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 02/20/0200                   عبدالمجید سالم

 «حزب ما در اصل و در نهاد یک حزب لینینی بود»

( خلق افغانستاندیموکراتیک سابق حزب )عضو سابق هیات رهبری حزب وطن »فرید مزدک، این جمله را در متن مصاحبۀ 

های حزبی که عضو آن گوید، از پیامد عملکرد ال پس از سقوط حاکمیت این حزب میاختصاصی بیست س ۀدر یک مصاحب

 .، می بینیم«سف استأبود، مت

، و شخص مصاحبه کننده چه هدف و انتظار داشته بوده باشند، در شرایط «.سی. بی. بی» صرفنظر از اینکه،  خبر نگار

« ُبرس»چه بخواهد، روی وقایع تاریخی کشور ما، گاهی هر روز هر تواندمیکس هرشده است، که « دوم»کنونی هم 

رنگمالی را در دست گیرد، و بر آن رنگ دلخواه بمالد و یا همانند عادات خانواده های غربی، وقتی فضای زندگی بطور 

یا روکش دیواری را، « کاغذ»، به اصطالح لت مثبتزندگی بحاامید تغییر فضایه بگردد، می« تلخ»بین زن و شوهر،  نمونه،

 .می نامند، نصب نمایند، تا تغییر رنگ در محیط زندگی خانوادگی داشته باشند« تپیت»که 

، بعنوان «مذهب هندو»در داستانهای محلی وطن ما افغانستان، حکایت می شد، وقتی در زمانه های قدیم، یک پیرو دین و 

مشرف می شد و به اصطالح تغییر عقیده می نمود، مسلمانان معتقد و بخصوص اسالم ین مقدس مثال، خود آزادانه، به د

که ممکن بود، پاره ای، به هر اندازه سابق به تن داشت از بس به وجد می آمدند، که لباسی را که هندو مذهب« افراطیون»

چنان استقبال می نمودند، که مسلمان نو،  ز همچوا.  حفظ می نمودند« یادگار»از آنرا بمثابۀ  ه ایپارچپاره می ساختند، 

، از همچو «ارزبازار کهنه شد دل آنو آمد به »: ممکن است که تکیه کالم . مسلمانان دیرینه را فراموش می کردند ً   اصال

 . رویداد ها، ورد زبان مردم شده باشد

ر عادت داشته باشند تا به ه ممکن کمتموکراتیک خلق افغانستان هم، بخصوص کسانیکیحال بعضی از مخالفین حزب د

های زندگی توجه نمایند، برخالف ممکن در احساس دشمنی با دیگر اندیشان هم بکلی غرق باشند، در حقیقت، بهمان واقعیت

را که « رفیق»موصوف حاضر شد لقب . و امثالهم همچو استقبال بعمل می آورند« آقای مزدک»، از «کلتور و فرهنگ»

ٌگل »و یا « نقل مجلس»ر از اعضای عادی حزب، چه در مراسم رسمی که در مدت بیش از دو سوم عمرش، خود خیلی بیشت

بیست سال »در رابطه با اینکه، نظر خود را بعد از . تعدیل کند« برادر»و بعدا  به « آقا»بوده است، به « سر سبد

حق خودش است، هیچ مورد اعتراض و انتقاد  است،را دریده « پرده»هواداران نوین او تغییر داده و  ، بقول«خاموشی

 . نیست

 

عین زمان صادق باشد که درتمام سالهای عضویت اش درین حزب همیشه، در هر ، باید دربا هر نظری که فعال  مجهز است

شد؟ او که همیشه در صف زندگی اوچگونه برابر می« چانس»ن ای. داشته است« رهبری»سطحی که بوده است، نقش 

ذکر کرده است، از جانب او متناسب با این ادعا ها، « .سی. بی. بی»مقام مسئول که »ین بوده است، و از همچو مسئول

بود، می احتمالی جدیدش« پیروان»و « دوستان»شد، که اوال ، مطابق انتظار شنیده می حقایق تلخی اگر داشته بوده باشد، باید

 .صادر شده اش در وقت و زمان، از آن می آموختند و از جانب دیگر، همه صدمه دیدگان، پیرو اوامر

