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   م٢٠٠۶، نومبر سويدن                                                                            سيستانی  کانديدای اکادميسين   
  
  

  رانـتقاد دوست فرهنگی، پـوهـاند زيـا پاسخی به چند
  

از من  ،دفرهنگی من نوشته وارسال کرده بودن در پيامی که به مناسبت تقدير از کارکردهای !دوست بزرگوارمن
درعرايض ذيل سعی ميکنم  به نکته .  تشکرميکنمايشاناز حسن نظر .بسيارتوصيف ودر ضمن انتقاداتی نيز کرده اند

  .در موردخود پاسخ بدهمايشان نطرات 
 هم د يوه بېواسطه او اتل سيستاني  اوېجېنو که زموږ د پوهې او فرهنګ" :ان برمن اينست کهايشعمده ترين انتقاد 

بياهم )لقب( دغه ستاينوم اود انقالبي شورا د غړيتوب ،له امله  توګه د خپلوبېسارو او بې کچه ليکنو څېړنو ناګوندي په
لی، نو ورته په کار نه وه، دانقالب پر ضد تر ټولو پنډوپېړ کتاب او بې شمېره ليکنې خپرې کړي نو ...يو غنيمت ګ

 اگرقهرمان -ترجمه( ..."ب او بې شمېره ليکنې خپرې کړيورته په کار نه وه، دانقالب پر ضد تر ټولو پنډوپېړ کتا
عرصۀ دانش و فرهنگ ما سيستانی به حيث يک فرد غير حزبی وبيواسطه براثر نوشته ها وتحقيقات بی حساب وبی 

را در آن رژيم برای خود غنيمت دانسته ] کانديدای اکادميسينی[مانند خويش، عضويت شورای انقالبی ولقب علمی 
 ).کتابی حجيم ومقاالت بيشماری نوشته به نشر برساند)ثور(س الزم نبودبرضد انقالب باشند، پ
با اين پاسخ هرگزدر صدد نمايش برتری خود برشما يا اعضای حزب شما نيستم،زيراشما ميدانيد ! استاد محترم -پاسخ

ت ودشمن حقوق بشر ودشمن را که دشمن مدني) بنيادگرائی("اخونيزم"که من اخوانی نيستم و هيچوقت انديشه های 
آزادی مدنی زنان اند وحتی از پاشيدن تيزاب برروی زنان ودختران کابل دريغ نورزيدند،برانديشه های بشردوستانه 

مساوات وعدالت اجتماعی، برابری حقوق زن ومرد، زدودن فقرومريضی وبی سوادی ازکشور وشکوفائی : ئی چون
ثانيًا درآن حزب مردمان شريف . اتيک خلق نيزبود، برتر ندانسته امکه شعارحزب دموکر فرهنگ وهنر وغيره را

ووطن پرست  بسياری بودند که واقعًا ميخواستند به نفع مردم فقيرو بيسواد وطن کاری بکنند،اما دعوت قشون سرخ 
به کشوراز سوی رهبری حزب، شيشۀ آرزوهای شان را شکست و درحالی که قلبًا مخالف عملکرد رهبری حزب 

وتنها . حضور قشون شوروی در کشور بودند، مگربنابر داليلی نميتوانستند از عضويت خود درآن حزب ببرندو
حزبی ايکه شجاعانه حضور قشون شوروی را در افغانستان محکوم کرد، وبر سراين حرف خود ده سال ديگر از 

  . بود زمر اهللاخليلسوی حزب حاکم در زندان نشست ،
 حزب شما از همان آغازتشُکل آن نمايان شد، وسرانجام حزب را از پای درآورد، نفاق زخم ناسوری که در پيکر

درون رهبری بود که نخست حزب را بدوجناح خلق وپرچم تقسيم کرد وهرجناح، جناح ديگر رامتهم به خيانت 
 دگرانديشان را وخدمت به ارتجاع وجاسوسی به امپرياليزم امريکا ميکرد واين امر دليل مهمی بود که بسياری از

واداشت به رهبری حزب به ديدۀ شک وترديد نگاه کنند و از پيوستن به آن حزب حذر نمايند وازآن جمله يکی من 
پس از پيروزی آن حزب وگرفتن قدرت،هرکه با آن حزب  پيوند نداشت، به چشم خائنان بالقوه ديده ميشد وبه . بودم

چنانکه بسياری از تحصيلکردگان در غرب بدون موجب مورد آزار .يشدبهانه های مختلف دستگير وبه زندان سپرده م
عدۀ ديگر از دگرانديشان که از قبل . واذيت وتوهين قرارگرفتند، يا زندانی شدند ويا مجبور به فرار ازکشور گرديدند

 نيست شدند خود را متشکل کرده بودند، به مخالفت با حزب برسراقتدار برخاستند، برخی از آنها دستگير وسر به
  . وبرخی هم ازکشورفرارنمودند

 ماه اول پس از کوتای ثور در ٣٣درآن هوا وفضای اختناق آور سياسی، برای من غير وابسته  وبی پشت وپناه که در
ميان چهاروزارت چون سنگ فالخن ازيک وزارت به وزارت ديگردر پائين رتبه ها پرتاب ميشدم، تنها راه ادامۀ 

فقط  آزارتر، حزيدن درگوشه آکادمی علوم ومنهمک شدن به کارهای تحقيقات تاريخی بودکه آنهمزندگی بالنسبه کم 
اما درآنجا هم آرامم نگذاشتند وچند سال بعد با کشاندنم درشورای .چنين امکانی برايم ميسرشد١٩٨١دراوايل سال 

