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    رمضان بشردوست با صحبتھای عوام پسندانه ورياکاری 
              می خواھد مردم رافريب داده وآرای آنھارابدست آورد. 

  رمضان88 بشردوست88 باتلويزيون"آريانا88 انترنشنل"  دربرنامه88 خانم« سجيه» 2009  فبروری888 8 شب88 يکشنبه888 
مصاحبه ای انجام داده وروی مسايل مختلفی صحبت نمود. البته ماھيت  نشراتی اين تلويزون ھا واينکه بوسيلۀ
کدام نھادھاودولتھای ارتجاعی وامپرياليستی کمک وحمايت شده وروی کدام اھداف معين وبوسيلۀ کدام افراد
مشخص برنامه ريزی شده وچگونه واقعيت ھارامسخ وحقايق راتحريف کرده وبخورد بينندگان وشنوندگان می
دھند، مشخص بوده وازبحث مفصل روی اين موضوع دراين نوشته صرف نظرميکنم. دراينجا طرزتفکرونقطه
نظرات بشردوست رادراين مصاحبه مورد بحث قرارميدھم.  بشردوست درباره سابقه کاری وسياسی اش چنين
توضيح داد:"  بعدازختم دورۀ تحصيل درفرانسه واخذ ديپلوم دکتورابوساطت سفيرافغانستان درفرانسه که زمانی
ن درفرانسه مقررشدم.  بعد ه است، بحيث سکرترسوم سفارت افغانستا دراين کشورسمت استادی مرانيزداشت
باثرمداخله88 ام88 دراموری88 که8 بگونه88 غيرقانونی88 درسفارت88 بوسيلۀ88 شخص88 سفيرانجام88 می88 شد،88 توسط88 ھمين
ی بين ل متحد وپژوھشھا ن وزارت خارجه مراخواست وبحيث رئيس(بخش8 مل سفيرازکاربرکنارشدم.  بعدازآ
المللی)  دروزارت خارجه درکابل مقررشدم.  وبعد که دولت لياقت وکاردانی مرامmحظه نمود بحيث وزيرپmن
دردولت موقت برگزيده شدم.  بعد ازآنکه اصmحاتی رادراموروزارت پmن انجام دادم ازجمله"  موضوع لغو

"  که کارآنھابرای بازسازی کشورمفيد وموثرنبوده وپولھاراحيف وميل ميکردند؛ کرزی(رئيسNGOدوھزار
دولت)  اين اقدام مرا تائيد نکرده ومن ازوزارت استعفا دادم. بعداً درانتخابات پارلمانی شرکت کرده وبحيث وکيل
انتخاب شدم.  وچھارسال است که درمجلس شورای ملی برضد حق تلفی ھا مبارزه ميکنم واکنون خودرابرای

رياست جمھوری نامزدکرده ام".
بيننده ای ازبشردوست دربارۀ فارمول راه حل قضيه افغانستان سوال نمود ووی چنين پاسخ داد:  راه حل قضيه
افغانستان بسيارآسان است وآنطورکه کسانی  آنراغامض وپيچيده فکرمی کنند، نيست.  فقط افغانستان بيک رئيس
جمھورمتعھد،88 صادق،88 کاردان8 و�يق8 وغمخوارمردم ضرورت88 دارد،8 ديگرھمه8 چيزسربراه8 می شود8 ومن
اگردرانتخابات آينده رئيس جمھورشوم ھمه مسايل درست ميکنم. ازاين پاسخ چنين پيداست که درصورت انتخاب
بشردوست بحيث رئيس جمھوردولت دست نشانده او« معجزه»  خواھدکرد.  ھمچنان اودرمورد برخورد با گروه
ھای ميھنفروش وجانی وقاتل مردم افغانستان درطی سه دھه اخيرچنين گفت:  ازگروه ھای خلقی وپرچمی،

  نفرميرسد500جھاديھا، طالبان، دموکراتھا وشعله ايھا فقط يک درصدآنھا مجرم اند وتعدادآنھا درافغانستان به 
ومن آنھاراازدولت وقدرت حذف کرده وبه محکمه معرفی ميکنم.  �کن درمحاکمه موضوع  کشتن آنھامطرح
نيست؛زيرا من بشردوست ھستم ونه بشرکش.(يعنی ھمه گروه ھای جنايتکارخلقی وپرچمی وجھادی وطالبی
وديگرھمقطاران شان که درطی سه دھه اخيرميھن فروخته اند، صدھاھزارازمردم افغانستان را بقتل رسانده
وشنيعترين جنايات وتجاوزات  وتعدی ھا رابرعليه مردم مرتکب شده اند وکشوررادرتمام عرصه ھا ويران
کرده وجامعه راده ھا سال بعقب برده اند؛ مطمئن باشند که آقای بشردوست طرفدارکشتن جنايتکاران وقاتلين
مردم وخاينين به ميھن نيست ولوھرقدرجرم آنھا سنگين ھم باشد.  يعنی ھيچ يک ازاين قاتلين وجنايتکاران

دردولت آقای بشردوست  به جزای اعمال شنيع وضد مردمی اش نخواھد رسيد.
ه وظالمانه "  شعله ايھا"  راھم درکنارباندھای جنايتکارخلقی موضوع ديگراينکه بشردوست خيلی غيرمنصان
پرچمی،888 جھادی،8888 ناسيونال8888 شئونيستھای(افغان888 ملتی)  طالبان888 وتکنوکرات8888 ھای8888 اطراف8888 کرزی
وديگر« دموکراتھای»  تسليم طلب قرارداده است.  البته حساب آن عده ازشعله ای ھای سابق که اکنون درخدمت
ه وزارت ومعاونت وزارت ه ودردولت مزدورکرزی درطی ھفت سال اخيرب امپرياليسم وارتجاع قرارگرفت
وو�يت ورياست وغيره مقام ھای عالی دولتی رسيده اند وياآنھاييکه با بی ايمانی راه مردم رارھاکرده وراه
ً ازحساب شعله ايھای که انقياد وتسليم طلبی اختيارنموده وتmش دارند تاازاين نمد کmھی رانصيب شوند؛ قطعا
انواع شکنجه ھای وحشيانه خلقی پرچمی ھا وباداران روسی شانرا متحمل شده وبه جوخه ھای اعدام سپرده
د وياآنھاييکه درطی سه دھه درسنگرمبارزه عليه سوسيال امپرياليسم شدند �کن تسليم دشمنان خونخوارنشدن
وامپرياليسم ودولتھای مزدورودست نشانده وگروه ھای ارتجاعی نمايندگان فئوداليزم وکمپرادوريزم قرارداشته
ه ای ھای که ترک مبارزه کرده اند�کن به دشمنان مردم افغانستان کنارنيامده اند، ودارند وياآن عده ازشعل
ه است. ل کج انديشی8 ودرمنجmب ارتجاع8 قرارگرفت ه سخت درگودا ن محاسب ی بشردوست دراي جداست.  آقا
بشردوست قبل ازھرچيزبرمبنای اين نظرش ھرچه بيشترماھيت ارتجاعی فکری سياسی ومزدورمنشی اشرابه
امپرياليسم وارتجاع ثابت ميسازد.  زيرا شعله ای ھای که درطول حيات سياسی شان ازمنافع خلق وميھن دفاع
ه آزادی واستقmل8 کشورونجات8 خلق8 ازسلطه ستم8 واستثمارامپرياليسم8 وفئوداليسم8 مبارزه کرده کرده8 ودررا
ه جانھای شانراازدست داده اند ويادرزندانھای مخوف سوسيال امپرياليسم شوروی وصدھا تن آنھا دراين را
ومزدوران خلقی پرچمی اش شکنجه شده اند.  شعله ای ھای که روی مواضع ايدئولوژيک سياسی واھداف



