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  چند نکته
  

 مبتنی بر نگاه ديگر ،جنايات حزبی نوعی از دوباره پرسی انديشه ھا
ش ھای چندين دستی را در  درين نوشتارتالش نکرده ام تا کاو.است

 کوشش . بطرز قاطع و تقليلی يکدست بسازم،ھا و پاسخھابارۀ پرسش
 به نکات و ،ان روشنمن اين بوده تا در درون يک متن  نه چند

رازھای باقيمانده ای  روی بياورم که قلم ھای قبلی گوشه ھای دردناک 
 عجله نشده است ، درين نوشتار پاشان.آنرا بنحو دگر به بحث کشيده اند

که پاسخ ھای صريح و سر راست رويانده شود بلکه مقصد اين بوده تا 
 ،ويسندگان خودمابه آن سلسله پاسخ ھايی که پژوھشگران ملل ديگر و ن

 ،به پرسش جنايات حزبی و جنايات سازمانيافتۀ دولتی  ارائه کرده اند
 جنايات حزبی پژوھشی است منعکس در .بسوی پرسيدن کشانده شوم

يک متن قطعه قطعه برای توليد يک فکر مسأله دار، فکری که از 
  .  درون تفاوت ھای متکثر قلمی سر برمی آرد

کر و چيز نويس زمانۀ ما ھنوز در مرحلۀ گمانم اين است که روشنف
جستجو و خلق پرسش ھا بسر ميبرد و ھرچند که با تلی از پاسخھای 

 از طريق خودپرسی و خودجوشی به ،اله پته و بيرونی  درگير است
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 انديشه شايد من و نسل من بلحاظ توليد .مرحلۀ پاسخھای درونی برسد
 که از سکوت و استار  آنقدر بيچاره و بی نوشت،ھای صورتبندی شده

 خود به حيث محمول ،و کنده شدن ازمسايلتشتت  ،جفاھای ممتد
عقل "به حيث بجای آنکه . نگارش به موضوع پرسش تبديل گشته است

 پرسيده می شود و مورد ،بپرسد و قضاوت کند" نقاد و خودانديش
 من و نسل من ضرورت داريم تا از طريق .قضاوت قرار ميگيرد

 از موقعيت پرسيده شدن و موضوع ،رد درنوشتارحرکت مستقل خ
  .داوری به موقعيت پرسيدن و قضاوت کردن دگرگون شويم

جنايات حزبی شايد متنی باشد که برشالودۀ چنين نگاھی نگارش 
 حزبی جنايتکارجای پرداختن به قطرگردن درين نگرش به . يافته است

ويا از درون يک   گ.  پرداخته شده استحزبی جنايتبه نرخ گيچ کنندۀ 
 جنايتکار بررسی .نگاه به درون يک نگاه ديگرکانال زده شده است

 متن را از حوزۀ نگرش ھای چندين جانبۀ ، جنايتبجای چيز بودگی
که خود بحث جداگانه  حقوقیجامعه شناختی به قلمرو محض و... فلسفی

 درين اوراق اگر از آدمھای مشخص مثال . پرتاب ميکند،را می طلبد
 . بوده استنمادين از مراجعۀ ر شده منظوزده

شايد با من موافق باشيد يا نباشيد که بررسی جنايات سيتماتيک 
 آنھم فردی مانند ، کار يک فرد نمی باشد)١٣٧١ تا ١٣٥٧از (حزبی 

 – ١٣٥٩(من که دوازده سال را درقفس ھای پلچرخی نفس کشيده باشد 
جانبه با اليه ھای به علت درگيری ھمه چنين نوشته ھايی .)١٣٧١

مختلفۀ علوم و ظرايف فلسفه و ادبيات، مشکل دسترسی با اسناد نيمه 
فرد را ناتوان .. . کمبود فاحش تجربه ھای نگارش نيافته،سوخته
 دولتی و انرژی و توان ًچنين متن ھا را اغلبا  مراکز علمی ِ. ميسازد

افغان که  انجام ميدھند و نويسندگان ،دسته جمعی احزاب و سازمانھا
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ای چاره ساز، به تنھايی  به علت نبود زمينه ھ،ديريست منفرد مانده اند
   .شباح و عجيب الخلقه ھای ترسناک ميروندبه تسخيرگوشه ھايی از

 است در ميان ده ھا نوشتۀ ديگری که در ایجنايات حزبی نوشته 
ھمين موضوع مبتنی بر نگاه ھای متفاوت از طرف کاوشگران عزيز 

ه تاريخ سپرده شده است  تا اگر روزی نی روزی اين مملکت به پيشگا
 بخاطر پژوھش ھای عميقتر به حيث مواد خام بدرد نسل ،شدمملکت 

به حيث يک نوع نگرش   جنايات حزبی .ھای برومندتر از ما بخورد
 جنايات حزبی ،منعکس در يک نوع نگارش استيک نوع روش 

فھايی را به سليقۀ خود به حرفھايی را به سليقۀ خود گفته است و حر
 شکننده و ، چيزھايی را که به بحث کشيده است،تعويق انداخته است

تنوع در . پاشان است و يگانه طرز ارايه شدن را در خود شکسته است
که مباحث را می توان به اشکال متفاوت بيان  ميدھد نشانارائه شدن ، 

چ متنی نمی تواند  که ھيبيان ميکند ، اين گفتار.کرد و به بحث کشيد
  .پنداشته شودحرف آخر  و مرجع

  
 در ، خوب است که در زمانۀ مرگ ارزشھا و تولد مستمرتوھين ھا

  يی در زمين و زمانه،فصل شخصيت زدايی ھا و شخصيت سازی ھا
 لحظات را فقط برای آبروی جيب و قطرِ  سکوت پس انداز ،که

د دارند که با ارسال  وجوای ھنوز عزيزان شناخته و ناشناخته ،ميکنيم
پيامھا و تشويق ھای صميمانۀ  شان دل و انگشت شکستۀ نويسنده را 

 نمی ،ھنوز ھم باوجود يأس زدگی و عطالت مبارزاتی. گرم ميسازند
 ، به رويش خودآگاھی در نسل جوان،توان به ظرفيت پويای جامعه

ميکنند با  نمی توان به آنانی که جنايت را تبھکارانه انکار ،اميدوار نبود
   .دھان ِ دوخته ی تاريخ نخنديد
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ُاز تمامی کسانی که با حب روانی به تعلقات گذشته از مضيقۀ 
 گلوی ھزار پارۀ ، با برخورد به نوشتار جنايات حزبی،شرطی شدن

 ابراز امتنان مينمايم  و ھمچنان ،مرا بار دگر توته توته حلق آويزميکنند
 ادامۀ يافت و به چاپ اين ورقپاره ،از آنانی که با تشويق شان اين بحث

  . سپاسگذاری مينمايم،ھای پاشان رسيد
  
  

  محمد شاه فرھود
    الھه-ھالند 
  ٢٠٠٩سپتمبر 

  
   
 
  
  
  



 ١٣ ی   ب حـز ت ا يجنا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 
 

  ٢                

  شب شکسته کشتی فھم و حواس



١٤ 
  



 ١٥ ی   ب حـز ت ا يجنا

  
  
  
  

 ، به متن درآمدهيات حزبی  به حيث يک دانايی صورتبندی شده وجنا
 دربرابر نقد و برسی خود نه ،ھنوز از موضع عقل نقاد و ژرف انديش

 خبط و جنايت را به ، اجماع رسمی و عمودی در خطا،ايستاده است
 در کشور ما جنايات ِ .تقديس بی بازخواستی و حقيقت تبديل کرده است

مبتنی بر انديشه ھای سياسی به علت تداوم مفھومی  و استمرار 
علمی ما به حيث يک بحث تازه فلسفی و نتوانسته در ادبيات ،ارکردیک

را احراز  ، جايگاه درونی خود"ھيچی و خالء "و پيچ خورده بر گرد ِ  
دربارۀ جنايات حزبی بخاطری پرسش بعمل مياوريم تا لوح . نمايد

 سؤال ،خاطرات را از داغ ھای عميق و حک مانده پاک ساخته باشيم
ه برای آنکه با عاملين جنايات تسويۀ حساب فزيکی و مطرح می کنيم ن

عمل بالمثل انجام داده باشيم بل برای برون آمدن از کالفه ھا و مغاک 
 ،ھای گذشته و يافتن پاسخ ھای زنده و روشن است که می پرسيم

پرسيده شده ھا را برای بررسی ھا و تأويل ھای عميقتر دوباره جويی 
   .ميکنيم



١٦ 

ود جنايت تا آنجا ھا ميکاويم تا بحث جنايات جنايت را بخاطر خ
حزبی را مبتنی بر معرفت و دريافت ھای تازه به يک گفتمان  شبکه 

 در شکل ،کاربرد واژۀ گفتمان( .يی و چاره ساز اجتماعی تبديل نماييم
"  ديسکورس" ھنوز معنای اصلی ،ھای مختلف نوشتاری و گفتاری ما

 با برداشت خود از اين واژه در ای ھر نويسنده ،فلسفی را نيافته است
 من نيز بنوبۀ خود مقولۀ گفتمان را در .گفتار و نوشتار استفاده ميکند

که نگارش را دريک  زمينۀ " صورتبندی بحث ھای متنی " جھت 
"  بسوی ، با شرکت و قضاوت  ديگران،معين که گسترده و پاشان است

گفتمان در کنار واژه   واژۀ . مدنظردارم،ميکشاند" صورتبندی دانايی 
 ، مناقشه، مذاکره، مباحثه، مکالمه، گفتگو، بحث، گفتار:ھايی مانند
  را يیيژه ومفھوم و معنای ... ، سخن، پلميک، مناظره، جدل،صحبت

 در نوشته ) ارتباط با ديگران را بازتاب ميدھديیدر زمينۀ تأمين شبکه 
نگارشی و ای از طريق کاويدن و نگاشتن است که کار ھمتفاوت  یھا

به ، پژوھشی ما درين زمينه مانند ده ھا موضوع به تفکر نيامدۀ دگر
  . به سامان می نشيند، نقادی و خرد.انديشيدن و پرورش ميرسند

 ،ِ اعمال ميگردد که حماقت بر خردایجنايت سياسی در جامعه 
انقياد بر ،بر تکثرقطعيت  ، يکه نگری بر اجماع،قمچين بر استدالل

 ھمۀ اقتدارگرايان خردستيز بر مبنای تصورات به .ه گرددآزادی چير
تقليل درآمده، برشالودۀ اراده ھای نابالغ و ناسنجيده به استقبال فاجعه 

  .ميروند
درين نوشتار به آن سلسله جناياتی درنگ ميگردد که در حوزۀ 

حزب دموکراتيک " کنکاش انديشه در وجود نينديشندگی و ناسنجيدگی ِ 
 چاکرمنشی و عالقه به يکسان .اتفاق افتيده است" ان خلق افغانست
 آن آفتی بود که ، حسی، عاطفی و روانی  ِ آدمھای جامعه،سازی فکری
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سردمداران سويتستزده را بجای خوش انديشی بسوی سازماندھی 
 تجاوز به روان ، دستبرد به انديشه و نگرش انسانھا.ُجنايات حزبی برد
 يورش بر ميراث ، عاطفه و ذوق آدمھا مداخله در،و احساسات جامعه

 و خالصه ، ھجوم بر عشق و خرد،ھای پويا و ارزشھای زندۀ فرھنگی
که گرايش به سرکوب ھرنوع متفاوت انديشی و متفاوت زيستن بود که 
مستبدين قرمز و تازه بدوران رسيده را در سراشيب بدترين نوع 

  .ھتلريسم و برژنفيزم وطنی سرازير کرد
 ،م برای اينکه ھنوز در مرحلۀ خلق پرسشھا بسر ميبريمما می پرسي

 قتل ،پاسخ ھايی را که ملل ديگر در رابطه به نظام شکنجه و زندان
 ، ويرانسازی شھرھا و روستا ھا، کوچانيدن وتبعيد،ھای دسته جمعی

 ،ترويج فرھنگ چاکری و مجموع جنايات سازمانيافته ارائه کرده اند
ما نيز .   قد می افرازندھای پاسخ نيافتهپرسشدر برابر ما در نمای 

 از درون  درد ھای ،مؤظفيم که مانند انسانھای نقاد و خردمند ساير ملل
 نقبی بسوی سپيده دم پاسخھای تابناک و روشن ،ماضی وغمھای حال

 انباشت پرسش ھا و نبود تفاھم جمعی در سمت و سو دادن  بحث .بزنيم
شيوۀ زندگی روشنفکرانه که  است عطالتی ،ھا درجھت حل معضالت

  ما . تبديل کرده استپرسش به ،را در لحظه ھای جاری مملکت
مينويسيم تا به دوباره پرسی ھای روشنتر برسيم و از درون ِ تفکر 

 چون ما خود در موقعيت ِ شی گونگیِ  .بسوی پاسخ ھا کشانده شويم
ه شده پرسشيم و بار بار به حيث موضوع و محمول بکار رفته و پرسيد

 می )دربارۀ مسايل ما ديگران بيشتر فکر ميکنند و بيشتر مينويسند(ايم 
 از موقعيت پرسيده شدن به مقام پرسيدن ارتقاء ،باييست درقدم اول

مابه دنيای نگارش شناور می شويم که پاره ھای حقيقت، پاره . نماييم
 و چندال،  معناگريز،چون حقيقت دريافتی است نسبی(،پاره، زنده بماند
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ما مينويسم تا کارد را از گلوی حق و حقيقت برداشته باشيم، )  متکثر
 تنھا .ما ميجنبيم تا خودما دربارۀ خود قضاوت کردن را بياموزيم

دغدغۀ ما اين نيست که مرز بين جالد و قربانی درماضی ھای بعيده 
 تصور ما اين است که مبادا از بی شيمگی و بی فکری ،مغشوش نماند

ُبيست و يکم افغانستان در زير سيطرۀ سم جالدان به پايان  قرن ،ما
    !نرسد

من ِ نگارنده ھم اکنون از وقوع کودتا و جنايت ِ مورد نظر، به حجم 
 درک فاصله بين روزگار فاجعه و روزگار .سی سال فاصله دارم

 . دريافتی است که بشکل دوسويه به ظھور ميرسد،مؤرخ و منتقد
را   و ما که خود.ھا و دريافتی مبتنی بر خالء ھادريافتی مبتنی برمتن 

 درک فاصله بين روزگار ،بوسيلۀ نوشته ھای مان به آينده انتقال ميدھيم
 ما ميکاويم تا .توليد متن و روزگار دريافت متن را آسانتر ميسازيم

ما به متن . غصه ھای تاريخ از تکرار اندوه و جنايات در امان بماند
درون اغتشاشات خاطره ھا ی زخمناک پلکی روی ميآوريم تا در 

 در دل تاريکی ھای ديرمانده .بسوی دامنه ھای آفتابی باز کرده باشيم
 خورشيد بپا می ايستيم تا صدای  رودخانۀ خون در امواج تدارکبرای 

 تا  از دريايی به دريای دگر منتقل ،سطر و سکوت فراموش نگردد
  .نگردد

ری و صف بندی ھای موجود نويسنده ھميشه محصول وضعيت جا
اجتماعی خود است و از اين بابت پژوھشگر افغان در بدترين شرايط و 

 نرخ بدبختی ما رو به تزايد .موقعيت ِ نگرشی و نگارشی قرار دارد
روشنفکر  . ھمه روزه گرھی بر کالفۀ ذھنی ما افزون ميگردد.است

 ،ی موعظه گری و ذھنيگر قرار گرفتن در وضعيت به علتجامعه 
 چپ نمايی و ،ُ حب روانی و بغض روانی،فقدان ابتکار و صميميت
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 جنگ زرگری و گريز از ، راست نمايی و راست زدايی،چپ زدايی
بر پرتگاه تباھی نشسته است و اين بدترين .. .انديشيدن مؤلد وعمل

 البته عوامل .موقعيتی است که ما آنرا بيخودانه تجربه کرده ميرويم
 خود ،د دارد که قلم را نميگذارد تا بگونۀ نظام مندعديده ای ھنوز وجو

و از آن . ..گفتمان جنايات حزبی وگفتگو و  به ،و علمی مستقل ،جوش
 .طريق به ايجاد جنبش روشنگری و روشنفکری افغانستان روی بياورد

 ، ھم خود و ھم ديگران را با گسترش خرد،مبتنی بر نقد خود و ديگران
   .يل کندبه  نوشتار ماندگار تبد

 از توليد انديشه ، از نقد جنايات،عواملی که تا ھنوز ما را از نقد خود
    :و ايجاد جنبش فکری و جنبش اجتماعی باز ميدارند

   عامل قومی-
   عامل سمتی-
   عامل زبانی-
   عامل مذھبی-
   عامل فکری-
   عامل روانی-
   عامل زبونی-
   عامل تطميعی-
  عامل بی ظرفيتی-
  عامل دستکاری بحران بوسيلۀ اشباح  داخلی و خارجیسرانجام .. .-

 رنگ و بوی قديمی را در زمان حال مفھوم زدايی منوريناصطالح 
 ،می آيدمونتاژ و توضيح و مصرف انديشه به بيان ،تقديسميکند و با 

 توليد و ،اعتراض، نقد ساختار قديمی را ميشکند و باروشنفکرمقولۀ 
 مکتب ، منورين،ما روشنفکران. درميآيدتوزيع انديشه به انقياد زبان 
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 که الزم است دقت نميکنيم  که سنت دگر ی ھنوز بگونه ،رفتگان
 خودآگاھی و انديشيدن مواجه .قاضی نيست بل موضوع قضاوت است

 نمود اين سنت در روشنفکر افغان از ،شدن با گفتمانھای سنتی است
نه از پوشيدن  از اوراق عنبرين کليله و دم،قصه ھای ھزار و يکشب

شمله ھا و پکول ھای رزمی و عتيقه، از سرنی و سرود مراثی شروع 
ھای سنتی و انديشه ھا و نگاه ھای مدرن نگاه  ناجويدننمی شود بل از 

 اين مراجعه و درگيرشدن ھا بی .ًو اخيرا پسامدرن شروع می شود
 خودش در مقام مدرنمايی ابتر به سنت ِ ،گردد" افسونزدايی " آنکه 

 نسل ھای ديروز و امروز ما به لحاظ تاريخيت .دگرتبديل ميگردد
ًروشنفکری اغلبا در بزنگاه ھای فيصله کن و يک دنده غلتيده و 

   .يا اين يا آن حرکت کرده اند ه ی با فورمول.چسپيده اند
! يا غرب ستيزی يا سنت زدايی ! يا نظريات مدرن يا آواھای سنتی 

انديشه ھای مدرن از موضع عقالنيت ولی چون چنگ انداختن ما به 
پس از پراتيک ، انتقادی و تلفيق و به خويش آمدن صورت نه پذيرفته

ھای دردآور و زخمناک ِ روشنفکری، دچار يأس وپسويته و بن بست 
 پسويته و بن بست معنای عملی دارد و معنايش اين است که .گرديده ايم
غ فيل افتاده می انگارد  اينکه خود را موجودی از دماعليرغمروشنفکر 

 منجملۀ ایولی پراتيک چند دھۀ اخير نشان داده که به داليل عديده 
 پوتنسيل اوضاع و واقعيات تا ،غلط انديشيدن در بارۀ ظرفيت خود

.  ھنوز نتوانسته پلی ميان خود و توده ھای ھردم شھيد کشور ايجاد نمايد
 خواستيم به ،آنِچون سنت وطنی را با تمام غلظت و دست ناخوردگی 

شگرد رنسانس و روشنگری و مدرنيتۀ غرب الگوبردارانه زايل 
گردانيم که به علت غفلت خودمان و شرايط نامساعد اجتماعی به سامان 

ما با خط کشی ھای اله پته و شفاھی بی آنکه در فضای متن و  .نرسيد
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 برويم و )بقول تورات(تفکربه جنگ عظيم الجثه ھای عھد عتيق 
 يی با سلسله ،ن مثبت و منفی سنت، داوری تحقيقی و قلمی نماييمبرارکا

ی خود به سنت و ميراث منفی ، از مدرن نمايی ھای لفظی و مصرفی
ً ما فعال سوژه نيستيم بل در .ديگر و به موضوع داوری تبديل گشتيم

  .مقام ابژه ايم
مدرنيته از زمانی آغاز شد که دون کيشوت خانه و شھرش را در  "
وی جھان ناشناخته ترک کرد و پس از گشت و گذارھای بسيار جستج

دريافت که آنچه در شھر خود فراگرفته بود با آنچه که در جھان می 
اين اشارۀ ميالن کوندرا معطوف به حرکتی است " .گذشت تفاوت دارد

 . راه انداخته است دنيای تازهو تسخيرطرح نو که دون کيشوت بدنبال 
تجربی مدرنيته دور افتاده ايم يا آنقدر به نظريه ما که از درک حسی و 
 جنون آميز ارج مينھيم که موجوديت خود ما ،ھا و دستآوردھای مدرن

به حيث آدمھای عقالنی زير سؤال می رود و يا آنقدر با سنت زدگیِ  
 دچار ناسيوناليسمی قطعه قطعه ای می شويم که ارواح ،نينديشيده

نمی تواند ما را از لبۀ آتشفشان ِ بربادی گذشته و غرور نياکان ما نيز 
 نجات ما شايد در گذار از قطعيت ھای يکدست، ايستا و .نجات ببخشد

مرگ آفرين بسوی برسميت شناختن قطعه قطعه گی پويا ونشاط آفرين 
  ؟ ! شايد .باشد

اين عيب ما بوده و ھم چنان پابرجاست که ما به حيث جمع 
 ،و روان جمعی شويم" ح زمانه رو" روشنفکری نتوانستيم بيانگر

 قبول داريم که .عقالنيت روشنفکرانۀ ما به جريان و جنبش تبديل شود
 بوده اند که ایدر تاريخ روشنفکری افغانستان تک تک افراد فرزانه 

 در آگاھی درونی خويش اين ،به دليل زبدگی و قريحۀ منحصر به فرد
اين شکوفه ھا ھيچگاھی  اما ،تناقضات را در قلم و قدم حل کرده بودند
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.. . مشروطۀ اول و،به شاخه ھای باغ گستر فروردين تبديل نشدند
 نوجويی و ايثار بود که ما در ، جسارت، عشق،سمبول ازخودگذری

شرايط حاضر نمی توانيم آن شاخصه ھای درخشان را در زندگی 
روزمره خود زنده بسازيم و با شرافت و سرفرازی به نسل 

   .ببخشيمبرومندترانتقال 
 که با تکيه بر حاميان سرکاری ِ سنت یاگرآنعده قلم بدستان سنتی  

 از نھضت مشروطه ، را مدنظر داشته باشيم،و امکانات مالکين تازيانه
تا امروز طی اين صدو چند سال برای حفظ و تقويت اقتدارسنت الاقل 

 مگرنسل ھای جوان نمی پرسند که چرا ،صدو چند کتاب نوشته اند
 سوسيال ،دموکرات( مدافعين  و منتقدين روشنگری و مدرنيته ،انحامي

 که در )ستي کمون،ستي سوسيال، ھومانيست،ستي ناسيونال،دموکرات
زير اذيت و برخورد خشونت آميز ديکتاتوری ھای سلطنتی و 

 جواب ،یپرسشچند ده کتاب يک ، جمھوريتی و امارتی قرار داشته اند
.  گفتگوی سنت و نوجويی ننوشته اند ؟ تحليلی وپژوھشی درباب،دھنده

فقدان نوشتار ھای عميق نشان ميدھد که ما درکجای عقالنيت مدرن 
چه خال ھا و کمبود ھای مرگباری ما را مثل سايه ھا . قرار داريم

  . تعقيب ميکنند
مدرنيته و سنت را به حيث کلکسيونی از گفتمانھا و روايات و  بازی 

رک کرد و بشکل مشخص با آن به گفتگو ھای متفاوت زبانی می شود د
 در کشور ما انسان سنتی و انسان مدرن نه از روی .و مکالمه پرداخت

افکارشان که از روی طرز خنده و طرز حيا وطرزلباس تفکيک 
 انسان سنتی بيانگر پشم و کاله يا چادری و چوتی نيست ،ميگردند

 گيسوھای پاشان آنگونه که انسان مدرن بيانگرنکتايی وشپو يا دامن و
 فکرشروع می شود از فکری که می ايستد معبد انسان سنتی از .نيست
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ارکان سنت را مقدس .ومنابع موجود را برای ارضای خود کافی ميداند
 روايت ھای سنت ، فکری که بر سنت، دليرانه قضاوت نمی کند،ميداند

 انسان سنتی در زير چتر الگوھا و .را به پرسش و گفتگو نمی کشد
 با عقل نقاد و خودانديش فاصلۀ ذھنی ،کھن الگوھای ثابته نفس ميکشد

 گوشھا و چشمھای . از  پرواز و راز و آواز ميترسد.و تاريخی دارد
خود را سانسور ميکند و معرفت ِ آماده را  نه بخاطر تغيرات 
... آزاديبخش که بخاطر فروتر شدن در انجماد و تقليد مصرف می کند

به علت ادراک تفکر و موقعيت مردساالری فی نفسه زنان  ( مردی که
 از دکان مدرنيته فقط دريشی و )بسوی انکار مطلقيت پيش ميروند 

 فقط لست نام فيلسوفان و ايديولوژی ھا را خريده است نه ،نکتايی
 نه ، با تمام ژست ھای مدرن نما،چگونه انديشيدن و نقادی عاقالنه را
يز يک انسان پروپاقرص مصرفی و تنھا در عمل که در حوزۀ نظر ن

 انسان مدرن به مدد .سنتی است و در زير روايات ديگران نفس ميکشد
   .رفتن بسوی دنيای تازه به فرديت ميرسد

مدرنيتۀ غربی از روشنگری تولد گرديده و درد ِ جانکاه رنسانس 
 انسان روشنگر از عقل انتقادی آغاز ميگردد و .مادر روشنگريست

ی از تقابل با قدوسيت کليسا به شک و تازه جويی انسان رنسانس
 انسان مدرن ھيچ .دونکيشوتی و از آنجمله به شک دکارتی ميرسد

 نقد ِ .مرجع و منبعی را به جز از عقل انسانی برسميت نمی شناسد
سنت در نظريۀ انسان مدرن به معنای نفی ميکانيکی ميراث ھا و 

فغانستان اينگونه استنباط که گاھی درا(ارزشھای موجدار سنتی نيست 
ميگردد و آنگونه که خلقی و پرچمی بدون درک ِ سنت و مدرنيته دچار 

مدرنيته در دل سنت شکل ) سنت زدايی عبث و ساده لوحانه شدند
 نه در غرب و نه درشرق مدرنيته از طريق گسست يکشبه و .ميگيرد
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 بل مبتنی برگفتگو و ،زودرس از آغوش سنت بوجود نيامده است
 موازی به پيشرفت ھای اجتماعی و اقتصادی به ،عقالنيت انتقادی

 با ، باستيل و تبعيد،اضافۀ مصرف رنج و پذيرش شکنجه و اعدام
شکوفا کردن ميراث ھای زنده  و تلفيق پذير و جابجايی ارزشھای نوين 

   .شکل گرفته است
مشروطه ی اول که با اعدام دسته جمعی و زندان آغاز شرافت ِما از 

 ،افته تا امروز پيوسته درحوزۀ قربانی دادن و جسارت و مصرف رنجي
 مشکل ما در عرصۀ توليد انديشه و بازکردن ،ھيچ کمبودی نداشته ايم

 از نقد . پنھان مانده است،گفتگو ھا و بحث ھای صميمانه و نقاد
 از نقد نيچه يی تا ، از نقد ھگلی تا نقد مارکسی،ارسطويی تا نقد بارتی

من و گروپ من برای ما اين ايده دست داده است که  ...اریليوتنقد 
و قابل گلوله است  تو و گروه تو  بد ،و شايستۀ گلباران است خوب 
 ،بدیبد ِ خوبم و توی سوسيال دموکرات خوب ِمن ِ مارکسيست  .باران

 من ناسيونالست ھمه ،یتر و توی سوسيالست بدبھترممن دموکرات 
 درين خودستايی ھا و دگر ،يست ھيچ چيزھومانليبرال يا چيز توی 
ھنوزمی شنويم که  صدای .  يم ھمگی سرو ته يک کرباس ا،زدايی ھا

حماسی يکی از پيران خرابات ِ روشنگری در گوشھا و قلبھای ما 
   :چکامۀ اندوھگين ميخواند

وقتی تمام دشمنان مخصوص من بميرند، فالسفه و رؤسای مذھب "
ان من منحصر با اين دو طبقه شدند و يقين ھنوز زنده اند و چون دشمن

برای من حاصل می شد که بعد از مرگم اين دو طبقه نخواھند گذاشت 
که افکارم در بين مردم منتشر شود و ھمانطور که در موقع زنده بودنم 
از انتشار اين افکار جلوگيری کردند بعد از مردنم ھم آنرا دنبال خواھند 
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ر افکار و وحشی گريھای آنھا واقع شده کرد و مردم ھم که تحت تأثي
  . خشم و نفرت خودرا نسبت به من از ياد نخواھند برد

  )١٢روسو، تفکرات تنھايی ص " (                                        
يک بازی زبانی است برای ايستادن در "  ھر انديشه و ھر روايتی 

اده ھای يکطرفه راه جما درجنگ انديشه ھا بر " برابر گفتمان ديگر 
 ،ھومانيسم، سوسياليسم،با تمسک به ليبراليسمميرويم درست است که ما

ناسيوناليسم در برابر گفتمانھا ايستاده ايم  ولی فراموش نکنيم که اين 
.  استبوسيلۀ چوب ھای زير بغل صورت گرفتهًاغلبا ايستادن در ما 

ی و روشنفکر امروزی روشنفکر دورۀ طوفان است که کارعلم
 اگر .تفاوت دارد، مبارزاتی اش نسبت به روشنفکران دوره ھای آرام

به اصل بحث توجه کنيم بايد اذعان نماييم ھر روزی که ميگذرد پيش 
 نرخ انباشت معضالت ھنوز ،روی ما وجب وجب مسأله زاران ميرويد

  . جنايات حزبی و تداوم آن يکی از اين مسأله ھاست  و،باالسترخ به 
ست آنانی را که با عمليۀ نوشتن درگير ھستند و برای آسيب  معلوم ني

 ،)١٩٩٢ - ١٩٧٨(ًخاصتا شناختی جنايات سامانيافتۀ سه دھۀ پسين 
قلم ميزنند در کجای اين دغدغه ھای " عوامل عديده " درفضای 
 البته حضور استثناء مطابق معمول مطرود . قرار ميگيرند،سرگردان

 آزاده ای می تواند بنگارد و موضوع  ھرانسان. دانستن قاعده نيست
 حزبی نيز اتباع درين ميان برخی از .جنايت را به زير پرسش ببرد

که کتيبه ھای شان توأم با قضاوت ھای يکجانبه  مينويسند اما از آنجايی
به خويش بيايند که آنان دگر که در لحظۀ نگارش  خوب است ،است

  . اندبرای داوریداوران نيستند بل تا ساليان دراز موضوعی 
اينکه قلم چگونه حرکت می کند و سطر ھا را مبتنی بر کدام بينش 
ھا و فلسفه ھا کنار ھم ترکيب ميزند بستگی به اين دارد که چگونه 
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،  چه ربطی با ثروت ، از چه بستری برخاسته است،انسانی است
 ، مربوط به اين است که اين انسان قلم بدست،و سرکار داردمالکيت 

 خود را چقدر در فضای نيلی نوشتن به شکوفايی و صداقت نگاه
 برای کاوش جنايات چقدر از ارتکاب جنايت در قلم دور ،رسانده است

سده  قلم ھا ھمانگونه که می توانند مانند صله گيران سالطين .ميماند
به درجۀ چاکرمأبی و انجماد تنزل نمايند به ھمان ميزان می ھای ميانه 

قلم در درون . آزادمنشی و پويايی و مسؤليت ارتقا نمايندتوانند به درجۀ 
  .را تثبيت ميکند تناقض ھا و ابھامات خود

 در .سگ زرد را زير پا ميکنيم ولی شغال را بر تاالق می نشانيم
برابر گرگ دشتی پرخاشگرانه می ايستيم و اعتراض ميکنيم و در 

 بر .مياوريمبرابر کفتارکوھی می خنديم و مطيعانه سرتعظيم فرود 
موسيچه و بالھای خونين کبوتر ھجويه ھای عراقی  مينويسيم واما 

 يک کلک .برای نشخوار شتر ھای ديوانه قصايد خراسانی می سراييم
را برسم ايراد بسوی ديگران ميگيريم و چار انگشت را که بالذات 

 اگسا و کام خلقی را می بينيم و .بسوی خودمان برميگردد انکار ميکنيم
د پرچمی را فراموش ميکنيم و يا خاد پرچم را کالن ميسازيم و اگسا خا

چاه آھوی شورای . جلوه ميدھيم و کام خلق را کوچک و نامرئی تر 
نظار را با ھفت رنگ ِ روشن نقاشی ميکنيم و قفس ھای کرگدنی حزب 

 راکت ھای شورای . پاک ميکنيم،اسالمی را با ھفت پنسل پاک جلی
ی را الحسن و الحسين می گوييم و راکت ھای نظار و وحدت اسالم

. اتحاد اسالمی و تحريک طالبان را الشيطان و الطاغوت ميخوانيم
کشتار دشت ليلی و  قلعۀ جنگی را به فلم نمايشی ومستند تبديل ميکنيم 
و کشتار دسته جمعی مزار و يکاولنگ را به انتقاد جوندۀ موشھای 

ارآسياب و پغمان و سروبی را  تيرکش ھای خونين چ.آرشيف ميسپاريم
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می دوزيم ولی سنگرھای خونچکان آسمايی و خواجه رواش و افشار 
 جنگ در کوچۀ ده کيـپک و شيرپور و ليسۀ .را بطرز عجيبی می ليسيم

نادريه محکوم ميگردد و جنگ در دشت برچی و داراالمان و ليسۀ 
شيم و بر خسار امارت جنوب آب زمزم ميپار بر.مريم را تأييد می کنيم

چھرۀ پادشاھی شمال تير و تيزاب ميريزيم و يا برعکس به گردن شمال 
شال بنارس می پيچيم  و بر شانۀ جنوب از واژه ھا بم خوشه ای 

پاپيروس عمليات انتحاری را با صدای بلند ميخوانيم ولی . ميريزيم
مسکوت ،ھيروغليف عمليات ھوايی را با حق السکوت ِ نامکشوف

 ما اينست که دنيای چند اليه را اليه اليه نمی بينيم و قلم  درد.ميگذاريم
 مانند جنگ ھای کوچه به ،ھا را در زير نگرش ھای يک اليه يی

  . بی توليد و نفسگير می سازيم، کوچه نشين،کوچه
ی کمين ميکنند بی آنکه به عدالت و قلم ھايی که در چنين کاغذ ھاي

 .ميشارندبيکارگی خود خودانديشی و آزادی برسند در بيگانگی و 
برای آبروی جيب و تقالی کاذب به حرکت می بيشترينه انگشتانی که 

 پيش از آنکه به سرحدگذار به متن ارتقا يابند در درون ورقپاره ،آيند
سی انديشه ربرعجيب زمانه ی شده است ،.  ورق ورق گم می شوند،ھا

 ، و واقعيتھا و کردار آدمھا و گروه ھا نه از روی کالبدشگافی ذھن
و کف شناسی تعين ُ، حب و بغض  وابستگی ،که از روی سليقه

 نويسنده ، چون بدون آزادی فردی استقالل فکری ميسر نيست.ميگردد
 با ،می بندد.. .که خودرا با ريسمان و زنجير قومی و سرکاریای 

نگارش و گفتار جفا ميکند و با دستبرد به نوشتن از طريق  سرکوب 
 چنين عملی نه بخاطر . قلم و حقيقت ميرسد، خودديگران به قتل

شکافتن ِ قدرت و عواقب وحشت آفرين آن که بخاطر رسيدن به ثروت 
   .و آسايش دھشت آفرين آن صورت ميگيرد
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حزب دموکراتيک خلق "جنايات انديشۀ بحث اصلی من باز کردن 
ی چھارده سال حاکميت دست نشانده با استفاده طاست که " افغانستان 

و قوای ) واد+ خاد + کام + اگسا (ز سازمانھای مخوف استخباراتی ا
از کشته ھای ميليونی  و ساير ميکانيزم ھای سرکوب ،زمينی و ھوايی

 از ھفتم ثور ، حزب دموکراتيک خلق.پشته ھای پوليگونی ساخته اند
 ، در درون ماشين ھای قرمزين استخباراتی١٣٧١ تا ھفتم ثور ١٣٥٧

 حزب مشوره گير . سرازير بوده است،دست نشاندهبرای تحکيم نظام 
گمان ميکرد که با برپايی کوره ھای شکنجه و کوره ھای آدم سوزی 

   . به نابودی مطلق دگر انديشی برسد،می تواند با انھدام فزيکی مخالفين
 با کشتار بيرحمانۀ )حزب دموکراتيک خلق افغانستان(حزب دخا 

ادگار ماند که در گوشھای  ھفتاد  ميراث و ھويتی را از خود بي،خود
 تجربۀ اگسا تا خاد بيانگر . سرود تعزيه خواھد خواند،ُپشت اين کشور

 ، با تکيه بر نيرو و عقل بيگانه،اين حقيقت است که با کشتار و خشونت
"  نمی توان ،ماند" برگشت ناپذير " ، نمی توان نمی توان جاودانه شد

مرحلۀ نوين " ن  در فضای  بستۀ  نمی توا،بود" ظفرنمون و شکوھمند 
 نمی توان تا آخر در ميخ خارجی و ميخ ھای  ،نفس کشيد" و تکاملی 

و غير  نمی توان به آرمانھای شيادانۀ حزبی ،داخلی چارميخ  ماند
   . با وسايل بس خونين دست يافتحزبی
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  د افغانسـتان د گتو سـاتونکـو اداره = اگسا 
  آشويتس اول/ ی  ماشين کشتار تره ک

  
دستگاه مخوف اگسا در ماه اول کودتا بخاطری تأسيس گرديد که در 

 بيش از ده ھزار انسان را بنام ضد انقالب در ،ھفتۀ اول فاجعۀ ثور
تاکوی ھای وزارت خانه ھا تل انبار ساخته بودند و زمانی که کی جی 

لۀ  بوسي،خود" مشورۀ " بی شدت ساديزم خلقی را حس ميکند در زير 
اگسا از ثور . مشوره گيران به ايجاد شکنجه گاه اگسا اقدام ميکند

 شکنجه و اعدام ھزاران ھزار ، به دستگيری١٣٥٨ تا ميزان ١٣٥٧
 .انسان متوصل ميگردد

 
 سازمان عفو بين المللی ھيأتی را بغرض ١٩٨٠در  فبروری " 

د  ھيأت اسنا،تحقيق در مورد شايعات قتل عام اسراء به کابل فرستاد
مؤثقی بدست آورد که نه تنھا ھزاران زندانی کشته و يا الدرک  گرديده 

نستان  در افغا١٩٧٩ تا ١٩٧٨ بلکه شکنجه بصورت منظم از ،اند
 .سازمان عفو بين الملل افغانستان(" .مورد تطبيق قرار گرفته است

  )١٩٨٦شکنجۀ زندانيان سياسی لندن 
  
  / گاز امين دھليز / کارگري استخباراتي مؤسسه = کام 

  آشويتس دوم
  

 ، اين اداره چنانچه از نامش پيداست،کام تکامل و ادامۀ اگساست
 کارھای ،فعال ساخته شد" ديکتاتوری خلقی"بخاطر نمايش خونين 

 حذف فزيکی مخالفين .ناتمام اگسا را بطور سيستماتيک انجام ميداد
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با وجود  کام نامی است که .ُسياسی برنامۀ شباروزی کام را پر ميکرد
 کشتار و )١٣٥٨ شش جدی – ١٣٥٨ميزان (دورۀ کوتاه سه ماھه 

  .خشونتی به پھنای قرون انجام داده است
 مورد تطبيق قرار ١٩٧٩ تا ١٩٧٨ شکنجه بصورت منظم از" 

   " .گرفته است
  / کورۀ آدمسوزی کارمل / خدمات اطالعات دولتی = خاد 

  آشويتس سوم
  

ھای استخباراتی در قرن بيستم خاد يکی از خوفناک ترين دستگاه 
در دورۀ خاد کی جی بی مشوره نميداد بل اين خود کی جی بی .است

 نه غلط کردم  نه درکنار که در ،بود که در کنار خادی ھای مزدور
 بر تختگاه صدارت نشسته بود و ھی ،باالی سر و وجدان خادی ھا

اد نامی خ.. . تحقيق و شکنجه و اعدام ميکرد،فرمان دستگيری ميداد
 بمثابۀ بدنام ترين ١٣٧١ تا ھشتم ثور ١٣٥٨است که از ششم جدی 

  .دستگاه استخباراتی افغانستان ثبت تاريخ گرديده است
اعدام نمودن اسيران .به ديوانگی شروع کرده اند.. .نجيب و خاد" 

 من اطالع داشتم که نجيب . بدون بازخواست و محاکمه، بلی.ادامه دارد
  "  .سيار قسی القلب استهللا داکتر طب ب

  )٢٧٢ ص ، در افغانستان چه ميگذشت،الکساندر مايوروف(
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  / ماشين گوشت نجيب / وزارت امنيت دولتی = واد 

  آشويتس چارم
  

 رياست . کالنتر شدن شبکه ھای خاد است،واد به لحاظ بروکراتيک
 ،دربر ميگرفتدر پايتخت و واليات عمومی خاد که چندين رياست را 

بخاطر ! " آشتی و مصالحۀ ملی "  يعنی بعد از اعالن ١٣٦٥بعد از
وارد کردن ضربات بيشتر، بمنظور ايجاد ترس و نمايش قدرت به 

مردم افغانستان تا ھنوز واد را !.  ارتقا داده می شود ؟ وزارتسطح
 مقصد ما ، در نوشته ھا وقتی از خاد نام ميبريم.برسمييت نمی شناسند

 تا زوال رژيم دست نشاندۀ ١٣٥٨ که از شش جدی از آشويتسی است
   .شوروی را به بيان ميآورد
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  ِمصيبت ديرمانده 

  
سالھاست که گروه ھای سياسی کشورما از انديشيدن و بازانديشی 

با گامھا و حنجره ھای ديرمانده به جاده ھای بسته و بی ، بازمانده اند
يدن تجربه ھای خودی  پوتنسيل زبانی و به نوشتار کش.آواز سرگردانند

 تکرار برخی از حرفھا برای تکان .را در عطالت عمومی گم کرده اند
  .خوردن مان ضرورت ذھنی و تاريخی است

رويکرد به ارزشھای ذھنی و تجربی غرب به شيوه ھا و مالک ھای 
 تفکرات زندۀ .سنتی صورت می پذيرد، ًمتناقض و ظاھرا مدرن اما

ھای عميق فلسفی و مبارزاتی دارند تا کالسيک که ھمۀ شان خاستگاه 
و کرونولوژيک و تقليد پايين آورده تذکره نگارانه سطح برخوردھای 

 ، ھابز و الک،بيکن و ماکياولی،داوينچی و دکارت.. .(می شوند 
 ،ھگل و مارکس،ھيوم و اسميت، روسو و ديدرو،مونتسکيو و کانت
 راسل و ،نين و مائو ل، فرويد و وبر، ميل و نيچه،برنيشتاين و اسپنسر

 لوکاچ و گرامشی، ،پوپر و مارکوزه، تروتسکی و لوکزامبورک،سارتر
ويتگنيشتاين و ھيدگر، ليوتار و دريدا،چامسکی و ،چگوارا و آلتوسر

 فخرفروشی ،بوسيلۀ ما دچار دگرگونی.. .گيدنز و ھابرماس گادامر،
 به ھومانيزم يعنی عقل )ميگردندمصرفی واستحاله ی وحشتناک 

دستاورد ( به عقل نقاد )دستاورد رنسانس(نحصر به انسان م
 )دستاورد مدرنيته( و فرديت پويا و افسون زدايی جھان )روشنگری

آنگونه که در فرھنگ غرب روی داده و ته نشين گشته است با 
 بل درين زمينه نيز به ، برخورد نمی شودنوشتاری و فلسفیبازخوانی 
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ه سپردن دوازده ھزار بيت برای به حافظ(معيار چارمقالۀ عروضی 
  .عمل می شوديا موعظۀ دونکيشوتی ) شاعر شدن

بررسی ، به دليل بی ظرفيتی تاريخی در حوزۀ جذب و توليد نوشتار
 ھمچنان از شانۀ نسلی به شانۀ ، مشروطه و روشنگری،سنت و مدرنيته

  و اگر اين انجماد و نادانی بر ما.نسل دگر دست ناخورده انتقال ميگردد
حاکم بماند تا ساليان دگر نه تنھا که به حل مشکالت انباشتۀ فکری خود 
نمی رسيم که به  دليل سرعت در دگرگونی ھای فلسفی وھنری و 
دانشی و تکنالوژيک، انباشته ھای حل ناشدۀ دگری نيز بر ذخاير مان 

  .ميريزد
 روشنفکر، گروه ھای سياسی و نخبگان ايدئولوگ اش که خودرا 

 چون اگر از مطلق گويی احتراز کرده باشيم(مينامند مدرن روشنگر و 
ھميشه در درون آسمان تاريک تک تک ستارگان وجود ميداشته 

، گفته می توانيم که اغلب اين نيروھا چه بطور بالفعل چی )باشند
ً قسما در گرداب حس ھا و سليقه ھای به تفکر نيامده ی سياسی ،بالقوه

 ی زخمی و ناتوان در برخورد ھای  آدمھا.خويش سرازير ميباشند
 انديشه ھا و حوادث مانند ماشين و يا برنامه ،عملی خود نسبت به افراد

گروه ھای روش شناختی . ھای ذخيره شدۀ کمپيوتری  ظاھر می شوند
ثابت می سازد که ما درکجای آرمانگرايی و  تاريخی کشور -سياسی 

و سمبوليک کافی خواھد  رويکرد ِ ول.انديشيدن و عملورزی قرار داريم
بود که گراف انجماد و بيچارگی خودرا در گذار از حوزۀ تفکر به 

   .قلمرو عمل نشانه گذاری کنيم
 و طرز مبارزهکتله ھای حزبی و افراد مستقل سياسی نه برمبنای 

نه با رويکرد به  ،و دشنام پرانیجنگ زرگری انديشيدن بل بر شالودۀ 
نه با دستھای صميمی و آشنا که با  ،نقد تأليف که با تسليخ مؤلف
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 ،آدمھا و گروه ھا. به فرياد می آيند" سلحشور "ُبازوھای پف کرده و 
تسخير  به ،بی آنکه در آبھای زالل انديشه و انديشيدن شناور باشند

  .  شناورندبه تبديل دم بدم ھويت و به گسستن از ھويت،خرده ھويت
        ِنوبت صد رنگی است و صد دلی 

  َ يک رنگ کـی گــردد  جلیعالـم
و  سنگک شدن نگاه ھاست و اين سنگک شدگی ،مصيبت ديرمانده

 آواز رعدی است که باران را .ھويت سياسی نسل ماستبی اعتمادی 
 مصيبت .بشارت داده اما ھيچگاھی به قطره ھای باران نرسيده است

" ديرمانده منتزع شدن از خود و قطع شدن از ديگران است يعنی که 
ما ديريست که در زير واژه ھا .  است" رش رعد در آسمان بی ابر غ

 واژه ھا از چشمه سار عقل مان فوران نميزند بلکه از .فاژه ميکشيم
   .زير پاشنه ھای خسته و اضطرابات مان  زا ميزند

نامھای سياسی از گذشته بسوی آينده دست ناخورده پرتاب می 
 ، پرچمی، خلقی،انی اخو، شعله يی،ملتی، افغان ستمی.شوند
مفاھيم  .. . و احزاب جديده، مساواتی، صدای عوامی،ځنگیغور

 سرازير گذشته بسوی گذشتهچسپناکی است که معنای سنتی خود را از 
 اين نامھا موقعيتی است که ازموقعيت زنده در موقعيت مرده .می کنند

 يا با ،ناتوانی و غفلت روشنفکر زمانۀ ما از سر .سير ميکنند
انگرايی و موعظه گرايی ناب خويش مانند مسافر  ِ نمادين  بر آرم

دامنه ھای فارغبال مھتاب پرتاب گشته است يا بشکلی از اشکال 
 تبارگرايی .ناتوانی خود را در آبگينه ھای تباری غسل ھويت می بخشد

 از برجسته ترين شاخصه چندتاشايد  زرگری ديگران وجنگتحقير ،
 به جای فرياد و ، عصر عطالت و سکوتھای منورينی باشد که در
   .سکوت دست ميزنندسالخی تغير به تشريح بيچارگی و 
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روشنفکر متشتت در زير نامھای کالسيک رانده می شود و خود را 
 ما روشنفکران که خود را در .باالجبار در بی ھويتی ھويت می بخشد

شايد (فقدان انديشه ی زنده و عمل در زير تل خاطرات گم کرده ايم 
 ،کسی يا صفی پيدا شود و بگويد که ما ھنوز خودرا گم نکرده ايم

برنامۀ ما روشن و چراغ ،انديشۀ ما مانند چلچراغ تابيده تابان است
و  ، ما در متن اوضاع به حيث يک عدد مؤثريم،مبارزۀ عملی ماست

 شحنه ميداند آيا که زنجيريانش ھمسرايان رگبار ھای  :من ميگويم... 
 از ،روشنفکر امروز ضربت خورده و پريشان است) د ؟شبانه ان

 و از توده و عمل بريده شده است و دربھترين حالت در خود و مؤلدفکر
  . برای خود زندگی ميکند

چيز نويسان و روشنفکران امروزينۀ ما آنقدر در فضای شرطی  
 قومی شدن و دشنام پرانی پرتاب شده اند که با باز شدن ھر دھنی ،شدن
 ، ده ھا تاپۀ مجھول و غير مجھول بر پشت گردنھا، انگشتیو ھر

مرتجع و اشرار و "  ھمانگونه که در سابق تاپۀ ،رايگان می نشيند
 تاپه زنی نقد تأليف نيست بل انتقام کشی از .مجانی بود" ضدانقالب 
 . نقادی جريانات فکری نيست بلکه رنگ کردن افراد است،مؤلف است

ر شنيده ايد که احمد بخاطر آن حرف و آن ادايش بسيار شنيده ام و بسيا
آن " است و  محمود بخاطر آن گپ وآن برخوردش " اين چنينی " 

رھگشا و  اين است نحوۀ قضاوت ھای سرسری و غير .است" چنانی 
    !مؤلد مان 

 بسوی خود ،روشنفکر که از عمل و زندگی واقعی مردم کنده شود
قل  درسه شکل عمده و سه فضای برميگردد و اين برگشت به خود الا

  :مثلثی  به ظھور ميرسد
   فضای قومی 
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   فضای تحقير ديگران 
   فضای به خويش آمدن

 و جو مزمنی است که با تمام گستره اش درتنگنافضای تباری 
 بحث من درين مورد روی پذيرش يا رد .ی مشت جا گرفته استفضا

گفتن نفی کرد و با مسألۀ قومی نيست چون واقعيت را نمی توان با نه 
 انارشيسمی است ، منظور من از فضای قومی.ساختبلی گفتن شکوفا 

که گفتگوی قومی را در ذھن روشنفکر بسوی جنجال و دشمنی تباری 
 ما از زوايای گوناگون دچار ابھام و پراگندگی ھستيم و يکی از .ميبرد

ک ريابھامات ذھنی ما پرداختن به معضلۀ قومی از منظر ناپختگی تيو
 عدۀ زيادی .ی است، جدل علمی ، شرطی شدن ھا و جنگ ھای زرگر

 بطور گسترده ،از منورين ما با حفظ دستگاه ھای فکری قديمی خود
 ليبرالاز :  تجربه ثابت کرده که عدۀ زيادی .درگير تبارگرايی گشته اند

تا از ناسوناليست  مارکسيست تا رويزيونيست، از يست،تا سوسيال
  . در مناقشات و موضع گيری ھای قومی قلم و قدم ميزنند.. .،تيوکرات

فضا آنقدر مشکوک است که اگر يک روشنفکر فالن قوم بمجردی 
را " حق اقوام " مسألۀ ولواز موضع عقالنی که بنحوی از انحاء 

از  اگر يک روشنفکر .! اتومات تاپۀ تباری می خورد ،قرائت نمايد
 تاپۀ قومی ،و گوھر ھم بريزدُ در بارۀ بحث اقوام در موضع ديگری

 مھم اين است که فضا ،اينکه کی بر کی تاپه ميزند مھم نيست. ميخورد
 فضا ، فضا زھری و بيمارست،چنين خراب و تاريک ساخته شده است

 خود را با ،فضا از فرط خالی بودن. فاقد مکالمات سالم شده است
   .کاريکاتور گفتگوھای تحميل شده پر ميسازد

بما کمک ميکند تا قلمھا و ايده ھا " فضای قومی " ز عبارۀ استفاده ا
 فضای بوجود آمده .بر اساس محتوای ارائه شده به سنجش گرفته شوند
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 در درون ،فضايی است که تنفس آدمھا را با معيارات تک معنای خود
  .خود تول و ترازو ميکند

ھين برخی از نويسندگان و روشنفکران ما متأسفانه با نوشته ھای تو
 به طرح حذف و ، بجای طرح علمی مسألۀ قومی،آميز و خود پرست

 از ھمينروست که ما ناگزير ميگرديم که .تحقير ديگران دست زده اند
فضای قومی " بحث ھای جنجالی و بيمارگونه را درين باب در حوزۀ  

   .مورد بررسی قرار بدھيم" 
سش و معضلۀ  نگاه ھا و سليقه ھايی  که درميان صدھا پر،گرايشات

 بخشيده و برای اولويترا   مسألۀ قومی،حل ناشدۀ فکری و اجتماعی
درين گرايش برخی ھا به حل مدنی و مدرن (حل مدنی يا خشن 

معضالت می انديشند و برخی ھم به حل متشنج و معضله آفرين دست 
 به ترکيب انرژی ھای خودانگيخته و پاشان به ديالوگ يا )ميزنند

 جريان ويژه ای  مورد ، بی آنکه کتلۀ خاصی.دمصاف روی ميآورن
 می باييست آدمھا و قلم ھا و صدا ھای مختلفی درين فضا ،بررسی باشد

   .مورد نقد و بررسی قرار گيرد
 ھر انسانی آزاد است که نوع نگرش خود را ،به لحاظ حق داشتن

مطابق ميل و توانايی ذھنی و تاريخی و موقف طبقاتی خود سامان 
 مبارزه برای داعيه ،ا متأسفانه که طی اين دھه ھای متمادی ام.بخشد

 دربحث ھا و .ھای قومی به لجن و استخوان شکنی کشانده شده است
 ،کتابھا و مقاالتی که تا ھنوز در باب مسأله تباری شکل گرفته است

 نقادی در .ًاغلبا به شيوۀ برباد دھنده ای منتج به درزآفرينی گشته اند
 نقد ،نق نق و تسويۀ فزيکی و دشمنی تبديل گشته استروشنفکر ما به 

بگذرد، در . .تباری بی آنکه از کانال نقد دانشگاھی و نقد تفسيری و
به ھمينگونه است که .زير درخت قوم به موعظه خوانی می پردازد
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تحول " پروژگی" به  وضعيت " مسألگی " مسألۀ قومی از حالت 
 يک قدم چی که ،ماموريت خودميکند و روشنفکر بار دگر از اجرای 

 در روايت ھای افغانی خبط نظری ھنگامی .دھه ھا فاصله ميگيرد
 ،آغاز می شود که يک روايت ِ بازناشده و به ديالوگ و نوشتار نيامده

بطور سربسته بسوی مرجعيت ميرود و اين نوع نگاه در شبکه ی نگاه 
 در . ميگرددھا و روايت ھای متفاوت ديگر به يگانه طرز ديد تبديل

ناشناخته به ظھور شناخته و چنين حالتی است که مطلقيت در قفس ھای 
ميرسد و در زمين اين مطلق گويی ھا، سلطه جويی و خودپرستی سبز 
می شود و در سرانجام اين ماجرای نظری است که سلطه جويی بالقوه 
اش، بعد از رسيدن به ارگ و ثروت به دگرآزاری و انھدام آزادی 

   . می شودمنتھی
.  روايات و بازی ھای زبانی است،زندگی کلکسيونی از نگاه ھا
 يکی از اين انديشه ھا، يکی از اين ،قرائت ِ تباری يکی از اين نگاه ھا

 ھرکسی که بخواھد . بازی ی در ميان بازی ھای زبانی،بازی ھاست
 ، قوم شناسی،روايت و نگرۀ قومی را مبتنی بر داده ھای انسان شناسی

تأويل کند و تحليل آن را در نوشتار نشان .. . سياست،معه شناسیجا
 بازھم به يک نوع بازی زبانی دست زده است که در مجموعۀ ،بدھد

اما آنچه که .. .نظام بازی ھای زبانی  قابل ارزيابی و تأويل ميباشد
 تر و ، بينشی و نگرشی است که زير نام تبارگرايی،ًعمال اتفاق می افتد

 اين بينش يکنوع روايت از زندگی قومی است ،بر ميگيردخشک را در
که خود را در حوض زبان و جھيل افتخارات گذشته غسل تعميد می 

 نوعی از نزاع لفظی است که از ھجا شروع می شود و به .بخشد
    .حرف ختم می شود
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بعد از کودتای ثور بود " قوم " فراموش نکنيم که رويکرد به جاذبۀ 
 نظامی  –ی ويرانگر در خريطۀ سياسی  " پروژه" که در قالب يک 

 کی جی بی و رژيم کابل بخاطر ايجاد درز و شکاف .ترسيم گرديد
 در بين طراحی ده ھا پروژه به طرح ،ميان صفوف مقاومت و مردم
اينبار پروژۀ قومی به شکل دگری وارد . پروژۀ قومی نيز دست يازيدند

ساختار بيرونی اين پروژه در  در دورۀ خلقی ھا .ميدان سياست گرديد
و در دورۀ پرچمی اين پروژه در ساختار "  مدافعين انقالب " وجود 

  .غند ھا و کندک ھای قومی به ميدان آورده شد
در چوکات خاد و وزارت دفاع غند ھای قومی  و کندک ھای قومی 

 گروپ ھای مسلح تسليمی و غير تسليمی در .ًرسما بوجود آورده شد
 شوکت ، تحميق وکار استخباراتی.ی به  انسجام ميرسيدندزير چتر قوم

و امکانات سرشار مالی آن جاذبه ای بود که برخی از قومندانھای 
 روسھا و ايادی شان با .جھادی را با اتباع شان بسوی حود ميکشاند

تأسيس غند ھای قومی بزرگترين جفا را درعرصۀ ترويج علنی اين 
 مردم داغدار . سرزمين انجام داده اند به حق مردم و تاريخ اين،ايده

 چگونه ،کابل شاھد ھستند که قومندانھای تسليمی با غندھای قومی شان
 با ، از درون ديکتاتوری ھای کوچه به کوچه،از فراز شأن و شوکت

 برای مردم وحشت و تشويش خلق ،مشق ملوک الطوايفی ھای مسخره
غرورقومی "  يونيفورم سران غندھای قومی نه تنھا که در .کرده بودند

 ،بجان ھمدگر تير و تلوار ميکشيدند که گاھی شمشير دوسرۀ شان"  
 مردم بياد دارند .پشت گردن حزب و دولت دستنشانده را نيز ميخراشاند

پروژۀ "  در درون ،که فالن قومندان به حيث يک قومندان مقتدر قومی
رکت چند جانبۀ با ح" قومندان بازی ھای قومی " و در قلمرو  " قومی 

قومندانھای !. خود به چی کارھای وحشتناکی که دست نزده است 



٤٠ 

به رقابت " آدمھای تسليمی "  از يکسو در فضای ،غندھای قومی
 با يک چشم با ،خونين عليه ھمدگر دست ميزدند و از سوی ديگر

مشاورين ارشد چشمک ميزد ند و با چشم ديگر بسيار بسادگی بطرف 
   .مرمی راکت انداز می انداختند" رييس جمھور " و " والی " سينۀ 

پروزۀ سقوط دولت دست روسھا در پايان دھۀ ھشتاد بود که به 
 "  يا موازی بابرضد" امکانات قومی شمال " از طريق نشانده 

 جنرال ھای ازبک و تاجک .انديشه ميکردند" امکانات قومی جنوب 
اندھان،  تا آنجا اکمال تسليمی و غير تسليمی را به حيث بزرگترين فرم

 ١٣٧٠کردند و حمايت کردند که اين جنرالھا در ماه ھای پايانی سال 
را بر شھر "  استقالل "  با حذف جنرال ھای قوم پشتون بيرق )حوت(

بيروی سياسی  تسخير شدۀ مزار برافراشتند و در تبانی با تاجک تباران 
ر ھمکاری با  د،و جنرال ھای ارشد حزب دموکراتيک خلق در کابل

 موجبات زوال حزب و دولت نيمه جان را فراھم ،تنظيم شورای نظار
   .نمودند

با " پروژۀ قومی که بوسيۀ حزب دموکراتيک و روسھا برای امحای 
 تبارگرايی که در . خودش را درتلک انداخت،ديزاين شده بود" سمچ 

حزب دموکراتيک بطور مخفی جريان داشت اينک در شبھای تسليمی 
 پيام ١٣٧١بدالوکيل عضو بيروی سياسی و وزير خارجه در حمل ع(

تسليمی باالنشينان غير پشتون رھبری حزب دموکراتيک خلق را در 
چاريکار به رھبر شورای نظار دودسته تقديم ميکند و جنرال رفيع 
عضو بيروی سياسی و معاون رييس جمھور پيام تسليمی پشتون تباران 

خلق را در لوگر به رھبر حزب اسالمی با با النشين حزب دموکراتيک 
 بطور دسته جمعی  در مغز )ادای سالمی نيمه اسالمی پيشکش ميدارد
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 حزب و دولت تابوت ھای جوره يی خودرا بر . نمايان ميگردد،حزب
   .شانه ھای قومی تا گورستان انتقال می دھند

 اين پروژه بعد از سقوط ثوری ھا نيز با جان سختی تمام  در ميان
 آن تخمه ھايی که در زمين جھاد و ،قدرت ھای تنظيمی تداوم ميابد

مقاومت ريخته شده بود اينک در مرحلۀ قدرت دولتی بشکل اسفبار به 
  .  پروژه سرخ به شکل  پروژه سبز بيدار ميگردد.ثمر می نشيند

 نشان ١٣٧١تجربۀ خونالود تنظيم ھا و قومندان ھای قومی در 
 ھای دروغين قومی ھميشه از غوغاھای ميدھند که سرنوشت داعيه

/  کميک .کميک آغاز می شوند و به تراژدی ھای خونين خاتمه ميابند
   .تراژيک

مفھوم زدايی ميگردد و از معنی معمول بوسيلۀ تبارگرايان واژۀ قوم 
 ھم ،خود خارج می شود و به متاع و ابزار غير عقالنی تبديل ميگردد

ت شدن در زير ساختار قوم  دوسويه ُ پ.زھر نما می شود ھم پادزھر
  : عمل ميکند

 ،زمينۀ شأن و شور و شوکت است،پروژه ھای قومی برای برخی
 ھويت ملی ،گريز از ھويت طبقاتی،سنگر ھجوم بر رقيبان قدرت است

دژ ،و سرانجام فرار از ھويت ھومانستی است و اما برای برخی ديگر
 .تنھايی است حوضی برای ذخيرۀ حوصله و ،کوچک دفاعی است

 رفتن بدنبال قافلۀ قوم بدست آوردن .ضيق سازی تنفس و آگاھی است
 ھويت ملی ،گوشه ھای نوک تيز ھويت است ھويتی که بر ھويت دينی

 . ھويت جنسی غلبه ميکند، ھويت طبقاتی)ولو به بلوغ نارسيده(
نويسندگان قومی با استفاده از وضعيت ِ مرگبار دانايی به چکاچاک 

روش و نگرش قومی چه بشکل .   مصرفی سرازيرگشته اندبيھوده و
 در کشور ،يک پروژه باشد چه بشکل يک نگاه صميمانۀ گروھی
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بدبختی مانند جامعۀ جنگزدۀ ما نه به لحاظ اجتماعی و نه به لحاظ 
 خود را نيافته است و ھنوز به حيث يک مدرن و مدنی جايگاه ،گفتمانی

يشه کارکرد ابزاری و پروژه ای  ھم. به بحث نيامده است،بحث سالم
 پراتيک ديروز و معاصر افغانستان ابطال .خود را حفظ کرده است

  .خونينش را بار بار به نمايش گذاشته است
 گروه ھای تنظيمی در دھۀ ھفتاد بخاطری تا سطح ملوک الطوايفی 
ھای خونين و بيمار فروکاسته شدند که يکی از عواملش آن بود که در 

 درگيری ھای تنظيمھا زير چتر قومی بيانگر ،داخته شدندخط قومی ان
   .نوع ديگری از ابطال داعيه ھای ابتر تباری است
خود را به لحاظ عملی ، اگر يک آدم عادی بنابر داليل ناشناخته ای

ُدر  پشت قوم پت ميکند  معنی خاصی را القا ء ميکند و اما اگر يک ،ُ
ی رفتن بسوی جنگ و تالطم  معنا، پيراھن قومی می پوشد،قلم بدست

شمشير کشيدن يک قومندان قومی برخسار .را در مخاطب بيدار ميسازد
با صف آرايی قومی بيروی سياسی و " رييس جمھور  و رييس حزب" 

 تفاوت ،کادرھای عاليرتبۀ استخباراتی و نظامی حزب دموکراتيک خلق
  .تيوريک و ماھوی دارد

 ، چپی و راستی،يمیتنظيمی و غير تنظ( گروه ھای سياسی 
که بالذات نمايندگان واقعی طبقات و موقعيت ) روشنفکر و کبودفکر

 به توزيع برگۀ ،ھاھستند بخاطر رونق بخشيدن و پنداندن کميتی خود
اتنيک و معاملۀ تباری  سرازير می شوند و زمانی که پای منافع شان 

تباری را توطئه و کشتار برون  ،در باطالق ِ ھمگونی قدرت گير ميماند
 . تبديل ميکنندکشتار و توطئه ھای درون تباری به بسيار سادگی به

نمونه ھای فراوانی طی سی سال وجود دارد که در جنگ ھای قدرت (
 ، تاجيک تاجيک را تيرباران کرده و ازبک ازبک را،و ضد قدرت
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درد ما . )پشتون پشتون را بزير دار و رگبار برده و ھزاره ھزاره را
.  "دربيداری دچار کابوسيم " به تعبير داستايوفسکی نشود که اينست که 

 به فرديت و شکوفايی فکری نرسيده استشايد برای آن روشنفکری که 
ھنوز ھم  تاريخ و يا ضدتاريخ برايش از تاج گندمی احمدشاه و ساطور 

 در مخيله اش فی نفسه افغانستان مقولۀ .امير عبدالرحمن آغاز ميگردد
 ھمان گونه که . مفھومزدايی ميگرددخراسانیظرايف ِ بوسيلۀ شور و

 ھم و غم . در حافظۀ تاريخی اش گلوله باران می شودخراساندغدغۀ 
اين گرايش شاعرانه و تخيلی را پرداختن به مفاھيمی تشکيل ميدھد که 

 ھيچگاھی به ،خويشراستين بودن راه از فرط قطعيت و پافشاری به 
می که بتواند ارزشھای عقالنيت مدرن دستگاه منعطف و کارساز مفھو

  . تبديل نمی گردد،و پسامدرن را جذب کند
 شيمگیحجم نوشته ھای سرگردان و متناقض اين طيف در بی 

" تيوريک خود دچار بحران گفتگو و شگرد و نگرش فلسفۀ مدرن 
کالن "  را روايتی از يک نگاھیميماند و اگر چنين " ناسيونالستی 

نيم اين روايت در زنجيرۀ خرده روايت ھای متکثر بدا" روايت  قومی 
با وجود اثبات نمايی ، ..). ملی، استخباراتی، طبقاتی،دينی(و متفاوت 

 .در وضعيت سلبی و ابھامات زخمدار گير ميماند ،ھای سرسختانه اش
ًو روش شناختی تقريبا اغلب ِ اليه " روشنفکری " ُقومی نمايی در بعد 

 حتا .سابقه داران و تازه کاران را احتوا ميکندھا و طيف ھای گوناگون 
آنانی که ديروز با چھرۀ چپ تر از چپ از چھارديوار زحمتکشان 
بسوی مبارزۀ آزاديبخش ملی و نبرد طبقاتی پيش ميرفتند امروز به 

 دوباره بطرف ،دليل گم گشتگی گفتمان ھای زنده و روايت ھای روشن
ی کشانده شده و به صوب پسويتۀ جاذبۀ قوم و زبان و اتوريتۀ خانوادگ
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درين صف بندی  آدمھای گوناگون با . غريزی عقب نشينی ميکنند
  .طرز تفکرات مختلف بگرد جاذبۀ قوم بسيج ميگردند

ھيچ تفاوتی نمی کند که يک تبارگرا خود را ناسيونالست مدرن 
 سوسيالست تخيلی ميگويد يا  دموکرات ، يا کمونيست ارتدکس،مينامد
ھر چه باشد ..  .تيوکرات مدنی است يا سوسيال دموکرات نوين ،ليبرال

 صدای تباری ،در يک چيز ھمۀ شان صدای مشترک ميابند و آن صدا
 از تاج و کاله و ،است که ميخواھد از حنجرۀ نوابغ کالسيک شعر

 ميخواھد که از يسنای ماضی ھا . شنيده شود،شمشير سالطين
 نميتوانيم به درآميزی خالقانه و چرا ما! بگوشھای داعيۀ داران برسد 

راه حل عملی مسألۀ اقوام دست بيابيم ؟ چرا ما بجای انديشيدن به 
تراشيدن بت ھا و سنگ ھای گور خويش مصروفيم ؟ چرا برکالفه 

  ھای کھنه گره ھای جديد بار ميزنيم ؟
برای اينکه کله در يک جھت سير ميکند و طرز نگاه در يک زاويۀ 

  .ندکوچک محدود ميما
  

    ستيزانيم با ھم چون زبان ھم  نميدانيم
  !چه نادان ھمسرايانيم 

   شيشه ھايی از شرنگ رنج آگنده–روانھا 
   – سبزه ھايی خاکسود از سردی پاييز –سخنھا 

  دک اميد.و دلھا چون تھی گھوار ھای ک
  دگر در باغ دلھا جز گياه ھرزۀ نفرين نميرويد

  به زھر آلوده پيکان بودسخن از چنگ و دندان بود و ھر واژه 
  مپنداريد اين فرجام رويشھاست

  که ھر فرجام آغاز است و ره تا بيکران باز است
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  جز تکرار راھی را ، جز بيراه،اگر رھوار از ره خستۀ پندار
  نميپويد

  چرا آيينۀ اندوه بايد بود
  چه نادان ھمسرايانيم 

  ستيزانيم باھم چون زبان ھم نميدانيم
  )استاد واصف باختری                                                     (                

  

 قوم يک عدد است نه يک ساختار متداخل، پويا و ،در فضای قومی  
 درين تلقی برخورد مفھومی به مسألۀ .بعرنج فرھنگی و اجتماعی

 تاريخ و جغرافيا به سطح رياضی .آماری است قومی برخورد صرفن
 مشکل اين طرز ديد در طرح معضلۀ قومی .قليل داده ميشودو ھندسه ت

 چون رويکرد به ھر مسأله ای منجمله مسألۀ قومی حق ھر ،نيست
يگانه پنداشتن راه  بل در ،پژوھنده و ھر مقاله نويس و ھر انسان است

مسأله است که انديشه را بطرف مرجع شدن و کالن عدد شدن و حل 
 ويران شده است و ھرکس ميخواھد اکنون که فضا. خطر سوق ميدھد

 کار روشنفکری را مشکل ،خودرا در زير چتر قومی ھويت ببخشد
ً نگاه صرفا قومی به مسايل فلسفی و اجتماعی آن باليی .ساخته است

است که نويسندگان چنين گرايش ھا را بر اساس ابطال گفتگو ھا و 
ميبرند " نی سلطه جويی و خود کالن بي" نگرش ھای متنوع به ايستگاه 

زبان  ،اقليت و اکثريتو به دليل معتاد شدن به سنجشگری واژه ھای 
طريق وسوسه ھای مبھم مفھومی و غرق شدن در زبان الغراز و چاق 

تبديل " روايت کالن عددی "  ايدۀ خودرا به ،غبار ھای شبيه فلسفی
  .ميکنند
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ت ما  پروژه يی شده اسقوم و زباناز وقتی که رويکرد ما به مسألۀ 
ازين دريای گل آلود ماھی زنده و سالم نگرفته ايم و ھر چه بدست 

 ما ھميشه به خت کردن آبھا کمک کرده .آورده ايم ماھيان مرده بوده اند
 به خود ، ما بجای استفاده از زبان برای برپايی ديالوگ ھای سازنده.ايم

ه  انرژی را در کشف اين مسأل.زبان به حيث يک موضوع پرداخته ايم
 کدامش زبان ملی است و ،ضايع کرده ايم که دری خوب است يا پشتو

  کدامش زبان رسمی ؟
زبان تجسم مادی تفکر " فالسفه داد زدند و تعريف ھا آفريدند که 

زبان متن است و " که " ھستی در زبان شکل ميگيرد " که " است 
 نشانه زبان دستگاه" که " ھيچ چيزی خارج از متن نميتواند معنا پيداکند

بازی زبانی است و ھيچ بازی بر بازی متنی درزبان " که " ھاست 
زبان شھريست پر از معماری ھای " که " ديگر ارجحيت ندارد 

و  آگاھی و تفاھم ،زبان ابزاری برای انتقال تجربه" که " گوناگون 
   ."است توھم 

استالف نيست بل دره ھای پيچاپيچ و درياچه ،زبان تخت يک وجبی
 زبان تخته ،لتيده در زير تخته ھا و دامنه ھای خروشانستھای غ

 امواج گندمزار و ،سنگی در زير تربت ميترالم و اکبرخان نيست
 زبان گسستگی ِحوض بابر و آسمايی از دريای .زيتونزار جوشانست
 قطع منارۀ جام و فارم ھده و زادگاه سيدجمال .کابل و کوه بابا نيست

 زبان ترکيب و .سلسال و آی خانم نيستالدين از خاطرۀ منديگک و 
 برسميت شناختن چکامه ،تجالی نعره ھا در آشنايی و ارتباط دستھاست
زبان خانۀ کوچک يا ..." .ھای مرتبط با زمزمۀ چشمھا و قلبھاست

  ."است ذھنی کالن ھستی ھای متکثر 
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 را مانند مجسمۀ زبانولی چنديست که در خطۀ زخمی ما پيکر   
 زبان از ھستی انتقام ميکشد، ھستی را .ی پوشانده اندلباس عسکر،قوم

 شعور تپنده . معماری ھای چندين نقش را ويران ميکند.تکه تکه ميکند
 زبان از کارکرد ارتباطی . زبان از متن ميگريزد.ر ا الشعور ميسازد
زبان . زبان به ابزار خشونت تبديل ساخته می شود.تھی ساخته می شود

 .کنار بازی قدرت و روابط قدرت جابجا می شودبه حيث يک بازی در 
زبان . در جنگ زرگری به زبانيت ميرسدنه در بازی زبانی که زبان 

. مانند شمشير عتيقه ای برای تسخير ثروت و اقتدار پرتو فشانی ميکند
 کارکرد تلواری ،به زبان که فی نفسه غير سياسی و غير طبقاتی است

کشور ما برای گفتگو و مکالمه و  زبان در .و سياسی داده می شود
اقناع بکار نميرود بل برای موزيم و تاقھای بلند پرورش ميابد و مانند 

 زبان .تخم ماھی برای روياندن جنجال در زير آبھا نگھداری می شود
برای توليد متن و نوشتار شکل نمی گيرد بل مانند القاب سلطنتی برای 

 ھای گوشتآلود آويزان غرور بخشيدن و افتخار آفرينی بر گردن
 زبان از بی زبانی و فقدان کاربرد سالم طوق لعنت گشته .ميگردد
 ما گنگ ھای خوابديده که قدرت تکلم و نوشتن را از دست داده .است
واژه ھا از جاذبۀ   . ار الل بودن خود تيغ و تکبير می چينيم،ايم

ًا ظاھرا واژه ھ. ارتباطی و زمينه ھای معين کاربردی بريده می شوند

 جنگ .ھمه چيز می شوند و زندگی و خوشبختی واقعی انسان ھيچ چيز
   . بدون اعالن آغاز يافته استمقوالتو واژه ھا 

سھراب با ( پير کشتی انداخته می شود خراسان جوان با افغانستان
 خوشحال خان و .، موجود را در غبار ناموجود می آرايند)رستم

 بر شانۀ الغ ،به دويل گاه تاريخ ميبرندماشوخيل را با سنايی و مولوی 
 جرقه و  ،بيگ و نوايی با شمشير شاه محمود و تفنگچۀ وزيراکبرخان
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چکاچاک ميريزند، قصر شاه زمان و دارالمان را بوسيلۀ قلعۀ صفاری 
بی آنکه .. . زبان گنجوی را در زبان علم گنج،و غزنوی تسخير ميکنند

 نبرد مقوالت آغاز يافته ،بت شانمقوله ھا خودشان آگاه باشند به نيا
   .است

 ھمان گونه که ھيچ قومی بر ،ھر قومی با زبان ويژه ای تکلم ميکند
 ھيچ زبانی بر زبان دگری نمی تواند به لحاظ ،قوم دگر برتری ندارد

ناله .  سياسی و سرکاری ادعای برتری خواھی و ارجحيت داشته باشد
 که دری زبان حق ندارد با  بگوش ميرسدقبۀ خضرای تابانی از درون 

و غير قطار کردن چھارصد شاعر صله گير و غير صله گير غزنوی 
صدايی از گور  ،از زبان پاميری و پشه يی باج ستانی کندغزنوی 

پشتو زبا ن حق ندارد که با شعر رحمان بابا حماسی شنيده می شود که 
زبانی ان حق ندارد که مجسمۀ دھن زبان بلوچی را بدوزد و ازبک زب

 اگر گذاشته .را بر سينۀ زبانھای زورآور و کمزور برافرازداميران 
 اگر گذاشته شود زبانھا با ھم .شود زبانھا در کنار ھم کنار می آيند

  .باعالقه و عشق تداخل ميکنند
 کلمات يعنی شبکه ای از بکاربرد .زبان مجموعه ای از کلمات است

ه يا خواننده و نويسنده است که  و اين گوينده و شنوند،معنا ھای متفاوت
ًجابجا ميکند نه اينکه معنا در واژه ھا قبال بطور معنا را در کلمه 

 تداعی و تفسير کلمه به اين ھم مربوط ،جاودانی ريخته شده باشد، معنا
معنا و تداعی و تفسير ...نمی گردد که مخاطب تاجيک است يا پشتون

  .به موقعيت فرد برميگردد
به لحاظ  چه تفاوتی دارد ؟ اين دو کلمه ړهجگ با جنگ واژۀ 
 عاطفی و ادراکی چه معنايی را ارايه ميکند ؟ مشت و لگد ،احساسی

است يا تقابل ھستوی ؟ رقص شمشير است يا سکاد و بی پنجاو دو ؟ 
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 ړهجگ ھرچه باشد آيا نشاط آوراست يا اندوه آفرين ؟ معنای جنگ و
يتی در چه زمينه ای قرار بسته به اين است که مخاطب در چه موقع

" جنگ" اگر کلمات . چگونه کار ميکشدړهدارد و از واژۀ جنگ يا  جگ
 انگليس و يا جنگ افغان –در فضاو روايات جنگ افغان  "ړهجگ" و 
 در ، که گوينده يا شنونده برايش ميريزدمعنايی ، شوروی مستقر باشد–

 ،شخص است منوط به موقعيت و نحوۀ کاربرد ،ذھنش تداعی می شود
اگر اين گوينده و شنونده در وضعيت عدالت خواھی و مقاومت قرار 

 ،عادالنه،  برايش تقابلی است زيباړهداشته باشد واژۀ جنگ و جگ
 ړهجگ" و " جنگ "  و اما ھمين واژه ھای ،غرورانگيز و نشاط آفرين

 ، مستقر شود١٣٧١ًاگر در جای دگری مثال در جنگ ھای تنظيمی " 
سير و معنايی که گوينده و شنونده ی عادی و متفکر درآن تداعی و تف

  . انسان ستيز و اندوه آفرين است، زشت:ميريزد
 نيست ړهجگ و واژۀ جنگپس گناه از پشتو بودن و دری بودن واژۀ 

که حس و آگاھی و عاطفۀ ما را بطرز متفاوتی دگرگون ميکند بل اين 
 . و متفاوت ميبخشد معنای متکثر،وضعيت و حاالت ماست که به کلمه

ُاگر از مکناتن و جنرال گرومف بزبان روسی و انگلسی پرسيده شود 
که جنگ يعنی چی ؟ اين موجودات دوپا بر مبنای حس و عاطفۀ 

 تداعی تجربی خودرا  ميريزند ، در واژۀ  جنگ معنای خودرا،خويش
  ". نفرت و سرافگندگی ،زشت" که می شود 

ت معنی يک کلمه را وقتی می فھميم ُمعنای واژه کاربرد آن اس"پس 
که نقش آن را در بازی زبانی آن بشناسيم و از ساير کاربرد ھای آن 

  )ويتگنشتاين( " تميز دھيم
 چنديست که در سدد کشف ،روشنفکر بيچارۀ ما درين فضای ميخی

واژه ھای اصيل مصروف است و حل و فصل مسألۀ زبان ھا را از 
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 به اين گمان است که ديگر ھمۀمسايل ماموريت امروزينۀ خود ميداند
را حل کرده است و يا حل تمام معضالت مربوط به حل قضيۀ واژه 

 يک ايسم زيباشناسيک ديگر بر ذخيرۀ ايسم ھای مان اضافه .ھاست
  . واژه ايسم:ميگردد

در حوزۀ " انقالب چامسکی " واژه ايست تالش ميکند که بر مبنای 
 نصاب و کاربرد واژه ھا را علمی تر ،یزبانشناسی افغانی يا افغانستان

  :کند
 شيندند ، پوھنتون يا دانشگاه، پتان يا افاغنه،افغانسان يا خراسان

واژه ھا و .. . افغان يا افغانستانی، درملتون يا دواخانه،يا سبزوار
 افتخار و غرور مستقالنه ای را در ،کلماتند و بخودی خود ھيچ معنا

وست که ھيچ کسی نميتواند اثبات کند که خود پنھان ندارند و از اينر
خوشرنگتر و زيباتر و غرورانگيزتر از واژۀ پوھنتون ،واژۀ دانشگاه

است و کلمۀ افغانستان پرمعناتر و جالبتر و افتخارآميز تر از کلمۀ 
 مقولۀ افغان تھی از مفھوم و معناست و اصطالح ،خراسان است

 کسانی که آغشته در .و معناافغانستانی مملو از مفھوم و تجالی زيبايی 
خشونت زبانی ھستند گمان ميکنند که اگرخود را افغانستانی يا افاغنه 
بناميم باز در آذربايجان و قونيه و سمرقند، گنجوی و رودکی و مولوی 
در کنار چارمقاله نويسان دلير ايستاد می شوند و مشکالت فرھنگی و 

 اگر .رطرف ميگردداقتصادی و جيوپولتيک مان در چارسوی دريا ب
خودرا پتان بناميم غرورھای گذشته بيدار ميگردند و باز يک مليارد 

 ، باج ده،ھندی سانسکرتی و معبد نشين و درمسال رو  را مفرس
مسلمه و پتانيزه ميکنيم و در کوچه ھای دھلی کھنه و بمبئی بجای 

 "و " مثنوی معنوی "  و " طلسم حيرت " گيتانجلی رابندرنات تاگور 
 اگر تسميۀ زرھی افغان را .سبز می شود" دروازه ھای بستۀ تقويم 
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بپوشيم و با ساطور و شمله و تبرزين تاريخی به حرکت بياييم از يکسو 
پشتونستان و بلوچستان را تا دماغۀ ابحار زير نگين مياوريم و از سوی 
ديگر در کوچه ھای پنجده و خجند و عشق آباد شعر و شمشير نياکان 

 من نميدانم که روشنفکر ما ميخواھد که دگر .عانه ترويج ميکنيمرا شجا
 چه چيزی از بدبختی و خانه خرابی معنوی و مادی مانده که ،چی شود

 با اين نگاه ھای سرسری و غلط ھم .در آينده بسر ما ابابيل وار ببارد
اين ما .. .واژه و ھم معنا و ھم مفھوم و ھم  عقل خود را برباد داده ايم

مطابق " در کردار اجتماعی خود " يم که در زمينه ھای معين و ھست
 اين ما . شکل و جذابيت می بخشيم،به حاالت متفاوته به واژه ھا معنا

 در واژه ،خودشکل ھای زندگی ھستيم که معنا را مبتنی بر ذوق و 
   : افسوس و حيف که.ميريزيم

  . بی خبر بوديم از حال درون
 وقتی که نان و خنده و ، نداشته باشندوقتی که مردم لب و حنجره

 محيطی ،آرامش نداشته باشند، آزادی و رفاه و انگشت نداشته باشند
برای شکوفايی ذھن و پرورش قلب نداشته باشند، شکل ھای زندگی 

.. .روز خوش شان بمباران و انتحاری باشد،شان پوشيده و پاشيده باشد
ه شود يا خراسان يا چه فرق ميکند که خطۀ شان افغانستان ناميد
وقتی که جوانان اين ! ھزارستان يا بلوچستان يا پشتونستان يا زخمستان 

 بجای ، دود و سرکوفتگی تنفس ميکنند،خطه بجای اکيسژن و آزادی
بر پيشانی شان زخمھای گذشته حک مانده است، چه ،درخشش آينده

 نوشته شود يا دانشگاه ،فرق ميکند که بر پيشانی يک توته سنگ
وقتی که مردم بوسيلۀ طيارات امريکايی در عزيز آباد  ! پوھنتون

 بر مزار گور شان شيندند بنويسيم يا سبزوار ؟ ،سربه نيست می شوند
مھم اين نيست که اين يا آن کلمه چه معنا دارد مھم اين نيست که اين 
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 مھم اين است که چه کسی برای چه ،واژه بھتر است يا آن واژه
  .ژه استفاده می کندمقصدی از اين وا

  
  !قلمھا و قدمھا 

  نام  فــروردين  نيارد  گـل  بباغ
  شب نگردد روشن از ذکر چراغ
  تا قيامت صـوفی ار می  ميکند
  تا ننوشــــد باده مستی کـی کند

  
 متفکر و فراقومی است که در زمينه ھای معين ، اين انسان آگاه

د و از واژه ھا کار اجتماعی با نوعيت کنش خود به کلمات جان ميبخش
ميکشد نه اينکه خودرا به حيث ابزار بی جان در بردگی واژه ھا ته 

 سروران از ميان آبھای تيره و مبھم ماھی ھای طاليی و .نشين می کند
خالدار ميگيرند و توده ھای شق شق شده و محکوم مانند ھيزم در زير 

جنگ واژه ھا  نخبگان در ميان . دانه دانه ميسوزند،کرايی ھا ی معلق
 .فاژه ميکشند و رده ھای پايين در ميان جنگ فاژه ھا واژه می شوند

چرا حنجره داران و واژه گرايان بجای سر فرودآوردن به آدمھای دره 
نشينی که تاھنوز يک لقمه نان را بدون تفکيک زبانھا و قومھا،شکم 

ند ؟  فرود نميآورند ؟ چرا حنجره داران پنجره سازان،سير نخورده اند
 فقط از صدای زبانی و تباری ،چرا از ميان صدھا صدا و ھويت

  برميخيزند ؟ چرا واژه ايستھا ار واژه فاژه ميسازند ؟
برای آنکه کله در  يک زمينه مستقر می شود و  طرز نگاه در 

  .ضلع يک مربع و يک مثلث محبوس ميماند
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  ای افغانه ځه چه جنگ و جدل بس کړو 
  د ځانونو وژل بس کړو

  ښتون د ھزاره مور د ازبک مور د پ
  زما مور ده او ستا مور دافغان مور ده 

  د زامنو سره زخمونه يی شريک دی 
  د زخمونو د دردونو فريادونه يی شريک دی

  دبلوچ نورستانی مور د ايماق مور
  زما مور ده او ستا مور د افغان مور ده 

  ښتون تاجک ازبک او ھزاره او تول قامونهپ
  !ن په نوم افغان ملت کښی راته وايه د يو افغا

   لومړی يمه افغان بيا مسلمان يمه ښه پوه شه  
   مسلم نه مخکښی ته افغان ھويت کښی راته وايه

  )ھاشم زمانی (
  

بخود می گفتم اين مردمان مقتدر که با اين گستاخی و جسارت " 
انست  و از بين ميبرند آيا با اين عمل خواھد توسوزانندکتابھای مرا می 

 زندگی و ،اميدواری و اعتماد مرا نيز دچار نيستی و نابودی سازند
شھرت من بدست اشخاصی افتاده بود که می خواستند با کمال قوا از 
باقی ماندن اسم من نيز جلوگيری نمايند و با اين ترتيب در حالی که 

" زنده بودم نام من مانند مردگان از دفتر خاطرات مردم محو شده بود 
   )٢٥ ص ، تفکرات تنھايی،سورو(

  
 .شکل ميگيردجنگ زرگری  درچوکات " فضای تحقير ديگران "  

شايد تحقير ھمدگر يگانه امکانی است که در شبکۀ نوشتن و مبارزه ی 
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برای روشنفکر باقی در جلسات روياروی ،  ،کاغذی و الکترونيک
 امروزه از برکت انترنت و جو ھار شدۀ قدرت در .مانده است

 من خوشحالم که .ُ اينگونه مشت و يخن شدن ھا مد شده است،انستانافغ
 توده از اين گونه سقوط ،از برکت بی ارتباطی  روشنفکربا توده ھا
 ما آنقدر بدبخت و بيچاره .ھای وحشتناک  روشنفکرانه  خبر نمی شود

 ديده ايم .شده ايم که توان ديالوگ را بمفھوم واقعی آن از دست داده ايم
 و ده ايم که در ده ھا و صد ھا جلسه و گرد ھم آيی ھای سياسیو شني

  .دايمی رسيده ايمالوداع  بجای رسيدن به تفاھم به غير سياسی،
 ھر کس ھرکسی را که دلش خواست با قلم مستعار و از طريق ادای 

 داخل شدن درين فضا ھيچ دردی را .تلويزيونی و راديويی سيلی ميزند
 شنيده ايم که بسياری آدمھای صاحب قلم و ديده ايم و.دوا نميکند

صاحب عزت و آبرو از طرف يک مستعار نويس بيمار و ميان سويه 
 اما فرد زير استعالم با ،يا بی سويه مورد استنطاق و تحقير قرار گرفته

  .درک آبروی قلم فقط گفته است که به جواب نوشتن نمی ارزد
ل مورد حمله قرار  وقتی يک انسان سرفراز توسط يک انسان مجھو

 معنايش اين است که در فضای بيروبار روشنفکری تفاوت بين ،ميگيرد
 يک . تفاوت بين حقيقت و دروغ از بين رفته است،جالد و قربانی

دلقک مستعار نويس که درتمام زندگی روی خودرا از ترس و بی 
 از تاکوی ھای وجدان به سوی کسی که با ،لچ نکرده استذاتی شيمگی 

بوف "ه لحاظ نظری و روشی موافق نيست به تعرضی از نوع او ب
  .دست ميبرد" کوری 

 به  و قدم،از طريق قلم" تحقير و سرکوب ديگران "  اما داستان 
ُاينجا خاتمه پيدا نمی کند وقتی جناب الف با قلم خود جل و پستک آقای 

ک ُ آقای ب نيز با استفاده از نوک قلم جل و پوست،ب را بتاراج ميبرد
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 وقتی احمد از يک .ھفتاد پشت جناب الف را  به بيرون پرتاب ميکند
 محمود نيز از تلويزيون ديگر ،ميکند" سرکوب " تلويزيون محمود را 

 انرژی ھاست که .سرباال کرده احمد را جواب دندان شکن ترمی دھد
  ! به اينگونه زير نام مبارزۀ قلمی به ھدر ميروند نازنين 

روآوردن به نقد خود به سرکوب ديگران روی چرا روشنفکر بجای 
می آورد ؟ چرا قلم بدست بجای تحقيق در بارۀ علت بدبختی ھای 

 به سالخی جامعه دست ميزند ؟ چرا روشنفکرانی که بر غندی ،جامعه
   از سرکوب ھمديگر لذت ميبرند ؟  ،ھای خير نشسته اند

  
صميميت ، فضايی است که در بسترعقل نقاد فضای به خويش آمدن 
 عقلی که عامل شکست را تراکم ناانديشی .و آيين عياری موج ميزند

 عقل نقاد وقتی شکل .دانسته و در سدد درست انديشيدن بر می خيزد
   .ميگيرد که عقل سالمی وجو داشته باشد

 ھميشه جريانات و مغز ھای تازه را ،جامعه يک پديدۀ پوياست
ل و ترقی معنای خودرا از  تکام، اگر چنين نمی بود،بوجود می آورد

 نسل جديدی از متفکرين و نويسندگان در کشور ما در حال .دست ميداد
 تجربه و آگاھی روشنفکران ديروز و امروز ميراث .ندروييدن ا

 اگر ما نتوانيم اين .ارجمندی است که بايد به نسل تازه انتقال گردد
 يک خالی  بين دو نسل،ميراث را بشکل صادقانۀ آن انتقال ببخشيم

تاريخی بوجود می آيد که کاروان ترقی و تکامل را به عقب سوق 
  .ميدھد

 نشان داده ، ھنوز برخی از وطنداران ما با مقاالت و کتابھای شان
 دلير و آگاھی وجود دارند ،اند و نشان ميدھند که ھنوز آدمھای عاشق

و که نه تنھا فکر و ذکر شان بر محور زبان و قوم و جنگھای زرگری 
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 نقش تحول ،تحقير ديگران نمی چرخد که با نوشته ھای عالمانۀ شان
دھنده ای را در مسير حرکت ملی و نھضت دموکراتيک افغانستان ايفا 

 وقتی که من از فضای بيمار و عاطل روشنفکری .کرده و ايفا ميکنند
حرف ميزنم  مقصدم اين است که حجم نوشته ھا و آثاری که با معضل 

درگير بوده و درگير ھستند و حجم نوشته ھا و کتابھايی  ،زبان و قوم
که با دستبرد به قلم به توھين و تحقير ديگران پرداخته و ميپردازند به 
مراتب بيشتر است از حجم نوشته و کتابھايی که برای يک حرکت سالم  

 متن ھای بدرد . روشنگرانه و روشنفکری بکار می آيد،پژوھشی
 و آگاھی ھای ، بربريت خداحافظی کرده اندبخوری که با عصر بوق و

 سرانجام با تمام دشواری ھا ،زمانه را نقادانه در خود جذب کرده اند
 نسلی که جنبش ،راه خودرا در ميان نسل جوان کشور باز خواھند کرد

  .بشارت ميدھد،فردا را در پيوند با توده ھا
رند که  مغز ھا و قلمھايی وجود دا، درفضای زھرآلود فکری، آری

 ماموريت خودرا درک ،با امتناع از ورود در فضا ھای خنثی و مزمن
کرده و با جمع بندی تجارب و توليد آگاھی ھای تازه بيرق خونين 

 به ،روشنفکری افغانستان  را در وجود صورتبندی ھای گفتمانی
 در فرھنگ موجود تثليث فضايیاين  .وارثان فردا پيشکش ميدارند

 در وضعيت عطالت و الف و ،ور بحران تباری در کلت،روشنفکری
موقعيت ھای برجسته ای .. .پتاق زرگری و عقل نقاد و خودانديش

استند که بسياری از شخصيت ھا و نيرو ھای سياسی بی آنکه در مورد 
اين گرايشھای فضايی بطور علنی يا مستعار چيزی بگويند يا چيزی 

نی و نبرد ھای  در کردار سياسی خود بطرف جنگ زبا،بنويسند
 درگير ،ناخواستۀ قومی و تحقير ھای کنايی  و به خويش آمدن

 آفت و بحران آنقدر دستکاری شده و آنقدر عميق و ھار .ميگردند
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شريعتی گرا  تا مارکسيست و ليبرالساخته شده است که از روشنفکر 
 از ،نئو ليبرال فوکويامايی تا از اصالح طلب برنشتاينی ،و سيد قطبی

 بشکلی از اشکال در خط ،سنتی مدرن نما تا ست انکيزسيونیمدرني
 بدبختی روشنفکر .زبانی و قومی و تحقير ديگران غوطه ميخورند

 به ،افغان روز بروز عميقتر ميگردد و ذھن ما بدون انديشيدن  به خود
 در . برای انديشيدن ديگران به مصرف ميرسد،حيث موضوع و متاع

 و اصطالحات من برخی از واژه ھا پرانتيز به عرض ميرسانم که
را در داخل ھاللين بخاطری نمی آورم  که ھمگی ميدانند و ايسم شده 

    !ندارد حاجت به ھاللين نگاری 
 عالقۀ دروغين به گفتگو و ،قطعيت در انديشه و مرجعيت در روش

 عدم برخورد ، توطئه چينی و ضربت زدن به رقيبان،کنار آمدن
 نفی دربست و پھلوان پنبه گی با ،مان خودیانتقادی به فکر و ساز