  .انقالبی گويا مرا درکان نمک فروبردند وبعد  رهايم کردند
اگر   مرا به عضويت در شورای انقالبی بپذيرند وم که نداده بوددرخواستیدر آن رژيم چ مقامی من به هيبراستی 

بايد بگويم که من وساير اعضای غير حزبی پس از انتصاب . پذيرفتند، درآينده از عملکرد آن رژيم انتقاد نخوام نمود
روزی، کدام معاشی وموتروموتروان و به آن مجمع سمبوليک نه کدام امتيازی داشته ايم ونه مانند وکيالن ام

موظفين خاد اعضای غير حزبی را از نوک پا تا  در هر جلسه باديگاردی، بلکه از روزی که به آن مجمع راه يافتيم،
من اين حقيقت را . بن گوش تالشی ميکردند، ولی اعضای منسوب به حزب بدون تالشی درجلسات حضور می يافتند

 آن شورا  وگفته ام کهمفصل نوشته ام) چاپ پشاور"( زی، شاه امان اهللا وروحانيت متنفذعالمه محمود طر" در کتاب 
 سرکرده بود فاقد قدرت و صالحيت و ارباب اقتدار با تاسيس آن ميخواستند افاده بدهند که قدرت فقط در دست یمجمع
 ی که در نظام هایدر حال. م اند ديگر نيز در آن سهيی اجتماعی نيست، بلکه از اليه های حزب و مشاورين روسیها

 هيچ هستند تا چه رسد به یتصميم ميگيرند و مابق» کيم ايل سون ها «و » استالين ها « اقتدارگرا و جزم انديش 
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 دريافتم یو اين مهم را وقت.  هاشم خان صدراعظم بودۀ دوری ملی شبيه شورای نام نهاد وقت که چيزی انقالبیشورا
 ثور و ی برکودتایمنجمله کتاب مقدمه ي(  بعديم ی اميد وارم آثار و نوشته ها.هاد چه ميگذردکه عمًال ديدم در آن ن

 رهبران حزب دموکراتيک ی از خيمه شب بازيهایدرد و داغ ناش ) ١٩٩۵ آن در افغانستان ، چاپ سوئد یپيامدها
 نوشتند و اهل فکر و انديشه یبد و درد ناک بسياری کند که آنها سناريوهاهخلق را باز تاب داده باشد و اين ناله را توجي

  .  بودی از مظلوم آزاری کردند که خود صورت ديگريیها  نقشیدر آن ناگزير به ايفا را
هستم ونه خود خواه وقدرت طلبی ی من نه مرد اگر راستش راميخواه!استاد بود ی سخت پر اضطرابیواقعًا روزگا

ی مثل همه مردم چرخ ازشنيدن نام ُپلوبنابرين  .زندان بيمی نداشته باشد که از زنجير وشکنجه و انقالبی ونترسیمرد
 که به آنجا برده ميشد ی زيرا کس.دکرراست ميم آدمی مو براندانفرت داشتم تا چه رسد به پوليگون و زندان آن که 

" خاد"يمان  وثانيًا با زن ودختر وخواهر واقاربش در پيش چشم متهم از سوی دژخاميد برگشتنش نبوداوًال 
ومن در نبودن خود از آيندۀ زن وبچه هايم سخت  .سخت تر از مردن بود برخوردهايی صورت ميگرفت که صد بار

  . نگران بودم
در زمان « : نويسدیم» خاد«در مورد سازمان) ٢٣٠ص (» کرباس پوشان برهنه پا«داکتر حسن شرق در کتاب 

اکنون . بودجه برميداشتی ميليون افغانی ساالنه س»ینيت ملمصئو« بنام ی استخباراتۀ محمد داود اداریجمهور
 به مصارف و تشکيالت اين دستگاه در افغانستان به هزار مرتی ، سی ميليارد افغانی با مصرف سیمشاورين روس
، ی پاليدند و به دستگاه امروزی فرزندان وطن، دشمنان وطن را می ديروزۀبا فرق اينکه در ادار. افزوده بودند

 شان دستگير و شکنجه ی و عشق به آزادینان وطن و اشغالگران ، فرزندان وطن را بجرم وطن پرستدشم
 ».ندنميک

و شرافت  یيت ملم و حاکی،حقوق فرد، حقوق جامعه، نواميس ملیدموکراس:  چونیمقوالتکه به » خاد «یاعضا
مورد پيوسته ، در وطن بودندبيگانه سلطۀ ضد  روحيۀ وطن خواهی و ی را که دارای آنانملی ارزشی قايل نبودند،

سند وبلگه ای بدست آورند که سر مخالفت با سياست رژيم داشته می  ايشانپيگرد بال وقفه خويش قرار ميدادند تا از
  .  افتادیم» خاد«چنگ جواسيس ه  ايکه برگشتهحال آن روز به  بی و وابود،
مرگ پدر خود از خاطر ميخواست به ١٣۶٣ال  شناختم که در سی را می از نيمروزصاحب منصب غيرحزبيک 

 نيمروز برابر کرد و به نيمروزرسيد، ی با هزار وسيله و واسطه خود را به پروازها.برودکابل به نيمروز
ستگير شد و او را به اين اتهام که ميخواهد به بهانه د" دخا"همينکه از طياره فرود آمد، از طرف کشيک چيان مگر

