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    تأملي گذرا بر
  !   » " حدخا" به ارتباط  CIAنشخوار ادعاي              «  

   
 سوسلوف [ سوسلوف -ف چانگوي متني است كه خروشعنوان فوق بي

ف خاين به امر سوسياليزم علمي و انقالب چتئوريسين دار و دستة خروش
اين نخستين سازندة ( درگذشت ستالين   با زهر رويزيونيزم بعد از]جهاني 
ريشة حزب كمونيست ) سوسياليستي و ديكتاتوري پرولتاريا در جهان كشور

را دراتحاد شوروي سوسياليستي » ر وسايل توليد مالكيت اجتماعي ب«و 
  .خشكاند واين سبب شد كه كشور ديكتاتوري پرولتاريا از هم بپاشد 

ف با اين خيانت تباه كن، هستي سوز و تاريخي اش زمينة چانس چ خروش
را به » عدم تحقق تئوري سوسياليزم و كمونيزم درعمل « طالئي تبليغ 

  .پرياليزم امريكا اهـــداء كرد امپرياليزم جهاني در رأس ام
و افرازات   CIA بعد از فروپاشي  شوروي دريك برششم حصة جهان، سازمان

» خــــدا داد « اش در سراسر جهان از اين چانس ) اطالعاتي ( استخباراتي 
ماشين عظيم تبليغاتي امپرياليزم جهاني نه . حد اعظم استفادة سوء كردند 

و منفعت طلب؛ » پيش پاي بين « و »  كم جاغور«تنها مردم و روشنفكران 
 را هم از راه  جهانبل عناصر و رهروان سطحي نگرجنبش هاي كمونيستي

هركجا احزاب وابسته به رويزيونيزم شوروي دچار  . راند بدر كرد و به حاشيه 
استحاله و يا از هم پاشي مي شدند مبلغان كاركشته و رسانه هاي مزد بگير، 

تئوري سوسياليزم و »  كوتاهي «  و پاي»لنگش«صطالح  بي درنگ به ا
مبارزة طبقاتي را در ميان مي كشيدند و با شعبده بازي با واژه ها و با رقص 

تجسم « به اصطالح : زبان رقاص شان گويا به مردم تفهيم مي كردند كه 
 براي لحظاتي لذت بخش  و كمونيزم به مثابة يك آرزو و رؤياسوسياليزم
كاري است ناشد و . د ت هاي عيني ابداً آن را نمي پذيرا واقعياست ؛ ام
هرگاه اين تئوري براي واقعيت هاي عيني جامعة انساني  قابل . ناممكن 

پذيرش مي بود ؛ در كشور هاي اتحاد شوروي ، چين ، ويتنام ، كمبوديا ، 
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 پابرجا مي ماندگار و... چكوسلواكيا ، پولند ، رومانيا، بلغارستان كوبا ، نيپال و
  .» ماند 

متن و ) رفيق موسوي ( سياست ، تاريخ و اديان  در دانشمند و صاحب نظر
را كه در تاريخ  » "حدخا" به ارتباط  CIAنشخوار ادعاي«  محتواي مقالة 

با تأسف هيچ نويسنده اي اين چنين با شيوة ديد  جنبش كمونيستي كشور
و اين رفيق مبارز( قم نزده است ؛ ماترياليزم تاريخي و ماترياليزم ديالكتيك ر

را به روشني ئي به آن پرداخته و مطالب تا كنون آشكار نشده ) واال قلم
  . كشيده است 

«   در پورتال PDF قسمت جداگانه  به شكل 5اين مقاله كه قبالً در 
آن را در » ورد « ، اين قلم نشر گرديده »  آزاد افغانستان -افغانستان آزاد 
  . اينك بعد از ويراستاري تقديم شد . بازتاب داده است  كصفحات فيسبو

                                                 
  2017  اول اپريل - دلسوز                                                نذير
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  "حدخا" به ارتباط  CIAنشخوار ادعاي

- 1 -   
 فعاليتش را " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"حد اقل از زماني كه پورتال 

آغاز نموده و از طرف ويراستاران آن نه يك بار و يا ده بار، بلكه ده ها بار در 
آخر برخي از مقاالت چنين يادداشتي نگاشته شده است، كه هر دوجناح به 

 هيچ ربطي به ماركسيزم و " حدخا- خلقحزب دموكراتيك"اصطالح 
كمونيزم نداشته، چنين انتسابي گذشته از آن كه اهانت و بهتانيست آشكار 
بر ماركسيزم و كمونيزم، اگر آگاهانه گفته شده باشد دال بر غرض ورزي 
لجوجانة نويسنده و اگر ناآگاهانه نگارش يافته باشد، دال بر ناداني و بي 

شد؛ مي خواستم در مورد با تأئيد يادداشت ويراستاران اطالعي نويسنده مي با
پورتال بر مسأله از ديد خود اندكي روشني بيندازم، امري كه هميشه از امروز 
به فردا افتاده، باز هم مقروض خوانندگان عزيز پورتال باقي ماندم؛ تا اين كه 

مقاله  در دوام - "سيد هاشم سديد"چند روز قبل همكار گرامي پورتال آقاي 
 - نگاشته خواهد شد"سديد صاحب"هرگاه اسمي از ايشان برده شود، فقط 

يكي از نويسندگان متبحر، ژرف نگر و فردي كه گسترة معلومات آنها را 
 كه در اينجا و "!پناه به خدا"محيطي وجود ندارد، در مقالة شان معنون  به 

 نموده، از همه هاي ديگري به نشر رسيد، مسأله را عالمانه و مؤجز مطرحجا
خواستند كه وقتي بحثي را مي خواهند آغاز و يا ادامه دهند، عملكرد ها را با 
ايدئولوژي ها خلط ننموده، به خصوص وقتي مي خواهند راجع به ماركسيزم 
قلم بزنند، نبايد چشم شان را بر روي بيمه هاي اجتماعي در اروپاي غربي كه 

ي پاي گرفته اند، ببندند؛ بر اين مستقيماً تحت تأثير تفكرات ماركسيست
  .موضوع با صراحت انگشت گذاشتند

 اين قلم را نيز بر آن "سديد صاحب"مطالعة مطلب پر محتوا و آموزندة 
داشت تا خالف گذشته و كار را به فردا گذاشتن، در اولين فرصت به ادامة 

ز هر مگر قبل ا. بحث ايشان من نيز نكته نظراتم را در زمينه اظهار بدارم



  !   » " حدخا" به ارتباط  CIAنشخوار ادعاي«         

  )موسوي ( 
   

 

۵

 را دارم و "سديد صاحب"آغازي متواضعانه بايد بگويم كه نه توان قلمي آقاي 
نه هم گسترة معلومات شان را، لذا هرگاه در نگارش اين قلم كمبود و يا 
نقصاني به مشاهده برسد، از خوانندگان توقع دارم تا با بزرگواري كه دارند، 

  . برطرف نمايمخطايم را بنگارند، باشد در پناه آن، خطا ها را
 را ماركسيست "حزب دموكراتيك خلق"به نظر من وقتي كساني به اصطالح 

ماً بر ماركسيزم و يا يقيده و بر مبناي همان حكم  مستو يا كمونيست نام
كمونيزم مي تازند، در حكم خود آگاهانه و يا نا آگاهانه مرتكب دو خبط 

تيست، فاقد اراگمفاحش و غير قابل اغماض مي گردند، نخست يك نهاد پ
ايدئولوژي و مزدور را ماركسيست و كمونيست معرفي كردن و ديگري 
اشتباهات، كاستي ها و حتا انحرافات را حين تطبيق اين يا آن ايدئولوژي 

  .جاي خود همان ايدئولوژي گذاشتن
به همين اساس در اين مختصر خواهم كوشيد تا ضمن برخورد به هر دو 

 چنين اتهامي را نيز مشخص ساخته هوشدار الزم بخش اين انحراف، آبشخور
را در زمينه براي آن عده از نويسندگاني كه كوركورانه به دنبال جواسيسي از 

 روان اند، و چه بسا بدون اين كه بدانند حامل افكار و "هاشميان"قماش 
 باشد من بعد وقتي قلم  نمي مي باشند، بد"6ام آي " و "سيا"انديشه هاي 
 گيرند و مي خواهند چيزي بنويسند، نخست بينديشند، بعداً به دست مي

  .اقدام به نوشتن نمايند
 "حزب دموكراتيك خلق" به منظور آن كه روشن شود كه آيا  به اصطالح -1

لنينيزم و يا همان طوري كه برخي از نويسندگان ادعا -معتقد به ماركسيزم
آشنا براي مردم ما در قسمت  بوده اند و يا نه، از معيار "كمونيزم"مي دارند، 

 اين را هم مي دانيم كه در مثال مناقشه -ايمان به اسالم مثال مي زنم
همه مي دانيم وقتي پاي ايمان به اسالم مطرح مي گردد، بسيار  -نيست

اقرار زباني، تصديق قلبي و اعمال : عاجل سه نكته عرض اندام مي نمايد
 به كسي مي توان اطالق نمود  يعني مؤمن- صالحه از منظر اسالم-صالحه

 را از اول الي آخر به زبان اقرار، در قلب تصديق و بر مبناي "آمنت باهللا"كه 
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 "آمنت باهللا"يعني اگر كسي نه در زبان به . آن اعمال صالحه از وي سربزند
يده اقرار نمايد و نه هم اعمالي كه از منظر اسالم صالحه اعالم شده از وي د

ي به هيچ صورت و براي هيچ يك از ما بل به تصديق ق چون اشراف-شود، 
  . نمي توان به چنان شخصي مؤمن خطاب نمود-مقدور نيست

حزب دموكراتيك "حال اگر قرار باشد به ارتباط پيوند دادن به اصطالح 
 به ماركسيزم و كمونيزم، از عين سنجه و معيار كار بگيريم، مي توانيم "خلق

  : كهاز خود و از بيگانه بپرسيم
 آنها در كجا و در كدام اثر حزبي گفته و نوشته اند، كه حزب شان يك -
 مي باشد، تا آن را بتوان به مثابة اقرار باللسان "لنينيست- حزب ماركسيست"

  در مورد آنها استناد جست؟ 
 در اعمال صالحه از منظر ماركسيزم، خدمت به خلق يك كشوردر جهت -

از فرد، الغاي مالكيت خصوصي و كار مزدي رفع هرگونه ستم و استثمار فرد 
  .و تأمين رفاه و بهروزي براي آنها در رأس همه قرار مي گيرد

با در نظر داشت همين دو معيار، آيا كسي پيدا شده مي تواند كه جهت 
 به " افغانستان خلقحزب دموكراتيك"اثبات ادعاي واهي انتساب به اصطالح 
ارائه دهد؟ اگر مي توانند اين گز و اين ماركسيزم و كمونيزم بتواند سندي 

