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 ۰۱/۰۱/۲۰۱۷          دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 «ح د خ ا»پنجاه و دو سال بعد از تأسیس 
 

جریان »پنجاه و دو سال قبل در چنین یک روز،  ه ش. ۱۳۹۵جدی  ۱۱م است. ۲۰۱۷امروز اول جنوری 
بر اساس اسناد و تأسیس گردیده است.  ،یا "حزب دیموکراتیک خلق افغانستان"« خلق افغانستان دیموکراتیک

جدی  ۱۱، مطابق ۰۱/۰۱/۱۹۶۵ بتأریخ تأریخ تدویر "کنگرۀ" آن سازمان اظهارات رهبران این سازمان سیاسی،
 ب "ببرک کارمل"،آن حز ، بنام منشی عمومی درین حزب ،۱)کارت عضویت شماره  یاد شده است.ه ش،  ۱۳۴۳

 گفتهه ش  ۱۳۴۱ مطابق سال ،تا جایی که صفحۀ اخبار به حافظه مانده است به چاپ رسیده است،م ۱۹۸۰در سال 
. چنین نتیجه گرفته شده می تواند، که حلقات و محافلی که روی مسائل سیاسی، به مباحثه می نشسته اند، شده است

 (.دوجود داشته بوده باشو هدف  جریانهمچو  باید  ،قبل از اعالن رسمی تأسیس
 

در زمان  در حقیقت، آنطوری که رهبران آن، اظهار داشته اند، به نسبت اینکه، بعد از "اعالن دیموکراسی"
"، ۀ آن، وعده های "آزادی های سیاسی" بگوش می رسیده است، اما از جانب حاکمیت و "پارلمان دو مجلسسلطنت

، وجود نداشته است، بناًء برای اینکه از جانب حاکمیت فعالیت ده و توشیح شدهتصویب ش تا "آنزمان"، قانون احزاب
نام داده  "جریان"  این سازمان سیاسی، که هدف تأسیس یک حزب بوده است، یر قانونی مهر نخورد، عنوانغ آنها،

 .اند
 

حرکت را براه انداخته است، اینکه این حزب، با چه کیفیت "پروگرام سیاسی" و به "پیروی از کدام آیدیالوژی" این 
موضوع اصلی این مقاله را تشکیل نمی دهد، زیرا در حال حاضر اسناد کافی در اختیار نویسنده وحود ندارد، که 
بتواند بطور جامع، یک سند تأریخی بعنوان هویت سیاسی برای این سازمان تهیه کند. بدون تردید می توان گفت، که 

که بحیث یک کشور رو به انکشاف، به حساب می آمده است، و  ،ماعی آنوقت کشوراین سازمان، بنابر ترکیب اجت
در قطار کشور های "کمترین" انکشاف یافتۀ جهان، آنهم در پائین ترین گروپ قرار داشته است، از حلقات و 

یست کشور پیروان افکار و اندیشه های مختلف، تشکیل یافته است. )در اسناد سازمان ملل متحد، این کشور در ل
 های کمترین انکشاف یافته، از پائین از مقام پنجم تا هفتم، در طی ده های طوالنی نوسان نشان می داده است.(

 

ً با سابقۀ معلوماتی و مفکوره، از دوران  در تشکل اولی این حزب و یا سازمان، اعضای رهبری آن، عمدتا
سیاسی، نمایندگی می نموده اند. البته وضعیت  –ی "مشروطه خواهان" تا "ویښ ځلمیان" و غیره حرکات اجتماع

، بوجود آمده است و تقسیم جهان به دو قطب قدرت، در تحت تأثیر فضای جدیدی که بعد از "جنگ دوم جهانی"
 "جنگ سرد"، صورت گرفته است، می تواند بر جهتگیری فکری آنها هم بی اثر نبوده باشد.