 دوسال را بدون . تحويل دادندی کند، واپس تحت الحفظ به مرکز و يکراست به زندان پلچرخمرگ پدر از کشور فرار
وی برادر (.  نداشت و يکماه بعد جان سپردی زندگی برای رها شد ديگر رمقیجرم در آن زندان زجرکشيد و وقت

 .)داکتردستگيرآزاد والی موجودۀ نيمروز بود
، برادر جوانم در نيمروز فوت کرد و بمن اطالع منصوب شدم  یب انقالی شورايتعضوبه  که من ١٣۶۵ سال در

 اما من از ترس اينکه به سرنوشت همان صاحب منصب گرفتار نشوم ، سوگمندانه از اشتراک در مراسم مرگ ،دادند
  . برادرم صرف نظر کردم

تم در شورای انقالبی پوهاند صاحب گرانقدر،اگر حوصله داشته باشی ميخواهم قصه ای رابرايت از دوران عضوي
دوست وهمکارمن داکتر عبداهللا . حکايت کنم که تا کنون برای هيچکسی  نگفته ام ودر هيچ جائی به نشر نرسانده ام

مهربان که اکنون در امريکا زندگی ميکند در اکادمی علوم افغانستان عضويت حزب برسراقتدار را داشت  وانصافًا 
دهانت را ببند واال دستگير وزندانی ميشوی؟ : روزی به دفترم آمد وگفت. که آدم صادق وبا جرئت ودليری بود

برضد مشی مصالحه ملی سخن ميزنی وبنابرين مامور خاد از سازمان اوليه حزبی اکادمی : پرسيدم چه گفته ام؟ گفت
احق  ترا به علوم خواسته تا آواز وسخنانت را ثبت کند وچون نميخواستم کسی ديگر اين کار را بدوش بگيرد وبن

بنابران وسيله ای برای من داده اند تاصدای ترا ثبت کنم، بخاطر . جنجال اندازد، من گفتم اين کا را من انجام ميدهم
  !دوستی موضوع را بتو گفتم ديگر خود بهتر ميدانی

م ،  گفتم از يک طرف به عضويت شورای انقالبی منصوبم واز سوی ديگر درکميسيون  مصالحۀ ملی عضويت دار
اگر من مخالف مشی مصالحۀ ملی  بودم چرا مرا به عضويت آن شامل کردند؟ مگر من نميخواهم که درافغانستان 

با وجود اين زير ذره بين خاد قرار داری، متوجه : صلح بيايد ودامن جنگ وبرادرکشی از کشور برچيده شود؟ گفت
اين خطر آگاه ساخت ومن بيشتر از پيشتربرجان خود البته خانۀ داکتر مهربان آباد که مرا از ! حرف زدن خودباش

خاد که ديد از دست مهربان کاری برنيامده از کانال ديگری واردشد وذريعۀ مکتوب خاص از رياست آکادمی . ترسيدم
اکادمی علوم مرا بدفتر خوداحضار .... روزی مسئول شعبۀ. خواسته بود که در مورد من نظر خود را ابراز کنند

من که خطر را از قبل احساس .  مکتوبی کرد که از وزارت امنيت دولتی در مورد من مواصلت کرده بودواشاره به
کرده بودم، دانستم که سرنوشت من به دوکلمه مسئول شعبه وابسته است ، به بهانۀ يک مناسبت تحفۀ قيمتداری خريدم 

 من در اينجا هستم، هيچ ضرری متوجه شما تا: از تحفۀ من  بسيارخوشحال شد وگفت. وبه مسئول شعبه تقديم کردم
نامه های ديگری مواصلت ميکرد ومن به . قدری دلم آرام گرفت ، مگر خاد دست بردار از تعقيب نبود. نخواهد بود

درحالی که نامه ويا مکتوب را به من نشان نميداد وفقط خطری که از سوی  خاد متوجه من . آن شعبه احضار ميشدم



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
3

ن ميشد ومن باز مجبور بودم  تحفۀ قيمتی تری تهيه  کنم  تا رضائيت مسئول شعبه را بدست آورده بود بمن خاطر نشا
خالصه بين من ومسئول شعبه ظاهرًا روابط دوستی برقرارشد، وفيصله  براين شد که از حق الزحمه کتابهای . باشم

بپردازم تا اوهم خود را سپر بالی من خود  وتقريظ های که برکتاب های ديگران ميگيرم، اقًالنيم  آن را به او 
حال خود بگوئيد که عضويت شورای انقالبی به . اينکار تا زمان استعفای دکتور نجيب از قدرت ادامه داشت.بسازد

حال من غير حزبی چه فايده ای داشته است؟ اما باور کن که در تمام مدت رژيم شاهی وجمهوريت داود خان يک بار 
ست ضبط احواالت يا مصئونيت ملی قرار نگرفته ام  تامجبور شوم تحفه يا پولی به کسی هم من  مورد باز خوا

 یبرا، از اشخاص قابل باور شنيده ام  کهی ديگرونبار و حوادث خی خودحال اگر من اين چشمديد ها .بپردازم
    آيا کار نادرستی انجام داده ام؟کنم ،بهموطنان دور از ميهن تعريف 

  
* * *  

اوبيا پکې لږتر لږه دوکتور نجيب اله استثناء نه کاندې چې کمونېستي ګوند و دولت  ": گفته ايدخود انتقاددربخش دوم
 انساني کړنالرې يې دغه دوه غبرګ -ته يې د خپل ژوند په بيه پای ټکی کښېښووه اود ملي سولې او پوخالينې افغاني

