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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ مارچ ٠۵

  "حدخا" به ارتباط  CIAنشخوار ادعای

٢ 

ق خلحزب دموکراتيک "در قسمت اول اين مختصر طبق تعريفی که از ايمان داشتيم، مشخص ساختيم که به اصطالح 

 چه از موضع حزبی و چه ھم ھيچ يک از افراد و اعضای آنھا از موضع فردی نه تنھا در حيات -  حدخا-"افغانستان

به خاک سپرده حتا بر سنگ قبر " بسم هللا"و " هللا"شان ادعای مارکسيست بودن را نکرده اند، بلکه اموات شان را با 

. در قبرستان لندن مثالی داده شده بود" بابک آزاد" چشمديد رفيق اکثر آنھا، آيات قرآن حک شده است و در آن ميان از

اينک قبل از آن که بحث ما را به ھمان روالی که قرار است ادامه يابد، پی گيريم، جا دارد از ھمکار عزيزما آقای 

ريک از منظر يک تن از متصديان پورتال، که ھ" خليل هللا معروفی"و استاد سخن آقای دپلوم انجنير " احمد پوپل"

جداگانه ای قولم را تصديق نموده، به رؤيت سنگ قبر دو نفر ، فرق ميان مزدوران روس و کمونيست ھای واقعی را 

  .مستند ساخته اند، سپاس و امتنانم را خدمت ايشان تقديم بدارم

ثبيت صحت و سقم چنان نوشتم که از ھمان ديد مذھبی، وقتی کسی متصف به داشتن اين و يا آن اعتقاد می گردد، جھت ت

 نظر داشت آن که در قسمت اول به  دربا. اقرار به زبان، تصديق قلبی و اعمال صالحه: ادعائی سه معيار وجود دارد

نظر افگنديم و چيزی به نام تصديق قلبی ھم برای ما به جز تبارز اعمال فرد نمی تواند در " حدخا"مسألۀ اقرار زبانی 

  :ر اين قسمت نوشته می پردازيم به اعمال صالحهبستر ديگری ظھور نمايد، د

به مفھوم مجرد و مستقل از مکتب فکری و ارزشھای اجتماعی " اعمال صالحه"با در نظرداشت اين که چيزی به نام 

منبعث از ھمان مکتب فکری عمل کننده نمی تواند وجود داشته باشد، مسلم است که وقتی ما از عمل نيک اين و يا آن 

 به عمل می آوريم، سنجه و معيار ما جھت ارزشيابی آن اعمال، می تواند ھمان ارزشھائی باشد که از فرد صحبت

مطرح می گردد، " عمل نيک"به صورت مثال وقتی در ديانت اسالم پای . طرف آن مکتب به رسميت شناخته شده است

 صدور اعمال و قضاوت در مورد نيکی و ھيچ فردی که حد اقل شناخت از مبانی ديانت اسالم داشته باشد، نمی تواند

به عبارت ساده تر، عملی مورد . بدی و پاداش اخروی آن را، جدا از اعتقادات اساسی فاعل امر نيک بررسی نمايد

پذيرش قرار گرفته و به مثابۀ عمل نيک شانس اجر اخروی را نويد می دھد که در اساس و قبل از صدور آن عمل، 

انی معتقد باشد، يعنی عملی می تواند عمل نيک تلقی گردد، که بر محوريت پنج بنای مسلمانی فاعل به پنج بنای مسلم

   - بحث در مورد چرائی و يا صحت و سقم چنين حکمی از بحث کنونی ما خارج است-بروز يافته باشد
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ادعای کمونيزم با حرکت از ھمين منظر، وقتی می خواھيم راجع به عملکرد يک نيروی مارکسيستی، يک نيروئی که 

وجود " الھی"از آغاز بدانيم که از منظر چنان نيروئی، به ھيچ صورتی اصل محوريت بايد را می نمايد، بحث نمائيم 

  :ندارد تا کسی بيايد و بنويسد

  "خدايا چنان کن که پايان کار      تو خوشنود باشی و ما رستگار"

 خلق خودش - خدمت به خلق ھا: چند نکته خالصه می شود خالف چنين طرز ديدی برای يک کمونيست، ھمه چيز در 

، حفظ صلح در عرصۀ کشور و - بازھم کشور خودش و ساير کشور ھا- ، ترقی و شگوفائی کشور ھا- و ساير خلقھا

