درباره نوشته " جنايات حزبی"
)(1
نوشته

:

پوالدگر

ازچندی به اينطرف يک سلسله نوشته ھاتحت عنوان"جنايات حزبی"دروب سايت گفتمان نشرميشود.

نويسنده آن ببھانه افشای جنايات خلق وپرچم برجنبش دموکراتيک نوين افغانستان حمله ميکند):خلقی
وپرچمی دردوره پيش ازحاکميت ثوری مانند تمامت جنبش روشنفکری افغانستان ازموضع طردگفتمان ،تاپه
زنی وگريزازتوليدوتوذيع انديشه سرباالميکندوازھمينروست که باکوله باری ازفقدانيت فرديت يافتگی
وپويايی وآزادمنشی بسوی حاکميت می ايندچھره فکری خلقی وپرچمی دردوره پساحاکميت ،بطورزننده از
موضع پرورش نيافته قبلی به پائين تراز پائين می لغزدوسيمای خودرادرگفتارگونگی وقتل گفتمان وانديشه
استحاله ميکند .ص.(3 .وبااين الفاظ ،جنبش دموکراتيک نوين افغانستان راباخلق وپرچم دريک س ندان
ميکوبد،اين جنبش رايک جنبش روشنفکری تاپه زن معرفی ميکند.اوجھان بينی کمونيزم يعنی ديالکتيک
رابه مسخره ميگيردوآنرابااينگونه"ديالک تيک"نوشتن به تمسخرميگيرد .نويسنده درحاليکه ازخلق
وپرچم انتقادميکند،خودمانندزايرين متدين که به زيارت مقامات مذھبی می شتابند ،به پابوسی ھريکی
ازمقامات رژيم کابل که بتوانداجازه مالقاتش رادريافت کند ،می شتابد .اويکسال پيش که به ديدارعلی احمد
جاللی نايل شده بود ،تاکنون ازآن باطمطراق والف وگزاف درمجالس ومحافل حرف ميزند .وقتی کسی با
ميھنفروش ان وخائنين ملی مانندعلی احمدجاللی ،بخلوت خانه ميرودچطورميتواندخلق وپرچم رانقدکند؟
مخالف خلق وپرچم فقط آن عناصرشريفی اندکه باتمام انواع بردگی وميھنفروشی ،مزدوری امپرياليزم
وارتجاع وخيانت به مردم مخالف باشند .مخالفت نويسنده باخلق وپرچم بيشترازمخالفت يک چوچه طرفدار
امريکاباطرفداران اتحادشوروی سابق نيست .اينگونه مخالف بودن باخلق وپرچم باغرض خدمتگذاری به
امپرياليستھای غرب صورت ميگيرد .زيرااين انتقادغرض آلودفقط ھجووبدگوئی بی محتوايی است ازطرف
وابسته گان امپرياليستھای اشغالگرغربی برای استتارتجاوزواشغال افغانستان واسارت مردم آن.

جنبش سياسی وانقالبی دموکراتيک نوين ياجنبش روشنفکرانه تاپه زن؟
سالھای 1344شمسی که بادھه  60ميالدی مقارن است،افغانستان تحت يک رژيم سلطنتی بسرميبرد.
دراين رژيم سرمايداری دالل وابسته به اتحادشوروی وھم چنين وابسته به بالک غربی درمجاورت فئودال
ھای افغانستان مانندالشخوارھااخرين گوشت وپی راازاستخوان مردم آزاديخواه افغانستان ميکنند.جامعه
عقبمانده کشوردررديف عقبمانده ت رين کشورھای افريقائی وآسيائی رده بندی شده وصدھاسال باکاروان
پيشرفته ترين جامعه تکامل يافته جھان فاصله دارد .فقر،گرسنگی،بيکاری وفساددستگاه حاکمه مردم کشور
رابه ستوه آورده وآنھارابه سيه روزترين مردم جھان مبدل ساخته اند .مزخرفات ،جادووجنبل ،تعويذ نويسی
درموازات ستمگری جنسی وخريدوفروش دختران زيرسن ،کرکترمشخصه فرھنگی اين جامعه راتمثيل
ميکنند .ستمگری ملی ،برتری دادن زبان پشتونظربه زبان ھای ديگر،به رسميت نشناختن زبان ازبکی
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وترکمنی،انکشاف مناطق پشتون نشين)کجکی،بغرا،سرده،چک وردک،ھده،غازی آبادو..وغيره( ،توذيع
زمين ھای مردم ازبک وترکمن به پشتون ھادرشمال کشور ،دادن حق استفاده بی قيدوشرط ازچراگاه ھای
مناطق مرکزی به کوچی ھای پشتون ومحروم ساختن عملی اھالی بلوچ,ھزاره ،ترکمن وقرغيزازتعليم
وتربيه و...غيره ودرمقابل تاسيس مکاتب مخصوص برای پشتونھا)ليسه ھای خوشحال خان ختک ورحمان
بابا( تابلوئی است که درآن سيمای سلطنت آل يحيی ودربطن آن خوانين وسرمايداران دالل وعمدتا خوانين
پشتون مجسم ميگردد.