 گرايش به منابع قدرت و ثروت، چاکر زدگی و گرايش به ،ديگران
سرانجام مھمتراز ھمه اينکه صميمانه و ... .چاکرمأبی فکری و عملی و

 از ، تبديل نکردنو انديشه ھا را به متن ھای مؤلدآزاد نينديشيدن 
ًه فعال زير نام روشنفکر شاخصه ھای کارکردی اغلب کسانی است ک

 به سويۀ فردی و گروپی به تراشيدن سنگ ھای )چپ و راست و ميانه(
 اگر چنين نمی بود ما در دھۀ اول .گور خود و ديگران مشغول ھستند

قرن بيست و يکم مانند دھۀ اول عصر پيشا شمس النھاری زندگی 
  ؟!نميداشتيم 

سرگردانی ُکسانی در يک کشور مسلمان به کشف امت مسلمه 
ميکشند و کسانی نيز در يک کشور عريان طبقاتی به کشف دوستان 

دوست شخصی و طبقاتی را . طبقاتی و دشمنان طبقاتی انرژی ميريزند
 مالقات ،و سوابق سرخ و سبزًخط کشی ھای قبال تدوين شده از روی 
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کتابھای قرمزين و ميکنند و دشمن شخصی و طبقاتی را نيز از درون 
که " سالح موجود ِمادی "  شناسايی کرده و دربرابرش نه با ،تاق مانده

 اين گرايش بقول .با سالح ناموجود خاطره ھا صف انگيزی ميکنند
 بيانگر ،بيانگر داوری نيست بلکه بيانگر پيشداوری است" مارکس 

  " آينده نيست بلکه بيانگر گذشته است 
 گناه در ناتوانی در جامعۀ ما گناه از کتابھا و انديشه ھا نيست بلکه

 چون .خودما و در شيوۀ مصرف کردن خطوط و انديشه ھاست
روشنفکر افغان يک روشنفکر مصرفی است و به توليد فکر کشانده 

 نقص روشنفکر در برخورد خالقانۀ تطبيقی با تفکرات .نشده است
 ھمانگونه که ما طی دو سدۀ اخير نتوانستيم از فزيک و .گوناگون است
ی به نفع تحوالت بزرگ صنعتی و خوشبختی انسان اين کيميا و رياض

سرزمين کار بکشيم به ھمان ميزان حتا بدتر از آن نتوانستيم از مکاتب 
 استفادۀ چاره ساز و ) فلسفی و اقتصادی،سياسی(فکری دو سدۀ اخير 

درين مورد از مارکسيست وسيدقطبی تا ليبرال دموکرات . نقادانه نماييم
 در ،سوسيال دموکرات تا ناسيونال سوسياليست از ،شريعيتی گراو 

 روشنفکر ما عاشق فھرست ھا و .سيه چال مصرفی زندانی مانده اند
مؤخذ ھای خارجی است و از منابع و مأخذ ھای وطنی برای آن 

   :ميگريزد که بھترين تعريف را برايش نوشته اند
، از به جای پا ،روشنفکر موجود جانداريست که برای راه رفتن"

 قد می افرازد و ھوای ،او به مثابۀ يک فرد... کار می گيردسرش
بر آن است تا خويشتن را و پيرامونش را به .خويشتن خويش را دارد

وسيلۀ ديدگاه روشنفکری خويش در يابدبه اين گونه مرز ھای ھمانندی 
 را می تبعيد می شود و خود بيگانه يی بدل می پاگذارد؛ به  را زير
 گرانه اش موعظهارش به شدت با فرياد ھا و ھياھوی اما کرد. پذيرد
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او .. .در تناقض قرار دارد و ھمآھنگی الزم را برقرار کرده نمی تواند
در جدل با ، داشت به صورت دايم ،که اکنون شخصيت دوپاره يی
   » تضاد ھای درونيش باقی ماند

   )بھاوالدين مجروحاستاد (                                                    
  به کله رافتن
  بيگانه از خود

  موعظه گر بی عمل
   مانده تبعيد و جدا 

 باشد که بطرز يد يکی از اولين نويسندگان افغانیشھيد مجروح شا
درخشنانی روشنفکر افغان را در ابعاد ذھنی و اخالقی تشريح کرده 

تعريف  حاال نيز روشنفکر افغانستان از ھر جنسی که باشد ھمين .است
 عالقه ای به ،بسياری ھا با بيگانگی از خود. بااليش تطبيق ميگردد

ندارند و " گورستان پشاور "شنيدن حرفھای پيشداورانۀ شھيدی از 
" گورستان ھايگت "ِميخواھند که صدايی در حوالی لندن  از نشيبگاه  

   :بگوش شان زمزمه شود
ی انسانی،آنگاه می  انسان باشدو روابطش با دنيا روابط،اگر انسان" 

 اعتماد را با اعتماد و غيره معاوضه ،توان عشق را فقط باعشق
 بايد ھنرمندانه پرورش يافته ،اگر بخواھيم از ھنر لذت ببريم.کرد
 بايد قادر به برانگيختن ، اگر می خواھيم برديگران تأثير گذاريم،باشيم

ت بايد نمود  ھرکدام از روابط ما با بشرو طبيع.و تشويق ديگران باشيم
ويژه ای باشد که با ابژه ھای اراده و زندگی فردی واقعی مان منطبق 

 اگر عشق می ورزی ولی ناتوان از برانگيختن عشق ھستی يعنی .باشد
 اگر با نمود زندۀ خود به عنوان ، عشقی متقابل نمی آفريند،اگر عشقت
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 آن گاه عشقت ناتوان است و ، محبوب ديگری نمی شوی،آدمی عاشق
  "اين عين بدبختی است 

  اما اگر.. .
   سراسر  کوچه ام را سر راست 

  و سراسر سرزمينم را ھمچون کوچه يی بی انتھا بسرايم
  .ديگر باورم نمی داريد

  سر به بيابان می گذاريد ؟ 
   الوارپل                                                           

از چپ ِ چپ تا ،ملل و تجربۀ خود مادر تاريخ مبارزات سياسی 
 به علت ،که به لحاظ عملی سرو ته يک کرباس می شوند،راست راست

، نداشتن پراتيک روشن و "موعظه گرايی " عدم توجه به جوھرۀ نقد،
قطعيت و  در قلمرو ،از توده ھای مردم" تبعيد خود " چاره ساز با 
ن بل بروی ديوار به به آن جايی رسيده است که نه بر زميسلطه جويی  
 تجربه نشان داد که در شرايط بحران و بی .و راه ميرودکله راه رفته 

 فاصله بين چپ و  راست  زايل ميگردد و مبارزۀ ملی و طبقاتی ،پناھی
ًدر سراشيب مواضع صرفا تباری و جنگ ھای تحقيرکننده و زرگری 

د و  کمونيست ريش ميماند و پکول و دستار می پوش.فرود می آيد
تيوکرات ريشدار ريشش را ميتراشد و خودرا در خريطۀ دريشی و 

 اگر راست برای نجات خود از بی ھويتی به .نکتايی زندانی ميسازد
 چپ ھم برای يافتن ھويت به گرايشات ،آسياب قوم سرازير ميگردد

   .زبانی و قومی و جنگ ھای زرگری فرو ميغلتد
  ش گشته است ؟چرا مرز بين اين و آن گرايش فکری مخدو

  چرا مرز ھای طبقاتی با غوغای قومی ماستمالی می گردد ؟
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فرو ميريزد " اخوانی " و يک "  پرچمی -خلقی " چرا مرز ميان يک 
  ؟

چرا تفاوت بين يک روشنفکر و يک مبارز با يک چاکر و يک 
  جاسوس گويا ازبين رفته است ؟

  د ؟چرا انگره ھا و سنگره ھا لحظه به لحظه جا عوض ميکنن
  

 و کسانی ھم طبقه و دين  دگری زير نام ،زبان و قوميکی زير نام 
 بسوی نفی روايت ھا و نگرش ھای جامعۀ مدنیو حقوق بشر زير نام 

 بجای رفاقت زبانی خشونت زبانی را ترويج .برون ازخود، روانند
 جدايی و عقب ماندگی را انتشار ، بجای شکوفايی و تلفيق اقوام.ميکنند
جای رفتن بسوی حنجرۀ طبقات فقير به سوی تصوير فقر و  ب.ميدھند

 بجای رسيدن به خوشبختی توده ھای مسلمان .زمزمه مسرور می شوند
  .به تاراج و بدبختی مسلمان دست ميزنند

 ،برای اينان زندگی کلکسيونی از روايات و بازی ھای زبانی نيست
يک بازی  در زمين يک روايت و ،بل ھر کدام اين مسافران سرگردان

  .  آری قدم ميزنند منتھا با چوب ھای زير بغلو يک نگاه قدم ميزنند 
شايد کسی بيايد و اعتراض کند که توقع را مطابق ظرفيت زمان و 

 بحث من اشاره به آن نکاتی دارد که از دست مان .مکان عيار نماييم
 در جامعه ای که نه رنسانس را ديده و نه روشنگری را .پوره است

 افزون برآن ميراثھای خشن و ،ه و نه با تفکرمدرنيته خوی گرفتهپيمود
 اگر نيروی .غير مدونی نيز از تفکر و عمل سياسيون ما بجا مانده است

سامانيافتۀ سياسی اش بيکارگی و بيگانگی خودرا مانند ملت ھای پويا 
 در درون چشمه ھای زالل آگاھی و عمل نشويند و با ،و بارآور

 ، بدور از تحقير و نفی ديگران، خواھی و قطعيتدورشدن از سلطه
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طرز نگاه خود را از انکار ساده لوحانۀ گفتگو ھا و تفاوت ھا پاک 
خاصتن طيف ھايی که خودرا (دگر اگر يکبار که صد بار  نه ،نسازند

روشنفکر و منور و مفتی می انگارند و جيب ھای خالی خويش را به 
 به نمايندگی از اقوام مظلوم ،مه بجای امت مسل،نيابت طبقات زحمتکش
 به قدرت سياسی و گوشه ھای روابط قدرت )يا قوم کالن می افرازند

جابجا شوند بازھم چيزی جز تداوم غيرکشی و جيب پرکردن و 
 بازھم  چيزی جز دست ،استمرار بربادی و انقياد و استبداد نخواھد بود

 بازھم .د بودھا ی گدايی را پيش روی خارجی ھا بناف گرفتن نخواھ
  .جوی کندن است برای جاری شدن شط آه و شط خون

" اگر به فعليت و نتايج ايده ھا درگير بمانيم درآنصورت بين يک 
" و يک " دموکرات "  بين يک ،"اخوانی " و يک " مارکسيست 

تفاوت چندانی به " تيوکرات " و يک " الئيک " بين يک " قومگرا 
 ما به لحاظ .شت ِ عملی ديده نمی شودلحاظ کاربرد و کارکرد و سرنو

 با ،انديشه و عمل در وضعيت وحشتناک و فرسايشی بسر ميبريم
ھر گروه به لحاظ نمای ،ديگران چی که حتا با خود نيز جور نمی آييم

به تنھايی  مجموع الجزاير است و ھر جزيره اش ،عقالنيت و تشکيالت
ته ھای کشتی است که  تخ، گروه ھا.بيرق مستقل را به فضا می شوراند

بعد از پارچه پارچه شدن مانند قطعات کوچک بسوی ته نشين شدن 
  .بزير آب و نمک لحظه شماری ميکنند

اگر افغان بطور کل و سياسيون بطور خاص از الک ھا نپرند و 
بخود انديشی مسؤالنه نيايند و در نخست به جای گرفتن قمه و قمچين 

چنگ نزنند عقالنيت انتقادی م  و  ھومانيس،به شاخه ی احيای صداقت
.  بيرون نخواھيم شد، از داالن ترفند و حماقت،ازخمکوچۀ درد و اندوه

.. .، سيل بين و اکتيف، زخمی و قربانی،روشنفکر و تاريک فکر
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ھمه چيز  خالصه مردم اين کشور چه چيزی را از دست داده است ؟
  .را

  چه چيزی را بدست آورده است ؟ 
  .ھيچ چيز را

 انرژی قضاوت ، از نا انديشيدن ھای متداوم، سياسی و سلطه خواهنسل
را از دست داده است و خود به موضوع و کاريکاتور  داوری مبدل 

  .گشته است
  آيا روشنفکر ما به اين زودی بخود خواھد آمد ؟ 

  چگونه ؟ 
بھوش بايد آمد که جھان نه با دھان تاريخ سپتمبری که با دھان 

  !  نازنين ، ما ميخنددجغرافيای بربری بر
  چرا بھوش و خروش نمی آييم ؟  

 و واقعيت را سرچپه می .برای اينکه ما به کله ايستاده ايم
 برای اينکه سنگک ،برای اينکه به داربست خاطرات بسته ايم.بينيم

َ برای اينکه در حوضک ھای يک وجبی بدور از زمزمۀ ،شده ايم
   .ديگران در تنھايی با خود شناوريم
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  تعصب قرمز
  

 اگر تفکر ،ما مينويسيم که به تفکر علمی و انتقادی خوی بگيريم
نقادانه نمی بود امروز بشريت در غار ھا و مغاک ھای ناشناخته 

 انتقاد که نوعی از اعتراض و سنجشگری انسانی .سرگردان می بود
  . فکر و حس را بسوی آزادی و شکوفايی ميبرد،است

 نقادی ھا را در ، زندگی در سامانه ھای جنگزده و سنتیما به علت
 بقول .چنبرۀ ميراث ھای به خويش نيامده و عادتی استعمال ميکنيم

کلۀ ما از آن  رو زاويه ندارد که فکر ما بتواند " پيکابيا نقاش فرانسوی 
نويسنده ی يک جھته قادر نخواھد بود تا " در ھر جھتی سير کند 

 از .چند جھته را ببيند و آنرا متن شکافی کندمعضالت چند اليه و 
" ھمينروست که نگارش پيش از آنکه به اثر و از اثر به متن برسد در 

 اگرچه تقابل روانی آن نويسندگانی .ذوب ميگردد" مقدمۀ ابن خلدونی 
دور می شوند، نسبت به جنايات حزب روش ھای علمی که از تطبيق 

مبتنی بر تفکر فرافکنی و يا نيمه ًدموکراتيک خلق افغانستان قسما 
فرافکنی است ولی اين داده ھای تجربی نيز بنوبۀ خود جھاتی ازحقيقت 

   .و کاوش را منعکس ميسازند
 مطالعه و برسی .جنايات حزبی جزء الينفکِ  ھويت حزب دخا است

 يکی از ،اين موضوع که سالھاست در ميان اوراق سرگردانی ميکشد
 روشنفکری که بطريق ،کر زمانۀ ماستوظايف اصيالنۀ  روشنف

 از اولين جرقه ھای شمس النھار ی و سراج االخباری آغاز ،مدرن
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گرديده و تا مبارزات  آگاھی بخش و سنگک شدۀ امروزينه رسيده 
  .است

 مبتنی ،درين ورقپاره ھا تالش می شود تا پاره ھايی از تنوع جنايت
 سلطه خواھی .دبر نگرش و روايت ھای متفاوت به گفتمان درآي

خردگريزانۀ حزب دخا که خودرا بطور نمادين  در وجود رھبران 
 به لحاظ انديشه ھای بالقوه و گذار به  ، خالصه ميسازد،اقتدار گرا

 حزب ارگ طلبی که .عمل ھای ويرانگر نشانه گيری می شود
ميخواھد مخالفين و عامه را تحت سلطه و کنترول صدفيصدۀ خود قرار 

يق سرکوب ھای خونين به حفظ قدرت و استمرار دھد و از طر
  .مزدوری و وابستگی نايل آيد
 اينکه چگونه . مربوط به طرز نگاه ماست،اينکه چگونه می انديشيم

اينکه حزب .رفتار ميکنيم نيز مربوط به روش ِ ناشی از نگرش ماست
طرز  مربوط به ،دموکراتيک خلق افغانستان چرا به استقبال فاجعه رفت

 طرز نگاھی که خودرا با تطبيق روشی مماثل به جايگاه ،آن استنگاه 
 حزب سلطه خواه به حيث يک .گريز از عشق و خرد نشانده است

 دو .ارگان مزدور و سرکوبگر ھم فرمانبرداری ميکند و ھم ديکتاتوری
 ، ديکتاتور–چاکر :  مؤلفه را در آن ِ واحد در خود برمال ميسازد

داد در ھردو جھت خود بطور غليظ و جنون ديالک تيک چاکری و استب
  .آميز تثبيت ميگردد

 باحزب کمونيست شوروی و کی جی بی برخورد مطيعانه و برده 
وار ميکند و با وطنداران دگرانديش و توده ھای افغان با قمچين و 

 ديالک تيک اين تضاد ھمان باليی .موقف صاحبان برده عمل مينمايد
قتدار گرا و خونريز بطور فردی نيز است که در وجود ھر شخصيت ا

 مردی که در خانه با قمچين سلطنت ميکند در بيرون از .انطباق ميابد
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شير (خانه درمقابل آمر و زورآور تر از خود دست بناف می ايستد 
 کرکتر .اين است محتوی يک کرکتر دو مجھوله. )خانه روباه بيرون

  . ديکتاتور–چاکر 
 .فکری و تضاد عملی می سوزدحزب دخا در آتش اين تناقض 

 حزب را از ،ِ اعمال اخافه و اختناق، بستن و کشتن،تعقيب و تالشی
حالت يک حزب پر ادعا و مظاھره چی به حالت يک حزب ناتوان در 

 حزب که با . ناتوان در مبارزۀ مدرن و مدنی سقوط ميدھد،انديشيدن
ش عالقۀ شديد و مزمن بصوب کنترول افکار و عواطف مردم پي

ًاين الزاما فرايند منطقی و (ً در ھر گام و ھر ھورا الزاما ،ميرود

 )طبيعی نيست بل از ذات ِ صغارت فکری يک حزب منشاء ميگيرد
   .دچار خشونت ميگردد

 گونه ای ناتوانی ،آنچه که ذات شخصيت اقتدار گرا را می سازد" 
گر  ناتوانی در اتکا بر خود و مستقل بودن و يا به عبارت دي.است

  )شخصيت اقتدارگرا،فروم(" ناتوانی در تحمل آزادی 
 آيا فی نفسه آدمھای خودخواه و ، کارمل و نجيب، امين،تره کی

سلطه طلب و خونريز بوده اند يا در درون امکانات حزبی و حمايت 
ارباب به چنين شخصيت ھايی تبديل گشته اند ؟ در الک حزبيت بوده 

 برای دستيابی به قدرت اتفاق می که  گريز از خرد و عواطف انسانی
افتد و يا وجود اين رويدادگی در سيمای وابستگی به امکانات خارج از 

 توانايی در خرد و آزادگی با ناتوانی .خود است که تکميل ميشود ؟
 منتھا اين ناتوانی در حوزۀ .درمنقاد شدن و بردگی به نمايش می آيد

ی و برده شدن به شيوه و خرد و ادراک آزادی  و توانايی در تسليم
  .توانايی/  ناتوانی .صورت ميپذيردکارکرد حزبی 
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توانايی و انرژی حزب دخا درست در ھمان جاھايی است که در 
توانايی در انقياد خود و . اصل ناتوانی و بی ظرفيتی به حساب می آيد

 توانايی در جنگ و تسويۀ درونی و ،به زير سلطه درآوردن مردم
 اينھا در اصل منتھای ناتوانی يک حزب يا .و ديگرانانھدام بيرون 

 توانا با – اين حزب ناتوان . آزاده و عقالنی است،يک انسان سالم
  .ميگردد  نمايش توانايی در باتالق ناتوانی غرق

 ديکتاتور به برکت مزدوری به ديکتاتوری دست ميزند –مزدور 
 .تکاری ميگرددھمانگونه که خميرۀ مزدور منشی اش بوسيلۀ ارباب دس

چاکر به بخاطر بيرون زدن خود و ارضای بادار به جان خلق هللا 
 ھمان گونه که ارشد ھا برای بقای خود به جان چاکران ،دستبرد ميزند
رھبری مقتدر از يکسو مشت ھا را باال ميکند و از .  دستبرد ميزنند

 مشت را برای سرکوب مخالفين  .سوی ديگر دست ھا را بناف ميگيرد
 و دست را برای پرستش مشاورين ،و تحقير و برده کردن جامعه

 ھمانگونه که ھر عضو باال نشين دارای حالت دوگانه ميباشد .شوروی
،به لحاظ )کادر و صفوف(عضو پايين رتبه ) سرکوبگر و چاپلوس(

مطيع کميتۀ (را  با خود حمل ميکند انقياد و پرستش مضاعف کرکتر 
 از يکسو در مقابل ويرانگری و ) بيگانهمرکزی خود و مطيع مشاورين

می نشيند و از سوی " خودآزاری و مرگ آزادی " جنايات رھبری به 
ديگر مستقيم يا غير مستقيم اين خودآزاری و مرگيدن را در مقابل 

  .مشاورين شوروی نيز متقبل ميگردد
 و ھم )نفی ديگران(ھم مخالف را سرکوب ميکنند ،رھبران حزب
" اتباع "  استقالل و خالقيت فردی ،ول داشتن صفوفبخاطر زير کنتر

حزبی را نيز سرکوب ميکنند و اعضای صفوفی  حزب در درون  
نماد ( از اينکه کارت سرخ به بغل جيب دارند ،دغدغۀ خودآزاری
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 در رابطه به ،)ًوابستگی به حزب و ضرورتا وابستگی به شوروی
 بطور ،رخويشروحيۀ دگرآزاری را د" حزب و انقالب "مخالفين 

  رھبران و صفوف بی آنکه بدانند به لحاظ .ناخودآگاه پرورش ميدھند
ساختار بسته و تمرکز نمای تشکيالتی و نبود مبارزۀ خالقانه و آزاد 

  . پرستش وگريز از آزادی را در خود ترکيب می کنند، نادانی،فکری
حزب دموکراتيک خلق آنقدر از تفکر مستقالنه و آزادمنشی دور 

 ،خود انديشی انتقادی"  بود که با وصف اين نکتۀ ھابرماس که شده
 و متحقق ساختن خويش مادامی که نگاه آدمی ،تعين سرنوشت خود

 باوجود ادعا .به جريان نيفتاد"   شکل نخواھد گرفت ،دنيوی نگردد
ھای ماتريالستی و اته ايستی و چندين ايسم پر طنين دگر، مؤفق نشدند 

 . مستقالنه شکل بدھند،ی برواقعيت ھای زندگیکه  نگاه خودرا مبن
مستحيل شدن کورکورانه در حزب و باز مستحيل شدن دبل کورکورانه 

 شکل گيری ھويت فردی را از حزب دخا گرفت و ،درشوروی خواھی
 . را برباد داد)گيدنز("  خودنگر ،ھويت شخصی و فرديت خودانديش" 

 به وابسته ،برخاسته بودچون حزب از وابستگی و ناانديشی و انجماد 
  .سازی و يکسان انديشی و منجمد کردن خلق هللا تمايل داشت
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  کاريزمای کاذب

  
 امکان بازی ،کدام عوامل است که برای آدمکھای مضحک و ناتوان

قھرمان را ميدھد ؟ چه چيزی رخ ميدھد که رھبر و يک نقش يک 
تبديل ميگردند؟ ُاديپ ھای شأندار درباری به اديپ ھای مسخرۀ حزبی 

چه تخيالتی به فوران می آيد که دون کيشوت ھای قرمز پوش حزبی 
 بسوی فتح دست ھا و کنترول قلبھا کمانگير می ،سوار بر غول حماقت

  شوند ؟
شخصيت به موجب نحوۀ سازمانيافتگی جامعه و صف بندی " 

  چون بخشی از شخصيت ھای )پلخانف("نيروھای آن تعين می شود 
 – از بدو ظھور خويش در بستر وابستگی پولی کليدی حزب

رھبری "  نتوانستند بقول ماکس وبر ،استخباراتی به سامان رسيدند
را ھم در مراحل پيش از ھفتم ثور و ھم در دوران " کاريزماتيک 

 بجای جاذبۀ عاطفی و منطق ِ آزاديبخش و .قدرت بنمايش بگذارند
 بر پيروان ِ بسته شده در  کيش شخصيت و حماقت استثنايی را،استثنايی

 اگر تا پيش از کودتا ميشد که . تحميل نمودند،زنجير ھای تشکيالت
 از شخصيت ھای برجسته و کی جی بی ناشدۀ حزبی را در  برخی

 ،سطح درون حزبی در شمار نيمه کاريزمای عقالنی به حساب آورد
داب ولی بعد از فاجعۀ ھفتم ثور، اين شخصيت ھا نيز قطره قطره در گن

 و از اينروست که .بی عرضه گی ھا و خشونت ھا سرازير گشتند
ميگوييم رھبران حزبی و دولتی فاقد عمق و کاريزمای تکامل يابنده و 

شاخصه ھای کاريزما در وجود فرد تحقق ميابد و اما . ديناميک بوده اند
اين تحقق يابی در يک حزب سياسی از حوزۀ انفرادی در گسترۀ جمع 
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انتقاد " دد و اين جمع است که با تطبيق آگاھانۀ  انديشيدن و منتشر ميگر
قريحۀ رھبر کاريزماتيک را به حرکت " از خود و انتقاد از ديگران 

بر شالودۀ ظرفيت و قريحۀ .. . کارمل و نجيب، امين، تره کی.مياورد
 در درون سامانيافتگی جامعه و صف ،استثنايی و رفتار متقابل و جاذب

ُ به کاريزمای سالم و پرثمر نرسيدند بل بر مبنای پف ، آنبندی نيروھای
شدن بوسيلۀ پمپ کی جی بی و صف بندی ھای درونی به کاريکاتور 

 رؤسای حزبی در ماسک مديران باند ھا به .مسخره تبديل گرديدند
نمايش آمدند و مانند شاه شجاع ھای قرمزين در ميان کتاب ھای سرخ 

  . مسخره گرديدند
يدئولوژی آلمانی به سوسياليسم بعنوان فرايند تکامل مارکس در ا

ھدف سوسياليسم اين است که "  شخصيت و شکوفايی انسان می بيند 
آدمی از حالت ديوی درمانده بيرون بيايد و به موجود انسانی رشيد و 

و اما اين سويتيست ھای "  مستقل و آزاد مبدل شود ،تکامل يافته
ی و سوسياليسم  به آن ايسم ھايی پرشور بخاطر استقرار دموکراس

منتھی گشتند که نتايج آنرا نمی توان در امپراتوری خدعه و ارعاب 
 نمی توان با اريش فروم .عصر ژول سزاز و آتيال نيز سراغ کرد

چگونه نظريۀ مارکس به وسيلۀ جاھالن بدنام می " : ھمصدا نشد که
  .  "شود 

 مکاری بودند که و مشوره گير ،نخبگان حزبی شخصيت ھای اخته
 .فقط به تأمين منافع شوروی و موقعيت ھای اجرايی خود می انديشيدند

 يکروز ھم از ،در تمام دورانی که بر خر مالنصرالدين سوار بودند
 عذاب . انتقاد نکردند، از کردار مطيعانۀ خود،جايگاه اجرايی خود

ب، روحی چنين افرادی باج شرم آميزی است که دربرابر خاموشی کاذ
 اگر ھفتم ثور اتفاق نمی افتاد و نغاره . حق السکوت دايمی می پردازند
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ُھا و سرنا ھای عالم برای شناساندن بت ھای سرگينی به صدا در نمی 
 ما تا ھنوز ھم نمی فھميديم که جامعۀ ما اينقدر پر از موجودات ،آمدند

 ،شخصيت ھای زبده.و خونريز بوده است" ديو صفت و نابالغ " 
زماتيک و اسطوره ای تاريخ نه بزور و دستبرد به امکانات دولتی کاري

که به اتکای جاذبه و ظرفيت خود و  تداخل در انرژی توده ھا 
 کاريزماتيک بودن خصوصيتی است که . تثبيت ميگردند)ديگران(

ديگران به رھبران می بخشند نه اينکه خود رھبران از طريق الف و 
گی خود را رستم زمان و نابغۀ شرق و  چاکری و پھلوان پنبه ،پتاق

 در مغز و قلب ،مرحلۀ تکاملی جار بزنندتاجدار سردمدار انقالب و 
رھبران خلقی و پرچمی نيروی واقعی کاريزماتيک و جود نداشت و 
ُآنچه وجود داشت شخصيت سازی ھای کاذب  و کاريزما ھای پف شده 

ِی استاد نابغه و باز" نمايش بشکل  ،و دروغين  بود که در پردۀ اول
" بشکل ھم قفس شدن ،به اجراء درآمد و درپردۀ دوم" شاگرد وفادار 

اجرا شد و نمايش با رسوايی و تباھی  " يوغدارروباه ِ مکار با گاو 
  . رھبران به پايان رسيد

يافت می " ھيچ شاه و سلطانی در تاريخ ديروز و معاصر افغانستان 
تره چند سطرۀ شان به پيمانۀ که فوتو ھای مضحک و القاب " نشود 

زينت بخش دفاتر و تشنابھا و جريده ھا و جاده ھا و بازوھا و راديو کی 
 ھيچ رھبری ولو دستنشانده يافت نخواھد .ھا و تلويزيون ھا گشته باشد

شد که مانند نورمحمدتره کی ھمه چيز را بخاطر نمايش 
 ،دشسرخ جلوه دھد و در ھمۀ اين سرخ شدگی ھا نام خو،شخصيت

 فرمان خودش جريان داشته ، خندۀ خودش، نبوغ خودش،عکس خودش
نورمحمد تره کی با ھمنوايی و تأييد اعضای باند خود . " باشد

 . نھادھا و خيابان ھا را بنام خود مسمی گرداند،ميخواست شھرھا



٧٢ 

افزون برآن تالش داشتند پيکرۀ يادبود بزرگی از تره کی بسازند 
    نامۀ حفيظ هللا امين ،ستيتوت نظامی روسيه ان،جنگ در افغانستان("

  ).٢٢٥ص
امين که در سال اول کودتا بوتھای تره کانوف و مشاورين سفارت 

 ميخواھد که مجسمۀ ، اينک با فراموشی و نفی گذشته،را ميليسيد
سرگينی استاد را از فراز تپۀ تاج بيگ بزير بکشد و مجسمۀ چوبين 

 شايد ھيچ ديکتاتوری از .برافرازدخود را بجای آن و باالتر از آن 
 از رسوايی و جنايت خود در ،کارنامه ھای حماسی و تغزلی خود

 بوده که با امين فلم ھنری يا مستند نساخته باشد و اين ،آستانۀ قدرت
پخش القاب طوالنی و فوتوھای خندان و انيميشنی خود اکتفا نکرده و 

ب ثور در يک فلم خودرا به حيث سرقومندان و سلسله جنبان انقال
گروتسک طنزی است (  . شرمانده است،گروتسک/ مستند نيمه کميدی 

  ) .ترسناک و وحشت آفرين 
جاده ھای طويل  و ھورا ھای ذليل ھرگز فراموش نمی کنند که در 

 چگونه غرق ھولی ،برای تطبيق جشن اسارت" مسخرۀ شرق " دورۀ 
" دی بنام  و اينک بخاطر  شخصيت بخشيدن به جال،بوده اند

ً مجددا لباس ھای قرمزين ،بجای پوشيدن لباس تعزيه" شاگردوفادار 

مگرکارمل اين شاه شجاع قرمز نبود که ھنوز نيامده به .  می پوشند
تمام ترمپت ھای فحاش و حنجره ھای " خانۀ خلق " دروازۀ خميدۀ 

 او را به حيث ناجی خلق و رھبر مرحلۀ نوين و ،ديزاين شده ی روسی
ُی انقالب پف کردند و تا آنجا جار زدند که انعکاس صدای شرم تکامل

 ديدند و ديديم که .آميز خود را به گوشھای آويزان خود دوباره شنيدند
به صدا " سوگلی برژنف " ھنوز دھل ھا و سرنی ھا بخاطر ورود 

مړی وزير ھا درنيامده بودند که بزودی عکس ھای تره کانوف ھا و لو
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ن  شارانده شد و عکس ھای سرخميده و جوره يی يزير پاھای مشاوري
با القاب تواريشبخش به بازو ھا و ھورا ھا و ديوار ھای لرزان ِ ثوری 

مجسمۀ پشقلی ببرک بر چاراه ھای برگشت ناپذير ثور .  آويزان گرديد
يعنی درامۀ (ايستاده شد و پيش از آنکه مجسمۀ سرگينی را گاو بخورد 

 به حيث ننگين ترين چھرۀ تاريخ )ار شوداستاد و شاگرد وفادار تکر
 برای ابديت به داربست ، بر نوک انگشتان اعجازآفرين مردم،معاصر

نجيب اين پوتوموک ِ قمچين زن  مانند اژد يخ   .خاطرات آويزان ماند
 در مقابل استاد خود برخاست و بعد از نيش ،زده از شکنجه گاه خاد

 با ديفارميشن عقل و نقل ،زدن  آن رسواترين چھرۀ سويتيستی عالم
ت و نماز ا آي،بجای  راه رشد غير سرمايداری و انقالب و سوسياليزم(

 در قھقۀ يھودا ، در کنار تکثير عکس ھا و آيه ھا و ناله ھا)و آشتی
 پيش از مردن حلق ،ھای کاج بردار بيروی سياسی حزب مشوره گير

   .آويز ماند
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  بينی کلئوپاترا

  
شت که اگر بينی کلئوپاترا قدری کوتاه تر می بود يک مؤرخ نو

 کلئوپاترا ملکۀ جوان .ًتاريخ در سمتی کامال متفاوت سير می کرد
مصر بسيار جذاب و  ھشيار بوده و در قرن اول قبل از ميالد وقتی که 

 ،مداخله بر مصر را اجرا ميکند) دورۀ  ژول سزار(امپراتوری روم 
نی بر صحنۀ تعامالت تاريخ به ظھور کلئوپاترا با ازدواج با آنتو

 طنز زبانی  مؤرخ اين است که اگر کلئوپاترا کمی زشت سيما .ميرسد
و لوده می بود ھرگز به شخصيتی که در مسير دادن جنگھای منطقه 

  . به اسطوره تاريخی تبديل نمی شد،نقش بازی کرد
گفتار مؤرخ يک کنايۀ تغزلی است و تاريخ ملل پر از حضور چنين 

 شايد اگر رابعۀ بلخی آن شاھدخت ترانه آفرين با .تفاقاتی بوده استا
 تاريخ ، مثل کلئوپاترا ازدواج ميکرد)غالم دربار(عاشق خود بکتاش

ميرابو رھبر انقالب کبير فرانسه و ! اين خطه رنگ دگرتری ميگرفت 
رھبر حزب ژيروند اگر در سال دوم انقالب درنميگذشت فرايند و 

الب کبير به روبسپير و از آن به کودتای ناپليون منتھی دستآوردھای انق
اگر لنين بعد از ھفت سالگی انقالب گلولۀ زھردار نمی ! نمی شد 

اگر ھتلر ! خورد سرنوشت لننيزم و انترناسيوناليسم قسم ديگری ميشد 
و موسولونی زاده نمی شدند سرنوشت يھود و اقيانوس و بلشويسم 

 امان هللا خان به ايستادگی سيالوه داران اگر شاه! اينگونه نمی بود 
 صحنه ی جنگ ،زحمتکش باور ميداشت و جرئت را از دست نميداد

را به نفع ديگران ترک نميگفت تاريخ معاصر افغانستان رنگ و بوی 
  !ديگری ميداشت 
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ُاگر مارکس باالثر فقر و مشکالت زود نمی مرد جلد ھای بعدی 
تيره روزی و فقری که من " (! ت افکارش رنگ و ھوای کاملتری مياف

از دوماه پيش تاکنون درآن دست و پا ميزنم به حدی ست که اميدوارم 
نصيب بدترين دشمنان من ھم نشود، وقتی که می بينم ھمۀ استعدادھای 
فکری و نيروی کاری من در يک چنين فقر دھشتناک و نفرت انگيزی 

 .جودم را فرا می گيردتباه می شود دلم به درد می آيد و خشم سراپای و
آدمھای مزد بگيری )  به انگلس١٨٥٨ نامۀ مؤرخ پنجم جون ،مارکس

که فاجعۀ ثور را ايجاد کردند و تاريخ ربع پسين قرن بيستم را دچار 
 مگر به لحاظ عقلی و زيرکی و شھامت درسطح جنرال ،بحران ساختند

ويش ناپليون و لويی بناپارت بودند که با کودتا ھای پی در پی خ
موجبات چنين تحوالت سھمگينی را فراھم ساختند ؟ اگر خلقی خلقی را 

 اگر پرچمی پرچمی را در  بنديخانۀ کی جی بی و حيرتان ،خفه نميکرد
ً اگر خلقی و پرچمی مشترکا در درون يک حزب و يک ،نمی انداخت

، آيا بازھم در ھشتم ...دولت به مديريت رژيم مزدور مصروف ميشدند
و اگر   ه اينگونه رسوايی و حقارت مضمھل ميماندند؟ ب١٣٧١ثور 

   .ھای دگر
 بوسيلۀ ناپليون ١٧٩٩مارکس وقوع اولين کودتا را ھجدھم برومر 

بررسی کرد که تفکر انقالب را بطرف ديکتاتوری برد و کودتای لويی 
"  بنام کايکارتور و ظھور ثانی ١٨٥١بناپارت را در دوم دسامبر 

 کودتا ھا محصول حضور منفعت در تضاد .خواند" ھجدھم برومر 
ھای معين ميان طبقات و اليه ھای اجتماعی است که در سطح 

   .باالنشينان و درجه داران دربار به اجرا می آيد
اگر ھيچگاه ديده شده باشد که حادثه ای مدتھا قبل از وقوع سايه به " 

 ھر  بنا پارتيست در،جلو انداخته باشد ھمان کودتای بناپارت است
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طوفان پارلمانی تھديد به کودتا ميکردند و ھرقدر بحران نزديکتر ميشد 
 در باده گساری ھايی که بناپارت ھرشب با .صدای آنھا کلفت تر ميشد

مؤنث و مذکر ترتيب ميداد ھربار ساعت به نيمۀ شب نزديک ميشد و 
وفور باده زبانھا را باز ميکرد و مرغ پندار را به پرواز واميداشت 

 شمشيرھا از نيام بيرون ،يم به کودتا برای بامداد فردا اتخاذ ميشدتصم
 نمايندگان مجلس از پنجره بيرون ، از جامھا جرنگ بر ميخاست.ميآمد

  ردای امپراتوری بدوش بناپارت می افتاد تا سرانجام .پرتاب می شدند
با فرارسيدن بامداد غوغا فرو ميخوابيد و راھبه ھا پاريس را از 

   "  بار ديگر از سر گذرانده بود باخبر ميکردند  خطری که
  )٩٢ ص ،ھجدھم برومر لويی بناپارت(                                     

من در بخش ھای بعدی اين نوشتار اين نکته را بررسی خواھم کرد 
 درجريان بوده است و منصبداران ١٣٥٧که کودتای ثور مدتھا قبل از 

 نمک خورانی بودند که ،ر را بوجود آوردندچنگ بروتی که ھفتم ثو
 سرطان اجرا کرده ٢٦بدون پرداخت ماليۀ نمک مشق اوليه را در  

و مضحکه  از ھمينروست که می توانيم ھفتم ثور را ظھور دوم .بودند
  .سرطان بناميم ٢٦ ی

اينان آنقدر در نشۀ مقام و چوکی غرق گرديدند که طی چھارده سال 
 سالگره ھا و مدال بخشی ھا و تقديم ھورا ھا و ھر شب بعد از برپايی

 تا فردای آن ده ھا کودتا را برضد ھمدگر ،مراسم رقص و  ودکانوشی
که ديشب می کند نجيب در تلويزيون حکايت (. ترسيم و ترتيب ميدادند

 تره کی )تنی در خانۀ ما آشک خورد و فردای آن عليه من کودتا کرد
نجيب اين آخرين غالم دست نشانده بوسيلۀ کودتای مضحک خفه شد و 

 کودتا . سرنگون گرديد)بيروی سياسی(نيز بوسيلۀ کودتای درونی 
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جزء ذات حزب دموکراتيک خلق بوده که از طريق جنون زدگی 
  .رھبران در تمامت حزب ته نشين گشته بود

رھبران کودتاچی حزب دخا ھرکدام شان پيش از مرگ به گور 
 مجبور ساخته شده که سنگ ناپيدای گور سپرده شده اند، ھرکدام شان
رژيم کودتا از آغاز چون طفل گورزاد " خودرا بدست خود بتراشند 

مجيد کلکانی، شبنامۀ جاويد "(فقط برای مردن در لحد تولد يافته بود 
 جزای قروت آب گرم را در خود تجربه .)١٣٥٨باد پيوند خون خلقھا 

نمی گرفته که اشتباھات کودتا پشت کودتا برای آن صورت .ميکردند
 امين کودتا نکرد که کشتار و شکنجۀ اگسا را ،گذشته تکرار نگردد

 کودتا کرد تا کارھای انجام ناشدۀ اگسا را با دستگاه کام ،منھدم کند
 کارمل کودتا کرد تا اگسا و کام را با تأسيس ھيوالی خاد .تکميل کند

 گالسنوستی برد تا  تر سازد و نجيب ِ خاد دست به کودتای سپيد وغنی
.  به بھره برداری بسپاردوادتجربۀ  سه دستگاه خونين را در ماشين 

انقالب کبير فرانسه از فتح ونابودی باستيل آغاز ميگردد و به کودتای 
ثور از ٧سرطان و ٢٦ کودتای  .ناپليون و لويی بناپارت پايان ميابد

 و با ترميم  کردن دھمزنگ و آبادکردن پلچرخی آغاز می شوند
جمھوری تنظيمی و امارت طالبی و جمھوری ھای پوليگون و استقرار 

  .   ادامه ميابندمتلون ديگر
تمام دگرگونی ھا بجای آنکه اين " در ھجدھم برومر ميخوانيم که 

  " ماشين را درھم شکند آنرا تکميل کرده اند 
  ھرکس که چشمی برای ديدن

  گوشی برای شنيدن
  قلبی برای دوست داشتن

  ايی برای خنديدنلبھ
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 می تواند به حيث انسان آزاد و ،زبانی برای زمزمه کردن داشته باشد
 شخصيت ھا و روايات عديده را بفھمد و فھميدنی ، حوادث،عقالنی
   .بسازد
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  نيت مندی مؤلف يا کارناوال قلم

  
 .عبارۀ نيت مؤلف را درين جا به حيث يک استعاره مد نظر دارم

 خاتمه يافتن نگارش و ،نيتی با ريخته شدن واژه ھا بر صفحهچه، ھر 
 .کم و بيش اھميت نيت مؤلف را از بين ميبرد،جدا شدن مؤلف از متن

اين به عھدۀ خواننده است که در قرائت خود با متن درگير ميگردد يا با 
ھدف من از نيت مندی مؤلف دو مؤلفه را . شخصيت و نيت مؤلف

ر آگاھانه قلم مبتنی بر منافع نظام و دگر تخطئه  يکی سانسو،دربر دارد
  .و ترفند و طنز کارناوالی

 قارييف، ، گرومف،مايوروف( مشاورين و فرماندھان ارشد روسی 
در سالھای تجاوز مستقيم ) و ده ھا اوف و وييچ ديگر...داويدوف

 ھيچگاھی در قالب يک مؤلف عاصی )١٩٨٩ – ١٩٧٩(برافغانستان 
 به ظھور نرسيده اند، آدمکھای چھرۀ اکادميک و و يک انسان آزاده

متجاوز و کاغذينی بوده اند که در موقف مھره ھای با صالحيت 
 توطئه می چيده اند و فرمان تباھی ميداده ، نظامی و استخباراتی،حزبی
 اينک پس از مرحلۀ بازنشستگی خاطراتی و بعد از توقيف مجدد ،اند
انتقام و حق السکوت مانوری  به نحو ديگری دست به گرفتن ،عقل

 انتقام از حزب دموکراتيک خلق افغانستان و حق السکوت و  .ميزنند
  .ِصله از نظام گالسنوستی و پراسترويکايی

 ، خبرنگاران، بوسيلۀ مشاورين١٩٩٢ تا ١٩٧٨آثاری که از 
 ھمگی رنگ ،آکادميکر ھای روسی دربارۀ افغانستان نوشته شده اند

ستان و دفاع صدفيصده از جمھوری دموکراتيک دفاع از اشغال افغان
ھمين ھايی که در دھۀ ھشتاد تالش ميکردند تا . افغانستان  را داشته اند
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با يکصد و يک استدالل چرب و چوبين از حقانيت تجاوز و رژيم 
 با ٢٠٠٠ و دھۀ ٩٠ ھمين ھا ھستند که در دھۀ ،دستنشانده دفاع نمايند

برای برپايی فتن چيزھای معينی ، ، بازھم بخاطر گماسک ھای جديد 
  .  صف کشيده اند،کارناوال قلم

کی نميداند که جنايات اتفاق افتاده در افغانستان محصول کارکرد يک 
   :  سيستم  و يک خرده سيستم است

     نظام سوسيال فاشيستی شوروی-
   ونظامک مزدور حزب دموکراتيک خلق افغانستان-

ک نظام  شرارتبار  رژيم روسی به حيث ي،درين نگرش
 نه ،يک نظام متجاوز و مستعمره جو است و خصلت تجاوز،سرمايه

که متکی بر )جنگ سرد(ناشی از تضاد محض با امپرياليسم غرب 
ويژه گيھای درونی خودش و تمھيد غدارانۀ چندين ساله اش بوده که 

 مزدور سازی و مزدور پروری و .بسوی افغانستان دھن بازکرده است
نه از ..  .اتحاد شورویو دولت جی بی و حزب کمونست تجاوز کی 

مقطع تجاوز نظامی بر افغانستان که از ساليان دراز با برنامه ريزی 
  .ھای حساب شده و انسجام يافته آغاز يافته است

کارکرد سيستمھا نويسندگان بازنشستۀ شوروی به جای پرداختن به 
 بجای خواندن .پردازندمی حماقت و ارادۀ افراد به ترسيم کردن شيمای 

 يکی از .ذھن افراد و گروه ھا نمبر پای افراد و احزاب را ميخوانند
شاخصه ھای مشترک ميان ورق نويسان و خاطره نويسان روسی 

 تبارز ميکند و اين ، در ھمين بينش به تعويق افتاده)ًعمدتا روسی(
   :ھمان ماموريتی دستکاری شدۀ  کليه چيز نويسان است

دون مذاکره با کميتۀ مرکزی فرمان ارسال ارتش به برژنف ب" 
کارمل و تره کی به علت خودخواھی و " و " افغانستان را صادر کرد 
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 با اين نوع ."حماقت از ھمان روز ھای اول کودتا باھم جور نيامدند 
تأويل و تأمل است که کارکرد نظامھای حزبی و خشونت سيستماتيک 

  .ذکره يی پايين آورده می شوددولتی به سطح نگرش اخالقی و ت
اما در سينۀ من چيزی مانند سنگ سنگينی می کند شايد دليل آن " 

خاموشی طوالنی پانزده سال و بی ميلی نسبت به اظھار افکارم در بارۀ 
 چنين بنظر ،حوادث غم انگيز سال اول جنگ در افغانستان بوده باشد

  "  فرا رسيده است ميرسد که لحظۀ برداشتن اين سنگ از روی سينه ام
  )٢ ص ، درافغانستان چه ميگذشت،جنرال الکساندر مايوروف    (

سکوت سنگين جنرال مايوروف به حيث سرمشاور جمھوری 
 سکوت .ًدموکراتيک افغانستان يک دغدغۀ گذرا و صرفا درونی نيست

 است که دھانۀ نغاره ھا ٩٠ فقط در دھۀ .ژرفناک و سيستماتيک است
 نه تنھا مردم ٨٠ در دھۀ . باز ميشوند،د ماندهو سرنی ھای مسدو

ًافغانستان که تقريبا تمام عالم بشری ميفھميدند و چيغ ميزدند که 

 افغانستان اشغالافغانستان اشغالی يک مستعمرۀ تمام عيار است، 
 تجاوز ارتش سرخ بر افغانستان ،بوسيلۀ شوروی يک جنايت است

باال بود که دفاع ِ ظالمانه از چيغ ھا ..  .کمک انترناسيونالستی نيست
ًخلق و پرچم بر مبنای يک برنامۀ قبال تدوين نااليق و مزدور حزب 

 کودتای ثور و مرحلۀ تکاملی آن به ،شدۀ تاريخی صورت ميگيرد
  .. .تباھی و درياھای خون منتھی ميگردد

 نه ، اين مسايل ساده و الفبايی را نه جنرال ھای چارستاره و ارشد
 نه سخاروف تبعيد نشين که ،کمونست جماھير شورویرھبری حزب 

ودکا فروشان غير حزبی جاده ھای کرملن نيز ميفھميدند که اشغال و 
روسھا  سياسی –مستعمره ساختن افغانستان بر اساس منافع اقتصادی 

اما مشاورين ارشدی که ديروز با يک خنجر بر .. .صورت ميگيرد
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د و با خنجر ديگر بر سينۀ گردن خميدۀ حزب دموکراتيک خلق ميزدن
 امروز با قھقۀ درونی بار دگر از مزدوران ،خونين مردم افغانستان

  گوش بفرمان خويش چرا انتقام ميکشند ؟
من سترجنرال مايوروف مشاور عمومی نظامی در جمھوری " 

 شما ببرک کارمل را به صورت قاطع از ،دموکراتيک افغانستان
ًميکنم که فورا از اين کار دست شراب نوشيدن منع ميکنم و اصرار

" برداريد، امر ميکنم که اين حرف را نقطه به نقطه برايش ترجمه کن 
در افغانستان چه ميگذشت  " ،الکساندر مايوروف مشاور ارشد کارمل(
  )١١٧، ص "

اين سخنان تحقيرآميز چه چيزی را به بيان می آورد ؟ درين سطور 
مشوره گير بنمايش / ، مشاورعمرهمست/استعمار،برده/ که معادلۀ ارباب

 نقش برده را در تطبيق ستراتژی ارباب از ،کارنوالی درآمده است
من از ھيچ سازی و . درجۀ صفر به درجۀ زير صفر انتقال می بخشد

" از تفاله شدن کارمل به اين پرسش فرو ميروم که چرا مايوروف اين 
ن زمان از در ھما" مشاور عمومی جمھوری دموکراتيک افغانستان 

ً ظاھرا با ،يک شاه شجاع گک ِ بدنام و اين چنين فاسد و دايم الخمر

 بدفاع ، با استفادۀ ابزاری و تطميعی خويش،سکوت سيستماتيک خويش
اربابانه برخاست و اين سکوت و دفاع بطور سيستماتيک تا  خروج 

" درافغانستان چه ميگذشت " قوای اشغالگر ادامه يافت ؟ نويسنده ای 
ش ميکند تا نشان دھد که رابطه بين ارباب منضبط و نوکر ايله جار  تال

  !بر صفحه ی امضاء شدۀ کدامين معيارات شمار ناشده ای حک ميماند 
 خودآزار و گمراه ،ًبرخورد صرفا اخالقی مشاور ارشد بسيار مسخره

 کارمل يک چاکر ، کارمل مھرۀ يک سيستم دستنشانده است.کننده است
 کارمل يک رويداد حساب شده در درون ،يخی استمسلکی و تار
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شراب نوشی و شخصيت ضعيف کارمل ھيچ  .رويدادھای سياسی است
 اگر کارمل زنباره و  دايم الخمر .ربطی با ترخ انباشت حوادث ندارد

 ھيچ تغير مثبتی در خريطۀ جنايات حزبی و تداوم اشغال ،ھم نمی بود
سيستم  را بجای فردنند تا  مؤلفين روسی تالش ميک.بوجود نمی آمد

 زور ميزنند که کودتا و اشغال را پديده ای خارج از تفکر ،بنشانند
 ورق نويسی ميکنند تا ناکامی ھا و جنايات را از .جمعی قلمداد نمايند

 بسوی اراده و حماقت ،حوزۀ سيستماتيک بودن، سازمانيافته بودن
  . کذب نمايند،شخص

 الاقل پوسته ھا و اليه ھای بيرونی نويسندگان روسی بنا بر معاذيری
خويش را در حوزۀ " انترناسيونالستی " اشغال و جنايات سرخ و 
 اما کارمل که اکنون پس از مردن نيز از ،نگارش اعتراف ميکنند

 تا زمانی که ،مسخره ميگرددلگدمال وطرف بادارن خويش اينقدر 
 ھای دريای اسکليتش بوسيلۀ طالبان اباسين به دھان کف آلود تمساح

 ، حتا در تنھايی و در مستطيل ھای چوبی حيرتان، بخشيده شودجيحون
 – ژا –په " نه از جنايات روس که از گرفتن نام تواريش ھا بدون ادای 

   .ميشرميد و ميترسيد" السته 
 گروھی از ، روز١١ نزديکی ھای ساعت ١٩٨١چھاردھم فوريۀ "

 نفر به فرماندھی ١١از سپاھيان گشتی گردان اکتشافی لشکر متشکل 
در يکی از دھکده ھای حومۀ جالل آباد سرگرم ... ستوان يکم ک
 فرمانده گروه تصميم گرفت گوسفندی را به عنوان ھديه .گشتزنی بودند

و گروھش وارد " ک "  ھنگامی که ،برای گردان برای کباب بربايد
 چنگ باغچۀ يکی از روستائيان شدند و اميدوار بودند گوسفندی را به

 – دو مرد ريش سفيد و شش ، درخانه سه بانوی جوان را ديدند،آورند
 يکی از درجه .  ھفت ساله ھمراه آنان بودند-ھفت کودک نزديک شش
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داران نتوانست جلو احساسات خودرا بگيرد و متوجه شد که زنان 
  : و بی اختيار فرياد زد،جوان بسيار خوشرو اند

  !چه زنھای زيبايی !  اوه -
ن درجه دار به سان آذرخش در خرمن ديگران آتش افگند و سخنا

  :آنگاه خود روی يکی از بانوان پريد و رو به ديگران گفت
  ! بچه ھا به پيش -

 سربازان انترناسيوناليست ما ،دربرابر چشمان پير مردان و کودکان
 تجاوز دو ساعت را .کردند" کامرانی " تا توانستند بر زنان تاختند و 

 کودکان خودرا به گوشه يی کشيده و داد و فرياد و گريه ،دربرگرفت
ميکردند و به اين سان ميکوشيدند به گونه يی به مادران خود ياری 

 پيرمردان با ترس و لرز دعا ميکردند و از خدا ميخواستند .برسانند
درجه دار " کار" پس از پايان .برآنان رحم کند و آنان را نجات بخشد

  :فرمان داد
  !آتش 

 به ،و خود پيش از ھمه برزنی آتش گشود که از او کام گرفته بود
روی کشته .. . سپس به دستور ک،سرعت ھمه را تيرباران کردند

 ،شدگان بنزين پاشيدند و ھرچه از جامه و پارچه و چوب دستشان رسيد
  " ريختند و ھمه را آتش زدند 

  )-١٨٢ درپشت پرده ھای جنگ  افغانستان ص –الکساندر مايوروف (
ًسرمشاورين چندستاره و مدالگير که خود مستقيما درتمامی جنايات 

به حيث دستور دھندگان مقتدر دخيل ھستند به نقد ريشه ای جنايات کی 
جی بی و حزب کمونيست اتحاد شوروی در افغانستان روی نمی 

کارش  نويسندگان روسی،ماموريتیالبته نوشته ھای علمی وغير(،آورند
ھمانگونه که در خود )  مورد نظر ماست جداستاز اين صفی که
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مالکيت خصوصی و ارزش اضافی و (شوروی از رشد علنی سرمايه 
 دم نميزنند و اشغال )مالکيت اجتماعی(زير نام سوسياليسم ) سود

افغانستان را بمثابۀ حرکت سرمايه برای بلعيدن افغانستان و منطقه 
ن از يک سو آب را گل  نيت شان از نوشت.مورد بررسی قرار نميدھند

 و )فضای باز(آلود کردن است و از سويی ھم برخسار گالسنوست 
   .سرخابۀ فريب و عطرخونين پاشيدن است،)دگر سازی(پراسترويکا 

گالسنوست و پراسترويکا گام رسواکننده ای بود که حرکت سرمايه 
ھای ماستمالی شده و نيمه مخفی را بسوی سرمايه ھای کالن و مافيايی 

" اگر بتوان به سبک ديروز واژۀ (، نيت نويسندگان.ر علن پدار کردد
در رابطه به اشغال ) را بطور کنايی در مورد مؤلف بکار برد" نيت 

 بيشترينه يک تخليۀ ، در رابطه به حزب دموکراتيک خلق،افغانستان
  .روانی و يک ماموريت نوين تر است

  
  :تان می گذشتجنرال گروموف در آخرين لحظاتی که از پل حير

در درونم خالء بزرگی را احساس می کنم زيرا در پيش رويم آينده "
" گنگ و تاريک و در پشت سرم گذشته تھی و برباد رفته را می بينم

جنراالن به حيث کسانی که فکر جنايت را تزريق و عمل جنايت را 
 حقوقی و فلسفی ، ميکوشند تا عمق سياسی. نمی نويسند،ايجاد کرده اند

حزب دموکراتيک خلق و حزب کمونست اتحاد (نايات حزبی ج
 را رنگ انضباطی و روانی بزنند و تجاوز و حفر جھيل ھای )شوروی

  .خون را اشتباھات انفرادی اشخاص قلمداد کنند
  صد کتاب ار ھست جز يک باب نيست

متخصصين نظامی و استخباراتی و مشاورين حزبی آثار فراوانی 
 .تجاوز ارتش سرخ بر افغانستان نوشته انددر باب کودتای ثور و 
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ً اغلبا◌ بر  زير نام حرفھای پشت پرده و محرم،تمامی اين نوشته ھا ً

برائت بخشی يا گناه بخشی محور توضيح واضحات و
 نفی برژنف و ساختار فردگرايانۀ حزبی، بی .دور ميزنند،بوروکراتيک

ب و  فرکسون بازی در حزب اربا،ظرفيتی و لودگی خلق و پرچم
 نافھمی ارتش سرخ ار ، داوود زدايی،وفان جنگ سرد، طحزب برده

 اشتباھات فردی و اخالقی تواريش ھای درگير ،توپوگرافی اراضی
، تضاد بين کی جی بی و حزب کمونيست )عسکر و افسر(جنگ 
افشا کردن چيز ھای (، افشاگری ھای کوچگ و غير فکری،شوروی

معامله گری با مجاھدين ) رگکوچک بخاطر پنھان کردن  چيز ھای بز
نکات مشترک خاطره نويسان .. .و امپرياليزم غرب،سياست تغير

 تا ١٩٧٨ ھنگامی که مؤلفين اين آثار از .روسی را تشکيل ميدھد
در پراودا و ، به حيث فاتحين و مارشال ھا،سراپای دھۀ ھشتاد

وب در زير ديوارکرملن بدفاع از تجاوز و اشغال و سرک.. .ايزويستيا و
  :قيامھای برحق مردم افغانستان قلم ميزدند

در چند روز اخير عوامل خارجی و اجيران که به قلمرو افغانستان " 
 آشوبھای ضد ھرات ھمراه با باند ھای ضدانقالبی در ،فرستاده شده اند

"  و يا  ) مارس١٦ ،١٩٧٩ ،ايزويستيا("انقالبی را به راه انداخته اند 
نستان مستلزم زدايش مقاومت نيروھای اپوزسيون ميدانيم که انقالب افغا

 داريم که افغانستان نوين عميق ما باور .داخلی و خارجی است
  " دموکراتيک از عھدۀ اين وظايف برآمده ميتواند 

  .. ). آوريل٢١ ،١٩٧٩،پراودا                                                 (
سنوستی و دراماتيک به اينک ھمين قلم ھا با يک چرخش پسا گال

حيث پروفيسور ھا و اکادميسن ھا برای استحالۀ تجاوز و ساختار نرم 
 ،ضربات پيھم و بيشتر بيھوده " . بطرز دگر قلم ميزنند،سرمايه
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 توپخانه يی که منجر به تلفات در ميان –بمباران و ضربات موشکی 
و  نابودی شبکه ھای آبياری ، ويرانی روستاھا،باشندگان ملکی

 ھيچ يک به تحکيم موقف حزب دموکراتيک ،آبرسانی و باغھا ميگرديد
  "خلق افغانستان و حاکميت دولتی مساعدت نکردند 

  )  ٢٩٧ ص ،جنگ در افغانستان                                        (
افغانستان را به " ارتش سرخ شوروی " ھمين مؤلفين دردورانی که 
 مطابق ميل نظام سرمايه و اوضاع می ،دجھيل خون تبديل کرده بو

منافع شان ايجاب ميکرد تا کشتار جمعی و مھاجرت کتلوی . انديشيدند
بنامند و ھردم  بخاطر انھدام باسماچ  و پاکسازیخلق افغانستان را 

 از پيروزی ارتش ،اغوای مردم روس و جمھوريت ھای دربند شوروی
انند و مقاالت زينتی  رجز بخو،برگشت ناپذيری انقالب ثورسرخ و 
  .بنويسند

 ساله ١٣ ساله و آغاشيرين ١٤دو نوجوان افغان به نامھای قالب گل " 
کوزمين به اين علت تيرباران شدند که شاھد دزدی او .گ.به دستور و

 در برابر نمايندگان ، کوزمين که به جزای اعدام محکوم شده بود.بودند
  : روی گفتکنگره بيست و ھفتم حزب کمونيست اتحاد شو

 با پی بردن به گناه خود به شما ،منی که محکوم به اعدام شده ام
ميگويم که جنايت من در متن آن جناياتی که شما در افغانستان انجام 

  "  صورت گرفته است ،داديد
  )٢٨٦جنگ در افغانستان ص                                              (

با دادن " سوسيالستی "  از نظام  ديروز به نيابت،مشاورين ارشد
 صاحب شھرت و سرمايه شدند ،مشوره ھا و فرمان ھای تباھی آفرين
 انترناسيونالست بل در مقام يک -و امروز نه به حيث مشاور سوسيال 
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صله ی ،به نيابت از نظام سچۀ سرمايداری" گالسنوستی" نويسندۀ 
  .بازنشستگی ميربايد

در قالب حزب کمونست اتحاد روسھا در پشت ھمۀ جناياتی که 
     کيھا خوابيده بودند ؟،جماھير شوروی در افغانستان انجام دادند

 ، مافيای استخباراتی، صاحبان صنايع سنگين،ميليتاريست ھا 
 گناھکاران اصلی .، خوابيده بودند)در نمای حزبی (  بانکداران بزرگ

 مليتاريست و  سرمايه داران،درقدم اول،کشتار و تباھی خلق افغانستان
مافياھايی است که در زير نقاب حزب و سوسياليسم  به اجراء درآمده 

 ايدئولوژی ھا را بوروکراسی ھا می گردانند و بورو کراسی ھا را .اند
 مالکين سرمايه ھای غول است که معنای حق و .سرمايداران کالن

و  باسمچ ، آزادی و اسارت، مومن و مرتد، انقالب و ضد انقالب،باطل
 انقالبی و مرتجع  را دستکاری ميکنند و به ،تمدن و جاھليت،تواريش

 چون کنترول توليد و .بوروکراسی حزبی و دولتی تزريق مينمايند
 کنترول ، کنترول حزب،کنترول سود بدست سرمايه داران است

 حزب .ايدئولوژی و کنترول دولت ھم به ارادۀ آنان پيش ميرود
ايه راه ميرود و ھمانگونه که حزب کمونيست شوروی با عصای سرم

 .دموکراتيک خلق افغانستان با عصا و چماق شوروی عادت کرده بود
در مقام جنايتکاران پنھان و مليتاريست ھا و مافيای صنايع سنگين اين 

معمايی که بعد از آفتابی شدن حرکت غول آسای (پشت پرده ھا بوده اند 
را در خمار طوالنی غرق  بوده که مردم روسيه ٩٠سرمايه در دھۀ 

 بالذات به حرکت منطقوی و جھانی ،  سرمايه ھای کالن)کرده است
مليتاريسم  لجام گسيختۀ روس  با ادغام در سرمايه ھای . منتھی ميگردد

 به انفجاری ضرورت داشت که خودرا در حمله به افغانستان ،غول
  .نشان داد
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 نمی تواند ،ارداشغال افغانستان که با کودتای ثور ربط درونی د
 قابل )حزبی(بدون بررسی  تضاد بين سرمايۀ دولتی و اجبار سياسی 

 حزب کمونست روسيه و احزاب کمونست اروپای .فھم و تأويل گردد
 به ، پله به پله از موقف مديريت جمعی سرمايه، آھسته و آرام،شرقی

  .موقف سرمايه داران خصوصی منفجر گرديدند
 )يتاريست ھا و صاحبان صنايع سنگينمل(ست يرھبری احزاب کمون

 ھمانگونه که تجاوز بر ،با استفاده از اجبار و قدرت سياسی
 ،چکوسلواکيا را مسؤليت حزبی و  رسالت انترناسيونالستی جا زدند

 دفاع از ،تجاوز بر افغانستان را نيز در زير نقاب دفاع از انقالب ثور
  کمک انترناسيونالستی بمثابۀ دستور حزبی و..  . دفاع از،سوسياليسم
 رده ھای جاسوس و بااليی حزب دموکراتيک خلق .انجام دادند
 مانند ابزاری بخاطر ، بخاطر رسيدن به ثروت و سيطره،افغانستان

 به حيث ،اشغال و اسخراج ارزش اضافی و راه يافتن به بحر ھند
 در خدمت مليتاريست ھا و مالکين سرمايه ھای مافيايی قرار ،دالالن
  .فتندگر

ما اگر اين نکته را ندانيم که پيش از اعالم گالسنوست و 
 ،در درون احزاب کمونست جماھير شوروی چه ميگذشت،پراسترويکا

 ،جابجايی مالکيت خصوصی و حرکت سرمايه چگونه انجام ميگرفت
 پی ،به کنه اشغال افغانستان و رابطۀ حزب دموکراتيک خلق با اين آفت

 پروسۀ رشد و ،ی سازی مالکيت ھای کالن روند خصوص.نخواھيم برد
، اجباری بود که )مليتاريسم ھار(ادغام سرمايه ھای غول آسای نظامی 

از ديناميزم نظام برميخاست و به خاتمه يافتن تضاد بين سياست حزبی 
   . منتج ميگرديد،و مالکيت خصوصی
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 سر چشمۀ اين جنايات ،اگر جنايات حزبی را عميقتر بررسی نماييم
احبان صنايع سنگين و سرمايه ھای غول روسی ميرسد که به ص

 بخاطر تقسيم و تسخير جنون ،بخاطر افزودن يک کپيک بر يک ربل
 . افغانستان و دنيا را در ماتم خونين فرو نشاندند،آميز منطقه و جھان

کمپنی ھای غربی و شرقی ميدانند که سرمايه در ھر زمانی در خون 
 .متولد ميگردد
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  سايه ھا و رجاله ھا
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  شکنجه و زندانی،مستنطق
  

 به تعويق انداختن مرگ است ،شکنجه تقسيم کردن درد است بر بدن
 شکنجه . شکنجه ھزارپاره کردن رنج و اندوه است.برای نگھداری درد

 شکنجه عمليه ای است . تاراج تن تاراج روحاذيتی است مرکب از
 شکنجه در .برای گرفتن اعتراف و جريانی است برای مغز شويی

شکنجه " شکنجۀ سفيد "  برخالف اصطالح ،تعريف حزب دموکراتيک
 درآيين نامۀ  شکنجۀ سرخ  . آغازی است که انجام ندارد،ای است سرخ

  :با حروف درشت نوشته اند
 درين چرخۀ .دن يا صد در صد تحمل درديا صد در صد تسليم ش

 . تسليم شدن  يعنی تباھی ديگران و تحمل درد يعنی تباھی خود،متضاد
مستنطق  در ھر حالتی با تمام امکانات موجود تالش می کند که از يک 

 چند زندانی بسازد و از سوی دگر ،سو از زندانی ی زير شکنجه
  .  خود ذوب نمايدزندانی را از طريق بی ھويت کردن در ھويت 

 گسترده و بی پروای جنايت را می توان ،يکی از اشکال عميق
بشکل نمادين در وجود نظام زندان و استنطاق و محاکمۀ حزب 
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 مقولۀ ، مقولۀ گرفتاری.دموکراتيک خلق افغانستان مشاھده کرد
 مقولۀ اعدام در زير سيطرۀ خلق و ، مقولۀ حبس، مقولۀ محکمه،شکنجه

تی به فعل درآمده و تعريف شده و ھيبتناکی ھستند که تا پرچم آن مقوال
 انسان ، روانکاو، پژوھش  ِموضوعساليان دراز می تواند به حيث 

 ، مؤرخ، روان شناس، زبان شناس، فيلسوف، جامعه شناس،شناس
 سينماگر قرار گيرد و منتقدين و ، قصه نويس، شاعر،حقوقدان

اين موادخام به کشفيات تازه و نگاه دانشمندان و ھنرمندان با استفاده از 
  .ھای تازه تر درگير شوند

بررسی نظام شکنجه و اعدام در حوزۀ کارکرد حزب دموکراتيک 
 نشان ميدھد که در اين دوره )حزب دغا= حزب دخا   (خلق افغانستان

جناياتی انجام يافته است که نمونۀ مکملترين نوع بربريت را در قرن 
اتی که ھم بطور پنھانی در اتاقھای شکنجه اتفاق جناي.بيستم رقم ميزند

  .افتيده و ھم بطور علنی در تاالرھا و جاده ھاو شيشه ھای نمايشی
 شکنجه رويدادی است که .بربريت در جريان استنطاق تبارز ميکند

 تضاد بين .مستنطق و زندانی را در يک تقابل ناخواسته بھم گره ميزند
نجه گر و شکنجه شونده است و اين  تضاد بين شک،مستنطق و زندانی

ھمان رابطه ای است که خودرا بشکل جنايتکار و قربانی تعريف 
 دولت و ، مستنطق که خود را قدرت مطلقه و حافظ حزب.ميکند

شوروی ميداند ميخواھد که ذھن و تفکر مخالف دست و پا بسته را 
ن فقط با  مستنطق که در دنيای عقل و وجدا. کنترول کند و ببلعد،بخواند

 در موقف چماقدار و ابزار ،ھورای حزبی و لبخند مشاور آشنايی دارد
 مقاومت فکری . تسليمی و انقياد فراميخواند، زندانی را به توبه،حزبی

و جسمی زندانی در نفس خود در واقع بيان دفاع از انسان و آزادی  
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است که به طرز وحشيانه ای از طرف شکنجه گر مسخ و تاراج 
  . ميگردد

مستنطق بخاطری اتاق شکنجه را غرقه در خون ميکند که به 
 در عمل شکنجه روح و حس حزبی .شکنجه با روحيۀ حزبی می بيند

 حزب دموکراتيک خلق در کنار دستگاه ھای مشخص .را مدغم ميسازد
فعالين " ً ارگانھای ضميمه و کامال حزبی را زير نام ،استخباراتی

فعالين حزبی ارگانی بود مانند خاد که   .ايجاد کرده بودند" حزبی 
بنا بر تجربۀ زندانيان سال . وظيفۀ شکنجه و تحقيق را به پيش ميبردند

واقع (ھا در شھر کابل " فعالين حزبی "  يکی از خوفناک ترين ،١٣٥٩
 شکنجه گاھی بوده  که در )در سرک  ميان شيرپور  و وزيراکبرخان

موجوديت فعالين .  می پرداختکنار خدمات اطالعات دولتی به خدمات 
حزبی به حيث دستگاه شکنجه و استنطاق دو چيز ساده را به بيان 

  : ميآورد
     حزبی بودن جنايت- ١ 
    گسترده و سيستماتيک بودن دستگيری و شکنجه   -  ٢
  

شکنجۀ سيستماتيک پديده ای است که قسمت عمدۀ آن در اتاق تازيانه 
 اين رويداد .شکنجه گر با شکنجه شونده تقابل .و دشنام اتفاق می افتد

 دھان و .ًظاھرا با حرکت و برخورد دو تا حواس ِ متضاد شکل ميگيرد
قلب و چشم و گوش و پيکر و پوست مستنطق در باال و دھان و قلب و 

  .چشم و گوش و  بدن و پوست زندانی در پايين
 شکنجه رويداد ِ درد آفرينی است که در اعماق حس ھاکاشته می 

  . شکنجه بمبی است که يوريشيمای حس ھا را منفجر ميسازد.شود
 کسی که از دھليز ھای خونين شکنجه گاه ھای ،شايد به ھمين دليل باشد
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 پديدۀ ،اگسا و کام و خاد و واد به حيث زندانی عبور نکرده باشد
 بطرزی که در ،شکنجه را نه تواند بطور تکاندھنده و وحشتناک

 آگاھی غير تجربی فقط در سطح يک .درک نمايد،واقعيت اتفاق افتاده
دريافت معرفتی و انتزاعی روی ميدھد و اما اين ارتباط غير مستقيم 

  .نيز روح خواننده و شنونده را ميلرزاند
.  مستنطق و زندانی دو عنصر بھم پيوستۀ شکنجه را ميسازند

مطالعۀ رو ح و جسم مستنطق در رابطه به بررسی روح و پيکر 
 شکنجه يک فضای . به بازشناسی تجربی شکنجه منتھی ميگرددزندانی

بستۀ ماشينی است که شکنجه گر و شکنجه شونده به حيث مھره ھای 
  ساختار شکنجه در زير .متحرک در آن بطور نابرابر جابجا ميگردند

 درسطح فاجعه ،خشونت و سرکوب حزب دغا با شاخصه ھای حزبيت
 فوق العادگی اين .ص می شودو ترامای فوق العاده خطرناک مشخ

وقوع تباه کن را، از تقابل ذھن و روح خبيثه و خونريز مستنطق حزبی 
 می توان سنجيد و ،و روح زخمی و پيکرخونينی که شکنجه شده است

  .فھميد
حمله و تجاوز به دنيای ذھنی و جسمی زندانی از طريق ته نشين 

 بوسيلۀ  ضرباتی که. شکنجه شونده صورت ميگيردحواسشدن بر
 ، دست و چشم و پای شکنجه گر برای ايجاد درد و مسخ سازی،زبان

 ھمگی در چشم وگوش و دھان و پوست ِ زندانی ذخيره ،عملی ميگردد
می شود و در ضمير ناآگاھش به حيث يک ترامای لرزاننده و جاودان 

  .رسوب ميکنند
د استنطاق در نمای  معرکه و انتاگونيسم روی ميدھد و درين رويدا

 ، انبور و گوشت.حواس مستنطق و حواس زندانی به مقابله برميخيزند
 تعرض و ، دشنام و سکوت، شمشير و گردن،ساطور و استخوان



 ٩٧ ی   ب حـز ت ا يجنا

 مسخ سازی ، انقياد و آزادی، قھقه و ناله، تکلم و بی صدايی،خاموشی
 فکر با فکر دست و ، حواس با حواس،و بقا درکنار ھم قرار ميگيرند

 ، گوش، چشم، زبان، قلب: کارکرد،رين صف بندی د.پنجه نرم ميگند
مستنطق مشوره گير ميداند که چگونه . المسه و ذايقه دگر گون ميگردد

 محروميت حسی  .زندانی را از کاربرد انسانی حواس محروم کند
  .نوعی از شکنجۀ سرخ است

  قلب مستنطق فروشگاه ِ . شکنجه گر لنگرگاه شرارت استقلب
 قلب .جه گر ذخيره گاه زخم ھادر صدارت است قلب شکن.اسارت است

 قلب شکنجه گر بزنگاه .شکنجه گر لشکرگاه  نطع و نظارت است
 قلب مستنطق آتشفشان ننگ و ميلودی ھای .سنگ و صغارت است

 . قلب مستنطق جايگاه ِ چاکری و ھورا ھای پوشالی است.بربادی است
 ميگردد با شرم قلب مستنطق که مانند ساندويج ديرماندۀ روسی منفجر

زبان دربرابر زندانی ذره ذره به حرکت ميآيد و با کارکرد ِ ديدن يعنی 
 مزه کردن يعنی ،پوست لمس کردن يعنی ،گوش شنيدن يعنی ،چشم

 تجارب زندانيان به اثبات ميرسانند که مستنطقين خلقی .ذايقه ادامه ميابد
 فاقد عمق و پرچمی به لحاظ انديشه و احساس آدمھای دستکاری شده و

  .وجدان و سطح انسانيتند
 يک حکم . يک سلطه است، مستنطق يک کالن روايت استزبان

دشنام دادن، حکم صادر (مستنطق با تکلم يعنی زبان .مطلق است
 موقعيت خودرا به حيث ، بطرز شفاھی و نگارشی)سؤال نوشتن،کردن
از  زبان مستنطق تيغ دوسره است که . مفتش و مرجع نشان ميدھد،آمر

 زبان .يکسو جسم را ميخراشد و از سوی ديگر روح را مجروح ميکند
 زبان شکنجه گر ابزار مقتدر و .مستنطق ھر لحظه اش زخم زبان است

موقف شخص اول يعنی متکلم  مونولوگ ِ مطلق است که در .فريباست
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 زبان مستنطق زبان گفتگو و مکالمه نيست بل . ميکنداجباری عمل
 زبان شکنجه گر زبان .نترول و دستبرد استزبان سلطه جويی و ک

 تعريف داده شده و دارای معانی بسته ايست که به ترجمه ،ديکنه شده
 زبان مستنطق در زندگی خود مانند مرده .شباھت دارد نه بزبان اصلی

  .بروی واژه ھای ننگ و جنايت و خيانت چارميخ ميماند
چون در  (.ست مستنطق از شنيدن صدا ھای عاشقانه وامدار اگوش

گوش مستنطق صرف با شنيدن دستور و ) قعرخون و  ناله شناورست
 گوش مستنطق با شنيدن نغمه ھای .فرامين حزبی و تواريشی آشناست

شاعرانه و چکامه ھای سحرگاھی نمی جنبد بل با شنيدن چيغ ھا و ناله 
 گرو ، گوش مستنطق لم.ھای شبانگاھی است که باال و پايين می شود

 گوش مستنطق کلمات حقيقی و زمزمه ھای .دست آموز استشده و 
   .راستين زندانی را در فضا سانسور می کند

گوش مستنطق آويزان و اتومات است ھم متوجه درجۀ نالۀ زندانی 
 گوش .است ھم متوجۀ سفارش و پسپسک رفقای نشسته در مربع زخم
عادت  ،مستنطق عادت نکرده که به آواز قلبھا و دستھا تمکين کند

نکرده که صدای مست ِ  عقابان زخمی و ضربآھنگ انسانيت را 
 گوش مستنطق بطور . گوش مستنطق گوش بفرمان مشاور است.بشنود

ِھميشگی حتا بعد از زوال نيز ذخيره گاه و مخفيگاه  چيغ ھا و ناله ھای 
 گوش شکنجه گر بعد از مردن در شنيدن شرم عالم .شبانگاھان ميماند

    .شناور ميماند
 چشم  . تعبيه شده و مصنوعی است، مستنطق چشم ويژهچشم

مستنطق مانند يک کمرۀ خوفناک و متحرک برای کنترول سطر ھای 
 .نشسته بر استعالم  و ايجاد اضطرابات اضطراری استفاده می شود

چشم مستنطق برای ديدن زيبايی ھا و سنجش ھندسۀ دامته ھا و تنوع 
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ک برمۀ سايبريايی برای حفر زخمھا و گلھا ساخته نشده بلکه مانند ي
 ،چشم مستنطق چشمۀ خنجرھاست. سوراخ ھای مرگ استفاده می شود
 اقيانوس شرم و شرارت و شوکران .باتالق تيزاب و کان نمک است

 دندان و نوک ھای بوتش ، مستنطق در نوک انگشتانالمسۀ.  است
کندن  شکنجه گر از پوست خود به حيث انبور برای ،خالصه می شود

پوست مستنطق برای جذب نور و محافظت . پوست زندانی کار ميکشد
 پوست شکنجه گر حزبی برای نوشتن اعترافات ژان ،وجدان نيست

ژاک روسو  و نلسون مانديال ست که به خط ميخی و ھيروغليفی برآن 
 پوست مستنطق نبايد کاه پر شود و برای عبرت بر دروازۀ .حک گردد

ِپوست کتاب شدۀ مستنطق  خلقی و چرچمی شايد  .تاريخ آويزان گردد
زيبا باشد که در موزيم کوپنھاگن در کنار  کتيبه ھای پوستی اوستا 

  .گذاشته شود
 وسايل کارآ و .حواس مستنطق ابزار متفاوت شکنجه و بيداد است

 با رھا کردن چند جملۀ قرمز ،ويرانساری است که در جريان اسطنتاق
 با چند ھورای مسخ ،ير و اھانت شرطی شده با چند تحق،و ذخيره شده

 ، برای بی ھويت ساختن زندانی، با چند ضربت کشنده و کاری،شده
 برای مسخ کردن زندانی بکار انداخته می ،برای تسليم ساختن زندانی

  . شود
 ،مستنطق با تمام حواس خود فشردۀ يک خشم جنون آميز است

 خشم مستنطق . استخشمی که از باال در کورۀ سينه اش پمپ گشته
 مقدار خشم .يک حرکت کيفی است که در يک وقوع کمی شکل ميگيرد

 تپنده و فورانی است  که با وجود شکنجه ،مستنطق مانند آتشفشان سرخ
 خشم مستنطق کيفيت خودرا . فروکش نميکند،دادن ھزاران زندانی

  .مديون خشم عمومی حزب و جمھوری دموکراتيک خلق است
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 چيزی که به ، مقوله يی است مقداری،چون درد ھم ،خشم نيز" 
مقدار معين وجود دارد و به مقدار معين می تواند ظاھر شود  و بدتر 

 ظاھر خواھد ، اين خشم ھمواره  به مقداری که الزم خواھد بود:از ھمه
  "شد 

  )، برتولد برشت١گفتگوی زندان   (
  

 .باشد زندانی نيز در زير شکنجه با حسھای متفاوتی درگير مي
 حواس . به جنگ نابرابر ميرودخاطره حواس و فکر وزندانی به مدد 

 . زندانی در قعر آب از تنفس کار ميگيرد.پريشان و خاطرات مغشوش
  .حواس زندانی به درد و تجربۀ ناشناخته ای سرازير می شود

ِ قلب زندانی لشکرگاه  خورشيد و .ِ زندانی لنگرگاه بشارت استقلب 
 قلب زندانی .ِزندانی  رستنگاه واژه و عبارت استقلب .حرارت است

 قلب زندانی جايگاه عشق و .صدای معصوميت و بيگناھی انسان است
  .شرافت و سرافرازی برای آينده داران است

 روايت مستقل و روشن که نيست و ، زندانی در اتاق استنطاقزبان  
بان  ز.نيست که در سطح يک خرده روايت زنده نيز بظھور نميرسد

 شايد فقط آدمھای ، برنده و شخصی نيست، رسا، آزاد،شکنجه شونده
بسياراندکی بوده اند که در زير شکنجه نيز زبان شان برندگی و رسا 
 ،يی خودرا حفظ کرده و در زير سقف تحقيق زمين لرزه خلق کرده اند

 بيانگر ،برخی از دوسيه ھای زندانيان دورۀ خاد که بدسترس قرار دارد
يقت است که زبان ھا و قلم ھايی بوده اند که با پذيرش مرگ اين حق
 ،  فضای استنطاق را برای مستنطقين روسی و مستنطقين مزدور،خود

  :به آتشفشان سوزان تبديل کرده اند



 ١٠١ ی   ب حـز ت ا يجنا

 که ماھوار مبلغ چنــد افغانی حق   لطفا ً واضح سازيد:١سوال " 
  ؟.الغضويت ميپرداختيد

  . نميگويم :جواب
  چيست که شما بـه راستگويی قايل نميشويد؟ سبب :٢سوال 

   نـــــــــه: در مقابل شما فقط يک جواب:جواب 
  "امضاء محمد علی                                                       

  
 مجموعه ای از ناله ،زبان زندانی لحن زمزمه دار و نورمال ندارد

 در ،ست که باالثر درد زبانی ا.ھا و ضجه ھا و حرف ھای پاشان است
 زبان زندانی به مجرد .ًبرابر کودتا و سويتيسم ظاھرا الل گشته است

کارکرد تکلمی و قابليت گغتگو يی خود را ،قرارگرفتن در زير شکنجه
 نالۀ زندانی از فرط درد صدای معمول انسانی را از .ازدست ميدھد
ن   زبان زندانی سمفونی واژه ھای روشن و رنگي.دست ميدھد

 مسکوت ، زبان زندانی زبان کنايی.مونولوگ حزين ناله ھاست،نيست
  . ايستاد ميماندنهِو اشاری است و بيشترينه با حرکت گردن در ايستگاه 

          " وقتی که زير شکنجه بودم فکر ميکردم که به سگ تبديل شده ام " 
  )  ٥٤ ص ، روان شناسی شکنجه،منيره برادران(

نيست ھميشه در نقش شخص اول يعنی متکلم زبان زندانی زبان 
نه مونولوگ است نه . مخاطب ِ محکوم به حرکت واداشته می شود

 زبانی است که با صدای خشونتبارمستنطق و .منعکس در ديالوگ
 به زنجيره ای از واژه ھای کومايی و ھذيانی ،جرقۀ برق و غرش کيبل

 معيوب و ،اعتراف زندانی ميداند که با اعتراف و بی .تبديل ميگردد
 در دل ھر زندانی مقاومت می .زندان نشين يا پوليگون نشين ميگردد

 بدنی و ذھنی ، جنسی،جوشد و اين مقاومت منوط به حاالت سنی
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زندانی است ولی در ھر حالتی زندانی تالش ميورزد تا با سکوت 
 با مقاومت و نانوشتن خود  با فرياد ناشنيده و درونی خود با ،خود
 با قلمدادی ھای خود باتسليمی و توبه ھای ،ف اجباری خوداعترا

دروغين خود با ذره ذره مردن خود با قطره قطره توھين و اھانت شدن 
 يا بسوی اعدام پرتاب می شود يا در قفس ھای حزبی پس انداز ،خود

 آنچه که در قلب و . زبان زندانی گنگ و الل و بريده شده است.ميگردد
 بر زبانش جاری نميگردد و يا بکالم دقيقتر که ذھن زندانی ميگذرد
بحث زبان شکنجه شونده بنظر من يک پژوھش .  نميتواند جاری گردد

 زبان شکنجه شونده زبان بريده ای است .بسيار ارزشمند و مھم است
که واژه ھای سانسور شدۀ خودرا و حتا لحن کلماتی که باالجبار 

 واژه .اه و تخيل خود پس ميزند بشکل نمادين در ناخود آگ،دگرگون شده
به لحاظ صوتی و معنايی در گلوی شکنجه .. .،چرا ،نی ،بلی :ھای

  . دگرگون ميگردد،شونده پيش از حضور
ُ زبان شکنجه شونده حتا در حالت  رويا و خواب و چرت و سکوت 

 در آزادی ،و تنھايی در زير شکنجه بسر ميبرد و خودرا به حيث زبان
 تجربۀ شخصی خودم  بيانگر اين نکته . کندو شکوفايی حس نمی

ھاست که زبان شکنجه شونده تکلمی است که در رشمۀ ھر لحن و 
  بيرون شدن يا قرت شدن ِ ھر واژه دغدغه .صوتش حلق آويز ميباشد

 درد جسمی شايد بعد از مدتی تسکين ميابد و اما .ای است بسوی مرگ
ر زندانی به زندگی ادامه  برای ھميشه د،درد واژه ھا و الحان سرکوفته

   .ميدھد
در زير شکنجه صدايی که از دھانم خارج ميشد به ھيچ حيوانی  " 

  )  روان شناسی شکنجه،منيره برادران  (" شباھت نداشت 



 ١٠٣ ی   ب حـز ت ا يجنا

 زندانی برای شنيدن قصيده و غزل و صدای چکاوک ھا گوش
 . گوش زندانی از حس شنيدن ِ صدای انسان مقروض است،نيست

ه لحاظ کنش و واکنش در مقام مخاطب نورمال و شنوندۀ گوش زندانی ب
 گوش زندانی متھم است که چرا حرف ھای حزب و .طبيعی قرار ندارد

ً گوش زندانی اصال کارکرد .دولت را مطيعانه و پذيرانه نشنيده است
 گوش زندانی برای شنيدن دشنام و .شنيداری بمفھوم دقيق آن ندارد

 گوش زندانی برای . گوشمالی است گوش زندانی برای،توھين است
دوباره جمع کردن و  ذخيره کردن چيغ ھای رھا شده در اتاق تحقيق 

   . گوش در وضعيتی است که ھوش را فراموش ميکند.است
 چشم زندانی با . زندانی چشمۀ اشک و آبشار معصوميت استچشم

 چشم . اقيانوس غرور و انده و اضطرابات است،تمام بسته ماندن
 پلک ھای زندانی باال . عاشق ديدار بيرون و روزنۀ آزادی استزندانی

نمی زنند از ترس مستنطق ھميشه بسته و ملتھب و پايين است و حدقۀ 
چشمان زندانی در زير شکنجۀ برقی مانند چشم مرده بی نور است و 

 در زير مشت و لگد ھای دسته جمعی در تنھايی و .از ھم باز نمی شود
 چشم  ھميشه بيدار .نفجارآميزی تحقير ميگرددبی کسی خود بطرز ا

زندانی در نيمه ھای شب درميان ابرھای سيه به باران سرد ِغصه 
 چشم زندانی .ميماند و در نيمه ھای روز به حوض ارغوانی اشک

 گويی برای خواب ھای جاودانه ،کارکرد ديداری و پلک آرايی ندارد
 چشم ، شھيدی خود چشم شکنجه شونده در ھردم.آفريده شده باشد

    ...ُشکنجه گر را در خـم آتشين تنھايی غرق ميسازد
 آخر ھر ،برای زندانی سکوت يا اعتراف ھردو ويرانگر است

 .سکوتی يا اعتراف است يا زير شکنجه مردن يا معيوب شدن دايمی
شيوۀ استنطاق حزب دموکراتيک خلق افغانستان قسمی نبود که زندانی 
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 تجربۀ جمعی زندانيان ،ميزد دگر شکنجه نشودی  که دست به اعتراف 
 از دوشيزۀ نوجوان تا خانم ، ساله تا پير مرد ھشتاد ساله١٣از بچۀ (

بيانگر اين حقيقت است که شکنجه شونده با ھر ) سی چھل ساله
 ھمانگونه که با سکوت ،اعتراف خود  وارد شکنجۀ جديدتر گشته است
. مرار می بخشيده استخويش موجبات شکنجه ھای دوامدار را است

 ،زخمھايی که از طريق اينگونه شکنجه ھا بر جسم و روح می نشيند
در زندگی چه که در گور ھم التيام نمی يابند و زندانی را رھانمی 

در زندگی "  به تعبير آغازين کالم  داستان بوف کور که .سازند
 زخمھايی ھست که مثل خوره در انزوا روح را آھسته می خورد و می

ِروانشناسان شکنجه از اعمال شکنجه ھای نازی ھا بر شکنجه " تراشد 
شدگان به اين نتيجه رسيدند که شکنجه ھای فوقالعادۀ جسمی و روجی 

  . )ديويد بيکر و برونو بتلھايم.(و مزمن استترامای حاد يک 
شکنجه در ھر حالتی بخاطر ايجاد درد و دست يافتن به مقصدی که 

 شکنجه زير ھر عنوانی . تطبيق ميگردد،ده استشکنجه گر برنامه کر
 برای بزير کنترول آوردن مطلق ،که صورت پذيرد يک جنايت است

 ولی درجه و گسترۀ اين جنايت مربوط به اين می شود که آيا .است
شکنجه بطور سيستماتيک و آگاھانه از طرف يک حزب و يک دولت 

ردی و گروھی و مشاورين خارجی سامانيافته است يا در اشکال ف
گراف و نظام . بطور غير سيستماتيک و پراگنده تطبيق گرديده است

شکنجه در دورۀ سلطنت چھل سالۀ ظاھر و جمھوريت پنجسالۀ داود با 
 ساختار و نظام شکنجه در دورۀ چھارده سالۀ حزب دموکراتيک ،نرخ

 اين تفاوت ھای کمی و کيفی است که حزب .خلق تفاوت ماھوی دارد
ر تاريخ قرن بيستم افغانستان بمثابۀ خونريز ترين دوره ی دخا را د

 داؤد از زادروز کودتا تا مرگ خود .تاريخ معاصر به بيان می آورد



 ١٠٥ ی   ب حـز ت ا يجنا

 اما ، زندان ھای سياسی را پر و خالی نکرد،طی پنجسال ديکتاتوری
 از ،حزب دموکراتيک خلق از زادروز کودتا تا سقوط رژيم مزدورش

ھای مخوف استخبارات و  دفاتر حزبی و ِاعمال شکنجه در دستگاه 
 دست برنداشت و آمار اعداميان و زندانيان سياسی درين ،عسکری

 حزب دموکراتيک .دورۀ چھارده ساله به ھزاران ھزار ھزار ميرسد
 دست به سرکوب ،خلق برای دفاع از کودتا و استعمار شوروی

تماتيک سرتاسری ميزند و برای تطبيق ديکتاتوری به سازماندھی سيس
مجازات و شکنجه روی ميآورد و اين است که حزب دموکراتيک 

 بنيانگذار جنايات و شکنجه ھای ، در تاريخ شفاھی و مکتوب،خلق
  .حزبی شمرده می شود

 از درون حزب به حيث شکنجه گران ،مستنطقين اگسا و کام و خاد
 اين شکنجه گران ،حزبی بسوی شکنجه دادن خلق هللا پرتاب شده اند

مايندگی حزب در موقف چماق دار دولتی بر اتاق استنطاق مستقر بن
شخصيت منفرد و مدنی را از = ھم ھويت شدن با حزب (گشته اند 
 شکنجه گران حرفوی اکثريت به اتفاق آرای شان دارای )دست دادن

  :  حزبی ھايی بوده اند،شاخصه ھای مشترک و تزريق شده بوده اند
 خونريز، ، ساديست، لچک تيپ،گير مشوره ،جاھل، فحاش،سوادبي 

 ، بی رحم، دستورگير، عبوس،چاکر منش، جايزه گير، ودکايی،عياش
و از ھمينروست که اين موجودات .. . پول پرست، بحيره خواه،مدالگير

 روی ھر شکنجه ای را در ،ِغير انسانی با اعمال بدترين شکنجه ھا
  .تاريخ عتيقه و معاصر کشور سفيد ساخته اند

که در حد صنف اسدهللا رحمانی خاد صدارت شخصی بود بنام در " 
ًمن شخصا عالوه بر استنطاق . دوازده مکتب درس فرا گرفته بود

توسط اسدهللا رحمانی بالوسيله مامورين بلند رتبه خاد در توقيف و 
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باری در زندان پلچرخی بالوسيله يک مشاور روسی که اسدهللا رحمانی 
 ھمرائی ميکردند مورد بازپرس قرار و يک ترجمان تاجکی وی را

 صفحه از طرف اسدهللا ١٥٠اما بخش عمده تحقيق طی قريب .گرفتم
 ٧٠در طول حاکميت حزب ديموکراتيک خلق از ... رحمانی بعمل آمد

ً فيصد شاگردان شپی پوھنحی را اعضای حزب مخصوصآ ٨٠تا 

 که به)بعد از زندان(شبی از شب ھا  .خاديست ھا اکمال ميکردند
 اسدهللا رحمانی ،منظور اجرای پروگرام درس شبانه داخل صنف شدم

مستنطق به نظر .  راديدم که در ميان شاگردان نشسته است)مستنطق(
من سمبول انقالب نام نھاد،تجسم زنده شکنجه خاد و مظھر سرتنبگی و 

برخاديست به ... يک دندگی نظام دست نشانده و فاسد به حساب ميرفت
  " . شو  پا ايستاده: برآوردم که بهجار بلند بانک

  ) خاطرات زندان،داکتر روستار تره کی(                                 
  

حتمی نيست که ھر مستنطقی ساديست باشد و لی مستنطقی که 
بخاطر  آرمانھای حزبی در ميکانيزم نظام شکنجه و سرکوب جابجا 

 فرافکنی ،اس سلطه احس، آھسته آھسته از طريق جاذبۀ خون،ميگردد
 در رژيم خلقی و پرچمی تنوع . به طرف ساديسم ميرود،ھای دوامدار

 .و  گسترۀ شکنجه بيانگر سيستماتيک بودن و سازمانيافتگی آنست
تطبيق شکنجه بر افراد گوناگون نشان ميدھد که متخصصين کی جی 

 از ساختار اگسا تا خاد به صورت بندی دقيق و گرافيک شدۀ ،بی
ھويت سياسی و  اين صورت بندی متناسب به .ست زده بودندشکنجه د

 پله به پله ،زندانی طبقاتی و تشکيالتی ، جنسی، سنی،موقف معرفتی
 را در )١٩٩٢ – ١٩٨٠( سال ١٢  من که .بنمايش تراژيک در می آمد

 مبتنی بر تجربۀ ،نظارتخانۀ صدارت و زندان پلچرخی گذشتانده ام



 ١٠٧ ی   ب حـز ت ا يجنا

 مشاورين کی ،ۀ شاه شجاع قرمزينشخصی خويش ميدانم که در دور
 نفر به حيث مشاور و ترجمان و کارمند ٦٥٨٠(جی بی و جی آر يو 

در مديريت قسم سوم (ً مستقيما در فرايند تحقيق حضور داشتند )دفاتر
 يک مستنطق روسی که به لھجۀ فارسی تاجکستانی حرف ،صدارت