  .جھانی و جلوگيری از جنگ، احساس مسؤوليت در قبال حفظ محيط زيست و تضمين بقای حيات از آن منظر

  !خوانندگان نھايت عزيز

را در ھمين چوکات بررسی نمائيم، به اجازۀ شما نمونه ھای بروز چنين " حدخا"ه منظور آن که بتوانيم عملکرد ب

عملکردی را از يک جمع مارکسيست، از نخستين انقالبی که داعيان و راھيان صادق مارکس توانستند بر مبنای انديشه 

از نظرات مارکس را در جامعه تطبيق نمايند، يعنی از انقالب ھای انسانی مارکس نظام کھن را نابود و نظام جديد ملھم 

 و آنچه را کمونيست ھای روس تحت قيادت لنين و ستالين زير نام عمل نيک خدمت به خلق انجام دادند، ١٩١٧اکتوبر 

کرد زمانی يکی آن که در اين بررسی عمل: اما قبل از ھر آغازی بايد بر دو نکته تأکيد بورزم. نقطه گذاری می نمائيم

 يعنی ١٩۵٣ آغاز جنگ جھانی دوم و  ١٩٣٩کمونيست ھا در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، فقط الی مقاطع 

، سوسياليزم  سرمايه داری احياء شده و به جای کشورمرگ ستالين، مطرح بحث قرار می گيرد، اين که بعد تر در آن 

امپرياليزم مصدر چه اعمالی گرديد، ھيچ سوسيال ل خود به سرمايه داری انحصاری دولتی حاکميت يافته، در تکام

تذکار می عملکرد نکتۀ دوم اين که، آنچه در اين . ربطی به مارکسيزم و کمونيزم ندارد، تا در مورد بحثی صورت گيرد

را عملکرد ھا اين  آنھائی که می خواھند ھم يابد فقط حيثيت نقطه گذاری را دارد، ھرگاه خوانندگان گرامی پورتال و يا 

زير سؤال ببرند، خواسته باشند تا در مورد به تفصيل بحث صورت گيرد، می توانند نظرات شان را با ما در ميان 

و اما برای آن که بھتر فھميد چه چيزی  را حزب . گذارند، تا در ھر موردی به تفصيل الزم بحث صورت گيرد

ام داد، اولتر از ھمه بايد دانست که روسيۀ تزاری در چه موقعيتی کمونيست بلشويک روسيه به مثابۀ خدمت به خلق، انج

چگونه می بايست از آن خانۀ ھا  بار آورد و کمونيست  بهقبل از جنگ جھانی اول قرار داشت و جنگ چه خرابيھائی را

باب "قلم را به ويران، در اندک زمان ممکن قصری اعمار نمايند، که تا آن زمان تاريخ به ياد نداشت به ھمين منظور 

  :می دھيم تا آنچه را راجع به روسيۀ قبل از انقالب می بايست فھميد، خواند" آوکيان

فجايع ناشی از جنگ جھانی اول بود، الزمست بدانيم خود ۀ  چه چيزی تكميل كنندًكه واقعا اما  برای تشخيص اين"

ی بسيار عقب مانده ئه نسبت ديگر كشورھای اروپاكشور روسيه  ب. روسيه بر پايه چه فجايعی سازمان يافته بودۀ جامع

 ملی نسبت ۀدر آمد سران. چھل درصد سرمايه گذاری ھا متعلق به خارجی ھا بود. بود؛ صنعت رشد ناچيزی كرده بود

 ميليونی روسيه در روستاھا زندگی ١۵٠حدود ھشتاد درصد از جمعيت .  بار كمتر بود١٠ تا ٨مريكای آن زمان ابه 

 ۶٠.  از خيش استفاده می کردندًدھقانان عمدتا. بودند) ارباب و رعيتی( اسير روابط ماقبل سرمايه داری می كردند و

 برابر خانوار دھقانی ٣٠٠ً ھر مالك بزرگ تقريبا. دھقانان، متعلق به مالكان بزرگ بودۀ درصد زمين ھای تحت اجار

ھنوز بخش مھمی از دھقانان وابسته . ن خانوار دھقانی ھزار مالك ھمان قدر زمين داشتند كه ده ميليو٣٠. زمين داشت

.  مردم در اسارت خرافات و مذھب بودۀزندگی روزمر.  زمين خريد و فروش می شدندۀبه زمين بودند و ھمراه با قبال

کتک زدن زن در ميان آنان امری . روستائيان زمان بذر پاشی را برحسب روزھای مقدس مذھبی تعيين می کردند

