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  ٢٠١٥/ ١٤/١١  پيکار پامير
  

  حرفی درمورد حفيظ � امين
  

صحبتی داشته درايا�ت متحدۀ امريکا قراربود چند روز قبل، نظربه دعوت يکی ازبرنامه سازان تلويزيونی  
حبت باشم پيرامون شخصيت، خصلت و کارنامه ھای حفيظ � امين رھبر به اصط'ح انق'ب کبير ثور که با تأسف اين ص

لھذا خواستم موضوعاتی را که ميخواستم طی چنان برنامه . تلويزيونی روی برخی از مشک'ت درآن زمان صورت نگرفت
  :مطرح کنم ، آنھا را از اين طريق خدمت خواننده ھای عزيز تقديم نمايم

دتای ثور و کارنامه ھرچند در گسترۀ بيشتر از سه دھۀ اخير،سخنھا، نگارشھا و تبصره ھای وسيعی پيرامون وقوع کو
 ھرقدر بيشتراز آن گفته شود، تصورميکنم  تکرار مکررات  که خونين رھبران بيرحم و ضد مردمی آن صورت گرفته   ھای

         .پنداشته خواھد شد

با آنھم به اساس اقتضای رسالت تاريخی و ميھنی، بايد درمورد شخصيت و کارنامه ھای حفيظ � امين، يا به قول 
اين نکته را ھم . ميخواھم چند نکته را بعرض خواننده ھای گرامی برسانم" رھبردليرانق'ب کبير ثور " ن حزبی اش، پيروا

فرزند کی بود؟ درکجا و کدام تاريخ تولد شد؟ بلکه اين " امين " ميخواھم ياد آور شوم که به اعتقاد من اين مھم نيست که 
 اجتماعی خويش، بويژه در دوران حاکميتش انجام – درمسير زنده گی سياسی موضوع بسيار مھم است که او، چه اعمالی را
                                  :داد؟ پس، بگونۀ بسيارفشرده بعرض ميرسانم 

داشت و مدتی را در دامن حزب به اصط'ح دموکراتيک خلق ) مافوق ليسانس(حفيظ � امين با آنکه تحصي'ت ) اول
ھرگاه ازدانش .  کرد و تا سطح رھبری حزب و دولت ھم رسيد، اما ھرگزصاحب دانش �زم سياسی نبودافغانستان سپری

زيرا . ً لينينسم ادعايی اش اندک بھره ميداشت، او� به عمل غيرقانونی کودتا متوسل نميشد–سياسی و يا ھمان مارکسيسم 
  وجود ندارد؛ بلکه درتئوريھای اين مکتب علمی، سياسی تاجاييکه مبرھن است، تيوری کودتای نظامی درمتن تئوری مارکسيم

و فلسفی، ھميشه روی انق'ب اجتماعی به رھبری طبقۀ کارگر اتکا شده است و کودتای ثور ھرگز انق'ب اجتماعی که توسط 
   .طبقۀ کارگر رھبری شده باشد، نبود

 انق'بی بھره ميداشت، حزب دموکراتيک خلق باز اگرحفيظ � امين ازمتن و محتوای يک انق'ب اجتماعی ويا دانش
افغانستان ھنوزاز صنعتی شدن ونظام سرمايه داری به  زيرا . نميخواند" حزب پيشآھنگ طبقۀ کارگر" افغانستان را، ھرگز 
يد گاه يکتعداد کارگرانی که در آنزمان دربرخی ازکارخانه ھای افغانستان کارميکردند، از د). و دارد ( فرسخھا فاصله داشت 

تئوری انق'بھای ک'سيک و واقعيت ھای عينی، ھنوز به يک طبقۀ معين اجتماعی مبدل نشده بودند، حتا تعداد آنھا درچارچوب 
" پس، حزب مورد نظر، به ھيچصورت . حزب برسر اقتدار، آنقدرقليل بودکه درھيچ تصميم وتفکرحزبی و دولتی نقشی نداشتند

