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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
 ی عثمان ھستیموس ديس

  ٢٠١٢اول فبروری 

  

  انه؟ي و داردرا  ناموس تيثي افغانستان حی ارضتي تمامحفظ
  

   است صخره دشمن بادوبارانوطن

  انـ خروشلي سازد سی فکرش مبه

  ت استــ حسابت نادرسی کردطغل

  د طوفانــ ملت کوه است ضني اکه

 "ترازو یشاعرب"

   قسمت چھارم

   مھروماه شدهرهيمن ابرتۀ تــــ خسنيرزمـــدرس

   شدهاهـــي چنک  روزش سکمر و دي ملت سپیمو

  رودسردار  جالدی بُود که رسد روزظارآنرانتد

   وچشم براه شدهھايشآرزوزۀ درواه  ملت بچشم

  ترازوی شاعرب

  

نوشتم که استعمار به خاطر تجزيه کشور ھا در قدم اول به نوکران زرخريد و وطنفروشان تجزيه طلب نيازمند است 

دهي دولت منطقه را تجزني کوچک تری توانندکه حتی نمنھايازيرا بدون  ی  کنن ه خصوص وقت ه ملت آن مملکت  ب ک

جاع ، وطن پرست  دو ش ی کو ضد استعمارباش ذا در اول م ال ند ت اش ده ھ رطانی غ جای س اه ش د ش ان ع مانن  از ھم

الن قيتطب دي برآی از آستن شان مهي تجزري آن وقت دست شان باشمش. کننددايشکل مزدورسرسپرده په  بنيسرزم  پ

ه ای ملترآنيدر غ  شودی آسان مهيتجز اني ک وم ا  داردی ق الن ھ ق پ ه یمثلد  گردی شوم شان میسدراه تطب  از ک

امي که از وتکايامربه مانندو  گردندی برمیا سرافگندگ برگشتندبتناميو ني شرمساربرگشت روس از ن  یعل برگشت م

دهللا  ه اصطالح عب ه امر،روزي د"ستيکمون"ب اي امروزب د از سک ت ظالمانی بع ال حکوم زب ه س ران ح د س  مانن
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دهي وپناکابرگشتي خلق در امرکيموکراتد دن ديگويوم  ش دهللا صالح  ری علن ورسيئ عب الی س جمھ ني ۀ س ه م ه ب  ک

رده  سمنياثرفشارمردم از  اي امریدستگاجاسوس اي فرارک ان شھرک ه دستگی اورا درھم عضو  یري پنجشرخاني ک

ان شھر ب وی د  شوی می خلق با عزت واکرام نگھدارکي کراتموي حزب دیاسي سیرويب خاطر روز ه را ھم درھم

  "کاراسته ده ب را آب گنیمامچح: "که گفته ان  کندی میمبادا نگھدار

ته سرهي تجزی ما ازپالن ھامقصد ه گذش ر ب ه اگ زنی است خصوصاً درمنطق د وتحلی فکرممي ن نم درنق ل لي ک  وعل

  اوريش بلي دلی که قناعت خواننده فراھم نشود چوگفتمي به مشکل روبرو شواي منطقه آسۀيتجز

دیني بشي بکه نيد ا درمنطقه بودنیراه دگرگونه  جھان چشم براني شاه امي از سقوط رژبعد  رده بودن صادفاي ک  اي ی ت

   . بود خلق در افغانستانکي حزب دموکراتدني به قدرت رسموني ونامزشت دادي رونيپالن شده ا

ستان الھاافغان ت بکي ثيحه ب  س در طی ممکل دون تعھ ان ف وب ا زم ه ت ود  درمنطق ش خ اه نق اھر ش ازرا ظ  یب

ه درکاي وامری خرس وگرک شوروه کيکردرحال گيگ ک ع خود در کشور  سرد بودندرجن ه نف سيار آرام ھريک ب ب

ستان سيست دولت انگلککه از شای  ازترس وتجربه یول. سرمايه گذاری می کردند ران در افغان  شان استي سرھب

ستقيم  مردم افغانستان است اتي خاکسترکه از خصوصري  آتش زیعني ريبا دم ش آموخته بودند ردن م ، جرأت بازی ک

  .مگر يک لحظه از اشغال و تصرف آن غافل نبودند. درا نداشتن

ستان دپاک ه غ رطانۀ ک د از تجزی س صاهي بع اه از ن اھر ش دودولت ظ ه بوجودآم ددر منطق ان ح ي ھن دالرحمن خ عب