 

"چپ  ، به آن حرکت، یک حرکتمی تواناست، که  ملی بوده سیاسی یک حرکت «جریان»، این اما در مجموع 
و یا  اینگلز" –می تواند، افراد متفرق با تمایل به مطالعات آثار "مارکس بازهم  یاد کرد، که البتهنیز  ملی"

چهره های معروف بین المللی، که در مبارزه با "استعمار" و "انحصارات ر آثا "ماوتسیدون" وغیره، بشمول
وجود داشته  آن جریان و یا حزب، ایداری غرب" و "امپریالیزم"، شهرت کسب نموده بودند، نیز در صفوفسرم

 د.نبوده باش
 

در مجموع می توان این "جریان" را مانند گروپ های بی حساب دیگر، بحیث یک "حرکت چپ" در داخل کشور 
بخش عمدۀ در  ."ضدیت با حاکمیت فیودالی ..." در بخش عمدۀ توجه آن حزب قرار داشته است .محسوب نمود

پاین مضرورت "اصالحات ارضی" و "کاز  ، در جملۀ موضوعات "پروگرام" آن،می توانسمتگیری تبلیغاتی 
اهان تشکیل . در آغاز "دیموکراسی"، خوشامل نموده بودند ،سیاست داخلی بخش در، که یاد کردسوادآموزی" 

، این سازمان می گذرد از تأسیس سازمان چیزی کمتر از دو سال قتیو "جبهۀ ملی" و "دیموکراسی ملی" بوده است.
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که در حقیقت ممکن رقابت های اشخاص نیز نقش داشته بوده باشد،  ،بنابر اختالفات درونی بر سر "سمتگیری" آینده
 با انشعابات، پی در پی روبرو می گردد. 

 

"جریان دیموکراتیک افغانستان )خلقی ها(" و دیگر آن، "جریان  یکی "انشعابی"، ۀعمد مله، دو گروپدر ج
در حقیقت، به ارتباط دو جریده، بنام قابل ذکر است. این دو گروپ  دیموکراتیک خلق افغانستان )پرچمی ها("

اول، بنام  بعد از اینکه "جریده"  د."پرچم" ورد زبان عام و خاص شده ان "خلق" )با انتخاب رنگ سرخ در نام(  و
، بنام بوسیلۀ ارگان نشراتی دومی، گروپ "انشعابی" دیگر آن، ه استبعد از نشر، ممنوع اعالن گردید"خلق" 

، ادامه داده است. حال بدون اینکه روی اختالفات این دو گروپ حزبی آن به نشر افکار ،"پرچم"، با رنگ "سیاه"
که نتنها این دو گروپ یاد شده، بلکه تمام گروپ های دیگر هم، در زمان سلطنت،  توجه نمود مکث صورت گیرد،
 ؟اندبوده  ،برای آیندۀ سیاسی در کشور ها، دارای چه سمتگیری

 

سازمان های دیگر، در تحت نفوذ و تأثیر  چنان از جانب دیگر هم الزم است تا دیده شود که این سازمان و هم
تحلیل به انکشافات بین المللی، چه افکاری داشته اند؟ تفصیل درینجا نمی گنجد، اما سؤالی است که ضرورت 

سیاست هر یک از تشکل های یاد شده، محسوس است، تا دیده شود که آن نسل، در رابطه با کشور ما، هم در 
نقش آن همه حلقات در  هم در رابطه با مناسبات خارجی کشور، چه می خواسته اند؟مناسبات همه جانبۀ داخلی و  

بحران اخیر، با وزنه های مختلف سهیم بوده اند. وقتی بخواهیم به حل سیاسی برای وطن دست یابیم، باید در عمل و 
 هدف قبلی خود ما تغییر الزم را، براه اندازیم.

 

جدید با سابقۀ رهبران آنها،  دو سمتگیری، یعنی اعالن "دیموکراسی" ،بصورت عموم در فضای سیاسی در آنوقت
که تا حدی، "چهره های" نسبتاً مغشوش را هم، از خود نشان  ،"چپ" و "راست" تشکل یافته است در گذشته، بنام

 می داده اند.
 

