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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

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ دسمر ٢٧

  درنگی بر موجبات اصلی مصيبت ھای حدود 
  ِسی و ھشت سال گذشتۀ ما

  

ای نظامی خويش از طريق ھوا و زمين به سی و شش سال قبل از امروز اتحاد شوروی وقت با اعزام بخشی از نيروھ

اين تجاوزعريان و جنايت آشکار برای سلطه جوئی، . وجه قابل بخشش نيست افغانستان به جنايتی دست زد، که به ھيچ

 يک کشور آزاد و مستقل و مردم آن، هاز نگاه حقوق انسانی و از نگاه قوانين بين المللی، جنگ اعالم نشده ای بود علي

  . م مورد حمايت شوروی به مخالفت برخاسته بودندکه با رژي

 و شوروی برای تحميل خواسته ھای خود و رژيم  مردم رژيم را قبول نداشتند و نمی خواستند زير سلطۀ آن زندگی کنند

 و فرمانروائی رژيم تن دردھند؛ چيزی، که برای هکابل، می خواست با زور برچه مردم را وادار بدان کند، که به سيطر

  !مردم سلحشور و آزادۀ افغانستان در طول تاريخ غير ممکن و چيزی غير از رسوائی، سرفگندگی و ننگ نبوده است

با آمدن قوای نظامی شوروی، جنگ، که از حدود يک سال و چھارماه قبل از آن، به گونۀ غيرمنظم، با افراد محدود، به 

ادارات دولتی و قوای نظامی ـ انتظامی آن شروع شده بود و  هشکل خود جوش و پراکنده با اسلحۀ اندک و قديمی، علي

از يک . روز تا روز به صالبت و گستردگی بيشترمی رسيد و جدی تر می شد، شدت و حدت بازھم بيشتر پيدا کرد

  .  و از طرف ديگر خشونت و قساوت و بيرحمی و شقاوت دولت و ھواداران خارجی اش طرف مقاومت باال گرفت

 ترديد تا آن زمان چنين سنگدلی و برخورد غيرانسانی و اعمال وحشيانه را، که نظاميان دولتی و عساکر تاريخ، بدون

  .شوروی و ھم پيمانانش در افغانستان به راه انداخته بودند، به خاطر نداشت

بخشش؛ اما جنايات شوروی و دولت دست نشاندۀ آن، ھمان گونه که در باال ياد شد، نه قابل اغماض است و نه قابل 

غرض در اين نوشته مکث روی جناياتی که شوروی و حزب دموکراتيک خلق در افغانستان مرتکب شدند، و حجم و 

 جنايات شوروی ۀ مردم افغانستان به کار رفت، نيست؛ زيرا ابعاد گستردۀ ھمهوسعت و تشددی، که از سوی اين ھا علي

ًفغان، معلوم است؛ و از جانبی اکثريت تقريبا قريب به اتفاق افغانان و دولت دست نشاندۀ آن به ھمه، چه افغان و چه غيرا

وم شش جدی، مقاالتی در خصوص جناياتی، که از  و مشؤًبه مناسبت ھای مختلف، مخصوصا به مناسبت روز منحوس

نوشت،  صورت گرفته است، نوشته اند؛ و کماکان خواھند "نجيب هللا"زمان کودتای ھفت ثور تا سقوط حکومت داکتر 

بلکه ھدف آن است که آيا موجبات اصلی اين ھمه جنايات در پيدائش و وجود حاکميت خلق ـ پرچم و تھاجم شوروی بود، 

  يا عوامل و انگيزه ھای ديگری ھم مسبب آن شده است؟ 
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پی عامل بالقوۀ کشتار، تخريب و آوارگی مردم و ) شوروی و اقمارش(در اين مبحث، که رژيم و حاميان خارجی وی 

اين ھمه جنايات نبايد فراموش گرد، يا کسی در فکر . آمد ھای ناميمون و به نھايت غم انگيز آن ھستند، ھيچ شکی نيست

ما اين دورۀ نحث و بديمن را به عنوان بخشی از تاريخ خود بايد . توجيه آن و تبرئۀ فاعالن افغانی يا روسی آن باشد

شناخت دست پروردگان شان، شناخت جھان و انديشه ھای سياسی ـ برای شناخت ديگرانی که به ما زور گفتند، 

اقتصادی آن، و باالخره برای شناخت کم و کاست ھای خود، برای گرفتن انتباه و درغايت امر برای جلوگيری از تکرار 

