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 متن توضیحات و پاسخهای محبوب هللا کوشانی

 دربارۀ گذشتۀ سازا، طی دیدارها با جوانان در کابل

 

 فرزام اکبریفرستنده: 

 ناشر: تارنمای خراسان زمین

 ۱۳۹۵( اسفند) حوت ۹

 

 تنده:ـفرس تـیادداش

به شدت سنتی  ۀویژه در جامعتوان در هیچ برهه و شرایطی نادیده گرفت به نقش و جایگاه رهبران سیاسی را نمی

شود. ای افغانستان که در آن وجود پیشوا و پیشواباوری از عناصر غالب در فرهنگ سیاسی آن محسوب میو توده

 زندگی ر آند که یو دورانحزب ، بخشتتتی از تارین آن حزبرهبر در کنار مدیریت و تطبیق استتتتراتژی ستتتیاستتتی 

چه در ها، ستتایر انستتانمثل  رهبران ستتیاستتی که نکته نیز باید اعتراف کرداما به این  رود.شتتمار میکند نیز بهمی

 فعالیت و اما چیزی که مهم است، تجربه نیستند. عاری از خطا شانزندگی سیاسی و چه در سبک زندگی شخصی

شتتوند و ها بازگو، ضتتبط و ثبت جربهاین ت کهی را فراهم کرد یهازمینه ،استتتب بنابر این بهتر استتت هاآن ستتیاستتی

 بیاموزند و از اشتباهاتشان درس عبرت بگیرند! های بعدی انتقال یابند، تا آیندگان از تجارب آنهابرای نسل

ستتیاستتی استتت که بعد از شتتهادت زنده یاد محمدطاهر بدخشتتی،  ۀشتتدهللا کوشتتانی شتتخصتتیتی شتتناختهجناب محبوب

صورت دموکراتیک  را به)س.ا.ز.ا.( انستان کشان افغولیت رهبری و مدیریت سیاسی سازمان انقالبی زحمتؤمس

ایجاد  هموارهکه در مسیر فعالیت آن  تیعهده گرفت و این جریان سیاسی را با تمام مشکال با رأی و اعتماد رفقا به

 سیاسی وزنده بماند و هویت مستقل  و ساختاری ، توانست در جهتی سمت و سو دهد که از نظر سیاسیگردیدمی

جا تا حدودی که بحث آن در این وجود داردگردد. البته نقدهای نیز در چگونگی رهبری ایشتتتتتان آن حفظ مبارزاتی 

 یکنم. با قید این نکته که هیچ شتتخصتتیت و رهبر ستتیاستتیغیرضتتروری استتت و آن را به فرصتتت دیگر موکول می

زیستتتتته و هبر در آن میاو قابل نقد نباشتتتتد. اما نخستتتتت باید زمان و شتتتترایط آن برهه که ر ۀوجود ندارد که کارنام

را  ویچگونگی مدیریت ستتتیاستتتی  بتوان تاب و بررستتتی قرار گیرداستتتت نیز مورد توجه  کردهمیستتتیاستتتی فعالیت 

  نشست.داوری به  واقعبینانه

کوشتتتتتانی صتتتتتاحب در  ترستتتتتایی(، 2015 اکتوبرتا اوایل ماه جون نزدیک به یک ونیم ستتتتتال قبل )از اوایل  ماه 

اعضای شورای جوانان حزب آزادگان و تعدادی از جوانان مستقل اما عالقمند به سیاست  داشتند.حضور افغانستان 

گذشتتته و  بر محور ها و گفت وگوهایی داشتتتند که عمدتا  ایشتتان طی چندین دیدار، پرستتش و تارین کشتتور، با جناب

نشتتر  گوها پیرامونوو گفت ها پرستتش. بیشتتتر این چرخیدمیکشتتان افغانستتتان نقش تاریخی ستتازمان انقالبی زحمت

گذار انیا که زنده یاد محمدطاهر بدخشتتی بن.ز.ا.در ارتباط با تارین و گذشتتته سآلودی و کذبمطالب ضتتد و نقی  

 جوانان یتشدن ذهنشوشغباعث مو  یافتهوسیع های مجازی بازتاب های پسین در رسانهبه ویژه در سالو آن بود 

تا به این مستتتتتایل از ستتتتتوی کستتتتتی که پس از زنده یاد شدددددد بناء  نیاز جدی احستتتتتاس میب زدگردیده بود، دور می

طاهر بدخشی طی دوران طوالنی و زمان دشوار و بحرانی در کشور، مسؤولیت رهبری این سازمان را بر محمد

 .عهده داشت، روشنی انداخته شود

های صتتالحیت ثبت گفته ،حاضتتر در جاستتاتعهدۀ من بود، دوستتتان ها بهولیت مدیریت نشتتستتتؤکه مستتاز آنجایی

شتتده و ستتایر استتناد، پرتوکول گردیده و دوباره به و در اخیر تمامی مواد ثبت بجناب کوشتتانی را نیز به من ستتپردند

د تا نها را به عهده بگیرولیت تمامی آن گفتهؤها، مسآن شبا تنظیم و نگار کهشد  دسترس جناب کوشانی قرار داده

 یند تمامی گفتگوها با جناب ایشتتتتان در این متن بازتاب یافتهآ. برداده شتتتتودبه دستتتتترس عالقمندان قرار  پس از آن

 است.

 «دگردیستتته»العادۀ و یا در یک شتتتمارۀ فو چهارم  ۀآن، در شتتتمار هاییمههرچند قرار بود این متن با ستتتایر ضتتتم

پیش از بازگشت جناب کوشانی  2015 اه اکتوبرارگان نشراتی شورای جوانان حزب آزادگان افغانستان تا اوایل م

ت بیشتر با گذش. از نشر بازماند متن نیز، اما به دلیل تأخیر ناخواسته در نشر دگردیسه، این چاپ برسدبه اروپا به 

نها تکه اهمیت این گفت وگوها فراتر از آن است که  و تقاضای جدی تعدادی از دوستان، به این نتیجه رسیدم زمان

که  ستمبهتر دانب بنابراین به چاپ برسد و به این بهانه بیش از این در نشر آن تأخیر صورت گیردحزب  ۀیدر نشر

گیرد. با قید این نکته که مستتؤولیت  مستتتقل نشتتر شتتود تا به عنوان یک ستتند مهم ستتیاستتی در دستتترس همگان قرار

گیرم، و بدین وسیاه از خوانندگان عهده می را من به هاتأخیر نسبتا  طوالنی و بیش از انتظار نشر متن این صحبت

 خواهم.عزیزی که نشر آن را بسیار پیشتر ازین انتظار داشتند، پوزش میمندان و عالقه

 فرزام اکبری
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 نام خداوند جان و خردبه

 

جوانان عزیز ستتتتالمب خوشتتتتحال و بختیارم که یک بار دیگر فرصتتتتت  -

 دیدار با شما از نزدیک برایم میسر شد. 

فرود،  و فرازدانید که حزب ما ستتترگذشتتتت پ رمطمئنم اکثریت شتتتما می

ی را پشت سر تااشتباهو  وردهاآگاهی پ رماجرا و خونین، همراه با دست

گرانه، خواهانه، روشنمبارزات ترقیدر تارین اما، دارد. این سرگذشت 

های درخشتتتتتتتان و طابانۀ کشتتتتتتتورمان صتتتتتتتفحهخواهانه و عدالتآزادی

 باافتخاری را نیز به خود اختصاص داده است. 

های استبدادی های وحشیانۀ رژیمرمز بقای حزب ما که با وجود سرکوب ،دانیمرا نیز میاین

استتت، آورده ستتر بردوباره و نیروهای ارتجاعی، هر بار چون ققنوس از میان خاکستتتر خود 

ها و اصول رهنمای فکری آن نهفته است که آزادی، برابری، داشتن راستین به ارزشدر باور

  .ندشته اها قرار دادر سرخط آنهمواره  ،همبستگیو ی اجتماععدالت

نهاد آن در برابر وطن و منافع تعهد و احستتتاس مستتتؤولیت رهروان پا چنان در این رمز هم

برای ها آنکشتتتتتان و فرودستتتتتتان جامعه، در آمادگی دایمی ویژه زحمتهمه باشتتتتتندگان آن به

و استتتبداد داد و انواع بی ، نابرابریفداکاری در راه رهایی انستتان از استتارتد نادانی، ناداری

  .داردریشه 

تساوی حقو  سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همه اقوام و راسن به اعتقادز در اگونه این رنیهم

در  ،«وحدت مای»های استتتاستتتی تأمین عدالت اجتماعی و به مثابۀ یکی از شتتترط« هامایت»

 و قومیـتتتتتتت  قبیاوی طابیساطه وحشیانۀناپذیر و مبارزۀ پیگیر با هرگونه افکار ضدیت آشتی

، در راستتتتای تعصتتتبو تبعی  گونه مظاهر تباری و با همه انۀیجوبرتریهای خواهیافزون

سی ستیابی به اهداف دموکرا شر از جماهخواهانه د ستای تأمین حقو  ب شردوستانه، در را  و ب

وابستتتتتتتگی روی و دنباله در رد نیز ... وافراد جامعه تأمین حقو  استتتتتتاستتتتتتی و شتتتتتتهروندی 

 باشد. ته میف... نه بیرونیهای مزدورمنشانه به قدرت

های فکری ناشتتتتتی از رنل تأمل و طرز نگرش ما به مستتتتتایل خاص این ستتتتتاختار و ویژه گی

 برای ،و تأمین ستتتاختارهای متناستتتب و کارستتتازد تشتتتکیالت حزبی تأستتتیسکشتتتور، هرگاه با 

های راهبردی آن همراه باشد، اکنون و در آینده نیز ضامن بقا و تداوم حیات به هدف دستیابی

برای های حضور سیاسی، معنوی و تاریخی ما را ها و زمینهبود و فرصتما خواهد  سیاسی

 بیش از پیش فراهم خواهد ساخت.دوام مبارزه و روشنگری 

رویدادهای مهم با ویژه به ،ن جهان، منطقه و کشتتتتتتور خود در کلشتتتتتتما جوانان باید با تاری -

آشتتتتنایی  ،اخیر طی چند ستتتتدۀدر  های مختاف زندگیژرف عرصتتتته هایدگرگونیتاریخی و 

خواهانۀ طابانه و ترقیخواهانه، استتتقاللچنان از تارین مبارزات آزادیالزم داشتتته باشتتیدب هم

کشور  پسینبار چهار دهۀ تارین خون خصوصبه در بیش از یک سده، مانمردمان سرزمین

 آگاهی کافی داشته باشید.  یبایست

بار و درونی و بیرونی اوضتتتاع استتتفآشتتتنایی و آگاهی برای آن ضتتترور استتتت تا عوامل این

 افزون،روز ، جنگ و جنایتجهل گستتترده فقر ومشتتکالت کنونی جامعه و کشتتورمان را که 

توستتتتط  گریانواع فستتتتاد، قاچا  و غارت گستتتتترشزدن به اختالفات اتنیکی و مذهبی، دامن

بشتتناستتیمب استتت، بهتر بارز آن هایهخارجی از مشتتخصتت ۀوابستتتگی و مداخا و مافیای قدرت

ویژه نستتل جوان کشتتور و بیکاری روزافزون مردم به ستتوزجان نواییعستترت و بی هایتعا
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درستتتتت  ،نیم دهۀ اخیروشتتتتدن مایاردها دالر طی نزدیک به یکستتتترازیر ا  با وجود ظاهر ،را

را  هاهمه بدبختیها و نجات از اینچالش رفع برایو چارۀ کار مناستتتب راه  بتشتتتخیص دهیم

 و دریابیم!  کنیممان جستجوهایمتناسب با امکانات و توانایی

سرودد پیامبرانۀ پندار نیک، گفتار نیک  ،آن روزگارانی درروز و نیز بدانیم، سرزمینی که  و

های گییکی از ویژچندان دور، در گذشتۀ نهکه  مرز و بومیانداز بود ... و کردار نیک طنین

های زیستتتتی اقوام، ادیان، مذاهب و فرهنگتستتتاهل و هم ،اشخراستتتانی - فرهنگی - تاریخی

گوناگون در کنار هم بود، قامرو فرهنگیی که ستتتایشتتگر خرد و دانش بود و دانایی را توانایی 

کنونی مبدل  و وحشتتتتستتتتان ن به جهاستتتتانآ پارۀ بزرگی ازدانستتتت، چگونه می رستتتتگاریو 

شد برای به دشمنی با آموزش و پسان گردید و چ ستر مساعدی  رورش و دانش برخاست و ب

افراطی و خواران جیرهاز گونتتۀ  یستتتتتتتوزخردوجتتانی هتتایتآفتت پتتذیرش و رویشپیتتدایش، 

 و داعش! انها طالبآنددمنش  الصد فخاگسترش  و زایشفروش و دین واپسگرای

مان باید معاومات درست و دقیق داشته باب تارین و گذشتۀ دور و نزدیک حزب چنان درهم -

 باشیم. 

، «انحرافیان»از شتتتتتتتمارد  کستتتتتتتانستتتتتتتو، بعضتتتتتتتی که از چندین ستتتتتتتال بدین دانیمهمه می

اند تا زدهآستین باال های متفاوت، سیاسی با انگیزه «سنگرفروختگان»و یا « سنگرباختگان»

بارۀ تارین و گذشتتتتتۀ برای کتمان و یا توجیه انحرافات فکری، ستتتتیاستتتتی و رفتاری خود، در 

 بپردازند. و تحریف واقعیت سازمان و حزب ما، به جعل

یاد جاودان اندیشدددان طلبانه و ملیخواهانه، عدالتبرابری زمانی در مکتب فکریها این چهره

 ش یافتها.( پرورس.ا.ز.) سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستانگذار بدخشی بنیاد طاهرمحمد

 7خصتتوصتتا  پس از کودتای و راه ناهموار،  مختاف مبارزۀ دشتتوار هایحاهدر مر اما. بودند

ازین  توان پایداری را از دست داده، ،آن آفرینآشوبو و پیامدهای خونین ش. .ه 1357ثور 

پیوستتتند و یا  اقتدارسددر  بر استتالمی های«تنظیم»و وقت حزب حاکم یا به  ،دهکر راه کلمستتیر 

 . آوردندودکانداری و تجارت ر   همچون خصوصی هایپیشهبه  دوری گزیدهاز سیاست ظاهرا  

دانم که به آزادی افراد در انتخاب شددددیوۀ زندزی از ،مله، راگ برززیدۀ آوری مییاد ستتتتزاوار

طایفۀ هایی از چهرهآنکنم تنها تنها، تأکید میزذاریم. شددان و لو مخالم ما، ارترام میسددیاسددی

 جعلبه  ،هر کدام به هدف خاص ما خواهد بود کهنظرد  ، مورد«و ستتتتتتتنگرباخته انحرافی»

 .ستحزب ما دست یازیده اسازمان و  واقعیت در پیوند با گذشتۀتحریف و تارین 

شان میخاطرجا همیندر شینه و مسیربا کنمن شته  شتد ها پ  متفاوتی که آنهای وجود پی سر گذا

 :یافته اند هم شباهتباذلیلد ذیل  دو وجه مشتر داشتن با  گیهمتردید اند، بی

 سااااااازمان بدخشاااااایساااااااختار فتری و تشااااااتی تی نقش منفی و ویرانگر در ایفای  .1

 نعمت!به دستور ولی یاو  ُجبن، خودخواهی، نادانی دالیل به ،)س.ا.ز.ا.(

 سیاسیباختگی هویت .2

ا از تکردیم  ، گوشتتتزد«و ستتتنگرباخته انحرافی»طایفۀ منستتتوبین رنگارنگ ، برای وارههمما 

با  و .دارندنگهدستتتتت  و تخریب پردازی، دروغواقعیت جعل زشتتتتت و ناپستتتتندکارهای ادامۀ 

مای و دموکرات رنل  اگندگی نیروهای ستتتتیاستتتتی و روشتتتتنفکرید وطن از پر ،کهاین به آگاهی

نه مسددددددد ومنه و امیدواربرد، می ظاهر بههای چهرهاکثر های مختاف، دروازۀ و در زما

به  نگاه انتقادیبا  و و صریحهای جدی اندازی صحبتکردیم و با راهالباب د  را شانمطرح

  .تأکید ورزیدیمها سوییهمها و تکیه بر هآموختن از اشتبا به گذشته،

از راه یابی میان خودشتتتتان تشتتتتویق کردیم تا ها را به انستتتتجامآنهای پراگندۀ حاقه گاهگهحتا 

تر و فراگیرتر فراهم زمینه برای ایجاد انستتجام بزر  ،های ُخرد و بزرگانستتجام زیریشدد  
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یاد بنیادگذار س.ا.ز.ا. جاودان بزر  هدفدر راستتتای تحقق  ،شتتودب و اگر توفیق دستتت دهد

با  ،محمدطاهربدخشتتتتتتتی فاهم و مذاکره  و  خواه، آزادیو مترقی ستتتتتتتتایر نیروهای مایدر ت

های گامو یا جبهۀ متحد مای در مقیاس کشتتتتور، دمکرات، به ستتتتوی ایجاد حزب ستتتتراستتتتری 

از آنها های شتتماری گشتتاییها و عقدهپراگنیهمین لحاظ، دروغبرداشتتته شتتود. به یتراستتتوار

 . گرفتیمنادیده بزر  و مورد نیاز جامعه،  مان، به امید تحقق یک آررا

نیت نیک ما را در  نکردند و تنها نه ،نهاآهای «ستتتتتتترکرده» و« رهبری»مدعیان اما 

های خواستتتتت کردنبا مطرح، ایشتتتتان از کستتتتانینتوانستتتتتند خود را منستتتتجم بستتتتازند، باکه 

با »خواستتتتند ، «بازگشتتتت به گذشتتتتۀ مشتتتتر  ...ستتتفزا ا. و نه س.ا.ز.نه »مانند  ،هاغواگران

ستتتن نیت آشتتتفته ندارند، دقیق که از گذشتتتته آگاهی ویژه نستتتل جوان را به اذهان دیگران،« ح 

 از که ،را (س.ا.ز.ا.سااازمان انق بی زحمتتشااان افتانسااتان ) و گویا با این شتتگرد، ببستتازند

ایفای نقش فعال در با ستتتتتترانجام و  «سااااااازمان»تا استتتتتتتحاله به  «محفل انتظار» ایجادآغاز 

روشن  خطمشخص و هویت  ،تارین، دارای و ادغام  در آن افتانستان حزب آزادگانتأسیس 

رها را  و استبداد عدالتیمبارزه در برابر نابرابری و بیسنگر  هرگز و و سیاسی بوده فکری

زده، احستتتتاستتتتاتی و فاقد دگم« ستتتتنگرباختگان»و  «نافیانحرا»استتتتت، نامنصتتتتفانه با  نکرده

نرخ  خوردن بهشدن، نانفرجام کارشان تسایم که کسانیب با دهند قرار صفدر یک اندیشه، 

، یا اند پیوسته حاکم هایتنظیم وح.د.خ.ا. به یا  روز و نشستن بر سر سفرۀ آماده بوده استب

«  رهبرچوچه»و « رهبر»آستتتتتتان فالن ، ستتتتتر برنصتتتتتبیمافت خاعت و پاداش و برای دری

 ،دشتتوارپیچیده و و یا در اوضتتاع اند پرداخته « قومندان»و « قادر»مداحی بهمان ستتاییده، به

 . اند کنل عافیت برگزیدهرها کرده، را  میدان

فۀ که، نارواتر آن طای اه« انحرافی و ستتتتتتتنگرباخته»این  عام های زبونیو  هاگریهمه م

شتر  بافیو دروغ تحریف واقعیتبا  ،خود را سودجویانه سازمان و حزب ما در رابطهبی  ،به 

 ند.کنویژه نسل جوان را اغفال و به بپوشاننداند خواسته

ستتتتتت که تقصتتتتتیری ها را تکرار کرده اند، طبیعیهای آنخبری گفتهجوانانی که از روی بی

ها میدان دادند و چند چهرۀ مشخص پردازیندارند. اما سالخوردگان س.ا.ز.ا. که به این دروغ

از  های حقیرداشتتتتتتت پاداشهای شتتتتتتخصتتتتتتی و با چشتتتتتتمبرداریرای بهرهگر را که بمعاماه

موقع افشتتتتا دستتتتت زده اند، با ارائۀ استتتتناد به هاپراگنیگونه دروغبه تکرار به این نعمتانولی

 کارند. خبری، بدآموزی و گمراهی این جوانان گنهنکردند، در بی

شمارم، ازین بابت از همه دوستداران سل گرانویژه پژوهشحقیقت، به من نیز که از همین   ن

 .طابمجوان پوزش می

ها را این هایپراگنیدروغجعایات و پوشتتی در برابر بیش ازین، چشتتمما،  حزب،وان  نستتل

و  پندارندکننده میهای آینده گمراهبرای نستتتل ،دانستتتتهبار زیانغیرقابل تحمل و بیش از پیش 

اسناد و شواهد  با استناد به،ا که مم ن است تا آن ،،دی مطالبه دارند، رزبسامن از بزرگ

 .ریا و سالوس جدا سازند ،معتبر، حقیقت را از دروغ

، با توجه به وجوه تمایزشتتتان نیز «ذلیل»  ، باوجود دو وجه مشتتتترافرادشتتتود این می ستتتعی

و  هاچهره بعضتتتیاز  دوستتتتان،از منطقی شتتتماری  تقاضتتتایبه اثر چنان هم بندی شتتتوند.دستتتته

برده نام ، معتبرالمقدور با ارائۀ استتناد و شتتواهد شتتان، حتیخرابکارانۀنظر به نقش  ها،دستتته

 خواهد شد.

 شکل یافته است: های سیاسیباختههویت یناز اغاب« انحرافی و سنگرباخته»طایفۀ 

 ستتتتتیاستتتتتی هایبه خاطر کتمان چهرهرا « محفل انتظار»هایی که واقعیت در مورد آن -الف 

 دار ساخته اند.دنباله راتحریف کرده و داستان آن گر خود،معاماه
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در مورد  ،ویهای پردازیداسدددددددتانکه  بباورشخوش« همراهان»چهرۀ دیگری با  -ب  

ای ادع همو  «اصو  کلی نهضت دموکراسی افغنستان)ندا(» طرح، تصویب و نشرچگونگی 

ا،الس کمیتدده مرکزی  «ابالغیدد »بددا اسدددددددتندداد بدده زویددا « انرال  س.ا.ز.ا.»مبنی بر  ،وی

ـ  13م رخ ) ا.س.ا.ز. ور دُ به بسیار ،اواز سوی که شهر مزارشریم(  1371سرطان  14ـ

 !باور کردگ اند را ،نیز شدگ است کاریدست« اندکی»از آزرم 

 گروه )الف( شامل دو دسته است:

ستخباراتی« چهرۀهزار»دست عنصر نفوذی  یچ دستۀ نخست از زمرۀ کسانی اند که باز   ا

شتتدند و با تطبیق  ها جای تخاصتتش را گرفت(نام محمد استتماعیل با نام مستتتعار اکبر )پستتانبه

در ستتتتازمان  و انشتتتتعاب« فرکستتتتیون»ایجاد  که ،او برنامۀ استتتتتخباراتی اولتدریجی مرحاۀ 

سوء بهرهبدخشی بود سال سر ۀ ذیل،برداری از دو زمینه و حادثۀ جداگان، با  انجام در خزان 

 :خورشیدی انشعاب را بر بدخشی و سازمان وی تحمیل کردند 1356

با رهبری موالنا بحرالدین  درواز 1354ستتتتتتال ی جوزانافرجام جستتتتتتورانه ولی قیام  - الف 

  آن، المنا آمدهای ناگوار و باعث و عبدهللا )عبدالحفیظ آهنگرپور( و پی

یی ستتازمان در تابستتتان برجستتتۀ حرفههای پستتاکوهی از کدرمحمد مر  ناگهانی قربان - ب

 (، داشت یمسخن خواهدر هردو باره بیشتر دیگر  فرصتکه در ) 1356سال 

بدون  ،«محفل انتظار»در تحریف واقعیت در مورد ریشتتتته با این دستتتتته هم هایبرخی چهره

دروغیند ایجاد و رهبری فرکستتیون  کردن ذهنیت القا و ،داشتتته باشتتند دقیقیآن اطالع که ازآن

ستتتازی و یاد موالنا بحرالدین باعث، از ستتترآمداند افستتتانهشتتتد به زنده نامیده« ستتتفزا»بعدا  که 

 . ندآیمی شماربهآلود های نابخشودنی و گناهپردازیدروغ

روی شواتحاد و اشغال افغانستان توسط نظامی  تجاوز که پس از ستا شامل کسانی دومدستۀ 

طریق از ه فاصتتتتتاه گرفتا. از س.ا.ز.بنابر عوامل گوناگون خورشتتتتتیدی،  1358جدی  6در 

که هرگز نگفته ایم مبارکشان مباد! چون به  پیوستندا. ح.د.خ. بهمختاف  هایکانالاشخاص و 

 ما را برگزیند. مخالف  آزادی انتخاب فرد حرمت داریم و لو صف

آستتتتتتتیبی به  ،شتتتتتتتتانبعدی که هرگز از موقف وظیفوی بودندهای نجیبی در این میان چهره

مانند حاجی ثانی دهاتی )عمر( و حیدر)ناظم( و شتتتمار دیگر  بنرستتتانده اند «ستتتازمان مادر»

آن متوستتتل نشتتتده اند.  یاگنپرگاهی در باب تارین ستتتازمان به تحریف و دروغها هیچب این...

در گذشتتتته و حال همواره از  اعضتتتای ستتتابق رهبری س.ا.ز.ا. که از موضتتتوع آگاهی دارند

 یاد کرده اند.  نیکوییها با احترام و آن

استتتتخباراتی و های موقف و دستتتتیابی بها. .د.خ.که پس از پیوستتتتن به ح بودنداما کستتتانی هم 

جفا  ،پرورده و به باوغ ستتتیاستتتی رستتتانده بودخود ها را در آغوش به ستتتازمانی که آن دولتی،

 روا داشتند. 

هویتتت »پس از ستتتتتتتقوط حتتاکمیتتت و فروپتتاشتتتتتتتی ح.د.خ.ا.  کتته مین قمتتاشهتتایی از هچهره

احیای به خیال عالم در حال خود کردند وبه« فکر بکری»مانده بود، گویا معاق شان «سیاسی

با  کهامید واهی  باطل و پنداربا این  هااز این بعضتتیالبته  ،پرداختند «محفل انتظار» ۀدوبار

پوشی در ح.د.خ.ا. پرده انیتشضوع دوران طوالنیهم  محفل گویا چنگ انداختن به دامان آن

دور از به ،! کستتانی از همین جنسندا هویتی ستتیاستتی نجات دادهخویشتتتن را از بیو هم  شتتده

  1!ثور معرفی کردند 7پس از بدخشی و کودتای  یاس.ا.ز.ا. را پدیده  حیا

                                                           

 پردازی و راستحاشیهبا  ،ساختهخود نامۀ شخصی و سیاسیزندگی پیوند با در جمع، از این یک تن - 1 
چنان داد )ولی بدون ذکر یک کامه از ستتابقۀ طوالنی عضتتویت خویش در ح.د.خ.ا.(،  بستتیار بافیدروغو 
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بهتر ، بودزده  هاناز ای برخی ستتتترمجدد ستتتتیاستتتتی به «یابیهویت»شتتتتو   اگر ،کهدر حالی

 ،رعایت اخال  و فرهنگ ستیاستیتاریخچۀ س.ا.ز.ا.، با  به جعل ندیزیاجای دستت بهبود می

بازگشتتتت شتتترافتمندانه به آغوش زمینۀ  ،خواستتتتنداگر می وکردند میاعتراف  دخوبه اشتتتتباه 

ستتتتتتازمانی و های مختاف زندگی در دوره) خویش را فراهم می ستتتتتتاختند! ستتتتتتابقستتتتتتازمان 

داریم، مانند زنده یاد  ایو آموزنده های خوب، نمونهبرجسته اعضایمیان حتا از  ،مانحزبی

 هایستتتتتتترمشتتتتتتتقهمیشتتتتتتته، ... که  3الزمانو محترم انجنیر بدیع 2انجنیر عبدالباری معدنچی

  !(بودتوانند می ایشایسته

شمار انگشتان به «سفزایی»و با منشاء س.ا.ز.ا.یی « محفل انتظار»پردازان تاریخچۀ افسانه

ها را با هم شتتبیه ستتاخته ریگی در کفش دارند که آن رستتندب ظاهرا  همگانیک دستتت هم نمی

 است!

