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 سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٣ دسمبر ٣٠

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش دوازدھم

  

  حزب دموکراتيک خلق افغانستان

از تزھای خروشچف راه رشد غير سرمايه داری با نفوذ ھمزمان با انشقاق جنبش بين المللی کمونيستی که يکی 

 حزب ١٩۶۵اقتصادی شوروی در اقتصاد بروکراتيک کشورھای نيمه مستعمره و نيمه فئودالی بود، در سال 

اين حزب در اولين کنگرۀ خود در خانۀ تره کی که در آن نور محمد تره کی، . دموکراتيک خلق افغانستان ايجاد گرديد

آدم خان جاجی، صالح محمد زيری، محمد طاھر بدخشی، سلطان علی کشتمند، دستگير پنجشيری، ببرک کارمل، 

شھرهللا شھپر، ظاھر افق، نوراحمد نور، محمد اسماعيل دانش، داکتر شاه ولی، داکتر ظاھرځدران، عبدالکريم ميثاق، 

فيعی، نظام الدين تھذيب، عيسی زاد، محمد حسن بارق ش عبدالحکيم شرعی جوزجانی، سليمان اليق، اناھيتا راتب

کارگر، داکتر درمانگر، قدوس غوربندی، ياور شيرزی، ھادی کريم و عبدالحکيم ھاللی شرکت داشتند؛ نور محمد تره 

کی، ببرک کارمل، صالح محمد زيری، طاھر بدخشی، سلطان علی کشتمند، شھپر و دستگير پنجشيری را به  اعضای 

و نوراحمد نور را اعضای علی البدل ) ځدران( ولی، ظاھر افق، داکتر ظاھراصلی کميته مرکزی و داکتر شاه

 نشر شد، در آن تشکيل حکومت دموکراتيک و دنبال ١٩۶۶مرامنامۀ حزب که در شمارۀ اول نشريۀ خلق در . برگزيدند

 لنينيزم، نمودن راه رشد غير سرمايه داری و در سند دوم که اساسنامۀ حزب بود، ايدئولوژی حزب مارکسيزم ـ

 .  ذکر شده بود... پيشاھنگ طبقۀ کارگر، پيروی از سنتراليزم دموکراتيک و

 ١٩۶٨جناح پرچم در .  انشعاب کرد و به دو جناح خلق و پرچم تقسيم شد١٩۶٧حزب دموکراتيک خلق در جوالی 

خلقی ھا که به دور . نشريۀ پرچم را انتشار می دادند و خلقی ھا نشريۀ خلق را که بعد از شش شماره توقيف شد

نورمحمد تره کی جمع شدند، رھبری آن را تره کی، حفيظ هللا امين، صالح محمد زيری، دستگير پنجشيری، داکتر شاه 

اعضای آن افراد کم سواد و خرده بورژواھای دھات بودند که عمدتاً با . ولی، اسماعيل دانش و کريم ميثاق می ساختند

که » بروتجوره «برای بيشتر اعضای اين گروه، داشتن يک .  مشخص می شدندگرايشات و سنتگرائی ھای پشتونی

» یسور خلک«بروتی ھا خود را . بود» انقالبی«به حساب می آمد، اوج نمايش » مردانگی«نشان پيروی از تره کی و 

 .می ناميدند

مند، جوزجانی، سليمان اليق، اما پرچمی ھا که به دور ببرک کارمل جمع شدند، رھبری آن را ببرک کارمل، شھپر، کشت

بيشتر اعضای آن از نظر طبقاتی وابسته به خرده بورژواھای . بارق شفيعی، وھاب صافی و نوراحمد نور می ساختند

» شعار«و » فيشن«پرچمی ھا در زندگی سياسی ليبرال و بی بند و بار بودند، بيشتر به . مرفه و ميانه حال شھری بودند
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خلقی ھا به درستی پرچمی . وی از ببرک کارمل ريش می تراشيدند و اکثر شان فارسی زبان بودندمی انديشيدند و به پير