در »سال غیر حزبی هستم، چیزی غیر از آنست که آقای مزدک  00برداشت شخصی ام، از تاریخ کشورم که اینک بیش از 

 .نموده است« فشانی

غییر آنرا داشتم، و از همه روز های تلخ ایکه بر سر وطنم می آمد، خود نه توان ت. من زمانی درین حزب عضویت داشته ام

م در آن حزب با تمام کمبودی ها  و عقبمانی از عضویت سابق من.  نه هم بار مسئولیت را بر افراد همسطح خود می دیدم
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های ممکن پشیمان نیستم، بخاطر خدمت بوطنم و تغییر و بهبود زندگی اقدام نموده بودم، خطرات، شکست ها و ناکامی ها 

 . بق سطح درک و موقف اجتماعی ام در آن زمان، تا حدی روشن بوده استهم در پرنسیپ برایم، مطا

نقش و مقام رهبری و . م، هیچ نوع ندامت و پشیمانی ندارمعذاب و از دست دادن اعضای فامیلبا همه تلخی ها و رنج و 

سیزده سال عضویت  در طول. من در آن حزب شعوری و با داشتن اندیشه، شامل شده بودم. صالحیت اجرائیوی نداشته ام

، در بین .(شکست سکوت نامید»توان اینراهم می. له گرفته امزمان قدرت از آن فاص قبل از بقدرت رسیدن شامل و در)

مبارزۀ درون حزبی بعضا ، کمتر خطرناک از مبارزه با بیرونی ها . اعضای همان حزب هم همنظر و هم مخالف نظر داشته ام

 که« باندیتیزم»های گروپی مشابه با با فعالیت .دهدانسان دارای اندیشه را تشکیل می دگی یکاینهم بخشی از زن. نبوده است

رفاقت بازی های »طریق همان نوع از آقای مزدک برخالف من،. شد، مخالف بوده امپوشیده می« فراکسیونی»زیر کلمۀ 

در حزب بودن و از حزب »: که مفاهیم برای انسانهای خونسرد ممکن مشکل نباشد. رسیدبه مدارج قدرت می «فراکسیونی

اینرا هم باید گفت، که برخالف موقف آقای مزدک، اینجانب هیچوقت، در طول مدت عضویت . را بخوبی تفکیک نماید« بودن

جای نداشت، ولی همه معضالت را « پرچمی بودن»و « خلقی بودن»خلق افغانستان، در ذهنم هیچگاه  دیموکراتیکدر حزب 

مسئولیت کدام گروپ را در . توانست، تا حدی درک می نمودمآنها بوده می «فراکسیونی»ختالفات گروپی و که ناشی از ا

کنم، ولی در زندگی می م، از وضع زندگی اجتماعی، همین امروز هم به پیروی از برداشت و درک . حیات سازمانی نداشته ام

 .   حزب نیستم

. خود  حکایت نماید« ...دگرگونی هایی در ذهن ...»دوستان نو خود، مفصل از آقای مزدک، سخت متمایل بوده است، تا به 

های کافی وجود دارد، که بهتر ازخودش ماهیت و انواع و اشکال دیموکراسی را تعریف در جامعۀ غرب مغزاو باید بداند که 

را در « جنگ»، را که زمانی یک همو امثال دانند، که آقای مزدکن میمنابع معین برای جوامع خود، بار سنگی. می نمایند

 مواضع مخالف آنها، تحریک و رهبری می نمودند، حال در جامعۀ خود بحیث پناهنده  پذیرفته، ممکن مجبور به پرداخت

 . برای آنها هم گردند« کمک سوسیال»

 :سؤال مفصلی را بدین متن طرح می نماید« .سی. بی. بی»در جایی نمایندۀ 

هم نامش را تغییر داد و هم در واقع اهداف خود را تغییرداد، سیاست مصالحه ملی را اعالم کرد  زمانی هم آمد که حزب»

بعضی ها فکر می کنند که ممکن بود . ولی بیست سال پیش را اگر به یاد بیاوریم، با تمام این سیاست ها باز هم سقوط کرد