حن و  مرا شکنجه ميکرد و با ل،ميزد،در کنار سه مستنطق پرچمی
 اين مشاورين بر تمام دوسيه )شيوۀ ناشناخته ای از من تحقيق می نمود

 تمام پروسۀ ،ًخاصتا زندانيان مھم،ھای تحقيق زندانيان نظارت داشتند
شکنجه و سواالت تحقيق شان بوسيلۀ مشاورين تنظيم و کنترول 

 استعالم به ، ورق به ورق، سطر به سطر، واژه به واژه.ميگرديد
وسيه به دوسيه را ميخواندند و با دساتير خود در مورد  د،استعالم

چگونگی ادامۀ شکنجه گوشھای مستنطقين و مديران قسم را باال و 
  .پايين ميکردند

متخصصين شوروی که روان شناسی شکنجه و اناتومی بدن آدميزاد 
 نقاط بدن و نقاط روح را خوب ،را بطور فنی و کلنيکی ميفھميدند

نای اين شناخت مقدار درد را اندازی گيری و کم و ميشناختند و بر مب
 شکنجه ھا را چنان سازمان ميدادند که آھن ھای آخته را .زياد ميکردند

 باز ھم به اتکای چشم ديد ھای خود در .در زير شکنجه ھا آب ميکردند
 شھادت ميدھم که فقط آدمھای انگشت شمار ی ،پيشگاه نسل ھای آينده
 لب ،نجه ھای طاقت فرسای کی جی بی و خادبوده اند که در زير شک

تر نکرده اند و حرمان اعتراف يک حرف را در دل مستنطقين و 
 اين انسانھای پرقدرت يا در زير شکنجه .مشاورين بيادگار گذاشته اند

ُجان داده اند و يا با تف انداختن بروی شوروی و رژيم مزدورش 
 .سم تيرباران دويده اندبزودی در شبھای مھتابی و بی مھتاب بسوی مرا

 با درد و غصه ،برخی از قربانيانی که از دوران خلقی زنده مانده بودند



١٠٨ 

قصه ميکردند که در اگسا و کام نيز، بسياری از زندانيان در زير 
شکنجه ھای وحشيانه در اطاق تحقيق جان ميدادند و گويا به اعدام 

   .بروی فرش محکوم می گشتند
 به مرحله ، تحت نظر مشاورين، پرچممستنطقين مجرب و حرفوی

 . ھر مرحله ماسک و نمايش خودرا داشت.بندی شکنجه دست ميزدند
 يکسان سازی و  توبه  ،مرحله ای شدن شکنجه به لحاظ اعتراف گيری

 گفتيم ھر مرحله . کارکرد مسلکی و انفجاری دارد،و ھم ھويت سازی
 و بکاربرد نوعيت  شيوۀ رفتار،شيوۀ کالم ھر پرده با .يک نمايش است

 برخورد مستنطق با زندانی پيش از ورود به . شناخته می شودابزار
و اين شکنجه با استفاده . آغاز ميگرددشکنجۀ روانی شکنجۀ جسمی با 

 گذار از شکنجۀ روانی به شکنجۀ .از واژه ھا صورت می پذيرد
جسمی  متناسب به درجۀ برخوردی که زندانی در مکالمۀ اوليه اجراء 

 مرحلۀ اول تحقيق از نشان دادن غلوآميز زور و . عيار ميگردد،ردهک
 خودرا کالن و شکست ناپذير .قدرت و تبليغ حزبی شروع می شود

 اصدار ، تبليغ برای حقانيت خود و نفی دربست مخالفين،نشان دادن
 توضيح ،حکم به حقانيت و شيطانگونگی خود و خداگونگی شوروی

 تشريح ابزار و نرخ انباشت ،استنطاقبيھودگی مقاومت در جريان 
   ...، ياد آوری نمادين اعترافات زندانيان مشھور،شکنجه

 اينگونه در زير خرمن واژه ،زندانی در تقابل نخستين با مستنطق 
 ھيچ زندانی ی در تقابل نخستين يعنی شب .ھا و جمالت گم ميگردد

 انگيزۀ ملی و چه توده که به دليل( .ھای اوليه تن به اعتراف نمی دھد
دينی زندانی شده و چه روشنفکر  که به دليل  گرايش به عدالت و 

 چون زندانی سکوت ميکند )آزادی و دموکراسی به زندان نشسته است
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و  اين سکوت غرور آميز است که شکنجه بزودی از قلمرو مکالمۀ 
   .دروغين به ميدان راستين بزکشی تبديل ميگردد

 بل برای به بيان آوردن يک ،ت گفته ھايمحيف است که نه برای اثبا
 قصۀ اولين شب تحقيقم را در رياست عمومی ، يک برخورد،خاطره

 نيمه ھای يکی از شب ھای تابستانی بود :تحقيق صدارت، حکايت نکنم
 که مرا عسکر از نظارتخانۀ صدارت با چيغ بلندی بسوی )١٣٥٩اسد (

ارد اتاقی شدم که درآن  بعد از چند دقيقه و.رياست عمومی تحقيق برد
 :ًکه نامھای اصلی يا غلط شانرا بعدا اينگونه فھميدم(سه تا مستنطق 

به من نشستن را تعارف .  نشسته بودند)عبدهللا+ شتاب + وحيد ساعی 
کردند و حدود يکساعت مان در جنگ زرگری گذشته بود که يک آدم 

 کوچک موی غنچۀ،دگری داخل اتاق شد که تنھا خاطره ام از آن  چھره
سفيدی است که در باالی پيشانی اش در ميان موھای سياه گونش 

  : مستنطقی گفت،ميدرخشيد
  .ھمين است! رييس صايب 

 مرا :به چھره ام چنان ميديد که گويی رخسارم را برمه ميکند
  ميشناسی ؟ 
  :آھسته گفتم

  !نی 
    :ِدرحالی که به چشمانم می ديد با پوزخند مضاعفی گفت

مجرم را از دور ، ھستم و در آلمان تحصيل کرده اممن پوليس 
ميدانم که تو مجرم ،  مثل تو ھزاران مجرم را تحقيق کرده ام،ميشناسم
   می فھمی که اينجا کجاست ؟،ھستی
   نه:گفتم

  !اگر بخواھی اينجا خاد است و اگر بخواھی اينجا اگسا و کام 
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 را نفھميدم و لق راستش که من معنای اين کنايه يا متافور  ِ عاليجناب
  :لق به پايين سيل ميکردم  که چيغ زد

 اگر حقيقت را ، تو  بايد بفھمی که فريب خورده ای،باال سيل کو
 حزب ما به اتکای شوروی بخاطر رنج ،اعتراف کنی ترا می بخشيم

ھای بيکران توده ھای زحمتکش بسوی تحقق سوسياليسم  و خوشبختی 
 دشمنان ،ر به کمک رفقای مشاور خاد بيدا،انسان نوين پيش ميرود

رنگارنگ را نابود کرده و بقايای ضدانقالب و اشرار و نوکران 
 بايد قبول کنی که انقالب .امپرياليسم را نيز دستگير و منھدم ميسازد

ًثور خاصتا مرحلۀ نوين و تکاملی آن به ھمت پرچمداران صديق و 

ی که شکوھمند و دوستان شوروی ھمچنان پيش ميرود و بازھم بايد بدان
  .برگشت ناپذير است

" ًبعد از يک مکث طوالنی که شايد تأثير بيانيه اش را خاصتا عبارۀ 
  :را در چشمانم ميخواند،افزود" شکوھمند و برگشت ناپذير 

  چنان ،اگر اعتراف نکنی اينجا را بر سرت اگسا و کام ميسازيم
صی و شکنجه شوی که اگر اعدام نشوی تا آخر عمر ديوانه و خ

 به شرافت قسم که . مثل بچه آدم قلم را بگير و بنويس.معيوب بمانی
من درآن (اگر اعتراف کنی ترا به شوروی به تحصيل روان ميکنيم 

  )وقت محصل سال دوم فاکولتۀ طب بودم
ًقلم را گرفتم و در مقابل سوال قبال نوشته شده در طرف چپ استعالم 

  :نوشتم
  ...عنقالب

  :خمی عصبی شدرييس مانند گوزن ز
يعنی که نمی گی ؟ و با زدن خط کش آھنين ! دشمن کثيف و بيسواد 

 شروعی مرحلۀ دوم يعنی  ،بر گوش راستم و با چکيدن چند قطره خون
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ميديدم که سايۀ رييس مانند جغدی .. .شکنجۀ رسمی را اعالم کرد
  .بروی نوشته ام خم شده و حرفھايم را می بلعد

ستم بگويم که مستنطقين بسيار زود از  با اين روايت تجربی خوا
کورۀ حوصله و اخالق بدر ميگردند و از پلۀ اول به پلۀ دوم داخل می 

  تراژيک/ دشمن  ، کميک / دوست  .شوند
 بالذات ترکيبی است و جسم و روح را در آن واحد زحم ميزند ،شکنجه

 شکنجه ،و اما شکنجه شناسان بخاطر درک موضعی تأثيرات مجازات
  . روحی و جسمی تقسيم ميکنندرا به

 نشان ميدھد ،مطالعۀ شکنجه در زير سيطرۀ حزب دموکراتيک خلق
 شکنجه به .که شکنجه، کارکرد فراتر از مجازات معمولی را داراست

ِتناسب نوعيت به اصطالح جرمی اعمال نميگردد بل برای ھرکس از  
ستاد  از حمامی تا ا،لبلبو فروش بيسواد تا دکترای جامعه شناسی

 شکنجه باالی شان ،با اندک تفاوت ھايی به عين شکل.. .پوھنتون
 يک جوان مظاھره چی ھمانقدر اذيت می شود که .تطبيق ميگردد

 مامور و دريوری که کارت تنظيمی يا افغان ملت يا .دکاندار اعتصابی
يا ولسی ملت يا حزب آزادی يا مجاھدين آزاد يا مؤسسۀ خيريه 

ادش گير آمده است با مامور و دريوری که از الی اسنظاھرشاھی 
شبنامۀ ساما و رھايی و ساوو و پيکار و  اخگر و جوانمردان خراسان 

 با اندک تفاوتھايی در فضای يک ،از بغل جيب اش دستگير شده است
 اعضای بااليی يک گروه .ُنوع گـردم  و يکنوع شکنجه قرار ميگيرند
  . درجه سه و سمپات آنبه ھمان پيمانه شالق ميخورد که يک عضو
مجازات از مفھوم مجازات ِاعمال يکرنگ شکنجه بيانگر آنست که 

 .دور می شود و به کارکرد سياسی خود در قالب حزبی ادامه ميابد
 درين شگرد جای ،مجازات که توليد درد  برای کسب معلومات است
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تسخير اعتراف به سوی مغز شويی و انتقام گيری و خودرا عالوه بر 
 اين گذار بمعنای فشار جانفرسای شکنجه ، ميکندتحالۀ فکری مستقراس

ُبعد کمی اگر برای سرکوب فزيکی و فلج . در ابعاد ترکيبی است
ُ بعد کيفی ھمان شاخصه ای است که در ،ساختن مقاومت بکار می افتد

 فلج سازی و تعويض عقيده و احساس و فکررژيم ھای حزبی برای 
در ين بحث در قلمرو شکنجه ھای مرکب شکل ميگيرد که من آنرا 

   .حزبی مورد کنکاش قرار ميدھم
خودرا از خويش منتزع ميکند " منِ  "  مستنطق حزبی درين جريان 

 من ايده آل در نظر مستنطق  .مستحيل می سازد" من ِ ايده آل " و در 
شخصيت ِ انتزاعی حزب دموکراتيک خلق و  ھيبت شوروی 

 خودرا در سرنوشت جمعی سرازير می مستنطق سرنوشت فردی.است
 ،چون مرز بين حزب و مستنطق و فاصله بين مستنطق و شوروی. بيند

 الجرم از ،با آنھا يکی ميگردد، از ذھن شکنجه گر برداشته می شود
درون اين ھمھويتی پوک و نمادين بطرف يکسان سازی حساب شده و 

کنجه شونده را  شکنجه گر تالش ميکند تا ش.سمبوليک کشانده می شود
از قلمرو سوسيولوژيک و بيولوژيک خارج سازد بقول يک زندانی که 

  :در زير شکنجه
  " حرفھا و ناله ھايم به صدای ھيچ حيوانی شباھت نداشت " 

شکنجه دادن از کارکرد محض بوروکراتيک به سطح متغيير ھای 
 شکنجه ھای تصور .تغير ميکند" آرمانھای حزبی " ابزار تطبيقی  ِ 

 خود ، تتبديل می شوندمکلفيت فاسدهو ماموريت حزبی ناپذير که به 
بخود و بالذات بسوی تنوع و گستردگی رشديابنده و مرگبار پيش 

شکنجه ھايی که بوسيلۀ شکنجه گران حزب دغا بر زندانيان . ميرود
 شکنجه ھايی است که شايد در ھيچ جای زمين با ،تطبيق گرديده است
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 شکنجه ھای جسمی و .ينی تطبيق نشده استاين اھانت و درد آفر
مقامات " (شکنجه ھای روحی  بوسيلۀ مشاورين کارآگاه ِ کی جی بی 

ِشوروی با حضور خود در صحنه شکنجه و درمواردی با اعمال 
سازمان عفو بين " مستقيم شکنجه در مسؤليت شريک شناخته می شوند 

    )١٩٨٦گزارش ،الملل
 بطور نقشه مند ديزاين ، ھای خادمجربوشکنجه ھمچنان بوسيلۀ 

می شد و در اتاقھای استنطاق بوسيلۀ حزبی ھای ھرزه تر از تواريش 
 از شکنجه ھای جسمی و روحی ، من در اين گفتار.به اجرا در می آمد

ی نام ميبرم که برخی از آنھا ناشی از تجربۀ مستقيم خودم از جريان 
پلچرخی بااليم تطبيق تحقيق و شکنجه ای که در صدارت و بالک اول 

 آن شکنجه ھايی است که از تجارب ، و قسمت بيشتر آن،گشته است
شکنجه بصورت منظم از " (زندانيانی که در رياست ھای اگسا و کام 

سازمان "  در افغانستان مورد تطبيق قرار گرفته است ١٩٧٩ تا ١٩٧٨
 ، و رياست ھای چندين گانۀ خاد کابل)١٩٨٦گزارشعفو بين الملل، 

 رياست عمومی تحقيق ، فعالين حزبی، خاد نظامی،خاد واليات
  :صدارت و تحقيقات در بالک اول پلچرخی بدست آمده است
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   شکنجه ھای جسمی -الف 
 
 بی خوابی دوامدار و ايستادن در برابر ديوار در زير نظارت چراغ -١

    و برچۀ عسکر
  ُ زدن با کيبل و گـردم و چوب و خط کش آھنی-  ٢
در نقاط حساس بدن و زير پا آب ..) .اندلکی و ديواری(  برق دادن -  ٣ 

  انداختن
  در مقعد زدن... يا  بوتل فانتا -  ٤
   سگرت روشن را تا آخر در زير گلو فشار دادن-  ٥
   آبگرمی آتشين را در بدن برھنه ماندن -  ٦
   مشت و لگد زدن دسته جمعی در ھمه جای بدن -  ٧
ان کلک ھا تا سرحد خونريزی و پراندن کلک  چوب و قلم را مي- ٨

  فشار دادن
   ريش و بروت و موی سر را کندن -  ٩
    سگرت و نصوار و چای ندادن- ١٠
 مريضی ھای مزمن و مرگ آور را تداوی نکردن و ادويه ندادن - ١١

 خونريزی و ،شکستگی استخوان.. .، مريض قلبی،مريض شکر(
   )...عفونت زخم

   ھشت ساعت باالی برف ايستاد کردن   بيش از چھل و- ١٢
 پا را زير پايۀ ميز ماندن و بر سرش چندتايی تا سرحد شکستن -١٣

  نشستن
ُ چوکی آھنين را بر پشت و ستون فقرات گذاشتن و روی آن - ١٤

    فشارآوردن
   برآلۀ تناسلی مذکر نيم خشتی را بستن و آويزان کردن- ١٥
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  خلل دماغ کوفتن کله را بديوار سمنتی تا سرحد - ١٦
   با گيالس چای از فرط خشونت به شقيقه و رخسار زدن - ١٧
   بر خصيه لگد و پس لگد زدن  -  ٨
   ناخن کشيدن و دندان پراندن- ١٩
   به کله آويزان کردن تا کوما و خون دماغ شدن - ٢٠
   ايجاد کسر استخوان و جراحت عضالنی کردن  - ٢١
  ک کمر و گردن خلق کردن قبرغه را آگاھانه شکستن و دس- ٢٢
 کنترول شديد و نظام مند در به تعويق انداختن رفع حاجت و -  ٣

    تشناب رفتن
 ممنوع نمودن جان شويی و دندان شويی و تعويض لباس کردن و -  ٤

 ،در زندان ھای خاد(.. . و، بروت، ريش،ممنوعيت اصالح موی
 نظافت زندانی در جريان تحقيق از حقوق تميز کردن و ھيچ نوع

 و اين عفونت و بويناکی عالوه بر مزمن شدن درد و ،برخوردار نيست
  ) زندانی را نيزمختل ميسازد..  .زخمھا که حس بويايی و

 جاری نگھداشتن شکنجه از يک ھفته و يک ماه الی چندين ماه –٢٥ 
  ؟.. .

  
   شکنجه ھای روحی -ب 
  
   ومستمر قدرت نمايی و دشنام دادن ھای غليظ، تحقير کردن- ٢٦
اين جملۀ مشھور مستنطق ( به خدا و قرآن و پيغمبر توھين کردن -  ٢٧

کجاست خدايت که ترا خالص "  :را بيشتر  زندانيان شنيده اند
   )"؟کند
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 ، شنيدن صدای رگبار ِ اعداميان در پشت ديوار ھای پلچرخی- ٢٨
ی در خندق ھای چارسو! " معاذير امنيتی " گاھی زندانيان را به علت 

  . زندان پلچرخی به رگبار می بستند
   بازی دادن و به دل وسوسه انداختن، باتوطئۀ حساب شده- ٢٩
  ً نامعلومی زمان شکنجه را مداوما تذکر دادن -٣٠
 گفتن علنی اينکه از شکنجۀ ضدانقالب و مخالف سياسی لذت - ٣١

  ميبرد 
   از اعدام ياد کردن و ايجاد خوف و بی روحيگی نمودن- ٣٢
   تحقير يکی و نوازش ديگری ، مقابلۀ زندانی با ھم دوسيه- ٣٣
   لت و کوب زندانی پيش روی زندانی ديگر- ٣٤
 زندانی را لچ و برھنه کردن و بطور تيمی يعنی دسته جمعی بر  - ٣٥

  وی با صدای بلند و قھقه دار خنديدن 
اين حمله خواه با مشت و لگد ( بی خبر و ناگھانی حمله کردن - ٣٦
 خواه با خط کش و گيالس به نظر من و تجربۀ برخی از شکنجه باشد

 اين غير مترقبه و ناگھانی بودن حمله به معنای  شکنجۀ ،شده گان
  )روانی است با وجود اينکه باالی جسم تطبيق ميگردد

 قطع ار تباط با پايواز و اقارب و اين بی ارتباطی را ھمواره -  ٣٧
  گوشزد کردن

چون مسألۀ جنسی در فرھنگ / جنسی کردن  تھديد به تجاوز - ٣٨
افغانی به دغدغۀ ننگ و غيرت ارتباط ميگيرد و زندانی ھرگز حاضر 
نمی شود که اين تابو را بشکند و اعتراف کند و ھرچند اگر بااليش 

  اجرا شده باشد 
   پوسخند و تبسم کردن ، در برابر چيغ و نالۀ شکنجه شونده- ٣٩
  اھر و مادر و خانم نمودن  تھديد برای دستگيری خو- ٤٠
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 اظھار ندامت از راه و ،  فشار آوردن برای مصاحبۀ تلويزيونی-٤١
  روش خود و دفاع علنی از حقانيت حزب و دولت و شوروی 

    رجز خوانی متداوم برای تسليم شدن و توبه کردن  -٤٢
    تبليغ مضاعف برای پذيرش حضور ارتش شوروی- ٤٣
  جه ھای ناشناخته حرف زدن ازکوته قلفی و شکن-  ٤٤
   ندادن سگرت و نصوار و ادويه و چای -  ٤٥
   توھين کردن به ھر نوع عقيده مخالف-  ٤٦
   ممنوع ساختن اجرای مراسم روزمرۀ دينی -  ٤٧
   تقديس سلطه مند برای عقيدۀ حزب دموکراتيک خلق- ٤٨
نطاق و  اتاق است،ُبيدار کردن عقدۀ اديپ/  تھديد به خصی ساختن - ٤٩

 مستنطق با تمام ،سلول انفرادی برای زندانی يک جامعۀ تجريدی است
قدرت و خشونت ِ پدرساالرانه در برابر زندانی محکوم ظاھر ميگردد 
و عقده ھای خفته را در بدن و روح زندانی  ھم پس ميزند و ھم بيدار 

  .ميسازد
  تداعی اجباری /  شکنجه ھای قبلی را بياد آوردن  -  ٥٠
   سلب ماندن توانايی و غيرت زندانی در مقابل فحش ھای باد شده-  ٥١
  دشمن/  از بازی شيطان و فرشته کار گرفتن  يعنی دوست -  ٥٢
   تأثير روانی استنطاق را در سکوت خوفناک شب خلق کردن -  ٥٣
 توطئه ھای سازمانيافته  ، ترس و تشويش دائمی از خبر چين ھا-  ٥٤

  انیبرای بدنام سازی زند
   ايجاد ترس برای ديوانه شدن– ٥٥
    تکرار سؤال ھای لرزاننده و عبث – ٥٦
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اکثريت زندانيان که /  سلول انفرادی و محروميت حسی ، تجريد– ٥٧
 روز انه در کوته قلفی ھای ،شب را در زير شکنجه  به صبح ميرسانند

  بويناک انداخته می شوند
الشتکی روح شکنجه شونده را  با پوشاندن لباس زرد با تنبان بند - ٥٨

تاراج و اذيت کردن، انتخاب رنگ زرد بخاطر تطبيق شکنجۀ روانی  
 ھمانند سازی فکری که يکی از مبانی  شکنجۀ .اختراع شده است

 لباس زرد . از ھمانند سازی لباس زندانی آغاز ميگردد،سياسی است
را پوشيدن به معنای از دست دادن اجباری ھويت است  و ضربت 

 زندانی .خوردن من ِ زندانی از پوشاندن لباس توقيفی شروع می شود
 ،در درون لباس وحشتناک ھر لحظه حس ميکند که او آدم سابق نيست

  .ھر لحظه  حس ميکند که چيزی را از دست داده است
 وجود ،در شکنجۀ روحی داغ و زخمی که از دور نمايان باشد

حتانی است که در تمام حيات  زخمھا و داغھايش آنقدر عميق و ت.ندارد
  .زندانی باقی ميماند

  
  !عقابان کوچک   

  گور من کجاست ؟             
  "در گلوگاه من "                          

  چنين گفت ماه                                              
  
صدارت دورۀ  باس زرد با خطھای سياه در زندانل  

  پرچمی
  

  ؟.. .-
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سواليه را برای تکميل کردن اين لست گذاشته ام چون شکنجه  
 بحث .جريانی است که طی چھارده سال بالوقفه ادامه داشته است

شکنجه آن تداومی را دربر ميگيرد که ازگرفتاری و اتاق استنطاق تا 
 درحالی .فرايند محاکمه و اعدام  و دورۀ حبس زندانی را احتوا ميکند

 درين لست فقط از ،دگی و نرخ سرسام آورشکنجهکه من به دليل گستر
شکنجه ھايی نام برده ام که در فضای اتاق استنطاق برای استخراج 

 رخ ميدھند و باالی بدن و روح زندانی تطبيق ،اعتراف و تسليم سازی
  . ميگردند

حزب دموکراتيک و جمھوری دموکراتيک افغانستان در زمان و 
ِبطرز بيرحمانه اعمال کرده اند که موقعيتی اين گونه شکنجه ھا را 

 ،تمامی ميثاق ھا و معاھدات منع شکنجه را باالثر فشار ھای بيرونی
  :امضاء کرده اند

 . امضاء کرد١٩٨٣ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی را در " 
درچوکات اين ميثاق يک کميته حقوق بشر که وظيفه کنترول و تطبيق 

 ايجاد ،ق مدنی و سياسی را بدوش داشتاحکام ميثاق بين المللی حقو
 ، ھيچکسی معروض به شکنجه- : ميثاق تذکر ميدھد٧ ماده .گرديد

 -  غير انسانی و توھين آميز شده نمی تواند ،مجازات و برخورد ظالمانه
و رژيم دست نشانده بازھم مجبور ساخته می شود که ميثاق ديگری " 

   :را نيز امضاء کند
 مجازات و برخورد ،نوانسيون ضد شکنجه کا١٩٨٥ جنوری ٤در " 

 .ظالمانۀ غير انسانی و توھين آميز ملل متحد را امضاء نمود
 کليه دولت ھای عضو - : خود تذکر می دھد٢کانوانسيون در مادۀ 

 قضايی و ساير اقدامات مؤثر ،مکلف به اتخاذ تدابير قانونی ف اداری
چيک مورد  ھي.برای جلوگيری از ارتکاب عمل شکنجه می باشد
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 عدم ثبات سياسی داخلی حالت ، تھديد جنگ،استثنايی اعم از جنگ
   "-اضطرار و غيره توسل به شکنجه را توجيه نموده نمی تواند 

  )٢١روستار تره کی، محاکمۀ جنايتکاران جنگ در افغانستان، ص (

  
                                          *  

  
ه برمبنای آن ھا مجازات ھايی که اما در ميان تمامی داليلی ک" 

بودن داشت جايگزين کيفر ھايی شد که از " انسانی " مفتخرانه ادعای 
 دليلی  وجود دارد که بايد پيش از ھمه .شرم نداشت" بی رحمی " 

 و عنصری از ، چه اين دليل در بطن خود تعذيب جا دارد،تحليل شود
 ،در مراسم تعذيب . عملکرد آن و نيز اصل بی نظمی ھميشگی آن است

شخصيت اصلی نمايش مردم اند که حضور واقعی و بی واسطۀ شان 
تعذيبی که ھمگان از آن با . برای اجرای اين مراسم ضروری است
 دادن سرمشق . معنايی ندارد،خبر باشند اما به طور مخفيانه اجرا شود

 آن ھم نه فقط با دادن اين آگاھی که کوچک ،و درس عبرت ھدف بود
 بلکه با برانگيختن احساس ، جرم به احتمال زياد تنبيه می شودترين

 خشم خود را ،رعب و وحشت از طريق نمايش قدرتی که با تمام نيرو
در آيين دادرسی کيفری دشوارترين مرحله " بر مجرم وارد می آورد 

 اين ھدف و غايت و تنھا ثمره ی آيين دادرسی از ،تحميل کيفر است
يجاد رعب است اگر کيفر به درستی در مورد رھگذر عبرت دادن و ا

 مراقبت ، ھنگام به دار آويختن زنی بنام له کومبه،"مجرم اجرا شود 
دستمالی به "  او ،پوشانده شود" نوعی روبند " شد که چھره ی او با 

که ھمين امر موجب نجواھايی بسيار در " داشت  " سر و گردن اش 
مردم حق خودرا در " کومبه نيست ميان مردم و گفتن اين شد که او له 
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 مردم .مشاھدۀ تعذيب و آن کسی که تعذيب می شود طلب می کردند
 انتقام مردم فرا خوانده ميشد ،ھمچنين حق شرکت  در تعذيب را داشتند

  "تا در انتقام شاه وارد شود 
   ) ٧٦ ص ، مراقبت و تنبيه،فوکو                                           (

  
ختار څارنوالی انقالبی اختصاصی و محکمۀ اخصاصی انقالبی و سا

 دربرگيرندۀ مراحلی از تداوم شکنجه و مجازات ،ساختار حبس و اعدام
  څارنوال حزبی با متھم  در جريان محکمه و صورت دعوی با .است

الفاظ و شيوه ای برخورد ميکند که مستنطق در جريان استنطاق کرده 
 وکيل مدافع در جمع اشيای ممنوعه است و قلم ،بگذريم از اينکه(است 

قاضی ). و کاغذ برای دفاعيه نويسی مانند انگشتر جادويی است
القضات و ھيأت قضايی در درون محکمه با دفاع از حقانيت حزب و 

به توھين و تحقير و " متھم "  پيش از شنيدن حرفھای ،دولت و شوروی
قاضی و  څارنوال به  .داشرار و مجرم خطاب کردن متھم دست ميزنن

قضاوت خود با چپن  متھم به حيث  دشمن و ضد انقالب می بينند و در
  .ظاھر ميگردند  حزب دموکراتيک خلق و ردای امپراتوری شوروی

 ، در بالک اول پلچرخی که اعداميان در آنجا نگھداری می شد
بسيار ديده شده است که اعدامی را پيش از اعدام دست و پايش را 

درسالھای .(تانده اند و يا خونش را با ھزار جبر و تحقير گرفته اندشکس
 محبوس ) افشاء شد که از برخی اعداميان جوان خون ميگرند١٣٦٢

در دوران سپری کردن حبس خود از چنگ مجازات فارغ نبوده ھر 
لحظه از طرف استخبارات و قومندانی محبس و آمريت سياسی مورد 

 و عاطفی و به توبه واداشتن قرار تالشی بدنی و کنترول فکری
 اگر اين شکنجه ھا را نيز در ميکانيزم عمومی نظام .ميگرفته است
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 گفته می توانيم که شکنجه در ، مدنظر داشته باشيم،سرکوب و مجازات
 يک رويداد مسلسل و تا دم مرگ و حتا بعد از ،زير سيطرۀ حزب دخا

ين معنا که جانيان حزبی  بعد از مرگ به ا.مرگ پايان ناپذير بوده است
ھميشه از طريق رسانه ھای وطنی و روسی به تحقير اعدام شدگان 

  .دست زده اند
 به نيت ايجاد )شکستن و خونگيری(آسيب رساندن به بدن اعدامی 

درد جسمی صورت نميگيرد بلکه ناتوانی در کنترول خشونت را بيان 
تد، نشانگر آنچه در لحظه لحظه ی شب اعدام  اتفاق می اف.ميکند

بربريتی است که حزب دغا و حزب کمونست شوروی را از مرز 
 ساختار .عصر مدرن به عصر پيشاجنگل  و پيشا مغاره انتقال ميبخشد

.  شکنجه تا بردن بسوی رگبار بحثی است که به کاوش ضرورت دارد
مجازات و شکنجه ھايی که طی چھارده سال از طرف حزب 

 بطور )خاد+ کام + اگسا + جی بی کی (دموکراتيک خلق و شوروی 
تعريف شکنجه و  فراتر از ،سيستماتيک بر مردم تطبيق گرديده است

 توجه به کارکرد ِ حساب ، توجه به تنوع شکنجه.عمل ميکندمجازات 
 نشان ميدھد که روان شناسان شکنجه و  ،شدۀ قساوت و بيرحمی
ای ھمه جانبۀ می توانند مبتنی بر بررسی ھ.. .دانشمندان علوم انسانی
باب .. .،با در نظرداشت شکنجه ھای نازی،شکنجه ھای فوق الذکر

  .نوينی را در قلمرو باز شناسی شکنجه و جنايات حزبی باز نمايند
  

  شيطان و فرشته
 بعد از شکنجه ھای طوالنی در رياست عمومی ١٣٥٩تابستان 

 .د يک روز لحظاتی در اتاق شکنجه تنھايم گذاشته بودن،تحقيق صدارت
ًيک آدم  مسن با چھرۀ نورانی به اتاقم داخل شد و دفعتا مرا درآغوش  ُ
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گرفت و سر و رويم را چندين بار بوسه باران کرد و با صدای ترحم 
  :آميزی گفت

  َ کدام دؤوس تره اينجه آورده ؟-
  !نميدانم 

  :با لحن پدرانه ای افزود
 مره پدرت حاجی صايب ديروز گفت که تو در صدارت بندی -
 از لحظه ای که از ای قصه خبر شديم زمين و زمان جايم ،ستیھ

 به کالن ھای شان که زنگ زدم گفتند برو دستشه بگی و ،نميته
  ،بيرونش کو

 من نيز در يک نوع اميدواری و خوشی ،ًبا مکث نسبتا طوالنی او
 من ھنوز حدود بيست سال ، درآن زمان يا زمانه،ناشناخته ای فرو رفتم

 .توطئه و اغوا و اغفال را بمفھوم عميق آن نمی فھميدمعمر داشتم و 
خوشحال بودم که درين شکنجه گاه دستی پيدا شده که اشک ھايم را 

  .پاک ميکند
   بخی که بريم -

   کجا ؟:گفتم
   پيش حاجی صايب ، خانۀ تان-

 با تبسم صميمانه ای به چشمانم نگاه کرد و ،از  چوکی که برخاستم
 از جيبش ،حش غليظ به شکنجه گران من نثار نمودبعد از آنکه چند تا ف

  :يک استعالم را به من داد
   سند خالصی ات را امضاء کن-

وقتی چشمم به کاغذ استعالم اصابت کرد ديدم دو سؤالی درآن درج 
   ،شده که بارھا آنرا ديده و شنيده ام

  اعتراف به عضويت در سازمان  -١
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  نام اصلی چند نفر و آدرس خانۀ شان  -٢
  : آنکه نا اميد شده باشم گفتم بی

  من نمی توانم  باالی خود تھمت کنم 
  :با ھمان لحن مترحم خنديد

 به حاجی صايب وعده کديم ، کشيدنت د گردن مه،نوشته کو نترس
 بگی سؤاله جواب بته که حرکت کنيم  .که امروز دستته بدستش ميدھم

  ...که ھمگی منتظرت ھستند
 به ،ين انسان مجرب و سن خوردهھنوز ھم شکی نسبت به اغوای ا

قلبم راه نيافته است و قلبم را در مرز شکنجه و خالصی در ميان 
انگشتانم ميفشردم  و آرزو ميبردم که بدون امضاء استعالم از محوطۀ 

در من خياالت و فکر ھای گوناگونی ھجوم .. .صدارت به بيرون بروم
ه اميدوار می آورد و مرا بيشتر به چھرۀ اين خضر نجات دھند

  .ميساخت
 ،  لت و کوب بسيار خرابت ساخته،ُ چی چرت ميزنی نوشته کو-

  دلت نميشه که جواب بتی ؟ .. .ُخير باشه مه جزای شانه ميتـم
 بدون يک حرف نوشتن ميگذشت و من ميديدم که پدر ،لحظات

روحانی چگونه از تأخير زمان که رھايی عاجل مرا به تأخير می 
 اولين باری بود که من در نقش متکلم .نج ميکشيد دلسوزانه ر،انداخت

 فضا رنگ صميمی داشت و من ،واقعی و شنونده حقيقی ظاھر می شدم
 حس ترس و حس اميد باھم .نميدانستم که استعالم را چگونه سياه کنم

يکجا درمن می جوشيدند و ھنوز سرنوشت نوشتن معلوم نشده بود که 
 شد و پيش از آنکه قلم از الی ناگھان زمين و زمان در نظرم تاريک

    .انگشتانم پايين بغلتد که خودم بزمين غلتيدم



 ١٢٥ ی   ب حـز ت ا يجنا

بعد از چند دقيقه وقتی چشمانم باز شد ديدم که مستنطقين آشنا باالی 
 شيطانی که در اتاق دگر  مستنطق است اينک .سرم دندان خوايی دارند

در اتاق من در لباس فرشته و پدر روحانی  ظاھر گشته است و 
اموريتش را پس از اغوای بوسيدنم با چوکی آھنينی از پشت سر به م

  .فرق و دماغ اصغرم انجام داده است
  

                              **  *   
  
  

جريان ميابد و اين تنوع متناسب به ،گفتم که شکنجه در درون انواع
 پله به پله ، موقف تشکيالتی و ھشياری يا ساده لوحی زندانی،سرسختی

.   بازی شيطان و فرشته است، يکی از اين مراحل.ميگرددتطبيق 
زندانی ِ دليری که در برابر شکنجه ھا از خود مقاومت فوق العاده و 

 شايد اکثر ، نشان بدھد،محير العقول و يا سکوت ناشی از کمبود راز
 .زندانيان بشکلی از اشکال دچار بازی شيطان و فرشته ميگردند

ر داده می شود که ديگر با کارکرد شياطين زندانی دريک جايگاھی قرا
 ، اينبار برای اغوا و کسب اطالعات،شناخته شدۀ قبلی سروکار ندارد

فرشته می تواند در لباس  اين .شيطان در لباس فرشته ظاھر ميگردد
تفتيش معظم و ( يا در لباس فاخرانۀ حزبی و دولتی )جاسوس(زندانی 

را دبل رول  می توانم که عمليۀ   گفته. نقش ايفا کند)عاليرتبۀ معصوم
 من شاھد بوده ام که .ھر زندانی به درجات متفاوتی تجربه کرده است
 بازی خورده اند و ،چه سرھايی در برابر فرشتگان کاذب و ابليسی

 ،چيز ھايی را برمال کرده اند که بوسيلۀ شکنجۀ بدنی کشيده نشده بود
فردی يا کتله ای به بسياری وقت ھا يک اشتباه کوچک سبب شده تا 
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صدھا نمونۀ فردی و گروھی .زير خاک ھای پوليگون خوابانده شود
 .وجود دارد که ما را به شناخت بازی شيطان و فرشته ياری ميرساند

اشد مجازاتی است که زندانی را بجای ،ظھور شيطان در قبای فرشته
  .  ُشمشير بران بوسيلۀ پخته حالل کرده است
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  زخمھای روح

  
اين ھمان کسی بود که تمام زندگی مرا زھرآلود کرده بود و يا " 

ًاصال زندگی من مستعد بود که زھرآلود بشود و من به جز زندگی 
 حاال اينجا در .زھرالود زندگی ديگری را نمی توانستم داشته باشم

 در ،در اطاقی که مثل گور بود.. .اطاقم تن و سايه اش را به من داد
  ".. .ميان تاريکی شب جاودانی که مرا فرا گرفته بود
  )١٨بوف کور ص                                                         (

 ی شومی شباھت ميابد که سايهمستنطق در جريان معادلۀ تحقيق به 
مانند جغد روی ديوار خم شده و مثل اين است که آنچه می نويسی يا 

ً کسی که تصادفا از ،وشی می خواند و می بلعدمينالی يا می خام

 نيمه جان به زندان بيرون پرتاب ،زندانھای حزب دموکراتيک خلق
شده باشد ميداند که در زندانھای خاد و کام و اگسا چه سايه ھای کابوس 

 شبانه در زير چراغھای اتاق تحقيق بر سر زندانيان می ،آفرينی
  .نشست
ھستند که از روده شروع شده و به  ھا ھريک دھانی رجالهاين " 

بوف کور "سايه و رجاله در داستان " آلت تناسلی خاتمه ميابند 
سمبول ھای درخشانی ھستند که به روايت و قرائت من به نحو "

 قصۀ بوف کور .برازنده ای جنايتکاران حزبی را به بيان ميآورند
زبی و  ای است که برای محکوم کردن سايه ھا و رجاله ھای حمحکمه

 معترض و عاشق ،غير حزبی برپا می شود و از انسان ھای دربند
  .دفاع عاشقانه صورت ميگيرد
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 بروی تربت ھای ،مستنطقين قرمز که در اقيانوس خون شناورند
 مستنطق .گمنام شھيدان به نوشيدن آخرين قطره ھای خون  می لولند

ترول داشتن  با زير کن.حزبی ميخواھد که انسان و انسانيت را مسخ کند
جسم و روح زندانی تالش ميکند که انديشه و احساس و عاطفۀ زندانی 

    .را نيز ببلعد و دستکاری کند
 گفتاری از حنجره ی .مستنطق يک گفتار و يک روايت است

 کسانی که حرفۀ شان . روايتی از گلوی اشباح وحشی،موجودات پشمی
" دکا و معاش و شکنجه و انھدام انسان است و اين عمل را بخاطر و

 جنايتکارانی به ،ُو دم شورانی برای شوروی انجام ميدھند" انديشه 
 اينک حتا پس از زايل ،حساب ميآيند که در ضمير ال شعور خويش

 از فرط بی صدايی و بی شکنجگی اعتيادی، ،شدن دم و دستگاه شان
.. .صدارت و ششدرک (ماضی بر ديوار ھای ناله آفرين حالدر زمان 
  . آويزان مانده اند)یپلچرخ

صادق ھدايت شايد بيانگر آن درد ھا و زخمھايی است " بوف کور "
 درين داستان انسان خودآگاه و .که ھر يک ما با آن مواجه ھستيم

خودانديش بطرز جسورانه ای با سنت و رجاله ھا به تقابل و نبردمی 
  در گفتگو با، شخصيت راوی با حلول در روايت ھای متنوع.ايستد

   :روايات ھذيانی و روايات محکم فلسفی به فرديت ميرسد
شايد ھمين االن يا يک ساعت ديگر يک دسته گزمۀ مست برای " 

من ھيچ مايل نيستم که الشۀ خودم را نجات ! بياينددستگير کردنم 
حاال می خواھم سرتاسر زندگی خودم را مانند خوشۀ انگور در .. .بدھم

 قطره قطره  درگلوی – نه، شراب آنرا –دستم بفشارم و عصارۀ آنرا 
 فقط می خواھم پيش از آنکه بروم ،خشک سايه ام مثل آب تربت بچکانم

دردھايی که مرا خرد،خرد مانند خوره يا سلعه گوشۀ اين اطاق خورده 
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است روی کاغذ بياورم سايۀ شومی که جلو روشنايی پيه سوز روی 
يسم به دقت می خواند و ديوار خم شده و مثل اين است که آنچه می نو

 نه، –ً اين سايه حتما بھتر از من می فھمد می خواھم عصارۀ .می بلعد
 زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خشک سايه ام –شراب تلخ 

  " اين زندگی من است :چکانيده به او بگويم
  )٣٦ – ٣٥ بوف کور ص ،ھدايت(                                        

 که بشکل جغد درکمين است به ذھن و آگاھی راوی ايهسدرين قصه 
 اين سايه نوعی از ازخودبيگانگی و ناخودآگاھی سلطه ،دستبرد ميزند

 .جو است که دم به دم  واژه ھای عقالنی شده را دانه دانه ميخورد
راوی يک انسان روشنفکر است که بطرز دليرانه در برابر ارواح 

 روايات به حيث يک نويسنده ای  ھدايت درين.خبيثه ظاھر ميگردد
 آدمھای محيط  را به دو بخش تقسيم ،مدرن و به فرديت رسيده و آزاد

  :ميکند
   رجاله -
   روشنفکر -

جوامع بشری که ھنوز به خوشبختی واقعی و انسانی نرسيده 
 بخاطر منافع ،قاچاقبران انديشه و صاحبان مالکيت ھای بزرگ،است

 جنايت و ترفند مشغول ، جنگ،تشخصی و طبقاتی به ترويج رذيل
انسان شناسی ھنری است و ،رجاله شناسی تفکر است،بوف کور.اند
  :اين

رجاله ھا ھريک دھانی ھستند با مشتی روده که از آن آويزان شده " 
است و به الت تناسلی شان ختم می شود و دايم دنبال پول و شھرت می 

 آگاه و منتقد ،ی ايستدانسانی که در برابر ھوچيگری رجاله ھا م" دوند 
 ھرزگی و ، بين کردار واقعی انسان و بی حيايی.استمراری است
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 بين ، بين عشق و فريب،جنايت خط جلی می کشد، بين سايه و عقل
 بين انقياد و آزادی درز ، بين خودانديشی و حماقت،زبونی و شھامت
  .ماندگار می اندازد

ۀ روايات ھذيانی دگر   در شبک– بوف کور -  انسان متفکر و آزادۀ 
يک روايت ِ رشد يابنده است و تا آنجا رشد ميکند که راوی دربرايند ِ 

 خوشحال است که الاقل بعد از مرگ ،مرگ خود نيزشکوفا می ماند
   . رجاله ھا را نمی بيند،خود در عالم نيستی

تجربۀ ھر شکنجه شده بيانگر آنست که در زير شکنجه لحظاتی پيش 
نی از مرگ زودرس و جان دادن يکبارۀ خود لذت می آيد که زندا

 زندانی ی که بطور متداوم و تا زمان نامعلوم در زير شکنجه .ميبرد
ميدھد که بميرد و اين مردن  حترجي ،ھای جسمی و روحی قرار ميگيرد

 در ذات خود انکار پلشتی و تحقير نه بخاطر انکار عشق و زيستن که 
کنجۀ متداوم به تعويق انداختن مرگ  زندانی ميداند که ش.مردن استو

 مستنطق مرگ زندانی را بخاطر زيستن به و اين را ھم ميداند که ،است
 .تعويق نمی اندازد بل بخاطر اعتراف گرفتن به سوی تعويق ميبرد

اعتراف آن رويدادی است که ھم غرور زندانی را برباد ميدھد و ھم 
 حس نابودی غرور و  حس درد و.پای ديگران را به زندان می کشاند

حس بربادی قلمدادی مؤلفه ھايی ھستند که زندانی را در زير شکنجه 
شايد ھم زندانی بطرف جاذبۀ مرگ   .به مرگ رضايتمندانه سوق ميدھد

 .از آنرو کشيده می شود که دگر حرکات رجاله يی مستنطق را نبيند
ونده قيافه و ادای مستنطق آنقدر شرطی و دلگير می شود که شکنجه ش

وجود خودکشی ھا در ( .را به مرگ ِ شفاف و نجات دھنده پرتاب ميکند
جريان تحقيق بيانگر گريز زندانی از تداوم  طاقت فرسای شکنجه و 

 راوی بوف کور از مرگ خود )ظھور تباھی آفرين اعترافات است
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برای آن لذت ميبرد که در دنيای بعد ازمرگ روی رجاله ھا را نمی 
 ، شکنجه بطور تدريجی با ھزار تحقير جان ميکند آنکه زير.بيند

خوشحال است بميرد تا از ديدن شکنجه گر و درد متداوم شکنجه بی 
  .  غم شود

 ،بوف کور اگر آگاھی يافتن از زخم ھا و دردھای روشنفکرانه باشد
 اگر بيانگر روشنفکرمدرنی .ما درآن تصوير نسل خود را می بينيم

ھذيان و روايات بی زمان و بی مکان پرتاب باشد که در ميان کابوس و 
 اگر نماد بيگانگی و قتل سايه . بازھم خودرا درآن می بينيم،گشته است
 اگر ، اگر سمبول دستکاری و دستبرد به انديشه باشد،آگاھی باشد

 بازھم وضعيت ، فکر و انھدام انديشيدن باشد،کنترول عشق و نگاشتن
اگر نماد ھوچيگری و رجاله ھا  .ما را به بھترين شکل بيان ميکند

 اگر بيان شھوت ، اگر تصوير حماقت و ھرزگی باشند،جنايت باشند
 اگر سمبول شھرت خواھی و سلطه جويی ،رانی و پول پرستی باشند

 اگر بيان کور کردن چشمھا و قطعه قطعه کردن پيکر ھا باشند ،باشند
  .باز ھم دغدغه ھای ناپخته ی ما را بنگارش آورده است

 چون ، حزب دموکراتيک خلق افغانستانجنايتکارانو کنجه گران ش
دارای چشمھای متحرک و دوربين دار ھستند می توانند خودرا ھم در 

 به حق که اگسا و . تداعی و تماشا کنندرجاله و ھم در نمای سايهنمود 
 تعقيب ميکردند و مانند سايه سايهکام و خاد  راويان ِ عاشق را مانند 

 اين سايه ھای شوم آواز ھا و نعره . می بلعيدند،دۀ ظھرھای چاق ش
 .ھای آفتابی را مانند جغد ششدرک و داراالمان دانه دانه می چيدند

رابطه بين استخبارات ِ ملعون ِحزب دموکراتيک و معصوميت ِ مردم 
 وقتی يک مستنطق حزبی و يک .به رابطه بين آفتاب و جغد ميماند

لين حزبی يا تاکوی ھای وزارت داخله يا متھم  را در صدارت يا فعا
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رياست ھای خاد يا اطاق ھای پلچرخی يا اطاقھای نمناک و گمنام 
   :ُ قلب مان از چيغ مستنطقی که غـر ميزند،واليات بياد مياوريم

   !حقيقت را بنويس  
سايۀ شومی که جلو روشنايی روی "  دوباره ميلرزد  و گمان ميکنيم 

ن است که آنچه می نويسم به دقت می خواند و ديوار خم شده و مثل اي
مستنطق در ھر حالتی مثل سايه است، سايۀ بلعنده و صدادار " می بلعد 

 بسيار جالب است که .و اين سايه چيزی است ترسناک و درک ناشدنی
 گذار شکنجه از بدن به روح ،در شکنجۀ عصر روشنگری و مدرن

ا به تنبيه روانی خالی  جزای بدنی کم کم جای خودر،صورت می گيرد
 شکنجه گر نقابدار در ،ميکند و اين زمانی است که بجای مستنطق

  .   ظاھر می شودسايهسيمای 
اين دگر بدن نيست که برآن چنگ انداخته .. .١٧٦٠از حدود سال " 

 بازيگران . اين لحظه ای مھم و حياتی است.می شود بلکه روح است
 . جای خودرا واگذار کردند،خون يعنی بدن و ،قديمی ِ نمايش تنبيه

نوعی تراژدی .  شخصيتی نقابدار،شخصيت جديدی وارد صحنه شد
بازی سايه ھا و صداھايی بی چھره و ُپايان پذيرفت و کميدی يی با 

 اينک دستگاه عدالت تنبھی بايد دندان . آغاز شدموجوداتی نامحسوس
 مراقبت و ،ميشل فوکو(" ھای خودرا بر اين واقعيت بی بدن فرو کند 

  ٢٧ ص ،تنبيه
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  مستطيل مرگ 

  
مستطيل ھای مرگ صفحات کاغذينی را در کنار ھم قرار ميدھند که 
ِدر ورق ورق آن نقش کلک و صدای قلب ھزاران شھيد ترسيم گشته 

ترکيب آن  مستطيل ھای کاغذين مجموعۀ استعالمھايی است که .است
 .اميده می شودن" دوسيۀ نسبتی متھم " از طرف جانيان حزبی 

 مسخ و نقض حقوق ،ھمانگونه که سؤال ھرمستنطقی بروی استعالم
 پاسخ ھای ، رسميت بخشيدن شکنجه و تحقير کردن زندانی است،انسان

ھر زندانی صفحه صفحه اش بيانگر ابطال شکنجه و برسميت شناختن 
حزب دموکراتيک خلق افغانستان . عدالت و حقوق انسان و آزادی است

بطور ،ًزدور دقيقا چند ھفته قبل از سقوط مفتضحانۀ خويشو دولت م
 به نابودی ھمۀ اسناد و مدارکی که جنايات شانرا مستند ،حساب شده

 کشته شدن غالم فاروق يعقوبی وزير امنيت .ميکرد دست يازيدند
 حمل ٢٨(دولتی و جنرال باقی معين وزير در اتاق ھای کارشان 

نی حزب برای گم کردن نقش پای  بيانگر توطئه چينی و جانک)١٣٧١
   .جنايات است

 کليه اسناد ،يک روز بعد از سقوط مزار شريف بدست مجاھدين" 
 تخريب گرديد ١٩٩٢آرشيف کی جی بی و خاد در کابل در نيمۀ اپريل 

    ١٩٩٢ اپريل ٢١ شماره ،فيگارو  "و يا به مسکو انتقال داده شد 
اطر تأمين منافع شوروی حزب بدنام دخا به خوبی ميفھميد که به بخ

بزرگترين جنايت قرن را در برابر مردم افغانستان مرتکب گرديده 
) تسليمی(است و از ھمين خاطر بود که در ھفته ھای قبل از سقوط 

تاکوی ھا و الماری ھای اسناد را به آتش کشيدند و بدترين نوع دوسيه 
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 . کردندسوزی و اسنادسوزی و کاغذ سوزی و فلم سوزی را ثبت تاريخ
 جنايت ديگری بود که حزب دموکراتيک خلق ،آتش زدن اسناد جرمی

  .در آخرين لحظات رسوايی خويش مرتکب گرديد
سالطين خودشيفته و نادان ھميشه در آتشی که خود برافروخته اند 

 روزی بود که اين حزب . چاه کن خودش درچاه است،ميسوزند
 شدن ِ دوسيه ھای بخاطر انباشت صعودی کاغذھا و زياد،خونچکان

 يکجا با تواريش ، گدام شدن پارچه ھای ابالغ و مکاتيب اعدام،تحقيق
ودکا مينوشيدند و " انقالب برگشت ناپذير " ھای جنايتکار  با شعار 

 و اينک که خود را در دھليز ھای غلتيده و دروغين، .پايکوبی ميکرند
ت زدن  دست به کبري،ميابندبرگشت خورده  ،با گردن ھای خميده
 از آنجمله دوسيه ھای چندين ھزاری زندانيان را .گدامھای اسناد ميبرند

در رياست عمومی تحقيق و وزارت امنيت دولتی و جاھای ديگر 
 مکاتيب محرم و .بوسيلۀ گوگرد روسی به تل خاکستر تبديل نمودند
 ، فلمھای مصاحبه.فرامين اعداميان را بسته بسته به کام آتش سپردند

ندانيان و اعالنات خبری اعدام شدگان را که ديروز بخاطر محاکمۀ ز
ايجاد رعب و خوف عمومی، در تلويزيون و سينما بنمايش ميگذاشتند 

 بيروی سياسسی و کميتۀ .آنک ھمۀ آنھا را خرمنوار به حريق بخشيدند
مزکزی در آخرين لحظات زندگی حقيرانه و باتالقی خود با زندانی 

 گمان ميکردند که با خاکستر کردن مدارک " گاو قديمی خاد "کردن 
 خاطرات مردم را نيز به خاکستر ،جرمی و  ادغام در شورای نظار

  .تبديل ميکنند
از " محرم " خوشبختانه که برخی از دوسيه ھا و فلمھا و اسناد 

درون رياست عمومی تحقيق و  تاکوی ھای خاد و باقيمانده از دورۀ 
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تر بيرون کشيده شده که اکنون بدست ، از درون تل ھای خاکس...اگسا
  .   حقوقدانان و پژوھشگران رسيده است،مؤرخين

 کار ،ًقابل دسترس بودن دوسيه ھای تحقيق زندانيان خاصتا شھيدان
پژوھش در عرصۀ آگاھی يافتن و روان شناختی ی اتاقھای پنھان 

تر  ساده ،تحقيق و اينکه چه آدمھايی را با چه اتھاماتی اعدام کرده اند
 اگر اوراق تحقيق را  به حيث يک موضوع پژوھش قرائت .می سازد

 از روی واژه واژه ای که در اوراق تحقيق ، از روی خط خط،نماييم
 می توان به شدت شکنجه و اختالل ،بطور جاودانه حکاکی گشته اند

  .روانی مستنطق و  صبر و درد شکنجه شونده پی برد
 به اتکای اسنادی که بدست ،رزاق مامون رمان نويس و خبرنگار

  :ً اخيرا مينويسد،دارد مبنی بر دوسيۀ تحقيق شھيد انجنير نادرعلی پويا
رھبر ساما  شھيد عبدالمجيد کلکانی پويا بعد از بازداشت نادرعلی" 

به حيث جزو ھسته رھبری سازمان، زندگی، روح و آرامش خويش را 
  .وقف آرمان عدالت وايده آل ھای انقالبی کرد

يۀ نادرعلی درمقايسه با دوسيه ھای کادر ھای مھم در حلقات دوس
 دليل آن اين است که نادرعلی درجريان .خاد سابق، اوراق کم دارد

شکنجه، قدرت روانی و شخصيت بی بديلی را از خود به جا گذاشته 
  "است 

 از شھر کابل دستگير ميگردد و ١٣٦٠نادرعلی پويا در اسد سال 
 در رياست عمومی تحقيق و گذراندن ماه ھا پس ازشکنجه ھای مستمر

 با جمعی از ١٣٦١ در سنبلۀ ،تنھايی در سلول ھای يکنفری صدارت
 با لب ، از دھليز ھای خونين بالک اول پلچرخی،روشنفکران ھمدوسيه

   .خندان بصوب تيرباران ميرود



١٣٦ 

اين مرد آھنين "  مطالعۀ دوسيۀ تحقيق نادر علی پويا نشان ميدھد که 
قابل با مستنطقين خاد چگونه مانند يک قھرمان به ظھور رسيده در ت" 

   .است
 سؤال )زندانی(در استعالمی که مستنطق حزبی از نادرعلی پويا 

  : بر باالی آن نوشته شده است،دکنمي
  
  
  

  رياست عمومی خدمات اطالعات دولتی                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شھيد انجنير نادرعلی پويا
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  :متن روی استعالم 
  !محترم نادرعلی" 

آيا حاضر ھستيد با رعايت پروسه تحقيق درصورتی که از اعمال 
و انديشه » ساما«گذشته خويش پشيمان باشيد، جنايت واعمال باند 

انحرافی مائو رابه اطالع عام از طريق اطالعات جمعی می رسانيد يا 
  .چطور؟ درزمينه تصميم خود را اعالم داريد

  امضاء مسنتطق
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  :جواب نادرعلی پويا
  !محترما 

سرنوشت من به ترتيبی بوده که عضو سازمان آزادی بخش مردم 
برای مردی درموقعيت من،شرم آميز خواھد بود اگر . افغانستان شوم

به . عضويت خود را ناشی از اشتباه انتخاب و تصادف نا ميمون بداند
خود، درحد توان، اساس تمھيد باال، از عضويت و سھم گيری 

« تا جايی که به من معلوم است. پشيمان و نادم نمی باشم» ساما«در
از جمله خودم، با انديشه ای مائو کدام تعلق خاطر و گرايش » ساما

اين مسأله را صرف غرض توضيح درپيشگاه قضاوت . متعھدانه ندارم
  .سياسی تاريخ نمودم

  با احترام                            
    "امضاء نادرعلی                                         
  

   :در سؤال مستنطق چند وازه و عبارۀ کليدی موج ميزند
  پشيمانی از اعمال گذشته 

  تأييد جنايت خود و باند مربوطه 
  تأييد انديشۀ انحرافی خود

  اعتراف علنی از طريق اطالعات جمعی
  

 است بيانگر  شده ريختهواژه ھايی که به اين شکل بروی استعالم
 اين عبارات را .برخورد حزبی وار مستنطق به موضوع استنطاق است

 مھم اين نيست .جواب ھر زندانی تعميم بخشيد/می توان تا سطح  سؤال 
 چپی است يا .که زندانی دارای چه ساختار و دستگاه فکری است

  سلطنت طلب است، ناسيوناليست است يا شخصيت مستقل ملی،راستی
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 در جريان تحقيق با اين ،ھرکه ميخواھد باشد.. .،يا عارف شوريده حال
  .عباره ھا مورد تحقير قرار ميگيرد

 ، خورشيدی از نادرعلی پويا شده است١٣٦٠سؤالی که در سال 
 مستنطق . سال قابل بازخوانی و کالبد شکافی ميگردد٢٨اينک پس از 

 بکاربرد واژه ،ودبا ذخيرۀ کوچک لغوی خويش  به جدال زندانی مير
اطالعات  " ،"انحرافی  " ،"جنايت  " ،"باند  " ،"پشيمانی " ھای 

نشان ميدھند که زندانی در کجای محکوميت نشسته و شکنجه " جمعی 
  گر در کجا ی احکام ايستاده است ؟

  
  مستنطق حکم ميکند که زندانی منحرف است
  مستنطق حکم ميکند که زندانی بانديست است

   ميکند که زندانی جنايت کرده است مستنطق حکم
  مستنطق حکم ميکند  که زندانی به اعتراف تلويزيونی روی بياورد

  مستنطق حکم ميکند که زندانی اظھار پشيمانی کند
  

 بطور ،مستنطق در درون اتاق تحقيق با استفاده از امکانات قدرت
آشکارا از حزب دموکراتيک خلق و جمھوری دموکراتيک افغانستان و 

"  ديگران را ، بحز اين سه موجود.ارتش شوروی بدفاع برميخيزد
 برای مستنطق حزبی مھم اين نيست که .می بيند" منحرف و  جنايتکار 

 جنايت و انحراف زندانی را به اثبات ،متکی به اسناد و استدالل
 برايش مھم اين است که حقانيت سه موجودی که خودش با آن ،برساند

 . را با زورگويی و سلب حنجرۀ زندانی تثبيت کند،تعلق سازمانی دارد
زندانی را برق ميدھد تا بگويد که شوروی دوست و برادر ارشد 

 زندانی را بی خوابی ميدھد تا بگويد حزب دموکراتيک خلق  ،ماست
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 زندانی را به کوما ميبرد تا بعد از بھوش ،بھترين حزب عالم است
ستان يگانه دولت شريف و آمدن بگويد که جمھوری دموکراتيک افغان

  .عادالنه است
فرق زندانی را بديوار سمنتی ميکوبد تا بگويد که از کرده پشيمان 

 بر خصيه و مثانۀ زندانی لگد ميزند تا بگويد که منحرف و فريب ،است
 زندانی را می بندد و به کله آويزان ميکند تا ،خورده و نادان است

زندانی را می کشد تا بگويد که  ناخن ھای ،بگويد که جنايت کرده است
  ...حاضر به مصاحبۀ تلويزيونی است

اگر روان واژه ھا و عباره ھای حک شده بر اين استعالم  و ھزاران 
 به اين نتيجۀ نسبی ميرسيم که ،استعالم ديگر را بطرز عميقتر بخوانيم

 عبارات ديکته شده دولت و شوروی را با ، فقط سيمای حزب،مستنطق
 مستنطق با .در درون خطوط ريخته است،ی تعبيه شدهو دستور ھا

بعنوان يک انسان نه تنھا که نوک برچه با مکالمۀ يکطرفه زندانی را 
  . ميکندانکارکه به حيث يک انسان سياسی و متفکر 

   
 . درفش آسا به اھتزاز می آيند،اوراق تحقيق از زير دريا دريا خون

يدای شان تا دامنه ھای ای عقابانی که گورھای ناپ طنين جاودانه
ياد اعدامی درانگيز .   ھنوز در گوشھا جاريست،خورشيد رسيده است
 تفکر برای آنکه مبارزه چگونه بر شانه ھای ،و تفکر آفرين است

 درد بخاطر اينکه راه ،انسان ھای بزرگ و فداکار پيش ميرفته است
رق ھای  و.شان را ما آدمھای کوچک و غير فداکار پيش برده نتوانستيم
 جاذب و ،شکنجه و تحقيق نشان ميدھند که چه شخصيت ھای استثنايی

انجنير محمد علی يکی از .  با شھامتی درين کشور زندگی داشته اند
اعداميان سرفرازی است که نصير مھرين مؤرخ و پژوھشگر پرکار 
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شھيد " با مقدمه ای زير نام  زندانی کشور متکی به اوراق تحقيق 
  :مينويسد" گفتند !  نه ،تبار آنانی که به ظلم و استبداد از ،محمد علی

برای برخی از انسانھا، ستيزبا روزگارمشقت بار و عاملين " 
   .جفاھای سترگ، در کمال آگاھی از دشواری ھا پذيرفته شده است

برای آنھا، جان باختن ِ آگاھانه با پذيراشدن گلوله ھای آتشين درسينه ھا 
به تحمل جفاھا، نه تنھا رضايت نداشته اند، که زيرا . مسلم بوده است

 است آن بيدادگری را تحمل خواستگاه عدالت جويی نمی توانسته
  ".نمايد
  

  

  

  

  

  

  
  خاد صدارت فوتوی انجنيرمحمد علی در زندان رياست عمومی تحقيق
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  "تحقيق "  اوراق ١١٧ صفحۀ ١سند 

  :متن قلمی 
  

وق ذکر است اظھارات خود را چنين اينجانب که شھرت ام در ف" 
  .بيان ميکنم

حوالی ساعت نه ونيم شب توسط قوای امنيتی منزل محاصره گرديده 
در اثر تالشی يکمقدار اسناد بدست قوای . و مورد حمله قرار گرفت

بعد از انتقال اسناد مذکور بداخل موترھا اينجانب، برادرم . امنيتی افتيد
 موتر ھا گرديده و روانۀ مرکز امنيتی وخسربره ام تھديدکنان بداخل

بعد از توھين وتحقيرھائيکه به برادرم نمودند، ويرا . کابل گرديديم
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مورد حملۀ سيلی، مشت، لگد وقنداق تفنگ قراردادند که خون زيادی 
   .ازدھن وبينی وی رفت

البته در محل امنيتی بعد از گذشت لحظات چند پدر ريش سفيد  
بعد اينجانب طور شفاھی مورد بازپرسی . داينجانب را نيز آوردن

قرارگرفته وفعال ًبطورکتبی جمالت چند از جريان دستگيری مرقوم 
  .  گرديد

  امضأ محمد علی                                                     
        ١٣٦٠/ ٥ / ٤  "   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   تحقيق اوراق ١٢٠ از ص ٢سند 
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  :متن قلمی 
 
  که ماھوار مبلغ چنــد افغانی حق    لطفا ً واضح سازيد:١ سوال

  ؟.الغضويت ميپرداختيد
   :جواب
  .نميگويم
   سبب چيست که شما بـه راستگويی قايل نميشويد؟:٢سوال 
   :جواب

   نـــــــــه:در مقابل شما فقط يک جواب
    

  . واضح سازيد  درمقابل يا درمقابل رفقايم:٣سوال 
    :جواب

  .مۀ شمادر مقابل ھ
 نفر سازمانی ھيچگاه دروغ نميگويد شما که حاال دروغ گويی :٤سوال 

  . مينمائيد واضح سازيد
  : جواب

  .اين دروغ نيست
  

  "  امضاء محمد علی                                                 
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  محاکمۀ مجھول

  
نکه آاند زيرا يک روز صبح بی زدهک.بی گمان، تھمتی به جوزف« 

آشپز مادام آن روز صبح، . خطايی از او سرزده باشد، توقيفش کردند
اش اش که ھر روز در حدود ساعت ھشت صبحانهگروباش، صاحبخانه

  . " آورد، پيدايش نشدرا می
 با ھمين جمالت ِ تکاندھنده آغاز  ميگردد ،به قلم کافکا" محاکمه"رمان 

   :ساندو خودرا در چند واژۀ کليدی به انفجار مير
  تھمت

  بی خطايی
  توقيف
 بروی تخت خواب خودش از ،ک يک روز در خانۀ خودش.جوزف

آقای ! طرف افرادی نا شناخته ای برايش حکم توقيفش اعالم ميگردد
ک بی آنکه از سابقۀ جرم يا اتھام خود وقوف داشته باشد ناگھان چه 

در  .بيخبر و خواب آلود از طرف چماق داران سرکار دستگير ميگردد
 .رمان محاکمه در واقعيت امر انديشه ھاست که توقيف می شوند

 مورد توقيف قرار ،انسانھای بيگناه که جرم شان ناآگاھی است
 . درين رمان نفس توقيف شدن و محاکمه زير پرسش ميرود.ميگيرند

يک انسان ھنوز از خواب برنخواسته است که از طرف چکمه داران 
بھنگام و غير مترقبۀ جوزف ک عجب دستگيری نا.  دستگير ميگردد

شباھتی به دستگيری افراد از سوی برچه داران حزب دموکراتيک 
 مبتنی بر تجربۀ ھزاران زندانی می توان بر اين شباھت .خلق دارد

 قربانی حزب دموکراتيک ھنوز در نيمه ھای .استعاری گواھی زد
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عی ندارد  تعقيب و توقيفی اطال،ًخواب بوده و اصال از ھيچ نوع تھمت
که ناگھان گروپ عمليات از طريق ديوار به حويلی اش سرازير 
ميگردد و تازه خبر می شود که مجرم است و بايد با آنھا به تاکوی ھای 

 بين جوزف ک و دستگير شدگان افغان عجب ،خاد و کام و اگسا برود
اتھام  جوزف ک به .ارتباط درونی و شکوھمندی وجود دارد

 ھزاران ھزار ، آگاھی ندارد، دستگير می شودنامشخصی که از آن
 اتھامات دروغين ،انسانی که بوسيله اگسا و کام و خاد دستگير شده اند

و نامشخصی داشته اند و بيشترينۀ شان مانند جوزف ک درخواب 
  .دستگير گشته اند

افراد در استخبارات مخوف حزب دموکراتيک عمليۀ گرفتاری 
 اگر .يت و شکنجۀ علنی بوده استخلق، بخودی خود نوعی از جنا

 سياه و ننگين حزب دخا را به دريای فراموشی و ،دوسيۀ ضخيم
لحظات ربوده شدن  فقط چگونگی ،سکوت حساب شده غرق نمايند

کافيست که روح جنايتکاران خلقی و پرچمی را تا ابديت در ،مخالفين
ای  ميکانيزم غير انسانی حمله بر.قفس شرم و ندامت نگھداری کنند

 تحقير و ، بيرحمانه ترين و وحشيانه ترين نوع سرکوب،بستن افراد
 ھزاران انسانی که بدون حکم .شکنجۀ روانی را تثبيت و نمايان ميسازد

" بوسيلۀ اين حزبی ھای شيرآدم نخورده  ! "  څارنوالیمحکمه و" 
 ھرکدام بيانگر درد و اندوھی است که با تمامی ،گشته اند" توقيف 

 ما بايد در .ق بشر و حتا حقوق حيوانات مغايرت داردمظاھر حقو
 ،مورد چگونگی ميکانيزم دستگيری مخالفين بوسيلۀ اگسا و کام و خاد

تحقيقات جدی بعمل بياوريم و نشان بدھيم که چرا  در زير سيطرۀ 
 ، دستگيری ھای خشن،بدترين ديکتاتوری ھای عالم در قرن بيستم
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يلۀحزب دموکراتيک خلق انجام يافته تحقيرآميز و سيستماتيکی که بوس
   انجام نيافته است ؟،است

گرفتاری " من به حيث کسی که خود شاھد زندۀ زنجيرۀ بالانقطاع  
 اين ھجوم وحشيانه را در حوزۀ مقوله شناسيک در زير ،ھستم" ھا 

 حتا کاربرد مقوله .برسميت نمی شناسم" توقيف " مقولۀ شناخته شدۀ 
ز طرف کی جی بی زادگان حزبی شيوع يافته که ا" گرفتاری " ای 
 نمی تواند بار عاطفی و حقوقی پذيرفته شده را در زير ميکانيزم  ،است

 ما در بحث مقوله شناسی .پنھان نمايد"ھجوم و تحقير علنی " 
ھمانگونه که در تمامی مواردی که حزب دخا دچار بکاربرد نادرست 

 کردن کلمات از آنھا به اصطالحات بوده اند و با دستکاری و جراحی
 درين مورد نيز دچار عين ،نفع حزب و بادار خويش کار کشيده اند

تحقير و  بنابرين بازخوانی خودِ  عمليۀ يورش برای .برخورد ميباشيم
 ، پوھنتون، کارخانه، مزرعه، دفتر کار،خانواده(بستن در مالی عام 

 ،سکری قطعات ع، مساجد و تکيه خانه ھا، مراکز ورزشی،مکاتب
که بار " توقيف و دستگيری "  از مقوالت )...سرک ھا و کوچه ھا

" من آنچه را که چوچه ھای کی جی بی .  جدا ميگردد،حقوقی دارند
  . مينامماختطاف ،نام نھاده اند" گرفتاری و توقيف 
 به لحاظ غلظت خشونت و سرکوب به الگو ھای ،چماقداران حزب

زسيون مسيحی و اسالمی در سده  انکي.قرون وسطايی نزديک ميگردند
ھای ميانه برای ضرب شست نشان دادن و بخاطر توليد ترس و 

 عرفا و ،دانشمندان.ملودراماتيک دست ميزدند" گرفتاری "  به ،ارعاب
ھنرمندان  را بطرز تحقيرانه و ارعاب برانگيز در مالی عام می بستند 

بخشی از  (.دو در مالی عام شالق ميزدند ودر مالی عام ميسوزاندن
 ،اين الگو ھا را طالبان در قلمرو محدود ِ مجازات دينی تطبيق کرده اند
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دستگيری با تحقير و دھشت در مالی عام صورت گرفته ھمانگونه که 
مجازات قطع دست  و بريدن گوش و دره زدن و سنگسار در مالی 
ن عام در غازی استديوم بنمايش در آمده است اما تسويۀ حساب با منافقي

 در نظام ،و مشرکين و کافران و گروه ھای مترقی غير مترقی سياسی
  .)طالبانی به طور سيستماتيک به اجرا آورده نشد

 عصر .تاريخ کالسيک در خشونت قرن بيستمی زنده می شود
روشنگری با بدن و روح خود مقاومت کرد تا شکنجه و اعدام در مالی 

از انظار انتقال دھد و اين عام  را به اتاقھای مخفی و زمينھای دور 
 شکنجه و .دگرگونی در عصر مدرن در نظام بورژوايی عملی شد

 گيوتن ھا و دارھا از جاده ھا به داخل .اعدام از مالی عام برچيده شد
  ولی دو صد سال بعد از اختفای گيوتين ھا .زندانھا و دنج ھا برده شد

ًه الزاما مساوی به گفتم ناپديد شدن ک(و دارھا و ناپديد شدن بربريت 

 بار ، و پنھان شدن شکنجه و اعدام در مالی عام)نابود شدن نيست
 واد و کی جی ، خاد، کام،ديگر بوسيلۀ حزب دغا از تاکوی ھای اگسا

 ، راه پيمايی ھا، تالشی ھا، جرايد، راديوھا،بی به روی تلويزيون ھا
م آورده در مالی عا.. . سينما ھا، محکمه ھای علنی،ميتنگ ھای سرخ

  .می شود
 خشونتی است که از حريم شخص ،شکنجه و توطئه در مالی عام

 جانيان خلقی حتا ،مورد شکنجه تا قلب و ھوش ديگران سرايت ميکند
در شاخ جنگی ھای درونی نيز از ابزار شکنجه در مالی عام استفاده 

 زمانی که پدر کودتا جنرال قادر کودتا ميکند و ١٣٥٧سال .ميکردند
" گرفتار "  توسط رفقای حزبی خود ، پس از گذشت يک فصلبزودی
 سرود و ، فردای آن ھمانھايی که صدروز برای حماسۀ قادر،ميگردد

  : امروز برای صد روز در جاده ھا ميگويند،ھورای زنده باد ميخواندند
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  مير علی اکبر  شاپور  مرگ بر  قادر
  مير علی اصغر  رفيع  سلطان علی  مرگ بر

 دستگاه کی جی بی و دستگاه ھای مماثل با استفاده از حزب دخا با
در (الگوھای کالسيک و انکيزسيونی بخاطر توليد رعب و اضطراب 

ًزمان خلقی ھا رسما اعالم شده بود تا مردم شبانه پرده ھای کلکين ھای 

 ممنوعيت ، ممنوعيت گشت و گذار ھای جمعی،خودرا پايين نمايند
، گرفتاری ھا را )ی اند برای توليد رعبشنيدن راديو بی بی سی موارد

 گويی  ارواح مرده و عتيقه .بطور نمايشی و وحشتناک اجراء ميکردند
 بشکل اگسا و کام و خاد زنده ،بار دگر در کالبد حزب دموکراتيک خلق

   .ميشدند
ًخلقی و پرچمی اکثرا گرفتاری ھای خودرا در نيمه (اختطاف شبانه 

ھولناکترين نوع تجاوز بر حريم شخصی و  که )ھای شب انجام ميدادند
از طريق محاصرۀ خانه و داخل شدن بدون ،گم شدن فرد بشمار ميرود

ز ھمين لحظه به بعد ا فرد مورد ھجوم .اجازه در خانه صورت ميگرد
 فرد اولچک شده با .پنداشته می شوداسير و اشرار و باسمچ و مجرم 

دن دستی برای  بدون باال کر،صحنه ی دلخراش و بجا ماندنی
 . در ميان اشک و غوغای فاميل برای ابديت ناپديد ميگردد،خداحافظی

کوچه و پس کوچۀ مکتب در زير تاللؤی ،برای گرفتاری يک معلم
 برای گرفتاری يک محصل مظاھره گر ،برچه ھا و چشمھا غرق ميشد
 دھليز ھا و بامھا از نگاه ھای نا آشنا و ،يا يک استاد حزبی ناشده

 برای گرفتاری دھقانی که يا برسند . کلشنکوفی ميشرميددستھای
 ،ُاصالحات ارضی تف انداخته يا به چريکھای روستا شير و چپاتی داده

 دايرۀ پرصفای خرمنش در چند ،با نعره ھای ھورا و فيودل شکن
 برای گرفتاری يک .ضلعی دشت ھای پلچرخی سرازير می گرديد
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" عسکری از درون بوسيلۀ  داالن ھای قطعۀ ،منصبدار ضد شوروی
تسخير و درصورت عکس العمل " پلنگی پوشان مبارزه عليه باندتيزم 

   ...منفجر ميشد
 ربودن و ،درامۀ گرفتاری با الچک شدن فرد خاتمه نمی يابد 

گرفتارشده اسم .اختطاف اوليه آغاز ميکانيزم موجدار توطئه است
 . ادامه ميابد ھنوز دردرون خود بسوی اسم جمع.مفعول مفرد نيست

خاد که تکامل تجربه ھای ھجده ماھۀ اگسا و کام است که نطفه ھای 
 بعد از گرفتاری شخصيت ،برآمده از کروموزم ھای کی جی بی است

 .، با خانه و کاشانۀ اسير خداحافظی نمی کند"برجسته و  مھم " ھای 
 برخالف تمامی ارزش ھا وغيرت ھای ،چند نفر چکمه دار بويکش را

 از يک روز تا چندين روز در خانۀ فرد ، و موازين جھانیوطنی
 در کمين می نشاند تا ھر کسی که دروازه را دق )زندانی(گرفتار شده 

الباب کند، بدون درنظرداشت درجۀ ارتباط  دق الباب کننده با فرد 
در زندان پلچرخی ما ( . در تاکوی ھای خاد آويزان گردد،زندانی

ًسيه ھا وجود داشتند که اصال ھيچ نوع ارتباط ميديديم که بسيار ھم دو
 فقط به حساب ھمسايگی يا شغل ھای ،خويشی و سياسی نداشتند

به مقام تق تق زن دروازه .. .دکانداری و خياطی و نانوايی و نجاری و
 ،نايل آمده و اينک در کنار  زندانی متقدم با شمارش زخمھا و دخمه ھا

  .)ميله ھای قفس را لعنت ميگويند
 خود زندانی  بدنگفتيم که در سازماندھی شکنجه در مالی عام 

 حتا زمانی که يک فيلسوف  يا درامه نويس را با ،مطمح نظر نيست
کتاب ھای شان در آتش ميسوزاندند و يا دست راست يک دزد و کلک 
ُچپ يک کيسه بر بوسيلۀ ساطور طالبی در استديوم ورزشی در برابر 

 مخاطب اين نوع شکنجه ھا نه فيلسوف و ،د قطع ميگردي،ھزاران چشم
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ُدرامه نويس و نه دزد و کيسه بر که در آن قصد ضربت زدن به  روان 
  .ِيعنی اعمال و اجرای شکنجه بر ارواح ديگران. جامعه پنھان است

حزب دغا و حزب قطبی شکنجه در مالی عام را بطرق مختلفه 
  :اجرا کرده است

  گ به حضور  چند صد نفر محکمۀ علنی در تاالر ھای بزر-
   اعالم گرفتاری ھای مھم در تلويزيون و راديو و جرايد-
   اعالم لست اعداميان در تلويزيون و راديو و جرايد-
   نشان دادن فلم محکمۀ زندانيان در سينما به حيث سرفلمی-
   نشان دادن مصاحبه ھای اجباری زندانيان در تلويزيون-
  يمايی ھای خيابانی شعار دادن بر عليه افراد مشخص در راھپ-
 به پايواز ھا اعالن کردن که فرزندان  يا شوھران تان اعدام گشته -
  اند

 سخنرانی رھبران حزب در باره اعدام و پوليگون و حذف کتلوی -
  مخالفين و انعکاس دادن رسانه ای آن بطور گسترده و مداوم

ب ھای  تالشی ھای پرغوغای خانه ھا ی مردم در روز روشن و ش-
  تاريک

 گرفتاری ھای نيمه شبی و نيمه روزی و خبر شدن مردم کوچه و -
  ساحه
  تيرباران کردن علنی دستگيرشدگان در واليات و ولسوالی ھا در -

  مالی عام
 اعدامھای صحرايی افسران و عساکرمظنون در برابر چشمان -

  سايرين
   شکنجۀ زندانی پيش روی ديگر زندانی-
   در شبھای اعدام در بالک اول پلچرخی مانور وحشت آفرين-
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 پيروزی و برگشت ناپذيری انقالب ، البته حذف فزيکی مخالفين-
 به وسيلۀ رسانه ھای روسی نيز با دماگوژی تمام پمپ ميشده ،اپريل
  .است

 از ، بعد از گرفتاری و دورۀ مکمل شکنجه،زندانی در دورۀ خاد
ی تحقيق در صدارت دھليز ھای خونپر رياستھای خاد و رياست عموم

ًعمدتا به زندان پلچزخی انتقال داده ميشدند و از آن به بعد زندانی .. .و

 شکنجه محکمۀ اختصاصی انقالبیبا تن معيوب و دردمند در انتظار 
 ھرزه تر و فاسدتر از محاکمه ای ، محاکمۀ رژيم دست نشانده.ميگرديد

 محاکمۀحيث است که کافکا بطور نمادين در رمان محاکمه آنرا به 
  .ھرزه و فاسد محکوم کرده است

  
 روايت .محاکمه ی کافکا روايتی است از رسوايی قضات و قصاوت

زنده ای است از توقيف شدن يک انسان مسخره ی که در مسخرگی 
عمومی گم گشته و اعدام شدن انسانی که فقط با اعدامش می تواند نقطۀ 

ی که تا آخرين لحظه  اعدامی .پايانی بر ترس و اضطراباتش بگذارد
در تصور آگاھش نميگذرد که سرانجام بوسيلۀ دومرد چاق و بی عقل 

محاکمه عصيانی در برابر بی عدالتی ھای سرکاری . کشته خواھد شد
 محاکمه طنز دليرانه ای از رابطه بين انسان بيگناه با انسان فاسد .است

 ،کوم انسان مسخره و حاکم و انسان مسخره تر و مح،و ظالم است
.. . انسان توقيفی و انسان توقيفدار،انسان متھم و انسان تھمت زن

 بيانگر ترس و اضظرابات ِ ،محاکمه دفاع از عدالت و انسان است
  .مستقر در  ضمير پارادوکسيکال بنی آدم است

 نمی تواند با جامعه و ،انسان مضطرب به حيث يک موجود مستقل
زنده است و به زيستن  ادامه  بنی آدم تا .روابط قدرت درگير نباشد
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ميدھد خود را در ميان روايت و تفسير شخصی و متاروايت ھای 
گذار از کھنه به نو ، ديالک تيک تفکر و زندگی اجتماعی،ديگران ميابد

و از نگرش کھنه به نگاه نو است و اين فرايندی است که انسان برای 
 جوزف .دھداش بطور دايمی انجام مي" بھشت ھای گمشده " جستجوی 

 فرديت و ھويتش از طرف فراروايت ،ک به حيث يک روايت مدرن
ھای عمومی به خطر افتاده و سرنوشتش از زندگی آزاد به توقيف و 

فرديتی که با انقالب بورژوازی و مدرنيته به .  محاکمه و مرگ ميرسد
 به ذخيره گاه ،ميدان آمده بود اينک بوسيلۀ حاميان سرکاری سرمايه

ده می شود و فرديت مدرن با تمامت ساختارش مورد سنت پس ز
   .سرکوب و دستکاری قرار ميگيرد

نگاه ِ نھفته در روايات و مکالمات اغواگرانه و مبھم بين انسان 
 نشانگر رابطه بين انسان سلطه گر و انسان ،توقيف شده و  قاضی فاسد

و   انسان مدرنی که فرديتش برسميت شناخته نمی شود ،زير سلطه است
 اگر .ِآزادی و انديشه اش از طريق اعمال زور پس گرفته می شود

 ،شاخصۀ انسان مدرن برسميت شناخته شدن آزادی و آگاھی فرد باشد
اين پندار ھای انتزاعی را زير سؤال برده و توطئه " محاکمه " آدمھای 

  آقای ک به حيث يک انسان مدرن و کارمند .آميز و دروغين ميداند
 دستگير ،ک به جرمی که نه خودش و نه قاضييان ميدانندعالرتبۀ بان

انديشه و پيکرش زير نظارت و سلطه می شود و تا لحظۀ مرگ،  
 موقعيت آقای ک بطور استعاری و نمادين توضيح ميدھد که در .ميماند

 انديشه و آزادی انسان ھنوز زير سلطه و کنترول ،دنيای امروزی پيکر
رجعيت به گفتمان مدرنی  تبديل شده  سلطه جويی و م.و سرکوب است

است که گفتگوی اعتراض بر ضد سلطه و ابطال مرجعيت در برابرش 
    . چيغ تازه در درون کابوس کھن سبز ميگردد.ايستاد می شود
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 ک، ھر قدر برای اثبات بی ،آقای ک متھمی است در چنگ افتاده
ختی  ھمانقدر پايش در باطالق بدب،گناھی خود انرژی مصرف ميکند

 ھرقدر برای نجات و رھايی خود از زير داوری ،گور شده ميرود
 به ھمان اندازه سرنوشتش ،قاضی ھا و کشيش زندان تالش ميورزد

 آقای زندانی به ھمۀ .بطرز مبھمی بسوی تباھی و مرگ پيش ميرود
 کشيش زندان، ، وکيل مدافع،محاکمه(ميکانيزم و عناصر زندان 

 مسخره ميکند و ھنوز منتظر پايان ، مشکوک است و ميتازد)پوليس
  .ماجرای بيگناھی خود است

 آقای ک از زادروز . سرزمين ترس و دھشت است،دنيای توقيف
ً اصال در دنيای .توقيف شدنش در ترس و لرز و اضطراب بسر ميبرد

 قدرت درجامعۀ . خميرۀ زيستن استترستفکراتی کافکا عنصر 
 دروغ و نيرنگ و ھرزگی بشری پر از  مستی رجاله ھاست و حضور

در ساختار قدرت است که آدمھا  به لحاظ عقل به انسان بودن و 
انسانيت به نظر ترديد مينگرند و در ترس آلودگی جاودان با زندگی 

انسان کوزه "  و يا به تعبير ھايدگری .سطحی خود بسوی مرگ ميروند
ی آقای ک استعارۀ ترس و ھيچ" ايست که بدور ھيچی شکل ميگيرد 

 کافکا در حاالت .در برابر رجاله ھای ترس آفرين و ھيچ آور است
  :ُعادی و رمانتيک زندگی نيز پر از انديشۀ ترس بوده است

ناپذير کوشم چيزی بيان نشدنی را بيان کنم، چيزی توضيحمدام می"
، چيزی که ھايم دارماز چيزی بگويم که در استخوان را توضيح بدھم،
چه بسا اين چيز در اصل ھمان . است پذيرم تجربهھايفقط در استخوان

تسری يافته به  گو شد، ولی ترسیوش گفتست که گاھی دربارهترسی
ترين، ترس، ترسی شديد از ترين و کوچکھمه چيز، ترس از بزرگ
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البته شايد اين ترس فقط ترس نيست، شايد . آوردن يک حرف به زبان
  "شودس میموجب تر ست فراتر از ھر چه کهچيزی

  )به ميلناکافکا، نامه (                                                         
يوزف ک  متھم مجھولی است که نه محکمه و نه وکيل جرمش را 

 ک گمان ميکرد که جامعه و شھر به محکمه تبديل .ميداند و نه خودش
عيت بگونۀ  در واق. ک محکومی است که قاضی را نمی بيند.گشته است

  .کنايی محکمه کنندگان خودرا محکمه ميکنند
رژيم دستنشانده آن نام رسوا  و بدنامی محکمۀ اختصاصی انقالبی 

است که ھزاران ھزار زندانی را به جرم مخالفت با کودتا و اشغال 
شوروی به اشد مجازات يعنی اعدام و حبس ھای طويل محکوم ساخته 

توری خونچکان تره کی و  در دوران ھجده ماھۀ ديکتا.است
 ساختار نظام محاکماتی به شکل نظام )دورۀ اگسا و کام(،امين

گسترده و مشاورپوش و ، دارای ساختارھای محکم،محاکماتی پرچمی
  متشکل نبود به ھمين خاطرست که ھزاران ھزار انسان بدون 

 منفرد يا دسته جمعی سر ،شبانه يا روزانه" طی مراحل محاکماتی " 
لست چھارده ھزاراعدام شدگانی که بوسيلۀ امين (.  ميشدندبه نيست

 ھيچ کدام شان روی ،جالد بديوارھای وزارت داخله آويزان گرديد
محکمه را نديده بودند يا در زير شکنجه جان داده بودند يا بطور دسته 

 و اما در دورۀ )جمعی در زير خاکھای نامعلوم تيرباران شده اند
 پای زندانی به )دورۀ خاد و واد(رمل و نجيب حاکميت پيور روسیِ  کا

 اما چه محکمۀ مسخره و ، ميرسد)محکمۀ اختصاصی انقالبی(محاکمه 
محاکمه ای که از درسينه اش نام ھزاران شھيدی است که !  خونآلودی 

  :بوسيلۀ انگشتان اين محکمه بسوی اعدام  رفته اند



١٥٦ 

 ،ان رسانديمبرای نخستين بار خبر قتل رفقای مانرا به گوش ش" 
فرياد نفرت شان به ھوا برخاست و بسياری کسان آمادۀ کمک شدند و 

 ولی ھنگامی که تعداد .اين ھنگامی بود که صد نفر را قتل عام کردند
 ،قربانيان سر به ھزاران نفر زد و قتل عام را پايانی به چشم نمی آمد
د سکوت ھمه جا را فرا گرفت و دست ھايی که برای کمک پيش می آم

ُ وقتی جنايات بعد وسيعی پيدا کند از نظر ھا پنھان .کمتر و کمتر شد
 ھنگامی که رنج ھا تحمل ناپذير شود آدمی ديگر فرياد را ھا ،می ماند

  )، برتولد برشت١گفتگوی زندان   ("را نمی شنود 
يکطرفه بعد از لحظات " ديالوگ"محکمه با نمايش و اجرای 

نی پايان ميافت و قاضيان حزبی به کوتاھی  به ضرر و محکوميت رندا
حبس و يا اعدام را به ،زندانی محکوم شده بوسيلۀ پارچه ابالغ حکم

"  دلقکان فاسد و ھرزه گمان ھم نميکردند که روزی .بيان ميآوردند
پارچه ھای ابالغ حکم برگشت ميخورد و " انقالب برگشت ناپذير ثور 

م اسپارتاکوس  مانند قيا، سانتی عرض١٤ سانتی طول و ٢٢با 
دربرابر شان می ايستند و سند و فريادی می شوند که جنايات 
سيستماتيک حزب دموکراتيک خلق افغانستان را با تمام ھردم شھيدی 

  . خود بطور مستند تثبيت ميکنند
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کميتۀ بين المللی صليب سرخ بعد از خروج شوروی در زمستان (
اليات اجازۀ ورود يافتند و تنھا  به پلچرخی و زندانھای و١٣٦٧سال 

بيش از بيست ھزار زندانی را در زندان سياسی پلچرخی راجستر 
حضور گسرده و ايله ، حضور شمار بی شمار پارچه ھای ابالغ)کردند

جار جنايات حزبی را نشان ميدھد و اين حضور امکانی را برای 
گان و پژوھشگر  مساعد ميسازد تا الاقل بطور نسبی آمار اعدام شد

  پارچه ھای ابالغزندانيان دوازده ساله ی رژيم پرچمی را برويت
 :بفھمد
 

 تو گويی که قلم  و .تفکر حزب با قضاوت ِ قاضی ادغام ميگردد
 .حنجرۀ قاضی ی انقالبی برای خلق خشونت اختصاص يافته است

حکمی که محکمۀ اختصاصی انقالبی مبنی براعدام يا حبس زندانی 
ً اصال با جرم و جنحه ، لحاظ حقوقی و  عدلی به،صادر می کند
 حکم قاضی يک قضاوت مطلق سياسی است که از .ارتباطی ندارد

 .موضع حزب مقتدر بر دگر انديش و مخالف سياسی صورت می پذيرد
پژوھشگر ميتواند از روی احکامی که بر زندانيان سياسی در درون 

ت ِ آن سلسله محکمۀ اختصاصی انقالبی صادر گرديده است به ماھي
جناياتی پی ببرد که مخالفين سياسی را به حيث اسيران جنگی بسوی 

 .اعدام و حبس ھای طويل برده است
  :در پارچه ھای ابالغ اين واژه ھا حک ميگرديد

دھشت افگن ، قطاع الطريق ، ضد انقالب ، قيام  ، عضو باند ، تو" 
  ... )جازات محکم ، کننده ، فرار از کشور ، مزدورامپرياليسم ، 

مگر روان يکريخت واژه ھا چه چيزی را بيان ميدارند ؟ آيا درين 
کلمات که مانند گلوله و خنجر برخسار شکنجه ديدۀ زندانی رگبار می 
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از نام محکمۀ    عاطفه و احساس انسانی وجود دارد ؟،شوند
اختصاصی انقالبی و از جابجايی کلمات بروی پارچه ھای ابالغ 

 ھای فاسد فقط با چند واژه ای که منجر به انکار و پيداست که قاضی
 بکاربرد اين گونه . آشنا ساخته شده اند،حذف زندانيان ميگردد

 .بيانگر تقديس خود و تسليخ اسيران است" انقالبی نما " اصطالحات 
" از آنجا که عقل و وجدان و نيروی قضاوت ِ قاضيان بوسيلۀ بيگانگان 

توانند در فضای آزاد و غير ديکته شده در  نمی ،گرديده است" توقيف 
از دايره  نمی توانند . قضاوت نمايند،دست و پا بسته" متھمان " مورد 

 قضاوت به انتقام گيری و .ی بيرون بپرندای تنگ قاموس چند واژه ي
  .شکنجه دادن مجدد تبديل ميگردد

 ،نشخوار ميکند" جرم"ی را که محکمۀ حزبی بنام چيز ھاي
ت ساده ترين حق انسانی نمی توان آنرا در يک جامعۀ قرن بادرنظرداش

که ھزاران انسان " جرايمی "  آن سلسله .بيستمی اتھام و جرم ناميد
و پارچه ھای ابالغ حکم  به اتکاء ،بيگناه را به کام مرگ برده است

  :از اين دست بوده استصليب سرخ کارتھای راجسترشدۀ 
  ا عضويت در سازمانھا و  تنظيم ھ– ١
   عضويت در اتحاديۀ محصلين و استادان– ٢
مثل مظاھرات ( شرکت در تظاھرات ضد دولتی و ضد شوروی – ٣

  ) پوھنتون کابل و مکاتب دختران و پسران شھر کابل١٣٥٩
  ) کسبه کاران، مامورين،مراکز تعليمی( شرکت در اعتصابات  – ٤
 ، حوت ھرات٢٤قيام  ( شرکت در قيام مردمی غير مسلحانه – ٥

  )... قيام سوم حوت کابل و،قيام چنداول
چريک و مجاھد مسلح شھری و جبھه ( شرکت در قيام مسلحانه – ٦
  )ای
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اتومات در صف اشرار ( عضو حزب خلقی و پرچمی نشدن – ٧
  )قرار گرفتن

   فرار از عسکری– ٨
   تسليمی سالح و قطعات نظامی به مخالفين – ٩
بی آنکه کارت عضويت ( به مجاھدين نان و آب و پول دادن – ١٠

  )داشته باشی
   توطئه و بدام انداختن ھا بر مبنای خصومت ھای شخصی– ١١

  
 ، شخصيت ھای علمی و تخصصی،ھزاران ھزار انسان روشنفکر

بنام .. . توده ھای مجاھد و آزاده، روحانيون مبارز،شخصيت ھای ملی
  موقف اجتماعی و، گشته اندقطاع الطريق و ضد انقالب تيرباران

درجه بندی سنی و تحصيلی اعدام شدگان را می توان ھم از روی لست 
 بررسی کرد و ھم از روی ،اعداميانی که امين جالد بديوار ھا آويخت

 )دورۀ خلقی ھا(فرامين و مکاتيب بازمانده و نيمۀ سوختۀ اگسا و کام 
 به لحاظ شناخت جنايات حزبی يک سند .طی سيطرۀ ھجده ماھۀ شان

سطرکافی است که از آنطريق اعماق روح و ذھن يک مکتوب يک 
  .  جانيان را بازخوانی کرد

و اما بخاطر فھم کم و کيف اعدام شدگان و محبوس شدگان در دورۀ 
 ، سنی،اجتماعی( اين بخش بندی )دورۀ پرچمی ھا( سالۀ خاد ١٢

 از ، را در حوزۀ اسناد کاغذی و متن) قومی، سياسی، جنسی،تحصيلی
 از روی کتاب ھای راجستر سازی ،کاتيب اعدامروی فرامين و م

، دوسيه )پلچرخی و زندانھای واليات،صدارت(اعداميان در زندانھا 
.. .، پارچه ھای ابالغ حکم محکمه اختصاصی انقالبی،ھای زندانيان

کارت ھای صليب سرخ که در آستانه خروج عساکر شوروی از طرف 
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ده مانده از کاروان کميتۀ بين المللی صليب سرخ به زندانيان زن
 ھمگی می توانند درجۀ خشونت و ضخامت جنايات ، داده شد،اعداميان

