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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٣ دسمبر ٢٧
  

  !!چه وقت؟
  

وجود آمدند و ه  يکی پی ديگری ب١٣۵٧عوامل تغيير يا فروپاشی حکومات چھارگانه ای را که بعد از کودتای ھفت ثور 

ھارده سال با فراز و فرود به قدرت ماندند، در يک بررسی کوتاه، می توان به دو بخش خارجی و داخلی تقسيم جمعاً چ

ھر بخش اين تقسيم به نوبۀ خود دارای علل و تأثيرات گوناگون و متعددی در ناکامی نھائی آن چھار حکومت . نمود

  .يان گرددبودند که در اينجا کوشيده می شود در حد الزم، ولی مختصر، ب

عمده ترين عامل داخلی که سبب سقوط رژيم به اصطالح دموکراتيک خلق افغانستان شد، ھمانا عدم مشروعيت يافتن 

  . رژيم نزد مردم بود

رسميت شناختند، ولی اين نظام در داخل کشور ه شکی نيست که رژيم بعد از کودتا را تقريباً اکثريت کشور ھای جھان ب

ه امه پيدا کرد و نه زمينه ای برای رشد و قوام کافی برای زيستن پايدار و ماندن آن به قدرت ببستری نه برای قبول ع

  .وجود آمد

تدين . يکی از اين ويژگی ھا متدين بودن آن است.  کشور ما، منحيث يک کشور سنتی، دارای ويژگی ھای خاصی است

 و طويل، فرو رفته در اعماق تفکر جامعه، اجازه نمی مانند درختی بلند و تنومندی با شاخه ھای قوی و ريشه ھای ستبر

خصوص با ارتباطی که خلق ـ پرچم با شوروی ه داد که مردم از افرادی که داری تفکرات غيردينی ـ ضد دينی ھستند، ب

 از... داشت و با تجربه ای که مردم مسلمان افغانستان به عنوان ھمسايه ھای ازبکستان و ترکمنستان وتاجکستان و 

  .ھجوم روس ھا ـ بعداً شوروی ـ  داشتند ـ اطاعت کنند و آن ھا را به عنوان حاکمان خويش بپذيرند

بی .  به نھايت مھم را ناديده گرفته با بی اعتنائی غير قابل باور با آن برخورد نمودۀلأحزب دموکراتيک خلق اين مس

  .اعتنائی به اين حقيقت يکی از عوامل بنيادين زوال آن نظام شد

ايدئولوژی غيردينی ـ ضد دينی نظام، با ھمه کوشش ھايش و با ھمه حمايت ھائی که برای چندين سال از جانب يکی از 

بزرگترين ابر قدرت ھای جھان و ھمۀ اقمار آن دريافت نمود، نتوانست حزب و دولت دموکراتيک خلق را به يک 

اختالف عظيمی که ميان اين دو طرز تفکر ـ . ر تبديل کندنيروی سياسی ھمه پسند و در نتيجه به يک دولت قوی و پايدا

  . اسالم و کمونيزم ـ وجود داشت امکان استبقای حزب و دولت دموکراتيک خلق افغانستان را غير ممکن می ساخت

راضی ساختن مردم برای حمايت از دولت و ھمبستگی با چنين نظام و چنين ايدئولوژئی دور از تصور و دور از عقل 

ن اين دو حزب يا به کمبود که رھبران و فعاالعدم درک اين واقعيت از طرف خلق و پرچم نمايانگر آن بود . م بودو فھ

قابل ترحم عقل دچار بودند يا بر اسب اوھام و تخيالت خويش سوار بودند و يا اين که شوروی را صخرۀ بزرگ و 
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و در نتيجه .  ھا ھم سبب تباھی آن را فراھم نخواھد کردھميشه استواری می پنداشتند که سھمگين ترين باد ھا و باران