ھر چند ميزان باسوادی طی سال ھای آغازين .  تنبيه بدنی مردم كاركن امری متداول بود١٩٠٣تا سال . معمول بود
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 ۀ مرد و شش ھزار تحصيلكردۀ تنھا صد ھزار تحصيلكرد١٨٩٧اما تا سال .  گسترش يافتقرن بيستم در روسيه ناگھان

دو ميليون كارگر . در شھرھا امراض فراگيری چون سل  زندگی اھالی را تيره و تار کرده بود. زن وجود داشت

و در ) ه ھای زيادپس از كسر جريم(صنعتی كه بسياری به تازگی از روستاھا كنده شده بودند با كمترين دستمزد 

  .  نفره زندگی می كردند١٠ - ١٢ی تنگ و تاريك  ئبدترين شرايط در دخمه ھا

ليسی و زندان و پو گسترده کۀشدت خودکامه قرار داشت که برای حکومت از يک شب بهجامعه تحت حاکميت رژيمی 

اقليتھای مذھبی مانند .  بودروسيه زندان ملل. زبان و فرھنگ اقليت ھا سرکوب می شد. جاسوسی استفاده می کرد

. از ھيچ حقی برخوردار نبودند...) ملل غير روس مانند گرجی، ترکمن، ارمنی، آذری و (يھوديان و ملل تحت ستم 

ھر از چندگاھی در . موران روس تشكيل می شد و  آموزش به زبان مادری ممنوع بودمأكاركنان ادارات اين مناطق از 

 -". قانونی رسمی عليه يھوديان موجود بودۀ ماد۶۵٠تنھا . راه می افتاد  به و قوم كشیگوشه و كنار كشور يھود كشی

   برو انقالب اكت-  كمونيسم در پرتو سنتز نوين ۀگذشته و آيند

خانمانسوز جھانی به ده ھا بار بر حدت و شدت آن افزوده بود، خدمت به خلق با در نظرداشت چنان اوضاعی که جنگ 

  : آغاز و ادامه می يافتمی بايست از اينجا

 نخستين عمل نيک کمونيست ھا در شب فردای پيروزی انقالب متحقق ساختن يکی از ديرينه ترين خواست جوامع -

انسانی که بر پرچم آن خون ھزاران سپارتاکوس و ميليونھا بردۀ ديگر نقش بسته بود، يعنی آزادی انسان از قيد و بند 

، حاکم "تمام قدرت به دست شورا ھا"و انسان دربند ديروز را در تحت شعار " سرواژ "مناسبات جابرانۀ طبقاتی با لغو

  .بر سرنوشت خودش ساختن بود

 با سپردن قدرت به دست شورا ھا در اقصا نقاط کشور و معرفی طرز جديدی از حاکميت، يعنی حاکميت شورائی، -

تثمار گر، از اساس واژگون نموده آن را به ابزاری مبدل دولت را که تا آن زمان ابزاری بود در دست طبقات حاکم و اس

  .نمود که در خدمت خلق قرار داشته باشد

موسوم  با تکيه بر توده ھای ميليونی کارگر و دھقان، قلمرو امپراتوری روسيۀ تزاری را که تا آنزمان به زندان ملل -

ان کشوری مبدل ساخت که در آن اتحاد بين اقوام و شده بود، از طريق ايجاد اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، به چن

 چيزی بداند و ديگر " خلق شوروی"را خود و پختگی رشد نمود، که ھمه کس قوام مليت ھای مختلف در چنان حدی از 

  .به نام عاليق مليتی و قومی نتواند مانع ھمبستگی عميق بين آنھا بگردد

به خصوص نظامھای فئودالی و سرمايه داری می باشد، در جريان  بيکاری را که مھيب ترين مرض جوامع طبقاتی -

، به صورت کامل از ميان برداشته، در درازنای تاريخ به مثابۀ يک کشور، اولين کشور ١٩٢٩ سال يعنی الی ١٢

  .شناخته شد که بر آن معضل غلبه نموده است

، يافتن و که خلق آماده به کار دانسته، ضمن آن  در کنار از بين بردن بيکاری، کار را به مثابۀ حق قانونی افراد -

بدون به کار را از وظايف دولت اعالم داشت، به ھيچ نھاد و يا مؤسسه ای اين حق را قايل نشد تا بتواند  گماشتن افراد