سال قبل از "تدوین قانون قریب ده به فاصلۀ زمانی  و هم چنان ده سال قبل از  تأسیس این جریان،حال به مرحلۀ 
ده سال بعد از "ختم جنگ دوم جهانی"، مختصراً نظر می اندازیم.   بشمول، اخیر در دوران سلطنت اساسی" جدید

دو دولت، تحت نام "مذهب" تقسیم می گردد. پاکستان بعنوان  به تحت تسلط استعمار، م، نیم قارۀ هند،۱۹۴۷در سال 
انستان، ایجاد می گردد. در قلمرو ای  که قبالً "دولت پادشاهی افغانستان"، با آن "جانشین استعمار" در سرحدات افغ

داشته است. مسایل نا حل قدرت استعماری برتانوی )"هند برتانوی"(، که زادۀ سیاست استعمار برتانوی بوده است، 
های جنگی قبایلی"، با  استعمار انگلیس در آخرین مراحل قبل از خروج قوای اشغالگر آن، بطور نمونه از "قوت

تفاده از احساسات اس
در  "مذهبی" مردم،

 تحت نام "اسالم"، در
"جنگ کشمیر"، بنفع 
"پاکستان امروزی" کار 
می گیرد وقسمتی از 

توسط همین  کشمیر
قوای قبایلی، برای 

تسخیر  ،پاکستان بعدی
 می گردد.

 

"تقسیم کشمیر"، تا همین 
امروز، بعنوان نقطۀ 
خطر بزرگ، در برابر 

منطقه و صلح و امنیت 
جهان نیز شناخته می 

  شود.
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حال بدون اینکه کدام بحث "جدالی" براه انداخته شود، این سؤال که چند سال قبل نیز مطرح شده است، بار دیگر 
چرا، مناطق آنطرف خط "دیورند" را تحت تصرف  قبایلی" تواند، که آن "قوای جنگیدرینجا هم مطرح گردیده می 

خود نیآورده اند، و "پیوستن دوبارۀ" آن قلمروها را، با "پادشاهی افغانستان" نخواسته اند؟ در آنزمان انگیزه ها را 
کی تحریک و کنترول می نموده است؟ به ارتباط موقف "ملی"، گروه های مختلف، در تحت تأثیر حوادث مختلف، 

دیموکراتیک وضعگیری نموده اند. آنچه تا اکنون روشن است، اعضای جریان "سیاسی" یاد شده، یعنی "حزب م
نستان" و هم در بارۀ "ریفرم های دورۀ اعنوان شامل گردیده است، در رابطه با "استقالل افغ خلق افغانستان" که در

ی از موضوعات بی شمار دیگر، "ضدیت" آن امانی" موقف مشخص حمایوی و ملی داشته اند و حال هم دارند. یک
ضدیت در جمله "تشکل سیاسی"، با مخالفان و "رقبای سیاسی" و "آیدیالوژیکی" آن، قابل ذکر است که می توان 

 نامید. ، "روحانیون عقبگرا" اناستبداد و همکار انمتنفذین محلی" حامی"آنرا، با 
 

شامل بحث های سایر آزادیخواهان و طرفداران "مدرنیزم" در  در دوران قبل از تشکیل این جریان، چنین افکار 
م، فضای "جنگ سرد" در ۱۹۴۷ درست در سال"ختم جنگ دوم جهانی"،  از بعد "دوران امانی" نیز بوده است.

در عین زمان مصادف با "تقسیم" نیم قارۀ  تسلط می یابد. این انکشاف در مناسبات بین المللی، مناسبات بین المللی،
در مناسبات بین الدول، دولت "پادشاهی افغانستان" از  .هند و تأسیس دو "دولت"، "هندوستان" و "پاکستان" می باشد

حد اعظمی  جدید، در مناسبات با آن دو قطب "قدرت بزرگ" .سیاست، "بی طرفی مثبت" پیروی می نموده است
از "اتحاد شوروی" حاصل می داشته است، در حالیکه کشور های غربی از نگاه اقتصادی و کمک های انکشافی را 

 پیشرفت های علم و تخنیک، نسبت به "شرق" پیشقدم بوده اند. 
که از نظر می گذرانیم  درین ارتباط، نقل قولی را از زبان صدراعظم زمان پادشاهی، "سردار محمد داوود خان" 

، بعد از جمله "پاکستان" و « پشتونستان»موضوع  در رابطه با داده اند وانجام  به لندن سفر رسمی م،۱۹۶۱در سال
 چنین گفته اند: دیده می شود،   ای که قسمتی از سطر اخیر صحبت با مقامات برتانوی