  .  گزندی به حزب و دولت خلق ـ پرچم وارد نخواھد شد

با توجه به اين اصل ـ چھار چوب فکری متفاوت دولت و ملت ـ می توان گفت که نطفه، عامل و انگيزۀ اصلی، اوليه و 

  .  درون خود نظام نھفته بودغير قابل اجتناب شکست و فروپاشی نظام، قبل از ھمه، در

اين شکست چنان محتوم بود که حتی مجموعه ای از مثلث ھا و چھار و پنج ضلعی ھای چرکين ھم نتوانست آن را 

  !  نجات بدھد

ی و جھانی ه ئ داخلی، منطق ھایدشواریلۀ دوم فقدان ستراتيژی واحد در حزب و دولت مذکور برای بر خورد با أمس

و زيرا رھبران . وجود آمده باشد، در حدی نبود که بتواند دوام بياورده رچم به کمک ھر مرجعی که باتحاد خلق و پ. بود

ن اين دو جناح در آن حدی از ھوشياری نبودند که ضرورت وحدت و انسجام اعضای حزب و دولت را به طور فعاال

  . جدی احساس کنند

ن، حزب و دولت دموکراتيک خلق ـ پرچم را که می چنين امری، يعنی نفاق و دوئی گری و ھر کس به راھی رفت

ديگر تا حدی قوی و مستحکم گرداند، پارچه پارچه  توانست با فرو خوردن خودخواھی ھا و خشم و نفرت نسبت به يک

  .ساخت

ور له برای اجتناب از آسيب ھای نفاق، برای ما، به مثابۀ يک ملت و انسان ھائی که در فکر آبادی و آزادی کشأاين مس(

  .)   تشکل ديگری ظھور می کند، خيلی بايد آموزنده باشد،خود ھستيم و ھر روز از درون يک تشکل

چنين وضيعتی در چنان شرايطی بايد حزب و دولت مذکور را دچار ضعف و خلل می ساخت و مواجه به شکست می 

  . نمود

پنج يا ده ھزار عضو با ايمان و بی ايمان حزب دموکراتيک خلق ـ پرچم در برابر ميليون ھا مخالف به ھيچ وجه نمی 

  . توانست کاری را از پيش ببرد

  . عامل سوم برھم خوردن توازن قوا در سطح جھان به نفع غرب و به ضرر روس ھا بود

، به قدرت رسيدن سياستمداران معتدلی که ...ندره پف و مرگ کمونيست ھای کھنه کار و سرسخت مانند برژنف و ا

چف، از ساليان دراز مخفيانه با غرب حشر و نشر داشتند، ھمراه با فشار ھای شديد ، مانند گورببعضی از آن ھا

اجتماعی ـ اقتصادی در شوروی و رشد روز افزون رفاه اجتماعی در غرب در برابر درجا ماندگی و رکود در بلوک 

بب گرديد که شوروی از يک طرف راه آشتی و سازش و ھمکاری با غرب را پيش گيرد و از طرف ديگر شرق، س

. کانون ھای متشنجی را که به عنوان مانع در راه آشتی با غرب پنداشته می شدند، مانند افغانستان، به حال خود بگذارد

  .کاری که می توان آن را به مثابۀ باج دھی به غرب تلقی نمود

 با توان مالی و نظامی جھنمی اش ھمراه با جھان اسالم، به ويژه پاکستان که بعد از افغانستان با نوک تيز سر غرب،

ررو بود، به عنوان چھارمين ـ اما عمده ترين ـ بازيگر در معادلۀ کش و قوس يا رقابت با ه نيزه ای شوروی روب

  .مودشوروی در به زانو در آوردن حکومت خلق و پرچم نقش بازی ن

تلقی بعضی ھا ـ افغان و غير افغان ـ اين است که اگر کمک ھای غرب به افغانستان نمی بود، پيروز شدن مردم بر خلق 

 ھزار عسکر با تمام ساز و ١٢٠ با کم و بيش ١٣۵٨و پرچم و شکست عساکر شوروی که به روز ششم جدی سال 

