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 کمونیزم ننگ تاریخ افغانستان
 سرطان 26مین سال کودتای 46به مناسبت 

 

ً یک ماه بعد تحقق می پذیرد.  عنقریب موضوع انتخابات ریاست جمهوری مطرح می شود که تقری  دربا

 مهم است.   هقسمت انتخابات دو مسئل

کت اند و دوم مشارشده  و دست به کاریکی رقابت آزاد بین افرادی که برای کسب قدرت خود را کاندید نموده 

در  انتخابات که از هرگونه تقلب جلوگیری شود و انتخابات می باشد.  باید تالش صورت گیرد عمومی در

 ا حالت موکراسییمردم به این دستاورد بزرگ یعنی تحقق بخشیدن نظام د رد. چونپذیشفافیت کامل انجام 

 می دهند.هنوز هم قربانی های زیاده داده اند و 

ت تقلب کاری شود هرگاه در انتخابا می آید. اساس انتخابات روی کار ه براست ک موکراسی نظامیینظام د

ع به نف که البته بد نام خواهد شد بدین طریق موکراسیینظام د و دلسرد شوند یوس ودارد که مردم مأامکان 

 مملکت نیست.

 اراقلیت ها با آن سازگ بگویم یک تعداد از خوبتر یا موکراسی نظامی است که تعداد محدودی ویصورت د بهر

نبوده مخالفت خود را ابراز می دارند که البته حق شان است.  ولی برعکس در مقابل کسانیکه برای از بین 

  د.رکشان مقاومت  بل توطئه هایموکراسی قد اعلم نموده اند باید با جدیت مجادله نمود و در مقایبردن نظام د

که ارزش  اشدب موکراسی مییسوزن در تضاد نبوده، بلکه توسط همین د موکراسی با دین مبین اسالم به سرید

افراط گرایی  ازتا  گرفته مورد حفاظت و احترام قرار و سایر ادیان دیگر اسالم های واالی دین مقدس 

 جلوگیری بعمل آید.
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اسی راست باشد و چه در احزاب سیاسی چپ یک نوع بیماری است که ی چه در احزاب سییافراط گرا

به نفع  مدهش که شی سوق می دهد.  باید از این مرضآدم کیا  و انسان کشی و مملکت را به طرف نابودی 

 به ثمر و نمود مراعات گیزندهمۀ ابعاد  عتدال را درا ض راهنیست اجتناب ورزیده و در عوهیچ کس 

گانش نصیب گردانیده و گرفتن آن ست  گوارا که خداوند بزرگ برای بندا ی یک پدیده ایگ.   زندرسانید

 است. و گناه کبیره توسط قتل و یا خود کشی حرام مطلق 

ادار ما را و ،کرامت انسانیاحترام به  و بشر احترام به حقوق اصل موکراسی با پیروی ازیبدین لحاظ نظام د

آزادی مطبوعات و آزادی  آزادی بیان، تا صدمه ای بر ریمو نگذاد تا از ارزش های آن دفاع نمایم زمی سا

 با رضایت و خوشنودی کامل رهبران مردم می توانند بدین طریق  .انتخابات به طریقه های مختلف وارد شود

انتخابات علنی، آزاد و عادالنه  زیرا سهم بگیرند. هم رقابت انتخاباتو در مسابقۀ  انتخاب نمایند خود را

 است.موکراسی ید جوهر

« کراسیمویموج سوم د» عنوان  تدر کتابی تح« ساموئل هانتینگتون» امریکایی ۀنویسند ،مورد مشارکت در

 می نویسد: 

موکراسی همۀ افراد واجب شرایط انتخابات می توانند در انتخابات مشارکت داشته باشند.  چه ید نظام در"

طبق معمول، آن  ام محدودیت وضع شود،کداین زمینه  در اگر  .سن قانونی آن یا زن و یا بچه با مرد باشد و

مثال زنده وی افریقای جنوبی بود  .موکراتیک خود را طی نکرده و قابل قبول نمی باشدیانتخابات مراحل د

و همچنان در  در انتخابات شرکت نداشتند شرکت کنندگان سیاه پوست صد از در 70 که در زمانی مانع

در صد از سیاه پوستان  10ایاالت متحده  شرکت نداشتند و یا در در صد زنان در انتخابات 50سویس زمانی 

ول نمی قابل قب و هموکراتیک بودیغیر دکه اینگونه انتخابات  انتخابات مانع می شدند جنوب را از شرکت در

  "باشد.

ابات تخکند که ان موکراتیک بودن انتخابات پیشنهاد میید موانع و یا غیر گیری ازلوبدین اساس وی برای ج

ه در بختانه این نظریدار بین المللی انجام گیرد.  خوشیک و یا چند گروه ناظران صالحیت  باید تحت نظارت

خابات که در انت شهادت دهند اینکه ناظران بین المللی مملکت ما نیز صدق می کند تا تخابات ایندۀنرابطه با ا

  یا نه.های انتخابات درست و آزاد، رعایت شده است و  اقل معیار حد

 تا کارکود  آنها به عوض انتخابات از کمونیستی قابل مشاهده نمی باشد. این گونه افکار بدبختانه در نظام

که  برای آنها کودتا یک تاکتیک سیاسی بود  شان شد.پیشه  اساس حرفه و «پرولتریایی» استبداد  گرفتند.