          .ستان ھم نبودافغان" حزب پيشآھنگ طبقۀ کارگر

چنانکه ھيچ اثرکتبی ھم از . حفيظ � امين، درعين حال، نه نويسنده و محقق بود ونه يک فرد فاضل و متفکر) دوم
ًع'وتا، از ھرنوع مايۀ فکری و انديشۀ سازندۀ سياسی که به سود انسان و رفاه جامعه بانجامد، بی بھره . خود بجا نگذاشت

                            .بود

 راه و رسم دولتمداری جز دروغ پردازی، غرور   آدمی لفاظ و عوام فريب بود، از علم جامعه شناسی و" امين ) " سوم
وقتی طی سخنرانی ھای رسمی و علنی، آنھم از ورای راديو و . منفی، خود بزرگ بينی و استبداد خونين، بھره يی نداشت

کم فھم تر حزب که درعين حال سخت تشنۀ قدرت، شھرت ومکنت ھم بودند، دستور فير و تلويزيون خطاب به اعضای نادان ويا 
 را   خشونت و کشتن بی باکانۀ دگرانديشان را صادرميکرد، بدون شک، نھايت بيرحمی و ناسپاسی و جنايت عليه ملت وبشريت

 يک  افغانستان را ازدم تيغ بگذراند و يابه نمايش ميگذاشت ودرنھايت چنين استنباط ميشود که او يا وظيفه داشت تا مردم 
              .دريغ نکرد  خود ھم " رھبرکبير" ساديست به معنای واقعی کلمه بود تا آنجا که حتا از خوردن و دريدن 

                                               

درمآب بود و تمام حرفھا، ژست ھا، اعمال و ُحفيظ � امين درواقع يک عنصر حيله گر، خون آشام، سفله وقل) چھارم
، "حزب دموکراتيک خلق "چنانکه سلطانعلی کشتمند يکی ازکادرھای بلند پايۀ . حرکاتش، بيانگرھمين صفات منفی بود وبس

ه، شخص در ظاھرآراست} حفيظ � امين { او  : "مينويسد " يادداشتھای سياسی و رويداد ھای تاريخی "درکتابش تحت عنوان 
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ت'ش می ورزيد که انداز روشنفکرانه بخود بگيرد، اما به وضوح به مرد ...  انديشه، ميان خالی به نظر ميرسيد ولی ازلحاظ
..." عامی تشخيص ميگرديد و از لحاظ فھم خود دردانش و ادبيات مترقی، خيلی کم سواد و حتا تا سرحد بيسواد بود

                                                      

  باری مردم ما از ورای برنامۀ تلويزيون دولتی شاھد بودند که اين مرد سفله درپغمان، آنگاه که مھمانی يی ترتيب داده 

ًبود، دانۀ انگور را عينا مانند بچه ھای ولگرد کوچه، با� می اندازد و دھن خود ش را باز می گيرد تا دانۀ انگور از با� 
                                            .ھنش فرو رودًمستقيما به درون د

اين مرد قلدر، خودخواه وبی تحمل را   بايد اين نکته را ھم با تأسف بعرض برسانم که بودند و ھنوزھم ھستند کسانيکه 
 و عناصر ميخواھند يعنی اين نوع افراد. معرفی ميکنند" ناسيوناليست آتشين " و يا " رھبرمستقل، وطنپرست و غيروابسته " 

فراموش کنند و يا کتمان نمايند که تمام گلو پاره کردن ھای حفيظ � امين در زمان حاکميت سياسی اش، نه بخاطر استق'ل و 
 بخاطر ثناگويی و چاکرمنشی درپيشگاه کرملين نشينان زمان ، دھن کجی عليه دگرانديشان و تبختر خالی  وطنپرستی، بلکه
ت افغانستان بود که نسل زنده ماندۀ امروز ما اين ثنا گويی ھای عريان، مکرر وتھوع آور او را ھنوز بياد مغزانه با�ی مل