مبارزاتی شان استوارمانده اند، نيروھای طبقاتی معينی درجامعه ودرسطح جھان عليه آنھا دشمنی کرده وبه
تبليغات سوء وگمراه کننده عليه آنھامصروف اند. زيرا شعله ايھای که برايدئولوژی وسياست انقmبی اتکاء دارند
ھرگزباامپرياليسم وارتجاع سازش نکرده ومبارزه طبقاتی وملی را بخارطردسلطه امپرياليسم واستعماروارتجاع
مزدورآنھاوتحقق اھداف شان، تشکيل دولت دموکراتيک نوين ورسيدن به استقmل وآزادی ودموکراسی مردمی،
ه ايھا ن شعل ی بااي ع ستم واستثمارادامه می دھند.  ومخالفت ودشمن ه ونابودی انوا ه ومرف اعمارجامعه عاد�ن
وباايدئولوژی وراه آنھا پيوسته ازجانب طبقات ارتجاعی وامپرياليسم صورت گرفته وخواھدگرفت.  ولی ھيچ
انسان مترقی ومستقلی ولوبا ايدئولوژی شعله ايھا مخالف ھم باشد دست به چنين ياوه سرائی ھا نزده وشعله
ی وپرچمی وجھادی وطالبی م چون خلق ی ميھن فروش وجنايتکاروآدمکش وضد مرد ايھارادرکنارگروه ھا

ومليشه ای وسازائی وغيره ازاين قماش گروه ھا قرارنمی دھد. 
موضوع ديگراينکه، بشردوست مدعی است که برخmف حکومت کرزی تحت چنين شرايطی گوياميخواھد به
مردم افغانستان خدمت کند.  اوگفت:  من دست اين ھمه جنايتکاران راازدولت کوتاه کرده وافراد درستکاررا روی

ل اخيررافقط88  ن سی سا د جنايتکارا ، تعدا ن گفتۀ بشردوست بايددقت نمودکه اواو�ً 500کارمی آورم.  اما باي
نفريادمی کند ؛ درحاليکه تعداد اين جنايت کاران وميھن فروشان خيلی بيشترازرقمی است که آقای بشردوست
محاسبه کرده است.  ثانياً، مطلب قابل تأمل ديگراينست که او نحوۀ کارخودرادرزمانی که وزيرپmن بوده بيان
نمود که ھمه مقامات وزارت اوراخلقی پرچمی، جھادی، طالبی وديگرگروه ھای ھمقماش آنھا ازاقوام مختلف
کشورتشکيل ميداده اند وبقول اوھمه افرادوطن دوست وخدمتگارمردم بودند.  اوگفت اگررئيس جمھورشوم شيوۀ
کاروزارت خودرادراين زمينه الگوقرارميدھم.ھمچنان اوتأکيد نمود که درتمام جريان سی سال اخيربغيرازاين

 نفرتصميم گيرنده درجنايات عليه مردم افغانستان ، ديگرھمه افراد اين گروه ھا درھرسطحی که قرارداشته500
اند قربانی اميال وقدرت طلبی ھای رھبران اين رژيم ھا وگروه ھا بوده اند واينھاازاين ببعد به مردم خود خدمت

ميکنند. 
 آقای بشردوست اين مسئله راناديده می گيرد که گروه ھای خلقی  پرچمی  وسايرگروه ھای مزدورروسی چون
«سازا» ، « حزب عدالت دھقانان» ، « کجا»  ، حزب اسmمی روسی وچندين حزب وگروه روسی ديگرکه درکنار
خلقی پرچمی ھا درحاکميت سھيم بودند ويکجا با ارتش باداران روسی شان درطی يک ونيم دھه حاکميت
غدارانۀ شان حدود دومليون ازمردم افغانستان رابقتل رساندند، يک ونيم مليون رامعلول ومعيوب کردند ومليون
ھا تن ديگررامجبوربفرارازکشورکردند وھزاران تن ديگررادرزندانھای مخوف تحت شکنجه ھای غيرانسانی
زجروعذاب داده ومعلول کردند.  ماشين سرکوبگردولت مزدورخاصتا بخش تشکيmت جھنمی« اگسا» ، «کام» 
و« خاد» که چندين ھزارازاين جانيان زيرتربيت وفرمان دستگاه (ک گ  ب)  مردم راشکنجه کرده وبقتل رسانده
اند ؛ ھمچنان ارتش، پوليس وسازمان ھای حزبی دولت مزدورھمه دست به کشتارھای گسترده زده وانواع
تجاوزات وجنايات راعليه مردم بيدفاع کشورمرتکب شده وبه پيمانه وسيع حقوق انسانی مردم راپايمال ونقض
کرده88 اند.اين88 ھمه88 اعمال88 جنايتکارانه88 بگونه88 سازمان88 يافته88 انجام88 شده88 است88 وحتی88 درھرواحداداری
کشورودرھرسازمان حزبی جنايتکاران خلقی پرچمی  به حکم خود افراد را دستگير، زندانی، شکنجه واعدام
ميکردند.نھادھا وافرادی که دررژيم حزب « دموکراتيک خلق»  چه بحيث تصميم گيرنده وچه بحيث مجری
اعمال جنايت کارانه بطورسازمان يافته وسيستماتيک به کشتارمردم دست زده ودراعمال شکنجه درزندانھا

وتعقيب وآزارمردم ونقض حقوق بشربطورگسترده دست داشته اند، ازاين قراراند: 
، جنرالھا، وسايرعالی رتبه ھای " اعضای کميته مرکزی حزب ازجمله وزراء واعضای«  شورای انقmبی» 
ن عمومی وزارت ن وروساومديرا ، کام وخاد»، کدرھای حزبی،معينا ه ھای جھنمی«اگسا اردووپوليس،دستگا
خانه ھا ،روسای رياست ھای مستقل وتصديھای دولتی، استادان پوھنتون ورئيسان فاکولته ھا که عضوحزب
وعضو دستگاه خادبودند، مديران عمومی معارف، مديران مکاتب وليسه ھا ودارلمعلمين ھا،واليھا، مستوفی ھا؛
مسئولين واحد ھای اداری درسراسرکشور( ولسوال، رئيس خادولسوالی، قوماندان امنيه وقوماندان بخش ارتش
وسرمعلم88 ھا88 ومعلمين88 خلقی88 پرچمی)  ھمه88 درکشتارمردم88 ودرانجام88 اعمال88 جنايتکارانۀ88 شان8 بگونه88  فاعل
مختارصmحيت داشتند که مخالفين خودراشکنجه کرده وبقتل برسانند.  اينھا ھرکدام افرادبيگناه زيادی را بدون
محاکمه فقط «بجرم» مخالفت بارژيم وقوای اشغالگرشوروی بنام« اشرار»  و«ھمکاراشرار»  تيرباران صحرائی
ه ھای ا وافسران8 فرق ن نظامی ازقوماندان8 ھ ل ميرساندند.  ماموري ه قت ن ب د ويادرزيرچکمه ھای8 شا ميکردن
عسکری تاقوماندانھای تولی وقوماندانھا وافسران  حزبی دربخش پوليس وژاندارم اينھا نيزمستقيماً دردستگيری
واعدام افراد دست با�را داشتند.  ھمچنان تشکيmت قضائی رژيم مزدورخاصتاًمحاکم اختصاصی زيرنام محاکم
وسارنوالی ھای « انقmبی»   وتشکيmت زندانھا ھمه درشکنجه ھای وحشيانه وغيرانسانی واعدام ھزاران انسان
آزادی88 خواه88 وميھندوست88 وعناصرمترقی88 دست88 داشته88 اند.  تشکيmت88 شبه88 نظامی(مليشه88 ای)  متشکل
ازعناصرجانی ، اوباش، لومپن، رھزن، فاسد وبی خاصيت که تعداد آنھا به ھزاران نفرمی رسيد بوسيلۀ رژيم
مزدورواشغالگران روسی اجيروسازمان داده شده ودرکشتاروتعذيب مردم بکارگرفتند. اينھا سخيف ترين جنايات
را ازجمله کشتاروتجاوزناموسی، اختطاف زنان وغارت اموال واخاذی وغيره جرايم را درطی سالھاعليه مردم
مرتکب شده اند.  ازجمله سرباندھای مشھورمليشه ای رشيددوستم، ملک، منصورنادری وده ھا تن ديگرازاين
جنايتکاران درمرکزوو�يات کشورازجمله قاتلين مردم افغانستان اند.  ونيزتشکيmت شبه نظامی بنام کندک ھای
قومی متشکل ازعناصرلومپن وفاسد واستفاده جو که توسط «  جبھه ملی پدروطن»  سازمان داده شده بودند. اينھا
د مليشه ھا مردم رابقتل رسانده وعليه آنھا جنايت کرده اند.  سازمانھای حزبی مانند سازمان زنان ، نيزمانن
سازمان جوانان وغيره ھمه درپيگردوگرفتاری وقتل مردم وجنايت عليه بشريت ھمکاررژيم مزدورواشغالگران
شوروی بوده ومستقيم وغيرمستقيم دراين جنايات سھيم اند. ھمچنان تھديد ولت وکوب زنان واطفال وبزرگسا�ن