مقامک و رسیدن به جز منافع شخصی وند که بهباشمی ایطابان حرفهها فرصتآندر واقع  

 باور ندارند.دیگر هیچ اصل و ارزش اخالقی و سیاسی ، بهمنصبکی

نیروهای « تأمین وحدت» آرزوییاد بدخشتتتی بای که زمانی جاودان«انتظار محفل»گویا آن 

در راستتتای  طی مراحای از رشتتد و تالشکه پس از  «محفای»مای و مترقی برپا کرده بود، 

                                                           

شتتتتتتاید رندانه اما ، «عضتتتتتتو محفل انتظار»ستتتتتتخن داده استتتتتتت که در پایان با معرفی کردن خود به حیث 
برای خویشتن هویت کاذب بتراشد و عضویتش به ح.د.خ.ا. و انجام  توانسته است ،تصور کرده سبکسرانه

 خیال عبثی!چه  کند! پوشیپردهاش در دوران حاکمیت آن حزب را، های رسمی و پنهانیوظیفه
 
چهل تن اعضتتتتای رهبری و  بدخشتتتتی با اشتتتتترا  بیش از ط.ستتتتازمانی که به ریاستتتتت م. در اجالس - 2 

پس و پیامدهای احتمالی آن و آیندۀ ستتتتتازمان،  1357ثور  7منظور ارزیابی کودتای ا. بهکدرهای س.ا.ز.
برگزار شتتتتتتتده بود،  در منزل آقای ظهوری ستتتتتتتال در شتتتتتتتهر کابلثور همان 14به تارین از یک هفته 

اما وضعیت تازه  بزمان سخن گفتمعدنچی با صداقت تمام از درستی مشی سازمان تا آنعبدالباریانجنیر
ها در جایی که روس»دانستتتت و با این استتتتدالل که ثور به ستتتود ستتتازمان نمی 7را پس از وقوع کودتای 

 دهدمیترجیح  ب لذاندارد ی مستقلای برای بقاآینده هیچ و سازمان ما« نشینی نکرده اندَسپَل مانده اند، عقب
حزب دموکراتیتتک خاق ، بتته «و امپریتتالیزمارتجتتاع »در کنتتار  گرفتنجتتای قراربتته ،در جهتتان دوقطبی

 ر یوغزی»باشتتتد تا « زیر چتر اتومی اتحاد شتتتورویدر »بهتر استتتت  بپیوندد و به گفتۀ خودش افغانستتتتان
 . «امپریالیزم

 اما وی به زودی دبریماه مورد تعایق قرار گ 6تا  در سازمان عضویتش تا گردید پیشنهاد همان جاسهدر 
 . دست آوردرا بهعضویت حزب حاکم 
شدن کشورش به کشتارگاه بزر  و کشاندن پای تجاوز اتحاد شمار و تبدیلبی هایپس از آن که جنایت

سازمان سابقش  ،و هم دید که هده کردمشا شوروی به وطنش توسط حزب دموکراتیک خاق افغانستان را
 رسالت از دوش خونین و تافات سنگین، منکوب نشده، بارد  هایشدن سرکوبا. با وجود متحملز.ا.س.

 ،کهبه اینراسن با اعتقاد  و است دوباره برخاسته و خاکستر خود، درون آتشوار از سمندرنیفگنده و 
بخش است، اما آزادی بیگانهدر برابر تجاوز مردمی  مجاهدتنبش و رستاخیز خودجوش مای و مضمون ج

مبارزۀ دشوار و نابرابر در برابر دو  به استواربا ایمان  غالبا  آلت دست اجنبیبرهبری آن ارتجاعی و 
بخش را به ،نگ نیابتی دو سالمی که ،نگ رهاییا چندزان  هایا. و تنظیم)ح.د.خ. وابسته مساح هیوالی

تمام به اشتباگ خود در ارزیابی و  خلوصهم با دهد، بازادامه می( انداقمارشان تبدی  کردگ رقدرت وقت واب
عضو آزمایشی به  حیثبه  ش راخوی درخواست عضویت مجدد و اعترام نمود اشپیشین زیریموضع

 ،رهبری آن بودارشد زمانی خود از بنیادگذاران و از اعضای  ،سازمانی که ،ا.ز.ا.کمیتۀ والیتی بغالن س.
 سیاسی! هنگفرو فراست صفا،  به چنین درود. سپرد
 
ه موجه بود برایشنیز به دالیای که ا. ز.ا.الزمان چهرۀ کالستتتتتیک و ستتتتتمبولیک س.بدیعانجنیرمحترم  - 3

با  اش را با ستتازمان ستتیاستتیی که، خود یکی از مؤستتستتین آن بود، قطع کرد و امامدتی رابطهبرای  ،استتت
کتبی تقاضتتتتتای عضتتتتتویت مجدد به کمیتۀ والیتی تخار حزب آزادگان، الگوی برجستتتتتتۀ  درخواستتتتتتتقدیم 

 دیگری از فرهنگ و فراست عالی سیاسی را به نمایش گذاشت!
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مستقل سیاسی با ساختار  «سازمان»و جایش را به  تارین پیوستهبرای همیشه به هدف،نیل به

برای « دانیآَشغال»ها، زای این، در ذهن توهمبود و اصول روشند فکری و تشکیالتی سپرده

از خوان فالن  خواریو ریزه آبروبَرهر معاماۀ از تا پس  ،استتتتتستتتتیاستتتتی بوده  ستتتتوداگران

های خود زبونیدار را پردهدیگر ...، آن معاماۀ شتتتدن شتتتانستا پیدا ،و حاکم شتتتهر« رهبر»

 بسازند!

ی در تارین ستتاختار فکری و تشتتکیالتی ستتازمان بدخشتتی هرگز وجود «محفل انتظار»چنین 

 !باشد و بسمیجاران سیاسی نداشته و فقط پرداختۀ ذهن کژاندیش مزدبگیران و ایاه

*********** 

درآن اگر ذیای هم  باالنشتتتتین استتتتت، آقای ظهورهللا ظهوریگویم پرده میبی« ب»در گروه 

 انحرافی و»طایفۀ  ینآقای ظهوری نستتتتتبت به دیگر منستتتتتوب کالمتأثیر  وجود داشتتتتتته باشتتتتتد!

ستی « سنگرباخته شتر  ایاندازه تابای شدبی ن همرزمان بدخشی در . زیرا او از جماۀ نخستیبا

از جناح خاق  ،دیگری شتتماربدخشتتی و با همزمان و  بود جمعیت دموکراتیک خاق افغانستتتان

 چنان او از پیشتتگامان خطرا ایجاد کردند. هم« محفل انتظار»با هم جدا شتتده، « جمعیت»آن 

اما این سابقۀ دیرینه  فکری بدخشی و مدت طوالنی از اعضای رهبری س.ا.ز.ا. بوده است.

نداشته دهد که در بارۀ تارین س.ا.ز.ا. در مواردی که در آن سهم حق را به او نمیهرگز این 

 ، مستتتؤولیت اوبرکتربپردازد، برخالف این ستتتابقۀ پ  و یا اطالع دقیق ندارد به جعل و دروغ 

 سازد.مینیز  تربسیار سنگین واقعیترا برای بیان 

گذارم، را من از آقای ظهوری خواندم و با شتتتتما در میان می هاما با درد و دریغ بستتتتیار، آنچ

برعکس ! گویی استبرای حقیقتاحساس مسؤولیت همین  ،یابیکه در آن نمیرا چیزی یگانه 

گاهی برای و  خویشتتتتن ، برایتوستتتل به دروغ و تحریف واقعیتدارد با  کوشتتتشیشتتته او هم

گک سیاسی ها برای غرفهتابیتا با این کل ،س.ا.ز.ا. تارین بسازد سرگذشت و برای دیگران

  !کند پاودست «پسمنظر تاریخی» توجیه و ،متاع خودبیهویت و بی

وی خرچ « ... جعایات»پرداختن به  برایناگزیریم بیشتتترین وقت و حوصتتاه را ستتوگمندانه 

ثمر بیکتتامال  کال  بیهوده و تالش  اگرچتته ،زیرا در تتتارین س.ا.ز.ا. این دومین تالش .کنیم

مثابۀ پروژۀ استتتتتتخباراتی توستتتتتط بار نه بهالبته این !بوده استتتتتت برای تحمیل انشتتتتتعاب بر آن

زدۀ ستتیاستتت گاهی دلکه س.ا.ز.ا.  که توستتط یک عضتتو ستتابق رهبریجاستتوس نفوذی، بل

   !آن زدهذو شوقی و  زمانیو شود می

************* 

اصول »گویی بسیار در مورد چگونگی تسوید، تصویب و چاپ طرح آقای ظهوری با خالف

همراه یا خود را )اگر « همراهان»، گناه گمراهی «کای نهضتتتت دموکراستتتی افغانستتتتان )ندا(

خیالی که زویا با این خوش دوش گرفته استتتتتتت. همچنان اوبهنیز همراهانی داشتتتتتتته باشتتتتتتد!( 

 و خبربی به هدف فریب دادن اذهان، کرده استتتت «کشتتتف» را.« از.ا.انرال  س.»ابالغی  

 14ـددددددـدددددد  13م رخ  ) ا.س.ا.ز.ا،الس کمیته مرکزی  «ابالغی » شدۀتایپکاپی  ،باورخوش

نام بهدر ستتایت انترنیتی  کاری،دستتت« اند »پس از  راشددهر مزارشددریم(  1371سددرطان 

 شر کرده است:و با درشتی بیشتر ازان، نچنین عنوان  منسوب به خودش، زیر «ندا»

 سااااااااااازمااااان اناااقااا بااای زحاااماااتاااتشااااااااااان افاااتااااانساااااااااتااااان  مااارکااازی ابااا  ااایااااۀ کااامااایاااتااااه

 خورشیدی 1371این سازمان در سال  در مورد انح ل

به  «انحالل»کردن اتهام با وارد خواستتتتتته استتتتتت، به پندار خام خودها، ظهوری با این ترفند

آمیز افادۀ شتتتوخی بهشتتتود و یا « صتتتاحب»آن را « صتتتاحبلشتتتکر بی»ستتتادگی ا. بهز.ا.س.

  .«مرغ خانگی شکار کند»خودش 
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 درماندگی بسیاراز ناشی یقینا  اندیشی نباشد، اگر از روی ساده های ناپسند،شیوه چنین ارب ردک

نام دیگری  سیاسی بازیحقهست که غیر از معیارهای اخال  و فرهنگ سیاسی از شدندورو 

 !زذاشتتوان نمی ،برآن

ظهوری به ریث ی ی از اعضدددای رهبری سدددازمان انحالبی زرمت شدددان افغانسدددتان  ظهورهللا
 مناسدددددباتبه پاس  همو در سدددددیاسدددددت  مدتدرازهم به خاطر رفاقت و همراهی  ،)س.ا.ز.ا.(

  4.همیشه از ارترام سزاوار نزد من برخوردار بودگ است ،دوستان  شخصی
 زدگ اسدتاز وی سدر ،بسدیار ،دیسدیاسدی های ، رتا زمانی که لغزشخاطر ندارم که زاهیبه

 و،ود آمدگ باشد. درین زمینه به وتاهیاز ،انب من ک ،)مزم شود نمونه ارائه خواهد شد(
مستتؤوالنه  اشهدرب خانزرفتنش نمایان شدددگ، های در سددراشددیب ... قرارزمانی که نشددانههر
و  رستاقی در کاب ،انشدگ )باری با زندگ یاد خلی  البابدقاز ،انب من  ،آرامو دوستانه ولی 

( و پیامدهای نازوار ارتمالی چند باری هم در هالند و ،اهای دیگر در داخ  و خارج کشدددددور
... و هم  های زذشددتهبازیهای تلخ فرکسددیونآوری خاطرگ، با یادس.ا.ز.ا.رفتارش، هم برای 

 شدار دادگ شدگ است.ن برای خودش، تذکر و هُ آنازوارتر از
 

********** 
  

و ها آوارزیها، خونریزیهللا و ادام  پس از سدددحوط دولت داکتر ن،یبها، زذشدددت سدددا ... با 
در وابسددددتگی و  ،تنظیمی بر سددددر قدرت و غارتهای میانبسددددیار در انر ،نگهای ویرانی

اشدددغا  در پی  آن، های منطحه، سدددپس ظهور و سدددحوط راکمیت سدددیاگ طالبان و رمایت قدرت
لی رهبری امری ا، با شعارهای اکنراً دروغین وبه شانغربی مستحیم افغانستان توسط اربابان
 سددددازی ودولت از آزادی، دموکراسددددی و رحوق بشددددر،دفاع  انسددددانیی مبارزگ علیه تروریزم،

سیاسی در وطن، با، ظاهراً با پدید«سازیملت» ساسی و قانون  آمدن فضای نو  انفاذ قانون ا
فعالیت ای بهتر و آیندهرا برای هایی ها که امیدواریارزاب و آزادی مطبوعات و رسدددددددانه

 داد، ...ارزاب در داخ  کشور نوید می
 
صله که طی دیدارهای  سالیان زمانی های دور و نزدیک در فا شتم،روآقای ظهبا این  با  ی دا

آخرین شدددانس باززشدددت  ،تمام رمت  با رُ ان،ام سدددر ،شهایروشدددیها و کجُخلحیهمه کجترم  

                                                           
سددالیان طی  میان من و ظهوری شددخصددی روابط صددمیمیو سددازمانی درازمدت  ـدددددددد رفاقت سددیاسددی - 4 

 نم برایفراوان همراگ بودند، های شدددن«نان و نمک»های سددازمانی و برخاسددتونشددسددت متمادی، که با
که برای افشدددا و به همین مناسدددبت، از بابت این آیند.شدددیرین بشدددمار میهای و خاطرگ ماندزارهای ارزش

پردگ شدگ ام، بیتوسط آقای ظهورهللا ظهوری، ناززیرترریم تاریخچ  س.ا.ز.ا. ادام  ،ع  و  ،لوزیری از
و زاهی با لرنی سدددخن بگویم که زفتن و نوشدددتنش بیش از همه، برای خودم آزاردهندگ و نازوار  و صدددری 

 از اعضددای خانوادۀ مرترم  وی که همیشدده برایم عزیز بودگ اند، تا ،دانمرا م لم می یشددتنخوبودگ اسددت، 
مزۀ ه است و را برایم داشت ارجش که رینیت خواهر زراناهاز خانم مرترم بطلبم. به ویژگ پوزش پیشاپیش

از سدددددیاوش، کنشددددد ا و م کرد، از نیلوفر زیبا و فرهیخته، های لذیذش را هرزز فراموش نخواهدسدددددتپخت
، محبو « هایبرادرزادگ»برایم همه شدددددددان کودکی تا دوران شدددددددباب و رشدددددددادتکه از زرامی مازیار 
نیاز برای بیان رحیحت و ارساس مس ولیت  ها مرا درک کنند کهن بودند. امیدوارم آنداشتنی و مهربادوست

در برابر و،دان، تاریخ، سددددددازمان و رفیحان، مرا ناخواسددددددته به کاربُرد  لرن ،دی و زاهی ناخوشددددددایند و 
سگالی را کاران بدکار یا خرابنصیب کند خراب« عذاب و،دان»انگیز م،بور ساخته است. )خداوند مال 

لوری ما غلبه کرد و خودخواهی ما را چنان فربه سددداخت که نه تنها دلی و سدددادگشدددان بر سدددادگکه منافحت
دار و استوار آزادی اهمیت  ارساس مس ولیت مشترک برای رفظ و پاسداری از س.ا.ز.ا.، این سنگر پایه

و عدالتخواهی و یگانه میراث ار،مند ف ری، سیاسی و تش یالتی بنیادزذاران ،انباخته و پاکباز آن را، در 
بازی آفرین فرکسدددیونیچیدگ و رو به وخامت کشدددور درک ن ردیم و از ت،رب  زهرآزین و مرگاوضددداع پ

های زیبای انسدددددددانی میان دو رفید و دو دوسدددددددت همرزم همه ارزشقبلی درس عبرت نگرفتیم، بل ه به 
دپسندی و خوقدری و ناسپاسی روا داشتیم! البته خود بیشتر سزاوار سرزنش و نفرینیم ازر با بی دیرینه نیز

اندیش و کاسب اران آماتوران کوتاگ بازیچۀ دست های سیاسی و در نتی،هبازیبالهت، ترمید و تسلیم هوس
 مس ولیت زردیدیم!(تعهد و بیسیاسی بی
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رزب »برایش فراهم شدددددددد و به کنگرۀ م سدددددددس  ،سدددددددابد و ،دید یارانباافتخار به آغوش 
 دعوت زردید. در کاب ،  (1386عحرب  6) «آزادزان

 داشدددتیم تا باهم می ی ی دو نشدددسدددت تفاهمی دیگر با ،بایسدددتآسدددتان  برززاری کنگرگ می در
بار نیز از درک این آقای ظهوریرفتیم. توافد و آمادزی مشددترک، به سددوی برززاری آن می

  .آمیز به آن وفا ن ردو،ود وعدگ، به انر مراسب  اشتباگ ماند و با عا،زرسن نیت ما 
 هماز آغاز کار آن تشددددددریم آورد تا به پندار باز پیشصددددددب  روز برززاری کنگرگ، دقایحی 

ً  را که طرریخطاکار خود،  سدددا  پیش از آن تاریخ، با تصدددویب بوروی سدددیاسدددی  18 تحریبا
 «)ندا( : اصول کای نهضت دموکراسی افغانستانطرح» تحت عنوانکمیته مرکزی س.ا.ز.ا. 

در  ،نشتتریۀ مرکزی آن« میهن»جریدۀ  15در شتتمارۀ  غر  نظرخواهی اعضتتا و هموطنان
به  سدددازمان« مرامنام و »های از زن،ین  پُربار طرح ،نشتتتر شتتتده بود 1369ماه حمل ستتتال 

به معامله ا.( ز.ا.)س. آنزمان، با صددددارب اصددددلی و تنگنای ، زیر فشددددارزرفته« غنیمت»
 ! بگذارد
دیروز، ،ایگاگ رهبری  باسابح ریث ی ی از رفحای به ی که از وی باارترام خواسته شدهنگام

را  دیرینش یارانخویش را در هیأت رئیسددددددده ارراز کند و ازین شدددددددانس تاریخی خودش و 
 ههرچ !،ا را اشدددغا  کندباید آن« ندا»نام  که به« دو پا در یک موزگ کرد»مرروم نسدددازد، 

چهرۀ شناخته شدۀ سیاسی و فرهنگی کافی است، و ما همه  برایش زفته شد نام خودت به ریث
  فشرد. ، نپذیرفت و بر غلط خود پااین،ا زرد آمدگ ایم ،هدم ای،اد یک رزب به

 کار و پی اراز  اییا مررله هبرهند که ناش کرالیشدددددند ا. ناچار ز.ا.رهبری س.اعضددددای 
رو یک ماسدددت، به هی  مشدددترکسدددیاسدددی هویت از زندزی و  بخشی را که یسدددازمان سدددیاسددد

که دیگر به ،زئی از تاریخ  سدددا  18ـدددددددددد 17 پس از زذشدددت، آن پیشدددینعضدددو بررا  و یا 
با خواسددتش موافحه  رواز این !نام خود مصددادرگ کند، رد ندارد به سددازمان تبدی  شدددگ اسددت

 ن ردند.
   

************* 
 

که  ظهورهللا ظهوریپس از برززاری موفحان  کنگرۀ م سدددددددس رزب آزادزان افغانسدددددددتان، 
مند شد و بیش آن خودش را مرروم ساخته بود، بیشتر عحدگکار  در سهمگیریاز  پسندانهخود

 زد. ام رزب آزادزان آستین باز پیش به تخریب س.ا.ز.ا. و 
نشددر  5«ندا و پسددمنظر تاریخی آن»عنوان  زیرمطلبی را  ،«ندا»نام او در سددایت انترنیتی به

پرداختن  هدم،،ع ، اتهام و دروغ اسددت که فعالً ترریم،  دقتی، اشددتباگ،کرد که مملو از بی
                                                                             . ها نیستبه هم  آن

ـ چگونگی تسوید 1آقای ظهوری:  مورد ادعایمشخص  ضوعاما پیش از پرداختن به دو مو ـ
انرال  » ـددددددـدددددد 2، «(ندااصو  کلی نهضت دموکراسی افغانستان )»و نشر و تصویب طرح 

دیگر  هایپردازیها و دروغترریم ها،به برخی اشتباگ نمونهباب از  ،پندارممزم می، «سازا
سمنظر..و  ندا»در وی  شارگ، «پ شم ییهاا شته با  «نح » راآنهایی از بخشاین منظور به. دا
،ا مطابد ها همهنح  قو ) ای را به دنبا  خواهد داشدددتهر کدام تبصدددرگ و اشدددارگ که کنممی

 :(اص  است.  م.ک.

 ...تن از فعالین سااایاسااای  21ای متشاااتل از  خورشااایدی ح قه1347برج اساااد 15در  ... »

نام " تحت رهبری خردمندانۀ شاااهید محمد طاهر بدخشااای در منزلش واتۀ کارتۀ لارکابل به 

مشاای ایدیالوکیو و ساایاساای  ...محفل انتظار " سااازمانی را بنیاد گذاری نمودند. این محفل 

ساایاساات صااولی مسااملۀ م ی درکشااور کمیر الم ۀ افتانسااتان طرح و حل ا خودرا تدوین نمود.

از خطوط برجستۀ این محفل به شمار  ...  عدم دنباله روی در میان کشورهای سوسیالستی

  میرفت.

                                                           
اختیارم گذاشت و به بهاین سند را بار نخستینگزارم که سصمیمانه سپا (بهمن روستایی)از جوان آزاده  - 5

ه شدن بیشتر حقایق در بارۀ گذشتها را برای روشنای از ناگفتهکم پارهمرا واداشت، دستد شیوۀ طنزآمیزی 
 !گذارمبمندان در میان مان با دوستان و عالقهتارین سازمان و حزب و
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ب اما در آن محفل حقیقت نداردهنگام و آن« ستتتتتیاستتتتتت عدم دنباله روی»اصتتتتتطالح رد کارب  ]

ستی سیاست عدم دنباله روی در میان کشورهای»عبارت  ه برساختۀ ظهوری ک« سوسیال

تا جایی که من  !داردنیز مشکل جدی  یعالوه که خالف واقعیت است، از نظر مفهومهاست ب

که با  بودشده  مطرح« کاسترومین ـددددد سیاست هوشی»از سوی بدخشی  در آن زمان ،دانممی

پیدایش و گسترش اختالفات ایدیالوژیک و سیاسی بین اتحاد شوروی و جمهوری خاق چین و 

جریتتان و  )خاق و پرچم( دموکراتیتتک خاقجمعیتتت  ،پیروان آنهتتا خصتتتتتتتمتتانتتۀبنتتدی صتتتتتتتف

اصطالح سیاست  .خاصی داشتو پیام ، مفهوم کشور داخل در (هاای)شعاهدموکراتیک نوین

این  بود. و جاگزین آن نشتتتدههنوز معمول  ،بستتتیار وستتتیعتری داردوی که مفهوم رعدم دنباله

اصتتتتتطالح بعدا  با تغییر اوضتتتتتاع ... فورمولبندی و رایل گردید که توضتتتتتیح آن مجال دیگر 

«  تحریف»یا  و «دقتی، اشتتتباهبی»اوصتتاف روشتتن کم مصتتدا   از این مثال کم) .خواهدمی

با مستتتایل جدی که عیب  رستتتاند: برخورد ستتتطحیحالت دیگری را نیز می باشتتتد.میواقعیت 

 م. .[    (کالنی است!

که برهبری موالنای شاااااااهید بحرالدین " باع  "  1354تیام" درواز " درتابساااااااتان  ...  »

تن  16انجااام گرفاات   س، ا ،ز، ا را نیز مورد سااااااارکوب ترار داد. درین تیااام موالنااا بااا 

شماری از رهبران و فعالین دیگر سازمان به شمول ازیارانش در منطقۀ "راغ " دستگیرو 

 شتنجه و زندانی گردیدند. و محمد اسحاق کاوهمحمد طاهر بدخشی ، محمد بشیر بت نی 

عضو  اصال  زمان . او آننبود« رهبران و فعالین دیگر سازمان» مشمولمحمد اسحا  کاوه ]

اش را عالقهبار نخستینخورشیدی  1362سال  نیمۀ دوم در هاوکمحمد اسحا  سازمان نبود. 

