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 جنایات حزبی
ششمقسمت   

 
 شب شکسته کشتی فهم و حواس

 

 

یات حزبی  به حيث یک دانایی صورتبندی شده و به متن درآمده ، هنوز از جنا
موضع عقل نقاد و ژرف اندیش ، دربرابر نقد و برسی خود نه ایستاده است ، 

اجماع رسمی و عمودی در خطا ، خبط و جنایت را به تقدیس بی بازخواستی و 
یشه های سياسی در کشور ما جنایاتِ  مبتنی بر اند. حقيقت تبدیل کرده است 

فلسفی به علت تداوم مفهومی  و استمرار کارکردی ، نتوانسته در ادبيات 
، جایگاه "هيچی و خالء "علمی ما به حيث یک بحث تازه و پيچ خورده بر گردِ   و

      .                                                                 درونی خودرا احراز نماید 
جنایات حزبی بخاطری پرسش بعمل مياوریم تا لوح خاطرات را از داغ های دربارۀ 

عميق و حک مانده پاک ساخته باشيم ، سؤال مطرح می کنيم نه برای آنکه با 
عاملين جنایات تسویۀ حساب فزیکی و عمل بالمثل انجام داده باشيم بل برای 

ی زنده و روشن برون آمدن از کالفه ها و مغاک های گذشته و یافتن پاسخ ها
است که می پرسيم ، پرسيده شده ها را برای بررسی ها و تأویل های عميقتر 

.                                                                        دوباره جویی ميکنيم 
جنایت را بخاطر خود جنایت تا آنجا ها ميکاویم تا بحث جنایات حزبی را مبتنی بر 

دریافت های تازه به یک گفتمان  شبکه یی و چاره ساز اجتماعی تبدیل  معرفت و
کاربرد واژۀ گفتمان ، در شکل های مختلف نوشتاری و گفتاری ما ، . ( نمایيم 

فلسفی را نيافته است ، هر نویسنده ای با "  دیسکورس " هنوز معنای اصلی 
من نيز بنوبۀ خود . د برداشت خود از این واژه در گفتار و نوشتار استفاده ميکن

که نگارش را دریک  " صورتبندی بحث های متنی " مقولۀ گفتمان را در جهت 
" زمينۀ معين که گسترده و پاشان است ، با شرکت و قضاوت  دیگران  ، بسوی 

واژۀ گفتمان در کنار واژه هایی مانند .  ميکشاند ، مدنظردارم " صورتبندی دانایی 
، مکالمه ، مباحثه ، مذاکره ، مناقشه ، صحبت ، جدل ، گفتار ، بحث ، گفتگو : 

مفهوم و معنای یژه ای  را در زمينۀ تأمين شبکه یی ... مناظره ، پلميک ، سخن ،
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طریق در نوشته های  از طریق کاویدن و ) ارتباط با دیگران را بازتاب ميدهد 
به تفکر  نگاشتن است که کار های پژوهشی ما درین زمينه مانند ده ها موضوع

نقادی و خرد  ، به سامان می . نيامدۀ دگر ،به اندیشيدن و پرورش ميرسند 
                              .                                                               نشيند 

جنایت سياسی در جامعه ای ِاعمال ميگردد که حماقت بر خرد ، قمچين بر 
همۀ . نگری بر اجماع ، قطعيت بر تکثر ،انقياد بر آزادی چيره گردد استدالل ، یکه 

اقتدارگرایان خردستيز بر مبنای تصورات به تقليل درآمده، برشالودۀ اراده های 
.نابالغ و ناسنجيده به استقبال فاجعه ميروند   

درین نوشتار به آن سلسله جنایاتی درنگ ميگردد که در حوزۀ کنکاش اندیشه در 
اتفاق " حزب دموکراتيک خلق افغانستان " نيندیشندگی و ناسنجيدگیِ  وجود 

چاکرمنشی و عالقه به یکسان سازی فکری ، حسی، عاطفی و . افتيده است 
روانی ِ  آدمهای جامعه ، آن آفتی بود که سردمداران سویتستزده را بجای خوش 

و نگرش دستبرد به اندیشه . اندیشی بسوی سازماندهی جنایات حزبی ُبرد 
انسانها ، تجاوز به روان و احساسات جامعه ، مداخله در عاطفه و ذوق آدمها ، 
یورش بر ميراث های پویا و ارزشهای زندۀ فرهنگی ، هجوم بر عشق و خرد ، و 
خالصه که گرایش به سرکوب هرنوع متفاوت اندیشی و متفاوت زیستن بود که 

شيب بدترین نوع هتلریسم و مستبدین قرمز و تازه بدوران رسيده را در سرا
.برژنفيزم وطنی سرازیر کرد  

ما می پرسيم برای اینکه هنوز در مرحلۀ خلق پرسشها بسر ميبریم ، پاسخ 
هایی را که ملل دیگر در رابطه به نظام شکنجه و زندان ، قتل های دسته جمعی 

 ، کوچانيدن وتبعيد ، ویرانسازی شهرها و روستا ها ، ترویج فرهنگ چاکری و
مجموع جنایات سازمانيافته ارائه کرده اند ، در برابر ما در نمای پرسشهای پاسخ 

نيافته  قد می افرازند. ما نيز مؤظفيم که مانند انسانهای نقاد و خردمند سایر 
ملل ، از درون  درد های ماضی وغمهای حال ، نقبی بسوی سپيده دم 

نبود تفاهم جمعی در  انباشت پرسش ها و. پاسخهای تابناک و روشن بزنيم 
سمت و سو دادن  بحث ها درجهت حل معضالت ، عطالتی است که شيوۀ 

زندگی روشنفکرانه را در لحظه های جاری مملکت ،به پرسش تبدیل کرده است 
ما مينویسيم تا به دوباره پرسی های روشنتر برسيم و از درونِ  تفکر بسوی .

چون ما خود در موقعيتِ  شی گونگیِ  پرسشيم و بار . پاسخ ها کشانده شویم 
دربارۀ مسایل ما ( بار به حيث موضوع و محمول بکار رفته و پرسيده شده ایم 

یيست درقدم اول ، از می با) دیگران بيشتر فکر ميکنند و بيشتر مينویسند 
.                                  موقعيت پرسيده شدن به مقام پرسيدن ارتقاء نمایيم 

مابه دنيای نگارش شناور می شویم که پاره های حقيقت، پاره پاره، زنده بماند 
ما مينویسم تا )  چون حقيقت دریافتی است نسبی ، معناگریز ،چندال و متکثر( ،
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گلوی حق و حقيقت برداشته باشيم، ما ميجنبيم تا خودما دربارۀ خود  کارد را از
تنها دغدغۀ ما این نيست که مرز بين جالد و قربانی . قضاوت کردن را بياموزیم 

درماضی های بعيده مغشوش نماند ، تصور ما این است که مبادا از بی شيمگی 
ُسم جالدان به پایان  و بی فکری ما ، قرن بيست و یکم افغانستان در زیر سيطرۀ

 !                                                                                             نرسد 
منِ  نگارنده هم اکنون از وقوع کودتا و جنایتِ  مورد نظر، به حجم سی سال 

ریافتی است درک فاصله بين روزگار فاجعه و روزگار مؤرخ و منتقد ، د. فاصله دارم 
دریافتی مبتنی برمتن ها و دریافتی مبتنی . که بشکل دوسویه به ظهور ميرسد 

و ما که خودرا بوسيلۀ نوشته های مان به آینده انتقال ميدهيم ، . بر خالء ها 
ما . درک فاصله بين روزگار توليد متن و روزگار دریافت متن را آسانتر ميسازیم 

ما به متن روی . تکرار اندوه و جنایات در امان بماندميکاویم تا غصه های تاریخ از 
ميآوریم تا در درون اغتشاشات خاطره ها ی زخمناک پلکی بسوی دامنه های 
آفتابی باز کرده باشيم  . در دل تاریکی های دیرمانده برای تدارک خورشيد بپا 
ا  می ایستيم تا صدای  رودخانۀ خون در امواج سطر و سکوت فراموش نگردد ، ت

.از دریایی به دریای دگر منتقل نگردد   

نویسنده هميشه محصول وضعيت جاری و صف بندی های موجود اجتماعی خود 
و از این بابت پژوهشگر افغان در بدترین شرایط و موقعيتِ  نگرشی و . است 

همه روزه گرهی بر کالفۀ . نرخ بدبختی ما رو به تزاید است . نگارشی قرار دارد 
ذهنی ما افزون ميگردد . روشنفکر جامعه به علت قرار گرفتن در وضعيت  موعظه 

گری و ذهنيگری  ، فقدان ابتکار و صميميت ، ُحب روانی و بغض روانی ، چپ 
نمایی و چپ زدایی ، راست نمایی و راست زدایی ، جنگ زرگری و گریز از 

موقعيتی  بر پرتگاه تباهی نشسته است و این بدترین... اندیشيدن مؤلد وعمل  
البته عوامل عدیده ای هنوز وجود . است که ما آنرا بيخودانه تجربه کرده ميرویم 

و علمی ، به ، خود جوش ، مستقل دارد که قلم را نميگذارد تا بگونۀ نظام مند 
و از آن طریق به ایجاد جنبش روشنگری و روشنفکری . .. گفتمان جنایات حزبی و 

بر نقد خود و دیگران ، هم خود و هم دیگران را با  مبتنی. افغانستان روی بياورد 
. گسترش خرد ، به  نوشتار ماندگار تبدیل کند   

عواملی که تا هنوز ما را از نقد خود ، از نقد جنایات ، از توليد اندیشه و ایجاد 
:  جنبش فکری و جنبش اجتماعی باز ميدارند   

عامل قومی -  

عامل سمتی -  

عامل زبانی -  
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مذهبیعامل  -  

عامل فکری -  

عامل روانی -  

عامل زبونی -  

عامل تطميعی -  

عامل بی ظرفيتی -  

سرانجام عامل دستکاری بحران بوسيلۀ اشباح  داخلی و خارجی...  -  

اصطالح منورین رنگ و بوی قدیمی را در زمان حال مفهوم زدایی ميکند و با 
تقدیس،مونتاژ و توضيح و مصرف اندیشه به بيان می آید ، مقولۀ روشنفکر 

نقد ،اعتراض ، توليد و توزیع اندیشه به  ساختار قدیمی را ميشکند و با
ما روشنفکران ، منورین ، مکتب رفتگان ، هنوز بگونه ای که . درميآیدانقياد زبان 

. الزم است دقت نميکنيم  که سنت دگر قاضی نيست بل موضوع قضاوت است 
مانهای سنتی است ، نمود این سنت خودآگاهی و اندیشيدن مواجه شدن با گفت

در روشنفکر افغان از قصه های هزار و یکشب ، از اوراق عنبرین کليله و دمنه از 
پوشيدن شمله ها و پکول های رزمی و عتيقه، از سرنی و سرود مراثی شروع 

نمی شود بل از ناجویدن نگاه های سنتی و اندیشه ها و نگاه های مدرن و اخيرًا 
" افسونزدایی " پسامدرن شروع می شود این مراجعه و درگيرشدن ها بی آنکه 

نسل های .    گردد ، خودش در مقام مدرنمایی ابتر به سنتِ  دگرتبدیل ميگردد 
ن و یک دیروز و امروز ما به لحاظ تاریخيت روشنفکری اغلبًا در بزنگاه های فيصله ک

یا نظریات . با فورمولۀ یا این یا آن حرکت کرده اند . دنده غلتيده و چسپيده اند 
! یا غرب ستيزی یا سنت زدایی ! مدرن یا آواهای سنتی   

ولی چون چنگ انداختن ما به اندیشه های مدرن از موضع عقالنيت انتقادی و 
ی دردآور و زخمناکِ  تلفيق و به خویش آمدن صورت نه پذیرفته ،پس از پراتيک ها

پسویته و بن بست . روشنفکری، دچار یأس وپسویته و بن بست گردیده ایم 
معنای عملی دارد و معنایش این است که روشنفکر علرغم اینکه خود را 

موجودی از دماغ فيل افتاده می انگارد ولی پراتيک چند دهۀ اخير نشان داده که 
دن در بارۀ ظرفيت خود ، پوتنسيل اوضاع به دالیل عدیده ای منجملۀ غلط اندیشي

و واقعيات تا هنوز نتوانسته پلی ميان خود و توده های هردم شهيد کشور ایجاد 
                                                                                         . نماید 

خواستيم به شگرد چون سنِت وطنی را با تمام غلظت و دست ناخوردگی آن ، 
رنسانس و روشنگری و مدرنيتۀ غرب الگوبردارانه زایل گردانيم که به علت غفلت 
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خودمان و شرایط نامساعد اجتماعی به سامان نرسيد . ما با خط کشی های 
اله پته و شفاهی بی آنکه در فضای متن و تفکربه جنگ عظيم الجثه های عهد 

عتيق ( بقول تورات ) برویم و برارکان مثبت و منفی سنت، داوری تحقيقی و 
قلمی نمایيم ، با سلسله ای از مدرن نمایی های لفظی و مصرفی ،خود به 
سنت و ميراث منفی ی دیگر و به موضوع داوری تبدیل گشتيم ما فعًال سوژه 

نيستيم بل در مقام ابژه ایم .                                                                  
مدرنيته از زمانی آغاز شد که دون کيشوت خانه و شهرش را در جستجوی " 

جهان ناشناخته ترک کرد و پس از گشت و گذارهای بسيار دریافت که آنچه در 
این اشارۀ " شهر خود فراگرفته بود با آنچه که در جهان می گذشت تفاوت دارد 

 و تسخيرطرح نو ال ميالن کوندرا معطوف به حرکتی است که دون کيشوت بدنب
ما که از درک حسی و تجربی مدرنيته دور افتاده . راه انداخته است  دنيای تازه

ایم یا آنقدر به نظریه ها و دستآوردهای مدرن ، جنون آميز ارج مينهيم که 
موجودیت خود ما به حيث آدمهای عقالنی زیر سؤال می رود و یا آنقدر با سنت 

سيوناليسمی قطعه قطعه ای می شویم که ارواح زدگیِ  نيندیشيده ، دچار نا
گذشته و غرور نياکان ما نيز نمی تواند ما را از لبۀ آتشفشانِ  بربادی نجات 

نجات ما شاید در گذار از قطعيت های یکدست، ایستا و مرگ آفرین . ببخشد 
؟     !شاید . بسوی برسميت شناختن قطعه قطعه گی پویا ونشاط آفرین باشد 

ما بوده و هم چنان پابرجاست که ما به حيث جمع روشنفکری  این عيب 
و روان جمعی شویم ، عقالنيت روشنفکرانۀ ما به " روح زمانه " نتوانستيم بيانگر

جریان و جنبش تبدیل شود . قبول داریم که در تاریخ روشنفکری افغانستان تک 
تک افراد فرزانه ای بوده اند که به دليل زبدگی و قریحۀ منحصر به فرد ، در آگاهی 

درونی خویش این تناقضات را در قلم و قدم حل کرده بودند ، اما این شکوفه ها 
هيچگاهی به شاخه های باغ گستر فروردین تبدیل نشدند ، مشروطۀ اول و ... 

سمبول ازخودگذری ، عشق ، جسارت ، نوجویی و ایثار بود که ما در شرایط 
حاضر نمی توانيم آن شاخصه های درخشان را در زندگی روزمره خود زنده 

بسازیم و با شرافت و سرفرازی به نسل برومندترانتقال ببخشيم  .                  
اگرآنعده قلم بدستان سنتی ی که با تکيه بر حاميان سرکاریِ  سنت و امکانات 

مالکين تازیانه ، را مدنظر داشته باشيم ، از نهضت مشروطه تا امروز طی این 
چند سال برای حفظ و تقویت اقتدارسنت الاقل صدو چند کتاب نوشته اند ، صدو 

مگرنسل های جوان نمی پرسند که چرا حاميان ، مدافعين  و منتقدین روشنگری 
دموکرات ، سوسيال دموکرات ، ناسيونالست ، هومانيست ، ( و مدرنيته 

تاتوری که در زیر اذیت و برخورد خشونت آميز دیک) سوسيالست ، کمونست 
های سلطنتی و جمهوریتی و امارتی قرار داشته اند ،یک چند ده کتاب پرسشی 

، جواب دهنده ، تحليلی وپژوهشی درباب گفتگوی سنت و نوجویی ننوشته اند 
؟. فقدان نوشتار های عميق نشان ميدهد که ما درکجای عقالنيت مدرن قرار 
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داریم .چه خال ها و کمبود های مرگباری ما را مثل سایه ها تعقيب ميکنند .       
مدرنيته و سنت را به حيث کلکسيونی از گفتمانها و روایات و  بازی های متفاوت 

.    زبانی می شود درک کرد و بشکل مشخص با آن به گفتگو و مکالمه پرداخت 
در کشور ما انسان سنتی و انسان مدرن نه از روی افکارشان که از روی طرز 

رزلباس تفکيک ميگردند ، انسان سنتی بيانگر پشم و کاله یا خنده و طرز حيا وط
چادری و چوتی نيست آنگونه که انسان مدرن بيانگرنکتایی وشپو یا دامن و 

انسان سنتی از لبۀ فکرشروع می شود از فکری که . گيسوهای پاشان نيست 
س ارکان سنت را مقد.می ایستد ومنابع موجود را برای ارضای خود کافی ميداند 

ميداند ، فکری که بر سنت، دليرانه قضاوت نمی کند ، روایت های سنت را به 
انسان سنتی در زیر چتر الگوها و کهن الگوهای . پرسش و گفتگو نمی کشد 

از  . ثابته نفس ميکشد ، با عقل نقاد و خوداندیش فاصلۀ ذهنی و تاریخی دارد 
را سانسور ميکند و معرفتِ  گوشها و چشمهای خود . پرواز و راز و آواز ميترسد 

آماده را  نه بخاطر تغيرات آزادیبخش که بخاطر فروتر شدن در انجماد و تقليد 
مردی که از دکان مدرنيته فقط دریشی و نکتایی ، فقط لست ... مصرف می کند

نام فيلسوفان و ایدیولوژی ها را خریده است نه چگونه اندیشيدن و نقادی 
ت های مدرن نما ، نه تنها در عمل که در حوزۀ نظر نيز عاقالنه را ، با تمام ژس

ميکشد  یک انسان پروپاقرص مصرفی و سنتی است و در زیر روایات دیگران نفس
مدرنيتۀ غربی . انسان مدرن به مدد رفتن بسوی دنيای تازه به فردیت ميرسد . 