دربطن چنين جامعه يی جنبش ملی -دموکراتيک افغانستان که سالھا قبل آغازيافته بود--دچارجھش ماھوی
ميگردد.اين جنبش که قبالبه اشکال مختلف وتحت نامھای گوناگون پيوسته سربلندکرده وبنابه ماھيت
عقبمانده سياسی -ايدلوژيک آن پشت سرھم باديوارديرپای قدرت فئودالی روبروگرديده ودرپای آن باسر
شکسته وروحيه تسليم شده بخواب رفته،اکنون باپيداکردن ايدئولوژی پيشروومسيرسياسی نوين راه بالنده
ومترقی تاريخی راپيداکرده بود .اين جنبش نتنھاراه سعادت وخوشبختی مردم دربندافغانستان رانشان ميداد
بلکه بنابداشتن خصلت ضداستعماری وضدامپرياليستی باجنبش خلقھای آسيا،افريقا وامريکای التين پيوند
ميخورد وبه اينقسم مردم افغانستان برای اولين باردرتاريخ بامردم بپاخاسته کشورھای ديگردريک صف
ويک جھت قرارميگرفت.
مقارن ظھورجنبش دموکراتيک نوين درافغانستان ،طبقه کارگردرچين سرخ قدرت رادردست داشت وانقالب
کبيرفرھنگی پرولتاريائی راازپيش ميبرد.خلقھای بپاخاسته جنوب شرق آسياپوزه کفتارامپرياليزم رابخاک
ميماليد .درھندجنبش افتخارآفرين نگزالباری اين نيمقاره راميلرزانيد.ازنظرطبقاتی ،جنبش دموکراتيک نوين
افغانستان بخشی ازاين جنبش دورانسازجھانی طبقه کارگربود .پيشوايان اين جنبش باسطح درک خودازعلم
انقالب توانستندمبارزه ايدئولوژيک سياسی ي ی راعليه مشی خائينانه احزاب مزدورخلق وپرچم ازپيش
ببرند .جلورشدوگسترش ايده ھای برده س ازآنھاراگرفته وجريان سياسی نيرومندی رابه اطراف ھسته
متشکل وانقالبی آن يعنی سازمان جوانان مترقی بوجودبياورند .سازمان جوانان مترقی قادرشدکه اين جنبش
رابواسطه فعالين آن به روستای کشوروتااقصی نقاط آن توسعه داده ودسته ھای بزرگ کارگران را
درفابريکه ھای مختلف پايتخت وسکتورھای معادن وراه سازی واليات بسيج کنند .اين سازمان جنبش را
درمدارس ودانشگاه کشوربردوآنھارا به نقاط "گفتمان وگفتارگونگی!" مبدل ساخت .تظاھرات واعتصابات
عظيم دانشجوئی سالھای 1347و 1348و 49که فصل نوينی رادرتاريخ سياسی کشوربازميکند ،شاھد
است که اين جنبش بھيچوجه يک جنبش"روشنفکری تاپه زن"نبوده ويک جنبش کامالسياسی -ايدئولوژيک
باھدف استراتيژيک تصرف قدرت دولتی ازطريق جنگ خلق ،استقرارنظام دموکراتيک نوين وساختمان
سوسياليزم وکمونيزم بود .درراستای اين مبارزه ھستی آفرين ،رفقای زنده جاويدما مانند سيدال سخندان
شھيدوبرخی ازھواداران اين جنبش ماننداصيل خان نيزبدست عوامل ارتجاع وامپرياليزم به شھادت رسيدند
اين جنبش که بررويای شيرين امپراطوری اتحادشوروی آب سردانداخته بود ،درمحراق نفرت وکينه دسته
ھای مزدورخلق وپرچم قرارداشت .بھمين دليل بعدازکودتای ھفت ثور ،1357آنھابيدرنگ به کشتارفعالين
اين جنبش دست بلندکردند .امروزبراساس بعضی ازاحصائيه ھاولواينکه چندان دقيق نيستندولی ازواقعيت
نيززياددورنمی باشند ،تاسال  1359خلق وپرچم بيشتراز2000شعله ای رابقتل رسانيده اند .جرم
آنھادردادگاه خلقی -پرچمی مخالفت باتجاوزاتحادشوروی،مخالفت بااسارت م ردم ومخالفت بارژيم کودتا،
حمايت از يک دولت مستقل ملی بوده است .بادرک اين حقيقت ،پايئن کشانيدن اين جنبش تاسطح يک جنبش
روشنفکری"تاپه زن ومخالف گفتگو"واطالق صفات منفی باواژه"تمامت"به آن ،تنھا اعتراف به عدم
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آگاھی ازمتن ومحتوای تاريخ خونين مبارزات مردم افغانستان نه ،بلکه رقص وپايکوبی برگورخونين
شھدای قھرمان اين جنبش ميباشد.نويسنده بااين ازدنيابی خبری وشوق زايدالوصفش به واژه درجمله
استعمال کردن ،سازنده ترين برحه تاريخ کشوررابه تمسخرميگيردوبه مبارزات خلق افغانستان باديده يک
رھگذرسواربراسپ پندارباسرخالی از ميدان حقايق فرارميکند.
