تاريخ ندخواه می عناصر اين که است

  ها گفتگو قبيل اين کامل اعتباری بی .گردند گذشته تحوالت سير و تاريخ به نسبت جانبه همه و صحيح

  .باشد داشته تشريح و تفسير به نيازی که آنست از تر روشن

 



 زمان در ، افغانستان دهقانی سيستم ساختار و ها دینيازمن مطابق درافغانستان ارضی تقسيم برنامه

 های زمين دارای که نواحی از برخی در .بود شده طرح علمی بسيار های پژوهش از پس ، داوودخان

 و زراعت وزارت همکاری با زارعتی و رهنی بانک .بود شده داده زيادتری اولويت آب به بودند، باير

 مسئله .کردند می کار دهاقين برای وزرع کشت ابزار و رسانی آب های شبکه باالی افغانستان اقتصاد

 شده گرفته نظر در شدند، می بهرمند ارضی تقسيم از که زارعينی برای رهنی بانک جانب از مالی حمايت

 تمام ، خلق دموکراتيک حزب آفرين وحشت حکومت وآغاز ثور خونين کودتای با بدبختانه اما .بود

 .گرديد روسی سوسياليسم انترنا های برنامه فدای افغانستان لتدو پژوهشی های برنامه

  

 دراز عمر طول در اليق آقای َشايد .بفريبد را خود بايد ابتدا بفريبد را ديگران آنکه برای انسان گويند می

 است جهانی دارد، وجود ايشان ذهن در اکنون که جهانی  که است پرداخته عمل اين به حد آن به تا خود

   .اند نشسته تاريخی حقايق جای به ها فريبی خود آن در که خيالی

 

 ، بود کرده اشتراک که قوميی جرگه در گويد می که آنست اليق سليمان شاخدار های دروغ از ديگر يکی

 است گفته جواب در او  ؟ آورديد کشور به را روسها چرا شما که کرد گاليه او از جرگه اعضای از يکی

 روسی دوستان از تا شديم مجبور ما آنگاه و داديد راه خاک به را خارجيان و نگانبيگا شما اولتر که

  . بخواهيم کمک خود

 برابر در افغانستان مردم مقاومت که است واضح همگان بر . شود نمی بيش ازين شرمی بی و وقاحت

 مردم ميان از کامال مقاومت آن و شد شروع آنها رسيدن قدرت به آغاز همان از پرچمی و خلقی حکومت

 فقط . نداشتند سهم دران خارجيان و بودند پيوسته مردم با که بود افغانستان نظامی عناصر بعضًا و

 و شد جديدی فاز وارد اسالمی جهاد ، شدند افغانستان خاک وارد خود صريح تجاوز با روسها که زمانی

 ، اليق اما . شدند فغانستانا خاک وارد روسها عليه جهاد غرض اسالمی های کشور ساير مسلمانان

  .  رساند می اثبات به عوامفريبی و گويی دروغ در را خود لياقت واقعًا

  

 کرده روشن روسيه و امريکا که جنگی آتش در خان عبدالغفار خان قول به ما که است مدعی ديگر جای

 . ايم شده پخته و ديده کوره پيران و ايم جسته بيرون آتش ازان اکنون اما . شديم کشانده ، بود

 که بوديد پرچم و خلق حزب فروختگان خود شما اين . گويد می دروغ نکردنی باور وقاحت با هم باز

 بر تضرع دست که نبوديد شما مگر . بوديد خانمانسوز جنگ اين کش هيزم و شديد معرکه بيار آتش



 پس ، نبود چنين اگر ؟ جستيد مدد تان خونين کودتای نجات برای ازانها و برداشتيد کرملين اربابان درگاه

 به روی و نکشيديد بيرون پای شرافتمندانه چرا ، باشد می روسها و امريکا جنگ اين دانستيد وقتی چرا

 را تان تاريخی ندامت و است وقت سر هم هنوز و خورديم فريب ما که نگفتيد و نکرديد افغانستان مردم

 ؟ نداشتيد بيان

 . ايم شده پخته و ديده کوره مردان پير اکنون و آمديم بيرون آتش ازان ما يدگو می که است اين تر جالب

 که آتشی از گويا که است مدعی هم هنوز آقا اين . است خوانده برادر را رذالت واقعًا ديگر که اينجايش

 بی واقعًا  . است شده پخته پيرمرد و  جهيده بيرون سرافرازانه او ، بودند افروخته امريکا و روسها

 امريکا و روسها و رفته ستم بسيار او حق در گويا که باقيست او طلب هنوز . دارد يی اندازه هم حيايی

 و کند خسارت ادعای که دارد حق ، آمده بيرون کوره از او که اينک و . افگنده آتش در را يارانش و او

  . بخواهد مکافات و جبران

 نيز ديگر بار صد ، گذاشتند پا زير يکبار را وجدان که آنانی . ماند نمی باقی بحثی جای ، وقيحی چنين با

 . گذارند می

 

 خلق دموکراتيک حزب و اليق سليمان آقای ياران اشتباهات و جنايات همه دادن نشان که است روشن

 خلق دموکراتيک حزب گذشته تاريخ .است خارج مضمون اين حوصله از که دارد مفصلی بحث به نياز

 درونی فساد و اشتباهات،انحرافات جنايات، ريزی، خون به آغشته ، سياسی قدرت غضب نزما در بويژه

  .است ضروری ما کشور جوان نسل ويژه به همه، برای آن به نسبت آگاهی که است عميقی

  

 بيگانه به شده تسليم رهبرانی چنين اين برای ، ها زمينه اين در تاريخی حقايق بيان و روشنگری ولی

 تاريخ از خواهند نمی آنها زيرا . شد نخواهد مفيديتی و ثمر کدام منشأی ، امثالهم و اليق مانسلي مانند

 ديگر بار تا که است يی تازه هايی بست و بند فکر در آنها هنوز بلکه . کنند اعتراف صادقانه و بياموزند

 غضب به شان دست گردي بار ، کند ياری بخت اگر تا ، بريزند خبران بی و ناآگاهان چشم بر را خاک

 با سازشکاری آنها همه اصلی هدف . برايد آستين از دوباره يی تازه های جنايتگری و سياسی قدرت

 مردم اين يغمای خوان از آنها شراکت با تا ،  است سياسی قدرت در شريک جنگساالران و کاران جنايات

 و کنند صحبت آينده از تا دهند می رجيحت بسيار آنها سبب همين از . بربايند يی تازه ی الشه ، خبر بی

  . بسپارند فراموشی به را شان خونبار های گذشته
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