ن انسا. از روشنگری تولد گردیده و دردِ  جانکاه رنسانس مادر روشنگریست 
روشنگر از عقل انتقادی آغاز ميگردد و انسان رنسانسی از تقابل با قدوسيت 
. کليسا به شک و تازه جویی دونکيشوتی و از آنجمله به شک دکارتی ميرسد 

انسان مدرن هيچ مرجع و منبعی را به جز از عقل انسانی برسميت نمی 
يکی ميراث ها و نقدِ  سنت در نظریۀ انسان مدرن به معنای نفی ميکان. شناسد 

که گاهی درافغانستان اینگونه استنباط ميگردد (ارزشهای موجدار سنتی نيست 
و آنگونه که خلقی و پرچمی بدون درکِ  سنت و مدرنيته دچار سنت زدایی عبث 

.                           رد مدرنيته در دل سنت شکل ميگي) و ساده لوحانه شدند
ته از طریق گسست یکشبه و زودرس از آغوش نه در غرب و نه درشرق مدرني

سنت بوجود نيامده است ، بل مبتنی برگفتگو و عقالنيت انتقادی ، موازی به 
پيشرفت های اجتماعی و اقتصادی به اضافۀ مصرف رنج و پذیرش شکنجه و 

اعدام ، باستيل و تبعيد ، با شکوفا کردن ميراث های زنده  و تلفيق پذیر و 
                      .                       نوین شکل گرفته است جابجایی ارزشهای 

ما از مشروطه ی اول که با اعدام دسته جمعی و زندان آغاز یافته تا امروز 
پيوسته درحوزۀ قربانی دادن و جسارت و مصرف رنج ، هيچ کمبودی نداشته ایم ، 

مشکل ما در عرصۀ توليد اندیشه و بازکردن گفتگو ها و بحث های صميمانه و 
ارتی ، از نقد هگلی تا نقد از نقد ارسطویی تا نقد ب. نقاد ، پنهان مانده است 
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برای ما این ایده دست داده ...مارکسی ، از نقد نيچه یی تا نقد هابرماسی 
من و گروپ من خوب و شایستۀ گلباران است ، تو و گروه تو  بد است که 

منِ  مارکسيست خوبم و توی سوسيال .  است و قابل گلوله باران
الست بدی ، من دموکرات بدی ، من دموکرات خوبم و توی سوسي

ناسيونالست همه چيز توی هومانيست هيچ چيز ، درین خودستایی ها 
              .                    و دگر زدایی ها ، همگی سرو ته یک کرباس اند

هنوزمی شنویم که  صدای حماسی یکی از پيران خراباتِ  روشنگری در گوشها 
                                                 :    و قلبهای ما چکامۀ اندوهگين ميخواند 

وقتی تمام دشمنان مخصوص من بميرند ، فالسفه و رؤسای مذهب هنوز زنده " 
اند و چون دشمنان من منحصر با این دو طبقه شدند و یقين برای من حاصل می 
 شد که بعد از مرگم این دو طبقه نخواهند گذاشت که افکارم در بين مردم منتشر
شود و همانطور که در موقع زنده بودنم از انتشار این افکار جلوگيری کردند بعد از 

مردنم هم آنرا دنبال خواهند کرد و مردم هم که تحت تأثير افکار و وحشی 
" ( گریهای آنها واقع شده خشم و نفرت خودرا نسبت به من از یاد نخواهند برد 

                                                   ) .           12روسو ، تفکرات تنهایی ص 
یک بازی زبانی است برای ایستادن در برابر گفتمان " هر اندیشه و هر روایتی   

ما درجنگ اندیشه ها بر جاده های یکطرفه راه ميرویم درست است که ما " دیگر 
رابر با تمسک به ليبراليسم ، سوسياليسم ،هومانيسم ، ناسيوناليسم در ب

گفتمانها ایستاده ایم  ولی فراموش نکنيم که این ایستادن در ما بوسيلۀ چوب 
های زیر بغل صورت گرفته است .                                                  

روشنفکر امروزی روشنفکر دورۀ طوفان است که کارعلمی و مبارزاتی اش نسبت 
اگر به اصل بحث توجه کنيم باید . دارد به روشنفکران دوره های آرام ،تفاوت 

اذعان نمایيم هر روزی که ميگذرد پيش روی ما وجب وجب مسأله زاران ميروید ، 
 .                                                نرخ انباشت معضالت هنوز رخ به باالست 

انی را که معلوم نيست آن. و جنایات حزبی و تداوم آن یکی از این مسأله هاست 
با عمليۀ نوشتن درگير هستند و برای آسيب شناختی جنایات سامانيافتۀ سه 

قلم ميزنند در کجای " عوامل عدیده " ، درفضای )   2008 -  1978( دهۀ پسين 
البته حضور استثناء مطابق معمول . این دغدغه های سرگردان ، قرار ميگيرند 

                                                .              مطرود دانستن قاعده نيست 
درین . هرانسان آزاده ای می تواند بنگارد و موضوع جنایت را به زیر پرسش ببرد 

حزبی نيز مينویسند اما از آنجایيکه کتيبه های شان توأم با  اتباعميان برخی از 
قضاوت های یکجانبه است ، خوب است به خویش بيایند که آنان دگر داوران 

 نيستند بل تا ساليان دراز موضوعی برای داوری اند .

اینکه قلم چگونه حرکت می کند و سطر ها را مبتنی بر کدام بينش ها و فلسفه 
ها کنار هم ترکيب ميزند بستگی به این دارد که چگونه انسانی است ، از چه 
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ین است بستری برخاسته است ، چه ربطی با ثروت و سرکار دارد ، مربوط به ا
که این انسان قلم بدست ، نگاه خود را چقدر در فضای نيلی نوشتن به 

شکوفایی و صداقت رسانده است ، برای کاوش جنایات چقدر از ارتکاب جنایت در 
قلم ها همانگونه که می توانند مانند صله گيران سالطين به . قلم دور ميماند 

يزان می توانند به درجۀ درجۀ چاکرمأبی و انجماد تنزل نمایند به همان م
قلم در درون تناقض ها و ابهامات . آزادمنشی و پویایی و مسؤليت ارتقا نمایند

.خودرا تثبيت ميکند  

در برابر گرگ . سگ زرد را زیر پا ميکنيم ولی شغال را بر تاالق می نشانيم 
دشتی پرخاشگرانه می ایستيم و اعتراض ميکنيم و در برابر کفتارکوهی می 

بر موسيچه و بالهای خونين کبوتر . خندیم و مطيعانه سرتعظيم فرود مياوریم 
دیوانه قصاید  هجویه های عراقی  مينویسيم واما برای نشخوار شتر های

یک کلک را برسم ایراد بسوی دیگران ميگيریم و چار . خراسانی می سرایيم 
  .                         انگشت را که بالذات بسوی خودمان برميگردد انکار ميکنيم 

اگسا و کام خلقی را می بينيم و خاد پرچمی را فراموش ميکنيم و یا خاد پرچم را 
چاه آهوی . و کام خلق را کوچک و نامرئی تر ميگردانيمکالن ميسازیم و اگسا 

شورای نظار را با هفت رنگِ  روشن نقاشی ميکنيم و قفس های کرگدنی حزب 
راکت های شورای نظار و . اسالمی را با هفت پنسل پاک جلی ، پاک ميکنيم 

وحدت اسالمی را الحسن و الحسين می گویيم و راکت های اتحاد اسالمی و 
کشتار دشت ليلی و  قلعۀ .لبان را الشيطان و الطاغوت ميخوانيم تحریک طا

جنگی را به فلم نمایشی ومستند تبدیل ميکنيم و کشتار دسته جمعی مزار و 
                                .یکاولنگ را به انتقاد جوندۀ موشهای آرشيف ميسپاریم 

وزیم ولی سنگرهای تيرکش های خونين چارآسياب و پغمان و سروبی را می د
جنگ در . خونچکان آسمایی و خواجه رواش و افشار را بطرز عجيبی می ليسيم 

کوچۀ ده کيـپک و شيرپور و ليسۀ نادریه محکوم ميگردد و جنگ در دشت برچی و 
برخسار امارت جنوب آب زمزم ميپاشيم . داراالمان و ليسۀ مریم را تأیيد می کنيم 

و تيزاب ميریزیم و یا برعکس به گردن شمال شال  و بر چهرۀ پادشاهی شمال تير
پاپيروس .  بنارس می پيچيم  و بر شانۀ جنوب از واژه ها بم خوشه ای ميریزیم 

عمليات انتحاری را با صدای بلند ميخوانيم ولی هيروغليف عمليات هوایی را با 
                      .                   حق السکوتِ  نامکشوف ،مسکوت ميگذاریم 

درد ما اینست که دنيای چند الیه را الیه الیه نمی بينيم و قلم ها را در زیر نگرش 
های یک الیه یی ، مانند جنگ های کوچه به کوچه ، کوچه نشين ، بی توليد و 

.نفسگير می سازیم   

قلم هایی که در چنين کاغذ ها یی کمين ميکنند بی آنکه به عدالت و 
انگشتانی که . برسند در بيگانگی و بيکارگی خود مشيارند خوداندیشی و آزادی 
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برای آبروی جيب و تقالی کاذب به حرکت می آیند ، پيش از آنکه به سرحدگذار 
برسی اندیشه . به متن ارتقا یابند در درون ورقپاره ها ، ورق ورق گم می شوند

، که از روی ها و کردار آدمها و گروه ها نه از روی کالبدشگافی ذهن و واقعيت 
چون بدون آزادی فردی . سليقه ، وابستگی و کف شناسی تعين ميگردد 

استقالل فکری ميسر نيست ، نویسنده ای که خودرا با ریسمان و زنجير قومی و 
می بندد  ، با نگارش و گفتار جفا ميکند و با دستبرد به نوشتن از ... سرکاری 

چنين عملی نه . يقت ميرسد طریق  سرکوب دیگران به قتل خود ، قلم و حق
بخاطر شکافتنِ  قدرت و عواقب وحشت آفرین آن که بخاطر رسيدن به ثروت و 

. آسایش دهشت آفرین آن صورت ميگيرد   

است که " حزب دموکراتيک خلق افغانستان "بحث اصلی من باز کردن جنایات 
ظی چهارده سال حاکميت دست نشانده با استفاده از سازمانهای مخوف 

و قوای زمينی و هوایی ،از کشته های ) واد+ خاد + کام + اگسا ( تخباراتی اس
حزب دموکراتيک خلق ، از هفتم ثور . ميليونی پشته های پوليگونی ساخته اند 

در درون ماشين های قرمزین استخباراتی ، برای تحکيم  1371تا هفتم ثور  1357
گير گمان ميکرد که با حزب مشوره . نظام دست نشانده ، سرازیر بوده است 

برپایی کوره های شکنجه و کوره های آدم سوزی می تواند با انهدام فزیکی 
. مخالفين ، به نابودی مطلق دگر اندیشی برسد   

با کشتار بيرحمانۀ خود ، ميراث و ) حزب دموکراتيک خلق افغانستان ( حزب دخا 
هویتی را از خود بيادگار ماند که در گوشهای  هفتاد ُپشت این کشور ، سرود 

                                                          .              تعزیه خواهد خواند 
يقت است که با کشتار و خشونت ، با تکيه بر تجربۀ اگسا تا خاد بيانگر این حق

ماند ، " برگشت ناپذیر " نيرو و عقل بيگانه ، نمی توان جاودانه شد ، نمی توان 
مرحلۀ " بود ، نمی توان  در فضای  بستۀ " ظفرنمون و شکوهمند " نمی توان 

نفس کشيد ، نمی توان تا آخر در ميخ خارجی و ميخ های  " نوین و تکاملی 
ی چارميخ  ماند  ، نمی توان به آرمانهای شيادانۀ حزبی  با وسایل بس داخل

. خونين دست یافت   

 

 

ماشين کشتار تره کی/ د افغانسـتان د گتو سـاتونکـو اداره  = اگسا   

 

دستگاه مخوف اگسا در ماه اول کودتا بخاطری تأسيس گردید که در هفتۀ اول 
فاجعۀ ثور ، بيش از ده هزار انسان را بنام ضد انقالب در تاکوی های وزارت خانه 
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ها تل انبار ساخته بودند و زمانی که کی جی بی شدت سادیزم خلقی را حس 
به ایجاد شکنجه گاه اگسا  خود ، بوسيلۀ مشوره گيران" مشورۀ " ميکند در زیر 
به شکنجه و اعدام هزاران هزار  1358تا ميزان  1357اگسا از ثور . اقدام ميکند  

.انسان متوصل ميگردد  

 

 

سازمان عفو بين المللی هيأتی را بغرض تحقيق در مورد  1980در  فبروری " 
ه نه شایعات قتل عام اسراء به کابل فرستاد ، هيأت اسناد مؤثقی بدست آورد ک

تنها هزاران زندانی کشته و یا الدرک  گردیده اند ، بلکه شکنجه بصورت منظم از 
               "               در افغانستان مورد تطبيق قرار گرفته است  197تا  1978

) 1986شکنجۀ زندانيان سياسی لندن . سازمان عفو بين الملل افغانستان (       

 

شکنجه گاه امين/ استخباراتي مؤسسه کارگري = کام    

 

کام تکامل و ادامۀ اگساست ، این اداره چنانچه از نامش پيداست ، بخاطر 
فعال ساخته شد ، کارهای ناتمام اگسا را " دیکتاتوری خلقی " نمایش خونين 

حذف فزیکی مخالفين سياسی برنامۀ شباروزی . بطور سيستماتيک انجام ميداد 
 1358ميزان ( کام نامی است که با وجود دورۀ کوتاه سه ماهه . کام را ُپر ميکرد 

.کشتار و خشونتی به پهنای قرون انجام داده است )  1358شش جدی  –  

" مورد تطبيق قرار گرفته است  197تا  1978شکنجه بصورت منظم از "   
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کورۀ آدمسوزی کارمل/ خدمات اطالعات دولتی = خاد   

در .دستگاه های استخباراتی در قرن بيستم است  خاد یکی از خوفناک ترین
دورۀ خاد کی جی بی مشوره نميداد بل این خود کی جی بی بود که در کنار 

خادی های مزدور ، نه غلط کردم  نه درکنار که در باالی سر و وجدان خادی ها 
،بر تختگاه صدارت نشسته بود و هی فرمان دستگيری ميداد ، تحقيق و شکنجه 

 1371تا هشتم ثور  1358خاد نامی است که از ششم جدی ... ميکرد  و اعدام
.بمثابۀ بدنام ترین دستگاه استخباراتی افغانستان ثبت تاریخ گردیده است   

 

  

 

 

 

. اعدام نمودن اسيران ادامه دارد .به دیوانگی شروع کرده اند ... نجيب و خاد "
که نجيب اهللا داکتر طب من اطالع داشتم . بلی ، بدون بازخواست و محاکمه 

                                "                                   بسيار قسی القلب است  
) 272الکساندر مایوروف ، در افغانستان چه ميگذشت ، ص (    

 

آشویتس ثانی نجيب/ وزارت امنيت دولتی =   واد      

 

ریاست عمومی . های خاد است واد به لحاظ بروکراتيک ، کالنتر شدن شبکه 
آشتی " یعنی بعد از اعالن  1365خاد که چندین ریاست را دربر ميگرفت ، بعد از  

بخاطر وارد کردن ضربات بيشتر، بمنظور ایجاد ترس و نمایش ! " و مصالحۀ ملی 
قدرت به سطح وزارت ارتقا داده می شود ؟!. مردم افغانستان تا هنوز واد را 

در نوشته ها وقتی از خاد نام ميبریم ، مقصد ما از . سند برسمييت نمی شنا
تا زوال رژیم دست نشاندۀ شوروی را  1358آشویتسی است که از شش جدی 

.  به بيان ميآورد   
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 مصيبِت دیرمانده 

 

سالهاست که گروه های سياسی کشورما از اندیشيدن و بازاندیشی بازمانده 
. اند ،با گامها و حنجره های دیرمانده به جاده های بسته و بی آواز سرگردانند 

پوتنسيل زبانی و به نوشتار کشيدن تجربه های خودی را در عطالت عمومی گم 
ان ضرورت ذهنی و تاریخی تکرار برخی از حرفها برای تکان خوردن م. کرده اند 

                     .                                                                       است 
رویکرد به ارزشهای ذهنی و تجربی غرب به شيوه ها و مالک های متناقض و 

تفکرات زندۀ کالسيک که همۀ شان . ظاهرًا مدرن اما ،سنتی صورت می پذیرد 
خاستگاه های عميق فلسفی و مبارزاتی دارند تا سطح برخوردهای تذکره 

نگارانه و کرونولوژیک و تقليد پایين آورده می شوند ( ... داوینچی و دکارت ،بيکن 
و ماکياولی ، هابز و الک ، مونتسکيو و کانت ، روسو و دیدرو ،هيوم و اسميت 

،هگل و مارکس ، برنيشتاین و اسپنسر ، ميل و نيچه ، فروید و وبر  ، لنين و مائو 
وپر و مارکوزه ، لوکاچ و گرامشی، ، راسل و سارتر ، تروتسکی و لوکزامبورک ،پ

چگوارا و آلتوسر ،ویتگنيشتاین و هيدگر، ليوتار و دریدا،چامسکی و گادامر،گيدنز و 
بوسيلۀ ما دچار دگرگونی ، فخرفروشی واستحاله ی وحشتناک ... هابرماس 
به ) دستاورد رنسانس ( به هومانيزم یعنی عقل منحصر به انسان ) ميگردند 

دستاورد ( و فردیت پویا و افسون زدایی جهان ) اورد روشنگری دست( عقل نقاد 
آنگونه که در فرهنگ غرب روی داده و ته نشين گشته است با ) مدرنيته 

بازخوانی فلسفی و نوشتاری برخورد نمی شود ، بل درین زمينه نيز به معيار 
عمل ) به حافظه سپردن دوازده هزار بيت برای شاعر شدن(چارمقالۀ عروضی 

                                                              .                          می شود 
به دليل بی ظرفيتی تاریخی در حوزۀ جذب و توليد نوشتار ،بررسی سنت و 

مدرنيته ، مشروطه و روشنگری ، همچنان از شانۀ نسلی به شانۀ نسل دگر 
اگر این انجماد و نادانی بر ما حاکم بماند تا و . دست ناخورده انتقال ميگردد 

ساليان دگر نه تنها که به حل مشکالت انباشتۀ فکری خود نمی رسيم که به  
دليل سرعت در دگرگونی های فلسفی وهنری و دانشی و تکنالوژیک، انباشته 

        .                                   های حل ناشدۀ دگری نيز بر ذخایر مان ميریزد 
هومانيست ، روشنگر و گروه های سياسی و نخبگان ایدئولوگ اش که خودرا 

، گفته می توانيم که )اگر از مطلق گویی احتراز کرده باشيم (مينامند مدرن 
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اغلب این نيروها چه بطور بالفعل چی بالقوه ، قسمًا در گرداب حس ها و سليقه 
آدمها ی زخمی و . باشند های به تفکر نيامده ی سياسی خویش سرازیر مي

ناتوان در برخورد های عملی خود نسبت به افراد ، اندیشه ها و حوادث مانند 
روش شناختی . ماشين و یا برنامه های ذخيره شدۀ کمپيوتری  ظاهر می شوند

گروه های سياسی - تاریخی کشور ثابت می سازد که ما درکجای آرمانگرایی و 
رویکردِ  ولو سمبوليک کافی خواهد بود که . م اندیشيدن و عملورزی قرار داری

گراف انجماد و بيچارگی خودرا در گذار از حوزۀ تفکر به قلمرو عمل نشانه گذاری 
کنيم . کتله های حزبی و افراد مستقل سياسی نه برمبنای مبارزه و طرز 

اندیشيدن بل بر شالودۀ جنگ زرگری و دشنام پرانی ، نه با دستهای صميمی و 
آدمها و گروه ها ، . به فریاد می آیند" سلحشور "که با بازوهای ُپف کرده و آشنا 

بی آنکه در آبهای زالل اندیشه و اندیشيدن شناور باشند ، به تسخير خرده 
 هویت ،به تبدیل دم بدم هویت و به گسستن از هویت شناورند. 