کند یا  توانست مقاومتشد، دولت می ازهم پاشیده نمی، اختالف بوجود نمی آمد و حزب اگر در درون نیروی بیروی سیاسی

گونه که باالخره حتی منجر به پایان مرگ تراژیک رهبر حزب و رئیس دگری واقع شود نه به این ۀدر واقع شکست به گون

 «جمهور نجیب هللا شود؟

دلیلش بیشتر عقالنی و  چرا؟. من هم به همانسو کشانیده شدم... »ادعای قبلی خودش  این شخص که ممکن خود بنا بر

من خط مش و برنامه های سازمان ها و جریان هایی را که در آن زمان وجود داشتند، مورد ارزیابی و مطالعه . فکری نبود

یا فرصت و یا هیچ  اولی حزب خود را هم نخوانده باشد،« مرامنامۀ»و « اساسنامه»، حتی هیچوقت، «....قرار نداده بودم

احساس ننموده باشد، پس چگونه تصور شده میتواند، که خود به تغییر محتوای جدید آن پی برده باشد،  نیازی به خواندن آن

ولی بودند، فرزندان این کشور که در .  که برای چه منظور در آغاز در نظر بوده است و حال چه نوع تغییر داده شود

، به «گروپی»یده بودند، هفته ها، از یک جلسۀ ، جذب گرد«فراکسیونها»صفوف حزب مذکور، پارچه پارچه، متشکل از 

یافته با استفاده از  دیگر انتظار می کشیدند، تا اسناد خواندنی، از نوشته های قلمی رونویس، تکثیر« جلسۀ گروپی»

این حزب، در مجموع افراد ملی و محلی، حتی . محدود را با هم دست بدست نمایند« جیبی»گرفته، تا بعضی کتب « کاربن»

مالی  ۀبنی. را در سازمان خود داشته اندبیلوی معتقدین راسخ به دین اسالم و مقید در فرهنگ و عنعنات و مناسبات قومی ق

تیوری »خر چنین افراد آ. انداکثریت آنها طوری بوده است، که توان خرید یک شماره اخبار و یا مجله راهم نداشته 

ینجا و آنجا ممکن افرادی وجود داشته بوده باشند، که امکانات کم و ا فقط در .را از کجا می توانستند فرا گیرند« مارکسیزم

به، فضل فروشی و کسب نفوذ و شهرت قدم « آماتوران»بیش دسترسی به خرید کتب و رساله ها در اختیار داشته و بحیث 

ها، «بیرونی»آورده باشند، که  بانوضع موجود زندگی آنها، کلماتی بز از بس ناراضی ها، ازبردارند، با معلومات احتمالی، 

 .شمرده باشند« چپ»جبهۀ »زده باشند و به « کمونیست»آنها، مهر ب
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صادی و تمعرفی داشته است، منشاء اجتماعی و توانمندی اق همه از همچو مناسبات اجتماعی که مزدک بدین متن خود را

، کردم که در آنزندگی میای من در خانواده  ...»: داردمی، مانندیکه مزدک خود چنین بیان ها، هم نداشته اند «رهنما»چنان 

ین حال سرمشق و الگو برای عآنها در. حرکت ها عالقمند بودند کردند و به اینتعدادی از بزرگان سیاسی فکر می

همان فضا عالقمند شدم به این حرکت ها و پیوستم به در حقیقت من با این چیزها و در. های خانواده ما هم بودندجوانتر

 «....خلق افغانستان دیموکراتیک جناح پرچم حزب

همه ساله . بیشتر، بنظر می رسیده است« نویسندۀ»و « شاعر» و یا « تعلیم یافته»در چنین خانواده های شهری، افراد 

تجلیل می نموده اند، بخصوص وقتی، یکی از  حزب، گروپ محدود «پرچمی»را  درهمین جناح « سالگرد های  لنین»

به نشر رسانیدند، این همه « جریدۀ پرچم»را استعمال نموده، و در « درود  بر لنین»کلمات،  شاعران آن، در شعرش،

، باعث تحریک مذهبیون «پرچم»با این عمل، برخی از رهبران جناح . اعضای حزب و سایر هواداران آن، موافق نبوده اند

