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 1۱/۹۰/۷۹1۱        پوالدین خالقمحمد 
 

 چال برخی از حزبی ها
 

چند ماه و چند هفتۀ اخیر گویا ما افغان ها، در برابر حوادث و رویداد های تراژیک و فاجعه بار وطن،  در این
)با کمال احترام و عذر( وضع بحرانی گسترده،  در برابر این عکس العمل های ما،چرا که سرگیجه شده باشیم، 

انتقامجویانه، سطحی، نامرتبط به اوضاع غم اانگیز کنونی کشور، کهنه و فرسوده،  یی، خشونت بار، ناشیانه، لحظه
. هموطنان گرامی و غمخور کشور بوده انددقیق ایدیولوژی زده، احساساتی و عاطفی، بی پایه و به دور از محاسبات 

مواضع فکری شان چنین دریافتی دارم، عادتاً که در این مباحث شرکت دارند، مرا ببخشایند که در بارۀ نظرات و 
من سیاست نمی کنم و در بارۀ مواضع سیاسی دیگران هم کمتر به ارزیابی می پردازم، ولی در این حالت سخت 
بحرانی و پیچیده و مرگ آفرین نه توانستم سکوت اختیار کنم، البته من به حیث یک انسان و افغان حق دارم در 

دام ، بنویسم و به نشرش اقحقایق مسلم اندتا آنچه را که  تی از آزادی عقیده و بیان استفاده کنم،محدودۀ قواعد مطبوعا
 .یریدنوشته کنید و آنرا به باد انتقاد بگافکارم بعد از ارائۀ نظراتم می توانید، هر چه دل تان بخواهد در بارۀ  کنم، البته

مطالعه کردم در نوشتۀ شان نکات آتی  "شو! ویسره  ېچ ئځرا"را تحت عنوان  یمن نوشتۀ جناب نور محمد غفور
 را یافتم:

آقای غفوری با زیرکی و هوشیاری با شناخت از اوضاع فعلی، خوب فهمیده اند که در شرایط کنونی وسیلۀ اصلی و 
لوم به اولی و شاید آخری و نهایی چاره سازی بحران کدام خواهد بود؛ تشکل مردم افغانستان، انسجام توده های مظ

چرا که تا حال تمام راه حل  .منظور دفاع از موجودیت وطن شان و احیای زندگی مسالمت آمیز و صلح سرتاسری
زار" متشکل ساختن اب های مطروحه در مورد افغانستان، از ابزار اصلی و عمدۀ حل بحران عاری بوده اند و آن

  .ندارشان" بوده است مردم افغانستان برای حفظ کشور و دار و
تقال بر آن دارند، که این  دموکراتیک خلق ) که جناب غفوری عضو آن می باشد(منحلۀ از نگاه من پیروان حزب 

رسیده است تا خود مردم از یرا همه می دانند که وقت آن فرا ، زدهندمورد دستبرد قرار راه حل را  نیروی محرکۀ
حیلۀ اساسی محترم غفوری پُررویی و ممات خود، خودشان دفاع و حراست نمایند، اما  و موجودیت وطن و حیات

 :خلق ارجاع نموده است کدموکراتی منحلۀ در این است که موصوف سازماندهی و متشکل شدن مردم را به حزب
ا قدرت رسیاه ثور خونین و حزبی که با یک حرکت غیرمدنی وغیر انسانی و ضد دموکراتیک یعنی کودتای  -

  .تصاحب نمود
 لمانحزبی که طی دوران حاکمیت خود هزاران انسان به شمول روشنفکران، متخصصان، تحصیلکرده ها، عا -

 دینی، سرمایه داران ملی و از هر قشر و هر طبقه مردم ما را به زندان انداخته، شکنجه نموده و به قتل رسانید. 
 .را به باد فنا دادحزبی که ثبات سیاسی و اجتماعی کشور  -
کشور را به اشغال آن قدرت قرار داد،  و حزبی که عساکر شوروی سابق را به سر زمین مقدس ما فرا خواند -

اشغالی که فرصت های مناسبی را برای مداخله، حضور و دست درازی دیگر قدرت های منطقوی و جهانی فراهم 
  .نمود

متعدد راست افراطی و گروه های وابسته به استخبارات اجانب را در حول ظهور و رشد نیرو های بستر حزبی که  -
 .و حوش کشور و داخل خاک ما به وجود آورد

 .زمینه های انحالل و از میان رفتن کامل قدرت سیاسی را در مملکت فراهم ساختحزبی که  -
 حزبی که مسبب شهادت میلیون ها هموطن ما می باشد. -
ب نظرات روشنفکرانه، به تبلیغ افکار ضد دینی پرداخته و باعث باطل گردانیدن نقش حزبی که در زیر نقا -

 تغییر اوضاع شد. روشنفکران در تحول و
میلیون ها هموطن ما به خارج از  حزبی که با به میان آوردن انارشی، بی امنیتی و کشت و کشتار، باعث مهاجرت -