                                                         .دارند

گامی که به  حفيظ � امين ھن : "مينويسد که " افغانستان در پنج قرن اخير"  روان شاد محمد صديق فرھنگ طی اثر  
پردۀ تلويزيون ظاھرميشد، برای يک لحظه قيافه و اطوار او بر بيننده، تأثير مثبت وارد ميکرد، اما ھمين که لب به سخن می 
گشود، معلوم ميشد که گفتارش تقليدی، حرکاتش ساخته گی و رويھمرفته، مردی خام و سطحی است و در اکثر موارد از درک 

ات او را ديگران به اقتباس از آثار مارکسيستی تھيه ميکردند و او با افزودن مبالغه و اغراق، آنرا بيان. معنی آن عاجز می بود
               . "به خورد شنونده گان ميداد

 امين، نگاه ھرزه داشت و حرکات و سکناتش جلف و   :حزبی بلند رتبۀ ديگر بنام جنرال نبی عظيمی نيز مينويسد که 
                                                           ."بازاری بود

او، تنھا با دراختيار داشتن توپ و . پلنگ خون آشامی بود در لباس ملنگ" امين " با صراحت ميتوان گفت که ) پنجم
ھمين به اساس . ُتانک واستعمال قوۀ قھريه عليه شھروندان افغانستان باور داشت و ھيچگاه اھل مدارا و مماشات نبود

 کودتايی اش بود وتنھا با�ی  -نظامی "  رفقای   " بود که يگانه اتکايش با�ی سنگدل ترين و مطيع ترين   باورھای استبدادی
  . ھمانھا حساب ميکرد وبس

به ھمين اساس بود که اعضای حزب برسراقتدار را با س'ح ھای گرم مسلح ساخت، درحاليکه نه اعضای حزب    
معنی .  از نظر فزيکی با دشمنان خارجی رو برو شده بودند ری نوع ک'سيک قرار گرفته بودند و نه آنھادرجبھۀ جنگ اضطرا

به سوی شھروندان )  شليک(بصورت بيباکانه وبيمارگونه برای حزبی ھايش فرمان فير " امين" اين اقدام اين بود که 
ندان دوايردولتی از سوی حفيظ � امين، تنھا قلدری، بيگانه ُپس مسلح سازی اعضای ملکی و حتا کارم. افغانستان را داده بود

  .گی از نزاکت ھای دولتمداری، نفھمی سياسی و دپلوماتيک و حرکت نا مردمی او را به نمايش ميگذاشت

مين را که روزی دربيرون ازافغانستان ھای نزديک به حفيظ � ا" خلقی " فراموش نميکنم اظھارات آشکارای يکی از
من تاحا� چندين نفرضد انق'ب را تنھا با فرستادن : " و بحضورتعدادی ازھم ميھنان مان، با غرورخاص و تھديد آميز گفت 

                             .."يک پرزه برای رفيق امين، پشت نخود سياه روان کرده ام 

 ھستی و سرنوشت ھرشھروند افغانستان، با يک اشارۀ چشم و ابرو و يا يک  پرزه پيام واضح اين سخن اين بود که
: " يکی ازدوستانم که درآن زمان کارمند وزارت امورخارجه بود، چشمديد خودش را برايم حکايت کرد و گفت .کاغذ بسته بود

من نيز . ِبازان محافظ آغازشدِمن در رھرو طبقۀ اول عمارت وزارت خارجه رسيده بودم که ھمھمه ودويدن دويدن سر
درکناريکی ازستونھای مرمرين عمارت توقف کردم تا ببينم چه واقع شده است؟ آنسوترک نظرم را يک زن بلند قامت، زيبا 