                           نوبت صد رنگی است و صد ِدلی                                   
 عالـم یک رنگ کـی گــردد  َجلی

مصيبت دیرمانده ، سنگک شدن نگاه هاست و این سنگک شدگی هویت 
سياسی نسل ماست . آواز رعدی است که باران را بشارت داده اما هيچگاهی 

مصيبت دیرمانده منتزع شدن از خود و قطع . به قطره های باران نرسيده است 
 .            است " غرش رعد در آسمان بی ابر " دیگران است یعنی که شدن از 

واژه ها از چشمه سار عقل مان . ما دیریست که در زیر واژه ها فاژه ميکشيم  
.              زا ميزند  فوران نميزند بلکه از زیر پاشنه های خسته و اضطرابات مان 

ستمی .ورده پرتاب می شوند نامهای سياسی از گذشته بسوی آینده دست ناخ
ځنگی ، صدای ، افغان ملتی ، شعله یی ، اخوانی ، خلقی ، پرچمی ، غور

مفاهيم  چسپناکی است که معنای ... عوامی ، مساواتی ، و احزاب جدیده 
سنتی خود را از گذشته بسوی گذشته سرازیر می کنند . این نامها موقعيتی 

روشنفکر زمانۀ ما از سر . است که ازموقعيت زنده در موقعيت مرده سير ميکنند 
غفلت و ناتوانی ، یا با آرمانگرایی و موعظه گرایی ناب خویش مانند مسافر ِ  

نمادین  بر دامنه های فارغبال مهتاب پرتاب گشته است یا بشکلی از اشکال 
و  تبارگرایی. خود را در آبگينه های تباری غسل هویت می بخشد ناتوانی 

شاید یکی از برجسته ترین شاخصه های منورینی باشد که در تحقير زرگری 
عصر عطالت و سکوت ، به جای فریاد و تغير به تشریح بيچارگی و سکوت دست 

                          .                                                          ميزنند 
روشنفکر متشتت در زیر نامهای کالسيک رانده می شود و خود را باالجبار در بی 

ما روشنفکران که خود را در فقدان اندیشه ی زنده و . هویتی هویت می بخشد 
شاید کسی یا صفی پيدا شود و بگوید که ( عمل در زیر تل خاطرات گم کرده ایم 
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کرده ایم ، اندیشۀ ما مانند چلچراغ تابيده تابان است ،برنامۀ ما هنوز خودرا گم ن
ما روشن و چراغ مبارزۀ عملی ماست ، ما در متن اوضاع به حيث یک عدد 

: من ميگویم ! مؤثریم ، تو که این حرفها را ميزنی از مبارزه خسته شده ای 
شنفکر رو) شحنه ميداند آیا که زنجيریانش همسرایان رگبار های شبانه اند ؟

امروز ضربت خورده و پریشان است ، از فکر و از توده و عمل بریده شده است و 
           .                            دربهترین حالت در خود و برای خود زندگی ميکند 

چيز نویسان و روشنفکران امروزینۀ ما آنقدر در فضای شرطی شدن ، قومی 
د که با باز شدن هر دهنی و هر انگشتی ، شدن و دشنام پرانی پرتاب شده ان

ده ها تاپۀ مجهول و غير مجهول بر پشت گردنها ، رایگان می نشيند ، همانگونه 
تاپه زنی نقد تأليف . مجانی بود " مرتجع و اشرار و ضدانقالب " که در سابق تاپۀ 

نيست بل انتقام کشی از مؤلف است ، نقادی جریانات فکری نيست بلکه رنگ 
بسيار شنيده ام و بسيار شنيده اید که احمد بخاطر آن حرف و . افراد است  کردن

آن " است و  محمود بخاطر آن گپ وآن برخوردش " این چنينی " آن ادایش 
!   این است نحوۀ قضاوت های سرسری و غير مؤلد مان . است " چنانی   

ميگردد و روشنفکر که از عمل و زندگی واقعی مردم کنده شود ، بسوی خود بر
این برگشت به خود الاقل  درسه شکل عمده و سه فضای مثلثی  به ظهور 

                                                      :                                  ميرسد
      فضای قومی                                                                                 

                      فضای تحقير دیگران                                                        
فضای به خویش آمدن                                                                           

                                                                                                       
جو مزمنی است که با تمام گستره اش درتنگنای مشت جا گرفته فضای تباری 

بحث من درین مورد روی پذیرش یا رد مسألۀ قومی نيست چون واقعيت . است 
منظور من از فضای . را نمی توان با نه گفتن نفی کرد و با بلی گفتن شکوفا کرد 

رشيسمی است که گفتگوی قومی را در ذهن روشنفکر بسوی قومی ، انا
ما از زوایای گوناگون دچار ابهام و پراگندگی . جنجال و دشمنی تباری ميبرد 

هستيم و یکی از ابهامات ذهنی ما پرداختن به معضلۀ قومی از منظر ناپختگی 
 عدۀ زیادی از منورین ما. تيوریک و شرطی شدن ها و جنگ های زرگریزی است 

با حفظ دستگاه های فکری قدیمی خود ، بطور گسترده درگير تبارگرایی گشته 
تجربه ثابت کرده که عدۀ زیادی از دموکرات تا سوسيال دموکرات ، از . اند 

در مناقشات و موضع ... کمونيست تا تيوکرات ، از ناسيونالست تا هومانيست 
                                   .                  گيری های قومی قلم و قدم ميزنند

بمجردی که بنحوی از فالن قوم فضا آنقدر مشکوک است که اگر یک روشنفکر 
اگر یک ! . را قرائت نماید ، اتومات تاپۀ تباری می خورد " حق اقوام " انحاء مسألۀ 

. در بارۀ بحث اقوام ُدر و گوهر هم بریزد ، تاپۀ قومی ميخورد فالن مليتروشنفکر 
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اینکه کی بر کی تاپه ميزند مهم نيست ، مهم این است که فضا چنين خراب و 
تاریک ساخته شده است ، فضا زهری و بيمارست ، فضا فاقد مکالمات سالم 

فضا از فرط خالی بودن ، خود را با کاریکاتور گفتگوهای تحميل شده . شده است
. پر ميسازد   

ميکند تا قلمها و ایده ها بر اساس بما کمک " فضای قومی " استفاده از عبارۀ 
فضای بوجود آمده فضایی است که . محتوای ارائه شده به سنجش گرفته شوند 

  .      تنفس آدمها را با معيارات تک معنای خود ، در درون خود تول و ترازو ميکند 
برخی از نویسندگان و روشنفکران ما متأسفانه با نوشته های توهين آميز و خود 

، بجای طرح علمی مسألۀ قومی ، به طرح حذف و تحقير دیگران دست پرست 
از همينروست که ما ناگزیر ميگردیم که بحث های جنجالی و بيمارگونه . زده اند 

. مورد بررسی قرار بدهيم " فضای قومی " را درین باب در حوزۀ    

گرایشات ، نگاه ها و سليقه هایی  که درميان صدها پرسش و معضلۀ حل 
بخشيده و برای حل مدنی یا  اولویترا  اشدۀ فکری و اجتماعی ، مسألۀ قومین

درین گرایش برخی ها به حل مدنی و مدرن معضالت می اندیشند و ( خشن 
به ترکيب انرژی های ) برخی هم به حل متشنج و معضله آفرین دست ميزنند 

بی آنکه کتلۀ خاصی ، . خودانگيخته و پاشان به دیالوگ یا مصاف روی ميآورند 
، می بایيست آدمها و قلم ها و صدا های  جریان ویژه ای  مورد بررسی باشد

         .                             مورد نقد و بررسی قرار گيرد  را مختلفی درین فضا
به لحاظ حق داشتن ، هر انسانی آزاد است که نوع نگرش خود را مطابق ميل و 

ه که اما متأسفان. توانایی ذهنی و تاریخی و موقف طبقاتی خود سامان بخشد 
طی این دهه های متمادی  ، مبارزه برای داعيه های قومی به لجن و استخوان 

دربحث ها و کتابها و مقاالتی که تا هنوز در باب . شکنی کشانده شده است 
مسأله تباری شکل گرفته است ، اغلبًا به شيوۀ برباد دهنده ای منتج به 

ق و تسویۀ فزیکی و نقادی در روشنفکر ما به نق ن. درزآفرینی گشته اند 
دشمنی تبدیل گشته است ، نقد تباری بی آنکه از کانال نقد دانشگاهی و نقد 

به همينگونه .بگذرد، در زیر درخت قوم به موعظه خوانی می پردازد .. تفسيری و 
تحول ميکند " پروژگی" به  وضعيت " مسألگی " است که مسألۀ قومی از حالت 
اموریت خود ، یک قدم چی که دهه ها فاصله و روشنفکر بار دگر از اجرای م

.                                                                                           ميگيرد 
در روایت های افغانی خبط نظری هنگامی آغاز می شود که یک روایتِ  بازناشده 

مرجعيت ميرود و این نوع و به دیالوگ و نوشتار نيامده ، بطور سربسته بسوی 
نگاه در شبکه ی نگاه ها و روایت های متفاوت دیگر به یگانه طرز دید تبدیل 

در چنين حالتی است که مطلقيت در قفس های ناشناخته به ظهور . ميگردد 
ميرسد و در زمين این مطلق گویی ها، سلطه جویی و خودپرستی سبز می 
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که سلطه جویی بالقوه اش، بعد از  شود و در سرانجام این ماجرای نظری است
 .              رسيدن به ارگ و ثروت به دگرآزاری و انهدام آزادی منتهی می شود 

قرائتِ  تباری . زندگی کلکسيونی از نگاه ها ، روایات و بازی های زبانی است
یکی از این نگاه ها ، یکی از این اندیشه ها، یکی از این بازی هاست ، بازی ی 

هرکسی که بخواهد روایت و نگرۀ قومی را مبتنی بر . يان بازی های زبانی در م
تأویل ... داده های انسان شناسی ، قوم شناسی ، جامعه شناسی ، سياست 

کند و تحليل آن را در نوشتار نشان بدهد ، بازهم به یک نوع بازی زبانی دست 
... ی و تأویل ميباشد زده است که در مجموعۀ نظام بازی های زبانی  قابل ارزیاب

اما آنچه که عمًال اتفاق می افتد ، بينشی و نگرشی است که زیر نام تبارگرایی 
، تر و خشک را دربر ميگيرد ، این بينش یکنوع روایت از زندگی قومی است که 

نوعی . خود را در حوض زبان و جهيل افتخارات گذشته غسل تعميد می بخشد 
.          شروع می شود و به حرف ختم می شود از نزاع لفظی است که از هجا

                                                                    

" بعد از کودتای ثور بود که در قالب یک " قوم " فراموش نکنيم که رویکرد به جاذبۀ 
کی جی بی و . نظامی  ترسيم گردید  –ی ویرانگر در خریطۀ سياسی "  پروژه

رژیم کابل بخاطر ایجاد درز و شکاف ميان صفوف مقاومت و مردم ، در بين طراحی 
اینبار پروژۀ قومی به شکل . ده ها پروژه به طرح پروژۀ قومی نيز دست یازیدند

در دورۀ خلقی ها ساختار بيرونی این پروژه در . دگری وارد ميدان سياست گردید 
ی این پروژه در ساختار غند ها و کندک و در دورۀ پرچم"  مدافعين انقالب " وجود 

               .                                              های قومی به ميدان آورده شد 
در چوکات خاد و وزارت دفاع رسمًا غند های قومی  و کندک های قومی 

گروپ های مسلح تسليمی و غير تسليمی در زیر چتر قومی . بوجود آورده شد 
تحميق وکار استخباراتی ، شوکت و امکانات سرشار . انسجام ميرسيدند   به

مالی آن جاذبه ای بود که برخی از قومندانهای جهادی را با اتباع شان بسوی 
روسها و ایادی شان با تأسيس غند های قومی بزرگترین جفا را . حود ميکشاند 

. سرزمين انجام داده اند  درعرصۀ ترویج علنی این ایده ، به حق مردم و تاریخ این
مردم داغدار کابل شاهد هستند که قومندانهای تسليمی با غندهای قومی 

شان ، چگونه از فراز شأن و شوکت ، از درون دیکتاتوری های کوچه به کوچه ، با 
مشق ملوک الطوایفی های مسخره ، برای مردم وحشت و تشویش خلق کرده 

                                                               .                          بودند
بجان همدگر تير و "  غرورقومی " سران غندهای قومی نه تنها که در یونيفورم 

تلوار ميکشيدند که گاهی شمشير دوسرۀ شان ، پشت گردن حزب و دولت 
به حيث یک مردم بياد دارند که فالن قومندان . دستنشانده را نيز ميخراشاند 

قومندان بازی های " و در قلمرو  " پروژۀ قومی " قومندان مقتدر قومی ، در درون 
با حرکت چند جانبۀ خود به چی کارهای وحشتناکی که دست نزده " قومی 
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   !.                                                                                          است 
به رقابت " آدمهای تسليمی " ی غندهای قومی ، از یکسو در فضای قومندانها

خونين عليه همدگر دست ميزدند و از سوی دیگر ، با یک چشم با مشاورین 
" و " والی " ارشد چشمک ميزد ند و با چشم دیگر بسيار بسادگی بطرف سينۀ 

. مرمی راکت انداز می انداختند " ریيس جمهور   

روسها در پایان دهۀ هشتاد بود که به پروزۀ سقوط دولت دست نشانده از طریق 
جنرال . اندیشه ميکردند " امکانات قومی جنوب " برضد " امکانات قومی شمال " 

های ازبک و تاجک تسليمی و غير تسليمی را به حيث بزرگترین فرماندهان،  تا 
(  1370آنجا اکمال کردند و حمایت کردند که این جنرالها در ماه های پایانی سال 

را بر شهر تسخير "  استقالل " ن بيرق با حذف جنرال های قوم پشتو) حوت 
شدۀ مزار برافراشتند و در تبانی با تاجک تباران بيروی سياسی  و جنرال های 
ارشد حزب دموکراتيک خلق در کابل ، در تبانی با تنظيم شورای نظار ، موجبات 

                  .                           زوال حزب و دولت نيمه جان را فراهم نمودند 
دیزاین " با سمچ " پروژۀ قومی که بوسيۀ حزب دموکراتيک و روسها برای امحای 

تبارگرایی که در حزب دموکراتيک بطور . شده بود ، خودش را درتلک انداخت 
عبدالوکيل عضو بيروی ( مخفی جریان داشت اینک در شبهای تسليمی 

ينان غير پشتون پيام تسليمی باالنش 1371سياسی و وزیر خارجه در حمل 
رهبری حزب دموکراتيک خلق را در چاریکار به رهبر شورای نظار دودسته تقدیم 
ميکند و جنرال رفيع عضو بيروی سياسی و معاون ریيس جمهور پيام تسليمی 

پشتون تباران با النشين حزب دموکراتيک خلق را در لوگر به رهبر حزب اسالمی 
بطور دسته جمعی  در مغز ) دارد با ادای سالمی نيمه اسالمی پيشکش مي

حزب و دولت تابوت های جوره یی خودرا بر شانه های . حزب ، نمایان ميگردد 
                                            .          قومی تا گورستان انتقال می دهند 

این پروژه بعد از سقوط ثوری ها نيز با جان سختی تمام  در ميان قدرت های 
ظيمی تداوم ميابد ، آن تخمه هایی که در زمين جهاد و مقاومت ریخته شده تن

پروژه سرخ .  بود اینک در مرحلۀ قدرت دولتی بشکل اسفبار به ثمر می نشيند 
                                   .                     به شکل  پروژه سبز بيدار ميگردد 
نشان ميدهند که  1371ن های قومی در تجربۀ خونالود تنظيم ها و قومندا

سرنوشت داعيه های دروغين قومی هميشه از غوغاهای کميک آغاز می شوند 
        .                        تراژیک / کميک . و به تراژدی های خونين خاتمه ميابند 

واژۀ قوم مفهوم زدایی ميگردد و از معنی معمول خود خارج می شود و به متاع و 
ُپت شدن در . زار غير عقالنی تبدیل ميگردد ، هم زهر نما می شود هم پادزهر اب

 :                                                     زیر ساختار قوم  دوسویه عمل ميکند 
پروژه های قومی برای برخی ،زمينۀ شأن و شور و شوکت است ، سنگر هجوم 

طبقاتی ، هویت ملی و سرانجام فرار از  بر رقيبان قدرت است ،گریز از هویت
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هویت هومانستی است و اما برای برخی دیگر ،دژ کوچک دفاعی است ، حوضی 
رفتن . ضيق سازی تنفس و آگاهی است . برای ذخيرۀ حوصله و تنهایی است 

بدنبال قافلۀ قوم بدست آوردن گوشه های نوک تيز هویت است هویتی که بر 
هویت طبقاتی ، هویت ) ولو به بلوغ نارسيده ( هویت دینی ، هویت ملی 

نویسندگان قومی با استفاده از وضعيتِ  مرگبار دانایی به . جنسی غلبه ميکند 
.                                              چکاچاک بيهوده و مصرفی سرازیرگشته اند 

نۀ روش و نگرش قومی چه بشکل یک پروژه باشد چه بشکل یک نگاه صميما
گروهی ، در کشور بدبختی مانند جامعۀ جنگزدۀ ما نه به لحاظ اجتماعی و نه به 

خود را نيافته است و هنوز به حيث یک  مدرنو  مدنیلحاظ گفتمانی ، جایگاه 
هميشه کارکرد ابزاری و پروژه ای خود را . بحث سالم ، به بحث نيامده است 

ان ابطال خونينش را بار بار به پراتيک دیروز و معاصر افغانست. حفظ کرده است 
      .                                                                 نمایش گذاشته است 

گروه های تنظيمی در دهۀ هفتاد بخاطری تا سطح ملوک الطوایفی های خونين 
و بيمار فروکاسته شدند که یکی از عواملش آن بود که در خط قومی انداخته 

ند ، درگيری های تنظيمها زیر چتر قومی بيانگر نوع دیگری از ابطال داعيه شد
. های ابتر تباری است   

اگر یک آدم عادی بنابر دالیل ناشناخته ای ،خود را به لحاظ عملی در  ُپشت قوم  
ُپت ميکند ، معنی خاصی را القا ء ميکند و اما اگر یک قلم بدست ، پيراهن قومی 

.  رفتن بسوی جنگ و تالطم را در مخاطب بيدار ميسازد می پوشد ، معنای 
با " ریيس جمهور  و ریيس حزب" شمشير کشيدن یک قومندان قومی برخسار 

صف آرایی قومی بيروی سياسی و کادرهای عاليرتبۀ استخباراتی و نظامی حزب 
                      .                 دموکراتيک خلق ، تفاوت تيوریک و ماهوی دارد 

تنظيمی و غير تنظيمی ، چپی و راستی ، روشنفکر و ( گروه های سياسی 
که بالذات نمایندگان واقعی طبقات و موقعيت هاهستند بخاطر رونق )کبودفکر 

بخشيدن و پنداندن کميتی خود ، به توزیع برگۀ اتنيک و معاملۀ تباری  سرازیر می 
شوند و زمانی که پای منافع شان در باطالقِ  همگونی قدرت گير ميماند ، توطئه 

و کشتار برون تباری را به بسيار سادگی به کشتار و توطئه های درون تباری 
نمونه های فراوانی طی سی سال وجود دارد که در جنگ های . ( تبدیل ميکنند 

قدرت و ضد قدرت ، تاجيک تاجيک را تيرباران کرده و ازبک ازبک را ، پشتون 
درد ما اینست که به تعبير ). و رگبار برده و هزاره هزاره را  پشتون را بزیر دار