 مطرح بودیم، دوستان نزدیکد هم لاز دوران تحصی که ،با منس.ا.ز.ا. عضویت  کسب برای

نظر به  بدر میان گذاشتتتتم ستتتازمانرهبری با نهادهای  تحاضدددایش را، خوشتتتنودیبا من  بکرد

 ،نیز این) .شتتتد و او عضتتتو س.ا.ز.ا. کردم شتضتتتمینهنگام عضتتتویت در آن پذیرشد  شتتترایطد 

  ...م. .[  (.دهدرا نشان می «دروغ»و « دقتی، اشتباهبی» ازی دیگر نمونۀ

، کنفرانسای از اعضاای کمیته مرکزی و دیگر بخشاهای رهبری ساازا 1355عقرب  20در »

  ... تشتیل یافت ...در منزل انجنیر بدیۀ الزمان  ...در ت عۀ زمانخان شهر کابل 

در  و نه آن اصتتتطالح کارب ردی وجود داشتتتت)ستتتازا( کمیته مرکزی  نهادی بنامنه ]آن زمان 

اعضتتای کمیته از  یکنفرانستت 1355عقرب  20»و نه کنفرانس  .ستتاختار تشتتکیالتی ستتازمان

 بود.  «مرکزی و دیگر بخشهای رهبری سازا

الزمان بدیعانجنیر محترم منزل ) خورشتتیدی1355ستتال  عقرب 21 ـتتتتتتتت 20مؤرخ  کنفرانس

کمیتتتۀ اجرائیتتۀ مؤقتتت »تالش و در نتیجتتۀ تصتتتتتتتمیم  (،کتتابتتلشتتتتتتتهر  ،ختتانواقع قاعتتۀ زمتتان
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به  ،ستتازمان  7منتخببرای برپایی نخستتتین کنفرانس نمایندگان ) .ا.م.س.(،   6«ستترپرستتت

 :برگزار شده بودذیل  نیل به اهداف منظور

                                                           

کنندگان شتتدن رهبران و اشتتترا درواز و مدتی بعدتر دستتتگیری و زندانی 1354پس از قیام جوزای  - 6 
شتتان در ستترطان همان ستتال در شتتینگان راغ، پس از مدت و حفیظ پنجشتتیری و همراهانآن، موالنا باعث 

قال دادهکوتاهی از محبس فی  بل انت کا به زندان دهمزنگ  باد  یام،  آ غاز ق با آ باً همزمان  ند. تحری شددددددددد
شیر بغالنی )آن سازمان از ،مله مرمدب شماری از فعالین و اعضای  زمان تخلصش مرمدطاهر بدخشی و 

تغییر « بغالنی»هنگام تحررش به ریث وزیر عدلیه، تخلص وی به  1362بود. در سدددددددا  « رزادگکنی»
گرفتند )در این پیوند هرکدام سرگذشت ساعته( قرار  24هللا کوشانی در کاب  ترت تعحیب )یافت( و مربوب

النی، طاهر بدخشتتتی، محمدبشتتتیر بغشتتتدن محمدتجربی خاص خود را دارد(. پس از دستتتتگیری و محبوس
شتتدن دولت حکیم در شتتبرغان و استتتاد جمشتتید خاوری و محمد موستتی و شتتماری دیگر در کابل و دستتتگیر

تعدادی از فعالین در بدخشان و جاهای دیگر، در شرایط اختنا  نظام استبدادی و استخباراتی سردار محمد 
که وضتتع ستتازمان غیبت شتتخصتتیت محوری رهبری، محمدطاهر بدخشتتی، طبیعی استتت ویژه درداوود، به

های شاخص سازمان از قیام درواز برود. چنانچه برخی از چهرهسوی نابسامانی بیشتر پیشتوانست بهمی
آن نگاه کردند. از جماه ظهورهللا صریحا  ابراز ناخشنودی نموده و با دید انتقادی جدی و حتا اعتراضی به

ی داشتتت، طی نامۀ نستتبتا  شتتدیدالاحنی به ظهوری که در این وقت در ولستتوالی جرم بدخشتتان وظیفۀ رستتم
سنجیده و ماجراجویانه خواند و ظاهرا  به رسم اعترا  از سازمان فاصاه گرفت! بدخشی، آن حرکت را ن

)من ابراز نظر صتتتادقانه همراه با احستتتاس مستتتؤولیت و استتتتدالل منطقی را، موافق یا مخالف، از ستتتوی 
آن شرایط دشوار، از نگاه من چندان پایۀ فتن آقای ظهوری درگرستایم. اما فاصاههرکسی باشد، همیشه می

 . ***آلود به من روایت کردمنطقی استوار نداشت!( بدخشی از این نامه و محتوایش با لحن کمی خشم
در وضعیت تازه پدیدآمده، دو ـ سه وظیفۀ مبرم و تأخیرناپذیر در برابر کدرها و فعالین بیرون از زندان 

 گرفته بود: ابل مقر رهبری مرکزی سازمان، قراربخصوص در شهر ک
 کردن اثرات منفی سرکوب قیام درواز باالی روان اعضای سازمانب ـ حفظ و تقویۀ روحیۀ سازمانی و خنثا1
 ـ تأمین رابطه با زندانیان سازمان و رسیدگی به حال آنهاب 2
 ـ ساماندهی روابط تشکیالتی با توجه به وضعیت جدیدب 3
... 

های صتف اول رهبری، بدون ایجاد یک آمده، در غیاب چهرهپیشتبرد این وظایف با توجه به وضتعیت پیش
 توانست مقدور باشد. کمیتۀ اجراییۀ مؤقت نمی

ای و نظامی، من پیشنهاد بحث طی چندین نشست کدرها با اشترا  کدرهای بخش حرفهواندازی شوربا راه
 ای را کردم که مورد تأیید قرار گرفت. ایجاد چنین کمیته

ها بودند: از بخش ماکی ــ استاد این و شماری در بعضی ،لسات، هاتعدادی از کدرهای برجستۀ این جاسه
الزمتتان، عبتتداالحمتتد ختتان، محمتتد بخش فاتتک، انجنیر عبتتدالرشتتتتتتتیتتد فرختتاری، محمتتدرفیع، انجنیر بتتدیع

هللا رستتتتاقی، محمدحستتتن رستتتتاقی، ... از بخش ی، خایلجان جرممحمدمستتتعود، عبدالقدیر حستتتینی، حبیب
فرنگی، ونظامی: ستتتتتتید مبین خان افستتتتتتر هوایی، محمدامیر بقایی، ظفرجان چیابی، صتتتتتتابرجان خوستتتتتتت

ای: انجنیر محمدحستتتتن، قربان محمد پستتتتاکوهی، عبدالرحیم بهارکی، کمین شتتتتهربزرگی ... از بخش حرفه
حمدظاهر حاتم، محمداستتتتماعیل با نام مستتتتتعار اکبر، ... ]عجالتا  محمدنستتتتیم، موالداد، امام نظر روستتتتتا، م

های خصتتتوص بخشکنندگان هر بخش بهکه شتتتمار اشتتتترا ذهنم آمد، درج گردیدب در حالیهایی که بهنام
 ماکی و نظامی بسیار بیشتر ازین است.[  

عضتتتو باید  5کل از با نظرداشتتتت شتتترایط نظام دیکتاتوری داوود، کمیته اجراییۀ مؤقت ستتترپرستتتت، متشتتت
ایب و پیشنهاد شد که بود. سه تن از میان افراد و کارمندان ماکی و نظامی، دو تن از میان رفقای حرفهمی

توانند در صتتتورت ضتتترورت و غیبت، همدیگر را تعوی  کنند. ای میچند تن از کدرهای ردۀ اول حرفه
ستتن نیت اما بستتیار نستتنجیدۀ من  بود که با اعترا  بستتیار جدی انجنیر رشتتید خان )این پیشتتنهاد همراه با ح 

فرخاری مواجه شتتد، ولی از ستتوی اکثریت تأیید گردید! نظر انجنیر رشتتید این بود که تنها دو تن مشتتخص 
دو و در غیر آن یک تن از آنها نمایندگی کند، کافی است! اما رشید انتخاب شوند. در صورت حضور، هر
من، « لزومامتیاز بخشتتتتی بی»اش از، به گفتۀ او که واقعا  نگرانی خان دوستتتتت بستتتتیار نزدیک و ارجمندم

گذاشتتتتت، ظاهرا  تا آخر این توجیه منطقی خاصتتتتی داشتتتتت و جریانات بعدی گهگاه بر آن مهر تأیید نیز می
َخم می را بهآمیز آندهی، شوخیگناه را بر من نبخشید و گاهی برای اندکی آزار  کشید!(.ر 

شتتدند، انجنیر محمدحستتن و قربان محمد عضتتو کمیتۀ مؤقت ستترپرستتت انتخاب می 5در نشتتستتتی که باید 
ستتتید مبین آغا عضتتتویت یافتب در « شتتتاهین»ها مورد توافق قرار گرفتندب از بخش ییپستتتاکوهی از حرفه

اش بخش ماکی من دو تن را  پیشنهاد کردم: انجنیر عبدالرشید و محمد رفیع، در صورتی که سفر تحصیای
زودی عازم لندن بود و ستان زودرس نباشد، در غیر آن استاد محمدبخش فاک. اما محمدرفیع که بهبه انگا

شتتتدن وحشتتتیانه از ستتتوی جنایتکاران و )و شتتتکنجه 1357ثور  7شتتتدنش پس از کودتای تا پیش از زندانی
 وبجالدان اکسا بشمول اسدهللا سروری رئیس آن دستگاه مخوف جرم و جنایت(، یکی از خصوصیات خ
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سنجیده و منطقی مانند هر جایزالخطایی نمی« کالمش»وی صراحت کالمش بود )اگرچه  شه  ست همی توان
باشتتد!( با پنداشتتت نادرستتت، پیشتتنهاد مرا گریز از زیر بار مستتؤولیت تاقی کرد و گفت در این مستتؤولیت 

یت کمیتۀ اجرائیۀ خودت هم باید شتتریک شتتوی! او با این توجیه و تبصتتره، عمال  نامزدی مرا نیز به عضتتو
 1354گونه در نخستتتین کمیتۀ اجرائیۀ موقت ستترپرستتت که پس از قیام جوزای مؤقت پیشتتنهاد کرد! بدین
رفتن بدخشی و شماری دیگری زندانشدن باعث و حفیظ و همراهان و سپس بهدرواز و دستگیر و زندانی

ها انجنیر «ییحرفهغیر»از جمع  از کدرها و فعالین ستتتازمان، بنا بر ضتتترورت در شتتتهر کابل ایجاد شتتتد،
محمد پستتاکوهی و از ها انجنیر محمدحستتن و قربان«ییحرفه»هللا کوشتتانی، از جمع عبدالرشتتید و محبوب

ای و یا عضویت یافتند. اما در صورت عدم حضور یکی از رفقای حرفه« آغای سید مبین»بخش نظامی 
ندرت استتتماعیل اکبر اگر در کابل موالداد و به نظر روستتتتا، حاجی نستتتیم و بعضتتتا  ضتتترورت کاری، امام

 کردند.بودند، نیز در جاسات  .ا.م.س. اشترا  میمی
  
خورشیدی، سوگمندانه حادمۀ دلخراش و المناک  1354شدن بدخشی در تابستان ـاااـااا مدتی بعد از تیام درواز و زندانی ***

ترین یاور و همراز و نزدیو «باجه»، زید، پساااااار کاکا ام انجنیر زیدهللامرگ نابهنگام دوساااااات بساااااایار نزدیو و گرامی
م ل متحد در خارج کشااور بود، در شااهر « فی وشاای »یاد بدخشاای که در حال سااپری کردن دورۀ لند ماهۀ خانوادگی زنده

 لندن اتفاق افتاد. 
شااااعر و شاااخصااایت  ،صاااوفی عبدالرشاااید خان شاااادروان بود( فرمایشمن  خواهِش )برای به اندر  یاب بدخشااای و هم ب

داشت، دَین و وظیفۀ سازماندهی برایم خیراندیش و بسیار محترم بدخشان که هم جایگاه برادر بزرگ و هم حیمیت کاکا را 
دوش من افتاده بود. در آن روزها شد، بهتشییۀ و انتقال جنازۀ مرحوم زید که تا یو هفتۀ دیگر از لندن به کابل آورده می

بیشتر ، «ندارد برادرروز بد » مصداق َممًلِ بهچنان تحت تعقیب قرار داشتم و شد و همخباراتی میکه فضا بیش از پیش است
کردم و و مزاحمت م جناب محمد هاشااام واساااوخت مراجعه و مهربان به آموزگار بزرگوار ناگزیرکردم، احساااان تنیایی  ی

 ضمن خواهشی از وی، رهنمایی و مدد ط بیدم. 
شهید محمد ها سوخت یتی از درخشانزنده یاد  سناتور انتخابی ترین و صادقشم وا ترین خادمان معارف، وکیل پارلمان، 

شااارارت ج دان، دشااامنان دانش و های م ی کشاااور و از نخساااتین تربانیان تیت جهالت و والیت بدخشاااان، از شاااخصااایت
پدرانه و مع مانه پذیرفت  و در رأس های ناگوار خواهشااام را در آن لحظه او .ایمان ... اساااتخون و تاجران و  روشااانایی

همتی و حمایت معنوی و اخ تی کاروان تشاااااییۀ جنازۀ مرحوم انجنیر زیدهللا زید ترار گرفت. و من از برکت همراهی، ب ند
آباد خمری، ع یاز کابل )میدان هوایی، کوتل خیرخانه، معدن کرکر پل ،جناب واسااااااوخت که در هر توتفگاه کاروان جنازه

داران مرحوم زید و آباد، دشاات میرشااتاران( تا تریۀ کورخو، در جمۀ دوسااتمیدان هوایی تندز، میدان هوایی فیضتندز، 
گیری و همتاری بسیار کرد، و به لطف سهمهای آموزنده و روشنگرانه ایراد میکنندگان، بیانیهگیرندگان و تشییۀپیشواز

محمد ناخوان در تندز، یاد عاشااااااورم مرزا عبدالحنان در کابل، زندهمانند مرحو« وطنداران»فعال تعدادی از دوسااااااتان و 
آباد، سااااپس تا زادگاه زیدجان مرحوم، روسااااتای توانایی یافتم انتقال جنازه را از میدان هوایی کابل الی میدان هوایی فیض

 طور شایسته و آبرومند، سازماندهی کنم ... ، به)واتۀ در درۀ زیبای زردیو(« ورخوک»
گاه از طرف مردم محل و در پایان از ساااااوی هزاران تن اهالی شاااااریف کاروان جنازه که در مسااااایر راه در هر توتفاین 
ویکه در میدان به ،شد بدرتهبا شتوهمندی بسیار، آباد ... سفیدان و بزرگان شهر فیضخشان، با حضور والی و محاسنبد

سوی آباد بهسط طیاره و در دشت میرشتاران زمان حرکت از فیضآباد هنگام انتظار رسیدن جنازه از تندز توهوایی فیض
 پروای دوسااااتانویکه بدون سااااازماندهی آشااااتار و بیبهارک، بدون سااااازماندهی مخفی و زیرکانۀ رفیقان سااااازمانی و به

یاد زندهزنده یاد عبدالودود خان مشااهور به شاااروال،  و متحدان سااازمانی امشااخصاای محترم و ارجمندبساایار بزرگوار و 
شتور و سیار نزدیو عبدالصمد، که از دوستان یاد م زنده تاری عبدال بودند ... تجمۀ نیز و ع تمندان ارادتمند بدخشی ب

بود. این عزتمندان که هرگز تابل تصاور نمیبا آن نظم عالی و آراساته  ،لنان جمۀ  فیری از مردم در هردو محل ذکرشاده
اندیشااان دلسااوز به مردم و مورد احترام بساایار در جامعه بودند و بنابرین خار لشاام تاریواز بزرگان فرزانۀ توم، خادم و 

های بساااایار خواهی بدخشاااای بودند که به شاااایوهها همگی از نخسااااتین تربانیان راه عدالتدل و اجیر بیگانه، پسااااانساااایاه
 فروش به جاودانگی پیوستند.   ناجوانمردانه از سوی آدمتشان جاهل دین

های شیخ و شحنه، های همجوار بهارک، از طایفهآباد تا روستاها و ولسوالیییۀ جنازۀ انجنیر زیدهللا زید، از فیضدر تش
آتاای ظهوری نیز در معیات جمعی از مردماان جرم باه   بودناد ساااااااهم گرفتاهم  و میرزا، اربااب و رعیات، پیر و جوان 

 زردیو،، در لب دریای زیبای میگفتیم« بلۀ کاکا»را گاهی  ریتدیگ و هم بودیم آمده بود. و ما که هم رفیق« کورخو»
 ! دو با هم نشست خصوصی برپا کردیمبهدتایقی دو

از وی خواهش کردم تا در  !خود را کنار بتشدحیات سازمان، های دشوار گفتم مناسب نیست که در لحظه «بلۀ کاکا»به 
ک می مان نمایندگی کند! او با شاااایرینو خط فتری ای از جمۀگونهرانان باشااااد و بهمراساااام تدفین جنازه در زمرۀ سااااخن

من گفت که یزی بهآمهای شااوخیدوساات دارم، حرفخاطر و که هنوز هم آن را به و آشاانای ب با ارا ت خا اای همیشااگی
  اینجا جای مناسب روایت آنها نیست!
و مورد احترام همه « الق وبمحبوب»اساااتمنایی، ساااخن بدخشاااانی ما، تنها یو لهرۀ ]در میان دوساااتان ظریف و شااایرین

وی پُشت دست گذاشته بود. او اصط ح بهفرد او، معترف و به وجود داشت که ظهوری نیز به جایگاه ممتاز و منحصر به
یاد هبدیل دیار و دوران خود، عبدالتنی فترت بود. در بارۀ زندآموزگار توانا، ادیب و فرهنگی برجسااااته و از فرزانگان بی

داشتنی مادرم نیز بود( که از دوران کودکی رفیقان همبازی، دوستان همراز و های دوستجان فترت )او از برادرزاده نی
شناسم، های معنوی بسیار ارجمند زادگاه مملوفم مییار و یاور بسیار نزدیو و صمیمی همدیگر بودیم  و او را از سرمایه

دانم که او نیز از تربانیان راه آزادی، اشاات. اما اکنون این اشاااره را بساانده میدر فرصاات مناسااب بیشااتر سااخن خواهم د
ترسایی، جنایتتاران  1994های ماه جنوری سال شباِن نحس نخستین روزدر یتی از نیمه آگاهی و عدالتخواهی است که

بدون دلیل، تحقیق و حتم محتمه، در  ستیز، او را با فریب و نیرنگ از خانه بیرون کشیدهاندیِش ِخَردگریز و دانشتاریو
بسااایار بیرحمانه و وحشااایانه اما آزارش، دزدانه و نامردانه عزت و بیزندگی بالندان دور از محل زیساااتش، بهفاصااا ۀ نه

شرمانه باوری ریاکارانۀ شان، بیر م ادعای اس مپایان بخشیدند و جنایت نابخشودنی ضدبشری و ضداس می را، ع ی
 یدند[ مرتتب گرد
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 پیرامون) .ا.م.س.( کمیتۀ اجراییۀ مؤقت ستتتتترپرستتتتتت گزارش  استتتتتتماع و ارزیابی  -الف 

 دلیرانه ولی بدعاقبتقیام از  پسکه  کشتتتور و وضتتتع ستتتازمان و ماجراهایی عمومیاوضتتتاع 

های مشتتخص برای همراه با پیشتتنهاد، بر آن گذشتتته استتت درواز 1354ستتال  یجوزااواخر 

 های الزم در رابطهباتخاذ تصامیم و فیصاه و بهبود کارها

برای انستتتتجام امور ستتتتازمانی از طریق انتخابات ستتتتری و  منتخب،کمیتۀ رهبری  ایجاد - ب

کار و که عث، حفیظ و همراهانشتتان، پس از آنشدددن سددرنوشددت بدخشددی، باتا روشددنمستتتقیم 

 ؛شودمختومه اعالن می به کنفرانس، موجودیت  .ا.م.س. با ارائۀ گزارش اساسی

های ارزیابیناشتتی از  برانگیز،اختالف انررافی هایگرایشبیشتتتر از توستتعۀ  جاوگیری -ج 

 از قیام دروازبمتفاوت 

تنها به  ،همه تحریف واقعیتشتتتتتود که اینزوید. باورم نمیآقای ظهوری واقعا  پرت و پال می

، به صحت هر دلیایعات فراموشی و ضعف حافظه باشد. ظهوری و هر کسی دیگر اگر  به

در باب تارین یک ستتتتازمان ستتتتیاستتتتی چنین ستتتتطحی،  گفتار خود مطمئن نیستتتتت، حق ندارد

 این مثال نیز گواه روشن)پراکنی کند و دروغ ببافد! سرانه سخندرآوردی و سبکپروا، منبی

پردازی در مورد تاریخچۀ س.ا.ز.ا. توستتتتتتط آقای تحریف واقعیت و دروغ استتتتتتت بر دیگری

  م. .[  (ظهوری!

 ادامه یافت   گرداننده گی "ظهورال ۀ" ظهوری"شبانه روزبه  3. این کنفرانس که در ..»

اصتتتتتالح کرده « گردانندگی»را به  8«رهبری» بهاش ناشددددددنیآن عطش فروکش ،اینجا در]

در  اشبه دلیل حضتتور نداشتتتن طوالنی «گردانندگی» که وظیفۀت ! اما واقعیت این استتاستتت

                                                           

رفته، سخن گفت  آن عزیزِ  به حساب آن روز، سپاسگزارم که خواهشم را رد نترد و بر سر گورِ  ظهورهللا ظهوریاز اما 
 اش پیوست!جمۀ دوستان سیاسی و سازمانیبه از نوگونه بود که تهرش فرونشست و نشین سخن گفت و بدینو دل

های بیهودۀ گذشته، یتبار دیگر و لو در آخر خط، برای ت فی بستناتهامهای ناروا و زدنها، برلس ایتاش باهمه لتزش
مافات، جرأت و تترار احسن کند، از مرکب خودخواهی فرود آید و فروتنانه و صمیمانه در کنار دوستان سیاسی و رفیقان 

نی یابد، از  منزلت ساااازمانی ساااابقش ترار گیرد. مطمزناً جز آنته شااامن سااایاسااای، پاداش معنوی و آرامش وجدانش فزو
 های زیانبار بیشترش را شاهد خواهید بود!رویاش لیزی کاسته نخواهد شد! در  یر آن حیف که کجکنونی

 
کمیتۀ اجرائیۀ مؤقت ستتترپرستتتت ) .ا.م.س.( با توجه به شتتترایط نظام استتتتبدادی و پایستتتی جمهوری  - 7 

تن را برای تعتتداد اعظمی  مرز چهتتل، ستتتتتتتردار محمتتدداوود و امکتتانتتات منتتازل مستتتتتتتکونی دوستتتتتتتتتتان
ها و شدددهر کنندزان کنفرانس تعیین کردگ بود؛ و متناسدددب به آن سدددهمی  نمایندزان تشددد یالت ومیتاشتتتترا 

کرد تأکید می بودن نمایندگان هر بخش تشکیالتی.س. بر انتخابیکاب  را مشخص ساخته بود. فیصله ک.ا.م
الظاهر، نظر بتوانند اشترا  کنند. عایو صاحب نمایندگان شایستهتا در آن حالت دشوار و استثنایی بیشتر 

هایی در آن، از جانب کستتتتتتتانی که آگاهانه و ناآگاهانه به نمایندگان همه انتخابی بودند اما در واقع مداخاه
زدند، صتتورت گرفته بود. نمونۀ برجستتتۀ آگاهانۀ آن مداخاۀ استتماعیل اکبر بود گرایش فرکستتیونی دامن می

شتتتتتدن رستتتتتول جرأت از تشتتتتتکیالت پوهنتون کابل با تخریب وی و تبایغ اینکه او جاوگیری از انتخاب در
های اسماعیل اکبر اطالع یافتم و تا آن هنگام عات ترسش از رسول جرآت، ای است. من که از تالششعاه

برایم روشن نشده اش، چندان شدن چهرۀ واقعیهایش و شاید سرانجام افشاءیعنی بیم از آشکارشدن دروغ
بود، از استتتماعیل اکبر جدی خواهش کردم تصتتتمیم  .ا.م.س. را احترام و رعایت کند و در کار انتخابات 

شتتتدۀ تشتتتکیالتی استتتت در عمل حوزۀ پوهنتون مداخاه نکندب بگذارد انتخابات دموکراتیک که اصتتتل پذیرفته
ترین کدرهای د از راهیابی یکی از شایستهپیاده و معمول گردد! اما سوگمندانه او با مداخاۀ غیراصولی خو

ستتتازمان و جامعۀ فرهنگی و ستتتیاستتتی کشتتتور به کنفرانس، جاوگیری کرد و دلستتتردی شتتتدیدی را در وی 
 برانگیخت!

فراخوان: »به خط آقای ظهورهللا ظهوری زیر عنوان  ایستتال پیش، کاپی دستتتنوشتتته 9ـتتتتتتتتت  8حدود  - 8 
در ده صفحه به دسترسم گذاشته شد که توسط خود « یخی آننهضت دموکراسی افغانستان و پسمنظر تار

ندا و »تحت عنوان دیگر تکثیر و توزیع شتتتده بود. آنچه در ستتتایت )ندا(  وی در بدخشتتتان و برخی جاهای
 «فراخوان...»بعدا  به نشر رسیده و موضوع بحث ماست، در واقع بخشی از همان  «پسمنظر تاریخی آن

های خیای بیشتتتر را در خود گنجانیده بود و نستتبت به آنچه در ستتایت آمده دروغ...« فراخوان »استتت. آن 
که به بود « دقتی، اشدددتباگ، ،ع ، اتهام و دروغمملو از بی»تری در مقایستتته بابناء  ستتتزاوار ارزیابی منفی

  ، از ،انب من نسبت دادگ شدگ است!«ندا»منتشرگ در سایت « ندا و پسمنظر...»محال  
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درواز  1354پس از قیام نافرجام پیش و  مهم هایجریانها و فعالیتبسا بیخبریش از و کابل 

که با توافق همگانی  وی در این ماجراها بود نبودندرگیرو فرکستتتتیونبازانه ...  یهاو جنجال

  [م. . ...وی سپرده شد  به

  «د.کن توانست مشی سیاسی و ایدیالوکیو سازمان و استحتام تشتی تی آنرا تمبیت»

« سازمان»یک « مشی سیاسی و ایدیالوژیک»اصول  ست!زوییو گزافه زنی]این ادعا الف

«  یتتثب»خود را  نخست ،آنۀ در اساسنام «استحکام تشکیالتی»و اصول  ،سیاسی در برنامه

دو بار برای طرح این دو ستتند مهم )برنامه و استتاستتنامه( اقدام کرده بود  ستتازمان  ... دکنمی

  .که در جایش بیشتر به آنها اشاره خواهد شد

سال در اواخر حمل  ،های کار در محالت و روستاهاطرح این اسناد به شمول رهنموددومین 

شده بود و برای تصویب 1354 شبینی الحد یصاز سوی ارگان ذ آنهانهایی شدن تکمیل   شدهپی

سنامه سا )جوزای  رس دروازده بود که قیام زودگردیماهه تعیین  6آزمونی مهات  ،در طرح ا

 !همه را برهم زد آن،های آمدو پی (1354

ا بو من که بعدا  انجنیر رشتتتید، انجنیر حستتتن کمیستتتیونی متشتتتکل از   .ا.م.س.اما از جانب  

با توجه به اوضتتتاع و احوال تا  گردیدرستتتول جرأت نیز به آن پیوستتتت، توظیف پیشتتتنهاد من 

ه کمیسیون الی تدویر کنفرانس ب . اینباالی طرح برنامه و اساسنامه بیشتر کار کندآمده، پیش

 اش ادامه داد. وظیفه

فقدان  وپذیر و همهواحد « ستتتتیاستتتتی و ایدیالوژیکمشتتتتی »در واقع قیام درواز خود بر نبود 

شکیالتی شکیالتی»که  مشخص ضوابط ت ستحکام ت شود، داللت « ا سبب  دربارۀ ) کردمیرا 

 . (تری داشته باشیمآن در آیندگ باید برث اختصاصی

ه و در آن کمیت .ا.م.س. که توستتط انجنیر رشتتید خان تستتوید  تحایایاین مستتایل در گزارش 

ده و گستتتتربازتاب  ،و با لحن متین و افادۀ آرام خودش به کنفرانس ارایه گردیدتصتتتویب شتتتد 

 .داشت روشن

بر  دهد!شتتعار می ییکایشتتهو بستتته چشتتمبندد و می ها چشتتمهمۀ این واقعیت برآقای ظهوری  

  [م. .  !بپندارمتنها نسیان او  ،را اوهمه خطاکاری ایندلیل که  من دشوار است

                                                           

ندن زمان در آن با خوا با آنو مواجه« فراخوان»من  که از زبان  و دروغ و ترریم ،ع همه شدددددددددن 
...  زدگ شدددم و لرظاتی به سددالمتدر آغاز کامال  شتتگفتظهوری، شتتنیدن و باورکردنش برایم دشتتواربود، 

آهسته متوجه شدم که نه، ضعف حافظه در کار نیستب همه آگاهانه،  حافظۀ ظهوری شک کردم! اما آهسته
ست؛ زیرا هدم نه دوام جعل، تحریف و دروغشده، عمدی و در سالمت کامل عقای حساب شدگ ا پردازی 
کرده و کنار کشیده بود، بار در روزگاران دور و نزدیک، ابراز خستگی ۀ سیاسی که از آن، نه یکمبارز

گری سیاسی است! همان وقت گک سیاسی برای معاماهباکه هدف بازکردن دکان سیاسی یا کم از کم غرفه
ویه هر بر  آن ستتتفید بود، دالیل جعل، تحریف ، من در حاشتتتیه و پشتتتت اورا  فراخوان خودش که یک ر 

م و آن یادداشتتتتها را در جاستتتۀ هیأت اجرائیۀ بودن ادعاهایش در رابطه با س.ا.ز.ا. را نوشتتتتاتهام و دروغ
شتتدۀ آن تکثیر و به عالقمندان توزیع گردد. س.ا.ز.ا. مطرح کردم تا با تعدیل و تصتتویب آن، صتتورت تایپ

 هیأت اجرائیه با این استدالل از تصویب و نشر آن جاوگیری کرد که آقای ظهوری با این کارهایش فقط به
هایش از وی ساخته نیست و ما را بیهوده مصروف کاری بیشتری با دروغرساند، اعتبار خودش آسیب می

شتتودب بنابرین بهتر استتت خطایش اغما  ستتازد که باعث خوشتتنودی بدخواهان و رقبای ستتیاستتی ما میمی
تر که از نظر زمانی مقدم« فراخوان»گردد تا شاید کمک کند که خودش متوجه اشتباهاتش شود. در همین 

گردانندگی ظهورهللا »جای استتتتتتتت، در عین مطاب و بافت یکستتتتتتتان جماه، او به...« پستتتتتتتمنظر»... بر 
اش بود( نوشتتته استتت که از نظر حالت روانی نام مستتتعار ستتازمانی« زبیر« )»رهبری زبیر»، «ظهوری

را  «گردانندگی»و « رهبری»نویستتتندۀ آن قابل تأمل استتتتب زیرا ظهوری یقینا  کستتتی نیستتتت که فر  بین 
تواند در آن آگاه خواهید شتتتتتد، میزودی ازد، اگرچه یک بدعت دیگرش در همان کنفرانس که بهتمییز نده

 مورد هم تردید بیآفریند!   این
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 «کنفرانس شخص ا واگر را با دو،سه تن از همراهانش به جزای انضباطی محتوم کرد.»