ی دوازده گانه لغزش ھای ناثواب خود در آينده، بايد، نه تنھا درج کتاب ھای تاريخ خويش کنيم، که آن ھا را در بخش ھا

  . شامل دروس تعليمی کودکان، نوجوانان و جوانان خويش از صنف اول تا صنف دوازدھم نيز بسازيم

 مخوف رژيم و سرشت تھاجمی و کريه شوروی را بايد به مردم، به نسل ھای آينده، ترسيم و شرح و بيان کنيم؛ ۀچھر

شتن، نشود که ما را از ديدن عوامل ديگری، که در اما ھمه توجه را به سوی رژيم و شوروی و اقمارش معطوف دا

واقع انگيزۀ اصلی تجاوز و اين ھمه مصائب شده است، باز دارد؛ و برخی از انسان ھای ديگر را، که با کوتاھی در 

برابر وظايف ملی خويش سبب به وجود آوردن شرائطی شدند، که چنين وضعيتی بر حيات سياسی ـ اجتماعی ـ فرھنگی 

دی ما مستولی شود، ملک ما را به خرابه ای تبديل کند، از نظر اقتصادی ما را به سرحد افالس بکشاند، بيشتر ـ اقتصا

از دو ميليون انسان را، از کودتای ثور تا امروز، به کشتن بدھد، شش ميليون، يا بيشتر از آن را، در داخل و خارج 

در اين ھمھمه و غوغا، و در اين فتنه و معرکه و ... ذھبی وکشور آواره بسازد، عامل ظھور افراطيت و افراطی ھای م

  !  بلوا از ياد ببريم

بعد از معاينات تثبيت می گردد، که بيماری . طفلی را در نظر بگيريد، که نسبت مريضی به بيمارستان منتقل می شود

می گويد، که سبب بيماری طفل تنھا دکتر معالج بيمارستان به والدين طفل . طفل آن قدر پيشرفته است، که بايد عمل شود

ی که بايد در آغاز از بيمارئ! يک ويروس نه چندان خطرناکی بوده است، که چون معالجه نشده به اين جا رسيده است

تمام دردی را، که طفل قبل از عمل، در جريان . جانب والدين طفل جدی گرفته می شد و طفل را بايد نزد دکترمی بردند

  .ا اعادۀ کامل صحت می کشد، ھمه نتيجۀ بی پروائی و غفلت والدين طفل بوده استو بعد از عمل، ت

پاکستان کشور ھمسايۀ ما، چرا از !  بزرگ و چندين ميليونی، ھمينطور استۀحالت يک کشورھم، به مثابه يک خانواد

  ايم؟ زمان پيدائش مصنوعی اش تا امروز دستخوش چنين رويداد مصيبت باری نشده است، که ما شده 

زيرا سياست مداران آزموده و دانا و پخته و باتجربه ای داشته است، که کشور شان را، با ھمه . جواب آن روشن است

 بحران ھا و تنش ھائی ۀ تالطم ھا و ازھمۀ تا امروز داشته است، از ھمآنضعف و شکنندگی ھائی که از روز پيدائش 

ولی افغانستان، با آن که بيست و ھشت سال قبل .  تدبيرعبور داده استکه با ھمسايه ھا داشته است، با ھوش و فراست و

از پاکستان و ھند به آزادی خود رسيد، نتوانست تا امروز برای حفظ و حراست تماميت ارضی و استقرار حاکميت ملی 

نگ بر سر قدرت خود تدبيری بسنجد و اقدامی بکند؟ تاريخ دو صد و چھل و ھفت سال کشور را مطالعه کنيد، غير از ج

يله ئی و پناه بردن به اين ھمسايه و ب برادر و کور کردن و به زندان انداختن و رقابت ھای خانوادگی و قهو قيام برادرعلي

آن ھمسايۀ طماع و پای آن ھا را به جنگ با کشورخود کشاندن يا قلمرو زير سيطرۀ خود را به اين و آن واگذار شدن، به 

ھمه اين جنگ ھا برای کشور ھزينه و مصرف داشته . چيزی در آن نخواھيد يافت... شاھی واميد رسيدن به تخت پاد

سيسات کشاورزی و صنعتی، ولو أطی اين ھمه جنگ ھا ت!  اين جنگ ھا تلفات انسانی به بار آورده استۀھم! اند

رديده است و نيروھای انسانی به ھدر ويران گ... ابتدائی، بنا ھا، آثار تاريخی و يادبود ھا و يادگارھا، راه ھا، شھرھا و

  . رفته است
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ی و جنگ ھای قبيله ئقرونی، که بايد جھد و کوشش می شد، تا کشور آباد و نيرومند گردد، با رقابت ھای خانوادگی و 