" .                                  دربيداری دچار کابوسيم " داستایوفسکی نشود که 
شاید برای آن روشنفکری که به فردیت و شکوفایی فکری نرسيده است هنوز 

ساطور امير عبدالرحمن  هم  تاریخ و یا ضدتاریخ برایش از تاج گندمی احمدشاه و
آغاز ميگردد . مقولۀ افغانستان در مخيله اش فی نفسه بوسيلۀ شور وظرایفِ  

خراسانی مفهومزدایی ميگردد . همان گونه که دغدغۀ خراسان در حافظۀ 
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هم و غم این گرایش شاعرانه و تخيلی را . تاریخی اش گلوله باران می شود 
پرداختن به مفاهيمی تشکيل ميدهد که از فرط قطعيت و پافشاری به راستين 
بودن راه خویش ، هيچگاهی به دستگاه منعطف و کارساز مفهومی که بتواند 

         .       ارزشهای عقالنيت مدرن و پسامدرن را جذب کند ، تبدیل نمی گردد
حجم نوشته های سرگردان و متناقض این طيف در بی گفتمانی تيوریک خود 

ميماند و اگر " ناسيونالستی " و شگرد و نگرش فلسفۀ مدرن دچار بحران گفتگو 
بدانيم این روایت در زنجيرۀ " کالن روایت  قومی " را روایتی از یک  نگاهیچنين 

با ، ...)دینی ، طبقاتی ، استخباراتی ، ملی ( خرده روایت های متکثر و متفاوت 
در وضعيت سلبی و ابهامات زخمدار وجود اثبات نمایی های سرسختانه اش ، 

و روش شناختی تقریبًا اغلبِ  " روشنفکری " قومی نمایی در ُبعد . گير ميماند 
حتا آنانی . الیه ها و طيف های گوناگون سابقه داران و تازه کاران را احتوا ميکند 

که دیروز با چهرۀ چپ تر از چپ از چهاردیوار زحمتکشان بسوی مبارزۀ آزادیبخش 
ی و نبرد طبقاتی پيش ميرفتند امروز به دليل گم گشتگی گفتمان های زنده و مل

روایت های روشن ، دوباره بطرف جاذبۀ قوم و زبان و اتوریتۀ خانوادگی کشانده 
درین صف بندی  آدمهای . شده و به صوب پسویتۀ غریزی عقب نشينی ميکنند

        .             گردند گوناگون با طرز تفکرات مختلف بگرد جاذبۀ قوم بسيج مي
هيچ تفاوتی نمی کند که یک تبارگرا خود را ناسيونالست مدرن مينامد ، یا 

کمونيست ارتدکس ، سوسيالست تخيلی ميگوید یا  دموکرات ليبرال ، تيوکرات 
هر چه باشد در یک چيز همۀ شان ...  مدنی است یا سوسيال دموکرات نوین 

، صدای تباری است که ميخواهد از حنجرۀ نوابغ  صدای مشترک ميابند و آن صدا
ميخواهد که از . کالسيک شعر ، از تاج و کاله و شمشير سالطين ، شنيده شود 

چرا ما نميتوانيم به درآميزی ! یسنای ماضی ها بگوشهای داعيۀ داران برسد 
خالقانه و راه حل عملی مسألۀ اقوام دست بيابيم ؟ چرا ما بجای اندیشيدن به 

اشيدن بت ها و سنگ های گور خویش مصروفيم ؟ چرا برکالفه های کهنه گره تر
های جدید بار ميزنيم ؟                                                                          

                                                                                                  
برای اینکه کله در یک جهت سير ميکند و طرز نگاه در یک زاویۀ کوچک 

.محدود ميماند   

                            ستيزانيم با هم چون زبان هم  نميدانيم                        
       !                                                                  چه نادان همسرایانيم 

 شيشه هایی از شرنگ رنج آگنده                                                  –روانها 
                                         –سبزه هایی خاکسود از سردی پایيز  –سخنها 

    دک اميد                                                .و دلها چون تهی گهوار های ک
 دگر در باغ دلها جز گياه هرزۀ نفرین نميروید                                               
 سخن از چنگ و دندان بود و هر واژه به زهر آلوده پيکان بود                           
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           مپندارید این فرجام رویشهاست                                                    
 که هر فرجام آغاز است و ره تا بيکران باز است                                          
 اگر رهوار از ره خستۀ پندار ، جز بيراه ، جز تکرار راهی را نميپوید                    

                         چرا آیينۀ اندوه باید بود                                                  
چه نادان همسرایانيم                                                                           

 ستيزانيم باهم چون زبان هم نميدانيم

)               استاد واصف باختری (                                                           
                                                                                                       

در فضای قومی ، قوم یک عدد است نه یک ساختار متداخل، پویا و بعرنج 
درین تلقی برخورد مفهومی به مسألۀ قومی برخورد . فرهنگی و اجتماعی 

به سطح ریاضی و هندسه تقليل داده تاریخ و جغرافيا . آماری است  صرفن
مشکل این طرز دید در طرح معضلۀ قومی نيست ، چون رویکرد به هر . ميشود 

مسأله ای منجمله مسألۀ قومی حق هر پژوهنده و هر مقاله نویس و هر انسان 
است ، بل در یگانه پنداشتن راه حل مسأله است که اندیشه را بطرف مرجع 

                     ..                      شدن و کالن عدد شدن و خطر سوق ميدهد 
اکنون که فضا ویران شده است و هرکس ميخواهد خودرا در زیر چتر قومی هویت 

نگاه صرفًا قومی به مسایل . ببخشد ، کار روشنفکری را مشکل ساخته است 
اجتماعی آن بالیی است که نویسندگان چنين گرایش ها را بر اساس فلسفی و 

سلطه جویی و خود کالن بينی " ابطال گفتگو ها و نگرش های متنوع به ایستگاه 
،  اقليت و اکثریتميبرند و به دليل معتاد شدن به سنجشگری واژه های " 

در طریق وسوسه های مبهم مفهومی و غرق شدن زبان الغراز و زبان چاق 
  .  تبدیل ميکنند " روایت کالن عددی " غبار های شبيه فلسفی ، ایدۀ خودرا به 

پروژه یی شده است ما ازین دریای  قومو  زباناز وقتی که رویکرد ما به مسألۀ 
گل آلود ماهی زنده و سالم نگرفته ایم و هر چه بدست آورده ایم ماهيان مرده 

ما بجای استفاده از زبان . کمک کرده ایم ما هميشه به خت کردن آبها . بوده اند 
. برای برپایی دیالوگ های سازنده ، به خود زبان به حيث یک موضوع پرداخته ایم 

انرژی را در کشف این مسأله ضایع کرده ایم که دری خوب است یا پشتو ، 
کدامش زبان ملی است و کدامش زبان رسمی ؟                                        

" که  " زبان تجسم مادی تفکر است " فالسفه داد زدند و تعریف ها آفریدند که 
زبان متن است و هيچ چيزی خارج از متن " که " هستی در زبان شکل ميگيرد 

زبان دستگاه نشانه هاست و تصویر واقعی اشياء " که " نميتواند معنا پيداکند
که " بازی دیگر ارجحيت ندارد زبان بازی زبانی است و هيچ بازی بر " که " نيست 

زبان ابزاری برای انتقال " که " زبان شهریست پر از معماری های گوناگون " 
       " .                                                  تجربه ، آگاهی و تفاهم است 

زبان تخت یک وجبی ،استالف نيست بل دره های پيچاپيچ و دریاچه های غلتيده 
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زیر تخته ها و دامنه های خروشانست ، زبان تخته سنگی در زیر تربت ميترالم در 
زبان گسستگیِ حوض . و اکبرخان نيست ، امواج گندمزار و زیتونزار جوشانست 

قطع منارۀ جام و فارم هده و . بابر و آسمایی از دریای کابل و کوه بابا نيست 
زبان . و آی خانم نيست  زادگاه سيدجمال الدین از خاطرۀ مندیگک و سلسال

ترکيب و تجالی نعره ها در آشنایی و ارتباط دستهاست ، برسميت شناختن 
     ....                                چکامه های مرتبط با زمزمۀ چشمها و قلبهاست 

" .                                 زبان خانۀ کوچک یا کالن هستی های متکثر است " 
،لباس  قومرا مانند مجسمۀ  زباندیست که در خطۀ زخمی ما پيکر ولی چن

زبان از هستی انتقام ميکشد، هستی را تکه تکه ميکند . عسکری پوشانده اند 
. شعور تپنده ر ا الشعور ميسازد . معماری های چندین نقش را ویران ميکند . 

زبان به ابزار . شود زبان از کارکرد ارتباطی تهی ساخته می . زبان از متن ميگریزد 
زبان به حيث یک بازی در کنار بازی قدرت و .خشونت تبدیل ساخته می شود 

زبان مانند . زبان در جنگ زرگری به زبانيت ميرسد. روابط قدرت جابجا می شود 
به زبان که فی . شمشير عتيقه ای برای تسخير ثروت و اقتدار پرتو فشانی ميکند

ی است ، کارکرد تلواری و سياسی داده می نفسه غير سياسی و غير طبقات
زبان در کشور ما برای گفتگو و مکالمه و اقناع بکار نميرود بل برای موزیم و . شود 

تاقهای بلند پرورش ميابد و مانند تخم ماهی برای رویاندن جنجال در زیر آبها 
زبان برای توليد متن و نوشتار شکل نمی گيرد بل مانند . نگهداری می شود 

القاب سلطنتی برای غرور بخشيدن و افتخار آفرینی بر گردن های گوشتآلود 
. زبان از بی زبانی و فقدان کاربرد سالم طوق لعنت گشته است . آویزان ميگردد 

ما گنگ های خوابدیده که قدرت تکلم و نوشتن را از دست داده ایم ، ار الل بودن 
                                                      .           خود تيغ و تکبير می چينيم

واژه ها . واژه ها از جاذبۀ ارتباطی و زمينه های معين کاربردی بریده می شوند
جنگ . ظاهرًا همه چيز می شوند و زندگی و خوشبختی واقعی انسان هيچ چيز 

واژه ها و مقوالت بدون اعالن آغاز یافته است .                                            
، )سهراب با رستم(افغانستان جوان با خراسان پير کشتی انداخته می شود 

خوشحال خان و ماشوخيل را با سنایی و . موجود را در غبار ناموجود می آرایند 
مولوی به دویل گاه تاریخ ميبرند ، بر شانۀ الغ بيگ و نوایی با شمشير شاه 

جرقه و  چکاچاک ميریزند، قصر شاه زمان و  محمود و تفنگچۀ وزیراکبرخان ،
دارالمان را بوسيلۀ قلعۀ صفاری و غزنوی تسخير ميکنند ، زبان گنجوی را در زبان 

بی آنکه مقوله ها خودشان آگاه باشند به نيابت شان ، نبرد مقوالت ... علم گنج 
                              .                                                   آغاز یافته است 

هر قومی با زبان ویژه ای تکلم ميکند ، همان گونه که هيچ قومی بر قوم         
دگر برتری ندارد ، هيچ زبانی بر زبان دگری نمی تواند به لحاظ سياسی و 

                      .          سرکاری ادعای برتری خواهی و ارجحيت داشته باشد 
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تابانی از درون غم و غبار بگوش ميرسد که دری زبان حق ندارد با قطار ناله ی 
کردن چهارصد شاعر صله گير و غير صله گير غزنوی از زبان پاميری و پشه یی 

باج ستانی کند ، پشتو زبا ن حق ندارد که با شعر رحمان بابا دهن زبان بلوچی را 
تيمور را بر سينۀ زبانهای بدوزد و ازبک زبان حق ندارد که مجسمۀ زبانی امير 

اگر . اگر گذاشته شود زبانها در کنار هم کنار می آیند . زورآور و کمزور برافرازد 
             .               گذاشته شود زبانها با هم باعالقه و عشق تداخل ميکنند 

زبان مجموعه ای از کلمات است . بکاربرد کلمات یعنی شبکه ای از معنا های 
معنا را در وت ، و این گوینده و شنونده یا خواننده و نویسنده است که متفا

جابجا ميکند نه اینکه معنا در واژه ها قبًال بطور جاودانی ریخته شده باشد، کلمه 
معنا ، تداعی و تفسير کلمه به این هم مربوط نمی گردد که مخاطب تاجيک 

.              رد برميگردد معنا و تداعی و تفسير به موقعيت ف...است یا پشتون
به لحاظ احساسی ، عاطفی چه تفاوتی دارد ؟ این دو کلمه  ړهجگبا  جنگواژۀ 

و ادراکی چه معنایی را ارایه ميکند ؟ مشت و لگد است یا تقابل هستوی ؟ رقص 
شمشير است یا سکاد و بی پنجاو دو ؟ هرچه باشد آیا نشاط آوراست یا اندوه 

بسته به این است که مخاطب در چه موقعيتی در  ړهجگ آفرین ؟ معنای جنگ و
اگر کلمات . چگونه کار ميکشد  ړهچه زمينه ای قرار دارد و از واژۀ جنگ یا  جگ

 –انگليس و یا جنگ افغان  –در فضاو روایات جنگ افغان " ړهجگ" و " جنگ"
که گوینده یا شنونده برایش ميریزد ، در ذهنش  معناییشوروی مستقر باشد ، 

تداعی می شود ، منوط به موقعيت شخص است ، اگر این گوینده و شنونده در 
برایش   ړهوضعيت عدالت خواهی و مقاومت قرار داشته باشد واژۀ جنگ و جگ

" تقابلی است زیبا ،عادالنه ، غرورانگيز و نشاط آفرین ، و اما همين واژه های 
مستقر  1371تنظيمی  اگر در جای دگری مثًال در جنگ های"  ړهجگ" و " جنگ 

شود ، تداعی و تفسير و معنایی که گوینده و شنونده ی عادی و متفکر درآن 
     .                                  زشت ، انسان ستيز و اندوه آفرین است : ميریزد 

نيست که حس و  ړهجگو واژۀ  جنگپس گناه از پشتو بودن و دری بودن واژۀ 
بطرز متفاوتی دگرگون ميکند بل این وضعيت و حاالت  آگاهی و عاطفۀ ما را

اگر از مکناتن و جنرال . ماست که به کلمه ، معنای متکثر و متفاوت ميبخشد 
گروُمف بزبان روسی و انگلسی پرسيده شود که جنگ یعنی چی ؟ این 

موجودات دوپا بر مبنای حس و عاطفۀ خویش ، در واژۀ  جنگ معنای خودرا ، 
  ".    زشت ، نفرت و سرافگندگی " خودرا  ميریزند که می شود تداعی تجربی 

پس " معنای واژه کارُبرد آن است معنی یک کلمه را وقتی می فهميم که نقش 
آن را در بازی زبانی آن بشناسيم و از سایر کاربرد های آن تميز دهيم "             

                                                                                                       
)ویتگنشتاین (                                                                            
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، چندیست که در سدد کشف واژه های ین فضای ميخی روشنفکر بيچارۀ ما در 
اصيل مصروف است و حل و فصل مسألۀ زبان ها را از ماموریت امروزینۀ خود 

ميداند به این گمان است که دیگر همۀمسایل را حل کرده است و یا حل تمام 
یک ایسم زیباشناسيک دیگر بر ذخيرۀ . معضالت مربوط به حل قضيۀ واژه هاست 

                                            . واژه ایسم : يگردد ایسم های مان اضافه م
در حوزۀ زبانشناسی " انقالب چامسکی " واژه ایست تالش ميکند که بر مبنای 

:                      افغانی یا افغانستانی ، نصاب و کاربرد واژه ها را علمی تر کند 
                                                                                                      

افغانسان یا خراسان ، پتان یا افاغنه ، پوهنتون یا دانشگاه ، شيندند یا 
واژه ها و کلماتند و ...  سبزوار ، درملتون یا دواخانه ، افغان یا افغانستانی 

در خود پنهان ندارند و از بخودی خود هيچ معنا ، افتخار و غرور مستقالنه ای را 
اینروست که هيچ کسی نميتواند اثبات کند که واژۀ دانشگاه ،خوشرنگتر و زیباتر 

و غرورانگيزتر از واژۀ پوهنتون است و کلمۀ افغانستان پرمعناتر و جالبتر و 
افتخارآميز تر از کلمۀ خراسان است ، مقولۀ افغان تهی از مفهوم و معناست و 

 .                          ی مملو از مفهوم و تجالی زیبایی و معنا اصطالح افغانستان
کسانی که آغشته در خشونت زبانی هستند گمان ميکنند که اگرخود را 

افغانستانی یا افاغنه بناميم باز در آذربایجان و قونيه و سمرقند، گنجوی و رودکی 
و مشکالت فرهنگی و و مولوی در کنار چارمقاله نویسان دلير ایستاد می شوند 

اگر خودرا پتان . اقتصادی و جيوپولتيک مان در چارسوی دریا برطرف ميگردد 
بناميم غرورهای گذشته بيدار ميگردند و باز یک مليارد هندی سانسکرتی و معبد 

نشين و درمسال رو  را مفرس ، باج ده ، مسلمه و پتانيزه ميکنيم و در کوچه 
"  و " طلسم حيرت " گيتانجلی رابندرنات تاگور های دهلی کهنه و بمبئی بجای 

اگر تسميۀ زرهی . سبز می شود " دروازه های بستۀ تقویم " و " مثنوی معنوی 
افغان را بپوشيم و با ساطور و شمله و تبرزین تاریخی به حرکت بيایيم از یکسو 

در  پشتونستان و بلوچستان را تا دماغۀ ابحار زیر نگين مياوریم و از سوی دیگر
کوچه های پنجده و خجند و عشق آباد شعر و شمشير نياکان را شجاعانه ترویج 

        .                                                                                 ميکنيم 
من نميدانم که روشنفکر ما ميخواهد که دگر چی شود ، چه چيزی از بدبختی و 

با این نگاه . و مادی مانده که در آینده بسر ما ابابيل وار ببارد خانه خرابی معنوی 
های سرسری و غلط هم واژه و هم معنا و هم مفهوم و هم  عقل خود را برباد 

" در کردار اجتماعی خود " این ما هستيم که در زمينه های معين و ... داده ایم 
این ما . يت می بخشيم مطابق به حاالت متفاوته به واژه ها معنا ، شکل و جذاب

هستيم که معنا را مبتنی بر ذوق و شکل های زندگی خود ، در واژه ميریزیم . 
    .                                    بی خبر بودیم از حال درون : افسوس و حيف که 

وقتی که مردم لب و حنجره نداشته باشند ، وقتی که نان و خنده و آرامش 
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ادی و رفاه و انگشت نداشته باشند ، محيطی برای شکوفایی نداشته باشند، آز
ذهن و پرورش قلب نداشته باشند، شکل های زندگی شان پوشيده و پاشيده 

چه فرق ميکند که خطۀ شان ... باشد ،روز خوش شان بمباران و انتحاری باشد 
 افغانستان ناميده شود یا خراسان یا هزارستان یا بلوچستان یا پشتونستان یا

وقتی که جوانان این خطه بجای اکيسژن و آزادی ، دود و ! زخمستان 
سرکوفتگی تنفس ميکنند ، بجای درخشش آینده ،بر پيشانی شان زخمهای 

گذشته حک مانده است، چه فرق ميکند که بر پيشانی یک توته سنگ ، 
وقتی که مردم بوسيلۀ طيارات امریکایی در !  پوهنتوننوشته شود یا  دانشگاه

