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  ی عثمان ھستیدموسيس

  ٢٠١٢ فبروری ١١

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

  انـ خروشلي سازد سی فکرش مبه

  ت استــ حسابت نادرسید کرغلط

  د طوفانــ ملت کوه است ضني اکه

  "ترازو یشاعرب"
  ھشتم قسمت

   شد درشامدهينورد ۀني سفیتگيــدور

  پخته  شد ازخام  علمۀويروزبروزم

  به  گام  پشت علم   روند گام یھمگ

  دام گريد گيه  بميشــد  ی زنادانما

  "ترازويشاعرب"

  

ه بکي دموکراتحزب  ا خلق افغانستان ک اد شوروستي کمونحزب شيه فرم ا موافقت   ی اتح داوود  سردارمحمدو ب

ستان بن ذاريدرافغان ره کیانگ د ت ران آن نورمحم ود، رھب ان ۀ  ازجملی شده ب لي چو از ی ـ  بی ـ جیکاجنت ان  ی ھ

ار از رو،نوشته قرمز داخل قوس. روابط تنگا تنگ داشت ستيحزب کمون با مختلف ه سيئ آی غب   حز بني ااستين

  : شودی مدهي حزب نقش شده روشن تر دنياۀ نيئآنچه که در آو  کندیدورم

ویوقت« ته ی در پھل ارات نونوش ا و اظھ ارجی داخلني و محققسندگاني ھ زبی و خ ران ح ط رھب ورد رواب   درم

شکھاي و دخالت شوروی خلق با سفارت مسکو درکابل و اثر گذارکيدمکرات ذکورلي درت راف   حزب م ه اعت تنيب  ک

سیکيارب ازاق ضو دفترسني از مؤس زب دموکراتیاسي وع ق مبنکي ح تيبردر ی خل اشاف وق(  مع ) حق

فارت شورو ه عمق امي توجه کنیماھوارازس شني ب ذکورسي درتأسھايشورو  رابطه و نق  ازآن تيحما و  حزب م

انی شرعميعبدالحک) برادرزن (ۀخسربر .ميبري می پ١٣۵٧ ثور ی قبل ازکودتایدرسالھا واز ی جوزج ل خواھرش  ق
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ان ان« : گفتیخانم جوزج رپنج ھزار افغ ه شوھرم نمی معاش ماھوارسفارت شورویاگ ود ی ب انمب ست ی م  ميتوان

  » . مي کنیزندگ درکابل

ق  کي نه تنھا حزب دموکرات ر خل سبلکه اکث ارت احزاب افغان ام شان باستي س، احزابخيان در طول ت خاطر ه  خ

ژادیه ئمنطق  ،ی زبانزميوفاش یراتوت ، دکتجربه با ی حزبینداشتن کدرھا شعابات شده البي دست خوش سی ون  ان

انات ز، نمودهاني دوبارطغیگاھو  ھا فروکش کرده البي سنيای گاھ ستان احزاب تي طبعیاي دردنادي نوس  در افغان

ار م دم ادهي دخيطول ت ده وھ اري زاي احزاب ني ش وده ی پ لطنت ب ارجۀ شي راي س ته یخ شضيتعب  "یم" داش  هئ ن

  ی وعصبی عقلمارستاني سرانجام سراز بی رھبرمدھوشان دهيگرد ستن وحدت احزابک شدسببي وتقلیآورخودخواھ

  .نده ابلند کرد

  

  خلق  افغانستانکي دمکراتحزب

ود بی دردرون نظام نظامیاسي سازمان سنيبانفوذتر  خلقکي دموکراتحزب ا متجانس یخاطراعضاه  افغانستان ب  ن

ان یزيگ حزب منفورغم انکي به داستي سدرجھ رد.  شدلي تب ه یدو م ری باستي در سیکي ک ل ت واه ني عق  خودخ

ش ثي اول بحۀ خلق بود درکنگرکي حزب دوکراتاستي مانکن سکي تيوخوشباوردر حق ا باول یمن دست ه  حزب ب

مدهي شخص ندنيبا ا  نداشتی قدرت دولتکهيوقت  انتخاب شد من اگر ھزاربار دری اضافیأ رکيآوردن   صدھا  باش

  . امدهيمرتبه بااو د

تان نقش سدکردننشخير با  گوهي  مرد مجلس آرا، کنای کتره ازیاسي خود درمجلس دوس د ی می خودرا ب رد لبخن  ک

ايز ی ي ونمکب رفتن داشتن ا گ رد دوم ب ر بیأ رکي م ان صثيحه  کمت اون دوم از بخش تاجک تي سادي مع وداس   ب