لحظاتی بعد ديدم که حفيظ � امين با دسته يی از . روی و اما گريان و ژوليده موی جلب نمود که لرزان وپريشان ايستاده بود
ِبه مجردی که دروسط ھال رسيد، زن منتظرپريشان . گاردھای مسلح، مغرور وشخ بروت خويش، ازطبقۀ با� پايين آمدبادی 

، پيش ازآنکه آن زن ستمديده چيزی ! " امين لعنت بتو: " کرد وبا صدای بلند گفت " امين " حال خودش را نزديک تربه 
ی از آن زن ستم رسيده  بعمل آورد،  با خونسردی و يک زرخند شيطنت بيشتر بگويد ويا حاکم مغرور و متکبر پرسان و سؤال

و دو تن از بادی گارد ھای مسلح ھم آن زن پريشان حال را کشان کشان با خود بردند !!" او را از اينجا ببريد " آميزدستورداد 
                                     . "ًکه مسلما سرنوشتش را ھمه ميدانستند وميدانند

درمورد سفله گيھا، بيدانشی ھا، حرافی ھا، قتلھا و استبداد شديد حفيظ � امين سخن ھا و صحبت ھا خيلی زياد است و 
ی او بود که بعدھا افسران نظامی حزب " استاد توانا" وجود و اثرات ھمين اوصاف منفی و نا گوار در تحت زعامت او و 

يکی از نمونه ھای برجستۀ اين ھمه حرافيھا و . ضد انق'بی و ضد مردمی دريغ نکردندمتذکره از ھيچ نوع عمل و اقدام ننگين 
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 درجه يی به دامن ٣٦٠انق'بيگريھای قلدرانه اين بود که جنرال تنی و ده ھا افسربلند رتبۀ نظامی وفادار به او، با يک چرخش 
آی يا شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان .اس. آیحزب رجعت گرای اس'می گلبدين و باز به صورت بسيار ننگينی به دامان

جريان فرارشھنوازتنی با بيشتر از بيست تن از . (  دشمن سوگند خوردۀ مردم افغانستان نشستند غلتيده با�ی سفرۀ رنگين
 آی برای .اس. جنرا�ن خلقی کودتا کننده توسط طياره ھای نظامی به سوی اس'م آباد پاکستان، مھمانداری و جيره پردازی آی

نقش پاکستان در " وی و يارانش و حتا مقدارجيرۀ نقدی يی که طی چند نوبت به آنھا پرداخته شده است، درجلد دوم کتاب 
  ) تأليف اينجاب درج گرديده است" تراژيدی خونين افغانستان

ًظاھرا تحت نام (ن مسلح اجنبی ً اين خلقی دوآتشۀ پيرو حفيظ � امين وياران جنايتکار وی  بعدا ھم با لشکر تا به دندا
، وارد قلمرو کشورعزيزما گرديده ماشين جنگ و کشتار بيرحمانۀ مردم ما توسط پاکستانی ھا  را به گردش در )و نشان طالبان

  .آوردند

سند کتبی و  البته حرفھا و سخنھايی پيرامون عضويت حفيظ � امين در سی آی ای ھم بگوشھا رسيد، اگرچه ھيچ 
" ًمث'، ببرک کارمل طی نخستين بيانيۀ راديويی اش پس ازقتل حفيظ � امين، او را . راين مورد بيرون داده نشدمؤثق د

                    .خواند" ِجاسوس سفاک ِ امپرياليسم و ديکتاتور جبار و عوام فريب 

به افغانستان، سر وصدا ھای } کاازامري{پس ازبازگشت امين " سلطانعلی کشتمند کادربرجستۀ حزب مذکور نوشت که 
انجمن محصلين افغانی درامريکا که امين مدتی در رأس آن { زيادی پخش گرديد مبنی بر اينکه رييس قبلی انجمن متذکره 