ستان اشاریخاطرمستردشدن خاک ھاه  بی ھند وپاکستان حتهيکارگرفته دروقت تجز م ھ یاسي سۀ ازدست رفته افغان

   .نکرد

ا آخر خود داریه ومھمات نظامح پاکستان حتا از دادن اسلیاسي سی رویکرناز بخاطکايامر ستان ت ه افغان ود  ی ب  نم

ا اریواز تقاض ه اکثری خودمخت شتونھا ک االت  تي پ ی از اي ستان يک شکرا پاک وداری مليت ه بی دادخ رد ک  ني ک

تفاطي با احت ھا نشوداما روسداي پی توازنیافغانستان وپاکستان ب ع اس لاده کردا از موق دان پ ومھمات نهحس  شرفتهيچن

تيدر اخت رارداداردول ل ق ام  کاب م پرسونل نظ ستانیوھ سکودررا   افعان ايردر  و م ستعمراتس  هي خودتربیممالک م

اه در .شد باران دنيبارخاطر نه  وحشتناک بیافغانستان دچارقحط ١٩٧٢در سال   کردیاسي وجذب سینظام  ظاھرش

فنده  بخواست یدان توجه نداشت ملت را م چنی اقتصادی ھاشرفتيقسمت پ ساد ادیشکل گوس داردبا ف م یرا نگھ  ھ

ساعد انيچت وشاه استفاده شودموقع را کودتا عوامل سبب شدکه از ناخن افگارملني کردایملت دست وپنجه نرم م  م

  . ساختنده خودآسان وکوتاندهي آیراه را به پالن ھا و  دادندازک نی گوشتابکي شاه را دنديد

و"شھزاده سرخ" ١٣۵٢ سرطان ٢۶رد سر عم اه وپ دون خون ی سردارمحمد داوود شوھر خواھرش درت را ب اه ق  ش

رد ولی مردم جمھوربي فررخاطه  در دست گرفت بیزير اروز مرگ نقش دولت شاھی را اعالن ک ازی ت  ی را ب

  .کرد

ستقیراس دموکۀ خود در دھینيدر زمان خانه نش و   در زمان صدارت خودداوود سردارمحمد ستقري وغمي م ه  بمي م

ط رقۀواس سن ش د دوست و، جاللر، ح اه محم ا ش ل ب رک کارم ط  داشت وارو روس بب گ  ب رد زرن ه م ل ک کارم

شته درس تيوکارک وداس ود ب اران خ ه ھمقط سبت ب ردار  ن ط س لطنت توس د داوود زدن س  ی میني بشيپ را محم

 ه است چپشهي ری درخت چنار بکي گفت که سلطنت ی خان داوی عبدالھادۀ درخاندي عی از روزھایکي ردچنانچهک

داردگريد کس دو سردارمحمد داوري دست تکانده ضرورت دارد که غکيکردن سلطنت   . جرأت تکان دادن آن را ن

دالھاد ان داویعب تخبارات سردارولی خ ه بی گفت اس اه ک اد ش ویلي است خداوود ضد سردارمحمده  دام  است ی ق

رده ی ببرک گفت داو. کردهادي کار زیخصوصاً درنقش نظام ده روزو  صاحب من م ما زن ما ه  من بیش  ی ماديش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ودیلي غبارکه از سلطنت خمي به خانه غبار رفتی داووۀ دھد من با پدر از خانیکه سقوط مرا دھم که سلطنت    متنفرب

در من ی بیحرف سر سلطنت دموکراس د پ دن بندباربرآم از ببخوان ري دۀخانه  نم ه اني رفت من جرگ  مجلس خان

ط نمیئ گوشي درتماس باشد پی که با کسی را به غبارگفتم او خنده کرد گفت کسیداوو من درآن وقت   شودی آن غل

   . کندیفکرم زرايعکس ھرچه  کرده بداي کردم که غبارصاحب عقده در برابرکارمل پیفکرم

رچم موظف را  قي الماني سل، جناح پرچمکي حزب دموکراتیزکته مري کودتا کرد کمسردارداوود اح پ از طرف جن

ای والنيي در تعیدستور سردارمحمد داوود ھمکاره  داخله بري محمد خان تورن وزضيکرد که با ف ا، ھ سوال ھ  ، ول

ا عمرخی ھمان والۀاز جملھمکاری نمايد  سيپول  ژندارم وی قومندان ھا،دارھاه قعال شنزھر پدرصمد الي ھ  اي وگل

ه ۀاز جمل ای امني دان ھ اظم دي سقومن اد حزب دموکراتسيئ رک ق کي خ ه پولو  خل راز جمل  حزب سانيصمد ازھ

