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 30/21/2018         دهقان خاوری  

 َچپ در افغانستان ۀفاجع

 کرد:  یبند میتقس یبه سه دسته کل توانیافغانستان را م یها یچپ

 . یقشر متوسط و عام احساسات ،یرهبر ۀدست

 سمیمارکس یچپ افغانستان از تئور انیجر قراوالنشیگفت که سران و پ دیها با دسته نیاز ا یکیهر  حیدر توض

و  یبرداشت سطح نیداشتند. در کنار ا صو ناق یسطح یقرار داده بودند، آگاه شان تیفعال یکه آن را مبنا

 یگناقص و وابسته یآگاه نیسابق داشتند. تابع هم یبا شورو یاستخبارات یو ناگسستن دیشد یگتناقص، وابس

کشور  نیافغانستان جبران نشده است و ا یخطاها برا نیرا مرتکب شدند که تاکنون تاوان ا ییخطاها ،یاستخبارات

که به  یافراد دادند؛یم لیتشک کرده لیچپ را افراد تحص انیمتوسط جر ۀطبق. اما برسدنتوانسته است به ثبات 

که در احاطه نظام آن وقت به سر آن لیطبقه به دل نیافغانستان و جامعه بودند. ا رفتشیپ یدر تقال خ،یتار تیروا

به  گریها از جانب دافغانستان انجام دهند. آن رفتشیتوسعه و پ یدر راستا یکار نیترکم توانستند ینم بردند، یم

طبقه  نینداشتند. ا انیجر نیا قراوالنشیاز پ تیجز تبع یانتخاب بردند،یبا پاکستان به سر م زشیکه در ستآن لیدل

 یبد تیدر وضع اریچپ بس یببرند. اما عام احساسات شیاز پ یسرانجام موفق نشدند کار هاتیمحدود نیا لیبه دل

بودند.  یوریت نیداشتند و نه قادر به درک ا سمیمارکس یوریاز ت یها نه فهمآن بردند؛یبه سر م ینگاه آگاه از

 بردشیپ یاز چوب سوخت برا شیب تیثیو ح شدیم یبردار بهره یهوراکش یقشر صرفاً برا نیت ااز احساسا

نگاه  انیجر نیا یریگشکل یگنبه چگو ستیچپ در افغانستان بد ن انیدرک جر ینداشتند. برا ها یمعرکه چپ

 .کرد

شده استخبارات  ها عمال شناختهآن نیچپ را گذاشتند، در ب انیاز روشنفکران اساس جر یتعداد یابتدا وقت در

 انیجر نیغبار از ا محمدرغالمیمثل م یروشنفکران واقع ،یهم نفوذ کرده بودند، که بعد از مدت کوتاه یشورو

 یهانهیزم شیپ دیهر تحول بزرگ در جامعه با یاصل که برا نیبدون در نظر داشت ا هانیکردند. ا اریاخت یدور

چپ به دنبال آن بود، وجود  انیکه جر یتحول یهانهیزم شیزدند. پ ینظام یتحول فراهم باشد، دست به کودتا آن

در جامعه بود.  یطبقات قیو تضاد عم وابسته ریروشنفکر غ ۀچپ، طبق یوریو مجهز بودن با ت ایطبقه کارگر پو

 یدیکشور تول کیوجود نداشت. افغانستان در آن زمان  هانهیزمشیپ نیکدام از ا چیه انستانکه در افغ یدر حال

شمار با  انگشت کهی. در تمام افغانستان چند فابرداشتیم اتیکلمه، ح قیدق ینبود که در آن طبقه کارگر به معنا

مفهوم طبقه کارگر را صورت  توانستند یشمار کارگر وجود داشت که نم و تعداد انگشت یدیمحدود تول تیظرف

. شدیمشاهده م یوجود نداشت که با نگاه به آن تضاد طبقات دار هیچنان در افغانستان طبقه سرماد. همبدهن ینیع

 ودالیدر افغانستان وجود داشت که به شکل پراکنده توسط چند ف یزراعت – یسنت ییاقتصاد ابتدا کیدر آن زمان 
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 سازمان هایدر کشور حاکم بود که تمام مختلط  یشد. در آن زمان نظام اقتصادیهم توسط حکومت اداره م ایو 

را  یتضاد طبقات توانستینم شده یاقتصاد رهبر نیحکومت بود و ا تیبزرگ و متوسط تحت مالک یاقتصاد

 اعثب توانستینم تیوضع نیدر آن زمان در افغانستان وجود نداشت و ا ینوع تضاد طبقات چیکند. بناً ه دیتمه

 .در کشور واقع شود انهیگرااقدامات چپ هیتوج

 نیمارکس، وجود نداشت، رهبران ا یوریدر افغانستان، براساس ت انهیگراتحول چپ یهانهیزمشیکه پ ییجاآن از

به تن افغانستان کنند.  یدیجد راهنینو شدند و خواستند پ یوریدر تالش بافتن ت یو استخبارات شورو انیجر