الی و بود  نپشتو  از قومی به شاه بود تره ککي نزدی نظامۀد ازخانوایکي داشت در استي درسی عالالتيتحص در ح

ا  یقومتعلق از بنا بر ضرورت کارمل که  شتون و ي ه پ ودتاجک خود ب درت خود چنانچه صحبت می نم  دروقت ق

شتدر حالی که به مانند اکثر شونيست ھای پشتون به مانند سرادر نعيم و سردار داود ھستم  گفت من پشتون و بازبان پ

   .زده نمی توانستحرف 

اديشدت فاصله اه  و کارمل بی تره کانيھم خورد، اختالف مه ھردو حزب ب  پس از کنگره وحدتبالفاصله ردج .  ک

اه طلبی داشت ومی ازتره کقيدق  که شناختني هللا امظيحف ه ج هي بی شھرت طلبو ی دانست  ک ا   داردمارگون ه تنھ ن

شتر ا بي د ھ ه بع ان بلک ان زم وھم دایاسي خواب سیاز پھل تفاده کردابت هء آن اس ا  در روزنام میھ  و وي و رادی رس

ه عرش خودخواھ  اوراايدرمد ائیب اب  ھ ا الق ا  ب اند و ھر روز ب ر داھري نظی رس ای رھب ق ھ ه خل ان ھم  ی قھرم

ا انيو ام  دادیقرارم  نفوذ خود خودريز  بھانه ھا اوراني به اجھان ممحرو گي نني ب ارن انه ی ھ صورت  ه بچاپلوس

ه بايد افزود تره کی . ديکش  اورااستي سی دندان عقلکه اين تا  در آمدی فرد تره کنيمورد اعتماد تر در به آن اندازه ک

  . زدی گاه گاه می مردساده نبود اما خودرا درکوچه چپ لودگموردش گفته می شود

اه را ی دست بوسکي با ی کردبود زمانمي رابطه قایشورو  ھم  نه تنھا با دولت افغانستان  بلکه با سفارتی کتره  ش

اعکي ثي داد تا حکومت شاه اورابه حبيفر شناسدی آفت اجتم ام.   ن ه یھنگ نفکران ني ب١٩۵٢ در سال او ک  روش

لیاسي آن رذالت سپاداش و جادکرديرخنه ا ه ح  خوداز دولت کاب شثيگرفت ب اتۀ آت تاده ی مطبوع نگتن فرس ه واش  ب

  دي گردخي تاریشارلتان ھا سرسبد گل آمدکابل ه  ب. نماندرياماد. شد

رادی مدهي وببرک کارمل  دی تره کی اول ازھمان آغاز تشکل به رھبرۀ کنگربيدرترک د اشخاص واف ه دوری ش   ک

د شخصدست کي  استياز نگاه ھمفکربودن س  حزب قرارگرفته اندکيخاطرساختن ه  بزي مکي ه  رمی نبودن   ۀ ک
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ودست گرگ سپرده ه  ساخته وبیحزب ه سازسردارمحمد داوود خان ب ه را بدآن رم ه رم اجه  ک  ی بیگرگ روس ک

  سپرد 

رق دارد وجود آمده ،ه  مختلف بیتھاي افغانستان از ملمردم ان منطقه وزبان شان ف وط زب ر مخل ژادیکمت  کي دری ون

راابي وغور ازبک وترک ھا درشبرغان وفاراني شود ھزاره دربامی مدهي دمنطقه ا درھرات ف رور،يه ن تاجک ھ  م

ارا شمادتيبدخشان ، پشتونھا در شرق وجنوب درکابل تما م مل و تخار روان وپنجشسايدرکاپ دي توانی مدهي ھ  ري وپ

   کند ی نمی زندگتي سه والني ترک وازبک دراکندي می تاجک ھا کمتر پشتون وھزاره زندگتياکثر

اتي ملکه یھمانطور ستان ی ھ م دوافغان ه از ھ ان ومنطق اه زب د اشخاص ز از نگ اده ان اير افت انرب ارمختلف زب   افک

دگ ژاد مختلف وزن تند ھیمختلف ون اطق مختلف داش ط فکرچي درمن وع رواب  شد ینم دهيردي اشخاص زني دربی ن

 دانست نتجه گرفته ی ماگر نست داینمی راگري حرف دیکي قرارنداشتند سطح کي ھم با ھم در ی علمۀيوازنگاه سو