  .حزبی را نشان بدھند و انديشۀ جانيان را انديشه شناسی کنند
 به جھانيان ميناليد که ما ١٣٦٦در سال " مصالحۀ ملی "  رژيمک 

يک تا زندانی سياسی نداريم  و اما وقتی که سازمان حقوق بشر ملل 
گالسنوست و پراسترويکا " متحد فھميد که رژيم مزدور باالثر اعالن 

 اينبار آنقدر باالی کله ھای خميدۀ جالدان ِ مصالحه چی ،شاريده است" 
فشار آورد که دروازه ھای زندان را بروی آ سی آر سی گشودند و 

 تلفظ ميکردند سليم سرخکه توده ھای محبوس آنرا صليب سرخ کميتۀ 
 بعد از راجستر شدن بيش از .ن کارت زنده ماندن بخشيدبه زندانيا

 سليم سرخ  ھر ،١٩٨٨بيست ھزار زندانی در زندان پلچرخی در سال 
ماه به پلچرخی می آمد و بزندانيان لوبيا و روغن و گاھی جراب و پتو 

اما سليم سرخ نتوانست به اعداميان بالک اول و دو م کارت .ميداد
 مصالحه چی ھای کاذب و معتاد ،ب سرخ متکی به شواھد صلي،بدھد

 نيز ھمچنان به اعدام مخالفين ١٣٦٧ بعد از سال ،به خون بنی آدم
 اين وييچ کارملبوريس  فرار ارتش شوروی بقول .خويش ادامه داده اند

 باعث آن شد تا بخاطر ،يگانه تکيه گاه حزب دموکراتيک خلق
يش از عقل خود خاد مجبور شود بيشتر از پ،جلوگيری از سقوط عاجل

   .کار بکشد
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١٥٠٥٥  
  ١٩٨٨شمارۀ زندانی در بالک دوم پلچرخی در             

  
 ھر زندانی بعد از شکنجه ھای الاقل چند ،مطابق فورمولۀ مشاورين

 جايی که کريم .ماھه بسوی محکمۀ اختصاصی انقالبی پرتاب ميگردد
 حشمت شادان اين عضو عاليرتبۀ پرچمی به حيث قاضی القضات و

"  در زير عبارۀ ،کيھانی عضو عالی مقام پرچم به حيث لوی څارنوال
قاضی (. در ميان رگبار قھقه ھا شصت ميماندند" اشد مجازات 

 بعد از اجرای ١٣٧١القضات محکمۀ اختصاصی انقالبی در ثور 
کشته می شود و لوی " تنظيمھا " رسمی مراسم تسليمی دولت به 
 بعد از آنکه ١٩٩٥قالبی نيزدر سال څارنوال محکمۀ اختصاصی ان

 در ھالند دست به ،بجرم جنايتکاربودن از کانادا اخراج ميگردد
  .)خودکشی ميزند

محکمۀ اختصاصی انقالبی از نامش پيداست که يک ساختار حزبی 
برای دفاع از کودتا و ،بوده و در زير نظارت مشاورين شوروی
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 محکمۀ .اد گرديده بودشوروی و سرکوب نظام مند مخالفين سياسی ايج
اختصاصی انقالبی از ھيرارشی ابتدائيه و مرافعه و تميز گريزان بود 

 بايدرا " عناصر ضد انقالب و ضد شوروی " داشت که  باور مطلق و 
 زندانی پيش از آنکه .نابود کرد، يکباره و انقالبی،با برخورد فيصله کن

م اش نوشته و در اطاق ھای محکمه ظاھر ميگرديد پارچۀ ابالغ حک
  .آماده بود

در يک مکالمۀ يکطرفه و نمايشی در فضای " متھم " و څارنوال 
 وقوع دعوا و دفاع با ،ضيق و اھانت باری ظاھر ميگردند که درآن

صالحيت زبانی څارنوال و معصوميت در خاموشی زندانی اتفاق می 
مقتدری است که با /ِ موجود ناتوان ، څارنوال درين تقابل.افتد
 زندانی که از .برده به ستيژ دعوی می آيد/ سکورس خيالی اربابدي

ھويت و شخصيتش مورد انکار و تاراج قرار گرفته ،آغاز گرفتاری
است اينک بار دگر څارنوال قرمز چشم بر مبنای نفی نخستين به نفی 

څارنوال در .  ثانی اش که فيصله کن و محاکماتی ست اقدام ميکند
ی که در اطاقھای " دوسيۀ قطور "ا بر اساس  زندانی ر،جريان محکمه

شکنجه سربسر گشته است  با کلماتی مورد سرکوب و انکار قرار 
 ديکته شدگی  و برخورد توطئه آميز و ،ميدھد که ھمۀ شان  بار حزبی
 بکاربرد برخی از اصطالحات از سوی .سازمانيافته را بيان ميدارند

انفجار آن ھذياناتی ميماند څارنوال در فضای بستۀ محکمه به شليک و 
 کلماتی که .که از سنگر يک انسان ناتوان و سلطه جو جاری گردد

 مخالفين خود اختراع ناميدنرژيم کودتا از شام اوليۀ خود آنرا برای 
 ،بی شرف، کثيف، باسمچ، مزدور امپرياليسم، خائن،اشرار :کرده بود
 ،ت افگن دھش، ضد شوروی، قطاع الطريق، ضد انقالب،جنايتکار
اينھا طومار بھم پيوستۀ کلماتی استند که څارنوال با استفاده .. .،مرتجع
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از آنھا زندانی شکنجه شده را به حيث يک انسانی که در دنيای شرافت 
 به زير ميز ھای قضاوت در برابر ، ھيچ چيز ندارد،و انديشه و ھستی
  .  پرتاب ميکند" رفقای قضات " زيکزاگ چشمان 
شکنجه گاه نامره يی  و مۀ اختصاصی انقالبی څارنوالی محک

 درينجا باصالحيت ترين مقامات .ھشيارحزب دموکراتيک خلق است
" حزبی در رأس کارھا تعبيه شده اند تا بتوانند با ھزار و يک نيرنگ 

  . عقايد مخالفين سياسی را بصوب محکوميت  ببرند،"تيوريک 
با پيشداوری و اين څارنوال حزبی مؤظف است که برضد ھر زندانی 

ضد انقالب و قطاع " پندار که مخالف سياسی بالذات و فی نفسه 
ھر صورت دعوا . ترتيب کندصورت دعوا  چيزی بنام ،است" الطريق 

 متکی به منافع رژيم مزدور ،صرف نظر از موقعيت و دوسيۀ زندانی
 حسب معمول بطور قراردادی نکات زيرين را دربر ،و شوروی

   :ميگيرد
  مهمقد

  داليل الزام
    نتيجه گيری

 نحوۀ . صورت دعوا در ساختار يک بيانيۀ حزبی ارايه ميشودمقدمۀ
چيدن کلمات مطابق معمول مملو از تحقير زندانی و سرشار از 

 انقالب برگشت ناپذير تا ليسيدن تأييد درين سطر ھا از .ترساندن ھاست
 با لحن تند و ُکفش ھای سرخ انترناسيونالستی درفشانی ميگردد، کالم

ديدگاه ھای مخالفين بطور کل و سازمان و انکار ھجوم آور بسوی 
بخش خونين داليل الزام اتھام مورد نظر بطور خاص پيش ميرود 

 ، درين قسمت حروف با ارقام  پيوند ميخورند.صورت دعواست
څارنوال تالش ميکند تا از آن ماده ھای مجازاتی کاربگيرد که زندانی 
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 ھيچ زندانی پيدا نخواھد شد . محکوم کندحبس طويل و يا اعدامرا به 
که در صورت دعوای خود به فقره ھای تکاندھنده و مواد مرگ آفرين 

لگد آخر است که بر زير زنخ زندانی نتيجه گيری   .برنخورده باشد
 سرود دعوا ، څارنوال مانند مدحيه سرايان صله خواه.گردد حواله می

والنی شدن عمر حزب و جمھوری را با ھورای خير برای ط
  .دموکراتيک خلق و ھمچنان بخاطر سرسالمتی شوروی به پايان ميبرد

 ، در زير سقف محکمۀ انقالبی اختصاصی تنھای تنھاستزندانی
 ترسی که کافکا .يگانه ھمدم زندانی ترس و ابھام و اضظرابات است

ی آنرا به حيث يک روايت روشن تا سرحد تسر" محاکمه "در رمان 
 زندانی در . به بيان آورده است،يافتن در ھمۀ جوانب ھستی انسان

 نه .محکمۀ حزب د غا نه وکيل مدافع دارد و نه دفاعيۀ رسا و مدون
شانس مکالمه برای دفاع از ھويت و شرافت شخصی و جمعی دارد نه 
 .امکان عصيان و اعتراض در برابر اقتدار قاضييان فاسد و ھرزه

يرة المعارف درخشان به فقدان واژه درگير زندانی در درون دا
البته .(ُزندانی با تمام پربودگی متعالی خويش خالی خالی است.است

گواھی بايد داد که آدمھای ويژه ای بوده اند که در جريان محکمۀ 
فرمايشی با حنجرۀ تکاندھنده ای در برابر کودتا و اشغال شوروی از 

 )نانه و روشن کرده اندھويت خود و مقاوت برحق مردم دفاع جا
زندانی حق دارد که تحقير و اھانت بشنود اما بی آنکه به حيث يک 
 ،موجود زنده عکس العمل بالمثل نشان بدھد با سکوت خود تصوير

 زندانی .ًلحن و معنای واژه ھا را جبرا به خاطره و ناخودآگاه بسپارد
نمی  ،مه زندانی در جريان محک.حق شنيدن دارد اما حق گفتن ندارد

محکمۀ قاضی   .گويم که حق خنده که حتا حق گريه کردن را ندارد
 صدايی که از جايگاه برچه .اختصاصی انقالبی يک روايت معظم است
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 قاضی حزبی نه . از تکيه بر زرادخانۀ کرملن باال می شود،و قمچين
از روی درد و زخمھای زندانی که از موج ِ نمک بر زندانی قضاوت 

 قضات خود زندانی موضوع قضاوت نيست بل انديشۀ برای .ميکند
 قضاوت نه بر مبنای اوراق .مقاومت ِ عمومی مردم مورد داوری است

تحقير و اھانت څارنوال و سفارشات ،تحقيق که بر شالودۀ تھمت
 متکی به اراده و ، امضاء برای اعدام و حبس.مستنطق شکل ميگيرد

رد بلکه برمبنای شخصيت مستقل و حقوقی قاضی صورت نمی پذي
  .منافع و مصلحت حزب و شوروی عملی ميگردد

 بين زندانی و دولت حزبی جانب حزب ،محکمۀ اختصاصی انقالبی
برمحور  باسمچ پنداری و " توقيف شده "را ميگيرد و برخوردش با 
فورموله بندی " با انقالب يا ضد انقالب " معيار غلط و تباھی آفرين يا 

 .ع احکام مطلق و ديکته شده نفس ميکشدمحکمه در مرب. ميگردد
در واقعيت ،محاکمه ی دست نشانده با بخشيدن اشد مجازات به زندانيان
  .امر خودرا به اشد مجازات و موضوع داوری تبديل ميکند

 آن مقوله ی لرزاننده ای است که جنايتکاران محکمۀ انقالبی توقيف
"  ابالغ حکم پارچۀ"اختصاصی آنرا با ساده لوحی و شناعت بروی 

   :حک ميکنند
به جرم قطاع الطريقی و ضديت با انقالب مطابق .. .ولد.. .تو" 
عبارۀ اشد " به اشد مجازات يعنی اعدام محکوم به جزا ميباشيد.. .فقرۀ

 بيانگر تداوم  سيستماتيک جنايت است که  بعد از شکنجه ھا ،مجازات
اعف يعنی  در محکمه ی حزبی به جنايت مض،و انتظارات دردآور
 مقولۀ توقيف درآن واحد دومعنای متفاوت را القاء .اعدام  تبديل ميگردد

زندانی  و يکی متوقف جسم  يکی بسته کردن و شکنجه نمودن .ميکند
 يکی به توقف واداشتن اجباری ،شدن عقل و عاطفۀ قاضی و څارنوال
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رشد زندانی و يکی متوقف شدن خودبخودی وجدان  حزب دموکراتيک 
   .خلق

 خود گواه چاکری ، محکمه که ابزار نمايشی سرکوب مخالفين است
 حماقت بخاطر صادر کردن حکم اعدام .و ژرفنای حماقت حزبی است

و حبس زندانيان و چاکری بخاطری که اين کشتار و محبوس کردن در 
 حزب دموکراتيک .زير استبداد و منافع شوروی صورت می پذيرد

روسھا بروی اجساد شھيدن به آبھای گرم خلق سر افغانھا را ميبرد تا 
 فاصلۀ موجود ميان شھيدان و قاضی ھا و څارنوال ھای ازخود .برسد

 اينان که .بيگانه و مزدور يک جھيل خون و يک اقيانوس خاطره است
زندگی ميليون ھا انسان آزاده و عدالت خواه را متوقف ساخته اند نمی 

که تره کی در ماسک دانند که زندگی خودشان از ھمان آوانی 
ميخاييلويچ تره کانوف و شاه شجاع قرمز در نقاب بوريس کارلوييچ 

 عقل و عاطفۀ شان متوقف گرديده است و عقل ،مستحيل شده بودند
  . پيروان را نيز بسوی توقيف برده اند

برای نسل ھای آينده بسيار جالب اما تکاندھنده خواھد بود که چگونه 
ضييان تحصيليافته و نکتايی پوش  ھمه روزه امکان پيدا ميکند که قا

روح زندانيان را شکنجه کنند و تن ھای زخمدار شانرا به اعدام ھای 
شبانگاھی سوق دھند ؟ چگونه ممکن می شود که حزبی ھای سويتست 
که از استقرار سوسياليسم دم ميزنند اما ھمه روزه در زير سقف محاکم 

را ساطور ميزنند ؟ چگونه بروی تخته ھای قضاوت گوشت بنی آدم 
برای خود حق ميدادند که مخالفين توقيف شدۀ خودرا بيرحمانه 

 ساله تا ١٣تيرباران نمايند ؟ چگونه عقل قبول کند که از طفل 
  !را به اشد مجازات محکوم کرده اندپيرمردان ھشتاد ساله 

  :  روانکاون خواھند پرسيد
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 حکم اعدام  در ذھن پرچمی و خلقی چه ميگذشت ھنگامی که
انسان يک موجود سياسی و   ھزاران انسان را امضاء ميکردند ؟

 انسان يک .اجتماعی است و خودرا در رابطه با ديگران  معنا ميبخشد
 اما سؤال پيش می آيد که باال . متحول و رشد يابنده است،موجود عاشق

 بی عاطفه و بی عقل ،نشينان محکمۀ اختصاصی انقالبی که اينقدر قسی
وده اند چرا خاطرۀ شير مادر  و تنفس اکسيژن افغانی را با نگاه شرم ب

ُآميز عق نميزنند ؟  دلقکان تاالر عدالت ھيچگاھی زمينه نيافتند که در 
 طرز ديد و تپش قلب شانرا با چشمھای جاودانه و ،دورۀ اعدام کردن ھا

مگر قاضييان و  . قلب ھای ھميشه ايستادۀ جانباختگان صيقل بزنند
ارنواالن محکمۀ اختصاصی انقالبی ھمۀ شان مانند مستنطقين اگسا و څ

 در جنون و ساديسم شناور بودند که تشنگی شان از کشتار ،کام و خاد
انسان اين سرزمين سيراب نمی شد ؟ که وجدان شان از حجم بزرگ 

 پرچمی و خلقی از پيلوتتباھی و خون تکان نمی خورد ؟  اگر يک 
فاع بر فرق مردم بم ميريخت و دھکده را به تل مسافۀ دور و پر ارت
 نه شھيد پيلوت را مش شناخت و نه پيلوت ،خاکستر تبديل ميکرد

 برای پيلوت حزبی امر شده که ،ميفھميد که چه کسی را نابود ميسازد
جاندار را بی جان بسازد و او اين عمل را با چشم ھای بسته و وجدان 

خلقی و  و قاضی و  څارنوال مستنطقودکايی انجام ميدھد و اما 
پرچمی با دست ھا و چشمھا و انگشت ھای خودشان شکنجه و کشتن 

 در آسمان  خدا جنايات  . مينويسند و تطبيق ميکنند،انسان را می بينند
ِسازمانيافتۀ حزبی بطريق غير تن به تن اعمال ميگردد و در فرش 

ری از جنايات ت" عقالنی " قالينی و سمنتی تاالرھا و اتاق ھا نوع 
 پيلوت قلب و خانۀ توده ھا را ويران ميکند .حزبی تطبيق ميگردد
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 خانه و قلب گلچين شدگان ،درحالی که مستنطق و قاضی و  څارنوال
  . را منھدم ميسازد

 موجوديت و موضوعيت ،ما اکنون در موقف پرسش ھای عديده ايم
بل پرسشی  ما پرسشی برای پاسخ ھا نيستيم .مبھم ما پرسيده می شود
 اگر بگوييم که نبود انديشۀ مستقل و فقدان درست .در درون پرسشھا ييم

 شيفتگی به ، حزبيت و شورويت، چاکرمنشی و سلطه خواھی،انديشيدن
 ويژگيھايی بوده که برچه داران تانکسوار و کودتاچی ،ثروت و شھرت

 ھنوز پاسخ ،را بسوی جنايات متنوع و سيستماتيک حزبی برده است
ه ايم بل سؤال ھا را مشخص ساخته ايم و يا بکالم دگر به نداد

 پاسخ ھا از ميان ديالوگ ھا سر .صورتبندی پرسشھا دست زده ايم
ميکشند از ميان گفتگوھا و گفتارھايی که در فحوای متن و 

 متنی که پرسش و پاسخ خودرا يگانه سازی و .نوشتارسرازير باشند
  .ر انديشۀ ديگران صيقل بزند خودرا بشکند و د،مرجع پنداری نکند

ً پيش از آنکه جسما ،آيا قاضييان و څارنواالن حزب دموکراتيک خلق

  بميرند به لحاظ عقلی و عاطفی مرده بودند ؟
  

بايست پس از مرگ وجدان شان به حيات آيا اين شرم است که می"
 "خود ادامه دھد  ؟ 
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 را که قرارست بعنوان  يکی از صورتبندی ھا و روايت ھای بحثی
 ھنوز غبارشک و فرامــــوشی ،درآيدمتـنی جنايت شناسی به پرسش 

 موضـــوع مطروحه پيش از آنکه ،ُبر پرســـانگی اش سايه افگنده است
وشنفکر به  روايت ھای کوچک و تأويل ھای متکثر تجزيه به وسيلۀ ر

 به صوب منسوخيت و سکوت ِ سرکاری شده  ،و معنا گردانی شود
  .پرتاب گرديده است

 به ،به متن درآوردن پرسش جنايت ِ حزبی ودولتی در افغانستان
 در ازدحام عمل ھای خونباراجتماعی ،دليل تناوب بال انقطاع  جنايات

 ، تعديل کرده است،ودرا در پردۀ غفلت و تغافل عارفانهمعنای واقعی خ
 پيش از ورود به ،بيدار سازی معانی و شکستن ســــــاختار جنايت

 و انتشار آن )ملی يا الھه يی( جزايی -معرکه ھای صرفن حقوقی 
 به رويارويی پژوھشی وبه انقياد درآوردن  ،بســـوی تنبيه و کيفر

  .ندی شده  ضرورت داردواژگان در نوشتار ھای رده ب
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"  من ِ کلی تر" چندپارچۀ جانی که خود را در " من  ِ" برای کشف ِ 
ً ضرورتا به انديشه شکافی  من ِ ايده ،يعنی من ِ حزبی  تعريف ميکند

 برای درک  ذات ِ فکری جنايت  در . رو بياوريم،آل شده اش
نديشۀ جانی  الزم است که شتر ديوانۀ جنايت را که آواز و ا،افغانستان

ُبر پشت آن سوار ِ سواران مانده است و نمی گذارد که شتر ديوانه 
 جـــانی در ،بجای قمچين وعلف با عقل رشد يابنده و نقاد، اھلی گردد

فضـــــای مجھول جنايت  مانند ستاره ھای  پرشدار ياقوت و الجوردی 
ل ميدرخشد و بر تداوم جنايت نقطۀ پايان گذاشتن را مخدوش و مخت

متن نويسانی  وجود دارند که از چارسوی متفاوت به انديشه و   .ميکند
عمل جنايت می نگرند،  به منظــــور مرض شناسی و علت شناسی آن 

 از ،دست به تآليف ميزنند تا گفتمان و پرسش جنايت را در افغانستان
 از سکوتی که جنايات حزبی را بسوی  ،منسوخيت سرکاری و اجباری

اين تأليف ھا اگر در يک شبکۀ .  نجات ببخشــــند،بردفراموشی مي
،  )به لحاظ نگاه و صدا( اما متفاوت  )به لحاظ فھم حقيقت(ھمسو 

 می شود ،ابژگی ِ حقيقت را در سوژگی  وسواس به تعويق نيندازند
  .گفت که به ترکيبی از تبارشنــــاسی جنايت نزديک گشته ايم

غير ھســـــتريک و موقعيت تاريخی مؤلف و ذخيره ھای 
ھســــــتری نويسنده است که صورتبندی اين گفتمان  ناپخته را بر 

 رنگ ،ِمبنای وضعيت ِ اپيستمه ھا و موقعيت ھا و عواطف رنگارنگ
 اگــر ، سالخی شتر ديوانه و قمچين دار ان گردنه و گلخانه.می بخشد

ند از ميتواند از جانب برخی از مؤلفين راھگشا باشد ھمچنان ميتوا
جانب عده ای از پرپره نويسان  گرھی باشد بر کورگره ھای غفلت زا 

  .و فراموشی آفرين
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موضوع وقتی به لحاظ تحقيقی موضوعيت خودرا در قلمـــرو برخی 
  که از يکسو جانيان ِ متفکر نما دم را غنيمت ،از ايده ھا کمرنگ ميکند

وز درين مرحله ھن(عذاب جسمانی  بخاطر نجات دايمـــــی از ،دانسته
که نوعی ازبيداری در برابر گناه  ھای پسزده شده در عذاب وجدان 

 به ،)من ِ مجھول جانی ِ حزبی ست در علن پديدارگشايی ندارد
 سياھۀ ابھام بپاشند و از ، با قلم،سرنوشت ِ مستعار جنايات سامانيافته

 بشمول  کلک ھای بريده ی ملل خارجی و داخلیسوی ديگر ســرکار 
درعصر (ِ انگشت ھای شانرا بروی ريگھای زرين ِ سرمايه ،تحدم

  .  ، آفتاب ِ ننگ و شرمندگی بدھند)جھانی کردن جنايت وجھالت
چون بحث ما درين نوشتار به جنايات سامانيافته در دورۀ خلقی ھا و 
پرچمی ھا معطــــوف است، ھمانگونه که ديگران پرسيده اند من نيز 

يروی سياسی و کميتۀ مرکزی و فکر سازان اعضای بميپرسم که چرا 
در مورد جنايات ھجده ماھه و خاد  و شکنجه گــــران اگسا و کام

 حاکميت  ھای جنايی  خود که )پرچمی( و دوازده ساله )خلقی(
 چيزی ،ســـرآغاز يک تباھـــی بزرگ در ربع آخر قرن بيستم  است

ی واقعيت نزديک نمی گويند چيزی که به ساختار سازی و شالوده افگن
گپ   باشد و گـره ھـای فکری معضلۀ جنايت را باز و تفسيرکند  ؟

 آنان ميدانند که چندين ھزار انسان بيگناه را بوسيلۀ ،روشن است
دستھای حزبی در کـجا ی پوليــــــگون پلچرخی و خندق ھای واليات 
 دفن کرده اند ؟  آنان ميدانند که لست ھای امضاء دار ھزاران ھزار
شھيد نامدار و گمنام اين سرزمين در کجای تاقچه ھا و گاوصندوقھای 
حزب پنھان است و افشای آن چه معانی تازه ای را در زير ديکتاتوری 

  .   پرچمی بيان ميکند–خلقی 
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علوم روانی در بارۀ جنايت وچگونگی ميکانيسم گناه و فرايند 
 وقوع جنايت اعترافات جانی به اين باور نزديک شده است که  اصلن

در فرد يا جمع به اين دليل صورت می پذيرد که جانی از کارھايی که 
جنايت  شده است و با انجام تــھی ، و خوشبختی ميافــــــريندعشق

 جانی از احساس  گناه در .ازاحساس تسکين روانی برخوردار ميگردد
  است و لی از منشأ  غبار گرفتۀ آن  درزير  يک فشــــار مجھولرنج

 با انجام دادن عمل پی عمل يعنی جنايت پی جنايت از ،بی خبر ميماند
اين فشار مجھول کاسته می شود زيرا برای احساس فوق الذکر علتی 

 در )حاکم( اولــی چــــون خلــــقی  و پرچمی .ظاھری فراھـــم ميکند
 زير ، خلق تبعيد و ويرانی،لحظات خلق ِ  پوليگونھا و گــورھای خندقی

 ، سوسياليسم،ثور شکوھمند  انقالب ادراک ناشده و انتزاعینام
 را گناه در سيستم آگاه خود احساس گناه نمی کند و ،...انترناسيوناليسم

 مغفول پس ميزند و در تســــکين ِ )من ِ تاريک و نمادين(به درون ِ  
 ، وجدان که ترس از گناه است. ھوراکشان غرق ميگردد،دروغيـن

 در کنار يک ترس موھوم و ،احل خشونت و تھاجمحزبی  را در مر
ناشناخته قرار ميدھد ولی ھمواره تضاد فاحشـــــی ميان اعمال تبھکار 

 وجود خودرا حفظ ميکند و در خلقی و پرچمی ،ھای منقسمه" من " و 
 يعنی بعد از شکست ِ مضحکانه است که در خلوت )محکوم( دومـــی

  .درون به انفجار مسکوت ميرسد
 داوری علنی ،تست شکست خورده به حيث چھرۀ ھزار گسترهسوي

 چھره و حق تک ،خودرا پنـــھان ميکند و خودرا مانند دوران قدرت
 اعــــــتراف به گناه نکردن و در درون فرکسيون .بجانب نشان ميدھد

 حزبی پاشيده  آرمان را در قرن بيست و ،قبيله کردار خويش ماندن
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نمی انديشم " گاری و سنگک شدنِ  مبتنی بر يکم در موقعيت ِ مطلق ان
  . نگه ميدارد" پس شکوھمند و برگشت ناپذيرھستم 

تا ھنوز طی اين سی سالی که از وقوع جنايات سازمانيافتۀ  تره کی 
 کودتا چيان و کی جی بی ، نجيب ميـــــگذرد– کارمل ، امين–

آدم !  د کننعلت شناسی  را  گناه وجنايتزادگانش  نتوانسته اند که 
 فرمان اعدام ، شکنجه ميکند،مستی که بر مبنای انديشه و ذوق حزبی

 بوت ھای ، مخالف را با دشمن انگاری انکار ميکند،را امضا ميکند
نه تنھا که احساس  غم نمی کند که لذت .. .،بيگانه را برس ميکند

 ، و ھمين آدم جانی در موقعی که موقف اجرايی را از کف ميدھد.ميبرد
 ،آنکه درک می کند که دچار بحران انديشه و اختالل روانی استبا 

اين موقعيت انـفعـــالی  به .ذھن و پيکرش بسوی حقيقت کشيده نمی شود
 را ناخوشی و لذتمقوله ھا و درد ھــــــايی  ارتباط ميگيرد که مفاھيم  

 پرچمی در –خلقی .  در حوزۀ پساشکستۀ روان جانی معرفی ميکند
 سوار است و کمبودی ھای پيشاقدرت را لذت  بر يابوی مرحلۀ قدرت

 روانی در عظيم به حيث انرژی ميلبيرون ميريزد وجبران ميکند و 
لذت خواھی ِ قمچين مدار بصورت ساديسم سياسی به عرصۀ عمل می 

 چرچمی در مرحلۀ زوال قدرت دردرون خاطرات – خلقی .آيد
 ريش ،چنـــــگ بروت  خلقی  .سھمگين از خاطره ھا انتقام ميکشد

مزمن و مضاعف می شود  ناخوشی و سرخوردگیميگذارد ودچار 
 ھای ذخيره  لذت تسبيح ميگيرد، پکول می پوشد و،پرچمی ريش تراش

ميتوان اين از دست دادن .   تبديل ميکندغصهشده را به سرخوردگی و 
درين مرحله .   نيز تعبير کردعزاداریقلمرو جنايت آفرينی را به 

 بجای قرت کردن و خاييدن توته ھـــای )ۀ سرخوردگی و ناخوشیدور(
 که روزگاری با آن لذتمندانه تخليه ی ،اشـــــرا ر و ضد ِ انقالب
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 حـــــاال اورا به ضد خود يعنی  در ، روانی ميگرديد–ايديولوژيک 
من ِ "  ديــروز لذت را در .گنداب مازوخيسم سيــاسی سرازير می کند

"  ناخـــوشی را دفعميکرد و امروز " طبقاتی "  آل جاھل و ايده" 
 ديروز لذت را در مبارزۀ ضد دينی و ضد فيودلی به .ميکند" قومی 

.   امروز آنرا تنظيمی وطالبی و بورژوايی ميکند،چنگ ميگرفت
در خلقی و ) خاصتن غريزۀ تخريب و تجاوز(چـــون غريزه ھـا 

ت و به حيث نيروھای پرچمی ھنوز در سطح غريزه باقی مانده اس
 بنابرين حزب شکست ، صيقل شده و انسانی تر تکامل نکرده اند،برتر

خورده را بطور مجھول  و ناشناخته در دايرۀ مازوخيســـم جمعی و 
  زندانی ِ ذھنی ساخته و توان علت شناختی ،فردی و عذاب وجـــدان

من   .تجنايت و نيروی آگاھانۀ اعتراف  به گناه را از وی گرفته اس
تفاله شدھۀ حزبی که يک ساختار ضربت خوردۀ روانی ست بالذات  
مانند ھر من ديگری  در سدد رفع ناراحتی ھا و عذاب ھاست و ھنوز 

 نشان ميدھد که ١٩٩٢ تجربۀ بعد از .ھم بسوی لذت يابی کشش دارد
 به ھر شکلی که ،سران  قطعات متالشی شدۀ حزب دموکراتيک خلق

ش داشته اند و ھنوز ھم تالش دارند که خودرا  تال،ممکن بوده است
 اين ھـــم .مانند پينۀ اضافی  در لباس ھای خارجی و داخلی بچسپانند

عامل ديگری ست که جانی را در تنور تکانه ھای غرايز به  سکوت و 
  .حالت انفعالی ســــــوق ميدھد

به ( به جرم سازمانيافتۀ خويش  شھادت نمی دھند رھبراننه تنھا 
بل با توليد ِ ھورا ھای دبل راجستری )  گناه ِ حزبی  اعتراف نمی کنند

می خواھند تجارب خونين وناگفتۀ خويش را بازناشده به نسل 
 نوشته ھا يی که تا ھنوز از انگشـــــتان ،نگونبخت ِ آينده  انتقال بدھند

 به علت توضيح واضحات شان به ،خونين  جانيان حزبی چکيده است
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 چندان نمی توانند به حيث يک متن ،شان از افشای جناياتعلت گريز 
 موسيچه نمايی خود .صميمی و صادق بدرد پژوھش ھای جدی بخورند

 مطالبی ست که اين پرپره ھا و سيلی ،و گرگ نمايی رقبای حزبی
 ديروز از نوشتن .کوبی ھا در امکانات محدود غريزی منفجر ميکند

 با ،دند امروز با سکوت و نانوشتنلذت ميبر.. .فرامين و اعالميه ھا
 خود را در خاطرات لذت ھای شاريده  به ،انکار نوشته ھای گذشته

  . درجۀ صفر نگارش پايين می آورند
پديدۀ مجرد و يا فرديت يافتگی  "  خلـقی"  مقوله ،در بحث من

 بل تجمع اجزاست که ،مستــــــقل و يا جسمانيت ِ باديه نشين نيست
 ،ھذيان ايديولوژيک ،نينديشيدن از ترکيب ، حکمرانیًعمدتا در دورۀ

 دنباله روی ساده و ،مــزدور منشی سويتستی،اختالل شخصيت
 ويژه گيھای شمرده . تشــــــکيل يافته است، خشونت باوری،مشکوک

شده در واقع دستـــگاه روانی حزب ِ متعلق به خلـــقی را ميسازد و 
 باری را بدوش ميکشد که خـلقیدرين نوشتار واژۀ چار ھجايی 

  .محمـولۀ آن از خصـــوصيات فوق الذکر تشکيل يافته است
 بربريتی .است" ديکتاتوری خلقی "  بطور نمادين  معرف ِ  ،خلقی

  . جاھليت خلقی شده را بيان ميدارد،که از اين ديکتاتوی بيرون ميريزد
که خلقی  جريانات اتفاق افتاده ايست ، جــاھليـت، بربريت،ديکتاتوری

  .بودگی  را به اسطورۀ جنايت تبديل می کند
 ترکيب خصوصياتی . نيز نام مجرد ومست ِ شھرنشين نيستپرچمی

 ، نينديشيدن.است که از درون زندگی حزبی درآن ريخته شده است
شاخصه .. .، اختالل روانی، خشونت باوری،  چپ نمايی،چاکرمنشی

  .مزدور تعريف ميکندھای التزامی يک پرچمی را در دورۀ حاکميت 
کرکتر فکری پرچمی را کرکتر مزدورمنشی و کرکتر خشونت باوری 
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 ، خودرا به بيگانه وابسته ديدن و به آن فخر کردن،اش شکل ميبخشد
 برای دفاع از ھيچی و پوچی اشغال ،اين از يکطرف و از سوی ديگر

 است که حاکميت پرچم را به يکی از خشن ترين )مرحلۀ تکاملی(
   .اتوری ھای قرن تبديل ميکندديکت

 عضو  است که روان حزبی  در روان فردی  ته –درمعادلۀ حزب 
 فرايند اين ته نشينی به صورت ديالوگ و آگـــاھی اتفاق ،نشين می شود

  . برده نگری  و آگاھی کاذب فلتر ميگردد،نمی افتد بل به شکل دستور
 است  طیشـــــــر  يک رابطۀ،رابطه بين عضو و رھبری حزب

 کودتا و اشغال را انقالب و سوسياليسم ،چون رھبری جاھل و نينديشنده
 به سؤال و گفتگو بدون طرح ،ناميده است ھر عضو ولو پاکترين  آن

 رابطه بين صفوف و .پذيرش ھر چيز و ھر فرمان محکوم ميماند
 خودرا در ميکانيزم ارباب ،رھبری به لحاظ  ساختار واقعی تشکيالتی

 ،محکوم/  حاکم ،مشوره گير/  مشاور ،اتباع/  سلطنت ،رعيت/ 
نشان .. .دبل نوکر/  مزدور ،خاد/  کی جی بی ،پايين نشين/ باالنشين 

 ، پلميک، يخن گرفتن، ديالوگ، سؤال، درين حزب فرايند ِ نقد.ميھد
از اساسات ممنوعه حزبی بشمار .. . انتقاد از خود، بازخواست،کنگره

 مرئی ،ً گوشۀ حزب خاصتا بعد از فاجعۀ ثورميرفته است  و در ھيچ
 عضو بدون آگاھی از وقوع فاجعۀ ثور، بدون آگاھی .االجرا نبوده است

، بدون آگاھی از "سيد مامد و بچۀ شيراغا و تورپيکی و قادر" از عقل 
 بدون درک نقش کی جی بی و جی آر يو در ،رھبران کی جی بی شده

 خالصه که صفوف ،اسيونالستی بدون فھم تجاوزعساکر انترن،کودتا
 مکلف شده است که ،حزبی بدون درک زدوبند ھای رھبران با روسھا

بخاطرکودتای اتفاق افتيدۀ ثوربه خاطر ارتشی که به افغانستان تجاوز 
 جايی که ، در مقابل دساتير و فرامين حزبی. دفاع نمايد،کرده است
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ل دستور  عضو مانند يک عسکر در مقاب،تفکر و پرسش الزم است
 ھر واژه و عباره ای که از سرنای . ھورا ی جاھالنه ميکشد،نظامی

ُنوابغ جنايت پف می شود بايد بدون تأمل از ســــــوی صفوف 
 انکار مخالفين و نابودی مخالفين را بی کم و .گوسفندی پذيرفته شود

 بفرمان رھبران و مشاوران  به اتکای شوروی  به .کاست می پذيرد
 عضو .کشانده می شود" ـــــرار وضد انقالب وآل يحيی اشـ" جنگ  

 دشمن تراشی ھای احمقانه را بدون ادراک ،حزب دموکراتيک خلق
ُتيوريک و حس و عاطفۀ انسانی  چشم پت می پذيرد و حاضر می شود 

انقالب شکوھمند ثور و مرحلۀ نوين و تکاملی آن " برای ادامه و حفظ  
لقمۀ دھان نا دانسته ب برود وخودرا به جنگ ِ اشرار و ضد انقال" 

.   تپۀ مرنجان را سبک و تپۀ شھدا را سنگين کند،سازد،توپ شوروی
بمعنای آن نيست که گوسفندی شدن و اتباعی شدن اعضاء فرايند ِ 

  پرده ھا را ميديدند و مستقالنه  گپ - عضو آزمايشی و اصلی آن زير
 از ،ط بين عضو و حزب در معادلۀ رواب،ھا و راز ھا را می فھميد ند

 فرمول قمچين و ، فورمولۀ  اسپ ِ گادی جريان ميابد و از باال،پايين
   .گاديوان به شيوۀ ترويج بردگی تطبيق ميگردد

موقف پايين عبارت از فردی است که با   در منــــــظره ،حزبی
 خودرا دربست در خدمت جانيان باال  شرطی  وگنگھورا کشيدن ھای 

نمايش غليظی از وابستگی را قالب بندی می کنند، قرار نشين  که خود 
 .ميدھد و در تطبيق جنايات سيستماتيک حزبی نقش برده وار ايفا ميکند

فردی را  نشان ميدھد  که غريزه و  ،ســازندۀ فـکرو حزبی در نمای 
ذھنيت تخريب را مزدورمنشانه به صــــورت سازماندھی جنايت  به 

  .  تبديل ميکند دستور و فرمان ،تصميم
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 به حيث سربازپشکی، مورد استعمال ،عضو بی تفکروساده خيال
 جايی را در موقف ، در جغرافيای بزرگ جنايت،قرار داده می شود

 . اشغال ميکند،تولی قبرکن و غند ضربه و لوای اعدامچی و رگبار
عواملـی را ،نبود آگاھی  سالم در امتزاج با پسزدگی ھای شخصيتی

 پرچمی رده ھـــــــای پايين  را،  که به شکل - که خلقی نشان ميدھند
  سرگردان خوشی و لذتانفجاری و غير مترقبه در آرزوی رسـيدن به 

    .جنايت جان شويی بدھدقرمزين   در چشمۀ ،است
 جنايت شناسی ِ حزب دموکراتيک خلق بايد کارگونگی خودرا در 

 چه به حيث خاطره وچه  نوشته ھا يی که تا ھنوز، تثبيت کندمتنحوزۀ 
 به انقياد زبان درآورده شده ،از منظر پژوھش در موضوع مورد نظر

 با وجود ، با وجود حرکات زيکزاکی و بازی ھای متنوع زبانی،است
 ھنوز نتوانسته راھی را بسوی نظريه ،گذار از سليقه ای به سليقه ای

لــــوگ عميق شدن باز کنند و تالش ھای فارغ از قيد وبند را به يک ديا
 از ھمينروست که پرسش جنايات سيستماتيک ،و کارساز تبديل نمايند

 به علت حضور فضای ترسناک  و تسلط ِ جانيان رنگارنگ بر ،حزبی
  متروک مانده منسوخ پرسمانذھنيت زمانه تا ھميدون در حاشيۀ  

  .است
 منسوخ می گردد که نويسندگان  ،پرسش بخاطری پيش از وقوع

 از ،ُ توانايی پرش را از سيه چال عادت و اتمسفير جبن،ومحاکم ومحک
 . درواقع فسخ  قلم و ايمان است،ُ  فسخ پرســـــمان جنايت،دست داده اند

 ميخواھد که تا ژرفنا ھای برکه ھای بيخطر قطره قطره قلم ،قربانی
 تا بر تربت شھيدان وخندق ھای ، ميل دارد تا با رگبار قلم،جانیبزند و 
عطرتزوير بپاشد و انديشه ھا و عاطفه ھا را در مسير بی خونين 
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 و اين مؤلف ِ روشنگر است که بايد .تفاوتی و فراموشی  سوق دھد
  .فراتر از الزامات  روانی  ِ قربانی و جانی قلم بزند

 به ، به علت بی شيمگی فکری و بدنی،نويسنده ی سرکاری  و خنثی
 پيکر ،ای دست نشاندهسيطره ھو شمشير نظام سرمايه علت تسلط 

ُخونپر جنايات سازمانيافته را  در حاشيۀ ژست ھای ژورنالستيک و 
 بر می تاباند و بقيه را ميگذارد ، نصيحت و تذکره نگاری،حقوق بشری

 بروز ھايی که  مؤرخين از درون کتابھای خالی قد ،به روز ھای مبادا
  .افرازند

 نيروی  ،درت  استنوشتن دربارۀ جنايت نوع ديگری از اضمھالل ق
"  قدرت ِ گريختن از ، نا نوشتن.تحول آفرين برای تثبيت حقيقت است

ھای محاصره شده بوسيلۀ سيمھای خاردار را  برباد داده " من گونگی 
 فراموش می شود که اگر نويسندگان اين نسلی که جنايت و ،است

ھند  آيندگان  چگونه خوا، منقرض شوند،قربانيان جنايات را ديده اند
 وقوع جنايت نه تنھا مسأله ايست .توانست اين بحث را بکاوش بگيرند

 بل جزيی از تجربۀ فرد فرد نسل سه دھۀ پسين ماست که يا به ،نظری
+ قربانی (صفت جنايتکار و يا به حيث قربانی و يا به منزلۀ ھردو 

 يا به مثابۀ حاشيه نشين در مزرعۀ خونين آن گام زده و نفس )جنايتکار
  .ده استکشي

چون جنايات سازمانيافتۀ حزبی و دولتی در افغانستان بعد از فاجعۀ 
ثور به وقوع پيوسته است و اين جنايات خودرا به حيث يک ميکانيسم 

عقل حزبی ( دولتی  تثبيت ميکند –دراستفاده از ابزار عقالنيت حزبی 
 کاوش ماجرا ھای عقلی در سطح علنی و مخفی ،)قدرت اجرايی+ 

حوادث متعاقب و انضمامی آن به انديشۀ کودتا و اشغال بر حزبی و 
 جنايات حزبی به ، اگر جنايت از ريشه کاويده نشود چندی بعد،ميگردد
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 که کس نه قھقۀ جانی ،تراژدی سرابومسلم بر پتنوس طال خواھد ماند
 پرسش ھا اگر برجسته نشوند و .را بشناسد و نه ريشه ھای جنايت را

شايند در سرانجام خود به دليل مرسوم ماندن بسوی پاسخ ھا ره نگ
 خود زير سؤال ،جنايت و معمول شدن سطحی نگری و خاموشی

آشويتس ميگوييم چراغ سرخ نازيسم بمثابۀ سيستم  وقتی که.ميروند
 سياسی يکدست و آگاه و مکتوب  درقصور تاريخ و –نظريات فلسفی 

 وقتی پوليـــــگون  و کلبۀ خاطــــــــرات مــــــان روشن ميگردد و اما
خاد ميگوييم جناح ھای مختلفۀ حزب دموکراتيک خلق بطور نا 

 مجسم ، فلسفی آگاه و مکتوب–ھمدست و بدون داشتن يک نظام سياسی 
  .ميگردد

با ھفت ثور اين آغاز جنون آميز دستگيری وتعقيب سياسی و غير 
م را سياسی در گسترۀ کشور که شبکۀ خوفناک شکنجه و زندان و اعدا

 تنھا و تنھا نمی شود با مطالعۀ صرفن ،بطور فزاينده ای گسترش ميداد
سويتستزده ھا ھيچگاھی چه پيش از کودتا و چه (سياسی و ايدولوژيک 

بعد از کودتا نتوانسته اند به سطح نظام تيوريک  که الزمۀ يک حزب 
 جای ، ميل به تحقيق و کتابخوانی و نوشتن،مدرن است تکامل کند

به )  حفر خندق  و تيرباران بخشيده است،به اميال چاکریخودرا 
  .تشخيص علمی نايل گرديد

بسياری از کسانی که خود را مخالف سياسی خلقی و پرچمی 
ميدانند، اصلن به پژوھش و درونکاوی جنايات حزب دموکراتيک خلق 

را سربريدن الزم آيد " کمونيست و کفار " نمی انديشند يا به تز  
تجربه ثابت کرد که اينان (به تز رويزيونيست ناميدن جانيان ميرسند يا 

 به لحاظ عقلی نه گرايش به مارکسيم داشتند که از آن ،در کليت خود
عدول کرده باشند و رويزيونست ناميده شوند نه کمونيست و ماتريالست 



 ١٨٣ ی   ب حـز ت ا يجنا

 ھمانگونه که رھبران خلقی )بوده اند که حاال منافق و کافر شمرده شوند
 به زمين خونين اين آتشکده ،يز از طريق مقايسه ای تطبيقیو پرچمی ن

 مقدارکود ِ سايبريايی می پاشند و در خفا مصروف تول و ترازو کردن 
 کاری ، جنايات سامانيافتهکيفيتجنايات اند و درين مقايسۀ تطبيقی به 

جنايات ناپليون را در زير شمشير جنايات بناپارتی  به ارزيابی . ندارند
جنايات خودرا با جنايات تنظيمی و طالبی  مقايسه ميکنند و به . ميگيرند

ھمين طور تالش ميکنند که خودرا با ازخود بدتران مورد مقايسه قرار 
 درين رويکرد نيز قصد شان بازخوانی جنايات حزب .بدھند

دموکراتيک خلق نبوده بل پنھان کردن جنايات شان در زير خاکستر 
رد کمی و عددی به قضيۀ جنايت حزبی پل  برخو.جنايات ديگران است

پا را گم ساختن است و اين خود تداوم جنايت است که بوسيلۀ جزبی 
برای يک تحقيق جدی اين پرسش  .ھای نادان صورت می پذيرد

مطرح می شود که چرا در زير يک سيطره حزبی عمليۀ کشتن مخالف 
قايد سياسی صورت ميگيرد ؟ چرا با تاکيد برصحت انديشۀ خود ع

ديگران انکار و گلوله باران  ميگردد؟ چرا در ميان ھزاران صدا فقط 
از يکصدا آنھم صدای حاکم حمايت می شود ؟ پرسشھا اگر به مقام 
پرسش ارتقا نکنند از يکسو حيثيت پرسش لطمه می بيند و از سوی 
ديگر مانند زمان حال پرسش ھا بی آنکه پاسخ بيابند منسوخ ميگردند 

!!!  
 ، سازمانيافته ی دولتی که شامل نقض غليظ حقوق بشرجنايات

 درجمھوری دموکراتيک ،می گردد.. .، نســــل کشی،جنايات جنگی
 مور و ملخ ميداند ،خلق افغانستان  به طور جنوآميز اتفاق افتاده است

که در زير سيطرۀ کودتا چيان حرفوی طی چھارده سال  چه اتفاق 
وقعيت و منافع خود به اين تفکرات و  اما ھر کس مطابق م،افتاده است
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 کسی و مرجعی سکوت ميکند و کسی و مرجعی داد .حوادث می بينند
 با اين وضع جنايت و جانی به پديدۀ .وبيداد فريبکارانه راه می اندازد

 به ، جنايت و جنايتکار به لحاظ استفاده شدن.ابزاری تبديل ميگردد
  .معامله و حق السکوت تبديل ساخته می شود

سؤالی که در ذھن ھر پژوھنده و خواننده ای ميتواند بمثابۀ نقطه ی 
 اين خواھد بود که پرچمی و ،روشنی برای طرح سازنده  به بيان آيد

 تفکيک جنايت  درجۀ به لحاظ مقدار و،خلقی که سر و ته يک کرباسند
 اولين ُ بروز، تفکر جنايت نه بر اساس)نرخ و انباشت جنايت(ميگردند
 دولتی که مربوط به توافق ھر دو -ای جنايات سامانيافتۀ حزبی نشانه ھ

 نشان ميدھد که رھبری ھردو ،بوده است جناح حزب دموکراتيک خلق
جناح در انکار مخالفين و تسويۀ فزيکی مخالفين  و انداختن طوق 

 دستگيری و کشتاری که در ، ھمنوا و ھمسو بوده اند،بردگی به گردن
اتفاق افتاده است بيانگر تبانی و توطئۀ ھردو جناح ماه ھای اوليۀ کودتا 

 اينکه خلقی کی را دستگير و کشته است و پرچمی کی را اسير .است
 برای جنايت شناسی مھم اين ، بسيار مھم نمی باشد،گرفته و کشته است

 آدمھا جوخه جوخه  دستگير شده و ،است که در دورۀ خلقی و پرچمی
 خندق ھا و پوليگون ،ا کوچانيده شده اند آدمھ،لشکر لشکرکشته شده اند

 کودتای ثور قبل از .ُھا با قتل ھای دسته جمعی پر ساخته شده اند
 محصول توافق رھبری حزب دموکراتيک خلق  و حزب ،وقوع
 احمد نور و رفيع مسؤلين   اگر نور.ست اتحاد شوروی استيکمون

خلق جناح پرچم و حفيظا امين مسؤل نظامـــی جناح نظامی 
 به )... وطنجار، سروری، مزدوريار، امام الدين، قادر،گالبزوی(

بر اساس (،دستور سفارت شوروی و توافقات قبلی دست به کودتا زدند
اعترافات اعضای کی جی بی و مشاورين شوروی در کتابھايی که بعد 
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 کميته مرکزی حزب منعقدۀ ھفتم ثور در تاالر ) نگاشته اند١٩٩٢از 
 به حيث تصميم گيرندگان و تطــبيق کنندگـــــــان ،نراديو تلويزيو

جنايات سامانيافتۀ حزبی در شبھای اول قدرت و شب ھای متعاقب آن 
  انديشۀ جنايت - نام افراد به ھيچوجه نمی تواند معضلۀ .بشمار ميروند

  را در زير جثۀ چند تا منصبدار و برچه دار پنھان کند و مسأله را –
جرم "  سازمانيافتۀ حزبی به سوی نغمۀ فريبندۀ از راستای جنايات

منصور " اگر از استثنا ھايی مانند . بکشد" بمثابۀ عمل شخصی 
بگذريم شايد به اين نتيجه " ھاشمی و دريای کوکچه وھليکوپترش 

در پھنای وسيع و سازمان   جنايتکردار نزديک شويم که برای درک 
 با اين رويکرد است که  ،يباشيم مانديشۀ جنايتناگزير به فھم   يافتۀ آن

 بجای ،و مشاوران امپرياليست آنھا.. .تره کی و امين و کارمل و نجيب
 اھميت انديشگی ھای ،انگشت ماندن به نفس آگاه و عقالنی جنايت

 و ھرکدام  اال و بال را به گردن ،فردی و جنايی خود را برجسته ساخته
 رھبران خلقی و رھبران .اشتباھات فردی و جناحی ھمدگر بار ميزنند

 .پرچمی و مشاورين ارشد مؤلدين انديشۀ جنايات حزبی بشمار ميروند
 آب را گل ،کشتار دسته جمعی  مخالفين را به اشتباه افراد متعلق دانستن

 رھبری حزب . پرسش را مبھم و الل ساختن است،آلود کردن است
 ،نھدم سازدبشکل سازمانيافته تصميم ميگيرد که مخالفين سياسی را م

 ، ستمی ھا، شعله يی ھا،ھردو جناح توافق ميکنند که با  اخوانی ھا
 ، بقايای دربار  و آل يحی، ولسی ملتی ھا، مساواتی ھا،افغان ملتی ھا

تصفيۀ فزيکی شود و چون از برکت ...  مالک و ملک،روحانيون
 در روز ھا و ، شناخت ھای قبلی وجود داشت،مظاھرات خيابانی

 کودتا بود که ھزاران  ھزار انسان بيگناه  سياسی را شبھای اول
  .دستگير وسر به نيست نمودند
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نام بردن افراد برای شناخت تفکر جنايت ھيچ دردی را دوا نمی 
 نام بردن افراد يک مسألۀ حقوقی است که مبتنی بر جرم عملی ،کند

 به ميدان آوردن .است شخصی مورد بررسی حقوقی قرار ميگيرد
 از يکسو برای ،اويدن خاطرات افشا شده و ناچل شخصيت ھاافراد وک

گرم کردن بازار ژورنالستيک صورت ميگيرد و از جانب ديگر برف 
بامی را به بام ديگر انتقال دادن است که اين شيوۀ کار به جای خود 
شايد گوشه ھايی از حقايق را صادقانه  برمال کند يا رياکارانه با پنھان 

  . کار تحقيق را مشکلتر سازد،حافظه کاریســــــــازی و م
 مھم اين نيست که  از ميان اعضای کميته ،برای من درين پرسش

چه کسانی با سينه ھای مشبک و جمجمه ھای غار غار ..  .مرکزی
 مھم اين نيست که نوراحمد نور ،شھيدان تماس حضوری يافته اند

ه حيث چندتا ب... .وگالبزوی و امام الدين وقادرو وطنجار و سروری
 گوگرد عملی  جنايت را روشن کرده اند و آدمھا را  با ،جسم حزبی

 برای من ذات ،سليقه ھای فردی در حفريات پوليگون خوابانده اند
مسأله به حيث سؤال اساسی مطرح ميباشد که سلسلۀ جنايت را زاييده 

 ذات موضوع ھمان تفکری ست که رھبری حزب به اتکای .است
 از درون بروی کاغذ بيرون ،زده شده ی ذھنیذخيره ھای پس 

 ذات مسأله در تصاميم مشوره شده و فيصله ھای فکر شده ی ،ميکشند
 قطعات پراگندۀ حزب دموکراتيک خلق بخاطری  .رھبری پنھان است

ُدر زير شال قوم و زبان و سمت پت می شوند که پرسشھای اساسی را 
   .بيرنگ بسازند

انند که جامعه را چقدر سربريده اند و جانيان حزب دموکراتيک ميد
 ميدانند که .ظرفيت عقالنی و مبارزاتی جامعه را چقدر تھی ساخته اند

ھنوز زمينه برای پرسش ھای حقوقی جنايات شان  بدليل تعامالت و 
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 بنابرآن تالش ميورزند تا ، مساعد نيست،جورآمدھای  سرمايۀ جھانی
در پشت .  ضربت بزنندزمينۀ پرسش ھای پژوھشی و علمی را نيز 

 خلقی بچه ای ،ُ آتشفشان سرخ نمای انديشه را بايد ديد،کوه ِ سياه جنايت
که  الفبای لننيزم  را نخوانده و حتا ريش مارکس و انگلس را نديده 

 در يک شب ساکت به سينۀ ،برای تطبيق ديکتاتوری پرولتاريا،است
ۀ يک جوالی ُيک شاعر به فرق يک معلم به پشت يک فيودل به شقيق

  در بھترين حالت به حيث يک خلقی ، اين موجود بی فکر،فير ميکند
بروتی و دستور پذير عمل کرده و در بدترين پندار به صفت يک 
عسکر سرکاری  و يک تغنگدار مدافع انقالب ادای مسؤليت کرده 

 پرچمی بچه ای که  نه از کمون پاريس خبر است و نه از .است
 ،ل و دوم و دونيم  و نه از کمينترن و صلح برستانترناسيوناليسم او

 در بالک اول پلچرخی دھن ،بخاطر تطبيق ديکتاتوری دموکراتيک
ًروشنفکر و موچی  و آسيابان  را پلستر روسی ميزند و بعدا در موتر 

!" شرافتمند "  اين موجود ، اعداميان را بسوی رگبار ميبرد،بی شيشه
چه  .ابجدخوان نمايان گشته استبی آنکه بداند درموقف يک بردۀ 

چيزی باعث می  شد که صفوف گستردۀ حزب بخاطر تطبيق فرامين 
   در دريای خون شناور باشند ؟،جنايتکاران باال نشين

 مغزھا و دستھای حزب دموکراتيک بقای کودتا و حضور قوای 
 سلول ھای جنايت در .شوروی را در اقيانوس خون شھيدان می جست

ی کميته مرکزی و شورای انقالبی شبکه بندی می شد درون جمجمه ھا
 حزبی ھای سويتست که .و از آن جا به سرتاسر حزب سرايت ميکرد

 ، پيش از کودتای ثور،ديگران را با برخورد آماری گروھک ميناميدند
 دفعتن مانند سمارق ھای ،بسيار اندک بوده اند ولی با تسخير ارگ

 ، کميته ھای حزبی،سترش يافتندزھردار در زمين قومی  و اشرافی گ
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چترھايی ... . کمسمول، فعالين حزبی، سازمان زنان،دفاع از انقالب
بودند که فرزندان پاکيزه دامان وطن را بدرون خود جابجا کردند و 
ُلشکـری از سرخپوشان ھوراگوی را به جاده ھای جھالت و بردگی 

.. .ناسيوناليسم وفيودليزم و سوسياليسم و سويتيسم و انتر. سوق دادند
 مجبور به تکرار آن ،نامھای مستعاری بودند که حتا بيسوادترينان

 مانند خانه سازان عنکبوت در ھالۀ ھوا ، حزبی ھای ساخته شده،بودند
  . و ھوس ھرسو می جنبيدند و جمجمه ھارا به مھمانی رگبار ميبردند

روس و جنايت (ما وقتی می توانيم  به پرسمان خطا و جنايت افغانی 
 پاسخ ھای علمی ،) بحث دگری ميطلبد...امريکا و پاکستان و ايران و

پيدا کنيم که فقط از مقام يک جوينده ی حقيقت به حل مسأله نزديک 
شويم و از  رويکرد ھايی که فقط درون  خودرا  ناخودآگاھانه برون 

 ، يا برونی ھای گنک و ناخوانا را درون افکنی  ميکندافکنی ميکند 
 ھم ھويت شدن قربانی با جانی  يکی از خطرھای بسيار . بجوييمدوری

جدی در امر تحقيق است که فقط  با پرھيز از آن می شود بسوی کشف 
  . حقيقت نزديک گرديد

 ھر صدايی ميتواند ،برای تکميل شدن زنجيرۀ گفتمان جنايت حزبی
 ، صدای يک وزيرخلقی،جايگاه معينی را در حوزۀ متن اشغال کند

 صدای يک ، صدای يک شاعر حزبی، يک صدراعظم پرچمیصدای
  صدای يک مشاور ، صدای يک آواز خوان حزبی،ژورناليست حزبی

 صدای ، صدای يک قربانی، صدای يک جنرال  روسی،کی جی بی
 ، صدای يک چريک مقاومت، صدای يک ژورناليست آزاده،يک شھيد

نظرداشت با در... . صدای يک مھاجر و تبعيدی،صدای يک زندانی
 توته ھايی برای بوجود آمدن يک متن متکثر و ،نوعيت نگاه ھای شان

 ھر صدا ، ھر صدا يک سليقه و ھر صدا يک  نگاه است.چند صداست
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به سوی پرسش جنايت پيش ميرود و اين پرسش مبتنی بر درجۀ رابطۀ 
 کلک و حنجره ای  که پرسش را .حنجره و کلک  با جنايت است

ک و حنجره ای که پرسش را به سوی خورشيد منسوخ ميسازد و کل
  .  عالمتاب می برد

چون نگاه ھای تازه در جھان ِ انديشه از رويکرد به متن آغاز می 
ھمگی زير نام فلسفلۀ زبان يا ... ، تأويل متن، ساختار شکنی متن،شود

 به ،تکثير شده  در بازی ھای متنوع زبانی"  نظريۀ نوين دريافت " 
 امروزه اين ساختار و نقد ِ متن است که معيار مصاف می آيند و

رسيدن و نزديکی به حقيقت را تعين ميکند نه گفتگوھای صرفن 
 بر محور اين . نه توجۀ محض بر مؤلف و فرد،زرگری و شفاھی

ديدگاه ھاست که من شبکۀ متن را در زنجيرۀ ايده ھا ی متفاوت و 
ی صدا ھای معظم  مستحيل می بينم و ازدرون ھمه ،متکثر در نگارش

و کوچک است که پاسخی به پرسش جنايت ھا و خيانت ھای حزبی  
  .پيدا خواھد شد

 ، به ھر شکلی که در توليد متن و گفتگو اتفاق بيافتد،صدا صداست
در حوزۀ يک ، در موقعيت خود،يک پژوھش علمی در جای خود

  نوعی از صدا و نگرش را تثبيت ميکند که يک رمان ،موضوع معين
يک شعر در حالت و موقعيت ديگر به شيوۀ ديگر در يک صدا و و 

 نگاه  روانکاو در يک زمينه آن ارزشی را .يک نگاه سرازير ميگردد
 صدای يک ژورناليست .دارد که نگاه يک  سياستمدار در زمينۀ ديگر

در قلمرو افشای واقعيت ھمانقدر اھميت دارد که صدای يک قصه گوی 
  :از شبھای تيرباران

فردايش . روز پنجشــنبه ھفتم ثور ســــيزده پنجاه و ھفت کودتا شد" 
. موتر آمد. که روز پايان يافت، ساعت دوازده شب، مرده ھا را آوردند
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امر . آن وقت من مدير حفظ و مراقبت قوای چھـــار زرھــدار بودم
با آنھا يکجـا به . شـــد که خــود را با عســکـرھا به پليگون برســـانم

  . ليگون رفتمپ
موترھا از سوی شھر می آمدند و چــراغھای شان از دور به چشــــم 

خدايا در اين نيم شب، موترھا از کدام طرف به : با خود گفتم. ميخوردند
  . پليگون آمــدند

پس از سـالم و . اولين مــوتری که رســيد، جيپ وزارت دفــاع بود
باشد؟ چطور آمده ايد؟ گفتند خيريت ! برادر: مـانده نباشـی، پرســيدم

مرده ھای داوود خان و خانواده اش را آورده ايم و ميخواھيم در اينجا 
نظامی بود، برای شان جای پيدا ) زمين حفر شده" (موضع"ًکه قبال 

  . خيلی خوب: گفتم. کنيم
اسلم وطنجار که در کودتا ھم نقش داشت و در قوای چھار زرھدار 

. کنده شده بودند" موضع"ـمتھای زمين برای بود، ميدانست که کدام قس
   . قبلی تانک وجود دارد" موضع"او گفت اينجا يک 

پس از موترھای جيپ، يک زيس . گودالھا پيشاپيش کنده شده بودند
عسکرھا : به من گفتند.  شدreverse" موضع"نو آمد و به سوی گودال 

ه پايين کردن عسکرھا يکی يکی ب. را بگو که مــرده ھا را پايين کنند
اولين کاری که کردم، . خودم به لحد پايين شدم. مرده ھا شروع کردند

وقتی که امروز گورھا را باز . روی اجســاد را به سوی قبله گرداندم
. کردند، خوشبختانه، ھمه اسکلتھا رو به ســوی قبله ديده ميشــدند

اد به کارمندان وزارت امنيت و ســاير ھيات ديدند که ســرھای اجس
  .سوی قبله بودند
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از آنجايی . سيزده مرده را ھمان شب آوردند و ديگران را شب بعدی
به . که سه شبانه روز بيدار خوابی کشيده بودم، به خانه ام به شھر آمدم

گفته معاونم ضابط شاه ولی خان، شانزده مرده ديگر که زيادتر شان 
کنده شده برای (زنھا بودند، بيست و پنج قدم دور در موضع ديگر 

 راديوی آزادی  و ، مصاحبه،جنرال پادشاه مير(. " آورده شــدند) تانک
  )تلويزيون آريانا کابل

  
  ممکن است امشب بميرد 

  ُ با سوختگی سينۀ کـتش از آتش گلوله ئی
  ھم امشب

  به سوی مرگ رفت 
   .با گامھای خويش

   سيگار داری ؟- :پرسيد
  .   بله: گفتم

  کبريت ؟ 
  نه  - :گفتم
  شايد
    . روشنش کند گلوله

   سيگار را گرفت و گذشت 
  شايد االن دراز به دراز افتاده باشد 

  سيگاری نيفروخته بر لب و 
  

  ..  . زخمی بر سينه
    ، رفت
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     نشانۀ تکثير
  .و تمام

   
    )١٩٣٠ناظم حکمت                                (

  
  

 .ريخی فراموش نگردندمؤرخ  تحقيق ميکند ومی پرسد تا حوادث تا
 شاعر می پرسد .جامعه شناس می پرسد تا رشد جامعه سنگک نگردد

 فيلسوف می پرسد تا عقل بشری بيخود .تا تخيل انسانی از پرواز نماند
 رمان نويس می پرسد تا بين انسان . بی توليد نماند،نشود و از عطالت

رسند تا  سياست شناس و روانکاو ميپ.واقعی  و رجاله ھا خط بکشد
  .فاجعۀ آشويتس تکرار نگردد

 امپرياليست می پرسد ،جنايتکار می پرسد تا جنايت را ماستمالی کند
 مشاور روسی .تا يوريشيما و دره صوف و پچيراگام  دھن باز نکنند

 خلقی می پرسد تا حوت .می پرسد تا پرسش ھای ماضی را ببلعد
 تا پاسخھای ديگران  مستنطق اگسا و خاد می پرسد.خونين را انکار کند

 . پرچمی می پرسد تا حوت ھيبتناک کابل را متروک نمايد.را ببلعند
 .صدراعظم می پرسد تا دوسيۀ رياست عمومی تحقيق صدارت را ببندد

   .وزير می پرسد تا تاکوی ھای  خونپر وزارتخانه را بشويد
 .مادر سياه پوش می پرسد تا زخمھای درونی خودرا التيام ببخشد

 شکنجه شونده می .جوان می پرسد تا گمشدۀ خودرا نشانی بگيردبيوۀ 
 اعتصابچی می پرسد تا قھقه و تجاوز .پرسد تا به شکنجه نفرين بگويد

 ناھيد ھا می پرسند تا بيرقھای غلتيده را .شوروی را انکار نمايد
  . شھيدان ميپرسند تا خودرا به نسل ھای آينده انتقال بدھند.برافرازند
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 پرسشھا کجاست ؟ چرا پاسخ نمی يابند ؟ چرا تحويل گرفته و اما اين

نمی شوند ؟ چرا اين چرا ھا به نھضت پرسشی تبديل نمی گردند ؟  
چرا از چرا و پرسش ميگريزند ؟ چرا پرسش ھای خفته را بيدار نمی 
سازند ؟ چرا پرسش ھا در زير تلی از فراموشی  و نيرنگ خوابيده 

د ؟ چرا بر حق و حقيقت ميتازند ؟ چرا است ؟ چرا از حقيقت ميشرمن
  ُاز مقولۀ جنايت ميترسند ؟  چرا از طوفان پرسش پت می شوند ؟

  
  چرا و کيھا پرسش ھا را منسوخ می سازند ؟

جنايات حزبی از تفکر و تصميم جمعی منشاء ميگيرد و کسانی از 
ريشه شناسی جنايت رنج ميبرند که يا بنحوی از انحا از دھليزھای 

 جنايت عبور کرده اند و يا بنابر منافع سرکاری و ماموريتی بر خونين
  . خاک می اندازند،ذغال نيمه سوز اين پرسش

 نه جانيان حزب دموکراتيک ،مخاطب من در مورد ابطال پرسشھا
به سرکاری ھای سنگرداران جنگ ھای زرگری و نه خلق است و نه 
ای من به  مخاطب من روشنفکر است و روشنفکر بر.جوالن رسيده

  .است"  معترض ومؤلد انديشھۀ تازه ، مبارز، منتقد،آزاده" مفھوم 
بنيانگذار جنايات حزبی رھبری خلقی ھا و پرچمی و مشاورھاست و 

 ، جنايات به سطح حزبی،سی سال است که بر بنای اين ميراث شوم
ادامه دارد و روشنفکر به علت کمبود انديشيدن .. . قلمی، فردی؛دولتی

 از موضع مؤلدين پرسش ھای تازه و پاسخ ھای سالم به ،هو پسويت
موضع توضيح پرسش ھای کھن و پاسخ ھای ديرمانده تقليل يافته است 
و اين دگرديسی است که جای پرسش ھای ريشه ای را به پرسش ھای 
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 جای پاسخھای چاره ساز را به جوابھای غير ريشه ای خالی ،سطحی
    .ميسازد

ی کامل نمی باشد به ھمان ميزان ھيچ ھمانگونه که ھيچ پرسش
 پرسش ھايی که در عرصه ھای گوناگون .پاسخی نيز کامل نمی باشد

 ھر کدام بجای خود پاره ھايی ،بوسيلۀ آدمھای متفاوت ارائه می شوند
 به ھمين طور ،از حقيقت و قطعاتی ازنادرستی را به بيان می آورند

رز ديد ھای گوناگون پاسخھايی که از جانب نويسندگان مختلف با ط
  . بيانگرتلفيقی از حقيقت و غلطی ميباشند،پيشکش ميگردند

رويکرد صميمانه به پرسش ھای ھموطنان و پاسخھای قلم بدستان 
است  که از ترکيب ھمۀ آنھا می توان ادعا کرد که به زنجيرۀ گفتما نھا 

و تبارشناسی انديشۀ جنايت " صورت بندی دانايی " و از آنطريق به 
  .سيده ايمر
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                     ٥    

  گفتگوی ھستريک
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  آگاھی کاذب 
  

 افراد و احزابش نيز منعکس ،در يک جامعۀ  سنتی و عقب مانده
 تضاد ھای اجتماعی خود را .کنندۀ ھمان احساسات و تفکرات ميباشند
اری که از ساختار ھای  افک.در انواع تناقضات فکری به بيان می آورد

 يا درفرد يا در حزب بشکل ، بلند ميگرددناپختهطبقاتی بشيوۀ سنتی  و 
آگاھی کاذب از کجا زا ميزند ؟ از سھل  .آگاھی کاذب سرازير ميگردد

 از شناخت ، از شناخت نادرست نيروھای جامعه،انگاری در انديشيدن
 از ،رخود از معرفت سرسری در بارۀ فضای ذھنی و کردا،غلط سنت

 از کمبود معرفت ،گردان کردن مالنقطی تيوری ھای مدون و پاشان
اينھا مانند ...از زايل شدن عقل نقاد،دربارۀ افکار و کردار ديگران

حلقات زنجير است که برگرد فرد يا حزب تنيده می شوند تا آنجا پيچ 
   .ميخورند که به عدم انطباق ذھن با واقعيت اجتماعی منتج ميگردد

چيزی حزب دموکراتيک خلق را به اينجا کشاند که مانند دانته چه 
  :اليگاری بر دروازۀ جھنم کودتای ثور بنويسد

   " شما که داخل می شويد دست از ھرگونه اميد بشوييد" 
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 ، حزب دموکراتيک خلق که خودرا يک حزب مدرن و آگاه ميداند
عرصه  در تمامی ،به علت ناپختگی فکری و عدم پرورش سالم حزبی

 .ھای ذھنی در درون  آگاھی ھای کاذب  به معرفی خود اقدام ميکند
انترناسيوناليزم  تکامل کمينترن وحيثوين روس به استعمارن

 در عقل حزب ذخيره می شود و سويتيزم  و راه رشد غير پرولتاريايی
  رفرميسم  به .سوسياليسم و ديکتاتوری پرولتارياسرمايداری به حيث 

وسياليسم قبول ميگردد و کودتا در آگاھی حزب به حيث پلۀ اول س
  .جابجا می شودانقالب دموکراتيک خلقی عنوان 

چسپيدن به سويتيزم و انترناسيوناليسم برژنفی افکاری بودند که 
حزب دموکراتيک خلق را به مزدور و جاسوسان کی جی بی تبديل 

که مغز ھذياناتی بود "  انقالب و راه رشد غير سرمايداری " کرد و 
حزب را زير نام اضمھالل فيودليزم به سوی کودتا و اضمھالل بنی آدم 

 و اين مغزی که در آگاھی کاذب غوطه ميخورد بسوی کشتار .کشاند
 خلقی ھا و .شد.. .مالکين بزرگ و خرده مالکين شھری و روستايی

پرچمی ھايی که بيشتر از ھرعضو جامعه در عقب ماندگی فکری و 
بودند و ھنوز پيش ازآنکه به مرحلۀ دموکرات شدن اخالقی سرازير 

 اين موجودات .رسيده باشند، خودرا کمونيست و سوسياليست ناميدند
 ،دوپا پيش از آنکه به زير ريش جان استوارت ميل و اسپنسر اقتدا کنند

با نکوھش بروت برنشتاين و کائوتسکی در زير ريش مارکس و لنين 
ليسم و  دموکراتيسم را  و ھم سوسياليزم  اينان ھم ليبرا.ايستاده شدند

وقتی   .علمی و سوسيال دموکراتيزم را  به آگاھی کاذب تبديل نمودند
 وقتی که آگاھی بطور پخته ،که تفکرات پراگنده، منسجم و درونی نشود

 ، وقتی که جامعه و طبقات اجتماعی آنگونه که ھستند،ھضم نگردد
 حزبی که .جور می شود از آن حزب دموکراتيک خلق ،درک نشود
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 چون اژدھای ،بسويۀ فردی و سويۀ جمعی از درون تفکرات دروغين
 حرکتی .دوسر بطرف خوردن گوشت و خون بنی آدم به حرکت افتيد

 خشونت نوعی از .که از ھستريسم و خشونت درونی منشاء ميگرفت
   .بيرحمی ناشی از آگاھی دروغين است

ند را از طريق واپسزدگی به ھستری می توان تجربۀ ضـربه ماندر" 
دست فرامـــــوشی کاذب سپرد و انرژی روانی  را در سرگردانی 

 بيماری ھستری در اصل به خاطر لزوم دفع ،منفی مصروف ساخت
 در ھستری ،انگيزه ھای شــــــھوانی عقدۀ اوديپ تشکيل می شوند

انگيزۀ ضديت ايگو ترس از اختگی است که در دنبالۀ عقدۀ اوديپ 
  " ار مــــی  گيرد قر

 نگاه فرويد ياری ميرساند تا بحث ميکانيسم ھستری را از درون 
 . مورد تأويل قرار بدھيم)حزب(فرد بسوی ھستری در درون جمع 

 روش مجموعه ای  را تشکيل می دھند که ھر ، پرورش، دانش،بينش
 کارکرد جداگانه ای را در ،بخش آن بعنوان يک عنصر مشخص

ھستريسمی که دھنش از دورن آگاھی . نشان می دھدھستريسم حزبی  
.  و اخالقيات کاذب برای لغو ديگران به سوی بيرون باز می شود

 بينش رابطۀ نزديکی . مھمترين حلقۀ اين زنجير است)طرز نگاه(بينش 
 اما تجربه نشان داده که يک آدم کم ،به سطح آگاھی و تربيت فرد دارد

در (و مستبدالرای ارثی نباشد دانش در صورتی که مريض روانی 
 و طرز نگاھش به جامعه و )حيطۀ پرورش سالم رشد کرده باشد

 می تواند نغمۀ يک گلبرگ ارغوانی يا يک خندۀ ،جنگل، انسانی باشد
ُ به لبھا يک جفت تبسم بگذارد،  ،بھاری را بجای آنکه بر دھان بدوزد

 می تواند از ،می تواند از دشنه و دشنام ابريشم و شال عروس ببافد
   . بسازد زمزمه و صميميت و آبشار،ھای ھای ِ شليک و رگبار
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" دانشمند و ھنرمند " باز ھم تجربه نشان داده که اگر يک آدم  ولو 
َمنم منم " اما دچار به ھستری و مبتال به دغدغۀ  وھجوم آوری باشد، " َ

 طرز نگاھش به زندگی در دايره ای بستۀ  خشونت و يکصدايی زندانی
 خشم و کارطوس ،ميماند و چنين شخصيتی از تبسم گلبرگ ارغوانی

 دشنام می بافد ، از ابريشم، گريه و جانکنی،ميسازد و از خندۀ بھارينه
  . قھقۀ شبانگاھی ماشيندار،و از معصوميت ِ مرغابی

 چکامه ،تعين کنندۀ چگونگی خويشتن را افراشتن استطرز نگاه 
ی فتح خوشبختی و آبشار يا روانۀ  بسو،شدن يا مرثيه ی زيستن است
 عسل  مزه داری ست که ،نگاه ِ واال  طرز،بدبختی و رگبار گشتن است

 شيطان وحشی ست که بر ،تلخی دانش را انگبين ميسازد و نگاه ِ حقير
 آشويتــــس و پوليــگون و باتالق حفر ،علم و تکنالوژی،زمين روح

  .  ميکند
اقعيت ھای انسانی شده عيار انسان اگر طرز ديد خودرا مطابق و

نمايد و منحيث يک فرد سالم با افراد جامعه وارد تعامالت اجتماعی 
 درآنصورت رابطۀ فرد با جامعه يک رابطۀ پردستآورد می شود ،گردد

 از موضع نفی ، تنگ و يکجانبه،و اگر فرد با طرز ديد خودخواھانه
 خشم و خشونت  درآنصورت با،افراد ديگر وارد مناسبات متقابل گردد

وارد زندگی با ديگران ميگردد که نتيجۀ ھستريک آن بربادی خود و 
 حزب دموکراتيک خلق به حيث يک نھاد .اذيت و نابودی ديگران است

سياسی با خشم ھستريک وارد مناسبات و کنش ھای ارتباطی با ساير 
 اعضای عاليرتبۀ حزب که ھرکدام شيرۀ تفکر و .افراد جامعه گرديد

 ھم به حيث فرد و ھم به حيث جمع در ،ط حزبی را بيان ميکنندانضبا
و فلج شده و فلج کننده  به ظھور رسيده آگاھی کاذب تعامل با ديگران با 

  .اند



 ٢٠١ ی   ب حـز ت ا يجنا

 خودرا ،اگر انسان خودرا بطور فعال با ديگران مربوط نسازد " 
می بازد، سايقھايش کيفيتھای انسانی خودرا از دست داده و کيفيت ھای 

 ناچار بايد اورا ، چنين انسانی حيوان نيست، اختيار می کندحيوانی
نتيجه اين خواھد شد که اين .. . بيمار و ازھم رفته بدانيم،آدمی فلج شده

ھرکسی در انديشۀ .. .فرد فقط به تکامل فلج شدۀ يک جانبه خواھد رسيد
 تا او را وادار به قربانی کردن ،ايجاد نياز تازه ای در ديگری است

 وابستگی ديگری در وی بوجود آورد و باالخره اورا به ،ای بکندتازه 
 ھر کسی کوشش دارد بر ديگران نيروی بيگانه ای .دام ديگری بکشاند

 ھر فرآوردۀ جديد .اعمال کند تا حس خودخواھی خويش را اقناع نمايد
  "يک نيروی فريب و دزدی متقابل است 

  ) ايدئولوژی آلمانی،مارکس(                                                 
مارکس شناسان آدم کش خلقی و پرچمی  فکر ھم نميکردند که 

اگر انسان خودرا  " .مارکس دربارۀ شان چنين قضاوت کرده است
سران حزب "  خودرا می بازد ،بطور فعال با ديگران مربوط نسازد

طبيق دموکراتيک برمبنای انديشه ھای ھضم ناشده و کاذب و بخاطر ت
 .اين آگاھی ھای کاذب خودرا بطور وحشيانه با جامعه مربوط ساختند

 نگاه .خودرا به حيث آدمھای بی عقل و سترون با ديگران مواجه کردند
و احساس حزب  با نگاه و احساس مجموع نيروھای جامعه در 

مخالفين سياسی ، ( انکار ديگری . انتاگونيسم مھلک قرار گرفت
به اصول حزب ... ) زاب ، طبقات ، افکار جھانی خانواده ، سنت ، اح

  . پرچمی تبديل ميگردد /و دولت خلقی
ھستری از عمق .پرچمی به طرز واال شکل نمی گيرد/نگاه ِخلقی

 اين ،يک خشونت فلسفی به سطح يک بيماری مزمن جاری ميگيرد
 ،حرکت بيمارگونه از درون فرد خود را به طريق ھستری اخــــــالقی
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 فلسفی به بيرون پرتاب ميکند و زندگی حزبی  را در چنبرۀ سياسی و
 ھايی را که يک منع آن ، ما خواھيم ديد. ساکن ميسازد،غريزۀ تخريب

افغان  نا شناختۀ خود بشکل  يک فردِ    من ِنفر حزبی پيش از کودتا در
 در دوران ،ذخيره کرده است انترناسيو ناليست –قبيله و  سويتست –

 ،مرمی در شقيقۀ غير به صورت فوراننع جمعی  مقدرت به شکل 
 منع کردن نوعی از ديکناتوری است که ھم دردرون .تخليه می شود

انسان به شکل فزيولوژيک و روانی اتفاق می افتد و ھم در بيرون  از 
 .خود که بشکل سياسی نمايان می شود

ل ھر متنی خواسته يا ناخواسته مجموعه ای از مکالمه ھا و نقل و قو
ھای قبلی است که خودرا در متن ھای تازه به صورت بينامتـنيت 

 برنامه ھا و شعار  ھايی که قبل ،تخمه ھای مکالمات. منعکس ميکنند
از کودتا در زمين آگاھای کاذب حزب  ريخته شده بود اينک بشکل اژد 

 ممنوع دانستن افکار ، انکار ديگران.وافعی  و اختاپوت باال می شوند
 منع ،نع کردن ديگران از ھويت فکری وھويت اجتماعی م،ديگران

حزبيان ميخواستند تا ھمه را در تابوتی که خود .. .ديگران از انديشيدن
  .ساخته بودند جا به جا کنند

اما رھنمای عملی اين عده در انتخاب اصولی که نحوۀ رفتار بشر " 
 که را در جامعه تعين می کند عبارت از نوعی تمايل استبدادی است

 ھرگز نمی گويند .رفتار ديگران بايد طبق ميل و سليقه وی انجام گيرد
تأمين نوعی " نحوۀ رفتار برای ديگران " که منظور شان از تجويز 

 ھر گونه شخصيت فردی را که ھمرنگ و ھم .خواستۀ شخصی است
ًروش خودش نيست به زنجير بکشد و يا اگر توانست اصال نگذارد که 

  "ردی نطفه گير شود يک چنين شخصيت ف
  )٣٤ ص ، دربارۀ آزادی،استوارت ميل(



 ٢٠٣ ی   ب حـز ت ا يجنا

  
 ھورا  در حوزۀ زبان نمادينه - که در حزبی پيشا قدرت و  پيشامنعی
 ، آن معنا و کالمی که نوعی از تصويراختالل و خشونت است،ميگردد

  ، وسواس و ھستری ِ قدرت،اينک اين ته نشينی معانی  به دليل جنون
 ھای منعه فراموش ميکند و اين فراموشی که از معنای خودرا کاذبان

 در موقعيت ھای پساقدرت و ،ھنجار گريز و غير نورمال برميخيزند
 . ايديولوژيک  تبديل می شود–سياسی منع گرايی  ھورايی به –پسا 

اين ھستريسم چگونه و با چی کارکردی در عمل ھای تبھکارانه شکل 
 شده چگونه در ميکانيسمی بنام ميگيرد ؟ بازگشت ِ اين ھستری پسرانده

  ديسکورس کاذب و ھستريک به ظھور ميرسد ؟
 و ،بر مبنای تفکرات کاذب و ھستريک است که خلقی طی ھجده ماه

 نمی ، به حيث من ھای الشه الشه وجنون زده،پرچمی طی دوازده سال
با توجه ( نه مای خلقی .ی شکوھمند و سالم تبديل شود" ما " تواند به 
 شکل ميگيرد و نه مای پرچمی )فادار.ت بين استاد و شاگردبه خشون

 . و نه مای حزب واحد)با درنظرداشت خشونت بين کارمل و نجيب(
جای حيف اين است که اين ديکتاتوران جاھل ھمۀ بدبختی ھا را زير 

 ھم يکديگر را بخاطر .نام حزب واحد و مای واحد بسر مردم آورده اند
مبتنی بر عدم آگاھی و دستور بيگانه از احراز قدرت ميدرند و ھم 
 سران حزب آنقدر در ھستريسم غرق .برنامۀ واحد حزب دم ميزنند

بوده اند که نه تنھا به مای حزبی اعتقاد راستين نداشتند که آحاد جامعه 
چی که به حيث انسان قبول " ما " به حيث ،را به علت مخالفت سياسی

اين نکته را به وضاحت بيان  شمشيرکشی ھای درون حزبی .نميکردند
اصلن در خميرۀ حزب دموکراتيک خلق " دگر پذيری " ميکند که 

متکبر و ،"َمنم  فلج شده "  کودتا چی  در مضيقۀ .وجود نداشته است
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َمنم " را نيز در مضيقه و الک ِ  زبان خشکه مغرور قرار ميگيرد و
بان ز"  اگر بنحو دگرتری  حرف زده باشيم چون ،ميريزد" جزمی

 زبان کودتا از ،"خانۀ ھستی ست و ھستی در زبان شکل ميگيرد 
قلمروھستی متکثر و چند آوا  ميگريزد و در محبس ھستريسم  يک 

  .ھجايی و تک لفظی  جانکنی ميکند
مکالمه و زبانی  را که حزب بر پا ميکند عجايب الخلقه ای  است که  

 مناقشۀ مھلک  ،است کمتر اتفاق افتيده ،در تاريخ زبان و عصر کتيبه
ديالوگی نه با الفبای ميخی که با .که بروی نعش بنی آدم رژه ميرود

  .الفبای ميخ
چارتا عنکبوت جمع سه تا قروت  مساوی می شود  به ھفت تا چنگ 

  ! بروت 
پانزده تا قمچين جمع سه تا افعی مساوی می شود به ھجده تا ماه 

 که مساوی به چيزو ارقام  حق ندارند !شکوھمند وبرگشت ناپذير 
منفی چارصد و چارده ، چارصد و بيست تا چاکر. رنگ  ديگری شوند

اگر حکومت شوراھا اجازه دھد مساوی   تا خبرچين ؟ چند تا می شود ؟
  ! می شود به شش تا جدی 

   !.جمجمۀ آنجا ميرقصد و مغز و تفکراينجا 
  ! ارقام از رياضی وجدان فرار ميکنند 

 ،پير ميدانند که اين گفته ھا طنز و کنايه نيستنسل ھای ميان سال و 
ارقام و حروف در زير سيطرۀ حزب دموکراتيک خلق حق 

 ارقام و حروف به سليقه و ارادۀ حزبی ھا و .برآمدمستقل را نداشتند
 کی جرئت داشت که در زمان تره کی و .مشاورين ترکيب می شدند

نست بگويد که  ی ميتوا ک،امين  ميگفت که رنگ سرخ را خوش ندارم
 يک زندانی ،واژۀ ظفرنمون و شکوھمند را زياد نمی پسندمرقم ھفت و 
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 در بالک اول پلچرخی  از زمان خلقی ھا برايم قصه ميکرد که در سال
ه يک روز يک ھمصنفی ام ک در صنف دوازدھم مکتب بودم ١٣٥٧
 ناگھان با ،بود با آب و تاب و احساسات ھمان دوره" خلقی"که سور
    :جيبی فرياد کشيدچيغ ع

  ! زنده باد ظفرنمون 
" را نميدانستم ناگھان باالی واژۀ " ظفرنمون " من که  مثل او معنای 

ُبق زدم و ھمان روز گپم به کميتۀ حزبی و  زندان و تحقيق  " ظفرنمون
  :رسيد

  تو سر انقالب ميخندی ؟ 
     نی صايب خنده نکديم

  !  خنده کرده ای ؟ ظفرنمونتو سر 
  يب دروغ است نی صا
  خلقی دروغ ميگويد ؟  ! کثيف 

  نی صايب بد کدم 
  را سر ظفرنمون خنده کدی ؟ چ

  .صايب مه سر ظفر ِ ھمصنفی ام خنده کديم نه سر انقالب 
    ! ظفر را دستگير کنيد 

   . گپش به زندان رسيد،و ظفر ھم باالثر اشتباه من
خلقی ! (شو يا با حزب دموکراتيک خلق باش يا محو مطلق را پذيرا 

 .) پرچمی و تواريش ھمه چيز و مردم ھيچ،ھمه چيز و اپوزسيون ھيچ
! نابودی  ضد انقالب واشرار مساويست به دموکراتيسم و سوسياليسم 

نه مارکس و انگلس  و مالسرور که سن سيمون و فوريه  و غبار نيز (
مرحلۀ !  انقالب ظفرنمون و برگشت ناپذير ثور ).در گور می جنبند
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احکامی است که از آگاھی ھای کاذب ! ن و تکاملی انقالب ثور نوي
  .بيرون پريده است

 فيلسوفان قرن نزده ميگفتند که در کودتا ھا و انقالبات ھنوز 
پيروزی کی بر کی چندان معلوم نمی باشد و نبايد خالف واقعيت به 

 جانيان حزبی از شام دوم  کودتا .پيش بينی ھای خيالی تمکين کرد
را آويزۀ جھالت ساختند و پيش از " انقالب برگشت ناپذير ثور  " عبارۀ

اتفاق افتد، در فقط در زبان آنکه اين حکم به حيث يک ساختارزبانی  
پراتيک دروغين اتفاق افتاد و کفارۀ آن چند تا پوليگون و چند دريا 

  .خون  شد
 اين گونه احکام که از نينديشگی نابالغ و انديشگی کاذب برخاسته 

 پيش از ، دستوری و ھستريک آب می خورد،بود و از حافظۀ مريض
.  پايين آمد گفتگوی ھستريک ورود به گفتمانھای چاره ساز به سطح

 مسند .کردند را به حيث يگانه روايت ِ کبير ارايه تکصدايی مطلق
حکام مطلق تبديل اِحزبی در مقام يک مرجع تام ا الختياربه صدورگاه 

   .شد
ًار اززبان ھستريک به عمل ھستريک ظاھرا در کوته نطفه ھای  گذ

که خود رگه ھايی از رشد پنھانی در (قلفی ھای واليت بسته می شود 
 زبان حزبی . و بعد از ھفتم ثور به ثمر می نشيند)گذشته را حمل ميکند

برای آن ھستريک ناميده می شود که روايت ھای دروغين  به شکل 
  .نک و توپ بروی مردم پاشيده می شود از حنجرۀ تا،احکام و فرامين

زندانی "عقل "  انترناسيوناليست در کوچکترين جزيرۀ –حزب ِ قبيله 
   !.ميماند

ھستريسم چگونه ساز می شود ؟ مصالحۀ با دھل ھجوم خلقی 
  پرچمی با نغاره و دھان گالسنوست چگونه باز می شود ؟ 
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ن روی می آنانی که برای بقای تخت و تاج خود به سرکوب ديگرا
 .آورند، کسانی ھستند که عقل شان در محبس آھنين ذھنی نشسته است

 عقل که نتواند ، عقل که نتواند خودرا ببيند،عقل که نتواند پرواز کند
 به جايی  اطراق ميکند که عقل حزب دموکراتيک خلق ،نقادی کند

  .اطراق کرده است
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  مفھوم قدرت در ديکتاتوری خلقی

  
حزب دموکراتيک خلق، تمام انرژی تخريبی خودرا در متن 

 افکاری که در قبل از فاجعۀ ،جمھوری دموکرتنيک خلق تخليه ميکند
 مدنی و مدرن و رفرميستی جلوه ميکرد اينک بشکل انکيزسيون ،ثور

 جمھوری دموکراتيک خلق .مقدس در متن کوتای ثور تخليه می گردد
دور، فاقد ھويت مشخص طبقاتی و که بالذات در مقام يک رژيم مز

چون درزير سيطرۀ اين نوع حاکميت از فيودل (ھويت ھومانستی است 
و سرمايدار تا دھقان و کارگر و خرده مالکين زير تيغ ميروند و ارگان 
حزب و ابزار دولت ھردو به ماشين سرکوب کليه طبقات اجتماعی 

ام ديکتاتوری  گاھی بنام ديکتاتوری خلق و گاھی بن)تبديل ميگردد
   .پرولتاريا دست بدست می شود

 خشونت در قدرت از نمای ، گفتمان قدرت،بر مبنای نگرش الکانی
 پيوند شگفتی با عقدۀ ، تا اقتدار حزبی و دولتی)سيطرۀ پدر(خانوادگی 

اديپی دارد  وبا مطالعۀ اين فرايند ِ جنجالی است که به کشف ِ معنا و 
 پنجرۀ روح در پسزدگی ھا محبوس کالمی دست پيدا ميکنيم که در

مانده است و اينک عجوالنه در يک متن جديد به بيانيه ھای ھستريک 
  .  تبديل گشته است

 تأويل ھای متنوع دارد که ، در آرای محققين و فالسفهقدرتالبته 
 .درين نوشتار نمی توان به چند و چون فلسفی و تاريخی اقدام کرد

کو قدرت پديده ای است متکثر و چندال  در نظريۀ ميشل فو،بطور مثال
 دين و ارکان مختلفۀ سنت مطالعه ، خانواده،که در حوزۀ قدرت دولتی

و ) روابط قدرت=  قدرت  -قدرت و خرده(و تبارشناسی می شود 



 ٢٠٩ ی   ب حـز ت ا يجنا

 می چرخد که دولت مطالعۀ ًقدرت در نظريۀ مارکس عمدتا بر محور
 ،عريف ميگرددبه حيث ارگان متمرکز طبقاتی برای سرکوب طبقات  ت

 دولت ، درين نظريه) دولت پرولتری، دولت بورژوايی،دولت فيودلی(
بخودی خود چيز جاودانی نيست به حيث يک ماشين سرکوب با 

بعد از ديکتاتوری پرولتاريا به حيث دولت (استقرار کمونيسم 
  . دولت زوال ميابد، با زوال طبقات)سوسياليستی

 به معنای دولت ، پرچمی– خلقی ما خواھيم ديد که قدرت در نگاه ِ
 و دولت نمايندۀ حزب است نه طبقات )قدرت سياسی(است 

 حزبی که به لحاظ طبقاتی از اليه .) سرمايدار–زحمتکشان يا فيودل (
 و خرده مالکين )پرچم(ًھای مختلف عمدتا خرده بورژوازی شھری 

گردد  بزودی درعمل مشاھده مي. ترکيب گرديده است)خلق(روستايی 
که درک حزب دموکراتيک از دولت يک فھم معيوب و عليل بوده و از 

برای استقرار، نيروی " ھمين روست که  بقول لنين کودتاچی ھا 
فھم حزب دموکراتيک از مقولۀ . را از دست ميدھند" مستقر کردن 

 در يک جامعه ای که ھنوز طبقات و مناسبات ،دولت به خطا می نشيند
 در درون شيوۀ مسلط توليد ،يکدست نشده استتوليد اش مشخص و 

 ،ارباب رعيتی شيوۀ توليد ماقبل فيودلی و بورژوايی مدغم مانده است
 خط روشنی بين طبقات و ،شکل ھای زندگی  قبيله يی و سنتی است

 فيصد ٩٥ انديشه ھای مدنی و مدرن در ،تفکر طبقاتی  وجود ندارد
 برمبنای اين ظرفيت ھای و به ھمين ترتيب.. .کشور ره نيافته است

 کودتا چی ھای قرمزين  ميخواستند که  يک دولت مقتتدر ،معيوب
 دولت به معنای ، در نگرش حزب دموکراتيک.حزبی را تأسيس نمايند

 دولت نه ، شبکه ای استخباراتی است برای مزدوری،حزب است
بمعنای ماشين زور طبقاتی است که به معنای زور و برچۀ بيگانه 
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ناح خلقی حزب خود را نمايندۀ پرولتاريا ميداند و جناح پرچمی  ج.است
 اين تصورات غلط بوده که .حزب خودرا نمايندۀ زحمتکشان ميداند

خلقی را بسوی شعار ديکتاتوری پرولتاريا برد و پرچمی را بسوی 
  .ديکتاتوری دموکراتيک خلق سوق داد

ش را چون خلقی و پرچمی با آن طبقاتی که ادعای نمايندگی ا
 به حيث يک گروه کوچک ، ارتباط فکری و تشکيالتی نداشتند،داشتند

و جدا از تودھۀ مردم  به خاطر رسيدن به قدرت به کودتايی دست زدند 
شاخصۀ دستنشاندگی دولت را درين تأويل بی آنکه تذکر داده شود (

جمھوری "  که نتيجه اش دولتی بنام )درھمۀ سطورمدنظر است
 اين جمھوری به ھيچوجه نمايندۀ . را ايجاد کرد" دموکراتيک خلق 

 اين دولت چوچه .کارگران و زحمتکشان نبود بل يک دولت حزبی بود
 دولت سوسيالستی اتحاد .و کاپی خشره تری از دولت حزبی روسی بود

 ،جماھير شوری نمايندۀ خلقھای جمھوريت ھای شانزده گانه نبود
 دولت در نظر جانيان حزب .نماينده و نماد حزب کمونست شوروی بود

به دستگاه خونين  و " ماشين سرکوب طبقاتی " دموکراتيک از 
گمان ميکردند که دولت حزبی معنايش . سرکوب ِ عمومی  تبديل شد

 به اين پندار بودند که دولت ،اين است که ھرکه حزبی نيست کشته شود
وا سرخ حزبی معنايش اين است که فيودال و سرمايدار و خرده بورژ

را قتل عام کند و دھقانی که به سند توزيع زمين تف کند سرش بريده 
 جايش ،شود و کارگری که حاضر نشود که حز ديکتاتوری خلقی نباشد

. از پشت فابريکۀ جنگلک به پشت کوه ھای پلچرخی انتقال بيابد
آدمھايی جاھلی که يک صفحه در بارۀ دولت و قدرت نخوانده بودند با 

  . و پاھای  گرد به رقص قدرت آغاز نمودندکله ھای خالی 
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چون انسان يک موجود سخنگو است و فقط در چارچوب زبان و 
 ،ھای خويش را ميآفريند آرزو بوسيلۀ زبان است که واقعيت خويش و

آرزو وچگونه زيستن انسان توسط زبان  و تنوع مکالمات ساختاربندی 
 واين نظم ،ل ميدھند اساس آدمی را تشکيخواھشھا  و تمنا ھا .می شود

 برای ،سازمان بندی می گرددگفتمان قدرت و نظام زبانی سيال بوسيلۀ 
مطالعۀ عملکرد قدرت می توان از انعکاس زبانی آن به حيث ابژۀ 

چنانچه در باال به صورتبندی  زبانی روايت ھای .تحقيقی استفاده کرد
گونه يک  درين بحث خواھيم ديد که چ. پرچمی اشاره کردم-کبير خلقی

"  مدغم در )منقسم به حزبی و خود ِ غيرحزبی" من ِ  " يک ( حزبی
 با گذار از گره ھای ،پس زده ای که جايگاه خشونت می شود"  من ِ 

آرشيفی و مطلقه   برای تثبيت واقعيت ِ،ُاديپی و تفاخر ھای نارسيستی
  . می آفريند، خون به خون، ديسکورس ھستريک را البال،ی خويش

 در واقعيت امر گفکگو با درون بيمار خود ،شمآگين حزبیزبان  خ
 اين کالمھای قھار چه در عضو به حيث فرد  ،است نه با غير از خود

 نمايش ھياھوی ، فوران زند،به طغيان آيد و چه در حزب به حيث جمع
  .ھستريک است

ساختاريت ِ  زبان  حزبی نشان ميدھد که رابطۀ خشونتبار ِ حزبی با 
 ، چون خلقی در درون خويش اختالل دارد،تل گشته استواقعيت مخ

اختالل انديشه .اين اختالل اسباب مختل شدن اجتماعی را فراھم ميسازد
 شالودۀ مختل گرديدن را در خلقی پی ريزی می ،در نوع ھستريمی

خودرا بطور فعال با ديگران مربوط " خلقی و پرچمی نميتوانند .کند
 گلوی .واقعيات راستين  جور نمی آيدآرمان ھای کاذب با " سازند 

جامعه از عطش و خشکی آب ندارد و چنگ بروت  ميل دارد تا در جو 
آيا می شود که به حزبی اين فورموله را . جاری باشدودکاھای کشور 
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به مختل شدن = اختالل و ھستری در مغز فرد :  نيز رايگان بخشيد
  .رابطه با ديگران

کارکرد انتقالی دارد  و ھردو " زبی من ِ  ح" درين بحث  اصطالح 
 – کاوش من ِ خلقی و من ِ پرچمی در پيشا ،دورۀ زيستش را بيان ميکند

فاجعه  بررسی يک من ِ نا منفجر شده ايست که در مرحلۀ اقتتدار به 
ِ من ِ حزبی متکی به موقعيت اجرايی و موقف حزبی و .انفجار ميرسد
اطری ھجده ماه بر يابوی خلقی بخ. آن تعريف ميگردد درجۀ چاکری

قدرت ماندند که به نظرمشاورين استعداد عليل و جنايی شان تا ھمين 
  ."تعويض يابو ضرورت می افتد "  و زمای ميرسد که .ارتفاع ميرسيد

خلقيھا از نگاه قومی بيشتر از نوار مرزی و پشتون بودند و با بی " 
ص می گرديدند  تند روی و گرايش ھای چپروانۀ خود مشخ،بند و باری

  )٣٣ ص ، جنگ در افغانستان،مشاورين ارشد(" 
 چه از ،) کورحزبيت(نوعيت ابزاری حزبی شده  در"من ِ" اين 

چه از )  پوشم  پس حزبيستمسرخ می (منظر سوژۀ دکارتی مطرح باشد
 ،اوديپوار در پی مرگ پدر (،نگرش ضمير کمپلکسی فرويدیزاويۀ 
درنماد چند پارچۀ (نقسم الکانی باشد  چه فاعل م)و خاليقم، رفيق رھبر 

چه از منظر جسم ھزار گسترۀ ژيل دلوز پسا ) زبان و کردار ويرانگرم
من  "  در ھمۀ منظر ھا ،) مرجع و سويتيستم، برحقم،مطلقم(مدرنی 
 ،آگاھش قبل از خودآگاھــی ناخود ،در حوزۀ تخريب و توطيه" حزبی 

  .می کندخودآگــاھی 
 در ژست ھورا ھای  گنگِ ، ِظاھریمناولی يعنی " من ِ"

 افتادۀ خود دروغ می گويد و  به واقعيت ِ عقب،سوسيالستی و سويتستی
 دومی يعنی من پنھان که واقعيت مجھول خودرا در وضعيت ِ"  ِمن" 

َو تا آنکه عمآل در ورطۀ ناسالم ِ ارضا نشدگی به تعويق می اندازد 
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متضاد "  ِمن"ب اين دو غرق می گردد و ترکيبرون افکنی تخريب آميز
  .ميبردھستريک فرامنطق واست که خلقی را بسوی ھيجان 

 انتاگونيسم شخصيتی نيست بل آشتی پذيری دو تا من ،البته اين تضاد
 منی که ازجوش درون ميل به خشونت .را در دو مرحله نشان می دھد

دارد و منی که خشونت را در ساختار زبان حزبی به فضای بيرونی 
  .ميکندپرتاب 

. مشارکت دارند" من " در شکل گرفتن چنين تلقی و گفتمانی ھردو 
به علت ھذيانی بودن و غير آگاه  بودن است که ذرات فھم ناپذير ِ 

 پنھان در کنار ذرات غرايز قھارمی - من -انديشۀ مارکسيستی در 
  . و خودرا به حيث يک تلقی برترو نظر مطلق بيرون می افکند،نشيند

در پيشا قدرت و پساقدرت به شکل دروغين تعريف و  " من" ھردو 
 من ِ  پنھان در زير ھياھوی انقالبی گری مفلوج، .بازشناسی ميگردد

 من ِ چند پارچه ای که ھر توته اش  ،خودرا بيشتر پنھان نمايی ميکند
 اين من ِ ،منتج  به انفجار عظيم ميگردد،اتوم آسا در ناگاساکی ِ روحش

 خشن  و خيالی سرازير ،شبکه ای ازمن ِ  نمادينپنھان مانده  در 
به جامعه تحميل    تا خودرا به حيث نماد حقيقت و سخن مرجع.ميگردد

" حزبی خودرا زمان مطلق و مکان مطلق می انگارد تأکيد روی  . کند
 و .نمادی از مطلق پنداری زمان است" برگشت ناپذيری انقالب ثور

فغان کسی است که  طرفدار ا" مطلقيت مکان خودرا در معيار 
  .  تثبيت ميکند" شوروی و انقالب باشد 
گــاھی نيز زنندگی و فريبندگی با ھم يکجا "  در آرزوی قدرت  

ُجمع می شود و آن ھنگامی است که لودگی طبيعی ِ يک بز يا بوزينه 
 چه بسا که يک کله ی علمی بر ،ی گستاخ را به زيور نبوغ می آرايد

اگر به "  نشانده شود ،يک فھم بی ھمتا بر روان پستتنه ی بوزينه و 
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به تره کی " فراسوی نيک وبد " عجله نگويم که اين سخنان را نيچه از 
 شايد شيفتگان ديکتاتوری خوفناک خلقی مرا به ،و امين اھدا کرده است

  !محکوم ميکردند " مقايسۀ اخالقی "   نزديک شــدن درمستعار کردن
ھای قدرت ِ جمھوری دموکراتيک خلق  جان  در زير چکمه ،حقيقت
 با زبان ھيروغليف فقط برای اسالوی ھا ، حقيقت چون کتيبه،ميدھد

 حقيقت از شانۀ فلسفه به شانۀ بوزينه ،مثل بره ای برای بلعيدن می شود
از سيمای حقيقی و  " لومړی خاين"  حقيقت بوسيلۀ ،پايين می گردد

 خود  خالی ،ه حيث متفکر مستقلحزبی  که ب.  زندۀ خود خالی ميگردد
خالی ست مانند کوز ه  که درونش خالی ست و اما اين دست ھای  سپيد 
و چشم ھای سبز کالالن آنسوی جيحون است که بگرد خاليی بنام خلقی 

 کالالن .پرچمی تيکر ننگ ميگيرد و پديدۀ خالی را تجسم می بخشد
قلی شاگردان وفادار   از بی ع،نيزنه بزودی که بعد از حفر بحيرۀ سرخ

  :ازکرده پشيمان ميگردد
 بيشتر دربارۀ منافع شخصی خود )پرچمی/خلقی(ھردو شاخه " 

ميانديشيدند و وقت کمی برای پيکار به خاطر خلق و ميھن برای شان 
ھدف )  ٥٦مشاورين روسی، جنگ در افغانستان ص (" می ماند 

 يک  اين جستجوگری  به حيث،ھرديالوگی جستجوی حقيقت است
  حقيقت ؟ ؟  .دغدغۀ جاودانی بر پشت پلک ھای  بشريت خواھد ماند

  چه چيزی حقيقت است ؟ 
  آيا حزبی ھورا گوی اما بی حنجره  با افکار بيمارگونه و ھستريک  

 می ،خويش، حقيقت و قدرت را از منظر تآويل ِ آثار مارکس و انگلس
سپيرو ناپليون و پژوھيد يا بر مبنای تقليد از پراتيک ميرابو و روب

اليزابت و ھتلر وپنوشه و ريگن و برژنف و يا کھن تر از آن  به تقليدِ  
بوزينه واراز اسکندر وسلطان محمود و چنگيز و اميرتيمور ؟  ميرابو 
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و روبسپير اين رھبران انقالب کبير فرانسه اگر ادعا ميکردند که در 
 ،تجع زنده نماندفرانسه بايد يک تا کشيش و يک تا فيودل و يک تا مر

يک نوع مبارزۀ بورژوايی و يک تفکر به پختگی رسيدۀ تاريخی را 
بيان ميکردند و اما کودتاچيان ثوری که مانند تمساحھای گرسنه  از 
باتالق  حقارت و صغارت بروی زمين ننگ آمده بودند حق نداشتند که 

ی  سر طبقات حاکم و محکوم را ببرند و دريا ھا،بخاطر منافع روسھا
 شايد ھيچ انقالبی بشمول انقالب .خون و تپه ھای جمجمه ايجاد نمايند

 به آن خشونتی که حزب ،کبير فرانسه به لحاظ نرخ جنايت و کشتار
    چرا ؟. روی نياورده است،دموکراتيک خلق روی آورد

واپس " الکـان بحث  حقيقت را در قلمرو استبداد زنده تر می کند 
 تمام تاريخ خودکامگی . استحقيقتن يک راندن در واقع واپس راند

 در زبانی رمزی  ، حقيقت جای ديگر.می تواند به اين پرسش پاسخ دھد
َ اين دقيقآ  ھـمان چيزی است که با آگاھی توليد .و مخفی بيان شده است

"  نه اينکه ، قدرت پرچمی در زير شمشير خونچکان-خلقی " می شود 
 را فراموش کرده بود بل بدون " گذار سوسياليسم از تخيل به علم 

 ھمۀ آواھا را چنان با ھوراھای ،آگاھی از وقوع اين افکار
متن در زير تفسير گم  " ،سخيفِ سفارشی درآميختند که به تعبير نيچه

 متن ھای ناخوانده وسست خوانده به ھجوم تفسيرھای  من ،"شد 
 احکام يکه وبی معنا و مطلق محکوم گرديدند و صدای ،درآورد

 نابغۀ بالشتی .سنگپشتی و بقه خيز به جای حرکت ِ گنگای مقدس نشست
به حيث نماد دوره ( شاه شجاع قرمز و قصاب خاد ،لومړی خاين و
درون ھای خودخواھانۀ خودرا می جويدند و فضله ھای شانرا ... )ھا

 از .اعضای گوش قيچی و ناآگاه بدون تجزيه و تحليل نشخوار ميکردند
 ھيچ نکتۀ سالمی را با دست زدن به آگاھی توليد الف تا يای حزبی
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و " انقالب برگشت ناپذير ثور "  پذيرش بی چون و چرای .نميکردند
ارتش " قبول ذوق آلود " ضد انقالب " ابراز نفرت کورکورانه عليه 

 ،و بخاطردفاع از مقاصد بيگانه بروی مردم گلوله پاشيدن"  بيگانه 
 يگانه متاع ،ی مطلق مخالفين سياسیرفتن بسوی تسويۀ جسدی و نابود

اينان .  شيرين نمايی ميکرد،و چربويی  بود که برای جويدن حزب
 يگانه ،خودکامگی خود و برچۀ شوروی را در نماد سرخ حقيقت

 بل از طريق ، حقيقت را نه از طريق ديالوگ و نقد.حقيقت می پنداشتند
  .دبيانيه ھای آتشين و فرمان ھای آھنين توليد ميکردن

 ، خوردضابط گالبزوی، ن وطنجار، دگرمن عبدالقادرړمگر جگـ
که بزرگترين فاجعۀ تاريخ معاصر .. . ن رفيعړ جگـ،تورن امام الدين

 و اولين اعالميۀ ،افغانستان را با بلی گويی و چاکرمأبی گوگرد زدند
ُشورای انقالبی نظامی را در ھفتم ثور از لب گشاد سرنی به لھجۀ 

  انقالب و فاجعه را)قادر+ وطنجار (ُار پف کردند  سوگلی و،مخنث
 ،سردار وفيوداليسم را طی چند ساعت  شکوھمند خواندند و اضمھالل

 مفھوم ، معنای واقعی و تيوريک انقالب و ضدانقالب،اعالم داشتند
علمی فيوداليسم و سوسياليسم را ميفھميدند ؟ آدمھايی که خط را از 

وانستند به خاطراستقرار ديکتاتوری روی  کاغذ درست خوانده نمی ت
ِ حيف آب و حيف خاک و حيف گوش .پرولتاريا اقدام نموده بودند ِ ِ! 

