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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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 Historical تاريخی

 
  زنده ياد داکتر عينعلی بنياد: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال از
 ٢٠١۴ دسمبر ٢٨

!پــرولتـاريـای سـراسر جھــان متحد شـويد   

!ير و ستمکش جھان متحد شويد خلقھای اس  

  تاريخچۀ
  مبارزات سياسی گذشته

  از سردار ھاشم تا يوسف سردار شده(
٨  

 :به ادامۀ گذشته

 :کند  اين تغيير پاليسی حکومت به دو سيما تظاھر می

   :از نگاه سياست خارجی

رسمی متقابل زعمای يک سلسله قرار دادھای اقتصادی، فرھنگی و تجارتی و ھمکاری در امور نظامی و سفرھای 

و ازنگاه داخلی مترافق با اين امرھستۀ تربيۀ عناصر متمايل به اين پاليسی در خفا عرض ) رويزيونيستی(بالک شرق 

و سازمان علنی سابق آن " جمعيت مخفی پشتون"اين پاليسی اخيرالذکر در داخل توسط اعضای سابقه دار . کند اندام می

  .شود به رھبری داوود به راه انداخته می" ويش زلميان"ای و بعضی از اعض" کلوب ملی"يعنی 

  :اين عمل به دو منظور به نفع دولت افغانستان بود 

فتند که تماس نزديک دولت افغانستان با سران به اين عقيده بيـ به منظور اصالح طلبی و اغفال توده ھای مردم که آنھا ١

تقويۀ "گذاريھا و برنامه ريزی ھا و" پالن"ات خواھد داد و اجرای دولت شوروی آنھا را از ورطۀ فالکت و بدبختی نج

  .باز خواھد کرد" سوسياليسم"به مشورۀ دولت شوروی حتماً به نفع شان است گويا راه را به طرف " سکتور دولتی

انقالبی و نيستی در افغانستان و تغيير سمت جريان ھای ينلـ به منظور منحرف کردن ايده ھای راستين مارکسيستی ـ ٢

  .مبارزات قھرآميز به سوی مبارزات مسالمت آميز و راه پارلمانی و غيره

اين عمل ضد انقالبی به منظور سرکوب کردن تکامل انديشه ھای پيشرو درافغانستان نه تنھا از راه تحرک سياسی 

ست پروردۀ خود را به ليس و جاسوس صورت گرفت بلکه مترافق با اين امر عناصر دورويزيونيست ھای دنباله رو، پ

قبالً درآستين داشتند و مترصد اوضاع بودند که در به وجود که منظور داخل کردن درجريانھای متضاد آيندۀ آن نيز 

آمدن جريانھای ضد اپورتونيستی و ضد رويزيونيست ھای دست راستی، آنھا را نيز کسب شھرت دھند و در نتيجه مھار 

 خاطر ازھر گونه پراتيک انقالبی نةينطمافايت دست آموزان قصری خود بسپارند تا به جريانھای انقالبی را به کف با ک

و به راه انداختن مبارزات انقالبی قھرآميز تکامل کند، (....) که بتواند تا به سرحد ساختمان و تأسيس حزب انقالبی 
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ئوری سازمان قالبی خود شان به ، آنھم ت"تئوری ھمه چيز"بنابرين بی سبب نيست که روی . جلوگيری به عمل آرند

ايش بشمارند و بدين اساس بود که به ضد اين گر" پراتيک"را مقدم بر صورت يک جانبه پافشاری به عمل آرند و آن

  .ه ھا پخش گرديد و حتا بعداً در شعر شاعرھا نيز طور مثال عکس العمل به عمل آمدخائنانۀ شان نشريه ھا و ترجم

تئوری "خالصه به توصيۀ اصولی که  تمام چيز شد، که رھنمای رزم بود و رزم نيز شد نظر ....نظر عزيز شد....