 ِبد تر از ھمه به جائی که مردم را متحد کنند و با نيروی عظيم و بی زوال ھمۀ مردم کشور، از ازبک. داخلی سپری شد

به جنگ مھاجمان خيره سر بروند، با زد ... گرفته تا تاجيک و ھزاره و پشه ئی و شغنانی و مغول و ترکمن و پشتون و

ِو بند ھای شرم آور و گردن نھادن در برابر بيگانه ھا به خاطر چھار قران، کمر مردم را شکستند؛ و راه را برای 
اگر يکی ھم پيدا شد، که مسير ! م آور است؛ پر از خيانت و جنايتتاريخ ما پر از سازش ھای شر. استعمار باز نمودند

اين ھمه سازش ھا را تغيير بدھد و ملک را از زير اسارت بيگانه آزاد ساخته به آن سر و صورتی بدھد و آن را بر سر 

ت، به زير کشيده پای خود ايستاده ساخته نيرومند سازذ، توسط ھمين خود باختگان، به ياری دينداران منحط و دنياپرس

  .است و خود بر اريکۀ قدرت تکيه زده و راه و رسم نيکان خويش را از سر گرفته اندشده 

 در آرامش ویپادشاھی که کشورش در ايام پادشاھی . دورۀ چھل سالۀ زمامداری محمد ظاھرخان را در نظر بگيريد

ان کشوری که کمی بيشتر از يک ربع قرن از پاکست. چھل سال حکومت کردن دورۀ کوتاھی نيست. کامل به سر می برد

ھمين کشور امروز . ما پس تر آزادی اش را گرفت، ھمچنان ھند، در جريان پنجاه سال به سالح ھسته ئی دست يافت

اولين . در صدد ساختن زير دريائی است. می را می سازدوراکت ھای بالستيک قاره پيما با توان انتقال کالھک ھای ات

ــ در جريان چيزی بيشتر ... سرنشين خويش را موفقانه به پرواز درآورد، جھان را به سر می چرخاند وھواپيمای بی 

رد و بزرگ بی وقفه و بدون اين که در اين کار پايانی متصور باشد، مشت  از خاز شصت سال ــ و ما از چپ و راست

 ما خراب می شود، ھر روز کشته می دھيم و در دسترخوان ما نانی يافت و لگد و پس گردنی می خوريم ، خانه ھای

  ! نمی شود، که فرزندان ما رفع جوع کنند

، ھمينطور تحقير ھائی که می شويم، ... اين يورش ھا و تاخت و تاز ھا و شبيخون ھا و زورگوئی ھا و کشتن ھا وۀھم

 و قبيله ھا، که سبب ضعف و ناتوانی کشور شده است، در نتيجۀ  نفاق و دشمنی ھا در ميان اقوامۀ فقر و فالکت، ھمۀھم

  .  سياست مردان ما به مردم و به خاک، و گريز از مسؤوليت ھای شان بوده استهھمين بی پروائی ھا و عدم توج

اميلی ف. مندی نشان می دھده پسری که از کودکی از طرف والدين به کار عادت داده نشود، در بزرگی کمتر به کار عالق

زرگی مشکل که ميان بچه ھای آن از دوران کودکی ھماھنگی و عالقه و حس تعاون و صميمت وجود نداشته باشد، در ب

سياست مداران افغان، اگر افغانستان را به مثابۀ يک فاميل می پنداشتند و در . ی به وجود بيايداست ميان آن ھا سازگارئ

سياست مداران . مردم اين قدر ازھم دور و به خون يک ديگر تشنه نمی بودنداستحکام بنياد آن می کوشيدند، ھيچ گاھی 

 کوتاه، ھيچ وقت نکوشيده اند، که مردم را به کار و تالش عادت بدھند و حس آزادگی و بلند ۀما، به استثنای يک دور

تقويه کنند و تاريخ را پروازی و نيرومند بودن و رستگاری و خود را از خواری و فقر و ناداری کشيدن در مردم را 

به جای اين کار، که بی نھايت . پيش روی مردم به گونۀ واقعی آن باز کنند، تا مردم از گذشته ھای خود عبرت بگيرند

ضروری و واجب بود، تاريخ را جعل کردند و مردم را از يک طرف به اميد بستن بيش از حد به نيروھای آسمانی 

  .ترغيب نمودند... ه پرستی و اتکال به بيگانه وعادت دادند و از طرف ديگر به شا

ن خان به سرحدات کشور ما رسيد و با رسيدن به سرحدات کشورما به تشبث اروس کمی پيشتر از زمان اميرعبدالرحم