 چگونه می توان ،آدمھايی که نتوانند الفبا را از روی حروف ھجا کنند
منتظر ماند که از خنده ھای تلخ شان باغ  نسترن برويد و از گريه ھای 

اينان چه به حيث . ی شودبی نمک شان آبشار عسل وخوشبختی جار
و ) ١٧٨٩از انقالب بورژوايی پاريس ( بطور نمونه ،يک دموکرات

از انقالب سوسياليستی  کمون پاريس (چه به حيث يک مارکسيست 
از ھجدھم برومر (  و چه به حيث يک کودتا چی مدرن  )١٨٧١
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آگاھی علمی و درخشان چی که خبر کمرنگ ....  و) پاريس١٨٥١
آيا اين ھورا کش ھای يونيفورم پوش ِ ! ھم نداشته اند وتصوير مبھمی 

 چشم وانگشت شان با کتيبه ھا وتجربه ھا و ، لنينست–مارکسيست 
  کتابھای  متنوع عالم تماس کرده است ؟ 

 به تجريد چند تا واژه ی ،ِنظامھای تيوريک در دستگاه فھم شان
 و تواريش رفيق فالنی و ملگری فالنی(انتزاعی و تلخيص چند تا نام 

انقالب و  و حقيقت ،قدرت آگاھی از مفاھيم ، خالصه ميگردد)افانسيف
 در مخيلۀ مختل شدۀ حزبی  نوعی تجاوز به منطق سليم انسانی کودتا 

اينان علت ِ بالذات بھترين نمونۀ ناقصيت خويش  " .را نشان می دھد
ر  با چنگ زدن جاھالنه به قھ."بودن است که تا کنون انديشيده اند 

 به سوی ،وقدرت و با پس زدن حقيقت و انديشيدن به مغاک درون
اين پس زدگی ھای .  حزبی کشانده می شوند-گفتگوی  خونآلود ميان 

   چگونه اتفاق می افتند ؟،صغير و مفھومی
دين را با دينخويی متافزيکانه تر از ايمان مقدس در خميازۀ 

    ماترياليستی پس ميزنند
ا وحشيانه تر از شاخ و تلوارھر نوع انکيزسيون سنت را با پيشاسنت ام

  پس ميزنند
  حقيقت را  با توطيه و قمچين در مغاک  قدرت، ميرانند

  آرامش  انسانی را با طوفان سبعانه پس ميزنند  
  انقالب خودانگيخته و آگاه را با کودتای ازخودبيگانه پس ميزنند 

  .ديدن را با کورکردن چشم پس ميزنند
  .با سوراخ کردن جمجمه پس ميزنندانديشيدن را 

   .پرواز وآزادی را با زنجيرو قفس و بيگانه پرستی  پس ميزنند
    . پس ميزنند،سوسياليسم و دموکراسی  را با سويتيسم ِمسخره
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   : با ھمۀ پس زدنی ھاست که
  
دغدغه ھای پس زده را از پسخانۀ تاريخ به سنت و ارباب رعيتی و  

  .تاالر تاريخ پيش ميزنند
مطالعۀ ساختار زبانی  در پچ پچ ھای حزبی  که در زير چنبرۀ 

 نشان دھنده ی اين است که واژه ھا و مفاھيم ،خونين شکل ميگيرد
معنای حقيقی و ذوجوانب خودرا ازدست ميدھند و در ظرف ِ مقوالت 

 زھر مصنوعی ِ تھی سازی و بی معنا يی ريختانده ،معناپذيرو انسانی
ق است که حزبی با دستگاه ِ مفاھيم خود از می شود و از اين طري

قلمرو زمزمه ھای پولی فونيک با پس زدن حقيقت و سرفرازی به 
 ،نزد حزب دموکراتيک خلق. سرزمين دشنه و سرکوب داخل ميگردد

معنای درست واژه ھا  آنست که خودش برای شان ريخته و يا قايل 
ا و جسم واژه ھا  معن– روح واژه ھا تک ،ِ درين دستگاه مفھومی،است
طور مطلق  ب، خارج از اين حوزۀ  سرخزدگی ھرچه ھست، استندسرخ

چندمنظوره نادرست وارتجاعی است ومرتکبين آواھای 
 در .  مجرمين و محکومين  به مرگند، متھمين،ھمگی،وغيرسويتستی

 پرچمی مقوالت فلسفی و سياسی پديده ھای من –ديسکورس خلقی 
" اميال و خواھشھا " که ھرحزبی مطابق درآورد و مجرد محض استند 

 معانی مسخرۀ خودرا در آن ، موقعيتی خود–و متکی به اجبار سياسی 
   .ميريزد

ِوقتی از دستگاه مفھومی حزبی سخن ميزنيم به معنای آن نيست که 
 . يا شاه شجاع قرمزين نظريه پرداز بوده است،جانی نابغه  نمای خلقی

ستگاھی خود در وجود حزب دستگاه مفھومی با تمامت بی د
 . ترمنولوژی دروغين و تحميل شده را ايجاد ميکند،دموکراتيک خلق
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 تزبربريت و ،که با دستبرد به بيت المال کلمات مشترک بشری
"  تزجنايت را  در نوشته ھا و بيانيه ھای خود نه به تيوری علمی که به 

  تز ، کانوففرامين ھشتگانه تره(تبديل کرده است،  "  نظريۀ فرمانی
...  تز گالسنوست نجيبوف و، تزس ھای کارملوف،سه گانۀ امينوف

اين تزھا و تزويرھا .... )صدھا حکم و تصميم و تز و تزوير دگر
 مخالفين که اکثريت جامعه را ميسازد حق ،مخاطب مشخص ندارند

ندارند که درمورد اين تزس ھا به ديالوگ و نقادی بپردازند و اتباع 
ه دليل اسب گادی گری حق نمی يابند که دربرابر تزس ھا حزبی نيز ب

 به اين . داخل ديالوگ گردند،و فرامين وبيانيه ھا و تصيم ھای کتبی
خاطر است که تصميم رھبری و مشاورين به احکام مطلقه و حک 

اين مسؤليت منتقدين ديکتاتوری حزب .  جاودانه تبديل ميگردد
ربری شانرا از البالی کاوش ھا دموکراتيک است که احکام مطلقه و ب

 ، استخراج وتدوين کنند، بعد ازمقوله شناسی عميق،و بينش ھا
دســتگاه ِ مفھومی ی منتشر بر اوراق و بر خاطره ھا مانده را به انقياد 

 سر انجام الشۀ گنديدۀ تفکر جنايت کاويدن .زبان انتقادی درآورند
در موررد جنايت روزنه ای  را بسوی خلق متن ھای روشن و علمی 

    .شناسی ميسر خواھد ساخت
ِچه کسی از چاه خودبيگانگی  با  گامھای عاريتی به  وادی نا 
 ،شناختۀ قدرت  خيز ميزند ؟ يک روح ضعيف با ادعای فھم بی ھمتا

ُخر قدرت را در رويای خـرخـرخرس سايبريايی تسخير ميکند  درين ،ُ
اين " يگويند نه از کلۀ خود از پايين تنۀ خود سخن م" ھنگام بقول نيچه 

موجود بعد از فاجعۀ ثوراست که چھرۀ اصلی ظرفيت خود را نشان 
   .ميدھد
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 ،ِ نگاه خونين است،به مسأله دولت و جامعهِنگاه   ،در  مدار قدرت
 رابطه بين ،خودرا حاکم مطلق و ديگران را محکوم مطلق می پندارد

ی خجالت دادن بت  جا دارد که برا،شھروند و دولت نيست که نيست
 پرچمی حتا مانند - ھای سرگينی اضافه گردد که رابطۀ اسارت خلقی 
  در ، نبوده است،دورۀ سردار و سلطنت که رابطۀ سلطان و اتباع بود

زمان سلطنت وجمھوريت تا جايی که من تاريخ معاصر را شنيده 
  افراد به جرم مخالف بودن جوخه جوخه به پوليگون ،وخوانده ام

محمد ھاشم زمانی شاعر حماسه سرا ی کشوراين  (.ی نميرفتندپلچرخ
 سال را بخاطر ترقی خواھی درزندان سلطنت ١٣شخصيت ملی مدت 

از دردھا و " خاطرات زندانی " ظاھر نفس کشيده است ودر کتاب 
 شکل و پھنا با دورۀ خلقی ،شکنجه ھايی سخن ميزند که به لحاظ عمق

 صديق چرخی  اين زندانی خوردسال پرچمی قابل مقايسه نيست و خالد
 سالۀ حبس خود و ساير ١٣از دورۀ " ازخاطراتم " نيز در کتاب 

اعضای خانوادۀ چرخی حکايت ميکند که اصلن با شکنجه ھا و 
زندانھای رژيم حزب دموکراتيک فرق عظيم کمی و کيفی را نشان 

چيز  من طی دوازده سال زندانم در پلچرخی از توقيف تا رھايی .ميدھد
  )ھايی را ديده و حس کرده ام که در کمتر کتابھا نوشته شده است

ُپوليگون به حيث خوابگاه سينه ھای مشبک و جمجمه ھای غار  ُ ِ
    . چرچمی ھاست- از کشفيات ِ نبوغ خلقی،غار

 رابطۀ حزب با مخالف رابطۀ اختاللی ،چون عقل فروخته شده است
  رابطۀ يک بيمار با غيربه بشکل،می شود و اين رابطه  با آحاد جامعه

 و غير در قاموس حزب به ھمه کسانی اطالق ميگردد که ،ميان می آيد
تقابل . ديکتاتوری و سويتيسم امتناع می ورزند،از پذيرش افکارکودتا

 حزبی درين ، ابژه ای است–حزب با مردم يک رابطه ای سوژه 
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ون از اصلی و برتر می پندارد و بير"  قھرمان " معادله خودرا 
و اين غير پنداری  در ساختار مفھومی تا ،  و فروتر" غير  " ،خودرا

   .سرحد دشمن انگاری ِ مطلقه ارتقا ميکند
فروتر دانستن مخالفين و آحاد جامعه در واقع از قرت شدن فروتری 

در قيافۀ " بازگشت واپس رانده " ھا و حقارت ھای گذشته برمی خيزد 
 شود و با دبدبه  آنرا در دامن حزب و  بيدار می،غريزۀ کفــتارخيز

   .دولت استفراغ می کند
 ، پرچمی ھمه چيز و ديگران ھيچ،خلقی ھمه چيز و ديگران ھيچ

ِ طرز نگاه  ، پرچمی ھست ديگران نيست،خلقی ھست ديگران نيست
را نشان ميدھد که حتا با حفر دريای خون ھم عطشان  معيوبی

  . ھستريک را فرو نمی نشاند
 ، ايده ھا ی سياسی، ايديولوژيک رھبری حزب–ه روانی دردستگا

 به بسيار سادگی قبض روح می شدند و تمامی در ھا ،اخالقی و فلسفی
 حقيقت ِ حقيقت  در بينش ،و قفل ھا را با شاه کليد سويتيسم باز ميکردند

  .ھای يک جانبۀ شان چيزی بود که مھر سويتيسم را در پيشانی ميداشت
  قند قدرت حقيقت و =  خلقی 

   و حقيقت مرجعيت= پرچمی 
  مطلقيت و حقيقت و مرجعيت و قدرت  = حزب  
  مخالف =    غير

  دشمن =  مخالف 
  ضد انقالب و مرتجع  و قابل حذف= دشمن 

  دوست و تکيه گاه = شوروی 
    ُسرخ=  رنگ  
  محو =   نحو  
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 واژه ھا و معانی شان مانند ، ديده می شود که  در نگرش حزب
 شايد در جمجمه . ھای آھنين در کورۀ جھالت ريخته شده استگلوله

  . سرب و شرارت  رسوب کرده است،ھای ريخته گران بجای مغز
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  لوياتان زخمی
  

    ھفت دريا را درآشامد ھنوز
    کم نگردد سوزش آن خلق سوز

 نمی ، حزب ِ اقتدار گرا که در متن صغارت و چاکری نفس ميکشد
خواھد که خودرا در دگری ببيند وبه اين خاطر نمی تواند در مردم و 

اگر چنين می (. مخالفين ته نشين شود و غير را در من خود جذب نمايد
 غير يا منِ  )شد شايد ورطۀ جنايت اينقدر عميق و پر سلسله نمی شد

 به بيرون ازخود مواجه است و اين بيرون از خود که شبکه ،بالنفسه
= اين ديگری  در مخيلۀ حزبی (سيع اجتماعی را دربرميگيرد ودامنۀ و

 فقط بر مبنای سنجش گری )طبقات باال+ سنت + مخالفين سياسی  
 ،ھای منطق  انسانی است که به جھات رشد يابنده و سالم سوق می يابد

غير و " از طريق پذيرش تفاوت ھا و روی آوردن به ديالوگ است که 
الکان مرحلۀ وقوف حاصل کردن . می شودبرسميت شناخته " ديگری 

به غير را مرحلۀ آيينه می نامد  که در کودکان بين شش ماھه تا ھجده 
 کودک در شش ماھگی ميتواند خودرا درآيينه .ماھه به تحقق ميرسد

  .ببيند و به وجود خود بمثابۀ غير وقوف حاصل کند
حزب به حيث نماد قدرت و بردگی  که در ضميرھای متناقض و

 ھيچگاھی به ايجاد تناسب و تداخل ، عقيدتی سرگزدان است–روانی 
َھنجاری نايل نمی آيد، حزب نابالغ بجای  استقرار مرحلۀ آيينه مستقيمآ 

مرحلۀ تلويزيون را در خود مستقر می کند و تا ھجده ماھگی حاکميت 
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 خود را بجای صيقل زدن در چشم مردم و نگاه ھای ، دولتی-حزبی 
 برای مغاره نشين . در تخريب غير تحقق می بخشد،متکثر جامعه

 تلويزيون آيينه ايست که از يکسو خودشيفتگی بدوران رسيده را ،حزبی
منعکس ميکند و از سوی دگر از طريق شنيدن افــــــکار ھذيانی و 

  .مريض و يکجانبه خود، غير پنداری را مجدد ميکند
 ،د ھورا ھای مصنوعی وقتی رھبر تأثير لبخند و قھرخود را در ايجا

 چکچک ، رقص ھا و اتن ھای شادی آفرين،سخنرانی ھای موجدار
 کودکانه و غريزانه به نوع ، در شيشۀ تلويزيون می بيند،ھای موزون
 مواجه ميگردد و اين غير در قالب اتباع حزبی ظاھر ،غيرديگری از 

لت  به اين خاطر است که در مغز رھبر حا.ميگردند نه در قالب مخافين
تصوير خودش و تصوير = دوتا غير (،پارادوکسال خلق می شود

 يعنی ھم از تصوير متبسم خود به حيث يک ارضای )ھوراکش ھا
 لذت ميبرد و ھــم از وضعيت ِ ھوراکشی و رمه خويی مدافعان ،مقتتدر
واپسزدگی جنسی  در واقع چون قدرت بيان را ( ، انزال ميگردد،انقالب

 معنا در يک زبان ،سزدگی کالمی تبديل ميگردد به واپ،از دست ميدھد
درونی مستحيل می شود و در اقتدار ھستريک به شکل جمالت حقيقت 

 رھبر نمی ، نکته اينجاست که درين مصاف)نما دوباره به بيان می آيد
تواند نه از خود به حيث غير در آيينۀ واقعيت استــــــفادۀ انسانی کند و 

 ،نجاست که معادلۀ غير بينی وارونه می شودنه از ديگران حزبی، و اي
بيگانه با ( رھبراز خود بيرون ناشده ،با درونی شدن نارسيستيک قدرت

مخالفين + اتباع حزبی + خود (  به فنـای ذوجوانب غير ميرسد )خود
 يعنی ھم خودرا ميکشد و ھم شاگردان و مخالفين خارج از )سياسی

رفيق رفيق " و " خفک ميکند  ملگری  را ،ملگری  " .قلمرو حزب را
  ."تواريش ملگر و رفيق را علف ميدھد " و "  را ميکشد 
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 ھم بروی )مرحلۀ کودکی و آيينه( رھبران حزب در اين مراحله 
 و ھم از شمشير دوسره برای گردن زدن ،شمشير دوسره  راه ميروند

   . ھم ميکشند و ھم کشته می شوند،کار ميگيرند
ھای بخويش " من  " زير نام  قالب شده ای چون شبکه ای از آدمھا 

 ،نيامدۀ حزبی از وضعيت دھکده يی و قبيله يی و اشرافی بر ميخيزند
 ،بخودی خود روايت ھای فرديت يافته را پس ميزنند و پس ميزنند

 و خلقی ،چون نگاه فرديت يافته پديده ايست از مربوطاط عقل نقاد
 ، زير پای مشاور ريختنپرچمی به دليل دست بناف بودن و غرور را

فاقد فرديت آگاه و نقاد ميماند و ناگزير است که برای پرکردن آخرين 
   . ھمواره در گنداب سويتيزم  تن شويی کند،خال ھای غرور و آگاھی

  
 شخصيت متعالی و پويا از خصوصياتی بر می خيزد که مايه ھای 

 ، ميگيرداوليۀ خودرا نه از صدا وفکر بيرونی که از چگونگی زيستن
در (پس از آنکه فرد مراحل اوليه را در بستر مستقل شدن طی ميکند 

 تجربۀ استقالل فکری نيز در ھردو ضميرش جان )خانواده و جامعه
 يورش بسوی کسب ،ً ودرين مراحل خاصتا در کشور ما،ميگيرد

  يعنی فرد پيش از،افکاربه شيوۀ عاجل و مستعار صورت ميگيرد
 چـــــون ،خودآگاھی و تقليد، سياسی می شودنا آگاھی با تکيه بر

دموکراتيک ترين سازمانھا ی سياست و سياست کردن در افغانستان در 
 گــرايش به سياست در ،سياسی ھنوز دموکراتيک وعلمی نشده است
 از البالی دانش تيوريک ،خلقی پرچمی نيز که زادۀ ھمين شرايط است

يد بل بر مبنای تبار و پيوند ھای و بينش ِواال و پرورش يافته پيش نمی آ
  .خونی و اندازۀ بروت و درجۀ گردن خمی اعتبار پيدا ميکند
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 شخصيت محصول فضای نورمال و نا ھنجار اجتماعی ست و 
که اين افراد " ھجدھم برومر " شخصيت ھای بی فکر سويتيست بقول 

يک جامعه نيستند که موقعيت خودرا در برابر مناسبات اجتماعی تعين 
اجبار مناسبات اجتماعی ست که برای آدمـــھا " ميکنند بلکه اين 
 ،خلقی و چرچمی نيز جنايتکار به دنيا نمی آيد،  "موقعيت تعين ميکند

اين مناســـبات قبيله وی و تباری ،و نمی خواھد که سردمدارجنايت باشد
 روستا زادۀ ،ست که فکر عقب افتاده با ادغام در روابط استخباراتی

  .و صبور را از خياالت دوغ به جايگاه  دروغ ميکشدساده 
خلقی و پرچمی که در چارسوی جامعه ديوارھای آھنين و سيمھای 

 در مقابل ھر نوع مخالفت تير و تلوار کشيدند ھر گز ،خاردار گرفتند
نمی فھميدند که انسان يک موجود پويای اجتماعی است و کسی نمی 

  .رجۀ صفر جنبيدن تقرب دھدتواند حرکت ھدفمند  انسان را به د
مطلوب " يا " بھشت گمشده " نميدانستند که انسان ھميشه در جستجوی 

است و اين جستجو ھيچگاه پايان ندارد و باعث می شود که " گمشده 
و از " بھشت گمشده " ًانسان مرتبا تفاسير تازه و روايات نو از اين 

" غير يا ديگری " با عشق و حقيقت بيابد و ھميشه به زبان و نگاه نو 
   . اين نوشتن و خلق کردن ھيچ گاه پايان نمی يابد.به گفتگو بنشيند

مخاطب ھای دراک ميدانند که فرديت ناشکوفا در تمامی احزاب و 
َسازمانھا ی افغانی تقريبآ بطور مشترک رنگ عقب ماندگی و خشونت 

 يک ، يک اخوانی،زدگی را در نھاد ھای شخصيتی خود پنھــان دارند
مانند يک .....  ، يک ستمی، يک افغان ملتی، يک شعله يی،پرچمی
 پرچمی  به لحاظ کرکتر و قيافه و بينش در زير دندانه ھای –خلقی 

 پس زده ، در زيرسايۀ شوم ساالری،مناسبات عقب ماندۀ  اجـــتماعی
شايد به ھمين دليل است که ما نتوانسته ايم  .شده اند و شکل گرفته اند
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 شايد به ،تبديل شويمجنبش برشدار روشنفکری صد سال به در طی 
 ملنگ نمايی  و ،ھرسياستمدار افغان پيش از قدرتھمين دليل است که 

 به پلنگ و اختاپوت خلق تبديل می ،دين قبايی ميکند و بعد از قدرت
  .شود

که از ميراث ھا و سنت ھای اديپی آب "  پدر کشی و پسرکشی" 
گويا از (طير و پيشا مدرن ارجاع ميگردد ميخورد و به دوران اسا

ھنگامی که بنی آدم انقسام قدرت را در جامعۀ طايفه يی در وجود زور 
ه، دچار عقدۀ  جادوگر تماشاکرد، پھلوان، بنام رييسمذکریآوران 

اوديپ گشته است و عقدۀ الکترا برميگردد به ميراث ھايی که مادر در 
 و ) ساالر نقش ايفا کرده استتقسيم وظايف و تقسيم قدرت در مقام

درشت ترين نمونه ھای افغانی شدۀ آن درسلطنت ھای در خود توته 
توته ی سه چار سدۀ اخير افغانستان به نمايش مسخره و ارتجاعی در 

 حزب دموکراتيک خلق ازروی توته ھای گوشت بنی آدم  ،آمده است
وان به حزبی شدگی ناميست که ميت،به سالخی خلق ساطور گرفته است

  اين نمايشھای خونبارمسخره داد
 سرشار از ايجاد چنين ،ُدرت در فرھنگ ِ اديپی و نارسيستی ماق

در ( برادر زاده  –کاکا و  برادر – پسر و برادر –روابطی بين پدر 
 ،در نمای کورکردن ھا) کشور ما البته نه بشيوۀ ناپليون و لويی بناپارت

 ، فراری ساختن ھا،ساندن ھا به قتل ر، حبس کردن ھا،سوختاندن ھا
 به ، اينک در معرکۀ دزدان  سوسيالست شدۀ قدرت.فراوان بوده است

خود کشی ھا " در شبکه ای از" غيرکشی "شکل استمرار و استقرار 
اين . نمايان ميگردد" ضدانقالب کشی ھا " و "  ھا رفيق کشی " ،"

 )امينوييچ( در بازی سوپ ،)تره کانوف(ُگرايش را در اسطورۀ بالشت 



٢٢٨ 

و مضحکۀ ) بوريس کارملوييچ( در کميدی غالم بچه ،سمت دومقو در 
  . ريشه شناسی خواھيم کرد)پوتوموک(گاو 

َ، ذاتآ دچار )در مرحلۀ استقرار جنايت(حزبی در ھنگام تخريب غير 

احساس گناه می شود ولی احساس گناه را در زير خرمستی شادی 
ِ در پنھانگاه خويش خويش زندانی َ مؤقتآ،آفرين قدرت و اقتدارسويتيسم

 مغزھای ،می سازد و حتا حاال که سه دھه از وقوع جنايت می گذرد
و ھم بمثابۀ عمل ) دســـتوردھندۀ جنايت(حزب ھم بعنوان نابغۀ حزبی 

 که شکنجه کرده که ،،اجرا کنندۀ جنايت)دستور گيرندۀ جنايت( کننده
 که به تخريب غير اعدام کرده که بمبارد کرده که نسل کشی کرده

 مانند جالدان ، خودرا در بحبوحۀ  مزه دار قدرت)ًمستقيما اقدام کرده
حس به (عصر گيوتين حس گناه را در فراموشی کاذب غرق ميسازد 

 نماد و واژه درقلمرو روح خواب می کند ولی ،حيث نشانه
 و در مرحلۀ  فروريزی وشکست مانند )منتظربيدارشدن و انفجار است

 وجدان خندقی ،ه در حويلی بالک دوم پاچرخی کنده بودندخندقی ک
   . اتمسفيرعالم را در گند و بوی غرق ميکند، با فوران حس گناه،شان

اگر ضرورت می بود که ميان حزبی دستور گير و دستورده خط 
تباھی ھمانا نشانه ای از "  اين خط را نيچه می کشد ،فاصل کشيده شود

ايز رخنه کرده است و آن بنيان عواطف آن است که آشوب در ميان غر
 تا بدانجا که با ،ناميده می شود، تکان خورده است" زندگی " که 

وجدان آسوده  قربانی کردن آدميان بيشماری را می پذيرد که بھر او 
سرکوب شدند و به صورت انسانھای ناقص به صورت بردگان به 

  ."صورت ابزار درآيند 
برآشفتگی و خشونت و نوک برچه خلقی چنگ بروت ِ ديروز با 

خويشتن را در مقام   " ،سخن ميزد و مانند ِ قھرمان جادو شده در بوتل
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می انگاشت از ھمينرو  به لوشآب " جانشين جھان يا خدا يا جامعه 
خون و مطلقيت فرو می غلطيد و گفتار ھذيانی  را به سنگ خارا و 

روز بزور تانک و پرچمی بی بروت ِ دي،مجسمۀ ابوجھل تبديل مينمود
 باالی مردم چشم ميکشيد و تحقير و بم ، چکامه ميخواند،چکمۀ بيگانه

 انگشت خودرا به حيث امضا کنندۀ معاھدات ننگين و .بيلری ميريخت
 نادانسته ثبت تاريخ ،گردن خودرا به حيث خميده ترين گردن حزبی

   .ميکرد
 در زير خلقی چرا از اعتراف ميگريزد ؟ اگسا و کـام چرا خودرا

 عذاب وجدان را در زير ،لنگی سياه و پکول ديورندی پنھان ميکند
شفشاھنگ ِ تباری جان شويی ميدھد ؟ پرچمی چرا از بيان گناه فرار 
ميکند ؟ خاد و واد  را گاھی در زير پکول ھندوکش مخفی ميکند و 

رھبران  اس اس و   گاھی در زير چپن ابريشمی و طيلسان رومی ؟
 حاضر ،ستارۀ گشتاپو مگر بعد از نابودی زمان و زمينجنراالن چند 

نشدند که در پيشگاه بشرسرتعظيم فود آورده واز قربانيان و بشريت 
 بحث چرايی ،بحث من مسألۀ معدرتخواھی نيست  معذرت بخواھند ؟
 معذرت خواھی و ، بحث تبارشناسی جنايت است،جنايات حزبی است

 موقعيت و خودآگاھی جنايتکار حس گناه را به بيان آوردن مربوط به
 بحث من اين ،می شود که بجای خود کار تحقيقات حقوقی ساده ميسازد

است که چرا يک  حزب سياسی به استقبال جنايت گسترده و 
  سيستماتيک ميرود ؟ 

 خودرا در پشت ساختار بی معنايی و ، حزب بمثابۀ نماد يک فکر
ند ميخی براحساس ِ   اگرچه حس گناه مان،َبی تفاوتی خـپ ميگيرد

در ) ھم به سن ھم به عقل( حزبی پير، جاودانه حک ميماند،ندامت
ھنوز در قلمرو حالت اختالل سياسی شخصيت و عذاب وجدان نيز 
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 خودرا پاره پاره می کند ، به اميد نيش زدن به غيروزبان وحشی است 
 خطر و ناراحتی تلقی می ،و داشتن وجدان صيقل شده را برای خود

 و تا آنجا در خود فرو ميريزد که به مينوتاروس يعنی ھيوالی غار کند
  .وجدان تبديل می  گردد

ِاما اين حس را به دليل ترس و اذيت شدن به انقياد ِ اعتراف شفاھی 
 – نويسندگان و شاعران - چنانچه برخی از ،و نوشتاری در نمی آورد

ون بيرون حزب دموکراتيک که اوراقی را بنام نگارش ھای خاطره گ
َ ظاھرآ نوعی از ترس زدايی و گناه زدايی فـــــــــردی را در ،داده اند

 )از مغاک خرس بزغاله نمايی(پس زده اند  ،پردۀ معصوميت ِ فردی
آرشيف جنايت ولی انتقال ترس و گناه از من ِ نوشتاری  به ضميری که 

 می توان از ، چه،  به معنای زايل شدن خودبخودی آن نيست،است
روی ھذيان ھايی که تا کنون با مھارت و انرژی تخريبی  بوسيلۀ 
صدراعظم و وزيران بی ستاره تاجنرال ھای چند ستاره  ورق پرانی 

 می توان  در ترس نھفته و گناه نھفته در بند بند  و خط خط  ،شده است
  . حقيقت پس زده شده را مشاھده کرد،آن

تتدر و منسجم نيست و چون حزبی ضربت خورده حاال دارای من ِ مق
 روانی اش محبوس صدا ھای لرزانندۀ نامريی است و –ساختار فکری 

 باالجبار منع ھای ،ھا ی  وحشيانه ترکيب يافته است" واپسزدگی " از 
 اورا از )عذاب وجدان ِ( و منع ھای درونی )عدالتخواھی(بيرونی 
د و سوق می دھ" من حقير " به وضعيت " من ِ ايده آل " موقعيت 

 رھبر و صدراعظم و وزير و جنرال و قاضی و ،برآيند اين دگرديسی
ُبازداشته و بسوی عق زدن " عمليۀ حقيقی نوشتن " را از .. .مستنطق و

  .خاطره و گناه ميبرد
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اين بعد از کودتای ثور است که ديکتاتوری و جنايت به ماموريت 
  اما عضوی که ،اساسی حزب دموکراتيک خلق تبديل می شود

ُ غفلت و مزدور منشی اورا در جھيل جـرم ،جنايتکار مادر زاد نيست
 معتاد به تکرار و ، حاال از فوران  شرطی شدن،غسل جنايی داده است

 حيوان سخنگوی  پاولوفی درطويلۀ حزب با يک حلقه ،تکرار است
ُزنگ ِ روسی از خـرخـر بيدار می شود و فرايند   در – دبدبه و تھاجم –ُ

يکبار اين نينديشيدن ھا منتج به کابوسی   .رار می گرددعضو زنگی تک
عساکر " و تقديس " انقالب شکوھمند ثور "   خونينی بنام

 )پس زده شده و عادتی(گرديد و اينک ذرات عفلت " انترناسيونالستی
منجر به سکوت  و ابزاری در خدمت جھانی شدن سرمايه و جنايات 

 است که در بربريت جورج  تقديس بربريت ِ برژنفی.آرام ميگردد
 ،  ما ناگزيريم تا در ھردو مرحلۀ.بوشی و ھر بربريتی تکرار می شود

َ و قسمآ نشان بدھيم  .عقل حزب دموکراتيک خلق را اليه اليه بازنماييم

که حزبی با پس اين است ،که يکی از اليه ھا ی ايديولوژيک شده آن
 و قرمز نما را  يکه، حقيقت ِدروغين،زدن حقيقت در ساختار درون

  .بيخودانه برون افکنی ميکند
شايد پژوھشگران بخاطر تبارشناسی جنايات است که در يک بحث 

  خلقی را به لحاظ نرخ انديشه و ميزان جنايت و ،و ديالوگ عميق
درجۀ اقتتدار به شاخۀ تره کی و زيرشاخۀ امين  تقسيم می کنند و به 

 تفاوت بين ،سام جنايتلحاظ صورت بندی زمـــــانی و تشخيص انق
 و  اقتتدارخلقی )١٣٥٨ جدی ٦ تا ١٣٥٨سنبلۀ (حاکميت خلقی  امينی 

 را صورتبندی ميکنند که با )١٣٥٨ تا سنبله ١٣٥٧ثور (تره کی 
اجرای تطبيقی آن می توان به آسيب شناسی حاکميت ِ متفاوت خلقی 

جۀ  حاکميت پرچمی نيز به لحاظ نرخ و انباشت جنايت و در.دست يافت



٢٣٢ 

تا (  و دورۀ نجيب )١٣٦٥ تا ١٣٥٨ جدی ٦(چاکری به دورۀ ببرک 
 منقسم ساخته می شود تا بحث ساختار تاريخی جنايات )١٣٧١ثور 

 مقولۀ زمان بندی ،در بحث جنايت  سامانيافته  .حزبی به کاوش درآيد
در آفرينش جنايت خاصتن در افغانستان يک مقولۀ خطی نيست بل 

که زمان بندی جنايات خلقی و پرچمی به  گمان نشود .چرخشی ست
! طرز چرخشی و گويا فرا مدرن تر از پيشا مدرن اتفاق افتيده است 

 جناح ھای حزبی پلی حلزونی خلق می کنند بين گذشته و آينده و ،چه
به حيث محرک و عمل کننده از حال به فضای گذشته ميروند و از آينده 

زار گذشته نفس می کشند و در  در زمان آينده با محتوا و اب،به حال
  . محتوای آيند ه و گذشته را می بلعند،وضعيت جاری

حزب دموکراتيک در سی سال اخير به مجسمه موميايی شده شباھت 
پيداکرده که ھر ازگاھی سر از تابوت ماضی بعيد بلند ميکند و قصه 

ُبه گوش آينده پف ميکند ،ھای وحشتناک گذشته را مثل آواز ھای گمشده
 گذشته ،زی که موميايی شده است و به حيث مخزن اسرار و جنايتمغ

!  ھای خونين را به طورسربسته به آيندگان ِ پرسشگرانتقال ميدھد 
 فکری  که مثل .حزب دموکراتيک خلق يک فکر و يک احساس است

 احساسی که مثل سنگ ھنوز به ،کالفه است و درخود باز نشده است
ت که توانايی فکر کردن و احساس  حزب مغزی اس.حس نيامده است

   .کردن را ازدست داده است
چوچه ھای عقل تره کی با بالشت گرفته می شود ولی در زمان امين 

 به مصلحت ١٣٥٨و امينی ھا که در تره کی در کام امين راه ميروند 
 به پلچرخی ميروند و ، با دستھای خونپردر زير سيطرۀ پرچم،روسھا

 مانند يک موچی يا شاعربی گناه به ،و پنھانبا تمام جنايات آشکار 
کميتۀ  از کنج زندان پلچرخی به ١٣٦٨مھمانی رگبار نمی روند در 
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 حزبی درين روند از ،مرکزی و وزارت و جبھۀ پدروطن نايل می آيند
آينده ی کيفری به زمان حال که بيداری غريزۀ قدرت و تداعی جنايت 

  خلقی ی که خود را در زير  در ماضی بعيده،  انتقال می يابد،است
  ، ناگھان درگودال يک  آينده، مسخره ميساخت،يک جفت بروت آويزان

 مفاھيم ،يک بلست ريش تيخ شريعت ميتراشد و در زيربروت را با 
جديده  را  تالوت می کند وبرای ازدواج بعدی  به ريش بی بروتش 

 ،ياسی فکری و روانی جنايت س، محرکه ھای اجتماعی. خينه ميزند
چيز ھايی اند  که دوران رشد مبھم خودرا در درون شخص  در قلمرو 
يک تشکيالت سازمانی طی می کنند و تا زمانی که زمينه ی منفی 

 در آدمھای پرورش نيافته .برای انتقال آن به بيرون اندازی مھيا گردد
  بين انسان سياسی عاشق و .اين شاخصه ھا دست ناخورده باقی ميماند

و انسان سياسی شرير و مخرب تفاوت معرفتی و تربيتی وجود سالم  
 . تربيت خوب سياسی باعث توليد آگاھی سالم در عضو می شود.دارد

ھرفردی به تناسب وضع عقلی و اخالقی جايگاه خودرا در جامعۀ 
  .سياسی اشغال ميکند

 صيقل زد و ،غرايز را می توان با غوطه در چشمۀ زالل آگاھی
 برای آن ھار می شوند که از ،رايزمھا ر ناشده غ.انسانی ساخت

 بسياری از حزبی ھای .حيوانيت بسوی انسانی شدن گذار نمی کنند
 تربيت ، مظلوم، پيش از قدرت خيلی خوش سليقه،دموکراتيک خلق

کينه توزی و خشونت باوری شان . يافته و مھربان جلوه ميکردند
ميکرد که زمينۀ تبارز بخاطری  در لقای آدمھای نورمال  چھره نمايی 

 بعد از فاجعۀ .واقعی نيافته بود و غرايز مھار ناپذيرش معلق مانده بود
 آن خصايص سرکوفته و متراکم به شکل شکنجه و سرکوب ،ثور

 پرچمی با نگاه اشرافی با تکيه .ديگران به ظھور انفجاری ميرسند
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قان و دھ سر ، مبتنی بر حکم غرايز الژوردينه،برتازيانه  و تواريش
  را ميبرد  و خلقی اين مظلومک پيشا کراچی وان و کچالوفروش

 ، که ازفقرمضاعف کالوش روسی را در تابستان می پوشيد،ثوری
حاال که بر گنج قارون نشسته است با زير پا نھادن غيرت و اخالقيات 

 خانۀ خلق -ِنيکر و سينه بندِ  زنانه در لنگرگاه  با نمايش دادن  ،انسانی
مظلومک بروتی خوشه خوشه سر فيودل و . ل يحيی انتقام ميکشد از آ–

 اين يکنوع ارضای ناسالم و تبھکارانۀ و .سرمايدار را درو ميکند
انحرافی ست  که خودرا در کپسول مبارزۀ طبقاتی  در متن کودتا 

  .بيرون ميريزد
 بين دونوع حزبی بودن ھمچنان به معنای تفاوتشايد بتوان گفت که 

 تفاوطی که ترکيبی از تفاوت و ، ساختارشکن است)فرانسدي (تفاوط
. تعويق است که در ساختار متن و تکثرمعنا وحرکت فھم اتفاق می افتد

 فھم و ادراک قسمتی از شناخت نيست که ذاتن  مدغم در ،درين فرايند
حاالت متکثرمعناست که از متنی به متنی و از حالتی به حالتی انتقال 

ی از جنايت را به تعويق می اندازد تا امين آنرا تره کی قسمت.ميابد
 امين نيز بنوبۀ خود قسمتی از جنايت را به تعويق ،بخواند و معنا بدھد

می اندازد تا کارمل آنرا با نگرش ديگر بخواند و معنی ببخشد و نجيب 
می آيد که تعويق مانده ھای غالم بچه را با آواز و نگاه  ِ معتدل قرائت 

ر افغان بايد بعد از اين ھمه کشته ھا و پشته ھا به ھوش روشنفک.  کند
 ھرکس مطابق .وجود ندارد مطلق و نجاتبخش ،معنای يکهبيايد که 

 حتا ،نگاه و موقعيت و حالت خود به واژه ھا و مقوله ھا معنا می بخشد
در درون يک حزب و يک ايدؤلوژی نيز تفاوت در تفسير و معنا کشی 

ک فلسفی در حزب دموکراتيک خلق با بالشت  ھرمنوتي.سرباال ميکند
 ،معانی مطلق"  اعتقاد به  ،خفک ميگردد و جای آنرا در پروسۀ فھم
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 خلقی از واژه ھا و مقوله ھای .اشغال ميکند"  فھم مطلق ،احکام مطلق
به تفسير دست نميزنند و معانی را بر وفق مراد يعنی .. .مارکس و لنين

به حکم مطلق تبديل می سازند و به ھمين  ،مبتنی بر نگاه کور و نابالغ
دليل است که  در زير پای ھر واژه و ھر مقوله ھزاران ليتر خون  

" سوسياليم " و " ديکتاتوری پرولتاريا "  بطور مثال .ريختانده می شود
را مدنظر بگيريم که اين مقوالت را رھبران " طبقه " و " انقالب " و 

 چقدربشکل بسيار ، غير بورژوايی پرچمی در بستر يک جامعۀ-خلقی 
مسخره و درک ناشده و غيرعلمی تفسير ميکردند وبا زور برچه بکار 

 گذار ازفھم ناپخته بسوی حماقت خونين دربستر قدرت شکل .ميبردند
 اين ، تعويق جنايت بجای تعويق معنا در فرايند فھم می نشيند،ميگيرد

 گوسالۀ ، شخصيتساختن عمدی کيش(جانشينی در خلقی تره کی شده 
 دگرآزاری و ،، به نمايش درمی آيد)ناميدننابغۀ شرق سرگينی را 

 از تره کی را  خلقی خون آشام تر )به تعويق افتاده(تخريب بجا مانده 
از آن يعنی خلقی  امينی  به اجرا در مياورد  و شکنجه گران خلقی به 

ون از  تخريب غير را  بر،َعلت سرنگونی ظاھرآ سياسی و بدنی خود
تعويق ِ دگر می اندازند تا تعويق ھا بوسيلۀ غالم  دايره ی خلقی گری به

بچگان سوگند خوردۀ پرچمی معنای ھمآھنگ و حقيقی در يک نظام 
 اسدهللا سروری که ،برای تداعی کردن جنايت( .جديد ثوری  پيدا کند

َاگسايی است  با دست ھای  خونين اوآل در کام و بعدآ در  خلقی  َ

 تا ، انقالبی رژيم مزدور معاون استخباراتی کارمل می گرددشورای
جنايات انجام ناشده را به شکل سيستماتيک انتقال بدھد و تمامی باال 

 بشکلی از اشکال در ،نشينان خلقی و پرچمی طی چھارده سال بردگی
 ..)دايرۀ تعويق و انتقال و چرخش نفس گير بوده اند
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 قبلن ھم ، انتقال و تکرار است روند،زندگی در متن آگاھی و فھم
 اليه ،اشاره کردم که آدمی بی آنکه به نقل و قول ھا وقوف داشته باشد

 )کردار+ رويا + نوشتار + گفتار(ھای مخفی و علنی زندگی اش 
مجموعه ای  از مکالمه ھا و نقل و قول ھای ديگران است که ھم در 

در حوزۀ نوشتار روزمره گی منتشر ميباشد و ھم در نگاه  ھای جديد 
اوديپ اش ِ◌  زيگموند فرويد در کشف ،به گونۀ بينا متن اتفاق می افتد

 – ٤٩٦ (ل يونانیــدر واقع از تراژدی نويس بزرگی مانند سوفوک
 فرويد قرن بيستمی ، نقل قول کرده است يا به بيان ديگر)م.  ق٤٠٦

 معرفی وتکرار کرده ،خودرا در سوفوکل قرن پنجم پيش از ميالدی
. دوزخ در کميدی الھی  از دوزخ ِ سيرالعباد سنايی آتش ميگيرد.  است

مارکس خود را در ھگل و سن سيمون و ريکاردو بشکل تازه تر 
مولوی در سنايی و عطار به فرياد می آيد و ھايدگر ..  .تکرار ميکند

 عاطفی و اخالقی ، حسی، فضای فکری،در نيچه بيدار می شود و الخ
فرايند اين انتقال و تکرار در  و .نتقال و تکرار استانسان سرشار از ا

 نمايان و کردار اجتماعی  افکار،عرصه ھای گوناگون اخالقيات
سکندر مقدونی که خود انعکاسی از سالطين  اسپ سوار   .ميگردد

اسپارت است در وجود سلطان  محمود غزنوی تکرار ميگردد و 
 آتش ،ه بيدار می کندچنگيز خان خودرا در ناخودآگاه ھتلر صليبان

سوزی غزنين به شيوۀ عالوالدينی در خاطرات  آتشين ناگاساکی نايره 
 حوت  پنجاو ھفت ھراتی در چھرۀ حوت پنجا و ھشت کابلی ،ميزند

 پوليـــــــگون کابل جامۀ سرخ  آشويتس دوم لھستانی ،استحاله می کند
د و ببرک روح ِ امينک در کالبد ترک بيدار ميگرد... .،را می پوشد

 باال می کند و چون روباه مکاردر ،خودرا در تفالۀ نعش گمشدۀ خلقی
  .ُ درپل حيرتان به جای شفدر کنجاره ميخورد،زير پای گاو نمره چار
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انيان تنبل و مصرفی و نه دست  نه قرب،چون مخاطبان اين نوشتار

ه االشه نشسته گان وھرچه باداباد گويان تعويقی و عالقمند بزير
 و نه جانيان و جالدان در خود فرو ريخته  و نه عدالت ،فراموشی

ھيچ کدام نيست، اين متن ... . نه،جويان کاذب و ھياھوگر ونمايشی
 که ،برای آنانی ست که به ندای انيشتاين در مورد جنايت گوش نی

   .ھوش ميدھند
 ولی اين خطر نه از جانب ،دنيا به خطــر بزرگـــی مواجه است" 
 بلکه از جانب آنھـــايی متـــصور است، که به جنايت ،تکارانجناي

  "  نگاه ميکنند و اعتراض نميکنند 
طرد  به ،حزب دموکراتيک با خلق مونولوگ و مکالمات فرمانی

 اين گونه نگاه ِ ابترکه ھم خود و ،انديشه ھای متفاوت انسانی برخاست
مه ميگيرد که ھم ديگران را منھدم ميساخت از بينش وايده ای سرچش

 خودآگاھی و مکالمه را کور کرده باشد و انديشه را با ،چشمه ھای فھم
 حزب  .َ مکالمه را با معامله و فھم را با وھم تعويض کرده باشد،تيشه

در برخورد با ترانۀ قدرت دچار اشتباه ميگردد و قدرت را در قرن 
 بدست  لوياتان ھابزی.بيستم به حيث لوياتان  قرن ھفدھمی ميگيرد

جنگ بروت ھا و بی بروت ھای قرمزين کذب می شود و درعمل 
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 چند سدۀ از کشمکش ھای ،اجتماعی به علت عدم درک مسألۀ قدرت
قرن ھفدھمی بسوی کشمکش ھای انکيزسيونی  ِعصر عتيق عقب 

 حزب  به غير از خلقی و پرچمی را دزدانه ميگيرد .نشينی ميکنند
خالفين سياسی کودتا بخاطر بقای  مردم عادی و م.وبيرحمانه  ميکشد
 در آستانۀ کودتا به اختفا روی ، برحسب تنازع بقا،انسانيت و بقای خود

مياورند و در مراحل بعدی به مبارزه و مقاومت عليه کودتا و اشغال 
و از سوی ديگر به .. . از يکسو به دليل وحشت اگسا و.دست ميبرند

شناخت چھره ھای علت بی پناھی و شناخت ھای قبلی در حوزۀ 
 عده ای از بھترين فرزندان اين خطه در سالھای اول ،سرشناس سياسی

انقالب ثور در " از اينروست که بزودی  .کودتا سر به نيست گرديدند
بقول مارکس انقالب در ارتجاع ِانقالب گير (ميگردد "ضد انقالب گم  

  .  چنانچه متن حزبی در تأويل حزبی گم می شود) ميماند
تان خلقی يعنی حزب دموکراتيک خلق چرا بجای انديشه از خون لويا

بنی آدم تغذيه ميکند ؟  لوياتان حزبی چرا در متن قدرت بشکل دار و 
رگبار بظھور ميرسد ؟ لوياتان انقالبی چرا بجای نظم انسانی به سوی 

    .نظم جنگلی پيش ميرود ؟
کز را  در قرن ھفدھم زمانی دولت متمر)ھابس(فيلسوف انگليسی 

در ھويت استبدادی تيوريزه کرد که جامعۀ فيودلی انگلستان به دليل 
 تضاد و انقطابات طبقاتی ،)کاتوليک و پروتستان(تفرقه ھای دينی 

  -  ماجراھای زبانی ،)مالک کھنه کار و تاجر و کاپيتاليست نو ظھور(
که در نگاه ھابس تعبيری ( و لوياتان ، از پراگندگی رنج ميبرد،قومی
می توانست راه را برای آرامش )  از حکومت متمرکز ولی  قھارست

 فراموش نکنيم که انگلستان ھابسی ،و نظم و يکپارچگی طبقاتی باز کند
 قرار داشت و ) م١٦٨٨("انقالب شکوھمند انگليس " در گير و دار
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 صنعتی و فکری را ،آمادگی و ظرفيت عظيمی برای تحوالت تجاری
ه ھيچوجه من نمی توانم وضعيت عمومی  ب،در خود جمع کرده بود

انگلستان ربع آخر قرن ھفدھم را با افغانستان ربع آخر قرن بيستم 
 رنسانس قرن شانزدھم را ١٧ انگلستان قرن .ھمگون و مساوی بدانم
 اقتصادی طی کرده بود و از فلتر ، ھنری، فلسفی،در حوزه ھای علمی

  .تير شده بود...  بيکن و شکسپير
به لحاظ نظری محصول ) جبارنظريۀ دولت متمرکزو(بس لوياتان ھا

انديشه ھای تکامل يافتۀ ماقبل خود يعنی رنسانس رشديابنده و درحال 
 ھر جز آن به اجزای ،جامعه پديده ای است بغرنج و چندال. تکامل است

+ شکسپير+ بيکن ( روشنفکر رنسانسی انگلستان ،ديگر تعلق دارد
 تاريخی ويژه برخاسته بودند –تر مادی  که از يک بس)...الک+ ھابس 

که خالصه (و خودرا در وجود اعتراضيون عصر روشنگری انگليسی 
+  ھيوم :ًمی شود عمدتا به روشنگری اسکاتلند يا روشنگری گالسکو

 .تداوم ميبخشند و بطور زنده و پويا منعکس ميسازند..) .آدم اسميت
درين نظريه (،درتانقالب شکوھمند انگلستان و نظريۀ لوياتانی ق

 مبنای قدرت ،مبنای حقيقت است که در نظريۀ الک حقيقت،قدرت
 فکر و مناسباتی را بيان ميدارند که در از متن تضاد ھای )است

    .اجتماعی  و تناقضات عقلی برخاسته بود
 خود ،نظريه ی انقالب يا نظريۀ کودتا نيست( و اما لوياتان خلقی

ی است که از بروت ھای سرخ و لوياتان) کودتا و خود اژد است
چاکری ھای سياه ساخته شده بود نه از تکامل ايده ھا و مناسبات 

 ھر کودتايی محصول تضادھای دربار .اجتماعی و تضاد ھای طبقاتی
 .می باشد و اين گونه کودتاھا بر شانۀ منصبداران  وطنی شکل ميگيرد

ی روشنفکری جنبش ھاکودتای داؤد را می توان به اضافۀ تأثير حضور
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تضادھای درون دربار ناميد تضادھايی که ميان  نتيجۀ ،و اجتماعی
 ايجاد شده بود که درسير ناگزير خود سرمايداران دالل و مالکين فاسد

که روشنفکران او ( بوسيلۀ سردمدارپير دربار،،يعنی برای نجات دربار
  با يک )را در دوران صدارتش سردمدار جوان ارتجاع ميگفتند

ای سپيد به نفع تاجران دالل حل گرديد و قدرت سنتی و ميراثی کودت
 از شانۀ شاه به دست سردارديوانه ای افتيد که )محتضر و شاريده(

 سير تحوالت تجاری و صنعتی  جامعه را با گرايش روسی ،سرانجام
  . در گنداب تحوالت جھانی غرق کرد)اقتصادی و سياسی(

 کودتای ھنجاری را نشان  يک،اما کودتای حزب دموکراتيک خلق
 کودتای ثور محصول تضادھا و مناسبات اجتماعی جامعه نبود .نميدھد

 . بين حزب دخا و سردار،بل محصول کشمکش بين روسھا وغرب
 اين ١٣٥٧ جامعۀ ما در بھار .پديده ای بود که باالی جامعه تحميل شد

ت نکته را بيان ميکند که به کودتا و چيزھايی از اين دست ضرور
 با بينش ، درست است که يک جامعۀ عقب ماندۀ طبقاتی،درونی نداشت

يک سردار مستبدالرای  با گرايش روسی اداره ميشد ولی جامعۀ آنروز 
ظرفيت انقالب اجتماعی چه که ظرفيت کودتا ھای زنجيره ای را ھم 

 ، گيريم که در آنزمان کودتای ميوندوال و جنرال ميراحمدشاه.نداشت
، نبرد چگوارايی )اعتشاشات لغمان و پنجشير(گ اخوان  کودتا يا جن
به پيروزی ميرسيد بازھم کشور .. ).نبرد درواز بدخشان(ستم ملی 

روی آزادی و رفاه و تکامل صنعتی و جامعۀ مدنی را نمی ديد و در 
 در باتالق کشمکش ھای خونين وطنی و منطقوی ،صبح فردای تحول

ی نيم بند روسھا و ايادی بومی شان  داؤد اگرچه به اتکا.غرق ميگرديد
 ،به جنگ ديگران  و انھدام ھرنوع آزادی و مشارکت سياسی برخاست
    .ولی تجربه نشان داد که دوام اين وضع بھتر ازوقوع فاجعۀ ثور بود
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 درون جامعه  و دربار را ،کودتای ثور بمثابۀ يک سانحۀ بيرونی
ستقل يا نيمه مستقل خودِ  م"  حزب دموکراتيک به حيث .منفجر ساخت

درمغزدست " روح بيگانه " در کودتا سرازير نشد، کودتا به حيث " 
عقل نيستند بل ، خلقی پرچمی درين پروژه،آموز حزب حلول کرد

حزب دخا بيانگر .  احساس نيستند بل حس سويتيسم اند،ابزارعقل اند
بل کودتا معرف و طناب حزب ) مرگ نظريه و استقالل(کودتا نيست 

  . کراتيک خلق استدمو
 بخاطر نظم و ،لوياتان حزبی اژد قرمزين ماورالنھری است

 بر عکس برای تباھی وھرج و مرج و ،يکپارچگی بوجود نيامده است
 کودتای ،پارچه پارچه ساختن اسکليت جامعه ی آرام  بوجود آمده است
 بل به ،ھفت ثور مانند ھجدھم برومرناپليون عزم جھانگشايی ندارد

 کودتای ثور مانند کودتای ،ه در خدمت جھانگشايی استحيث سوت
 بل به حيث بمب ،لويی بناپارت نابود کنندۀ انتخابات دسمبری  نيست

روسی، انفجاردھندۀ  لويه جرگه و ھيرارشی جمھوريت سرداری و 
کودتا و اشغال، نظم  خواب آلود سرداری وفيودليسم  .ارکان جامعه است
و سرداران را از بستراحتضار وغفلت بيدار  فيودليسم ،را برھم نميزند

 اسالم سياسی را تا اعماق دھکده ، زير نام نابودی دين، کودتا،ميسازد
کودتا و اشغال با ترويج مسلک جاسوسی و .ھا و دره ھا منتشر ميکند

 فيودليسم و اسالم سياسی را تا کام دستگاه ھای استخبارات ،چاکری
ا پای شوروی را در افغانستان بوسه  تنھ،کودتا.بيگانه پرتاب ميدارد

نميزند بل چکمه ھای خونين تمامی امپراتوری ھای عالم را بطرف 
 اژدی که پوست ، اژد ِ دوزخ است، لوياتان خلقی.افغانستان ميکشاند

 خون خلق را ، اژدی که برای ارضای درون.طاؤوس  را می پوشد
  .دريا دريا می نوشد
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  ستدوزخ است اين نفس و دوزخ اژدھا
  کاو به درياھا نگردد کم و کاست 

  عالمي را لقمه کرد و در کشيد 
 معده اش نعره زنان ھل مزيد

 ظاھر ) پرچم–خلق (ِلوياتان حزبی در چھرۀ يک ضحاک دوماره 
 دريای . بين خود تقسيم می کنند،ميگردد و لقمه ھا را بی آنکه بفھمند

  . می کنندخون را مينوشند و دريای زھر را در گلوی مردم جاری
 سردار ديوانه را به سر ِ دار ميبرد ،اژد حلقی در بدل يک دانه بالشت

 به يک کاسه سوپ ،و برای کمايی کردن حق ارشيديت در خونريزی
ُ چشم پت ھورا ميکشد و چشم پت ، خلقی،پترزبورکی فروخته می شود

 نه ميداند که ھورا برای چيست و نه ميفھمد که مرگھای ،ميميرد
ای کيست ؟ اژد پرچمی از روی خون رقيبان بر ميخيزد و مسخره بر

ُبزودی حقارت ھای ذخيره شده را در تشت اسارت عق ميزند، پرچمی 
 نميداند که بخاطر چی ،که دھانش با رشمۀ انقياد بسته شده است

؟ نادانی باليی است که آدمی را به !سرميبرد و بخاطرکی  سر ميدھد 
  .ت را به دندانه ھای لوياتان تبديل ميکنداژد مبدل ميسازد، ساختار قدر
  پھلوانی که ھميشه پشت خويشتن را به ،حزب دموکراتيک خلق

  .خاک ماليده ست
 ميان باند ،ميان باند تره کی و باند امين"انتاگونيسمی بوجودآمده 

 از ديناميسم فکری وحرکت وطنی بر نخواسته ،"ببرک و باند نجيب 
بوسيلۀ مشاورين کا جی (... که از بيرون  اين انتاگونيسمی است ،است
 اعضای باند .ُ در کوزۀ ميان خالی شاخه ھای حزب پف شده است)بی

 .ھای متذکره نيز مجبور به تقليد و دستور پذيری  از باال نشينانند
 پرچمی با فرايند – خلقی و ميان -اگرچه تضاد مطروحه ی ميان 
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 اما با وجود اين ، استتوطئه و تحقير و رفيق کشی ھا پايان يافته
 درعمل ثابت شده که تضاد ھای ،سيمای وحشتناک و پرکشمکش

پروژه ای بوده که استراتژی  ،وحشيانه فی مابين جناح ھا ی تعبيه شده
روسھا را بر گردن ھای خميده و بر شانۀ ھای نعشی خود، حمل 

تضاد ميان باند ھا جنبۀ ايديولوژيک و مرامی نداشته   .ميکرده است
کارمل به علت بوسه زدن دست ظاھرشاه وداشتن " بقول تره کی (

و " ارتباط استخباراتی با سردار ولی از حزب اخراج گرديده است 
تره کی يک انسان احمق و قبيله يی است، نه سويتست " بقول ببرک 

 بنابرين حزب دموکراتيک خلق افغانستان متعلق ،است ونه مارکسيست
 اختالف بين تره کی و امين و کشمکش بين و به ھمين طور" به ماست 

  و از بار )ببرک و نجيب از ھرنوع ظرايف انسانی و رفاقت مبراست
 نيز ،ارزشھای سنتی و آنچه اخالق و غيرت افغانی پنداشته می شود

 چه آدمھای کوچک و بی مقداری به سرنوشت يک .خالی بوده است
اين " که يونگ  ميگويد زمانی . جامعۀ فقير اما سرفراز بازی کرده اند

طبيعت نيست بل نبوغ انسان است که طناب را به گردن انسان انداخته 
  .شايد به نوابغی مانند نابغۀ شرق توجه داشته است" است 

  پرچمی  / جانيان خلقی 
  گمان ميکردند که چون

 ملکه ماری و سر لويی شانزدھمگيوتين انقالب کبير فرانسه  سر ِ 
و سردار داؤد د  ما نيز با انقالب شکوھمند ثور سرِ   را جدا کرآنتوانت

  . و کبيرش جدا کرديماطفال صغير  را با ملکه زينب
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  رض قکتيبه ھای من
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  بجای مغز سرب در جمجمه دارند
  

 بعد از فاجعۀ ثور اتفاق افتيده ،آسيب شناسی جناياتی که در افغانستان
 روشنفکرافغان زمانی . مستلزم ورود به ھمۀ جوانب جنايت است،است

قادر خواھد شد که جنايات را بطوراديکال به بحث بکشد که در قدم 
نخست به صورتبندی تفکرات نابالغی دست بزند که تطبيق آن در 

بين . قلمرو قدرت به رويداد ھای خونين و ضدبشری منتج گشته است
 وقتی .ر حزبی خط فاصلی وجود داردجنايات حزبی  و جنايات غي

بحث جناياتی در ميان باشد که در آن تفکريک حزب به سرکوب 
 دگر بحث رابطه بين جنايت و جنايتکار را ،سيستماتيک پرداخته است

از قالب .. .، توپچی و اعدامچی، چون شکنجه چی،متغيير ميسازد
وره فردی بيرون می آيند و در قالب فرمانچی و دستور چی و مش

 بيوگرافی جالد و شکنجه . بظھور ميرسند،در سطح تعميم يافته.. .چی
ًگر و بم افگنی که ھزاران ھزار انسان را مستقيما به دستور رھبران 

 در مونوگرافی حزب ،ومشاوراذيت کرده اند و بيرحمانه کشته اند
   .تداخل ميابند
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 و  شايد برای مؤرخ و پژوھشگران اين مسأله مھم نباشد که دھن
دستھای اعداميان  را پيش از اعدام در منزل اول بالک اول پلچرخی 
ِکيھا می بستند ؟ شايد ھيچ مؤرخی نفھمد که قومندان حنيف شاه خلقی 

 چند ، تحقير و شکنجه کرد،که ده سال درزندان پلچرخی آدم کشت
سانتی قد و چه بروتھای جيره مانندی داشته است ؟ شايد ھيچ 

 قومندان عبدهللا خلقی و قومندان عطامحمد پرچمی  روانکاوی نداند که
به حيث قومندانان عمومی پلچرخی دارای چه نوع دستھا و چشمان 

 و زندانھای کشور، پلچرخیخون آلودی بوده اند ؟  قومندان ھای 
 ، مشاورين زندان، آمرين استخبارات زندان،آمرين سياسی زندان

 کيھا بوده اند که در ،نسرطبيبان زندان، بولدوزر چی ھای پوليگو
شبھای اعدام در پوليگون ھا قھقه زده و ودکازده می ايستادند و جشن 

چقدر اھميت دارد  که به حيث پژوھنده   تيرباران را تماشاميکردند ؟
بفھميم که در اجالس بيروی سياسی و کميتۀ مرکزی در پشت درھای 

 اعدام  چه کسانی با چی عاطفه ھايی  در بارۀ صدور حکم،بسته
زندانيان رأی قاطع يا رأی نرم داده اند ؟ دستھای رھبری چگونه باال و 

آيا ميدانيم که اين عسکرھا و منصبدارھای   پايين ميشده است ؟
برسينۀ اعداميان فير " اور" استخباراتی  کيھا بوده اند که با امر

را  زندانيان ،ميکردند ؟ آيا منتقد ميفھمد که کدامين چھره ھای ساديست
در اتاقھای استنطاق رياست عمومی تحقيق صدارت شکنجه ميکردند ؟ 
مگر جنايت شناس نسل ھای  جاری و آينده ميفھمند و خواھند فھميد که 
جنرال غنی زنبور با کدام قد و قواره وساختار روانی گوشت زندانی را 
با انبور ميگرفت ؟ کسی عبدالرحمن عسکر را ميشناسد که در 

 زندانی ھای صدارت چوب ھای نوک تيز را با ضربه سوراخھای بينی
نام قاضی ھا وغير و   و دشنام تا نزديک ھای چشم داخل می کرد ؟
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ذالک ِ محکمۀ اختصاصی انقالبی  که در زمانۀ حال فراموش گشته اند 
چی دردی را در حوزۀ نگارش دوا ميکند ؟ فلمسازان آينده  مگر عالقه 

شادان و حشمت کيھانی را در پشت ميز دارند که چھرۀ خشماگين کريم 
 مگرالزم است که بفھميم که کدام منصبداران  قضاوت مکياژ نمايند ؟

باالی مردم و خانه ھای مردم بم انداخته و توپ و راکت زده اند ؟ آيا 
لست افرادی که خانه ھای مردم را در نيمه ھای شب تالشی کرده اند 

ا ميدانيم که دراگسا و کام و خاد نزد من که نيست آيا نزد شماھست ؟ آي
  ....فالن ابن فالن عضو بوده و اين و آن کارھا را کرده است ؟

پرداختن به جنايتکار و مستند کردن جنايت و تشخيص جنايتکار بجای 
خود کار ارزنده و ضروری است اما در نوشتاری که من درگير آن 

ک انسان  يک سايه است ي،جنايتکار فاقد چھرۀ مشخص استھستم 
يک انسان حزبی است که خود را در ھويت حزب  .ماسک دار است

   .نشان ميدھد
محکوم کردن حزب دموکراتيک خلق در واقع محکوم کردن تصميم 
ًگيرندگان باالنشين و تمامی آنانی است که مستقيما به خيانت و جنايت 

 ما را ،يکی از روش ھايی که در حوزۀ تحقيقات علمی.  دست زده اند
ه اطناب و کالفۀ کالم خواھد برد عدم توجه به چيز بودگی جنايت و ب

 مطالعۀ بيوگرافيک ،  در بحث من.کشش و توجه به فرد جنايتکار است
و کرونولوژيک جنايتکار و تثبيت مقدار و درجۀ جنايتش مطرح 

 نرخ و انباشت خيانت و جنايت حزب دموکراتيک به عنوان ،نميباشد
 چون درگير شدن با . سرکوب مطرح ميباشديک دستگاه و يک ماشين

شخص جنايتکار ما را از ريشه شناسی جنايات حزبی که بر مدار 
" کتيبه ھای منقرض" در بحث . دور ميسازد،انديشه شکافی ميچرخد

نام ميبرم مدحيه سرايان  اگر از ،نيز به ھمين شيوه برخورد ميکنم
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 و تخيالت ھنری قصدم از نشان دادن انديشۀ جنايت از طريق عاطفه
  .است
يت سازمانيافته ی حزبی رويدادی ست که در افغانستان اتفاق جنا

 بازھم اتفاق می ، فاش و تأويل نگردد، اگر اين چيز کشف،افتيده است
 اما سؤال درين نکته ، چنانچه تا ھنوز بالوقفه اتفاق افتيده است،افتد

 افشا نمود ،پنھان است که چه چيزی را چه زمانی و چگونه  کشف کرد
  و بررسی اش را به بازخوانی و تفسير ھای تازه تر سپرد ؟

جنايات حزب دموکراتيک خلق از حرکت دادن ھوش و آويزان  
 اين  تحريک و تمبه و لميدگی  از فقدان ،آغاز می شودماندن گوش 

 ، منشاء ميگيرد و تا سراپای تفکرات،عشق و آگاھی و چاکر منشی
 .ت و عواطف حزب منتشر و مستقر ميگردد تخيال، غرايز،احساسات

تجربه ثابت کرد که برنامۀ خلقی و پرچمی با تمام جلوه ھای 
 برنامۀ نظام مند انھدام  و تحقيرانسان ،دموکراتيک و سوسيالستی اش

افغانستان  د خلقيانو او " :   خلقی ميخواست که ھمه کس خلقی شود.بود
تره ( "ځای او دانقالب ضد  نه د مرتجعين ،د غويی انقالب ھيواد ده

 و پرچمی تالش ميکرد که ھمۀ اعضای جامعه پرچمی و سويتست )کی
افغان واقعی کسی است که به يگانه تکيه گاه ما يعنی  شوروی  " : شود

  )کارمل(" اعتقاد داشته باشد 
 يک داعيه و ،ھمھويتی و يکسان شدن با حزب دموکراتيک خلق

 جانيان حزبی حتا جناحھای .اک  بودبرنامۀ فوق العاده مزمن و خطرن
حزبی را انکار ميکردند و تحمل چند ھويتی و چند صدايی را در 

 روند يکسانسازی جامعه با .درون حزب واحد از دست داده بودند
 ھم  فکر اين.تفکرحزب به شيوه ھا و تکنيک ھای گوناگون عملی ميشد

 دساتير و در حوزۀ نکارش و سخنرانی ھا و ھم در عرصۀ فرامين و
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انديشۀ يکسانسازدر ساحۀ نثر و گفتار سياسی .  مکتوب ھا نمايان بود
بوسيلۀ زور و فرمان اجرا ميشد و اما در قلمرو ھنر بوسيلۀ کشتن با 

 اين روح ، از آغاز کودتا تا دورۀ تسليمی.خنده و پخته اجرا ميگرديد
 درنمايشنامه ھای ، درموسيقی،حزب مزدور بوده که در تياتر

 در نقاشی و در ، در داستان کوتاه و رمان، در سينما،ويزيونیتل
 سناريوی فلمھای سينمايی ھمگی آن فکری را .ُشعرپف ميشده است

 دولت و شوروی و سرکوب مقاومت و ،توليد ميکردند که به نفع حزب
آواز خوانان حزبی و غير حزبی به تصنيف . مخالفين تمام ميگرديد

راھای باسی و شعارھا ی ديرماندۀ حزبی را  ميشدند که ھوکشاندهھايی 
 داستان نگاری بر محور .بنفع حاکميت دست نشانده منعکس مينمودند

ميچرخيد و نقاشی " قھرمانان و پرسوناژ ھای انقالب ثور " وصف 
مجبور بود تا از لبخند بت ھای سرگينی پورتريت ھای عطرآگين 

ر زير سيطرۀ حزب  شعر نيز د،در عصر حماقت.  وانقالبی تھيه کند
 شعر به حيث . از جوھرۀ شعر بودن قبض روح ميگردد،دموکراتيک

 آگاه و تپنده جای خودرا به بوسيدن چکمه ھای ،يک جريان معترض
 شعر که عشق و عاطفه و صميميت است به نفرت و ،خونين رھا ميکند

 شعر حزبی باالی تانکھای چين دار .قساوت و دشمنی تبديل ميگردد
 شعر حزبی شانه به شانۀ فرامين و تصاميم کميته ،شودسوار می 

 شعر حزبی لباس استخباراتی می پوشد و به ،مرکزی حزب راه ميرود
فکرو ذکری تبديل ميگردد که تيشۀ چاکری و انقياد را دودسته دسته 

 اگر ،اگر اين فکر جنايت است که به عمل جنايت تبديل ميگردد.  ميکند
طلبی است که به اسارت واقعی منتھی اين فکر انقياد و اسارت 

 ، پس شعرتبھکارانه ای که از حنجرۀ حزب بيرون ميپرد،ميگردد
 معادل فرمان ھا و تزس ھا و اعالميه ھا ،بلحاظ کارکرد و تأثير گذاری
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و بيانيه ھای سرخ و تباھی آفرينی است که بوسيلۀ مشاورين و رھبران  
  . ه استو درجه داران به منصۀ اجرا قرار داده شد

 ولو مبتنی بر ھر ديگاھی که ، شعر ميسرايد،اگر يک ايدئولوگ
ميخواھد باشد فی نفسه جنايت پنداشته نمی شود، اگر آنگونه می بود 

 پای ،شايد برخی از بھترين شاعران کالسيک مان که بخاطر صله
سالطين نادان و شمشيرديکتاتوران را بوسيده اند و به نفع حاکميت ھا 

نکته اين .  بشمار ميرفتند جنايات ھنری ھمگی در جمع، اندقصيده گفته
نه تنھا که به تقديس است که شاعران حزبی با سرودن شعر، 

ًميپرداختند که مستقيما شمشير خونچکان حزب و شوروی را تيز 

شعر .  دميکردند تا شمشيرھا در زدن گردن مخالفين برنده تر عمل کن
 فضای آزاد ذھن اتفاق می  عاطفی است در–که يک حرکت  فکری 

افتد و شعر حزبی در فضای اسارت ذھنی  روی ميدھد و با رفتن 
 ،خويش بسوی ھمھويت کردن ذوق جامعه با سليقۀ حزب و شوروی

 شعر حزب دموکراتيک .زمينه را برای فکر جنايت فراھم ميسازد
 شمشير حزبی است،  شعرتکرارھای بی حاصلی است  که مانند ،خلق

شعر حزبی .  عبث و خنثی در قاب خاطرات محکوم ميماندھورا ھای 
 شاعر .را نميتوان به حيث اشعار مست ومستقل مورد بررسی قرارداد

ثوريه ھا خود حزب است که از طريق حنجره ھای دستکاری شده ی 
 مؤلف منظومه ھا حزب دموکراتيک است نه .اتباع به جريان می افتد

ِفـالن و فالن شاعر يل است که من وقتی  به شعر مشخصی  به ھمين دل.ُ
 قصدم ايستاد شدن دربرابر تخيالت و عواطف حزب ،روی می آورم

است نه اتباع حزب که ترکيب انرژی شان حزب را به نماد سرکوب 
 شعر شاعر حزبی تأليفی است که رنگ فردی .تبديل ساخته است

   . مالکيتی است که در بيت المال حزب مطالعه می شود،ندارد
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ايات حزبی زنجيرۀ بی بديل جنايات است و يکی از اين جنايت جن
 شاعرانی که . اعدام کردن شاعران مخالف و غير حزبی است،ھا

 اشغال و حاکميت دستنشانده . ميگويند، نه،دربرابر اسارت و چاکری
 در عين وضعيت است که شاعران حزبی بخاطر .را انکار ميکنند

 يکی بخاطر شعرش با .ر می شوندليسيدن بوت ھای مشاورين  مدالکي
چشمان بسته در يک شب بی مھتاب به سوی پوليگون ميرود و يکی 
بخاطر شعرش در کنار قھقه ھای مؤنث در يک روز آفتابی  در ساحل 

بارق و (مؤسسين حزب وبانيان تفکرحزبی .  بحيرۀ سياه ودکا مينوشد
 ديگران تيغ شعر ميسرايند تا با انکار..) .اليق و ميثاق و پنجشيری

 گلوله ميسازند تا  بر ، از غزل و قصيده،جالدان مادون را صيقل بزنند
  :سينۀ گارسيالورکا بريزند

   که به جای مغز سرب در جمجمه دارند
   و روحی از چرم برقی 
  ،  از جاده ھای خاکی فرا می رسند 

   گروھی خميده پشتند و شبانه
    که برگذرگاه خويش 

  ومی زايانند سکوت ظلمانی صمغ را 
  .وحشت ريگ روان را 

  "لورکا                                                     " 
      
    با اين شعر ھا چند نفر را تا حاال بدبخت کرده ايد ؟" 

   .شاعر جوابی نداد
من شما را به خاطر خيانت به سرزمينی که شاھد تولد ! گارسيا لورکا 

 گناھکار نسبت به طبقۀ خودتان و . می کنمتان بوده گناھکار اعالم
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 مکثی کرد .نسبت به تمام کسانی که با نوشته ھاتان فريب شان داده ايد
 بانوک انگشت ھايش به لبۀ ميز تکيه کرد با کلماتی .تا نفسی تازه کند

. من شما را محکوم ميکنم که ديگر ھرگز چيزی ننويسيد: مقطع گفت
  : لورکا پرسيد

   ديگر ھرگز؟ 
پرسش .يک بار ديگر شاعر به دنبال نگاه من گشت  ! ديگر ھرگز ،بله 

خاموش چشم ھای سياھش را تحمل کردم و صدای او را شنيدم که می 
  : گفت

    !ميدھم بميرم   ترجيح
  : شاعر دوباره زير لب تکرار کرد

   ! ميدھم بميرم ح ترجي
 ، باشد: گفتًی فکر کرد و بعد تقريبا با مھربانیيفرماندار چند ثانيه  

 بعد ھا ديگر کسی نخواھد توانست ادعا کند من شخص سنگدلی .موافقم
    ...!بوده ام 
پيراھنش پرچروک و شلوار    موقعش شده، بلند شويد ديگر:گفتم

  ميدانستم در بيرون ھوا سرد و يخزده است، با .سياھش چسب تنش بود
  :  اشاره به پتوی روی سکو گفتم

  . شانه ھای تاناين را بيندازيد روی 
 ...وقتی آن را بر شانه انداخت ظاھر ترحم انگيز مترسکی را پيدا کرد

 ، من وسط:ما در صندلی عقب نشستيم.راننده پشت فرمان نشسته بود
 او يکی از خرپول .لورکا سمت راستم و صاحب ماشين سمت چپم

چنان لباس مرتبی پوشيده بود که انگار می .ترين مالکان منطقه بود
  .  ھد به شکار برودخوا
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ھنگامی که ساعت ميدانچه دوی بعد از نيمۀ شب را اعالم کرد احساس 
  .   به راننده گفتم راه بيفتد.کردم چند دقيقه ئی خوابم برده بود

   کجا می فرماييد بروم جناب سروان ؟
   .برو به طرف آلفاکار 
شته بود و لورکا پتو را در اتوموبيل گذا.آمدم پايين و گفتم پياده شويد 

 سرباال کرد آسمان را از نظر گذراند و .حاال داشت از سرما می لرزيد
ھنگامی که ديد جز من کسی متوجه اين حرکت او نشده است با شادی 

  :  گفت
   !ماه نيست 

 : گفتم.لورکا با ھق ھق بريده بريده کنار گودال می ناليد و می گريست
 اورا به . درآرد نگاھم کردبدون اينکه از منظور من سر!  بدو ،ياهللا

 . رنگش مثل گچ سفيد شده بود ! گفتم بدو :جلو راندم و فرياد زدم
  : پرسيد

   به کجا ؟ 
  .  راست به جلو، به جلو:گفتم 

ناشيانه و به نحو ترحم انگيزی پا به دو .  مثل ھميشه.اطاعت کرد
  . گذاشت و پانزده بيست متر آنطرف تر از نفس افتاده ايستاد

   !يا هللا ! بدو ! بدو
مثل يک مجسمه از .و او با دست ھای آويزان دوباره به حرکت درآمد 

  . حيات عاری بود
   !فرمان دادم آتش  
 .  مثل خرگوش به خود تپيد.و افراد از پشت به طرفش شليک کردند 

تمام .  وقتی به اش نزديک شدم صورتش غرق خون و خاک سرخ بود
  . يخوردپيکرش در تشنجی ھولناک تاب م
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  .  ماھی از دھن می ميرد 
  "جسدش را کنار درخت زيتونی به خاک سپرديم 

  
  

                                    *  **     
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  در دوستی بنگر ھنر کابل و مسکو
  

يکی از آن ساختارھای ادبی شده ای   يکسان سازی بوسيلۀ شعر
 ماندنی ، فرامين شکستهاست که خود را در حوزۀ مکاتيب عروضی و

 حرکت معنوی حزب درشعرھای گفتاری و نوشتاری ،ساخته است
 مرحلۀ بی بند وبار و فاقد  به ،بعد از فاجعۀ ثور) منثوريه و گفتاريه(

روش شاعران  نگاه و ،حيثيت شعری و نگاه ھنری تحول می کند
 ، مزدورمنشی،انسان زدايی، خودکامگی،مطلقيتحزبی  فقط بر مبنای 

 شوروی و   ھوچيگری  و شوروی سازی، پرچمی سازی،لقی سازیخ
جريان ميابد و پژوھنده شايد نتواند به اشعاری درين دوره دست  پرستی

يابد که از حنجره ھا ی مقتدر حزبی چکيده باشد و در درون پوقانه 
 اين منظومه ھا فاقد روح زيباشناختی .ُھای استبداد پف نشده باشد

چيزھايی که بنام شعر، در .  ت گداختی می باشندوسرشار از روح پلش
متن کودتا واشغال سروده ميشد چند شاخصۀ اساسی را ھميشه بطور 

  :  اجباری احتوا ميکرد
   شوروی پرستی

   انقالبی نمايی و خود پرستی
    زورگويی و دندان خايی

    مخالفينھرنوع انھدام خونين 
    برگشت ناپذيری انقالب ثور

   ھوچيگری



٢٥٨ 

بوسيلۀ ًخاصتا  ،يتوانيم از روی ثوريه ھايی که از منظر حاکميتمما 
 ،ناظمين رده ھای پايين( ،وزيران و کميته ھای مرکزی ساخته شده اند

 شرطی شده  و درموقف اتباع ،درين بستر نيز مانند حوزه ھای ديگر
 و انديشۀ جنايت  نزديک  قدرت به کالبد شکافی)حزب عمل نموده اند

ُ راسته پف ميشد حاال سرچپه ، که قبلن از فجر فاجعهُسرنايی. شويم
 وقتی که من به پھنا و ژرفای جنايات حزبی مينگرم به  .ساز ميگردد

 نوابغ ،ُاين گمان اندر می شوم که شايد درپشت اين اقيانوس خونين
خلقی وفيلسوفان پرچمی  وشاعران شھکارآفرين حزبی نشسته باشند و 

اسيونال سوسياليست آلمان که در پشت سر گويا با حزبی مانند حزب ن
آشوب و آشويتس اش فيلسوفان حزبی و ايدولوگ ھای کنابنويس نقش 

اما وقتی به باند خلقی پرچمی نگاه ميکنم و .   روبرھستم،داشتند
 ھم به ، مريض و بدبخت ميخورد،چشمانم به چند تا کودتاچی  کمسواد

حزبی "بی گناه "ف حال خود و ھم به حال مردم و ھم به حال صفو
چون بانيان تفکرجنايات حزبی رھبران حزب .مراثی خوان ميگردم
 اگر بخواھيم  اين تفکرات را متکی به نوشته ھای ،دموکراتيک ھستند

 منظومه ھای رھبران نيزمانند ،خودشان مورد بازشناسی قرار بدھيم
 ماھی از .فرامين شان، خودرا در جايگاه خشم وخشونت تثبيت ميکنند

 رھبری حزب دموکراتيک در قلمرو شعر نيز .سر گنده می شود
در ميان حزبی ھای  کميتۀ مرکزی که   .نخست از سر گنده ميگردد

شريک و مؤلدين فکر جنايت و اعالميه نويسی ھا ی منھدم کننده 
ادبی را  دستگير "  اکادميک"  سنگين ترين مدال ھای ،ھستند

ليمان اليق به گردن آويخته  س،بارق شفيعی  کريم ميثاق،پنجشيری
 اليق و بارق از تيرکش پرچم با توپخانۀ شعر بروی مردم گلوله .اند
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 مردم را به ،باران ميکردند و ميثاق و پنجشيری از سنگر ادبيات خلقی
  . دريای خون شناور ميساختند

 کسانی ھستند که دربارۀ شيوه ،کھنه پيخ ادبیين نظريه پردازان ا 
 دار و ، شب وروز می انديشيدند و از شعر و ادب،ينھای نابودی مخالف
 برای مردم ترانه ، اينان بودند که پيش از فاجعۀ ثور.رگبار ميساختند

ھای خوشبختی ميخواندند و پس از فاجعه برای مردم تازيانه ھای 
 جانيان ادبی پس از گذار از کرسی بيروی سياسی .بدبختنی می انداختند
 مشق ، تلفيق  شعرمسخره با شمشيردوسره از طريق،به کرسی وزارت

شاعران در حوزۀ حزبی سازی و شوروی  .دشمن ستيزی ميکنند
  .سازی بوسيلۀ شعراست که به شاعران ارشد و چند مداله ارتقا ميکنند

 ، ذھنيت و پرورش مختل شدۀ درونی،جالدان ادب برشالودۀ قدرت
ھا به دستگاه  را در نمای منظومه سوته مانند و مطلقهانديشه ھای 

  . ھنری تبديل ميسازند
 ،در حوزۀ تخيل استک آگاھی است شعر يک فوران عاطفی شعر ي

شعر از درون آگاھی ھا و عواطف خفته در ضمير مجھول منشاء 
 شعری که از ضمير ناآگاه جانيان ادب بيرون ميپرد بطور .ميگيرد

و تخيل  ذھن . درون ھای پنھان شانرا افشا ميکند،درخشان و بی پرده
 در ، به حيث شاعر ارشد حزب،بارق شفيعی به حيث مغز متفکر پرچم

 منظومه ھايش محصول تربيت حزب و احساس .گرو حزب است
 قھر وخشونت عليه دگران دربند بند .وابستگی به شوروی است

 سروده شده ١٣٥٠که درسال " اخطار "  شعر .سطرھايش موج ميزند
  چه چيزی را به بيان می آورد ؟