  .مشوره با شخص کارگر و شورای مربوطه، کسی را از کار اخراج نمايد

  در نظرداشت تفريحات با معاش ساالنه ، با   در پنج روز ھفته کار روز ھشت ساعت-

   از بين بردن کامل بيسوادی-

   -  در صد عايد٣ - حل معضل بی خانگی با اعمار صد ھا ھزار باب منزل رھايشی با کمترين ھزينه -

  دھقانان بی زمين و کم زمين با سلب مالکيت از زمينداران بزرگ سود  حل مناسبات ارضی به-

  يکانيزه در حدی که شوروی در ختم جنگ قادر به صدور غله به کشور ھای ديگر گرديد رشد و انکشاف زراعت م-
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   لغو مالکيت خصوصی بر وسايل توليد-

 تأسيس و رشد صنايع در تمام زمينه ھا، چنانچه در ختم جنگ اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی دومين قدرت -

  . صنعتی جھان گرديد-اقتصادی

  اک شوروی انتقال برق در سراسر خ-

   احداث و تنظيم درست خطوط مواصالتی ھمگانی-

   مجانی ساختن تحصيل از کودکستان الی درجات اکادميک-

   ايجاد شد مرکز تعليمات عالی۶٠٠، بيش از ١٩٢٩ ايجاد مراکز تعليمات عالی در سراسر کشور چنانچه الی سال -

  تدائی گرفته تا پيشرفته ترين بيمارستان ھا مجانی ساختن تمام مراحل طبی و بھداشتی از کلينيک ھای اب-

آن را به صورت مطلق فرھنگ  با ازميان برداشتن معضل بيکاری و ضربت زدن به ساختار طبقاتی ديروز، تکدی و -

  از ميان برداشت

   خشکانيدن ريشه ھای تمام مفاسد اجتماعی از قمار و اعتياد گرفته تا فحشاء و انواع تن فروشی-

بار در طول تاريخ بشريت، تأمين حقوق مساوی بين زن و مرد که شامل تمام آزاديھای دموکراتيک زنھا و  برای اولين -

  معاش مساوی با مرد برای کار مساوی

   به رسميت شناختن حق سقط جنين برای زنھا و زن را مالک جسم خودش دانستن-

   به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت ملل الی جدائی کامل آنھا-

زاد اعالم داشتن تمام مستعمرات روسيۀ تزاری و لغو تمام قرارداد ھای اسارت آور روسيۀ تزاری با کشور ھای دور  آ-

  و نزديک

 حمايت قاطع از تمام جنبش ھای آزاديبخش ملی و کارگری در اقصا نقاط جھان از ھسپانيه گرفته تا چين و از قارۀ -

  تانافريقا الی نيم قارۀ امريکای التين و ھندوس

   پروردن ده ھا ھزار تحصيلکرده از تمام کشور ھای جھان از تمام قاره ھای افريقا، آسيا و امريکای التين-

   تسخير فضای کيھانی با اعزام گاگارين و به تعقيب آن اعزام اولين زن به فضاء-

" تعادل ترس"اختن معادلۀ  سحاکم با ساختن بمب اتوم و خاتمه دادن به يکه تازی امريکا در آن زمينه در عمل با -

  جلوگيری از بروز جنگی جھانی ديگری 

  .... و -

  !خوانندگان نھايت عزيز

 با مارکسيزم و کمونيزم پيوند   را "حدخا"جنايتکاران  ی که می خواھند با ھزار من سرش "حضرات"حال از تمام آن 

ديده اند که بر مبنای آن به خود حق می " حدخا" از ًدھند، می شود مشترکا بپرسيم که آنھا کدام يک از اعمال نامبرده را

دھند، تا آن مشت مزدور و دشمن خلق افغانستان را که به جای خانه، گورستان و به جای لباس کفن و به جای غذا گلوله 

  .و کمونيست بنامندمارکسيست را به مردم افغانستان ارزانی داشتند، 

ورا ھا را برای خلق شوروی و خلقھای جھان مثال دادم، آنھائی که با  من در اينجا مختصری از کوه خدمات دولت ش

 در  که و کمونيست بوده، لطف نموده حالمارکسيست " حدخا"سماجت کودکانه می خواھند، بر ھمه بقبوالنند که گويا 

ھتی با آنچه ساير کمونيستھا  ناتوانند، حد اقل چند نمونه از عملکرد آنھا را بيان نمايند که شباآنھا ارائۀ اقرار از زبان 

  انجام داده اند داشته باشد

  ادامه دارد