ا به ن عمليات8 ھ م برنامه ھای«« فلتراسيون»   وتفتيش8 خانه8 ھاصورت8 گرفته8 است.  دراي بطورمداوم زيرنا
طوروسيع به حقوق انسانی مردم  وحيثيت آبروی آنھا تجاوزصورت گرفته است.  شبکۀ وسيعی ازشنکجه گران
وجmدان درزندانھاکه ده ھاھزارانسان بی گناه را غذاب داده وبقتل رسانده اند.  حتی دوکتوران ونرسھای خلقی
پرچمی درشفاخانه88 ھا8 ومراکزصحی8 مربوط88 به8 زندانھا8 وارتش88 وپوليس88 ودستگاه88 خادزندانی88 ھای8 مريض

رادربستربقتل رسانده اند.
 افراد وتشکيmت فوق الذکربالترتيب درواقع ھمه افراد ومراجع  تصميم گيرنده ويا مجريان قتلھا وشکنجه ھا
وديگرجنايات وتجاوزات وناقضين حقوق بشراند.  اينان شريک جرم ارتش متجاوزروسی نيزبوده اند. ونمی شود
مانند آقای بشردوست تمام اين جنايتکاران را به عدۀ تصميم گيرنده ودستوردھنده مانند ترکی ، امين، ببرک،

نجيب ا�ه ودوستم وچند چنرال ورئيس دستگاه ھای شکنجه گرخmصه کرد.
دوم-  جنايتکاران مربوط به احزاب و گروه ھای اسmمی جھادی:  اين گروه ھای ارتجاعی وجانی  تعداد شان به
بيش ازده ميرسد؛ جنايات آنھا به چند مرحله صورت گرفته است.  اول:  درشرايط شورش  ومقاومت مردم عليه
رژيم مزدوخلقی پرچمی ھا.  دوم:  دردوران جنگ مقاومت مردم افغانستان عليه اشغالگران سوسيال امپرياليست
شوروی ورژيم مزدور.  سوم:  دردوران جنگھای بين اين گروه ھای ارتجاعی درکابل برسرتسخيرقدرت دولتی. 
ھمه گروه ھای جھادی درائتmف ھای مختلف بامليشه ھای دوستم وملک ومنصورنادری وگروه ھای خلقی
پرچمی وسازائی ده ھا ھزارنفرازشھريان کابل را کشته وزخمی کردند وشنيعترين جنايات وتجاوزات راعليه
ن کرده وھمه دارائيھای دولتی ومردم راچپاول وغارت کردند.  چھارم: ، شھرکابل را ويرا م دادند ا انجا آنھ
دردوران جنگ بين گروه ھای ائتmف شمال ورژيم  طالبان. پنجم: جنايات ھمه اين گروه ھا عليه مردم درشرايط
ھفت سال اخيرکه کشوردراشغال نظامی وزيرسلطه استعماری دولت امريکا وناتو قرارد.  ھمه رھبران وھيئت
رھبری، اميران  وقوماندانھای بزرگ وسردسته ھای چريکی اين احزاب وتنظيم ھا ودسته ھای اوباش تحت
رھبری88 اين88 گروه88 ھا88 درجبھات88 جنگ88 مردم88 ازھمان88 ابتدای88 شورش88 وقيام88 مردم88 افغانستان88 عليه88 دولت
ه حمايت اشغالگران امريکانی وناتوجنايات بيشماری ازقتل ا امروزب ن شوروی وت مزدورکرملين واشغالگرا
وتجاوزناموسی وسرقت انجام داده واموال دولتی  واموال ودارائيھای مردم رادردھات وشھرھا غصب کرده
ا تصميم8 گيرنده ه ي ن جنايتکاران8 ک د اي ه اند.  تعدا م ضد بشری رامرتکب8 شد ودرموردزيادی8 جنايت8 وجراي
ودستوردھنده بوده اندوھستند ويا خود بالفعل دراين جنايات دست داشته اند بسيارزياداست.  ھمه اين گروه ھای
ارتجاعی  اسmمی وگروه ھای خلقی وپرچمی ومليشه ای وسازائی دست  شان بخون مردم افغانستان آلوده است
وجنايات جنگی وجنايت عليه بشريت ونقض حقوق بشررابه پيمانۀ وسيع درطی سه دھه مرتکب شده اند.  دست
ً باند گلب الدين واحمد شاه مسعود وربانی، سياف وحزب وحدت وحزب يونس اين گروه ھای جانی خاصتا
خالص وغيره بخون ده ھا تن ازروشنفکران مردمی ومترقی کشورآلوده است. اينھا ھمه اين جنايات را پmن شده
ودستوری انجام داده اند ودرتمام موارد ازحمايت امپرياليست ھا ودولتھای ارتجاعی ايران وپاکستان درمنطقه

برخورداربوده اند.
 ھمچنان گروه طالبان وحاميان القاعده ای شان نيزمانند برادران جھادی وخلقی وپرچمی آنھا دست به جنايات
گسترده عليه مردم افغانستان زدند، اعدام ھای افرادمربوط به رقبای شان درائتmف شمال وشنيعترازآن گروگان
گيری زنان وکودکان ازھمين جناح ، سوختاندن قريه ھا وکشتزارھا وباغات درو�يات پروان وکاپيسا وکوچ
ع ديگرازستم ن وانوا ل وباميا خ وسرپ م مردم درو�يات بل ن قتل عا ن وھمچنا ه وديارشا اجباری مردم ازخان
واستبدادووحشت قرون وسطائی عليه مردم ونقض حقوق انسانی ازجمله کارنامه ھای زشت دوران حاکميت
طالبان است.  دراين جنايات ھولناک نيزچند نفرمعدود تصميم گيرنده ودستوردھنده دخيل نبوده اند بلکه تعداد

زيادی ازبلندرتبه ھا وپائين رتبه ھای  رژيم طالبان درعرصه ملکی ونظامی  دراين جنايات سھم داشته اند. 
مرحلۀ ديگرازجنايات اين ھمه گروه ھای ميھن فروش وجانی درھفت سال اخيراست که متحداً با دولت امريکا
وناتو ودولت  پاکستان به کشتاروجنايت عليه مردم مصروف اند.  دولت کرزی که بخش عمدۀ آن را اين گروه
ھاتشکيل ميدھند درطی ھفت سال آنچه ازکشتارووحشت وبيدادگری وجنايت بوده عليه مردم رواداشته است. 
متجاوزين88 واشغالگران88 امريکائی88 وناتوبنام88 «جنگ88 عليه88 تروريزم»  به88 کشتارمردم88 وزندان88 وشکنجۀ88 آنھا