  ھر ھستی سوز خلقم ز انقالب من بترس ق
   بحر توفانزای خشم ز اضطراب من بترس 
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   سست بنياد است ھر سدی که بندی در رھم 
   بس سليم و بی امانم از شتاب من بترس  
  ای رگ گردن بخون خلق کرده استوار  
  پای دار داوری ھا از طناب من بترس  

  ای که ميلرزی چو من در پرده می گويم سخن
  از غريو خلق و قھر بی حجاب من بترس   

  ای دھن بگشوده بر بد گويی آرمان من 
  سيلی مرگ آفرينم از عتاب من بترس

  "  شھرحماسه ،بارق"                                          
  

حزب دموکراتيک خلق را برگردن اين منظومه شمشير خونچکان 
  .جامعه آويزان ميکند

زلی است که باطن خشونت بار شاعر را افشا غ" اخطار " منظومۀ 
به حيث رديف بيانگر تأکيد بر فعل " بترس"   گزينش فعل امر،ميکند

 ،ترساندن است که شاعر ميخواھد از يک اقتتدار مجھول و قرمزين
 ترساندن ديگران  بيان رفتن بسوی ديکتاتوری و ،ديگران را بترساند

" و " انقالب " بسوی شش  بيانگر ک،دست يافتن به ديکتاتوری است
 دويدن بسوی خشونت و خونريزی  ،و ريختن خون است" طناب دار 

 علنی بخاطرغلظت .درين شعر بطور علنی و نمادين به بيان آمده است
 ، طناب، دار، انقالب،ترس" ترساندن و نمادين بخاطری که واژه ھای 

گاه از تخيل و رويای ناخودآ"  طوفان خشم ، سيل مرگ آفرين،قھر
شاعر تراويده است و معنای اين واژه ھا چيزی را به بيان می آورند 
که در رويداد ھای پس از کودتا واژه به واژه تطبيق می شوند يعنی 

  :رويای شاعر تحقق می پذيرد و خروشش زنده و بی جاودان شد
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    دل ما زورق دريای خون به
    سرما رھرو راه جنون به
   تو پرچمدار راه انقالبی

  تو پيشاھنگ خلق جاودانی
  "  شيپور انقالب ،بارق"                              

  
 " :اعتراف ميکند که" کابل و مسکو " بارق شفيعی  متکی به شعر 

 بدليل ، حتا پيش از تأسيس حزب دموکراتيک خلق١٣٤١از سالھای 
 سويتست بودم و به حکم ھمين غرايز جھنمی ،شوروی پرستی  مزمن

که دل " حزبی را ساختيم ، من با چند تن جاسوسان کی جی بیبود که
  :"درسينه چون آتشفشان شد 

   از مھر و محبت ثمر کابل و مسکو
    وز وحدت دلھا اثر کابل و مسکو
   دلھا شده پيوند به پيمان مؤدت

   يک جان و دو پيکر بدميدست محبت 
    نابود شود ھر که پی نيستی ماست 

    بل و مسکودر دوستی بنگر ھنر کا
   تا ھست جھان شاھد ھمزيستی ماست

  بوم و بر و کوه و کمر کابل و مسکو 
  " شيپور انقالب ،١٣٤١ جدی ،بارق "                               

  
مسکوپرستی بالی خطرناکی است که سردمداران حزب را تباه 

 انقالبی بسوی - حزب را از مرز يک حزب خودانديش و ملی .ميکند
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 جالب است که جانيان .وابسته و مشوره گير سوق ميدھدحزب 
کودتاچی حتا پيش از تأسيس حزب و پيش از فاجعۀ ثور عالقۀ جنون 

 شورويه .آميزی  به  کی جی بی و معاش ماھوار سفارت  داشته اند
سرا درغزل خود دندان خايی ميکند که از من يعنی از حزب 

ز گره زدن خيالی کابل به دموکراتيک خلق بترسيد و در مسمط  خود ا
  .مسکو حظ ميبرد

ًبارق شفيعی تقريبا در تمام منظومه ھای خود برای انقالب و 

 در لحظۀ ساختن شعر در ذھنش به جز حزب .شوروی ھورا ميکشد
 برای ،دموکراتيک و کرملن و دشمنان چيز ديگری شکل نميگيرد
ارۀ بختش دست يافتن به قدرت سياسی لحظه شماری ميکند تا اينکه ست

که تخيالت و رويا " لرزاند کاخ قدرت سرمايه را چنان " در ھفتم ثور 
به حقيقت " بترس بترس  از طناب من بترس " ھای شاعر در زمينۀ 

   :پيوست
   از تن بريده باد به فرمان انقالب

   آن سر که نيست بر سر پيمان انقالب 
   از موج سيل خون نھراسد گۀ نبرد 

  شان انقالبدريا نورد بحر خرو
  "  شيپور انقالب ١٣٦٢جوزای  "                 

  
شايد بدرستی نميدانيم اما حدس زده می توانيم که آن مقدار ھورا 
ھای منظومی که بوسيلۀ حزب دموکراتيک خلق به وصف مسکو و 

 . بوسيلۀ شاعران روسی سروده نشده است،روس سروده شده است
انده است  ميداند که شعر برای شايد شاعر روسی که ماياکوفسکی خو
 شعر برای وصف لحظه ھای ،بوسيدن چکمه ھای خونين نيست
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 شاعر کی جی بی زاده  که از عقل بيگانه ساخته شده .دروغين نيست
است نميداند که شعر برای بوسيدن تاق کرملن و موزه ھای گروموف 

 ، شعر وجدان جامعه و صدای زالل آدمی است،و کاله برژنف نيست
رای يک افغان شرم آميز است که تخيل و تکنيک خودرا به پای ب

ًخصوصا در "  اما بارق به حيث مزدور نيم قرنه ،خوکان بريزد

ھای گروموف و مايوروف بوسه به چکمه " محيطی سخت سافل 
  :ميزند
  حيرتان  گر زبان داشتی  پل 

  چو آمويه طبع روان داشتی 
   بنازم به اکتوبر ثور آفـرين 

  مان صلح و امان داشتی  که فر
   که مردوستی را روی زمين  
  بدين نيکويی ارمغان داشتی  
  "    شيپور انقالب ١٣٦٢قوس "                                     

  
 به حيث يکی ،بارق شفيعی به حيث يکی از مسؤلين درجه دارحزب

 نيم قرن عمر عزيز خودرا در چاکری و به ،از ايدؤلوگ ھای پرچم
 در ، اين شاعر صله گير،ميد نوشيدن خون ديگران تير کرده استا

ُواقع گفته ميتوانيم که ريش خودرا در وطنفروشی و بوسيدن سم بيگانه 
   :و جاسوسی به کی جی بی سفيد کرده است

    خون استمگر اگر باده شود
  ھر زمان سربکشم جامی چند

  :اليق به جواب  خون نويسی بارق ميگويد
   دريای خون بهدل ما ذورق 
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  سر ما رھرو راه جنون به  
  

سليمان اليق به حيث يکی از مؤسسين حزب در متن شعر نيز 
 اما نميداند ،ميکوشد تا به حيث يک از بانيان شوروی پرستی قد افرازد

که رقيب پرچمی اش قبل از او روسی پرستی را ثبت اوراق موزون 
   .کرده است

 از کودتای ثور و اشغال غالم مجدد تاپۀ غالمی خود را بعد
 در ، آنچه را که سالھا در دل پنھان کرده بود.افغانستان تجديد ميکند

عمق خشم و !"  سرباز قھرمان " تفدانی وزارت قی ميکند، در شعر 
نشان " اگر تفنگت نيست سنگ ھست " قھر خود را در چيغی که 

 آزاده و  مداح پير می خواھد به نيابت از بيست  ميليون افغان.ميدھد
 رھبرھردم خيالی که ريش را در پرستش .سرفراز مدح سرايی ميکند

ً مجددا ،چشمھای سبز و شاخ جنگی ھای درون حزبی سفيد کرده است

به فتنۀ موزون روی می آورد و  تسليمی مردم را به شوروی اعالم 
  : ميدارد

   کشور افغان و شوروی ھمدل است 
   ھم رزم و ھم سرمنزل است،ھم سفر 
 با جنون ،شنگان خون بنی آدم بی آنکه راز درون را پنھان نمايندت

 اجرای شعر .وحشتناکی از نوشيدن خون تشبيه و استعاره ميسازند
برای حزبی ھای باالنشين يک ماموريت حزبی است نه يک  حرکت 

 شعر از قدرت بی محابای تخيل برنميخيزد بل از .تپندۀ اجتماعیوآگاه 
   .باال می شوددستکاری حس و عاطفه 

  نبردو آتشخوندر ميان
  كندمیپيشتالش
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  و در آخر،
   .را شعار ميكند انقالب سرسپردگان راه

  
 مانند مستنطق و جالد به ظھور ،شاعر حزبی دربرابر مخالفين 

ميرسد و از امکانات شعر برای انھدام ذوق و سليقۀ ديگران استفاده 
 ترور ، ميزند ولی اولين اقدامش از رشد ادبيات و حمايت آن دم.ميکند

    :شعر و بزندان انداختن شعرنويس است
   پاسبانا خدارا

      رابازکن از سر انگشت درگاه- اين گران قفل-لحظه يی اين گره  
   تا از اين دوزخ از اين تنور گدازان

    – ھيزمش استخوانھای خونين - 
    روح زنجيريان تا فراسوی ديوار ھا اوج گيرد

   ن منا باز امشب از آنسوی ديوارپاسبا
    گريۀ کودکی خواب زنجيريان را برآشفت 

خاربنھای  گوييا باز دژبان خارا روان برزمين تن پرنيان گونه يی 
  شالق خونين خودرا فروکاست 

  !   پاسبان منا ھای
  لحظه يی اين گره اين گران قفل را باز کن از سر انگشت درگاه 

  ور گدازان   تا ازين برزخ از اين تن
  روح زنجيريان تافراسوی ديوارھا، تا رھا، تاخدا اوج گيرد

  )١٣٥٨ قوس ، زندان پلچرخی،استاد واصف باختری(                
  
استاد واصف باختری و ده ھا شاعر و نويسندۀ ديگر به خاطر   

.  به زير شکنجه ميروند" ضد انقالب " شعرنگفتن برای کودتا به جرم 
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نه از تالقی و رويکرد به متن و تأليف آغاز می شود ز ھرخوانشی ا
 اگر فورموله سرچپه می شد ،) شاعر-شخص (چکاچاک با مؤلف 

 آنگونه که در فرھنگ روشنفکری ،يعنی سالخی مؤلف مطرح می بود
 درآنصورت الاقل آيين عياری و ،ميھن ِ بتاراج رفته ام  جريان دارد

يت پيرمردان ھفتاد و چند سالۀ ھومانيسم اجازه ام نمی داد که اسکل
 ولی يک نکته را بايد تمامی رھبران حزب .حزبی را لگد کوب نمايم

بياد داشته باشند که حجم  جنايات حتا در گور دموکراتيک خلق 
 طی چھارده سال آنقدر ،سازمانيابفتۀ رژيم کودتا و حاکميت دستنشانده

ھای بعد نيز گسترده و خونين است که نه تنھا نسل من بلکه نسل 
 به تحقيق ، بخاطر مبارزه با فراموشی،بمنظور جنايت شناسی شما

  .وبازشکافی جنايات حزبی روی خواھند آورد
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  تکيه گاه انقالب ثور ما گر شورويست
  
ُ شعر ِ شاعرحزبی را به حيث يک جنگ مستقل و يک قطعۀ ،من

 روان حزب دموکراتيک خلق  بلکه روح و،منفرد  به پرسش نمی کشم
 ،اشعار حزبی بی مؤلف اند .را از طريق مصراع ھا به پرسش ميکشم

يکرنگی در واژه ھا  ، شعر حزبی تأليفی بی مؤلف است،شاعر ندارند
 شعر ھای شاعران ،و يکسانی در نگاه ھا بيانگر شعر بی شاعر است

حزبی در واقع شعر ھای شاعران نيست بلکه حزب است که برای 
از ھمينروست که من   .تقديس خود و تقبيح ديگران شعر گفته است
را فاقد ھويت مشخص .. .اشعار اليق و بارق و پنجشيری و ميثاق

 در منظومه ھای شان روح فرد بعنوان يک شخصيت ،شعری ميدانم
 بيان ، اشعار باال نشينان در بھترين صورت.مستقل تجسم نيافته است

 اين .کليشه از مغز ژوپيتر بيرون پريده باشدکنندۀ شعری است که مانند 
  .اشعار نشان نميدھند که آنرا آدمھای متفاوت و مشخصی  سروده باشند

مصارع  را قطعه قطعه ميکنم تا تفکر پھن گشتۀ رھبری را در قطعه 
 ھر بند يک شعر درواقع معرف .قطعه شدگی کالم موزون نشان بدھم

 عاطفۀ حزب گرفته شده و فاش کنندۀ تصميم ھايی است که در
شايد آقای (شاعر را به حيث فرد  به پاسخ دادن فرا نميخوانم .است

، موقعيت )شعرنويس حزبی کسی را مرمی چی که سيلی نزده باشد
 و حس صيقل ،فردی شاعر در ھالۀ مقدس نمای حزبی پيچ ميخورد

 .ناشدۀ فردی در کاسۀ خونين انديشۀ جمعی محکوم به سرايش می گردد
عيت فردی که حاصل رشد شخصيت چند پارچۀ روانی در کانال موق
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"  اگر، با موقعيت گروھی عجين ميگردد،تشکيالت حزبی است
 و ،در زمان داود خان وزير معارف يا فوايد عامه می بود" پنجشيری 

خودرا پرزه ای از يک قدرت غير حزبی و چند اليه احساس ميکرد به 
 تبديل می شد و نه به درجۀ ھيچوجه  نه به قھرمان چند مداله

اکادميسينی ميرسيد و نه در فضای خياالتش منظومه ھايی از جنس 
 شايد آدمی ھميشه .ثوريه و شورويه ای به اين  تندی و تيزی ميروييد
يکی از شاخصه ھای .زيسته شده ھای واقعی خودرا ميزيد و مينويسد

 نشۀ شاعران حزبی دروغ گفتن به وجدان ماضی و شناور شدن در
  :حال  است

       تازم چو مــــــوج سرکش بر خاين وستمــگر
  در پيش چشـــم دشمـن چون خشمگين پلنگم 

  نسل جــــوان کشـــور گـــــيرد به سينه تنگم
  درحفظ اينچنين حزب چون کوه صخره سنگم

  
 خطوط . شعر ھست يا نيست،به اين کار ندارم که اين دو بيت خشن

 عاطفۀ شاعر به حيث يک وزير مقتتدر بدنبال نشان ميدھند که حس و
 او ميخواھد برنامه ی خشمآگين ،کشف حقيقت ھای شعری نيست

غرقه ( مــــوزون کند،کودتای ثور را متکی به فيصله ھای دسته جمعی
 شعرعروضی بجای اعالميھۀ منثورمی نشيند و کارکرد )در خون کند

ايی برای آن مروج بوده درادب قديم رسم مدحيه سر .اجرايی پيدا ميکند
که شاعــر فقير و خرده مالک ِغير درباری با خلق قصيده ھای محکم 

 از دربار سالطين صله خواھی کند و خورجين دربار دربرابر ،ُوغـرا
   .قصايد بی ضرر و مغازله انگيز، طال پاشانی کند
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اھل تاريخ  ادبيات وقوف دارند که حتا بخشی از زندگی مسعود سعد 
 ،ون ودرون  زندان به سرايش قصايد مدحيه گون گذشته استدر بير

برخی محققين به اين باور رسيده اند که مدح گويی  مسعود ســـــعد در 
 دھک و نای  به دليل آن بوده که اشعارش بسادگی به ،زندان ھای سو

 ، ولی روح مسعود سعد يک روح عصيانگر،بيرون انتقال پيداکند
ت بوده و حتا زمانی که در اريکۀ قدرتک عدالت پسند و آزادی دوس

    : ھجوم اين خياالت رھايش نکرده است،ھای محلی تکيه زده
  من در شب سياھـــم و نا م من آفتاب
  من در مرنجم و سخن من به قيروان
 ذوالنۀ  زندانی نای ،پرچمی است/وقتی سخن از شعر و شعور خلقی

 ، ابر شعر ميماند به تماشای غرش رعد در آسمان بی،را شور دادن
حتا در حوزۀ مقايسۀ تطبيقی ادبيات نيز رخسار شعريت باختۀ حزب 
دموکراتيک خلق در برابر استحکام قصايد و صله خواھی ھای مالکان 

  : غرقه در شرم ميگردد،سخن
   مالک الملک سخن خـاقانيم کز گنج طبع
  دخل صد خاقان بود يک نکتۀ غرای من

ورويه ھا ی  ثوريه ھا و ش،دوستانميدانم که شعرشناسان و شعر 
به لحاظ ساختار حقيقی حتا در سطح مدح باالنشينان حزبی را 

شـــــاعرانه ھم تحويل نمی گيرند ومن نيز به دليل متمرکز بودن بر 
 برکمبودی ھای فاحش ادبی آنھا ،در متن موضوع انتشار انديشۀ جنايت

ه طبع صله خواه خاقانی متکی ب  .از موضع نقد شعر مکث نمی نمايم
در برابر سلطنت را در يک بازی پارادوکسی و ،اعتراض واشـــــرافی
ونه  قصيده ميکند که  آنگ، در قلمرو شرنگ شرنگ ذوالنه،خيلی زيبا

قدرت ِ " اشد و ازجانب دگر دفاع کرده ب" بت سخنھي"از يکسو از
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 ،قصايد مطروحۀ مسعود و خاقانیدر. را به مسخره گرفته باشد" خاقان
 موج ميزند و متن و در اصطالح امروزينه عشق به سخنعشق به 

 چيزی که در ،شکل ميگيردنقد دربار  از طريق قدرترويکرد به 
 ،ثوريه ھا و شورويه ھا به اتکای يک جانبه نگری و غلظت وابستگی

  . به تبھکاری ميرسد
 ، زمزمۀ اکتاوپاز ترنم عشق به خوشبختی و آزادی انسان است

ندۀ عشق در چشمھا ست که بسوی رھا شدن از خود آھسته انعکاس تاب
 بلکه چيزی ،عشق يک عمل طبيعی نيست " : آھسته آبشار می شود

 يک عمل خالق ،انسانی است و در معنای اصيلش انسانی ترين چيزھا
 چيزی که ما ھر .که ما اجرايش می کنيم و در طبيعت وجود ندارد

چيزی که در ثوريه ھای .  "يم روز نابود ميکنيم و دوباره می آفرين
 عشقی که بر مبنای آن  شعر ، درونيت ِعشق است،خلقی حضور ندارد
 حقيقت دفاع نا مشروع وماليخوليايی از حقيقت  و .و سخن بنا ميگردد
 شيزوفرنی ،حقيقت ثور را در حقيقت شوروی ديدنرا در حقيقت ثور و

ن گستر انتشار خيالبافانه است که در مصراعھای خينه يی بطرز جنو
 خيالبافی تازنده و وحشی و به ، به جای تخيل و عشق انسانی.يافته است

 حقيقت ســـازی در منگنۀ  ،جای جستجوی علمی و ھنری حقيقت
 .وزيرالدوله در شعر جنايت را تيوريزه می کند.  قدرت نشسته است

ديالک تيک جنايت از داالن نثر به کوچۀ نظم حرکت ميکند و در حوزه 
از اشعاری که بشکل گلوله . ی شفاف تراز منثور، ھورا نمايی ميکندا

ھای خدمتی فير ميشوند بر می آيد که با چی قساوتی سروده شده ای 
 سطور، بلعيده می شود و بروی ، درقصايد کميتۀ مرکزی.مواجه ھستيم
شاعر به حيث يک مداح صله .   قی شده موزون ميگردد،لبخند روسی

است و عضويت در بيروی سياسی و با مشاور وزارت و ري(خواه 



 ٢٧١ ی   ب حـز ت ا يجنا

 دموکراتيک جمھورینه فقط برای توجيه خونريزی ) نزديک شدن
 دموکراتيک خلق حزبخلق  که برای حفظ شمشير و انکيزسيون 

 شاعر در درون منظومه ، ثوريه سرايی می کند،)اگسا و کام و خاد(
شمکش واژه  اکادميسين در ک.ھای سربی به اکادميسين  تبديل می شود

 فقط و فقط خشونت و خشم حزبی را ،ھای خنجری و دشمن برانداز
انديشه با روابط مصراع ھای آن نشاندھندۀ گره زدن ،بيرون ميريزد
   ! نه گره خوردن انديشه با عاطفه و تخيل ،قدرت است

  کـوبم ســياه کاران با بمب و برچۀ خود 
    در ھــر کجـای دنيا آيد اگـــــر به چنگم

زبانی "  روالن بارت فرانسوی است  ،اشف اين ابيات وحشت زدهک
"  در نشانه ھای ايدؤلوژيک اسير است ،که آدمی با آن سخن می گويد

 پنجشيری اين کارطاقت فرسا را ،اگر شاعری کندن چاه با سوزن باشد
 براستی که ھيچ سخنی ،با ميخ طويلۀ سايبريايی به انجام رسانده است

 اما شاعر عاشق ،ارت ديدگاھی و دستگاھی بيرون شودنمی تواند از اس
 نقبی بسوی ،و صديق می تواند در درون دايرۀ بسته و تاريک ِ  متن

 عشق و خوشبختی بزند و پنجره ھا ی زمستانی را بروی  دنيا ،لذت
 در ذات خود گناه ،تعلق ايديولوژيک.  ھای متعالی و آفتابی باز کند

 ، ناسيوناليست بودن،ميست بودن اسال،سوسياليست بودن(نيست 
 اما استفادۀ غير انسانی و کشنده از جھان بينی ھا و )...ليبراليست بودن

 در مراحل ، اگردرپله ھای نظری واوليه گناه پنداشته شود،متن ھا
 جنايت جنايت است و خيانت .عملی تبھکاری و جنايت گفته می شود

  )خلقی و پرچمی( شود  چی زير نام مارکسيزم و کمونيسم اجرا،خيانت
و چی زير درفش دموکراسی ) تنظيمی و طالبی(و چی زير لوای اسالم 

خيانت تفاوت بين مراحل جنايت در افغانستان که گاه با ، ليبراليسم و نيو
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  در تفکر، شيوه ھای سازماندھی و حجم جنايت ،عجين ميگرددملی 
   .است

نگامی از بمب و ھ"کوبم سياه کاران با بمب و برچۀ خود " شاعر 
 عضو بيروی سياسی است و در دولت ،برچه گپ ميزند که در حزب

 می توان از روی ھمين دومصرع به دنيای درونی .وزيربرحال است
 منتقد و روانکاو درک ميکند که در لحظۀ سرايش اين بيت .شاعر رسيد

 چی تشنجی در .در ذھن و سينۀ وزير، چی ھياھويی برپا بوده است
موج " ديگران " ر انقالب برای خاکسترکردن و خراشيدن شقيقۀ رھب
 اگر جنايت آدم کشتن باشد، اگر برحريم زندگی ديگران .ميزده است

 اگر بمب و برچه را برای ،باخشونت و بی خشونت تجاوز کردن باشد
 اگر مخالف را به چنگ آوردن ،سرکوب مخالفين استعمال کردن باشد

ا اختصار شاعرانه نظريۀ جنايات   شاعر توانسته است که ب،باشد
 واژه درين سطور دارای .حزبی را در لباس شعر پی ريزی کند

 عالمی از رموز و ،شخصيت ھای مستقلی ھستند که با تمام بی زبانی
  .ايما را بسوی چشمان خواننده پيشکش ميکنند

 و موقعيتی کارکرد ،نقش واژه در فلسفۀ زبان و علم زبان شناسی
 و نشانه ھا ست که ذھن مخاطب يک ديالوگ را از داردنشانه يی 

 حرکت ،طريق تداعی و فھم به درجۀ نزديکی به حقيقت دعوت ميکند
دال و مدلول است که نشانه ی ذھنی شده را به سمبولی در سوژگی  

 ،وزيرانه اند"  غزل " در ين دو مصراع که آغاز يک . تبديل ميکند
ت و خشونت کنار ھم چيده واژه ھا و ترکيبات ھمگی از موضع قدر

 دردرون شبکۀ کلمات نمی . زننده و انقالبی اند، واژه ھا سرخ،شده اند
 لشکرحروف مانند قشون . سرخورد)رفرمستی(توان به واژه ھای نرم 
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 روح کلمات مخاطب مخالف و کودتاشکن  را به ،سرخ عمل ميکنند
  :انھدام حتمی  دعوت ميکند

 ، سرکش، تازيدن، دنيا، چنگ،ه برچ، بمب، سياه کاران،کوبيدن
 اجزای اين بند از ، پلنگ، خشمگين، چشم دشمن، ستمگر،خاين

سيزده واژه تشکيل يافته است که ھر واژۀ آن می تواند به مدد نشانه 
 نشانه ھا . را بيان نمايد)ناظم( مايه ھای نظری و عملی شاعر ،شناسی

 خشونت ،يله جارنشان ميدھند که دستگاه واژگانی وزير، نظامی است ا
. زا و دشمن انگار، خطی است که از مرز جنون  بسوی خون ميرود

" بمب و برچۀ خود " کيست ؟ که وزير می خواھد با " سياه کار " اين 
به "  خاين "  از صحنۀ ھستی بردارد ؟ اين ،در ھرجای دنيا که باشد

نگ پل" چه کسی اطالق ميگردد که برچه دار حزبی مايلست تا مانند ۀ 
َآن را بدرد ؟"  خشمگين  واژه ھای سياه کار و خاين در نظام !  َ

تعريف می شوند و " دشمن "  در زير نام ،مفھومی بيروی سياسی
 ناظم .را افاده ميکنندغير حزبی بودن و غير سويتست بودن معنای 

از موضع قدرت و استبداد به پايين نگاه ميکند " پلنگ خشمگين " يعنی 
  .  عۀ ثور را مانند رمه ی گوشفند می بلعد و می روبدو مخالفين فاج

عشق يک فرافکنی ايده آلھا و خواستھای شخصی است و در " 
حالت افراطی  اش چيزی خطرناک است که می تواند انسان را به 

 است که کوبيدنکشش جنگلی  و غير انسانی به فرايند " جنايت وادارد 
 ، ھر واژه درين ابيات.دتبديل می کنپلنگ خشمگين انسان را به 

 تفکر .گريزانستکارکرد حزبی و جنايی دارد و از ماموريت انسانی 
در الک جمجمه اسيرميماند و قلم در انگشتان رھبر، به سمبول خشونت 

مصراع ھا به خودی و در  ،ورنگ قلم به تاالب خون  شبيه ميگردد
 حقير کليت خود نشانه ايست برای تحول انديشۀ انسانی به انديشۀ
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 قمچين ميخورد تا اسپ ،ُبه پشت زبان شعر با دبدبۀ دربار  .جنايت
 زبان ، چارنعل شيھه بکشد،منظوم به خندق چند ضلعی که او ميل دارد

 زبا ،در خدمت سيطرۀ تره کانوفھا و کارملوييچ ھا قرار داده می شود
   .ن از شانۀ ناموس به قلمرو کارطوس  می نشيند

  ز بھـــــــر صـــــــلح جنگمسـرباز انقالبــــم ا
  با دشمــــنان ستيـــــــــــزم با توب و با تفنگم

  نظـــــم فــــــــيودالی را درھــــم شکست حزبم
  در حفظ اين چنين حزب چون کوه وصخره سنگم

  
ھورا ھايی که زير نام انديشه و تخيل به اين روش باد شده است فقط 

 تعريف ،کنی نابالغی ھای جنون آميزميتواند از منظرقدرت و برون اف
 تخيل ، ترکيب ھا ھمه ھستری زده،روان واژه ھا بيمارست.  شود

  :وحشی  ِ وحشی ست و صدا يکپارچه و ماتم خيز
 ، فيودالی، تفنگ، توپ،، ستيز، دشمن، جنگ، انقالب،سرباز
ِ صدا و نگاه بی رمقی را ؛ سنگ، صخره، حفظ، کوه، حزب،شکست

 استعمال می يکسان سازیبخاطر انھدام بنی آدم و  نشان می دھند که 
 قاطع و دربافت ، مجھول، يک ھويته، واژه ھا سنگک.شوند
عطشی را نشان ميدھند که طرز ديدگاه نويسنده را زير سؤال ،کلی

  !ميبرد 
ُ واژه ی  مرده و مغموم چه ١٤از اين " خانۀ خلق " قصيده سرای 

 بل نوعيت بکاربرد ھر ، واژگانميخواھد ؟  نه تنھا زنجيرۀ طويل اين
واژه  در ساختار مصراع  به تنھايی نيز نشان دھندۀ آن انديشه ھايی 

مطلقيت  و انھدام ست که من آنرا در زنجيرۀ جنايات حزبی  زير نام 
 کوبيدن و کوبيدن  تفسير آن عقده ھايسيت ، کوبيدن.تعريف کردمتفاوت 
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 )روسی(يلۀ توپ و تفنگ    بوسدشمنانکه سطرنويس آنرا در ستيز با 
 از ، حفظ دولت به ھرقيمت، حفظ حزب به ھر قيمت.بازنويسی ميکند

" دشمن " آرزوھای انقالبی وساخته شدۀ شاعر مزدور است، استعاره 
 اين واژه  به تمامی .ترجمه از زبان دومی يعنی زبان روسی است

ک کسانی اطالق ميگردد که تعلق و سمپاتی عملی به حزب دموکراتي
  .خلق ندارند

شاعران حزبی با سرودن  تيرباران ھا خود را درمتن شعر تخليه 
 جانيان حزبی حتا در حوزۀ . شعر برای شان جشن رگبار است.ميکنند

 شاعران حزب دموکراتيک .شعر نيزبه گلوله و انتقام روی ميآورند
خلق شعر را مالکيت شخصی حزب ميدانستند اگر يک کسی از موضع 

اوت شعر ميسرود به جرم سرايش دستگير می شد شکنجه و نگاه متف
می شد و سرانجام در يک شب بی مھتاب مانند گارسيالورکا اعدام می 

. پوليگونکه درزير بلدوزر ھای  زيتون  منتھا نه درزير درخت،گرديد
استاد داؤد سرمد که استاد واصف باختری اورا يکی از بانيان دليرشعر 

 دستگير ميگردد و قبل ١٣٥٨ در ، چه گناھی به جرم،مقاومت ميخواند
 شايد شاعران خلقی ،از اعدام  در زير شکنجۀ اگسا به شھادت ميرسد

تشخيص داده بودند که داؤد سرمد با سرودن غزل پارتيزانی  مستحق 
   : شکنجه و اعدام است،دستگيری

   زخون خويش خطی ميکشم به سوی شفق
  چه خوب عاشق اين سـرخی سرانجامم

     زخمــی ام مــی توانيـيم کشتنعقاب
    مگرمحال بود لحطه ای کـنی رامــم
    نويد فتح شبستان دھم به رھـــروان
    ســـــرود رزم پيام آوران شود نامم
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    تويی که پشت توميلرزد ازتصورمرگ
  مـنم که زندگيـی ديگــراست اعدامـــم

  
 .انستان استشھيد داؤد سرمد يکی از لورکا ھای دلير و نامدار افغ

اين انسان به تمام معنا شاعر به جرم انکار کودتا و شعرمقاومت 
 بوسيلۀ استخبارات حزب دموکراتيک خلق دستگير ميگردد و ،سرودن

  :می شودو پرسيده تا اتاق ھای  استنطاق کشانده 
  انقالب ثور را تأييد نميکنی ؟ 

  .   نه،
  چرا برضد نظام شعر ميگويی ؟؟ 

  .   شما يک رژيم مزدور و دست نشانده استبرای اينکه نظام
  چرا به ما اعتراف نمی کنی ؟  

  . برای اينکه شما خائنين و جنايتکاران ھستيد
   تو از مرگ نميترسی ؟ 

  تويی که پشت تو ميلرزد از تصور مرگ 
   تسليمت ميسازم ؟ سرانجام

  مگر محال بود لحظه ای کنی رامم 
   از طناب ما بترس ؟  

   بيگناھی تو طناب دار ميلرزدسرمد از جرم
داؤد سرمد در زير شکنجه ھا نيز مانند اشعار حماسی  خود ظاھر 

سرمد با قبول مرگ . ميگردد و بار دگر با مقاومت خود حماسه ميآفريند
خود در زير شکنجه ھا به اسطورۀ عدالتخواھی تبديل ميگردد و 

خته ھای شاعران شکنجه گر با دستھا و رويا ھای خونآلود بروی ت
  .ننگ تا ابديت چارميخ ميمانند
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 ھر قدر ھورا می کشيدی و شعر انقيادی و ،عجب زمانه ای بود
 ھمان قدر مدال و زنگوله و باالنشينی نصيبت می ،ُمدحيه عق ميکردی

شد و ھرقدر اعتراض و انکار و ھجويه می سرودی به ھمان ميزان به 
 ھر پيمانه ای که سست  مدحيه ھا به.قعر زمين ھای خونين فرو ميرفتی

و وطنفروشانه می بود بشرطی که به رخسار ِ بت ھای سرگينی و 
 به ھمان پيمانه ،چاک پای مشاورين  و بمھای بيلری را سرخابه ميزد

يکی ! عجب زمانه ای  .به ربل و مقام وبحيره و دست کشيدن ميرسيد
 به اتاق استنطاق" آنک خط عبور " و " عقاب زخمی"با سرودن شعر

" و " شيپور انقالب " برده می شود و شھيد ميگردد و يکی با سرودن  
  .تازيانه گير و اکادمسين می شود" پلنگ خشمگين " و " بده بيره 

   نظم نو ايجاد کرد،ثور ظــفر آفـرين
  دشمن ديرينه را خاک به سر باد کرد

   شھــپر پرواز ما،افســـر وسرباز ما
  دخلق وطن شاد کر،عقدۀ دلھا گشود

  دشمـــنان مردم ما دشمنان شــورويست
  شــوروی بايد بروبد از کنارش دشمنان
  تکيه گاه انقالب ثور ما گر شــورويست
  ميرويم ما نيز فردا سوی ماه وکھکشان
  ثروت ســــرشار باشد دوســـــتی خلقھا
  دوستی شــوروی است ثروت افغانستان

  مردم افغان چو رســـم وراه شوراھا گزيد
  ينن راه صــــلح وکـار وراه زندگــانراه ل

  چپروان ماجراجـوی و کج انديشان راست
  می نمايد حمله ھا از يک سروصدھا زبان
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اگر بخواھيم اين سطر ھا را از ھرکجايش که دلمان بخواھد چاکر 
 ،شناسی کنيم متکی به تکرار واژه ھای انقالب و شوروی و دشمنان

 درين . انکار ديگران ميرسيمبطور روشن به تقديس خود وشوروی و
منظومه ھا دخيرۀ لغات  به سطح واژه ھايی که شوروی  پرستی را 

 تقليل داده می شود و طرز نگاه شاعرانه به نفع حزب و ،بيان کند
 کار منتقد و . ناخودآگاه يا خودآگاه سانسور ميگردد،سرکوب دشمنان

سيار ساده و  ب،خواننده  دربررسی اين گونه مدحيه سرايی ھا ی جلف
تابان ميباشد چون جلف سرايی ھا فاقد ساختار ھنری است  و چاپلوسان 

 از ،و آمرين کی جی بی" خانۀ خلق "  از ترس مشاورين ،سويتست
آوردن  استعارات مبھم  و تشبيھات ذھنی امتناع ميکنند و صاف و 

   : پوست کنده ميگويند
   دشمنان مردم ما دشمنان شورويست

    ل به بر کابل و مسکوپر مھر تپد د 
   دوستی شــوروی است ثروت افغانستان

    بنازم به اکتوبر ثور آفرين 
    بودن" از شوروی  "ای خوشا از انقالب ثورو 

    نظم فيودلی را درھم شکست حزبم
   کشور افغان و شوروی ھمدل است

 متن لذت ، گذرگاه ِ انگيزه ھای غير قطعی است،متن لذت بخش"  
نمی آفريند به تقابل راست و دروغ پشت می کند به زبان بخش معانی 
 ھمان گونه که در سخنرانی ھا و نثر ،مؤسيس حزب" زخمه ميزند 

نويسی ھا به قطعيت ميرسند در زمينۀ ھورا ھای منظوم نيز به قطعيت 
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و خودمرجع بينی روی مياورند و سخن را با معنا آفرينی ھای قاطع و 
  .گی ھنری خالی ميسازنددروغين از صميميت و پاکيز
 ،اھريمنديگران را  پنداشتن واھورا خودرا ،حتا درکالم موزون نيز

خودرا مترقی و انقالبی و شيفتۀ سويتيزم ناميدن و ديگران را مرتجع  
 مرض مزمن روانی است ،و ضدانقالب و مزدور امپرياليسم خواندن

رت  و در چنبرۀ قد،که از نگرش غلط ومزمن حزب منشاء ميگيرد
به شکل ماليخوليا ی ) وزارت و صدارت(حزبی و اقتدار دولتی 
 اگر درون واژه ھا درست کاويده شود و به ،زنجيره ای عمل ميکند

 می بينيم که در مصراع  ھای سفارشی  ،پوستۀ آخر آن درنگ شود
برگشت ناپذيری " بجای " نظم فيودالی را درھم شکستن " بجای 

" غريزۀ "  گ خاکستر کردن آل يحی بجای" انقالب و مرحلۀ نوين 
بسوی درھم شکستن نظم جامعه و بيدار ساختن فيودليزم پيش " تخريب 
 شاه ِ محتضر و مطرود را از زير سايۀ کاج نمای واتيکان  به .می رود

نظم فيودلی را شکست "   .مقاومت عليه کودتا و شوروی وادار ميسازد
رين مصرع تنھا فقدان  د.يک فکاھی موزون و بی مزه است" حزبم 

 و شکستنآگاھی نيست که فوران ميزند بلکه عالقۀ اضطراری  به 
 متکی به اين .است که بشکل سمبوليک فوران ميزندويران کردن 

 نمی )فيودليزم( مدحيه گوی نميداند که يک دورۀ تاريخی را ،مصرع
 و ،توان با کودتای حزبی  که يک جراحی بيرونی است دگرگون کرد

 " با توپ و با تفنگ "  گاه ابتر و قاھر است که گمان ميکند اين ن
 نگرش .  طبقاتی و سياسی خود  را در عالم خيال محو کرده استدشمن

   . مصرع به مصرع پيش ميرود،با نفی آشکار ديالوگ و گفتمان
کتيبه ھای ھورا ھای عروضی و منظوم حزب دموکراتيک خلق را 

اگرچه در قرن نھم و ھشتم قبل   ھومر ايلياد و اوديسۀ، مينامممنقرض
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از ميالد نگاشته شده است اما به علت اساطيری بودن وانسانی بودن 
که من مراد لحاظ تعبيری  به ، به علت صداقت شعر نويس،انديشۀ آن

  نه تنھا که از جنس کتيبه ھای منقرض بشمار نميرود بل از متن ،دارم
به  که حماسۀ گيلگمش ، شودھای متعالی و ماندگار بشريت پنداشته می

حيث اولين زمزمه ھای موزون بشری بروی کتيبه ھای خشتی می 
 خالقيت صميمانۀ  سده ھای ھفدھم و ، تاللوی آن متن حماسی،نشيند

ھجدھم قبل از ميالد را  در زبان ميخی  به موزه ھای خاطرات می 
ل  به دلي)بشمول منثوره ھای حزبی(اما منظومه ھای حزبی .  سپارد

 بدليل فقدان عشق و تخريب گرايی ،حس سرکوب و انسانی نبودن آن
 بروی خشت ھای غالمی می ، پيش از کھنه شدن ِ کرونولوژيک،آن

 ،کتيبه.  نشيند ودر حوزۀ کتيبه ھای منقرض مطالعه و تفسير ميگردند
ھم قدامت و کھنگی  را بر ميتاباند و ھم عمليۀ کشف رادر بازخوانی و 

)  پشقليه+ شورويه  + ثوريه (ظومه ھای خلقی  پرچمی  من،تأويل متن
 حتا ) ابژه–سوژه (به لحاظ اھميت فکری  و انطباق ايده با واقعيت 

مربوط به دورۀ شاعرانه ھای  دل انگيز غارنشينی و آواھای صميمی  
 ) ضد واقعيت–ايده (فاز نياندرتال نمی شود و به لحاظ  اھميت عملی  

 غارگره -   به مرحلۀ قارقار جنگل و فرااست که مربوطيت خودرا
می شکنند و واژه ھا را در درون " فيودليزم " شاعران حزبی .  ميزند

 سوسياليسم به قول انگلس .ميسازنداعالميه ھا سوسياليسم را در درون 
در پيشرفته ترين ممالک معظم صنعتی اروپايی  " در انـتی ديورينگ  

بر ! توپيا و قرغزستان و افغانستان نه در اي" مشق و تمرين می گردد 
مبنای اين باور کاذب است که شاعران مدالگير با ابزار و عقل يک 

و برای برپايی ،فيودليسم را نابود ميکنند،حزب کوچک و وابسته
کودتای ثور به .  سوسياليزم به قتل عام انسان و درخت دست ميزنند
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تصفيۀ جسدی  حيث يک پروژۀ روسی باوجود دست زدن به کشتار و 
خان خانی  نه تنھا  که بقول خودشان ،سردار و حرم،فيودال و روحانی

را منھدم نکرد که خياالت انقالبی شان دگرگون شد و مال بازی و 
  ؟ ! فاجعۀ ثور بستری شد برای بيداری مال و مالک و سردار
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   دراينجا  نام صاحبخانه ھا اشرار و دزدان است
  

 تکرار نيست که بحث من درين موارد بحثی از منظر نقد الزم به
 نشان دادن انديشۀ جنايت درقلمرو شعرو شاعری است ،ادبی نيست

يعنی نقد انديشۀ جنايت و نقد قدرت بيمارحزبی است که در شعر نيز 
پرسش اصلی اينست که .  تداوم خشونت را حفظ و تضمين ميکند
را در کالم موزون به طرف ھوراگوھای ثوريه سرا و شورويه سرا چ

شايد برای اينکه پس از ھفتم ثور با تجربۀ نشۀ   جنايت آفرينی ميروند ؟
دشمن ديرينه را خاک "  کاذب رسيده اند که ھنگام ِ باورقدرت به اين 
 نزد دشمن صرف نظر از اينکه مقولۀ .رسيده است" بسر کردن 

رخوردار است منظومه پرداز خلقی و پرچمی از بار وسيع اجتماعی ب
 از سرمايه دار شھری تا ،و از خان وفيودال  سنتی تا غارنشين دھکده

ِ ازمال و مـلک  قريه تا افسران و ،حلبی ساز کوچه ھای  مسگران َ ُ
 ازتاجر انتی سويتست تا کراچی وان  جاده ھای ،مامورين تقاعدی

 از روشنفکر آزاده تا تاريکفکر مستانه، ازمنسوخيت ِ آل ،مشکوک
بايد بار بار عالوه نمايم (را دربر ميگيرد .. .ی تا دھقان فرمان زدهيحي
به علت سطح پايين و فاحش دانش " سويتيست ھای خلقی پرچمی" که 

  دگرديسی ھای ، وابستگی غليظ و صيقل نخوردگی غرايز،تيوريک
عميق اجتماعی را درک نميکردند و اصلن نمی فھميدند که علرغم 

 روزی ميرسد که ، بر سلب تابعيت آل يحيیمبنیفرمان شماره پنج 
اسکليت ھای پوسيده بروی شانه ھاو گردن ھای خميدۀ شان ھورا کشان 
سوی تپۀ مرنجان برود و استـــخوانھای سوراخ سوراخ سردار ديوانه 
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 فرايند ِ نابودکردن )از پوليگون پلچرخی به دادخواھی وانتقام برخيزد
 ،الی انقالبی در عملکرد روزمرهبدنی مخالفين به حيث يک آرمان وا

در سطوح  چند اليه و بشکل بس عظيم و تباه کن بوسيلۀ شعر موزون 
  .ميگردد

چرا شاعر به سوی  حذب ِ جنايت ميرود؟ چرا وزير حزبی جنايت 
را شاعرانه ميکند ؟ چرا شاعر ازمرحلۀ ايجاد خنده به سوی ايجاد درد 

 است شارالتانی قدرتو و ماتم ميرود ؟ مگربه علت نادانی مسلکی 
که، کودتای فاجعه آفرين سويتــــستی را  از منظر جيفۀ وزارت و 

باد ميکنند ؟ ريشه ھای عقالنی جنايت " انقالب شکوھمند " ُســـرنای 
  نظم نوين در ايدۀ .درھمين پنداره ھا ی ابزاری پنھان است

 ،ريناستقرارسوسياليسم و حکومت ِ نوع شوراھاست و دشمن دي،جانيان
 اپوزيسيون سياسی و به يک ، جمھوريت، سلطنت، مذھب،فيودليسم

کالم ھر جنبنده ای که در زير بيرق سرخ حزب دموکراتيک خلق 
وقتی آدم از موضع نگرش يکه و مطلق به اين نتيجه .  ھورا نکشد

برسد که نظام ھزار سالۀ فيودلی بوسيلۀ چند تا منصبدار قوای چار 
يکشبه شکست خورده و نظم پرولتری حاکم زرھدار و چندتا پيلوت 

توپ و تانک "  ھر نوع مخالفت را با بايدگشته و برای حفظ نظام جديد 
 قدرت حزبی را انحصاری ساخت و بين ،منھدم کرد" و برچه و طناب

آدمی با چنين .. . خط فاصل کشيد،،دوستی و دشمنی با حفر دريای خون
. ان خلقی پرچمی رسيده اندافکاری به جايی ميرسد که امروز کودتچي

انديشۀ قھار از درون دستگاه ِ نيانديشيدۀ فکری به درون منظومه ھای 
  .سرخ سرازير می شود

 اين است سرشت ديا ،حقيقت انسانی در مقابل دروغ غير انسانی" 
مدحيه سرا بی آنکه به سخن لوکاچ  در بارۀ حقيقت " لک تيک تاريخ 
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 دوستی با شوروی ، انسانی ميگويد در شعر نيز دروغ غير،گوش بدھد
 ،و دشمنی با مردم  را از طريق تجريد و انتزاع با معياری کردن

مشخص کردن و  تقليل بخشيدن دوستی و دشمنی به سطح يک رابطۀ 
 تا افکار جامعه تعميم می بخشد و منکران را به  تاکوی ھای ،جبری

 شدن مجبور اگسا و کام و خاد و کوته قلفی ھای صدارت  به آويزان
  :ميسازد

   در اينجا ھرچی زندان است
 در اينجا زندگی، زندان و زندانبان و زندانساز و زندانی به زندان 
  است

   در اينجا ھرچی 
   : زندان است 
   گلو زندان فرياد است 
    دراينجا پشت ھم 

    ديوار ھای بی در ِ مفلوک زندان است
   دراينجا آفتاب و آسمان و ماه

    در ميان سيم ھای خاردار روی زندان استبسته يکسر 
   دراينجا زندگی و مرگ يکسان است

    در اينجا عشق و آزادی به زندان است 
   در اينجا مرگ مھمان است و صاحبخانه

   در سرداب پنھان است
    دراينجا  نام صاحبخانه ھا اشرار و دزدان است 

   که جشن سرب و خون و مرده  دراينجا فراوان است
   استخوانکوب تن سرد اسيران است   اينجا نام آزادیدر 
   در اينجا نام آزادی 
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  تيغی بر گلوی نغمه خيز صلح و انسان است
   در اينجا ھر چی می بينی به زندان است  

   اما چشمھا آگنده از آوای طغيان است
   از جرقه ھای انفجار روز موعود بھاران است  ميان ھر نگه 
   عتی قلب ھا در سينه ھادر اينجا بمب ھای سا 
   با تک تک مرموز پنھان است 
  اگر شالق و خون و سرب و آتش 
   پشت ھم پيوسته باران است 
    بلی چون فصل باران است 

    و آغاز بھاران است
  ) ١٣٦١ کوته قلفی صدارت ،فاروق فارانی                             (

  
 ميکند که خودرا  دروغ تالش،حقيقت در مقابل دروغ می ايستد

بزور قمچين در لباس حقيقت درآورد و حقيقت ِ محکوم و سرکوب شده 
  . حقيقت و شرافت را نجات ببخشد،تالش ميکند که با مقاومت خود

 شعر حزبی با قلم جنايت می ،شعر حزبی حقيقت ھنری را تباه ميسازد
 ،لمآفريند و شعرمقاومت ميکوشد که دامن تخيل و انديشه را با صفای ق

  : ثوريه سرا ھمينکه قلم ميگيرد به جان ديگران می افتد.پاکيزه نگھدارد
  ،به دستی قلم

    دست ديگر تفنگ
   به دشمن ھجوم آورم چون پلنگ 

    زگردن جدا سازم و بردرم
 ،دشمنان ما دشمنان شورويستمی آيد و ميگويد که کی جی بی زاده 

پاکستان ُپف ميکند که از شيپور شريعت عمامه ای ازديوبند برميخيزد و
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 مردِ  نامردی از خواب  ِ عقل شويی ،افغانستان کا دشمن ھی ،کا دشمن
ُبيدار می شود و غـر ميزند که دشمنان امريکا دشمن افغانستان است 

  کسی نيز از .وبه يک کالم که دشمن امريکا و انگريز تروريسم است
ن دشمنی با ملت زير درخت انار و پسته  چيغ ميزند که دشمنی با ايرا

 عباره يا ، اما در ميان اين ھمه دشمن دشمن.ريشدارافغانستانی است
ھای بردگی ممصراع خلقی پرچمی  پيشتاز و جاده صاف کن نظا 

 شوروی ،  تره کی تا لحظه ای که خفک ميشد بجای بسم هللا.است
 ،شوروی ميگفت و امين پيش از آنکه با مرمی روسی ھالک شود

 کارمل که ، به حيث پدر معنوی خود گردان ميکردسخنان برژنف را
حاجت به گفتن ندارد و نجيب که خطرناک ترين جاسوس کارکشتۀ کی 

 ياسين شريف و برادران ،جی بی بود تا ھنگام حلق آويز شدن خود
دزدان شعر و   .کاراموزوف را بطور مختلط به آواز جار می خواند

تنديسۀ روحی چامسکی را  ، به نوام چامسکی ھم رحم نمی کنند،شرف
 تا ماموريت آدمی را ،مياويزند" اگسا و کام و خاد " بر دروازۀ خيالی  
  :  قدرتمندانه مسخ کند،در حوزۀ آفرينش

 ايستادگی در مقابل ،حقيقت را بگويدوظيفۀ آدمی اين است که  " 
مسخ "  اين است مسؤليت آدمی ، افشای دروغ ِ  قدرت مداران،قدرت

ان حاکميت حزبی  بشکل مستمر و حساب شده صورت حقيقت در دور
 ھرچيزی که از دايره ای حزب و شوروی پرستی بيرون ،ميگيرد
  . متھم به اشرار و ارتجاع و ضد انقالب ميشد،ميماند

   دراينجا  نام صاحبخانه ھا اشرار و دزدان است
   که جشن سرب و خون و مرده  دراينجا فراوان است 
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 استقبال ميکند و حقيقتو انديشۀ جنايت را بنام  شاعر عمليه –وزير 
بخاطر تطبيق آن حاضر است که خلق افغانستان را در زير پای 

 کمکمک به ھوش ميايد که کودتا ی ثور با ، چه،شوروی حالل کند
 آگاھی و نياز ھای مردم فاصله دارد و آسان ترين راه ِ ،احساس

.   استی دايمی تن دادن به مزدوری و وابستگحراست از کودتا 
 تآکيد کرديم ،  فسخ استقالل ذھنی و خالقيت است،بردگی و مزدوری

ببرک با حزب کمونست شوروی در پيش از -که وابستگی حزب ترک
 ،فاجعۀ ثور شکل ميگيرد و از طريق مطالعۀ اراجيف حزب تودۀ ايران

   .به مرحلۀ طوق آويزی ميرسد
 اين حسن را نيز ،يدهقصيده سرايان کالسيک در کنار خوبی ھای عد

داشتند که فقط سالطين بزرگ را بخاطر طال گيری از موضع تخيل و 
 بی آنکه به شعريت و ظرافت  ،خالقيت ھنری با قدرت کم نظير کالم

 اين بيت ظھير فاريابی را ھر . مدح ميکردند،شعر ضربت زده باشند
  : شاعر خلقی و پرچمی شنيده است
    پای نه کرسی فلک نھد انديشه زير

  تا بوسه بر رکاب قزل ارساالن زند 
اما مداحان حزبی نه تنھا نه کرسی فلک را برای بوسيدن کرملن 
نشينان بيروی سياسی زير پا ميگذاشتند که برای نوشيدن عرق پای 

 نيز چند کرسی فلک را زير ، قارييف ھا، مايوروف ھا،گروموف ھا
وران درجه دوی  عجب اينست که بخاطر بوسيدن مزد.پای مينھادند

کرملن نيز صد آسمان را زير پای ميکنند تا بر بوتھای شان بجای 
  :   بوسه بزنند،برس

   ِطبری ای خرد توده ايران
    طبری پرچم حزب توده است
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   طبری خواھد بود
   سرافراز چنانکه بوده است،چو سپيدار

   ای خوشا از حزب بودن
    ای خوشا از انقالب ثور بودن

  آشفته دويدن ھاچون پلنگان بر
خلقی و پرچمی به علت گيرماندن در منجالب ھنرمندان و ھنرگندان ِ

 از دست زدن به توليد متن ھای افغانی ،چاکری و افغانيتتضاد بين 
 .شده ميگريزند و به نشخوار مدحيه ھای برده سازاکتفاء ميکنند

  نه به حيث يک نظريه بل به حيث يک حلقه،سويتيسم با تمام جاذبه اش
بر گردن شعر آويزان ميماند، ھمان گونه که بر گردن ھای سردمداران 

شاعران . بلوک اروپای شرقی و آسيايی به حيث اقمار آويزان مانده بود
حزب دموکراتيک خلق که فی نفسه تيوری سازان غالمی و بربريت 

 به اميد دستيابی به سوسياليسم و حکومت شورا يی به امپرياليسم ،اند
تجربه نشان داد که رھبران ھر (،   ملوک الطوايفی ميرسندوحکومت ِ 

شاخۀ حزبی  در درون حزب به ملوکان عصر بوق شباھت پيدا کرده 
شاعران حزبی حتا در متن شعر خود به جای رسيدن به )  اند

 به ،نايل ميگردندديکتاتوری بدون پرولتاريا ديکتاتوری پرولتاريا به 
 – به جای  تبليغ کور ،دست ميابند  توليد شالقبهتوليد خالق  جای

 دودی  غرق در ترويج گرسنگی و برھنگی و خندق گشته اند و –کالی 
ًاز ھمين روست که خاصتا اتباع حزب دموکراتيک به جای رسيدن به 

تا   .  سرازير گشته انددشمنی شوروی دوستی شوروی  سرانجام به
گنده شدۀ خود  که بازار مکارۀ سويتيسم به روی انديشۀ ١٩٩٠سال 

 شاعری را از ، شايد نتوان در منظومۀ اقمار شوروی،فرو ميريخت
 يا از تبارتاجکی و ،جنس بلغاری و سلواکی و پولندی و اوکراينی
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ازبکی و قرغزی و آذری و چيچنی، پيدا کرد که مانند اکادميسين ھای 
  .ُافغان به دربار سويتيسم اينچنين جبه سايی و درفشانی کرده باشند

 آتشفشان ،ازمنظومه ھا و اسناد موزون بر می آيد که در ضمير حزبی
ُمزد و مزدوری تا اعماق روح ته نشين گشته است و از کوه کلوخی 

 شعر درکنار شمشير بيدار .قدرت برای سرکوب مردم  زبانه ميکشد
  .ميگردد

  ،خواھش و فقدانچه زيباگفته اند که انسان چيزی نيست غير از 
خواھش و "  در سه مرحلۀ متفاوت مبتالء به سرايش مداحان مزدور

  يکی آنروزی که در زير چنبرۀ نيمه روسی و نيمه ،گرديده اند" فقدان 
 جاسوس و وزير با ، در نقش مستوفی،مستقل حاکميت سرداری
 دوم ،ميکردندايفای رسالت و اجرای شعر بوسيدن دست سردار  

از پشت ضربت زدند و بر آنروزی  که سردار را با خنجر خود سردار 
 زمين و زمان را به شعری تبديل کردند ،خر رنگ شدۀ قدرت نشستند

 و سوم آن شبانگاھی .که حاال مايۀ شرمندگی شانرا فراھم ساخته است
 در تاريکی شب  ،که پوتوموک از چنگ ِ قوم پرستان بيروی سياسی

ِبه درگاه بعد از شاگرس اجباری دزدانه " اردو سياست " بقول نويسندۀ 
بينن سيوان واقع در وزيراکبرخان رانده شد، وزيراکبرخانی که تفنگچۀ 

پس غرايز . مکناتن کشش را پوتوموک  حقيربه گروموف بخشيده بود
:  خواھش و فقدان در سه قلمرو متفاوت در سينۀ مداحان بيدار ميگردد

   زمان سردار ديوانه
   زمان کودتا و اشغال

   ه غرب و غربتو زمان تسليمی و فرار ب
،  ھای به تعويق مانده از دورۀ نيمه بندگی رافقدان ،چکمه پوش ھا 

 ، با تکيه برميخ شوروی،صدارت وقصردلکشابعد از تسخير وزارت و
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با " تانک و بمب و برچه و طناب و سنگ و قمچين " می شورانند و با 
ی  ھای انقالبی درمی آميزند وبطرز بيرحمانه ای  آن فقدان ھاخواھش

 درمرحلۀ ،تا اينکه ثوريه و شورويه سرايان. لميده را جبران ميکنند
 فقدان  ھا ی زخمی را مانند ،تسليمی و سقوط و تقاعد و اذيت وجدانی

ُبسياری از شاعران و نويسندگان وطنی با پت کردن در زير لحاف 
 ممانعت در تير شدن از . جبيره سازی ميکنند،شاريدۀ قوميت و زبان

  :يرتان به جمع شدن در زير پل حيرتان تحول ميکندروی  پل ح
   !ُ ای پل حيرتان 

   آغازيدنيستبگشا راهسينه 
   زاييدنيستديگر ازينصد پل 

   غالم مجدد                                         
   

 اما مشروط ،ِبيان آزادِ  آراء وعقايد ازبديھيات انسانی زيستن است
 شاعرالدوله ھای سالطين ،ملکت وبشرمنتھی نگرددبراينکه به تباھی م

دست نشانده تا جايی حق دارند از بيان سويتيسم و انقالب ثور 
وسوسياليسم شادمانی کنند يا به عزاداری بپردازند که گلبانگ شان به 

 ايکاش جنايت فقط در .نابودی مردم و سرزمين مردم  تمام نشود
نچه که تصورش نميرفت در  متآسفانه آ،شرايين شعر جاری ميماند

انديشه و . افغانستان تا سرحد جنايت و خيانت ريشه دواند وعملی شد
 فکر و عمل ،عمل خلقی ھم حزب خلق را تباه کرد و ھم خلق هللا را

.  پرچمداران ھم پرچم را بزمين زد و ھم زمينيان را خاکستر کرد
ور کرده  که  اعالميه ھای حزبی ما را نيز مجب، فرامين،مطالعۀ اشعار

بجای کشف ادويۀ ايدز و انفلونزای مرغی به کشف ادويۀ انفلونزای  
 جنايت شناسان خارجی .خرسی و ويروس جنايات حزبی مشغول باشيم
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 ،اگر به حجم و تنوع جنايات حزب دمکوکراتيک خلق سر بخورند
 ميالدی ١٢٤٨در سال .  بجای کاويدن خود شان کاويده خواھد شد

زير نام زدودن بی عدالتی ھا " جنايت شناسی " وط به نخستين متن مرب
 از روی مطالعه و مرگ، درين متن عاليم نشر رسيده استدر چين به 

 ،مشاھدۀ جزييات ِ روی جسد توصيف شده است، درين مشاھدات آمده
 ديده می شود، می تواند عالمت آن باشد که  گلونشانه ھايی که در" 

محققين ".  است عدالتن عمل  خالف کرده اند و ايقربانی را خفه 
افغان نيز می توانند از روی سوراخ ھايی که بوسيلۀ دستور شاعران 

 ، جنايت شناسی کنند،حزبی در جمجمه ھا و سينه ھا ايجاد شده است
ھمچنان می توانند که از روی متن ھا و منظومه ھای شان  به کشف 

دومان يکی از نظريه پاول  .ُرگه ھای پنھان جرم  و جنايت دست يابند
ھر اثر ھنری دارای " پردازان ساختارشکن به اين باور است که 

نظم واره ھای "  يک بخش کور و يک بخش شناختی ،دوبخش است
وزيران مزدور، نه به حيث يک اثر ھنری بل به حيث يک سنديت 

 و ،ساخته شده است کور  صاف و پوست کنده از دو بخش،منظوم
  .   مانده است شبکوریادروز ھفتم ثور دچار آن در زشناحتیبخش 
  کور

    کا لی             
  دودی                             
يعنی نوع تخيل   و در  نوع نگاه نخست در،جنايت به حيث يک قوه

 ، اقتصادی،سياسی(درذھن مايه گذاری می شود و بعد از ميالد قدرت 
 وقتی ، تبديل ميگرددفعله  يعنی بعد از دسترسی به قدرت ب)خانوادگی

می بينيم که يک حزبی  چنگ بروت و يک  اکادميکرشعرنويس به 
ابزار عملی شدن ايده ھای پس زده و متراکم دست ميابد، به جانی تبديل 
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 چنين شخصيتی بدون آزمايش ھای روانی بوسيلۀ روانکاو ی ،می شود
رچه  آدمی ذاتن شخصيت چند پا، اصلن قابل شناخت نيست،کلنيکی

 خودرا به ،ُاست و ھر پارچۀ آن مطابق موقعيت و امکانات ِ بروز
عقدۀ دلھا " بيرون پرتاب ميکند و به قـــــول حزب دموکراتيک خلق 

  .می شود" گشوده 
 ميثاق و پنجشيری در ھفتم ثور به قدرت نميرسيدند ، بارق،اگراليق

ا و و در کوته قلفی واليت کابل بروی نغمه ھای شورآفرين شپش ھ
 پس ، درآنصورت به حکم  جايگاه ِ محکومانه،خسک ھا می خوابيدند

زدگی عصيان خيزديگری بر ضخامت ناخودآگاه شان افزوده ميگشت  
 . دگرگون ميکرد، را نسبت به قدرت نوع نگاه و نوع خياالت شانو

کيفيت نگاھی که در ميان خسک ھای کوته قلفی شکل ميگرفت با 
 ، قصر گلخانه به رشد و تشکل می پرداختکه در درونکيفيت نگاھی 

 بر نقد قدرت می ،نگاه  و شعربرخاسته از کوته قلفی. تفاوت کيفی دارد
آزادی  نقدی که از موضع دموکراسی خواھی ودرشت کردن  ،چرخيد
 چند صدايی برضد تکصـــــدايی قد می ،درين نگاه ،انجام ميافتبيان 

 خودرا در ،ن نکــــوھش می شد مطلقيت ِ سرداری از پايي،افــــراشت
 حق بجانب می پنداشت، نعرۀ غيرخواھی )مخالف(وضعيت ِغــير

 که ،برحزبيت و انحصار و خودخواھی  ھای مزمن  برتری می يافت
  ."در کاخھا آن می انديشند که در کلبه ھا " شايد بقول انگلس 

 طرزنگاه  و طرز تخيل در موقعيت ،در کشورھای پيشامدرن
 در بسياری از . شيوۀ نگاه در موقعيت حاکم تفاوت داردمحکوم با

کشورھايی نيمه مدرنی که نسبت به افغانستان در سطح باالتری قرار 
 بعد ازوقوع کودتا  ھا به خشونت و ويرانگری دست نزده اند ،داشته اند

ويا به کالم دگر به ميزان بس شگفتی تباھی خلق نکرده اند و اما در 
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 بعد از فاجعۀ ثورجنايات چنان فوران زد واتفاق ،کشور سياه بخت من
افتيد که اصلن رھبران نشسته در کوته قلفی تا يکروز پيش از تسخير 

  .   تصورش را ھم نمی کردند،تلويزيون و ارگ
 يکنوع تخيل  و شيوۀ ،مزدورمنشی و چاکری در اصل يکنوع نگاه

 وابسته  و اما اين برون شدن از خود و خودرابه بيرونزيستن است
 آيا يک خطای اخالقی ست يا يک فريب فکری ؟  )ديدن(کردن 

تکيه گاه انقالب / در دوستی بنگر ھنر کابل و مسکو " مصراع  ھای
شعارھای به " بنازم شوروی و ثور آفرينش / ثور ما گر شورويست 

ظاھرعقالنی استند که خودرا از موضع عقالنيت انترناسيونالستی در 
" و " منم بينی "  اگر کرکتر ِ ،وابستگی ذوب ميسازندتيزاب ِ اخالق ِ 

آھسته آھسته در بدنۀ حزب  جمــــــع شده بود و بعد از " تخريب غير 
از " مزدور منشی "  کــرکتر  ،کودتا خودرا در علن نمايان ساخت

نطفه بانيان حزب زادروز حزب دموکراتيک خلق در ارگـــــانيسم 
  .  گذاری شده بود
ند مداله حتا زمانی که سرھای سفيدشان فقط چند اينچ به خادمين چ

سنگ لحد مانده است ميکوشند تا نايرۀ جنايات حزبی  را در زير 
کادر ھا و رھبران شايسته بر اساس "  :  خاکستر فراموشی  پنھان کنند

 کفايت و اھليت به مقامات قدرت دولتی و حاکميت ، تجربه،شايستگی
 ،انقالببا تآسف بايد گفت که از ھمان آغاز  ،توده ھا انتصاب گرديد

موازين اساسنامه ضابطه ھا و اصول حاکم در حيات حزبی با ھمه 
"  شد کشمکش و زورآزمايی و قدرت نمايی آغاز يافت نقض خشونت

جنايات حزبی را " اساسنامه حزبی " اما نميگويند که چرا با عدول از 
عران جوانی که قلب شان   چرا صدا و سينه ی شا.اساس گذاری کردند

  :   خاموش کردند و برگبار بستند،مملو از عشق به مردم بود
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   دلی بی ھدف نيم شکسته   من کولی 
   کز راه رفته باز کشم پای خويش را 

   خارھا ره ونيش   ازگــزندآنکه   يا 
   درپيش رھروان شکنم عھد خويش را 
   درنيمه شب که ازپس اين پرده ی حرير 

    را کم نورخواب  ستاره  آن   می ديدم 
   ديگری ديگر و فرياد  با ھجای  من 

   را آفتاب  رخ آن سرود خواندم  می  
   آن روز ھا ستاره ی بخت سياه من

  ھرگـز نمی نمود  درآسمان چشم تو  
  سيالب سھمناک خروشان لحظه ھا 

  ربود  آرامشم   زساحل   يکسر مرا 
   آری کنون که درخم يک کوچه مانده ام 

   گلو  در ُمرد  من  بازگشتن  فرياد 
   تو از سپيده ھای زمان پرس و باز گرد 

    آنگاه راه رفـتن من را دوباره  گو
  )١٣٦١ زندان پلچرخی ،شھيد انيس آزاد کلکانی                     (

 انيس آزاد  ،جانيان حزبی ده ھا شاعر تپنده و آگاه را تيرباران کردند
 انيس آزاد به .در شب و روز اعدام خود سروده استاين شعر بلند را 

 مقاومت در ، شعر يعنی آزادی،اين باور بود که شعر يعنی مقاومت
 انيس به قيمت شھادت خود از ناموس .برابر پلشتی و تجاوز و اشغال

شعر و آبروی مردم بدفاع برخاست و با خون خود فرياد آزادی را 
  .حک جاودانه کرد
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 ناموس ، با زندگی حقيرانۀ خود،ه نويسان جالددر حالی که منظوم
 حاال که به لحاظ بی غيرتی و .شعر و آبروی آزادی را برباد داده اند

بی ننگی  پير گشته اند  و به لحاظ وجدانی مرده اند فقط شرم و 
  .رسوايی است که در درون شان به زندگی ادامه خواھند داد

 به خاطر ،نوعيت نگاهھر کسی شايد حق دارد که متکی به فھم و 
جنايت شناسی و يا بخاطر معصوميت شناسی  به بازخوانی متن ھای 

به ثوريه ھا و شورويه  ھرمنوتيست يک ،باز مانده ی جانيان دست بزند
ھا و منثوريه ھا از زاويھۀ فھم ھرمنوتيک می بيند و سؤاالتی را 

می مطرح می کند که مربوط به دوران آفرينش مدحيه ھا می شود و 
خواھد از طرح چگونه بودگی اين متن ھا در يک حالت چرخشی به 

از زاويۀ مطالعۀ ساختاری ساختارگرا  و يک . و کشفيات تازه برسدفھم
 چون ساختار گرايی با سوسور ،به متن ھای منثور و منظوم نگاه ميکند

 رويکرد ساختگرايانه به فرکسيون ھای مختلف در ،شروع می شود
 ساختار گرا متکی به ،وند ميان آنھا درگير می شودمتن و چگونگی پي

به مطالعۀ ھر کلمه و ھر عالمت .. .داده ھای سوسور و لوی اشتراوس
 و . را از ميان تفاوت بين دو نشانه استخراج ميکندمعنادست ميزند و 

 بين تفاوت و تعويق خط ،با خوانش اوراقگرانهساختار شکن يک 
ر ميگردد که متن سيستم بسته نيست فاصل می کشد و به اين باوراند
 ھر ، ھر متن تفاوت ھای جديدی ميزايد،آنگونه که ساختار گرا ميفھمد

  دسترسی به . پس نقد و بازخوانی را پايانی نيست،متن ديفرانس است
معنا معنا و فھم برای ساختار شکن  در يک متن ختم نمی شود چون 

 .تن ديگر انتقال ميابداست پس از يک متن به مچند اليه و ذوجوانب 
تعويق افتادگی ھای يک متن خودرا در متن و زمان ديگر بيدار 

ثوريه و شورويه و منثوريه ھای حزبی از ھر زاويه ای که .  ميسازد
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بروی کتيبه ھای  بازخوانی شود به حيث حک جاودانگی جنايت
 ،ما بخاطر دست يافتن به تفکر جنايت. منقرض پديدار ميگردد

 به ھمان ميزانی که .ه از امکانات متفاوت متنی استفاده کنيممجبوريم ک
يک استعالم مستنطق يا يک پارچۀ ابالغ حکم محکمۀ اختصاصی 

 ، بيانگر فکر جنايات حزبی است، يا يک اعالميۀ اضطراری،انقالبی
 قطعه شعر،  يک ثوريه و يک شورويه ،به ھمان ميزان  يک منظومه

منظومه ھايی که در تخيل .  زبی باشدمی تواند بيانگر فکر جنايت ح
وصف ثور وسويتيسم و (در صور متفاوت " خانۀ خلق " شاعر 
 صورتبندی ميگردد، از عالقه و مسؤليت پذيری حزبی اش )غيرکشی

 ھمانگونه که من آگاه در شاعر حزبی مستقل عمل نمی .فوران ميزند
اتير  من مغفول اش نيز پرش آزادانه را فدای دغدغه ھای دس،کند

 به ھمين گونه است که شعر خلقی پرچمی از مقام .مشاور ميسازد
 جوھرۀ ھنری  و پختگی سخن به  خندق فحش و اراجيف ،اعتراض

  .سقوط ميکند
   "معيار انسان افغان نزد ما سويتست بودن آنست " 

  "دوستی شــوروی است ثروت افغانستان "  
حرکۀ جنايت کار کنکاش درديالک تيک جنايت و پيدا کردن نبض ِ م

 اجتماعی –ذوجوانب و پر مشغله است از تحليل و کاوش روانی 
شخصيت ِ درگير تا مطالعۀ نظام ھای فکری يا پراگندگی ھای فکری 

وقتی که اسناد مکتوب که نشان خونينی از اگسا و کام و .. .،آن نحله
 وقتی که اسناد استخوانی و خندق ،خاد داشته باشد در دسترس نباشد

  مدحيه ،ُ پت يا تخليه شده باشد، شريف بوسيلۀ متواليان جنايتھای
ھايی  که به پای سرگين ھای بت شده يا بت ھای سرگينی ريخته شده 

  . سنديت خود را در حوزۀ شناخت تفکر جنايت حفظ ميکنند،است
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 ، تاريخشناسی شعر، روانشناسی شعر،بوسيلۀ جامعه شناسی شعر
ۀ زيباشناسی شعر می شود که به تسليخ نشانه شناسی شعر و حتا بوسيل
 خوشبختانه که ديوانھای اشعار حزبيان ،معنوی حزب دغا دست يافت

 ھر وقتی .موجود است و بسادگی می شود از آنھا استفادۀ تحقيقی کرد
 متن ،که منتقد بتواند از البالی متن ھای استخباراتی وغير استخباراتی

ه خشونت و سرکوب  منظوم و منثوری ک،ھای نظامی و ملکی
 کار صورتبندی ، دسترسی پيدا کند،سيستماتيک را به بيان بياورد

 از روی ،کتيبه شناسان از روی يک جمله. جنايت شناسی  مھيا ميگردد
 از روی يک واژه شرايط اجتماعی و اقتصادی يک عصر ،يک عباره

 فضای روانی ، با دسترسی به يک کتيبۀ کوچک،را توضيح ميکنند
کار منتقدين .   ميخوانند،می  را که خط را بر کتيبه نوشته استھمان قو

 .افغان نيز در قلمرو جنايات حزبی به کار کتيبه شناسان نزديک است
شايد از ميليون ھا صفحه ای که به حيث اسناد محرم در حزب 

 حاال از ،دموکراتيک و جمھوری دموکراتيک  تل انبار گشته بود
  اسناد محرمی که به .ه باقی نمانده باشدميليونھا صفحه ھزاران صفح

 در اگسا و کام ، در شورای انقالبی،شکل ھای مختلف درکميتۀ مرکزی
 در ، در وزارت خارجه، در وزارت دفاع، در وزارت داخله،و خاد

 برای سرکوب مردم و بربادی کشور نوشته شده ،محاکم اختصاصی
  و .شگران نرسد از اين ھمه نوشته ھا چيز زيادی بدست پژوھ،است

برويت .  آنچه دم نقد وجود دارد از آن به حيث کتيبه ھا استفاده کرد
 ، بکمک چند سطر کوتاه يک فرمان  و يک اعالميه،يک قطعه شعر

می توان به کاوش انتقالی دست زد و انديشه ھا را از جز به کل و از 
  .د کتيبه ھای حزبی را کتيبه شناسی کر.کوچک به بزرگ تعميم بخشيد
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 به ،شناخت و کشف جنايات حزبی ولو به مدد منظومه ھای حزبی
 ،آموزد که انديشه و عمل جنايت در سرانجام خود من اين نکته را می

 فرامين  ، جای خالقين اعالميه ھای ويرانگر،پديده ايست ذليل و ناکام
در حافظۀ .. . اشعار مخالف شکن، تزس ھای بربادکننده،تباھی آفرين
 مغز ھای جنايت آفرين  در حوزۀ باستان ،ته و تابان ميماندتاريخ برجس
 خودرا برای بيان نفرت و انزجار بشر به فوسيل تبديل ،شناسی نيز
حقيقت را می توان به درون مغاک ھای ذھنی پنھان ساخت .  ميسازند

 قلمھا در لحظاتی که به شأن و ،اما ھر گز نمی توان آنرا نابود کرد
 وھيبت شوروی مداحی ميکردند ھرگز گمان شوکت ثور و به جالل

 ھرگز گمان نمی بردند که ،نمی نمودند که روزی تاريخ حساب ميگيرد
روزی در دامن دامنه ھای معطر امپرياليسم غرب به بروت ھای 

 وزير قرزين مانند شجاع الدوله ،تاريخی خود عطرپشيمانی می پاشند
فر درسرزمين کشف ھا ی عصر بوق  که آدمھا را به جرم اقامت و س

 خودش پس از يکدوره ، دستور به سالخی ميداد،شدۀ کرستف کولمب
ايدز   " نقاھت ايديولوژيک در زير خرگاه يآس و فروپاشی بجای کتاب

 صدراعظمی .مياوردا به خنده ر" انفلونزای تسليمی" کتاب"ســــرمايه 
ش که مھاجران مقيم در سرزمين جان الک وشکسپير را تحقير و نکوھ

 ،به گاديوانھای موزيم داروين و راھبه ھای قبرستان ھايگتميکرد،حاال
 شاعران خانه نشينی که ديروز برضد .بوالنی و آشک ھديه ميکند
 اينک پس از فاژه ھای پشيمانی برايش ،نھيليزم غرب  شعر ميسرودند

   .شفدر ميسرايند
وانش  مجال خ،اگرکتيبه ھای نيمه منقرض را نخوانيم و تأويل نکنيم

 نسل ما به علت فشارباالی  روانی و .آنرا از آيندگان نيز ميگيريم
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 از کار ھای جدی و طاقت فرسای پژوھشی که منتج به ،فقدانھای عديده
  . عقب نشينی کرده است،توليد انديشه شود

فقدان نيروی داوری در حقيقت ھمان چيزی است که حماقت ناميده " 
   )کانت(" و عالجی نيست می شود و چنين چيزی را به ھيچ ر

  
  ب بگذاريد اين وطن دوباره وطن شود

    گذاريد دوباره ھمان رويايی شود که بود
    بگذاريد پيشاھنگ دشت شود

  .  و در آنجا که آزاد است منزلگاھی بجويد
   بگذاريد سرزمين بزرگ و پرتوان عشق شود

   ،بگذاريد سرزمين من سرزمينی شود که درآن 
  . ج گل ساختگی ِ وطن پرستی نمی آرايندبا تا  آزادی را

   تو کيستی که زير لب در تاريکی زمزمه می کنی ؟
   مھاجری ھستم چنگ افگنده به اميدی که دل در آن بسته ام

  شوربخت،   ، گرسنه، نگران :من مردمم
  که باوجود آن رؤيا، ھنوز امروز محتاج کفی نانم،  

    !ن آه، ای پيشاھنگا. ھنوز امروز درمانده ام
  

  )لنگستون ھيوز، ترجمۀ احمد شاملو(                         
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  جمھوريت شانزدھم
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  چرا جنايت حزبی را ميکاويم ؟  
  

  ھموطن
  ھيچ شالی بر گردن ارغوانی ات تعارف نشد

  دست جز 
  طناب دارجز 

  ھيچ خنده ای بر دھانت ارزانی نشد
  ُجز  مشت
  مھای برقی و خاردارجز سي
 ھای

  
  

   جانيان اصيل و تاجـدار 
  

جنايات حزب دموکراتيک خلق از ھفتم ثور سيزده پنجاه و ھفت تا 
جز ء تکاندھندۀ  ،به لحاظ تفکر و عمل ،ھشتم ثور سيزده ھفتاد و يک

 تاريخی که روی ھر چه .تاريخ ربع آخر قرن بيستم افغانستان است
 اين تاريخ حاال قسمتی از .سفيد ميکنداستبداد و سالطين معاصراست 

ھيچکس حق .ھويت حزب دموکراتيک و حافظۀ تاريخی ما را ميسازد
 بھيچوجه ،يا مسکوت نگھداردرا ببخشد و ندارد که اين گذشتۀ خونين

ما .مجاز نيست که جنايت را لمس کنيم و دربارۀ آن سکوت نماييم
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 ميبريم که دوباره و به زير پرسشيکاويم خيانت را برای آن مجنايت و
يکی از داليل تکرار پذيری جنايت و خيانت در کشور ما .تکرار نگردد

سکوت کردن و به زير پرسش ،که تا قرن بيست و يکم تداوم يافته است
 سکوت کردن و ، بطور سيستماتيک است،نبردن تفکر و عمل جنايت

 بھوش .استصغيربه زير پرسش نبردن خود نوع ديگری از جنايت 
 بود که اگر به جنايت شناسی علمی و آسيب شناسی حزب بايد

دموکراتيک و ساير احزابی که جنايات سازمانيافتۀ حزبی را مرتکب 
 روی نياوريم و جنايات سی ساله را بر مبنای دانايی ،گرديده اند

 ،توانند دوباره زنده شوند اين گذشته ھای خونين می،صورتبندی نکنيم
يشگی نسل ھای قرن بيست و يکم را تشکيل تداوم بيابند و موضوع ھم

  .بدھند
گفتار و زمزمۀ جنايت در حزب دموکراتيک از کجا آغاز شد ؟ 
کردار جنايت در چه وضعيتی و بر مبنای چه نقشه ای به سامان رسيد 
؟ غيرکشی و انھدام فزيکی مخالف مگر جزء سرشت و خميرۀ ھر 

غانستان بوسيلۀ کی خلقی و ھر پرچمی بوده است ؟ آيا کشتار خلق اف
 ، دفاع انقالب، کام،جی بی و جی آر يو تيوريزه شد و بوسيلۀ اگسا

 شورای انقالبی و کابينۀ ، کميته مرکزی، واد، خاد،فعالين حزبی
مزدور عملی گرديد؟ آيا سکوت رھبران خلقی و پرچمی بخاطر ترس 
از سرخمی و تسويۀ حساب و محاکمه است و يا عالقه مندی و داشتن 

رژی ويرانگر به تداوم جنايت ؟ ھذيانھای اکنونی سردمداران ان
مستمری گير، چرا از ھمه چيز حرف ميزند به استثنای خيانت و 
جنايت حزبی ؟ چرا رھبران باند ھا و فرکسيون ھای ذات البينی  در 

 پشتارۀ جنايات را از شانۀ خود به ،صورت تأييد جنايت و خيانت ملی
  نند ؟شانۀ رقبای خود بار ميک
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 نقد ميکنيم و به زير پرسش ميبريم تا ،ما جنايات حزبی را ميکاويم
از يک طرف گذشته ھای ھولناک و خونين تکرار نگردد و از سوی 

 نقطۀ پايان گذاشته ،ديگر به فرھنگ معافيت و سنگک شدن وجدان
   .باشيم

 جنايت و خيانت را خيلی نقشه مند و ،جانيان اصيل ھفتم ثور
 ھيچگاھی ،نجام رسانده اند رھبران و بانيان کودتای ثوراصيالنه به ا

 نه تنھا که ،به خيانت و جنايات اتفاق افتاده در زير تفکر و سيطرۀ شان
 جنايات ،اعتراف نکرده اند که برعکس با ديده درايی ھای مضحک

 استعالم نمايی ،حزبی و دولتی را پيوسته از طريق زورگويی ھا
 خاطره .ماستمالی ھم کرده اند"  نويسی ھا خاطره"  و ،ھا،مصاحبه ھا

 در بھترين حالت با پس کشيدن پای خود ،نويسان حزبی ھر کدام شان
 مسؤليت تره کانوفی را به گردن خميدۀ نيکوالی ،از خوان خونين

  .  ميخاييلوويچ تره کانوف ديگر می اندازند
 و نه برای خواننده ای که نه شکنجۀ اگسا و کام و خاد را ديده باشد
 نه از ،در نيمه ھای شب خانه اش بوسيلۀ دزدان حزبی تالشی شده باشد

گور دسته جمعی صدايی شنيده باشد و نه از پوليگون و جشن رگبار 
 نه بر بال تبعيد نشسته باشد و نه از ويرانی قريه ھا اشک ،چيغی

 نه طعنۀ انقياد تواريش بگوشش اصابت کرده باشد ،خونين گرفته باشد
چنين خواننده .. .رياد دومليون شھيد به گوش وجدانش رسيده باشدو نه ف

 بين ، بين انسان و کفتار، بين قربانی و قاتل،ای که بين شھيد و جالد
نه تنھا که از کاوش جنايت و دادخواھی ، ايستاده است،بامداد و تاريکی

و فرياد ميترسد که از سکوت و مجامله و بی خبری خود نيز در 
  .لرزدسکوت خود مي
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  مخبرالدوله ھای چارمجھوله
  

 در تناقض ،مخبرالدوله ھای نقابدار در درون خويش مسخ می شوند
اولين خاطره نويس باالنشين حزبی دستگير شايد  .خود فسخ می شوند

 کتيبه ھای حزبی را ،پنجشيری است که به حيث فرد شماره دو خلقی
 در ،بعد از سقوط و تسليمی رژيم مزدوربا عبوراز فرازاسناد سوخته ،

 نگارنده به . بر پاپيروس دوجلدۀ خاطرات بيرون ميدھد١٩٩٩سال 
 يک ايدولوگ و يک عضو بيروی ، يک وزير،حيث يک مؤسس
" ظھور و زوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان " سياسی در کتيبۀ 

رۀ  صفحه يکبار ھم بنمايندگی از وجدان خود از سيط٤١٧در خالل 
 جنايات حزب دموکراتيک خلق را ،خود و يا به نيابت ازحزب و دولت

 از جنايات چارده ساله ،نمی کاود و به زير پرسش جدی و نقادی نميبرد
 نی که از مرحلۀ چند ماھۀ وزارت خود )١٣٧١- ١٣٥٧(رژيم مزدور 
صدھا معلم و استاد و متعلم و چپراستی سر به نيست ،که باالثر آن
 پنجشيری  با ، مژه تکان نميدھد و عذر خواھی نمی کند،گرديده است

 مؤلف را مطرح ميکند ،ذوالنه نمايی ھا و معصوم نمايی ھای مکرر
  صفحه به صفحه در موضع دفاع از خود قرار ،نه تفاسيرو تأليف را

 و روی سپيد کاغذ را برای آن سيه ميکند که )دفاع از مؤلف(ميگيرد 
آنگونه که به ،ُ شاعر روز ھای سرخ.روی خود را سفيد نشان بدھد

 اينک بر ،وصف کودتا و قوای شوروی مدحيه سرايی ھا کرده است
 نمی خواھد که يک بيت عروضی چه که يک ،پاپيروس بی وزن خود
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 برای معلمين پوليگون نشين و جمجمه ھای دسته جمعی ،مصرع سپيد
  .  بسرايد

،  وزير،سسسلطان علی کشتمند فرد شماره دو پرچم به حيث مؤ
 ١٠٨٣ العمربيروی سياسی درکتيبۀ ھيروغليفی عضو دايمصدراعظم و
ُبا پت کردن " ياداشتھای سياسی و رويدادھای تاريخی  " صفحه يی

 يک صفحه يک پراگراف يک چشم بر آرشيف ھای خاکستر شده ،
 يک واژه به منظور کاويدن جنايت و اعتراف کردن ، يک جمله،عباره

يث کسی که در زير ارادۀ روسھا صدراعظمی به خيانت خود به ح
کرده است و در نظارتخانه و رياست تحقيق صدارتش روزانه ھزاران 
انسان شکنجه ميشده است و در محکمۀ اختصاصی انقالبی صدارتش 

 از ھر . نمی نويسد،روزانه صدھا زندانی محکوم به اعدام ميشده است
ياست عمومی تحقيق شکنجه در رچيزو ناچيز سخن ميگويد به جز از 

صدارت و کارکرد محکمۀ اختصاصی انقالبی و منظوری لست اعدامی 
 ياداشت نويس .که ھمگی در بغل جلوسگاھش اتفاق می افتند.. .ھا

خاطرات شخصی مانند موميايی ھای متحجر و بی روح ميکوشد که 
 به حيث تاريخ ،عذاب وجدانی خودرا در اوراق ماضی ھای بعيده

 از عذرخواھی در برابر شھيدان و ، پنھان نمايد،بلعيدهفراموش شده و 
 بياد مياورد که در ميانسالی در قصر صدارت در .قربانيان ميگريزد

زير شمشير دوسرۀ روسھا رقص مردگان را تماشا ميکرد و در پيری 
 زور ميزند اما ، نرادی ميکند،مينويسد مينويسد تا نقش پای را گم کند

 صدراعظم با ،نار ھا و فرياد مادران بگريزدنمی تواند که از کله م
 ميداند که با انگشتان خونين و با انکار ،نوشتن ننگنامه اش

  .جنايت دگری را در قلم مرتکب می گردد،حقيقت
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 نوشته ھای ،حتی اگر نسل ھای قرن بيست و يکم افغانستان و جھان
مرگ مؤلف " پرچمی را با درنظرداشت تيوری –خاطره نويسان خلقی 

ھم بخوانند باز ھم به اين فھم نزديک می " بازی ھای زبانی " و  تز " 
شوند که ھنوز بين واژه ھا و ابژه ھای خاطره نويسان حزبی  درياھای 

ھنوز بين واقعيت خونين و . خونينی از فاصله و کذب وجود دارد
  .جمالت سپيد شان ارتباطات بالنسبه حقيقی نمايان نيست

سان مقامدارحزبی مانند منشيان دربار و اسلوب ھمۀ ياداشت نوي
يس از درخشش تاجھای بيگانه و  بخاطر تقد،مخبرالدوله ھای موذی

مينويسند تا نقش ،اوراق سياه ميکنند،ت بخشی دستھای خونينبرائ
، در بطن پای خودرا در زير نقش خوانای واژه ھا پنھان نموده باشند

يکريخت ، طمطراقیفحوایکاغذھای مسکوت کمين ميگيرندتامتن رادر
   .بسازند

خاطره نويسان حزبی ما، با تمام ادعا ھای پسا سرمايداری مانند 
 آنگونه که منتقدين آلمانی در ،انسانھای با فرھنگ و مدرن نمی نويسند

ِبارۀ گشتاپو و آشويتس و ناسيونال سوسياليست ھای اس اسی  نوشتند و ،ِ
دن وزير و آنگونه که شرودر صد راعظم آلمان بخاطر شرمان

در شصتمين سالگرد اردوگاه آدم ،صدراعظم شوروی زدۀ افغانستان
  : سوزی آشويتس به پيشگاه بشر فرياد کشيد

من شرم خودم را در مقابل آن ھايی که کشته شده اند و بيشتر از " 
 خاطرۀ نسل کشی ،آن در مقابل شما که زنده مانده ايد بيان می کنم

 اعتراف به اين شرمندگی نه فقط ،تنازی ھا بخشی از ھويت ملی ماس
 بازماندگان و خانواده ھای آنان بلکه بيشتر برای ،به احترام قربانيان

  "خودمان است 
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 ، قربانيان و بازماندگان،از زمان جنايات حزب نازی تا امروز
 فالسفه و حقوق دانان به گفتمان جنايات نازی ،دانشمندان و ھنر مندان

نازی نوعی از جنايات سازمانيافتۀ حزبی  جنايات .آورده اند  روی
 البته درين نوشتار .است که از فلسفۀ ضد بشری نازی ھا منشاء ميگيرد

مجال آن نيست که بحث تفکر جنايت را در حزب نازی عميقتر بکاوم 
ولی  فراموش نکنيم که حزب نازی چندين فيلسوف منجمله مارتين 

پايان  " ،لسفی ميکردندھايدگر را داشت که غيرکشی را تيوريزه و ف
اين "  مسيحی شدن و ژرمنی شدن است ،جامعۀ بشری در تکامل خود

 به کشته شدن پنجاه ميليون ،تز کوتاه فلسفی بود که با الھام از ھگل
  .انسان منتھی گرديد

 و تفکر است که مخاطب افغان را به تفکر  ...کاوش فلسفی و روانی
ما پيش از آنکه .ک می سازد جنايی حزب دموکراتيک خلق نزدياسلوب

به بحث ھای صرفن حقوقی که يک بخشی از جنايت شناسی را احتوا 
 مکلفيم که به آن اعماقی سرازير گرديم که ،بيشتر درنگ نماييم،ميکند

  .  منجر به دستور دادن و انديشۀ کشتار دومليون انسان شد
" حتا سرمشاورين را دغدغۀ اين انديشه از درون ميکاود که چرا 

  .؟" تره کی و امين به مجازات ھای کتلوی و ناحق ادامه می دادند 
 به ايجاد سلطه و ايجاد مرکز و ،انديشه ھای خودمحور و مزدورمنشانه

 ھر سلطه و مرکزيتی که دگران را دشمن .تک صدايی منجر ميگردد
ضد انقالب "  آنگونه که خلقی ھا و پرچمی ھا ھمۀ جامعه را ،تلقی کند

 در پايان به نفی فزيکی ديگران و ديکتاتوری ، انگاشتندمی" ثور 
خونين متصل ميگردد بقول مولوی که يک سخن می تواند عالم را 

 به حق که نازی به بھانۀ يک جملۀ فلسفی بودکه جھان را ،ويران کند
 :  تباه کرد
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، ھشت ماه پيش از آغاز جنگ جھانی ١٩٣٩ھتلر در جنوری سال 
 :ددوم در نطقی می افزاي

من در طول زندگی ام ھميشه پيشگويی می کردم و اکثر وقت ھا " 
در مدتی که برای رسيدن به قدرت مبارزه می کردم . به من می خنديدند

مثال وقتی که قدرت را . بيشتر از ھمه يھودی ھا مرا دست می انداختند
در کل کشور به دست گرفتم، گفتم من عالوه بر ساير مشکالت، مساله 

تصور می کنم آن يھودی ھايی که به .  را حل خواھم کرديھودی ھا
حرفھای آن زمان من می خنديدند، حاال دارند بدھی شان را به من پس 

امروز در . می دھند؛ البته با حساب بھره ای که به آن تعلق گرفته است
اگر شبکه مالی بين المللی . اينجا می خواھم يک پيشگويی ديگر بکنم

خل آلمان يا خارج اروپا موفق شود بار ديگر ملت يھوديان، چه در دا
ھای جھان را به ورطه جنگ بکشد، نتيجه چنين جنگی پيروزی و 

 آنھا در اروپا انھدام مطلق نژادسلطه يھودی ھا نخواھد بود، بلکه به 
  ."خواھد انجاميد

  :و يا
 پايان جامعه بشری در تکامل خود مسيحی شدن و ژرمنی شدن  - 

  -مطلق است 
ريخ تکرار ميگردد اما نه بوسيلۀ فالسفۀ ھستی شناس جرمن بل تا

 ، ناشيانهدو جملۀ بوسيلۀ چندتا ابجدخوان مزدور افغانی که با نوشتن  
 توجه شود که . عالم انسانيت را برباد می دھند،اضطراری و کوتاه

آشفتگی و گرگ منشی در انديشه ھای ابتدايی کودتا چيان ثوری چگونه  
  درست در شامگاه ھفتم .می گردددو ميليون انسان ه شدن منجر به کشت

ابالغيه نو يسان حزب دموکراتيک " ثور است که بوسيلۀ روح خبيثۀ 
فقط با نوشتن ،کودتا ميناميدند"  فرھنگی " که خود را رھبران " خلق 
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که به ساعت " مقر فرماندھی سالون رايو تلويزيون " چند جمله در 
  :ينگونه ابالغ گرديد ا،ھفت شام  ھفتم ثور

 ھر عنصر ضد انقالبی بخواھد از ھدايات و مقررات شورای -
انقالبی سرپيچد به زودترين فرصت به مراکز نظامی انقالبی سپرده 

  -خواھد شد
دريا ھای ، از اين دوجمله،به لحاظ متن شناسی و  ھرمنوتيک متن

  در زمين اين متن ميليون ھا جمجمه سوراخ،خون منشاء ميگيرد
 . در رشمۀ اين دو جمله ھزاران ھزار گردن آويزان ميگردد.ميگردد

 در )به توافق ھردوشاخه(تفکر بيروی سياسی و کميتۀ مرکزی حزب 
 ، انديشيدن به انھدام فزيکی ديگران،ابالغيۀ اضطراری انعکاس ميابد

از زادروز کودتا به سامان ميرسد و بدون وقفه  تا چھارده سال دوام 
 ماشين خونين آشويتس به صدارت ،ُنھا پر و خالی می شوند زندا.ميابد

 کنه بحث من در ھمين نقطه متمرکز .و پلچرخی انتقال داده می شود
 چگونه عالم ، اله پته و اضطراری،است که از يک انديشۀ ضد انسانی

  .  تباه ميگردد
از ھمين لحظه به بعد راديو افغانستان به " بعد از ظھر ھفت ثور 

ری سياسی و فرماندھی نظامی قيام ھفت ثور مورد استفاده مرکز رھب
 تصميم گرفتيم  )پنجشيری+ اليق + کارمل + تره کی (قرار گرفت  ما 

از مالکان فيودال و اشرافيت فيودالی و ،که خبر تصرف قدرت سياسی
 باند مستقر در راديو .را ابالغ نماييم" داود  -واژگونسازی خاندان نادر

 ھر چرندی که بنام پيروزی انقالب ثور از در روز ھای اول
ميکروفون راديو پخش می کردند، به دستگيری و اعدامھای صحرايی 

 ھنوز  عايجنابان به راھرو ارگ نرسيده بودند که .منتھی ميگرديد
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ارش ھزاران اعدامی و زندانی را بطور دسته جمعی ھورا زگ
  . ميکشيدند

  
  
  
  
  
  
    

  يتسزندان پلچرخی و زندان  آشو
 

  ديوارھای سياه و نا آشنا،  
  .  فضاھايی که به بن بست می رسند

  تاريکی ھراس آور 
و نورکوچکی که با زاويه ای شکسته از گوشه ای به درون می 

 .…تابد
    

 زندانی ٢٨١٩از آشويتس خونين فقط ،پس از سقوط حزب نازی
ھفت  ،بشمول اطفال آزاد شدند، بعد از سوختاندن يکنيم ميليون انسان

  .  تن موی سر زندانی و يک ميليون جوره لباس از آشويتس بدست آمد
  
 من درمنزل سوم . خورشيدی بود١٣۶٣قبل ازظھر ِزمستان سال " 