از آن زمان تا شش جدی سال . آن را از پيکر کشور جدا کرداز ی ئو دست درازی به خاک ما مبادرت ورزيد و تکه ھا

 آن تجربه ھا با روس، ۀ به اين فکر نيفتيد، که از ھم، اما يک سياست مدار افغان بيش يک صد سال گذشت کم و١٩٧٩

ًو با ايران و انگليس و اخيرا با پاکستان، که چند باری در زمان محمد ظاھرخان به خاک افغانستان تعرض کرد و 

 کاری کند، که کشور را، اگر نمی توانست به پای اراضی مختلف را در نقاط متفاوت به کلوله و راکت بست، بياموزد و

  ! روس برساند، حداقل ھمشأن پاکستان و ايران می ساخت
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مردم را در منتھای بی خبری و نادانی نگه داشتند، زيرا می ترسيدند که سلطنت و حاکميت را از دست بدھند، چون 

 از زندگی خود و از بی کارگی حکمرانان خود مطلع فاصله بين شاھان ما و مردم آن قدر بود، که اگر مردم از جھان و

ِمی شدند، دست به شورش می زدند و دفتر حاکميت آن پادشاھان خودمحورعياش و روزگذران و وابستگان قومی ـ 
  . سياسی ـ دينی اش را می بستند

!  قابل حيرت و شرم نيست؟آيا اين مسأله قابل دقت و. بزرگ ترين منبع توريد احتياجات مردم افغانستان، پاکستان بود

خالصه اين که، در يکی از مقاالت گذشته ھم نوشته بودم، اگر اين حکومت ھا می کوشيدند با روی دست گرفتن 

اصالحات بنيادی و سريع درعرصه ھای گوناگون حيات سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و فرھنگی کشور سطح زندگی 

ه پيوستن به احزاب انقالبی و يا مدعی انقالب پبدا نمی کردند و زندگی خود و مردم را باال ببرند، شايد مردم احتياجی ب

جائی که اصالحات واقعی، جدی و ھمگام با زمان وجود داشته . شاھانه را به خطر نمی انداختند" رعيت"سائر آحاد 

  !!باشد، ھيچ ضرورتی به انقالب محسوس نمی گردد

، فقر دست از دامن مردم برنداشت، دروازه ھای علم و دانش سرتاسری و چون تغييری در زندگی مردم به وجود نيامد

وی مردم با مواد درسی و آموزشی مناسب عصر و زمان باز نشد، احتياج مردم به دارو و درمان و داکتر و رمدرن بر

اری و قضائی و بيمارستان مرفوع نگرديد، قوم ساالری از بين نرفت، تشبث مستقيم و مکرر پادشاه در امور قانون گذ

اداری و انتصاب حکومت ھا و انتخابات وکالی مجلس از بين نرفت، خويش خوری ھا ادامه پيدا کرد، مردم به کالس 

ھا و طبقات مختلف و باال و پائين تقسيم شد و رعيت شاھانه روز به روز محتاج تر گرديد، کشور، با آن که جھان 

برد، راه و سرک و کلنيک و بيمارستان،  نجنيق و فالخن به سر میم زندگی می کرد، درعصر مو و اتاءدرعصر فض

به غير از مرکز و مراکز واليات، وجود نداشت، مردم مانند عصر انسان ھای اوليه ھنوز در غار ھای کوه ھا، يا در 

ًھرا مترقی و مردم به دعوت نيرو ھای مترقی و انقالبی يا ظا... اصطبل ھا ھمراه با حيوانات شان زندگی می کردند و

راستی بررسی می کردند، بررسيی که با مشاھدات مردم صد در صد تطابق داشت، و نقالبی، که اوضاع را به دقت و با

دولت ھا  را ــ به حق ــ مسؤول اين ھمه بدبختی ھا می دانستد، چون حرف شان در مورد وضعيت زندگی و حيات آن 

لبيک گفتند و خود را به دست خود، ولی نديده و ندانسته، در تنور داغ و ھا و بی کارگی حاکمان قرين به حقيقت بود، 

  !    سوزان انداختند

موجبات ظاھری و بالقوۀ بدبختی ھا و مصائب و بی چارگی ھا و نکبت ھا و رنج ھا و سختی ھا و اندوه ھای ما، 

 عامل اصلی اين ھمه جنگ ھا، که راه درست است، که حاکميت خلق ـ پرچم و روس ھا و ھم پيمانان شان می باشند، اما