یز آباد سربه نيست می شوند ، بر مزار گور شان شيندند بنویسيم یا سبزوار عز
؟ مهم این نيست که این یا آن کلمه چه معنا دارد مهم این نيست که این واژه 

بهتر است یا آن واژه ، مهم این است که چه کسی برای چه مقصدی از این واژه 
.استفاده می کند   

!قلمها و قدمها   

ن  نيارد  گـل  بباغنام  فــروردی  

 شب نگردد روشن از ذکر چراغ

 تا قيامت صـوفی ار می  ميکند

 تا ننوشــــد باده مستی کـی کند

این انسان آگاه ، متفکر و فراقومی است که در زمينه های معين اجتماعی با  
نوعيت کنش خود به کلمات جان ميبخشد و از واژه ها کار ميکشد نه اینکه خودرا 

 .                          به حيث ابزار بی جان در بردگی واژه ها ته نشين می کند 
اهی های طالیی و خالدار ميگيرند و توده سروران از ميان آبهای تيره و مبهم م

های شق شق شده و محکوم مانند هيزم در زیر کرایی ها ی معلق ، دانه دانه 
نخبگان در ميان جنگ واژه ها فاژه ميکشند و رده های پایين در ميان . ميسوزند 

چرا حنجره داران و واژه گرایان بجای سر فرودآوردن . جنگ فاژه ها واژه می شوند 
آدمهای دره نشينی که تاهنوز یک لقمه نان را بدون تفکيک زبانها و  به

قومها،شکم سير نخورده اند ، فرود نميآورند ؟ چرا حنجره داران پنجره سازانند ؟ 
چرا از ميان صدها صدا و هویت ، فقط از صدای زبانی و تباری برميخيزند ؟ چرا 

 واژه ایستها ار واژه فاژه ميسازند ؟

له در  یک زمينه مستقر می شود و  طرز نگاه در ضلع یک برای آنکه ک
.مربع و یک مثلث محبوس ميماند   
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  ای افغانه ځه چه جنگ و جدل بس کړو                                                    
 د ځانونو وژل بس کړو

                       ښتون د هزاره مور د ازبک مور                                      د پ
  زما مور ده او ستا مور دافغان مور ده                                                       

د زامنو سره زخمونه یی شریک دی                                                         
                               د زخمونو د دردونو فریادونه یی شریک دی                 

   دبلوچ نورستانی مور د ایماق مور                                                          
 زما مور ده او ستا مور د افغان مور ده 

ښتون تاجک ازبک او هزاره او تول قامونه                                                   پ
   !                                          ان په نوم افغان ملت کښی راته وایه د یو افغ

         لومړی یمه افغان بيا مسلمان یمه ښه پوه شه                                  
 مسلم نه مخکښی ته افغان هویت کښی راته وایه

)هاشم زمانی   (                                                    

بخود می گفتم این مردمان مقتدر که با این گستاخی و جسارت کتابهای مرا " 
می سوزانند و از بين ميبرند آیا با این عمل خواهد توانست اميدواری و اعتماد مرا 
نيز دچار نيستی و نابودی سازند ، زندگی و شهرت من بدست اشخاصی افتاده 
بود که می خواستند با کمال قوا از باقی ماندن اسم من نيز جلوگيری نمایند و با 

گان از دفتر خاطرات مردم محو این ترتيب در حالی که زنده بودم نام من مانند مرد
)  25روسو ، تفکرات تنهایی ، ص " ( شده بود   

شاید تحقير . شکل ميگيرد جنگ زرگری  درچوکات " فضای تحقير دیگران "  
همدگر یگانه امکانی است که در شبکۀ نوشتن و مبارزه ی کاغذی و الکترونيک ، 

رنت و جو هار شدۀ قدرت در امروزه از برکت انت. برای روشنفکر باقی مانده است 
من خوشحالم که از . افغانستان ، اینگونه مشت و یخن شدن ها ُمد شده است 

برکت بی ارتباطی  روشنفکربا توده ها ، توده از این گونه سقوط های وحشتناک 
ما آنقدر بدبخت و بيچاره شده ایم که توان دیالوگ . روشنفکرانه  خبر نمی شود  

دیده ایم و شنيده ایم که در ده ها و صد . از دست داده ایم  را بمفهوم واقعی آن
ها جلسه و گرد هم آیی های سياسی ، بجای رسيدن به تفاهم به پدرود 

                                                        .                    دایمی رسيده ایم 
از طریق ادای تلویزیونی هر کس هرکسی را که دلش خواست با قلم مستعار و 

دیده .داخل شدن درین فضا هيچ دردی را دوا نميکند . و رادیویی سيلی ميزند 
ایم و شنيده ایم که بسياری آدمهای صاحب قلم و صاحب عزت و آبرو از طرف یک 
مستعار نویس بيمار و ميان سویه یا بی سویه مورد استنطاق و تحقير قرار گرفته 

م با درک آبروی قلم فقط گفته است که به جواب نوشتن ، اما فرد زیر استعال
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         .                                                                            نمی ارزد 
وقتی یک انسان سرفراز توسط یک انسان مجهول مورد حمله قرار ميگيرد ، 

ت بين جالد و قربانی ، معنایش این است که در فضای بيروبار روشنفکری تفاو
یک دلقک مستعار نویس که درتمام . تفاوت بين حقيقت و دروغ از بين رفته است 

زندگی روی خودرا از ترس و بی شيمگی لچ نکرده است ، از تاکوی های وجدان 
به سوی کسی که با او به لحاظ نظری و روشی موافق نيست به تعرضی از نوع 

                                                             .     دست ميبرد " بوف کوری "
از طریق قلم ، به اینجا خاتمه پيدا نمی " تحقير و سرکوب دیگران " اما داستان 

کند وقتی جناب الف با قلم خود ُجل و پستک آقای ب را بتاراج ميبرد ، آقای ب نيز 
ناب الف را  به بيرون پرتاب با استفاده از نوک قلم ُجل و پوستک هفتاد پشت ج

ميکند ، محمود نيز از " سرکوب " وقتی احمد از یک تلویزیون محمود را . ميکند 
انرژی هاست . تلویزیون دیگر سرباال کرده احمد را جواب دندان شکن ترمی دهد 

! که به اینگونه زیر نام مبارزۀ قلمی به هدر ميروند نازنين   

نقد خود به سرکوب دیگران روی می آورد ؟ چرا  چرا روشنفکر بجای روآوردن به
قلم بدست بجای تحقيق در بارۀ علت بدبختی های جامعه ، به سالخی جامعه 
دست ميزند ؟ چرا روشنفکرانی که بر غندی های خير نشسته اند ، از سرکوب 

 همدیگر لذت ميبرند ؟  

موج ی و آیين عيارفضایی است که در بسترعقل نقاد فضای به خویش آمدن 
عقلی که عامل شکست را تراکم نااندیشی دانسته و در سدد درست . ميزند 

عقل نقاد وقتی شکل ميگيرد که عقل سالمی وجو . اندیشيدن بر می خيزد 
                                                                          .    باشد  داشته

ریانات و مغز های تازه را بوجود می آورد ، جامعه یک پدیدۀ پویاست ، هميشه ج
نسل جدیدی از . اگر چنين نمی بود ، تکامل و ترقی معنای خودرا از دست ميداد 

و آگاهی  هتجرب. متفکرین و نویسندگان در کشور ما در حال رویيدن است  
روشنفکران دیروز و امروز ميراث ارجمندی است که باید به نسل تازه انتقال گردد 

گر ما نتوانيم این ميراث را بشکل صادقانۀ آن انتقال ببخشيم ، بين دو نسل یک ا. 
. خالی تاریخی بوجود می آید که کاروان ترقی و تکامل را به عقب سوق ميدهد 
هنوز برخی از وطنداران ما با مقاالت و کتابهای شان ، نشان داده اند و نشان 

وجود دارند که نه تنها فکر و ذکر  ميدهند که هنوز آدمهای عاشق ، دلير و آگاهی
شان بر محور زبان و قوم و جنگهای زرگری و تحقير دیگران نمی چرخد که با 
نوشته های عالمانۀ شان ، نقش تحول دهنده ای را در مسير حرکت ملی و 

وقتی که من از فضای بيمار . نهضت دموکراتيک افغانستان ایفا کرده و ایفا ميکنند 
حرف ميزنم  مقصدم این است که حجم نوشته ها و آثاری  و عاطل روشنفکری

که با معضل زبان و قوم ، درگير بوده و درگير هستند و حجم نوشته ها و 
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کتابهایی که با دستبرد به قلم به توهين و تحقير دیگران پرداخته و ميپردازند به 
مراتب بيشتر است از حجم نوشته و کتابهایی که برای یک حرکت سالم  

متن های بدرد بخوری که با . وهشی ، روشنگرانه و روشنفکری بکار می آید پژ
عصر بوق و بربریت خداحافظی کرده اند ، و آگاهی های زمانه را نقادانه در خود 

جذب کرده اند ، سرانجام با تمام دشواری ها راه خودرا در ميان نسل جوان 
وند با توده ها ،بشارت کشور باز خواهند کرد ، نسلی که جنبش فردا را در پي

                                                                .                         ميدهد 
آری ، درفضای زهرآلود فکری ، مغز ها و قلمهایی وجود دارند که با امتناع از ورود 

تجارب و  در فضا های خنثی و مزمن ، ماموریت خودرا درک کرده و با جمع بندی
توليد آگاهی های تازه بيرق خونين روشنفکری افغانستان  را در وجود صورتبندی 

               .                           های گفتمانی ، به وارثان فردا پيشکش ميدارند
این تثليث فضایی در فرهنگ موجود روشنفکری ، در کلتور بحران تباری ، در 

موقعيت های ... اق زرگری و عقل نقاد و خوداندیش وضعيت عطالت و الف و پت
برجسته ای استند که بسياری از شخصيت ها و نيرو های سياسی بی آنکه در 

مورد این گرایشهای فضایی بطور علنی یا مستعار چيزی بگویند یا چيزی بنویسند 
، در کردار سياسی خود بطرف جنگ زبانی و نبرد های ناخواستۀ قومی و تحقير 

آفت و بحران آنقدر دستکاری . کنایی  و به خویش آمدن ، درگير ميگردند  های
شده و آنقدر عميق و هار ساخته شده است که از روشنفکر مارکسيست و 
ليبرال تا شریعتی گرا و سيد قطبی ، از اصالح طلب برنشتاینی تا نئو ليبرال 

فوکویامایی ، از مدرنيست انکيزسيونی تا سنتی مدرن نما ، بشکلی از اشکال 
بدبختی روشنفکر افغان . در خط زبانی و قومی و تحقير دیگران غوطه ميخورند 

روز بروز عميقتر ميگردد و ذهن ما بدون اندیشيدن  به خود ، به حيث موضوع و 
در پرانتيز به عرض ميرسانم که . متاع ، برای اندیشيدن دیگران به مصرف ميرسد 

م شده را در داخل هاللين بخاطری نمی آورم  که من برخی از واژه ها ی ایس
!ندارد حاجت به هاللين نگاری ميدانند و همگی   

قطعيت در اندیشه و مرجعيت در روش ، عالقۀ دروغين به گفتگو و کنار آمدن ، 
توطئه چينی و ضربت زدن به رقيبان ، عدم برخورد انتقادی به فکر و سازمان 

ه گی با دیگران ، گرایش به منابع قدرت و خودی ، نفی دربست و پهلوان پنب
سرانجام مهمتراز .... ثروت، چاکر زدگی و گرایش به چاکرمأبی فکری و عملی و 

همه اینکه صميمانه و آزاد نيندیشيدن و اندیشه ها را به متن های مؤلد تبدیل 
نکردن ، از شاخصه های کارکردی اغلب کسانی است که فعًال زیر نام روشنفکر 

به سویۀ فردی و گروپی به تراشيدن سنگ های گور ) و راست و ميانه چپ ( 
اگر چنين نمی بود ما در دهۀ اول قرن بيست و . خود و دیگران مشغول هستند 

؟!یکم مانند دهۀ اول عصر پيشا شمس النهاری زندگی نميداشتيم   
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کسانی در یک کشور مسلمان به کشف ُامت مسلمه سرگردانی ميکشند و 
ز در یک کشور عریان طبقاتی به کشف دوستان طبقاتی و دشمنان کسانی ني

طبقاتی انرژی ميریزند. دوست شخصی و طبقاتی را از روی خط کشی های قبًال 
تدوین شده و سوابق سرخ و سبز ، مالقات ميکنند و دشمن شخصی و طبقاتی 

را نيز از درون کتابهای قرمزین و تاق مانده، شناسایی کرده و دربرابرش نه با " 
این . که با سالح ناموجود خاطره ها صف انگيزی ميکنند " سالح موجودِ مادی 

بيانگر داوری نيست بلکه بيانگر پيشداوری است ، بيانگر " گرایش بقول مارکس 
" آینده نيست بلکه بيانگر گذشته است   

و در در جامعۀ ما گناه از کتابها و اندیشه ها نيست بلکه گناه در ناتوانی خودما 
چون روشنفکر افغان یک روشنفکر . شيوۀ مصرف کردن خطوط و اندیشه هاست 

نقص روشنفکر در برخورد . مصرفی است و به توليد فکر کشانده نشده است 
همانگونه که ما طی دو سدۀ اخير . خالقانۀ تطبيقی با تفکرات گوناگون است 

صنعتی و خوشبختی  نتوانستيم از فزیک و کيميا و ریاضی به نفع تحوالت بزرگ
انسان این سرزمين کار بکشيم به همان ميزان حتا بدتر از آن نتوانستيم از 

استفادۀ چاره ساز ) سياسی ، فلسفی و اقتصادی ( مکاتب فکری دو سدۀ اخير 
درین مورد از مارکسيست و  سيدقطبی تا ليبرال دموکرات و  . و نقادانه نمایيم 

ات تا ناسيونال سوسياليست ، در سيه چال شریعيتی گرا ، از سوسيال دموکر
روشنفکر ما عاشق فهرست ها و مؤخذ های خارجی . مصرفی زندانی مانده اند 

است و از منابع و مأخذ های وطنی برای آن ميگریزد که بهترین تعریف را برایش 
: نوشته اند   

کار می  سرش، از به جای پاروشنفکر موجود جانداریست که برای راه رفتن ، "
بر آن .او به مثابۀ یک فرد ، قد می افرازد و هوای خویشتن خویش را دارد...گيرد

است تا خویشتن را و پيرامونش را به وسيلۀ دیدگاه روشنفکری خویش در یابدبه 
می شود و  بيگانه یی بدلمی پاگذارد؛ به   این گونه مرز های همانندی را زیر

 موعظهش به شدت با فریاد ها و هياهوی اما کردار .را می پذیرد تبعيدخود 
او که ... گرانه اش در تناقض قرار دارد و همآهنگی الزم را برقرار کرده نمی تواند 

داشت به صورت دایم ،در جدل با تضاد های   اکنون شخصيت دوپاره یی ،
»  درونيش باقی ماند   

)       استاد بهاوالدین مجروح (  

                                                                         به کله رافتن              
بيگانگی ازخود                                                                                     

        موعظه گر بی عمل                                                                      
تبعيد و جدا از مردم                                                                               
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اشد که بطرز درخشنانی شهيد مجروح شاید یکی از اولين نویسندگان افغانی ب

حاال نيز روشنفکر . روشنفکر افغان را در ابعاد ذهنی و اخالقی تشریح کرده است 
بسياری . افغانستان از هر جنسی که باشد همين تعریف باالیش تطبيق ميگردد

ها با بيگانگی از خود ، عالقه ای به شنيدن حرفهای پيشداورانۀ شهيدی از 
ميخواهند که صدایی در حوالی لندن  از نشيبگاِه   ندارند و" گورستان پشاور "
: بگوش شان زمزمه شود " گورستان هایگت "  

اگر انسان ، انسان باشدو روابطش با دنيا روابطی انسانی،آنگاه می توان " 
اگر بخواهيم از .عشق را فقط باعشق ، اعتماد را با اعتماد و غيره معاوضه کرد 

هنر لذت ببریم ، باید هنرمندانه پرورش یافته باشيم ، اگر می خواهيم بردیگران 
هرکدام از روابط ما . تشویق دیگران باشيم تأثير گذاریم ، باید قادر به برانگيختن و 

با بشرو طبيعت باید نمود ویژه ای باشد که با ابژه های اراده و زندگی فردی 
اگر عشق می ورزی ولی ناتوان از برانگيختن عشق . واقعی مان منطبق باشد 

هستی یعنی اگر عشقت ، عشقی متقابل نمی آفریند ، اگر با نمود زندۀ خود به 
می عاشق ، محبوب دیگری نمی شوی ، آن گاه عشقت ناتوان است و عنوان آد

"این عين بدبختی است   

اما اگر                                                                                          ...  
            سراسر  کوچه ام را سر راست                                                   

    و سراسر سرزمينم را همچون کوچه یی بی انتها بسرایم                          
   .                                                                       دیگر باورم نمی دارید 

                        سر به بيابان می گذارید ؟                                              
پل الوار                                                                                              

                                                                                                      
تجربۀ خود ما ،از چپِ  چپ تا راست راست ،که  در تاریخ مبارزات سياسی ملل و

به لحاظ عملی سرو ته یک کرباس می شوند ، به علت عدم توجه به جوهرۀ 
از توده " تبعيد خود " ، نداشتن پراتيک روشن و چاره ساز با "موعظه گرایی " نقد،

های مردم ، در قلمرو قطعيت و سلطه جویی  به آن جایی رسيده است که نه بر 
تجربه نشان داد که در شرایط بحران . بل بروی دیوار به کله راه رفته است  زمين

و بی پناهی ، فاصله بين چپ و  راست  زایل ميگردد و مبارزۀ ملی و طبقاتی در 
. سراشيب مواضع صرفًا تباری و جنگ های تحقيرکننده و زرگری فرود می آید 

وکرات ریشدار ریشش را کمونيست ریش ميماند و پکول و دستار می پوشد و تي
اگر راست برای . ميتراشد و خودرا در خریطۀ دریشی و نکتایی زندانی ميسازد 

نجات خود از بی هویتی به آسياب قوم سرازیر ميگردد ، چپ هم برای یافتن 
. هویت به گرایشات زبانی و قومی و جنگ های زرگری فرو ميغلتد   
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شته است ؟چرا مرز بين این و آن گرایش فکری مخدوش گ  

 چرا مرز های طبقاتی با غوغای قومی ماستمالی می گردد ؟

فرو ميریزد ؟" اخوانی " و یک " پرچمی  -خلقی " چرا مرز ميان یک   

چرا تفاوت بين یک روشنفکر و یک مبارز با یک چاکر و یک جاسوس گویا ازبين 
 رفته است ؟

 چرا انگره ها و سنگره ها لحظه به لحظه جا عوض ميکنند ؟

 

و کسانی هم زیر نام  طبقه و دین ، دگری زیر نام زبان و قوم یکی زیر نام 
بسوی نفی روایت ها و نگرش های برون ازخود،  جامعۀ مدنیو حقوق بشر 

بجای شکوفایی و . بجای رفاقت زبانی خشونت زبانی را ترویج ميکنند . روانند 
بجای رفتن بسوی  .تلفيق اقوام ، جدایی و عقب ماندگی را انتشار ميدهند 