اما اساساً . و درباری می ناميدند و پرچمی ھا خلقی ھا را به درستی عقب مانده و نادان می گفتند زادهھا را اشراف 

 يک گروه سرمايه گذاری کنند، به اين خاطر چون نمی خواستند بر. نقش اساسی داشت) شوروی( قيم آنان  یئين جداادر

و بعد دو جناح پرچم ) جناح ھای تره کی و امين(بعد از کودتای ثور و بعد با تجاوز به افغانستان، ابتداء دو جناح خلق 

 .را يکی پی ديگری به قدرت رساندند) جناح ھای ببرک و نجيب(

ك خلق افغانستان و يانگذاران حزب دموكراتي از بنیكيه  کیطاھر بدخش.  بار ديگر انشعاب کرد١٩۶٨جناح خلق در 

ن مرامنامه و اساسنامۀ آن بود، پس از انشعاب حزب به دو شاخۀ خلق و پرچم، در جناح خلق ي تدویون ھايسيعضو كم

که چرا حفيظ هللا   و اينی با نورمحمد تره كی در اثر اختالف فكر١٩۶٨او در سال .  قرار گرفتی تره كیبه رھبر

ل داد كه نفر اول يرا تشك» محفل انتظار« به نام یمين به مرکزيت حزب پذيرفته شده، از جناح خلق جدا شد و گروھا

، یق، رنجبر، محبوب هللا كوشانيام، صديظھورهللا ظھور، ق. ن باعث بودي و فرد دوم آن بحرالدین گروه بدخشيا

اين محفل در . بودند» محفل انتظار« ارشد یز اعضا ایل رستاقيرت و خلي غی، اسحاق كاوه، غالم سخیربغالنيبش

 اين گروه به مسايل مليتی و مخالفت با شئونيزم که آنجائیل داد، اما از يرا تشك»  افغانستانیجبھۀ متحد مل «١٩۶٨

 .مشھور گشتند» ستمی«مليت پشتون می پرداختند، لذا به 

 خواند که گويا حزب کمونيست چين را بر حزب مستقل می» مارکسيست ـ لنينيست«جبھۀ متحد خود را سازمان 

ی ئرا مثل ويتنام پيشه کرده و عوض جنگ توده » کاسترو ـ ھوشی مين«اما سياست . کمونيست شوروی ترجيح می داد

طوالنی، ايجاد کانون ھای چريکی در کوھستان ھای افغانستان را اصل تاکتيک انقالب پذيرفت و با اين سياست در 

طاھر .  درواز بدخشان آغاز کرد که به زودی سركوب شدی موالنا باعث در ولسوالیامی را به رھبر عمليات نظ١٩٧۵

پس از اين شكست، .  از اعضای جبھه زندانی شدندی و محمد اسحاق كاوه با عده ایربغالنين باعث، بشي، بحرالدیبدخش

 ی به نام سازمان انقالبی طاھر بدخشیه رھبر بیكيافت و در ھمين سال به دو جناح، ي شدتاختالفات داخلی جبھۀ متحد 

) سفزا(ان زحمتكشان افغانستان ي به رھبری بحرالدين باعث به نام سازمان فدائیگريو د) سازا(زحمتكشان افغانستان 

سازا با جبھۀ آزاديبخش برای رھائی فلسطين روابط نزديکی داشت و تالش می کرد که با چريکھای فدائی . م شديتقس

ن تماس بگيرد که انحصار خمينی بر دموکراسی موقت و سرکوب سازمان ھای چپ در ايران اين مجال را از خلق ايرا

 .آن گرفت

که به ھمکاری با اين حزب شتافت و بدخشی که ھيچ وقت از  ک خلق با ايني حزب دموکراتیبعد از کودتا» سازا«

ر مشاور در امور ي قرار بود كه از سوی تره کی وزرويزيونيزم خروشچفی نبريده بود، رئيس مطبعۀ دولتی مقرر شد و

» طالئی«به سروقتش رسيد و اين فرصت ) که سخت باور پشتونی داشت(ن يظ هللا امي تعيين شود که حفیۀ مللأحل مس