ميدان، تا در پرتو معيار هاي ماركسيستي بتوانيم آن ادعا را سبك و سنگين 
اما خالف چنين ادعائي مي توان ده ها سند و نوشته را مثال داد كه . نمائيم

 و رهبران آن هيچ گاهي نه تنها ماركسيست نبوده اند بلكه بر "حدخا"
ان هر آنچه را انجام داده اند ملهم از اعتقادات شان به مبناي ادعاي خودش

  :چنانچه. اسالم بوده است
نور محمد تره "آنهائي كه رنجنامة زندگاني شان تا شنيدن مصاحبه هاي 

 اين بت سرگيني ساخت سوسيال امپرياليزم روس به عقب بر مي گردد، "كي
حبه وقتي راجع به به ياد دارند كه نه يك بار بلكه نامبرده در چندين مصا

استخوانبندي فكري حزب از وي توسط خبرنگاران سؤال شد، وي علناً ابراز 
 گذشته از "حزب ما يك حزب دموكراتيك است، نه كمونيستي"داشت كه 
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 خاطرات شان را نگاشته اند، "حدخا"آن امروز چندين تن از رهبران آنروزي 
 اي بيابيد كه آنها ادعاي شما در هيچ يك از آنها نه تنها نمي توانيد نكته

سلطان علي "ماركسيست بودن نموده باشند، بلكه برخي از آنها مانند 
 مسؤول ايدئولوژيك حزب و بعد ها صدراعظم در دولت دست "كشتمند

  :نشاندة روس، كتاب شان را حين نگاشتن اهدائيه چنين آغاز مي نمايند
  7. ص- جلد اول-"به نام خداوند بخشايندة مهربان"
  : در صفحة بعد مي نويسدو
 جلد -"خدايا چنان كن كه پايان كار      تو خوشنود باشي و ما رستگار"

  11.  ص-اول
بنگاه : چاپ.  سلطان علي كشتمند-يادداشتهاي سياسي و رويدادهاي تاريخي

  2003 چاپ دوم، سال -انتشارات و مطبعة ميوند
 يك تن از فعاالن "ك آزادباب"به عالوه به گفتة رفيق رزمنده و همكار پورتال 

چريكهاي فدائي خلق ايران، وقتي در لندن در گورستاني كه آرامگاه ماركس 
 "حدخا"نيز در آنجا وجود دارد، گشت مي زده اند به قبر يك تن از رهبران 

 "بسم اهللا الرحمان الرحيم"در آنجا برخورده اند، كه باالي لوحه سنگش 
  .نگاشته شده بود
اني كه هر گاه و بيگاه تالش مي ورزيد تا با هزاران زحمت حال از شما آقاي

 را به ماركسيزم و كمونيزم و با استفاده از سرشهاي فوق "حدخا"نخست 
العاده مؤثر بچسپانيد و در دوام آن، با گذشتن از ماركسيسيت و كمونيست 
ادعائي به نفي ماركسيزم و كمونيزم برسيد، نبايد پرسيد كه اين چگونه 

 يعني "اهللا"ست و يا كمونيست هائي اند كه مرده و زنده آنها با نام  ماركسي
آنچه فقط براي مسلمانان ارجحيت داشته و قابل پرستش مي باشد، كار شان 

  را آغاز نمايند؟ 
مگر مي شود هم ماركسيست بود، يعني به سه منبع و سه جزء ماركسيزم 

 كسي كه كارش را به نام  معتقد بود؟ مگر مي شود"اهللا"باور داشت و هم به 
 آغاز مي نمايد و از وي مي طلبد كه كار را چنان هدايت، رهبري و به "اهللا"
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 خوشنود باشد و فاعل كار "اهللا"انجام برساند كه در ختم كار او يعني 
رستگار، چنان شخصي ماركسيست باشد يعني نه تنها هيچ گونه اعتقادي به 

كدام نيروي فوق طبيعي ديگري نداشته  و يا "يهوه" ، "خدا"، "اهللا"وجود 
باشد بلكه همة آنها را مخلوق ذهن انسان دانسته و در كل خدا را به مثابة 

   بشناسد؟"حقيقت ذهني"يك 
مگر مي شود فردي را كه بر مبناي يكي از اجزاي ماركسيزم يعني 

 را نه خالق انسان بلكه "اهللا"، حقيقت ذهنيي به نام "ماترياليزم ديالكتيك"
  مخلوق ذهن انسان مي داند، مسلمان باشد؟ 

براي درك چنين حقيقتي حتمي نيست كه كسي به فلسفة ماركسيزم معتقد 
و يا دسترسي داشته باشد تا چنان اجتماعي را قبول كند، همينقدر بسنده 
است كه شخص صاحب فكر آزاد و سالم باشد و يا حد اقل با همان منطق 

 آشنائي داشته باشد تا چنان افرادي را به "اجتماع ضدين محال است"قديم 
جاي ماركسيست و كمونيست، انسانهاي دروغگو، مزدور و فرصت طلبي بداند 
كه جهت رسيدن به حاكميت و حفظ آن، خود را متناسب با جهت باد غالب، 

  .خم و راست مي نمايند، يعني طرفداران حزب باد
ئولوژي ، مكتب فكري، دين و افرادي كه براي آنها توسل به اين و يا آن ايد

يا مذهبي، فقط ارزش وسيله اي را دارد كه همان مقطع مي توان از آن 
به مانند هزاران مسلمان نمائي . استفاده نمود؛ نه چيزي بيشتر و نه هم كمتر

كه در ظاهر امر خود را مسلمان مي نامند اما در حقيقت همان نواله خوران 
با اسالم نمائي مي خواهند، ماهي دلخواه خويش امپرياليزم و ارتجاع اند، كه 

  .را از آب گل آلود استعمار به دست آورند
  

 - 2 - 
در قسمت اول اين مختصر طبق تعريفي كه از ايمان داشتيم، مشخص 

 چه از - حدخا-"حزب دموكراتيك خلق افغانستان"ساختيم كه به اصطالح 
ا از موضع فردي نه تنها موضع حزبي و چه هم هيچ يك از افراد و اعضاي آنه
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در حيات شان ادعاي ماركسيست بودن را نكرده اند، بلكه اموات شان را با 
 به خاك سپرده حتا بر سنگ قبر اكثر آنها، آيات قرآن "بسم اهللا" و "اهللا"

 در قبرستان "بابك آزاد"حك شده است و در آن ميان از چشمديد رفيق 
ز آن كه بحث ما را به همان روالي كه اينك قبل ا. لندن مثالي داده شده بود

 "احمد پوپل"قرار است ادامه يابد، پي گيريم، جا دارد از همكار عزيزما آقاي 
 يك تن از متصديان "خليل اهللا معروفي"و استاد سخن آقاي دپلوم انجنير 

پورتال، كه هريك از منظر جداگانه اي قولم را تصديق نموده، به رؤيت سنگ 
ق ميان مزدوران روس و كمونيست هاي واقعي را مستند قبر دو نفر ، فر

  .ساخته اند، سپاس و امتنانم را خدمت ايشان تقديم بدارم
نوشتم كه از همان ديد مذهبي، وقتي كسي متصف به داشتن اين و يا آن 
اعتقاد مي گردد، جهت تثبيت صحت و سقم چنان ادعائي سه معيار وجود 

با در نظر داشت آن كه در . ي و اعمال صالحهاقرار به زبان، تصديق قلب: دارد
 نظر افگنديم و چيزي به نام "حدخا"قسمت اول به مسألة اقرار زباني 

تصديق قلبي هم براي ما به جز تبارز اعمال فرد نمي تواند در بستر ديگري 
  :ظهور نمايد، در اين قسمت نوشته مي پردازيم به اعمال صالحه

 به مفهوم مجرد و "اعمال صالحه"ه نام با در نظرداشت اين كه چيزي ب
مستقل از مكتب فكري و ارزشهاي اجتماعي منبعث از همان مكتب فكري 
عمل كننده نمي تواند وجود داشته باشد، مسلم است كه وقتي ما از عمل 
نيك اين و يا آن فرد صحبت به عمل مي آوريم، سنجه و معيار ما جهت 

ارزشهائي باشد كه از طرف آن مكتب به ارزشيابي آن اعمال، مي تواند همان 
عمل "به صورت مثال وقتي در ديانت اسالم پاي . رسميت شناخته شده است

 مطرح مي گردد، هيچ فردي كه حد اقل شناخت از مباني ديانت اسالم "نيك
داشته باشد، نمي تواند صدور اعمال و قضاوت در مورد نيكي و بدي و پاداش 

به عبارت . ادات اساسي فاعل امر نيك بررسي نمايداخروي آن را، جدا از اعتق
ساده تر، عملي مورد پذيرش قرار گرفته و به مثابة عمل نيك شانس اجر 
اخروي را نويد مي دهد كه در اساس و قبل از صدور آن عمل، فاعل به پنج 
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بناي مسلماني معتقد باشد، يعني عملي مي تواند عمل نيك تلقي گردد، كه 
 بحث در مورد چرائي و يا - بناي مسلماني بروز يافته باشدبر محوريت پنج 

   -صحت و سقم چنين حكمي از بحث كنوني ما خارج است
با حركت از همين منظر، وقتي مي خواهيم راجع به عملكرد يك نيروي 
ماركسيستي، يك نيروئي كه ادعاي كمونيزم را مي نمايد، بحث نمائيم بايد از 

 "الهي"ان نيروئي، به هيچ صورتي اصل محوريت آغاز بدانيم كه از منظر چن
  :وجود ندارد تا كسي بيايد و بنويسد

  "خدايا چنان كن كه پايان كار      تو خوشنود باشي و ما رستگار"
 خالف چنين طرز ديدي براي يك كمونيست، همه چيز در چند نكته 

، ترقي و - خلق خودش و ساير خلقها-خدمت به خلق ها: خالصه مي شود
، حفظ صلح در - بازهم كشور خودش و ساير كشور ها-گوفائي كشور هاش

عرصة كشور و جهاني و جلوگيري از جنگ، احساس مسؤوليت در قبال حفظ 
  .محيط زيست و تضمين بقاي حيات از آن منظر

  !خوانندگان نهايت عزيز
 را در همين چوكات بررسي نمائيم، "حدخا"به منظور آن كه بتوانيم عملكرد 

جازة شما نمونه هاي بروز چنين عملكردي را از يك جمع ماركسيست، از به ا
نخستين انقالبي كه داعيان و راهيان صادق ماركس توانستند بر مبناي 
انديشه هاي انساني ماركس نظام كهن را نابود و نظام جديد ملهم از نظرات 