تحول چپ در افغانستان موجود  یها نهیت که زمیواقع نیبا درک ا ها،یچپ انیاز سران جر یکی ن،یام هللاظیحف

مسلح را با  یما در افغانستان، قوا»شد که  یکودتا حتا مدع نیا یاستخبارات تینبود و به خاطر پنهان کردن ماه

بار بود.  و فاجعه یاقدام شان کامالً استخبارات نیکه ا یدر حال« تا انقالب کنند. میمجهز کرد سمیمارکس یوریت

 یسده جنبش روشنفکر کیاز روشنفکران را که حاصل  یریتعداد کث اد،یبا دانش کم و جرأت ز نیام هللاظیحف

 یقطاران حزب هم یحتا باال یهم مجبور به فرار از کشور ساخت. و ایکرد و  ستیسر به ن ایافغانستان بودند، 

 یرو« کام»و « اگسا» هانامبه  یکشمخوف آدم یهاروا نداشت. او با در دست داشتن سازمان یرحم زیخود ن

، دانشمند، محصل، متعلمآغاز کرد و صدها  رحمانهیسرکوب را به گونه ب استیو س دیرا سف ینیاستال اتیجنا

دولت را حتا  یو نظام یو کارمندان ملک یاسیو س یقوم، رهبران مذهب دانیها، موسفپوهنتون ها و استاد مکتب

شاهد  یپلچرخ یهاگونیرا هم به قتل رساند که پول یاریکرد و بس یزندان میبدون اسناد و به اتهام مخالفت با رژ

 .اندخاک شده ریآن دوران است و هزاران انسان در آن ز یجمع تهدس یگورها

نفاق و شقاق  یاصل گذارانیقطار خود شد، بن هم یکه خود قربان انیجر نیاز سران ا گرید یکی یبدخش طاهر

 فکرانهنرروشیغ یهاتیفعال هیو به خاطر توج کیوریاز فرط عقده، فقر ت یبدخش یدر افغانستان شد. آقا یقوم

خود،  یو به حرکت انشعاب داختخود پر یبه اصطالح در مکتب فکر یرعلمیغ یهایپرداز یوریخود به ت

آن را متهم  یرا که بدخش یبود که همان قوم نیا ینیع تیاعالن کرد. واقع یتضاد را در افغانستان، تضاد قوم

که  یور بودند و صرف چند خانواده محدود وطهقاطع شان در فقر و فالکت غ تیاکثر کرد،یم« ستم»به اعمال 

قاطع مردم  تیبود که اکثر یدر حال نیبرخوردار بودند. ا یرفاه مکاناتوابسته بودند از ا یبه سلسله سلطنت

به حداقل  یو بدون دسترس یدستدر فقر و تنگ شان ییایجغراف تیو موقع تیافغانستان بدون در نظر داشت قوم

 شیپ ،خلق شد که سردار داوود یدر حال تیروا نیچنان ا. همکردندیم یگزند ،یت عمومو خدما یامکانات رفاه

 یهایپرداز یوریو ت «یستم مل» تیبود. تبعات روا یعموم یگزنده طیاز کودتا، در تالش بهتر ساختن شرا

 یمندان قوم عقده یبزرگ برا زیآودست کیشان و  در حزب قیشکاف عم جادیباعث ا یطاهر بدخش یرعلمیغ

از اشخاص  یگوناگون بعض یهاتیروا ررا تا الحال د تیروا نیاقوام مختلف افغانستان شد که تکرار ا نیدر ب

 .مینیبیم زین یاسیفعال س یهاو گروه

 الیطلبانه سوس توسعه استیس قراوالنشیپ ک،یموکراتیحزب به اصطالح د یافراد در سطح رهبر گریو د هانیا

ببرک کارمل  ب،یترت نی. بدپروراندندیگرم هند را در سر م یهابه آب دنیرس الیروس شدند که خ زمیالیامپر –

را در افغانستان رقم  هایو تباه هاتیاجن دیجد ۀصفح «یشورو الشأن میبا خلق عظ یدوست»با سر دادن شعار 

 .زد
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 کی زیمعروف شده بود ن یستیماؤو انیکه اصطالحاً به جر نیکرات نومویبه نام حزب د هایچپ گرید انیجر

موقع داده نشد  هاستیتر بود. به ماؤودر سطح کالن یو شورو نیاختالف چ دهییبود که زا یوابسته افراط انیجر

بود، به  یکوچک و وابسته استخبارات انیجر کی نیموکرات نویکه حزب د ییاز قدرت ببرند. از آن جا یتا سهم

با  یروابط اقتصاد جادیوقت و ا یاز بلوک شورو نیآورد. باالخره با دور شدن چ یرو یداخل شهر یترورها

خود به استخبارات  کیولوژیدیبه اصطالح ا یجدا شد و برخالف ادعا یشورو یهایاز بدنه چپ انیجر نیغرب، ا

 .پاکستان پناه برد

 ها یرفت، شورو یبه طرف ناکام یعمال شورو یاستخبارات یکه کودتا نیبعد از ا 13۵8ل سا یشش جد در