ا قرار ندهد که به قيمت حيات ل دکتورنجيب اهللا را استثنال اق] کتاب[در آنو ( ." وياړونه د ده په برخه کړي هم دي
افغانی مصالحه ملی را مطرح ساخت و -، بر حاکميت دولتی حزب کمونيست نقطۀ پايان گذاشت ومشی انسانیخود

  .)اين دوافتخار شامل حال وی هم شده است
  آن دریامدهايوپ ثوریکودتا" کتاببرای ارائه جواب اين انتقاد استاد زيار، هيچ چاره ای نمی بينم جزاينکه به

در کتاب مزبورتا آنجا که به داکتر نجيب اهللا .   خود رجوع کنم وبه استناد محتويات آن با استاد سخن بزنم"افغانستان
 یليفاضل کتاب  مرا نخوانده اند، واگر خوانده باشندخاستاد که آن دست ميدهد من  بدي شک وتردنيا ،ارتباط ميگيرد

 . مرورکرده اند آنرا یسطح
 خلق کي حزب دموکراتی عمومی دولت ومنشسي رئثي خاد وسپس به حسي اهللا،ابتدا به عنوان رئبي دکتور نجاگرچه

.  اهللا را برجسته ساخته امبي دوکتور نجی جدا بافته ازآن حزب نبود، مگر من در سه مورد کارکردهاۀافغانستان، تافت
 روزنجات ثي به حی فبرور١۵روز" وسوم اعالمم،ي رژتيقالنه ازحاکمدوم دفاع مست ،ی ملۀ مصالحیاول طرح مش

 .  پس از خروج قشون سرخ از کشور" یمل
نجيب :" نوشته ام) ١۵٧صفحه ( بحث کرده ام بي داکتر نجی مصالح ملی که از مشی همان کتاب خود، آنجائدرمن و
ترين رهبران آن حزب بشمار  ترين و فعال وان از جی ثور، يکی سلف خود، پس از کودتایاهللا در ميان رهبران حزب 

 یکرده بود، سخنور  از قرآن عظيم را نيز از بریها  تسلط کامل داشت وپارهی پشتو و دریاو که بر زبانها. ميرفت
 و ی مارکسيستیهايش را بر خالف رهبران سلفش از سطح درسها او نطق . سخت موفق و فصيح الکالم بود

  ی شان متاسفانه از نعمت سواد ب  مردم عوام الناس افغانستان که اکثريتۀه و ديرفهم به سوي هيجان زدیها واره شعار
 از ياد ميگفت و هايشي را در سخنرانینشين ساختن و نفوذ دادن نطقش، آيات متعدد  ذهن ی آورد و برائيناند، پا بهره 

دون تردد و تزبذب در استاللش، چنان پيوسته  اوامر خداوند همساز مينمود و بیترجمه ميکرد و کالمش را در راستا
اين شيوه . صحبت ميکرد که همه شنوندگان نطقش او را تائيد و حق بجانب ميدانستندی و معنوی لفظیو بدون سکستگ

صحبت او الاقل اين تاثير را در ميان مردم افغانستان وارد کرد که با شنيدن آواز او، راديو و تلويزيون خود را 
 ،ی بزرگان قومی عنعنوی ها اهللا پيوسته با مردم از طريق تدوير جرگه نجيب . د و آنرا تا اخير بشنوندخاموش نکنن

 از حل اختالفات از راه مذاکرات مستقيم و ،ی قطع جنگ برادرکشز ا،ی ملی از صلح و آشت،یي  و منطقهیمحل
 و ی افغانها، از افتخارات تاريخیل و حفظ استقالل و حاکميت می و تماميت ارضی از وطن دوست،یاالفغان بين

 تدبير باز هم بقوت افغانها و یاز اخراج قشون شورو. ها و اخراج آنان از کشور  افغانها در نبرد با انگيسیپيروز
 . بخشيد ی خاتمه می ملی صلح و آشتیخودش صحبت ميکرد و کالمش را با دعا

. بلکه در يک دست قرآن، و در دست ديگرش سالح گرفته بوداهللا تنها با حرف با مردم برخورد نداشت،  دکتور نجيب 
 مخرب، طيارات یها  جنگ دارد، انواع سالحۀ و آزموده، آمادینفر هزار  پنچصدیاو با صراحت ميگفت که اردو

 ثقيله دور منزل هر کدام با شعاع یها الح و س،ی با آخرين تجهيزات حرب٢٩ و ميک ٢٣ و ميک ٢١ ميک یجنگ
 ی مخالف خود بجنگد، اما برد در اين جنگ افتخاری کيلومتر در اختيار دارد و ميتواند با هر نيرو چندينیتخريب
و او نميخواهد که خون افغان » زهر طرف که شود کشته باز هم افغان است« زيرا بقول معروف .  او نداردیبرا

چنانکه در دفاع از شهر . ها استفاده ميکرد  هنگام ضرورت از اين اردو و اين سالحاهللا نجيب دکتورمعهذا . ريخته شود
 بيداکتر نج:" نوشته ام که  ١٩١وباز درصفحه." ها کار گرفت  از اين سالحاالمکان یآباد، خوست و زابل حت جالل

 که جز مليت و قوم خود به ی نظر يا عظمت طلبگاهللا امين بود و نه ناسيوناليست تن  مانند حفيظیاهللا، نه دکتاتور 
 تاجيک، بر اثر ی عظيمیو تا آنجا که اطالع داريم، جنرال رشيد دوستم ازبک و جنرال نب. ه چشم کم بنگردديگران ب