نچه را  و آ1917ماركس را در جامعه تطبيق نمايند، يعني از انقالب اكتوبر 
كمونيست هاي روس تحت قيادت لنين و ستالين زير نام عمل نيك خدمت 

اما قبل از هر آغازي بايد بر دو . به خلق انجام دادند، نقطه گذاري مي نمائيم
يكي آن كه در اين بررسي عملكرد زماني كمونيست ها در : نكته تأكيد بورزم

 آغاز جنگ 1939اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، فقط الي مقاطع 
 يعني مرگ ستالين، مطرح بحث قرار مي گيرد، اين كه 1953جهاني دوم و  

بعد تر در آن كشور سرمايه داري احياء شده و به جاي سوسياليزم ، سرمايه 
داري انحصاري دولتي حاكميت يافته، در تكامل خود به سوسيال امپرياليزم 
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 كمونيزم ندارد، تا در مصدر چه اعمالي گرديد، هيچ ربطي به ماركسيزم و
نكتة دوم اين كه، آنچه در اين عملكرد تذكار مي . مورد بحثي صورت گيرد

يابد فقط حيثيت نقطه گذاري را دارد، هرگاه خوانندگان گرامي پورتال و يا 
هم  آنهائي كه مي خواهند اين عملكرد ها را زير سؤال ببرند، خواسته باشند 

گيرد، مي توانند نظرات شان را با ما در تا در مورد به تفصيل بحث صورت 
و اما براي . ميان گذارند، تا در هر موردي به تفصيل الزم بحث صورت گيرد

آن كه بهتر فهميد چه چيزي  را حزب كمونيست بلشويك روسيه به مثابة 
خدمت به خلق، انجام داد، اولتر از همه بايد دانست كه روسية تزاري در چه 

 جهاني اول قرار داشت و جنگ چه خرابيهائي را به بار موقعيتي قبل از جنگ
آورد و كمونيست ها چگونه مي بايست از آن خانة ويران، در اندك زمان 
ممكن قصري اعمار نمايند، كه تا آن زمان تاريخ به ياد نداشت به همين 

 مي دهيم تا آنچه را راجع به روسية قبل از "باب آوكيان"منظور قلم را به 
  :ي بايست فهميد، خواندانقالب م

فجايع ناشي از ة  چه چيزي تكميل كنندكه واقعاً اما  براي تشخيص اين"
روسيه بر پايه چه ة جنگ جهاني اول بود، الزمست بدانيم خود جامع

ي ئكشور روسيه  به نسبت ديگر كشورهاي اروپا. فجايعي سازمان يافته بود
چهل درصد سرمايه . ودبسيار عقب مانده بود؛ صنعت رشد ناچيزي كرده ب

مريكاي ا ملي نسبت به ةدر آمد سران. گذاري ها متعلق به خارجي ها بود
 150حدود هشتاد درصد از جمعيت .  بار كمتر بود10 تا 8آن زمان 

ميليوني روسيه در روستاها زندگي مي كردند و اسير روابط ماقبل سرمايه 
. خيش استفاده مي كردند از دهقانان عمدتاً. بودند) ارباب و رعيتي(داري 

هر . دهقانان، متعلق به مالكان بزرگ بودة  درصد زمين هاي تحت اجار60
 هزار مالك 30.  برابر خانوار دهقاني زمين داشت300 مالك بزرگ تقريباً

هنوز بخش مهمي از . همان قدر زمين داشتند كه ده ميليون خانوار دهقاني
 زمين خريد و فروش مي ةبا قبالدهقانان وابسته به زمين بودند و همراه 

روستائيان .  مردم در اسارت خرافات و مذهب بودةزندگي روزمر. شدند
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كتك . زمان بذر پاشي را برحسب روزهاي مقدس مذهبي تعيين مي كردند
 تنبيه بدني مردم 1903تا سال . زدن زن در ميان آنان امري معمول بود

ادي طي سال هاي آغازين هر چند ميزان باسو. كاركن امري متداول بود
 تنها صد 1897اما تا سال . قرن بيستم در روسيه ناگهان گسترش يافت

در شهرها .  زن وجود داشتة مرد و شش هزار تحصيلكردةهزار تحصيلكرد
دو ميليون . امراض فراگيري چون سل  زندگي اهالي را تيره و تار كرده بود

كنده شده بودند با كمترين كارگر صنعتي كه بسياري به تازگي از روستاها 
و در بدترين شرايط در دخمه ) پس از كسر جريمه هاي زياد(دستمزد 

  .  نفره زندگي مي كردند10 - 12ي تنگ و تاريك  ئها
  

شدت خودكامه قرار داشت كه براي حكومت  بهجامعه تحت حاكميت رژيمي 
ان و زب. ليسي و زندان و جاسوسي استفاده مي كردپو گسترده كةاز يك شب

اقليتهاي مذهبي . روسيه زندان ملل بود. فرهنگ اقليت ها سركوب مي شد
ملل غير روس مانند گرجي، تركمن، ارمني، (مانند يهوديان و ملل تحت ستم 

كاركنان ادارات اين مناطق از . از هيچ حقي برخوردار نبودند...) آذري و 
هر از .  بودموران روس تشكيل مي شد و  آموزش به زبان مادري ممنوعمأ

. راه مي افتاد  بهچندگاهي در گوشه و كنار كشور يهود كشي و قوم كشي
 ةگذشته و آيند -". قانوني رسمي عليه يهوديان موجود بودة ماد650تنها 

   برو انقالب اكت-كمونيسم در پرتو سنتز نوين 
خانمانسوز جهاني به ده ها بار بر با در نظرداشت چنان اوضاعي كه جنگ 

شدت آن افزوده بود، خدمت به خلق مي بايست از اينجا آغاز و ادامه حدت و 
  :مي يافت

 نخستين عمل نيك كمونيست ها در شب فرداي پيروزي انقالب متحقق -
ساختن يكي از ديرينه ترين خواست جوامع انساني كه بر پرچم آن خون 

انسان هزاران سپارتاكوس و ميليونها بردة ديگر نقش بسته بود، يعني آزادي 
 و انسان دربند ديروز را "سرواژ"از قيد و بند مناسبات جابرانة طبقاتي با لغو 
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، حاكم بر سرنوشت خودش "تمام قدرت به دست شورا ها"در تحت شعار 
  .ساختن بود

 با سپردن قدرت به دست شورا ها در اقصا نقاط كشور و معرفي طرز -*
ا كه تا آن زمان ابزاري جديدي از حاكميت، يعني حاكميت شورائي، دولت ر

بود در دست طبقات حاكم و استثمار گر، از اساس واژگون نموده آن را به 
  .ابزاري مبدل نمود كه در خدمت خلق قرار داشته باشد

 با تكيه بر توده هاي ميليوني كارگر و دهقان، قلمرو امپراتوري روسية -*
از طريق ايجاد اتحاد تزاري را كه تا آنزمان به زندان ملل موسوم شده بود، 

جماهير شوروي سوسياليستي، به چنان كشوري مبدل ساخت كه در آن 
اتحاد بين اقوام و مليت هاي مختلف در چنان حدي از قوام و پختگي رشد 

 بداند و ديگر چيزي  به نام عاليق "خلق شوروي"نمود، كه همه كس خود را 
  . بگرددمليتي و قومي نتواند مانع همبستگي عميق بين آنها

 بيكاري را كه مهيب ترين مرض جوامع طبقاتي به خصوص نظامهاي -*
، به 1929 سال يعني الي 12فئودالي و سرمايه داري مي باشد، در جريان 

صورت كامل از ميان برداشته، در درازناي تاريخ به مثابة يك كشور، اولين 
  .كشور شناخته شد كه بر آن معضل غلبه نموده است

از بين بردن بيكاري، كار را به مثابة حق قانوني افراد آماده به كار  در كنار -*
به كار را از وظايف دولت  دانسته، ضمن آن كه خلق ، يافتن و گماشتن افراد

اعالم داشت، به هيچ نهاد و يا مؤسسه اي اين حق را قايل نشد تا بتواند 
  .خراج نمايدبدون مشوره با شخص كارگر و شوراي مربوطه، كسي را از كار ا

 روز هشت ساعت كار در پنج روز هفته ، با در نظرداشت تفريحات با -*
  .معاش ساالنه 

   . از بين بردن كامل بيسوادي-*
 حل معضل بي خانگي با اعمار صد ها هزار باب منزل رهايشي با كمترين -*

   . - در صد عايد3 -هزينه 
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م زمين با سلب  حل مناسبات ارضي به سود  دهقانان بي زمين و ك-*
  .مالكيت از زمينداران بزرگ

 رشد و انكشاف زراعت ميكانيزه در حدي كه شوروي در ختم جنگ قادر -*
   .به صدور غله به كشور هاي ديگر گرديد

   لغو مالكيت خصوصي بر وسايل توليد-*
 تأسيس و رشد صنايع در تمام زمينه ها، چنانچه در ختم جنگ اتحاد -*

  . صنعتي جهان گرديد-اليستي دومين قدرت اقتصاديجماهير شوروي سوسي
   . انتقال برق در سراسر خاك شوروي-*
   . احداث و تنظيم درست خطوط مواصالتي همگاني-*
   . مجاني ساختن تحصيل از كودكستان الي درجات اكادميك-*
، 1929 ايجاد مراكز تعليمات عالي در سراسر كشور چنانچه الي سال -*

   . تعليمات عالي ايجاد شد مركز600بيش از 
 مجاني ساختن تمام مراحل طبي و بهداشتي از كلينيك هاي ابتدائي -*

   .گرفته تا پيشرفته ترين بيمارستان ها
 با ازميان برداشتن معضل بيكاري و ضربت زدن به ساختار طبقاتي ديروز، -*

   .تكدي و فرهنگ آن را به صورت مطلق از ميان برداشت
ه هاي تمام مفاسد اجتماعي از قمار و اعتياد گرفته تا  خشكانيدن ريش-*

   .فحشاء و انواع تن فروشي
 براي اولين بار در طول تاريخ بشريت، تأمين حقوق مساوي بين زن و مرد -*

كه شامل تمام آزاديهاي دموكراتيك زنها و معاش مساوي با مرد براي كار 
   .مساوي

ها و زن را مالك جسم  به رسميت شناختن حق سقط جنين براي زن-*
   .خودش دانستن

   به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت ملل الي جدائي كامل آنها-*
 آزاد اعالم داشتن تمام مستعمرات روسية تزاري و لغو تمام قرارداد هاي -*

   .اسارت آور روسية تزاري با كشور هاي دور و نزديك
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كارگري در اقصا  حمايت قاطع از تمام جنبش هاي آزاديبخش ملي و -*
نقاط جهان از هسپانيه گرفته تا چين و از قارة افريقا الي نيم قارة امريكاي 