وارد اطاق " خاد " افسر.يکی ازاتاقھای عمومی بالک دوم بسرميبردم
به .  کسانی را که درطبقه بااليی چپرکت نشسته بودند پايين کرد.ما شد
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ھيچکسی اجازۀ نشستن به طبقه بااليی ق دستورداد که باشی اطا
. زندانيان ميدانستند که اتفاق مھمی رخ داده است. چپرکت را ندارد

ذھن کنجکاو وتجربۀ من حکم ميکرد که ھرچه ھست در بيرون 
ِازپشت ميله ھای فوالدی بطرف بيرون نگاه . ازبالک جريان دارد

ان را ازحق ِبيرون شدن زنداني. کسی درحويلی ديده نميشد. کردم
 متوجه شدم که .با دقت به اطراف بالک نظردوختم. محروم کرده بودند

ِدرآنسوی ديواربالک دوم درگوشه ای که فاصله ميان دو ديوار بود 
" ھمان محلی که بعدھا حمام سونا ساختند و افسران روس و افسران (

ثيه ھای عسکرھا ازسمت بالک اول اثا) در آن حمام ميگرفتند" خاد
موقعييت اطاق ما طوری . مختلفی را می آوردند ودرآنجا می انداختند

  .بود که آن ساحه بخوبی ديده می شد
 بعضی از زندانيان تبصره ميکردند که ، وقتی که دربالک اول بودم

 ،ِدرقسمت زيرآھن پوشھای بالک اول اثاثيه ولوازم از قبيل لباس
َ بيک و بستره به پيمانه ،ھا کتاب ، بوت،)نظامی(دريشی ھای عسکری
باور زندانيان اين بود که اينھا مال واسباب آن . زيادی انبار شده است

" زندانی ھاييست که طی دوره ھای مختلف به دست جالدان حزب 
زندانيان مدعی بودند که آنھا . اعدام گرديده اند" دموکراتيک خلق

وشنايی خاصی را شبھنگام آوازھای عجيبی را ازآن نقطه شنيده اند ور
  . ديده اند

 مريض :روزی يکی از زندانيان به اسم عبدالوھاب نزدم آمده گفت
نامبرده يک .  تب دارم خوابم نميبرد: گفت. ازتکليفش پرسيدم.استم

 برايش يک .جوان فقيری بود که دربالک اول جاروب کشی ميکرد
معلوم .  فردا دوباره ازناراحتی خود شکايت کرد.تابليت ضد تب دادم
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ميشد که چيزی درسينه اش سنگينی ميکند وميخواھد آنرا با کسی در 
  .ميان بگذارد

 ، تشناب ھا و دھليز، جاروب کش ھا عالوه برپاککاری اتاق
 گاھی ھم از طرف .را نيزپاک ميکردند" خاد"دفاترصاحب منصبان 

 زندانيان .قوماندانی بالک واداره اطالعات به کارشاقه برده ميشدند
 ، ميکردند که اينھا راپورھای اطاق را به مقامات زندان ميرسانندگمان

  .ازاينرو مورد اعتماد زندانيان قرارنداشتند
  :عبدالوھاب ِ جاروکش قصه اش را اينطور بيان داشت

 ھمه بندی .گفتند کاال را به گدام ببر. قوماندانی مرا به کارخواست " 
 از منزل .را قفل زدندھا را دراطاق ھای شان انداختند ودروازه ھا

پايين بکس ھا وبيک ھای زندانيان را گرفتيم و از راه زينه  چوبی 
 آنجا چيزی ديدم که  خدا نه به کافرنشان بدھد ونه به .بطرف باال رفتيم

 به صدھا بيک ودريشی وکتاب ولباس و عکس و ورق افتيده .مسلمان
ا را سر به سرکوت اين چيزھ.  که تا زنده باشم آنرا از ياد نميبرم،بود

ُکرده بودند که بسياری آنھا را پوپنک زده بود و پر ازتارجوالگگ 
 فکر ميکردی که ھزاران .بوی خون ازآنھا می آمد وآدم ميترسيد. بودند

 ھمه کاالی زندانيانی بود .نفر شھيد آنجا نشسته اند و بسوی آدم ميخندند
 : برايم گفت صاحب منصب،وقتی کارم خالص شد. که اعدام شده اند

   "...ھوشت باشه چيزی ره که اينجه ديدی حق نداری به کسی بگويی
ِ حکايت وحشتناک ،بمجرد ديدن صحنه ی آوردن لوازم واسباب

پند و ( انبار ِ.ديگر قضيه روشن بود. وھاب جاروکش درذھنم بيدارشد
 آنھا را از" انقالبی " ُ آن شھيدانی انتقال داده ميشد که آدم کشان)پندوله

  .زندگی برای ابد فارغ ساخته بودند" شر" 
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اکثريت زندانيان به شمول باشی اطاق ازکلکين ھای کوچک صحنه 
" انبار" روی. به پايان رسيد" مدارک جرمی" انتقال. را تماشا ميکردند

پترول ريختند وآتش زدند تا ھيچگونه نشانی ازقربانيان جنايت باقی 
ه گونه ای که گمان ميکردی اين ِدود غليظی به ھوا برخاست ب. نماند

ماتم عظيمی برپا . گوشت واستخوان انسان است که در آتش ميسوزد
  ساعت ھا آتش زبانه ميکشيد و گرمی داغ آن تا سينه ھای .کرده بودند

 .ِقلب کوچکم چنان ميزد که گويی دنيا را ميلرزانيد. داغدار ما ميرسيد
چکان جالد آنھا را بياد صدھا مبارزشھيدی افتادم که ساطورخون

را که با لحن معنی داری " بردن"بياد آوردم لحظه ی تلخ . سربريده بود
  !"کااليته جم کو : " به اعدامی گفته ميشد

  ومن حس ميکردم که به جان شھيدان ما دوباره آتش گشوده اند ...
   ".واين آتش افروزی کامال ً ازنوع ديگری بود

  )   رنج ھای مقدس،نسيم رھرو(   
   

 ھنوز به علت زندگی عادتی ،جانيان فکری حزب دموکراتيک خلق
مبتال به پس زده شدگی دو مجھوله اند، (در فضای ساديسم و سويتيسم 

و ) انفجار بعد از ھفت ثور و انزجار و شرمندگی بعد از ھشت ثور
 اگرچه صدراعظم و وزير ھم باشند نمی توانند ،عقب ماندگی فرھنگی
 مانند ،ين ھمه جنايات ھولناک حزبی و دولتیدر کشور ما پس از ا

 ھيچ .شرودر سر تسليم را در پيشگاه مردم و تاريخ فرود بياورند
رھبری ھيچ سرکار بلند پايه ای تاھنوز در رابطه به جنايات حزب 

  .  ً صريحا لب به سخن و اعتراف نگشوده است،دموکراتيک خلق
ھبران  حزب  علت  وجدان مردگی ر،لطيف طبيبی در مقاله ای

دموکراتيک خلق را در راستای رويکرد به شيادی ھا و نرادی ھای 



٣١٦ 

 سنگک شدن و ، تعارضات موجود در حوزۀ اعتراف،متناقض شان
   :پشيمانی را درونکاوی ميکند

 ،بطور کلی بخاطر عقب ماندگی ھای مزمن اجتماعی و فرھنگی" 
 تاريخی  آن ھا به نحوی از تلقی،که دامنگير اين عناصر شده است

 ،دربارۀ آنچه که بر پايۀ حوادث سه دھۀ گذشته در افغانستان رخ داده
 از نگاه روانشناسی بدترين مرضی که بعد از ،به باور نرسيده اند

سرنگونی نظام استبدادی حزب دموکراتيک خلق به بازماندگان آن به 
 ، اين است که برخی از اين عناصر سياسی،ارث رسيده است
لسفۀ حقوق مدنی و حق انسانی و عقب ماندگی ھای درتعارض بين ف

اخالقی گير مانده و خودرا با سرگشتگی و حيرت تازه ای روبرو می 
    "بينند 

 نه بيروی ، نه وزير، نه رييس جمھور، نه صدراعظم،حزبنه رھبر
 ،نه رييس عمومی تحقيق، نه شورای انقالبی، نه کميتۀ مرکزی،سياسی

 نه کفتار ، نه قصاب خاد، نه الشخور کام، نه گرگ اگسا،نه مدير قسم
 ،نه لوی څارنوال اختصاصی، نه رييس محکمۀ اختصاصی انقالبی،واد

 نه قومندان ، نه توليمشر اعدام، نه رييس ضد باندتيزم،نه قاضی ديوان
نه رييس تفتيش ،، نه جنرال چند ستاره، نه پوليگون بان،پلچرخی
 ، نه منشی کميتۀ حزبی،دان بان نه زن، نه قومندان زون، نه والی،حزب

 ، نه شاعر خانۀ خلق، نه ژورناليست خونريز،نه مستنطق شکنجه گر
و اگر ھم کسانی بنام کادر ھای جوان و .. .،نه ھنرمند تانک ليس

 در حد متھم ،صفوف حزب اشاراتی بر جنايات حزبی نموده باشند
 " اشتباه و انحراف و خودخواھی" کردن رھبری حزب و دولت به 

بوده است نه نوشتاری در حوزۀ جنايت شناسی و متھم کردن رھبری 
 نه آسيب شناسی تفکر جنايت و خيانت در ،حزبی به خيانت و جنايت
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اعضای جوان حزب "  شايد آن .رھبری حزب و دولت مزدور
که از دست ھا و آرنج ھای شان " دموکراتيک خلق و منسوبين دولت 
 حق داشته باشند که از اين حق ،خون و نفرين و شکنجه نمی چکد

 با توضيح علل کودتای ثور و ،استفاده کرده و در کنار منتقدين دلير
 حزب و دولت ،شش جدی و تحميل غدارانۀ شکنجه و کشتار بر مردم

مزدور را بکاوند و در زدودن اين ننگ تاريخی و شاه شجاعی، که جز 
اد و کلک ھای  با قلم ھای آز،ھويت حزب دموکراتيک خلق گشته است

  .  جدا شده از بردگی بطور مستقل  و شجاعانه سھم بگيرند
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  جانيان جمھوريت شانزدھم
   

 ،عبرت گيری از تواريش ھای نازنين خودھورا آوران تاجدارچرا با
   جنايات حزبی را از سر و سينه بيرون نميريزند ؟

ن چه ميگذشت در افغانستا" مشاور ارشد کارمل تواريش مايوروف 
کارمل  گمان ميکرد که افغانستان عنقريب به جمھوريت " : مينگارد" 

  "شانزدھم مبدل خواھد شد 
 شايد بخاطر مفھوم زدايی خاطرات يا مضاعف کردن عذاب وجدان 
؟ به منظور نجات خود از دادخواھی يا منقلب کردن درک و مدرک ؟ 

ريز از آويزان ماندن ابدی برای آنکه مردم مردۀ شانرا به لگد نزنند يا گ
ًبر دروازۀ تاريخ ؟، ظاھرا ماستمالی کردن جنايات حزبی به منظور به 

 بتأخير انداختن تسويۀ حساب و پرسش صورت ،تعويق انداختن محاکمه
 ياداشت نويسان با خون شھيدان خاطره نويسی ميکنند تا .می گيرد

 ،ن بريزندُخودرا به حيث مفاھيم دروغين و بت ھای سرگينی بيرو
اينان مينويسند تا چراغ حقايق و ناگفته ھا را با سنگ سکوت و قساوت 

 از برج کھولت ميخواھند به چشم خنجر خوردۀ مردم تير ،بشکنند
 بگمان اينکه ھنوز ھم وزير و ، از موضع جھالت و قطعيت.بزنند

صدراعظم و زندان دار و محکمه دار و مستنطق دار  و مالکين 
 تصور ميکنند . با قلم نيز جنايت ميآفرينند،گون ھستندپلچرخی و پولي

جوالنگاه ،که تشنگی شان به خون آدميزاد ھنوز سيراب نگشته است
 جمھوری نشينان .کاغذ ميدان خوبی برای تداوم و تسلسل جنايت است

 جنايات حزبی را در بھترين صورت رنگ انفرادی می ،شانزدھمی
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 گاھی به شانۀ اين و گاھی به ،بخشند و آنرا مانند صندوقی سربسته
به باور من متھم اصلی در حوزۀ جنايات .شانه آن متحرک ميسازند
 مخبرالدوله ھای حرفوی و جمھوری سازان ،حزب دموکراتيک خلق

شانزدھم است که در قدم اول رده ھای بااليی حزب را به حيث 
    . دستور دھندگان و سازماندھندگان جنايت احتوا ميکند،متفکرين

ُعسکری که در تاريکی شب بر فراز زمين ھای خون پر پلچرخی و 
 ايستاده و با ماشيندار روسی به ، وجب وجب زندانھای کشور،پوليگون

 چه نوع جرمی را مرتکب ،سينۀ ھموطن زندانی خود رگبار ميکند
گشته است ؟ اين عسکر که معتاد به خون بنی آدم ساخته شده است در 

زی و شورای انقالبی را اجرا کرده است، واقع فرمان کميته مرک
فرامين اعدام بعد از فيصلۀ محکمۀ اختصاصی انقالبی از طرف کميتۀ 

 بولدوزر کاری که بعد از .مرکزی و شورای انقالبی امضاء ميگرديد
معاينۀ سرطبيب بروی اعداميان خاک ميريزد در واقع دستور ھيأت 

  .  رھبری حزبی محبس را انجام داده است
 اين پرسش مطرح ميگردد که آيا عسکر ی که عمليۀ تيرباران حاال

را انجام داده و بولدوزر کاری که خاک را باالی اجساد خونين شھيدان 
 چه نوع جنايتی را مرتکب گشته اند ؟ جنايت صغير يا جنايت ،انداخته

کبير ؟ مگر مسؤليت اصلی کشتار به عھدۀ امضاء کنندگان حزبی و 
شورای انقالبی + کميته مرکزی (مين اعدام نيست؟ صادر کنندگان فرا

و در ) مشاورين  ؟+ محکمۀ اختصاصی انقالبی + شورای وزيران + 
رده ھای دوم آيا عسکر پشکی يا استخباراتی مالمت است يا قومندان 

 سرطبيب محبس ؟ مشاور ، آمرسياسی محبس، آمر خاد محبس،محبس
لست اعداميان را با  ،ارشد محبس ؟که با نوشيدن ودکای مخصوص



٣٢٠ 

 مستانه به ،تمسخر و اخطار و توھين جار زده و با اشپالق و پايکوبی
    اجرای فرمان اعدام و صدای رگبار شتافته اند ؟

ِين اس اس و جنرال ھای در محکمۀ نورنبرگ آلمان فقط متفکر ِ
 بشر کشتار اصلیمجرمين به طراحان جنايت، آشويتس گشتاپو و

 و تا  نفر بنمايندگی از نازی محکمه شد٢١موقع در آن (شناخته شدند 
  ) ھوز شناسايی و توقيف ادامه دارد

 يعنی ١٩٣٣حزب ناسيونال سوسيالست آلمان تحت رھبری ھتلر در 
  به قدرت می رسد و ١٩٢٩بعد از بحران مالی نظام سرمايداری سال 

و و کولی ھا  معيوبين ،به بھانۀ نابودی مطلق  يھودی و بلشويک
، برای بلعيدن و تقسيم مجدد جھان برنامه ريزی می ...گرايانھمجنس

سپتمبر ١( اما حزب نازی از آغاز قدرت تا جنگ دوم جھانی .کند
و مذھبی و  ھزاران ھزار يھودی و کمونست و مخالفين سياسی )١٩٣٩
را زندانی و منھدم نمی کند و فقط در جنگ دوم است که برای جنسی 

 به نابودی رقبا و بشر اقدام ميکند و ،ابع جديددستيابی به بازار ھا و من
اما توجه شود که حزب دموکراتيک خلق متکی به اسناد و مدارک کتبی 

 خندق ھا و پوليگون جدا از مدارک استخوانی(که تا ھنوز بدست آمده 
" ١٩٧٨ می ٦ اپريل تا ٢٧"  طی ده روز اول کودتا فقط از ،)ھا

درا زندانی و اعدام صحرايی  بيشتر از ده ھزار مخالف سياسی خو
    !.ميکند
    

 آواره ، تعقيب و دستگيری و شکنجه و اعدام،کشتار دسته جمعی
 لغو آزادی ھای ، مزدوری صد فيصده به شوروی،سازی کتلوی

.. .، بمباردمان قريه ھا و شھر ھا، اپوزسيون زدايی خونين،مدنی
 آن به عھدۀ ھمگی جنايات سازمانيافته و آگاھانه ھستند که مسؤليت
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رھبری حزب دموکراتيک خلق ميباشد و از اينروست که در حوزۀ 
  .  آسيب شناسی جنايت من آنرا جنايات حزبی مينامم

ِ ھمگی در فضای تنگ و بی تحرک ،سردمداران جنايات حزبی
 با آن . سرازير اند،بازی ھای يکرنگ زبانی که  از قبل تعين شده است

 ھمان ادبيات فرمانی ، از کودتا مينوشتندسبک نيمه مستبدانه ای که قبل
 جدی نيز بطور خونريزانه تر ٦ ثور و ٧و اخطاری را بعد از 

استعمال کرده و جالب اينکه بعد از سقوط مفتضحانۀ دولت و بعد از 
 ثور ٨(" برادران قومی و تنظيمی" انحالل و تسليمی حزب به 

 تر ،بيات خونريز ھنوز ھم نوک قلم ھا را در استفراغ ھمان اد)١٣٧١
مستند سازی جنايت ، با  حقيقت جويی و ،ميکنند و با انکار ديالوگ

، استخباراتی، درمحراق مونولوگِ يکجانبه ودگرانديشانکار مخالف و
  . چارميخ ميمانند

نجره ھای شان دست آموز ياداشت نويسان حزبی که انگشته ھا و ح
ريخت و معنای خود،تالش ميورزند که اغيار استمشاورين و

 ،خودساخته را با درنظرداشت خاک اندازی برگذشته و منافع بيگانگان
 و از مخاطب ھم توقع دارند که بدون ،در متن و نوشتار بريزند

رويکرد به پراتيک خونين و  پوليگونھا و ويرانی ھای متکثر ی که 
 به اتکای ، مفاھيم را جنايت زدايی شده،حزب دموکراتيک آفريده است

 ھنوز ھم جنايات حزبی را در . معنا نمايند،و ضعف حافظهفراموشی 
فيودليزم و ارتجاع  " ،"جنگ سرد و مداخلۀ امپرياليسم " زير زمزمۀ 

  .  پنھان ميکنندتفسير و " انقالب و ضد انقالب  " ،"
 ،مريضانۀ خاطره نويسان پيداسترندانه وھمان گونه که از آثار 

ميداند و اين رفقای باال و پايين ھيچ قلمی خودرا گناھکار و روسياه ن
 پنجشيری که .کرده اند"   خودخواھی و انحراف ،اشتباه" شان بوده که 



٣٢٢ 

ًاول بياد بالشت نابغۀ جنايت اشک ريخته و بعدا از برج ،مينويسد

 غوربندی که قلم ،قيامک ثور به کارمل و نجيب تير و سنگسار ميريزد
که خود درآن وزير حزبش ميگيرد بی آنکه از کشتار يکصد و يکروزۀ 

شھيد و "  با گفتن ،حرف بزندو کميته مرکزی و ھمه کاره بوده است 
لعنت خدا و شيطان را بر اجساد گنديدۀ تره کی و کارمل " مرحوم امين 

 کشتمند که از زير لولۀ تانک تواريش بر ميخيزد ،و نجيب پاش ميدھد
رستادن انزجار و قلم را بر گرد سر مشاور خيالی اش چرخ ميدھد، با ف

 اول دست کارمل را ميليسد و بعد از تمکين به ، امين-نفرين به ترک 
ُ پشت نجيب را با روغن ،مصالحۀ اجباری با نفی دومجھولۀ کارمل

جنرال چارستاره که به قلم روی ... .صدارت دو دسته چاپی ميکند
 نمی نويسد که چارماه قبل از سقوط چگونه به )نبی عظيمی(ميکند
 فقط مينگارد که چگونه گاو را ،س جمھورش چاردسته سالمی ميزدريي

پوست کرده و از ميدان ھوايی به ،به دستور تيم قومزدۀ بيروی سياسی
    ووو. شاگرس داده است،صوب نظربند و رسوايی

    
  :خبرنگار

  شما ديگ ھای خيرات مردم را به لگد زده و چپه کرده ايد ؟
   : رشيد جليلی

 پرچمی ھا ،ر ھا را برای بدنام کردن حکومت ما اما اين کا،بلی
 در قلعۀ مرادبيگ يک ديگ را چپه کرده بودند وقتی آن .انجام ميدادند

    ! !!.  حزبی را نزد من آوردند ديدم که پرچمی است
  )  تلويزيون آريانا،٢٠٠٩ اپريل ،مصاحبه                                (
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 در خود ،ور شوروی ميخواندرشيد جليلی که پرچمی ھا را مزد
به مشاور خود اگياليس اطمينان داده ) امين جالد(ميشرمد که رھبرش 

  :بود
بگذار که افغانستان چنين انگاشته شود که جمھوريت شانزدھم "

  "شوری است 
   

  بشکنم شيشه بريزم زير پای
 تا خلد در پای مرد بی خبر  

 مجرم اصلی . بگيردملت آوارۀ افغانستان نميداند که از گريبان کی
کيست ؟ وقتی ميگوييم که حزب دموکراتيک خلق سرمنشاء و عامل 
 ،تمام جناياتی است که از ھفتم ثور شروع شده و تا ھنوز ادامه دارد

 باييست اين قضيه را از عام به خاص ،يک ادعای عاميت يافته است
ی  کميتۀ مرکز.برد و ساختار شناسی به شگرد مو به مو را تطبيق کرد

 سال مزدوری شان بايد ١٤ شورای انقالبی ھا را طی ، کابينه ھا،ھا
کاويد و نگذاشت که صدراعظم حزب جنايات حزبی را به گردن رييس 
جمھورحزبی بار کند و وزير حزبی به شانۀ رھبر حزب و قس 

جنايات اتفاق افتاده منوط به فرد فرد عاليرتبگان حزبی و ...عليھذا
 حساب جنايات ، در زندگی يا در گور،ا فردادولتی است که امروز ي
  .  خودرا پس دادنی ھستند

 بين کی جی بی زادگان وجدان مرده و ،حميد سيماب با دقتی ويژه
  :  خط آبی می کشد" ببخشا ھا " صفوف وجدان نمردۀ حزب  با آبشار 

    
" کی جی بی در افغانستان " ھمانگونه که در پيشگفتار ترجمۀ " 
وان اسير درد و داغ گذشته باقی ماند و بايد به آينده ديد و  نمی ت،نوشتم
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 برادران ، مادران ما،برای اينکه ارواح پدران ما.بطرف آينده ره گشود
 مستقيم يا – خواھران و فرزندان ما که بدست خلقی ھا و پرچمی ھا ،ما

 شرنگ مرگ و بربادی و نامرادی سرکشيدند ما را –غير مستقيم 
 دروازۀ بخشايش بروی شيرآدم خورده ھای اينان بخاطر بازماندن

 کمترين انتظاری که از خلقی ھا و پرچمی ھای وجدان نمرده ،ببخشند
" ببخشا " می توان داشت ديدن عرق شرم برجبين شان و شنيدن واژۀ 

    . "از لبھای شان در آستان تاريخ و مردم است
  

                                   *  **    
  

 لست )"کاظم " نام مستعار در کی جی بی (ن امين جالد لومړی خاي
که خودش نيز در ريختاندن انسان بی گناه را چھارده ھزار ًتقريبا اعدام 

 انکار ميکند و اين جنايت ،قطره قطره خون آنان سھم مستقيم داشته
 نام ،تره کی(ُھولناک را با دھل و سرنا به دست ھای خونين استاد خود 

و " ديدوف " بعد از ھفت ثور " نور "  ابتدا ،جی بیمستعار در کی 
و ھمرزم  اگسايی ) در نزد سفارت مشھور به ميخاييلوويچ تره کانوف

ھراتی را با  ھزار ٢٤کشتار دسته جمعی ،  پاک می کند)سروری(خود 
 از شھکار ھای بی بديل تره کی و شرکا می ،پوزخند و رياکاری

را به .. .ړالۀ کنر و دره صوف قتل دسته جمعی چنداول و ک،خواند
    ؟!!عھدۀ ماقبل از سيطرۀ خونريز خود حواله ميد ھد 

 يکی از ،دستپاک ساختن و ترور فزيکی و شخصيتی مزدوران
تاکتيک ھای پيش بينی شدۀ کی جی بی بوده که ھمواره در غلغلۀ 

 سرنوشت تمامی دست نشاندگان شاه ،اقمار تطبيق گرديده است
 .اعی ھمرنگ بوده و ھمرنگ خواھد ماندشجاعی و غير شاشج
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تاجپوشی ھابا دبدبه و خندۀ اجباری شروع ميگردند و با افتضاح و 
  .  انھدام  و عذاب وجدان پايان ميابند

کارمل، نام مستعار در کی (به ھمينگونه است که شاه شجاع ثانی 
 پيش از خزيدن ، بروی ميله ھای تانک ارتش سرخ)"ماريد " جی بی 
 کارمل اين فرزند واقعی .در مالی عام مسخره می شود، ارگبه النۀ

"  پشتۀ کشتار و جنايت را به شانۀ خميدۀ ،مرحلۀ نوين و تکاملی خيانت
يعنی امين و شرکا بار ميزند و آنکه بيشتر از " ِاجنت سی آی ای 

ھرکسی متھم به شکنجه کردن و اعدام کردن است به حيث معاون 
و بعد از آنکه خودش و تواريش ) گساسروری ا(برگزيده می شود 

 جھيل خون می ،ھايش در مدت کوتا تر از برھۀ تره کی و امين
 در ابتدا با رسوا کردن ، بی آنکه تأثری برای شان دست بدھد،آفرينند

از عالقۀ علنی و " قوای دوست و انترناسيوناليسم " خود در کپسول 
 ،اطعانه دم ميزندق" ضد انقالب و باسمچ " ھستريک بخاطر انھدام 

 ،اعدامھای دسته جمعی را بمنظور ضرب شست نشان دادن به مردم
 ويرانی قريه ھا را ،بطور علنی از تلويزيون مزدور بنمايش ميگذارد

 مھاجرت و تبعيد ميليونھا انسان بيگناه اين ،فتح الفتوح ميخواند
    ...نام مينھد" تصفيۀ حساب با دشمنان شوروی  " سرزمين را 

ھزاران انسان  خون ،م سوم حوت را  بيرحمانه سرکوب می کندقيا
آزاديخواه را بر جاده ھای کابل ميريزاند و ھزاران انسان را به جرم نه 

 تظاھرات متعلمين و .گفتن به تجاوز شوروی به زندان می نشاند
 به . به دريای ناھيدانۀ خون تبديل ميکند٥٩محصلين کابل را در ثور 

 فرھنگ چاکری و مزدور منشی ،ار  جنايت خونيناضافۀ ھزاران ھز
اما .. .را نيز بطور سازمانيافته به حيث يک مکتب غالمی ترويج ميکند

با ندامت از اشغال " آب تا گلو بچه زير پای " نميداند که روسھا با تز  
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 کارمل را بعد از رسوا ساختن و ،افغانستان و دسترسی به آبھای گرم
بس تعليقی نظربند ميسازد و نجيب ِ خاد را  در ح،شاه شجاعی کردن

 کارمل را مجبور .ُبرای ماموريت ِ جديد پف کرده به ميدان مياورد
نجيب هللا يک " ميسازد که ضمن سکوت طويل گاھی زمزمه کند که 

اردو " (شارالتان و کاله بردار بزرگ حزب ما و تاريخ کشور ماست 
  ). و سياست

نزد خلقی ھا و " پوتوموک "  جی بی نام مستعار در کی(نجيب هللا 
 ،در نشست کرملين) تيم کارمل مشھور به گاو و بقول اليق غويی

شاگرد "  ھمان گونه که ، فاجعه تکرار می شود،کارمل را انکار ميکند
 نجيب نيز در ابتدا پشتارۀ ،را خفه ميکند" نابغۀ شرق " " وفادار 

 می اندازد و در مراحل جنايات عديده را به شانۀ ذليل کارمل و شرکا
 جدی را روز اشغال ٦پسين به اعتراف روی آورده، کمکمک  

 اما شايد ھيچگاھی فراموش نمی کند که به حيث ،افغانستان می پندارد
را به ھزاران ھزار انسان   )١٣٦٥ تا ١٣٥٨ جدی ٦از (،رييس خاد

 اعدام ،جرم مقاومت و مبارزه برضد اشغال و شوروی، شکنجه کرده
  دست ھای ، نجيب که در آستانۀ جلوس.ه و زندانی ساخته استکرد

فروخته شدۀ کارمل را ميليسيد اينک کارمل را شاه شجاع خوانده و دلو 
   .ميشرماند" نجات افغانستان "  به حيث روز  ، را٦٧

 ھمۀ شان باالثر ،پراتيک نشان داد که رھبران حزب  مزدور... 
 به رسواترين شکل ،اليستی خودتوطئه ھمرزمان حزبی و انترناسيون

 تره کی پيش از آنکه بدستور برژنف و . به ھالکت رسيده اند،ممکن
+ مزدوريار +وطنجار+ سروری(اقامتگاه بوسيلۀ مقربين خود 

اقبال (سر امين را چت کند که بدست شاگردان وفادار خود )گالبزوی
  و امين نيز، مفتضحانه خفک ميگردد)امين+  روزی +جانداد  +
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سوپ انترناسيوناليستی تناول ) کی جی بی+ تره کانوفی ھا(بوسيلۀ 
به مرگ " تواريشھا+ رفقای اشرافی " ميکند و با دستھای سرخ 

 کارمل بعد از حبس تعليقی در کاغوش .انترناسيونالستی مزين ميگردد
 طعنه ھا و تبليغات فرسايشی نجيب و ، بوسيلۀ فشار ھا،کی جی بی

شود و اسکليت ننگينش نصيب دريای  زھره ترک می ،شرکا
خروشانی  می شود که ارتش سرخ از فراز آن دولی وی را به حجلۀ 

 بوسيلۀ گروپ عملياتی ،ارگ آورده بود و سرانجام  که نجيب خاد نيز
 بعد از )... عظيمی، يارمحمد، کاويانی، وکيل، مزدک،بريالی(کارمل 

پرواز به تاج محل به ، بجای )ستون ھای واد(انھدام  يعقوبی و باقی 
قرنطين وزير اکبر خان دم ميگيرد و بعد از شمارش راکت ھا و 

  .  نارفاقتی ھا و افسوس ھا به چوک چنگ بروت آويزان می ماند
    !چار سرشت تيغ انگيز با چار سرنوشت عبرت خيز  پايان ميابد 

 بی پروا به آبرو  و سرنوشت ،کميتۀ مرکزی حزب و رھبری دولت
ا در آستانۀ سقوط رژيم مزدور، دست از توطئه بر ضد  حت،مردم

، )حراج حزب و ليالم دولت(يکديگر بر نداشته و در معرکۀ تسليمی 
پی در پی به جان ھم  تير و خنجر ميريختند و رسم رفاقت و حزبيت را 

 برای ھميشه لکه دار و ننگين ميساختند، و ،برای بازماندگان يتيم خود
قت و حزبيت را به شيوۀ چاکرمنشانه خويش به يا درواقع که رسم رفا

    .ارث ميگذاشتند
 در وضعيت افتضاح آور کشمکش ،در آستانۀ سقوط حزب و دولت

من به منظور ترتيب اعالميۀ " ھای حزبی ميان کارمل و نجيب 
شفيق هللا  مشترک با ببرک کارمل گرم صحبت بودم که محمود بريالی،

ی لغمان، معاذان سابق رئيس امنيت توده ای سابق منشی کميتۀ واليت
 وقتی مرا با  .دولتی ننگرھار و انجنير نعمت هللا ھم حضور يافتند
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من برای . ببرک کارمل ديدند، ھمه نا راحت و حتی احساساتی شدند،
شان ابالغ کردم که از اين  به بعد صالحيت ھای تشکيالتی به عھدۀ 

 حزب بعد از به ھدف ھمان تشکيالت نيمه مخفی که در(من است، 
ًقدرت رسيدن نجيب هللا به ميان آمده بود، و عمال محمود بريالی آنرا 

با شنيدن اين حرف ھا، گوئی نظم دنيا برھم .) رھبری و اداره ميکرد
 آنھمه چپلک و بوتی  :به نمايش گذاشته شد» قيامت صغرا«خورد و 

و چه موجود بودند، بر سر و روی من پرتاب شدند » کفش کند«که در 
    ! "ناسزاھايی که نثار من نشد؟

  )سايت پيام افغان،٢٠٠٩، مصاحبه،ظھور رزمجو(  
  

جانيان جمھوری شانزدھم از گفتن و نوشتن حقيقت امتناع می 
 ما ،ما ناگزيريم که پاره ھای متکثر حقيقت را بگوييم و بنويسيم،ورزند

يسند که  جانيان مينو،نوشتار خودرا به پيشگاه  تاريخ پيشکش ميکنيم
عدالت را به قتل برسانند ما مينويسيم که عدالت و دادخواھی را از 

 ما مينويسيم برای روزی که اين صدا ھا راھی .مرگ نجات بدھيم
 ميدانيم که نه تنھا نقد ما و پژوھش ما .بسوی عدالت و آزادی باز کند

باالی وجدانھای سنگک شدۀ متفکرين جنايات حزبی تأثير دگرگون 
 به اعتراف آورنده را ندارند که حتا ارايۀ اسناد و مدارک از کننده و

 گوز و عرق شانرا ،سوی مشاورينی که ديروز  جانيان ھفت ثوری
 کارکرد انفجار دھنده ، بو ميکردند و ميليسيدند،مانند عطر و عسل

 از طريق استراق سمع به ، خجالت زده، سترون ھای حزبی.ندارد
  :  تواريش متروخين گوش ميدھند
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رھبری شوروی تصميم گرفته بود تا امين را دستپاک قرار دھد و " 
 ناکامی ھا و جناياتی را که از نظر سياسی و ،گناه ھمه اشتباھات

  .  "نظامی واقع شده بود به گردن او بيندازد 
کيف مضاعف و ،از زبان بادار" جنايات "ميدانم که بکاربرد مقولۀ  

   ! !  .تکاندھنده ای دارد
  د ؟ندار

  رھبرانی که خاک فروشی خودرا جمھوری ،حاال دير شده است
ُشانزدھم ميگفتند و پشت ھای لميدۀ خودرا  به حيث پل برای رسيدن  
تواريش ھا به آبھای گرم ھديه کرده بودند بقول  شکرهللا شيون طنز 

 ،اما برای باقی ھمۀ عمر خويش به اين ملت سر افراز" نويس جسور  
  .  "پوزش ھستند و سزاوار صد ھزاران نفرين بدھکار ھزاران 

    
  دا فرعون ووژل شی

  غويی زما د پښو باندی مړ  شی
  ھيچ حنجره ای  مجال گفتن نداشت  

  جز زمزمۀ مرگ 
  جز تسليم  

  ھيچ دھنی باز نمی شد
  جز فاژه

  جز  خطابۀ سرد در تقويم
  ھيچ دستی بسوی دستی دراز نبود

  جز خنجر
    نجز مار ھای سرخ در آستي
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 ،ً صرفا يک بحث حقوقی و دادخواھانه نيست،جنايت شناسی حزبی
.. . انسان شناسيک و جامعه شناسيک، سياسی،بلکه يک گفتمان فلسفی

 از ، رويکرد محققين و فيلسوفان به جنايت شناسی  نازيسم.نيز است
 تا امروز )آشويتس و گشتاپو(طريق کاوش تيوری و عمل حزب نازی 

يز مکلفيم که برای جنايت شناسی ذوجوانب حزب ادامه دارد و ما ن
 ،پوليگون+ پلچرخی + واد + خاد + کام + اگسا (دموکراتيک خلق 

 آن تفکراتی را که )... نسل کشی، تبعيد و ھتک حرمت،بمباردمان
    . مطالعه نماييم،منجر به اقيانوس خون گرديده

 آن ،دو اما نگارشی که از سنگر انتقام و درد دندان بيرون بريز
 دارا ، تحقيقی دارا ميباشد-ارزش و اعتباری را که يک نوشتۀ علمی 

نخواھد بود و نه تنھا که موجبات صورتبندی  يک گفتمان را در حوزۀ  
دانايی و جنايت شناسی فراھم نخواھد کرد که کار پژوھش را نيز در 

  . قلمرو بينا متنيت دچار اختالل ميسازد
 ميخواھم که جنايت حزبی را در ،تقسيم رويکرد و ،من با اين تمھيد

 ميخواھم پرسش ھای عديده ای را در ،تفکر حزب ريشه شناسی نمايم
 علمی يا –تيوری به نظام منسجم فکری (مورد آسيب شناسی تيوری 

 اما وقتی که از تيوری حزب دموکراتيک ،اتالق ميگردد-غير علمی 
و انديشه ھايی است  ھدف ما شايد فقط انسجام  آن جوانب ،حرف ميزنيم

 به نظم آمده ،که درمورد شکنجه و کشتار مردم و فروختن آبروی وطن
و از آن ،)و به تيوری تبديل گشته است نه عرصه ھای ديگر زندگی

 پرچمی  را نيز مطرح – پراتيک خلقی –طريق خوانش متفاوتی از 
  .  نمايم

ادر مگر می توان ادعا کرد که ھر خلقی و ھر پرچمی جنايتکار م
می توان گفت که . )متکی به تيوری انسان گرگ انسان(زاد است  ؟  
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حزب دموکراتيک از بدو تأسيس جانی و خاين و مزدور بوده است ؟ 
 سرآغاز غوطه ور شدن حزب به جھيل جنايت بوده يا ٥٧آيا ھفتم ثور 

 ؟ آيا فقط رھبری حزب و دولت خائنين ٥٦کنفرانس وحدت در سرطان 
ا کادر ھا و صفوف حزب نيز ؟ تيوری و برنامۀ حزب و جانيان اند ي

بود که به جنايت منتھی گرديد يا وابستگی غليظ استخباراتی به روسھا 
يعنی ابزاری بودن حزب؟ نشۀ قدرت بود که حزب را به صوب جنايت 
برد يا انديشه و روان مريض ؟ آيا جنايات خلقی با جنايات پرچمی به 

 دارد ؟ آيا اين وجيزه راست است که لحاظ ساختار و مضمون تفاوت
قدرت مبنای قانون و " ھر کس که به قدرت برسد جنايت ميکند ؟ آيا 

؟ " حقيقت مبنای قانون و قدرت "  ؟ و يا )ھابس(" حقيقت است 
    ..).الک(

  تره کانوف" ھرکه خلقی نمی شود بايد به  گورستان بخوابد" 
 دگر ھمگی بايد  به جز سويتست ھای اصيل،بجز پرچمداران" 

  کارملوف"  تصفيه شوند 
"   نوری لری کړ ی،دما لپاره يو مليون سوسيالست بس دی" 

  امينوف
  پوتوموک"   به ارتجاع و  ضد انقالب پايان می بخشد ،خاد بيدار" 
کشتمندوييچ " يکسره شدن کار خلقی ھا در ظرف يک سال " 

  سلطانوف
  غالموييچ اليقوف " دافرعون ووژل شی " 
  برياليوف" ُبچۀ اختر بايد زير پايم چنگ بزند " 
"  عناصر ضدانقالبی به مراکز نظامی انقالبی سپرده خواھند شد " 

  کميته مرکزی
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  اين سخن پايان ندارد ليک ما
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  رھبری حزب دموکراتيک خلق تا ھميدون
  متھم و مظنونی است بدون زير نويس و

  ا بقية السيف آن به زيرنويسیام
   ضرورت دارند

 
 در وضعيتی قلم ، در حوزۀ جنايت شناسی حزبیپژوھشگرانما و

ميزنيم که از يکسو دسترسی به مأخذ ھای استخوانی و شفاھی و 
خامه ھای رھبران مکتوبی نداريم و از سوی دگر نوشته ھايی که از 

روسی بيرون ريخته پرچمی و جنرال ھای چند ستارۀ /زوال يافتۀ خلقی
 به لحاظ درجۀ حقيقت گويی،و بکاربرد روش ھای ،و بيرون ميريزند

 زياد قابل ،ازخودبيگانگی موجودهوبه علت اعتياد به انقياد ،علمی
 .  اعتبار و اطمينان نمی باشند
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پژوھشگر ناگزير است تا با سرازير شدن تأويلگر و در چنين حالتی 
وتيک معنا و کنکاش ھای متفاوت در حوزۀ ساختارشکنی متن و ھرمن

ای  سخنرانی ھ، با بازخوانی توليدی و تلفيقی مکتوب ھای سوخته،دگر
 ،دوسيه ھای شکنجۀ زندانيان، اعدامبريده وگمشده، فرامين مفقودۀ 

 زخمھای ،دساتير ويرانگر و پنھانی کميتۀ مرکزی و شورای انقالبی
 کتاب ھا و نوشته ھای دی ازو  خوانش ھای تازه و ج... ،قربانيان زنده

به توليد معانی   وحقيقت نزديک شده، به کشف حزبیموجود 
  .   عبرت انگيز و انسانی برسيم،بدردبخور

اگر از يکسو  ،ارايه ميکنمنرخ جنايت حزبی قرائتی که من از 
ُدربرگيرندۀ برش اقتدار در فرم برنامه ريزی شدۀ  تصميم گيری (ُ

انب دگر  در نمای زير مؤلفه ھای  جانيان است از ج)جمعی و جناحی
 و به فرديت )...، استخباراتی، منفعتی،روانی(اختالل شخصيتی 

  .  نارسيده را نيز ميکاود
در مورد مقاالت و کتاب ھای حزبيان و مشاورين روسی به چند 

  :  شاخصه می توان توجه کرد
   نيت مندی حزبی و انقيادی– ١
   مخاطب جويی حساب شده– ٢
  ی مجدد ِ قلمی غير کش– ٣
   قطعيت و سلطه گری شيزوفرنيک– ٤
  

را ديريست که تيوری مرگ " کشف نيت مؤلف " اگرچه مسألۀ 
 برباد داده است ولی آنچه که من در اين رويکرد )بارت و فوکو(مؤلف 

 سروکار )نويسنده( درين جا ما با نيت منفرد .ميجويم  چيز ديگريست
   . ر ميمانيم درگي)جمعی(نداريم بل با نيت حزبی 
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تبديل فرد  به باور من ھنوز رھبران و نويسندگان خلقی و پرچمی به 
 ، در نويسنده به معنای گذار از ناآگاھی به آگاھی استفرديتنشده اند، 

 گذار از صغارت ،گذار از ايستايی و انجماد به پويايی و شکوفايی است
 پرش از فرديت  به مفھوم،عقلی بسوی استقالل و تاللؤی فکری است

 يکپارچه شدن ،تحقق خويشتن" فرديت يعنی .انقياد بسوی آزادی است
و اما در ماجرای نوشته ھای حزبيان ). يونگ"(ناآگاھی و خودآگاھی

 از روال انفرادی دور می شود و ، مخاطب–  متن - مؤلف :رابطه بين
  .  بطرز موھومی زندانی ميماندجمعدر قلمرو حزبيت و دفاع از 

ِی و انسان پرچمی چه در قلمرو  حاکميت چارده ساله و ِانسان خلق
 نه انسان کلی است و نه انسان  ،چه در قلمرو پساحاکميت و حوزۀ متن

 عرفانی و ، انسان کلی در حوزۀ ادبيات و نظريه ھای دينی.منفرد
اجتماعی  پيشامدرن مطرح بوده و انسان مشخص در فضای تفکر 

 عقل انتقادی به حيث .يت ميرسدفلسفی روشنگری و مدرنيته به فرد
 در چگونه مستقالنه انديشيدن است که خودرا ،محصول فرديت يافتگی

  .  در ھوای نقادی طرح ريزی ميکند
رابطه بين انسان انتزاعی و انسان مشخص ھمان شکافی بود که در 

درون حزب دموکراتيک خلق بطور مخدوش شدۀ آن اتفاق افتاد و  
خالی عضو و بردگی  جای خودرا به رابطه بين فرد و آزادیرابطه بين 

کرد و عضو حزبی را از خالقيت و فرديت و خروش مستقالنه و 
   .انتقادی باز داشت

چگونه " دورکھايم  درين مورد پاسخ نميدھد بل سؤال ميکند که 
 بيشتر به جامعه وابسته می ،است که فــرد ھرچه مستقل تر می شود

م فرديت يافته تر باشد و ھم ھمبسته تر ؟ گردد ؟چگونه ممکن است او ھ



٣٣٨ 

زيرا مسلم است که اين دو تحول ھرچند به ظاھر متناقض اند به شيوه 
    "ای ھمانند رخ می دھند 

تمامت جنبش خلقی و پرچمی در دورۀ پيش از حاکميت ثوری مانند 
 تاپه زنی و گريز از ،طرد گفتماناز موضع روشنفکری افغانستان 

 سر باال ميکند و از ھمينروست که با کوله باری ،ديشهتوليدو توزيع ان
از  فقدانيت  فرديت يافتگی و پويايی و آزادمنشی بسوی حاکميت می 

بطور زننده ،آيند و چھرۀ فکری خلقی و پرچمی در دورۀ پسا حاکميت
ای از موضع پرورش نيافتۀ قبلی به پايين تر از پايين ميلغزد و سيمای 

 .و قتل گفتمان و انديشه استحاله ميکندخودرا در کفتارگونگی 
دم ميزد اينک بعد از " سالح انتقاد " روشنفکری که پيش از قدرت از 

 رھبران خلقی در .اطراق ميکند" انتقاد سالح "  تسخير ارگ به داالن 
فرد انديشی دروغين را فدای جمع انديشی کاذب ھردو دورۀ خود 

ساوی ميماند به شخصيت  فرايند کيش سازی ھا شخصيتی م.ميسازند
خلقی و پرچمی جايگاه فکری و کارکردی خودرا به .زدايی ھای کيشی

  .  بمثابۀ آدمھای مبارز و آگاه از دست ميدھند،دليل نادانی و قطعيت
انسان خلقی و انسان پرچمی که در مرحلۀ رزم تشکيالتی و 

سخصيت ھای کامل و ابرمرد ھای نيچه " ايدولوژيک گويا بدنبال 
شخصيت ھا " سرگردان بوده و در کارگاه دنباله روی ھا "يی
 پرده ھا را ،ميتراشيدند، اينک پس از جابجا شدن بر نمايشگاه قدرت"

پيش از ارايۀ " نابغۀ شرق  " .برميدارند" ُبت ھای سرگينی " از روی 
با " ببر انقالب ثور " تبديل ميگردد و " مسخرۀ شرق " نبوغ به 

استحاله " موش انقالب " رگ موشی به نوشيدن سوپ و داروی م
به طريق نوين و متکاملی " پدر معنوی مرحلۀ نوين و تکاملی  " .ميکند

" گاو خاد " در اعماق کاغوش ھای انترناسيوناليستی حيرتان ميپوسد و 
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در کنار " قصاب خاد " پس از شخمزدن زمين ھای ممنوعه در لقای 
  .  ن ميماندتبرزين ھای خونين در چوک آريانا آويزا

انسان خلقی و انسان پرچمی بدنبال الگو ھا و مالک ھای من درآورد 
 فرديت خودرا در مسلخ الگو ، با گرايش به جمع انديشی،گم گشته است

 نمايش بت ھای سرگينی اين نکته را .گرايی به زير تيغ برده است
اثبات ميکند که جمع انديشی حزبی و جناحی يک دروغ کاسبکارانه و 

 و انديشيدن ھای جمعی ، مقولۀ حزب.يالنه ای بيش نبوده استمح
 چيزی که در حزب ،را درخود شکوفا ميسازدآزادی ھای فردی 

  .  دموکراتيک خلق در ھردو جھت اتفاق نيفتاد
جمعی انديشيدن در حزب ديمو اتفاق نمی افتد حزبی که فاقد عنصر 

 ، از نابالغی ھاست ديالوگ سازنده و برون شدن، به مفھوم نقدانديشيدن
به سرحد تصميم گيری ھای يکجانبه و بدون تأمل و تأويل سقوط 

 فيصله ھای به گفتمان نيامدۀ جمعی جای انديشيدن ھای جمعی .ميکند
 جمعی نينديشيدن رھبران حزبی از ساختار الگوبندی و .ُرا پرمی کند

که ًمالک بندی ھای قبال فرمايش داده شده و قبول شده پيروی ميکند 
اين فرايند يا به شيوۀ تقليد کورکورانه و جلف از کالسيک ھا يا بطريق 

 چون رھبری .سرماندن به اوامر و ھدايات صادره اجراء می شود
بطور  ،فرديت نيافتگیتمکين نمی کند و به علت جمع انديشی حزب به 

 نارسيسم )دگرآزاری( ساديسم )خود پرستی(طبيعی بسوی ايگوييسم 
 ميرود و از  عاليجنابان بجای رھبران انقالب و )خود شيفتگی(

 نارسيست و سر انجام به خاطر ، ساديست، ايگوييست،خوشبختی انسان
تداوم بخشيدن به نينديشيدن و تقديس مأبی به گوساله ھای مفرغين 

  .  سامری تبديل ميگردند
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 چگونه در زندگی روزمره ،نينديشيدن جمعی و فقدان فرديت يافتگی
افتد ؟ انسان آزاده به حيث يک روشنفکر مبارز و منتقد اتفاق می 

و اما چرا از . ھميشه در ھر موقعيتی از خود عکس العمل نشان ميدھد
ميان خلقيان حتی يک نفر خلقی نيز در برابر  لست چھارده ھزار 
اعدامی بيگناه از جا نجنبيد ؟ چرا يک نفر خلقی در برابر قتل دسته 

ھرات و چنداول کوچکترين عکس العمل جمعی قيام کنندگان حوت 
انسانی ازخود نشان نداد ؟  چرا از ميان پرچمی ھا يک پرچمی پيدا 
نشد که در برابر يورش  ارتش شوروی می ايستاد و به حيث يک 

خليل زمر يگانه (افغان آزاده اگر الزم ميبود به زير رگبار ھم ميرفت ؟ 
 از ،ای من معلوم نيستپرچمی است که به علت نامعلومی يا الاقل بر

ماه عسل کودتای ھفتم ثور در دورۀ خلقی و بعد در مرحلۀ اشغال يعنی 
من که در ، در زندان سياسی پلچرخی زندانی بوده است،دوران پرچمی

چرا يک نفر ) پلچرخی زندانی بودم او را در بالک دوم ديده بودم
نگفت و پرچمی به شکنجه و اعدامھای خاد و قتل ھای دسته جمعی نه 

 استعفاء و عصيان  دست نبرد ؟  چرا تا ھنوز که ھنوز ،به افشاگری
است يک تا حزبی باالنشين پيدا نمی شود که جنايات عديدۀ حزبی را به 

    بيان درآورد ؟
مبھم و يکپارچۀ حزبی ،چرا ؟ برای اينکه پلۀ رابطه بين انسان ايستا

ی اينکه چنين افرادی  برا،مشخص و آزاده برباد رفته بود،و انسان پويا
برای . ھنوز به ترکيب شدگی گی ذھنی به مفھوم يونگی نرسيده اند

فردگرايی که ھستۀ متافزيکی و ھستی شناختی ليبراليسم " اينکه حتا به 
  انسان حزبی به گونه ای که ما . توجه نکرده اند)سن سيمون(" است 

ای انسان ديده ايم يک تيپ عجيب الخلقه است و فقط به مدد روش ھ
 جامعه شناسی و روانشناسی ويژه می توان حزب دموکراتيک ،شناسی
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 و رھبر )به حيث نماد جمع( در معادلۀ رھبر .خلق را کالبد شگافی کرد
 فرد بجای . بی رابطگی مدحش مستولی ميگردد)به حيث يک فرد(

 بردگی سياسی و انضباط ، بسوی انقياد اخالقی،شکوفايی مشخص
  .  دکاغوشی سوق مياب

فرديت مدرن اگر داشتن روش و نگرش ويژه و ديالکتيکی در بارۀ 
 ايدولوگ ھای سويتست حزبی که از ، انسان و جامعه باشد،جھان

 نميدانستند که ،سوسياليسم و راه رشد غير سرمايداری دم ميزدند
 فاز پساکپيتالستی ،سوسياليسم  برمبنای عقايد سن سيمونی و مارکسی

به )دينی، عرفانی،اساطيری(ز انسان انتزاعی است و نوعی گذار ا
 – خلقی . را احتوا ميکند)متخصص، روشنگر،نقاد(انسان فرديت يافته 

قالب ،پرچمی از مغاک انسان پيشامدرن در سايۀ دستگاه ِ مبھم مفھومی
در مسير ايستای خود ، خلقی و پرچمی به منزلۀ اسم عام.بندی می شود

ِ نميتواند از درون به خود منفرد ،د باقی ميمانشخصیيک انسان غير 
  .   آگاھانه منعکس کند،شده نظر کند و درونيت خودی را به جمع بيرونی
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  ھمچو شه نادان و غافل بود وزير
  

مبارزه و گفتمان در واقع ،قطعيت و سلطه خواھی در حوزۀ انديشه
 پرچمی و مقامداران – رھبران حزبی خلقی ،مرگ تمامی ارزشھاست

دولتی يعنی صاحبان زنجير و ذوالنه با استفاده از سيطرۀ  -حزبی 
 ايدولوگ . نيز دست زده اندانديشهدولتی به قطعيت و سيطره در حوزۀ 

 درستی عقايد خودرا تا سرحد ،ھای حزبی تالش داشتند تا با نوک نيزه
 .بنمايش بگذارند  مانند آيه ھای آسمانیاحکام مطلق و قطعی و الريب 

بعد از (ق گويی و قطعيت باعث شده تا ھم اکنون نيز اعتياد به مطل
 اين مطلقيت ھا و قطعيت ھا در نوشته ھای حزبی )رسوايی و زوال
  .  سرازير باشند

 فقط منِ  خودرا ،تا ھنوز مشاھده نشده است که يک نويسندۀ حزبی
 برعکس ،به حيث يک آگاھی انتقادی صورتبندی کند و بيرون بريزد

 بل در سنگر پژوھنده و منتقد ودرا نه در مقام يک چنين نويسنده ای خ
، در قالب و ساختار جمعی و جناحی منعکس مطيع و مدافعيک 

بومی و انترناسيوناليستی " از ھمينروست که اکثر نوشته ھای .ميسازد
"  به قول مستنطقين خاد که برای  ،با پنھان کردن مدارک ِ جنايتی" 

  .  قلم ميزنند" ن انحراف بخشيد" و " کتمان حقايق 
 به دليل فقدان ،دموکراسی و سوسياليسم،تصوير و الفبای ھومانيسم

 ، به دليل نبود تربيۀ سالم،خودآگاھی جمعی و فرديت يافتگی مدرن
 به دليل غلتيدن برده وار بزير شمشير کی ،سازنده  و جاندار تشکيالتی

 به دليل وفور مزمن ،جی بی و زنجير حزب کمونست شوروری
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و سرانجام به دليل رسيدن ... ،تری به سويۀ جناحی و سويۀ انفرادیھس
به ثروت و شھرت بوده است که  سردمداران جناحھای حزبی از 

رسيده و از آن " انقباض قدرت "  به انبساط قدرتمرحلۀ تکثر و 
بسوی کوچکتر کردن و يکدست کردن ھرچه بيشتر انقاض قدرت پيش 

عريف ماکس وبر از قدرت بر رھبران  شايد درينجا اين ت.رفته اند
"  قدرت گير خلقی و پرچمی بطرز احسن صدق کند که قدرت يعنی 

يک يا چند نفر که ارادۀ خودرا در يک عمل اجتماعی تحقق بخشند حتا 
  .  "در برابر مقاومت ديگرانی که درين عمل مشارکت دارند 

 بل  نمی نويسندتاريخخاطره نويسان حزبی و استخباراتی برای 
 گم کردن خود بزير غبار بی ،صفوف ناراضی حزبی" اقناع " برای 

 مخاطب اين نوشته .بازخواستی و تحميق مردمان ساده انديش مينويسند
 تالشھای ، پژوھشگران و منتقدين آگاه نيست، مؤرخين:ھای ترفندی

 وجدان جمعی و خنجر ،قلمی برای خدشه دار کردن حافظۀ تاريخی
 اگرچه اين کتيبه ھا .ته شدۀ مردم صورت می پذيردزدن به آوازھای بس

و کتاب ھا بخاطر بيرون ريختن و برشمردن کمپلکس ھای فرکسيونی 
 تشکيالتی ندارد نوعی - سياسی،فرکسيون در حزب ديمو جنبۀ فلسفی(

 عقده ، چوکی پرستی،باند بازی مافياگونه است که برمبنای خودخواھی
 ، لوکليسم،قومگرايی،شدن استعمال ،دست بوسی مشاور،گشايی

 است که بعد از زوال حزبی و سقوط )قالب بندی شده است.. .لومپنيسم
 قلم ،دولتی ايجاد ميگردد ولی منتقدينی که دربرابر تاريخ می ايستند
 می ،ھايی که برای آسيب شناسی جنايت برای امروز و فردا مينويسند

ی حساب شدۀ   تقسيم بند،توانند با درنظرداشت  نيت جمعی مؤلف
 از ،مخاطب و گذار مجدد از غيرکشی به انھدام شيزوفرنيک مخالف
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ورقپاره ھای حزبی و بايگان ھای روسی و آثار منتقدين آزاد طوری 
    استفاده نمايند که

  
َکز بريدن تيغ را نبـود حيا ُ  

  
" حزب غير دموکراتيک خلق افغانستان "ساختار ھر حزبی منجمله 

  . ساخته شده است،و يک انديشۀ نينديشيده شدهاز يک بدنۀ تشکيالتی 
  مشاورين+ رھبری 
  کدرھا
  صفوف

در بحث جنايات حزبی بسيار مھم است که در درجه بندی مقامات 
 ، تبارگرايی، تخيالت سرکوب شده،حزبی به اتکای احساسات شخصی

ً چون تقريبا ،درين رويکرد ھمۀ ما سر و تۀ يک کرباسيم (،عمل نکنيم

شگران افغان به علت خوی نگرفتن به توليد انديشه و اکثريت پژوھ
 ) کم يا زياد خودرا در نوشته ھا ميريزيم،سھل انگاری در عمليۀ نوشتن

از " ھيچ نوشته ای معصومانه نيست " و با درک اين مطلب که 
چوکات روش ھای علمی خارج نگرديم تا برکالفه ھای مطالعاتی 

  . موجود گره ِ دگر نيفزوده باشيم
 مشاورين ،قتی از رھبری حزب دموکراتيک خلق سخن ميزنمو

روسی را جزء الينفک آن ميدانم و سازمانيافتگی جنايات حزبی به اين 
 کدرھای جوانی که برای رسيدن به کميتۀ مرکزی و .برميگردد"جمع "

 برده صفتی را پيشه کرده اند در واقع مکدر ،احراز مقامات اجرايی
جنايت شناسی به صف رھبران می پيوندند و ھايی ھستند که در حوزۀ 

" کليدی و اجرايی و تصميمگير " اما کدر ھايی که در موقف ھای 
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 اين صفی است که اگر . در صف ديگر قرار ميگيرند،جابجا نبوده اند
مقروض نباشند می توانند در کنار پژوھشگران و " حق العبد " از 

 جنايات حزب زوال يافته منتقدين به ھستی شناختی خود و کالبد شکافی
شايد عاليترين شکل ادای مسؤليت در برابر تجربه ،نوشتن. اقدام نمايند

 اگر جوانھای موميايی ناشدۀ حزب به انديشيدن رو بياورند و .ھاست
بحث جنايات حزبی را با استفاده از تجربه ھای عريان تا اعماق 

ختی انسان  درصف انسانھايی قرار ميگيرند که بخاطر خوشب،بکاوند
  .  برای گلھای آفتابگردان شعر ميخوانند

 کمی ،بويژه بعد از فاجعۀ ثور" صفوف حز ب "برای من مقولۀ 
 وقتی که رھبران و کادرھای حزب از .طنزآلود و خنده آور است

مطالعه وفھم مارکسيزم و لننيزم بی بھره بوده اند، وضعيت ذھنی 
به " سر بچت کردن " صفوفی که باالجبار بخاطر يک لقمه نان و 

  چه خواھد بود ؟ صفوف چند صد ،حزب سرازير گشتانده شده اند
يکسانسازی افراد ھزار نفری حزب بيان روشنی از تطبيق استبداد در 

سويتست شدن " وقتی که معيار عضويت .بوسيلۀ رھبران مزدور است
ز  ما با جنايتی ا،را پذيرفتن باشد" انقالب برگشت ناپذير ثور " و " 

  .  رنگ دگر مواجه ميگرديم
 يا عضو ، يا عضو حزب يا تنزيل رتبه،يا عضو حزب يا زندان
 يا عضو حزب يا در خط اول جنگ فرستاده ،حزب يا خانه نشين شدن

اينگونه بود که افراد .. .، يا عضو حزب يا مشکوک دايمی ماندن،شدن
 .ند ناخواسته به صفوف حزب تبديل ساخته شد،شھر نشين افغانستان

پژوھشگر را بيشتر به کشف جنايت " صفوف حزبی " مطالعۀ مفھوم 
 ، دولتی زور و جبر با استفاده از.حزبی و تکثر قمچين نزديک ميسازد

 استبدادی است که با ساختار و کارکرد  انگيزسيون  ،حزب را  پنداندن
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 پس صفوف حزب ھم به لحاظ .ھای قرون وستايی تفاوتی ندارد
 به حيث )نينديشيدگی( ھم به لحاظ انديشه ) سياسیاجبار(تشکيالتی 

متاع دستبر ( مطالعه نميگردد بل در موقف ابژه )فاعل شناسا(سوژه 
  چگونگی ساختارمندی صفوف حزب . مورد برسی قرار ميگيرد)شده

زمينۀ آشکاريست برای مطالعۀ جنايات حزبی در قلمرو تشکيالت 
  .  اسپارتی
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  نردبان جنايت
  کنفرانس وحدت                                           
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  کنفرانس اضطراری 

  
 به اين ، بطور دقيق آسيب شناسی شود،اگر انديشه ھا ی ويرانگر

 از انديشه ،دريافت نزديک می شويم که جنايات حزب دموکراتيک خلق
 به خاتجربه ثابت کرد که رھبران حزب د(ھای دگم يا بی انديشگی،

 لننستی، کم سوادترينان عالم -ايش به انديشه ھای مارکسيستی لحاظ گر
 نميدانند که مارکس و ھنوز اکثريت به اتفاق آرای شان تا ،بوده اند

 به اضافۀ مزدورمنشی )انگلس چند تا کتاب و چند تا مقاله نوشته اند
 وقوع جنايات حزبی طی ، آن منشاء ميگيردرھبری غير انسانی

در وجود " عمل سازمانيافته و ھستريک " ک چھارده سال به حيث ي
 مستمر و گسترده است که فقط با تداوم ،حزب مزدور آنقدر مزمن

پژوھش و قرائت مکرر حوزه ھای فکری آن می توان به اليه ھايی از 
  .  ادراک نسبی نايل شد
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  :دوشاخصۀ اساسی بود که در مغز حزب به جنايت منتھی گرديد
رھبری حزب دموکراتيک خلق به کا جی  وابستگی برده وار – ١

  بی و حزب کمونست شوروی
   گرايش ديوانه وار به قدرت و انکار ديگران– ٢

 آن )بعد از فاجعۀ ثور(پراتيک خونين حزب دموکراتيک خلق 
چيزی است که ھر مخاطبی آن را می تواند حس کند و از طريق تجربه 

محقق و منتقد آگاه ھای ملموس به دريافت ھای معينی برسد و اما يک 
 می تواند بی آنکه به پوليگون پلچرخی و گورھای ،و يک تأويلگر متن

 به  يک جمله، يک صفحه،يک متنمتکثرجمعی مراجعه کند از روی 
 آسيب شناسی و ھستی شناسی انديشه ھای فاشيستی حزب ،تبارشناسی

  .  دموکراتيک خلق برسد
  

  !رفقا  " 
  :ان بسازمبايد به صراحت به شما خاطر نش

کی کيست ؟ چگونه بايد شناخت ؟ افغان وطن پرست کيست ؟ وطن 
  پرست آتشين افغان نوين کيست ؟

  ، شوروی باشد–کسی که وفادار به دوستی افغان 
  )کارمل(" اين مالک عمل ماست 

youtube.com 
  

 در درون خود يک ،اين چند جمله که خيلی عادی به نظر ميرسد
 افغان مالک ، درين متن.جنايت را پنھان داردعالم  انقياد و صد عالم 

 فرد .پنداشته شده است"  شوروی –وفاداری به دوستی افغان " بودن 
جنايت از کجا .مستحيل و ذوب ساختن است،را باالجبار در جمع
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 از يک بينشی که به فرمان و دستور ،از يک حکمسرچشمه ميگيرد ؟ 
 فلسفی و ،شناسانهخونين شباھت دارد تا به يک گفتمان انسان 

فکری فوران ميزند که مخالفين به يکسان سازی   جنايت از.سياسی
   !فکری که مخالف و دگر انديش را انکار ميکند ! محکوم می شوند 

رھبر حزب دموکراتيک ميخواھد که از ھر دھقان بچۀ افغان از ھر 
 جھالت ،بسازد" شھروند سويتيستی " دوشيزۀ شريف  وسرفراز افغان  

 .سفسطه حتا در بينش ھای پيشا سقراطيان نيز حدی و اندازه ای داردو 
تکامل اجتماعی يک قوم منوط به تحوالت تاريخی و عمومی يک 

 ، مالک ھای زيستی واجتماعی را اين سالطين.جامعه است
 نازيسم و سويتيسم و يا بلھوسی افراد نيستند که تعين ،موبدان،فراعنه
اسبات ذوجوانب اجتماعی است که ھنجار ھا و ِ بل اين فرايند من،ميکنند

 اين حرف ھا در حوزۀ . را در درون خود صورتبندی ميکندمالک ھا
" نظريه ھای علوم انسانی حکم الفبا را دارند و اما افسوس که 

 حتا با خطوط الفبا ھا ھم ،حزب دخا" تيوريسن ھای مزدور و کاذب 
يدايی و ھرمنوتيک فلسفی   اگر موضوع را به شيوۀ در.آشنايی نداشتند

 معنايی که از جمالت کارمل در ذھن من ،خيلی بغرنج نساخته باشيم
  :  توليد می شود اين است

    !ھشدار 
انقياد ( دوستی با شوروی را قبول نداری ،تو که به حيث يک افغان

 اتومات اشرار و ضد ،، بر مبنای مالک حزبی من)ومزدورمنشی
" ی پس نتيجه اش اين حکم می شود که انقالب و انتی سويتيست ھست

ديده می شود که چگونه از " ! سر بريدن الزم آيد اين چنين افغان را 
  .يک فکر غلط و غير علمی فاجعه و تباھی برميخيزد
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چقدر احمقانه خواھد بود که در يک جامعۀ طبقاتی و کثير القومه 
وضع معيارات مطلقه ی حزبی وطن پرست بودن و افغان بودن برای 
چنين نگرش ھايی می خواھند آدمھای رنگارنگ را در تابوت ،نماييم

بررسی  يک متن کوچک زمانی معنی روشن تر . واحده جابجا نمايند
پيدا ميکند که گلوی  گوينده به لحاظ موقعيت نگارشی حنجره شناسی 

ببرک بسرعت از روی ميز بوتل سمينروف را برداشت و آنرا " :  شود
 سپس از . کمی به زمين و کمی باالی ميز ريخته شد،دبه عجله باز کر

 ، وا، ته، ته، شوروی، شوروی: ُآن سه گيالس کرستال را پر کرد
 – ژا –په .  با گفتن اين کلمات گيالس ھا را بدست ما داد.. .ريش
گاھی اين فکر را نيز کرده بودم که شايد .. . بو– سی –سپا ..  .السته

بی جا با اين يابو وقت ... " ."ا بچشم ببينم يک چنين پيشامد شرم آور ر
 ،مايوروف (" ناحق اين علف را بران ميخورانيم ،خودرا ضايع ميکنيم

  )١١٦درافغانستان چه ميگذشت ص 
    

ھا و پروتو کول ھا " تزس " اگر تمام سخنرانی ھا و اعالميه ھا و 
 حزب دموکراتيک خلق را مورد رھبری..  .و فرامين و مقاالت

 ، زور گويی، از بند بند آن فاشيسم،وانی و تأويل قرار بدھيمبازخ
  .   تسليم طلبی ملی و ريختاندن خون بنی آدم می چکد، انقياد،بردگی

  " شوروی باشد –افغان کيست ؟ کسی که وفادار به دوستی افغان " 
اين زبان بسته ھای مطيع و سر به راه، بدون يوغی که بر گردن " 

  " ھند داشتدارند گامی بر نخوا
  اما نو ئل کانت                                                                  

شايد سرآغاز خوبی باشد تا پرش بسوی نردبان کنفرانس اضطراری 
  .جنايت را پله به پله روشن نمايد
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ملگری متروخين که از خواب مسخ آلود و متالشی شده کی جی بی 
 به رخسار رھبران شکستۀ ثوری ،روی تکبر از ،بيدار گشته است

سياھی می پاشد و از روی ترحم به صفوف خوابزدۀ حزب 
  :   سپيده می بخشد،دموکراتيک خلق

بر اساس ھدايت مسکو برای ھر عضو کميتۀ مرکزی و منشی " 
 ١٩٧٧ھای شھری و واليتی سازمانھای حزبی ح د خ ا در سال 

 قرار بود آنھا در .ه و تثبيت شد تربي،مخفيانه جانشين متبادل انتخاب
صورت سرکوب ناگھانی يا دستگيری رھبران حزب زمام امور حزبی 

  "را بدست گيرند 
اگر ساختار اين متن  بايگان ارشد کی جی بی را به واحد ھای  

  :  از اين جمله،کوچک تر تقسيم نماييم
    "درصورت سرکوب ناگھانی يا دستگيری رھبران  "

" ھدايت مسکو " يعنی اين معنا توليد می شود که  دانسته می شود 
روسھا به صدا آمده " براساس ضرورت" ناقوس کودتای ثور است که 

  .  است
 کی جی بی و جی آر ،اسناد نشان ميدھد که حزب کمونست شوروی
از جدی و سازمانيافته يو  برای سرنگونی جمھوريت داؤد بطور 

 ،چم بعد از سالھا جدايی چرا خلق و پر. دست بکار شده است١٩٧٧
 ، ميش و گرگ بودن ھا،تخريب کردن ھا و توطئه ھای ذات البينی

دولت و حزب کمونيست شوروی و احزاب " سرانجام باالثر فشار گويا 
کنفرانس "  مجبور به امضای سند ١٣٥٦در دوازدھم سرطان " برادر

    می گردند ؟" وحدت 
قيام ثور چی بعد از اين سند تاريخی حزبی چه قبل از " و چرا 
ا و تأسيس حزب وطن در ارگانھای حزبی مجال نشر .خ.د.انحالل ح
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 ،پنجشيری  (؟   ".نيافت و در دسترس صفوف حزبی قرار نگرفت
    ).ظھور و زوال

 تصميم تاريخی مھمی را در بارۀ ، کنفرانس وحدت،باينگونه"  و 
   "تخاذ کرد ختم فعاليت ھای جداگانه بوسيلۀ جناح ھای دوگانۀ حزب ا

  ) رويداد ھای تاريخی،کشتمند                                         (
 نه بدليل جنايت ،وھمين کشتمند است که در ھنگام صدارت خود

شناسی خلقی ھا بل بدليل توھين شدن و زندانی شدن خود در دورۀ 
 اعترافات کشتمند را خلقی ھا از طريق تلويزيون و راديو و(،خلقی ھا

الدسپيکر ھای متحرک جار ميزدند که کشتمند به جاسوس بودن و 
 پس از تسويۀ حساب نسبی با رھبری )خيانت خو د اقرار کرده است

يکسره شدن کار : " ميرسد و ميگويدنتيجۀ بالمثل  به اين ،باند امين
کشتمند نمی خواھد افشا کند که چرا نه ". خلقی ھا در ظرف يک سال 

دکاندار وموچی و لبلبو فروش چنداولی که نه عالمه و استاد که 
درآنزمان اعدام ميگردند ولی وی که به ،جاسوس بودند و نه خاينين ملی

خيانت ملی و جاسوسی متھم بود به زير تيرباران نميرود ؟ جانيان 
بومی عادت کرده اند تا منتظر بمانند که تواريش شويدوف در کتاب 

  :  مينويسدجنگ در افغانستان درين موارد چی 
    
 آن دو را مورد شکنجه قرار ،ھنگام بازجويی از قادر و کشتمند" 

 ٢٠٤دادند و فيصله کردند آنھا را با يک گروه از افسران بر پايۀ مادۀ 
 تنھا پس از تقاضاھای پيوسته .قانون جزا به جوغه ھای اعدام بسپارند

رازمدت  مجازات اعدام آنھا به زندان د١٩٧٩جانب شوروی در اکتبر 
    "تعديل گرديد 
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" تبادل مخفيانه " و " تصميم تاريخی "در کودتای ثور بود که اين 
 وحدت ، بطور واقعی وخونبار آن علنی ميگردد،در بارۀ وحدت حزب

بود که " توطيۀ استخباراتی "  يک معامله و ٥٦حزب در سرطان 
ه  توسط کا جی بی و جی آر يو ب،بخاطر خنجر زدن به سردار ديوانه

  .  سامان رسيد
 باند کرملين از گوشھای مستمری گيران  کابل نشين خود  کش 
 .ميکند و آنھا را به زور ربل و  وعدۀ ارگ به سوی يک حجله ميکشاند

اگرچه ميخاييلويچ تره کانوف و ماريدوف از زادروز ايجاد حزب باھم 
ه  خودرا مانند برده ھای مھر شد" بر اساس ھدايت " جور نبودند ولی 

  .  ُچپ گرفتند
 حزب را بنام صفوف پسا کنفرانسی که کادر ھای جوان و رھبری
 بزودی بعد از کودتای ،سوسياليسم و دموکراسی اغفال ميکردنداستقرار

 مزدور منشی و خونريزانگی خودرا به نمايش گذاشتند و  صفوف ،ثور
بی خبر و ناآگاه حزب را که از دست نشاندگی خود چندان ادراکی 

 بجای بھشت به اسفله سافلين و مسلخ جالدان قرمزين پوش ،شتندندا
  .  انتقال دادند

 روز يا سه ماه و بيست و چھار روز که از قيام ١١٧در طی " 
- قيام بشرمانيد انقالب برگشت ناپذير ثور بگو -(نظامی ثور ميگذشت 

من شاھد جلسات بيشمار يکنواخت و کسالت آور و مالل انگيز بودم ) 
ه اصطالح روی دل انسان ميريخت و بر روانش سايۀ انده می که ب

و  " انقالب برگشت ناپذير و دورانساز ثور " افگند در جلسات از 
پرگويی "  دشمنان انقالب و خلق" از  خصومت و انتقام جويی ابراز 
  )   ياداشتھای سياسی،کشتمند(" ميشد 
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 قسمتی ،فقط وقتی که پای مالمتی رقبای حزبی در ميان باشد
خصومت و "  دوباره بيرون ريخته می شود و به ،ازحقايق عريان

که خرمن خرمن در سخنرانی ھا باد " انتقام جويی از دشمنان انقالب 
اعتراف به عمل می آيد و اما وقتی پای خودشان در خون و ،شده است

 از کنار حقيقت ، با زير پا کردن مفھوم وجدان،چيغ اعدامی بند ميماند
 مادران سياه پوش وطن از رھبران پرچمی می .اف ميگريزندو اعتر

پرسند که شما مگر در جلسات بيروی سياسی و کميتۀ مرکزی تان 
برای مردم افغانستان چشمه ھای عسل و چاه زمزم حفر ميکرديد ؟ 
مگر شما در جلسات محکمۀ اختصاصی انقالبی تان برای اعداميان 

د ؟ خلقی ھا که در جلسات شان  درفش آزادی ميدوختي،جوان بجای کفن
ماشين آشويتس می ساختند مگر شما در جلسات شورای انقالبی و 
کميته ھای حزبی تان برای خاک انداختن بر سينه ھای قتل ھای دسته 
جمعی بولدوزر نمی ساختيد ؟ مردم دھکده ھای شھيد و عاصی از شما 

و سکاد شوروی می پرسند که عاليجنابان مگر بوسيلۀ تانکھا و ناپالم  
باالی مردم  دھکده ھا گل نسترن می افشانديد ؟ مگر شما با داشتن 

 بروی مخالفين سياسی تان عطر پاريسی و عنبر ،دوازده رياست خاد
ھندی  پاش ميداديد ؟ شما با صادر کردن اعدام ھا و تالشی ھای خانه 
انۀ به خانه مگر با غنچه ھای الله و گالب به احوال پرسی و عيادت شب

    مردم ميرفتيد ؟
 

    ؟! کنفرانس وحدت چگونه نردبان جنايت ميگردد 
  

 ، با چرخش حساب ناشدۀ داؤد از شعاع سايبريا به دايرۀ کالفرنيا
الکساندر (خرس قطبی به لرزه می افتد و سرباشی نوکران خانه زاد 
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خطاب به " که ديروز برای سردار ديوانه  قصيدۀ ) کارمل= ماريدوف 
 و پيشتر ازآن دستان اعليحضرت را در لگن ،را انشاد ميکرد" مردم 

 ،"مسخرۀ شرق "  امروز  در تبانی اجباری با شاخۀ ،سويتيزم ميشست
 سردار غافل را برای خنجر زدن از پشت ،با ترور مير اکبر خيبر

    .آماده ميسازد
    

در دوران تحصيل و بعد از تاسيس ح د خ ا » کارمل «ببرک " 
 برای مالقات و ديدنم می آمد و ھميشه دست ھای مرا می بعضی اوقات

  .... "ولی من باالی وی اعتماد نميکردم....بوسيد
 

   بی بی سی،ظاھرشاه
   :ً رسما اعالم کرد١٩٧١تره کی  در 

 به علت زدوبند با سردار ولی ،ببرک کارمل جاسوس سلطنت است"
راتيک  پرچم حق ندارد که به حزب دموک،از حزب اخراج شده است

خلق کلمۀ افغانستان را بيافزايد زيرا پرچم فرکسيونی است که از پيکر 
  "حزب جدا گرديده است 

 بار بار  اين پرسش مطرح باشد ،شايد برای امروز و فردای نگارش
که مسؤليت کودتای خونين ثور و جنايات ناشی از آن به عھدۀ چه 

ا ھردو ؟چون کسانی است ؟ استعمار قرمز يا حزب دموکراتيک خلق ي
 آيا مسؤليت فکری و دستوری آن ،حزب مجموعه ای از آدمھاست

دارای اھميت برتر است يا مسؤليت بيخودانه و عملی آن ؟ آيا در ميان 
 حزبی و دولتی نيز می کادر ھای با صالحيترھبران حزب و دولت و 

    توان گراف جنايت و خيانت را درجه بندی کرد ؟
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 يک مانور فرمايشی و ١٣٥٦ان  سرط١٢کنفرانس وحدت در 
نمايشی بود که بوسيلۀ مھره ھای متعلق به کی جی بی در درون حزب 

 چون . کنفرانس وحدت عجوزۀ ھزار داماد ھفتم ثور است،اجرا گرديد
عده ای "  به قول بايگان ارشد کی جی بی ،عالوه بر تره کی و کارمل

بی نايل آمده ً قبال به عضويت کی جی ،از اعضای رھبری ھردو جناح
    "بودند 

 آغاز رفتن بسوی استعمال ،کنفرانس وحدت نردبان جنايت است
 تعبير خوابھای تزاريسم ،شدن و فروختن استقالل نسبی کشور است

 ٩ در واقع آبستن کودتای ثور است که بعد از ، کنفرانس وحدت.است
ماه و اندی از شکم باردارگشتۀ حزب دموکراتيک خلق بيرون انداخته 

 قابلۀ اين عمليات ).١٣٥٧ ثور ٧ – ١٣٥٦ سرطان ١٢(می شود 
کی ( تواريش ھای اقامتگاه ، رھبری ارشد حزب دموکراتيک،خونين

جی آر يو  يعنی مھره ھای استخبارات + جی بی مستقر در سفارت 
نظامی که به حيث متخصصين و مشاورين در اردوی زمينی و ھوايی 

  .  پرچمی ھا ست– شاخۀ نظامی خلقی  و)افغانستان لنگر انداخته بودند
مخفيانه " و فاعلش است ) پسيف(کنفرانس وحدت يک فعل مجھول 

 اعضای .را به سوی شدن ميراند" فعل " و بطريق استخباراتی " 
پس از چانه زنی ھای قبوالنده (کميتۀ مرکزی حزب دموکراتيک خلق 

از  يعنی فقط چند ماه پيش ،١٣٥٦ سرطان ١٢ در کنفرانس )شده
کودتای ثور، بوسيلۀ رھبران فرکسيون ھا که بالذات برخی از آنان 

ماموريت نوين برای مھره ھای مخفی کی جی بی ھستند و برای 
  :  ،در حزب واحد، اينگونه تعبيه و جابجا می شوندتوطئۀ نوين
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معاش " تره کانوف = ديدوف = نور / "  نورمحمد تره کی  – ١
    ربل١٨٠ماھوار 
   ربل١٨٠معاش مستمری "  ماريد /  "ک کارمل    ببر-  ٢
   سلطان علی کشتمند – ٣
   صالح محمد زيری – ٤
   غالم دستگير پنجشيری– ٥
   نوراحمد نور– ٦
    غالم مجدد سليمان اليق– ٧
   شاه ولی– ٨
   محمد حسن بارق شفيعی– ٩
   عبد الکريم ميثاق– ١٠

  
   مير اکبر خيبر– ١١
  "م کاظ/ "  حفيظ هللا امين – ١٢
  "شير /  "  محمود بريالی ١٣
  "پوتوموک /  "  نجيب هللا – ١٤
   اناھيتا راتب زاد – ١٥
   منصور ھاشمی– ١٦
   اسماعيل دانش– ١٧
   قدوس غوربندی– ١٨
   حکيم شرعی جوزجانی– ١٩
   نظام الدين تھذيب– ٢٠
   عبدالوکيل – ٢١
   محمود سوما– ٢٢
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   مجيد سربلند– ٢٣
   رشيد آرين– ٢٤
  يورش سرور – ٢٥
   فدامحمد دھنشين– ٢٦
   ياسين بنيادی– ٢٧
   حسن پيمان– ٢٨
   احد ولسی – ٢٩
   قيوم نورزی– ٣٠

  
تره کی (ده نفر اول اعضای بيروی سياسی حزب را تشکيل ميدھند 

 ٥٠ اين دو نفر که پيش از تأسيس حزب از دھۀ :رھبر و کارمل معاون
ران معاش  از ھمان دو،ميالدی  به عضويت کی جی بی در می آيند

 مانند ، ربل معادل چارھزار افغانی١٨٠ماھيانۀ مزدوری خودرا  
 ٢٠و  ) مستمری گيران لودھيانه و پشاور، از سفارت بدست مياورند

نفر باقيمانده ھمه شان  اعضای کميتۀ مرکزی را ميسازند که برخی از 
در آينده معلوم شود که مستمری گير  (آنان نيز عضو کی جی بی و 

  .  ميباشند)د يانه ؟بوده ان
متھمين  انديشه سازی و فرمان سازی ،مقام،اينان به لحاظ صالحيت

 در .بشمار ميروندآستانۀ فاجعۀ ثور جنايات حزبی در درجه يک 
 .گفتگو با نفس ذھنی جنايت است، گفتگو با انديشه ھاست،نوشتار من

يت جنافکرديالوگ با کالبد ھای بيمار جانيان نيست بل کالبد شناسی 
 جنايت و خيانت يک رويداد عملی و خونين است و اما برخورد .است

ھمه ميدانيم که .من با وقوع انديشگی ھای خونبار و مفھومی آن است
بانيان حزب دموکراتيک خلق که سازندگان جنايت اند اکنون از مرز 
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ھفتاد گذشته اند و در انتظار قطع طبيعی انابوليسم و کتابوليسم خود 
 گغتگوی ،مرده ھای متحرک را لگد نميزنم. مانی ميسرايندمرثيۀ پشي

 شيوه ھا و خياالت آنھاست که چگونه يک جامعۀ بسته ،من با تفکرات
و استبداد زده اما آرام سرداری را با يک اشتباه تاريخی به جامعۀ 

  . طوفان و خون و ترياک تبديل کرده اند
 نشان ميدھد که   مطالعۀ سازمانيافتگی جنايات حزبی،به باور من

که  نوعی از نردبان  عملی برده " کنفرانس وحدت " مسؤليت وقوع 
 ،شدن  است که نوعی از غالمی مسلکی در  ايجاد فاجعۀ ثور است

ً اوال به گردن بيروی سياسی و ثانيا به عھدۀ بقية )جرم و گناه آن(اتھام  ً
 که بقول ًالسيف کميته مرکزی و ثالثا به شانۀ چند تا منصبدار جاسوس

نام ھای مستعار استخباراتی به "  با ١٩٧٣تواريش متروخين از 
داشته اند و بقول جنرال پيکوف که " ِاقامتگاه سفارت رفت و آمد 

 نيز که ارتش دست به يک کودتای دولتی ١٩٧٣در ماه ژوييه " اينان
در آن نقش سازنده ای " پرچم " و " خلق " زد افسران و درج داران 

    "ردند را ايفا ک
      
  "عثمان " نام مستعار  ايجنتی  /   دگروال عبدالقادر  –١
  "مامد " نام مستعار  /  ضابط سيد محمد گالب زوی – ٢
  "نيروز " نام مستعار  /  جگړن محمد رفيع – ٣
  /  جگړن محمد اسلم وطنجار – ٤
  / جگړن شيرجان مزدوريار – ٥
  / تورن امام الدين – ٦
  /سروری  جگړن اسدهللا -  ٧
  "فتح " نام مستعار /  عبدالصمد ازھر – ٨
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  / جگړن نبی عظيمی – ٩
  /سيد داود تړون ... .و

اسناد و تحقيقات بيان ميدارند که سی نفر اعضای سازمانده و متفکر 
جی آر يو شدۀ حزبی با چند تا منصبدار ) کم يا زياد(کميته مرکزی 

مستقر درسفارت مسؤوليت کودتای ثور را تحت نظارت اقامتگاه ِ 
 ، به عھده دارند،شوروی و مشاورين جی آر يو ی مستقر در بگرام

که تعداد آن بيشتر ر زادروز ھفتم ثور تا ھفدھم ثورکشتاردسته جمعی د
 مانند کشتار ھای بعدی بر گردن ھای خميدۀ ،از ده ھزار انسان است

  .  اينان تا قيامت آويزان خواھد ماند
    

 بودند که خط را از روی نوشتۀ چاپی افسران کودتاچی کسانی
خوانده نمی توانستند و لی فرمان شفاھی سقوط فيودليسم و استقرار 

 اينان که در تمام زندگی ،سوسياليسم را از منخرين بيرون کشيدند
 ، صفحه در بارۀ مکتب مارکسيزم  نخوانده بودندھفتحزبی خود شايد 

  .  اعالم نمودند ثور را به حيث زادروز ديکتاتوری خلقی ھفت
 به جمھوريت ،رھبری پرچم به حيث نوکران خانه زاد داؤدقسمتی از

نفوذ پرچم در . )١٣٥٧ - ١٣٥٢(سرداری چسپانده شده بودند 
رھبران مزدور ھميشه در ارگانھای دولتی آن زمان نشان ميدھد که 

 ،فيض محمد(فکر نابودی فزيکی مخالفين سياسی خود بوده اند
افتخار شکنجه و اعدام ميوند ...). پادشاه گل وفادار ،عبدالصمد ازھر

جوانان (و زندانی کردن برخی از رھبران اخوان السلمين .. .وال
موالنا بحرالدين باعث و حفيظ ( زندانی ساختن رھبران سفزا ،)مسلمان

.. . و برخی جنرال ھا و تکنوکرات ھا و عناصر چپ)...آھنگرپور
 شکنجه ھا . استبداد دربار تعلق ميگيرد پرچم ودولتیًمستقيما به شاخۀ 
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و دستگيری ھا آن تجارب مشق کوچکی بود که برخی از حزبی ھای 
حزب دموکراتيک خلق را بعد از کودتای ثور به سطح جنايتکاران 

 قدرت جويان پرچم در تبانی با چنگ بروت .داد" تکامل " حرفوی 
ايات عۀ ثور و جنچون فاج.  عقد کودتا می بندند،ھای پنج دورۀ تاريخی

حزب دموکراتيک خلق است پس اين حزبی جز تفکيک ناپذير ھويت 
 قابل بازخوانی ميماند که ،قصه ھنوز ھم بر مبنای نگرش ھای متفاوت

ًچرا و چگونه داؤد خان را به اشارۀ برژنف، مشترکا از پشت خنجر 

   ميزنند ؟
 فاجعۀ  يعنی يازده ماه و چارده روز پيش از١٩٧٧ سيزدھم اپريل 

 برژنف در جلسۀ مسکو با صدای آمرانه به داؤد خان اخطار ،ثور
  : ميدھد
طوری که اطالع داريد دشمنان ما ميخواھند ! آقای رييس جمھور " 

 بدين لحاظ عمال ،که در دوستی ما رخنه انداخته و آنرا خراب سازند
خود ھا را زير عنوان پيسکور و رضاکار و  وغيره به افغانستان 

ً ميدارند که آنھا زير عنوان کمک و ھمکاری اساسا در تخريب اعزام

 بايد حکومت افغانستان تمام اين .روابط ذات البينی ما ميکوشند
  .  "اشخاص را از افغانستان خارج کند 

   :جليل جميلی ترجمان حضوری داؤد از زبان داؤد ترجمه ميکند
  ! جاللتمأب برژنف " 

ما يک کشور مستقل و آزاد است  ا،افغانستان يک کشور غريب است
و به ھيچ کشوری اجازه نمی دھد که بنام کمک در امور داخلی اش 

 تعين سرنوشت افغانستان تنھا بدست ملت افغان بوده و تنھا .مداخله کند
    "مردم افغانستان حق دارند که درآن باره تصميم بگيرند 

  :   مينويسددرين باره بيشتر" سقوط افغانستان " عبدالصمد غوث در 
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  :برژنف" 
که بی طرفی و عدم تعھد افغانستان برای اتحاد شوروی مھم و برای 
پيشرفت صلح در آتيه اساسی است و اظھار اميدواری کرد که جنبش 

 پروژه ھای .عدم تعھد قربانی توطئه ھا و دسايس امپرياليسم نشود
شبرد سازمان ملل و پروژه ھای کمکی چندجانبه در افغانستان برای پي

    . "مقاصد امپرياليسم ھستند از افغانستان بيرون شود
  :داؤد خان" 

 ھرگز مورد ، آنچه ھمين حاال بوسيلۀ رھبر اتحاد شوروی گفته شد
 از نظر افغانھا اين اظھارات دخالت .قبول افغان ھا قرار نخواھد گرفت

 ما ھرگز اجازه نخواھيم داد که .صريح در امور داخلی افغانستان است
 اگر الزم باشد . ه ما ديکته کنيد که چگونه کشور خودرا اداره کنيمب

 آزادی خودرا حفظ ،فقير خواھيم ماند اما در عمل و تصميم گيری
   ".خواھيم کرد

جمھوريت درباری داود به علت پوسيدگی ساختاری در سراشيب 
 حضور ، عقب نگھداشتگی اقتصادی.ساده لوحی و سقوط نفس ميکشيد

 دور ماندن از انديشه ھای روشنگری و ،و تفکر سنتیغليظ فرھنگ 
 وابستگی به امکانات ، ساختار مستبدانه و بستۀ تک حزبی،مدرنيته
شيوع افسران شستشو شده در ، استخباراتی و سياسی روسی،تخنيکی

 به دربار و کابينه راه دادن جاسوسان حزب دموکراتيک ،حمام سويتيسم
 فعال شدن ،اب و مطبوعات بريده شدن گلوی آزادی احز،خلق

داود خان با .. .،استخبارات و زرادخانه ھاو چاکران بومی  ھمسايگان
تير اندازی بر ديگران و روبوسی با کی جی بی زادگان  بود که خنجر 

  .  قرمزين را برای فروبردن تا اعماق سينۀ خود آماده ساخت
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 يژوف سرنگونی سردار داوود را از موضع و دخالت .تواريش گ
 ،خارجيانی که سازندگان آيندۀ سوسياليسم  در افغانستان بشمار ميروند

  :مورد تأييد قرار می دھد
 )که ھنگام گرفتن ارگ رياست جمھوری کشته شد(تراژدی داود " 

از ديدگاه ما آن بود که او از ھمان آغاز دولتداری خود  نتوانست 
رد و تأثير موازنه ميان راستگرايان و چپروان در حکومت را نگھدا

را می " سازندگان آيندۀ سوسياليسم " خارجيانی را که در نظر و عمل 
  "  پرورانيده اند ارزيابی نمايد 

روسھا از دوران تزاريسم تا خروشچفيزم  در سدد تمھيد غدارانه 
برای اشغال افغانستان بوده اند و در دوران برژنف است که به اتکای 

وسی مشربانه و حساب ناشدۀ مزدوران بومی و به علت گرايش ر
 از فراز بالقوه ،مداخله و توطئه ی استعمار قرمز،جمھوريت سرداری

    .گی به نشيب بالفعل شدن پايين آمد
 قسمتی از بمھای توطئه ،ارونوا به حيث يک نويسندۀ ارشد روسی. م

 انفجار ،آلود ِ تاريخی را که در زير سيطرۀ داوود جابجا گشته بود
    :ميدھد
 افغانستان از بسياری ، شوروی–روند با توسعۀ مناسبات افغان ھم" 

از ميانۀ .. .اقدامات مسکو در زمينۀ سياست خارجی حمايت ميکرد
ناسيوناليسم مترقی "سالھای دھۀ ھفتاد رژيم ھرچه بيشتر به موقف 

رو می آورد و سياست خارجی کابل گواه خدشه ناپذير کابل " افغانی 
اشتراک اعضای حزب دموکراتيک .و بودندبه فاصله گيری از مسک

خلق افغانستان در حکومت نگرانی ھايی را در غرب و برخی از 
بعد .. .کشورھای آسيايی و پيش از ھمه در ايران شاھنشاھی برانگيخت
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 سياست خارجی افغانستان تغير خورد و ١٩٧٨از رخداد ھای اپريل 
  " ن می گرديد   مشی خارجی افغانستان در مسکو تعي٨٠در روند دھۀ 

 از پسويتۀ سيزدھم  ،آری برژنف و حزبش رويای ديرين تزاريسم را
 منتقل کرد ند و از ١٩٧٨ به اکتويتۀ بيست و ھفتم اپريل ١٩٧٧اپريل 
حدود چند ده نفر بوده )شايد( مليون  افغان سرافراز و آزاده  فقط ٢٠

حلقۀ + رھبری انتصاب شدۀحزب در کنفرانس وحدت (باشد 
رھبری غالمی و تباھی  که با قتل داوود و خانواده اش )رانمنصبدا

 دعوطلبانه اما ازخودبيگانه به گردن ، را با گردن ھای خمافغانستان
  .  انداخته اند

داود خان در روز ھای پسين زندگی ميفھميد که نوکران خانه 
زير پايش را خالی کرده اند اما به دليل خوی منقبض درباری و از ،زاد

 ،ستمی(دن و ضربت زدن به ھمۀ جريانات سياسی کشور دست دا
 نمی توانست به غريدن )... افغان ملتی، مساواتی، شعله يی،اخوانی

 مقايسۀ تطبيقی نرخ جنايت .حزب دموکراتيک خلق پاسخ درخور بدھد
 برای ادراک پھنای جنايات حزبی ميرساند که با )پيشاثور و پساثور(

" داود خان به حيث يک آدم ،وريتقبول کردن نظام استبدادی جمھ
حتا به دستگيری "  ناسيوناليست و ضد شکنجه و اعدام ،پرھيزگار

  : سرنگون کنندگان خود نيز عجله نمی کند
 ھدايت داد تا محمد داودخان به وفی هللا سميعی وزير عدليه" 

مطالعه کند که آيا از نگاه قانونی داليل کافی برای تعقيب سران حزب 
 وزير موصوف پس از يک ھفته مطالعۀ دقيق ، يا نهموجود است

گزارش داد که چنين داليل وجود دارد و رھبران مذکور سزاوار تعقيب 
  " می باشند 
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  طوفان چنگ بروت
  

 ٥٧سال بزودی به کودتای دستوری ٥٦کنفرانس دستوری سال 
 کنفرانس کليد توطيه برای . کنفرانس تختۀ خيز کودتاست.تبديل ميگردد

 کنفرانس تقابل اضطراری تره . کردن قفل انحراف دربار استباز
 کنفرانس فوران نا آگاھی از وجدان ملی .کانوف ھا با ماريدوف ھاست

 کنفرانس بيانگر نوعی از گذار .و دموکراسی ھای رنگارنگ است
 کنفرانس ديالوگ ذات البينی نيست .مجدد بسوی ازخودبيگانگی ھاست

  .  الستبل سالمی زدن به اوامر با
 کودتا ضحاکی است با شانۀ دو .کودتای ثور آتشفشان جنايت است

 کودتا قيام . کودتا شعور فروخته شده به رويای تزاريسم است،ماره
 کودتا انقالب .نظامی نيست بل نظامی ست که قيام را سرکوب ميکند

 – کودتا دوستی افغان .مردم نيست بل مردم را منقلب کردن است
  .   دشمنی افغان با استعمار شوروی استشوروی نيست بل

