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  زنده ياد داکتر عينعلی بنياد: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال از
 ٢٠١۴ دسمبر ١١

!پــرولتـاريـای سـراسر جھــان متحد شـويد   

!ير و ستمکش جھان متحد شويد خلقھای اس  

  

  تاريخچۀ
  مبارزات سياسی گذشته

  از سردار ھاشم تا يوسف سردار شده(
١  

  )چاپ دوم(

  افغانستان( .  .  . ) انتشارات 

ھرگاه مجھز به تئوری انقالبی نباشد، معلومات  يک حــزب سياسـئی کـه جنبش عظيم انقالبی را رھبــری می کنـد،"

  ."در جنبش عملی نداشته باشد قطعأ نمی تواند پيروزمند باشد تاريخی و معرفت عميق

  ماوتسه دون

  :پيشگفتار فرستنده

انسان به مثابۀ موجود اجتماعی، از ھمان بدو تولد در تماس با محيط دور و بر، ضمن تالش برای بقاء پروسه و روند 

اند خاتمه يابد، که انسان بيش ازآن در قيد حيات اين روند بدون انقطاع فقط زمانی می تو. فراگيری را نيز آغاز می نمايد

در جريان . »روز مرگ من روزيست که ديگر نتوانم چيزی بردانش خود بيفزايم«نباشد، و يا به گفتۀ يکی از استادانم، 

د اين روند طوالنی و متداوم، گاھی برخورد و آشنائی به جمعی و يا فردی، چنان تغييری در وجود و ذھن انسان به وجو

می آورد تو گوئی، پيش از آن انسان ھيچ چيزی نمی دانسته است، به ارتباط زندگانی سياسی و اجتماعی خودم، اين 

  .نايل شدن بود» داکتر عينعلی بنياد«نقطۀ عطف، به افتخار شاگردی زنده ياد 

دم، محيط دور و برم، جامعه ای چه می دانستم و شناختم از خو» داکتر عينعلی بنياد«اين که قبل از آشنائی با زنده ياد 

که از آن برخاسته بودم و جامعه ای که در آن می زيستم در چه حدی بود، بدون آن که به گزافه بگرايم، می توانم بنويسم 

در حدی بود که خالف خيلی ھای ديگر که تماس با آن زنده ياد را خطير تلقی می نمودند، اين آگاھی را داشتم که تماس 

، آنقدر ارزشمند است که می توان خطرات آن را نيز به جان و »بنياد« با انسانی از سنخ و سرشت زنده ياد و فرا گيری

  .دل پذيرفت
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من که در تمام مدت اقامت ايشان  در برلين ضمن داشتن افتخار شاگردی، نوشته ھای ايشان را نيز تايپ می نمودم و 

شوقم در امر دفاع از ميھن  و منافع مردم به شمار بيايد، با تأسف طی اين درواقع آن زنده ياد می تواند نخستين استاد و م

سالھای بعد از مرگ ايشان، به اميد واھی قدرگذاری ديگران از وی، در تکثير نوشته ھای ايشان اھمال به خرج دادم، 

 ھايم، آثاری از آن پيشوا و نسل امری که انتقاد رفيقانۀ تمام دوستان را پذيرفته، می کوشم در آينده، متناسب با توانائی

  .نخست انقالبيون کشور را تقديم، آحاد جنبش نمايم

الزم می دانم بيفزايم، آنانی که عادت دارند تا در ھر نوشته ای، کمی و کاستی بيابند، آرزو مند آن ھستم تا حين بررسی 

  . نگيرندو ارزشدھی اين نوشته ھا، گذشت زمان و فھم امروز ما از قضايا را ناديده

 .م. ن

  

  پيشگفتار: الف

  چاپ اول

. در بر گير دوران حکومت ھای شاه محمود خان و سردار داوود است" نگاھی به تاريخچۀ مبارزات سياسی گذشته"

ھدف نگارنده از نگارش اين . مبارزات سياسی امروزۀ کشور مان نسبتأ به آن روزگار در سطح عاليتری قرار دارد

فعاليتھای سياسی ديروز برای جوانان :  زيرا.ن را در جريان مبارزات سياسی ديروز بگذاردرساله اينست تا جوانا

تجربۀ مبارزات آن دوره برای ما آشکار می سازد که در ديروز کشور ما عده . امروز خالی از دلچسپی و انتباه نيست

در زندان افتادند ولی سر ز زدند و مدتی ھم ای از جوانان خويشتن را بيش از ھمه انقالبی جلوه دادند و حرفھای تند و تي

ساخت و تجربۀ کشور ما نيز به اين نظر لينن کبير " جماعت"روکراسی ايشان را در خم خويش افگند و ھمرنگ يانجام ب

  :صحه گذاشت که می گويد

دولت مور أکيست نداند که در روسيه مقدس با چه سھولتی راديکال روشنفکر سوسياليست روشنفکر به م"... 