   .التين و هندوستان
 پروردن ده ها هزار تحصيلكرده از تمام كشور هاي جهان از تمام قاره -*

   .هاي افريقا، آسيا و امريكاي التين
آن اعزام اولين زن به  تسخير فضاي كيهاني با اعزام گاگارين و به تعقيب -*

   .فضاء
 با ساختن بمب اتوم و خاتمه دادن به يكه تازي امريكا در آن زمينه در -*

 جلوگيري از بروز جنگي جهاني "تعادل ترس"عمل با حاكم ساختن معادلة 
   .ديگري 

   ..... و -*
  !خوانندگان نهايت عزيز

نايتكاران  ي كه مي خواهند با هزار من سرش ج"حضرات"حال از تمام آن 
  را  با ماركسيزم و كمونيزم پيوند دهند، مي شود مشتركاً بپرسيم "حدخا"

 ديده اند كه بر مبناي آن به "حدخا"كه آنها كدام يك از اعمال نامبرده را از 
خود حق مي دهند، تا آن مشت مزدور و دشمن خلق افغانستان را كه به 

اي غذا گلوله را به مردم جاي خانه، گورستان و به جاي لباس كفن و به ج
  .افغانستان ارزاني داشتند، ماركسيست و كمونيست بنامند

من در اينجا مختصري از كوه خدمات دولت شورا ها را براي خلق شوروي و 
خلقهاي جهان مثال دادم، آنهائي كه با  سماجت كودكانه مي خواهند، بر 

وده، لطف نموده  ماركسيست  و كمونيست ب"حدخا"همه بقبوالنند كه گويا 
حال كه در ارائة اقرار از زبان آنها  ناتوانند، حد اقل چند نمونه از عملكرد آنها 
را بيان نمايند كه شباهتي با آنچه ساير كمونيستها انجام داده اند داشته 

   .باشد
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در دو بخش پيشين اين مختصر از دو منظر متفاوت نوشتم كه به اصطالح 

بوده و نه هم *  نه ماركسيست" حدخا- خلق افغانستانحزب دموكراتيك"
كمونيست، چه نه تنها در زبان ادعاي داشتن هويت ايدئولوژيك ماركسيستي 
ننموده اند و نه هم اعمال آنها كوچكترين شباهتي با آنچه يك ماركسيست و 

در اين قسمت نوشته با حركت . كمونيست مي بايد انجام بدهد، داشته است
 بحث ما را در بستر ديگري "فرض محال، محال نيست" منطقي از يك اصل

ادامه مي دهيم، باشد براي آنهائي كه از قبل سوگند نخورده اند، كه حرف 
  .درست را نمي پذيرند، كمكي شده بتواند

، فرض مي كنيم كه "فرض محال، محال نيست"بر مبناي اصل منطقي
سؤالي كه با . وده است واقعاً يك حزب ماركسيستي و كمونيستي ب"حدخا"

 يك نهاد "حدخا"گيريم كه : چنين فرضي مطرح مي گردد، اين است
ماركسيستي و كمونيستي، عملكرد اعضاي آن به ماركس و كمونيزم كه از 

 تعريف شده است، چه "علم رهائي پرولتاريا"طرف انگلس دقيقاً به معناي 
 راست و -د معتقدانربطي دارد؟ از چه وقت و بر كدام پايه و اساسي عملكر

 يك بينش اجتماعي و يا فلسفي را كسي با خود -يا دروغ آن باشد سرجايش
 به "حدخا"آن بينش و تفكر يك سان دانسته اند، كه خواسته باشيم پيوند 

  ماركسيزم و كمونيزم را دوم آن بدانيم؟
  !خوانندگان نهايت عزيز

شده باشد، آن را از در اينجا به منظور آن كه بحث خوبتر و واضحتر بيان 
  :طريق ارائة يك مثال مورد قبول همه ادامه مي دهيم

يكي از باورهائي كه اگر بنويسم روزانه به هزاران بار حد اقل در جامعة خود 
ما از طرف عامي و عالم تكرار مي گردد و اينك حيثيت يك ضرب المثل را 

  :گرفته است، اين بيت است
  "   هرعيب كه هست در مسلماني ماستاسالم در ذات خود ندارد عيبي" 
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هرگاه هريك از ما وجدان خود را قاضي گرفته و در بارة اين و موارد استعمال 
آن فكر نمائيم به اين استنتاج مي رسيم، كه اين بيت زماني به مثابة يك 
عذر، يك بهانه، يك دليل به خاطر فرار از بحث و يك نقاب براي پوشاندن 

 به كار برده مي شود، كه كس و يا كساني متوجه ضعف هاي اسالم زماني
  :شوند

  . فرد مسلماني دزدي، قاچاقبري و به فروش مواد مخدره مي پردازد-*
 فرد مسلماني در عين ادعاي مسلماني و حتا خودش را ظاهر الصالح -*

  .نشان دادن، بر مردم ظلم و ستم روا مي دارد
 يك انسان ديگر دوخته  فرد مسلماني چشمش به مال ، جان و ناموس-*

  .شده است
  . فرد مسلماني به دشمن خاك و وطن جاسوسي مي نمايد-*
 فرد مسلماني به دست يازيدن به عمل انتحاري، انسانهاي بيگناه و بي -*

  .خبر را به قتل مي رساند
 فرد مسلماني با دخترك نابالغي ازدواج نموده، در حين مقاربت جنسي -*
ي بول و غايط دخترك را پاره كرده به زبان فقهي  يعني مجرا"قبل و دبر"

  .باعث افضاء مي گردد
 فرد مسلماني در عين حالي كه نه يك وقت نمازش قضاء مي شود و نه -*

هم يك روز روزه اش، بچه بازي و لواط را به مثابة افتخار خود بين جوانها 
چند جوره دانسته، به اين مي بالد كه در مجالس خوشي دوستان و حتا رقباء 

  .بچه را با زنگ و جامن به ميدان داخل مي نمايد
 فرد مسلماني با هزار چال و نيرنگ، زمين و مالكيت ديگران را غصب -*

  .نموده چند مظلوم را از هستي ساقط مي سازد
 فرد مسلماني به بهانه ها و رويكش هاي مختلف چنان سود مي خورد، -*

  .توگوئي شير مادرش است
   .... و -*
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ر تمام موارد فوق هرگاه كسي خواسته باشدعمل آن فرد را مورد انتقاد قرار د
داده و آن را دليل ضعف، كمبود و حتا نقايص قوانين اسالم معرفي بدارد، 
حتمي نيست كه كسي در آنجا مال و يا چلي و طالب باشد، تا باد به غبغب 

  : نخواندقد را متوجه گفتارش ساخته،تانداخته، با گردن افراشته، من
  "اسالم در ذات خود ندارد عيبي    هر عيب كه هست در مسلماني ماست"

بلكه ساير مدافعان اسالم هم اين حكم را با چنان قاطعيتي صادر مي نمايند 
كه هيچ جاي بحث و جدل باقي نمي گذارند تا گفته شود، اين ضعف 

نتج شده برخاسته از قوانين ضد انساني اسالم است كه به چنين اعمالي م
 65 نيست كه در "محسني" و يا شيخ "خالص"است و يا اين گناه مولوي 

 شان خراب "مال"سالگي با دختران نابالغ ازدواج نموده وقتي بخواهند 
بلكه اين .  دخترك معصوم را يكي نسازند"قبل و دبر"نگردد، مي كوشند تا 

ي گناه فردي سنت زشت و قبيح از پيامبر اسالم باقي مانده و در اينجا پا
نيست، بلكه اجراي چنان دستور و عملي است، كه آن عمل در ذات خود 

  .قبيح و جنايتكارانه دانسته مي شود
اين حكم تنها در مورد مسلمانان صادق نيست، بلكه تا جائي كه ديده شده 
هرگاه كسي خواسته باشد بر پول پرستي، زورگوئي، تبعيض، غدر و خيانت 

گران انگشت گذاشته و آن را به استناد تورات به خداي يهود ها به امانت دي
 نسبت داده و سند تاريخي آن را هم در عملكرد "يهوه"ديانت يهود يعني 

 حين برآمدن از مصر ارائه دارد، طرف كه حاضر نيست "موسي"ضد انساني 
به غير از آنچه چند مال و طالب بيسواد و يا كمسواد در گوشش خوانده به 

 مي خواهد به اثبات برساند "رگ گردن"گوش فرا دهد، به زور چيز ديگري 
كه هم تورات دست خورده و درست نيست و هم آن واقعة تاريخي چيزي به 

  .جز جعل كافران نيست
با در نظرداشت توضيحات فوق هرگاه از كسي پرسيده شود، تو كه در مورد 

ار را به جائي مي اسالم، مسيحيت و يهود عقلت را به كار مي اندازي و حتا ك
رساني كه در صورت ضرورت، خالف نص به اجتهاد مي پردازي، چرا وقتي 
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 كه گفتيم هيچ رابطه اي با ماركسيزم و كمونيزم "حدخا"پاي عملكرد 
 و يا هم "امين" و "تره كي"نداشته اند، در ميان مي آيد به خاطر جنايات 

ام مي دهي و حتا  را از گور مي كشي و دشن"ماركس"، "نجيب" و "ببرك"
 ها، "سياف"كمونيزم را به باد دشنام مي گيري، وقتي چشمت به جنايات 

 "مسعود" ها، "خليلي" ها، "محقق" ها، "مزاري" ها، "گلبدين" ها، "رباني"
 را به "محمد"مي افتد، چرا رويت را به طرف مدينه نمي نمائي و ... ها و 

 همان بيت تكرار مي شود كه خاطر جنايات آنها مالمت نمي نمائي، باز هم
  .گويا اسالم در ذات خود عيبي ندارد

  !خوانندگان نهايت عزيز
من نه از شما و نه از افرادي كه چنان قضاوت مي نمايند، چيز زيادي نمي 
خواهم، نمي گويم ماركسيزم را مطالعه و انتقاد نكنيد، نمي گويم عملكرد 

ررسي و انتقاد نكنيد، خواست  را ب"ماركس، انگلس، لنين، ستالين و مائو"
من از شما اين است كه وقتي مي خواهيد، افكار، اعتقادات و عملكرد ها را 
وزن نمائيد، سنگ توزين تان را يكي انتخاب نمائيد، به مانند اكثر دكانداران 
مسلمان، با دو سنگ وزن نكنيد، فكر مي كنم چنين خواست شرافتمندانه 