دادند و دنباله روان آنھا نيز چون کم بھا دادن  ، کله شخی نشان می"رھنمای عمل است، اما عمل مقدم بر تئوری است

  در ھر کوچه و بازار نشخوار میرا" پراتيک"و مقدم بر " تئوری ھمه چيز"، به مذاق طبقاتی شان بود، لذا "پراتيک"

  .زدند را به عوض نظر مارکسيستی ـ ليننيستی جا می کردند و سم پاشانه نظر ضد انقالبی شان

  

  :اوضاع داخلی 

برخورد حکومت با زندانيان . اوضاع سياسی در داخل درزمان حکومت سردارداوود فوق العاده اختناق آور گرديد 

زمان او بود که با دوسيه سازی رسول جان رئيس ضبط احواالت بسا زندانيان و در . دموکرات آنوقت خشن تر شد

  .مردان سياسی با وضع رقتباری جان خود را دادند

زير لوای پشتونستان خواھی يک سلسله جارو جنجال و مظاھرات فرمايشی و سفربريھای نمايشی به پا نمود، تا ھرگونه 

" طرفداران خارجی"و" طرفدار پاکستان"و " پاکستانی" کند و به نامھای "خاموش"مبارزات سياسی ديگر را در نطفه 

  .و غيره از صحنۀ فعاليت ضد حکومت و دولت طرد و يا به زندان اندازد

ن روسی برای کمک به پالن گذاری ھا و برنامه ريزی ھا استخدام اصداوود در وزارت پالن يک عده متخصدر زمان 

  . به بعد به کار افتاد١٣٣۵آن از سال " پالن پنجسالۀ"ح ريزی نمودند که اولين گرديدند و پالن پنجساله ای طر

حکومت افغانستان به رھبری سردار داوود اولين کله جنبان نسخه ھای اقتصادی و برنامه ريزی رويزيونيستھای روس 

" ھمزيستی مسالمت آميز"زھایاو با سياست خارجی رويزيونيستھای خروشفی ھم آھنگی عام و تام پيدا نمود و با تي. بود

پروسۀ دوستی به اصطالح بی شايبۀ ھر دو دولت، افغانستان و شوروی با دادن اسلحه و ھمکاری . خروشف تن در داد

  .گردد در امور نظامی دولت افغانستان آغاز می

گانين و در زمان حکومت داوود به اصطالح به منظور جلب دوستی و ھمکاری اقتصادی و نظامی، خروشف و بول

ھمچنان سران شوروی نيز از سردار داوود و رفقای وی . گردند ديگر سران دولت رويزيونيستی شوروی دعوت می

سردار داوود صدراعظم، ديگر از ناحيۀ دولت شوروی ھراسی نداشت، نه تنھا خودش . مقابلتاً دعوت به عمل می آورند

پندار که . نمود ضی جوانان ھم پيمان ديرين خود را نيز تشويق میبه خواندن آثار رويزيونيستی عالقه پيدا کرد بلکه بع

  .در افغانستان شده بود "سوھانوکشھزاده "سردار داوود صدراعظم به قول بعضی طرفداران وی

مطبوعات به اصطالح آزاد حکومت شاه محمود ھمه و ھمه از ميان رفت، ديگر کسی جرأت نداشت که از آزادی 

  .مطبوعات حرف بزند

 کشيده شده بود و در ھر کدام مجلس و محفلی نبود که رافیحتماعات و مجلسھای بی نظم جوانان بدون کدام ھدف به اج

روحيۀ عدم اعتماد، ترس و خوف در ھر گروپ جوانھا . افت ياز جوانان طرفدار داوود خان صدراعظم درآنجا راه نمی

  .و محصالن حکمفرما بود

سردار داوود اين بود که برای بعضی روشنفکران و فارغ التحصيالن و استادان مھم حکومت ھای يکی ار کارروائی 

مشغول شوند " خانه سازی"به طور قرضه داد تا جوانان به ) جمال مينه و پروان مينه(فاکولته چند قطعه زمين در کابل 

کردند، به  مخالفت می را که با حکومت ید تا جوانان واشخاصننمايند وی سعی به عمل می آور" پرحرفی"و ديگر 

صورت غير مستقيم در محاصرۀ اقتصادی بگيرد، قرض دار سازد و دعوا ھای ناحق را توسط دعوا جالب ھای 
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. نزنند" گپ"مخصوص دولت، عليه او به راه اندازد تا مشغول محکمه و محکمه بازی شوند و ديگر از مسايل سياسی 