کستتی که توانستتته استتت  . اسددماعی  اکبر اسددتمحمد ،«شتتخص اغواگر»منظور ظهوری از ]

گونه گویم هیچشتتناختم صتتادقانه میرا بنویستتد با آن ظهورهللا ظهوری که می یهایدروغچنین 

بیهوده و  چنیناین ،خجستتتتتهف اهمه اوصتتتتبا آن یکه انستتتتاناینبهشتتتتباهتی ندارد! باور کردن 

  آسان نیست!کار  ،کندمیدروغ خود را غر   گندابدر  ،پروابی

دیگر توضتتتیحات بیشتتتتری خواهم داد. اما من در بارۀ جریان و نتایل کار کنفرانس، در زمان 

 :دانممی الزم راذکر چند نکته  ،در این مورد مشخص

ماعیل اکبر و  -  به استتتتتتت هان»در این کنفرانس   یهالهومجهول که «شدو،ستتتتتتتته تن از همرا

شته شده است. 9«جزای انضباطی»گونه هیچ ،یا کسی دیگری شده اندگذا  یین ادعایچن داده ن

 ! استدروغ زشت 

که بر پایۀ ایجابات شرایط اختنا  رژیم پایسی داؤود خان مستدل )پیشنهاد من در کنفرانس،  -

)تا  ایحرفهصتترفا  متشتتکل از اعضتتای  ،عضتتوی 3ایجاد کمیتۀ رهبری در مورد ، (شتتده بود

و دولت در شتتتبرغان  و همراهان که در کابل بدخشتتتی، باعث، حفیظشتتتدن ستتترنوشتتتت روشتتتن

به از طریق انتخابات ستتتتتتتری و مستتتتتتتتقیم  (ها در رهبریآن جایگاهو با حفظ ند زندانی بود

 اکثریت آراء تأیید شد.

ها بودند: انجنیر تر اینهای برجستتتتتتتتهیی شتتتتتتتامل کنفرانس، چهرهدر میان کدرهای حرفه -

موالداد، امام نظر روستتتا، محمدظاهر حاتم،  ،پستتاکوهی محمدحستتن، محمدنستتیم، قربان محمد

 اسماعیل اکبر ...

ای را که رفیق حرفه 3دهنده حق دارد تنها نام ، هر رأیگیریفیصتتتتتاه شتتتتتد در هنگام رأی -

  داند، بنویسد.شایستۀ عضویت کمیتۀ رهبری می

سریدر نتیجۀ رأی - ستقیمو  گیری  شترین آراکسب  باانجنیر محمدحسن  ،م س بی  یمو محمد ن

. برای رهبری، انتخاب شتتتدندحیث اعضتتتای کمیته به، )مشتتتهور به حاجی نستتتیم( پس از وی

را  و محمداستتتماعیل اکبرپستتتاکوهی محمد قربان یآرا ،ستتتوم شتتتمارش مکرر عضتتتو انتخاب

 مساوی نشان داد و دیگران کمتر از آنها رأی آورده بودند.

ر که آرا براب پستتتاکوهی و اکبربرای  تنها، ستتتوم عضتتتو گزینشپیشتتتنهاد کردم که برای  من -

اکثریت نیز  خواستتت. راه اصتتولی و گیری شتتودمستتتقیم و ستتری رأیصتتورت بهدارند، از نو 

که گردانندگی کنفرانس را به عهده داشتتتتتتتت، بر اصتتتتتتتول پا  همین بود. اما ظهورهللا ظهوری

های که در تارین احزاب و ستتازمان روا داشتتتو تعارف مضتتمون چنین بدعتی با گذاشتتت و 

یک  !حق دو رأی دارم دارم پسرا جاستته  یاستتتچون من ر»: ستتیاستتی هرگز ستتابقه نداشتتت

ستفاده کردمقبال  رأیم را  شده،  حاال .ا یق رف»یک رأی دیگرم را به که آراء دو رفیق مساوی 

گیری مجدد بناء  نیازی به رأی !از بدخشتتتان نباشتتتد ه اعضتتتای کمیتهتا هم دهممیعانی « اکبر

                                                           

خورشتتتتتتیدی در تخار که گویا به ابتکار محمد استتتتتتماعیل  1355ماه قوس « کنفرانس»پس از تدویر  - 9 
شتتتتتتدن نقش ستتتتتتازمان شتتتتتتکنانه و و افشتتتتتتاای در آن اشددددددتراک داشددددددتند اکبر، تنها تعدادی از رفقای حرفه

ویژه انجنیر حستتتتتتن مواجه که با واکنش جدی تعدادی از رفقا به« کنفرانس»بازان  وی در آن فرکستتتتتتیون
 دهد ... های از خود بروز میکم چهرۀ استخباراتی اسماعیل اکبر عالمتشود و کممی

داند و در صدد افشا و را به حال و آیندۀ سازمان بسیار زیانبار می« رفیق اکبر»انجنیر حسن نقش خاینانۀ 
تخار را که بر بنیاد توطئه شتتتتتتتکل یافته بود به کمیتۀ « کنفرانس»برآید.  بنابرین جریان کار مهار آن می

)در منزل محترم انجنیر  1355رهبری منتختب کته متاه قبتل در کنفرانس نمتاینتدگتان انتختابی متاه عقرب 
زمان، واقع قاعۀ زمان خان، کابل( برگزیده شتتتده بود و انجنیر حستتتن، حاجی نستتتیم و استتتماعیل اکبر البدیع

دهد و این کمیته البدل آن بودند مفصتتتل گزارش میاعضتتتای اصتتتای و محمدرفیع و ظهوری اعضتتتای عای
ا کند که کامال  داستتتتتتتان دیگری دارد! هوش آقمحکوم می« جزای انضتتتتتتباطی»را به « استتتتتتماعیل اکبر»

  کند! ظهوری سر جایش است، آگاهانه مغالطه می
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 عجیبی بایستتتتیدرهم اکثریت را که بدخشتتتانی بودند در رو ظهوری . این شتتتهکاری«نیستتتت!

ا حت !در مجاس شد ۀ همگانیهم موجب خندو  دستن، دم فرو ببودندکه هم  انیمخالف و قرار داد

به کری مطاق زده بود، نتوانستتتتتتتت وبیش به گنگی ولی کمدم خود را که تا آن« رفیق اکبر»

  !اش را بگیردجاو خنده

تنها هاستتتماعیل اکبر برای ظهوری ن ،در جریان کار کنفرانسبینید که آشتتتکارا میگونه نیبد -

 ،منتخبستته عضتتوی  رهبریکه برای کستتب عضتتویت در کمیتۀ با ،بودن« شتتخص اغواگر»

یک « حق»و از برکت همین  شتتدهم شتتناخته )!؟(  «وی رأی دو»بجای یک رأی، مستتتحق 

 !خواندۀ ظهوری عضویت کمیتۀ رهبری را کمایی کردخود« اضافی»رأی 

با تعارف با همان شتتتیوۀ غیراصتتتولی،  ایطور غیرمنتظرهبهتعارف آقای ظهوری بدعت و  -

همراه بود، ناگهان  شتتتتو  با شتتتتور وکمابیش که  ها،گوییمتقابل مواجه شتتتتد. در میان تبریک

)رفیع نیز نسبت مسافرت تحصیای در خارج صدایی باند شد که رفیق ظهوری و رفیق رفیع 

البدل هم به حیث اعضتتتتای عایدرواز درگیر نبود(  54کشتتتتور در ماجراهای پس از حوادث 

تأییدی  با ستتتترجنبانی! این صتتتتدا گیری هم نیستتتتتکمیتۀ رهبری منتخب باشتتتتند و حاجت رأی

بدعت و  تفاوتی اندوهگین قربان پستتتتتتتاکوهی که ازو بی« رفیق اکبر» شتتتتتتتمولبهتعدادی 

در آن فضایی که همراه گردید. و دیگر  ،نمودمی و افسرده نارا سخت اصولی ظهوری بی

 ، خالف«تصتتمیم»این  :صتتدای من کهشتتده بود،  و باندتر بیشتتتر گوییتبریک «شتتو وشتتور»

 نداشتتت! خریدار و گوش شتتنوایی چندانستتت، ی کمیته ااعضتتا« بودنایحرفه»فیصتتاۀ قبای 

  م. .[

شمار اندکی از فعالینی که از زندانها جان سالم بدر برده بودند در کابل  1359حوت در »... 

لهار تن آنها  ،تن 9ِگرِدهم آمدند تا به بازسااازی و احیای مجدد سااازمان بپردازند. از شاامار 

تن از  5در همان روزهای نخسااتین به حاکمیت تازه پای پرلم و شااوروی پیوسااتند وکار با 

آنها در توالی دوسااال باکار مسااتمر و پیگیر  با دشااواری پی ریزی گردید.اعضااای باتیمانده 

خیرخانۀ کابل نماینده گان منتخب از  1362در کنفرانس حمل توانستند سازمان را احیا کنند.

ب ته سایر رهبری  ب مرکز ووالیات گرد هم آمدند. آنها نه تنها کمیته مرکزی و دفتر سیاسی

  بااخشاااااااااهااااای سااااااااااازمااااان را بااااا رایااگاایااری مااخاافاای انااتااخاااااب و تااعاایاایاان ناامااودنااااد.

... »  

 [م. .  دقتی کم نیستند که برشمردن همه ضیاع وقت است!اشتباهات ناشی از بی] 

با گونه اینآتای ظهوری! تاریخ پر افتخار آن را  یدننویسااااا  ط لطفاً برای س.ا.ز.ا. تاریخ ]

صااورت من نیز با در این ید!نویساای آن کمو کندرسااتدر  دتوانیمیاگر ! یددروغ آلوده نتن

دانم در مواردی که من می ،در  یر آنآنله در توانم باشد، صادتانه در خدمتت خواهم بود. 

نویساای و اتهام و دروغ که بالذات بساایار نتوهیده اساات، و شاااهدم، هرگونه ت ش برای کج

شاایوۀ  ینا کهبهتر تصااحین نخواهد ماند! پس له و بی پاسااخاگر مه ت بود و ضاارورت، بی

!   ودنشا بیشاترازین افتضااح تا ، کنار گذاشاته شاودجعل و تحریف در حق س.ا.ز.ا.  نامیمون

 م. .[

***************** 

چگونگی تسددددددوید و  -1 اصددددددلی مورد ادعای آقای ظهوری موضددددددوعدو  در پیوند بااکنون 
انرال  » - 2، «نهضدددت دموکراسدددی افغانسدددتان )ندا(اصدددو  کلی »تصدددویب طرح و نشدددر 

. اما خواهد!ناززیرم توضددیرات بیشددتری داشددته باشددم که شددنیدن هم  آن روصددله می، «سددازا
که به  نگاشدددددت  آقای ظهوری« ...تاریخی  پسدددددمنظرندا و »آن بخش از  یپیش از آن بایسدددددت

 :قرار زیردان خوانندز موضوع ارتباط دارد، پیش چشمان
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همزمان با تحوالت جهانی و تغییر در تناستتتتتب نیروهای در گیر داخای، پیش از فروپاشتتتتتی »

تن از شمار چهارتن از اعضای اصای دفتر سیاسی سازا به شمول یکی از  3اتحاد شوروی 

منشتتتیان کمیته مرکزی با تحایل از وضتتتع جهانی به ویژه اتحادشتتتوروی که فروپاشتتتی قریب 
بودندب با در  از انکشتتتتتتاف اوضتتتتتتاع داخای و جهانی بدین امر الوقوع آنرا پیشتتتتتتبینی نموده 

ستراتژی و  ستهای دوران جنگ سرد ،ا سیا شده بودند که دیگر نمیتوان با شعارها و  باورمند 
تکتیکهای خودرا عیٌار نمود.ازینرو فیصتتتتتتتاه کردند تا با طرح برنامه و آیین نامه و تغییر نام 

سال سوم مؤرخ حمل  25ندا( و نشر آن در شمارۀ سازا به " نهضت دموکراسی افغانستان" )

یدی مطابق مارچ 1369 به نظرخواهی گذارند. 1990خورشتتتتتتت میالدی این طرح مرامی را 

طراحان این اندیشتتتتتتته بدین باوربود ند که با این اقدام میتوانند متحدین تازه ای را در میان 
منطقه و جهان بدستت  جنبش مقاومت داخای و نیروهای فعال ستیاستی در کشتورهای همستایه،

  آورنتتتتتد و افتتتتتقتتتتتهتتتتتای تتتتتتازه ای را در کتتتتتار و پتتتتتیتتتتتکتتتتتار آن بتتتتتکشتتتتتتتتتتتتایتتتتتنتتتتتد.
اما تنی چند از اعضتتای عای البدل دفتر ستتیاستتی به شتتمول منشتتی آنوقت ستتازمان بتغییر در 
فت  با آن از در مخال ند و  نداشتتتتتتتت یه خود پ نام ستتتتتتتتازمان را توطئه عا نامه و  برنامه ،آیین 

نیروی عادت و کمبود آگاهی فعالین شتتتتترکت کننده در پانوم کمیته  درامدند.آنها با استتتتتتفاده از
که  -مرکزی که به نستتبت نبود امکانات ارتباطی و فرصتتت الزم آگاهی بخشتتی و روشتتنگری 

بیشتر شان از والیات و جبهات آمده بودند و با طرح های تازه آشنایی الزم و کافی نداشتند ب 
  را بتتا مختتالفتتت اکثریتتت رد نمتتاینتتد. توانستتتتتتتتنتتدد فضتتتتتتتتتای پانوم را مغشتتتتتتتوش و طرح

سیاسی را  شتر از دوثاث اعضای اصای دفتر  سی که بی بدین ترتیب طراحان نهضت دموکرا
تشتتتکیل میدادند بو دیگر بامشتتتی و ستتتیاستتتتهای قبای باور نداشتتتتند ب از ستتتازمان بریدندب ولی 
 نخواستتتتتتتتنتتتتد دران برهتتتتۀ زمتتتتانی عایتتتته آن بتتتته تخریتتتتب و توطئتتتته دستتتتتتتتتتت یتتتتازنتتتتد.

ه ازان پس از رهبری سالم و با ابتکار تهی گردیده بود ب روز به روز تضعیف گردید سازا ک
و در مدت کوتاهی نیروهای سیاسی و نظامی خودرا از دست داد. سرانجام با فروپاشی رژیم 

خورشیدی نخست به  1371ثور  8روانشاد داکتر نجیب هللا و پیروزی تنظیمهای اسالمی در 

انحالل مواجه گردید. ستتتند انحالل آن که از جانب رهبری آنوقت در انزوا و ستتتپس رستتتما  به 

 1371ستترطان ستتال  14-13نشتتستتت فو  العادۀ اعضتتای باقیماندۀ کمیته مرکزی که به تارین 

 .در شهر مزار شریف تصویب گردیده است موجود میباشد
... 

ل تنظیمهای ستتتتازا پس از انحاللش به شتتتتاخه های چند تجزیه شتتتتد. شتتتتماری از فعالینش بدنبا
استتتالمی رهکشتتتود. تعدادی اندکی ازاعضتتتایش به حزب آزاده گان که از اندیشتتته های پیشتتتین 
ستتازا حرفی هم در خود ندارد پیوستتت. شتتماری از هواخواهانش به کنگرۀ مای چشتتم دوخت. 
سنن  شه ها و  سدار اندی سی خود را پا سازماندهی مجدد نهصت دموکرا صای آن با  اما بد نۀ ا

سفزامیداندمبارزاتی هم  ست. در آغاز  تمام نقل قول] «... سازا و هم  سعی به مطابق اصل ا
فرت اشتتتتباه،  باشتتتد، اما ها آنویراستتتتاری  تاقی شتتتده از آن  وقت اتالفمشتتتاهدۀ انبوهی و ود

 [م. . جا مطابق اصل خواهد بود! ها همهپس ازین نیز نقل قول د.گردینظر صرف
 

 :کنیمرا ردیف می ی ظهورهللا ظهوریادعاهای آقا ،از روی متن باال حاال

منظورش: ظهورهللا ظهوری، ]تن  3»اند:  بوده تنچهار  «طراحان نهضت دموکراسی» - 1

ست. م. . سحا  کاوه ا شیر بغالنی، محمدا از شمار چهارتن از اعضای اصای دفتر  [محمدب
که توسددط ظهورهللا ظهوری از آن ،مع ،دا  هللا کوشددانیچهارمی منم: محبوب]ستتیاستتی ستتازا 

شدگ سته در ام تا مبادا و خدایساخته  شاه اری« افتخارها»ناخوا داری که های بعضاً خندگو 
به  [دهد، کسی به غلط مرا نیز شریک بپندارد! م.ک.بعدی نسبت می« چهار تن» در ادامه به

با « تن  3» که آن  غیرت اسددتسددخی منظورش غالم] شتتمول یکی از منشتتیان کمیته مرکزی

به « طراران نهضت دموکراسی»این ی ی بعداً می شود چهارتای مورد ادعای وی به ریث 
دیگر که به دنبا  « افتخارات»بسددا چشددم بد دور طور انرصدداری و مغیر و مشددریک ... و 

  «[. م.ک.خواهد آمد!
را پیشتتتتتبینی نموده  [م.  .  اتحاد شتتتتتوروی] فروپاشتتتتتی قریب الوقوع آن» تناین چهار  - 2

 «بودند
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ستهای دوران جنگ » تناین چهار  - 3 باورمند شده بودند که دیگر نمیتوان با شعارها و سیا
 .«سرد ،استراتژی و تکتیکهای خودرا عیٌار نمود

سازا به " نهضت » تناین چهار  - 4 فیصاه کردند تا با طرح برنامه و آیین نامه و تغییر نام 

ستان" )ندا( و نشر آن در شمارۀ  از قام مانده  «میهن»]جریدۀ سال سوم  25دموکراسی افغان

مؤرخ حمل  م. .[ نوشتتته استتت.  25آن منظورش استتت که اشتتتباها   15استتت و هم شتتمارۀ 

  .«ی این طرح مرامی را به نظرخواهی گذارندمیالد1990خورشیدی مطابق مارچ 1369

 منظورش: جنرال محمد اعظم قاچمس) اما تنی چند از اعضای عای البدل دفتر سیاسی» - 5
منظورش منشتتتی اول ] به شتتتمول منشتتتی آنوقت ستتتازمان  انجنیر محمد ابرار استتتت. م. .( و

در برنامه ،آیین نامه  بتغییر[. م. .کوشددانی اسددت هللامحبوب .ا.ز.ا.سوقت آنکمیته مرکزی 
 «و نام سازمان را توطئه عایه خود پنداشتند و با آن از در مخالفت درامدند.

سازمان»منظورش همان ]آنها » - 6 شی آن وقت  شمول من ست. م. .« تنی چند ... به  با  [ا
 ...استتتتتتتتفاده از نیروی عادت و کمبود آگاهی فعالین شتتتتتتترکت کننده در پانوم کمیته مرکزی 

 «ندد فضای پانوم را مغشوش و طرح را با مخالفت اکثریت رد نمایند.توانست
طراحان نهضت دموکراسی که بیشتر از دوثاث اعضای اصای دفتر سیاسی را تشکیل » - 7

میدادند بو دیگر بامشتتی و ستتیاستتتهای قبای باور نداشتتتند ب از ستتازمان بریدندب ولی نخواستتتند 
 «توطئه دست یازند.دران برهۀ زمانی عایه آن به تخریب و 

سازا که ازان پس از رهبری سالم و با ابتکار تهی گردیده بود ب روز به روز تضعیف »  - 8
 «گردید و در مدت کوتاهی نیروهای سیاسی و نظامی خودرا از دست داد.

 8سرانجام با فروپاشی رژیم روانشاد داکتر نجیب هللا و پیروزی تنظیمهای اسالمی در » - 9
 «ورشیدی نخست به انزوا و سپس رسما  به انحالل مواجه گردید.خ 1371ثور 

ستتتند انحالل آن که از جانب رهبری آنوقت در نشتتتستتتت فو  العادۀ اعضتتتای باقیماندۀ » - 10

در شهر مزار شریف تصویب گردیده  1371سرطان سال  14-13کمیته مرکزی که به تارین 

 .«است موجود میباشد
تعدادی اندکی ازاعضتتایش به  ...شتتاخه های چند تجزیه شتتد ستتازا پس از انحاللش به» - 11

اما بد نۀ  ... حزب آزاده گان که از اندیشتته های پیشتتین ستتازا حرفی هم در خود ندارد پیوستتت
اصای آن با سازماندهی مجدد نهصت دموکراسی خود را پاسدار اندیشه ها و سنن مبارزاتی 

 ...« هم سازا و هم سفزامیداند
 

، نظر و تبصتتتترۀ من )ظهورهللا ظهوری(« انحالل ستتتتازا»مدعی  ادعای فو د  11در پیوند با 
با ابراز دروغ اند و هم و « غاط»صاف، ساده و صریح است: این ادعاها، بدون استثنا همه 

 ! دهندمیزواهی نیز برانگیزی را سوادی سیاسی تررمکمتأسف ناگزیرم بگویم که گاهی 
نیاز است تا  ها،لیلپیش از ارائۀ د« چو گفتی سخن دلیاش بیار»زریند  با پیروی از اصلاما 

اصتتتتول کای نهضتتتتت دموکراستتتتی »زیر نام  های ،دیدوارد فضتتتتایی شتتتتود که طرحخواننده 
 :و اصول تشکیالتی، در آن شکل یافته بودند« افغانستان )ندا(

 
ریاست جمهوری  در دورانبرای اولین بار در تارین افغانستان « قانون احزاب»پس از انفاذ 
خاطر آغاز فعالیت به ،در حیات سیاسی خویش باربرای نخستیننیز هللا، س.ا.ز.ا. داکتر نجیب

زمان و با توجه به را در مطابقت با قوانین نافذۀ آنخود بایستتتت برنامۀ می و رستتتمی، قانونی
 تحوالت در جهان، منطقه و کشور طرح و تدوین کند.

ظف شتتتده بود تا مطابق  ؤم« استتتاستتتنامه برنامه و دوینطرح و تکمیستتتیون »نام کمیستتتیونی به
سازد. این طرح س.ا.ز.ا. کمیته مرکزی 1367ماگ سرطان های پلینوم فیصاه هایی را آماده ب

ته کمی یک عضتتو داراالنشتتایاعضتتای بوروی ستتیاستتی و تعدادی از کمیستتیون متشتتکل بود از 
زیر نظر من  و زیدیگر کمیته مرک را به دوش داشت و یک عضومرکزی که کار تسوید آن

 «منشتتی اول»به حیث منشتتی اول کمیته مرکزی س.ا.ز.ا. )پس ازین به خاطر اختصتتار تنها 
 . گاشته خواهد شد( به کار آغاز کردن

های آوری اسددناد مورد نیاز و تو،ه به پیشددنهادهای کمیتهشتتیوۀ کار این کمیستتیون پس از جمع
رفیقانه و مستتتتؤوالنه در بارۀ  هایشتتتتور و بحثاندازی نظر، راگومیتی و اعضددددای صددددارب
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مطابق رهنمودهای تستتوید  ید آن توستتط منشتتی مؤظفد بود و کار تسددو ییبرنامه هایموضتتوع
 شد. برده میتوافق شده، پیش

گونه مشتتتتکای وجود نداشتتتتت. در مواردی که تفاوت و یا گاهی در جریان پیشتتتترفت کار هیچ
یافت. بود، با بحث جدی و دوستتتتتتتتانه راه حل می طبیعی کامال  آمد که اختالف نظر پدید می

کاری مشتتتتتتر  همه اعضتتتتتای کمیستتتتتیون پیش با هم برنامه «طرح»کار باالی  شتتتتتیوه،دینب
 .رفتمی
و به دنبال آن مستتتتتتافرت  1368در زمستتتتتتتان اما پس از یک ستتتتتتفر رستتتتتتمی من به باغاریا  

تر از دوماه را در بر گرفت، در غیاب بیشهای تداوی، بنابر ضرورتام به آلمان که شخصی
کار دیگر اعضای کمیسیون پیش برده شده و گویا شکل با همت و پشت« طرح»این کار من 

 خود گرفته بود.نهایی به
 

هنوز فرصت کافی برای از سفر که چند روزی از آن سپری نشده بود و من پس از بازگشتم 
در ایام  «طرح و تسوید برنامه و اساسنامه» با چگونگی پیشرفت کار کمیسیونبیشتر آشنایی 
بستتیار هم با آن برا نیز شتتتابزده مرور کرده بودم برنامه «طرح»را نیافته بودم و متن  غیابتم

شده بود و بعضی از متوجه درج مطالبی شدم که قبال  پیرامون آندور از انتظار  ها صحبت ن
  .اصولی داشتبسیار جدی و اهمیت ها از نگاه من آن
بودم از طریق تایفون،  در صتتتتدارت امکه هنوز در دفتر کار رستتتتمی ی،روز ۀدر نیم انناگه

 یمرکز منشتتتی کمیستتتیون تشتتتکیالت مرکزی به دفتر)خواجه الف(  توستتتط استتتتاد حکیم خان
س.ا.ز.ا. احضتتتتتار گردیدم. هنگامی که به اتا  کار استتتتتتاد حکیم خان داخل شتتتتتدم، ظهورهللا 

یک عضتتتتتو )محمداستتتتتحا  کاوه( و  اعضتتتتتای بوروی ستتتتتیاستتتتتیظهوری با یک تن دیگر از 
 سخی غیرت(، نشسته بودند. )غالم« طرح»کمیته مرکزی مؤظف تسوید  االنشایدار

که لب به ستتتتتتخن گشتتتتتتود و با لحن جدی  ظهوریظهورهللا پرستتتتتتی، پس از ستتتتتتالم و احوال
و به دستتت « طرح»ضتترورت تصتتویب شتتدن عاجل زدگی خاصتتی درآن آشتتکار بود، هیجان

 دو روز آینده را مطرح کرد.  ی ـطی یک شر سپردن آنن
فهمیدم، گفتم متن هنوز خام استب شکل زدگی را نمیهمه شتابدر آن لحظه معنای این من که

چون  ببندی نشتتده استتتگونه بخشهای مطروحه هیچیک مقاله را داردب در پیوند با موضتتوع
را در معر  دید و داوری مردم و  یک برنامۀ عانیطرح ستتتتتازمان ما برای نخستتتتتتین بار، 

و عیب دهد، باید کوشتتتش شتتتود تا جای ممکن عاری از نقص قرار می« دوستتتت و دشتتتمن»
طابد. گفتم در آن گنجانیده شتده استت که بحث بیشتتر را می مطالبیباشتدب گذشتته از آن برخی 

سازمب بعد در آن خود را متمرکز می روم، روی کارد مهات بدهید به دفتر نمی دو ــ سه روزی
 گیریم. با هم تصمیم می نسخهمورد آخرین 

حیث مسبب اصای تأخیر در این کار سرزنش کرد و سابقه مرا بهبا لحن بی ظهورهللا ظهوری
ستان  حزب دموکراتیک خاق ( را مثال زد که برنامه و نام خود را تغییر داد و ح.د.خ.ا.)افغان

 ما پس ماندیم. گویا 
شنید  کههنگامی ستیم، ما باید کار خود را درست انجام »از من  سته نی ما به د م ح.د.خ.ا. که ب

  .زد« گیریرأی»پاسن نداشتب بیشتر برآشفت و چنگ به دامان « !دهیمب
شده بود. عضو دیگر بوروی « اصول تشکیالتی»اصرار من سودی نداشت، او به  متوسل 

بود. بین من و او نیز « طرح»ر عاجل )محمداستتحا  کاوه( نیز طرفدار تصتتویب نشتت ستتیاستتی
گیری تأکید کرد که اصتتوال  حق داشتتت. اما در بر رأی همدیالو  کوتاهی صتتورت گرفت. او 

 ست. ا ظهورهللا ظهوریطرف صحبت من نیست. طرف صحبت من  هاوکاسحا  جا این
 خیستتالمما ستته تن اعضتتای بوروی ستتیاستتی در این نشتتستتت حضتتور و حق رأی داشتتتیم. غ

داشتند ولی حق رأی  حضورکمیته مرکزی  )خواجه الف( اعضای غیرت و استاد حکیم خان
شتند. یک عضو دیگر بوروی سیاسی )محمدبشیر بغالنی( در آن هنگام  سه ندا  ایدشو در جا

 . حضور نداشتدر کابل 
)ظهورهللا ظهوری و بتتتتا دو رأی موافق « طرح»گیری از قبتتتتل معاوم بود. نتیجتتتتۀ رأی
در باید  کهبه تصتتتتویب رستتتتید هللا کوشتتتتانی( )محبوبو یک رأی مخالف   کاوه( محمداستتتتحا

رأی مخالف شتتتکل موجود به نشتتتر آن بهچرا  اینکه . اما من دالیلد شتتتودنشتتتر « میهن»جریدۀ 



 
 

20 
 

سنددادم را در  از گزند روزگار مصؤون سندد تصویب )امیدوارم . نوشتم و امضا کردم پای 
ستاد حکیم خان  شد(و یا داوود جان مانده نزد ا های تشکیالتی مرا چنان ضابطهب همموجود با

 برای نشتتر با دو رأی موافق« ندا»به تبعیت از فیصتتاۀ اکثریت )تصتتویب طرح اصتتول کای 
ستتت من به آن احترام گذاشتتتم و مطابق آن داشتتت که طبیعیمیدر برابر یک رأی مخالف( وا

 عمل کردم.
 