مصروف اندو طالبان وگلب الدين وحقانی بنام جنگ عليه امريکا وناتو نيزمردم مظلوم وستمديده رامی کشند.  
 آقای بشردوست بايد توجه نمايد که ھمه اين عناصرخلقی پرچمی، جھادی، طالبی، سازائی، مليشه ای، افغان
ه ايھای بی ايمان ونوکرامپرياليسم وارتجاع وگروه کرزی وديگران که درفوق تذکاريافت وشمۀ ملتی، شعل
ازجنايات آنھا که درطی سه دھه اخيربرشمرده شد؛ تعداد اين جنايتکاران خيلی زياداست.  ھمه جنايت وخيانت
ووطن88 فروشی88 وآدم88 کشی،88 تجاوزبه88 ناموس88 مردم88 ودزدی88 وغصب88 اموال88 وزمين88 مردم88 وعامه88 وويرانی
کشورتوسط88 اين88 جانيان88 خونخواردرنزد88 مردم88 افغانستان88 آفتابی88 است88 دونسل88 ازمردم88 کشورداستانھای88 غم
انگيزوھولناک اين وحشيان را درذھن دارند. آقای بشردوست وحاميان اوبايدبدانند که مردم افغانستان اين جنايات
گسترده رافراموش نمی کنند. سی سال است که اينھا به جنايات شان عليه مردم برمق رسيده افغانستان ادامه داده
اند.  آقای بشردوست ھمين شرايط ھست سال اخيررادرنظربگيرد دردولتی که خودش مدتی بحيث وزيرپmن
وطی چھارسال به صفت عضوپارلمان موقعيت دولتی داشته ودارد، ھمين جنايتکاران گروه ھای مختلف فوق
م مظلوم د وجنايات8 ھولناکی رابرمرد ا مدريت ھای8 ادارات8 رادرتصرف8 دارن الذکردرمرکزوو�يات8 کشورت
رواداشته اند.  ولی آقای رمضان بشردوست با رجزخوانی وتزويروريا ميخواھد آرای قربانيان اين جنايتکاران
را کمائی کرده وبا اتکاء باآن اين باندھای جانی ووحشی راحمايت کرده وازعقوبت انتقام مردم نجات دھد.
چنانکه خوداذعان می کند که اوپmن دارد تا اين ھمه گروه بجزرھبران شانرا دردولت آينده تحت رھبری اش
سازمان داده وبرمردم افغانستان مسلط سازد.  اگرچه  فعmً ھم اين جنايتکاران خلقی پرچمی وديگران درچوکی



ھای وزارت، معاونيت وقوماندانی ھای ارتش وپوليس و«امنيت ملی»  ورياست دردولت مزدورشرکت دارند
وبرمردم ستم وجنايت می کنند وبشردوست ميخواھد بخش وسيعی ازاينھارادردولت آينده شرکت دھد.  اينست
ن بشردوست."( نقل8 ازمقاله8 تحت8 عنوان" ی رمضا محتوی «مردم8 دوستی8 وميھن دوستی8 وبشردوستی»  آقا
محاکمه88 جنايتکاران88 جنگی88 وجنايت88 عليه88 بشريت88 بوسيله88 امپرياليست88 ھای88 اشغالگرودولت88 مزدورترفند

عوامفريبانه است." )
دريک تماس تليفونی عنصرمعلوم الحال، مزدورسوسيال امپرياليسم شوروی واجنت دولت ايران، لطيف پدرام
حمايت خودراازبشردوست اعmم کرده واورا فرزند صديق اين کشورتوصيف نمود که مورد امتنان بشردوست

نيزقرارگرفت.
بشردوست ھمچنين گفت:" سفيرامريکا ونماينده ناتووبرخی ازکشورھای ديگردرکابل ازمن وعده مmقات گرفتند

د که88    درصد مردم افغانستان99ودرمقرشورای ملی باھم مmقات کرديم.  اوعmوه نمود که چون آنھا ميدانن
طرفدارمن ھستند ومن صددرصد آرای مردم را بدست می آورم وآنھا چون مراطرفداروغمخوارمردم ميدانند
آمدند تا بامن ھمکاری کنند.  اوعmوه نمود که من پاليسی خواھم داشت که ھم منافع ملی  افغانستان وھم منافع
ملی8 امريکاوکشورھای88 ديگررادرافغانستان88 تأمين8 کنم.  زيراکرزی88 درطی88 اين8 سالھا8 به88 منافع88 ملی88 امريکا
ی افغانستان ع مل ه مناف ن ب ه کرد که اگرنيروھای8 خارجی درافغانستا ن صدمه زده است.  اواضاف درافغانستا

کارنکنند من عذرآنھاراخواھم خواست."
 بشردوست باابرازاين سخنان بايد صادق ترين فردبرای تامين منافع امريکا وناتو وکشورھای ديگردرافغانستان
باشد وبه ھمين لحاظ سفيرامريکا ونماينده ناتو ودولتھای ديگربه سراغ اورفته اند تاازنزديک درمورد خط مشی
ھا وپاليسی ھای آيندۀ اودرصورت انتخاب شدن به رياست جمھوری افغانستان، آگاھی حاصل کنند.  درحاليکه
درشرايط موجودافغانستان کشوری است اشغال شده وتحت سلطه استعماری بيش ازسی کشورامپرياليستی که
استقmل کشوروحاکميت ملی بوسيلۀ ھمين قدرت ھای اشغالگرسلب شده ودولت دست نشاندۀ بحيث نماد حاکميت
ن گروه ھای ل وکمپرادورکه نمايندگان آنھا ھمي قدرتھای اشغالگر( دولت مستعمراتی)  وطبقات ارتجاعی فئوا
جانی وتبھکارداخل دولت مزدوراند که قبmً ازآنھا نام گرفتم. بنابراين ھرفردی که دررأس دولت آينده قراربگيرد
بايدمورد تأئيد دولت امريکا وناتوقرارداشته باشد.  عmوتاً ھمين نيروھای ارتش وپوليس وپوليس مخفی ودستگاه
ه ای دردست قدرتھای استعماری قضائی وسارنوالی وزندانھا وسايرنھادھای سرکوبگردولت کنونی نيزوسيل

  ھزارارتش88 باعصری88 ترين88 سmح88 ھا70است(که88 آنرابوجودآورده88 اند)  وعmوتاًکه88 خوداين88 قدرتھاحدود888 
ن دردست قدرتھای ن اينھا ھمه سmح سرکوب خلق افغانستا ل استعماری شان دارند.  ھمچنا کشوررادرچنگا
امپرياليستی وطبقات ارتجاعی فئودا�ن وتاجران د�ل است ودرصورت انتخاب بشردوست اين ماشين سرکوب
دراختياراوقرارمی گيرد تادرجھت تامين منافع امپرياليستھا وطبقات ارتجاعی درسرکوب مردم ازآن استفاده کند.

ً برنده99آقای بشردوست مدعی است که ازسنخ ويژه است و   درصد حمايت مردم را باخوددارد وخودراحتما
انتخابات ميداند؛ �کن ادعای تااين حد حمايت مردم بادرنظرداشت ساخت اجتماعی اقتصادی جامعه  وموقعيت
مستعمراتی کنونی آن غيرقابل قياس است.  واگردولت امريکا ودولتھای عضوناتوتصميم بگيرند که اوراکمک
ً ھمين دولت کنونی خواھد بود اما بدون کرزی وحمايت کنند تاآرای مردم راکمائی کند؛ دولت آينده نيزماھيتا
ً چند جنگ سا�رفعلی دردولت.  برای امپرياليست ھای امريکائی وعضوناتو چه فرق ميکند اگربجای ويااحينا
کرزی شريک باند ھای مافيائی موادمخدرومافيای غصب زمين ودارائيھای  دولتی که ديگرکوس رسوائی
اوبرادرانش به صدادرآمده است، بشردوست« پرھيزگاروخوشنام»  دررأس دولت آينده قرارگرفته ومنافع امريکا
ومتحدين آنرادرافغانستان ومنطقه تامين کند.بفرض اگربشردوست ازروی عدم آگاھی ومحاسبه سياسی برمبنای
تحليل طبقاتی جامعه  افغانستان وبادرنظرداشت موقعيت فعلی آن وماھيت طبقاتی دولتھا ونقش قدرت ھای
امپرياليستی درجھان کنونی برسرنوشت خلقھا وملل تحت سلطه اين حرفھارابزبان می آورد، پس اومعذوراست
ونبايد سخنان اوراجدی گرفت.  واگراوآگاھانه به منظوراغوای مردم وکسب آرای آنھا به چنين �طايmتی متوسل
شده است، بيقين که اوازکرزی  چندان  تفاوتی ندارد واوميخواھد اين ايده راطوری بمردم افغانستان القاء نمايد
که چون من غمخواروحامی شما ھستم پس دولت امريکا وسايردولتھای امپرياليستی ازمن حمايت خواھندکرد.
ا امپرياليست ھا ازفردانتخابی مردم حمايت می کند پس اينھا بايد حامی مردم باشند!  اما ازاينکه اوبه وگوي
صراحت88 اقرارمی88 کند88 که88 درپھلوی88 منافع88 ملی88 افغانستان88 منافع88 امريکا88 وسايردولتھارانيزتامين88 خواھدکرد
ديگرابھامی باقی نمی ماند.  دراينجا آقای بشردوست بايد بداند که چگونه متضاد صحبت ميکند وازطرف عدۀ
معين88 ھم88 مورداستقبال88 وتائيد88 وتشويق88 قرارميگيرد.  درواقع88 مشوقين88 وحاميان88 بشردوست88 درخارج88 وداخل
ا8ً ازقماشھای88 مختلف88 منجمله88 اعضا88 وھواداران88 گروه88 ھای88 جنايتکارخلقی88 پرچمی،88 سازائی کشوراغلب
وسايرعناصرفرصت طلب اند که درآينده نيزدرکناراوقرارخواھندداشت.  بشردوست می گويد که من فردملی
ھستم88 اين88 گفتۀ88 اوباواقعيت88 جريان88 گذشته88 وحال88 سياسی88 اودرتضادقراردارد.  چگونه88 ممکن8 است88 که88 يک
فرد(واقعاً ) ملی که ابتدائی ترين شرط آن حفاظت ازاستقmل وآزادی کشوروحاکميت ملی مردم است ودرصورت
ی آن د برای حصول آن برضدامپرياليسم واستعماروايادی داخل ن باي فقدان اين اصل ھا ويابمخاطره افتادن آ
مبارزه کند.  درصورتيکه کشورش عمmً دراشغال نظامی قرارداشته ودولتی دست نشانده ازجانی ترين گروه
ھای ميھن فروش تشکيل شده وبرمردم حاکميت اعمال می کنند، ولی آقای بشردوست بجای مبارزه ملی عليه
چنين وضعيتی به ماموريت سفارت اين دولت وبعد به رياست وزارت خارجه  اين دولت وبعد به وزارت پmن
چنين دولتی رسيد وبعد ھم درپارلمان دولت مستعمراتی شرکت نمود.  وحال ھم ميخواھد درچنين دولتی باماھيت
طبقاتی مشخص آن بحيث رئيس جمھور« انتخاب»  شود.  اما اين ھمه مسايل که واقعيت کنونی اوضاع افغانستان
راتشکيل ميدھد باادعای « مردم دوستی وميھن دوستی»  آقای بشردوست مغايراست.  درحاليکه آقای بشردوست