اگربه جنبه ھای سياسی گفتارنويسنده توجه کنيم ،می بينيم که اواين نوشته رادرھمراھی باپوليس به
اصطالح "حمايه ازحقوق بشرھالند"ميزند .پوليسی که مغرضانه بجنايات خلق وپرچم بمثابه جنايات
"کمونيسم درافغانستان "می بيند .اين پوليس بخاطرتشفی قلب قربانيان خلق وپرچم ازيکطرف واھداف ديگر
سياسی آن ازجانب ديگر--حتی يک يادوتن آنھارامحاکمه ومحبوس ساخته است .پوليس ھالندمعتقداست که
تنھارھبران خلق وپرچم جنايتکاراندوبه اين مسئله ازنظرجرم شناسی وتخنيکی می بيند .اين پوليس براساس
منافع ھالند کار ميکندنه دردفاع ازکرامت انسان .تازمانيکه احزاب جھادی باامريکائی ھاسازش وتعھدنامه
رسمی رادربن امضانکرده بودند،اعضای برخی ازآنھاتحت ماده1Fآمده بحيث جنايتکارجنگ شناخته ميشدند .
امابعدازامضای معاھده بن حتی جانيان درجه اول آنھاکه خودمعترف به جنايت ھستند،ازماده1Fبرائت داده
شده وبحيث پناھنده قبول گرديدند .اين پوليس که جنايات احزاب خلق وپرچم رابه بھانه سندوشاھدبه تعويق
می اندازد ،ميگويدکه رھبران خلق وپرچم جنايتکارند،اماخلقيھاوپرچميھای ديگربه اندازه آنھا جنايتکار
نيستند .دراينجاديده ميشودکه ھمان روح جرم شناسی يعنی مجرم کسی است که جرم راعملی ميکند ،نيز
رعايت نميشودوجرم متوجه رھبری ميگرددنه متوجه عاملين جرم ،درحاليکه خيلی مشکل است آدم سندی
راپيداکندکه يک وزير يا يک اعضای بيروی سياسی رفته کسی راشکنجه وياماشه تفنگ را کشيده واعدام
کرده باشد .نويسنده ما نيز عين جمله ترفندآميزوبی اساس راکاپی ميکندوآنرادرزيرعکسش چنين می
نويسد" :رھبری حزب دموکراتيک خلق تا ھميدون متھم مظنونی است بدون زيرنويس واما بقيه السيف آن به

زير نويسی ضرورت دارند .ص)"1.ھميدون برگرفته شده از hemae-tonيونانی)کريت( قديم که دربين
بازرگانان ھاتی ھا ،ميتانی ھاوبابلی ھارواج بود .اين واژه درعھداخيرساسانيان درادبيات پھلوی نيزبشکل
ھمی دم مورداستفاده قرارميگرفت .درطی بيشتراز800سال اين واژه درادبيات فارسی ودری به شکل
ھميدون مورداستفاده قرارنميگيردزيراشکل ھمين دم يعنی ھمين لحظه وياتابه حال آن مورداستفاده
قرارميگيرد.اين واژه را درفرھنگ ده خدا ،فرھنگ عميد ،غياث اللغات وبرھان قاطع ميتوان ديدنه درمقاالت
ورساله ھای که منظورنويسندگان آن ھاحرف زدن با مردم باشد(.