بجای . حنجرۀ طبقات فقير به سوی تصویر فقر و زمزمه مسرور می شوند 
رسيدن به خوشبختی توده های مسلمان به تاراج و بدبختی مسلمان دست 

                                                                          .                  ميزنند 
ی کلکسيونی از روایات و بازی های زبانی نيست ، بل هر کدام برای اینان زندگ

این مسافران سرگردان ، در زمين یک روایت و یک بازی و یک نگاه قدم ميزنند 
.                                         آری قدم ميزنند منتها با چوب های زیر بغل  

يت زمان و مکان عيار شاید کسی بياید و اعتراض کند که توقع را مطابق ظرف
در جامعه . بحث من اشاره به آن نکاتی دارد که از دست مان پوره است . نمایيم 

ای که نه رنسانس را دیده و نه روشنگری را پيموده و نه با تفکرمدرنيته خوی 
گرفته ، افزون برآن ميراثهای خشن و غير مدونی نيز از تفکر و عمل سياسيون ما 

نيروی سامانيافتۀ سياسی اش بيکارگی و بيگانگی خودرا  اگر. بجا مانده است 
مانند ملت های پویا و بارآور ، در درون چشمه های زالل آگاهی و عمل نشویند و 

با دورشدن از سلطه خواهی و قطعيت ، بدور از تحقير و نفی دیگران ، طرز نگاه 
یکبار که صد نه  خود را از انکار ساده لوحانۀ گفتگو ها و تفاوت ها پاک نسازند ،

خاصتن طيف هایی که خودرا روشنفکر و منور و مفتی می انگارند و ( دگر اگر بار 
جيب های خالی خویش را به نيابت طبقات زحمتکش ، بجای امت مسلمه ، به 

به قدرت سياسی و گوشه ) نمایندگی از اقوام مظلوم یا قوم کالن می افرازند 
چيزی جز تداوم غيرکشی و جيب پرکردن و های روابط قدرت جابجا شوند بازهم 

استمرار بربادی و انقياد و استبداد نخواهد بود ، بازهم  چيزی جز دست ها ی 
بازهم جوی کندن است . گدایی را پيش روی خارجی ها بناف گرفتن نخواهد بود 

.برای جاری شدن شط آه و شط خون   
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و " مارکسيست " اگر به فعليت و نتایج ایده ها درگير بمانيم درآنصورت بين یک 
" و یک " الئيک " بين یک " قومگرا " و یک " دموکرات " ، بين یک " اخوانی " یک 

تفاوت چندانی به لحاظ کاربرد و کارکرد و سرنوشتِ  عملی دیده نمی " تيوکرات 
يت وحشتناک و فرسایشی بسر ما به لحاظ اندیشه و عمل در وضع. شود 

ميبریم ، با دیگران چی که حتا با خود نيز جور نمی آیيم ،هر گروه به لحاظ نمای 
عقالنيت و تشکيالت ،به تنهایی  مجموع الجزایر است و هر جزیره اش بيرق 

گروه ها ، تخته های کشتی است که بعد از . مستقل را به فضا می شوراند 
طعات کوچک بسوی ته نشين شدن بزیر آب و نمک پارچه پارچه شدن مانند ق

                                                        .               لحظه شماری ميکنند 
اگر افغان بطور کل و سياسيون بطور خاص از الک ها نپرند و بخود اندیشی 

ی احيای مسؤالنه نيایند و در نخست به جای گرفتن قمه و قمچين به شاخه 
صداقت ، هومانيسم  و عقالنيت انتقادی چنگ نزنند ازخمکوچۀ درد و اندوه ، از 

روشنفکر و تاریک فکر ، زخمی و . داالن ترفند و حماقت ، بيرون نخواهيم شد
خالصه مردم این کشور چه چيزی را از دست ... قربانی ، سيل بين و اکتيف ، 

                                                           داده است ؟                            
     .                                                                                 همه چيز را  

  چه چيزی را بدست آورده است ؟                                                          
       .                                                                                هيچ چيز را 

نسل سياسی و سلطه خواه ، از نا اندیشيدن های متداوم ، انرژی قضاوت را از 
    .      دست داده است و خود به موضوع و کاریکاتور  داوری مبدل گشته است 

     بخود خواهد آمد ؟                                        آیا روشنفکر ما به این زودی
 چگونه ؟ 

بهوش باید آمد که جهان نه با دهان تاریخ سپتمبری که با دهان جغرافيای بربری 
                                                                                     بر ما ميخندد ،

                                                                                       !      نازنين 
چرا بهوش و خروش نمی آیيم ؟                                                              

                                                                                                      
برای .و واقعيت را سرچپه می بينيم . برای اینکه ما به کله ایستاده ایم 

اینکه به داربست خاطرات بسته ایم  ، برای اینکه سنگک شده ایم ، 
برای اینکه در حوضک های یک وَجبی بدور از زمزمۀ دیگران در تنهایی با 

. خود شناوریم   
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قرمزتعصب   

که به تفکر علمی و انتقادی خوی بگيریم ، اگر تفکر نقادانه نمی  ما مينویسيم
انتقاد که . سرگردان می بود  ی ناشناختهبود امروز بشریت در غار ها و مغاک ها

نوعی از اعتراض و سنجشگری انسانی است ، فکر و حس را بسوی آزادی و 
.شکوفایی ميبرد   

ما به علت زندگی در سامانه های جنگزده و سنتی ، نقادی ها را در چنبرۀ 
بقول پيکابيا نقاش . نيامده و عادتی استعمال ميکنيم  خویشميراث های به 

" کلۀ ما از آن  رو زاویه ندارد که فکر ما بتواند در هر جهتی سير کند " فرانسوی 
چند الیه و چند جهته را ببيند و نویسنده ی یک جهته قادر نخواهد بود تا معضالت 

از همينروست که نگارش پيش از آنکه به اثر و از اثر به . آنرا متن شکافی کند 
اگرچه تقابل روانی آن . ذوب ميگردد " مقدمۀ ابن خلدونی " متن برسد در 

نویسندگانی که از تطبيق روش های علمی دور می شوند، نسبت به جنایات 
قسمًا مبتنی بر تفکر فرافکنی و یا نيمه انستان افغحزب دموکراتيک خلق 

های تجربی نيز بنوبۀ خود جهاتی ازحقيقت و کاوش  دادهفرافکنی است ولی این 
. را منعکس ميسازند   

مطالعه و برسی این موضوع . است دخا جنایات حزبی جزء الینفکِ  هویت حزب 
ف اصيالنۀ  که سالهاست در ميان اوراق سرگردانی ميکشد ، یکی از وظای

روشنفکر زمانۀ ماست ، روشنفکری که بطریق مدرن ، از اولين جرقه های 
آغاز گردیده و تا مبارزات  آگاهی بخش و و سراج االخباری شمس النهار ی 

.سنگک شدۀ امروزینه رسيده است   

درین ورقپاره ها تالش می شود تا پاره هایی از تنوع جنایت ، مبتنی بر نگرش و 
که  خاسلطه خواهی خردگریزانۀ حزب د. تفاوت به گفتمان درآید روایت های م

خودرا بطور نمادین  در وجود رهبران اقتدار گرا ، خالصه ميسازد ، به لحاظ اندیشه 
حزب ارگ . های بالقوه و گذار به  عمل های ویرانگر نشانه گيری می شود 

صدۀ خود قرار طلبی که ميخواهد مخالفين و عامه را تحت سلطه و کنترول صدفي
مزدوری و دهد و از طریق سرکوب های خونين به حفظ قدرت و استمرار 

.وابستگی نایل آید   

اینکه چگونه رفتار . اینکه چگونه می اندیشيم ، مربوط به طرز نگاه ماست 
اینکه حزب دموکراتيک خلق .ميکنيم نيز مربوط به روشِ  ناشی از نگرش ماست 

آن است ، طرز طرز نگاه چرا به استقبال فاجعه رفت ، مربوط به افغانستان 
نگاهی که خودرا با تطبيق روشی مماثل به جایگاه گریز از عشق و خرد نشانده 



www.goftaman.com 
 
 

33 
 

حزب سلطه خواه به حيث یک ارگان مزدور و سرکوبگر هم فرمانبرداری . است 
           : ميسازد دو مؤلفه را در آنِ  واحد در خود برمال  .ميکند و هم دیکتاتوری 

چاکر – دیکتاتور ، دیالک تيک چاکری و استبداد در هردو جهت خود بطور غليظ و 
 جنون آميز تثبيت ميگردد .

باحزب کمونيست شوروی و کی جی بی برخورد مطيعانه و برده وار ميکند و با  
وطنداران دگراندیش و توده های افغان با قمچين و موقف صاحبان برده عمل 

دیالک تيک این تضاد همان بالیی است که در وجود هر شخصيت اقتدار . مينماید 
در خانه با قمچين سلطنت  مردی که. گرا و خونریز بطور فردی نيز انطباق ميابد 
(  ور تر از خود دست بناف می ایستدميکند در بيرون از خانه درمقابل آمر و زورآ

 –کرکتر چاکر  .این است محتوی یک کرکتر دو مجهوله  ).شير خانه روباه بيرون 
.دیکتاتور   

تعقيب و تالشی ، . در آتش این تناقض فکری و تضاد عملی می سوزد  خاحزب د
و پر ادعا کشتن ، ِاعمال اخافه و اختناق  ، حزب را از حالت یک حزب بستن و 

مدرن و مظاهره چی به حالت یک حزب ناتوان در اندیشيدن ، ناتوان در مبارزۀ 
حزب که با عالقۀ شدید و مزمن بصوب کنترول افکار و . مدنی سقوط ميدهد 

الزامًا فرایند منطقی  این( عواطف مردم پيش ميرود ، در هر گام و هر هورا الزامًا 
دچار ) حزب منشاء ميگيرد و طبيعی نيست بل از ذاتِ  صغارت فکری یک 

. ميگردد خشونت   

ناتوانی . آنچه که ذات شخصيت اقتدار گرا را می سازد ، گونه ای ناتوانی است " 
فروم " ( در اتکا بر خود و مستقل بودن و یا به عبارت دیگر ناتوانی در تحمل آزادی 

)،شخصيت اقتدارگرا   

تره کی ، امين ، کارمل و نجيب ، آیا فی نفسه آدمهای خودخواه و سلطه طلب و 
خونریز بوده اند یا در درون امکانات حزبی و حمایت ارباب به چنين شخصيت هایی 

تبدیل گشته اند ؟ در الک حزبيت بوده که  گریز از خرد و عواطف انسانی برای 
ین رویدادگی در سيمای وابستگی دستيابی به قدرت اتفاق می افتد و یا وجود ا

                                   . به امکانات خارج از خود است که تکميل ميشود ؟
ناتوانی در خرد و آزادگی با توانایی درمنقاد شدن و بردگی به نمایش می آید . 
ن منتها این ناتوانی در حوزۀ خرد و ادراک آزادی  و توانایی در تسليمی و برده شد

 به شيوه و کارکرد حزبی صورت ميپذیرد . ناتوانی / توانایی .

درست در همان جاهایی است که در اصل ناتوانی و  خاحزب دو انرژی توانایی 
درآوردن  زیر سلطهتوانایی در انقياد خود و به . بی ظرفيتی به حساب می آید

اینها در اصل .  دیگرانبيرون و و انهدام  درونیو تسویۀ جنگ مردم ، توانایی در 
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این حزب  .منتهای ناتوانی یک حزب یا یک انسان سالم ، آزاده و عقالنی است 
. دگردميتوانا با نمایش توانایی در باتالق ناتوانی غرق  –ناتوان   

به دیکتاتوری دست ميزند همانگونه که خميرۀ  مزدوریدیکتاتور به برکت  –مزدور 
 بيرون زدنچاکر به بخاطر . مزدور منشی اش بوسيلۀ ارباب دستکاری ميگردد 

خود و ارضای بادار به جان خلق اهللا دستبرد ميزند ، همان گونه که ارشد ها برای 
                                     .     بقای خود به جان چاکران دستبرد ميزنند 

رهبری مقتدر از یکسو مشت ها را باال ميکند و از سوی دیگر دست ها را بناف 
ميگيرد . مشت را برای سرکوب مخالفين  و تحقير و برده کردن جامعه ، و دست 

همانگونه که هر عضو باال نشين دارای .  شورویرا برای پرستش مشاورین 
به ،)کادر و صفوف ( عضو پایين رتبه ) سرکوبگر و چاپلوس( حالت دوگانه ميباشد 

لحاظ کرکتر انقياد و پرستش مضاعف را  با خود حمل ميکند ( مطيع کميتۀ مرکزی 
 "از یکسو در مقابل ویرانگری و جنایات رهبری به )  بيگانه و مطيع مشاورینخود 

می نشيند و از سوی دیگر مستقيم یا غير مستقيم " خودآزاری و مرگ آزادی 
.          دد این خودآزاری و مرگيدن را در مقابل مشاورین شوروی نيز متقبل ميگر

و هم بخاطر زیر )  نفی دیگران( رهبران حزب ،هم مخالف را سرکوب ميکنند 
حزبی را نيز سرکوب " تباع ا" کنترول داشتن صفوف ، استقالل و خالقيت فردی 

ميکنند و اعضای صفوفی  حزب در درون  دغدغۀ خودآزاری ، از اینکه کارت سرخ 
، در ) نماد وابستگی به حزب و ضرورتًا وابستگی به شوروی ( به بغل جيب دارند 
روحيۀ دگرآزاری را درخویش ، بطور ناخودآگاه " حزب و انقالب "رابطه به مخالفين 

رهبران و صفوف بی آنکه بدانند به لحاظ ساختار بسته و تمرکز .  پرورش ميدهند 
نمای تشکيالتی و نبود مبارزۀ خالقانه و آزاد فکری ، نادانی  ، پرستش وگریز از 

.آزادی را در خود ترکيب می کنند  

آنقدر از تفکر مستقالنه و آزادمنشی دور شده بود که با  خلق حزب دموکراتيک
خود اندیشی انتقادی ، تعين سرنوشت خود ، و " که  وصف این نکتۀ هابرماس

متحقق ساختن خویش مادامی که نگاه آدمی دنيوی نگردد ، شکل نخواهد 
باوجود ادعا های ماتریالستی و اته ایستی و چندین . به جریان نيفتاد "  گرفت 

ایسم پر طنين دگر، مؤفق نشدند که  نگاه خودرا مبنی برواقعيت های زندگی ، 
مستحيل شدن کورکورانه در حزب و باز مستحيل شدن . النه شکل بدهند مستق

گرفت  خاهویت فردی را از حزب د ورانه درشوروی خواهی ، شکل گيریدبل کورک
چون . را برباد داد ) گيدنز " ( هویت شخصی و فردیت خوداندیش ، خودنگر " و 

حزب از وابستگی و نااندیشی و انجماد برخاسته بود ، به وابسته سازی و 
.یکسان اندیشی و منجمد کردن خلق اهللا تمایل داشت   
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 کاریزمای کاذب

رهبر ان بازی نقش یک کدام عوامل است که برای آدمکهای مضحک و ناتوان ، امک
قهرمان را ميدهد ؟ چه چيزی رخ ميدهد که ُادیپ های شأندار درباری به و یک 

ادیپ های مسخرۀ حزبی تبدیل ميگردند؟ چه تخيالتی به فوران می آید که دون 
کيشوت های قرمز پوش حزبی سوار بر غول حماقت ، بسوی فتح دست ها و 

 کنترول قلبها کمانگير می شوند ؟

صيت به موجب نحوۀ سازمانيافتگی جامعه و صف بندی نيروهای آن تعين شخ" 
چون بخشی از شخصيت های کليدی حزب از بدو ظهور )  پلخانف "( می شود 

به سامان رسيدند ، نتوانستند  استخباراتی –خویش در بستر وابستگی پولی 
ور و هم در را هم در مراحل پيش از هفتم ث" رهبری کاریزماتيک " بقول ماکس وبر 

بجای جاذبۀ عاطفی و منطقِ  آزادیبخش و . دوران قدرت بنمایش بگذارند 
استثنایی ، کيش شخصيت و حماقت استثنایی را بر پيروانِ  بسته شده در 

از  برخیاگر تا پيش از کودتا ميشد که . زنجير های تشکيالت ، تحميل نمودند 
سطح درون حزبی در   شخصيت های برجسته و کی جی بی ناشدۀ حزبی را در

، این ثورشمار نيمه کاریزمای عقالنی به حساب آورد ، ولی بعد از فاجعۀ هفتم 
ها سرازیر خشونت بی عرضه گی ها و  گندابشخصيت ها نيز قطره قطره در 

و از اینروست که ميگویيم رهبران حزبی و دولتی فاقد عمق و کاریزمای . گشتند 
                  .                                           تکامل یابنده و دیناميک بوده اند 

شاخصه های کاریزما در وجود فرد تحقق ميابد و اما این تحقق یابی در یک حزب 
حوزۀ انفرادی در گسترۀ جمع منتشر ميگردد و این جمع است که با سياسی از 

قریحۀ رهبر " انتقاد از خود و انتقاد از دیگران " تطبيق آگاهانۀ  اندیشيدن و 
بر شالودۀ ... تره کی ، امين ، کارمل و نجيب . کاریزماتيک را به حرکت مياورد 

درون سامانيافتگی جامعه  ظرفيت و قریحۀ استثنایی و رفتار متقابل و جاذب ، در
و صف بندی نيروهای آن ، به کاریزمای سالم و پرثمر نرسيدند بل بر مبنای ُپف 
شدن بوسيلۀ پمپ کی جی بی و صف بندی های درونی به کاریکاتور مسخره 

رؤسای حزبی در ماسک مدیران باند ها به نمایش آمدند و مانند . تبدیل گردیدند 
مارکس در . يان کتاب های سرخ مسخره گردیدندشاه شجاع های قرمزین در م

ایدئولوژی آلمانی به سوسياليسم بعنوان فرایند تکامل شخصيت و شکوفایی 
هدف سوسياليسم این است که آدمی از حالت دیوی درمانده "  انسان می بيند 

" بيرون بياید و به موجود انسانی رشيد و تکامل یافته ، مستقل و آزاد مبدل شود 
این سویتيست های پرشور بخاطر استقرار دموکراسی و سوسياليسم  به و اما 

و امپراتوری خدعه که نتایج آنرا نمی توان در  آن ایسم هایی منتهی گشتند
فروم همصدا نشد اریش نمی توان با . نيز سراغ کرد و آتيال ارعاب عصر ژول سزاز 

.     "چگونه نظریۀ مارکس به وسيلۀ جاهالن بدنام می شود " که   
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و مکاری بودند که فقط به تأمين ، مشوره گير نخبگان حزبی شخصيت های اخته 
در تمام دورانی که . منافع شوروی و موقعيت های اجرایی خود می اندیشيدند 

بر خر مالنصرالدین سوار بودند ، یکروز هم از جایگاه اجرایی خود ، از کردار 
چنين افرادی باج شرم آميزی است  عذاب روحی. مطيعانۀ خود ، انتقاد نکردند 

             .            که دربرابر خاموشی کاذب، حق السکوت دایمی می پردازند 
اگر هفتم ثور اتفاق نمی افتاد و نغاره ها و ُسرنا های عالم برای شناساندن بت 

های سرگينی به صدا در نمی آمدند ، ما تا هنوز هم نمی فهميدیم که جامعۀ ما 
شخصيت های .و خونریز بوده است " صفت و نابالغ دیو  " قدر پر از موجوداتاین