 ." ارتقا نمودندی نظامیتر و بهتر از رجال منسوب به مليت پشتون رشد کردند و بمدارج عال توجه و تشويق او سريع 
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 که همه دي من توجه کرده ای نوشته هاني شما به ااي شما از من بهتر است آی که فارسیدرحال!  بزرگوارپوهاندصاحب
 وباز آنجا که مسايل در خور توجه در گذارد؟ي مشي اهللا را بررهبران قبل از او به نمابي دکتور نجی سحنان برترنيا

 :  ام که رنوشته گرفته ام، شماره وایرا به بررس اهللا  دولت نجيب
 ،ی شورویان پاکستان و افغانستان، بخاطر پايان بخشيدن به جنگ افغانها و خروج نيروها مذاکرات ژنيو مي-١ 

پريل ا ١۴ خارجه هر دو کشور در یميان وزرا  یي  نامه   موافقتیتحرک بيشتر يافت و سرانجام منجر به امضا
 آن امضاء ی نامه در پا  مواد اين موافقتگان و امريکا به عنوان تضمين کنندی در ژنيو شد که اتحاد شورو١٩٨٨
 .گذاشتند

 ظرف مدت ١٩٨٨ یم١۵ خود از افغانستان از یهزار نفر  به اخراج قشون يکصدیبر طبق اين موافقت اتحاد شورو 
 از افغانستان ی تمام عساکر شورو١٣۶٧ دلو ٢۶ مطابق ١٩٨٩ ی فبرور١۵ماه در دو مرحله اقدام کرد و تا تاريخ ٩

 . آغاز شده بود پايان يافت١٩٧٩دسامبر ٢٧ از اشغال افغانستان که ،یسرباز شوروبا خروج آخرين . خارج شدند
 واقعا شهامت ،یاهللا به خروج قشون سرخ از افغانستان و دفاع مستقالنه از حاکميت انقالب  موافقت نجيببهرصورت

 حمايتش المقدور ی حتاهللا را نسبت به کارمل برگزيد و  نجيب  او به حساب ميآيد و به همين علت گرباچفیسياس
 .ميکرد

اهللا آنرا به پيش کشيد ودرجهت تحقق آن سرانجام از قدرت کنار رفت، سياست   نجيب  مسأله ديگريکه دکتر-٢ 
 بخاطر تقسيم قدرت و ايجاد يک ی مختلفی ها دولت طرح.  آنرا دنبال کرد١٩٨۶ یجنور ١۵ بود که از »یمل یآشت«

 و همچنان ی به يک راه حل سياسی جهت دستيابیلـالــمل طرح تدوير کنفرانس بين با مجاهدين و نيز یحکومت ائتالف
 انتخابات ی ماهه را بخاطر مساعد شدن زمينه برا شش  و نافذ ساختن يک آتش بس ی رهبریطرح تشکيل يک شورا

 او مورد یها اما هيچيک از اين پيشنهادات و طرح. تحت نظارت سازمان ملل به رهبران اپوزيسيون پيشنهاد کرد
در اين .  تا اخير حاضر به قبول پيشنهادات دولت او نشدندی جهادی ها  نشد و رهبران تنظيماقعقبول اپوزيسيون و

 را ی در داخل کشور رجوع کرد و با انعطاف در شيوه برخورد با آنها، حمالت راکتیضمن دولت به قوماندانان جهاد
 .بر شهرها تخفيف داد

 عضو که ثلث ٧۴ مرکب از ی جهت تدوين قانون اساسی هموار کردن راه مصالحه کميسيونیرااهللا ب عالوتا نحيب 
دمو   یجمهور« نام رژيم را از ،ی بود موظف ساخت و بر طبق قانون اساسی آن از عناصر آگاه غير حزبیاعضا

را » يک خلق افغانستانحزب دموکرات« نام ت، اين تغييرایو در راستا»  افغانستانیجمهور«به » کراتيک افغانستان
 نشان ی برنگ سرخ و دارایو بيرق حزب را که به تقليد از بيرق حزب کمونيست اتحاد شورو» وطن حزب«به 

، قانون ١٣۶۶و با تدوير لويه جرگه در ماه قوس .  با نقشه افغانستان در وسط آن، تغيير دادیستاره بود، برنگ آب
 مردم یصويب گرفت که در آن دين مبين اسالم به عنوان دين رسم تی مل ی آشتی مشحيه جديد را با رویاساس

 .پرداخت) جرگه یمرکب از سنا و ولس(افغانستان مسجل شده بود و متعاقبا بر طبق قانون انتخابات به تشکيل پارلمان 
ادات افراد و  اعطا کند و انتقی و دولتی به مطبوعات و جرايد شخصی نسبی کرد تا آزادیاهللا سع عالوه بر اين نجيب 

نشرات اخبار هفته، پلوشه و يا حق در .  نظر را در جرايد و مطبوعات کشور مورد غور و مداقه قرار دهد صاحب
 .اهللا شاهد زنده اين مدعا تواند بود  نجيبۀدور

به  قبل یها  که در دورانی چپ  دستی از احزاب مخفی و مصالحه با تعدادیاهللا در جهت آشت  افزون بر اين نجيب 
و )  زحمتکشان افغانستانیجمعيت انقالب(» جازا «یها  از حزب دموکراتيک خلق انشعاب کرده بودند و بنامیداليل

فدائيان  سازمان(» سفزا« زحمتکشان افغانستان و ازمانس(» سزا«و )  زحمتکشان افغانستانیسازمان انقالب(» سازا«
 امتيازات یخود را ميناميديند، کنار آمد و با دادن برخ) تانکمونستان جوان افغانس(» کجا«و ) زحمتکشان افغانستان