شته شدن م وودا خلق بودند که درحکومت دکيدموکرات دواليدرک اتيگرشخصي ودون ناخته نقش ی ھ تند اول  ش داش

  .مي توانی محمدرا مثال داده مضيف  محتاط ونهي کابودر دندي سپاریخاک مه   زمان خان بۀوھمه را درقلع

ه لي ھا تحویراني حسن شرق به گفته اۀ بود چون از طرف سردارمحمد داوود به اثرمداخلی خلق که تره کاحجن  گرفت

شد ترک اراحتین رد  روزی می از داوود ابرازن واي بۀ درخانی ک ارن ت سردارداوود ی ھمک ا دول د تيجنارا  ب  خوان

ا پخش -تآلوچه ترش اسميگم  رسددستم  ی به آلوچه نم:گفته خنده  بنوايوب ار ب  زيرا تا آن زمان جناح خلق چندين ب

  -شبنامه ھا آمادگی خود را که به داوود خان حدمت کنند، اعالم داشته بود

ر  ه اث شديد ب داخالت ت شرمانۀم اه ابي بز ش راغ س اس چ ه اس رچم وب اح پ دراني جن د داوود وع ردار محم ه س ه ب   ۀ ک

اراني وعده دولت اسهيبه مقا- . بود دالر به افغانستان داده لوني م٧٠٠مبلغ  پرداخت   در یلي خی شوروی  کمک ھ

  -د بوزيبرابرآن پول ناچ

ولکي گلم شان جمع شود وکي طرفداران حزب دموکرات که دوعلت باال سبب شد١٩٧۵ سال در  ی جذبسي تعداد از پ

 کيت حزب دموکراتتا که حکوم  او ھستند در دولت ماندندیري کردسگان زنجی که فکرمیرنورستانيپرچم توسط قد

  . کار آمدیخلق رو

ا روس وی لوژايديخان که از نگاه آسميعی  هللا ی به مشوره وفداوود سردارمحمد ق مخالف کيحزب دموکرات  ب  خل

ا باعث شد  خواستھای روز افزون و مداخالت رو خلق بودکي روس وحزب دموکراتنيبدبيداً وشد سھا و نوکران آنھ

  .تا روابط داوود با روسھا به سردی گرايد

شتونھا ديائ گریداوود باروس به سرد  سردارمحمدهبط راکه یوقت ه تاجک وپ رچم ک ق وپ اح خل  روس مجبورشد جن

ده بودند ازھم دورشدی زبانیخاطر مخالفت درونه بو بودند پرده روس بودن ه وحد اما ھردو طرف سرس ت ، وادار ب

د مگر . به ھمديگر نمايد مار آي ه ش اين حرکت از طرف روسھا می توانست برای يک انسان عاقل ھوشداری جدی ب

   ؟!داوود کجا و عقل کجا

م خستگکي خودروس خسته شده بود وحزب دموکراتبي رقگرممالکيداوود با د  سرداریگي نزداز  وزوال ی خلق ھ

ود دست ب شار خورا درگ کرده ب ر ف ه اث اچ خکيحزب دموکراتکارشد ب ق و دست پ ه روس دست داده یگل ه   ب ب

هيخاطره  بروس و ردارداوود ک ت س ه سراسرا  دول ه یگميب زب ب ه در درون ح رچم ک اح پ ز متفکرجن شند مغ  بک

ش رورآن را طریسرک ودنقش ت رده ب روع ک ه از حزب دموکراتیزحري ش دھرکس ک ل کي کردن ه قت ع ب ق راج  خل

سمت خیري پنجشري دستگی حرفھا، دروغ نوشتهیغوربندشمول ه  نوشته اند ببريوترورخ تاني ھم در ق  یالي خبرداس

ودی منيم ز نقشبري خکه ی قتل تا وقتاني در جریاست غوربند ه یوقت  شد با اوب ري از زن خک  شد دهي پرساني جرب

ه خود راھمان شب ای غوربندسي برنگشت پولگري برآمده دکجاي بود با اوی قدوس غوربندبريگفت ھمراه خ ش  زخان
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 ترورنشوم از محل دمي من ترسنکهي اۀبه بھان  شودیش وحشت زده م خودۀگفته  ببري بعد ازترورخی کردغوربنددايپ

   . اطالع بدھمسي نتوانستم به حزب وپولیمگي از دست سراسی خودش حتۀگفته  فرارکردم بهحاث