 

  به ادامه هم چنان می خوانیم:
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تأسیس، "جریان دیموکراتیک خلق ..."، انجام قابل توجه بوده می تواند، که این سفر، قریب "چهار سال" قبل از 
یافته است. دولت افغانستان، یک موضعگیری سیاسی داشته است. در جمالت بعدی، در جواب به سؤاالت 

  ژورنالیستان غربی، صدر اعظم دولت پادشاهی افغانستان، در همان سفر لندن، هم چنان گفته اند:

 
لت پادشاهی" افغانستان، می توان در "لینک" های ذیل، که در رابطه با تفصیل بیشتر را، در رابطه با سیاست "دو

 سفر رسمی، صدراعظم پادشاهی، ترتیب یافته است، مشاهده نمائید: 
 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/yosufi_ma_didare_rasmi_sardar_daoudkhan_01.pdf-http://www.afghan 
 

F/yosufi_ma_didare_rasmi_sardar_daoudkhan_02.pdfgerman.net/upload/Tahlilha_PD-http://www.afghan 
 

، می توان از را "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی" بین دولت "پادشاهی افغانستان" و عمق و وسعت روابط
اظهارات مقامات رسمی دولت افغانستان، در سال های قبل از تأسیس "حزب دیموکراتیک خلق افغانستان )حزب 

نیز درک نمود. از جانب دیگر، می توان خطوط کلی روابط همه جانبه بین دو  ،زحمتکشان(" طبقۀ کارگر و همه
م، بخصوص بعد از "عقد" توافقنامه ها و منجمله، بعد از اولین سفر ۱۹۴۵دولت همجوار را در سالهای بعد از 

ه بعد ازدیدار مشاهده نمود، کم  ۱۹۵۷در سال  رسمی "پادشاه" به "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی"
م انجام یافته است. این سال مصادف با زمانی است، که ۱۹۵۵"خروسچف" و "بولگانین" از افغانستان در سال 

تسلیح هت جتالش های دولت "پادشاهی" افغانستان، برای جلب کمک های انکشافی و بخصوص در ساحۀ "نظامی"، 
" و هم چنان بسر اافغانستان با سالح های غربی، در قدم اول از "ایاالت متحدۀ امریک «ملی اردوی»تجهیز و 

 جواب منفی بدست می آورد. رسانیدن تعلیمات الزم، برای افسران اردوی افغانستان، در آنکشور ها،
 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_rawabet_afghan_shorawi.pdf-http://www.afghan 
 

ار سال بعد، بفعالیت آغاز " قریب "چهدیموکراتیک خلق ... در جملۀ تمام "جنبش های بعدی"،  وقتی این "جریان
ممکن است در تحت تأثیر  کشور های خارجی، بحیث سازمان سیاسی، در مناسبات با اعضای آن می نماید،

نموده  حاصل"شوروی" های معینی را نسبت به سیاست خوشبینی  و ،قرار گرفته باشند نیز اظهارات مقامات دولتی
ارزان تر و هم چنان، زندگی کارشناسان و  در مقایسه با غرب، پروژه های "شوروی"در قدم اول، باشند. زیرا 

اتباع آنکشور در افغانستان، ساده و بدون نوکر و خدمه دیده می شده است. در حالیکه متخصصان غربی، عالوه بر 
بلند شیوۀ زندگی در خانه های "مجلل"، نوکر و آشپر و سایر خدمتگاران در اختیار داشته اند، که در پهلوی معاش 

بار  ،پروژه های آنها اضافی مصارف هم چنان بر در بازار های افغانستان،سواری های غربی ها، اسپ  اسعاری،
اعضای "ح.د.خ.ا" در سالهای قبل از "کودتای"  رابطه با "اتحاد شوروی"، اگر در است. گذاشتهمی  تر سنگین

نین یک تمایل کافی چمین دالیل هم شامل بوده باشد. ، ممکن هاند نمودهمی  نظر خوشبینی و طرفداری ابراز ، باثور
اظهارات  ممکن ، کههم محسوس استاحتمال ریان، نسبت "کمونیست" داده شود. این جنبوده است، تا به این 