درواقع مھره ای مھمی ازھمين دولت مستعمراتی بوده واست.  ھفت سال است که قوت ھای اشغالگرھمه روزه
مردم افغانستان رابقتل ميرسانند وانواع ستم وجنايت واجحافات راعليه آنھا بکارميگيرند.  چگونه ممکن است که
فردی88 ازيکطرف88 مدعی88 شود88 که88 من88 عنصرملی88 ام88 وبه88 درد88 ورنج88 اين88 مردم88 وبرويرانی88 وبربادی88 اين
کشورميسوزم وباانواع جزع وفزع ھا درجريان صحبتھايش اين مسايل رابيان کرده(ومجری برنامه تلويزيونی
ھم باآب وتاب گفته ھای اوراھمراھی وتکرارميکرد)؛ وازطرف ديگروزيرووکيل اين دولت ھم باشد؟!آقای
ً ملی برضد منافع قدرتھای امپرياليستی واستعماری قراردارد نه اينکه تامين بشردوست بايدبداند که فردواقعا

کننده منافع آنھا باشد. 
درموردديگری888 بشردوست888 ميگويد:اگرنيروھای888 خارجی888 درافغانستان888 بمنافع888 ملی888 افغانستان888 کارنکنند
عذرآنھاراميخواھم که گويا افغانستان راترک کنند. آقای بشردوست اگرواقعاً قصد فريب مردم افغانستان راندارد،
د که بخواست8 رئيس جمھور«منتخب»  آنھابرگردند.  ه ان ن نيامد م افغانستا ه مرد ه خواست واراد ا ب ن قدرتھ اي
ن قدرتھای ن قدرتھای8 اشغالگرمتمنی8 است.  درحاليکه8 اي ی افغانستان8 را ازاي وجالبتراينکه اوتامين8 منافع8 مل
اشغالگربخاطرتامين منافع امريکا ومتحدين آن درافغانستان ووسيعترازآن درمنطقه آسيای مرکزی وجنوبی آمده
د طلبی ملی است که آقای بشردوست درمنجmب آن اند.  اين نظرواين موضع بدون ھيچ گونه ترديدی انقيا

قرارگرفته است وآگاھانه  ميخواھد مردم افغانستان راتحميق کرده وآرای آنھاراغصب کند. 
دريک جامعه طبقاتی "دولت محصول آشتی ناپذيری تضادھای طبقاتی است"، دولت وسيله سرکوب طبقات خلق
است.  اين دولتھا به تمام  باشندگان يک جامعه تعلق ندارند وازمنافع آنھا حمايت نمی کنند.  بلکه حامی وحافظ
منافع طبقات خاصی اند.  درافغانستان نيزدولت، دولت طبقات خاصی است(  طبقات ارتجاعی فئودال وتاجرد�ل
به حمايت امپرياليسم).  دولت بحيث سازمان سياسی جامعه ومھمترين وسيله برای تأمين تسلط طبقه ايست که
ازنظراقتصادی درجامعه نقش حاکم دارد.  وظيفه اساسی دولت حفظ وتحکيم آن  ودفاع ازآن طبقه ای است که
زايندۀ88 آن88 بوده88 است.  پس88 اگربشردوست88 دررأس88 دولت88 آينده88 قراربگيردوبعبارت88 ديگرطبقات88 فئودال
وکمپرادوروامپرياليست ھای اشغالگرحاکمان اين کشورتصميم بگيرند که دراين شرايط بشردوست فرد مناسبی
درجھت برآوردن منافع آنھا است واورادر«انتخابات»  کمک نمايند وزمانی اودراين مسند تکيه زد اوديگرحافظ
ه ھای محروم مردم افغانستان.  ھمين دستگاه وتامين کننده منافع طبقات ارتجاعی وامپرياليستھاست نه ازکتل
ع اتکاء ی وزندانھا)  درواق ً بخش سرکوب گرآن(ارتش، پوليس، پوليس مخفی، قضا وسارنوال دولتی خاصتا
طبقات88 حاکم88 فئودال88 وکمپرادوروقدرتھای88 امپرياليستی88 است88 بعmوه88 ارتشھای88 اشغالگر.خmف88 تصورآقای
ه باشد)  اين نيروھا درخدمت تامين منافع ً ازروی بی اطmعی دچارچنين تصوری شد بشردوست(  اگراحيانا
طبقات ارتجاعی وامپرياليسم عمل ميکنند.  آقای بشردوست وھواخواھان اودرداخل وخارج کشوربيادبياورند که
ه بخاک وخون کشيد ن ارتش وپوليس تظاھرات چند سال قبل محصلين پوھنتون کابل را باگلول چگونه ھمي
درحاليکه خواست آنھا فقط خواست صنفی بود نه خواست طبقاتی وملی.  بشردوست بايدبداند که رأی دادن مردم
به معنای حاکميت آنھانيست.  طبقات حاکم ھرچند سال يکبارتوده ھای مردم رابانواع لطايف الحيل بپای صندوق
ھای رأی ميکشانند تانمايندگان طبقات حاکم، ستمگران خود راانتخاب کنند.طبقات ارتجاعی باتزويرواغواگری،
اعمال88 زوروفشار،88 نيرنگ88 وتطميع88 وحتی88 درمواردی88 ترھيب88 وارعاب88 آرای8 آنھاراجمع88 ميکنند88 تاحاکميت
شانراقانونی جلوه دھند وباين صورت توده ھای مردم رابفريبند. بفرض اگربشردوست عامل امپرياليسم وارتجاع
نباشد، اين  دولت طبقاتی وسيله ويادستگاھی نيست که او ازآن بميل وبروفق مرادش استفاده نمايد.                  