.  حزب دموکراتيک خلق افغانستان ادغام يا نزديک ساختیيعن» مادر« اين سازمانها، آنها را در حزب یبه رهبر
کاوه   و اسحاق یبغالن  بشير،یکوشان  اهللا   محبوبی تحت رهبر»یمل ستم « حرکت یاز بقايا» سازا« حزب نهات
عدليه، و وزارت معادن و صنايع را   پالن، وزارت وزارت:  مانندیستقالل خود را حفظ کرد و چند مقام عمده دولتا

 .بدست آوردند
توسعه . عضو باال برد ١٣٠ عضو به ٧١ حزب پرداخت و تعداد آنرا از یاهللا به توسعه کميته مرکز همچنان نجيب 

 تاثيرات ی مصالحه ملی تمام شد، اما افزايش آن در جهت تحقق مش هر چند بيشتر به سود جناح پرچمیکميته مرکز
 به روحانيون و حمايت ی و معنویتوجه به اماکن مقدسه و اعمار مساجد جديد و دادن امتيازات ماد.  ببار نياوردیمثب

 مواد ی تعديل برخ،ی دست راستی تشکيل احزاب سياس،ی فرهنگیها ها و کانون  ايجاد انجمن،یاز متشبثين خصوص
 هموار ساختن زمينه تحقق یاهللا برا  و غيره از اقدامات مهم دکتر نجيب١٣۶٩ از طريق لويه جرگه یقانون اساس

 در حکومت فقط و فقط ی از وزيران غيرحزبی و جادادن تعدادی تعيين صدراعظم غيرحزبی بود و حتی ملیآشت یمش
 در اين ی نيز گامیتاسيس پوهنتون تحقيقات اسالم. گرفت صورت ی مل یآشت  ی نيل به تحقق مشیبه همين منظور يعن

 . راستا بود
 ی بلکه مورد انتقاد شديد و حتشد، یاهللا از جانب هواخواهان کارمل نه تنها تائيد نم  دکتر نجيب»ی مل ی آشتیمش«اما  

 از هواخواهان یخ به تفتيش عقايد درون حزب پرداخت و بریاهللا بار  به همين دليل نجيب. تخريب قرار ميگرفت
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 دست آنها را کوتاه نمود ی و از وظايف مهم دولتی بازشناسدند، او را تأئيد نکرده بویمل  مصالحه یکارمل را که مش
 از ی عميقۀاين برخورد در. کارمل هم دريغ نورزيد  برادر ببرک یبريال  ساختن آنها بشمول محمودی از زندانیو حت

 .و هواخواهان کارمل ايجاد کرد ميان رئيس جمهور یتنفر و بدبين
.  مستقالنه دفاع نمايدی از حاکميت رژيم انقالبیبايست  یاهللا م   از کشور دولت نجيبی شوروی با خروج قوا-٣ 

چنانکه کمربند .  در اطراف شهرها ايجاد کردی مستحکمی دفاعیبندها بنابرين دولت به تحکيم شهرها پرداخت و کمر
  :ودر بيانيه ای گفت. توسعه بخشيدتر کيلوم۶٠کيلومتر وسعت داشت به  ٣٠ شهر کابل را که یدفاع

 و صلح و آرامش مردم ی که ضامن سعادت و خوشبختی ملۀ مصالحیما يک قدم هم از مش !  همو طنان عزيز«
 که خواسته باشد حاضر و آماده یما با مخالفين در هر سطح و سويه که باشد و هر کجاي .ماست عدول نميکنيم

 خويش از دفاع ی به ياد داشته باشند که يک قدم هم از موضع اصولیول.  يم به مذاکره و مفاهمه بنشينيمهست
  ». خويش نيز به عقب نخواهيم رفتیمشروع، دفاع از وطن، صلح ونواميس مل

آباد مورد   شهر جالل١٣۶٧حوت  ١۶ مطابق ١٩٨٩مارچ  ٧ دقيقا بتاريخ ،یروز پس از خروج قشون شورو ٢٠  
هزار مجاهد مسلح که  ۵٢ مورد هجوم ی دولتتي مامور امنیهزار مجاهد مسلح  و بروايت جالل بايان  ۴٠جوم شديده

 و ی الجزاير،ی اعراب سودانی ي  ميگرديد بشمول عدهکمال پاکستان حمايت و اینظام ١٨ و ١١ یها از طرف فرقه
 ی دولت و اردویآباد، نيرومند جالل  فتح شهر موفقيت مجاهدين درعدم. واقع شدی پاکستانی اجير و ميلشایمصر

 ذيدخل، حل یها و از آن تاريخ به بعد پاکستان و امريکا و ساير کشور. افغانستان را در ميان مردم برجسته ساخت
  ."  آن را گوشتزد کردندی ناممکن و راه سياسیمعضله افغانستان را از طريق نظام

 نکات را نياما متعجم که شما ا،کندي او داللت میاسي ستي ودرابي نج  داکترتي همه نکات به نفع حاکمنيتذکرا
 یبدبختافغانستان و در بحران یتي مسئولچگونهي اهللا هبي که نجشدي از زبان من گفته مديخواهي منکهي ااي ودينخوانده ا
  .ست نبوده اني که چنین نداشته است، در حالآ مردم یوآوارگ