ازجانب ديگر ،درزمانيکه افغانستان اشغال ولشکرمسلح وغيرمسلح امپرياليزم درشکل تمويل کنندگان و
گردانندگان  ngoھا ،درلباس مشاورومدرسين جامعه مدنی ودرنقاب ديپلوم داران ومتخصصين دست
آوردھای مبارزاتی مردم آزاديخواه افغانستان راميربايندوباتحريف تاريخ وقلب ماھيت دادن فرھنگ آزادی
طلبی مردم افغانستان ،به آنھادرس بردگی واطاعت ميدھند ،آياکسی که خودرا مبارزووطنپرست ميخواند،
ميتواندباامپرياليزم وارتجاع دراين راستابطورغيرملموس وآنگونه که نويسنده ماھمراھی ميکند ،ھمراھی
کند؟

طبقه ياعضو ،فرد يا جمع؟
نويسنده،احزاب خلق وپرچم رابه داليل گوناگون متھم ميکندولی بھيچصورتی بردالبل اصلی جنايات آنھا
مکث راجايزنميداند .اوبزرگترين بدی خلق وپرچم رااين ميداندکه آنھابه فرديت نرسيده بودند" ،گفتمان
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وگفتارگونگی؟!"رارعايت نميکردند.اززبان خودنويسنده بشنويم":به باورمن ھنوزرھبران ونويسندگان خلقی
وپرچمی به فردتبديل نشده بودند)نويسنده فرد رابا خط درشت نوشته ميکند( .فرديت درنويسنده بمعنای
گذارازناآگاھی به آگاھی است ،گذارازايستائی وانجماد به پويائی وشگوفائی است،گذارازصغارت عقلی بسوی
استقالل وتاللوی فکری است ،فرديت بمفھوم پرش از انقيادبسوی آزادی است .فرديت يعنی"تحقق
حويشتن،يکپارچه شدن ناآگاھی وخودآگاھی")يونگ( .واما درماجرای نوشته ھای حزبيانرابطه بين  :مولف-
متن -مخاطب ازروال انفرادی دورميشودودرقلمرو حزبيت ودفاع از جمع بطرزموھومی زندانی
ميماند")نويسنده جمع راباخط درشت می نويسد(.
پس گناه خلق وپرچم اين بوده که آنھابه فردتبديل نشده وازناآگاھی به آگاھی عبورنکرده بودندوھمانگونه
جامدوايستاباقی مانده وازصغارت عقلی بسوی استقالل وتاللوی فکری نرسيده بودند؛ مرحبابه اين ذکاوت!
درمنطق نويسنده فاکتورھای عينی وذھنی ازقبيل طبقه ومنافع اقتصادی -تاريخی وايدئولوژی آن تعين کننده
نيستند .ازنظراوسياست وايدئولوژی يک طبقه تعين کننده کردارورفتاررھيران سياسی آن طبقه نيست .به
ھمين قسم روابط داخلی وخارجی دولت يک طبقه،استراتيژی وتاکتيک آن برای بقاوحفظ قدرت سياسی تعين
کننده خصلت ورفتارآن باطبقات ديگرنمی باشند .ازگفتاراوچنين احساسی درذھن آدم توليدميشودکه اوعمل
سياسی احزاب راناشی ازسطح دانش ،رفتارورويه ،خوی وخواص شخصی وفردی آنھاميداند.
نويسنده،ازآسمان وزمين واژه ھاراکاپی ميکندتاجمله پيچيده ومغلقی راساخته باشد ،ژست واطواراھل ادب

رادرآورده ميگويدکه" واما درماجرای نوشته ھای حزبيان رابطه بين  :مولف -متن -مخاطب ازروال انفرادی
دورميشودودرقلمروحزبيت ودفاع ازجمع بطرزموھومی زندانی ميماند" .شايد "درقلمروحزبيت دردفاع
ازجمع حرف زدن" .ممکنست برای نويسنده درقلمروحزبيت ودفاع ازجمع چيزی خيلی بيمعنی باشد .زيرا
کسی که درک نکرده است حزب يعنی چه؟کارحزبی يعنی چه؟ ودردفاع ازحزب سخن گفتن يعنی چه؟ به ھيچ
صورتی قادرنيست که حتی ھمان"حزبيت"خلق وپرچم رادرک کند .کسی که ازنظرآگاھی به مفھوم منافع
"جمع"پی نبرده ،ازنظرسياسی اھميت کارجمعی يعنی کارحزبی رانميداند واضحاکه حتی درک ھمان
کارجمعی خلق وپرچم نيزبرايش مشکل است.سرانجام کسی که درطول عمرش يک ذره کارتشکيالتی-
سياسی انجام نداده است"،مخاطب بودن فرد"ازموضع جمع برايش موضوع غيرملموس وغيرعادی ميباشد.