می " فايده"که خود را با اين تسلی می دھد که در چھار ديوار کھنه پرستی اداری  موریأوری مبدل می گردد، متامپرا

 به گوشی خود در برابر دولت تازيانه ه القيدی سياسی خود و حلقۀرا دليلی برای تبرئ" فايده"موری که اين أم. رساند

  و شالق می داند ؟ 

شمن مسلم حکومت مطلقه و دستگاه دولتی روسيه است، فقط پرولتارياست که ھيچ رشته ای فقط پرولتارياست که د"

فقط پرولتاريا قادر به خصومت آشتی ناپذير و . ين ارگان ھای جامعۀ اشرافی و بورژوازی مربوط نمی سازدااورا با

  ."مبارزۀ قطعی با اين دستگاه است

می برد آنجا که خاطر خواه "م شان درين رساله آمده است با خويشتن را که نا روکراسی اينک نيز آنانیيبه ھر حال ب

 امروز عوامفريبانی را می توان يافت که خود را مبارز تر و انقالبی تر از ديگران جا می زنند و به منظور اين" اوست

زمان بيست سالۀ سا"به خرج می دھند و قبالۀ " ابتکار"که خويشتن را به اربابان نزديک بسازند در اغفال مردم 

اين ما ھستيم که استعداد تشکيالتی "را به ميدان می افگنند و جارو جنجال به راه می اندازند که " مارکسيستی ـ لينينستی

که شرح حال  ولی ھنگامی" داريم و انقالبی حرفه ئی ھستيم و می توانيم رنجبران و دھقانان کشور خود را نجات بدھيم

خويشاوند اند و ) افغانستان(پديدار می شود که آقايان انقالبيون حرفه ئی ھنور با دستگاه دولتی شان را می پرسيم ناگھان 

که  اگر منظور ما از سازمان آنطوری. می رسانند" فايده"از آن جيره می گيرند و در چھار ديوار کھنه پرستی اداری 

يک چنين سازمانی از طريق تبانی " گر بپيونددون ھا زحمتکش را در ارتش طبقۀ کاريميل"لينن می گويد آن باشد که 

 تصريح نموده ايم از که قبالً  خواھد آمد و ھمانطوریحفل باز و بيروکراتيک به وجود نخود پسندانۀ چند نفر روشنفکر م

 خون آلود توده ئی بيرون می آيد و اما اگر مقصود از سازمان شب نيشينی ھای پر عيش و نوش يکعده ۀکورۀ مبارز
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طلب عياش باشد بايد بگويم که راستی ھمچنين سازمانی را به کار نداريم و تجربه نشان داده است که اينگونه راحت 

 و چه در مبارزات کنونی ھمه روزه مانند ارغوزک پديدار گرديده اند ١٣٣٠سازمان ھا چه در مبارزات اواخر سالھای 

  .ته اندو مدتی به اشارۀ انگشت مرتجعين رقصيده اند و از صحنه رف

که امروز اکثر  که در ھمان ھنگام بوده است انعکاس داده است در صورتی در اين رساله نگارنده واقعيات را آنطوری

ھستند و از پھلوی آن بھره می برند و " ابد مدت"که نام شان در اين رساله ذکر گرديده به رنگی خدمتگار دولت  آنانی

در اينجا معيار قضاوت مان نقل قول .  نموده انزوا گزيده اندذوقف پاسيو اتخاعدۀ ديگر نيز در برابر مبارزات کنونی م

  :معروف صدر مائو بوده است که می گويد

را اندازه گرفت؟ تنھا يک معيار می تواند وجود  چگونه بايد سنجيد که يک جوان انفالبيست؟ با کدام معيار بايد آن"

ل است با توده ھای وسيع کارگران و دھقانان درآميزد و آيا به دان عمل می داشته باشد، و آن اينست که آيا اين جوان ماي

 نيز بدان عمل کند، آنگاه فرد اً چنانچه او مايل به درآميختن با توده ھای وسيع کارگران و دھقانان باشد و واقع. کند يا نه

ه ھای کارگران و دھقانان درآميزد، اورا اگر او امروز با تود. انقالبی است و اال فرد غير انقالبی يا ضد انقالبی است