 کیولوژیدینه ا یلشکرکش نی. ادندیمردم را وسعت بخش هیعل تیبه سمت افغانستان دست زدند و جنا یبه لشکرکش

روس بود که  زمیالیامپر – الیطلبانه سوس توسعه یسیپال یبود و نه هم به نفع مردم افغانستان، صرف در راستا

 .افغانستان شد یو اقتصاد ینظام ،یاسیس ،یفرهنگ ،یادار ،یاجتماع یهارساختیرفتن ز نیباعث از ب

قرا و قصبات افغانستان  یاکتله یهاردمانشان در افغانستان با بمبا بارتیسال حضور شوم و جنا ۹ یدر ط هاروس

 یخانمانیو ب یگهشدند و باعث آوار نیسرزم نیمردم ا ونیلیم میو ن کیو دشمن پنداشتن همه مردم باعث قتل 

 ترشیو روشنفکران افغانستان در آن زمان دو راه ب انیشدند. فرهنگ نیسرزم نیمرد و زن و کودک ا ونیلیم ۶

موفق به فرار  یشوند. شمار اندک ستیسر به ن کهنیا ایو  ندیایکه به خدمت نظام شان ب شدندیمجبور م اینداشتند: 

 اج هم در آن ایکشور بودند و  نیبا سازمان استخبارات ا یمجبور به همکار ایها هم آن جا به پاکستان شدند که آن

مردم  ینید – یو تضاد با فرهنگ بوم یستیالیسوس – یها با آوردن فرهنگ روس. روسشدندیبرده م نیاز ب

ها کشور شدند. اکنون سال نیو انکشاف متوازن در ا یو بر هم زدن نظم اجتماع یافغانستان سبب انحطاط فرهنگ

انحطاط،  نیا یتا امروز بها افغانستان یهاکردهلیشده است، روشنفکران و تحص یاز آن کودتا و تجاوز سپر

 .پردازندیرا م یاسیس یثباتیو ب یاجتماع ینظمیب

 یدیکل حساس و یهاو دادن پست رتبه نییو پا تجربه یاشخاص ب دنیها با باال کشروس ،ینظام ۀعرص در

بردند.  نیافغانستان را از ب ینظام عسکر ۀرازیدوست شو وطن یمسلک انیراندن نظام هیها و با حاشبه آن ینظام

 یمسلح اصل مکافات و مجازات را به اساس وابستگ یدر صفوف قوا یبردن فرهنگ نظام نیها با از بروس

 .بود یو استخبارات شورو انیبه نظام یدر نظام، وابستگ شرفتیو پ یکردند. راه ترق نییافراد تع

کردند که  لیتبد لیاقتصاد وابسته و عل کیرو به رشد افغانستان را به  یاقتصاد ولو کوچک ول ب،یترت نیهم به

 ادیبود به  افتهی و تعهد اختصاص یساالر ستهی. در آن دوره، شادیاز هم پاش زیشان همه چ یهابا قطع کمک

و  یدوست مردم یهاها. ارزشروس ۀیلحماابه حزب تحت تیو عضو سمینیلن -سمیرکسما یوریداشتن چند کلمه ت

شکل افغانستان در عمق بحران فرو رفت و تاکنون موفق نشده  نیسپرده شد و به ا انیبه طاق نس یدوست وطن

 .شود رونیاست از آن ب

 یسلسله اقدامات کیدست به  زین ایآن به سمت جنوب آس یرو شیو پ یمهار شورو یغرب در آن زمان برا بلوک

و  ینید ییادگرایبلوک غرب با رشد بن یآور تمام شود. کشورهاافغانستان سازنده و ثبات یزد که نتوانست برا

مشکالت  نیانداخت که تا هنوز از ا یالتافغانستان را به دام مشک ،یافراط یهاگروه تیو تقو تیافراط جیترو

 .شده است زیها نخود آن ریگاست و حتا دامن افتهین ییرها
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فقر بود  نیو ا کردیم دادیشد که فقر در سراسر کشور ب گررانیو یها آشوب نیخوش ادست یدر حال افغانستان

چپ و راست خود را  یهاانیکه به جر یکسان ترشیمتورم در تمام سطوح جامعه شده بود. ب یهاباعث خلق عقده

شده بودند. در  زیها لبرگونه عقده نیکه از ا دبودن ییها کشور و آن کشور افتادند، آدم نیگره زدند و به دامن ا

در  دنینفس کش یشکل گرفتند و فضا یو راست افراط یچپ افراط یهاانیها بود که جرعقده نیهم دنیترک یپ

 نیهل شد. به دنبال او تسا یروادار نیو خشونت، جانش یگرزهیهمگان مسموم ساختند و ست یافغانستان را برا

در رفاه،  یگو چانس زند دیکش شهیمردم ر ترشیب یهاتا بن استخوان یزیو دگرست شونتخ مون،یاتفاقات نام

 .را از مردم سلب کرد تیآرامش و امن

 پایان

 

  

 

 

  

 

 

 