زبده ، کاریزماتيک و اسطوره ای تاریخ نه بزور و دستبرد به امکانات دولتی که به 
. تثبيت ميگردند ) دیگران ( اتکای جاذبه و ظرفيت خود و  تداخل در انرژی توده ها 

کاریزماتيک بودن خصوصيتی است که دیگران به رهبران می بخشند نه اینکه خود 
و پهلوان پنبه گی خود را رستم زمان و نابغۀ ، چاکری ان از طریق الف و پتاق رهبر

جار بزنند ، در مغز و قلب رهبران خلقی و مرحلۀ تکاملی شرق و سردمدار انقالب 
و پرچمی نيروی واقعی کاریزماتيک و جود نداشت و آنچه وجود داشت شخصيت 

بود که در پردۀ اول ،نمایش   دروغينُپف شده و سازی های کاذب  و کاریزما های 
به اجراء درآمد و درپردۀ دوم ،بشکل " بازی استاِد نابغه و شاگرد وفادار " بشکل  

اجرا شد و نمایش با رسوایی و " مکار با گاو تاجدار  هِ روبا" هم قفس شدن 
چ شاه هي                                     .              به پایان رسيد رهبران تباهی 

که فوتو های " یافت می نشود " و سلطانی در تاریخ دیروز و معاصر افغانستان 
زینت بخش دفاتر و تشنابها و تره کی و القاب چند سطرۀ شان به پيمانۀ مضحک 

هيچ رهبری  .رادیو ها و تلویزیون ها گشته باشد جاده ها و بازوها و جریده ها و 
تره کی همه چيز را بخاطر نورمحمدولو دستنشانده یافت نخواهد شد که مانند 

،سرخ جلوه دهد و در همۀ این سرخ شدگی ها نام خودش ،  شخصيتنمایش 
. جریان داشته باشد، خندۀ خودش ، فرمان خودش عکس خودش ، نبوغ خودش 

ميخواست شهرها ،  نورمحمد تره کی با همنوایی و تأیيد اعضای باند خود" 
افزون برآن تالش داشتند پيکرۀ . نهادها و خيابان ها را بنام خود مسمی گرداند 

روسيه نظامی انستيتوت  جنگ در افغانستان ،"( یادبود بزرگی از تره کی بسازند 
امين که در سال .                                       )  225ص ، نامۀ حفيظ اهللا امين

فراموشی و را ميليسيد ، اینک با و مشاورین سفارت ا بوتهای تره کانوف اول کودت
بزیر  تپۀ تاج بيگگذشته ، ميخواهد که مجسمۀ سرگينی استاد را از فراز نفی 

هيچ شاید  .برافرازد و باالتر از آن بکشد و مجسمۀ چوبين خود را بجای آن 
در ، از رسوایی و جنایت خود دیکتاتوری از کارنامه های حماسی و تغزلی خود 

پخش  اکه ب هبود امينو این  باشدآستانۀ قدرت ، فلم هنری یا مستند نساخته 
و خودرا به حيث  هالقاب طوالنی و فوتوهای خندان و انيميشنی خود اکتفا نکرد

/  سرقومندان و سلسله جنبان انقالب ثور در یک فلم مستند نيمه کميدی



www.goftaman.com 
 
 

37 
 

هرگز فراموش  جاده های طویل  و هورا های ذليل.  ه است، شرماند گروتسک
غرق چگونه  برای تطبيق جشن اسارت ،" مسخرۀ شرق " نمی کنند که در دورۀ 

شاگردوفادار " جالدی بنام شخصيت بخشيدن به  هولی بوده اند ، و اینک بخاطر 
               . می پوشند قرمزینلباس های مجددًا ،  لباس تعزیهپوشيدن بجای " 

کارمل این شاه شجاع قرمز نبود مگر                                                         
و حنجره  فحاشتمام ترمپت های " خانۀ خلق " دروازۀ خميدۀ  که هنوز نيامده به

، او را به حيث ناجی خلق و رهبر مرحلۀ نوین و  ی روسی شده دیزاینهای 
و تا آنجا جار زدند که انعکاس صدای شرم آميز خود را به تکاملی انقالب ُپف کردند 

هنوز دهل ها و سرنی ها که ند و دیدیم دید. شنيدند دوباره وشهای آویزان خود گ
تره های  عکسبزودی به صدا درنيامده بودند که " سوگلی برژنف " بخاطر ورود 

شارانده شد و عکس های  ی مشاورین ر پاهازییی وزیر ها ړمکانوف ها و لو
القاب تواریشبخش به بازو ها و هورا ها و دیوار های  باو جوره یی سرخميده 

بر چاراه های برگشت  ببرکپشقلی  مجسمۀ .          آویزان گردید ثوری  لرزانِ 
یعنی ( را گاو بخورد  سرگينیناپذیر ثور ایستاده شد و پيش از آنکه مجسمۀ 

، معاصر ننگين ترین چهرۀ تاریخ به حيث ) درامۀ استاد و شاگرد وفادار تکرار شود 
.  ماندان آویزبه داربست خاطرات برای ابدیت مردم ، اعجازآفرین انگشتان بر نوک 
یخ زده از اژد مانند  قمچين زن پوتوموکِ   نجيب این                                       

رسواترین آن  برخاست و بعد از نيش زدن ، در مقابل استاد خود شکنجه گاه خاد 
راه رشد غير  بجای   (عالم ، با دیفارميشن عقل و نقل  چهرۀ سویتيستی

در کنار تکثير عکس ها ) و آشتی نماز آیت و  ،سوسياليزم  انقالب وو سرمایداری 
بيروی سياسی حزب مشوره و آیه ها و ناله ها ، در قهقۀ یهودا های کاج بردار 

. ماند  پيش از مردن حلق آویز گير ،  

 

 بينی کلئوپاترا

یک مؤرخ نوشت که اگر بينی کلئوپاترا قدری کوتاه تر می بود تاریخ در سمتی 
کلئوپاترا ملکۀ جوان مصر بسيار جذاب و  هشيار . کامًال متفاوت سير می کرد 

مداخله ) دورۀ  ژول سزار( بوده و در قرن اول قبل از ميالد وقتی که امپراتوری روم 
زدواج با آنتونی بر صحنۀ تعامالت تاریخ به ظهور بر مصر را اجرا ميکند ، کلئوپاترا با ا

و لوده زشت سيما کمی طنز زبانی  مؤرخ این است که اگر کلئوپاترا . ميرسد 
، کرد شخصيتی که در مسير دادن جنگهای منطقه نقش بازی می بود هرگز به 

                                                       . اسطوره تاریخی تبدیل نمی شد به 
گفتار مؤرخ یک کنایۀ تغزلی است و تاریخ ملل پر از حضور چنين اتفاقاتی بوده  

 (بکتاششاید اگر رابعۀ بلخی آن شاهدخت ترانه آفرین با عاشق خود . است 
! مثل کلئوپاترا ازدواج ميکرد ، تاریخ این خطه رنگ دگرتری ميگرفت ) غالم دربار 



www.goftaman.com 
 
 

38 
 

سه و رهبر حزب ژیروند اگر در سال دوم انقالب ميرابو رهبر انقالب کبير فران
کودتای روبسپير و از آن به درنميگذشت فرایند و دستآوردهای انقالب کبير به 

گلولۀ زهردار بعد از هفت سالگی انقالب اگر لنين ! ناپليون منتهی نمی شد 
اگر هتلر و ! قسم دیگری ميشد انترناسيوناليسم نمی خورد سرنوشت لننيزم و 

اینگونه نمی بلشویسم اقيانوس و لونی زاده نمی شدند سرنوشت یهود و موسو
باور ميداشت و  زحمتکشاگر شاه امان اهللا خان به ایستادگی سيالوه داران ! بود 

جرئت را از دست نميداد ، صحنه ی جنگ را به نفع دیگران ترک نميگفت تاریخ 
!معاصر افغانستان رنگ و بوی دیگری ميداشت   

باالثر فقر و مشکالت زود نمی ُمرد جلد های بعدی افکارش رنگ و  اگر مارکس
تيره روزی و فقری که من از دوماه پيش تاکنون درآن ! ( " هوای کاملتری ميافت 

دست و پا ميزنم به حدی ست که اميدوارم نصيب بدترین دشمنان من هم 
یک نشود، وقتی که می بينم همۀ استعدادهای فکری و نيروی کاری من در 

چنين فقر دهشتناک و نفرت انگيزی تباه می شود دلم به درد می آید و خشم 
) به انگلس 1858مارکس ، نامۀ مؤرخ پنجم جون . سراپای وجودم را فرا می گيرد 

آدمهای مزد بگيری که فاجعۀ ثور را ایجاد کردند و تاریخ ربع پسين قرن بيستم را 
زیرکی و شهامت درسطح جنرال دچار بحران ساختند ، مگر به لحاظ عقلی و 

ناپليون و لویی بناپارت بودند که با کودتا های پی در پی خویش موجبات چنين 
تحوالت سهمگينی را فراهم ساختند ؟ اگر خلقی خلقی را خفه نميکرد ، اگر 

، اگر خلقی و  انداختنمی  در  بندیخانۀ کی جی بی و حيرتانپرچمی پرچمی را 
یک حزب و یک دولت به مدیریت رژیم مزدور مصروف پرچمی مشترکًا در درون 

مضمهل اینگونه رسوایی و حقارت به  1371، آیا بازهم در هشتم ثور ...ميشدند 
                                                                                          ؟ ميماندند

  .و اگر های دگر 

بوسيلۀ ناپليون بررسی کرد که  1799را هجدهم برومر مارکس وقوع اولين کودتا 
تفکر انقالب را بطرف دیکتاتوری برد و کودتای لویی بناپارت را در دوم دسامبر 

کودتا ها محصول . خواند " هجدهم برومر " بنام کایکارتور و ظهور ثانی  1851
در  حضور منفعت در تضاد های معين ميان طبقات و الیه های اجتماعی است که

اگر هيچگاه دیده شده .   " سطح باالنشينان و درجه داران دربار به اجرا می آید
باشد که حادثه ای مدتها قبل از وقوع سایه به جلو انداخته باشد همان کودتای 

بناپارت است ، بنا پارتيست در هر طوفان پارلمانی تهدید به کودتا ميکردند و 
در باده گساری هایی . کلفت تر ميشد  هرقدر بحران نزدیکتر ميشد صدای آنها

که بناپارت هرشب با مؤنث و مذکر ترتيب ميداد هربار ساعت به نيمۀ شب نزدیک 
ميشد و وفور باده زبانها را باز ميکرد و مرغ پندار را به پرواز واميداشت تصميم به 

مها از جا. کودتا برای بامداد فردا اتخاذ ميشد ، شمشيرها از نيام بيرون ميآمد 
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ردای .  جرنگ بر ميخاست ، نمایندگان مجلس از پنجره بيرون پرتاب می شدند 
امپراتوری بدوش بناپارت می افتاد تا سرانجام با فرارسيدن بامداد غوغا فرو 
ميخوابيد و راهبه ها پاریس را از خطری که بار دیگر از سر گذرانده بود باخبر 

) 92ص هجدهم برومر لویی بناپارت ، " (ميکردند    

من در بخش های بعدی این نوشتار نشان خواهم داد که کودتای ثور مدتها قبل 
درجریان بوده است و منصبداران چنگ بروتی که هفتم ثور را بوجود  1357از 

 26آوردند ، نمک خورانی بودند که بدون پرداخت ماليۀ نمک مشق اوليه را در  
 26توانيم هفتم ثور را ظهور دوم  از همينروست که می. سرطان اجرا کرده بودند 

                                                                              .سرطان بناميم 
اینان آنقدر در نشۀ مقام و چوکی غرق گردیدند که طی چهارده سال هر شب 
و   بعد از برپایی سالگره ها و مدال بخشی ها و تقدیم هورا ها و مراسم رقص
. ( ودکانوشی ، تا فردای آن ده ها کودتا را برضد همدگر ترسيم و ترتيب ميدادند

نجيب در تلویزیون حکایت کرد که دیشب تنی در خانۀ ما آشک خورد و فردای آن 
تره کی بوسيلۀ کودتای مضحک خفه شد و نجيب این آخرین ) عليه من کودتا کرد 

سرنگون گردید ) بيروی سياسی (ی غالم دست نشانده نيز بوسيلۀ کودتای درون
بوده که از طریق جنون زدگی رهبران در خلق کودتا جزء ذات حزب دموکراتيک . 

.تمامت حزب ته نشين گشته بود  

هرکدام شان پيش از مرگ به گور سپرده شده اند، خا رهبران کودتاچی حزب د
هرکدام شان مجبور ساخته شده که سنگ ناپيدای گور خودرا بدست خود 

رژیم کودتا از آغاز چون طفل گورزاد فقط برای مردن در لحد تولد یافته "  بتراشند
جزای قروت آب  . )1358 جاوید باد پيوند خون خلقها مجيد کلکانی، شبنامۀ"( بود

کودتا پشت کودتا برای آن صورت نمی گرفته که .گرم را در خود تجربه ميکردند 
دتا نکرد که کشتار و شکنجۀ اگسا را اشتباهات گذشته تکرار نگردد ، امين کو

منهدم کند ، کودتا کرد تا کارهای انجام ناشدۀ اگسا را با دستگاه کام تکميل کند 
. کارمل کودتا کرد تا اگسا و کام را با تأسيس هيوالی خاد غنی تر سازد و نجيبِ  

برد تا تجربۀ  سه دستگاه خونين را و گالسنوستی خاد دست به کودتای سپيد 
انقالب کبير فرانسه از فتح ونابودی . به بهره برداری بسپارد واددر ماشين 

کودتای  . باستيل آغاز ميگردد و به کودتای ناپليون و لویی بناپارت پایان ميابد 
خی آغاز می شوند و آبادکردن پلچراز ترميم  کردن دهمزنگ و ثور 7سرطان و 26
 تئو کرات - تکنو جمهوری تنظيمی و امارت طالبی و جمهوری های  رارا استقب

.         ميابند ادامه   

تمام دگرگونی ها بجای آنکه این ماشين را " در هجدهم برومر ميخوانيم که 
" درهم شکند آنرا تکميل کرده اند   
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 هرکس که چشمی برای دیدن

 گوشی برای شنيدن

 قلبی برای دوست داشتن

برای خندیدنلبهایی   

زبانی برای زمزمه کردن داشته باشد ، می تواند به حيث انسان آزاد و عقالنی ، 
. حوادث ، شخصيت ها و روایات عدیده را بفهمد و فهميدنی بسازد   

 

قلمیا کارناوال  نيت مندی مؤلف  

چه، هر نيتی با . عبارۀ نيت مؤلف را درین جا به حيث یک استعاره مد نظر دارم 
و جدا شدن مؤلف از متن خاتمه یافتن نگارش ریخته شدن واژه ها بر صفحه ، 

این به عهدۀ خواننده است که در . را از بين ميبرد  مؤلف ،کم و بيش اهميت نيت
هدف من از نيت . قرائت خود با متن درگير ميگردد یا با شخصيت و نيت مؤلف

دو مؤلفه را دربر دارد ، یکی سانسور آگاهانه قلم مبتنی بر منافع مندی مؤلف 
     .                                            و طنز کارناوالیو دگر تخطئه و ترفند  نظام

در  ...)، داویدوفمایوروف ، گرومف ، قاریيف( مشاورین و فرماندهان ارشد روسی 
هيچگاهی در قالب یک )  1989 – 1979( برافغانستان مستقيم سالهای تجاوز 

به ظهور نرسيده اند، آدمکهای چهرۀ اکادميک  ومؤلف عاصی و یک انسان آزاده 
بوده اند که در موقف مهره های با صالحيت حزبی ، نظامی و کاغذینی متجاوز و 

استخباراتی ، توطئه می چيده اند و فرمان تباهی ميداده اند ، اینک پس از 
و بعد از توقيف مجدد عقل ، به نحو دیگری دست  خاطراتیمرحلۀ بازنشستگی 

ق لک خانتقام از حزب دموکراتي. ميزنند  مانوریحق السکوت و انتقام به گرفتن 
.از نظام گالسنوستی و پراسترویکایی  لهِص افغانستان و حق السکوت و   

بوسيلۀ مشاورین ، خبرنگاران ، آکادميکر های روسی  1992تا  1978آثاری که از 
و دفاع دفاع از اشغال افغانستان رنگ نوشته شده اند ، همگی دربارۀ افغانستان 

همين هایی که در  .را داشته اندصدفيصده از جمهوری دموکراتيک افغانستان  
چوبين از حقانيت چرب و دهۀ هشتاد تالش ميکردند تا با یکصد و یک استدالل 

و دهۀ  90تجاوز و رژیم دستنشانده دفاع نمایند ، همين ها هستند که در دهۀ 
  .، صف کشيده اندبا ماسک های جدید برای برپایی کارناوال قلم  2000

                                                                                                   
و  سيستم یک جنایات اتفاق افتاده در افغانستان محصول کارکرد کی نميداند که 

                                                         :             است یک خرده سيستم 
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  نظام سوسيال فاشيستی شوروی                                                       -
حزب دموکراتيک خلق افغانستان مزدور کنظامو -  

یک نظام متجاوز تبار سرمایه ،ررژیم روسی به حيث یک نظام  شرادرین نگرش ، 
نه ناشی از تضاد محض با امپریاليسم تجاوز ، و مستعمره جو است و خصلت 

و تمهيد غدارانۀ که متکی بر ویژه گيهای درونی خودش )جنگ سرد ( غرب 
مزدور سازی و . دهن بازکرده است بسوی افغانستان بوده که چندین ساله اش 

نه از مقطع  ...  مزدور پروری و تجاوز کی جی بی و حزب کمونست اتحاد شوروی
و بر افغانستان که از ساليان دراز با برنامه ریزی های حساب شده نظامی تجاوز 

                                                               .آغاز یافته است انسجام یافته 
نویسندگان بازنشستۀ شوروی به جای پرداختن به کارکرد سيستمها به ترسيم 
کردن شيمای حماقت و ارادۀ افراد می پردازند . بجای خواندن ذهن افراد و گروه 

ورق یکی از شاخصه های مشترک ميان . ها نمبر پای افراد و احزاب را ميخوانند 
به تعویق  بينشدر همين ) عمدتًا روسی ( خاطره نویسان روسی نویسان و 

چيز نویسان کليه تبارز ميکند و این همان ماموریتی دستکاری شدۀ  افتاده ، 
برژنف بدون مذاکره با کميتۀ مرکزی فرمان ارسال ارتش به افغانستان را " : است 

از همان روز های و حماقت کارمل و تره کی به علت خودخواهی " و " صادر کرد 
نظامهای کارکرد با این نوع تأویل و تأمل است که " . اول کودتا باهم جور نيامدند 

پایين و تذکره یی اخالقی نگرش به سطح دولتی سيستماتيک و خشونت  حزبی
.آورده می شود   

اما در سينۀ من چيزی مانند سنگ سنگينی می کند شاید دليل آن " 
خاموشی طوالنی پانزده سال و بی ميلی نسبت به اظهار افکارم در بارۀ 

حوادث غم انگيز سال اول جنگ در افغانستان بوده باشد ، چنين بنظر 
" روی سينه ام فرا رسيده است  ميرسد که لحظۀ برداشتن این سنگ از  