  . توانستینم

نوراحمد   ،قي الماني سل،یريمحمد ز دکتر صالح ببرک کارمل ،  ،ینورمحمد تره ک : اول ۀو کنگر عض٢٧ۀازجمل(

دالحک د ظاھر افق ،عب ر ظاھر، محم دالوھاب صاف   ،یھالل مينور دکت د شیعب   ،یآدم خان جاج  ،یرزي عطامحم

د طاھر بدخش. . زرملوال ، پشتون بودند نيالد ی ،غالم محیعبد جاج تد  ،یمحم اه ولیري پنجشريگس ر ش  ،ی دکت

ادر پنجشیعي حسن بارق شفمحمد سر خالیري که از پدر جت وازم ادۀ پ ور هللا ديس  ،باشدي میري پنجشمي کری ھ  ن

 یسلطان عل.  داشته اندیگ افغانستان بستکيکارگر به قوم  تاج  ومحمد اکرممي کری  ،عبدالھادمي قوومي عبد الق،یکالل

ااري خالري کارگراز قوم ھزار ه وشھرهللا شھپر ، وانجنیسايع  ومالثاقيم ميکر کشتمند ، ستان ی از جمله ازبکھ  افغان

ارق شعفعی شرعمي لحکدعبدايپدران س. بوده اند د  ب  کي را حزب دموکراتی شرعميدعبدالکي وسی  عرب تباربودن

  . از شرم پنھان کرده اندشان را تي تاجک وازبک گفته وآنھا ھم قومخلق

ث آ ن داراکي سسؤمۀ و کنگرعض٢٧ۀ ازجمل سته ٣ ومتوسط ،ی خصوصالتي تحصی ثل سر بازنش عضو آن اف

وا سلح ،یق ارگر ،  م ا٣دوعضو آن ک دان پ از لکردگانيعضو آن از تحص١٨ دولت  وۀ رتبنيئعضو آن کارمن  ممت

  )کابل بوده)  پوھنتون (دانشگاه 

اھم کي حزب دموکراتسيسأوزتمفاصله داشتند وتا امروز دارند از ر  ھرنگاه اشخاص فوق ازهاز ا امروز ب ق ت  خل

ه یت شان ودروقتي شان وحدت آمده دروقت حاکمنينداشتند واگر به زور روس ھم درب وحدت  دنبودن  در حاکمتک

اوت یعلمۀ يوسو ،یه ئ منطقی ، زبانینکرده وخصلت نژاددوام  ھم کسالي یده بوده حتنوحدت شکن  وتحصالت متف

   نبرد" پش خری بارنرود وباررا کسشيخر پ"سبب شده که 

اۀ خورده بود وھم ضربگرپشتونھاراي ودني هللا امظي وحفی تره کۀ ضربببرک   ، ازبک ، ترک ، ھزاره  وتاجک ھ

  .اوردي خود نی وقت بروچي ھد مگر پشتونھا خورۀ محکم ترازضربیريپنجش ري دستگیرا تحت رھبر

ا  به صادق ،ی اوکار"غبار" ، بود به گفتی کساستيدرس کارمل ژاد ،  ،نيخ دام ن وم  از ک دام ق ان ، ازک دام زب از ک

ردهیفکرم  چپیاسيباچه خصلت س رده  ی راست فکرم، ک وکری  ک وده، فقط اطاعت از خودش ن م نب زدوی مھ ن

  .روسھا برايش مھم بوده است

ره کی است وببرک مري برگشت ناپذستي فاشکيتره کی  دانست که یاو م ه اگرت ری دانست ک و دولت    حزب رھب

 ا شود بی او نمشرفتيوزن مانع پسقدرسره  بی تره کزبودني پالیاھيدرحزب س ندارد تيري مدئیتجربه و توانا شود،

ه ببرک فکرکیآن تره ک گريد ی تره ک، درحزبني هللا امظيحف آمدن وداورده نبود ک ۀ   يک ب  ني هللا امظيدست حفآل

ع ش ش دورکهيبود وھم ببرک درشناخت کسان دجم رده ده بون تباه ک ا شناخت کامل نداشت از متجانس  اش ود از آنھ ب
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انیبودن فکر ژادی ، زب ی ، منطقی ، ن تفادی شان میسواديب و  وسواده ئ دیاسي سۀ خواست اس و ھدف ببرک    کن

ره کداکردهي بودند وبا آنھا اختالف نظر پی زمانبندزندان کي با او درکهي حزب بود ضد کسانکيساختن  ود ت   وی ب