وشکي بودآمد کيلوماتيپ خود گفت که موتردقي در تحقیغوربند ا   چپن پ د ف روس کيب وتر برآم رديازدرون م  رک

شبيرون  نگفت که من اورا به دستورروسھا یورفت ول ودم دهيک صادفاي ب ان شب وزی ت ود ھم ه وزارت ا ب رت داخل

 کي مشترک بود ورگان اکي یارنوال څیمحکمه ولوه  استر،هيوزارت عدليعنی  را که آن وقت ھر سه ارگان هيعدل

 نظر ري زیديح روان شاد وای اکرم  عبقر، استاي  ژوند که در استرلنيع الدي سمینوالار څی لوالينام مرسته  بنفر

   شدی ھرسه ارگان ادره میعي وهللا خان سمیوف

دوداوود   را  ھمان شب به سرداربري وقتل خقي تحقاني جریعي هللا خان سمیوف تانري ق اندنی نورس  ھرسه شان د رس

ريداران روس است ومرگ خ خود روس وطرفني نظر شدند که بنيبه ا ه اب ا روس ی نمني ب ل ب ه دولت کاب  ارزد ک

ردده نقطني در ھمهيدوس  رھا شود ویطرف شود غوربند سته گ اکيوکراتچون حزب دم  ب ق در تب ا روس ین خل  ب

ق دوسکي در زمان قدرت حزب دموکراتیحت بود ه گفتزي در مهي خل ود وب ه درآن وقت ید سرخرودي وحۀ من ب  ک

 بدھد آن هي عدلري وزی من گرفته بود تا به شرعزي از می بود اکرم عبقرهي قلم مخصوص وزرات عدلتيريمعاون مد

لبري خلق نشد وخکي دموکراتب درزمان حزیسربربري گم شد وقتل خهيدوس ود القي الماني که شوھرخواھر س   قي ب

رایخاطره ب ره بود ھرکابي ، ببرک کارمل وداکترنجني هللا مظي ، حفیان قدرت دولت تره کردردو  هي دوسني که اگ

ارمیرو دی ک ه حزب دموکرات  آم رو ب ا آب ه تنھ ق کين ای  نمخل د دس رمال مسي مان  یاھر تروو ديردگ ی روس ب

تهيع پووقه س در جھان بسردرگم که توسط رو رمال موس ود ب له  شد بی ب شارروس س م روقيمان اليخاطر ف  ی ھ

دوغ دي زھرسکوت نوشیناچار م غوره یوربن دل رفت ت ھ تگنب ا دس ه یري پنجشريھ ردن  ک م ک ه خاطر گ اب  یرد پ

د آوراستکي روس از تيجنا اً خن ه واقع رده ک ه . وطن فروش نقل قول خندآور ک ا ک ان در زآنھ درت خود م  کي ق

د ی ازویادي ی محفلکي ھم در ی روزکيوشتند برننويکلمه راجع به قتل خ ۀ  نکردن ه گفت ه زن و اوالدش ب ا ب و حت

   .رحم نکردند، اکنون باز ھم از رفاقت با وی دم می زنندغوربندی 

ه اي گرچ د از رو شدن خلکج رچم بع ردارداویق وپ ت س دن دول ا سردارداوودکيد و گردان ود ام ا   زنگ خطر ب ب

ای که داشت وفکرمیغرورکاذب ه ترس دوران صدارت عموھ اتورشي کرد ک ش  صدارت خوددوران ی وترس دکت

  . طوال دارددي ی دھه وروس درمکارکيبار و  بندی بیانست که دموکراس دیدر سرمردم ھنوز است نم

 باال صحبت ی وشواھد درقسمت ھالي بادالکهي قسمت مثلني در ایدستور روس شدروزه  بیئماي سبب راه پبري خقتل

  .مي گذاری ماني ملت خودرا درجرميکرد

نداوود ود ش واه ب ه مردخودخ ه راه پدي ک اي ک ت  گيیم تور روس اس زب دموکراتیستاخ دس ق وتحرکي ح  کي خل

تورگرفتارري وزی چرسدري وحیرنورستانيقد اع دس ق کيحزب دموکراتسران  ی دف ه یو فکرنم دادرا  خل رد ک  ک

در آنیروس در نظام عسکر رده وحزب دموکراتق وذ ک ق حتکي نف داران کودتی خل ان خود اورا جذب یا طرف  زم

  .رھدا زرۀ چھار وپانزدیکرده است خصوصاً درقوا

ایاسي سیگن خلق وپرچم که سالھا با ھم زده وشاخ جی دو جناح مخالف زبانچون د وبرخورد ھ رده بودن انی ک  ی زب