) 2جنرال الکساندر مایوروف ، درافغانستان چه ميگذشت ، ص (   

به حيث سرمشاور جمهوری دموکراتيک سکوت سنگين جنرال مایوروف 
سيتماتيک ژرفناک و سکوت . صرفًا درونی نيست گذرا و یک دغدغۀ افغانستان 

سرنی های مسدود مانده ، است که دهانۀ نغاره ها و  90فقط در دهۀ . است 
نه تنها مردم افغانستان که تقریبًا تمام عالم بشری  80در دهۀ  .باز ميشوند 

 افغانستان اشغالی یک مستعمرۀ تمام عيار است، چيغ ميزدند کهميفهميدند و 
تجاوز ارتش سرخ بر افغانستان بوسيلۀ شوروی یک جنایت است ،  اشغال

...                                            نيست افغانستان کمک انترناسيونالستی 
خلق و پرچم بر مبنای ناالیق و مزدور دفاعِ  ظالمانه از حزب چيغ ها باال بود که 

و مرحلۀ تکاملی یک برنامۀ قبًال تدوین شدۀ تاریخی صورت ميگيرد ، کودتای ثور 
                                       ... ی خون منتهی ميگردد هاو دریا تباهیبه آن 
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و ارشد ، نه رهبری حزب را نه جنرال های چارستاره و الفبایی این مسایل ساده 
غير فروشان  که ودکاشوروی ، نه سخاروف تبعيد نشين جماهير کمونست 

اشغال و مستعمره ساختن ميفهميدند که نيز  حزبی جاده های کرملن
اما .. .ميگيرد صورت روسها سياسی  –افغانستان بر اساس منافع اقتصادی 

حزب دموکراتيک خلق  گردن خميدۀبا یک خنجر بر دیروز مشاورین ارشدی که 
، امروز با قهقۀ درونی بار ميزدند و با خنجر دیگر بر سينۀ خونين مردم افغانستان 

؟انتقام ميکشند چرا خویش گوش بفرمان دگر از مزدوران   

من سترجنرال مایوروف مشاور عمومی نظامی در جمهوری دموکراتيک " 
شما ببرک کارمل را به صورت قاطع از شراب نوشيدن منع ميکنم و ، افغانستان 

د، امر ميکنم که این حرف را نقطه به یاصرارميکنم که فورًا از این کار دست بردار
در " د کارمل ، الکساندر مایوروف مشاور ارش" ( نقطه برایش ترجمه کن 

) 117، ص "افغانستان چه ميگذشت   

چه چيزی را به بيان می آورد ؟ درین سطور که معادلۀ این سخنان تحقيرآميز 
بنمایش کارنوالی درآمده مشوره گير / مشاور مستعمره ، /استعمار،برده /ارباب

از درجۀ صفر به درجۀ زیر صفر نقش برده را در تطبيق ستراتژی ارباب است  ، 
از تفاله شدن کارمل به این پرسش فرو و  سازیاز هيچ من . انتقال می بخشد

در " مشاور عمومی جمهوری دموکراتيک افغانستان " ميروم که چرا مایوروف این 
همان زمان از یک شاه شجاع گکِ  بدنام و این چنين فاسد و دایم الخمر ، ظاهرًا 

بدفاع و تطميعی خویش ، با استفادۀ ابزاری  با سکوت سيستماتيک خویش ،
سيستماتيک تا  خروج قوای اشغالگر و دفاع بطور سکوت این و برخاست اربابانه 

تالش ميکند تا نشان " درافغانستان چه ميگذشت " نویسنده ای ؟ ادامه یافت 
دهد که رابطه بين ارباب منضبط و نوکر ایله جار  بر صفحه ی امضاء شدۀ کدامين 

                                                     ! حک ميماند  معيارات شمار ناشده ای
. است  و گمراه کننده آزار، خودبرخورد صرفًا اخالقی مشاور ارشد بسيار مسخره 

کارمل مهرۀ یک سيستم دستنشانده است ، کارمل یک چاکر مسلکی و تاریخی 
. ، کارمل یک رویداد حساب شده در درون رویدادهای سياسی است است 

شراب نوشی و شخصيت ضعيف کارمل هيچ ربطی با ترخ انباشت حوادث ندارد . 
ی در خریطۀ جنایات مثبت اگر کارمل زنباره و  دایم الخمر هم نمی بود ، هيچ تغير

حزبی و تداوم اشغال بوجود نمی آمد . مؤلفين روسی تالش ميکنند تا فرد را 
بجای سيستم بنشانند ، زور ميزنند که کودتا و اشغال را پدیده ای خارج از تفکر 

تا ناکامی ها و جنایات را از حوزۀ  ورق نویسی ميکنند. جمعی قلمداد نمایند 
کذب ، شخص  ه و حماقتبسوی اراد ، سازمانيافته بودن ،سيستماتيک بودن

.نمایند   
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پوسته ها و الیه های بيرونی اشغال و بنا بر معاذیری الاقل نویسندگان روسی 
، را در حوزۀ نگارش اعتراف ميکنند خویش " انترناسيونالستی " سرخ و جنایات 

اما کارمل که اکنون پس از مردن نيز از طرف بادارن خویش اینقدر مسخره ميگردد 
ود تمساح های ، تا زمانی که اسکليتش بوسيلۀ طالبان اباسين به دهان کف آل

دریای سياه بخشيده شود ، حتا در تنهایی و در مستطيل های چوبی حيرتان ، 
" السته  –ژا  –په " نه از جنایات روس که از گرفتن نام تواریش ها بدون ادای 

. ميشرميد و ميترسيد   

روز ، گروهی از سپاهيان  11نزدیکی های ساعت  1981چهاردهم فوریۀ " 
... نفر به فرماندهی ستوان یکم ک 11لشکر متشکل از  گشتی گردان اکتشافی

فرمانده گروه . در یکی از دهکده های حومۀ جالل آباد سرگرم گشتزنی بودند 
تصميم گرفت گوسفندی را به عنوان هدیه برای گردان برای کباب برباید ، 

 و گروهش وارد باغچۀ یکی از روستائيان شدند و اميدوار بودند" ک " هنگامی که 
گوسفندی را به چنگ آورند ، درخانه سه بانوی جوان را دیدند ، دو مرد ریش 

یکی . هفت ساله همراه آنان بودند   -هفت کودک نزدیک شش –سفيد و شش 
از درجه داران نتوانست جلو احساسات خودرا بگيرد و متوجه شد که زنان جوان 

:بسيار خوشرو اند ، و بی اختيار فریاد زد   

!زنهای زیبایی چه ! اوه  -  

سخنان درجه دار به سان آذرخش در خرمن دیگران آتش افگند و آنگاه خود روی 
:یکی از بانوان پرید و رو به دیگران گفت   

!بچه ها به پيش  -  

دربرابر چشمان پير مردان و کودکان ، سربازان انترناسيوناليست ما تا 
تجاوز دو ساعت را دربرگرفت . کردند " کامرانی " توانستند بر زنان تاختند و 

، کودکان خودرا به گوشه یی کشيده و داد و فریاد و گریه ميکردند و به این 
پيرمردان با . سان ميکوشيدند به گونه یی به مادران خود یاری برسانند 

ترس و لرز دعا ميکردند و از خدا ميخواستند برآنان رحم کند و آنان را نجات 
:درجه دار فرمان داد " کار"پس از پایان . بخشد   

!آتش   
و خود پيش از همه برزنی آتش گشود که از او کام گرفته بود ، به سرعت 

روی کشته شدگان بنزین ... همه را تيرباران کردند ، سپس به دستور ک 
پاشيدند و هرچه از جامه و پارچه و چوب دستشان رسيد ، ریختند و همه 

درپشت پرده های جنگ  افغانستان  –الکساندر مایوروف " ( را آتش زدند 
) -182ص   
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به مشاورین چندستاره و مدالگير که خود مستقيمًا درتمامی جنایات سر
دخيل هستند به نقد ریشه ای جنایات کی گان مقتدر حيث دستور دهند

جی بی و حزب کمونيست اتحاد شوروی در افغانستان روی نمی آورند 
یتی ،کارش از این صفی که مورد نوشته های علمی و غير مامور البته(،

همانگونه که در خود شوروی از رشد علنی سرمایه  )نظر ماست جداست
مالکيت ( زیر نام سوسياليسم ) سودارزش اضافی و مالکيت خصوصی و ( 

دم نميزنند و اشغال افغانستان را بمثابۀ حرکت سرمایه برای ) اجتماعی 
نيت شان از . ر نميدهند مورد بررسی قرامنطقه بلعيدن افغانستان و 

 برخسارگل آلود کردن است و از سویی هم  سو آب را نوشتن از یک
و فریب سرخابۀ ، )دگر سازی (  یکاوستراو پر )فضای باز (  گالسنوست

                                                            .پاشيدن است خونين عطر
حرکت سرمایه های  گالسنوست و پراسترویکا گام رسواکننده ای بود که

و مافيایی در نيمه مخفی را بسوی سرمایه های کالن ماستمالی شده و 
را " نيت " واژۀ  دیروزاگر بتوان به سبک (نيت نویسندگان ، .علن پدار کرد 
در رابطه به اشغال افغانستان ، در  )در مورد مؤلف بکار بردبطور کنایی 

بيشترینه یک تخليۀ روانی و یک ماموریت رابطه به حزب دموکراتيک خلق ، 
.نوین تر است  

 
      :     که از پل حيرتان می گذشت  یخرین لحظاتآجنرال گروموف در 

ینده گنگ و آرا احساس می کنم زیرا در پيش رویم  یبزرگ ءدر درونم خال"
               "  پشت سرم گذشته تهی و برباد رفته را می بينمتاریک و در 

                                                                                               
عمل جنایت را ایجاد به حيث کسانی که فکر جنایت را تزریق و جنراالن 

ميکوشند تا عمق سياسی ، حقوقی و فلسفی . کرده اند ، نمی نویسند 
را ) شوروی اتحاد و حزب کمونست  موکراتيک خلقحزب د( جنایات حزبی 

جهيل های خون را اشتباهات  ربزنند و تجاوز و حف روانیو  انضباطیرنگ 
                                                .        انفرادی اشخاص قلمداد کنند 

 صد کتاب ار هست جز یک باب نيست
و مشاورین حزبی آثار فراوانی در باب و استخباراتی متخصصين نظامی 

تمامی این . کودتای ثور و تجاوز ارتش سرخ بر افغانستان نوشته اند 
محور توضيح اغلباًً بر و محرم نوشته ها ، زیر نام حرفهای پشت پرده 

نفی . بوروکراتيک ،دور ميزنند یا گناه بخشی واضحات و برائت بخشی 
برژنف و ساختار فردگرایانۀ حزبی، بی ظرفيتی و لودگی خلق و پرچم ، 

ظوفان جنگ سرد ، داوود زدایی فرکسون بازی در حزب ارباب و حزب برده ، 
اخالقی  ، اشتباهات فردی و اراضی، نافهمی ارتش سرخ ار توپوگرافی 
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، تضاد بين کی جی بی و حزب )عسکر و افسر ( تواریش های درگير جنگ 
افشا کردن چيز ( افشاگری های کوچگ و غير فکری ،کمونيست شوروی ، 

و معامله گری با مجاهدین ) چيز های بزرگ های کوچک بخاطر پنهان کردن 
ا نکات مشترک خاطره نویسان روسی ر...  سياست تغير،امپریاليزم غرب

دهۀ تا سراپای  1978از هنگامی که مؤلفين این آثار . تشکيل ميدهد 
در زیر ... ایزویستيا و و به حيث فاتحين و مارشال ها ،در پراودا ، هشتاد 

و سرکوب قيامهای برحق مردم و اشغال بدفاع از تجاوز دیوارکرملن 
:قلم ميزدند افغانستان   

عوامل خارجی و اجيران که به قلمرو افغانستان فرستاده در چند روز اخير " 
آشوبهای ضد انقالبی  هراتشده اند ، همراه با باند های ضدانقالبی در 

ميدانيم که " و یا  ) مارس  16،  1979ایزویستيا ، "( را به راه انداخته اند 
انقالب افغانستان مستلزم زدایش مقاومت نيروهای اپوزسيون داخلی و 

داریم که افغانستان نوین دموکراتيک از  عميقما باور . است  خارجی
... ) آوریل  21،  1979پراودا ،" ( عهدۀ این وظایف برآمده ميتواند   

دراماتيک به حيث پسا گالسنوستی و با یک چرخش همين قلم ها اینک 
، و ساختار نرم سرمایه پروفيسور ها و اکادميسن ها برای استحالۀ تجاوز 

                                                                   .قلم ميزنند بطرز دگر 
توپخانه یی  –ضربات پيهم و بيشتر بيهوده ، بمباران و ضربات موشکی " 

که منجر به تلفات در ميان باشندگان ملکی ، ویرانی روستاها ، نابودی 
گردید ، هيچ یک به تحکيم موقف شبکه های آبياری و آبرسانی و باغها مي

"( حزب دموکراتيک خلق افغانستان و حاکميت دولتی مساعدت نکردند 
)                       297جنگ در افغانستان ، ص   

افغانستان را به جهيل " ارتش سرخ شوروی " همين مؤلفين دردورانی که 
 .اندیشيدندمطابق ميل نظام سرمایه و اوضاع می  خون تبدیل کرده بود ،

کشتار جمعی و مهاجرت کتلوی خلق منافع شان ایجاب ميکرد تا 
بخاطر اغوای  و هردم  بنامندانهدام باسماچ و  پاکسازیافغانستان را 

مردم روس و جمهوریت های دربند شوروی ، از پيروزی ارتش سرخ و 
. زینتی بنویسندو مقاالت  بخوانند، رجز برگشت ناپذیری انقالب ثور   

ساله به دستور  13ساله و آغاشيرین  14دو نوجوان افغان به نامهای قالب گل " 
کوزمين که به . کوزمين به این علت تيرباران شدند که شاهد دزدی او بودند .گ.و

جزای اعدام محکوم شده بود ، در برابر نمایندگان کنگره بيست و هفتم حزب 
                                        :                   کمونيست اتحاد شوروی گفت

منی که محکوم به اعدام شده ام ، با پی بردن به گناه خود به شما ميگویم که 
جنایت من در متن آن جنایاتی که شما در افغانستان انجام دادید ، صورت گرفته 

) 286جنگ در افغانستان ص ( " است   
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با دادن مشوره ها و  "سوسيالستی " دیروز به نيابت از نظام  مشاورین ارشد ،
فرمان های تباهی آفرین ، صاحب شهرت و سرمایه شدند و امروز نه به حيث 

به " گالسنوستی" یک نویسندۀ بل در مقام انترناسيونالست  -سوسيال مشاور 
.باید رمي گیبازنشست یصله نيابت از نظام سچۀ سرمایداری ،  

در قالب حزب کمونست اتحاد جماهير شوروی روسها جنایاتی که  در پشت همۀ
کيها خوابيده بودند ؟                                   در افغانستان انجام دادند ، 

ميليتاریست ها ، صاحبان صنایع سنگين ، مافيای استخباراتی ، 
خلق گناهکاران اصلی کشتار و تباهی . خوابيده بودند ، بزرگبانکداران 

افغانستان ،درقدم اول ، سرمایه داران مليتاریست و مافياهایی است که در زیر 
ایدئولوژی ها را بوروکراسی ها .  ندنقاب حزب و سوسياليسم  به اجراء درآمده ا

مالکين سرمایه های غول . می گردانند و بورو کراسی ها را سرمایداران کالن 
مومن و مرتد ، آزادی و انقالب ، انقالب و ضد است که معنای حق و باطل ، 

را دستکاری  ، انقالبی و مرتجع  تمدن و جاهليتباسمچ و تواریش ،اسارت ، 
                              . ميکنند و به بوروکراسی حزبی و دولتی تزریق مينمایند 

چون کنترول توليد و کنترول سود بدست سرمایه داران است ، کنترول حزب ، 
حزب کمونيست . یدئولوژی و کنترول دولت هم به ارادۀ آنان پيش ميرود کنترول ا

حزب دموکراتيک خلق همانگونه که شوروی با عصای سرمایه راه ميرود و 
                                     .عادت کرده بود با عصا و چماق شوروی افغانستان 

پنهان و پشت نایتکاران در مقام جمليتاریست ها و مافيای صنایع سنگين این 
بعد از آفتابی شدن حرکت غول آسای سرمایه در  ی کهمعمای( پرده ها بوده اند 

سرمایه  ) بوده که مردم روسيه را در خمار طوالنی غرق کرده است  90دهۀ 
مليتاریسم  لجام . منتهی ميگرددهای کالن ، بالذات به حرکت منطقوی و جهانی 

سرمایه های غول ، به انفجاری ضرورت داشت که گسيختۀ روس  با ادغام در 
.خودرا در حمله به افغانستان نشان داد   

اشغال افغانستان که با کودتای ثور ربط درونی دارد ، نمی تواند بدون بررسی  
. قابل فهم و تأویل گردد ) حزبی ( تضاد بين سرمایۀ دولتی و اجبار سياسی 

آهسته و آرام  ، پله  ،پای شرقی حزب کمونست روسيه و احزاب کمونست ارو
، به موقف سرمایه داران خصوصی منفجر سرمایه جمعی موقف مدیریت  به پله از
.گردیدند   

با استفاده از ) مليتاریست ها و صاحبان صنایع سنگين ( رهبری احزاب کمونست 
حزبی و   مسؤليتاجبار و قدرت سياسی ، همانگونه که تجاوز بر چکوسلواکيا را 

را نيز در زیر نقاب دفاع از رسالت انترناسيونالستی جا زدند ، تجاوز بر افغانستان 
بمثابۀ دستور حزبی و  کمک ...  انقالب ثور ، دفاع از سوسياليسم ، دفاع از 

رده های جاسوس و باالیی حزب دموکراتيک خلق  .انترناسيونالستی انجام دادند 
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ثروت و سيطره ، مانند ابزاری بخاطر اشغال و افغانستان ، بخاطر رسيدن به 
در خدمت به حيث دالالن ، ، و راه یافتن به بحر هند اسخراج ارزش اضافی 

.قرار گرفتند ها و مالکين سرمایه های مافيایی مليتاریست   

ر درون د، سترویکا اپيش از اعالم گالسنوست و پرما اگر این نکته را ندانيم که 
و احزاب کمونست جماهير شوروی چه ميگذشت ، جابجایی مالکيت خصوصی 

، به کنه اشغال افغانستان و رابطۀ حزب  چگونه انجام ميگرفتحرکت سرمایه 
روند خصوصی سازی مالکيت  .دموکراتيک خلق با این آفت ، پی نخواهيم برد 

مليتاریسم (ی غول آسای نظام ه هایو ادغام سرمای های کالن ، پروسۀ رشد
تضاد بين اجباری بود که از دیناميزم نظام برميخاست و به خاتمه یافتن ، )هار 

  .منتج ميگردید  سياست حزبی و مالکيت خصوصی ،

اگر جنایات حزبی را عميقتر بررسی نمایيم ، سر چشمۀ این جنایات به صاحبان 
یک کپيک بر صنایع سنگين و سرمایه های غول روسی ميرسد که بخاطر افزودن 

یک ربل ، بخاطر تقسيم و تسخير جنون آميز منطقه و جهان ، افغانستان و دنيا را 
کمپنی های غربی و شرقی ميدانند که سرمایه در . در ماتم خونين فرو نشاندند 

.خون متولد ميگردد  هر زمانی در   
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