ه افغانستان بيشرمانه تجاوز نموده بود و آسيب ھای برگ نظامی برای کمک به نظام به اصطالح دموکراتيک خلق ب

برای . بسيار زيادی که رفع و ترميم آن ھا حداقل سه صد و چھل سال را احتواء خواھد کرد ـ سی و چھار سال تخريب

جمعاً سه صد و چھل سال، آنھم اگر پولی در کيسه باشد و از خود و بيگانه . ھر سال تخريب ده سال ترميم و بازسازی
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ـ به ھمراھی حزب و دولت به اصطالح دموکراتيک به افغانان و ! ما را برای عمران مجدد کشور آرام بگذارند

  . افغانستان وارد نمود، بعيد به نظر می رسيد

ن افغانی حزب اتان، ھمپيمان امريکا، برای مخالفاين نظر از برخی جھات، مثالً تدارک عمق سترتژيک از طرف پاکس

رچم و متجاوزين شوروی، تا حدودی می تواند درست باشد، اما عمده ساختن آن به يقين کاری نادرستی و دولت خلق ـ پ

  .می باشد

تاريخ دراز دامن افغانستان گواه بر اين است که افغانان آزاده به ھيچ متجاوزی در طول تاريخ موقع آن را نداده اند که 

  .  در اين خاک بمانند و حکومت کنندهبرای ھميش

ور گشايان زيادی به اين کشور به قصد اشغال دايمی آن تجاوز کرده اند، اما ھيچ کدام نتوانسته است اين کشور را به کش

  . تجربۀ شوروی يکی از اين تجارب بود. طور قطع و تمام اشغال کند

د و دولت و روس ھا شکست خوردند و سر افگنده رفتن. سی و چھار سال از آن حادثۀ شوم و آن روز سياه می گذرد

  . حزب خلق ـ پرچم را که در اخير کار با حيله گری و برای فريب مردم تغيير نام داده بود، تنھا گذاشتند

سينه ھا مملو ھستند از خاطره ھای تلخ و تکان .  خلقی ـ پرچمی ھم يکی بعد ديگر سقوط نمودندۀدولت ھای چھارگان

 خروج توأم با شرمساری عساکر شوروی از افغانستان بعد از رين مانند شکست ويدھنده، و گاھی ھم خاطره ھای ش

سرازير شدن مغرورانۀ شان به اين کشور و سرنگونی دولت خلق ـ پرچم، ميليون ھا کشته و زخمی و معيوب و بيوه و 

و پرچم و ميليون ھای داستان غم انگيز؛ ھمه حاصل جاه طلبی ھای جنايتکارانۀ خلق ... يتيم و شھر ھا و دھات ويران و

چه آسان و سھل انگارانه ملت و . و حاصل تخمين ھای کودکانه و نادرست و جنايت کارانۀ سياستمداران شوروی بود

  !!کشوری را در خون نشاندن و ويران کردن

افغانستان از دھن يک گرگ نجات پيدا کرد، ولی به چنگ .  جان فشانی ھا به ھيچ برابر شدۀاما با دريغ و افسوس که ھم

و حضور بيشتر از چھل کشور ديگر از يک سو و دھشت . نام پاکستان گرفتار گرديده ندان خون آلود گرگ ديگری بو د

  !! افگنان قرون وسطائی مانند طالب و القاعده و غيره و غيره از طرف ديگر

. مروز ھم آرام نيستو طوری که ديده می شود کشور ما تا ا... جنگ و نفاق و بيگانه پرستی کماکان ادامه پيدا کرد و 

  !"آب رفته را در جوی خشک می کند"نفاقی که قرار گفتۀ مردم 

اگر . آيا ما ملتی ھستيم که از تاريخ چيزی بياموزيم؟ آيا ما از گذشته ھا و از تجربه ھای تلخ خويش عبرت می گيريم

  !!"    چه وقت؟: "جواب آره است، سؤال من اين است
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