  .سان با وجدان در انجامش ناتوان باشداي چيز زيادي نيست كه يك ان
نكتة ديگري كه در همين بخش مي بايد بدان پرداخت اين است كه بيائيد 
ياد بگيريم وقتي پاي مقايسه بين مكاتب فكري، هر فكر و انديشه اي كه 
باشد و عملكرد معتقدان به آن فكر و انديشه و مكتب در ميان مي آيد، 

ين كه به عملكرد ها را با عملكرد و مكتب ها را با مكتب مقايسه نمائيم، نه ا
مانند حلزون خود را تاب داده، گاهي به عملكرد ها روي بياوريم و زماني هم 

  . به ايدئولوژي ها
به عبارت ساده و كامالً روشن بايد افزود، وقتي پاي بررسي ماركسيزم و 
كمونيزم در ميان است، مي بايد طرف مقابل هم مكتب فكري اش را 

ر مقايسه كرد، نه اين كه عملكرد مشخص نموده و هر دو مكتب را با يكديگ
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مثبت و يا منفي يك فرد معتقد به يك مكتب و افكار و نظرات مكتب ديگري 
  .را مقابل هم قرار داده، دون كيشوت گونه در هوا شمشير بازي را آغاز نمود

مي دانيم كه به استناد نوشتة : باز هم با يك مثال كامالً آشكار و واضح
 "انتشارات فردوس" چاپ 72 در صفحة -دي  منتخبات سه جل- "لنين"

.  مي باشد"سه منبع و سه جزء" ماركسيزم داراي -ترجمة محمد پورهرمزان
من يكي حاضرم با آن كه تقريباً هيچ وقت اضافي براي شروع كردن همچو 
بحثي را ندارم، با زدن از وقت كارهاي ديگرم و عمدتاً كوتاه ساختن وقت 

را بپذيرد با وي بحث ** واسته باشد شروطماستراحتم هر كسي را كه خ
به .  نموده، از هر جائي كه دلش مي خواهد مي توانيم بحث ما را آغاز نمائيم

مثابة پيشنهاد از جانب من، هرگاه طرف معتقد به اسالم باشد مي توانيم 
 با يك ديگر آغاز "قرآن" و "مانيفيست كمونيست"بحث ما را از مقايسة 

رگاه اين افراد خواسته باشند بحث را با مقايسة عملكرد ها همچنين ه. نمائيم
 و "محمد"آغاز نمائيم، باز هم پيشنهاد دارم كه مي شود بحث را از مقايسة 

 در يك طرف و "ابوبكر، عمر، عثمان و علي"چهار يار برجسته اش، يعني 
 و چهارتن از ادامه دهندگانش كه نوشته هاي همة آنها به مثابة "ماركس"

انگلس، لنين، ستالين و "سيكرهاي ماركسيزم شناخته شده اند، يعني كال
، آغاز نمائيم و ببينيم كه اوالً عملكرد آنها چگونه بوده و در ثاني تا چه "مائو

. حدودي به آنچه براي ديگران تحرير داشته اند، خود عمل نموده اند
  ."دا گز او دا ميدان"خودستائي تلقي نگردد، 

   
  

  :يادداشت ها
شما در دو " در پاسخ به پرسش يك تن از خوانندگان كه پرسيده است، -*

 نوشته ايد و هيچ "ماركسيست و كمونيست"قسمت قبلي نوشتة تان هميشه 
 بايد " نبرده ايد، لطفاً دليل آن را بگوئيد"لنينيزم و انديشة مائو"اسمي از 

  :ضمن سپاس از اين خوانندة ارجمند بنگارم
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، صرف به منظور خود را "ماركسيست و كمونيست" افادة در اين جا انتخاب
در حدود مطروحة طرف مقابل محدود ساختن است، ورنه تمام خوانندگان 
اين قلم مي دانند كه من نه يك بار بلكه بار بار بر اين نكته تأكيد ورزيده ام 
كه نجات جهان كنوني و دور نگهداشتن آن از بربريتي كه سرمايه داري با 

ماركسيزم، "ورده و تعميق خواهد بخشيد مي تواند فقط به يمن خود آ
  . مقدور باشد و بس" انديشة مائو تسه-لنينيزم

  : شروطي كه از آن نام بردم در واقع صرف دو شرط است-**
 هر كسي كه خواستار آغاز و ادامة بحث در اين زمينه باشد، لطف نموده -1

ن دفاع خواهد كرد، كدام مكتب بفرمايد كه مكتب فكرئي كه در نهايت از آ
فكري است تا گذشته از اين كه حين بررسي عملكرد ها، بفهميم كه در مورد 
كدام اشخاصي مي بايد بحث صورت گيرد، ارزش ها و معيار هاي آن طرز 

  تفكر را هنگام قضاوت و صدور حكم نيز مد نظرداشته باشيم
و . ها را خوانده باشد به موضوع مورد بحث وارد باشد، يعني حد اقل آن-2

  :مانند دوستي كه در ذيل داستانش را برايتان مي نويسم نباشد
 سال قبل، يك روز عصر يكي از دوستاني را كه 25سالها قبل يعني حدود 

 سال از من بيشتر داشت، 30زماني معلم بود و به حساب سنش كه حد اقل 
ا كه خودش تأليف به وي استاد مي گفتم، با خوشحالي نزدم آمده، كتابي ر

من كه تا حدودي از نوشتن كتاب به وسيلة وي با . نموده بود برايم تحفه داد
در نظر داشت سطح آگاهي اش اندكي متعجب شده بودم، ضمن آن كه 
نگارش كتاب را برايش تبريك گفتم، خواستم تا قبل از خواندن كتاب اگر 

  .مي شود راجع به محتواي كتاب اندكي توضيح بدهد
  :اد كه گويا منتظر چنين پيشنهادي بود، بدون معطلي گفتاست

ايتو ردش كديم كه ديگه پدر كس . ماركسيزم و كمونيزم توته توته كديم"
  "نتانه ازش دفاع كنه

  :چنين ادعائي با در نظر داشت سطح فهمش بر تعجبم افزوده پرسيدم
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صفحه  هزار 15 الي 10 استاد جان، تو خو ميداني كه تنها ماركس بين "
ره هم حساب كنيم، بدون "نوشته كده، اگه از انگلس، لنين، ستالين و مائو

 هزار صفحه مي شه، آنهم به زبانهاي الماني، 80مبالغه چيزي در حدود 
فرانسوي، روسي و چيني، تو كه ميگي ماركسيزم توته توته كدي، تمام اينا را 

  "خاندي؟
  :استاد با همان كش و فش اولي گفت

  "انديم، نخانده كلشه رد كديمهيچ شه نخ"
حال بگو كه تو ": وقتي چنين جوابي را از استاد شنيدم و متعاقب آن پرسيد

  در مورد كتابم چه نوشته مي كني؟
من كه به گفتة دوستان و آشنايان اندكي حاضر جواب هستم، بدون آن كه 

  :لحظه اي مكث نمايم، جواب دادم
بته نخانده، خودت را بگويم كه استاد جان، مه بريت قول ميتم كه كتا"

  "شجاعترين انسان روي زمين استي
چه؟ زورت داد كه مه ايتو كاري ": استاد كه متوجه لحنم شده بود، گفت

  "كدم؟
استاد جان، تو وقتي يك مكتب و طرز تفكره كه ": من هم مجدداً جواب دادم

ه، حد اقل صحت خوده دوبار در انقالبات روسيه و چين به اثبات رساند
  "نخانده رد نمائي، فكر مي كني از اين كده ميشه انسان شجاعي پيدا كد؟

 جدا شديم متأسفانه شرايط زندگاني آوارگي به "سرسنگين"آنروز ما از هم 
من اين فرصت را نداد تا از وي عذر خواسته، بگويم كه اوالً انسان يك متن را 

  .مطالعه مي كند، بعداً نقد
دوست كه شنيده ام چند سال قبل فوت نموده، ياد اينك بدان منظور از آن 

نمودم كه بحث را با مطالعه و آگاهي متقابل پيش ببريم  تا عرصة بحث به 
       ادامه دارد-.كورس اكابر تبديل نگردد
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هر چند در آغاز تصميم داشتم تا در قسمت چهارم به مثابة آخرين بخش 

 اهداف، منافع و سياست هاي اين مختصر بر چرائي و چگونگي تالقي
 يك "اهداي"امپرياليزم جهاني، ارتجاع منطقه و اسالم سياسي در زمينة 

هويت اندكي روشني انداخته به بحث پايان دهم، مگر موجوديت يك سؤالي 
كه بار بار پاسخ يافته، مگر باز هم از جاي ديگري و چه بسا همان جاي واحد 

ا بر آن داشت تا نخست مكثي در پاسخ با لفظ ديگري مطرح مي گردد، من ر
  .به آن پرسش نموده، بعداً بپردازم به چرائي تالقي مورد نظر

آنهائي كه با دشمنان كمسواد ماركسيزم آشنائي دارند مي دانند كه به دنبال 
 كه منتج به تجزية آن "سرمايه داري انحصاري دولتي در شوروي"سقوط 

ي سرمايه داري در چين، عده اي از كشور گرديد و همچنين به دنبال احيا
  :آنها آگاهانه و يا ناآگاهانه ادعا دارند كه گويا

  . ماركسيزم چون غلط بود لذا شكست خورد-
 انديشه اي كه شكست خورده ديگر ارزش طرح شدن نداشته و مي بايد -

  .حذف شود
 ماركسيزم اگر درست مي بود، چرا بعد از هفتاد سال حاكميت شكست -

  . از اين قبيل سؤاالتخورد؟ و
قدان محترمي كه واقعاً مسأله به مثابة پرسشي نزد شان مطرح تخدمت من

است و مي خواهند مشكلي كه نزد شان به وجود آمده آن را حل نمايند، بايد 
  :نگاشت

 نخستين مسأله اي كه در اين قبيل سؤاالت مي بايد مطرح گردند، رابطة -
با حركت از اين منظر كه .  و نظر استمتقابل پراتيك و تئوري و يا عمل

تفكر انسان برخاسته از عمل انسان است و با قبول اين كه تفكر و نظر 
برخاسته از عمل، خودش در جاي خودش حيثيت رهنماي عمل را به عهده 
مي گيرد، مي بايد متوجه اين نكته باشيم كه وقتي نظري برخاسته از عمل، 

ش را ثابت بسازد، نبايد عجوالنه حكم حين رهبري عمل نتوانست درستي ا
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به بطالن آن تئوري و يا نظر صادر نمود، چه بسيار ممكن است كه تئوري در 
اصل خود كامالً درست باشد، مگر وقتي كه مي خواهد رهنمائي عمل را به 

  .دوش گيرد، شرايط الزم آن مساعد نباشد
  :مسأله را با يك مثال سادة كيميا واضحتر بيان مي داريم