 به گذشتۀ حاکميت حزب دموکراتيک خلق نگاه کرد واشتباهات آنرا بدون حب وبغض بايد اکنون با چشم بازاستاد،  
مردم سرکوب درحاليکه از طريق چند سال بعد از تجاوزبرافغانستان، شورويها پرواضح است که . شخصی برشمرد

تا سياست ميدهد دستوريا مشوره  براى حزب اتوريته و اعتبار بدست آورد، به حزب ستدر قراء و قصبات ميخوا
دست بکار ميشود » خاد« حزب بوسيله سازمان جاسوسى .را بکار گيرد) تفرقه بينداز و حکومت کن(کهنه انگليسى 

نشيند و يکى از قوماندانان   بزودى اين سياست به ثمر مي.و بجلب و جذب قوماندانان تنظيمهاى مخالف مى پردازد
حاضر به تغيير جهت ميگردد و ، اچکزائى را رهبرى کرده بودکه پنج سال اقوام» عصمت مسلم«جهادى قندهار بنام 

امتيازات فراوانى بشمول جنرالى و کنترول راه قندهار سپين بولدک وگرفتن باج راهدارى از تجار آن نواحى را 
کمى بعد از آن در هرات گروه جهادى داود جوان و سيدمحمد به دولت پيوستند . ازحزب دموکراتيک خلق بدست آورد

هاى مجلل داده شد تا به عياشى بپردازند و قصرصاحب مليونها پول شدند و درمرکز هرات و شهر کابل براى آنها و 
 روند پيوستن قوماندانان با گروه هاى تحت فرمان شان به دولت از .در عمليات برضد اپوزيسيون شرکت ورزند

» خاد«در عين حال . و زياد تر نشان داده ميشدطريق رسانه گروهى ابعاد گسترده داشت و تعداد آن هر روز، زياد 
دست به ايجاد گروه هاى قومى و دفاع خودى از اقوام مختلف زد وهريک از اين گروه ها را باپول و سالح هاى 

 . مخرب مجهز ساخت و آنها را در مقابله با اقوام ديگر در داخل کشور بجنگ و خون ريزى تشويق ميکرد
ى، مليشه هاى ازبک تحت قوماندانى جنرال دوسُتم بود که بهر جايى روى مى آوردند، يکى از اين گروه هاى قوم

دولت ازاين گروه در مناطق پشتون نشين جنوب و جنوب غربى . بيدريغانه آدم ميکشتند و ازکشته پشته ميساختند
اره و تاجيک و غيره گروه هاى ديگرى از اقوام پشتون و بلوچ و نورستانى و هز. وشرقى کشوربسيار استفاده کرد
متشکل از مردم ازبک ، در روز روشن و در زير » گلم جمع«م، گروه معروف به نيز وجود داشت که بعد از دوسُت

ريش حزب دموکراتيک خلق ،مردم را در شهرکابل غارت ميکردند و هرگز از اعمال شان بازخواستى صورت 
  . نميگرفت

 هيال گتواني مبي از داکتر نجی، وليست نهي داشتند گالینيود برتر ب وخی وکارمل که هردو جنون قدرت طلبنيازام
 عزت ی و بی سرکوبی دوستم برای داد که گلم جمع هاتي رهبردراک  پشتون چطوررضائکيکرد که به عنوان 

 ی وننگرهاروغزناي  زابل، پکتیشتونها در حق پاستي سنيساختن مردم پرغرور قندهار فرستاده شوند،وبعد ا
تقويت  افغانستان في اقوام شراني در می قومیدشمنتا  د کشوراعمال گردني نقاط پشتون نشگري  ولوگر وددانيوم
 شبی مهمان يکی از خوانين تهيکوشهر قصه کرد که در ميسال قبل به پاکستان رفته بود، براسه  که مزاده ابرادر. دوش

 یول": گفتي که مدمي، شنرکردهي اهللا فبيکتور نج را بردی مرمني نخست مدعی بود کهی از زبان کسقندهار بودم و
 بيداکتر نجيعنی "(ژل؟ي راولدپاره عزت کولو ی د بانوي دکندهاری  زموژ عزت ته ونه کتل او گلم جمانبيداکتر نج

 )  فرستاد؟اني عزت ساختن قندهاری بی وگلم جمع ها را براديچرا به عزت ما ند
ا تفرقه اندازى ميخواست مردم را بجان هم بيندازد، خودش نيز دچار رژيم حزب دموکراتيک خلق همانگونه که ب

کمتر از حمالت مجاهدين زيان آور و هللا تفرقه شد و فراکسيون بازى در داخل حزب مذکور براى حکومت نجيب ا
 نمونه يى از اين تفرقه و فراکسيون بازى ١٩٩٠در سال ) وزير دفاع رژيم(چنانکه کودتاى تنى . خطرناک نبود
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 تفرقه هاى ستيزه جويانه ديگر ازهمان آغاز اقتدار حزب دموکراتيک خلق ميان .اخلى حزب دموکراتيک خلق بودد
نوشته » جنگ درافغانستان« به استنادکتاب .در صفوف حزب رخنه کرده بودهللا  امين و نجيب ا-کارمل  -تره کى 

کشاکش هاى گروه هاى خلق و پرچم در  «:ميالدى ١٩٩١گروهى از دانشمندان انستيتوت تاريخ نظامى روسيه در 
ستيز فراکسيونى درحزب روى آن ميچرخيدکه . درون حزب زيان بزرگ وجبران ناپذيرى به انقالب رسانيد