ر و اعدام شد، يش دستگي نفر از رفقا٣٣ با ١٩٧٩را از او گرفت و به اتھام دست داشتن در كودتای قادر و كشتمند در 

لۀ ي حدود چھار ھزار تن از اعضاء و ھواداران آن به وسیزيت به سرکوب بی رحمانۀ اعضايش دست زد که چدول

 . به جوخه ھای اعدام سپرده شدندیمزدوران شورو

که رھبران ارشد سازا با پذيرفتن چوکی و مقام در دولت پوشالی بھای سختی پرداختند، اما اعضای سازمان  با اين

 در ین روزھای کودتای روسي مبارزۀ مسلحانه بودند، در نخستیکه معتقد به مش) سفزا(افغانستان ان زحمتکشان يفدائ

م وابسته دست به نبرد مسلحانه زدند مگر نيروھای اخوانی به زودی بر يه رژيت مھم شمال و شمال شرق عليچند وال

 .  به قتل رسيدندآنان يورش بردند و در بدخشان و تخار تعداد زيادی از افراد سازا و سفزا

 چار تن مسلح در شھر کابل، دابس سفير امريکا را حين رفتن به دفترش ربودند و به ھوتل کابل بردند، ١٩٧٩وقتی در 

گروگانگيران خود را اعضای سفزا معرفی کرده و خواھان رھائی بحرالدين باعث شدند که در جريان عمليات رھائی، 
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تحقيقات تيمی که از امريکا برای . تل رسيد و يک تن از آنان موفق به فرار شدسفير با سه تن از گروگانگيران به ق

که چرا به نام  له به کابل آمد، نشان داد که اين حادثه توسط خود دولت سازماندھی شده بود، اما اينأ مسارزيابی اين

 باالخره چه شد، تا حال نه امريکائی ھا و نه که گروگانگير فراری عنوان شده بود و اين» باعث«و رھائی » سفزا«

 . به دست ما رسيده استیا ن نوشتهيسازمان سفزا چيزی نوشته و نه چن

ن نرفت و با سرکوب جنگجويان آن در کوھستانھای بدخشان و تخار، بار ديگر به ياز ب» سازا«، یبا كشته شدن بدخش

را در كابل » یآزاد«و» ھنيم«ۀ يدو نشر. لح خود پشت نمودھمکاری با روس ھا رخ کرد و به خون تمام مبارزان مس

ر ير پالن دولت پوشالی را به دست آورد، بشيمعاون صدراعظم و وز» افتخار «یمحبوب هللا كوشان. منتشر ساخت

اشغال کشور را » سازا«ع رژيم پوشالی شدند و به اين صورت ير معادن و صنايه و وزير عدلي و اسحاق كاوه وزیبغالن

ذيرفت و به سرسپردۀ رژيم پوشالی مبدل گشت، و برخی از اعضای آن در تخار و بدخشان طوق مليشائی را به گردن پ

افتند كه ظھور معاون اين پارلمان يب راه ي سازا به پارلمان پوشالی نجیبعداً ظھورهللا ظھور و چند تن از اعضا. آويختند

عھده گرفت و مثل چند سازمان قالده بند ديگر از طريق خاد تمويل پارلمانی سازا را بر » ونيفركس «یمسخره و رھبر

 .شد

شورای دموکراسی، ( و اشغال کشور به وسيلۀ اشغالگران امريکائی، با چند جناح ديگر ٢٠٠١ سپتمبر ١١سازا بعد از 

ا حزب زحمتکشان را ، پيمان کابل را ساختند که دوباره از ھم پاشيد و ساز)بخشی از بازمانده ھای ساما و سازمان ملت

که از گذشتۀ بوسيدن  سازا بی آن. ی ھای مشھور قرار گرفتئتشکيل داد و در رھبری آن رسول رحيم يکی از شعله 

ی که توسط چاکران شوروی به قتل رسيده بودند، ئپای اشغالگران از خود انتقاد کند، رحيم رسول به خون شھدای شعله 