 مركب است از دو اتوم هايدروجن و يك اتم "H2Oآب "مي دانيم كه 
مگر اين نكته را مي بايد نيز به خاطر داشته باشيم كه از تركيب . آكسيجن

دو اتوم هايدروجن و يك اتوم آكسيجن در تحت شرايط معيني مي تواند آب 
 درجه به وجود بيايد يكي از آن شرايط موجوديت درجة حرارت باالتر از صفر

 99يعني وقتي درجة حرارت باالتر از .  مي باشداد درجة سانتيگر99الي 
درجه و پائين تر از صفر باشد، اگر هزاران بار هم كوشيده شود تا آكسيجن و 

  .هايدروجن با هم تركيب يافته، آب را به وجود بياورد، غير ممكن است
كيميا در كنار حال برمبناي چنين مثالي، كسي كه حد اقل اطالع از علم 

عقل سليم داشته باشد، آيا به خود اجازه مي دهد بگويد كه چون از تركيب 
هايدروجن و آكسيجن بنا بر عدم مساعدت شرايط آب به وجود نيامد لذا 

بلكه اگر كسي . ؟ پاسخ روشن است به هيچ وجه!تئوري تركيب آب غلط است
ا داليل و چه بسا با چنان ادعاي غلطي هم بكند در مقابلش ايستاده شده، ب

  .تجربه درستي آن تئوري را به اثبات مي رساند
غلط بودن ماركسيزم بر مبناي "با استفاده از همين مثال برگرديم به ادعاي

 بايد به عرض رساند؛ وقتي در يك "حضرات"خدمت اين . "شكست آن
پديدة سادة طبيعي مانند شكل گيري آب، عدم موجوديت شرايط مساعد و 

مي تواند مانع تحقق و اثبات تئوري چگونگي پيدايش آب باشد، مناسب 
چطور مي توان به خود حق داد كه در يك پديدة مغلق اجتماعي با ده ها و 
صد ها فعل و انفعاالت و روابط پيچاپيچ شرايط و عوامل با يك ديگر، وقتي 
يك تئوري بعد از اثبات صحتش در عمل، روي فشار هاي داخلي و خارجي 

اعث تغيير شرايط اولي مي گردد، نتوانست دوام بيابد، ادعاي بطالن آن كه ب
و احياناً اگر فردي پيدا شود كه چنين ادعائي را مطرح سازد، چه . را نمايد
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، نبوغ در بالهت دارند در كنار "هاشميان"كساني به غير از آنهائي كه چون 
  .آنها خواهد ايستاد

د كه يك پديدة مغلق اجتماعي را نمي به خاطر آن كه كسي ما را متهم نساز
توان با يك مثال از پديدة سادة طبيعي مقايسه كرد، اين بار به اجازه مشتركاً 
به سراغ اديان به خصوص اديان ابراهيمي رفته، مثال خويش رااز آنها انتخاب 

  .مي نمائيم
فكر مي كنم كمتر كسي در جوامع اسالم زدة مانند جامعة ما در افغانستان 

 يا به "آدم" و اولين پيامبر يعني "فطري بودن دين"جود داشته باشد كه و
گوشش نخورده باشد و يا هم در مكتب و يا تحصيالت عالي آن را نخوانده 

 - با در نظر داشت اين كه اين ادعا به مثابة بخشي از ايمان مسلمين را. باشد
يمان معرفي مي  جزئي از ا"آمنت باهللا"جائي كه ايمان به پيامبران را در 

 مي سازد، جهت اثبات بطالن ادعاي كساني كه شكست ماركسيزم را -دارد
به معناي غلط بودن آن تبليغ مي دارند، از همين منظر ديني به قضايا 

  .بنگريم
.  بود"آدم"به استناد ادعاي تمام اديان ابراهيمي اولين انسان و اولين پيامبر، 

ن ابراهيمي من جمله اسالم، محتوا و غايت باز هم به استناد ادعاي تمام اديا
 دعوت احفاد خودش به وحدانيت، يكتاپرستي و "آدم"تبليغ و وظيفة رسالت 

باز هم به استناد ادعاي تمام اديان ابراهيمي . اهللا را به يگانگي شناختن بود
من جمله اسالم، يكتاپرستي و اهللا را به وحدانيت آن شناختن، مغز و هستة  

  . هدف دين را مي سازدو غايت و 
قدان ماركسيزم، شكست يكتاپرستي تحال اگر كسي پيدا شود كه به مانند من

 هزار پيامبر از تنها شيطان، دليل به غلط 124و در موجوديت به اصطالح 
بودن و بطالن عقيدة يكتاپرستي بداند، بسيار مي خواهم بدانم كه جواب 

  قدان ماركسيزم چيست؟تمن
 غلط بودن يك عقيده است، پس يكتاپرستي كه جهت اگر شكست دال بر

 از زنده ساختن مرده گرفته "معجزه" هزار پيامبر با نشان دادن 124دوام آن 
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تا شگافتن رود نيل و از آسيب ناپذيري در قعر آتش نمرود گرفته، تا چهل 
سال در شكم نهنگ زندگاني كردن، نيز تالش نموده مي بايد از همه چيز 

، زيرا در طي قرون نتوانسته چنان خود را به اثبات برساند كه غلط تر باشد
. ديگر كسي در جهان، بت پرست، چندگانه پرست و مادي گرا باقي نماند

بيچاره اديان ابراهيمي و پيامبرانش كه اينك به اساس منطق جهال، تمام 
  .رشته هاي آنها پنبه شده، در مورد افكار آنها حكم غلط صادر مي شود

 اقتصادي را -آن كه متهم نشويم كه تغيير در يك ساختار اجتماعي براي 
نمي توان با بقاء و يا اضمحالل اين و يا آن انديشه مقايسه نمود، جهت ايضاح 

  :بيشتر مطلب  بحث ما را در زمينة تاريخ نيز اندكي دنبال مي نمائيم
 12 آن هائي كه با مطالعات تاريخي فزونتر از آنچه در صنوف چهار الي

مكاتب تدريس مي شد، آشنائي دارند به نيكوئي مي دانند كه كشور ما 
افغانستان يكي از قديمي ترين كشور هائي به شمار مي رود كه در آن 

 اجتماعي شكل گرفته و در بستر -فئوداليزم به مثابة يك ساختار اقتصادي 
 نظام مسلط "فئوداليزم متمركز"زمان با حفظ خصوصيت شرقي آن يعني 

  .جامعه را مي ساخته است
قديمي ترين بدان علت كه به استناد اسناد و مدارك دست داشته، آغاز 
مالكيت فئودالي بر زمين و در نتيجه شكل گيري ساختار آن از لحاظ زماني 
به قرن سوم بعد از ميالد مسيح خود را مي رساند، يعني بعد از ختم سلسلة 

ا در غرب كشور، سلطة شان را كوشاني هاي بزرگ و زماني كه ساساني ه
بسط داده و دوران حاكميت يفتلي ها و كوشاني هاي كوچك  است، ما 

خالف شكل گيري . شاهد شكل گيري ساختار فئودالي در كشور مي باشيم
طبيعي فئوداليزم در آن زمان، بر مبناي فشارهاي ناشي از تالقي مدنيت ها و 

 داشته به مثابة فرهنگ فرهنگ هاي ديگر كه عمدتاً خصوصيت تهاجمي
 اجتماعي جامعه و رشد و يا هم عدم رشد آن -غالب بر ساختار اقتصادي

ساختار اثر مي گذاشتند، مشاهده مي نمائيم كه ساختار ماقبل فئودالي يعني 
برده داري در افغانستان، يكي جان سخت ترين و دير پا ترين ساختارها در 
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عليحضرت امان اهللا خان به سطح جهان نيز مي گردد، چنانچه وقتي ا
 صورت -سلطنت رسيد، يكي از بزرگترين دستاوردهايش به صورت رسمي 

 نقطة پايان گذاشتن بر مناسبات غير - عملي آن تا هنوز قابل بحث است
  .انساني برده داري يعني ساختار ماقبل فئودالي بود

  ي كه شكست ساختمان سوسياليزم در كشور هاي"حضرات"حال نبايد از 
روسيه و چين را دليل بطالن ماركسيزم مي خواهند تبليغ بدارند، پرسيد، 
هرگاه شكست يك ايده در جريان ساختمان دليل برغلط بودن و باطل بودن 
آن ايده به شمار برود، چگونه مي توان جان سختي مناسبات برده داري را در 

ساخته  سال، با افت و خيز ها خود را مسلط 1700افغانستان كه حدود 
  . است، در ارزيابي تاريخي ساختار هاي اقتصادي اجتماعي معرفي داشت

مي . بيائيد اندكي در سطح جهاني مختصري از قيام سپارتاكوس ياد نمائيم
دانيم كه سپارتاكوس به مثابة سمبول قيام و آزادي برده ها، نه تنها در 

رود و اين را هم امپراتوري روم، بلكه در درازناي تاريخ بشريت به شمار مي 
مي دانيم كه قيام ضد برده داري سپارتاكوس بعد از شش سال جنگ و گريز 
و بعد از آن كه به ده ها هزار برده و سپاهيان رومي به خاك غلتيدند، 

 درهم شكسته، "ماركوس كراسوس"سرانجام توسط جنرال رومي 
تها لذت  نفر مي رسيد، بعد از مد6000سپارتاكوس با بقية افرادش كه به 

آيا كسي در تاريخ . بردن از نعمت آزادي، سركوب و به صليب كشيده شدند
پيدا شده مي تواند كه ادعا نمايد، با كشته شدن وحشيانة سپارتاكوس، آرمان 
آزاديخواهي غلط بوده و ديگر انسان روي آزادي را نديد؟ آيا كسي پيدا شده 

شكستن زنجير هاي اسارت مي تواند كه منكر تداوم خواست آزاديخواهانه و 
  بر مبناي همان شكست تاريخي خونين شده بتواند؟

 "حضرات"به يقين بعد از شكست سپارتاكوس، بودند كساني از قماش 
كنوني در خدمت امپراتوري روم و سيستم برده داري، كه آن شكست را 
پايان قيامها معرفي داشته، حتا به مثابة عوامل مناسبات سرمايه داري، 

 را نيز اعالم داشتند، مگر گذشت زمان، تداوم و استمرار "ان تاريخپاي"
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خيزش هاي آزاديخواهانه صد ها هزار برده در اقصا نقاط امپراتوري روم، كار 
را به جائي رسانيد كه آن امپراتوري با عظمت؛ در زير ضربات قومي نا آشنا 

 برده داري را  ميالدي از پاي درآمده، با خودش نظام مسلط476با تمدن، در 
نيز در همان قلمرو به گورستان تاريخ برده، بر رخسار چروكيدة مدافعان نظام 