 .ما گردیدند، که عملی بوده است، نا بخشودنیکشور  

داند، خیلی سطحی فکر کرده،  باید توجه نمود که از ، می«لنینی»اگر آقای مزدک، با تکیه برین مثال، حزب خود را حزب 

او بود، حزب متوجه می« نازدانه»تی، اگر این از نگاه سازمانی تشکیال. جهت کمی و کیفی، با حقیقت وجوهات مشترک ندارد

 . تحت رهبری گلبدین حکمتیار، تفاوت سازمانی تشکیالتی چندان ندارد« حزب اسالمی»با 

از « مین؟ – 002»، بمناسبت «خارجه قصر ستور وزارت امور»، رهبری وقت حزبی در «قوای شوروی»پس از ورود 

مقامات حزبی و  واسته باشند، باممکن بعضی ها بخاطر تحکیم پیوند های خود خ. تجلیل بعمل آوردند« لنین» سالگرد تولد

« اطاق»در آنزمان، معمول بوده است که . تجلیل نمایند را، در چهارچوب مناسات فرهنگی« لنین»دولتی شوروی وقت تولد 

ایا . گذاشته بودند« سالون»را در آن « لنین« »گچی؟»« مجسمه های» بعنوان مثال، . های دوستی ایجاد می گردیده است

نیز نقش داشته بوده باشند، به حزبیکه چندین « دیپلوماتک»، که در حقیقت یک اندازه هم، ممکن تعامالت «عمل»این 

ک حزب توان چنان یمی مرتبه با انشعابات و برخورد های خصمانه، روبرو گردیده بود، که حتی خون همدیگر را ریخته اند، 

یا تبدیل نام،  آیا با تعیین و نامید؟ « حزب کمونیست شوروی»طبقۀ کار گر، نظیر « طراز نوین»نوع « طبقاتی»را،  حزب 

 تواند تغییر کیفی بوجود آید؟می

و رهبران خود، بر طبق فرهنگ محلی « مرامنامه»من حزبی های وطندوست را می شناسم که سخت به اساسنامۀ حزب و 

تال بوده اند، برای انجام وظایف سخت ام داشته اند، اما خود در فقر و کمبودی اساسات و ضروریات زندگی، مبعنعنوی احتر

داده ریوالی برای امنیت مردم انجام مینوک شبهنگام گزمه و. شمار شهید شده اندتعداد بی گرفتند،و خطرناک دستور از باال می

خانواده . نمودندلت و سازمان های اجتماعی خدمت میشده در دستگاه دو جیره بندی« کوپون»با معاش ناچیز و مواد . اند

 .اندوه ناشی از جنگ تا امروز، تنها گذاشته شده اند معلولین با درد و. های شهدای آنها، بی پناه و بی سرپرست ماندند

ر نام و یا اسم و رسمی روی انصاف، باید متوجه شد که شهیدان هر یک ازین گروپ های در گیر در جنگ، تحت ه آخر از

عا و احترام داشت، اشک یتیمان شان باید، بدون تفاوت ، به روح همه باید دکه یاد شده بتوانند، شهیدان این خاک و وطن اند

بیش از یک میلیون انسان کشته شدۀ هموطن ما، ممکن همه قبر خاص خود را که . دهنده باشد برای هر انسان تکان

 .ندمستحق اند، نداشته باش

با  .های زندان ها و یا در جبهات جنگ تحمیلی جریان داشته است، واقف نبوده انداز آنچه در عقب دیوار« حزبی ها»همه 

می سپردند، به امید اینکه روزی در وطن « منشی گروپی»خود را به « حق العضویت»های خشک و شکم های گرسنه، لب

تغییر نام، در پرنسیپ ممنوع نیست، ولی . ن نام اولی حزب عادت کرده بودندآنها با همی. آنها، راه ترقی در پیش گرفته شود

تفاوت شهر و ده وغیره عوامل، باعث انشعابات خورد و بزرگ . توانددر ذهن انسانها، دردی را دوا نمیتغییر  بدون عمل و

مقایسه  دائی دو گروپ بزرگ درنتیجه به ج ضربۀ بزرگ انشعابی، برجنبش وقتی وارد آمد، که در. درین حزب گردیده است