  ..."، بنا به اعتراف خودش، عضويت سازمان سيا را داشته است }بوده

چند سال قبل در يکی از کتابھای مربوط به :  که خواجه بشيراحمد انصاری يکی ازنويسنده گان افغانستان مينويسد
تاريخ جھاد افغانستان که از طرف يک نويسندۀ غربی نگاشته شده بود، خواندم که حفيظ � امين از ھمان آغاز فعاليت سياسی 

 به مصرف اش، با سيا رابطه داشت و پول آن سازمان را در راه جلب و جذب اعضايی که جناح او را در حزب تقويت کنند،
                                                                                    . "ميرساند

حفيظ � امين عضو سازمان : "و�ديمير کوشکين، يکی از کارمندان بلند رتبۀ کی جی بی و پناھنده در لندن مينويسد 
                                                   . "سيا بوده است 

 گفته   جنرال والنتاين فرماندۀ نيرو ھای زمينی شوروی ديروز ھم باری طی يک مصاحبه با برنامۀ تلويزيونی سی ان ان
    ".براساس اط'عات موجود، امين روابط تنگاتنگی با سيا برقرار ساخته بود" بود که 

: مينگارند که " قايق ناگفته پيرامون جھاد افغانستان ح" و با�خره، سليک ھريسون و کوردويز درکتاب شان بنام 
      . " بار با حفيظ � امين ديدارکرده١٤نمايندۀ امريکا درکابل، 

ًاسناد، شواھد عينی و اعمال حفيظ � امين ثابت کنندۀ اين واقعيت بود که او درعين حاليکه يک عنصرظاھرا آراسته و 
تا آنجا که حتا عبدالرب رسول سياف، .  العاده شووينست و متعصب و قوم پرست ھم بوداما سخت مستبد و خونريز بود، فوق

زنده نگھداشت، درحاليکه ھزاران ھزار انسان آگاه، با   )ُپلچرخی(اخوانی مکتبی و ضد علم و فرھنگ را درزندان مخوف 
                                            .وجدان، آزاديخواه و شرافتمند کشور را بدون تعلل سربه نيست نمود

در ھمين اواخر ديده و شنيده ميشود که پيروان چنان يک رھبر بيدانش و يا کم دانش، سفله و قاتل ، بار ديگرميخواھند 
در اينجا و آنجای دنيا که پراگنده ھستند، خود شان را به اصط'ح جمع و جور کنند و بازھم به سرنوشت درد ناک ملت 

ھمچنان بايد تأسف کنيم که برخی ازگرداننده ھای برنامه ھای تلويزيونی در افغانستان، ھمان افراد و   . ازی نمايندافغانستان ب
" استاد"عناصر آزموده شدۀ جفا کار به ملت افغانستان را با احترام زياد با�ی ميز ھای مدور تلويزيونی دعوت ميکنند، آنھا را 

و غيره خطاب ميکنند و از آنھا طرق برون رفت از معض'ت بزرگ کشورما را " اه سياسیآگ" و " دانشمند " و  " جنرال "و 
کشور با اينکارشان، نه تنھا شخصيت خويشتن را زيرسؤال " ژورناليستان " يعنی اين نوع برنامه داران و . استجواب مينمايند

ازاعمال و " امينستھا "  منظور اينست که ھرگاه .ميبرند، بلکه  يکبار ديگر روی زخم ھای خونچکان مردم ما نمک می پاشند
ًکردارخونين گذشتۀ شان نادم شده ، از گذشت روزگارآموخته باشند و از مردم درد ديدۀ ما علنا و عم' پوزش بخواھند، درآن  ً

تيکه چنين صورت، درجمع و جور شدن و يا نظردادن آنھا پيرامون مسايل غمبارميھن عزيزما باکی نخواھد بود، ولی درصور
بار بار در سرزمين ما تکرار گرديده  آموزش و ندامت پوزش طلبی ھنوز صورت نگرفته باشد، مضحکه يی خواھد بود که 

                                                                   )پايان. (وجدانھا را به درد می آورد

  

  

 