  .برده داري سيلي تاريخ را حواله نمود
  :مثال ديگر از جوامع بورژوازي

 اجتماعي سرمايه داري و -باز هم آنهائي كه با تاريخ رشد ساختار اقتصادي
ئي دارند به نيكوئي مي تالش هاي ممتد آن جهت  تصرف حاكميت آشنا

دانند كه هرگاه سرآغاز انقالبات بورژوازي در اروپا را از اولين خيزش هاي 
 در نظر گيريم، گذشته از 1648 الي 1640شهري در انگلستان بين سالهاي 

 ها طول كشيد تا آن خيزش ها در همان انگلستان، جاي هاين كه سالها و ده
يكترين كشور به آن يعني فرانسه اين پائي براي خودش باز نمايد، در نزد

 1789 سال بعد يعني در 130پروسه يعني خيزش عليه فئوداليزم حدود 
  .آغاز يافت

انقالب كبير فرانسه كه منادي دفاع از حقوق بشر و لغو مناسبات فئودالي با 
تمام ضمايم آن بود، مي دانيم كه با تمام نشيب و فراز ده سالة آن و تجربة 

ن ها، ترميدوري ها، مونتانيار ها و ژاكوبنها، و با آن كه   ژيروندت هايحاكمي
گيوتين هيچ روزي در تمام آن دهه بيكار نماند، مگر در مقابل جان سختي 

 به بعد بار بار تجربه نمود، 1815فئوداليزم شكست هاي قطعي اش را از سال 
صوصي تا اين كه سرانجام بعد از شكست كمون پاريس و بعد از مالكيت خ

متوجه شده كه حريف تازه تري پاي به ميدان گذاشته كه نه خواستار ادامة 
مناسبات فئودالي است و نه هم براي استقرار بورژوازي مبارزه مي نمايد، بلكه 

ست مانيف"بر وسايل توليد بستر تحقق  مالكيت خصوصي سلبمي خواهد با 
 قبول نموده،  را مساعد بسازد، در واقع از ترس مرگ تب را"كمونيست

  .ژوازي را پذيرا گرديدرحاكميت بو
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در اين انقالب هرچند صرف در جهت تغيير مالكيت بود نه از بين بردن 
خصلت توليد مبتني بر مناسبات مالكيت خصوصي، تاريخ گواه است كه 
كشمكش و شكست و پيروزي ها، به دهه ها ادامه يافت، آيا مي شود كسي را 

لين شكست انقالب و ختم دهة انقالب و استقرار پيدا نمود كه بعد از او
امپراتوري ناپليون بناپارت، چنين ادعا نمايد كه گويا، فئوداليزم جاوداني بوده 

به . و افكار هدايتگر انقالب غلط و مي بايست از ذهنيت انسانها حذف شود
يقين به جز مشتي از عناصر بيمار و بيخبر از روند تاريخ و آنهائي كه بقاي 

ان را در استمرارحاكميت فئودالي مي دانستند و چيزي به نام وجدان ش
تاريخي نداشتند، كسي ديگري حاضر نبود تا رخسارش را در مقابل سيلي 

  .تاريخ قرار دهد
  :باز هم مثال ديگري از تاريخ كشور خود ما

 ميالدي و 1839مي دانيم كه به دنبال تجاوز اول انگليس بر افغانستان در 
 ميالدي، جنبش 1842 الي 1839رمند مردم در جريان سالهاي خيزش ظف

آزاديخواهانة مردم ما به خواست هاي استقالل طلبانة شان كه طرد استعمار 
و بيرون راندن ايادي آن با وجود ايثار جان هزاران هموطن شجاع ما نرسيد، 

ان  باز هم انگلست1879 سال بعد از آن روز يعني 40اين را هم مي دانيم كه 
بر افغانستان لشكر كشيده و مردم ما با وجود ايثار خون موفق نشدند تا 

  .دستان شوم استعمار را از حلقوم مردم كوتاه نمايند
 كنوني "حضرات"در چنين موقعيتي اگر قرار مي بود كه پدران ما، از موضع 

  به قضايا نگريسته، شكست خيزش هاي آزاديخواهانة مردم ما را دال بر غلط
 آزاديخواهي در كليت آن مي دانستند، ديگر نه نبرد استقاللي وجود نبود

همين روند را . مي داشت و نه هم كشور مستقلي به نام افغانستان بعد از آن
مي توان تا امروز كه باز هم خلق ما در مقابل آزمون ديگري از جانب تاريخ 

  .قرار گرفته مشاهده نمود
قرار مي بود و باشد كه پدران ما و اينك با در نظر داشت توضيحات فوق اگر 

 شكست يك حركت را دال بر غلط بودن آن "حضرات"خود ما، از منظر 

  !   » " حدخا" به ارتباط  CIAنشخوار ادعاي«         

  )موسوي ( 
   

 

٣٠

حركت مي دانستند و بدانيم، مي بايد دست زير االشه نشسته نه آنها عليه 
استعمار انگليس مبارزه مي نمودند و نه هم ما عليه تجاوز سوسيال 

  .م جنايتگستر امريكا و شركاءامپرياليزم روس و اينك امپرياليز
آيا وقتي به چنين افكاري بر مي خوريم نبايد بدين فكر بيفتيم كه در عقب 
چنين نظراتي، چگونه انقياد طلبي ملي و يا طبقاتي خود را پنهان نموده و 

  مي بايد آن را آشكار ساخت؟ 
در غير آن چه شد كه در تمام موارد هيچ گاهي شكست يك انديشه در 

 اعالم نمي "پايان تاريخ" عمل، به مثابة غلط بودن آن شمرده نشده و جريان
 انديشة مائو تسه دون - لنينيزم-گردد، مگر به محض اين كه پاي ماركسيزم

در ميان آمد، تمام سنجه و معيار ها به يكباره تغيير مي يابند؟ آيا مگر غير از 
است تا يك بررسي اين است كه چنين ادعائي بيشتر به منظور ارضاي ارباب 

  عالمانه از يك پديدة اجتماعي؟
- 5 -  

در قسمت هاي قبلي اين مختصر به منظور توضيح عنوان اين سلسله، نكات 
  :چندي مطرح شده در قسمت چهارم آورديم

چرائي و چگونگي تالقي اهداف، منافع و سياست هاي امپرياليزم جهاني، ... "
، اينك به "... يك هويت"اهداي" ارتجاع منطقه و اسالم سياسي در زمينة

اجازة شما خوانندگان نهايت عزيز در پيوند با توضيح عنوان، جملة نقل شده 
از قسمت چهارم را اندكي باز مي نمائيم، باشد در روشني آن، هويت درست 

  .مزدوران روس را تثبيت نموده بتوانيم
وند با حركات  آن را در پي50ش و اوايل دهة . هــ40آنهائي كه اواخر دهة 

اعتراضي جمعي محصالن، شاگردان مكاتب، عده اي از كارگران يدي و فكري 
 مرده باد هاي آن -و جمع قيلي از دهقانان را به خاطر دارند و زنده باد 

بخشي از پراتيك مبارزاتي خود آنها را مي سازد و يا هم در همان زمان در 
زبان سياسي بيشتر به جنبش پوهنتون كابل به مثابة مركز آن حركات كه به 

 موسوم است، به تحصيل اشتغال داشتند، به 50 و 40روشنفكري دهة 



  !   » " حدخا" به ارتباط  CIAنشخوار ادعاي«         

  )موسوي ( 
   

 

٣١

نيكوئي مي دانند كه در كليت آن پوهنتون و معارف به استناد برآمد هاي 
 كه در مقاطعي تمام "شعله جاويد"علني تظاهرات، بين طرفداران جريان 

مي كشيد در يك جانب و  را به دنبال خود "جنبش دموكراتيك نوين"طيف 
. نيروهاي وابسته به روس يعني خلق و پرچم در جانب ديگر تقسيم شده بود

افغان ملت، سازمان ولسي ملت، "ساير جريانات فكري و عقيدتي اعم از 
صداي عوام، دموكرات مترقي، آحاد ستمي ها، اخوان و نمايندگان سلطنت 

ر موقعيت و توانمنديي  هم از لحاظ كمي و هم از لحاظ كيفي د"طلب ها
ي و يا ځقرار نداشتند تا حتا يك تظاهرات مستقلي را در اين و يا آن پوهن

مكتب سازماندهي نمايند، تا چه رسد كه در تقابل با دو تقسيم بزرگ خود را 
  .  بنمايانند

اين وضعيت بيشتر از هر نهاد ديگري اخواني ها را در تنگنا قرار مي داد، چه 
د هاي بسيار بسيار كوچكي مانند صداي عوام، دموكرات در حالي كه نها

مترقي و جناحي از ستمي ها، به يمن داشتن سخنوران ورزيده اي چون 
 قادر بودند، اگر "موالنا باعث" و يا "داوود ياد فراهي"، "ذبيح اهللا عصمتي"

نه به صورت مستقل، حد اقل به حيث متحد تظاهرات تثبيت هويت نمايند، 
 به "رحيم نيازي"مان جوشاجوش برآمد هايش يعني آنگاهي كه اخوان در ه

حيث فردي كه حلقة رهبري اخوان را با عدة معدودي از محصالن اخواني در 
پوهنتون وصل مي نمود، زنده بود، هيچ گاهي نه قادر مي شدند تا خود را با 
جمع روشنفكران هماهنگ نمايند و نه هم توان آن را داشتند تا برامد 

  .لي را با تكيه به نيروي خود سازماندهي نمايندمستق
ان به همين منظور وقتي خواستند، بين حركات اعتراضي محصالن و شاگرد

 نمايند، با تمام حمايتي كه از طرف بخش مكاتب جائي براي خود دست و پا
هائي از طبقة حاكمه و نمايندگان سياسي آنها در هيأت دولت به خصوص 

 دريافت مي داشتند، گزينه هاي "موسي شفيق" شخص صدراعظم آن وقت،
زيادي براي گسترش خويش نداشتند، لذا از يك جانب به اصل هراسان 

 -  ريشه هاي چنين ستراتيژيي در دستورات قرآن وجود دارد-ساختن مردم
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از طريق تيزاب پاشي بر روي دختران و زنان مكاتب و ادارات دولتي آغاز 
ك صدارت، عدة مال و چلي را از مدارس دور و كردند و از جانب ديگر به كم

نزديك مذهبي جمع كرده، خواستند خود را به مثابة يك نيروئي بنمايانند 
  .كه گويا پشتوانة تمام روحانيت و مدارس مذهبي را نيز با خود دارند

همة ما در عمل ديديم كه تطبيق آن ستراتيژي و استفادة تكتيكي از 
ا نتيجه بار آورده، از يك جانب، مردم افغانستان به روحانيت، خالف انتظار آنه