ی اعضای "ح.د.خ.ا. " افغانستان، خوشبین ، در تقویتهم چنان در مراسم مختلف، صدراعظم دولت پادشاهی وقت،
 د.باش اثر گذاشته "شوروی"بسوی 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

روز "پشتونستان" را تجلیل می نموده اند، آنرا یک اصل  بطور مثال چنانچه این دو جناح "حزبی" بعداً همه ساله،
ملی می دانسته اند. در همۀ چنین گردهمآئی ها، "میتنگ ها" و "تظاهرات" از "حق تعیین سرنوشت پشتون ها و 

می نموده اند. در حمایت از چنین موقف، که یک موضعگیری ملی و بلوچ ها" در "آنطرف خط دیورند" حمایت 
تا جائی که به نویسنده معلوم  ضد استعماری بوده است، دولت حاکم آنزمان هم چنان، بطور روشن برین جریان،

 البته این احتمال هم وجود داشته  بوده می تواند، که انتخاب رنگ سرخ از "مهر کمونیستی" نگذاشته است. است،
 یاد شدهطرف آنها، برای "نشریه" و یا "بیرق ها" و "تکه های شعار"، از جانب مخالفین آنها، بعنوان "کمونیست" 

 در حالیکه صاحبنظران می گویند، که "رنگ سرخ"، تنها " یک "رنگ" نیست. د.نباش
 

منابع خارجی، در رابطه با  حال بر می گردیم به دورۀ ده سال قبل از تأسیس این جریان. این نویسنده تا بحال، از
م، انتشار یافته ۱۹۵۵اوضاع کشور، فقط در آرشیف "شپیگل" چاپ آلمان، گزارشی را دریافته است، که در سال 

 است، در گزارشات بعدی هم، نشرات خارجی و بخصوص "شپیگل" و "شترن" معلومات جمع آوری شده است.
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، "حلقات متنفذین محلی و روحانیون عقبگرا"، قرار داشته اند، که بعنوان در مواضع دشمن در مقابل آن "جنبش" 

، "جوانان مسلمان افغانستان" و بعداً "حزب اسالمی افغانستان ..." در نیمۀ دوم دهۀ شصت و نیمۀ اول سخنگوی آنها
"دهۀ هفتاد" قد علم نموده اند. تا اکنون موقف "ملی" این گروپ های "متنفذ" در رابطه با "تشکیل پاکستان"، به 

لطنت" در افغانستان، این گروه های مذهبی در ارتباط "میراث استعمار، "روشن" بیان نمی گردد. بعد از سقوط "س
هم  "شیعه"سازمان های  کامالً در حمایت از پاکستان و ، تنظیم های "سنی"تحت هویت "سنی" و"شیعه"، بدون شک

و می  حرکت می نمودهایران قرار گرفته اند، که از نگاه "ملی" هر دو در مواضع ضد ملی   کامالً در حمایت
 نمایند.

 

آنها، این دو جناح "حزب دیموکراتیک خلق افغانستان" در مخالفت با رژیم های حاکم در پاکستان و ایران برخالف 
 "جنگ ویتنام" قرار داشته اند. در عین حال، این حزب از جنبش "آزادیبخش تداوم و هم چنان در مخالفت با

 است. حمایت می نمودهالتین"، ، جنبش های "آزادیبخش ملی" دیگر در آسیا، افریقا و امریکای "فلسطین"
 

سال، بعد از تأسیس آن، از طریق "کودتا"، قدرت سیاسی را در دست می گیرد و  ۱۳این جریان و یا "حزب" قریب 
"قدرت دولت مرکزی" را دست داشته است، که بنابر مداخالت و رقابت های خارجی،  ،سال ۱۴مدت کمتر از 

 سپری نموده اند. متداوم یم" در جنگاعضای آن، تمام زمان را الی "سقوط رژ
 

 درین جنگ این حزب هم هزاران عضو و تعداد بی حساب، حامیان خود را 
درین از دست داده است. توطئه های رنگا رنگ خونین هم علیه این حزب، 

