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 مزدک سکوت مرگبار
 !دوران حاکمیت حزب خود را شکست مورد در

 
تاریخ چند دهۀ اخیر افغانستان،  تاریخ مداخالت نظامی آشکار و پنهان بیگانگان، تاریخ جنگ، خشونت، صلب 

با این وصف نیروهای سیاسی که بازیگران اصلی این چند دهه بوده اند، همه .  آزادی ها و سرکوب انسان هاست
سوال این جاست که وقتی حکام .  ادعا می کنند که قهرمانانه عمل کرده اند و به آنچه کرده اند افتخار هم می کنند

را کی ویران کرده  این سه دهه درست عمل کرده اند و به جان و مال مردم تجاوز نکرده اند،  پس هزاران قـریـه
 است؟ 

بیش از دو میلیون انسان این کشور را که کشته است؟ و نیم میلیون انسان بیگناه این وطن را که و چگونه معیوب 
 کرده است؟ 

صدها هزار افغان را کی زندانی و دها هزار باشندۀ این ُملک  را کی اعدام کرده است؟ هفت میلیون افغان را کی 
 نه و کاشانه و کشور نموده است؟ مجبور به ترک آشیا

شهر زیبای کابل پایتخت افتخار افرین این وطن را کی به توپ و راکت بسته وهفتاد هزار ساکنین آنرا کی کشته 
 است؟ 

فاجعۀ افشار را کی ببار آورده است؟  قتل های دسته جمعی شمالی، مزارشریف و یکاولنگ کار کی بوده است؟ 
 . بدات تاریخی این کشور را در بامیان را کی منفجر ساخته است؟  و ده ها سوال دیگرمجسمه های بودا افتخار آ

 

دیموکراتیک خلق به عوض تحلیل عمیق علل داخلی، اسباب منزوی ( «ادیتر» -باصطالح )تا اکنون رهبران حزب 
چاپ شدۀ خویش، ، را در کتاب ها و مقاالت "جمهوری دیموکراتیک افغانستان"شدن خود را و شکست مفتضحانۀ 

 . مالمتی شکست و افتضاح را یا به سایر فراکسیون های حزب نسبت داده اند یا به جنگ سرد
تو گوئی زمان برای این انسان ها درهمان . استدالل آنها با همان ذهنیت و ادبیات سالهای هشتاد صورت می گیرد
میان این رهبران . ت سال هیچ اطالعی ندارندسال های هشتاد قرن بیستم متوقف شده و از تحوالت جهان درین بیس

در میان . ها  از لحاظ نحوۀ برخورد به گذشته هیچ تفاوتی موجود نیست« فهیم»ها  و « خلیلی»ها، « سیاف»و 
ولی . برخی اعضای حزب دیموکراتیک یکنوع تمایل به بررسی واقعأ انتقادی از دوران حاکمیت موجود است

باید به احترام خون شهدا از .  هزاران رفیق  در راه آرمان های حزب شهید شده اند" رهبران با علم کردن اینکه 
حاالنکه این نوع . از آغاز یک  بحث باز در میان اعضای سابق حزب جلوگیری کرده اند"  گذشتۀ خود انتقاد نکنیم

کمک نموده و بازسازی  بحث ها میتوانست به درک بیشتر در جامعه نسبت به شهدای احزاب و سازمان های مختلف
 . واقعی حزب و نزدیکی آن با سایر نیروهای طرفدار دیموکراسی بیانجامد

سکوت تحمیل شده باالی اعضای سابق حزب دیموکراتیک خلق در آستانۀ بیست سالگی سقوط حاکمیت توسط فرید 
 . احمد مزدک،  قبأل عضو رهبری این حزب شکستانده شد

آن حقایقی را بیان کرد که سازمان های حقوق بشر طی سی و چهار سال . سی.بی.مزدک طی مصاحبه ای با بی
 . گذشته می گفتند

 طی این مصاحبه 
 

l09_sowr_farid_mazdak.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/05/120504_ 
 

مزدک یکی از . فرید مزدک اظهار داشت که از پیامدهای عملکردهای حزبی که وی عضو آن بود، متأسف است
حزب دموکراتیک خلق افغانستان، یک حزب :  "علل شکست و از همپاشی حزب را چنین فرمول بندی می کند

و ستراتیژی های کالنتر منطقه ای و جهانی بود و یک حزب یک حزب ساخته شده بر اساس نظریه ها . بومی نبود
 ." غیر مستقل بود

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/05/120504_l09_sowr_farid_mazdak.shtml
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_bahramand_mazdak_sokot_margbar_ra_shekast.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_bahramand_mazdak_sokot_margbar_ra_shekast.pdf
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مزدک با اظهار اینکه حزب به آدم های پاک نیت و وطندوست تکیه داشت، در رابطه با منشاء اندیشه های حزب 
 : می گوید

بلکه بیشتر از الگوها و  آرمانهایش شاید، ولی اندیشه هایش از حقیقت زندگی و جامعه افغانستان نشئت نمی کرد،" 
مدل هایی که توسط جریان های لنینیستی آن زمان از جانب اتحاد شوروی به کشورهای مثل افغانستان تحمیل می 

 .، نشئت می کرد." شد
ما یک حزب دیموکراتیک نبود یک حزب اقتدار در حزب ما دیموکراسی وجود نداشت، حزب : "مزدک می افزاید

 ."گرا و وابسته بود و در آن اختالفات یک امر طبیعی بود
این مصاحبه نشان می دهد که آقای مزدک بدون توجه به سکوت تحمیل شده از جانب سایر رهبران و از عمق 

ودالی که تعلق حزبی را به مزدک با معیارهای اخالقی فی.  وجدان خویش به سواالت بطور واضح جواب میدهد
یکنوع رابطۀ مذهبی تبدیل می کند،  وداع کرده است و با صحبت واضح و باز راه را برای یک بحث واقعی در 

 .  ا باز می کند.دخ.د.رابطه با علل شکست ح
با در حقیقت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان با اشغال قدرت، مرگ تدریجی خود را آغاز کرد، : " وی میگوید

 ."  اشغال قدرت به تمام آن چیزی های که به مردم به مثابه آرمان خود وعده داده بود، لگد زد
جریان . بله من کامال متأسف و شرمنده هستم که در آن جریان ها دست داشتم یا شرکت داشتم: " مزدک می افزاید

 ."ردیدهای سیاسی و اجتماعی آن سال ها منتج به حوادثی شد که شما از آن نام ب
 

 (حزب وطن)ا .خ.با سلیمان الیق نیز در رابطه با بیست سالگی شکست حزب د. سی.بی.اخیرأ بی
 

 s_layeq_meena_iv_bbc_persian.shtmhttp://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/05/120511_z 
 

الیق . سلیمان الیق برعکس فرید مزدک جرأت نکرده است با صراحت در مورد گذشته حرف بزند. انجام داده است
وی اعضای سابق حزب را بازهم منتظر کتاب شعری .  با کلی گوئی از دادن جواب های الزمه طفره می رود

الیق با زبان بی زبانی اعضای سابق حزب را تشویق به پیوستن به . نگه میدارد" مردی از کوهستان"خویش 
راهی که نه به کعبه، بلکه به ترکستان می .  تحت رهبری احزاب عقبگرا و ضد دیموکرات می کند"  جبهات"

 .انجامد
 

 پایان
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