 است وھردو طرف دهي خاک افغانستان کشی علنهي شده بود که امروز گپشان به تجزلي وعقده تبدنهي شان به کیولسان

رريرپنجشي ودستگقيمان الي سلی طلبهيدر سنگرتجز د یمفير ی طلبهي تجزی تي ضاکنن ای ف ارا تيملم  وحدت تم  ھ

اه  خود خدمت شما بیخاطر ثبوت حرف بااله ب مکدروغبارآلود ساخته اند د ازسه م انم بع  ستانيفاش" هعرض برس

د انگلي سر جناح پرچم که رھبرشان تاج"نپشتو ه مانن تورروس ک ه دس تفاده مسيک بود ب اق اس شه ی از نف رد ونق  ک
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ایاز کرسرا جناح پرچم  ه  کردیعملرا  خود پالن ،از سالھا سر دست داشتندۀ افغانستان رايتجز  شان برطرف ی ھ

  .کردند

ا شوروی ونظامی کمک اقتصادیفتنامه ھافا رشته موکي تازه کي مي مساعد شد رژنهيزم  روس ی ولءکند امضای ب

ا آخرحکومت نجهي تجزیستيدو مغز متفکر فاش  کيدر دولت حزب دموکرات  مسعودیئ هللا وحکمروابي طلب را ت

لدي وحزب وحدت رسني تحفه ھا به مسعود وگلب الني اني نگھداشت که در زمان مجاھدخلق  ارت از س ه عب  ماني ک

ا مند وتکش  وري ، پنجشقيال ره ھ ه مھ تم ک رال دوس ستندیجن اک روس ھ د از فروپاش  خطرن ا دستگاه یوبع  روس ب

 ني ا.ندھ دیمه ماقش جاسوس دو طرفه را در افغانستان ودرخارج اد کردند نميقارا  غرب روابط خود ی جاسوسیھا

اين چھارنفر ه مطئمخ تگاه ازنيجاسوس حاال ک ادس دند واطمی جاسوسی ھ اني غرب وروس ش ه ن د ک  حاصل کردن

دھخوايروس وغرب م ه ن ه تجزک ستان ومنطق ودهي افغان شتوهيتجز  ش ان پ ک، ،کي، تاجن طلب زاره ازب ال   راھ فع

ه فا  احمدشاه مسعودادي ھا دالربه بنونيلي طلب را ومهي اشخاص تجزکنند ی می وداخل رھبرساختندازخارج  ستانيشب

ه فاشوکاناداي دوستم که درشھرگلف انتراديبه بن  ھادالرونيلي و مکياج طلب تهيتجز  طلب ازبک هي وتجززمي است ب

ا  ونيلي ومیليزاره ومذھب اسماع طلب  ھهي تجزستانيخاطرفاشه  باتيب ادي دالر به بنونھايليوترکمن وم رھ ه  دال ب

ه بنهيتجز شتون ب ه نوان طلبهي وبدستورسران تجززدي ری میزي عزادي طلبان پ ا، سندگاني ب اتيس داح ھ ا وم  ی ھ

ه اث ني وقراليدال،  شود ومن حاضراستم نظر به شواھدی ممي طلب تقسهي تجززميفاش نم ک ه نيابت ک ا چطورب ول ھ  پ

هي ھا رادين بنيحساب ا دن حزب دموکراتخت ل ازآم ق اکي وقب اي خل انکنھ ه حسابان ب دران شان چه ی ب  خودشان وپ

ق وکيوکرات داران مجاھد، طالب وحزب دمهيسرما . داشتند ساناي خل ه سرماکهي ک د از سه دھ د از هي بع  دارشده ان

 داران وطن ما هيا خلق تمام سرمکي حزب دموکراتدني از به قدرت رسشي خلق بوده پکي سر حزب دموکراتراتيخ

شتون زمينام شونه  مجاھد وطالب را امروز بی دار بودند  وخرھاهيانگشت شماربود به تناسب ملت افغانستان سرما  پ

شه  بسي وانگلکايدستورروس وامره  ناجوانمردانه بی وترکی ھزارستان،ی خراساننامه بو ستقدهيدنبال خود ک د م  مي ان

اما کاي روس وامرمي مستقريوغ ديز ا نتق دوملتي گی مگريک ارن رام ھ ارا در آتش م  ی خود می طلبهي شوم تجزی م

  سوزانند

 مي کاغذ بمالیبا قلم بر رورا ن ا طلبهيتجزۀ  پوزکهيتاروز مه داردا نوشته ادنيا