امر  این حزب در واقعیت .شهرت یافته است دونیم دهه به "راز های آشکارا"
ی بی توطئه ها .حضور ندارد کشور، سیاسیصحنۀ  ببعد در م۱۹۹۲سال از

بکلی افشاء گردیده است. اگر رهبران آن، به نسبت  حزب، این علیه ،شمار
، در شرایط های "همبستگی بین المللی" و روابط با "شوروی" موضعگیری

در کشور گردیده است،  شوروی"، که باعث "حضور" قوای  "جنگ سرد"،
د، حال اینک بیش از یک و نیم دهه است، نمورد تقبیح و اهانت قرار می گیر

"شوروی"، با متحدان آن در  ، مخالفکه قوای "قطب" آنوقت قدرت بزرگ
 د.نکشور ما، حضور دار

 

از کابل توجه  نمائید  ، "اندریو نارت"، ""بی بی سی گزارشگر م،۲۰۰۵اپریل  ۶مؤرخ  به عنوان گزارشدرینجا، 
در مقدمۀ گزارش می خوانیم:   «.زلمی خلیلزاد: "ویسرای" افغان»است:  بدست نشر سپرده که تصاویر زیادی هم

نقش بزرگ و مؤثر در پروسۀ انتقالی در افغانستان  م، سفیر ایاالت متحده در کابل،۲۰۰۳زلمی خلیلزاد، از سال "
  "داشته است.
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چنان زیاد بوده است، ": نفوذ و قدرت او "سفیر خلیلزاد"، بیان می دارد، کهدر متن گزارش در جایی در بارۀ نفوذ 
که در تفویض مقام گاه گاه تفکیک شده نمی توانست، که آیا در نقش "ویسرا" و یا در مقام رئیس جمهور حقیقی 

 " بوده است. افغانستان
 

است... انجام نمی یافته ، ، بدون دخالت اوهیچ فیصلۀ مهم از جانب حکومت افغانستاندر جای دیگر می نویسد: "
با وسعت دخالت ایاالت متحده در افغانستان، سفیر واشنگتن بطور نا مرئی یک مهرۀ قدرتمند است... لیکن نفوذ  

گرفتاری داشته ، به نسبت تولد افغانی او که مدت طوالنی با این کشور در سالهای اشغال شوروی  آقای خلیلزاد
 " خیلی بزرگتر بوده استاست، 

 

"( در سطر های رئیس جمهور کرزی )سمت چپ( حال آزاد خواهد بود که عمل کندخوانیم: ")در پایان تصویر می 
، او هم چنان بارها به زیر سایه گرفتن حضورماه  ۱۸در مدت »نمونه  در سمت چپ تصویر، قابل دقت است:

ً او  سریعتر از آقای کرزی، ابتکارات کلیدی، نظیر پالن اخیر تقدیم رئیس جمهور کرزی متهم گردیده است. اغلبا
همواره با فریفتگی بی آزار عفو عمومی برای اعضای طالبان را، اعالن نموده است. در رابطه با چنین انتقادات، 

قبالً . حال فقط با در نظر داشت این نمونۀ مثال، آنچه «"من فقط اینجا هستم، که کمک کنم: "جواب می داده است
 سفرای مسکو مانند آنها، در اداره و کنترول فعالیت های "زمامداران" کشور ،در زمان حضور قوای "شوروی"

ید شدتدر  در افغانستان، «شوروی» حضور قوای نظامی ، در پرنسیپ تفاوت دیده نمی شود. هماجراآت داشته اند
ایاالت متحدۀ »نقش را، یگانه قدرت جهان، همان حال داشته است و هم  اثر« جنگ بر سر قدرت در کشور ما»

 امریکا" ومتحدان،  بعهده دارند.
 

حال باید دقت کرد، که چه کسی ازین رهبران، در رابطه با سرنوشت افغانستان، فارغ از شرمساری و تنفر مردم 
 همه فانۀ اینبی طربررسی علمی و همه جانبۀ اما فرق چیست، که انسان وابسته به کی باشد.  ؟کشور خواهد بود

ثبات، در حمایت و حفاظت اتباع آن، قادر و  د و یک دولت بادحل، زمانی ممکن است، که صلح در کشور برگرامر
 باشد.موجود حاضر 
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