ای از جانب بوروی سیاسی یم برآن شد تا اعالمیه، تصمغر  نشر «طرح»پس از تصویب 
ستان»در پیوند با نشر  و نظرخواهی در بارۀ آن « )ندا( اصول کای نهضت دموکراسی افغان

های با دادن عنوان« طرح»در مطروحه  هایآماده شتتتود و هم مطابق پیشتتتنهاد من موضتتتوع
 د. نها از هم جدا شوکوچک به آن

رفتیم و به تهیۀ اعالمیۀ بوروی سیاسی و م غیرت، به منزلغالم سخی در پایان نشست، من و 
 .نددتا هردو برای نشر و چاپ آماده ش پرداختیم« طرح»بندی متن بخش

  
رعایت خود را به  همیشتتته، من که «میهن»در شتتتمارۀ پانزدهم جریدۀ « طرح»پس از نشتتتر 

شکیالتی پابند می سهاصول ت سازمان های توضیحی بردانم، در همه جا ای اعضا و کدرهای 
طرح مصوب بوروی سیاسی را تشریح که بیشتر انجام این مسؤولیت به من سپرده شده بود، 

زمان بر این نکتۀ . همدادممیها مطابق روحیۀ آن پاستتتن کردم و به پرستتتشمیو از آن دفاع 
کردم که این طرح مصتتتتتوب بیروی ستتتتتیاستتتتتی  .م. س.ا.ز.ا.، جهت اصتتتتتولی نیز تأکید می

سازمان و  ست. بناء  هر « میهن»هموطنان، در جریدۀ سایر نظرخواهی اعضای  شده ا شر  ن
را به بحث بگیرد و پیشتتنهادها و عضتتو س.ا.ز.ا. مانند هر هموطن دیگر حق دارد مطالب آن

شتتتده بفرستتتتد، تا در پاینوم نظرات تعدیای و تکمیای خویش را مطرح کند و یا به آدرس تعیین
، در غنامندی بیشتر آن، سهم «طرح»بعدی کمیته مرکزی س.ا.ز.ا. هنگام بحث پیرامون این 

 گرفته باشد. 
 

«  طرح»و تصتتتویب عاجل  شتتتدماحضتتتار  گیرانهغافلو  ناگهانیکه چرا چنان اما در بارۀ این
 ماگر برای ،داشتتتتتد وجواین بود که شتتتتاید نگرانی  من ، در ه شتتتتدمطرح و به رأی گذاشتتتتت

گنجانیده شتتده بود، « طرح»در مستتودۀ  مای را که در غیابفرصتتت دستتت دهد چند مطاب تازه
و حتا شتتتاید  بها در مواردی نظرشتتتان تغییر بیابدبعضتتتی ممکنبتوانم به بحث مجدد بکشتتتانم، 

  !صدا شده نظرش را عو  کندنخستین کسی باشد که با من هم ظهورهللا ظهوریخود 
با من، پس از بازگشتتتتم از ستتتفر در همان چند روز پیش، و  شمعقول نواییهمگونه ایننمونۀ 

هللا و سپس داکتر نجیب« جبهۀ صاح»با اسناد  الزمآشنایی سازی و آگاهی از چگونگی آماده
 وجود داشت!به تازگی   ،جبهه استدالل و پیشنهادم در مورد عدم اشترا  س.ا.ز.ا. در آن

 
در کنتتار هر  «الف»کتته بتتا افزودن کامتتۀ  ظهوری ظهورهللامورد ادعتتای  11گردیم بتته بر

و در صتتتتورت نیاز با تفصتتتتیل بیشتتتتتر خواهیم فشتتتترده تا حد ممکن، به هر یک آن  ،شتتتتماره
 پرداخت:

دفتر ستتتیاستتتی ستتتازا اصتتتای از شتتتمار چهار تن از اعضتتتای  تن 3»از ،مل  کدام هیچ -الف 1
( به م. . هللا کوشانیمحبوب منفی ،ورهللا ظهوری)محمدبشیر بغالنی، محمداسحا  کاوه، ظه

شیان کمیته مرکزی و یک عضو دیگر کمیته « سخی غیرت.  م. .()غالم شمول یکی از من
زاگ و در هی  مانده استتتتت، «انحالل ستتتتازا»مدعی )ستتتتیداحمد مهران( که از قید قام  مرکزی

«  طراح»خود را  ،مشربانهدارتیکهچنین ( )ظهورهللا ظهوری ،ز این یک تن یعنیبه،ا، هی 
محدود مورد نظر وی « طراحان نهضت دموکراسی»تن چهار را به « ندا»نتراشیده و طرح 

 منحصر ندانسته است.  و

محمدبشتتتتتتیر بغالنی، ) 1369کنندگان پاینوم تاریخی ماه استتتتتتد ستتتتتتال چهار تن از اشتتتتتتترا 
در جریان کار « استتتتعفا»پس از ستتتیداحمد مهران( و  ستتتخی غیرتغالم ،محمداستتتحا  کاوه

ماه اسد  هایهشماریکی از خود را در زودی اعالمیۀ مشتر  استعفای چهار نفری به، پاینوم
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ای که ظاهرا  مستتتتقل و داکتر ظاهر )نشتتتریه« هفتهاخبار»نامۀ خورشتتتیدی هفته1369ستتتال 
ها آنندب کردنشر طنین مدیر مسؤول آن بود، اما در واقع وابسته به دولت و حزب حاکم بود( 

 10دانسته اند.« سهیم»خود را در طرح برنامه 

که در رأس « طرح و تسوید برنامه و اساسنامه کمیسیون»اعضای  افزون بر ،آن گذشته از
آن ریزی طرحدیگری نیز در نظر اعضتتتتای صتتتتاحب ،آن منشتتتتی اول ستتتتازمان قرار داشتتتتت

مانند ب و بود ...«طرح  کمیسیون»که عضو  ی ظهوریآقادر این میان سهم  .داشتندشرکت 
با ادعای هرزز  ورزید،اشتراک میدر کار و ،لسات آن   و زاهی بیش کمدیگر اعضا گاهی 

 18ـتتتتتـتتتتت  17که  دهدمیاین حق را نبه وی رو ! و به هیچخوانی ندارداش هممشربانهدارتی ه
ست طرح آن  ،سال بعد سی ا سیا سازمان   کند و« ساب مالکیت»را که بخشی از تارین یک 

و  ا  به من شخصبارها که سابق رهبری س.ا.ز.ا.  تن اعضای دوـتتتتتتتـتتتتتتت  یکینام و گذشتۀ  از
« سدددازمان سدددیاسدددیرزب و عضدددو هی  »زفته اند که به ت رار، ها از طرید رسدددانه بعضتتتی
ستند، ستفادگ  نی ست از خود سخن .نمایدسوء ا  چگونه ها،سا زذشت  پس ازکه بگوید  بهتر ا

مصتتادره ود را یک تنه به نفع خ ستتیاستتی ستتازمان یکاستتت بخشتتی از تارین  خود رد دادگبه
 . 11کند

انحصتتاری محدود به « طراحان»هرگز  ،«اصتتول کای نهضتتت دموکراستتی»طرح گونه بدین
دروغ کامال  ادعای وی بنابرین  نداشته است. دارد، زونه که آقای ظهوری ادعاآن« چهار تن»
 .باشدمی خالف واقعیتو 

  
از حتا لوحانه ستتتتتتاده هاینماییبرای بزر  ،«انحالل ستتتتتتازا»مدعی ستتتتتتوگمندانه  -الف  2

شد، خاطری که آنولی به ،های مضحک هم باکی نداردزنیالف  «تن 3»را مهم جاوه داده با
 . ساخته استشریک  الف آن« افتخار»را هم در خبر بی« طراحان»ۀ ماندباقی

آن  با ، پس از تجاوز نظامی به افغاستتتتان،شتتتورویاتحاد که افزونی و روز فراوان مشتتتکالت
 .بودن پوشیدهگریبان بود برای اهالی خرد و سیاست ودست

زنی ای برای الفآن مایهازستتتال از فروپاشتتتی اتحاد شتتتوروی،  17 پس از گذشتتتت بیش از 
در  «چهار تن»ستتوی هم از ستتاختن، آن«الوقوع اتحاد شتتورویفروپاشتتی قریب» «پیشتتبینی»

نمایش بههم را  اندیشتتتتتتتگیمایگی اندکی ت ن کدر کنار مستتتتتتتتحیل عقای بودن،  یک زمان،
، در این «انحالل ستتتتتتازا»دیگرد مورد نظر مدعی « تن 3»یک از یقین دارم هیچ گذارد!می
 گیرد، شریک نخواهد شد!جدی نمیرا هنگام که هیچ عاقای آندروغین و دیر« افتخار»
  
دوستش م یخواهنمییم زواین رفیق دیروز ما که امروز نیز صادقانه میبهتر بود  هچ -الف  3
که مرحاۀ دشتتتتوار و درخشتتتتانی از تارین با افتخار اگر اتهام به س.ا.ز.ا. را ) میشتتتتته باشتتتتندا

 این بس کند!(مبارزۀ مشتر  ما در راه رهایی انسان از قید هر نوع اسارت و استبداد است، 
شخصی و  ها هم رفیقانبست! چون آندیگر نیز تهمت نمی« تن 3»کرد و به آن ادعا را نمی

 ،تاس را برگزیدهو رسم متفاوت زندگی دیروز ما بودند و امروز نیز که هر کدام راه  سیاسی
شتتتدن فرصتتتت، کم و در حد امکان و فراهم هااز آن با هر یکشتتتان، انتخاب با احترام به حق

  .میدارحسنۀ شخصی و اجتماعی  و مناسباتدوستانه  هایبرخاست و بیش نشست
 ( در باال نگاه کنید.3اکنون یک بار دیگر به ادعای وی در مادۀ )

                                                           

سیارش برای دستناپذیر حسن جان رستاقی که در همینبا همه تالش خستگی - 10  رسی جا از زحمات ب
تا هنوز به دستتتت نیامده « اخبار هفته»کنم، این شتتتمارۀ گزاری میبه چند ستتتند مهم دیگر صتتتمیمانه ستتتپاس

  ارائه خواهد شد.حیث سند بهاست. هرگاه به دست آید، 
 
قاچا ، حامد کرزی که پرور و رهزنمافیایی فاستتتتتتتد، هم در دوران حاکمیت  ی ظهوریاینکه آقایا - 11 

فرهنگ »به  شاو فستتتادپیشتتته غداردستتتتۀ و  دار از ،انب   های عامه و شتتتخصتتتیغصتتتب و غارت دارایی
به یک  گریزشو قانون دربار و دولت گندیده و در سطح جامعه نیز توسط زورمندان و وابستگان« دولتی
 !آورد غنیمتی فراچنگ بود ، شو  کردهتبدیل شده بودو روزمره  رایلامر 
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را « استتتراتژی و تاکتیک»و « شتتعار»رابطه بین « انحالل ستتازا» این که آیا مدعیدر بارۀ 
«  عیار» ،«شتتتعارها»بر مبنای  «هااستتتتراتژی و تاکتیک»استتتت و آیا واقعا   درستتتت فهمیده

شود به سطح فهم زیرا مربوط می بمکاری ندار ،…استبرعکس کامال  قضیه و یا شوند می
دیگر برای من اهمیت چندانی نداردب داوری را به خواننده و ستتتتتواد ستتتتتیاستتتتتی گویندۀ آن که 

 گذرم! گذارم و میمی
زده ستتاخته استتت، اتهام بستتتن به س.ا.ز.ا. از ستتوی یکی از اعضتتای ستتابق مرا شتتگفت هچآن

ستفاده از ادبیات  سازمان با ا سی بقایای رهبری آن  ست، که پس از ح.د.خ.ا. سیا شیده ا فروپا
ها و گناهان ب بیشتر به این امید واهی که بار جنایتاستار رایل شده ها بسیسقوط حاکمیت آن

تر ستتتبک« جنگ ستتترد»دوش با افگندن بار اصتتتای به ستتتنگین دوران حاکمیت حزب خود را
 گردانند! 

تن از شمار چهارتن از اعضای اصای دفتر سیاسی سازا  3... »گوید: می ظهورهللا ظهوری
مرکزی ... بدین امر باورمند شتتده بودند که دیگر نمیتوان با به شتتمول یکی از منشتتیان کمیته 

  ...«شعارها و سیاستهای دوران جنگ سرد ،استراتژی و تکتیکهای خودرا عیٌار نمود 
زمانی که آقای ظهوری آنتا )س.ا.ز.ا. از آغاز فعالیت  است کهاین  ویمعنای روشن سخن 

دیگر »و چرایی این ...« نمیتوان دیگر »شددددددگ اسدددددت که « باورمند»،دیدی « کشدددددم»با 
با شتتتتتعارها و »های خود را استتتتتتراتژی و تاکتیک را هم نازفته زذاشدددددته اسدددددت(،« نمیتوان

 کرده بوده است!؟ « عیار»، «سیاستهای دوران جنگ سرد
ستتتتیس آن از کدرهای أهم از ستتتتوی کستتتتی که تقریبا  از بدو تبستتتتتن این اتهام به س.ا.ز.ا. آن

 وحشتنا  است!  ا  رهبری آن بوده است، واقع عضوالنی گام و دوران طوپیش
 در موردکه پس از پایان جنگ جهانی دوم « جنگ ستتتتتتترد»یا با اصتتتتتتتطالح  آقای ظهوری
بین دو ابر قدرت نوظهور یعنی ایاالت متحده امریکا و اتحاد شوروی برای آلود مناسبات تنش

های سددددیاسددددی، و رقابت کندمی کارب رد پیداتوستتتتعۀ ستتتتاحۀ نفوذ خود و متحدانشتتتتان در جهان 
های های نظامی و جنگای، ایجاد پیمانت تستتتایحاتی، هستتتتهاقتصدددادی، علمی، ... و مسدددابحا

منطقوی،... تجاوز امریکا به ویتنام... و ستتترانجام تجاوز شتتتوروی به افغانستتتتان...را در پی 
یابد، دقیق آَشنا نیست. و یا آشنا هست ولی در اثر دوری دارد و در دوران گرباچف پایان می
، «نهضتتتتتت فراگیر ... »طوالنی با  ا  تمباشتتتتترت نستتتتتبو درازمدت از س.ا.ز.ا. و معاشتتتتترت 

  !... ح.د.خ.ا. را با س.ا.ز.ا. عوضی گرفته است
دانستتتتند و یا مستتتکو، خود را ماتزم می پیرو خط« احزاب برادر»و « هاستتتویتیستتتت» آری

با شتتتتتتتعارها و »ی خود را «استتتتتتتتراتژی و تاکتیکها»دند که به تعبیر آقای ظهوری مکاف بو
سرد ستهای دوران جنگ  سیاسی « کعبۀ»ها مسکو را کنند! آن «عیار» «سیا ایدیالوژیک و 

 پنداشتند نه س.ا.ز.ا.! خود می
خواهانه و های مای و برابریآن زمان را برای طرح اندیشتتته« جنگ ستتترد»فضتتتای عمومی 

ها روز بر درستتتی آن ،کنونی کشتتور . که گذشتتت زمان و رویدادهای تاطابانۀ س.ا.ز.اعدالت
پذیر ست و نه از نگاه تاریخی توجیهپنداشتن، نه عقالنییگانه عامل  زندهر تأیید میتا روز م  

 . باشدمی
با »بازهم به تعبیر غاط آقای ظهوری ی خود را «استتتتتتتتراتژی و تاکتیکها»س.ا.ز.ا. هرگز 

 نکرده است. « عیار« »شعارها و سیاستهای دوران جنگ سرد
و ایدیالوژیک ح.د.خ.ا. در  کردهای ستتیاستتیاصتتول رهنمای فکری س.ا.ز.ا. از آغاز با روی

 تباین بوده است. 
خواهانۀ های انقالبی و عدالتانکار نکرده است که از اندیشه« دیگران»س.ا.ز.ا. هرگز مانند 
ۀ بخش عظیمی از معرفت و تجربۀ بشتتتری نیاموخته و یا الهام نگرفته ستتتوستتتیالیستتتتی به مثاب

و فارمول ستتیاستتی همیشتته معتبر نیز باور « دگم»استتتب اما همزمان س.ا.ز.ا. هرگز به هیچ 
اما  بس.ا.ز.ا. در هر زمان از دانش و معرفت و تجارب بشتتری آموخته استتتنداشتتته استتت. 

با ها در پرتو آن بکرار و نشتتتخوار نکرده استتتتوار ترا آموخته، کورکورانه و طوطی هچآن
جامعۀ خود را تحایل و های تاریخی، اجتماعی، اقتصتتتتادی و فرهنگی، نظرداشتتتتت واقعیتدر

 نشان داده است. متناسب به فهم و دریافت خود ها را نیز مشکالت را تشخیص کرده و راه حل
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صاۀ طوالنی از س.ا.ز.ا. این در اثر فا آقای ظهوری «انحالل سازا»مدعی  متأسف هستم که
 !استفراموش کرده  راس.ا.ز.ا. « استقالل اندیشه و عملاصل »
 
اما . ستتازداصتتول رهنمای فکری س.ا.ز.ا. خمیرمایۀ اصتتای آن را می ،نیز« ندا»در طرح   

تحت تأثیر فضتتای متغیر ستتیاستتی در اتحادشتتوروی و بالتبع اقمار و  ای کهمزههای بیچاشتتنی
به « جهادیهای تنظیم»تپ پای یک ستتتو و تحت تأثیر فضتتتای نزدیک شتتتدن تپپیروانش از 

پیرو خط »ستتیاستتی مشتتخص  هایستتازمانیکی از هم با تقاید نابجا از کابل از دیگر ستتو، آن
فخرفروشتتتتانۀ آقای ظهوری که طعم  برخالف تصتتتتور آن عالوه شتتتتد،بر، ریاکارانه ...« امام
ب کرد را خرا، مزۀ آنکامش بستتیار گوارا آمده استتتبه « ... هاچاشتتنی»از برکت آن « ندا»

گونه که ب اما آننپذیرفت، شتتتتکلرا به آنآن ، باز هم برخالف توقع نابجای وی،و خرد جمعی
 را رد نیز نکرد.که بعدتر سند ارائه خواهد شد، آنبه دروغ ادعا کرده است، چنان

 
قای ظهوری -الف  4  طراحان» تناز قبیل: این چهار  کند با ادعاهای دروغینگمان می آ

اور ب» تن...، این چهار « پیشبینی نموده بودند» تنبودند ...، این چهار « نهضت دموکراسی
تمام استتتتت، حرفش به کرستتتتی  گپ ... «فیصتتتتاه کردند» تن...، این چهار « مند شتتتتده بودند
مجاب کرده است!  دیگر خواننده را« تن 3»آن « اعتبار»گرفتن از با وامگویا نشسته است و 

باز کرده  آقای ظهوری که «خالی»در دکان ستتتتیاستتتتی  ،«تن 3»کدام از آن که هیچدر حالی
 !است، سهم ندارد

دروغ است. نادرست، غیرمنطقی و « انحالل سازا» این ادعا نیز مانند ادعاهای سابق مدعی
اگانه و جد« فیصتتتاۀ»نادرستتتت، غیرمنطقی و دروغ از آن جهت استتتت که آقای ظهوری چند 

صتتتالح س.ا.ز.ا. را به دروغ شتتتامل یک های متفاوت از ستتتوی نهادهای مختاف ذیدر زمان
 در زمان واحد، ساخته است. « چهار تن»توسط « فیصاه»
کزی کمیته مرقبای فیصتتتاۀ پاینوم گونه که پیشتتتتر یاد شتتتد، بر استتتاس آن ،«...طرح برنامه »

نه  شتتتتد،اخته بود، باید تهیه و نشتتتتر میکه بوروی ستتتتیاستتتتی را مؤظف انجام آن ستتتتس.ا.ز.ا. 
« فیصتتتتتتتاه»را مورد نظرد او، آن« چهار تن»مطابق ادعای دروغین آقای ظهوری که گویا 

 کرده بود!. 
ۀ منتشر« طرح اصول کای ... )ندا(»این مطاب در اعالمیۀ بوروی سیاسی به مناسبت نشر 

سوم « میهن»جریدۀ  15شمارۀ  آن اعالمیه در صفحۀ اول نیز صراحت دارد. به پاراگراف 
 تان ثابت شود.آن شمارۀ جریده نگاه کنید تا دروغ ادعا کننده برای

 
 که نشتتتتر آن شتتتتودمی« ... )ندا( اصتتتتول کایطرح »همان از تغییر نام ستتتتازمان نیز جزئی 

 دانیم به تصویب بوروی سیاسی رسیده بود.که میچنان
جریدۀ  15در شتتتتتتمارۀ « ... )ندا(طرح: اصتتتتتتول کای »زیر عنوان « طرح برنامه»نشتتتتتتر 

گونه که قبال  آن ،بودآن تن اعضتتای اصتتای  3بوروی ستتیاستتی با اشتتترا   ، فیصتتاۀ«میهن»
  روایت شد.

ساه پردازی خسته نمیبینیم آقای ظهوری از مغالطۀ عمدی و دروغکه میچنان شود و این سا
 دهد!را ادامه می

 
  ارزد.و با کذب اندر است که به تبصره نمیمعنا قدر سطحی و بیین ادعا آنا -الف  5

آن نیز « شتتتناستتتیدروغ»؟ پس ناگزیریم به !بهتر ازین بود آقای ظهوریمگر ادعاهای دیگر 
 وقت ضایع کنیم.