امروز می توان فرد انقالبی ناميد ولی چنانچه او فردا از آنان ببرد و حتا بر مردم ساده ستم کند آنوقت فرد غير انقالبی 

  "يا ضد انقالبی خواھد شد

که قصد خيانت و بدبينی نداشته باشند، اين اصل مارکسيستی را در موقع قضاوت خويش فراموش نخواھند کرد  آنانی

که قصد شان از ايراد گيری ھای احمقانه و قرينه سازيھای بی مورد اتھام و افتراء باشد ما ايشان را به تاريخ  ولی آنانی

  .اريخ بر جبين شان داغ ننگ می زندمبارزات کشور خود می سپاريم و يقين کامل داريم که ت

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  

 :پيشگفتار

  چاپ دوم

شان که ادعای " م"و به اصطالح جمعيت " سازمان جوانان مترقی"که  ئیاين تاريخچه در رژيم شاھی در سالھا

ور جلب اعضای سازمانی به منظ" علنی"را به صورت " مخفی"و آنھم " سازمان مارکسيستی ـ لينينستی بيست ساله"

  .در ھر کوی و برزن جار می زدند، به رشتۀ تحرير درآمده و از آن زمان تا حال تقريبأ ھشت سال سپری شده

اکنون نيز بدون کم و کاست تجديد چاپ گرديد و پيشگفتار اول که از طرف به اصطالح مخالف ديروزی نوشته شده، 

و در پيشگفتار دوم آن روی بعضی رويداد ھای داخلی که در تاريخچه ھمان طوری که ھست، دست نخورده مانده است 

  .تذکار گرديده و گذشت زمان برآن مھر صحه گذاشت، تماس گرفته می شود

ن، نامھائی که در آن ذکر گرديده، به راستی ھرکدام به چوکی ھای بلند دولتی رسيدند که در بارۀ اتحاديۀ محصال

 از اشخاص ديگر ھم ذکر گرديده است، اينھا با وجود پاکی نيات شان ديگر موضوعيست چشمگير و نامھای بعضی

نتوانستند در جھت تکامل جنبش مثمر ثمر باشند و دليل آنھم نه تنھا در زمينۀ خرده بورژوازی و ايديولوژی شان نھفته 

  .است بلکه به شرايط اجتماعی ـ سياسی افغانستان نيز مربوط می باشد

ن، شاگردان معارف وکراتيک سابق که در اينجا به صورت مختصر در برگير جنبش محصالمات ددر بارۀ جنبش مبارز

 محمودیموکراتيک  فعاليتھای داً ن و فعاليتھای پارلمانی دورۀ ھفت و شروع دورۀ ھشت شورا خاصتو اتحاديۀ محصال

 نشر تاريخچه به صورت ثقه چنين بايد عالوه کرد که از انعکاسات سالھای بعد از.  و ھمرزمان آنھا می باشدغبارو 

 در تکامل محمودی و غبارموکراتيک که منحيث المجموع فعاليت د:  استبه عمل آمده(.....) ارزيابی از طرف رفقای 

 داشته و آنھا با ھمرزمان انقالبی خود فعاليت سياسی را که دارای ارزش تاريخی است، مطابق به هجنبش سھم ارزند
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از فعاليتھای پارلمانی وکالی وطنپرست دورۀ ھفت به صورت .  وجه شايسته ای انجام داده اندشرايط مکان و زمان به

 شورای به ۀمجموعی چنين بر می آيد که آنھا نه تنھا مبارزات پارلمانی کرده اند بلکه مبارزات آنھا جنبه ھای افشاء گران

ی شروع دورۀ ھشت و به ميدان آمدن اولين مظاھرۀ با ھکذا از فعاليتھای پارلمان. اصطالح ملی را نيز در بر داشته است

شکوه در مرکز کابل، مداخلۀ پوليسھا و مرتجعين محلی نواحی کابل و اوباشان و نظاميان سوار و پياده با زور سرنيزه 

سردی مردم مقاطعه  و دل. الخره بندی گری آنھا، تحريم پارلمانتاريزم را در افغانستان به کلی قطعی گردانيداو برچه و ب

 در دورۀ اختناق و ترور سردار داوود ديوانه، بيانگر اين امر است که مقاطعه و تحريم اً کابل در دوره ھای بعدی خاصت

اين . شکل مردمی و خود به خودی داشته است و اين شکل به نوبۀ خودش نوعی از مبارزه به ضد پارلمانتاريزم بود

که مردم واليات و دور از مرکز از  دورتر از کابل به دست آمد، در حالینتيجه در مرکز و تا جائی در نواحی کمی 