    
ستايی  نيست بل طغيان بی کودتا فقط طوفان چنگ بروت ھای رو

 کودتا سرود انجير نيست بل نغمۀ زنجير .ھم استبروتان اشرافی 
 کودتا روياندن آفتاب و زمزم و خوشبختی نيست بل پاشيدن .است

  .  مرمی و ناپالم و بدبختی است
    

  تر ھا نيستدانه دادن کبو
  بريدن گلو، صدا و قيچی کردن بال ھای کبوترھاست
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 شاه ولی ، کارمل، تره کی١٩٧٨ اپريل ٢٥مقامات دولتی به روز " 
و چند تن ديگر را دستگير کردند اما حزب خودرا خاطر جمع احساس 

 اپريل اقامتگاه از طريق تلگرام عاجل مرکز را ٢٦روز " " می کرد 
اد و پوزانوف سفير شوروی نيز از وضع به در جريان اوضاع قرار د

اعضای "  " دفتر سياسی حزب کمونست اتحاد شوروی اطالع داد 
ايجنت ( گالب زوی . اپريل کودتا را راه انداختند٢٧مخفی رھبری در 

 )"نيروز " ايجنت با نام مستعار ( و محمد رفيع )"مامد " با نام مستعار 
 فوق العاده يی که در شرف بی درنگ به اقامتگاه در مورد حوادث

    متروخين  "وقوع بود خبر دادند  
مامد بنمايندگی از شاخۀ خلق و نيروز بنمايندگی از شاخۀ پرچم  با 
اقامتگاه يعنی با کی جی بی مستقر در سفارت به ادامۀ تماس ھای 

 تماس گالبزوی و ،متداوم اينک برای اخذ دستور کودتا تماس ميگيرند
فاجعه نشان ميدھد که ھردو جناح حزب دموکراتيک رفيع در زادروز 

   .  سھم مساوی داشته اند،به لحاظ استخباراتی و دستور گيری
قسمتی از  ،اگر ميل داشته باشيم که متکی به اسناد قضاوت کنيم

 از ذخاير جنرال ھای ،داکومنت ھايی که از آرشيف کی جی بی
ذيانی بلند رتبه  از خاطرات ھ، از کندوی مشاورين ارشد،چارستاره

 نشانگر آنست که ھمۀ ،گان حزب دموکراتيک خلق بيرون گشته است
اعضای کميته مرکزی شايد عضو کی جی بی نبوده باشند و اما عده ای 

 با استفاده از مدد ،از آنھا برای تطبيق برنامه ھای استعماری روسھا
 ، ھم خودرا در باتالق رسوايی  و بربادی )جاسوسی(معاش مستمری 

 موزيم ھای ميخی و ھيروغليفی را ،انداختند و ھم صفوف حزب را
بکلی شرماندند، خود را در موزيم ھای متحرک در کنار تبر مفرغی و 

 صفوف را در ميانۀ ،فقرات ماموت به حيث آدمخوارگان نقاشی کردند
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 بدبختی ،برزخ گناه و اعتراف پرت کردندو خلق هللا را در جھيل خون
    .و تباھی سرازير

 ،عضو کی جی بی نبودن اعضای کميته مرکزی و منصبدارن ذيدخل
 چون رھبران ،برائتی مبنی بر رد اتھام و بيگناھی شان نمی باشد

سويتست کودتا و حاکميت ثوری ھمۀ شان از آغاز فاجعه تا سقوط به 
 مالک افغان بودن و وطنپرست ،ميکرده اندبودن و جالدی خود افتخار 

بودن شان بوده است، ھمۀ شان در زير پای بودن شان سويتيست 
 بطور يکسان آدمھای عاصی ،مشاورين استخباراتی و غير استخباراتی

 عضو کی جی بی بودن فقط به لحاظ ريشه شناسی ،را ذبح ميکرده اند
 مينواند بدرد محققين ،کنفرانس وحدت و فاجعۀ ثور و ششم جدی

 ، مامد،کاظم، شير، پوتوموک، ماريد، وگرنه بين تره کانوف.بخورد
که عضو کی جی بی بوده اند و در سفارت رفت ... فتح و نيروز،عثمان

ًو آمد داشته اند با بقيۀ رھبری و منصبداران قرمزچشم که احيانا اگر 

 در خلق  انديشۀجنايت و پراتيک خونين ،عضو کی جی بی نبوده اند
  .  تفاوت چندانی  ندارند

 حزب کمونست اتحاد شوروی بدون شعبۀ بين المللی کميته مرکزی" 
ًاطالع ساير اعضای کميته مرکزی ح د خ ا منظما به تره کی پول می 

 افغانی و ٣٠٠٠٠ به تره کی مبلغ ١٩٧٧ مارچ ١٥ به تاريخ .پرداخت
در " "  افغانی برايش داده شد ٣٠٢٤٠ می ھمان سال مبلغ ٢٥بتاريخ 

 افغانی ٤٠٠٠ برای شخص تره کی معاش مستمری ماھانه ١٩٦٥سال 
 ربل با مدد معاش مواد خوراکی از طرف اقامتگاه داده می ١٨٠معادل 

 ،رھبران جيره گير حزب بعد از کنفرانس وحدت  ميتروخين"  شد 
 اين غلط و .برای چپه کردن رژيم سردار لحظه شماری ميکردند

فريبنده خواھد بود اگر قبول کنيم که رھبران حزب ديمو بعد از آنکه 
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 به فکر کودتا و  براندازی رژيم می ، زندان نشين ميگردنددستگير و
 کودتا را قبل از ، رھبری حزب و مھره ھای ذيدخل کی جی بی.افتند

 ھنوز صدای فاتحانۀ تره کی .دستگيری رھبری برنامه ريزی کرده اند
پالن داشتيم که  " :در ميان ھورا ھای متقاطع بگوش تاريخ نعره ميکشد

 صديق فرھنگ نيز درين ."بوزه سرنگون نماييم داود را در فصل خر
 قصه ،زمينه از زبان تره کانوف که در بيانيه ای دھن باز کرده بود

   :ميکند
براساس نقشۀ اولی قرار بود کودتا در ماه اسد صورت بگيرد اما " 

اين ھم فيصله شده بود که اگر رھبران حزب پيش از تاريخ مذکور 
ی بايد پس از گرفتن دستور عمليات بدون  وابستگان نظام،گرفتار شوند

  .  "توقف دست بکار شوند 
کودتای ثور در زادروز خود با کشتار دسته جمعی زن و مرد دربار 

 بخاطر تقسيم ،و اعضای کابينه آغاز ميگردد و بدون تأمل انسانی
 جاسوسی و ، جناح زدايی، باندبازی، ساديسم، خودخواھی،چوکی

در فردای خود  به اقيانوس ...،ط به سويتيسم شيفتگی مفر،مزدور منشی
 مسؤليت خون ھای ،مسؤليت خون ھای ابتدائی ،خون منتھی ميگردد

سه چار ماه اول کودتا به عھدۀ اعضای سی نفرۀ کميته مرکزی و 
  .   و فرماندھان ذيدخل استخباراتی ونظامی است)خلق و پرچم(کابينه 

س از  تمھيد غدارانه حاال روشن گشته است که کی جی بی بزودی پ
 مير اکبر خيبر رقيب ،و ادغام عجوالنه و نمايشی خلق و پرچم

 ،سرسخت ببرک را شايد به دليل گرايش به مسامحه و ھمکاری با داؤد
" کارمل و کی جی بی خيبر را ترور کردند " از ميدان برميدارد 

امين مسؤل قتل خيبر  ").... نگاھی به تاريخ حزب،قدوس غوربندی(
جمھوريت  سرداری با وزير دفاع ) ١٩٨٠حقيقت انقالب ثور (" ت اس
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ُگنکس و وزير داخلۀ لولو و استخبارات شاريده  تا از جا تکان بخورد ،َ
و ميلۀ توپخانه ھا و تانکھا ی گريس بند را بسوی حزب دموکراتيک 
چرخ بدھد که ھمان توپخانه ھا و بمھا و تانکھا بسوی سينۀ خوشباور و 

   . سردار سرازير شدندخواب آلود 
مقاومت و " ثور بوجود آورده شد و رھبران حزب که فرمان 

  ٢٨ًرا قبال در اجالس رھبری در شام .. " .راھپيمايی و نمايش نيرو و
 و ھنوز بعد از آنکه برخی از رھبری ، صادر کرده بودند١٣٥٧حمل 

سوار بر ميله ھای زره پوش به سالون راديو تلويزيون اطراق می 
که آتشفشان مخاصمت و شانه جنگی را نيز ھويدا کردند و ،رمودندف

 ، اعالميه خوانی، روس چسپانی، نفر اول بودن،بخاطر تقسيم قدرت
به جان ھم .. . افسر پرانی، بروت نمايی،داؤد زدايی، مخالف کشی

  .  افتيدند
   چارده سال تالش برای فتح و گلريزی

   چارده سال ھورا
  دهچارده سال خون بر جا

  فتح دربار
  فسخ آزادی

  چارده سال نوش 
  چارده سال نيش

  چارده سال غالمی و شکنجه و خونريزی
  

 روسھا ميخواھند که خلقی ھا را در ،از آغازين روزھای اپريل
مسخره ساخته و زمينۀ يورش نظامی خودرا در ،امواج خون مردم

 کی جی بی از ھمان ،وجود مھره ھای دست آموز پرچمی عملی کنند
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را زير .. .، شکنجه، دستگيری،غاز کودتا تالش ميکند تا کشتارآ
کنترول گرفته و دگرانديشان و مردم  عاصی افغانستان را سازمانيافته 

  .  سرکوب و از سر راه بردارد
برای مردم افغانستان و محققين آزاد روشن است که حزب 

 در مقايسه با ،دموکراتيک خلق با چارده سال دبدبه و خونريزی
 يکی از باالترين گراف ھای جنايت و خيانت را ،ريکارد جنايات حزبی

 چماقداران و شکنجه گران  .ثبت تاريخ قرن بيستم افغانستان کرده است
چارده سال تمام يک اينچ از مقولۀ )ايدولوگ ھا و اقامتی ھا( ،ساديست

مرحلۀ نوين و  " ،"برگشت ناپذر  " ،"ظفرنمون " " انقالب ثور " 
پايين نيامدند و اينک " اشرار  " ،"شوروی -دوستی افغان " ، "تکاملی

" که تاج و قالدۀ سويتيسم و خاديسم از دست رفته است، مقوالت  
بوسيلۀ .. ."سويتيسم " و " اشرار " و " جدی " و " ثور  " ،"انقالب 

جای انقالب را .. .مفھوم زدايی ميگردند،سازماندھندگان کودتا و اشغال
 جای شش جدی را اشغال و ، اشرار را برادران تنظيمی جای،کودتا
 اما سؤال درين است که شما بخاطر استعمال غلط ھر ، ميگيرد،تجاوز

    مقوله، ميدانيد که ميليون ھا ليتر خون انسان را به زمين ريخته ايد ؟
 شما آقايان خانمھا ميدانيد که با واژه ھا چه کرده ايد ؟؟  با زبان و 

 کار ،ده ايد ؟ از واژه ھا آنچه را که خود عالقه داشته ايدانديشه چی کر
 مگر واقفيد که شما ،زبان به تعبير ھايدگر خانۀ ھستی است! .کشيده ايد

 جھالت و ،اين خانه را چشم بسته انفجار داده ايد؟شما ناخودآگاھی
بلھوسی خودرا به آن معيار ات و مالک ھايی تبديل کرديده ايد که 

    !.دن ديگران و ھمه چيز بودن خود تان شده استمنجر به صفر ش
اردو و "  از ،..".ياداشتھای سياسی" تا " ظھور و زوال " از کتاب 

شبھای " از  " نگاھی بتاريخ حزب دموکراتيک خلق " تا " سياست
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" تا  " دشنه ھای سرخ " از " کرباس پوشان برھنه پا " تا " کابل 
" تا " ات الکترونيک و علنی  نشري" از  "نوشته ھای سرخ روسھا 

بعد از قتل دوميليون انسان بيگناه بعد از مفھوم ... ."بايگان ھای مخفی 
زدايی خود از دگرگون کردن معانی  واژه ھا استفاده صورت گرفته 

    .است
حاال که برخی از نويسندگان حزبی و تواريشی به اين باور رسيده 

بوده و " قيام نظامی" کودتا و اند که ھفتم ثور انقالب نبوده بل يک 
زادروز شش جدی مرحلۀ تکاملی ثور نبوده بلکه روز اشغال و 

دستھای سپيد تواريش ھا ھالۀ ،مستعمره شدن افغانستان بوده است
با توجه .(نورانی نبوده بل حلقه ای برای خفه کردن گلو ھا بوده است

ًفا  استحالۀ صر)به مصاحبۀ مخفيانۀ ماريد با ژورنالست روسی

واژگانی چی فايده ای دارد؟ فايده وقتی خواھد داشت که جانيان حزبی 
ًحقايق را در سيمای واقعيت ھای زنده به انقياد زبان درآورند که اصال 

 ھمانگونه که ديروز با نگارش يک فرمان خانۀ .تا ھنوز درنياورده اند
 ھستی را فرو ميغلتاندند امروز نيز با نگارش کتيبه ھای خاطراتی

  .  جنايات حزبی را بطرز دگر مضاعف ميسازند
ھنوز جای اميد باقی است که قلم بدستان جوانی از روی خاکسترھای 
خونين حزب دموکراتيک خلق برخيزد  و مانند منتقدينی که دربرابر 

 کردار حزب را دوباره . ايستاد شوند،وضعيت و تاريخ می ايستند
ھای حزبی را اوراقگری خوانی کنند و متون پنھانی و علنی جناح

اين صدای کيست که نعره اش از زير علف ھای صحرايی .  نمايند
شنيده می شود، اين صدای شھيدانی ست که چيغ ھای نازنين شان در 

! قمچين بدستان !  مستمری گيران .صدای شليک و رگبار گم گشته بود
 يک شما به حال بياييد که تحول فکری شما! شکنجه گران ! اعدامچيان 
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حرکت ادبی نيست بل پرش خونباريست که با اين سادگی استحاله نمی 
اين انقالب نبوده بلکه " کند، کافی نيست که از شرم زمان بگويی که 

پرسش اصلی اين است که چرا زير نام " ! کودتا يا قيام نظامی بوده 
 زنده زنده" ضد انقالب "  دوميليون انسان را بنام ،"انقالب  " دفاع از 

بگور کرديد ؟ واژه ھا را می توان دالسا کرد و اما با گورھای دسته 
جمعی چی نوع برخورد ميکنيد ؟ با سکوت جسمانی تان ميتوانيد کنار 
بياييد اما با خاموشی وجدانی تان چی خواھيد کرد ؟ با مرگ جسمانی و 

 اما با زنده ،فکری تان می توانيد به پوسيدگی ِ فراموش شده تبديل شويد
ماندن و فراموش نشدن حافظۀ تاريخی و اسکليت ھای نعره زن گورھا 

    چه خواھی کرد ؟
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  زادروز فاجعه
    
 کميتۀ مرکزی حزب زير نام شورای ١٣٥٧در شامگاه ھفتم ثور   

  :  انقالبی نظامی اعالم کرد
ھموطنان گرامی برای اولين بار در تاريخ افغانستان آخرين بقايای "

 ظلم، استبداد و قدرت فاميل خاندان نادر خان سفاک خاتمه يافت سلطنت
قدرت دولت به . و تمام قدرت دولت بدست خلق افغانستان قرار گرفت

   .اختيار عام و تام شورای انقالب و عسکريست
دولت ولسی شما که در دست شورای انقالب قرار دارد، به اطالع  
 از ھدايات و مقررات رساند که ھر عنصر ضد انقالبی بخواھدمی

شورای انقالبی سرپيچد به زودترين فرصت به مراکز نظامی انقالبی 
     "سپرده خواھد شد

 ، سالنامۀ افغانستان١٣۵٧ثور   
اين بيانيۀ اضطراری که بوسيلۀ بيروی سياسی در تاالر تلويزيون 

 – بيانگر موضعگيری روشن اما شتابندۀ خلقی ،نوشته شده است
 اين اعتراف سھمگينی است .و حذف دگرانديشان استپرچمی در قلمر

 تفکر اوليۀ  جنايات حزبی را به نحو  غافلگير کننده ای ،که می تواند
  .  به بيان آورد

ھر عنصر ضد انقالبی بخواھد از ھدايات و مقررات شورای " 
 " انقالبی سر پيچد بزودترين فرصت به مراکز نظامی انقالبی سپرده

ش بوجود می آيد که از بيانيه نويسان پرسيده شود اينک پرس. می شود
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 شما ھر کسی که از ھدايات و مقررات شورای ،که چرا و به کدام حق
انقالبی سرپيچی کند  به مراکز آدم سوزی سپرده می شود ؟ شما چندتا 

از خود پرسيده ايد که ،مزد بگير سفارت و چندتا چنگ بروت نمايشی
     افغان اخطار مرگ صادر ميکنيد؟ ميليون٢٠کی ھا ھستيد که به 

 ھداياتاز،سلطنت ظاھرخانیکه درزمان )حزب دموکراتيک خلق(شما
 ، دربار سرپيچی کرديد و برای سرنگونی آن فعاليت نموديدمقرراتو 

     کشتار و ضبط احواالت سپرده شديد؟مراکزمگر در 
 از ھدايات و مقررات ،مگر شما که در دوران جمھوريت داؤدی

 ميکرديد می باييست به مراکز کشتار سپرده می شديد ؟ مگر سرپيچی
ھزاران ھزار روشنفکر اين وطن که مرگ بر سلطنت و مرگ بر 
سردار ديوانه ميگفتند بايد به مراکز آدمسوزی سپرده می شدند ؟ شما 
به حيث آدمھايی که ادعای مبارزه عليه استبداد را داشتيد چرا بعد از 

ارت را به شکنجه گاه اگسا و خاد تبديل  صد،تسخير ارگ و صدارت
کرديد ؟؟؟ چرا برخالف ادعا ھای ھومانستی  و سوسياليستی تان به آن 
نوع استبداد و انگيزسيون و کشتاری دست زديد که ظاھر و داؤد چی 

   که سلطان حسين جھانسوز از شنيدن آن در گور ميلرزد ؟
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ملگری متروخين گوش  چاره ای نيست مگر گاھی به نقدينه ھای 
  : خوابانيد
 ميليون ربل طال برای کارھای ٢٠ مبلغ ١٩٧٩در جنوری   " 

 ٢٥٠ مبلغ ١٩٨١در سال .." ."استخباراتی اگسا به امين داده شد 
    "ميليون روبل طال بخاطر معاشات اعضای خاد انتقال گرديد 

 پروفيسور داويدوف مشاور در کميتۀ مرکزی حزب دموکراتيک 
  :  مينگارد" جنگ در افغانستان " غانستان در کتاب خلق اف
ميکوشيديم رھبران افغان به ويژه امين را مصرانه به ناروايی " 

 مگر ،ِبرپايی ديکتاتوری پرولتاريا از طريق اعمال زور قانع سازيم
به نابودسازی . سوگمندانه اين گونه گفتگو ھا بی نتيجه پايان ميافتند

مواردی ھم بودند بزرگان کدام قبيله .مه ميدادندريش سفيدان و مالھا ادا
" به کابل دعوت ميکردند و با رسيدن " ديدار مھمی " را به خاطر 

 شيادانه و با ستمگری قرون وسطايی دستور تير ،به کابل" مھمانان 
    "باران آنان را بدون دادگاه و بازجويی ميدادند 

  وای
  چرا ننالد دل نگريد چشم

 )١٣٥٧( تا فاجعۀ ثور )١٣٤٣( پرچمی –قی از تأسيس حزب خل
 اگر از شما آقايان و خانمھا پرسيده ،حدود چھارده سال را احتوا می کند

نه سلطنت و نه ،شود که درين چھارده سال که مخالف رژيمھا بوديد
 به جرم سرپيچی از ،جمھوريت، شما را به جرم انديشه و مبارزۀ تان

ا که به زندان نينداخته و اعدام   نه تنھ،رژيم ھاھدايات و مقررات 
 ، که در برخی از مقاطع شما از ھدايات و مقررات،نکرده اند

  .  جاسوسانه و موزيانه  استفاده ھم کرده ايد
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کارکرد جنايی حزب با ھيچ رژيمی در قرن بيستم افغانستان قابل 
 فقط می ، خشونت گسترده نشان ميدھد که آقايان و خانمھا،مقايسه نيست

ند نظير خودرا در مغاک ھای اساطير مصری و بابلی و تخته توان
 نه در ميان آدمھای ،سنگ ھای وحشی دامنه ھای المپ جستجو فرمايند

  .  مدرن قرن بيستمی و بيست و يکمی
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   انفجاری ِدھم

  
 رھبران سياسی کودتا و رھبران نظامی ١٣٥٧در جلسۀ دھم ثور 

شانه به شانه و گوش ،چوکی و احراز مقامات کليدیکودتا برای تقسيم 
 اجالس را به ميدان شاخ جنگی تبديل می سازند، آتش چانه ،به گوش

 چون کارمل و تره کی ،زنی بين جناح خلق و پرچم  افتضاحی ميگردد
فقط اعتبار برژنفی و اقامتگاھی " سند کنفرانس وحدت " ميفھميدند که 

تی آن قبل از کودتای ثور باطل گشته  تشکيال–دارد و اعتبار سياسی 
  .  است

 ،ِخالصه که مبارزه برای تقسيم قدرت دولت" در نشست دھم ثور 
، سنگ تھداب  در پايان گفتگوھای طوالنی،قريب يک روز ادامه يافت

فضای عدم اعتماد در" فغانستانجمھوری دموکراتيک ا"وخشت نخستين
  )  ظھور و زوال( "توسط معماران ناکرده کار قيام نھاده شد 

 با مداخلۀ ، بين ھردو جناح، چوکی ھای کابينه،در مناقشۀ دھم ثور
   : تقسيم ميگردد،صريح روسھا در مراعات موازنه

  
  .... رييس جمھور و صدراعظم  و)ديدوف( نورمحمد تره کی – ١
 معاون رييس جمھور و معاون )ماريد( ببرک کارمل – ٢

  ...صدراعظم و
  .... معاون صدراعظم و  وزير خارجه و)کاظم(ن  حفيظ هللا امي– ٣
    وزير دفاع)عثمان( عبدالقادر – ٤
 معاون صدراعظم و وزير )تورپيکی( محمد اسلم وطنجار – ٥

  مخابرات
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   نوراحمد نور وزير داخله– ٦
   سلطان علی کشتمند وزير پالن– ٧
   دستگير پنجشيری وزير تعليم و تربيه– ٨
  ر امور اجتماعی اناھيتا راتب زاد وزي– ٩
   صالح محمد زيری وزير زراعت– ١٠
   سليمان اليق وزير راديو تلويزيون– ١١
   شاه ولی وزير صحت عامه– ١٢
   بارق شفيعی وزير اطالعات و کلتور– ١٣
   عبدالحکيم شرعی وزير عدليه و لوی څارنوال– ١٤
   محمد رفيع وزير فوايد عامه– ١٥
   عبدالکريم ميثاق وزير ماليه– ١٦
   قدوس غوربندی وزير تجارت– ١٧
   نظام الدين تھذيب وزير امور سرحدات و قبايل– ١٨
   اسماعيل دانش وزير معادن و صنايع– ١٩
   منصور ھاشمی وزير آب و برق – ٢٠
   محمود سوما وزير تحصيالت عالی– ٢١
  )چند روز بعد(  اسدهللا سروری  رييس اگسا – ٢٢
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ست که به طريق ففتی ففتی و دستور اين اولين کابينۀ دولت مزدور ا
 تا شامگاه اين .حزب کمونست شوروی و اقامتگاه به ساختار رسيد
خانوادۀ داوود و (روز و شامگاه فردا صدھا انسان با خانواده ھای خود 

دستگير و بوسيلۀ ،به اشارۀ فراعنۀ سرخ)برخی از اعضای کابينه و
  .  ه استمحکمۀ صحرايی شد" افسران انقالبی " انگشتان 

    
 بی ، اعدام بدون محکمه، شکنجه، دستگيری،و اما مسؤليت کشتار
از ايجاد .. . آواره سازی، قتل ھای دسته جمعی،حرمتی در برابر مردم

حکومت و شورای انقالبی طی ماھای اوليه به عھدۀ رھبری سه 
  ساختارنيست؟

   کميتۀ مرکزی حزب– ١
   کابينه حزبی– ٢
   شورای انقالبی حزبی– ٣

رھبری ھر سه نھاد متذکره به شيوۀ تک حزبی و برھم و درھم 
رھبری ميگردد و به ھمين خاطر است که يک عضو کميتۀ مرکزی ھم 

 يک عضو بيروی سياسی ھم .وزير است و ھم عضو شورای انقالبی
 يک .وزير را سيلی ميزند و ھم شورای انقالبی را بسوی تمکين ميراند

پيش ميبرد ھم خبر گير لست اعدام در وزير خارجه ھم ديپلماسی را 
 يک تواريش اقامتگاھی و يک مشاور ارشد .اگسا و  کام و خاد است

ھم رييس دولت را با چشم کشی دالسا ميکند و ھم معاون نازنينش را 
  .  گوشمالی ميدھد

در ماه عسل کودتا بود که ساختار دولت جديدالتأسيس به نفع کودتا 
ُدد، تمامی پست ھای برجستۀ دولتی چيان بطور مطلق حزبی ميگر

 صدارت و وزارت و .بوسيلۀ حزبی ھای غير مسلکی اشغال ميگردد
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 که رياست و مديريت و آمريت شعبات را نيز می ،معينيت که خير
 زير نام ، تمام متخصصين و تحصيل يافتگان پوھنتونھای غرب،قاپند

ردندو  خوشبخت ھای شان خانه نشين ميگ،خدمتگذاران امپرياليسم
.. . آمران، معينان، رؤسا، ھمۀ مديران.بدبخت ھای شان گور نشين

 به جرم غير حزبی بودن از مقامات ،خالصه مسلکی ھای درجه يک
 در اردو و پوليس نيز با ھمين مالکھا و معيارات .دولتی پايين ميغلتند

  .  به تسويۀ حساب و تنزيل مقامات دستبرد مينمايند
 اپريل صالح زيری نمايندۀ ٢٨ر روز  بعد از ظھ٤:٣٠ساعت " 

شخصی تره کی به سفارت شوروی رفت تا ارتباط برقرار سازد و 
 .داد که شورای انقالبی کنترول تمام اوضاع را در دست داردگزارش

در ھمان روز امين با يک افسر عملياتی مالقات کرده و از وی مشوره 
يويی به مردم را به خواست که آيا تره کی منشی کميتۀ مرکزی پيام راد

 آيا از نام حزب ، اپريل٣٠ اپريل پخش نمايد يا در صبحگاه ٢٩روز 
ً و آيا صرفا رييس ،ًصحبت  کند يا صرفا از نام شورای انقالبی نظامی

    ميتروخين"  دولت اعالم شود يا در عين زمان منشی عمومی حزب  
د که ماريد زمانی رييس دولت و صدراعظم شدن ديدوف را می پذير

 بسيار ،ُ دوباره مھر ميکند،تواريش اقامتگاه شانه اش را برسم غالمی
اين پرچمی ھابود که " خنده آور است که خلقی ھا معصومانه ميگويند 

غافل از اينکه در بازی " عضو کی جی بی و مزدور شوروی ھا بودند 
 ديدوف قبل از ماريد قالدۀ کی جی بی را به گردن ،ھای محرمانه

 و معاش مستمری اش کمی بيشتر از رقيب اشرافی اش  بوده انداخته
  .  است

 که کدام ، پرچمی ھا نيست–حاال بحث روی چانه زنی ھای خلقی 
وابستگی وجنايت کرده اند  بحث برين است که " چه مقدار " شان 
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حاکميت "خلقی ھا دسپاک اوليۀ استراتژی روسھا شدند و در تداوم 
را " رفقای اشرافی "  خون آفريدند که خود آنقدر دشمنی و" خلقی 

  .  ُمجبور به ايستاد شدن يک مشاور بر پشت فی پرچمی ساختند
    
بيانيۀ راديويی به مردم ايراد " کاظم " حفيظ هللا امين نام مستعار " 

کرد ولی بنابر داليل تکتيکی در مورد نقش رھبری حزب و سھم آن در 
  "دسيسۀ کودتا چيزی نگفت 

  اسناد  بايگان ارشد                                                             
  :و اما

در سه و نيم چھار ماه اول کودتا مسؤليت رسمی تمام جنايات به 
جندتا والی و چند تا +  نفر وزير ٢٢+  نفر کميتۀ مرکزی ٣٠عھدۀ 

و شورای انقالبی ميباشد که شامل .. .منشی حزبی و چند تا اگسايی
 و ھيچ پرچمی بلند رتبه  ای نمی تواند .ناح خلق و جناح پرچم استج

 الاقل از لست چھارده ھزار ،دست خونين خودرا زير نام جنايات خلقی
 ھزار ٢٥بقول صديق فرھنگ به اضافۀ حدود  (اعدامی رسميت يافته 
 ھزار شھيد در قيام چنداول و ھزاران ١٠ حدود  ،شھيد در قيام ھرات

 بيرون ،که در چار ماه اول صورت گرفته است) ديگراعدامی گمنام
در " مستقالنه "  پرچمی ھا عالوه بر دوازده سال جنايت .بکشند

  . ساماندھی کودتا و آدمکشی ھای ربع اول فاجعۀ ثور فعاالنه سھيم اند
 تعريف و ساختار حقوقی جنايت دگرگون ،در بحث جنايت حزبی

" يگری سرايت نمی کند جرم عملی است شخصی که به د" ميگردد 
 رسمی و فکری ، سازمانيافته،جرم عملی است حزبی" جای خودرا به 

متھم  ، درين تعريف و ساختار مھره ھای کليدی حزب و دولت.ميدھد" 
  .  درجه يک به حساب می آيندو مظنون 
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 در آخور ھای باال ، نفری که در چھار ماه اول کودتا١٠٠ًمثال 
 اين . بايد حساب خونھا را پس بدھند،ه اندمصروف خردوانی قدرت بود

بدان معنا نيست که اگر رده ھای پايين حزبی و دولتی جنايت کرده 
 ھدف . قابل بازخواست و تسويۀ حساب نمی باشند)که کرده اند(باشند،

ًاين است که اگر مھره ھای کليدی با وجودی که مستقيما شکنجه نکرده 

  .  ازھم متھم درجه يک پنداشته می شوند ب،باشند و به رگبار نبسته باشند
 جنايت حزبی ،جنايت حزبی از حرکت دستھا و پايھا منشاء نميگيرد

 جنايت حزبی در .بر می خيزدتفکر جنايت و سازماندھی جنايت از 
نخست بوسيلۀ  کميتۀ مرکزی تيوريزه شده و بوسيلۀ دولت ِ حزبی به 

مکتوب و فرمان (ار  جنايت حزبی در نوشت.منصۀ عمل آورده می شود
و اعالميه و بيانيه و استعالم که خوشبختانه کی جی بی برخی از اين 
مکتوب ھای محرم را به امضای جانيان افشا کرده است و ھمچنان 

..) .وجود بيش از پنجاه ھزار پارچۀ ابالغ محکمۀ اختصاصی انقالبی
ه ً جنايت حزبی خاصتا در جلسات نھاد ھای حزبی بويژ.شکل ميگيرد

   . بيروی سياسی و جلسات کميتۀ مرکزی به تصميم ميرسد
ضد انقالب و " به قول ديدوف و ماريد اين دو مزدور مستمری گير 

که در نوشته ھا و اعالميه " مخالفين شوروی را از صحنه برداريم 
 اين مخالفين کی ھا بودند .ھای روز ھای اول کودتا مستانه غوغا شد

اين مخالفين چرا بايد نابود می شدند؟ بعد از ده که بايد منھدم ميشدند ؟،
روز چرا ده ھزار زندانی بوجود می آيد ؟ اين مخالفين که تا ھنوز 
دست به سالح نبرده بودند چرا اسير جنگی شمرده می شدند ؟ اين 
مخالفين چه گناھی داشتند که دستگير و اعدام صحرايی می شدند ؟ 

 که اين مخالفين کيھا بوده اند که حاال برای نسل جوانتر معرفی ميکنم
جوغه جوغه .. .به جرم سابقۀ سياسی و نه گفتن به کودتا و اشغال
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اعالميه ھای  بخش بندی و بازتاب اين مخالفين در ،تيرباران گشته اند
 ،فرمانھای دولتی ،بيانيه ھا و ھورا ھای خيابانی ،اضطراری

مصاحبه ھای  ،مقاله ھای جرايد ،دساتير و تزس ھای حزبی،تصاميم
  :    اينگونه معرفی می شد،مصنوعی و فرمايشی

  
  )ستم ملی+ افغان ملت ( ، ناسيوناليست ھای تنگ نظر-  ١
  ..).ولسی ملتی+ شعله يی ( ،  افراطيون چپ-  ٢
  )ھمۀ جريانات و احزاب اسالمی (، اخوان الشياطين-  ٣
  )غورځنگی ھا+ سلطنت طلبان ( ، آل يحيی-  ٤
  )متخصصين+صدای عوامی + مساوات(رياليزمجيره خواران امپ-٥
    استادان سرعيات و تکايا ومال ھای منابر و ( روحانيون مرتجع – ٦

  )مدارس دينی
  )کسانی که به مقاومت می پيوستند( افسران و سربازان خاين – ٧
   ، فيودل ھا و سرمايداران دالل-٨
محصلين اعتراضی و مظاھراتی ضد دولت  متعلمين و– ٩

  نده دستنشا
   ضد اشغال قيام کنندگان ضدکودتا و(خورده  مردم فريب – ١٠

  )شوروی
 ،از لست مخالفين پيداست که حزب دموکراتيک خلق به استثنای خود

اين يک " مخالفين را منھدم کنيد "ھيچ کس ديگری را تحمل نداشت  
 ، آخ.تز موجز بود که از حنجرۀ نخستين پيام راديويی بيرون ريخته شد

 به چی ، از سر نادانی يک حزب مزدور،بيق اين سه واژهکه تط
 يک نامۀ ، يک مکتوب چندسطری.درياھای خونينی که منتھی نگرديد

 يک اشارۀ چشم از جانب کميته مرکزی يا ، يک تيلفون کوتاه،نازک
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 از کشته ھا پشته ھا ،وزرا يا شورای انقالبی يا اقامتگاه و مشاورين
ی ھا و خادی ھا اسناد و شواھد را از  کام، اگر اگسايی ھا.آراست

وزير (الماری ھا بيرون کردند و سوختاندند و با کشتن امثال يعقوبی 
 خواستند که رد پای جنايت را گم نمايند اينک چيزھايی )امنيت دولتی

تکاندھنده ای از انبان ارشد کی جی بی بيرون ميريزد که خواندن آن 
  :انسان را دچار وحشت می سازد

مشوره " عثمان "  می  عبدالقادر وزير دفاع  نام مستعار ٦ز  رو"  
 شمار چنين ،خواست که با آنھمه اشخاص که دستگير شده بودند چه کند

 زندان ھا انباشته ،اشخاص اکنون به اضافه از ده ھزار تن می رسيد
  . " شده بودند و شمار زندانيان در حال افزايش بودند

   
 توجه کنيد ،) می٦ اپريل تا ٢٧از (ی ثور يعنی ده روز بعد از کودتا

ده  بيشتر از ، حزب دموکراتيک خلق،فقط ده روز بعد از کودتای ثور
 کاری که در .مخالف خودرا اسير گرفته و به زندان انداخته استھزار 

 ،دولت حبيب هللا خان( در شش رژيم ١٩٧٨ تا ١٩٠٠تمامت فاصلۀ  
ت نادر خان، دولت ظاھر خان و  دول، دولت حبيب هللا خان،دولت امانی

 در روز . با اين جنون و عصبيت انجام نيافته است)دولت سردار داوود
سياسی و "ھای نخستين کودتا بوده که فرمان دستگيری ھمۀ مخالفين 

 اين ھزاران نفر از مخالفين سياسی و .صادر گشته است" طبقاتی 
  .  يردنام ميگجنايت حزبی طبقاتی را دستگير کردن است،که 

    
را "سياسی و طبقاتی "جنايت حزبی يعنی مخالفين ،و درين بينش
 شکنجه کردن و ، به زندان انداختن، دستگير کردن،بطور سازمانيافته
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 جنايت حزبی صادر کردن فرمان زير نام کميته ،اعدام کردن است
  .   برای ويران کردن جغرافيا و تاريخ کشور است،مرکزی

    
    

  ونپلچرخی و پوليگ
با آويختن لست " کاظم " حاال معلوم ميگردد که حفيظ هللا امين 

 چقدر کوشيده است )١٣٥٨ميزان (چھارده يا دوازده ھزار اعدامی 
 ده ھزار زندانی در ده روز خيلی تکان .جنايات را کوچک نشان بدھد

 نا گفته نماند که .دھنده و خيلی خيلی  غير انسانی و فرا ھيتلريست
بر ) حزب دموکراتيک خلق(الدان تاريخ معاصرھجوم اوليۀ ج

شخصيت ھايی صورت گرفت که گل ھای سر سبد سازمانھا و گروه 
 ھر .ھا وشخصيت ھای مستقل و پيشه ھا و طبقات اجتماعی بوده اند

 دانشمند مطرح و ، متنفذ، متخصص، روحانی،کدام شان سياستمدار
   .ميرفته است سرمايه دار کشور بشمار ، زميندار،ھنرمند،سرشناس

خاد به يک نيروی واقعی رزم و مبارزه عليه دشمنان انقالب ثور " 
  ١٩٨٢ اسناد حزبی –کارمل  "و دشمنان شوروی مبدل گشته است 
 بخاطر آستان بوسی )خلق+ پرچم (روشن ميگردد که حزب مزدور 

و بردگی به شوروی حاضر بوده تا ميليون ھا افغان آزاده را در مذبح 
 ميليون بکار ٢٠برای ما "(سی در پای سويتيزم سر ببرد استعمار رو

و قتی که در . )"نيست يک ميليون نفر کافيست مگر که سويتست باشند
ُ پر از ، تاکوی ھا و اتاقھای مخفی و علنی ادارات،ده روز اول کودتا
 کودتاچی حرفوی و جاسوس سنتی کی جی بی ،زندانی ميگردد

اقامتگاه سفارت طالب سفارش عاجل  چرا از )"عثمان " عبدالقادر (
  : نشود
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اندروپوف و آندری گروميکو مسآله را در دفتر سياسی مطرح " 
تورن جنرال (کردند و دفتر سياسی يک عضو کی جی بی 

که با قادر ارتباط طوالنی داشت در ارتباط به توقيف شدگان )گوريلوف
  " و رياست عمومی اگسا تأسيس شد... به کابل فرستاده شد

    
عثمان سالھاست که بعد از  انفجار  اتنکی حزب / جنرال عبدالقادر 

 در بارۀ کودتای ثور با تکبر و خودنمايی مصاحبه می )١٩٩٢اپريل (
دھد درين معرکه ھا تالش ميکند که رد پای جنايات قرمزين را 

ُ جاسوس سنتی ھيچگاھی از پر و . بی تاريخ و گم گشته نمايد،مخدوش
ھا حتا بطور انتزاعی و عام نيز حرف نميزند و چانس خالی کردن زندان

    :پرده برداشتن از ماجرای ننگين را به جنرال پيکوف حواله می کند
    
ُ پر از زندانيانی گرديد که در – پلچرخی –بزرگترين زندان کشور " 

  .  "بيشتر موارد انسانھای بيگناه بودند 
ظ سياسی و تيوريک به لحا،منصبداران فاجعه آفرين خلقی و پرچمی

 فقط ، در دنيای فھم و فھميدن،بوده اندبطور وحشتناکی بيسواد 
 اينان ،که تيغ و قمچين و گلوله را چگونه استعمال نمايند" ميفھميدند "

که نه سوسياليسم تخيلی سن سيمون را خوانده بودند و نه سوسياليسم 
انگی ازخود بيگ( با تمامت جھل و کشش ،علمی فريدريش انگلس را

را برای استقرار " ديکتاتوری سرخ خلقی " ميخواستند تا )مرکب
 شيوۀ ،سوسياليسم در جامعه ای تطبيق نمايند که ساختار سنتی خانخانی

توليد و فرھنگ پيشا فيودليته يی  را نيز در خود بطور نمايانی انباشته 
  .  داشت
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ان ِ جنرال قادر  که پشتارۀ  سرنگونی داوود را مانند بز بالگرد
 و گمان ميکرد که به ، از شانه ای به شانه ای دگر می انداخت،کودتا

 پدر کودتا و عضو ،علت جاسوس سنتی بودن در کی جی بی
ارشدحزب بودن مقامات ارجمنديست که افسر چند ستاره را آب دايم 

    العمری می نوشاند
  :قادر برای معصومانگی خود از دست رفقای جفاکار خود مينالد

وزارت دفاع به من اطالع دادند که تره کی ترا خواسته است در " 
 در خانۀ خلق سيد داود تړون فرمانده ژاندرمری .برو به خانۀ خلق

 در اتاق را .کابل به من گفت برو اتاق بغل، امين آنجا منتظر شماست
 سيد داود تړون تپانچه خودرا بروی .باز کردم ھيچکس در آنجا نبود

 به فرمان شورای انقالبی ،تھايت را باال کندس " :من کشيده گفت
 لحظۀ بعد چھار نفر وارد اتاق شده دست و پای مرا .بازداشت ھستی

 پانزده روز کامل انواع شکنجه .بستند و به کتک زدن من مشغول شدند
 آخر گفتم ھرچه می خواھيد ھمان را می ،را باالی من تطبيق کردند

  :  زندان نوشتم بعد ھا اين شعر را در ديوار .گويم
که در حزب پدرم بود ھزاران   فردا پسرم باز بخواند به جفنگ

  "نيرنگ  
  

 ناشی از تنش و بی اعتمادی ، مگر محدود ساختن ساحۀ قدرت
شخصی و جناحی است يا تصاميم معقوالنۀ رھبری حزب که کودتا را 
از طريق وحدت انجام داده اند؟ توطئه و نيرنگ است يا اجرايی است 

ًه قبال در خريطۀ کی جی بی  و حزب تواريش ھا ديزاين گشته است ک
؟ آيا تيوری آب تا گلو بچه زير پای است يا مبارزۀ ايديولوژيک در 

 به )اين قاتل احمدظاھر و مھدی ظفر(درون حزب ؟ سيد داود تړون 
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حيث يک مھرۀ ابزاری و اسخباراتی مانند ده ھا مھرۀ تعبيه شدۀ ديگر 
 چگونگی زيستن  و .نوع و لرزاننده ظاھر گشته استدر طنز ھای مت

چگونگی مرگ رھبران کودتا مملو از مسخره گی ھا و رسوايی ھايی 
   :است که برخی از آنھا تا سرحد مطالعۀ طنز گروتسک اھميت ميابد
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   کميدی بالشت

  
رکرد را تالکوت پارسونز به لحاظ کا"  مجموع –صفر " اصطالح 

 در جامعه شناسی مطرح قدرتترمنولوژيک به حيث يکی از مفاھيم 
يک فرد يا يک ، درين رويکرد وقتی که قدرت شکل می گيرد.کرد

گروھک ھمه چيز است و مردم و گروه ھای ديگر که قدرت بر آنان 
 ساده ترين زور ميدانيم که استفاده از . ھيچ و صفر،ِاعمال می گردد

ِ که اعمال کننده را بسوی جنايت فردی و معيار سنتی قدرت است
 تاريخ سده ھای اخير افغانستان مملو از نمايش خونين .جناحی ميبرد

  .  چنين قدرت نمايی ھايی بوده است
    

شھزاده ھای نادان و بلھوس ما در قرن ھژدھم و نزدھم  با اخالقيات 
  تاج و کاله و ساديسم،و انديشه ھای قرون وسطايی، بخاطر عياشی

را به تل خاکستر تبديل " اتباع " فردی خود از يکسو خوشبختی 
به " انقباض بخشيدن به ساحۀ قدرت "  از سوی دگر بخاطر ،ميکردند

 و اما چه شد که ،چشمان برادرانۀ ھمدگر نيز فاتحانه خنجر ميريختند
در پايان قرن بيستم با ادعای ،روشنفکران حزب دموکراتيک خلق

 روی شھزادگان قرن ، مدرن و انقالبی،قیداشتن ايديولوژی متر
ُھژدھمی ونزدھمی را در قلمرو تيرريختن به جمجمه و پشت مردم و 

  .   بطور تکاندھنده ای سپيد کرده اند،خنجر زدن به چشمان رفقا
    

 - بيان روشنی از معضلۀ قدرت در اقتدار خلقی"  مجموع –صفر " 
" ان پيشتازان  رھبران حزب دموکراتيک خلق ھمۀ ش.پرچمی است
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 در معادلۀ جنگ بين .به نفع فرد يا جناح خود بوده اند" انقباض قدرت 
 اين فقط کشش رھبران حزبی برای ،جناحھای ذات البينی و افراد

نبوده است که به توليد افتضاح و تباھی " موقعيت اجرايی "احراز 
فردی و جمعی منتھی گشته است بل موقعيت ارشد اجرايی بوده که 

  .  ه و گسترۀ قدرت بومی را منقبض و  منبسط ميساخته استدرج
 نجيب ، کارمل، امين،بازخوانی و نوعيت مفتضحانۀ مرگ تره کی

رانشان ميدھند در واقع "  مجموع قدرت –صفر " که نوع ويژه ای از 
موقعيت " اين نکته را برمال ميسازند که اينان بجای رسيدن به پلۀ 

اقتدار که خود نوعی "  موقعيت ابزاری "قدرت به حضيض "  اجرايی 
  .  غلتيده اند،از اختيار و بی اختياری است

 وفتی مقولۀ قدرت و روابط قدرت را در حوزۀ جنايات حزبی 
و عامل "  مشروعيت "  بدون درنظرداشت فاکتور ،مطالعه ميکنيم
" قدرت " و " اقتدار"   برداشت خواننده از مفاھيم ،مقاومت و انتقاد

"  چون وقتی ما با يک .نسبی و مقايسوی دگرگون می گرددبطور 
 نمی توانيم  نرخ ،در پايان قرن بيستم درگير ھستيم" حزب سياسی 

مطالعه " اقتدار کالسيک " و " قدرت سنتی " جنايت را بر مدار 
قدرت حزبی و چشم کورکردن ھای حزبی ، البد ساختار حزب.نماييم

ورد ھای علمی و فلسفی به پژوھش دستا" تازه ترين " را بر مبنای 
  .  بگيريم

   
چون (در جناحبندی ھای تعبيه شده در حزب دموکراتيک خلق که 

 ميالدی ٥٠جذب شدن تره کی و کارمل به ايجنتی کی جی بی در دھۀ 
 تا کودتای ،َ تاريخ آن به آنسوی تأسيس حزب ميپرد)صورت ميگيرد
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دست آموز و دست ھای مھره ھمواره در قالب " احراز قدرت " ثور و 
  .  به ميدان آورده می شوندبناف 

 پيروزی يک طرف مساوی است به ،در خنجرزنی ھای جناحی
 توجه کنيم که روسھا ،طرف ھای ديگرموقعيت اجرايی نابودکردن 

بخاطر ادامۀ بالفعل بازی نميگذارند که رقبای خونخوار به نابودی 
وريت مھره ھا و جناحھا فزيکی چاکران متوسل گردند و آنگاه که مام

تره ( سرنوشت مھره ھا و گروه ھا يا به نابودی فزيکی ،ختم ميگردد
شاه ( يا نشستن به قفس ھای پلچرخی  محکوم ميشوند )...کی و امين

رسيدن به کرسی و  امتيازات به ...). .ولی و غوربندی و پنجشيری
بران  تجربه نشان داد که رھ.قيمت اينکه خودش مجمع و  رقبا صفر

اجبار و "  بطريق ،خلقی و پرچمی از زادروز فاجعۀ ثور تا سقوط
  .  به ظھور و تخالف رسيده اند" زور 

قتل تره کی به حيث رييس حزب و دولت به فرمان لومړی وزير  
 چه چيزی دوپارچگی نوع خلقی را که از .وفادرارش عملی می گردد

سازد ؟ اين  يک خميره سرشته شده اند، بر مدار قدرت فراھم مي
اختالف ايديولوژيک و تشکيالتی نيست که به مرگ رقبا منجر می 
شود بل به دليل مقاومت خروشان مردم و حجم جنايات خلقی است که 
روسھا در نخست حاضر به ازدست دادن امين و تره کی و بعد کارمل 

  .  و سرانجام نجيب ميگردد
خودرا در زير پای  استاد دلبند ،شاگرد وفادار به حيث لومړی خاين

 ،تا سرحد انھدام رقيب"  قدرت حزبی" مشاورين ذبح ميکند و معنای 
 ريشه ھای جنايت و آدم کشی در .به شيوۀ نوين تعريف ميگردد

 در مجموعه ای بنام حزب ،مطالعات جامعه شناسيک و فلسفی قدرت
و دست " مشروعيت "  نه تنھا به عامل  نبود ،دموکراتيک خلق



٣٩٤ 

 به دليل فقدان ،بدليل فقدان انديشه و انديشيدن  رھبراننشاندگی که 
 نيز است که با ادعای دموکراسی و ،پرورش دموکراتيک رھبران

  .  بسوی کشتار خلق و کشتن رقبای حزبی خود شتافته اند،سوسياليسم
    

 پدرکشی و برادر کشی را شھزادگان محمدزايی و ،پسر کشی
ی را در حوزۀ حزبی کيھا و چرا سدوزايی  پی افگندند و اما رفيق کش

   پی افگندند ؟
    

  ملگری رفيق تواريش ھا  
    

برادرکشی شھزادگان از منظر و اجبار ملوک الطوايفی برميخاست 
و اما رفيق کشی رھبران حزب دموکراتيک خلق از کدامين خاستگاه 

    اجتماعی و اجبار سياسی و روانی به ساختار ميرسد ؟
    

  :ارد رياست جمھوریجانداد قومندان گ
 که برای ،نورمحمد تره کی چند روز پس از بازگشت از ھاوانا" 

شرکت در کنفرانس سران کشور ھای نامتعھد  رفته بود و من ھم 
تو ،مرابه اتاق کار خود خواست و گفت که جانداد،ھمراه او بودم

قومندان گارد رياست جمھوری ھستی و مسؤليت امنيت من به دوش 
    "توست 
 .استی که حوادث در تاريخ بشکل مسخرۀ آن تکرار ميگرددبر

بناپارت کودتا کرد و بزودی در يک جامعۀ انقالب ديده در انظار 
قيافۀ نابغۀ ناشناخته ای بخود می گرفت که در "  عمومی ريشخند شد 

 بناپارت ھيچگاه مثل اين . ساده لوح جلوه می کرد،نظر ھمۀ عالم
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ھجدھم برومر ("ميق قاطبۀ طبقات نبود دوران اينقدر مورد تحقير ع
 درين متن بسيارجالب است بعد از کودتای دسامبر نابغه واژۀ )٥٨ص 

 لقب نبوغ از طرف چاپلوسان و گيوتين داران به بناپارت ١٨٥١
يعنی يکصد و بيست و ١٩٧٨چسپانده می شود و بعد از کودتای اپريل 

 صدای بلند تره کی  با، مدافعين داخلی و خارجی کودتا،ھفت سال بعد
آنجا محتوی برگفتار برتری داشت و " ناميدند منتھا " نابغۀ شرق " را 

به حق که ھيچ رھبر کودتا مثل تره کی نه تنھا " اينجا گفتار بر محتوی 
اينقدر تحقير " در انظار عامه که در ميان حواريون و دست بنافان خود 

د که شخصيت ھای  تجربه ثابت کر.و مسخره و ناشاد نگشته است" 
 تره .مضحک را نمی توان با زور برچه و ترفند به مقام نبوغيت نشاند

نبوغ بشری تنھا در اتمسفير آزادی می تواند نمو " کی نميدانست که 
 ،استوارت ميل(" کند و پرتو تابناک خودرا به آفاق و اکناف بيفشاند 

لۀ دشمنان رھبران کودتا ھا و توطئه ھا ھميشه بوسي)  دربارۀ آزادی
حزبی و طبقاتی خود ازبين رفته اند مگر تره کی و ساير کودتاچيان 
سويتست بدست ھای خود حلقه ھای دار را به گردن انداخته اند و 
خواسته اند ثابت نمايند که نبوغ اينان مانند آدمھای جن زدۀ عصرعتيق 

  آنانی که شوکران  ِ نابغه گی را در درون ارگ در.سرچپه عمل ميکند
جمجمۀ  تره کی ريختند کسانی بودند که ھمان زھر را  در درون ارگ 

  .بر لبانش نيز ريختند
  
  :مدير استخبارات گارد اقبال
 تازه جامه . پس از پايان روز کار ميخواستم به خانه بروم،شام بود" 

 قومندان گارد زنگ زد و دستور داد جاندادام را عوض نموده بودم که 
معاون ( روزی پيش از من . طبقۀ بااليی برومنزد او به دفترش به
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آمر مخابرات  (ودود پس از من . نزد جانداد آمده بود)سياسی گارد
پس از آنکه ما گرد . آمد،که نيز بدستور او احضار گرديده بود)گارد
 جانداد به ما گفت که نورمحمد تره کی بايد نابود گردد و اينکار ،آمديم

از او خواھش کردم برای ما فيصلۀ تحريری  من .را بايد ما انجام دھيم
او .  در پاسخ جانداد مرا مرد ساده خواند.مراجع بااليی را نشان بدھد

گفت مطابق فيصلۀ پلينوم کميتۀ مرکزی حزب دموکراتيک خلق 
 تصميم .تره کی از حزب و شورای انقالبی اخراج شده است،افغانستان

يده است و اين چيزی نيست ًکشتن او نيز قبال از طرف رفقا اتخاذ گرد
  .  که پنھان باشد

من درآن زمان نميدانستم که تره کی کجاست و درين باره از روزی 
 با روزی سوار موتر . او گفت تره کی در کوتی باغچه است.پرسيدم

شديم او موتر را در مقابل دروازۀ کوتی باغچه پارک کرد سپس به 
ا ديدم که به سمت راست  ودود ر. من ھم بدنبال او رفتم.داخل رفت
 :ودود در پاسخ گفت" کجاست ؟   " : روزی از او پرسيد.ايستاده است

   "اينجا در اتاق است "
 روزی . در طبقۀ ھمکف دروازه بسته بود.ما بسوی اتاق روان شديم

کليد را از جيبش درآورد، در را باز کرد و از پلکان آغاز به باال رفتن 
 ھنگامی که داخل .ال ميشد و ما بدنبال بوديمودود پيشاپيش ما با.کرديم

ما آمده ايم  " :روزی به او گفت.  تره کی از جا برخاست،اتاق شديم
  :  تره کی گفت" شما را به جای ديگری ببريم 

  "اشيای مرا با خود بگيريد " 
 ما اشيای شمارا ميگيريم ، شما پايين شويد،خوب" روزی به او گفت 

 ٤٥٠٠٠وچک خودرا باز کرد و گفت درآن آنگاه تره کی بکسک ک" 
 ،افغانی پول و زيورات ھمسرش است و بايد ھمه را به بستگانش
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خوب شما پايين شويد ما  " : روزی گفت، بدھيم،ھرگاه آنھا زنده باشند
 ما ھم ، تره کی آغاز به پايين شدن نمود.ھمه چيز را با خود ميگيريم

 روزی به تره ،قۀ ھمکف رسيديمھنگامی که به طب.  بدنبالش راه افتاديم
 درين لحظه نميدانستم که روزی چه .کی گفت که داخل اتاق شود

دستوری از جانداد قومندان گارد يا يعقوب رييس قوای مسلح گرفته 
 البته رھبری ھمۀ کارھا بدوش .است و چگونه بايد تره کی را بکشد

ودرا از  تره کی ساعت خ، ھنگامی که ھمه به اتاق رفتيم.روزی بود
 آنرا به سوی روزی پيش کرد و گفت آنرا برای امين ،دستش درآورد

 سپس کارت حزبی خودرا از جيب پيراھنش بيرون اورد و آنرا .بدھد
 . روزی کارت راگرفت و به جيب خود گذاشت.نيز به روزی سپرد

 يکجا .درين لحظه روزی به من گفت که بايد دستھای تره کی را ببندم
 پس از آن . ودود نيز کمی با ما کمک کرد.ی اورا بستيمبا روزی دستھا
پس از "  من ميروم در را ببندم ،شما اينجا بايستيد " :روزی گفت

 تره کی از ودود خواھش کرد، برايش کمی آب ،بيرون شدن روزی
 روزی رسيد و ، وقتی من گيالس را برداشتم و بيرون شدم.بياورد
   پرسيد؟

    
حاال وقت  ": گفت، تره کی آب ميخواھد:تمچه ميکنی ؟ در پاسخ گف

    ".آب نوشيدن نيست 
 :گفتم" چرا آب نياوردی ؟  " : ودود پرسيد،وقتی داخل اتاق شدم

 درين وقت روزی درآمد و به تره کی گفت روی .روزی اجازه نداد
 سراپای بدنم به ، ھنگامی که تره کی دراز کشيد،تخت دراز بخوابد

 روزی دھان تره کی ،ماز جا تکان بخورملرزه درآمد و نميتوانست
 آنگاه روزی بر سر ،رابست و تره کی آغاز به دست و پا زدن نمود
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 ودود پاھای تره .ودود چيغ زد که او پا ھای تره کی را محکم بگيرد
 من کمی به او کمک کردم و . اما نتوانست نگھدارد،کی راگرفت

ر دھنش گذاشت پس بالشت را که ب،روزی آغاز به خفه نمودن او کرد
   "از چند دقيقه تره کی جان سپرد 

  ١٣٥٩/ حقيقت انقالب ثور                                                 
اگر آدمھايی دست به کارھای زشت می زنند از آن جھت نيست که " 

تمايالت شان قوی است بلکه از آن روست که وجدان شان ضعيف است 
   )١٥٥ دربارۀ آزادی ص ،استوارت ميل                (                  " 

  
شايد نصيحت فيلسوف ليبرال باالی منصبداران شيرآدم نخورده ی 

 چارتا عضوعالی رتبۀ حزب چقدر .خلقی بنحو احسن تطبيق ميگردد
! سقوط کنند که با چشمھا و دستھای خويش رھبر خودرا خفک نمايند 

 مستقالنه نيست بل نشاندھنده ای مرگ مفتضحانۀ تره کی بيانگررھبری
 دموکراتيک نيست دستآورد – محصول سنتراليزم .غلظت برده گيست

 بيانگر نبوغ خودجوش و بی پيرايه .ديکتاتوری متمرکزفردی است
 از اتوريته و .نيست بل بيانگر حماقت خود جوش و جاھالنه است

 برخاسته اعتماد و انضباط برنخاسته بل از بدبينی و نيرنگ و انتقام
 کشتن تره کی انتقاد از فکر و عمل جنايت نيست بل تداوم جنايت .است

 بيانگر مبارزۀ درون حزبی و ايديولوژيک نيست بل .به نحو دگرست
 جسد تره کی .بيانگر ستيزه جويی برون حزبی و بيولوژيک است

 قربانی جنگ بناگوشی و ،قربانی جنگ طبقاتی و سخت کوشی نيست
   .تاج پوشی است
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  :ودود آمر مخابرۀ گارد
 بنا بدستور حزب :جانداد قومندان گارد مرا صدا کرد و گفت،شب" 

 پرسيدم که اين .و شورای انقالبی مامورم نورمحمد تره کی را بکشم
 . جانداد پاسخ داد که ھمه چيز حاضر است.کار را چطور بايد انجام داد

زی و اقبال ھم  رو،او ھمچنين گفت که در کار قتل.حتی قبر و کفن
ماموريت ما ،جانداد در اتاق کار خود يک بار ديگر.شرکت خواھند کرد

 . او گفت که تصميم گرفته شده که تره کی کشته شود،را تکرار کرد
روزی از طرف خود افزود که ما حق نداريم دستور حزب را اجرا 

 سوار لندروور سفيد شديم و به طرف کوتی باغچه رفتيم وقتی به .نکيم
وارد ساختمان شديم و به طبقۀ دوم ،نجا رسيديم موتر را دم در گذاشتيمآ

 پس از آنکه ما دنبال روزی وارد اتاقی شديم ،که تره کی آنجا بود رفتيم
 روزی به او گفت که بايد او را به جای ديگری ،که تره کی در آن بود

 تره کی کارت حزبی خودرا به روزی داد و از او خواھش کرد .ببريم
 او ھمچنان يک بکسک دستی سياھرنگ را که .ه آنرا به امين بدھدک

در  که درآن پول و زيورات بود، به روزی داد و خواھش کرد که آنرا 
 روزی تره .بعد ھمگی پايين آمديم.  بدھد، اگر زنده است،به ھمسرش

ًکی را به اتاقی برد که قبال بطور قطع يکی از خدمه ھا درآن زندگی 
آن وقت به من گفت که برای تره کی يک گيالس آب  .ميکرده است

 ديدم ، بيرون آمدم  و گيالسی برای آب پيدا نکردم وقتی برگشتم،بياورم
 دستھای تره کی را بسته و روی تخت خواب انداخته ،روزی و اقبال

 اقبال ، روزی با گذاشتن بالشت روی دھن تره کی اورا خفه ميکرد.اند
 دقيقه بعد تره ١٥ً تقريبا ،کم گرفته بوديمو من پا ھای تره کی را مح

ً دقيقه در موتری که قبال پيش ٣٠ و ٢٣ ما جسد او را ساعت ،کی مرد
 ما . گذاشتيم و روزی پشت جلو نشست،روی در ورودی آماده شده بود
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 بين راه جانداد ما را ايستاد ،بطرف دروازۀ خروجی کاخ روان شديم
وزی داد و دستور داد که با او کرد، دستگاه کوچک فرستنده را به ر

 بعد ما با ھمان موتر روانۀ قبرستان . رابطه برقرار کند،يعنی جانداد
 پس از آنکه تره کی ،ًشديم و ديديم که گور تره کی قبال آماده شده است

 روزی به وسيلۀ دستگاه فرستنده با قومندان گارد تماس گرفت ،دفن شد
 بعد ھمۀ ما به گارد نزد .ستو گزارش داد که ماموريت تمام شده ا

 رييس ، درين لحظه علی شاه پيمان. که در اتاق کارش بود رفتيم،جانداد
پوليس تيلفون کرد و جانداد به او دستور داد که سر قبر تره کی پھره 

    "دار پوليس بگمارد 
  ١٣٥٩/ حقيقت انقالب ثور                                                  

  
  خادقصاب 

 گويی از قبل بر . تکرار ميگردد،کميدی قتل رھبر بوسيلۀ شاگردان
خريطۀ کی جی بی نقاشی شده بود که رھبران حزب  دموکراتيک خلق 
 ،بوسيلۀ  معاونين  و اعضای ارشد حزب به رسواترين شکل ممکنه

تره کی را قومندان گاردش خفک ميکند  و نجيب را نيز .  خفک گردند
 جنرال سيد اعظم سعيد قومندان .ه زير تيغ می اندازدقومندان گاردش  ب

مکلف است " به امر حزب و دولت " گارد رياست جمھوری است و 
 . محافظت کند،که ازپھلوان پنبۀ حزب و رييس جمھور پل لرزانک

قصاب خاد اصلن در مخيلۀ نراد و خونآلودش خطور ھم  نميکرد  که 
 پيش مدال ھای قھرمانی روزی بوسيلۀ کسانی خفک شود که چند روز

 از زيرکی .را بر سينه ھای حقير شان نصب کرده باشد
ماه حمل ( در مسلخ اضطراری ،بسياربسيارعميق رييس جمھور

ُ شرايط  برای گاو مری فرا ميرسد و اينک قصاب در نقش )١٣٧١
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 بوسيلۀ قومندان گارد و قومندان گارنيزيونش به اشارۀ تيم ارشد ،گاو
 پيش از مردن به ، از قصر رياست جمھوری،بيروی سياسی اش

  . داربست سازمان ملل حلق آويز ميگردد
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  نرديان جنايت

  
 شايد با ،درين نوشتار خوانندۀ مجروح و مخاطب غير تيرخورده

با من به اين دريافت ھمسو باشند  که عامل اساسی حفظ نگرش خود 
فغانستان و تداوم فاجعه تا بربادی و سلب استقالل و کشتار مردم  ا

 بوده که بوسيلۀ  نيانديشيده و غلط،فکر ويرانگرامروز، ظھور يک 
صغارت عقلی و سازماندھندگان حزب دموکراتيک خلق در منتھای 

 رھبران نوکيسه با خلق انديشه ھای بگير .جاری شده استنيانديشندگی 
 به  صفحۀ جنايات حزبی را، با تفکر محو فزيکی ديگران،و بکش

  .  حيث يک سنت آشويتسی در تاريخ بومی ما باز کرده اند
    

ًاست که قبال نيز چھار جنايات حزبی چون بحث من دغدغۀ گفتمان 
 فلسفی و سياسی طی جزوه ھای –قسمت آن در کاوش ھای روانی 

ً اينک بحث قسما در حوزۀ تبارشناسی ،ويژه انتشار يافته است

سالخی جنايات . اد زبان درآمدکرونولوژيک جنايت بکاوش و انقي
حزب به حيث يک تفکر و سازمانيافته گی جمعی و کاويدن ذھنيت 

 دو ،ھرعضو بلند رتبۀ حزب به حيث حلقه ھای بھم پيوستۀ ايدولوگ ھا
  .  رويکرد و پژوھش جداگانه را بر ميتاباند

    
 انديشۀ نفس و انديشۀ جنايات حزبی از ،درين نگرش و نوشتار

در حاکميت چگونگی تفکر  تا )١٣٥٦ سرطان ١٢(ت کنفرانس وحد
نگرش  پرچمی و حاکميت ھجده ماھۀ پيور خلقی و –چارماھۀ خلقی 
دوازده سالۀ پرچمی به زير پرسش و نقد رفته است و ھای ھستريک 
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باز ھم جناياتی را خواھد کاويد که  به لحاظ  ،قسمتھای بعدی  نوشته
 – را در اليه ھای سياسی  انديشۀ جانيان زنجيرمند حزبی،تيوريک
  .  بزير انتقاد و پرسش ميبرد.. . اخالقی،فلسفی

    
 ما می نويسيم که ،ما نمی نويسيم که به ھمه چيز پاسخ داده باشيم

 نمی نويسيم که مرده را به .پرسش ھای بدردبخور مطرح کرده باشيم
م   نمی نويسي. می نويسيم که مردگان را به حرف آورده باشيم،لگد بزنيم

 می ،که شکنجه گر و جالد را در  زير تيرباران و رگبار شکنجه ببريم
ما نمی نويسيم .نويسيم که ابطال تيرباران و شکنجه را اعالم کرده باشيم

که رھبری و صفوف حزب دموکراتيک خلق را در کنار ھزاران شھيد 
 ما ،نام دار و گمنام  اين خطه در قفس ھا يا پوليگون پلچرخی بنشانيم

 نمی نويسيم که با .ی نويسيم که بر تمامی قفس ھای عالم نه گفته باشيمم
 ،جنايتکاران حزبی تسويۀ حساب بالمثل يعنی برخورد فزيکی نماييم
 .می نويسيم که با جانيان مانند يک انسان عاقل به ديالوگ نشسته باشيم

ی  م،ما نمی نويسيم که  معنای جنايت سازمانيافته را مفھوم زدايی کنيم
 نمی نويسيم که انقياد و .نويسيم که درمفاھيم سپيد معانی اميد بريزيم

 می نويسيم که بشريت را از ،برده صفتی را توجيه و ماستمالی نماييم
 نمی نويسيم که به حيث مخالف و .بردگی و ترفند نجات بخشيده باشيم

قربانی زخمھای التيام نيافتۀ خودرا در زير نور چکاچاک و دشنام و 
 می نويسيم که قربيانيان را از دامنه ھای ھفترنگ ،نتقام آفتاب بدھيما

سرانجام ما .انتقام بسوی لبخند ھای گالب و ابريشم دعوت کرده باشيم
نمی نويسيم که بروی زخمھای جسمی و روانی حزبيان و قربانيان 

 می نويسيم که ترسيم کرده باشيم که راه نجات ھمۀ ما ،نمک بپاشيم
   .نوشتن نوشتننوشتن است 
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 می نويسيم که دريافت ھای ،ما می نويسيم چون نسل انتقال ھستيم
مينويسيم تا تاريخ دوباره و چندباره .خودرا با آيندگان تقسيم کرده باشيم

 ما می نويسيم تا مقولۀ جنايات حزبی ، تکرار نگردد،فراموش نشود
ا   م، ما ميکاويم تا حقيقت مستمالی نگردد،مفھوم زدايی نشود

 ما ميخنديم ،ميخروشيم تا آبگينه ھای پنھان و ساکت به خروش درآيند
ما می  ،تا شکوفۀ لبخند را بروی لبھای کودکان جنگزده برويانيم

و بطور کل در قلمرو (نويسيم که در حوزۀ نظريه ھای اجتماعی 
ِ جنايات حزبی را به حيث يک گفتمان مشخص و توليدی )دانايی

 نويسيم که ھم خود و ھم صفوف جريانات  ما می،صورتبندی کنيم
حزبی را به سوی نقد ِگذشته و حال، خودآگاھی و جداشدن از مسير 

  .   دعوت نموده باشيم، صغارت و انديشيدن،ازخودبيگانگی
ما در بارۀ جنايات سازمانيافته مينويسم تا سردمداران احزاب و 

نايات را آسيب  ما ج،جنايت نکنند، با قاپيدن قدرت،دولت ھای آينده
شناسی ميکنيم تا حاکمان و ايدولوگ ھا ی حزبی بياموزند و بخود 
بيايند که دولت ھا و قدرت ھا می آيند و ميروند ولی خاطرات مردم و 

  .  حافظۀ تاريخ پابرجا ميمانند
ما مينويسيم تا به حيث يک انسان سالم و يک روشنفکر مؤلد، بطالن 

 ھر ، ھر فرمانی، ھردوسيه ای،می ھر استعال، ھر مکتوبی،ھر متنی
ھر انديشه ای که به .. . ھر اعالميه يی و ھر توافق نامه ای،بيانيه يی

  .   اعالم کرده باشيم،را،جنايت و خيانت منتھی ميگردد
نسل ھای بعدی کامال حق دارند که چنين توافق نامه ھايی را " 

    "م کنند نامعتبر و جنايت کارانه بشناسند و آنھا را باطل اعال
  )١٧٨٤ روشنگری چيست ؟ ،کانت( 
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  بجای مؤخره                                   
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ُ نه خسرو گلسرخی بودم  نه ، ازبدن و انگشتانم خون نميريخت
 اما از بغل ، نه اسپارتاکوس بودم ونه عبدالمجيد کلکانی،گارسيا لورکا
  .ُ کبود و پنديده ام قطره قطره درد و لحظه لحظه آه می چکيدِکلک ھای
 کھکشان ابری و دريا ھای مرجانی را در اعماق يک قلب ِ ،  من
 ستون فقراتم بروی اسفنج نمکين و نمدار ، زندانی ميديدم،آرزومند

َ در اتاقی که به اندازه ی  يک وجب تنھايی بود،آھسته آھسته ميشاريد َ، 
  .   را در خود چارميخ زد ه ميديدمتنھايیشادی آفرين   وخالقعظمت ِ 

 استحاله ، وقتی تا سطح رنج  ھای مقدس، کوته قلفی برای من
 از چار سوی ميله ھا بر ،گوارای عقابان شھيد  فرمود که  تابش صدای

ُزنجيرگاه  پاھايم پرتو زد و مرا به فکر جيمز جويسی برد که  چگونه  ِ
  .  ی توانست ده سال خاطره بنويسدبا خاطرات يک شب زندان م

در انتھای خونين ھمه   ديوار و دنده ھای ميخی بود  پيش رويم
خود   َدر خـم ھمه خنده ھا  در اعماق ھمه عذاب ھای برقی  سفرھايم

  خودر را در ميان چند تا مشت احساس ميکردم را در محاصره ميديدم
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َختن  دف و نی آغاز  برای بنی آدم  با نوا،ِ  از راه گوشلذتکشف ِ 
فرھنگ      ھنوز ترنم  روح بخش توله و رقص از رگ رگ ِ،ميگردد

 ،ھا شنيده می شود  از يسنای زردشتی تا ظرافت ھای سانسکريت
ُاھميت لذت موسيقی را کسی بھتر ميداند که بجرم  دستگيری  يک دانه 

 پانزده روز را در بالک ، عالوه بر قمچين ھای طالبی،ھنگامهکست 
  . غرقه روزه گرفته باشد،دعای قنوتدوم پلچرخی تا حفظ 

 با شنيدن موسيقی وديدن  سماع انگيز ،گوشھای طالب گزيده ما  
ُھنر است که به ابھت ِ اساطير ھندی واسطوره ھای جاويدان موسيقی 

   ، تن ميدھد،دراماتيک  آتن
 در واقع با چنگ زدن ،مولوی با ترويج نغمه ھای رباب در خانقاه

 نگذاشته است  که روح  انسانيت ،َه ابزار چنگ و شعر و سماعب
  .بميرد
 در فرايند کشمکش است که ھستی واقعی خودرا نمايان لذت  

 ذخيره ھای ذھنی فرد است که خود را  در ادراک چگونگی ،ميسازد
 برای روانکاو ِ بی تجربه چقدر زحمت و . منعکس می کند،لذت

 با ، انسان بدست می آيدپوست کندناز  که  لذتیپژوھش الزم است تا 
بزغاله خلق ميشود در يک متن علمی  تبيين پوست کردن  که از لذتی
  .کند

 ، لذت می برد از کارتوسی  که بر سينۀ عقابان می نشيند،يکی  
 مير غضبی از شليک  ،يکی  از بستن چشم ھای درخشان اعدامی
عونی  از کوبيدن ميخ مل،ماشيندار  بر پشت شاعر و نابغه  شاد می شود

 ، ديوانه ای ازتجاوز جنسی بر صغيره کيف می کند.بر فرق اسير
 ھالکويی از انداختن زندانی بر ،،ساديستی از بريدن پستان خواھری

 و آدولفی  ازابداع گورھای چمتله و ،دريای کوکچه انزال می گردد
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 چارم  بيستفيض آباد و کالله و دشت ليلی،  جانيان اگسايی  بر مبنای 
سوم   لذت را ذخيره می کنند و تير اندازان خادی  برمبنای  حوت 
مستنطقی از وفورشکنجه خندان ميگردد و جالدی  از جان کندن ،حوت

  .متھم  در زير لگد ھای خونين
  
 بکار رفته ام چگونه ،لذتمن که خودم به حيث متاعی برای خلق ِ   

تا " لوبر شھادت ندھم که ِمی توانم که به نگاه ِ◌ استادانۀ گوستاو ف
 گپ ." ھيچگاه از معنای شکنجه حرف مزن ،گوشتت را به انبور نکنند

 به معنای شکنجه کردن شکنجه گر ،زدن از شکنجه از موضع قربانی
 خاصتن درين معرکۀ متنی به مفھوم روانشناسی  ِ  شکنجه و ،نيست

    .تقبيح فوسيل شناسيک جنايت است
ُره ذره می مردم و شبھا شکنجه ميشدم نا من که در کوته قلفی ذ  

  گزير بودم که
می تنھايی خود  کم کم در کشاکش اين کابوس ھا خود را در 

از " خاد" شايد  يکی از رازھايی که زندانی را در کــوته قلفی ،افراشتم
آزادی " به " عشق "   معـنای  جــوشندۀ ،انقياد و غلطــيدن باز ميــدارد

ِ در پنھانگاه آتشگرفتۀ  ،در غياب ِ حضور ِ دريدايیانسان است که  " 
 زندانی  در حاليکه تمام لحظه ھا را در انقباض ،زندانی می جوشد
احساس من ِ خود  باز ھم در ، زمانی  نفس ميکشد–زايل کنندۀ مکانی 

قربانی قدرت تحمل عشق به آزادی ميکند و درست ھمين نقطه است که 
 آزادی درين ،ون از خود نشان ميدھدرا تا سرحد اسطوره گ شکنجه

 قاطع و مصيبت آفرين ،ِنگاه  يکهمفھوم بيان پيروزی روح متھم بر 
  .شکنجه گر است
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ظاھر نمی شود بل مامور مسلکی چون شکنجه گر در نقش يک   
 و متھم را ،خود را به نمايش  می آوردايدولوگ حزبی در چھرۀ يک 

 حزبی ِنگرش ، ميبينددشمنشم  متھم را به چ، نمی بيندمتھمبه ديدۀ 
وار شکنجه گر است که مستنطق را از موقف مامور کارشناس به 

    . سوق ميدھدجنايتکارطرف يک 
وقتی مستنطق می پرسد و زندانی سکوتش را تقديم می کند، شکنجه 

  برق را ،ِگر حزبی بر چشمھا و کلک ھا يش بنابر اجبار ايديولوژيک
 چشم ھای شوک گرفته ی خود ناچار است جاری ميسازد  و زندانی  از

 ِ حريم تن خاديست خرآسا  بر .گلبرگ ھای نرم و نورانی  بچيند
زندانی لگد کاری می کند و زندانی آدموار در خاموشی شکوھمند خود 

   .انسان باقی ميماند
مرا سالخی ميکردند رياست اول خاد مستنطقين و غير مستنطقين    

 ميکردم که لوکوموتيف آزادی با خون و من به اين اميد مقاومت
زيرا خداوند تکامل نوشابۀ خودرا در . زندانيان و آزادگان جاری ميماند
  .کاسۀ سر شھيدان آشاميده است

  
 بی بی مھرو، در مستطيل کوته قلفی ،نيش ِ شپش ھای  تابستانی  

غصه ی ديگری بود که دايرة المعارف شکنجه ام را رنگين تر می 
  صدای آن زن قھرمان که بر سرش سبد ،راز فراز تپه من دگ.ساخت

 ميديدم که ، بل برعکس،پر از نان  را به غازيان ميرسانيد، نمی شنيدم
 شکنجه گاه ِ فرزندان اين مرز ،بر گور جليل و گمنامش،دالالن فرومايه

  .و بوم را بنا نھاده اند
 جسمم را به اسکليت مردگان ،ِاعمال بی خوابی ھای پی درپی

 ، ولی جادوی گرم موسيقی ھندی عجب عالمی دارد،باھت داده بودش
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َمن که در خود جسمآ لر کرده بودم  اين حکمت يک پارچه  موسيقی 

 ،بود که توته ھای از ھم گسيختۀ استخوان  ھای مرا در بزنگاه ِ وحشت
مانند درفش  اسپارتاکوس بر می افراشت و اين اسکليت ِ سوھان 

 به ميدان ،جه نميشد  محمدشاه فرھود ش گفتخورده را که به ھيچو
  .ھای جديد شور و مقاومت می آورد

  
 از شکنجه ، بی بی مھروخادجنرال ببرک  رييس زير زمينی ھای   

 چون انعکاس ساديسم در ،ُ نمی برد لذت،ِام به حد مديرصاحب  بايانی
ُمغز رييس ِ لـولـو تر  به نحو مسؤالنه و خادستانه ، اما حزبی انديش،َ

 ولو اعتراف در گرفتن قطعی لذت مقولۀ  ، در بينش رييس،ميدرخشيد
 نه در شکنجه ھای فرسايشی و ، خالصه می شد،تا سرحد مرگ متھم

 پايين تورن ھای مسخرۀ رياست که رتبۀ شان از عسکر.،.بدون اقرار
  . دست ميافتندلذت به عيش و ،ُ با لگد زدن تا پشت درب تحقيق،نبود

راقبت و زندان ميشل فوکو را می خوانم به حاال که کتاب م
 روانی شکنجه گر و شکنجه شونده نزديک ترمی –موضوعيت ِ فلسفی 

 خودرا به ،و با خود در حوزۀ شکنجه شناسی درگير می شوم.شوم
 و . مستنطق خادی را به حيث شکنجه گر.حيث شکنجه شده ميکاوم

  .افرازد يگانه چيزی ست که اين دو موجود را باھم می شکنجه
که بوسيلۀ طالبان بر متھم تطبيق مالی عام   مگر شکنجه در 

 زير  در)اسدهللا سروری(ُميگرديد با شکجه ای که بوسيلۀ ابوالشکنجه 
 شکنجۀ ، چه تمايزی دارد ؟ شکنجۀ تنظيمی،ھا اتفاق می افتادزمينی 
 رويداد ، پرچمی و شکنجه در زير ريش و پتو– شکنجۀ خلقی ،طالبی

 ،ابزارو چگونگی بکاربرد ساختار نگرش ند که فقط در ھايی ھست
 ، مشترک نمايی ميکند، آنچه در انواع اين شکنجه ھا.تفکيک ميگردند
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 ، امراض مزمن روانی، جھل و نادانی،ايدۀ خود در حقانيت قاطعيت
  .بوده می تواند.. .،چاکر منشی ،عقده ھای اجتماعی

  
 ، شکنجه می شدم،ُم غمُ با صدای موسيقی و غ،  من که در خاد اول

آيا فوکو اين شکنجه شناس دلير ميدانست که شنيدن يک پارچه موسيقی 
 چه عيشی و کيفی و چه تأثيرات متضادی را در ،فلمی در دارالشکنجه

   خلق می کند ؟ ،دو طرف شکنجه
 در شکنجه گر ذوق ھجوم شھوانی ،شعر و ضربآھنک و ودکا

 شکنجه گر متن شعر ،درد گريختن طراوت ِ از ،ميافريند و در قربانی
 می نشخوارد و زندانی شوروی و حزبو زير و بم موسيقی را به نفع 

  . گريختنازخودبرای 
  
 برای درمان زخمھای ،شعر و موسيقی يکی از کارکرد ھايش  

 اين ، درمانی-گپ  ، درمانی-موزيک  ، درمانی-شعر ،روان آدمی ست
 ، درمان نمی کردند بل،ا گپ ب،کشفيات در خاد اول سرچپه شده بود

 ، خونريزی ميکردند، با موسيقی تداوی نمی کردند بل،داغان ميکردند
  . خراش و خارش ميدادند، آرامش و دانش  نمی بخشيدند بل،با شعر

  
 عملی که بعد از اتفاق قابل بازشناسی ،شکنجه يک رويداد است

رويداد  ، رويدادی که انسانيت ِ انسان  را زير سؤال می برد،ست
" خاد"فوسيل شناسانه ايست  که بوسيلۀ آن می توان نسل منقرض شدۀ 

 من که از وقوع شکنجه حرف . تعقيب و حقيقت يابی کرد،را تا جابلسا
 ، نسبت به شب  و زمان به درخشش می آيد،ُ عجب انسی در من،ميزنم
 و اين بيان ،فرايند جليلی ست بسوی مرگ...  . در نگاه ِ ھيدگـریزمان
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  فقط زندانی نشسته درسلول ھای انفرادی  ،لسفی را در بارۀ زمانف
 زمان در زير شکنجه به معنای قطره قطره مردن است و . ميفھمدخاد

  .در کوته قلفی  نيز، به معنای  منتظر اعدام بودن
  
 من ھم چيزی ،شب بود و زمان بسوی مرگانيت ِ مرگ می شتافت  

ر از اضطراب شب بود و با ملودی ُکم از شب نبودم  يعنی که وجودم پ
انبورانۀ  شب يکجا سمفونی مرگ را در البالی صدای لتا 

  .  و فضا در من  لذيذانه منفجر ميگرديد.منگيشکررھا ميکردم
  
 در زندگی ام ، با سکوت شب می آميخت،بوی عطر و قھقۀ زنانه  

 رنگ  زيبا و ،شايد اولين باری بود که ناخن ھايی به اين اندازه  دراز
 مرا از ، ھنوز ايستاده بودم که صدای صميمانه ای،زده را ميديدم
 باچشمان  زيبا و لب ھای ، بروی چوکی غلطاند،لطف ِ زنانگی

لبسيرينی به من ھی  می خنديد و چای داغ را با دست ھای خوش 
  .تراش خود ھديه ميکرد

 چھره ، در زير شکنجۀ از روزنۀ بيھوشی،من که در شب ھای قبل
ی  مانند جنرال ببرک که کمی قيچ مزاج و ترس آور بود، با مدير ھاي

قرار ...  .بايانی که سرش مانند سوسمار مست از گردنش با ال ميشد
  .   ولی امشب فضا برايم رنگ نازنينی  داشت،ميگرفتم

 نشستن بر ، خنده و شوخی ھای نا آشنا،  فضای مؤنث و عطر آگين
ينک چای  سياه ِ ھيل دار، رويۀ  با يک چاتيپ موجوديت يک ،چوکی
 . روح بخشی ميکرد،  نعمت ھايی بود ند که چيزگونگی شان،انسانی
و اين .. . ميکردشفاف خودرا اصيالنه ھستیَ ِ دم دستی موجودگويا 

 که اولين بار با يک دختر ،حالت برای يک جوان شرمندوکی مانند من
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 ی  دست پاچگی   غنچه، از مسافۀ نيم متر ی حرف ميزدم،آرايش شده
 ساحرانه حرف ميزد و شاعرانه می ، مستنطق طناز.را ميشگفتاند

 با نازکای ھر حرفش حماقت مسکوت مرا با کرشمه و زيبايی ،خنديد
" خاد" من تا آن وقت گمان نميکردم که شبکۀ ،خود گوگرد ميزد

  .مستنطق مؤنث و نخره گرھم داشته باشد
 مرا در حال و ھوای ،دخترک با اھدای گلچين شدۀ صميميت  

 صدای محصلين .ُ مرا بسوی باغھای زيتون برد،بيرون انتقال داد
 دفعتن  ترکيبی از حس ھای رنگارنگ  درمن بيدار ، را شنيدمدرونته
 تداعی  نيشکری ِ شوخی ھای آبدار  ِ ھمصنفی ھای فاکولتۀ ،گرديد
ب ِ  بوی نارنج که در قل، در چشمۀ قند پرتابم کرد،شيشم باغطب ِ 

 دوشيزگانی ، به  شورش عطرانه  درآمد،تاريخی من ذخيره شده بود
 از درخشش آواز ھای گمشدۀ ،که باھم يکجا خواھرانه می خنديديم

 روشن ،  چراغی  به حجم  ِ نجابت، در چارسوی زنجيرکدۀ من،شان
 شايد خواھری بوده که ميخواسته از اين ، مستنطق دخترک.گرديد
 نامرادی را از شانه ھای سوته خوردۀ  ذوالنه  خاک ِ توھين و،کانال
  : بتکاند،پوشان

    
   از من می ترسی ؟-

 مرا از ترسدر سکوتم بلی بلی جاری بود و استعمال واژۀ .... ! 
شيشم باغ ِ  رويا ھای شيرين  به بی بی مھروی  ِ درد ھای نازنين 

گ از زيتونزار ِ ھای ھای صميمی ھمصنفی ھا به داالن ِ شرن،آورد
  . برگشتم،شرنگ قفاق و زنجير

   چه خوشت می آيد ؟-
  در دل گفتم خاموشی ... 



 ٤١٥ ی   ب حـز ت ا يجنا

  چندين چاينک چای يا موسيقی ھندی ؟
   که در دلم ھردو ھردو جاری گشت،نه در زبان

تو  دگه لت نخات  ..  . ميفامی که باد از ای مه مستنطق تو استم-  
 قصه ھای  قصه ميکنيم و تو بايد برقامشو مه وتو بدون.خورد ی
 و دوامدار خالص تلخ را بگويی و خوده  از شر شکنجه ھای شيرين

  !کنی 
  ! قصه کو ، چايه خو خوردی-
   ھمه چيز را قبلن گفته ام -
 ، تره مه به بورس شوروی روان ميکنم، گوش کو محصل جان-

 به شرافت قسم که ، نترس، بگی نوشته کو،  تو داکتر می شی،ديوانه
  .مه اياليت ميتم

 ، قصۀ مفت اس، تو بايد رفيقايته معرفی کنی،ينکه عضو باند استیا
  بگو آدرس اينھاره ؟..   .فاميدی يا نی ؟

 راستی چرا اقرار نمی کنی  محصل طب ؟ ميفامی که رييس -
 گفته که امشو يا زير شکنجه جان بته ، قار استرفيقاُصاحب سر ِ کل 

شی که چرا امشو مه با حاال فاميده با!! يکی و خلص ! يا اقرار کنه 
  ؟!توستم 

   بگو ؟-
  
  !چيزی به گفتن نمانده است !  ھمشيره -
   يانی که نميگی ؟-

  سه نفر لشم روی مذکر ِ نشه ،ُچای را  شپ کرد وبعد از چند ثانيه
 شش تا چوب را در ميان انگشتانم گذاشت و ، دخترک،يی ريختند

انی ام تا آنجا فشار  به کلک ھای استخو،مستنطقين  با دشنام و عصبيت
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 دخترک با يک .آوردند که از الی انگشتانم قطره قطره خون می چکيد
دست در گوشم با ناخن سوراخ ميساخت و با دست ديگر سويچ تيپش 

  :را زد و صدای لرزاننده ای را باال کرد
  
   دل نادانےا

  ہےآرزو کيا
  ہےجستجو کيا 

  
 خونچکان ميکردند ،نهآنھا مرا در ال بالی نجوا ھای  موسيقی عاشقا

 گلبانگ ،و من  از امواج ابريشمين موسيقی  برای خود سپرميدوختم
 برای ، ھمان ترنم،آھنگينی  که مرا از حس شکنجه بيخود ميساخت

 جالب است که آواز .  حس خونريزی و شکنجه می افروخت،مستنطقين
ر لتامنگيشکر در آن لحظه دريايی از  خودبودگی  و طراوت را چنان د

وريد ھای خونريزم جاری کرده بود که احساس درد بکلی از رگھا يم 
   .گريخت

و از    می چکيدخون ھمپای ِ وزن ِ تراژيک موسيقی  ،از کلک ھايم
 تراژدی من برای ، باد ميشدخندهدھان خاديستان در جو ھمين آھنگ 

 آقايان ميغريدند و دوشيزه .آقايان و خانم يک کميدی مسخره بود
 با خود ھم زمزمه ،ُنرم در البالی اف  ھا و آخ ھای منباصدای 
  ہےآرزو کياہے  جستجو کيا :ميکرد
 يکی در جستجوی اعتراف گرفتن . به دو طريق اجرا ميشدلذتدو 

  .بود يکی در آرزوی مقاومت



 ٤١٧ ی   ب حـز ت ا يجنا

 و خاموشی ، از خجالت زير خون شد،وقتی چوبھای ميان انگشتانم  
 ، لشمک ھا ی نادان،آميختمن با نغمه ھای فلم سلطان راضيه می 

  .بيشتر عاصی ميشدند
 ،موسيقی بيخودانه جريان داشت که شياطين عذاب در پردۀ غضب  

 يک پايم را زير پايۀ ميز .نا اميدانه  بر من دوباره يورش آوردند
 ، روی آن نشست و دوشيزه،تحرير گذاشتند و  ببرک با چاقی بی نمک

  :راتی تجزيه و تحليل ميکردمطلع آھنگين را به من به نثر استخبا
و با ناخنھايش زير زنخم را  ! ُ او نادان اعتراف کو که ميکشمت -

 از پايم که در اثر يک ھفته  شکنجۀ بی خوابی و ،خراشيد.چندين بار
 ورمگين شده بود و بند ھای ،ايستاد شدن روبروی ديوار سپيد اتاق

زه ی ناخن زن شده پاھايم  بدون غلو گويی مانند ِ رانھای ورزشی دوشي
 خون و ريم فوران زد و موسيقی ھمچنان مرا با خود بدنبال  قافله ،بود

  :ای از  شتر و دولی ميبرد
  

  ہےُيی زمين چپ 
  ہےُآسمان چپ 
  سےپريی درکن 

  ہےچـــا ر ِسو کيا
  

 که معنای آھنگين شعر را به نفع حزب  و بزمينگی ، خاد دوشيزۀ
 ، کاجی بی–حکام دوستی  خاد  گويی برای  است،شکنجه نمی يافت

  :ھورا ميکشد
  

  ،ُزمين چپ است
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ُای نادان ھم چپ است  ِ  
 شيفتگی  -خون  يا از اشتياق ِ ، متوجه نشدم که به اشارۀ رييس بود

ُ  با ناخنھای رنگين  به رخساربيرنگم  حمله برد و در مسافه ی ،خودش
راھن رادار  از رويم نيز باقيماندۀ خونھا به طرف پي،فقط  چند ثانيه

 لذت  دوشيزه ناقص ماند  ، وقتی که  سکوت کردم،زردم سرازير گرديد
  به شقيقه  ام زد و من ،و با گيالس ناشکن از مسافه ی شايد دومتری

 و لتا منگيشکر بود که آوازش . بزمين غلطيدم،درميان امواج موسيقی
  :در ميان خون و قھقه شنيده می شد

  
  

  ہےُ يی زمين چپ 
  ہے ُچپ آسمان   
  سےپريی درکن   
  ہےچـــا ر ِسو کيا  
    

  ٢٠٠٧نزدھم می 
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  :ھارويکرد

  
ظھور و زوال حزب دموکراتيک "  غالم دستگير ،  پنجشيری- ١

  "افغانستان    خلق 
  " يادداشتھای سياسی و رويدادھای تاريخی " ، سلطان علی  کشتمند-  ٢
ھی به تاريخ حزب دموکراتيک خلق نگا"  عبدالقدوس  ؛  غوربندی- ٣

  "افغانستان 
  "اردو و سياست "  محمد نبی  ،  عظيمی-  ٤
  "شيپور انقالب "  محمدحسن ، بارق شفيعی– ٥
  عزيز آريانفر:ترجمه" نستانارتش سرخ درافغا"، بوريس گرومف– ٦
  " جنگ درافغانستان "  نوشتۀ گروھی از دانشمندان  روسی – ٧

   عزيز آريانفر:ترجمه
" درپشت پرده ھای جنگ افغانستان "  الکساندر ، مايوروف– ٨

   عزيز آريانفر:ترجمه



٤٢٠ 

  . ع:ترجمه" درافغانستان چه ميگذشت "  الکساندر ، مايوروف– ٩
  صفا

 داکتر :ترجمه " کی جی بی در افغانستان"  واسيلی ،  متروخين– ١٠
  حميد سيماب

   دکترابراھيم امانت:ترجمه"  رفته زبان ازياد"  اريک  ، فروم- ١١
عزت هللا : ترجمه" آيا انسان پيروز خواھد شد "  اريک ، فروم- ١٢

  پوالدوند
 نيکو سرخوش و :مترجمان" مراقبت و تنبيه "  ميشل ، فوکو– ١٣

  افشين جھانديده
 "بوف کور "  صادق ، ھدايت-١٤
  "روان شناسی شکنجه "  برادران، منيره – ١٥
 شاپور :ترجمه" معادالت و تناقضات "  آنتونيو ، گرامشی– ١٦

  اعتماد
 :ترجمه" ھجدھم برومر لويی بناپارت "  کارل ، مارکس– ١٧

  محمدپور ھرمزان
: ترجمه" دست نوشته ھای اقتصادی و فلسفی "  کارل  ، مارکس– ١٨

  حسن مرتضوی
 جواد شيخ :ترجمه" دربارۀ آزادی "  جان استوارت ،ميل – ١٩

  االسالمی
 "نقش شخصيت در تاريخ "  گئورکی ،  پلخانف– ٢٠
  "محاکمه "  فرانتس ،  کافکا– ٢١
محاکمۀ جنايتکاران جنگ در "  محمد عثمان ، روستار تره کی– ٢٢

  "افغانستان 
  "ھمچون کوچه ئی بی انتھا "  احمد ،شاملو  – ٢٣



 ٤٢١ ی   ب حـز ت ا يجنا

  "دروازه ھای بستۀ تقويم "  واصف  ،  باختری– ٢٤
  "ړه  زخمی ز" محمد ھاشم ، زمانی- ٢٥
  "بوسه برشمشير خونين "  نصير ،  مھرين– ٢٦
  "رنج ھای مقدس "  محمد نسيم  ،  رھرو– ٢٧
  "در اينجا ھر چی زندان است "   فارانی فاروق  – ٢٨
   "١گفتگوی زندان  " ، نويسندگان ايران– ٢٩
   پزشکپور:ترجمه" تفکرات تنھايی "  ژان ژاک  ، روسو– ٣٠
   youtube  ويبسايت-٣١
 جرايد و تزس ھا ی حزب دموکراتيک ، اعالميه ھا، فرامين– ٣٢

  خلق 
  
    
  
  

  

  

  

  

  



٤٢٢ 
  



 ٤٢٣ ی   ب حـز ت ا يجنا

  
"The Party Crimes" book, in fact, is a deep search in the 
context of the idea of the Party Crimes. 
"The Party Crimes" book is an enquiry that prevents the 
crimes against humanity from being forgotten.  
"The Party Crimes" book is a discourse for judgement of 
future generations.  
  
Lona Wali 
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  صدارت                                                                    
                                                                            

  
    

  
  
  

The Party Crimes  
 

"The Party Crimes" is a book which discusses and raises 
issues in connection with the organized crimes committed by 
the People’s Democratic Party of Afghanistan. 
This party seized power on 27th April 1978 and pandered to 
the Soviet invasion of Afghanistan on 27th December 1979. 
During the 14 years of the stooge party rule, Khalqi and 
Parchami perpetrated systematic and horrible crimes. The 
party’s frightening intelligence organisations (AGSA, KAM, 
KhAD,WAD, KGB) arrested and brutally tortured thousands 
of innocent  people simply branding them as anti Regime of 
Coup d'état and the Soviet.  