 
گونه آنهللا، در دوران ریاستتتتت جمهوری داکتر نجیب« قانون احزاب»س.ا.ز.ا. پس از انفاذ 

را برای ای هبرنامعانی، غاز فعالیت برای آ قانونیخاطر گذار تر روایت شتتتتتتتد، بهکه پیش
  طرح و تدوین کند.بایست میزمان در مطابقت با قوانین نافذۀ آن بارنخستین
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تواند در آن، نمی« غیرقانونی»طرح برنامۀ یک ستتازمان در دوران فعالیت مخفی و  ال  اصتتو
آقتای پس این ادعتای  دد.قتانونی آن، دستتتتتتتتخوش تغییر نگر دوران گتذار بته فعتالیتت عانی و

 به شتتمول منشتتی آنوقت ستتازمان اعضتتای عای البدل دفتر ستتیاستتی ازتنی چند »...  ظهوری
ت از در مخالفو با آن  و نام ستتازمان را توطئه عایه خود پنداشتتتندتغییر در برنامه، آیین نامه 

 است.  فریبانهدار و عوامشاخیک دروغ  «درامدند
. این یده باشتتتتتدنرستتتتتیده بود که رد گرد «نامهآیین»افزون بر آن هنوز مطابق آجندا نوبت به 

  المثل مشهور است!حساب ضرببه هحافظضعف دروغ ناشی از 
سیار ضعیف و یا حتا یک توانست یک دلیل و ها کاشکی آقای ظهوری میگذشته از این لو ب

تغییر در برنامه، تنی چند ... »روا و کذب اندر کذب قرینۀ بستتتتتتتیار ناچیز را به این اتهام نا
  کرد!ارائه می «و نام سازمان را توطئه عایه خود پنداشتندآیین نامه 

این آقای ظهوری که با این ادعاهای ستتتتتتتخیف برای من کامال  یک چهرۀ جدید را به نمایش 
بستتتتن را ناروااتهامکردن و دروغینشتتتناختم نیستتتت! ادعایگذارد و آن ظهورید که من میمی

)شتتاید از کستتی یا کستتانی که در این ماجرا رهنما و استتتادش بوده ...( خوب فراگرفته استتت، 
 ند!تمرین ک بیشتر لو ضعیف برای اثبات ادعاهایش را هنوز باید شاگردی وآوردند و اما دلیل

   
شد، بر زبان هم« وقاحت»تا چیزی که با  اید گفتب ... جا مجبور الحولاین -الف  6 شه با ری

 طلبد!بسیار می« پُررویی» ،این رد دروغ زفتن و تهمت بستنتا نیاید! اما 
 
کمبود آزدداهی فعددالین »، «نیروی عددادت»از قبیدد   هددایهربط کلمددبددا بددافتن بی ی ظهوریآقددا

سددازد که سددر و ته  معنایی میچنین ،مل  بیباهم،  «...مغشددوش»، و «کنندگ در پلینومشددرکت
با استتتتتتتتفاده از نیروی عادت و  آنها» زونه رابط  منطحی باهم ندارند:مبتدا و خبر آن هی و 

ستند فضای پانوم را مغشوش و طرح را با مخالفت  ... کمبود آگاهی فعالین شرکت کننده توان
 . «.اکثریت رد نمایند

باشتتتتتتتم. بین  را دیده و یا خواندهمعناتر ازینندارم که در یک متن ستتتتتتتیاستتتتتتتی جماۀ بی یادبه
، «...کنندگ کمبود آزاهی فعالین شددرکت»، «نیروی عادت» از قبی های رنگارنگ آن مجهول

نیز وجود داشتتتتتته، چگونه ...« مخالفت اکثریت »و آخر کار در حالی که  ...«مغشدددددوش»و 
هر که پیوند معنایی و  ،«رد نمایند»توانستتتند طرح را « آنها )یعنی همان "تنی چند" م. .(»

 پیدا کرد، لطفا  مرا نیز بفهماند و منت گذارد! منطقی
معنا نیز برایش ابزاری برای ترفند و نیرنگ ، آن ،مل  بیزویدمین چون راست آقای ظهوری

 است! 
و ستتپس روشتتن شتتدن  نورمال با شتتور و بحث آن، کار پلینوم مطابد دسددتور کاردر رالی که 

در  تغییر نام ستتتتازمان کامال  ستتتتپس اصتتتتول کای مرامی و « طرح»گیری در بارۀ رأی نتایل
 ه بود.رفتفضای آرام و دموکراتیک پیش 

 
 که بحث پیرامون اصول و مسایل فضای پاینوم پس از وقفه و نوبت گذار به مادۀ دیگر آجندا 

تن از  4نفرادی نازهانی و ا «دادناسددددددتعفا» بادر روز چهارم کار پاینوم،  تشتتتتتتکیالتی بود،
ستتخی غیرت، محمدبشتتیر بغالنی، غالم اشددتراک کنندزان )به ترتیب نوبت مرمداسددراق کاوگ،

 ،و زودزذر ، بسیار کوتاگشخصی غالبا   و تمتفاو و مختصر هایصربت، با سیداحمد مهران(
 . بافددروغ میآقای ظهوری زونه که ن، آنآ نه پیش از ؛زردید« مغشوش»اندکی 

 
ستم که آقای ظهوری به دلی  عدم وفا به قو   صب   همان روزش البته در  پایان همان روز دان

، نه به صدددورت آشددد ار در ،لسددد  «عذاب و،دان»که شددداید به خاطر تسددد ین  12بودگ اسدددت

                                                           

ج پن «اسددتعفای ،معی»شددنیدم که تصددمیم « مسددتعفی»در پایان همان روز از زبان ی ی از اعضددای  - 12 
اتخاذ روز، آن« مسدددتعفی» بعدا دیگرصدددب  همان روز در منز  یک عضدددو ظهوری تن با اشدددتراک آقای 

ها همراهی با آن بدعهدی نمودگ در ،ریان کار پلینوم، در هنگام عملی شدن تصمیم آقای ظهوریشدگ، ولی 
 خشمگین بود! ویبر بسیار ، و آشکارااز این بابت راوی کامالً ب،ا ن ردگ است! 
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«  سپُسککپُ »رسمی پلینوم، ب  در وقف  تفریری ... ، به صورت انفرادی و ززینشی و به ش   
هایی به خرچ دادگ بود کنندزان، تالشاذهان اشددتراک کردن«مغشددوش»برای « سددرزوشددی»و 

رفتن ها )کنارشدددددن خواسددددتی از سددددوی آن را، به برآوردگ« مسددددتعفی»و باززشددددت یاران 
که من در ختم ارائ  ززارش هللا کوشدددانی از رهبری!( مشدددروط دانسدددته بود )در رالیمربوب

سی در آغاز کار پلینوم، وظیف  تمام اعضای منتخب قبل سا ی در نهادهای مرکزی رهبری به ا
شددمو  بوروی سددیاسددی و منشددی او  کمیته مرکزی را پایان یافته اعالن کردگ بودم که پس از 

های نهایی پلینوم و مطابد به آن باید از تصددویب و یا تعدی  اصددو  تشدد یالتی بر پای  فیصددله
الً منطحی و ب،ا سددازی آقای ظهوری نیز اصددزرفت؛ بناًء این ذهنیتنو انتخابات صددورت می

 نبود(. 
های آقای ظهوری که ف ر کردم صادقانه است، با تالش وصم، من پس از اطالع ازینبا این

که را در ا،الس مطرح کردم و از ایندرنگ و آشددددددد ارا آنختم وقفه و ادام  کار پلینوم بی
، سه  و هموار زوید، راگ این اندازگ که آقای ظهوری می«مستعفی»برای باززرداندن رفیحان 

ام را ابراز کردم و داوطلب شدددم که در پایان نشددسددت کنونی، به منز  ی ی خوشددنودی اسددت،
که دوسددت شددخصددی من نیز بود، بروم و ترحد صددد در صدددی خواسددت « مسددتعفی»از یاران 

اطمینان بدهم تا فردا باز شانکه آرزو دارند، برای کشیدنم از رهبری هرزونهشان را در کنار
 با هم به کار پلینوم ادامه بدهیم. 

رفتم و ضدددددمن طرح « مسدددددتعفی»پس از ختم ،لسددددد  همان روز، به خان  ی ی از آن یاران 
مسددددای  دیگر، موضددددوع مطروره از ،انب ظهوری را با اعالم آمادزی عام و تام خود برای 

بیان کردم؛ ولی با شددگفتی بسددیار  هند،خواها میبه هر شدد لی آن« رهبری»رفتن از به کنار
بودند! در واقع « دروغ مرض»زمانی آقای ظهوری، نیز چنانی و آنهای آندریافتم که ررم

و سددر  را  اسددت( و شدداید  ، سددالموی منویات شددخصددی خود را با آن یار )که خوشددبختانه زندگ
اسددتدم  ،واب رد شددنیدگ زونه مطرح کردگ بود و از ،انب وی قاطعانه و با یاران دیگر بدان

 بود! 
را مند دیگری به این ما،را آنکه آقای ظهوری و یا عالقهزذرم، مگر ایناما از تفصی  آن می

 بخواهد!
در ماه حمل  ،نیز کافی بود. طرح« بخشتتتتتی و روشتتتتتنگریآگاهی»برای « فرصتتتتتت الزم»

هضم و  فهمماه برای  4 - 3سال  تدویر یافت. نشر شده بود و پاینوم در ماه اسد همان 1369
 بود. تنها بسنده که بیخی زیاد ای نهیک طرح دو سه صفحه

البدل کمیته مرکزی س.ا.ز.ا. که از والیات به کابل ها اعضتتتای اصتتتای و عایاین گذشتتتته از
آمده بودند تا تدویر اجالس پاینوم، بیش از دو هفته منتظر ماندند و در اقامتگاه مشتر  شان، 

های الترناتیفی نیز آماده ها طرحور و بحث بستتتیار کردند و حتا جمعی از آنها شتتتروی طرح
 ساختند.  
کنندگان پاینوم استتتتتتت. با این توهین به شتتتتتتعور اشتتتتتتترا « کمبود آگاهی فعالین»برچستتتتتتپ 

حرمتی به اصتتتتول ستتتتاختار دادن، بیبها منطقی رأی و فیصتتتتاۀ اکثریت را کمهای غیرتوجیه
  سیاسی است.تشکیالتی یک سازمان 

طرح  ... توانستتتتندآنها )منظورش "تنی چند" استتتت.  م. ( ...»این ادعا که  هاافزون بر این
 نیز هم خالف واقعیت و هم غیرعقالنی است!« را با مخالفت اکثریت رد نمایند

گان قرار نگرفته استتت، من در پیوند با هنوز به دستتترس همه« میهن»چون کاکستتیون جریدۀ 
قطعنامۀ پاینوم وستتتیع  .م. س.ا.ز.ا. مورخ ماه استتتد  4و  3های شتتتماره مادهاین موضتتتوع، 

تسوید و تصویب  در آقای ظهوریرا که آن جریده  19و  18منتشره در شمارۀ  1369سال 
گذشتتتتت که معاوم نیستتتتت پس از  شخود گوییخالف، برای اثبات ستتتتهم فعال داشتتتتتنیز آن 
 کنم:جا نقل میدر این« مده استآدر پوستش در م جنکدا»ها بافیدروغ همهبرای این ،هاسال
در مورد طرح مرامی س.ا.ز.ا. که با استتتتتفاده از استتتتناد مرامی گذشتتتتته ستتتتازمان و با  - 3»

نهضتتتتتتت  اصتتتتتتول کای»های اوضتتتتتتاع مای و بین الماای تحت عنوان نظرداشتتتتتتت دگرگونی
از طرف بیروی ستتتیاستتتی کمیته مرکزی س.ا.ز.ا. تصتتتویب گردیده « دموکراستتتی افغانستتتتان

جریدۀ میهن به نشتتتر رستتتیده بود، پاینوم پس از شتتتور و « 15»جهت نظرخواهی در شتتتمارۀ 
بحث جدی پیرامون آن، کمیسیون باصالحیتی را توظیف نمود تا اصول مرامی سازمان را با 
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وطنان های مختاف سازمان، سایر هماشته و نظرات اعضا و بخشدهای دستاستفاده از طرح
ت ارائه شتتتده در پاینوم، غنی، تکمیل و نهایی ستتتاخته جهت تصتتتویب به او نظرات و پیشتتتنهاد

 گردد، آماده گرداند.کنگره که تا شش ماه دیگر دایر می
 در مورد تغییر نام سازمان پاینوم فیصاه نمود: - 4

ستتی با محتوای اصتتول ستتیاستتی و مرامی آن پیوند درونی و منطقی چون نام هر ستتازمان ستتیا
دارد لذا تا نهایی شتتتتتدن طرح مرامی از ستتتتتوی کمیستتتتتیون مؤظف، ضتتتتترورتی به تغییر نام 

شتتتتود. از ستتتتوی دیگر ستتتتازمان ضتتتترورت مذاکره و مفاهمه را با ستتتتایر ستتتتازمان دیده نمی
ود قرار داده استتتتت. در خاطر ایجاد حزب در دستتتتتور کار خها، محافل ستتتتیاستتتتی بهستتتتازمان

 شود.شدن این مأمول بار ثانی به تغییر نام ضرورت پیدا میصورت برآورده
 «  را به کنگره محول نمود.رو تغییر نام را پیش از وقت دانسته و تصمیم در بارۀ آناز این 

  .گذارمداوری را به خوانندگان محترم می
 
بیشتتتر از دو ثاث اعضتتای اصتتای »و  «نهضتتت دموکراستتی طراحان»من در بارۀ  -الف  7

 هایی داشته ام. پیش ازین حرف...« 
از « ریدنب»، بناًء «های قبلیمشتتتی و ستتتیاستتتت»به  «نداشتتتتندیگر باور»جا تنها به در این

هایی اشتتتتتاره خواهمن بره  زمانی میآدر« به تخریب و توطئه»و دسدددددت نیازیدن  س.ا.ز.ا.
 داشته باشم.

چهار « طراران  »مانند  ها و عباراتیهشت کلمدارد تا پُ  بیهودگکه هموارگ تالش  آقای ظهوری
بار در مورد ، اینپنهان شددددددگ و سدددددنگر بگیرد «بیشدددددتر از دونلث اعضدددددای اصدددددلی»، تنه
 زوید.مین راستاز سازمان باز « بریدن»و « های قبلیسیاست»به « نداشتنباور»

و  طرح که: دروغ اسددت،هت از آن« های قبلیاستتتستتی»... به « نداشتتتندیگر باور» ادعای
ساختار عدم دنباله روی، نظام فدرالی، ت،دید ن سیاست اصولی مسأل  ملی، اص  ر  ظر بر 

 دیطرفی افغانستان، آزادی عحیدگ و بیان و بسیاری مسای  ،بیاص   اداری و مل ی کشور،
« های قبلیسدددددددیاسدددددددت»و اسددددددداسدددددددی اصدددددددو   از ...«اصدددددددو  کلی » دیگر مطروره در

 سازند.را نیز می« ندا»مای  طرحباشند که ،انس.ا.ز.ا.می
«  طراحان»همراه با دهد که طوری افادگ می آقای ظهوریاز سازمان نیز « بریدن»در مورد 

 4الف و پاورقی شتتماره  6ادعا با توجه به توضتتیحات مادۀ دیگر این کار را کرده استتت. این 
 دروغ است. کامال  نیز 
داشتتت  فعالدر پاینوم کمیته مرکزی که مدت شتتش روز را در برگرفت، ستتهم  ظهوریآقای  

هنگام انتخابات در ، و تصتتتتتتویب آن و پس از وارد شتتتتتتدن تعدیالت در اصتتتتتتول تشتتتتتتکیالتی
به حیث یکی از ستتتتتتتته تن از معاونین های رهبری، پس از انتخاب رئیس س.ا.ز.ا.، ارگان
 . انتخاب گردید مد ابرار، ظهورهللا ظهوری()جنرال محمد اعظم قاچمس، انجنیر مح رئیس

 
که از ذکر خیرشتتتان استتتت ر و به دالیل دیگر تاز ستتتازمان بستتتیار پستتتان ظهوری« بریدن»
جا برای رد ادعای دروغیند آقای ظهوری مبنی بر در این که الزم افتد. امامگر آن گذریممی
توجه خوانندۀ محترم  ،«طراحان نهضتتت دموکراستتی»دیگر « تن 3»وی در جمع « بریدند »

در ستتتتند « آیی کمیته رهبری جبهۀ شتتتتمالشتتتتر  س.ا.ز.ا.گرد هم»را به مطابی تحت عنوان 
شرۀ ماه دلو « میهن»ماهنامۀ  25ناپذیر یعنی صفحۀ اول شمارۀ انکار خورشیدی  1369منت

اجالس کمیتۀ رهبری جبهۀ شتتتمالشتتتر  س.ا.ز.ا. به ]با[ اشتتتترا  محترم »دارم: معطوف می
هللا کوشتتتتتانی، محترم ظهورهللا ظهوری، محترم دگروال محمد امیر بقایی، مستتتتتؤوالن بمحبو

ها و فعالین اخیرا  در شتتتتتتهر خواجۀ غار والیت تخار دایر رهبری جبهه و شتتتتتتماری از کادر
تا ماه ...« طراحان »گویا « بریدن»)لطفا  به فاصتتتتتاۀ زمانی میان ماه استتتتتد، تارین  «گردید.

بودن ادعاهای پندارم برای اثبات دروغمارۀ جریده، توجه کنید!(. میدلو، تارین نشتتتتتر آن شتتتتت
 فو  آقای ظهوری، بیش از حد الزم کفایت کند!

  
 در  درستتتتتت «رهبری ستتتتتالم و با ابتکار» ی ظهوری از مفهومآقاکنم که فکر می -الف  8

 ندارد. 
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باشتتتد، مطمئنم  وی خود «رهبری سدددالم و با ابت ار»نمونّ  از یک  آقای ظهوریمنظور ازر 
نقش  خودشلبخند بر لبان  زودتر از دیگران، ،آنقدر شتتتاعر و ظریف استتتت که ازین شتتتوخی

ش را ارائه خواهم «ابتکاربا و سالم رهبری » های مشخصنمونه شوداگر الزم  !بسته است
 ،ای خودش. د. این حرف بهکر

س.ا.ز.ا. و پس از اسدددددترال  آن در این مطلب را نیز نازفته نگذرم که از آغاز عضدددددویتم در 
زاگ از زبان ی ی از اعضددددای را دارم، هی رزب آزادزان افغانسددددتان که افتخار عضددددویت آن

یاد ،مله اعضددددددای بر،سددددددته و بزرگ، به شددددددمو  بنیادزذار س.ا.ز.ا. )،اودانرهبری، از 
 «ابت ار رهبری سالم و با»مرمدطاهر بدخشی( چنین ادعای بلندبامی مردود و مختص شدن 
 در یک رزب و یا سازمان سیاسی به چند چهرگ را، نشنیدگ بودم. 

هر عضدددو رزب در هر سدددطری که باشدددد، در « فردیت»زذاری شدددخصدددیت و نحش و تأنیر
وی متفاوت اسددددت؛ مطلد « فردی»های پیشددددبرد کارهای رزبی و سددددیاسددددی، نظر به قابلیت

سرایی و ار رزبی و سیاسی، یاوگاعضا در ک« سالمت و ابت ار»ساختن و انتظار همیشگی 
 پنداربافی است؛ مردود و مختص دانستن آن به یک و یا چند تن، غیرعحالنی است!

زمان، سابقه مانند س.ا.ز.ا. در آندر یک سازمان سیاسی با اما این طرز دید آقای ظهوری که
تن اعضتتتتتتتتای کمیته مرکزی و صتتتتتتتتدها تن کدرهای ورزیده و مجرب، با  65با داشتتتتتتتتن 

ساختارهای وسیع تشکیالتی در چندین والیت و داشتن چندین هزار عضو، توقفد همراهید به 
تعداد انگشتان یک دست اعضای کمیته مرکزی سابق آن به شمول خودش، گویا س.ا.ز.ا. را 

سال بعد  18ـتتتتتـتتتتت  17که ) چون داوریستهی ساخته است، پَ « رهبری سالم و با ابتکار»از 
 گذارد! ناخواسته دور از تعادل عقای گویندۀ آن را به نمایش میدایداوری کرده است!( خ

گرفتن یک و یا چند عضتتتتو صتتتتاد  یک حزب و یا البته هیچ جای شتتتتک نیستتتتت که فاصتتتتاه
سازمان سیاسی، به هر دلیای ضایعه است برای آن حزب و سازمانب و رفتن اعضای مؤمن، 

های تر و اما برعکس، رفتن آدمر فرهنگ ستتتیاستتتی ضتتتایعۀ بزصتتتاد ، بادانش، باخرد و با
تنها ضتتتایعه نیستتتت که یقینا  خرد، خودخواه و منافق نهطاب، بیالوقت، جاهالنفس، ابنضتتتعیف

 کند! شر را نیز کمتر می
تواند بود! اما در یک حزب و ستتتتازمان ستتتتیاستتتتی که س.ا.ز.ا. هم از این قاعده مستتتتتثنا نمی

کننده تیک شتتتتتکل بگیرد، خرد جمعی همواره تعیینهای آن بر مبنای موازین دموکراستتتتتاختار
 13سازد!تر میبوده و جبران ضایعات را سهل

 
که تغییرات معینی را در پس از آنکمیته مرکزی س.ا.ز.ا.  1369پاینوم وستتتتتتتیع ماه استتتتتتتد 

در مطابقت با آن ساختارهای خویش را ایجاد و اعضای جدید  ،کرد تصویباصول تشکیالتی 
کمیته مرکزی، رئیس ستتتتتتتازمان، معاونین رئیس و رئیس و اعضتتتتتتتای کمیستتتتتتتیون نظارت و 

ستتتتری و مستتتتتقیم برگزید و با تصتتتتویب  ،بررستتتتی مرکزی را از طریق انتخابات دمکراتیک
 را مشخص ساخت. های مختافقطعنامه، رهنمودهای کار و فعالیت سازمان در استقامت

س.ا.ز.ا. تا ستتتتقوط  1369، پس از پاینوم وستتتتیع ماه استتتتد تمام استتتتناد کار و پیکار س.ا.ز.ا.
های آن پاینوم، با باور راستین دهد که س.ا.ز.ا. در پرتو تصمیمهللا نشان میدولت داکتر نجیب

معین در عرصۀ های گی برای تدویر کنگره و با دستاوردو عزم متین به راه برگزیده و آماده
استتتواری به جاو گام ، باخواهستتینیروهای مای و دموکرابخشتتی از ستتیاستتی و ایجاد جبهه با 

های مربوط به بخش پروتوکولی با ح.د.خ.ا. و ضتتتتتمیمۀ به استتتتتتثنای فعالیتگذاشتتتتتته استتتتتت. 
های رهبری ح.د.خ.ا. و هم پس از نظامی آن که هم به دلیل عدم همکاری صتتتتادقانه و توطئه

مداری در که در تارین دولت 1369در اواخر ماه استتتتد استتتتتعفای من از معاونیت صتتتتدارت 

                                                           
 «اانحالل ستتتاز»شتتتباهت و قرابتی می بینم بین خزعبالت مدعی  شتتتاید اتفاقی نباشتتتد که دراین رابطه - 13

ب داکتر محمدحستتن شتتر  در مورد س.ا.ز.ا.و کذابی به نام  مایهکمهای شتتخص ستتراییو یاوه آقای ظهوری
آن باز های حستتتتن شتتتتر  به بحث ما مناستتتتبت مستتتتتقیم ندارد، در آخر بحث بهگوییاراجیف و هرزه چون

 پیوند با آن پیشکش خواهد شد.خواهم گشت و مطالبی در 
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شد، و معنایش عمال   ستعفا از یک مقام باند دولتی با شاید نخستین ا ستان  سن افغان پروتوکول  ف
ی آن حزب و به عات بحران رو به افزایش درونو هم  همکاری با ضتتتتتتتمیمۀ نظامی آن بود،

سستی نهاده بود،  ستی و  یافتن گرفتن و گسترشبا اوج سرانجامدولت، بیش از پیش رو به کا
متوقف  کامال  هللا دولت داکتر نجیبـتتتتتتتتت در جامعه و آغاز فروپاشتتتی حزب  بحران ستتتراستتتری

 گردید.
که پس از  آن 38الی  18های و نگاهی گذرا به شماره« میهن»مروری بر کاکسیون جریدۀ 

نشر شده اند، « از رهبری سالم و با ابتکار»شدن س.ا.ز.ا. «تهی»و گویا  1369پاینوم اسد 
بودن استتتاسنادرستتتتی و بی ویژه از نگاه ستتتیاستتتی، بهصتتتورت عام و بهاز نظر محتوایی به

، ...« روز به روز تضتتتتتعیف گردیدستتتتتازا ...  »آقای ظهوری از جنس « 8مادۀ »ادعاهای 
ها ... و ها، تنظیمبه احزاب، ستتتتازمان». قطعنامۀ پاینوم، پیام پاینوم دهدادت میآشتتتتکارا شتتتته

تواند امروز نیز فعایت داشتتتته باشتتتد، یادداشتتتت بیروی که می« همه مردم شتتتریف افغانستتتتان
«  میهن»ای جریدۀ ، دوبار درگیری رسانهو نشر آن «جبهۀ صاح»سیاسی به کنگرۀ موسسان 
نشتتتتریۀ مرکزی حزب وطن )ح.د.خ.ا.(، ایجاد « پیام»ا روزنامۀ نشتتتتریۀ مرکزی س.ا.ز.ا. ب

از ترکیب چند ستتتازمان ستتتیاستتتی « جبهۀ متحد مردم افغانستتتتان برای آزادی و دموکراستتتی»
هایی از طرح پالتفورم و اعالمیۀ آن جبهه، انتشتتار نامه مستتتقل مای، دموکرات و چپ و نشتتر
های نامدار مای و انقالبی مانند خصتتتیتهای برخی شتتتنامهزندانیان ستتتیاستتتی، انتشتتتار زندگی

دیگر ... اگر از روی انصتتاف ستتیاستتی و فرهنگی و بستتیار مطالب یاد عبدالمجید کاکانی زنده
س.ا.ز.ا. داللت « روز به روز تضتتتعیف»کارهایی نیستتتتند که به  ،نگریستتتته و داوری شتتتوند

 کنند!
های حاکمیت احزاب و تنظیمهللا و شتتتروع انارشتتتی چنان پس از ستتتقوط دولت داکتر نجیبهم
مزارشتتتتتریف به  1371، با وصتتتتتف گذار س.ا.ز.ا. پس از پاینوم ماه ستتتتترطان «استتتتتالمی»

ستتتاختار تشتتتکیالتی غیرعانی و شتتتیوۀ مبارزۀ مخفی، حضتتتور ستتتیاستتتی، معنوی و مستتتتقالنۀ 
کشتتتور ... غیرقابل انکار استتتت! حضتتتور  ها و شتتتهرهای مهمس.ا.ز.ا. در تعدادی از والیت

در کمیستتتتتتیون شتتتتتتورای احزاب در مزار شتتتتتتریف، دید و وادید ها و مالقات های  نمایندۀ آن
بارۀ اعضتتتتتای رهبری آن با برخی رهبران و فرماندهان نامدار جهادی و غیر جهادی، چندین
های های ستتتتتیاستتتتتی و حاقههای مطرح ستتتتتیاستتتتتی، با نمایندگان احزاب و ستتتتتازمانبا چهره

ـ ل کشور، ایفای نقش برجسته در ایجاد شورای سیاسی مای و دموکرات، در داخ روشنفکری 
رستتتتتتتتاخیز مای و طرح برنامه و استتتتتتتاستتتتتتتنامۀ آن در خارج هنگام جنبش مقاومت در برابر 

داشتتت از بیستتتمین ستتالگرد شتتهادت طالبان، ستتازماندهی و ستتهمگیری فعال در محفل بزر 
ها ی از کنفرانسطاهر بدخشی در شهر دوشنبه، اشترا  نمایندگان آن در شماریاد محمدزنده

ستتتپتامبر  11پیش و پس از حوادث  ها و ستتتیمینارها پیرامون مستتتایل افغانستتتتانآییو گردهم
فعال و  گیریستهم برگزاری کنفرانس ستازمانی و ،ترستایی و ستقوط حاکمیت طالبان  2001

های روشنفکری جانبدار آزادی ها و حاقهبا گروه هاو سیمینار مذاکرات در ،شایستۀ س.ا.ز.ا.
شد و ادامۀ مذاکرات  "پیمان کابل"و دموکراسی در داخل و خارج کشور که منجر به امضای 

طوالنی با نمایندگان بیش از چهل حزب و ستتتتازمان ستتتتیاستتتتی الی تشتتتتکیل حزب آزادگان در 
ی ستالهای داخل، همه گواه بر این واقعیت استت که فعالیت س.ا.ز.ا. با همه فراز و فرودها ط

 توقف نپذیرفته است!درنگ و توفانی بحران فراگیر در کشور هرگز 
 

س.ا.ز.ا. از « گردیدنتهی »به ، «نظامی از دستتتتت دادن نیروهای ستتتتیاستتتتی و»دلیل  و اما:
ار آشتتتتکانی باکه تب هیچ نستتتتبت و ارتباطی نداردب آقای ظهوری «رهبری ستتتتالم و با ابتکار»

های اش یعنی تنظیم«یگدوزان»با همزاد و ، )ح.د.خ.ا.( و دولتاجزای فروپاشتتتتتتتیدۀ حزب 
بر بنیاد ،ا ،ای برث و بیانش نیسدددت، که هردو و،وگ اشدددتراک فراوان دارند و ایناسدددالمی 

 شان شدگ بود(«انترناسیونالیستی»ـددددد قبیلوی )که به دمی  روشن ،انشین عالید  عالید قومی
و فرار آن حزب و ستتتتقوط دولت کامل تجزیۀ  منجر به بود کهها آنهای بیرونی و وابسددددتگی

های اسددددددالمی ،امعه دسددددددتخوش شتتتتتتد و با به قدرت رستتتتتتیدن تنظیم هللانجیبداکتر بدفرجام 
دیگر های زیبا ویژگ ایو زسدددددددتردگ های تازگو بررانهای تنظیمی، قومی و نیابتی ،نگ
 زردید.
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، فاقد زدگبحرانعمیقا  بل بخشتتتی از آن جامعۀ  ،ا. نیز نه تافتۀ جدا بافتهکه س.از.سدددت طبیعی
تنظیمی ــ »های ناشی از تداوم جنگ و رقابت زیر و سراسریو دستخوش انارشی همه دولت

رهبری سالم و »که حتا در صورت برخورداری از  بود« غنیمت»بر سر قدرت و  «،هادی
اوضتتتتتتاع جدید در امان زر و نازوار آقای ظهوری هم ممکن نبود از اثرات ویران« با ابتکارد 
 بماند!