باری ،نويسنده يکمرتبه ازخودنميپرسدکه خلق وپرچم ازموضع"جمع شان"به جنايت وقتل ،ويرانگری
وسرکوب دست ميزدندوياازموضع فرد؟"فرد"و"جمع"درھمان بحثی که اوميخواھدبالغت درجمله استعمال
کردن به آن بپردازد ،چگونه مطرح ميشود؟
خلق وپرچم دوحزب سياسی بودندکه ازدوسوراخ يک آخورميخوردند .بعدازکودتای  7ثور1357آنھا
قدرت سياسی رادردست داشتندوباارتش ،پوليس وزندان به جنايت وکشتاردست ميزدند.دراينجا "خودآگاھی"
و"ناخود آگاھی" وغيره مفاھيم بلندبااليی راکه نويسنده مابکارميبرد ،ھمانقدربی ربط است که درک
اوازجھان وجامعه بی ربط است .برای آنکه نويسنده آشفته فکرمارادردرک مطلب کمک کرده باشيم اين
مطلب راطورديگربيان ميکنيم :فردھرقدربه خودآگاھی وغيره چيزھائی که اوميگويدرسيده باشد ،نميتواند
مافوق نظام وسياست طبقه برسرقدرت ،قراربگيرد .اگردرست است که خلق وپرچم با ابزارسياسی به
سرکوب وجنايت دست ميزدند،پس حرف ازسياست سرکوبگرکه درايدئولوژی سودجوريشه دارد،درميان
است .دراين"فرديت"و"انجمادوگذارازصغارت فکری"وامثالھم پندارھای ذھن آشفته نويسنده ميباشدنه
چيزھای ديگر .اين واژه ھای کاپی شده که  ،درجمله استعمال ميشوند ،چه اثری جزفروبردن ذھن افراديکه
دردنيای ناآگاھی سياسی زندگی ميکنند ،کارديگری راميتوانندانجام بدھند؟
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کشف ديگراين نابغه ازدنيابی خبر"صغارت فکری خلق وپرچم"است .ازنظراوخلق وپرچم به ايندليل
جنايتکاربوده ورھبری آنھاتا"ھميدون"مظنون ومتھم اندکه ازمرحله صغارت فکری عبورنکرده بودند! چه
استعدادوچه ذکاوت خارق العاده! اين نقيصه عظيم خلق وپرچم تاکنون کشف نشده بود!
حقيقت اينست که انسان بمثابه عضويک طبقه ازمادربدنيامی آيدودرجامعه ايکه به استثمارگرواستثمار
شونده ،ستمگروتحت ستم تقسيم گرديده بزرگ ميشود .اوچه بخواھدوچه نخواھد جزئی ازجامعه يی است که
برآن سيستم معين اقتصادی -سياسی حاکم واوھم ناگزيراست به اين سيستم گردن بگذارد .افکاراو)چه به
"فرديت وبلوغ فکری"رسيده باشدوچه نرسيده باشد(محصول اين شرايط عينی است  .دراين شرايط عينی
مناسبات سياسی -اقتصادی نقش عمده دارد.اويادربطن اين مناسبات استثمارمي شودکه "فرديتش"ھمان
استثمارشدن است ويااستثمارميکندکه استثمارکردن"فرديت"اوراتشکيل ميدھد.تمام افکار،اخالق و
موضعگيری سياسی اونيزبه اين دودسته تقسيم ميشود .مثال:اگراين فردپسريک ملياردرھالندی باشد،
فرديتش رادرخانه ايکه درآن زندگی ميکند ،درموتری که سوارميشود ،دردوست دختری که انتخاب ميکند،
دررستورانی که درآن غذاميخورد،ودرکلپی که به ورزش ميرود ،درحوض آب بازی ايکه برای شنامراجعه
ميکند ،درکلپ شبانه ايکه برای ميخواری ميرود،درافراديکه به حيث دوست ورفيقش برمی گزيندو..قس
عليھذامشخص ميگردد .مضاف براينھا،رفتار،خوی وخواص طبقات اشراف سرمايداری ھالندفرديت

اوراتشکيل ميدھند ).نويسنده ماازمالقاتش باجاللی،ازتالش صادقانه اش درجھت ارتباط با ظاھرشاه
و..غيره شايدخودنيزبه اين نتيجه رسيده باشدکه کرکترواخالق ،اداواطواروحتی ھمان گوش دادن آنھابه
حرف ھای افرادی ماننداوطبقاتی است.اگراوتوانسته باشددرک کند ،حتما ديده است که ادا ،اطواروگاھگاھی
ھمراھی رياکارانه آنھاباحرف ھای افرادی ماننداوکه برای فروش خدمتگذاری وجلب تفقدومرحمت به
آنھامراجعه ميکنند،بيشتربه نيشخندزھرآلود ميماندتا به اداواطواريک سامع صادق وجدی ازطبقات پائين
جامعه .نويسنده مااگرباخودصادق باشد،اين رويه ورفتاررادرتمام سياستمداران ھالندی که اوبرای عرضه
خدماتش به آنھامراجعه کرده ديده است وديده است که آنھا"فرديت با ذکاوت او" رابيشتر ازنگھبانی
ازميزکتاب شان ارج نداده اند(.