درهمه جا پراگنده نموده بودند تا اینکه عدم بی اعتمادی بین حکومت  را ناقص ۀاین مفکور ،وقوع آن پیش از

 و اردو به میان آید.   

 جود می آوریم. بو سازیم ومی ما توسط کودتا سوسیالیزم را: گفتسیاسی کمونیست می حفیظ هللا امین این جانور
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 از ار حمایت خود کودتا نبود طرفداربرخالف وی حزب کمونیست بخش پرچم  رهبر خیبر اکبر میر مگر

بود.  ن ذوق ببرک خائن برابر به هم که این مطلب ابراز می نمود طریق پارلمان مسالمت آمیز یعنی از ۀمبارز

 از یتا افغانستان را به یک ش این بودبوده و هدف «.بی جی. کا.» یک اجنت «ببرک» می گویند که وی

 «خیبر» مقابل وی که البته در، ی به مثل ازبکستان سابق تبدیل کندوشورجماهیر  اتحادجمهوری های 

 با وی مخالفت د ورنج فروان می بر حدبی  «.جی. بی کا.»نزدیکی ببرک با  ازی و.  دگی می کردایستا

سانیده؟  کی به قتل ر معلوم نیست که وی را پدیده نامعلوم است.  یک  به همین نسبت مرگ خیبر .  شدید داشت

ارمل" کببرک " و "حفیظ هللا امین"و بعضی ها  دقتل رسانیبه  «.کا. جی. بی»را  بعضی ها می گویند که او

 دور از حقیقت نیست.ه متهم می سازند که ب نامبرده را به قتل

با  ند مملکت راپای روس ها به مثل سگ لوتک می زدهای شخ بروت که زیر در واقعیت این کمونیست

 به خصوص نخبگان مملکتزیادی از مردم بی گناه  و  د  تعدا کمونیستی ویران ساخته و پیروی از ایدولوژی

 را به قتل رسانیدند.

با تمام  رامحمد داؤد خان  اخیراً سردار و "یقموسی شف"، "عتمادیا احمد نور"، "محمد هاشم میوندوال"نها آ

 فراموش ناشدنی در تاریخ مملکت ما می باشد. که یک  حادثۀ دلخراش وقتل رسانیدند ه فامیل محترم شان ب

چشم به جهان گشود.  دوران کودکی را  در قریه بهاالدین مقر 1299در سال  "محمد هاشم میوندوال"مرحوم 

ود خ برادر دو و مادر و سپری نموده و زمانیکه به سن شمولیت مکتب رسید با پدر سرخاب لوگر در مقر و

وی با استعداد فوق العاده  خود را تا به مقام صدراعظمی گردید.  در کوچه عاشقان و عارفان کابل مسکن گزین

 :می دهمت آن مرحوم را درین جا ذکرنظریا بی نظیر بود.  چند نکته ازم ـد.  در واقعیت یک عال  رسانی

جان مساوات  د خدمت کنیم، برای عدالت وما که می خواهیم برای وطن خود قربان شویم، برای ملت خو» 

لت دوستی، م دوستی و نوع ظلم و تجاوز و دستبرد به مال ملت و مردم بپرهیزیم، به بشر نثاری کنیم، از

 و برای آنست که درین کار ری و اعتراف حق دیگران و تسلیم حق دیگران بپردازیم،ذخودگ از دوستی و

 شهید میوندوال. «را حاصل می کنیم. آفریدگار مرام مقدس رضای ایزد

موکراسی مترقی و یا ییک دانشمند بزرگواری بود که نظریات سوسیال د "میوندوال"محمد هاشم مرحوم 

 زاریبنیاد گدر جامعه می خواستند  میانه را با  طرح اندیشه های مساوات و برابریچپ  بگویم افکار   خوبتر

وسیال اصالً اندیشه سمونیزم در تضاد کامل قرار داشت. تفکر شان با ایدولوژی ک که البته این طرز  ،دننمای

وال میوند حوم احزاب چپ است که با مارکسیزم و کمونیزم در تناقض کامل بوده مر از ه اینمونموکراسی ید

 یلوی »رانسه سابق ف رئیس جمهور«  رانیـ میت فرانسوا»در فرانسه   نام خرس یاد می نمود.ه روس ها را ب

نمونه های لیدر شیپ این سازمان سیاسی بود که با موفقیت تمام دو دوره به حیث  یکی از «در آلمان برانت

مود، ولی بعداً دید که کمونیست ها با ابتداء وی با کمونیست ها ائتالف ن انتخاب شد.   در رئیس جمهور
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حکومت خارج ساخت.  کاری  هستند آنها را فوراً از منافع آنها دست بکار کشورهای خارجی و به رهنمایی و

ا همکاری روس بود و موفق نشد و کمونیست ها ب محمد داؤد خان انجام داد ولی افسوس که دیر سردار که

ان که یک شخص ملی گرا و یا ناسیونالیست بود او را به مثل داؤد خ محمد و سردار ها دست به کودتا زدند

 مرحوم میوند وال به شهادت رسانیدند.

 ریخ که توسط کمونیست ها به جاه مانده و به هیچ صورت فراموش شدنی نیست.أننگ ت از ه ایاین بود قص

 پایان

 

 
 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!شان ای" "آرشیف به ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس " بری"کلیک
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