  
)آقای ظهوری( مانند هر هموطن دیگر حق « ستتتالم و با ابتکار یرهبر»در حالی که این اما 

ی ی از  درت،ارتی بار  در بردن زلیم خویش و روند بخشدددددددیدن کار ودر فکر بهداشتتتتتتتت 
شماری از اعضای رهبری و تعداد زیادی  شمو و بسیاری دیگر به د،باش سایهکشورهای هم

در آرزوی فرار از کشتتتور در بندر حیرتان در مرز  )ح.د.خ.ا.( از کدرهای حزب حاکم قبای
ستتتتالم و [نا]رهبری »، دو تن از اعضتتتتای کردندشددددماری میلحظه ازبکستتتتتانشدددددۀ مستتتتدود

وفانی از خارج در همان شرایط کامال  ط )استاد جمشید خاوری و من( ا.س.ا.ز.« ابتکار[بی]
ای پر پرنده»به جز ما دو تن در مرز ازبکستتتتتتتتان، حتا که به داخل کشتتتتتتتور آمده )در حالی

و در کنار دیگر رفیقان، دوستتتتتان و اعضتتتتای که از خارج به داخل کشتتتتور بیاید!( « زدنمی
 خویش قرار گرفتند. «[ابت اررهبری ]نا[سالم و ]بی»
  
از  ،در آن اوضاع پیچیده و دشواربا وصف آن که س.ا.ز.ا « ابتکار[رهبری ]نا[سالم و ]بی»

قرار « جنبشتتی»و « شتتورای نظاری»زیر فشتتار دو گرایش بستتیار نیرومند  درون ستتازمان
بیشددددتر از دونلث اعضددددای اصددددلی و تشدددد یالتی، گرفته بود، اما توانستتتتت با رعایت اصتتتتول 

 هکمیتبه شتتتتتتهر مزار شتتتتتتریف دعوت نماید و با برگزاری پاینوم را  مرکزی کمیتهالبد  علی
و  وضعیت جدید را به تحایل و ارزیابی بگیرد 1371سرطان  14ـددددـدددد  13تاریخ بهمرکزی 

گران گاه در عقل و باور متعارف آماتوران، معاماههیچسازی اتخاذ نماید که تصامیم سرنوشت
  گنجد!اندیشان سیاسی نمیو کوتاه

های به خرد جمعی، گرایش بستتتیار جدی و مستتتؤوالنه با اتکا هایبرپایی شتتتوروبحثا ب موپاین
های نو، الغای سددداختارهای شتتترایط جدید با ارائۀ رهنموددر د و ررا طرد کیادشددددگ انررافی 

عانی و قانونی و ایجاد ستتتتتاختارهای جدید تشتتتتتکیالتی مطابق تشددددد یالتی قبلی دوران فعالیت 
فعالیت  رای ادام بس.ا.ز.ا. را آمده، پدید شکل مخفی در اوضاع تازه نیازهای دوام مبارزه به

 بسیل کرد! مجددا   اشهروشنگرانمای و رسالت و ان،ام  سیاسی
اساس هوا و بی در شدۀ دیگرش پامانند ادعاهای ردیف« انحالل سازا»بناء  این ادعای مدعی 

 است.
   

خورشیدی نخست به انزوا و سپس رسما  به انحالل  1371ثور  8ر ... دسرانجام » -الف  9

  «مواجه گردید.
دروغ آگاهانه و عمدی به هدف شانتاژ و فریب دیگران که حتا در سیاست هم کار غیراخالقی 

مزارشریف( که خواهید  1371سندی )قطعنامۀ پاینوم کمیته مرکزی س.ا.ز.ا. سرطان  ست.
 سازد! دید این دروغ را نیز رسوا می

 
 ،آری ستتتند موجود استتتت، اما نه ستتتند انحالل .«موجود میباشتتتد... ستتتند انحالل » -الف  10
باکه ستتتتند دوام مبارزه و گوید، دروغ می دیدگ و دانسددددته« انرال  سددددازا»زونه که مدعی آن

 با افتخار س.ا.ز.ا.!سیاسی ادامۀ حیات 
 
پیوست.  ...تعدادی اندکی ازاعضایش به حزب آزاده گان  ... تجزیه شد ...سازا » -الف  11

 سازماندهی کرد!« مجدد»را ...« نهصت دموکراسی  ... اما بد نۀ اصای آن ...شماری 
 

ماده با  تهپاینوم  الم: 11الم و  10الم،  9های در پیوند  مرکزی س.ا.ز.ا. در مزار  کمی
سال  شد. مدعی  1371شریف در  سال  )ظهوری( «سازا انحالل»برگزار  ندا » 1388در 
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در همان پاینوم  1371کند که س.ا.ز.ا. در ستتتتتتتال نویستتتتتتتد و ادعا میمی ...«منظرپسو 
 . زمان دیگر وجود نداردو پس از آن شده است «منحل»

انحالل »از تارین  ستتتتال 17بیش از پس از گذشتتتتت ظهوری شتتتتود این رفیق ستتتتوال خاق می
 چسپیده است؟  خیالیس.ا.ز.ا)ی( کدام جان به، «سازا

عا دار ماری از » ... شتتتتتتتتد تجزیه، «منحل» 1371در ستتتتتتتتال ز.ا. .که س.ا دوی اد شتتتتتتت
زمان وجود نداشت )در حالی کنگرۀ مایی در آن« ...به کنگرۀ مای چشم دوخت  هواخواهانش
گذاری گردید و سپس در داخل ها ده ـتتتتتتت دوازده سال بعد ،نخست در خارج پایهو بسیار پسان

تعداد اندکی ازاعضتتایش به حزب آزادگان که از »این چگونه منطقی استتت؟(،  شتتد.راجستتتر 
 15)در حالی که حزب آزادگان «. های پیشتتین ستتازا حرفی هم در خود ندارد پیوستتتاندیشتته

در کابل تأستتیس گردید! یعنی حزب آزادگانی در آن  1386ستتال و اندی بعد، در عقرب ستتال 
به آن بپیوندد. « تجزیۀ ستتتتتازا»و « پس از انحالل« »تعداد اندکی»وقت وجود نداشتتتتتت که 

سازا»منطق مدعی  سازماندهی مجدد » لنگد!( واینجا باز می« انحالل  صای آن با  اما بد نۀ ا
نهضت دموکراسی افغانستان نیز بخشی از تارین  !با خودش رفته است« نهصت دموکراسی

س.ا.ز.ا با این نام وجود نداشتتتت که گونه تشتتتکای غیر از س.ا.ز.ا. استتتت و در آن هنگام هیچ
 خیالبافی ،هذیان ادعاهای باطل، همه به آن بپوندد. این« انحالل»پس از « بدنۀ اصای سازا»

های آقای ظهوری به هدف مغالطه استتتت به این امید واهی که پس از لغزیدن گوییو پریشتتتان
نهضتتتتت اصتتتتول کای »ت قاب هویت و ماهیچندبارۀ ستتتتیاستتتتی، بتواند از هیچ و دروغ برای 

ستان )ندا( سی افغان شینۀ روشن به مثابۀ یکی از طرح «دموکرا های مرامی س.ا.ز.ا. با آن پی
های خام اما ظاهرا  تارین جعای بستتتتتتتتازد و با این چال و« پستتتتتتتمنظر»و مشتتتتتتتخص آن، 

بستتتتن به بازیابی یابد! تالش و امیدبری ستتتیاستتتی بکند و هویتد باخته را باز، مفت«زیرکانه»
باخته» باشتتتتتتتتد امر نیکویی« هویتد  نه  قا مت و صتتتتتتتتاد ندا های ستتتتتتتتت و راهاگر از روی 

همراه با جعل و دروغ به آور شده ایم. اما اگر هایش را قبال  یاددارد که نمونه ایمندانهشرافت
تنها ناپستتتند که نه راهی که آقای ظهوری برگزیده، گک ستتتیاستتتی باشتتتد،هدف بازکردن غرفه

 ! باشدنیز میو درخور نکوهش بسیار زشت 
بهتر استتت آقای ظهوری،  ،اما هازفتن«راگبد و بی»ها و رفتن«کج و پی » با وجود همۀ این

و، برای خودش « ندا»حاال که  ستتتاخته استتتت، « ستتترمایۀ ستتتیاستتتی»را با این همه هزینۀ آبر 
 بسازد! چشم حسود و بدخواهش کور باد! 

روریزی تمام در پی آب شکه برای نکندفقط یک کار را استتتتتتتت: توصتتتتتتتیۀ من به وی ایناما 
ی )از س.ا.ز.ا.داد!   درا هم از دست خواه ی خیالی«بدنۀ اصای سازا»خواهد داشت و همان 

های ستتتتیاستتتتی در همه جوامع واقعی با وجود شتتتتکستتتتت و ریخت در همه احزاب و ستتتتازمان
کامالَ طبیعی و قابل فهم استتتت، حتا یک زدۀ مانند افغانستتتتان که های بحرانویژه در جامعهبه

های مذبوحانه و با همه تالش« مدعی انحالل ستتازا»کنم حتا یک تن با این آقای تن، تأکید می
های که از جنس همان دروغ« بدنۀ اصتتتای»اش همراهی نکرده استتتت چه رستتتد به اغواگرانه

 !یددروغ نگویخچۀ س.ا.ز.ا. که در بارۀ تاردار بسیار دیگرش است( و آن اینشاخدار و خنده
پردازی، دوباره به دستتت نیاید که برخالف به آبروریزی بیشتتتر آبروی رفتۀ ستتیاستتی با دروغ

انجامد! آبروی رفتۀ ستتتیاستتتی تنها با شتتتهامت ستتتیاستتتی و اخالقی اعتراف صتتتادقانه به نیز می
 پذیر باشد! تواند تا حد زیادی جبراناشتباه، می

 
تنها نه« ندا و پسمنظر...»بین پاینوم و نگارش سال  18ــ 17 انیفاصاۀ زم آقای ظهوری در

از جریان کار آن اجالس کمیته مرکزی س.ا.ز.ا  هم، دیگر یمن باکه از زبان کستتتان از زبان
برگزار شده  1371سال ماه سرطان یاد خایفه نظر در شهر مزارشریف در که در خانۀ زنده

 . ستبود، بارها به تفصیل شنیده ا
 قانونی و عانی« ستتاختار تشتتکیالتی»خاطر گذار از حالت یک که اجالس به دخبر دار خوب

شکیالتی»و گسترده به حالت یک  شرده و « ساختار ت امنیت  خاطربههم مخفی، مضبوط و ف
 . بازتاب نداده است «ابالغیه»ش را در هایبخشی از تصمیم ،جان اعضای خود
ازمان در شتتترایط اختنا ، جنگ و وحشتتتت حاکمیت که تشتتتکیالت ستتت ددانمی این را نیز نیک

داشتتتتند ولی به خاطر قدرت و غارت به کشتتتتار  استتتالمی که همه پستتتوند هایتنظیماحزاب و 
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آورد و ناگزیر دوباره به حیات مخفی باید رو می ،و ویرانی کشور مصروف« مات مسامان»
 ساخت. می های مبارزه مخفی کوچکساختار تشکیالتی خود را مطابق نیازمندی

 کمیتتته پاینوماین کتتار را بتتا قبول ریستتتتتتتتک و خطر در همتتان س.ا.ز.ا. کتته  ددار خوب خبر
تشتکیالتی  هایب چون مطابق ضتابطهچنین کردباید انجام می داد که  1371سترطان مرکزی 

 یگانه راه همین بود. آن،  ۀاساسنامدر 
تن  9جدید را  مرکزی کمیتهتعداد اعضتتتتتای نظرش،  همان پاینوم موردستتتتتت که اخوب آگاه 

گیری مستتتتقیم و ستتتری از با رأیآزاد از طریق انتخابات  ،در همان اجالس کهتصتتتویب کرد 
معاومات برای ثبت تارین و هم جهت  هم) .ها بودندکیمیان کاندیدهای متعدد برگزیده شدند و 

مد اعظم قاچمس، نویستتتتم: جنرال محجا میشتتتتان را در اینهاینامیک بار دیگر مندان عالقه
 محمد نیستتتانی، استتتاد حکیم خان ستتیحون، استتتاد خواجه الدینابرار، استتتاد ستتیف انجنیر محمد

بعداً با تخلص « توردی»گی با نام مستتتعار ستتازمانی میمنه هللا خاناستتتاد بستتم ،(الفخواجه)
 هللا کوشانی(. ، محبوبقیام مشهور به پهاوان الدین، قیامموسیمحمد ، «ق توردی»مطبوعاتی 
گونه بافت و چیدمان همان ا  ها عمدکه در پاراگراف اخیر ابالغیه، کامه داندمیو این را هم 

شانس بیشتر  نجاتشدن برای که اعضای سازمان در صورت دستگیر سنجشاین  اب ،یافته اند
 اند  باشد! بسیار بیابند و لو 

 د!دهمیرا سر« انحالل سازا» همه آگاهی بازهم مصرانه و مزورانه فریادبا این
  

انحالل »مزارشریف که آقای ظهوری ادعا دارد  1371که در همین پاینوم سرطان طرفه این
باشتتد، موضتتوع چگونگی عضتتویت ستتازمانی خود وی که در پاینوم برآیند کار آن می« ستتازا

یز قبای عضتتتتتتتو منتختتب کمیتتته مرکزی بود و بتته حیتتث یکی از معتتاونین رئیس س.ا.ز.ا. ن
برگزیده شتتده بود، مطرح گردید. و مطابق استتاستتنامۀ س.ا.ز.ا. باید پاینوم در موردش تصتتمیم 

های تشکیالتی موضوع اخراجش را از سازمان مطرح کردند. اما با گرفتب بنا بر ضابطهمی
    گردید! نظراین امید که شاید روزی متوجه اشتباهاتش شود ... از اخراجش صرف

 
که  را 1371میزان  14ـتتتتتتتـتتتتتتت  13مؤرخ   قطعنامۀ پاینوم کمیته مرکزی س.ا.ز.ا متن اینک

پ. دی. اف و دیگری  اصتتای و یکی به شتتکل مورد استتتناد آقای ظهوری قرار گرفته استتت،
جا نقل در این« دان»نام خودش بهست، از سایت انترنیتی وی ااز سوی  ،شده از روی آنتایپ
 کنم:می
 
 
 



 
 

32 
 

 



 
 

33 
 

 



 
 

34 
 

 



 
 

35 
 

نقل مطابق اصل است که شدۀ سند فو  از سوی آقای ظهوری در سایت ندا )متن تایپهم این
 (:اشتباهات تایپی در آن کم نیست!

 
  ا ب  یۀ کمیته مرکزی سازمان انق بی زحمتتشان افتانستان»

 خورشیدی 1371در مورد انح ل این سازمان در سال 
 

ستتترطان  14-13افغانستتتتان به تارین اجالس کمیته مرکزی ستتتازمان انقالبی ] زحمتکشتتتان [ 
برگزار گردید. در اجالس اوضتتاع مای و بین الماای بطور مبستتوط وهمه جانبه  1371ستتال 

تحایل و ارزیابی شدو اثرات دگر گونی ها وتحوالت در سطح جهانی و منطقه باالی اوضاع 
نظامی کشتتتتتتورمان موردبررستتتتتتی دقیق قرارگرفت و همچنان پیرامون طرحها  –ستتتتتتیاستتتتتتی 

  وپستتتتمنظر فعالیتهای ستتتتازمان بحث جدی و نقادانه صتتتتورت گرفت و چنین ارزیابی گردید:
بیستتتت وچهارستتتال پیش درکشتتتورکثیر الماه واستتتتعمار زدۀ ما با موجودیت حاکمیت ستتتیاستتتی 
استبدادی وتک مایتی، نظام ارباب رعیتی، فقر،بیسوادی ونابرابری های اجتماعی ناشی ازآن 

وسعه طابانۀ قدرتهای استعماری و استکباری از سوی دیگرکه ازیکسووگسترش سیاستهای ت
اقتصتتتتتتتادی وفرهنگی جامعه راتشتتتتتتتکیل میداد  –عوامل بازدارندۀ رشتتتتتتتد ستتتتتتتالم اجتماعی 

]میدادند[بتعدادی ازروشتتنفکران مای به ایجاد تشتتکل ستتیاستتیی دستتت یازیدندکه با انکشتتا فات 
،ز،ا (به فعالیت خویش تا اکنون اوضتتاع مای و جهانی به مثابۀ ستتازمان مستتتقل ستتیاستتی) س،ا

ادامه داده استتتتتتتتت. س،ا،ز،ا به منظور مبارزه با عوامل فو  از تجارب انقالبی مردمان و 
کشتتورهای جهان استتتفاده نموده واما هیچگاه مقاد نبوده و متکی بر اراده و تفکر مستتتقل خود، 

س،ا،ز،ا با تاریخی و فرهنگی کشتتور را در نظر داشتتته استتت.  –خصتتوصتتیات مای استتالمی 
 ویژه گیهای معین سیاسی وایدیالوژیک زیرین پیریزی شده است:

س،ا،ز،ابرای نخستتتتتین بار عایه ستتتتیطره جویی قبیاوی و شتتتتوینیزم تک ماتی به مثابۀ بقایای 
استتتعمارصتتدای اعترا  خودراباند کردوبرابری حقو  ستتیاستتی،اقتصتتادی وفرهنگی مایتها و 

ن و تحکیم همبستتتته گی مای و قرار گرفتن جامعه اقوام کشتتتور را شتتترط استتتاستتتی برای تأمی
درمستتتیر پیشتتترفت وتکامل ستتتالم اجتماعی اعالم نمود.ستتتازمان برای ا ولین بار مؤثر ترین و 
منطقی ترین راه حل این معضتتتتتتتاۀ بغرنل اجتماعی را از طریق ایجاد نظام دولتی فدرالی بر 

ر ساختا راداری ـتتتتتت سیاسی کشور تاریخی ،جغرافیایی و تجدید نظر ب –پایۀ ویژه گیهای مای 
 مطرح کرد.

س،ا،ز،ا اصتتتل عدم دنباله روی وعدم وابستتتته گی رابه مثابۀ ستتتیاستتتت رستتتمی خویش مطرح 
نمود. اصتتتتل عدم دنباله روی یعنی پیروی از ستتتتیاستتتتت قضتتتتاوت آزاد، استتتتتقالل اندیشتتتته و 

 و فرهنگیعمل،اتکاءبه خودو توجه اصای و اساسی به منافع مای، ارزشهای تاریخی،معنوی 
جامعهب یعنی مبارزه فعال عایه جزمگرایی، کایشتتتته ستتتتازی،تقاید کور کورانه وتحجراندیشتتتتی 
است. کشورما از ناحیۀ وابسته گی رژیمها،اجزاب و سازمانهای وابسته ودنباله رودرگذشته 

ستتتال اخیر،زیانهای جانکاهی را متحمل شتتتده  14بخصتتتوص دوران حاکمیت مزدور منشتتتانۀ 
ابستتتته گی برخی از تنظیمها و احزاب جهادی، دشتتتواری های زیادی را در استتتت.هم اکنون و

 کار تشکیل و تحکیم دولت اسالمی و تإمین امنیت سراسری بوجود آورده است.

.س،ا،ز،اهمواره بدین باور بوده استتتتتتت که طی چهارده قرن ،خراستتتتتتان دیروز، افغانستتتتتتتان 
می ودر پرتو تعالیم رهایی امروزکشتتتتتور استتتتتالمی بوده وطی این مدت درجومعنویت ا ستتتتتال

بخش استتتالم جنبشتتتهای ستتتییاستتتی، فرهنگی ومای بزرگی بوقوع پیوستتتته استتتت که نتائل آن به 
مثابۀ میراث معنوی فرهنگی باعث افتخار ماستتتتتت. این میراث بزر  معنوی همچنان که در 

دی، ابسیل همگانی مردم متدین ماعایه توسعه طابان و تجاوزگران اجنبی در جهت دفاع از آز
استقالل و هویت مای و انسانی نقش اساسی داشته استب میتواند به مثابۀ عامل نیرومندی در 
جهت رهایی کشتتتتتور از شتتتتترایط قرون وستتتتتطائی و عقب مانده گی ستتتتتده ها و طرد مظالم و 
ستعمار بیگانه  سد، جهل و بیسوادی عمل کند. زیرا آیین اسالم با ستمگری، زورگویی و ا مفا

ان و بهره دهان و زحمتکشتتتان دفاع میکند. اما میان استتتالم واقعی و جوهر استتتت و از مظاوم
عدالت پسندانه و انقالبی آن که آیین رستگاری و سرچشمۀ سعادت استب با روحانیت قشری 
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و محافظه کار که آرایشتگر رژیمهای استتبدادی و مزدور بوده و استالم را وستیاۀ پرده پوشتی 
ار میدهد باید تفاوت گذاشتتتتتت. روحیۀ پرخاشتتتتتگری ظام ظالمان و ستتتتتتمگری ستتتتتتمگران قر

ستتتازمان ماعایه روحانیت قشتتتری، طفیای و آنانی که با استتتتفاده از معتقدات دینی مردم متدین 
ولی ستتتاده دل ما مقاصتتتد خودخواهانه واهداف آزمندانه وستتتیطره جویانۀ قومی و مای خودرا 

ستتتتت شتتتتوند از یکطرفبو تحت شتتتتعار استتتتالم کتمان میکنند ب ولی حاضتتتترندبا شتتتتیطان همد
اعترا  بر حق ستتتازمان ما عایه ستتتتمگری مای و استتتتبداد تک مایتی و اتخاذ ستتتیاستتتت عدم 
دنباله روی ازستتتوی دیگر کین توزی محافل حاکمۀ شتتتوینستتتتی ورقبای ستتتیاستتتی را که اکثرا  
یل  ناروایی از قب مات  ها ما بر انگیخت و ات یه ستتتتتتتتازمان  ندبعا نه داشتتتتتتتت له روا با مشتتتتتتتی دن

کتاریست" ، " تجزیه طاب"،"ماحد"و "ناسیونالست تنگنظر" بر سازمان ما وارد "ستمی"،"س
 نمودند.

س،ا،ز،ا با الهام از اصول و اندیشه های فو  به مبارزۀ خویش ادامه داد وبعد از کودتای 
که منجربه غصب قدرت توسط ح،د،خ،ا و ایجاد رژیم  1357ثور 7فاشیستی و فاجعه آمیز 
و سرانجام تجاوز قشون اشغالگر شوروی بر حریم مقدس وطن ما مزدور ووابستۀ اجنبی 

  گردید.
سازمان مادرکنار سائرنیروهای جهادی و مای از نخستین قربانیهای رژیم بود و مهاک ترین 
ضربات را متحمل گردید. این سازمان به مثابۀ سازمان مای، مستقل و غیر وابسته که همواره 

مبارزه کردن و مردن را آموخته بود و مورد حمایت هیچ درکنار مات و مردم خود زیستن ،
قدرت اجنبی قرار نداشتببا احیا و باز سازی دوبارۀ خود در شرایط اختنا  و پیگردشبکه 
های جاسوسی رژیم و حامیان خارجی آن به مبارزۀ جسورانۀ خویش ادامه داد و تا آنجایی که 

م گرفت و از سوی دیگر در برابر برایش مقدور بوداز یکسو در جنبش مقاومت مای سه
 فشارهای رژیم مقاومت کرد.

. ستتتتتتتازمان در مرحاۀ معینی از مبارزات خویش زمانیکه رژیم و حامیان خارجی آن عمدتا  
ازاثرجنبش آزادیخواهانۀ مردم به عقب نشینی های اجباری وشکای زیرنام سیاست مصا لحۀ 

سازمانهای سیاسی تن دردادباین سازمان  مای و آزادی و دموکراسی، آزادی فعالیت احزاب و
با اتخاذ مانورها و تکتیک های خاص و امضتتتتای پروتوکول که پیامدهای مثبت و منفی رادر 
قبال داشتتتتتبعای الوصتتتتف انواع توطئه ها و دستتتتیستتتته های دستتتتتگاه جهنمی" خاد" )خدمات 

قانون احزاب به حیات عانی گذار کردوازین فاد ه از  طریق بخاطر اطالعات دولتی(با استتتتتتتت
افشتتای ستتیاستتتهای عوامفریبانۀ حاکمیت ضتتد مای ووابستتته ، تحایاهاوموضتتعگیریهای ستتازمان 
،دفاع از جنبش جهادی ومقاومت مای از تریبیونهایی که بدستتتتتتت آورده بودباستتتتتتتفاده نمود و 

ثور پیرامون اوضتتتتاع 7تحایاها و موضتتتتعگیریهای ستتتتازمان در قبال حوادث پس از کودتای 
 نشرات تقریبا  سه ونیم سال جریدۀ میهن بازتاب گسترده و روشن یافته است. کشوروجهان در

ستتتتازمان ما در مبارزه عایه رژیم وابستتتتته اگر به دالئل روشتتتتن ستتتتالح گرم کافی در اختیار 
نداشتتتب اما به وستتیاۀ تریبونهای بدستتت آمده در افشتتای ماهیت وا بستتته گی وضتتد مای رژیم 

ن ساختن ذهنیتها در سطح مای و بین الماای عایه آن سهم مزدور و طرد تجاوز روسها وروش
 کوچک ولی آفتخار آمیز داشته است.

سازمان ما بدین باور است که تجاوز نظامی روسها و رژیم پوشالی تحمیل شده جز مصیبت 
،تیره روزی و بدبختی به کشتتورمان ارمغان دیگری نداشتتته استتت.مقاومت دلیرانه وجانبازانۀ 

مجامع بین الماای باعث شد که ارتش متجاوز باسر افگنده گی کشور را تر   مردم ماوذهنیت
نماید و متعاقب آن با گذشتتتتتتت زمان،رژیم با وصتتتتتتف برخورداری از حمایت بیدریغ باداران 
خارجی و اتخاذ ستتیاستتتهای محیالنه و عمدتا  استتتفاده ازاختالفات تنظیمهای جهادی و تقالهای 

ن خویش ادامه دهد وستتر انجام به برکت اتحاد وستتیعی که بین گوناگون نتوانستتت به عمر ننگی
نیروهای جهادی به رهبری فرماندۀ شهیراحمد شاه " مسعود"قوتهای مساح شمال به فرماندهی 
قومندان دلیرونام آورستتتتتتر جنرال عبدالرشتتتتتید "دوستتتتتتم"وستتتتتهم گیری فعال و آگاهانۀ جنرال 

قبین همکاری و مشتتوره های به موقع و عصتتیانگروباشتتهامت عبدالمومن ،ستتید حستتام الدین ح
سودمند رهبر روحانی فرقۀ اسماعیایه الحاج سید منصور"نادری" سقوط کردوانقالب اسالمی 
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ومای به پیروزی رسید. با به پیروزی رسیدن انقالب اسالمی در کشور صفبندیهای نوینی با 
متیازات ستتتتیطره مضتتتتمون مای پدید آمده استتتتت.از یکستتتتو جبهۀ شتتتتوینیزم که به خاطر حفظ ا

جویانه و تستتتاط " قبیاۀ برتر"پا فشتتتاری میکند و حاضتتتر نیستتتت خواستتتتهای برحق و عادالنۀ 
ستی دروجودجنبش  شووین سوی دیگرجبهۀ ضد سد و در]از[  شنا مایتهای محکوم رابرسمیت ب
مای ـتتتتتتتت اسالمی،حزب وحدت اسالمی،جمعیت اسالمی وسائر نیروهای جهادی که همسویی 

 ضعف در جهت هویت طابی مای آنها را باز تاب میدهد ،تقویت می یابد.گستردۀ مایتهای مست

وضتتعیت کنونی بیانگر آن استتت که مشتتی ستتیاستتی ستتازمان مابرشتتناخت درستتت ازواقعیتهای 
جامعه استتتتوار بوده و حقانیت آن روز تا روزمهرتأیید یافته وصتتتراحت بیشتتتتر کستتتب میکند. 