 .کشور گردید
بوده و این متهمین  مربوط آنبه حزبی که به ده ها و بیشتر از ده ها متهم به جرایم بزرگ جنایات علیه بشریت  -

 .فعالً در ممالک غربی به راحتی حیات به سر میبرند
 .صالح آن معترف به ارتکاب بزرگترین خیانت ها به مردم و وطن می باشند حزبی که بزرگان صاحب نظر و -
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وطن بوده است ... چگونه چنین یک  رد های دموکراتیک و مردم ساالری دبزرگترین دشمن و قاتل رون حزبی که -
به دست گرفته و وضعیت بی سر و سامان  را عمل دهشت بار، بازهم امروز ابتکار سوابق سیاه وآن همه حزبی با 

 ..؟ هرگز.و کشندۀ فعلی را به نفع وضعیت ملی کشور و مردم تغییر بدهد.
 اما نوشته نکاتی دارد که به آن نباید بی توجه بود: و 
 نخست این نوشته به تصویب نامۀ یک حزب و یک تشکیل منظم می ماند تا اینکه نوشتۀ یک شخص باشد، -

 خیلی دشوار خواهد بود بپذیریم که این نوشته طرح صرف و تنهایی آقای غفوری باشد.
به همین دلیل، حزبی بودن، ایدیو لوژیک بودن و جانبداری آن، مناسب می نمود اگر در رسانه های متعلق  -

به همین روند و جریان به نشر می رسید، اما این احتمال قوی موجود است که آن رسانه ها توسط اکثر مردم مطالعه 
ز فکر قسماً مورد مشاهده قرار میگیرند، به و مالحظه نمی شوند، بلکه صرف توسط پیروان و عالقمندان همان طر

همین جهت نشر این چنین نوشته ها در سایر رسانه های پُر بیننده، نه تنها بد نبوده بلکه مطالعه کننده گان به نیت و 
ه ین افکار را محاسبه کرداحقیقت افکار و مقاصد حزبی های دیروزی به روشنی پی می برند و درستی و نادرستی 

ند و از سوی دیگر موارد حیل و نیرنگ های سیاسی و قلمی این گونه نوشته ها توسط نویسندگان و دانشمندان می توان
توانای افغان به نقد و کالبد شگافی گرفته می شود، اگر این نوشته در افغان جرمن آنالین به نشر نمی رسید و در کدام 

حمید انوری می توانستند در بارۀ نیات و ستان محترمی چون رسانۀ دیگر متعلق به خلق و پرچم نشر می شد آیا قلمبد
اندیشیده و نقدی بکنند؟؟ البته که نه و  افکار پُر از فریب وعشوۀ حزبی های چاالکی مانند جناب نور محمد غفوری

خته ولی ی پُ باز این گونه نوشته ها با ضرب المثل پرانی و مقوله پرانی پاسخ داده نمی شود، باید به این گونه خامه ها
ا دقت، آگاهی و تحقیق جواب نوشت، که آقای حمید انوری به جوانب اصلی موضوع توجه نکرده و محتوای خام ب

 . ریختانده اند صرف جاللی شدن خود را در کاغذ
به مسؤولیت های دولت شوروی سابق( به ویرانگری ها و در این اواخر دولت فدراتیف روسیه )وارث تمام  -

یر پوتین، باز به مداخله و تشبث در امور وطن ما، میل کرده است، از کجا معلوم که باز همان دولت والدیمرهبری 
راتیک خلق" را صادر کرده باشد و مبالغی را نیز کدمو منحلۀ روسیه به اجنت های خود دستور فعالیت مجدد "حزب

 به این گروپ ها تخصیص داده باشد...
مزبور با فهم و هوش به این حقیقت عریان پی برده  منحلۀ دموکراتیک خلق اندیشمندان و سیاستکاران حزب -

ناکامی تمام ستراتیژی های در افغانستان به این علت خواهد بود که این ستراتیژی ها یا  اند که یکی از علل اساسی
ر آنها محاسبه نگردیده ، یا نقش و نیروی مردم دمطرح شده اند کامالً بی توجه به تمایالت عمومی "مردم" افغانستان

و یا اصالً نقش و سهم مردم در آن ستراتیژی ها حضور نداشته و فراموش شده اند، در حالیکه مردم نیروی اصلی 
 .می باشند هر تحول و انکشافی

به مردم و مخصوصاً متشکل ساختن و سازماندهی آنان و ایشان را به یک نیروی یک پارچه و متحد  آگاهانه رجوع
 .باشدبحرانات کشور ها و در یک خط اکت و فعل سازندۀ سازمان یافته قرار دادن، شاید یکی از راه حل های عمدۀ 

ی منحل گردیده است، در این را نیز باید روشن ساخت که حزب دموکراتیک خلق قبالً به صورت قانون  -
نی، ات مدزاگر این انحالل را در نظر نگیریم، ما به مبار مبارزات مدنی و قانونی این انحالل را باید در نظر گرفت،

مگر آنکه ما به مبارزات غیر قانونی و غیر مدنی و غیر دموکراتیک  قانونی و دموکراتیک معتقد نخواهیم بود،
 متوسل گردیم.