ه درخانکي خود یاسيس بانيببرک با رق اۀ مرتب ار نماني ش ه غب د ک ره کی نشسته بودن ه درآن مجلس ت  ی دانست ک

    . آمده اند وھستندوببرک

س ام یمجال اختن بن اطر س دارک بخ س ت زبکي مجل تراک مکيکرات دمو  ح ه اش ارو ، صدرغالمي ب د غب  قي محم

تي از حقی  دروغ وعاری محمودیفرھنگ وھاد ودهق ابؤ دومني وا ب ار رخ در کت ين خود از خيت سه چن  اديای  جل

  .نده انکرد

م یئ اختالف جز  فرھنگ مانندببرک در جمع کردن خوب وبد ھمفکربودقي صدرمحمدي که مستي شک  ننجايا در  ھ

  . وموقع شناس بودندیاسي مردان سوفرھنگ اي وحسنه ھم رشتکيداشتند وروابط ن

دارک ه  بی مجلسیول ام ت اخته ن شنس ه جز ازک ا . ادنکردهي یمند کستشده وب راد حزب دموکراتديش ق بکي اف ه  خل

ام میاسيس یدست آوردن آبروه خاطر  به  بیاسي سی ھاتيشخص خاطر سوء استفاده از نام ادی ن ر ھ د، داکت  ی برن

و شخص  یود محمۀ خانوادمامتبلکه  ی محمودی نه تنھاھادوجودتمام عالقه اش به ايجاد حزب زنده است با یمحمود

ه ملتی نماستي روز ھم درراه سکي  ی با ببرک وتره کی وقتچيھغبار  ا   رفتند وھم ستان از اختالف ببرک ب افغان

  . کامل دارندی آگاھیخانواده محمود غبار و

ا مجلس وباعث شگست مجلس خان   سبب مخالفت غباری گفتم بودن  ببرک وتره کقبالً  اۀ ب اددي گردانيش  ی داکترھ

ود  کندی مینده است ودرکانادا زندگ زیمحمود دام مجلس چایاگر او پنھان ازخانواده محم تراک ی خوری درک  اش

ارکيدموکرات   حزبکي ن بنام تدارک ساختی دارم مجلسنيقيی  توانم ولیآن را گفته نم کرده باشد انواده   که غب وخ

ين ادعائی  درآن اشتراک کرده باشد وجودنداشته  یمحمود ایکيدر نتيجه چن  یص شاخ دار است اشخای از دروغھ

ه وحدت وليدال  خلق دورھم جمع شده بودند نظربهکي حزب دموکراتۀکه درکنگر ارچگکي فوق ب ه ا حزب ادی پ م

   نتوانستندهداد

ه در کنگری توانست واشخاصیمه داده نما ادنھاي صورت با اچي به ھی محمودۀخانواد و پس غبار اول جمع شده ۀ  ک

ام در آن   شناخته شدهني قابل اعتماد نبودند مبارزايناشناخته وبودند اکثر شان  چطور امکان داشت که با اشخاص گمن

ه نعر د.نشستندب زيم کي دوریاسي حزب سکيخاطر ساختن ه ساس بحوقت  امي خان رده ی اشخاصاني ش  اشتراک ک

دیکه درمحفل روشنفکر  وببرکیبودند به شمول تره ک را افغانستان شناخته شده بودن ال وقتی ب ه ي مث که مجلس خان

ان مدميمق دي دست سري زثاقي ممي شد وغبار درآن اشتراک کرد کرساخته انيشا ه هيراحصائي خان عثم  وزارت داخل

ق ھمکي حزب دموکراتیکي ۀعضوکنگر  تذکره بود که از جملهعي توزب اشکمش تخار کاتیولسوال در اني خل  ی آق

شی طوراشخاص منيغباربا ا  کهدي کنی شما قبول ماي است آثاقي مميکر دی مجلس م،ندي ن ا، کن  اليخو  خواب دي ش

  . باشددهيه خواب دئ بعد از نشیشب مند بوده باشد که کدامتکش

اطرات ندتم کشیشماحرفھاحاال !  شاخداری دروغ ھانيمند گرم با ات دم کش  آن وقت دي کنسهي اگرمقارا شدر کتاب خ

 کي شھرهللا شھپرغبارکه ۀ به گفت. استدهي را خاریري پنجشري ودم دستگشاخي بیاھسردروغوی  که دروغ دي دانیم

هی امتحان نمگري استعمال کرده داستيبار سرم، س  ني شھپر اشھرهللا.ردي گینم  کند وبه آزمون کردن سرمه عالق