جناح »های شهری، به نمایندگان قشر.  یاد گردیدند« پرچمی»و  «خلقی»با پارچه های قبلی و بعدی گردید و بنام های 

 . تراکم نموده بودند« جناح خلق»متناسب به آن، جوانان دهات و اطراف بیشتر به . داده اندرا تشکیل می اکثریت« پرچم
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درحالیکه از پارچه پارچه  ، آقای فرید مزدک،«سی. بی. بی» خبر نگارب با سؤال مطرح شدۀ فوق از جانب حال در جوا

 دیموکراتیکخوب تغییرات در حزب » : داند، بدینترتیب بجواب می پردازدخوب می 0990ۀ این حزب پس از سال تازشدن 

باید می آمد اما دیر آمد، . این تغییرات، تغییرات درستی بود. بود( پریسترویکا)ییرات در شوروی خلق افغانستان زیر تأثیر تغ

ولی برای اینکه این تغییرات در درون حزب جا بیآفتد و واقعا یک حزب نو بوجود بیآورد ما به زمان احتیاج . ناوقت آمد

به یک نیروی منسجم . یمها را نداشتاین ۀحمایت مردم احتیاج داشتیم که هم داشتیم، به صلح و ثبات احتیاج داشتیم، به جلب

اعتقاد به  ۀجان برای اصالحات در درون حزب میتوانست کار کند و بر پایاز دل و  احتیاج داشتیم که این نیرو واقعا  

 «.اصالحات در درون حزب باید کار کند

ب سنگین جدا از همدیگر از خوا پس از بیست سال، سقوط، اینک بعضی اعضای سابق رهبری آن حزب، بطور انفرادی و

خود در برابر وطن و جامعه حرفی « رسالت»بدون آنکه، از  ً   گاهی هم خنده آور، اوال شوند، با ادعا های متضاد وبیدار می

« وابسته بودن»و « غیر دیموکراتیک بودن»، «لنینی بودن حزب»، «بومی بودن غیر»بزبان آورند، عللی را بعنوان 

همچو شرایط، دورۀ خونین و ویرانگر در  که خود در سی و پنج سال متمادی، درآنهم در مورد حزبی. دارندبیان میحزب، 

« افسردگی»وطن، که همین خود آنها از امتیازات، همۀ این مناسبات برخوردار بوده اند، تحت شرایط احتمالی غلبۀ امراض 

 .ازندجدید می پرد« میدیای»بازار  سخن سرائی، درب« مهاجرت»در آنها،  بر« فقدان قدرت»و 

 

را  در برابر، نمایندگان احزاب خارجی، در عقب « احزاب برادر»های در عرصۀ بین المللی، نامروزی همین اشخاص خود 

از . ها را برقرار نمایندبین المللی به نفع موقف خود« ایدیولوژیک»های ، تا پیونددروازه های بسته، بزبان می آورده اند

حال خود را بی اطالع از آن نشان میدهند، که در رهبری و . صفوف واقف نمی شده اندچنین پیوند ها و امکانات آنها، 

های متفکر و واقعبین هم وجود داشته اند، با تغییرات وارده در سیاست آنها، متحدانه آنها، مغز صفوف همان احزاب برادر

راد، حال از خود چنان یک گذشته را پشت سر این اف. اعتماد مردم خود برخوردار اند احزاب نوینی را تشکیل داده اند، از

 . خسارات  ناشی از آن  به سهولت، رهائی نخواهند یافت های متمادی دیگر از بیم خطرات بیشتر و باراشته اند، که نسلگذ

ف را بزبان می آوردند، برای اینکه در زمان مقابله با حری« گزاف الف و»در صف جوانان کابل، بعضی افراد، تکیه کالم 

قت کمائی کنند، تا زود وداشت، و برای اینکه حد اقل نام و هویت خود را حفظ کنند، جرأت و توان عمل نمیاش که بر ضد آن 

حال هم این آش آقای مزدک، بیست سال بعد، کمی دیر « .آش مرد ها دیر پخته می شه»: گفتندمیبا خطر روبرو نشوند، 