هردوشاخه ميخواستند با واگذارى شمار هرچه بيشترکرسيها براى نمايندگان فراکسيون خود در کليه سطوح اپارات 
اين کار به آن منجر گرديدکه در بسيارى از . مواضع خود را تحکيم نمايند دولتى ، اقتصادى و نظامى -حزبى 

اين امر . .. کرسيهاى وزنين عناصر بى صالحيت و در بسا موارد بى کياست و حتى آلوده و ناشايسته گماشته شوند
نهاى نظامى ميان ارگا. منجر به رويائى يک نهاد با نهاد ديگرو فراخ شدن درز ميان صفوف و رهبرى حزب گرديد
خواستهاى شخصى ....به گونه مثال وزارت داخله و وزارت امنيت دولتى خبرى از همنوايى و هماهنگى نبود

و پيوندهاى خانوادگى، خويشاوندى و خاندانى برانتظام حزبى وبر » رقيق بارگى«رهبران، فروگذاشتهاى آنان، 
فته بود و در نتيجه آن حزب با کردارهاى خود از اصول سنتراليسم دموکراتيک چيره شد و سراپاى حزب را فراگر

همدردى بخش بيشتر توده ها محروم گرديد و اتوريته خود را با نيروى اسلحه حفظ ميکردکه در واقع به يک نيروى 
جنگ درافغانستان، نوشته دکتورتاريخ سرهنگ پيکف : رک(» .خود کامه و ديکتاتورى نظامى مبدل گرديده بود

 )٢٧٨عزيز آريانفر،صوديگران، ترجمه 
، تفرقه هاى زبانى وقومى حتى در سطح دفتر سياسى حزب هللا  اين کشمکشهاى درون حزبى،در عهد نجيب اۀدر ادام

ميان گروه محمد اسلم وطنجار، پاکتين ومحمد رفيع از يکسو و دسته فريد احمد مزدک و نجم الدين کاويانى و 
 در روند همين تفرقه اندازى يکى .ومى مثال ديگر اين تفرقه استعبدالوکيل از سوى ديگربصورت پرخاش هاى تند ق

دوستم دليل اين کار را عدم رعايت . ، به مخالفين رژيم يعنى احمدشاه مسعود بودنتايج مهم آن پيوستن جنرال دوستماز 
و هللا  ازنجيب ادر دادن پستها و مقامهاى دولتى وانمود کرد، اما اين بريدن دوستمهللا حقوق مليتها از جانب نجيب ا

 پيوستن .پيوستن او به مخالفين ايديولوژيک حزب، جزئى از ثمرات سياست تفرقه انداز و حکومت کن حزب بود
 بر اثر سقوط مزار .دوستم به احمدشاه مسعود بسرعت باعث سقوط مزارشريف بدست نيروهاى مجاهدين گرديد

 با سقوط کابل .ائتالفى با قاعده وسيع استعفا نمود از مقام خود به نفع حکومت ١٩٩٢ مارچ ١٨در هللا شريف نجيب ا
 اپريل حزب دموکراتيک خلق مجددًا دچار انشعاب وبطورعلنى گروه خلق در الجاء و حمايت گلبدين حکمتيار ٢٥در 

  .وگروه پرچم در تحت حمايت احمدشاه مسعود قرار گرفت و اردو و قواى مسلح کشور نيز براى دايم منحل گرديد
 اسالمى پس از قدرت يابى ، ناتوان تر از آن ثابت شدند که از مرض تفرقه هاى قومى وزبانى بدور باشند تنظيم هاى

با تمام تالش هايى که به کار بردند تا از اسالم وشعار بلکه .و حکومتى مطابق ادعا و شعار هاى اسالمى بر پاکنند
براى قطعه قوميت وزبان اين از، نتوانستند هاى اسالمى براى پوشانيدن خصلت هاى قومگرائى شان سود گيرند

   .استفاده نکنند، دن به کرسى قدرت و يا نگهداشت آنرسي
 عامل سقوط آن حزب،پس از" تفرقه بينداز وحکومت کن" تاثيرات سياست:   اثبات کردکهبدينسان جريان حوادث

 ارشد حزب یوکدرهاگرچه رجال با سقوط رژيم  .افغانستان بوده استخونباربعدی در اساسى در تداوم حوادث 
 صفوف  صورت گرفت که دفاع کابلی در حق مردم بی بزرگ ونابخشودنیروند، اما جفاتوانستند از کشور بدر

 واهرن زن ودختر وخا صدها وهزاری جهادیمهاي تنظتي، تا آنچا که در حاکمازآن بی بهره نماندند زينمذکورحزب 
 به اسارت درآمدند ، ی جهادیمهايبودند از کشور فرار کنند، توسط تنظ خلق که نتوانسته کي حزب دموکراتیاعضا
 شش انچه ی هاخيبرفرق مردان شان م.  جاده ها انداخته شدی زنان قطع ونعش آنان لخت وبرهنه بر رویپستانها
نان درحق همچ دفاع کابل وی وبگناهي در حق مردم بودکه نبیهايوچه بسا ناروائ.  شدنددهي شد وزنده شکم دردهيکوب

    انجام داده نشد؟اتيصفوف حزب دروال
اين همه کشتارها وناروائی ها وفاجعه های بی نظيرتاريخی در کشورما ثمرۀ نفاق افگنی وبجان هم اندازی ودشمنی 
های قومی وزبانی ومذهبی ای بود که متاسفانه به مشورت روسها از سوی حزب ونيز از سوی کشورهای همسايه در 

 .انستان دامن زده شدبين مردم افغ
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