بالمقابل؛اگراوپسريک کارگرھالندی باشد"،فرديت"اورانيزموقعيت طبقاتی اش تشکيل ميدھد.دراينجانه بلوغ
فکری مطرح است ونه صغارت ذھنی،زيراديده ميشودکه نويسنده "بالغ فکر"ماازبه خدمت شتافتن جاللی،
کاظمی و..غيره جزآنکه حقارت وچاپلوس بودن خودرابه اثبات رسانيده باشد ،کارديگری انجام نداده است.
به اينقسم فرديت طبقاتی است وخصايل فردی نميتواندمافوق طبقه ای باشدکه اوبه آن تعلق دارد.
نويسنده نميداند زمانيکه داده ھای عينی جامعه وخواستھای طبقه معينی دربطن آن بصورت برنامه حزبی
مطرح ميشودديگرخصوصيات فردی"چه به فرديت رسيده باشدوچه به بلوغ فکری دست يافته باشديانباشد"
در درجه دوم قرارميگيرد .زيرامجموعی ازافرادبنابرمنافع طبقاتی شان جمع معينی راتشکيل ميدھندکه حزب
ناميده ميشود .فرديت سياسی خارج ازحزب يک فردحزبی ياسازمانی اصالوجودندارد .به ايندليل آنچه
دراينجااھميت داردسياستی است که حزب آن طبقه برروی آن پافشاری کرده واعضای آن حزب آن راپذيرفته
اند.
نويسنده ماازفلسفه نيزآگاھی "وسيعی"داردودرروشنائی آن به نتيجه گيری ھای "بالغ فکری"دست يافته

است .يکی ازاين نتيجه گيری ھامسئله پويائی وبالندگی است که اوآنراتابع"فرد"و"جمع" ميکند) فرديت
درنويسنده بمعنای گذارازناآگاھی به آگاھی است،گذارازايستائی وانجمادبه پويائی وشگوفائی است ،گذار از
صغارت عقلی بسوی استقالل وتاللوی فکری است،فرديت بمفھوم پرش ازانقيادبسوی آزادی است( .اينکه
معياراوچه علم،چه فلسفه وچه بينشی است،شايدخودش ھم آنرانداند .زيرادردنيای علوم يک فرضيه وازآن
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باال تريک تئوری ياصحيح است ياغلط وچيزيکه ھم صحيح باشدوھم غلط وجودندارد.وقتی ميگوئيم که خلق
وپرچم احزاب وابسته به سوسيال -امپرياليزم شوروی بودند .وقتی ميگوئيم که سوسيال -امپرياليزم شوروی
دشمن خلقھاوطبقه کارگردنيابود ،يک حقيقت راميگوئيم واين حقيقت برای ھميشه درست است .ھيچ
وارستگی،تاللوی فکری ودست يابی به"فرديت" نميتوانداين حقيقت راتغيربدھد .چيزيکه ازاساس غلط
است،غلط بودن برتمام مراحل واجزای آن حاکم ميباشد،ھيچ مرحله آن باتمام وارستگی وتاللو"ھايش
نميتواندصحيح وگذارازبدبه خوب رادرخودنھفته داشته باشد .معلوم نيست که نويسنده به چه فلسفه يی
معتقداست که درآن"گذارازفرديت؟ خلق وپرچم"ميتوانسته اين نادرست بودن را تصحيح کند؟ آيامزدوری
خلق وپرچم از"نا آگاھی" آنھامنشاميگرفت؟ آياميھنفروشان افغانستانی و ممالک ديگر بالعموم اف رادی
اندکه به"فرديت نرسيده"و"فکرشان منجمد"باقی مانده است؟ درک نويسنده ماازفلسفه واقعا شگفت
انگيزاست.