 مصيبت ھا و درد ھا و رنج ھا و کشت و کشتار و تداوم آن تا امروز می باشد، حکومت ھای دو صد و چھل ۀگشای ھم

 امکانات برای کشيدن کشور از آن باتالق ۀو ھفت ساله، به خصوص حاکميت چھل سالۀ محمدظاھر شاه است، که ھم

می نمود، مھيا بود، ولی نخواست، يا نتوانست اين کشور را طی اين ھمه سال نجات بدھد و به برايش، اگر با تدبيرعمل 

پای ايستاده کند؛ نيرومند بسازد؛ مردم را با پيشرفت و تمدنی که در سائر کشورھای جھان به وجود آمده بود، آشنا کند؛ 

 خير و شر شان نمايد؛ ھمه را به يک ه متوجعوامل پيشرفت جھان و پس مانی خود را به مردم توضيح کند؛ آن ھا را

چشم ببيند؛ روح ميھن دوستی، اعتماد به نفس و خود باوری را در آن ھا پرورش دھد؛ و باالخره آن ھا را برای دفاع 

  . آماده سازد... کامل کشور از ھر حمله ای، شرقی و غربی يا شمالی و جنوبی، و دور و نزديک و

وجود آمدن پديده ھا يا وقوع رويداد ھا عوامل و انگيزه ھای متعدد و ه انند، که در بخوانندگان گرامی خوب می د

وجود آمدن يک پديده يا وقوع يک حادثه ه گوناگونی نقش دارند، ولی تنھا يکی از اين عوامل می تواند عامل اصلی ب
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، نقش اساسی و بنيادی را ، به نظر نگارنده١٣۵٧در ظھور و بروز حوادث بعد از ساعت ده روز ھفت ثور . شود

  . ًحکومت ھای دو صد و چھل ھفت سالۀ قبل از اين تاريخ کشور، خاصتا حکومت محمد ظاھرشاه بازی کرده اند

ھمين حکومت ھا بودند، که سبب پيدائش خلق ـ پرچم شدند، و خلق ـ پرچم به نوبۀ خود موجب کشاندن پای روس به 

انی ھا، و سبب کشيده شدن پای پاکستان و ايران و اين ھمه تروريست، و اينک کشور ما و ھمه بيدادھا و جنايات و وير

امريکا با چھل يا پنجاه کشور ديگر جھان به افغانستان گرديده و گريبان ما را به دست جھانی از سارق و قاچاقبر و 

  .جاسوس و وطن فروش انداخته اند

ما زد، اين بود، که با کھنه فکرترين رھبران دينی کشور سخت ترين تيشه ای را که محمد ظاھر خان به ريشۀ کشور 

که ھمه  ی که قرار داشتند، نگه دارند؛ درحالیرئرابطه بر قرار کرد و گذاشت، که اين ھا مردم را در ھمان قھقرای فک

... ب ھا ومی دانند، که افراط مذھبی، خرافات در دين، و وجود افرادی پوسيده فکری مانند کيان ھا و مجددی ھا و نقي

 واقعی و خيرخواه ۀگاھی ممدی در راه ترقی و نيرومندی کشور نبوده اند وھيچ وقت نخواسته اند ياری دھند ھيچ

  ! راستين مردم و کشور ما باشند

شاه اگر در فکر مردم و کشور می بود، بايد با روشنفکران، اگر از ترس مردم نمی خواست از روشنفکران غيردينی 

ل با روشنفکران دينی يکجا می شد، که می دانستند با تفکرات خرافی و کھنۀ دينی به جنگ مدرنيته و کمک بگيرد، حداق

روشنفکران دينی حداقل چيزی را که می دانستند اين بود، که . تفکرات مترقی و انقالبی و نياز زمان نمی توان رفت

دگی مردم باال برده می شد و کشور را آباد و برای جنگ با فقر و بدگمانی و دلخوری مردم از حکومت، بايد سطح زن

  . قوی می ساختند

اگر اين کار، و کار ھای ديگر، که در باال ياد گرديد، صورت می گرفت، نه جامعۀ دينی و غير دينی رم می کرد، نه 

ا را می خلق ـ پرچمی در ميان مردم راه می يافت، نه پای روس به کشور کشانده می شد و نه اين ھمه مصيب دامن م

  ! گرفت

ً اين حرف ھا روز نکبت بار شش جدی و حملۀ روس به کشور را جدا محکوم می کنم؛ ھمچنان روز ھفت و ۀبا ھم

  ! ھشت ثور را
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