تقریباً تمام اعضای حزب منحله یا از سیاست دست کشیده و یا  خود غفوری نوشته است،همچنان طوری که  -
به گروپ های دیگر پیوسته و از جریان سابقۀ خود بریده اند، اینرا نیز باید متذکر شد که عده ای از حزبی های سابق 

ندی پرچمی "فارسی وان" و پشتو امروز در تمایالت قومی و سمتی مشغول ترویج افکار قوم پرستی اند و همان شق ب
 زبان "خلقی" را دنبال میکنند و در راه تفرقه اندازی مردم ما به یک صورتی دست دارند. 

متهم به "نامردمی" گویا وآقای غفوری هم با نیرنگ موضوع را طوری مطرح کرده است که هرکی با آن مخالفت کند 
 یه های مستلزم، دقت زیاد و ارزیابی عمیقاً عقالنی است، احساساتبودن گردد. از نظر من زیر نقد گرفتن چنین نوشت

 و جاللی شدن کاری را از پیش نه خواهد برد.
، می توانند با استفاده از حقوق بشری و قانونی ۀ خلقصراحت داده شود که اعضای اسبق حزب دموکراتیک منحل

مرتکب جرم نه گردیده و دست شان  خود در هر جریان سازنده و هر جریان دیگری سهم بگیرند، مشروط بر آنکه؛
مبنی بر شکنجه و نقض حقوق بشری افراد و اشخاص قرارد نداشته  ادعای در برابربه خون مردم ما آلوده نباشد 

یز شرکت د و نند و از اینکه در آن حزب شرکت داشته ابراز تأسف نماینیت های حزب اسبقش انتقاد نماید، از فعالنباش
 موصوف در جریان های دیگر شرکت فردی باشد و نه به نمایندگی و حضور حزب منحلۀ دموکراتیک خلق. 

ستراتیژی ها رو به ناکامی است؛ در اوضاع و شرایط کنونی که همه راه ها و طرق به بن بست رسیده و همه شیوه و 
نه دولت افغانستان قابلیت و پوتانسیل حل بحرانات عظیم داخلی، ملی، منطقوی و بین المللی مربوط به کشور ما را 
دارد، نه یارای مبارزه و مقاومت در برابر گرگ های گرسنۀ که همسایه های چپاولگر ما در جایگاه آن قرار دارند، 

کا، حاضر است به مفت و رایگان امکانات اقتصادی، نظامی دیده می شود، نه ایاالت متحدۀ امریدر دولت افغانستان 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

در عمل  و بشری اش را در کشور ما هزینه کند، از سوی اگر پروژ های مشابه روسیه، پاکستان، ایران و طالبان
 رج و تحمل ناپذیر خواهد بود.پیاده شود، حد اقل ادامۀ جنگ در افغانستان برای امریکایی ها خیلی ها، پُر خ

ه و این ها همانانی اند ک اپوزیسیون دولت افغانستان )نور، دوستم و محقق ونیز شورای نظار( فاقد قاعدۀ مردمی بوده
تمام دار و ندار وطن را چور انداختند، چنین دسته گک ها ایمان، اراده و توانایی دفاع از موجودیت وطن و مردم ما 

خود یکی از اسباب عمدۀ مانع در راه مردم ساالری و ملی گرایی می باشند، این سرکرده های مافیا  را ندارند، بلکه
هرگز به افغانستان اعتقادی ندارند و منافع شخصی، قومی و والیتی شان باالتر از هر منفعت ملی و افغانستان شمول 

 است.
سرگردانی ها و متواری شدن های پیهم گردیده اند سال متحمل عذاب ها، پراگندگی ها،  0۹گرچه مردم ما طی این 

ناگزیر اند برای موجودیت خود و وطن شان دست به کار  اما توده های کشور به جای از تاریخ کشور رسیده اند که
شوند، برای مردم ما دیگر غیر قابل تحمل شده است که هر روز ریختن خون برناحق هموطنان، جوانان و فرزندان 

گماشتگان رژیم ایران( با خشونت  ا کنند، دشمنان خونخوار وطن و مردم )داعش، طالبان، آی اس آی وشان را تماش
بیحد قصیح القلبانه، به کسی رحم نمی کنند و راه هر گفتگو و مذاکره با آنان بسته است. پس چارۀ نیست جز آنکه 

چهار چوب یک حزب منحل شدۀ خاین و خود ابتکار عمل را در دست گیرند، اما نه در چوکات و  مردم شریف ما
  تبهکار مانند حزب منحلۀ دموکراتیک خلق.

 
 پایان
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