 ھمچنان بشردوست گفت که:  من افغانستان راآنقدرقدرتمند ميسازم که ھمسايه ھا ازما بترسند ونيزاوچندباربه
تاکيد گفت که، بيرق ما درمشھد وپشاورودرسمت شمال در(ماورای آمو)  باھتزاردرخواھدآمد.  امادراين مورد
ه اطmع بيشترمی يافتيم.  ن زمين ه وماھيت پmن اودرآينده8 دراي ه ايد د تاميشد که ازکن ح بيشتری ندا توضي
بھرصورت اين نظربشردوست باب طبع نيروھای طبقاتی ناسيونال شئونيست است که وی ميخواھد حمايت

آنھاراجلب نمايد. 
 موضوع ديگری که بشردوست مطرح کرد اينست که حتی بخشھای ازنيروھا وگروه ھای جنگ سا�رکه
فعmً درقدرت اند ازترس اينکه مبادا رقبای شان درانتخابات آينده بقدرت برسند بمن رأی ميدھند ومراکمک
ميکنند تامال وناموس آنھا محفوظ مانده وازگزند انتقام گيری رقبای شان درامان بمانند.  عجب شخصيت چند
د امريکا وناتوقرارگرفته وھم موردحمايت بخشی بعدی که ھم نماينده صددرصد مردم است، ھم موردتأئي
ازگروه ھای ارتجاعی داخل دولت مزدورقراردارد!  فقط آنچه که دراين ميان بيش ازھمه چيزآشکارومسلم
است88 که88 بشردوست88 با88 اين88 طرزتفکروعملکرد88 درھيچ88 سطحی88 نميتواندادعای88 نمايندگی88 مردم8 افغانستان

رابنمايد. 
 به  موارد زيرازگفته ھای بشردوست توجه نمائيد: 

-  من درانتخابات آينده صددرصد برنده ام؛اگرآقای بشردوست دچارافوريا وخوشخيالی نشده باشد، درھيچ1
شرايطی کسی نميتواند چنين حکمی راصادرنمايد مگراينکه ياخودش يگانه نامزدباشد وياقبmً بقدرت رساندن
اوتضمين شده باشد. مثmً درموردافغانستان که دولت امريکا ومتحدين آن «رياست جمھوری» آقای بشردوست

راھم  مانند کرزی تضمين کرده باشند.  
- بشردوست می گويد: مردم افغانستان کامmً مسايل رادرک کرده اند وآگاھانه مراانتخاب ميکنند.  اين ادعای2

بشردوست نيزپايه واساس علمی وعملی ندارد.  اگربشردوست ميگفت که مردم افغانستان ھمه درد ورنج
وبmياومصايب وستم واستبداد وجناياتی که درطی سه دھه برآنھارواداشته شده است وگروه ھا ونيروھای
گوناگونی آنھارااغوانموده اند بخوبی حس ميکنند امردرستی بود ولی ادعای درک وآگاھی اين ھمه مسايل
برای مردم ما اضافه گوئی بيش نيست.  زيرابين احساس کردن تادرک  وآگاھی داشتن فرق است.  اگرمردم ما



به آن حدی ازدرک وآگاھی سياسی ميرسيدند که مسايل کشورشانرا کامmً درک ميکردند وميتوانستند آگاھانه
تصميم بگيرند؛ ديگربادرک وتدابيرآگاھانه ميتوانستند مسايل خودراخودحل کرده واين امکان برای گروه ھای
جانی ومزدوروميھن فروش وقدرتھای امپرياليستی ودولت دست نشانده ميسرنميشد که سرنوشت سياسی
شانراببازی گرفته واين ھمه جنايات رابرآنھا روابدارند.  مشکل عمده درکشورھای عقب نگھداشته شده عقب
ماندگی فرھنگی و سياسی اکثريت عظيم توده ھای مردم است.درکشورھای جھان خاصتاً درکشورھای تحت
سلطه  توده ھای خلق  طی قرنھا تحت ستم واستثمارطبقات حاکم وقدرتھای استعماری وامپرياليستی درجھل
ونادانی نگھداشته شده اند.  آنھا ستم وجورکشيده وبشدت استثمارشده وھمه اين آ�م مصيبتھارا حس کرده
وميکنند ولی ازدرک واقعی علل آنھا حداکثرعاجزبوده اند.  اگربخشھای ازمردم ما مسايل راتاحدی درک می
کنند ولی اين سطح درک وآگاھی تا آن حدی نيست که بتوانند مسايل را بگونه درست تحليل وتجزيه نمايند. 
واگربگفته بشردوست مسايل راکامmً درک ميکردند، اين ھمه گروه ھای جانی وشياد مزدوروباداران خارجی
شان نميتوانستند آنھارافريب داده واغواکنند وھمين آقای بشردوست نيزنميتوانست با چنين سخنان بيھوده ای
آنھارابفريبد. ناگفته نماندکه درکشورھای سرمايه داری«پيشرفته» باآنکه اکثريت قاطع مردم ازتحصيل وسواد
برخورداراند اما به لحاظ  درک وآگاھی سياسی به آن حدی نيستند که به طبقات سرمايه داروايادی آنھا اجازه
ندھند تا برسرنوشت سياسی شان بازی کنند. درھمين جوامع نيزاحزاب سياسی مختلف نمايندگان طبقه سرمايه
دارتوده ھای مردم رافريب داده وبپای صندوقھای رأی ميکشانند تاحاکميت سرمايه داران راقانونيت بخشند. 

درجامعه افغانستان باثرشدت وعمق وگستردگی ستم واستثمارواستبداد ووحشت بيدادگری عليه مردم،  شرايط
عينی کامmً آماد ه است ولی  مشکل عمده جامعه عدم آمادگی شرايط ذھنی است ومھيا کردن شرايط ذھنی
مربوط به عواملی چند است.  که مھمترين آن يک حزب انقmبی مردمی است که باتبليغ وترويج فرھنگ و
ايده ھای انقmبی ومترقی سطح درک وفھم توده ھای مردم راارتقاء داده وآنھارابرای يک مبارزه سرنوشت
سازدرجھت قطع سلطه استعماری امريکا ومتحدين آن وسلطه وستم طبقات ارتجاعی ورسيدن به آزادی
واستقmل وحق حاکميت ملی وحق خوداراديت آماده سازد. نقش عامل ذھنی وشرکت  فعال وآگاھانه توده ھای
مردم درعرصه مبارزات ملی وطبقاتی تعيين کننده است.  عقب ماندگی فرھنگی وسياسی توده ھای مردم
دردوران طو�نی اين امکان رابرای طبقات حاکم داده است تا درمقاطع مختلف آنھارافريب داده وبرسرنوشت
ن حد ميبودکه سياسی ومقدرات زندگی شان مسلط شوند.  اگرسطح درک وآگاھی توده ھای مردم ما باي
ميتوانستندبخوبی دوستان ودشمنان خودراازھم تميزکنند، امروزچنين بحرانی درکشوروجودنمی داشت.  البته
اين ادعای بشردوست مسئلۀ جديدی نيست طی سالھا وقرنھا طبقات ارتجاعی بنام مردم حکومت کرده اند. 
وبشردوست ھم بانيرنگ وشيوۀ ديگری بھمين وسيله متوسل شده است.  درھمه جوامع طبقات حاکم مدعی اند

که توده ھای مردم اآگاھانه وشعوری به آنھا رأی ميدھند؛ ازاينرو حاکميت آنھا مشروعيت وقانونيت دارد!. 
  -  بشردوست مدعی است که چون امريکا وناتو می بينند که من صددرصد طرفداری مردم رادارم ازمن2

حمايت ميکنند.  بلی!  عجب امپرياليستھای«  نيک سرشتی»  که نماينده مردم راحمايت ميکنند!  نه خيرآقای
د بلکه بشردوست آنھاازاين جھت ازشما حمايت نمی کنند که چون شماباصطmح طرفداری مردم راداري
آنھااگرباين نتيجه رسيده باشند که شما بااکت وژستھای منحصربخودشما خوبترميتوانيد نسبت به کرزی مردم
رابفريبيدومنافع88888 آنھاراتأمين88888 کرده88888 وعمرسلطه88888 استعماروامپرياليسم88888 را88888 طو�نی88888 تربسازيد؛
ازاينروشايدشمارابرکزری ويامھره ديگرشان ترجيح داده وبنفع شما گسترده تبليغ نموده وشماراحمايت کنند. 
بيقين شماھم درجھت تأمين منافع آنھا خدمت خواھی کرد وبرای اغوای مردم ھم به برخی اصmحات اداری
واحتماعی  محدود مبادرت خواھی وزريد وبعدازانقضای دوررياست جمھوری تان باين ترفتد متوسل خواھی

شد که ديگران مرابکارنگذاشتند. 
-  درمورد جنگ طالبان وگلب الدين وحقانی باقوای اشغالگرودولت مزدورآنھا بشردوست چنين نظردارد که3