  .دانست  میءرات حکومت خود باالی بعضی اشخاص مخالف خود مرعی االجراخدمات شاقۀ عسکری را خالف مقر

دراصالح طلبی به نفع دولت شاھی و خود خواھی حتا بعضی اصالح طلبان دولت " قھرمانی"سردار داوود ازنظر

ود و در شاھی را نيز در برابر خودخواھی خود از ميان برداشت از آنجمله عبدالملک عبدالرحيم زی و دارو دستۀ او ب

زد، بدون کدام محکمه به زندان انداخت تا به اصطالح  را که داد از سياست و سياست بازی می" پرحرفی"پھلوی او ھر

  .ديگران شود" پند و عبرت"باعث 

را خواست به نام نامی خود ختم کند و در جملۀ اصالح " گروه نسوان" "روی لچی"سردار داوود به اصطالح نھضت 

خود محسوب نمايد، در " تاريخی"موليت زنان را در ادارات و کارھای دولتی، ھم نوعی از خدمات طلبی ھای خود، ش

ن آنھا اد سيل آسای کاال ھای خارجی تمام بازارھای کشور را استيال کرده بود و کمپرادورھا به مستھلکوکه ور حالی

ای دست راستی ديگر مود پسند و خارج ديده نيازمند بودند و ھمچنان فاميل ھای صاحبان اميتاز دولت و ليبراليست ھ

يکی از ضروريات مبرم " روی لچی"بنشينند و باالخره در جوار بسا عوامل ديگر " پرده"شده بودند و نمی توانستند در

  .تواند به ھيچ صورت معنی آزادی نسوان افغانستان را افاده کرده نمی"روی لچی"که اين  در حالی. روز شده بود

استعمال قوم . مت داوود تمام اقوام اقليت افغانستان در برابر با قوم پشتون بيشتر تحت شکنجه واقع شددر زمان حکو

بداً به مفھوم عام آن نيست، بلکه طبقۀ صاحب امتياز پشتون است زيرا مردم ستمديدۀ قوم پشتون نيز از اپشتون در اينجا 

نداز تفرقه بي"از شيوۀ . کرد  يک کالم ستم ملی بينظيری بيداد میبه. ظلم و بيداد رژيم مطلق العنانی برکنار نمانده است

" شبخون افغان" تفرقه جويانه مثالً ھایکتاباز انگليس حد اعلی استفاده را نمود حتا توسط انتشار بعضی " و حکومت کن

 شاعه قرار میاين کتابھا توسط توصيۀ شخص داوود خان در معرض ترجمه و ا. و غيره قصداً نفاق ملی را دامن زد

  .گرفت

ھزاره ھا و قزل باشھا در وزارت خارجه . قوم ھزاره و قزل باش رسماً حق نداشتند به رتبه ھای بزرگ عسکری برسند

 عالوه شمول شان در مکاتب عسکری نيز ممنوع هبه مانند ديگر اقليتھای ترک زبان، پنجشيری و غيره، راه نداشتند وب

ادق شان نيز از رتبۀ کندک مشری و لوامشری بيشتر ترقی نکردند و به تقاعد سوق داده و حتا تمام خدمتگاران ص.... شد

  .شدند

خالصه اوضاعی را در بيروکراسی فاسد و پوسيدۀ افغانستان به وجود آورده بود که گويا نعمات، ھمه چانس ھا، ھمه و 

  . ميسر است و بسبوسی و کرنش در برابر داوودھمه صرف از راه چاکری، دست

  

  :پايان حکومت سردار داوود 

يکی از عوامل ازميان رفتن حکومت داوود اين بود . شود اين وضع ترور و اختناق داوودی بعد از ده سال عوض می

که سرمايه داران و انحصارچيان غرب در به دست آوردن مواد خام و بازار فروش درافغانستان با رويزيونيستھای 

حکومت سردارداوود به رويزيونيستھای روسيه چندان به ميل خاطر " اصالح طلبانۀ"يل کنند و تما روسيه تضاد پيدا می

