
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  ٢٠١٢ فبروری ٠٩

  انه؟ي و داردرا  ناموس تيثي افغانستان حی ارضتي تمامحفظ
   است صخره دشمن بادوبارانوطن

  انـ خروشلي سازد سی فکرش مبه

  ت استــ حسابت نادرسیرد کغلط

  د طوفانــ ملت کوه است ضني اکه

  "ترازو یشاعرب"
  

  ھفتم قسمت

   بودمابي آساستيگندم سبه  که سالھا من

    آب نزدمیرروــکر بــفريــوــ تصنقش

   رزم  و مبارزهدانيردانه  در مــ مليک

    امان  زدمی باستـي با چوگان  ستوپ

  "ترازو یشاعرب"

  

د ی وبدهي ملت رنج دکهيطور ر دارن دادي دفاع افغانستان خب م بکتع ان به  قل هشکل ه دستان افغ شکل ه  باي  وناآگاھن

ام ه مغرضانه ب ان"ن ستانیخراس زرگ  وافغان د  "ب ه ان ه راه انداخت دوره ب ادن زدمن خ ه ھردوطرف ن ه وطن نيک  ب

تعما وطن درچنگ و  وقت حساس که الشنيدرازيرا  . باشندی طلب مهيوتجز دان اس راردارددن دامن زدن  رگران ق

ان  سبب تجزهي توسط تجز،وحرکت دنيا سمت سی وطن مۀي طلب درال ستمي شود من در ق ستان هي وتجززميف  افغان

ه درنيچند ال مقال ستان آزاد" پورت ستان-افغان االت من خوان"آزاد افغان سمت مق د از چندق تم بع الدگان ن نوش ه پورت  ک

   .دند با من درتماس شماً ي دادرند مستقیدھم دسترسنق درقلم و و وامردمان باسواد وکنجک

اۀي که تجزگفتند روز نی افغانستان حرفھ ستان یاسي احزاب سستي ام انضي دردامن زدن تبعافغان ی ومنطقی زب  ه ئ

   موجوداست ني شواھد وقرا، اسناد،نقش داشتند
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دازکه ی کسانچرا؟ ه ان درھبراند کردنی در احزاب تفرق  ی  صدایق ، معصومه عصمت خلکيحزب دموکرت  مانن

ه فاش داوود عصرسردارمحمد  معارفري وردک  وزوميخانم ق ماعو ده است ، غالم ستانيخان که از جمل ناخته ش  ش

اد، د فرھ ت، مح ان مل ران افغ داد رھب درت هللا ح ای ق ده ای از کادرھ زاهع ک،  بخش ھ عله ، ازب شتون ش تاجک وپ

 ، یلي خل،یمزار محقق ،  ،یالنيرگيپ  احمدشاھمسعود ،ار،ي حکمتنيد گلب ال،یربان ،یازي غالمحمد ن،افيس ،ديجاو

ارھبران چپ وراست ھمه به اندازه ھای متفاوتی به اين آتش ھيزم کشيده اند  رهي وغیمحسن ومرا متھم کردند که توب

ناخت و ی پاس دوستاي ی کنی امروز درلفافه نوشته م،ی داشتگيروابط نزد دنظر مرا  ش زداي ویري گیم د ب  یل ش

انکي حزب دموکراتیاسي سیرويب ايآ  دھندی مثال میدرا ندار  سابق خوۀجھصراحت ل اق زب ق درنف ومو  ی خل  یق

سانريقول وغع نامیحرکت ھا و  خودکش وکوب نداشتندنيسالھا ب ه دی ان ام ب ا سبب الھ انهيگرتجزي آنھ ان زب  ی طلب

اي  نشد واگراني حزب شان ودروانيپه ئی ومنطق دی طلبهيتجز بزس غار چنھ ه حساب ؟ نبودن  یز طنی شوخکي ب

   پاسخ نرم بودکي ديري نگی جد.ددنيدرخشخوش  ھم طويلهدر و رنگ بودندچراغ رنگا که چراغ سبزتنھا  نه !یآر

د   شناسمی طلب  را مهي تندرو وتجزميانه رو،است ، ر که من رھبران چپ و ستي شک نی جاني در ادوستان در چن

  . دانم چرا دوستان متوجه نشدندی نمھم نموده ام  که نوشتم اشارهیقسمت

ان ضيعب درتکه ی کنم کسانی خلق مکي شروع از حزب دموکراتحاال ند وایه ئ ومنطقیزب سانني دست داش ه ی ک  ک

ه  دنخواھي وترکستان بزرگ می وھزارستانیوافغانستان ی پشتون وخراسانزميامروز تحت نام شون کشور ما را به قري

ده کنند تا بادارانشان با خيال راحت بتوانند راحت نفس بکشند، ھای کوچکی تجزي ستان بودن صدھا  در احزاب افغان

  .جدا شدندو  شدند کجايبار

ر ساگ ه ادي گوی می ک د از دني ک زاب بع ان دموکراسدي وبازددي اح نفکران زم گي بی روش ان رن اه محمودخ  ش

ان ني انديگو ی مکهي کساني ا.انستان ھستند افغیروشنفکر خي از تارخبريوجود آمده اند به صدراعظم ب بش در زم  جن

ه اي رشتدقاسمي سی ھااداشتي به ی اگر سرافتهيمحمود خان آغاز  شاه د ک د ببينن انبزنند می توانن  یدموکراس  در زم

ا  شاه محمود خان مطبوعات آزاد نبودیقالب ره ھ نفکریبخاطر شناخت چھ  داده شده ی دموکراسآن یاسي وسی روش

ود و د ھ ب رده بودن ان درک ک نفکران آن زم ر آگچيروش ه اث ت ب ع کي دریاسيس یاھ وق ه جم دند خان ی ش  نم