 . رفتپشت کرده و رھبری چنين حزبی را پذي

اما عده ای از ستمی ھا در نزديکی با مسعود و ربانی  بار ديگر پای اين جنايتکاران جھادی را بوسيدند و نشان دادند که 

ھم ) دوستم(از ھمپياله شدن با بزرگترين جانی . نه مارکسيست ـ لنينيست اند و نه به طبقاتی بودن جامعه می انديشند

نبرد «ول چتلی فاشيست ھائی چون ربانی و دوستم تن دادند و بعد برای ارضای خجالت نکشيدند و به نام چپ به تنا

 .شان فدرالی شدن افغانستان را مطرح کردند» مليتی

 به عضويت ١٩۵١نور محمد تره کی که بعد از تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان، رھبر قبول شد، از سال 

 روبل که در ١٨٠او ماھانه . درآمد) تبديل شد» بی. جی. کی« به سازمان جاسوسی شوروی که بعد(» آ. پ. گ - چيکا«

گذاشته شد و بعد از کودتای » نور«نام استخباراتی او از سوی چيکا . شد، معاش می گرفت  ھزار افغانی می۴آن زمان 

 ٣٠بتداء به  ا١٩٧٨اين مبلغ در سال ھای بعد بيشتر شد و در آستانۀ کودتای ثور در . تغيير يافت» ديدوف«ثور به 

از اين پول ھيچ يک از اعضای رھبری حزب به شمول دوست بسيار (  افغانی افزايش يافت ٣٠٢۴٠ھزار و بعد به 

سيد محمد ). نزديکش حفيظ هللا امين چيزی نمی دانستند، چنانچه از پرداخت پول به ديگران تره کی خبر نداشت

 جھت شرکت در جلسات ١٩٧۵ تا ١٩٧٣بود، از ) دمام(محمد» بی. جی. کی«گالبزوی که نام اجنتی او در 

بار و گاه بيش از   متر از سفارت شوروی فاصله داشت، ھفتۀ يک٧٠٠به طور مخفيانه در محلی که فقط » بی.جی.کی«

حزب دموکراتيک . که تره کی و ھيچ يک از رھبران ديگر حزب از آن اطالع نداشتند آن شرکت می کرد، در حالی

در افغانستان عمل می کرد، ھر يک از اعضای رھبری حزب » بی.جی.کی«چون شاخه ای از که  عالوه بر اين

   ھزار افغانی مصرف کمپاين انتخاباتی۵٠، مبلغ ١٩۶۵در » بی. جی. کی«. جواسيس منفرد و جداگانه ای ھم بودند

ريه و دفتر آن را می  ھزار افغانی مصرف حزب، نش۵٠بعد از انتشار نشريۀ خلق ماھانه . تره کی را نيز پرداخت

بود که بعد از » مريد«درآمد و نام استخباراتی اش  » بی. جی. کی«ببرک کارمل بعد از تره کی به عضويت . پرداخت

که رھبر و معاون يک حزب چگونه به دستگاه استخبارات يک کشور مدعی  اين. تغيير کرد» مارتف«کودتای ثور به 
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تعيين می شوند، روشن می سازد که شوروی ديگر در » انقالب«کانداران سوسياليزم می پيوندند و دو جاسوس، س

جھان نه به دنبال پرورش کمونيست و انقالبی بلکه در پی دستيابی به وطنفروشان پستی چون تره کی و ببرک بود که 

 . زير نام کمونيزم فقط جاسوسی می کردند

. مسؤول تره کی در کی(با سپيريدانف ) ر افغانستاند» بی.جی.کی«مسؤول (، ميلووانف ١٩۶۶ دسمبر ١٧به تاريخ 

حزب » رھبری«به او گفته شد که کار . مالقات نمود تا برايش بياموزد که با تره کی چگونه رفتار نمايد) بی. جی