اينھا باامريکا وناتوجنگ ندارند جنگ اينھا برای اينست تا جنگ سا�ران راازدولت کنونی دورکنند.  وچون
من رئيس جمھورانتخاب شوم اين جنگ سا�ران راازدولت دورميکنم ازاينروجنگ متوقف می شود. اوعmوه

  درصد گروه ھای جنگی کنونی فرزندان اين کشوراند وسmح بزمين ميگذارند وبه دولت می99نمودکه88 
پيوندند.  درحاليکه خmف ادعای بشردوست اين گروه ھای ارتجاعی بحيث نماينده بخشی ازطبقات فئودال
وتاجرد�ل ووابسته امپرياليسم ودولت پاکستان اند واين جنگ را برای قدرت سياسی به پيش می برند وزمانی
ی امپرياليستی8 حل است.  چگونه ا باقدرت ھا ی آنھ ، مشکل کنون که اين مشکل راباامريکا وناتوحل کند
بشردوست مدعی است که آنھا تحت زعامت اوبه دولت می پيوندند.  اين مسئله بواقعيت ھای موجود جنگ
ورابطه  دولت پاکستان واين گروه ھاھمخوانی ندارد.  امکان حل اين موضوع  طی يک معامله بين امريکا

وناتووطالبان وگلب الدين ودولت پاکستان حل شدنی است. 
ه بشردوست طی مصاحبه ديگری خودراگاندی ل ازاين مصاحب ل يادآوری است که قب  اين مطلب نيزقاب
افغانستان خواند.  اگرچه موصوف دردوران وزارت پmن به افشای دستبردھا وحيف وميل ھای مبالغ ھنگفتی
ازکمک ھای بنام مردم افغانستان توسط سازمان ھای غيردولتی صحبت کرد وبه ھمين رابطه صmح ديد که
حدود دوھزارازاين(  ان جی اوھا)  رامسدود نمايد ودرجريان ماموريت اش درولسی جرگه درباره معاشات
گزاف وزرا ووکmء وامتيازات آنھا وموترھای ضد مرمی ومحافظين آنان سروصداھای بلندکرد که نظربه
ماھيت نظام مستعمراتی وتسلط باندھای مافيائی گوناگون درآن، دولت مستعمراتی کوچکترين ترتيب اثری
ً زندگی88 ساده88 ای88 رااختيارکرده88 وحتی باين88 پيشنھادات88 «اصmحی»  نداد. ھمچنان88 آقای88 بشردوست88 ظاھرا
دفترکارآن درزيريک خيمه است؛امااينھاعوامل اساسی وعمده برای يک شخص نيست که بتواند خودرانماينده
واقعی مردم وانمودکند. اينھا ازجمله صفات خوبی اند؛ ولی دربرابراينکه بشردوست درمقام عالی دولت دست



نشانده(وزارت)  قرارداشت واکنون ھم عضوپارلمان دولت مستعمراتی است اوچگونه ميتواند ازاين مسئوليت
خودرا بری بداند؟ زيراھمه عالی رتبه ھای اين دولت مسئوليت ھمکاری وھمدستی بااستعماروامپرياليسم
وارتجاع رادارند.  ھمکاری بااستعماروارتجاع بدون شک قرارگرفتن درجھت مخالف منافع مردم وميھن
است.  واين آقا بھيچ صورتی نميتواند حتی خودراشخص " ملی"  وميھن دوست جابزند، چه رسد باينکه مدافع
منافع مردم باشد.  دراينجا« ميھن پرستی ومردم دوستی»  بشردوست درکجاست؟ وقتی آقای بشردوست ميگويد
که من منافع ملی امريکا وناتورادرافغانستان تأمين ميکنم؛ ديگرجای برای طرفداری ازمنافع مردم افغانستان
وبرآورده ساختن آن درميان نمی ماند.  اين ممکن نيست که يک شخص دردوطرف يک تضاد موضع بگيرد.
ع مردم ومنافع8 امپرياليسم ن مناف د وياازمنافع8 امپرياليسم8 وارتجاع.  زيرا بي ع کن م دفا ياميتواندازمنافع8 مرد
وارتجاع تضادآشتی ناپذيری وجوددارد وآشتی تضادھاممکن نيست.  بھرصورت بشردوست بااين ادعاھای
ه ورياکاری و« گاندی نمائی»  ميخواھد برسرمردم افغانستان کmه گذاشته م پسندان ميان خالی وسخنان عوا
وآرای آنھارا جلب کند.  البته شرايط  طوری است که کشورميدان بزکشی وخرتازی امپرياليستھا ونيروھا
وگروه ھای رنگارنگ ارتجاعی است وھريک ازقدرت ھای امپرياليستی وگروه ھای ارتجاعی وابسته به آنھا
سعی ميکنند تا شرايط رابنفع طبقاتی وگروھی خودشان آماده سازند.  دراينجا بازھم بازنده خلقھای ستمديده

وبmکشيده افغانستان اند که بارديگربه شکل وشيوۀ ديگری اغوامی شوند.
 موضوع ديگراينکه آقای بشردوست الگوی راجھت فريب مردم افغانستان انتخاب کرده است وآن«مھاتما
گاندی » است.  او�ً :  اکثريت مردم ماازماھيت مبارزه«نھضت ملی کنگره ھند»  آگاھی ندارند وازاينکه گاندی
بحيث «رھبروقايدملی» بm منازع درتاريخ ھند دراذھان خلقھای ھند القاء شده است وعامه مردم ھنددردوران
مبارزات شان عليه استعمارگران انگليس به اواحترام داشتند وازدستورات او پيروی ميکردند و تاحال ھم به

ھمين صورت ازاوبه احترام ياد ميکنند، امرعليحده ايست که ازتفصيل بيشتردراين زمينه صرف نظرميکنم. 
  کنگره قدم بلندی برداشت وبرنامۀ (عدم ھمکاری)1920ثانياً :  جواھرلعل نھرودرباره مينويسد:"  درسال88 

گاندی راپذيرفت وتصويب کرد.  اين روش مبارزه کامmً مسالمت آميزبود و(  مبارزۀ عدم خشونت) ناميده می
شد. اساس اين مبارزه اين بود که ازکمک وھمکاری باحکومت برای اموراداری واستثمارھند خودداری شود. 
اين88 مبارزه88 ابتدا88 بامقداری88 بايکوت88 وتحريم88 شروع88 می88 شد88 يعنی88 مردم88 ھند88 بايدداوطلبانه88 ازھمکاری
باحکومت(حکومت مستعمراتی-  تبصره ازمن است)  وازقبول مشاغل دولتی وامورمشابه آن، ازمراجعه به
دادگاھھای8 رسمی8 چه8 بصورت88 وکيل8 مدافع8 وچه8 به8 صورت8 شاکی،8 ازرفتن8 به8 مدارس8 رسمی دولت
وازشرکت درشورای حکومتی که می بايست طبق طرح اصmحات تازۀ«مونتاگ چلمسفورد»  تشکيل شود
خودداری می کردند. سپس بايکوت وتحريم به خدمات عمومی ونظامی وپرداخت ماليات ھا توسعه می يافت. 
بعmوه طبق اين برنامه تاکيد می شد که ريسند گی دستی وپارچه ھای دستباف که بوسيلۀ مردم ھند تھيه می
شود و«خادار»  نام دارد رواج يابد، دادگاه ھای عادی وعرفی بجای دادگاه ھای رسمی وابسته به دولت برای
رفع اختmفات تشکيل گردد. دوچيزمھم ديگرکه دربرنامۀ گاندی پيشنھادشده بوديکی وحدت ھندوھا ومسلمانان

1382  و 1381بود وديگری صرفنظرکردن ازرسم نجس شمردن گروھی ازمردم درميان ھندوان(  صفحات 
– نگاھی به تاريخ جھان )." 