نويسنده پشت سرھم واژه ھای"بالندگی""،پيشرفت""،فساد""،انحطاط"و...غيره رادرجمله استعمال
ميکند .اين ھاواژه ھائی اندکه خصلت تاريخی،مسيرانکشاف اقتصادی وماھيت سياسی جامعه وازھمه مھمتر
خصلت طبقه ايکه سياست سازجامعه است ،رابه بحث ميگيرندنه واژه ھای پادرھواوبدون قرينه وزمينه
عينی ومادی  .برطبق ادعای نويسنده،اگرخلق وپرچم تاللوی فکری ميداشتنددنياگل وگلزاربود!چه پنداری
ميتواندخنده آورترازاين باشد؟
وقتی نوشته "جنايات حزبی" راچند صفحه بيشترميخوانيم ،متوجه ميشويم که نويسنده فراموش کرده که
درباالچه نوشته است .درصفحه چھارم نوشته اش يکبارموضع ديگرميگيردوميگويد :جمعی انديشيدن

درحزب ديموکراتيک)دموکراتيک -ازماست(نمی افتد،حزبی که فاقدعنصرانديشيدن بمفھوم نقد ديالوگ سازنده
وبرون)بيرون شدن-ازماست( ازنابالغی ھاست ،به سرحد تصميم گيری ھای يک جانبه وبدون تامل وتاويل
سقوط ميکند" .اوچندصفحه پيشترخلق وپرچم رابه دليل جمع انديشی محکوم ميکردودراينجا آنھا رابخاطر
فردی انديشيدن محکوم ميکند .اکنون ما به خود اجازه ميدھيم تا ازاو بپرسيم که:اگرراست ميگوئيد که"
جمعی انديشيدن درحزب ديموکراتيک نمی افتد"پس رھبران آنھاچراتا"ھميدون" محکوم بدون زيرنويس
اند؟ زيرارھبری به جمع مربوط ميشود  .ثانياچه چيزی است که رھبری وصفوف رادرحزب دموکراتيک خلق
بوجودآورده اگرجمعی انديشيدن)برنامه وآئين نامه حزب(راازآن حذف کنيم؟)نويسنده ميکوشدبااين واژه
ھابگويدکه درتمام احزاب ومنظورناگفته شان احزاب کمونيست است ،يکفرددستورميدھد(

نويسنده ازکدام طبقه دفاع ميکند؟
خلق وپرچم نمايندگان سياسی سرمايداری دالل وابسته به بالک وارساوعمدتااتحادشوروی بودند .بعد ازمرگ
رفيق استالين وکودتای حزبی دارودسته خروشف برتمام کشورھای اين بالک سرمايداری متمرکزدولتی حاکم
بودنه سوسياليزم .باغرق شدن کشتی سرمايداری دولتی درجھان،وابستگان آنھادرافغانستان نيزنميتوانست
غرق نشوند .دراينجانه فرديت ميتوانست کاری بکندونه جمع انديشی ونه چيزديگرزيرااين"خرازکره گی دم
نداشت" .نويسنده"دانشمند"مابااين مسئله ھيچ سروکاری نداردواينکه اين موضوع موجب چه سياستی

ميشودنيزبرای اومطرح نيست.اوسازپندارھای خودرامينوازدوميگويد":جمعی نينديشيدن رھبران حزبی
ازساختارالگوبندی ومالک بندی قبالفرمايش داده شده وقبول شده پيروی ميکندکه اين فراينديابشيوه
تقليدکورکورانه وجلف از کالسيک ھا ويابطريق سرماندن به اوامروھدايات صادره اجراميشود .چون رھبری
حزب به جمع انديشی)جمع انديشی بطوردرشت نوشته شده است(تمکين نميکندوبعلت فرديت
نيافتگی)درشت(بطورطبيعی بسوی ايگويزم )خود پرستی( ساديزم)ديگر آزاری(نارسيسم )خود
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شيفتگی(وازعاليجنابان بجای رھبران انقالب وخوشبختی انسان ،ايگويست ،ساديست ،نارسيست وسرانجام
بخاطرتداوم بخشيدن به نينديشيدن وتقديس مآبی به گوساله ھای مفرعن سامری تبديل ميگردند"صو 4ھمان
نوشته(.دراينجاميبنيم که نويسنده سياست وايدئولوژی خلق وپرچم رابازھم کارنداردومشکلش اخالقيات
فردی آنھاميباشد.اگرآنھاساديست،ايگويست ونارسيست نباشند"،رھبران انقالب وخوشبختی آورانسان"
ھستند.
درعقب اين گفتارمنافع چه طبقاتی نھفته است؟کسی که سياست خلق وپرچم رانقدنميکند ،کسی که ايدئولوژی
خلق وپرچم رانقدنميکند،کسی که به خلق وپرچم بمثابه نمايندگان سرمايداری دالل وابسته به اتحادشوروی
نمی بيند،کسی که ازرژيم دست نشانده امريکائی ھادرکابل حتی حرف نارضايتی نداردوخودبخاطرتحکيم آن
به زيارت کاظمی وعلی احمدجاللی)قابل اعتمادترين مزدوران امپرياليستھا(ميشتابد ،وباکينه ورزی جنبش
دموکراتيک نوين افغانستان راجنبش روشنفکری وتاپه زن ميخواند،ازچه طبقه يی دفاع ميکند؟ اوازخلق
افغانستان نيزدفاع نميکند ،زيراتمام سياستھای خلق وپرچم ودولت دست نشانده امپرياليستھا درکابل درحال
حاضردرجھت اسارت خلق افغانستان بودوھست واوآنھاراغرض نميگيرد.اوازآزادی وسربلندی مردم
افغانستان دفاع نميکندزيراخلق وپرچم ورژيم کنونی درکابل ھردوھمسان ويکسان دشمنان آزادی ،سربلندی
و افتخارمردم افغانستان بوده وھستند ،پس نويسنده حتی ازمنافع بورژوازی ملی ھم دفاع نميکند .نويسنده
با سياست ضداستقالل وآزادی خواھی خلق وپرچم ودولت خائينين ملی درحال حاضردرکابل بطورعام کاری
نداردوسياست اشغالگرانه امپرياليستھاراتائيدميکند،لذانويسنده خودماننديک خلقی وياپرچمی نماينده سياسی
بورژوازی دالل است.