مساعد برای قضاوت و سنجش، غذا « کام طبیعی»این آش از جانب کسانیکه « ۀمز»وقت را باید گرفته باشد، دیده شود که 

رستوانت های « مینیوی»او شامل « پخت»، دیر «نسخۀ آش»گردد، آیا این چگونه بر رسی میدارند، « لذیذ»های 

 .سرمایداری عصر نوین گلوبالیزم خواهد شد

شوروی وقت، که به ادعای « لنینی»، رهبر آن حزب «نآلما دیموکراتیکجمهوری »زمانی در مراسم چهلمین سالگرد  

_  ۵۸در حقیقت دگرگونی هایی در ذهن من بعد از سال »: نمایدیر عقیده اش را بدین شکل بیان میآقای مزدک، خود، تغی

نیز « یش هونیکرایر»در حالیکه ( شرق) ، در مراسم رسمی، در جادۀ معروف شهر برلین«.در کشور رخ داده بود ۵۸

، در حالیکه همه تلویزیون های جهان، نشر می نمودند، چنین «اونتر دن لیندن»، در جادۀ معروف ویش قرار داشتپهل

 . «دیر آید، تاریخ او را جزا میدهدکسی که »: گفت

و دولت بعدی آن با « لنین»نامیده است، حزب « لنینی»هم دیر نخواهد بود؟ اگر او حزب خود را « مزدک»آیا برای آقای 

 ، چه کرد؟«تروتسکی»

که ما  دیموکراتیکیک حزب لنینستی »: ده یا ندیده است، و چنین مدعی میگرددرا، دی« لنینی»اینکه آقای مزدک کدام حزب 

بمن ارتباط ندارد، در مورد آن سرم را بدرد نمی آورم، اگر قابل جواب باشد، باید اول کسانی جواب دهند، « تا حال ندیده ایم

بود که ولی مهمتر از همه اینها این. نهاای ۀهم»: به مرجعی که خود میگویدداشته اند، در قدم اول، باید، « حزبی»که چنین 

یک حزب ساخته شده بر اساس نظریه ها و استراتیژی های کالنتر . یک حزب بومی نبودخلق افغانستان،  دیموکراتیکحزب 
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انگشت همه سواالت را از حامی و مؤسس آنکه خود بر آن  ، جواب«.منطقه ای و جهانی بود و یک حزب غیر مستقل بود

، به ضرر «حزب غیر بومی»سی وپنج سال طوالنی، در داخل کشور با مردم بومی آن در رهبری یک . گیرد، طلب نمایدمی

نید ، ش«بیدار شد»حال وقتی از خواب گران . مردم آن و ویرانی کشور، که یک میلیون کشته ازخود بجا گذاشت، عمل کرد

خوب سابق ممکن برایش مهیا نباشد، زیرا « چانس»بیان وجود دارد، اما و آزادی « دیموکراسی»هان اصطالح که درین ج

« سویه»، دیگر اینکه، اینجا ، نباشد و یا کدام فامیل جدید محتاج رهبر را نیافته باشد«نفوذ»حال ممکن فامیل او با 

اله بیدار شده است، ممکن تحوالت بیست سال اخیر را هم درک نکرده جالب است که از خواب گران بیست س. خواهدمی

ما حامی خود یعنی شوروی را از دست دادیم و جای آنرا نتوانستیم با »: گویدشناخته و می باشد، مدعی است که خود را

، «انفرادی»تصمیم ، و «شکست سکوت»اصطالح آیا، با این بتوان مطرح نمود که می حال سؤالی را. «.حامی جدید پر کنیم

 کردن یافته است و یا خیر؟  « پر»برای جای « حامی  جدید»

پر « جامعۀ»حرکات سیاسی در کشور ما، مانند تعداد بی حساب دیگر، که همیشه در « ناز دانۀ»و « شوقی»درینجا، این 

خود آموخته اند، جامعه را از « رهبران»حوادث، از امتیازات بر خوردار بوده اند، تکیه کالم های فریبندۀ زیادی را از 

بین المللی خیلی « جنبش چپ»شناخته اند، نه در عمق، به همان آهنگ هم، درک درست آنها، از « کلیشه ها»شکلیات و 