دنکي شاحدار حزب دموکراتیرا بخاطر دروغ ھا حرفھا داز برآم ق م خلق بع م م. گفت یش از حزب خل گفت  یھ

ه استي تب س رخاني دستگردي نگی جداستي در سديفکرکن ی راشوخیري پنجشري دستگیحرفھا و مکي ب  ردي گی آل

   .ابدي ی خودرا دوباره می دماغیگرسالمتي دیوبا آلو
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تگ شريدس ضیري پنج م دربع را ھ اگردی م الس ش ر  مج شميھااب امل پنچ ان س الیري خ ود در ح رده ب م دادک ه ی قل  ک

ارغ قي ورفی و دوست داشنخوب مرد یريسامل پنجش خان ميمحمدابراھ ه مکتب سپورت ف ود ازصنف ن  دوست  ب

ي رکخلقي حزب دموکراتتيشده بودخط خوب داشت بعد ھا در زمان حاکم ه بهي وزارت عدلیرا ادسئ ود ک اه  ب  یج

ان ھمت از بدخشان از جملريآن بص اۀ ج دن است ودرسای منصورھاشم ی رفق د وفعالً در لن رر ش  ئیاي آرتي مق

  کابل است پوھنتون  از فارغان رھمتي بصی کند آقاینوشته م

زب دموکراتی دارتمحکو ارکي  ح ول ت ق درط تهخي خل ود نداش د خ ان ط دادهللا " مانن دارمکتبي تحو"وف   دشت ل

ه بگی مني به ایري پنجشري دستگیحرفھا  اورزگان مقررکردی والني هللا امظيحف را او بود  قندزیبرچ د   ک  ديو مان

ول چي ھی داشت ولی احترام ودوستطوفان داد به هللایمي عظیدنبي شالداربوديطوفان تحو  شاگردیمي عظینب  منطق قب

  . طوفان شده بتواندشاگرد یمي کندکه عظینم

 اي لي تمثۀ کارگرصحنی شفعابارقي ثاقي رامیري پنجشريدستگ  طوربوده باشد کهني خلق اکي در حزب دموکراتديشا

  .ذب کرده باشدآدم خان  ج

 را ني ایباشد ول  شدهکجاي جاسوسان گريواالت با دحاط دستور ضبه  بیري کند که پنجشی را قبول منيما ا  ملتیول

ال ني شده باشد اجذبی ريخان  پنجش  آدماي لي تمثۀ کارگرصحنی شفعبارق اي ثاقي کندکه توسط می باورنمیکس  مث

ق زکي دموکرات در حزبسوادھايآورده شد که بآن خاطره ھاب ود ادي خل ه احزاب وب ستان از ع ملت  ھم  نکيافغان

  نندي بیحزب خود م

رچم،کي دموکراتحزب ق وپ اح خل ود از جن شکل ب اح  پ  خلق مت د ی اتحادشورویمشو  خط رويھر دو جن ه  ببودن

ان تالف زب اطر اخ ژادیخ ی ومنطقی ، ن ار به ئ ستند کن م نتوان ا ھ دياي ب اھر  روس ن شدر ظ ه  کوش رد ک ردورا ک ھ

د بکي از کهي با وجوداورديکنارب دي بيخاطر تخره  قماش بودن ریدردامن روس م  دستگريک ا برت د ت  ی انداختن

 ی سودمخودش خورده بيوحدت ھردو جناح فر   ویانداز  از تفرقهسي شان شود وروس ھم مانند انگلبيقدرت نص

تباه را   افغانستان یتھايل روسھا مکهيطراخه  اختالف انداختن بني درقسمت عواقب ایبرد ول د دچار اش نشناخته بودن

  .بزرگ شدند

  یماني پشدي کند عاقل که باز آیکجا کار

ارا بني امن ال ھ ه اعضایخاطره  مث ق توسط فاشکي دموکراتحزب سواديب ی آوردم ک ام ملستاني خل اتي تم  ی ھ

 ی ساختن مملکت امروز اعضازميالروفد هي گذارتجزاني بنقتيدر حق افغانستان بنام روشنفکردورھم جمع شده بودند

ودهکي حزب دموکراتروزيد ق ب ا، خل دری آق درالا پ ام ف ه ن الھا ب ه س شادي فرزميم ک ه ونفس دهي ک رده از جمل ه ک  پخت

ستان وحدت  قبر دخواھ یمم زي فدرالليبا بکه  خلق بوده واست کي حزب دموکراتیاعضا ه  افغان ه خاطر تجزي را ب

  .نامعلوم شاد گردد قبر در ید تا روح تره کبکن
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