صادق خود شان زيادتر نا سابق تا حال به طور ھميشگی به وکيل و وکيل تراشی عقيده نداشته و نه دارند حتا به ارباب 

  . اين سرزمين استاين امر يکی از خصلتھای مردمی و تاريخی. عقيده دارند تا به وکيل شورا ولو صادق ھم باشد

ن قوم يا محل و از نظر ارباب يا کال. در افغانستان روشنی انداخته شود" ارباب"در ھمينجا الزم است که در بارۀ کلمۀ 

اما گاه گاھی در ملک ما . معنی زميندار بزرگ را می دھد" فيودال"کلمۀ .  مستبد محل در اطراف استسياسی اصالً 

بلکه در عين زمان " انتخاب شده"زيرا نه تنھا ارباب است که از طرف مردم محل . دھم گفته می شو" ارباب فيودال"

. شود" انتخاب"ھر محل در واليات افغانستان رويھمرفته دارای ارباب است که بايد از طرف مردم . فيودال ھم است

می سازند به " ارباب"د را اگثر جا ھا ديده شده که اين ارباب ھا خواه به زور، خواه به پول و خواه به واسطه خو

ارباب ميانجی دعوا و منازعات . مورين دولتی خائن می گيرند و مردم بيچاره را می چاپندأاصطالح سر جوال را با م

 اً  زميندار نيستند بعدء اين ارباب ھا ابتدااً اکثر. ميان مردم محل و ادارات حکومتی و قاضی خانه ھا قرار می گيرد

ارباب در بعضی . ر بزرگ می گردند يعنی در عين زمان که ارباب است فيودال ھم می گرددزميندار و حتا زميندا

  .جاھای افغانستان به مثابۀ ملک، قريه دار و مو سفيد محل می باشد

موريت دولتی يا أناگفته نگذاريم که در واليات افغانستان ارباب ھای ھم سراغ می شوند که نه جا دارند و نه جايداد و م

ولتی و يا حرفۀ خود را رھا می کنند و توسط خوشبينی مردم محل خود را به حيث ارباب کانديد می سازند و مردم غير د

به قرار گفتۀ مردم حالت سوخته را سوخته . ھم به ھمين گونه ارباب فھميده زيادتر عالقه می گيرند و انتخاب می کنند

ه و دانه و حتا منزل بود و باش می دھند که با فاميلش به وجه روی اين اصل مردم ساالنه برای وی غل. دل داند و بس

حتا ديده شده که اين ارباب .  شب و روز به مشکالت شان رسيدگی کند،شايسته زندگی کند و ارباب در عوض

مورين حکومتی و قاضی خانه ھا دست و أوطنپرست از خاطر دفاع از حقوق مردم محل با فيودالھا پيکار کرده و با م

اين موضوع به چشم سر مشاھده شده است که مردم بدون ترس از زميندار . يبان شده و عاقبت زندانی ھم می شودگر

مورين عالی رتبۀ دولتی و حکومتی فاميل وی را اعاشه می نمايند تا گرسنه نمانند وھميشه از ارباب خود در أبزرگ و م

 وی به خوبی ياد می کنند و عمل خائنانۀ زمينداران بزرگ و زندان خبر گيرائی می کنند و در ھر مجلس و در ھر جا از

اين تحليل دھۀ اخير ماست و شامل شناخت ماقبل خود نشده و . (مورين حکومتی و قاضی ھا را به شدت می کوبندأم

 )ھمچنان مابعد را نيز قضاوت نمی تواند

  از تحليل طبقاتی جامعۀ افغانستان

  )بخش جنبشھای دھقانی(

موکراتيک آن دوره فعاليت کرده اند تا آخر عمر  ضد جنبش دهکه ب  گرديم به اصل موضوع مقدمه، کسانیدوباره برمی

ھم " مار دھن آستين"يا بھتر به مانند " دوست"که به لباس  در ميان مردم موقف خراب گرفته اند و ھمچنان کسانی

می رساند که به راستی تاريخ بی رحم است و اين فعاليت کرده اند، بعد از گذشت زمان خوبتر رسوا شده اند، اين امر 
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وفانزای جريان تاريخ که در برابر آن ھرگونه سازمانھای گلين، طتاريخچه نيز جزئی از کل و قطره ای از بحر 

  .تاب و توان مقاومت ندارند، می باشد" ی ھای کاغذينئغولھای پاگلين و شعله "

ده ئی و انقالب نو دموکراتيک و پيروزی آن به رھبری حزب پيش به آرزوی به راه انداختن جنگھای مسلحانۀ تو

  !آھنگ طبقۀ کارگر افغانستان
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