و غیره تعیین، نمی نموده است، « ماوؤ»و « لنین»تنها، نظرات « جنبش چپ»مسیر انکشافات جهان را در . سطحی است

   .که بحثی است جداگانه

 

های سالم انسانی، داخلی و خارجی، افغانستان و تاریخ آن ارتباط میگیرد، میشود از جانب مغز لیکن آنچه به جامعۀ
ما، جای جمله حقایق تلخ مربوط تاریخ کشوردرست ارزیابی گردد، که به چنین ادعا های پوچ و بی معنی، در 

، یک این نهضت ها. های دشواری در پیش داشته استنهضت های ترقیخواهانه در کشور ما، راه  . نخواهد یافت
. خاتمه داد« رهبری»هم نمیتوان بنام یک فرد و یا یک سازمان، آنهم در سطح نام نداشته است، نتایج آنرا

توانند که لباس چرکین و تالش بکار برده می داشته باشند، و، ابراز ندامت می«چانس»د، بیشتر نام نها« رهبران»
من کامال متأسف و » :گویدنند آقای مزدک که درین مصاحبه میخود را با  با ذکرچنین کلمات ما «ننگین»گذشتۀ 

این حزب و وطن، برای « شهدای»اما . ، بشویند«شرمنده هستم که در آن جریان ها دست داشتم یا شرکت داشتم
 . تباهی کشانیدند آنها و وطن را به« چه کسانی»توانند، که خاموش خفته اند، از خود دفاع نمیهمیش 

 

حزب دیموکراتیک خلق افغانستان، در صف سایر جنبش ها، در سالهای شصت قرن بیست، در آغاز بعنوان یک 
مردمی و ترقیخواه، صدای  نسلهای با سواد و بخصوص جوانان، را زمانی به بلند نمودن بیدار ساخت، « جریان»

گر، بسرعت، شاگردان، در مقایسه با جریانات دی. ردیدقانون اساسی عالن گ 4691که در زمان سلطنت در سال 
توده « مظاهرات»ها و « میتینگ»تدویر . بخود، جلب نمود در تمام نقاط کشورمعلمان، قشرهای مختلف جامعه را 

در اروپای « جنبش محصالن و جوانان»موازی با . دادسازمان میهای مردم را در سراسر کشور، پر شکوه تر 
، شعار همبستگی را با مبارزات مردمان ویتنام، جنبش های آزادیخواهی در 4691/4691ی غربی، طی سالها

ازین جنبش گروپ های متعدد، دیگر هم، الهام گرفته، از . شرق میانه، افریقا و امریکای التین، بلند می نمودند
 . جریان جدا شده، از خود احزاب و سازمانهای مستقل خود را تشکیل داده اند

 

اینکه دشمنان حزب . شک نیست که این حزب و صفوف آن، دستخوش توطئه ها و دسایس کثیف گردیده استجای 
و وطن، عضویت شکلی این حزب را داشته اند و یا خیر، ولی هزاران انسان ترقیخواه این کشور را، با استفادۀ 

برم به یراهه برده است، نیاز مسوء از خصوصیات و سطح انکشاف پائین جامعه در مقایسه با دنیای خارج، به ب
 .شود، که حزبی و غیر حزبی، مشترکاً بخاطر آیندۀ جامعۀ ما، عمل نمایندارزیابی غمخورانه دیده می

اخیر کشور ما نیاز مبرم، به تحلیل عمیق تر از آن دارد، که به حرف های، پراگندۀ افراد، « سی سال»بیش ازتاریخ 
سی و پنج ساله، باچشم « بحران»های قربانیان این یم، به اجساد و قبرما حق ندار. دگوش داده شو« مخلوع»

باید، درین سالهای قریب پنجاه سال، بدست آمده بتواند، تا پیوند های بیحساب « فکت»عالیم و . بنگریمتبعیض گرا 
چهره های  های جدید بین مردمان ما و نیروهای تحول طلب آن، تعریف شده بتواند و وحدت ملی بدون دخالت این

 .مظنون رشد و تحکیم  یابد
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