جاي هراسان شدن از تيزاب پاشي و اعمال ضد انساني اخوان، آنها را آماج 
كين و نفرت خود قرار داده، هر فردي ازافراد چيز فهم افغانستان، بر مبناي 
تحولي كه در جامعه رخ داده بود و اكثريتي از باشندگان شهر هاي بزرگ 

 التزام عملي به اسالم نداشتند، به يك مبلغ ضد اخوانيت مبدل شده، چندان
عملكرد جنايتكارانة آنها را تقبيح مي نمود؛ و از جانب ديگر گردانندگان 
خانداني دولت، كه نمي توانستند با خيز و جست هاي اخوان موافق باشند، 

 "سي شفيقمو"دست به عمل زده، با تحقير زياد تمام مال ها و مال بچه هاي 
  .را راهي مدارس شان و يا زندان نموده به غايلة برامد علني اخوان خاتمه داد

اين بي پايگي و بي رشيه ئي اخوانيت در افغانستان، بيشتر زماني مشهود 
 "سياسي" سرطان، اخوان از موضع يك حركت 26گرديد، كه بعد از كودتاي 

خاب نموده بود، نيز سقوط كه اسالم را به مثابة ابزار رسيدنش به قدرت انت
نموده، به مثابة چماق دست بيگانگان و دشمنان تاريخي افغانستان در وجود 
دولت پاكستان، در خدمت استخبارات آن كشور قرار گرفته، حمالت چندي 
را عليه دولت آغاز نمودند، حمالتي كه رژيم آنروز افغانستان، به سرعت غير 

مكاري مردمان محل، آن عده از اخواني ها قابل باوري به آن پاسخ داده در ه
را كه زنده دستگير شده بودند، به رسم افغان ها، تنبان شان را در آورده 
 تسليم نيروهاي دولتي نمودند، وبه آنهائي كه موفق به فرار شده بودند، نيز

  .فهماندند كه حين ورود مجدد به افغانستان، چه چيزي در انتظارشان است
اال مختصراً حالت و موقعيت اخوان را در آستانة فاجعة وضعيتي كه در ب

، به نمايش گذاشت، اگر براي افراد جامعه معلوم نبود، و 1357خونبار ثور 
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افراد عاديي كه چندان فعاليتي در امور سياسي نداشتند، نمي دانستند كه 
اخوان در چه موقعيتي قرار دارد، در كنار مردم آگاه و عناصر چيز فهم 

، خود اخوان به خوبي مي دانست كه تا چه حدودي از مردم دور و به جامعه
چه ميزاني در بين مردم افغانستان بي پايه و بي ريشه است، اين را هم مي 
دانست كه هرگاه خواسته باشد براي خود در تاريخ افغانستان جائي پيدا 

كام هم نمايد، مي بايد به هر طريقي كه شده، اگر در از خود ساختن مردم نا
بماند، بايد راه هاي چگونگي سوار شدن بر شانه ها و جنبش مردم را جست 
و جو نمايد، اين راه چيزي نبود به جز فريب مردم، به انحراف كشانيدن 
اهداف و خواستهاي آنها و شعار هاي خود را با تمام طرق ممكن به جاي 

ست از طريق خواست مردم تبليغ داشتن، امري كه در كليت آن فقط مي توان
معرفي يك مشت مزدور ميهن فروش، به نام كمونيست و كافر بر آورده شود 

حزب دموكراتيك "و اين همان كاري بود، كه اخوان انجام داده، به اصطالح 
 را ماركسيت و كمونيست معرفي نموده، در گام اول " حدخا- خلق افغانستان 

  .آنها را دشمن دين و ديانت اسالم معرفي نمود
بكاري تنها در اخوان فعال در افغانستان خالصه نشده، امپرياليزم جهاني فري

  :چه. نيزدوشادوش اخوان و ارتجاع منطقه به عين عمل دست يازيد
مي دانيم كه از نخستين روز هاي پيروزي انقالب اكتوبر به بعد به خصوص 
بعد از ختم جنگ جهاني دوم و تثبيت جنبش بين المللي كمونيستي به 

گسيختة سرمايه داري ة نجات دهندگان بشريت از توحش لگام مثاب
موازات و در تقابل با استقبال خلقهاي سراسر جهان از چنان فاشيستي، به 

جنبشي، دنياي سرمايه تحت قيادت سردمدار جديد آن، امپرياليزم 
برخاسته، اگر در داخل به جنايتگستر امريكا، با تمام قواء عليه آن مبارزه 

 فضائي را به وجود آورد كه امروز نيم "مك كارتيزم"ا مسلط ساختن امريكا ب
قرن بعد از آن، رئيس جمهور خودش تشبيه آن فضاء را به مثابة دشنام 
حوالة رقيب مي نمايد و در خارج از امريكا كوهواره هاي جنايت را در جنوب 

 ها دالر شرق آسيا، افريقا و امريكاي التين ثبت تاريخ نمود، با صرف ميليارد
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 انديشة مائو - لنينيزم-ماركسيزم"سرمايه، جنگ تبليغاتي عظيمي را عليه 
 نيز به راه انداخته، ضمن استخدام ده ها وصد ها هزار به اصطالح "تسه دون

 ناميد، هر آنچه "مغز فروش و وجدان فروش"روشنفكر كه مي شود آنها را 
وانست وجود داشته عيب و علت در درازناي تاريخ وجود داشت و يا مي ت

باشد، در يك تالش مستمر آن عيوب را به ماركسيزم و كمونيزم نسبت و 
تره "يكي از اين تالشها با شناخت كاملي كه از عناصري مانند . پيوند داد

 و ساير رهبران "داكتر نجيب"، "ببرك كارمل"، "حفيظ اهللا امين"، "كي
پرياليستي را مهر  داشت، اين جرثومه هاي فساد ام"حدخا"ميهنفروش 

غي خود آنها را ماركسيست و كمونيست يماركسيستي زده با تمام امكانات تبل
  . معرفي نمود

 داشت و "حدخا"امپرياليزم امريكا بر پاية همان شناختي كه از رهبران 
عملكرد آنها را نيز از نظر دور نمي داشت، به نيكوئي مي دانست كه آب آنها 

واند در يك جوي روان گردد و دير يا زود مردم با مردم افغانستان نمي ت
، در افغانستان عليه آن مزدوران ميهنفروش دست به تفنگ خواهند برد

 به جائي خواستهاي مردم و شعار هاي نتيجه براي سهولت در امر جا
 را ماركسيست و كمونيست معرفي نموده، "حدخا"مبارزاتي آنها، مي بايد 

بندي افسانه هاي غير قابل باوري از حيات  با سرهم  رامردم افغانستان
. ، به هيستري مذهبي مصاب نمايد"كمونيستي"مسلمانان در كشور هاي 

 "اسالم سياسي"اين همان محراق و يا محوري بود كه اخوان و در كليت آن 
  .را با امپرياليزم پيوند مي داد

ز دير باز ارتجاع منطقه كه ضلع ديگر اين مثلث شوم بود، به عالوة آن كه ا
مي خواست با پيوند دادنش به يك حركت و جنبش ظفرنمون، براي خودش 

ا سايه انداختن بر يك جنبش امكان بقاء فراهم نمايد، در صورت امكان ب
مند، با ارائة يك الگوي جديد و سلطه بر يك كشور، نفوذش را در عرصة پيروز

كميت مزدوران  و حا1357گيتي گسترش دهد، به دنبال فاجعة خونبار ثور 
روس بر افغانستان، شرايط را مساعد دانسته، با هجوم همه جانبة مادي، 
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تخنيكي و ايدئولوژيك بر افغانستان، اولين گام را در ماركسيست و كمونيست 
 برداشته با تمام امكانات خودش و در پناه تمام "حدخا"معرفي كردن، 

 هاي خود را بر افغانستان مساعدتهاي امپرياليزم جهاني، تالش ورزيد تا شعار
  .تحميل نمايد

اينجاست كه منافع و اهداف اسالم سياسي در افغانستان با خواستها و شعار 
هاي امپرياليزم جهاني و ارتجاع منطقه تالقي و انطباق يافته، موج عظيمي از 

اسالم سياسي كه نوشتيم هيچ گونه ريشه و . تبليغات گمراه كننده آغاز يافت
مردم افغانستان نداشت و نه تنها در جريان جنگ عليه روسها رشد پيوندي با 
 نشان داد كه اسالم "مولوي نبي" مربوط "حركت انقالب اسالمي"سمارق وار

سنتي افغانستان اگر در صدد مطرح ساختنش به مثابة بديل حاكميت هم 
باشد، با اسالم سياسي نوع اخوانيت گذشته از آن كه ميانة خوبي ندارد، از 
حمايت گسترده تر مردم برخوردار است، بلكه تپ تپ پاي چند طالب در 
همكاري مشتي جنايتكار بين المللي با پرچم هاي سفيد طالبي، به وضاحت 
نشان داد كه اسالم سياسي نوع اخوانيت، هيچ گونه ريشه و پايه بين مردم 

پناه افغانستان نداشته، بزرگنمائي هاي آنها چيزي به جز حركت روباه در 
ساية شتر نبود، با تكيه بر مساعدتهاي بيدريغ ارتجاع منطقه و امپرياليزم، 
قادر شد تا ضمن بردن شعارهاي منسوب به خودش و جايگزيني آنها با شعار 
هاي آزاديخواهانة مردم، جنبش آزاديبخش ما را از محتواي آزاديخواهانة آن 

جمهوري " و "يانقالب اسالم"تهي نموده، در رايت مندرس و متعفن 
  .  بپيچاند"اسالمي

بر مبناي همين خاك بر چشم زدن بود كه شب فرداي سقوط حاكميت 
وابسته به روس، به جاي پيروزي جنبش آزاديبخش، مشتي از ميهنفروشان 
دوره گرد، زير نام اسالم مرز ندارد، دار وندار مردم ما را به تاراج برده به ده ها 

افغانستان كشور عزيز ما را . ا را به قتل رسانيدندهزار از مردم بيگناه ميهن م
به النة مزدوران امپرياليزم و به مسلخ استبداد امپرياليستي مبدل و سرنوشت 

  .كشور و مردم آن را به بازي گرفتند

  !   » " حدخا" به ارتباط  CIAنشخوار ادعاي«         

  )موسوي ( 
   

 

٣۶

با حركت از همين منظر است كه به خود حق مي دهم با صداي رسا اعالم 
  :بدارم

 مي "كمونيست" و "سيستمارك" را "حدخا"هر كسي كه آگاهانه 
خواند، چه بخواهد و چه هم نخواهد، بايد بپذيرد، كه تفاله و استفراغ 

  . را نشخوار مي نمايدCIAفكري 
  موسوي
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