ی دموکراتيک را با محرميت و احتياط کامل به پيش ببرد زيرا دولت افغانستان صرف با تعداد اندکی از آنان مانند تره ک

که نزد  و اما در صورت گرفتاری آنانی)  عضو داشت٣٠٠حزب دموکراتيک در زمان ايجاد (و ببرک آشنائی دارد 

بنابر روابط «به تره کی بايد گفته شود که . دولت شناسائی شده، اعضای بلند پايۀ ديگر حزب بايد در خفا آموزش ببينند

د در افغانستان بايد سياست ميانه روی و دموکراتيکی را موجود ميان کشورھای ما و با در نظرداشت وضعيت موجو

پيش گيرد تا بتواند حمايت نيروھای چپی را به دست آورد و بدين وسيله اساسی برای رشد يک جنبش دموکراتيک 

الزم به تذکر است که . گذاشته شود تا اين جنبش بتواند به عنوان بنيادی برای فعاليت ھای حزب دموکراتيک عمل کند

رای رسيدن به اين ھدف بايد از امکانات موجود قانونی نيز استفاده شود، به خصوص ايجاد سازمان جوانان، انجمن ب

 ».سوداگران و امثالھم

ھای اکيد ھمراه بود، نشان می داد که حزب دموکراتيک خلق به عنوان يک »بايد«که با » .بی. جی. کی«اين دساتير 

ی مستقيم استخبارات شوروی که رھبر آن را به چھار ھزار افغانی خريده بود، به تشکل مزدور و تحکم پذير زير رھبر

). چنانچه حزب در ظاھر ادعا می کرد(وجود آمده بود نه بر اساس ضرورت انقالب و تغيير طبقاتی در افغانستان 

يگر اتحاد شوروی با کنار زدن باند خروشچف و به قدرت رسيدن برژنف، د» سه مسالمت«شوروی با گذار از مرحلۀ 

مبدل شده بود و ) در حرف سوسياليزم، در عمل امپرياليزم(رويزيونيستی به يک قدرت تمام عيار سوسيال امپرياليستی 

در سودان، سوسيال امپرياليزم » نميری« ضد هو به راه انداختن کودتا ب) ١٩۶٨(اولين بار با تجاوز بر چکوسلواکيا 

ا آن، حزب دموکراتيک نيز بايد گذار مسالمت آميز و پارلمانتاريزم را به لقايش می موازی ب. خود را به اثبات رساند

ين طريق حرکت آن به جنوب تسريع ابخشيد و به کودتا رو می آورد تا ھر چه زودتر تسلط شوروی بر افغانستان و از

 .می شد

شوروی ھا از دوران صدارت داوود جناح پرچم اين حزب که از زمان کلوپ ملی با داوودخان در وحدت قرار داشت و 

 سرطان داوود نقش اساسی ايفاء کرده و شوروی اولين ٢۶قادر به نفوذ در قوای مسلح افغانستان شده بودند، در کودتای 

ين دوره فيض محمد پرچمی به وزارت داخله مقرر شد و ادر. کشوری بود که جمھوری داوود را به رسميت شناخت

. را مقرر کرد تا در دھات نفوذ نمايند که بعضی تا سرنگونی داوود به جای خود باقی ماندند ولسوال پرچمی ۴٠بيش از 

بعد از . اما جناح خلق درين دوره پنھانی کار می کرد، مگر از سوی شوروی ھا ھر دو جناح ھمسان حمايت می شدند

فرمان شوروی با دادن اعالميۀ  به ١٩٧٧که داوود از شوروی ھا رو برتافت، دو جناح خلقی و پرچمی در جون  آن

اين دو جناح حزب با . را برچيدند) ١٩٧٨ اپريل ٢٧ (١٣۵٧ ثور ٧اتحاد، در حزب واحد جمع شدند و مقدمات کودتای 

اينکه مشترکاً کودتا را سازماندھی کردند و ھر دو از آن حمايت می نمودند به زودی ميان ھم سگ و پشک شدند و يکی 

 .روع کردندبه فشردن گلوی ديگری ش

  

 