ازاستيروشنفکران با دولت س  نبودیخبر استي شدند از سیواگردرمرده وزنده جمع م  شي را درپی موش وپشک ب

ا داوۀ درخانی روز، چنانچه ھم بودماني درجرکه اددارميه بتنھا من نه  گرفته بودند اداي گو،ی م  ،مجروح  ،ی اعتم

وا،يب د امن انني محم ادم بریانيخوک  خ ان ، خ داھ شکني ال د ی ک سته بودن رکي نش س یدکرو  نف م درآن مجل  ھ

  که درباغ جھت خوردنی وقت، مانع بحث اوشدی بحث کند داویاسي موضوع سکي خواست سرنوايب ، حضورداشت

 آنز ا. دي نخوربيفر ی قالبی من صدھابارنگفته ام که سر دموکراس:ت گفهنواکرديبه برا  خودی رویتوت رفتند داو

ودیزوک ھراتوگ(اهي خان سلي شاه محمودخان طنز اسماعیروز من دانستم که دموکراس سان)  ب ه یک  یکراس دموک

اه محمودخان ی دموکراسن روند وچوی کنند  به اشتباه می فکرمی واقعیدموکراسرا شاه محمودخان   بيفر کي ش

اتورآمدن  کاریبه رو  بودیسايس ار  وسفيداکتراينکه تا  شدلي آشکارتبدیسردامحمدداوودخان دوباره به دکت رويک

  .آمده و دموکراسی تاجدار را اعالن نمود

ار روشننيفکر اعتمادنداشت اول شاه محمودخان روشنفکر به روشنی دموکراسدر ه من از جمل ب  اشخاص ۀفکران ک

تنداً  بعدکه ی که درآن کسانندشدجمع  اني شامي روانشاد نعۀن آن مجلس بودم در خایجنجال   حزب ساختند اشتراک داش

افات معلومی انداخته ولی مجلس روشنني درقسمت ای کمیريرپنجشيدستگ ته منی ک ا  نداش ته ھ  خود ی قبلیدرنوش

  داده ام مفصل معلومات اني شامينعۀ  راجع به مجلس خاندهينشر رسه  ھا بتي ساگري ودیئايکه درآر
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ط نزدی شناسم وانکارنمی مگي من چپ وراست پنج دھه را از نزدیآر نم رواب ا راست وی روشنفکرگي ک چپ   ب

ان مرا  ھستند روابط خود با چپ وراست افغانستان في که خاانتشانيخاطر خه  بگرانيداشتم وھنوز ھم دارم د  یپنھ

  رسی داشته باشم تا از آن ت دھدی می ونه دھنم بوام رخوردهيکنند من نه س

رنج سمن ه ب تمي ھستم ک ط خود گي راس دارد رواب ان نمرا  ن نميپنھ ه بک ا جرأت ھرچه ک  من وچپ وراست ني وب

نم یشواھد ثابت مو  ليدال، کنم با اسنادی شروع می که از تره کديباش  وشما ھم مطمئنسمي نویافغانستان گذشته م  ک

 داشت یستيفکرفاش ردي بگه رابطاني زلمشي باوکه ني قبل از ا،ت نداشیستي کمون، مطالع، نبودکمونست یک که تره

شتون خودرا خيشده بود که درطول تار  بزرگی پشتون والني عقب مانده با قوانۀلي قبکيوگناه ھم نداشت در  وام پ  اق

 است زد وخورد دوصد سال حکومت ی ھمه خروارستي نیچارک کي  شانني برترحساب کردند ودربگري دکياز

  . نشاندی میرس را به کقلم ني ای ادعایئ ومحمدزایدران

 ھا فاصلهگ فرسنزمي چاچا وکمونني گفت ایوماست ري برگشت ناپذستي فاشکي را یک تره( گفت ی روان شاد مغبار

م ھدفی شود نمی نمستي وکمونتي آدم مارکسکي آدم ني دارم که انيقيدارند ومن  ه سر زاغ ستيببرک چ  دان  ک

ه می ونعل فارسخي ھم در مودشخ وردي گیبودنه م د ی وپشتوچکش تفرق م نزن ه ببرک مھ ه ستي ب سانی  ک اچه ک  ب

دام فکر دوراو جم ناخت ) شوندی معک ار ازایش ه غب ر  دوني ک اختن حزب دموکرات داشتب رھب د از س ق کيع  خل

ر یاسي خام سی حزب وبا وحدت ھاني ای درپیوانشعابات پ شاربراث شگو،روس  ف ايش یئ پ هھ  قي نقطه تطب نقطه ب

  .دمي بوسھايش یئشگويپ نيخاطر اه برا  من دست غباریشد وروز

راررا نھاي ازایکي ھری حزبري وغی حزبی ما سوانح کارکردھاکه یوقت ه نوبت ق ه ب ست  ومشتدھيم تحت  مطالع  ۀب

ق م انتقادشما من با دگان قضاوت کنندنخوان،  ميباز کنرا اذب شان ک ی ھااستيس شنھاد  مطابق باشم یمواف اد وپ انتق

  .رمي گی افغانستان تماس مست احزاب چپ وراگريد سر  کنم وبعدی خلق شروع مکيشما ازرھبران حزب دموکرات

ستان درآکي رھبران سابق حزب دموکراتی ھایشي اندکج دگۀنيئ افغان ار  ی زن نادنکبتب ه اساس اس   شواھد و،شان ب

   شودیم" آزاد افغانستان-آزادافغانستان " نيوز پورتال دگانن کش خوانشي قانع کننده پليدال

  :ش  غبارآلود سوانح خودنهيئدرآ  خلق افغانستانکي رھبرحزب دموکراتی خان تره کنورمحمد

  

  داردمهااد