ثالثاً :  بشردوست موقعيت خودراباگاندی مقايسه کرده است درحاليکه ھمين حرکت اوحتی باحرکت وجنبشی
که گاندی درآن شرايط رھبری ميکرد قابل مقايسه نيست وبفرض اودرشرايط کنونی افغانستان حرکتی مشابه
حرکت گاندی عليه اشغال نظامی وسلطه استعماری امريکا وناتوبراه می انداخت؛ ولی بازھم ماھيت وشيوۀ
اين مبارزه نمی توانست نجات دھنده واقعی مردم افغانستان ازاين ورطه باشد.  ماھيت وشکل مبارزه گاندی

ورھبران «کنگره ملی»  ازچه قراربود.
دراخيردھه دوم قرن بيستم که آغازواوج جنبش ضداستعماری درمنطقه بود ازجمله مبارزات ضداستعماری
واستقmل طلبانه مردم افغانستان (درجنگ سوم مردم افغانستان عليه استعمارگران انگليس)  ھرروزگسترده
شده واوج ميگرفت واين جنبش آزادی خواھی صاعقه واربه پيش رفت وخلقھای افغانستان توانستند ضربات

  ميmدی بعدازجنگ جھانی امپرياليستی1919شديدی رابرارتش استعمارگران بريتانيا واردآورده ودرسال8 
اول سلطۀ استعماانگليس را ازکشورشان طردکرده واستقmل سياسی شانراتحت رھبری شاه امان ا�ه خان
بدست88 آورند.ھمچنان88 درآن88 شرايط88 جنبشھای88 استقmل88 طلبانه88 وآزادی88 خواھی88 درسايرکشورھای88 دربند
وقيداستعمارآغازيافت888 که888 درمنطقه888 جنوب888 آسياخلقھای888 کشورپھناورھند888 مبارزات888 استقmل888 طلبانۀ

 ميmدی اوج1919شانرابرضداستعمارگران انگليس بيش ازپيش شدت بخشيدند. مبارزات خلقھای ھند درسال 
گرفت وبطورگسترده ضرباتی رابرقشون ومامورين استعماری انگليس واردآوردند.  �کن رھبران« کنگره
ملی»  يعنی نھضت ملی ھند تحت رھبری  مھاتماگاندی باطرح شعار" مقاومت منفی"  به شيوۀ عدم ھمکاری
د تا د ومسلح وحشی؛ سعی کردن ن يا« مبارزه عدم خشونت ومسالمت آميز»  بادشمن نيرومن بااستعمارگرا

  قوای1919برآتش خشم توده ھای ھند درحال جوشش وغليان خاکستربياندازند.  بآآنکه دردھم ماه اپريل88 
انگليس درپنجاب خلقھای ھندراسبعانه کشتارنمود، ھمچنان شکنجه وعذاب وکشتاردايمی خلقھای ھند اززمان

  اپريل ھمان سال12استيmی انگليس ھا براين کشور(تا حدود دوقرن)  ، حدومرزی نداشت.  قتل عام مردم در
درشھرامريتسريکی88 ديگرازصدھامثال88 چنين8 قتل88 وکشتارھای88 فجيعانه88 خلق8 ھند88 بدست88 حکام8 استعمارگر
انگليس بود.  بنابرقول يکی ازرھبران " کنگره ملی"  که ميگويد:"  درآنزمان خلق ازشدت ستم واستثمار،
کشتاروعذاب درحالت انفجاری قرارداشت وانگليس ھا درروی لبه آتش فشان شعله ھای خشم وشورش خلق
ھند قرارداشتند"  ؛ �کن رھبران کنگره برروی شعله ھای خشم وطغيان مردم آب می پاشيدند وانگليس ھا به

کشتاروترورمردم ھند ادامه می دادند.



 رھبران مرتجع کنگره باادعای ناسيوناليستی به اين استد�ل بی اساس وپوچ که"  اسلحه دردسترس خلق
وجودندارد، دشمن نيرومنداست ومردم غيرمسلح نمی توانند شورش کنند"، آنھارا ازدشمن می ترساندند که
اين خود گواه بربی ايمانی آنھا به نيروی توده ھای ھند ومبارزه مترقی وانقmبی بود.  واين ماھيت ارتجاعی
افکاروسياست ھای آنھاراآشکارمی سازد.  وازطرفی ھم رھبران کنگره ملی ازقدرت گيری مردم ھراس
داشتند.  رھبران «کنگره ملی»   دربرابردشمن خونخوارمردم مماشات می کردند وازتکامل مبارزه توده ھای
د که به ن د�ل ھن ل وتاجرا ن انگليس وطبقات ارتجاعی فئودا ی قھری سلطۀ استعمارگرا مردم وسرنگون
استعمارتسليم شده وخودرا به دشمن فروخته بودند، بدست توده ھای خلق وتشکيل دولت مردمی تحت حاکميت
خودتوده ھای مردم ھند وحشت داشتند.  ھمچنان رھبران«کنگره ملی»  شعارمبارزه باعدم خشونت رايکنوع"
شورش مسالمت آميزوتمدن آميزترين نوع جنگ"  ميناميدند؛ درحاليکه دشمن« متمدن»  وحشی وغداربه نوک

برچه ومرمی اعتراضات مسالمت آميزمردم را پاسخ می گفت.
  ميmدی درشھرگواراخپوردھقانان دفترپوليس راآتش زدند وچند پوليس انگليس1922زمانيکه دراوايل سال 

را سوختاندند، يکی ازرھبران «کنگره»  اين عمل آنھارا درآشفته شدن وازدست دادن «سازمان نھضت» 
دانسته واقدام اين دھقانان را« عمل زشت چھاردھقان فقيربه ھيجان آمده درگوشۀ ازکشورناميد. »  درحاليکه
اين برخورد ناشی ازافکارارتجاعی رھبران کنگره بود که چگونه ازجنبش مترقی  توده ھای مردم وشورش
برحق آنھا برضد مظالم ووحشی گريھای استعمارگران انگليس جلوميگرفتند.  گرچه رھبران کنگره خودرا
متعلق به طبقه متوسط ھند معرفی می کنند؛ ولی به ھرطبقه وقشراجتماعی ايکه تعلق داشتند به لحاظ ماھيت
ل وتاجرد�ل واستعمارحامی ه فئودا ع طبقات ارتجاعی طبق ايدئولوژيک سياسی شان درجھت دفاع ازمناف

آنھاعمل می کردند. 
20  درصد سرمايه مربوط به کمپنی ھای انگليسی بود حدود 78) درجامعه ھند 1922 درآن شرايط(  درسال 

مليون کارگرباساعات کاربسيارزياد دستمزد بسيارناچيزی می گرفتند ومحيط کاروزندگی آنھا نھايت زشت
ط ستم د دربدترين شراي ه ھای زحمتکش ھن ن وفقيروسايرکتل ن مليون ھا دھقان بيزمي م بود وھمچنا وناسال
واستثمارچند �يه استعماری وامپرياليستی وطبقات ارتجاعی ھند رنج وعذاب می کشيدند. ولی رھبران کنگره
ملی باانحراف مسيرمبارزات مترقی توده ھای مردم وگمراه کردن آنھا به ايده ھا وافکارارتجاعی شان دوام
دوران سلطه استعمارانگليس وستم کشی وبھره دھی خلقھای ھندرا برای تقريباً سه دھۀ ديگرطو�نی ساختند. 
ل وکمپرادوروسلطه د زيرديکتاتوری طبقات ارتجاعی فئودا د خلق ھن که بعدازحصول استقmل سياسی ھن

امپرياليسم باقی ماندند. 
 بااشاره به محدود مواردی ازوحشت وبربريت وستم واستثماربيرحمانه وکشتاروجنايت استعمارگران انگليس
وفئودا�ن وکمپرادوران ھندی (که منافع آنھا بامنافع استعماروامپرياليسم گره خورده بود)؛ برضد خلق ھند که
شديداً ازستم واستثماراستعماری امپرياليستی وطبقات ارتجاعی ھند درد ورنج می کشيدند؛ ولی ديده می شود
که چگونه رھبران ناسيوناليست « کنگره ملی»  باسازشکاری  ومماشات بااستعمارگران انگليس موانع عمده
م مردمی د برای استقmل وآزادی وتشکيل نظا ه پيشرفت وتکامل مبارزات رھائيبخش خلقھای ھن را دررا
بوجودآورده بودند.اين بود ماھيت مبارزه گاندی وسايررھبران «کنگره ملی»  که آقای بشردوست آنرامنحيث

الگوی فعاليت اش بخورد مردم افغانستان می دھد.

             