نويسنده درمقام روانشناس وکاشف علل وعوامل ناکامی ھای خلق وپرچم!
اگرنويسنده ماحتی يک روزدانشگاه رفته وديده بودکه روانشناسی برچه پرنسيپ ھای علمی استواراست
وچه کسی ميتواندويانميتواندروان افرادراکاويده وحکم ساديست ،نارسيست وياايگويست بودن رابرآنھا
اطالق کند ،به اين آسانی رفته برکرسی روانشناس نمی نشست ورھبران خلق وپرچم رابااين واژه ھاتبرئه
نميکرد .اگرنويسنده يک روانشناس ميبودودراين رشته کدام درجه دانشگاھی ويامادون دانشگاھی ميداشت
وياحتی کدام کورس سه ماھه روانشناسی راازسرميگذرانيدومی فھميد که ساديسم ،نارسيسم وايگويسم چه
ميباشندوکدام شکل آنھارادرچه نوع انسانھا تحت چه شرايطی ميتوان تشخيص داد--بازھم حق بااو نبود
زيراساديسم ،نارسيسم وايگويسم امراض روانی اندوجنايات احزاب خلق وپرچم جنايات سياسی اند ،نه ناشی
ازاختالل روانی .مضاف براين اگررھبری خلق وپرچم" بعلت فرديت نيافتگی بطورطبيعی بسوی ايگويزم
)خودپرستی( ساديزم)ديگرآزاری(نارسيسم )خود شيفتگی(" سقوط کرده اند ،پس جنايت وخيانت آنھا از
يکطرف محصول نادان بودن)نرسيدن به فرديت(وازسوی ديگرمريض بودن روانی آنھاست ،کدام آدم
باھوشی"نادانھای مريض روانی را"تاھميدون"مظنون ومتھم بدون زيرنويس ميخواند ؟".
نويسنده يکی ازداليل بدبودن ديگرخلق وپرچم رانيزکشف کرده است وآن عبارت ازتقليدآنھا از "کالسيک"
ھا)لنين واستالين( ميباشد) اين فراينديابشيوه تقليدکورکورانه وجلف ازکالسيک ھاويابطريق سرماندن به
اوامروھدايات صادره اجراميشود( .اين مستقيما اھانت سفيھانه وحمله يک عنصرازخودراضی بررھبران
طبقه کارگراست که بااين وقاحت خلق وپرچم رامقلدين آنھا ميخواند.
ماقبالاشاره کرديم که خلق وپرچم نماينده سرمايداری دالل وابسته به اتحادشوروی واتحادشوروی نيزيک
رژيم سوسيال-امپرياليستی بود .بعدازسال ھای دھه دوم پنجاه ميالدی آنھامراجعه به لنين واستالين رابرای
انقالب جرم ميخواندندواين مراجعه فقط برای تحريف اذھان طبقه کارگروفريب خلقھای مجازبود که خود شان
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آنرامرعی ميداشتند.فقط افرادازدنيابی خبرکه دھن بزرگ و دماغ چارمغزی داشته باشندوياکسانی که با
غرض ضدانقالبی حرف ميزنند ،کارھای يک رژيم سرمايداری رابه رھبران طبقه کارگرنسبت ميدھند.
عمده ترين کاری راکه خلق وپرچم انجام داده اندھمانافرامين چندگانه تره کی است.اگرنويسنده مادرکنار
ازسينه حفظ کردن لغات ،مسايل رانيزولوجسته وگريخته ھمانندواژه ھا ،درسينه ميسپرد ،متوجه ميشدکه
تمام اين فرامين ازموضع سرمايداری دالل ونيازھای بازارتوليدومبادله اتحادشوروی صادرگرديده بودنه
ازموضع تقليدکورکورانه ازکالسيک ھا .دربرنامه سازمانی که نويسنده مبتکرماعضوآنست نيز اين مطلب
تذکريافته است.
مضاف براين اگررھبران خلق وپرچم ازطريق سرماندن به اوامروھدايات صادره ،عمل کرده اندپس بحث
به"فرديت"نرسيدن ،چه چيزی جزياوه سرائی وھذيان گوئی ميتواندباشد؟ آگرآنھاواقعامھره ھای اجانب
بودند وبه نفع آنھاکارميکردند ،پس آيا نارسيسم ،ساديسم وايگويسم آنھاميتواندنقشی داشته باشند؟ نويسنده
ما خود ھم دراخيرداستان نميداندکه"ليلی زن بود يا مرد".
پوالدگر
ادامه دارد
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