امپرياليستھای غرب و نمايندگان آنھا در داخل کشور نبوده، به طورمثال المان ھا درکمين نشسته بودند تا با فابريکات 

جه نمايندگان امپرياليستھای غرب با نمايندگان درنتي. را اجاره بگيرند و يا خريداری نمايند افغانی سھيم شوند و يا حتا آن

ی شرقی و روسيۀ شوروی و قرارداد ھای اقتصادی و  که طرفدار تجارت خارجی با اروپاو دنباله روان رويزيونيستی

بنابرين کشمکش استثمارگران خارجی و نمايندگان . ديگر به مبارزه آغاز کردند نظامی و غيره بودند، در مقابل يک

فغانستان بين ھمديگر از يک طرف و رويزيونيستھای روس و نمايندگان شان در به دست آوردن منابع مواد شان در ا

  .خام و بازار فروش ازجانب ديگر در جنب تضاد بين فيوداليسم و کمپرادور، حکومت سردار داوود را متزلزل ساخت
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را به شاه " ابتکار"ليل کردند و در نتيجه ن خارجی دستگاه دولتی افغانستان اوضاع را به نفع دستگاه تحامشاور

و کابينۀ جديد غير فاميل سلطنتی به دورۀ " قانون اساسی جديد"افغانستان واگذار شدند، که اين امر با به وجود آمدن 

  .سردار داوود پايان بخشيد

  پــــايـــان

  

  : و نادرست ستتذکار الزمی در بارۀ ھردو در

 شمسی به منظور افشای ادعای کذائی ١٣۴٩بار در سال  يک" بارزات سياسی گذشتهتاريخچۀ م"تأليف و نشر رسالۀ 

ارزيابی و جمعبندی عکس العمل ھا در . صورت گرفته است" سازمان مارکسيست بيست ساله"ياری خيل ھا در بارۀ 

ر تکامل جنبش، بازی طول اين مدت تا حال از طرف مردم مترقی و انقالبی مثبت بوده و بنا براين نقش ارزنده ای را د

  .کرده است

که نمايندۀ يکی از گروه  در اين زمينه الزمی دانستيم و آن اين رااز برخورد ھا و دستبرد ھا اما در چاپ دوم تذکر يکی 

را با تحرير مقدمه ای استقبال کرده  آن) با قيد مرزبندی نسبی با ما(ھای سياسی مخالف  سازمانھای پرچم ـ خلق و شعله 

  دستبردھا طور ديگر برخورد کردند يعنی اما پرچميھا و شعله ئی. خش آن بدون کم وکاست مبادرت ورزيده استو به پ

را به دست گرفتند و آن مسايلی را که به ميل شان نبود، بريدند مثالً پرچميھا تمام  زدند و قيچی ھای سانسور شان

سر "که   از ميان برداشتند و باقيمانده را به منظور اينکرد، مسايلی را که به سازمان و سردمداران شان برخورد می

ين تفاوت که اين کس ھا اھم ھمينطور، اما با" سازمان يافته"شعله ئی ھای . باقی گذاشتند" مار را با دست دشمن بکوب

به نقطه کرد از ميان برداشتند و باقيمانده را خط به خط و نقطه  تمام موضوعاتی را که به سازمان شان برخورد می

  . بدون کدام تذکار مأخذ و غيره انتشار دادند١٣۵۶ سال پنجم سنبله ٣رونويسی کرده در سپرغی شماره 

افغانستان به منظور استفادۀ ... گفته اکنون دوباره اين رساله را در سلسله انتشارات " در پاده نظر به مال خود"ھی ھی 

 مسأله آگاه هبه دست نشر سپرديم تا رھروان راه حقيقت از کن) پ دوممقدمه بر چا(مندان با ضميمۀ ه خوانندگان و عالق

  :شوند که 

مالش  زده، سرش"آنھم به اين معنی که " درستند"ل ھر دو عم" گمراھان"تند اما در نزد ل نادرسعمنزد ما ھر دو 

سير آن نيز مستقل از ھر شود و  در اخير بايد گفت که حقيقت گم نمی". ميدان شغالی شده"که  و به حساب اين" تاراج
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