واقعیتهای نوینبیعنی فراگیرشتتتدن مشتتتی اجالس کمیته مرکزی تصتتتریح نمودکه بانظرداشتتتت 
ستتازمان دروجود جنبش مای استتالمی ،احزاب وتنطیمهای جهادی و توده های مایونی بخشتتی 
ازاهداف آن براورده شتتده استتت. با نظرداشتتت این وضتتعیت نوین و غنی شتتدن مضتتمون کار 

است شیوه  سازمان با اهداف ،وظائف،شیوه ها و سبک کار قبای محدود میماند و ازینرو الزم
ستتتتتازمان عمدتاٌ  طرفهاوروشتتتتتهای جدید رادر مطابقت با حالت کنونی به کار گیرد. تا ازیک

باخصتتتات روشتتتنفکری به یک نهاد وستتتیع و فراگیر توده ای که زمینۀ عینی آن فراهم گردیده 
 نتتتتتتتتتمتتتتتتتتتوده استتتتتتتتتتتتتتتت.استتتتتتتتتتتتتتتتب تتتتتتتتتتکتتتتتتتتتامتتتتتتتتتل و استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتالتتتتتتتتته 
وابط و تماستتتتهای اعضتتتتا و درین استتتتتقامت اجالس تأکید نمود که بخاطر تقویت روند فعای ر

ارگانهای مؤظف ستتتتتتتازمان در جهت تأمین وحدت ، اتحاد و تنظیم همکاریهای صتتتتتتتادقانه با 
 نیروهای مای اسالمی و غیر وابسته ادامه و گسترش یابد.

ساختار تشتی    ساختار  هسازمان را موردارزیابی ترارداد تیاج س  بدین نتیجه رسید که 
وظازف واهداف فوق مؤمریت ندارد بناًءبا ارازۀ رهنمودهای تشاااااتی تی موجوددر پیشااااابرد 

مشاخص درزمینه فیصا ه نمود که تمام سااختار تشاتی تی تب ی به شامول کمیته مرکزی لتو 
 گردد.

 «ومن هللا توفیق                                                                                 
 

را نفهمیدم، زیرا  آقای ظهوریز متقبل شتدن زحمت تایپ از ستوی راستتش در آغاز منظور ا
های با همه کاستتتتی، استتتت که اعتبار نداردشتتتده  با قام افزودبعد  هچاصتتتل متن به استتتتثنای آن

  .اندازۀ کافی خواناستبهتایپی 
بوده است در متن اصای، تا اگر « کوچکی»تر برایم آشکار شد که هدف دستکاری اما پسان
و اگر کستتتی  شتتتده استتتتکمک « انحالل ستتتازا»مدعی به ادعای  پنداربه ،متوجه نشتتتدکستتتی 

بافی در مورد همه دروغآنکه برای شخصی متوجه شد، انکار کردن و اشتباه تایپی خواندنش 
 دشوار نیست! تاریخچۀ س.ا.ز.ا. را، حال به هر دلیای، نیت کرده است، که 

ام کاری شده، به رنگ سرخ نشانی کردهو دست جعلاز سوی آقای ظهوری را که  هچمن آن
 که خوانندگان در مقایسه با اصل آن، خودشان داوری بکنند!

 
زمان کنم « انرال  سدددددددازا»بازی مدعی برای اثبات حقهنیز نمونۀ زیر  چنددر این پیوند، 

 :باشد «کافی و شافی»
که در اصتتتتل متن آمده  گونهداری همانتایپ کردن از روی نستتتتخۀ اصتتتتای باید با امانت - 1

«  اند »تایپی و همین متن آگاهانه چنین نکرده استتتتت.  آقای ظهوریصتتتتورت گیرد.  ،استتتتت
شتتت را پ  متن را در روی ستتایت خود در معر  دید قرار داده استتت. اصتتل  شتتدهکاریدستتت
 است.  گذاشتهصفحه 

 
تایپی که در  یهاهها و یا اشتتتتباخود اجازه داده استتتت برخی فروگذاشتتتتبه آقای ظهوری - 2

ها شتتدۀ خود، آنرخ داده، در متن تایپ «قطعنامۀ پاینوم کمیته مرکزی س.ا.ز.ا.»متن اصتتای 
داری را دقیق رعایت کرده و نشتان داده استت کند و در اینجا امانت و اصتالح را ویراستتاری

ل کرده در را که افزوده یا تعدی هچ. و آنه استتتکه متن را بستتیار با دقت و موشتتگافانه خواند
 گوییم. ستاییم و سپاس میرا می کارشمیان قوسین جا داده است. این 
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گونه دیگر از این ،شوداش شروع میاما در پاراگرافی که بالفصل پس از آخرین ویراستاری
ظرافتد دقت در  بیمشتتتتتومی مواجه و کار ستتتتتراغی نیستتتتتت. با نوع دیگری از دقتکار خیر 
اش باز ش تهی ستتتازدب ورنه مشتتتت بستتتتهارا از پیام اصتتتایمتن تا آن کاری و تحریفد دستتتت
 باد هوا! « سازاانحالل »مبنی بر  ششود و ادعایمی

هایش را نیز «ویراستاری»گونه داند که اینداری نمیبه امانت کافجا دیگر خود را ماما این
را صتتاف کنیم و آنمی مدعی را نکوهش کارانۀجعل «دقت»ستتان ! ایندهد در بین قوستتین جا

 دانیم. بازی میدغاو ساده 
بار با کنیم، یکرا نقل میی نگاه کنید که دو بار آنهایشتتتتما خوانندۀ عزیز نیز به ستتتتطر ا  لطف

  پ.دی.اف. از روی نسخۀ اصای« الف ــ 2»شمارۀ 
ۀ که در روی صفح آقای ظهوریشده توسط از روی نسخۀ تایپ« ب ـتتت 2»بار دوم با شمارۀ 

 داده است.  را جاآن)ندا( اش انترنیتی
ده با رنگ سرخ نشان شکاری و تقاب ، جاهای را که دست«بـتتتتتتت  2»شماره  هایدر سطر

 :ایم داده

با درنظرداشتتتتت این وضتتتتعیت نوین و غنی شتتتتدن مضتتتتمون کار، ستتتتازمان با الف:  - 2     
الزم استتت شتتیوه ها و رو ماند و ازیناهداف، وظایف، شتتیوه ها و ستتبک کار قبای محدود می

سازمان عمدتاٌ با خصات  کار گیرد تا از یکهای جدید را در مطابقت با حالت کنونی بهروش
روشتتتتتنفکری به یک نهاد وستتتتتیع و فراگیر توده ای که زمینۀ عینی آن فراهم گردیده استتتتتت، 

 .نماید تکامل و استحاله

کار، ستتازمان با اهداف،  با نظرداشتتت این وضتتعیت نوین و غنی شتتدن مضتتمونب:  - 2     
های رو الزم است شیوه ها و روشماند و ازینوظائف، شیوه ها و سبک کار قبای محدود می

ستتتتتتازمان عمدتاٌ با خصتتتتتتات  طرفکار گیرد تا از یکجدید را در مطابقت با حالت کنونی به
ب ستتتتتتروشتتتتتنفکری به یک نهاد وستتتتتیع و فراگیر توده ای که زمینۀ عینی آن فراهم گردیده ا

  14.نموده استتکامل و استحاله 

                                                           

در آگاهانه را ستتپید کرده استتت. امرخیل « امرخیل»روی هایش با این تقاب، «ستتازا انحالل»مدعی  - 14 
، تن به خیانت داد و قومی برای تداوم حاکمیت قبیاویسدداز ملی، یک پروستتۀ بستتیار با اهمیت و ستترنوشتتت

ما که شتتاید  کاراما تقاب !موفق هم بودها آن «ستتازیفربه»در  و کار بردزون  رمز بهرا به« هاگوستتفند»
 کجراهپی نخواهد برد، باز به  آنست و هر عامید مانند من به اهمراه شاعرانه ظرافت  پنداشته کارش بامی

، در یک «کاریتقاب»تر از آن، تفاوت آقای ظهوری با امرخیل با وصف شباهت در ولی مهم رفته است!
 تداوم»نیل به آرمان خود که نهفته استتتتب امرخیل با خودخواهی و زرنگی در راستتتتای نکتۀ ظریف دیگر 
زند. اما متقاب ما آقای ظهوری با خودخواهی ولی ناشتتتتیانه، با دستتتتت به تقاب می ستتتتت،«حاکمیت قبیاوی

نند تفاوت بستتیار استتت، مازند! استتتفاده از همان شتتیوه، تیشتته به ریشتتۀ آرمان و ستتازمان خود س.ا.ز.ا. می
 تفاوت راه و چاه! 

بدون شک درخواهید یافت کنید!  در کشور توجه اخیر سدۀهای سیاسی نیم به تارین همه احزاب و سازمان
ای را وسیاه« سیاست» کهبوده اند ی آماتوران و کاسبکاران ما، هایزده«سیاست»سیاسیون و که اکثریت 

های جوییمنفعتو دستتترستتی به« طابانهجاه»کوچک و ابزاری برای نیل به اهداف « معاشامرار » برای
 پنداشته اند. شخصی می

که ستتتیاستتتت را بخشتتتی از دانش، معرفت و فعالیت آگاهانه انستتتان به خاطر  ییهاآنها و احزاب، ستتتازمان
 و تأمین شرایط زندگی درخور شأن و شرف انسانی ... شگوفایی ، تعالی،تغییر جامعه در راستای رهایی

مانند. چنان که پایدار میپیوستتته ین راه ستتپرده اند، او احستتاس مستتؤولیت، وجدان به و با آگاهی اند دانستتته
حزب آزادگان  ببا همه ستتتتترکوب و توطئه پایدار ماندخویش  به برکت رهروان مؤمن و صتتتتتاد  س.ا.ز.ا.

کاران ستتتتیاستتتتی و اما کاستتتتبماند! خواهد و جوانان آگاه و متعهد وطن پایدار صتتتتدیق نیز به همت رهروان 
ستند، شاهد بودیم که چپ و راست سودجویانه  ابزار را تا حد« دینی»و « عامی»که بینش  ییهاآن فروکا

جانبۀ پشتتتیبانی همهو برخورداری از « فخرفروشتتانه»های تازیو یکه کارانههای ستتتمشتتان با همه جوالن
های بسیار در حق هموطنان و وطن خود ویرانیشمار و پس از انجام کشتار و جنایات بی ،اربابان بیرونی

که در پناگ شعارهای ان ش شریدار و بی، ریشهنسبهایی بانسب و بیماندهته !... با افتضاح بساط برچیدند
و رمایت اربابان ،دید، شدد   و شددمای  تازگ اختیار کردند و یا از « سددامریمردم»آزادی و دموکراسددی و 

 «آزادانه»، تباریمافیابازی، از ،مله مافیابازی  غارت هسدددتی ملت و انواعبا  شددددند و« دیسدددانت»خارج 
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را از چنتۀ « طرف»کامۀ محیالنه « سازا انحالل»شده، مدعی تایپ نسخۀدر این بینید که می
یات حکه رو به آینده یعنی به بقای  در اصل متن را «نماید»اضافه کرده و کامۀ  به متن خود

تغییر داده استتت، تا جماه را از معنا و پیام « نموده استتت»ستتازمان داللت دارد، به و فعالیت 
 خالی کند! 

مجاب و به « انحالل ستتتتازا»خواهد به ، در واقع هوش کستتتتانی را که میکاریو با این جعل
  است!دست کم گرفته  آمیزیتحقیرشکل بهی خیالی خودش جذب کند، «ندا»

کستتتی که این پرستتتش چگونه پاستتتن خواهد یافت: تر نگاگ کنیم راستتتتی اگر به موضتتتوع جدی
را به خود  کاری در ستتند رستتمی یک ستتازمان ستتیاستتیو دستتت تصتترف ،جعل ،پرواچنین بی
 ؟!و،دان خود مش   نداردروان یا آیا با  ،دهداجازه می

ویژه چهار پاراگراف اخیر آن بر درستتتی مشتتی ستتازمان و که تمام متن ابالغیه و بهبا آن - 3
های ها و روشکار گرفتن شتتتتیوههای جامعه و بهاز واقعیت دقیقمبتنی بودن آن بر شتتتتناخت 

جدید در مطابقت با وضتتتتتتتعیت نو تأکید دارد که همه با بیان خاص بر دوام فعالیت ستتتتتتتازمان 
سازا»کند، مدعی داللت می شاره پس از جعل« انحالل  شتر به آن ا کاری در پاراگرافی که پی

شکیالتی  ساختار ت ست، پر سابقشد، پاراگراف اخیر را که راجع به  کند و رنگ و فربه میا
انحالل »را به مثابۀ دلیل و دستتتتتتتتاویز محکم برای اثبات ادعایش مبنی بر با این کار گویا آن

 دارد.می پیشکشبه خوانندگان « سازا
شتتتتتتان با یت و ارتباط موضتتتتتتوعی و بافت منطقیبر اهمگراف آخر را بنان همین چهار پارام

صتورت کنم و توجه شتما را هم در کل و هم بهجا نقل میاصتل ستند در این روی از ،یکدیگر
 دارم:معطوف می« انحالل سازا»استناد مدعی  خاص به پاراگراف اخیر موردد 

از عامی استتت که مشتتی ستتیاستتی ستتازمان ما بر شتتناخت درستتت وضتتعیت کنونی بیانگر آن»
های جامعه استتتوار بوده و حقانیت آن روز تا روز مهر تأیید یافته و صتتراحت بیشتتتر واقعیت

های نوین، یعنی اجالس کمیته مرکزی تصتتتریح نمود که با نظرداشتتتت واقعیت کند.کستتتب می
های جهادی و زاب و تنطیمفراگیرشتتتتتدن مشتتتتتی ستتتتتازمان در وجود جنبش مای استتتتتالمی، اح

ورده شتتده استتت. با نظرداشتتت این وضتتعیت نوین و های مایونی بخشتتی از اهداف آن برآتوده
غنی شتتتتدن مضتتتتمون کار، ستتتتازمان با اهداف، وظایف، شتتتتیوه ها و ستتتتبک کار قبای محدود 

شیوه ها و روشماند و ازینمی کار های جدید را در مطابقت با حالت کنونی بهرو الزم است 
سازمان عمدتاٌ با خصات روشنفکری به یک نهاد وسیع و فراگیر توده ای که  گیرد تا از یک

 زمینۀ عینی آن فراهم گردیده استب تکامل و استحاله نماید.

                                                           

نه خود بخود و با میل و دیر یا زود رخت برخواهند بست! البته کشند، می« قوم»و « مردم»دود از دمار 
ف و در راستای اهداوطن  گامو پیش همت نیرو و انسجام فکری و ساختاری جوانان آگاهارادۀ خود، بل به

جوانان آگاه همه اقوام و با ستتترتاستتتری با همدیگر ستتتازنده و اندازی دیالوگ که با راه ،منافع مشتتتتر  مای
سرکاری ... به یاری دانش، خرد  سراسر کذب و جعل افغانستان و شکستن جسورانۀ همه تابوهای تارین

که هنوز و هر روز ادامه چهار دهۀ اخیر  تجربۀ این همه خون و خیانت ویژهبه و آموختن از تارین و
پردازان و نظریه داران جاهل مافیای قبیاوی ـتتـتت قومی، و صد البته با طرد و به حاشیه راندن همه تیکهدارد
ازین شان، )منافع مشتر  مای( را خود از نو باید تعریف کنند و  مأاب«فاشیست»و « فاشیست»تر جاهل

برترپنداری قومی و »و « روحیۀ جماعتی»گزین را جای« اندیشۀ مای»راه روحیه و حقو  شهروندی و 
ستفاده از همه وسایل ممکن و ارتباط جمعی به آموزش، روشنگری و آگاهی« قبیاوی سازند و با ا بخشی ب

این اهداف در راه تحقق با برنامۀ روشتتن و کارآمد دوشتتادوش هم وستتیع مردم ستتراستتر کشتتور بپردازند و 
 کشور خانۀ مشتر  همه باشندگانش شود.  ،شکل گیردنگ مای و فرهصادقانه بکوشند، تا مات 

 افروز بیگانه و عمال و مزدوران رنگارنگآلود و آتشدستتتتتتتان غر استتتتتتت که ازین طریق  تنها و تنها
تواند کوتاه گردد، آرزوی همگانی مردمان بالکشتتیدۀ این ستترزمین به صتتاح و آرامش زمینۀ شتتان میداخلی

و شتتتانس یابد که  دار بماندپایه و باقیو کشتتتور  قرار گیردپیشتتترفت و ترقی در مستتتیر و جامعه تحقق بیابد 
  !آزاد، آباد و سرافراز شود
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ستقامت اجالس تأکید نمود که به های اعضا و روابط و تماس ،خاطر تقویت روند فعایدرین ا
های صتتتتتادقانه با کارین وحدت، اتحاد و تنظیم همهای مؤظف ستتتتتازمان در جهت تأمیارگان

  د.یروابسته ادامه و گسترش یابنیروهای مای اسالمی و غ

بدین نتیجه رسید که ساختار  هسازمان را مورد ارزیابی ترارداد تیاج س ساختار تشتی  
تشتی تی موجود در پیشبرد وظایف و اهداف فوق مؤمریت ندارد  بناًء با ارازۀ رهنمودهای 
مشخص در زمینه فیص ه نمود که تمام ساختار تشتی تی تب ی به شمول کمیته مرکزی لتو 

 «.گردد
روابط و » یافتنگسترش و «ادامه»گذارم که بگویید آیا شما را با خدا و وجدانتان تنها می

های مؤظف سازمان در جهت تأمین وحدت، اتحاد و تنظیم ارگان اعضا و هایتماس
 ؟ دهدانحالل سازمان را معنا می« یروابستههای صادقانه با نیروهای مای اسالمی و غکاریهم

 که دیگرهم پس از ارزیابی آن« شمول کمیته مرکزی ... ساختار تشکیالتی قبای به» لغو آیا
ارائۀ رهنمودهای »و پس از « در پیشتتتتتتتبرد وظایف و اهداف فو  مؤثریت ندارد...» ... 

 معنایش انحالل سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان است؟ « مشخص در زمینه
داند و می فهمدها را میحرفما بستتیار خوب معنای این رفیق دیروزستتت که این واقعیت این

 ینا )تشتتتتتکیالت دوران فعالیت قانونی و عانی( «ار تشتتتتتکیالت قبایستتتتتاخت»که معنای الغای 
تعیین شتتده در وضتتعیت « انجام وظایف و اهداف»و برای « رهنمودها»که مطابق  باشتتدمی
گیرد. و را میجای آن )تشتتتتکیالت دوران فعالیت مخفی( «ستتتتاختار تشتتتتکیالتی بعدی»، جدید

کامال  برایش نیز  ،گذاشتتتته نشتتتده استتتتمیان حرفی در  آناز « قطعنامه»دلیل این که چرا در 
 . قابل در  است

ت و نیس «قانونی»، ساختار عانی و «ساختار تشکیالتی بعدی»داند که یعنی بسیار خوب می
را به نشر سپرده است « پسمنظر»ای به آن شود. و زمانی که این نباید در قطعنامه حتا اشاره

های آن ستتال از آن تارین ستتپری شتتده استتت و با جزئیات از تمام تصتتامیم و فیصتتاه 18 - 17
حیات غیرعانی بازتاب نیافته استتت، خبر دارد. دلیل گذار س.ا.ز.ا. بهپاینوم که در قطعنامه به

دروغ  «دانستتتتهو  دیده»داده،  ستتتر «انحالل ستتتازا»ی دیگران باز هم هیاهوفریب  برایاما 
 !گویدمی
 

***************** 
 

اینستتتت که بیش « و ستتتنگرباخته انحرافی»طایفۀ ستتتخن آخر من به همه منستتتوبان رنگارنگ 
گذارش بود، طاهر بدخشی بنیاد( که جاودانیاد محمددر تحریف و جعل تارین )س.ا.ز.ا. ازین،

گذاری موذیانه لجاجت نکنند. س.ا.ز.ا. به مثابۀ یک ستتازمان ستتیاستتی از بدو تأستتیس الی پایه
 حزب آزادگان افغانستان و یکی از ارکان عمدۀ متشکاه آن، تارین روشن دارد.

های خودکامۀ های حکومتدستتتگاهوس.ا.ز.ا صتترف یک بار با تطبیق پروژۀ استتتخباراتی دَم 
های ستتتنگین پولیستتتی، با انشتتتعاب مواجه شتتتده استتتت که در نتیجۀ آن تافات دردنا  و هزینه

ی آن گروه انشعاب« رهبر»عنصر نفوذی استخبارات و دیده است. اما تحمیل گر انسانی بر آن
برای فریب و اغوای جوانان « گریانقالبی»های پس از پایان تمثیل درامه)استتتتماعیل اکبر( 

گاه خبر به کشتاراما بی« سنگرهم»شور و نجیب، و فرستادن صدها جوان انقالبی صاد د پر
ستتتازی برای ستتترکوب وحشتتتیانۀ ق افغانستتتتان و زمینهخوار حزب دموکراتیک خارژیم آدمی

س.ا.ز.ا.، ستتتترانجام با نشتتتتر اعالمیۀ ننگیند پیوستتتتتن به آن حزب )ح.د.خ.ا(، ماهیت خود را 
 آگینی را برای خود رقم زد. بار و سرنوشت شرمآشکار کرده، فرجام نکبت

آفرینی ماهرانه و رد پای درشتتتتتت آن ، با نقشو تحمیل انشتتتتتعاب «فرکستتتتتیون»پس از ایجاد 
های بستتیار ناگوار و خونبار آن، دیگر هیچ انشتتعابی آمداستتتخباراتی و پی الحالعنصتتر معاوم

های ریز و ریختودر س.ا.ز.ا. تا تشتتکیل حزب آزادگان افغانستتتان رخ نداده استتت. شتتکستتت
دهه دستتتتتتخوش بحران و  چهار به نزدیکجامعۀ  ئی ازدر س.ا.ز.ا. نیز همچون پارهپراگنده 

کامال  طبیعی است که نباید آن را با انشعاب عوضی گرفت. تعدادی که امر جنگ و خشونت، 
کشتتند، دهند و کنار میحوصتتاه و یا شتتهامت دوام مبارزه را در اوضتتاع دشتتوار از دستتت می
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 دادن به معاماه، در خدمت حاکمان وانشتتتعاب نیستتتت. شتتتمار اندکی با انحراف از مستتتیر و تن
شود. کسی هم پس از استراحت طوالنی نیز انشعاب گفته نمی گیرند،صاحبان قدرت قرار می

بارۀ خستگید خود به کوفتگی آن و تشبیه چندین« از سیاست»گزینی و دوری« شدنخسته»و 
شود که دلیاش ، باز دوباره شوقیی سیاست می»...!«سراپا فی  و برکت « ییقابه»زبان بی

شد اما سبه و یا  هرچه با ست، در اثر محا احساس مسؤولیت نخواهد بود، چون دستش خالی ا
بردب از آنجا که شتاید مشتورۀ غاط، ناگهان برای غصتب بخشتی از تارین س.ا.ز.ا. یورش می

ستتتازی امر شتتتریف با دروغ و خطاکاری، هم افتضتتتاح دارد و هم دوام نیاوَرد، مطمئن عجین
 ست و انشعابی مصدا  نیافته است! چنان خالی مانده اباشید که دستش هم
لو زمانی پروردۀ خانوادۀ فکری و دامان ستتتازمان ستتتیاستتتی بدخشتتتی بوده و نیز اگر کستتتی و

به هر دلیای از آن جدا شده به عضویت ح.د.خ.ا.  است، اما این نیز آفتابی شده باشد که روزی
نبش مای ـتتتتتتتتـ درآمده استتت یا به عضتتویت شتتورای نظار و جمعیت استتالمی یا به عضتتویت ج
ها چارزانو زده، اسالمی ... و یا به نرخ روز چند صباحی به دور دسترخوان هر کدام از این

چندان هشیوار ابا نورزیده شده و نهو یا حتا از باندگویی فاشیستکان شناخته ارتزا  کرده باشد
به  باشتتتتد! ... گناه و ثواب، خطا و صتتتتواب و حالل و حرامش نصتتتتیب خودش باد! ... کاری

جانب و با بهپود، با قیافۀ حقوتاربافت و این هایی ازکارش نداریم!  اما زمانی که چهره
پنجه وستتتتازند و شتتتتاخپ ررویی باورنکردنی، برای ستتتتازمان بدخشتتتتی )س.ا.ز.ا( شتتتتجره می

 ها بسیار مضحک«صحنه»که همۀ این کنند، افزون بر آنرا تخطئه میتراشند و تارین آنمی
ستتتتوء نیتی در کارشتتتتان نیز وجود دارد! حرف و ستتتتخن چنین  کند، حتما  و مستتتتخره جاوه می

تواند و نباید قابل شان هرگز نمیمتلون سیاسی یی مانند کرکتر سیاسی لرزان و مزاجهاچهره
و با حستتتتتتن نیت ترین داوری، اگر نگوییم به دلقکان،  ها در بهترین حالتاعتماد باشتتتتتتد. این

تفکر!؟  های جدی و با تفکر ستتیاستتی! و اصتتال  ماتوران ستتیاستتی مانند استتتند تا آدمبیشتتتر به آ
قرار « دار!متفکران درجه»های شتتتتخصتتتتی شتتتتاید در ردیف باالی اگرچه برای ستتتتودجویی

 بگیرند!
با مکتب بدخشتتتتتتتی و همفکران نزدیکش « خانوادۀ مشتتتتتتتتر  فکری»برای آنانی که ادعای 

... دارند، یگانه راه درستتتتتتتد ایجادد فضتتتتتتای اعتماد، راه باعث، حفیظ، دولت، انجنیرحستتتتتتن، 
گرایی! اعتراف به اشتباه است همراه با نگاه جدی انتقادی به گذشته، بدون تابوسازی و تقدس

ها نشتتستتت مدعیاند منستتوب به این چنانی که بارها تجربه نشتتان داده استتت، دهدر غیر آن، هم
غ استتتتتخباراتی که گویا باعث در برابر ستتتتازمان تا هنگامی که به این درو« خانوادۀ فکری»

وصتتف در   نام )ستتفزا( داشتتته استتت، باور دارند، بابدخشتتی )س.ا.ز.ا.( ستتازمان دیگری به
درستد ضرورت و نیاز زمان به انسجام مجددشان و حتا گاهی تعهدهای غالبا  شفاهی و بعضا  

نتیجه بیها همه تالشای اعتماد، شان، منجر به ایجاد فضای اعتماد نشده و در فقدان فضکتبی
 و ضیاع وقت بوده است. 

ین به این تصتتور ناجور و کذب مح  که گویا بدخشتتی و باعث به دو ستتازمان جداگانه ابنابر
تعاق داشتتتتتتتتند، باید برای همیشتتتتتتته نقطۀ پایان گذاشتتتتتتتته شتتتتتتتود. این ستتتتتتتخن باطل از جانب 

اء و تبایغ شتتتتتتتده استتتتتتتت. )در بارۀ ورزان، آگاهانه و از ستتتتتتتوی بیخبران، ناآگاهانه القغر 
مثابۀ پروژۀ استخباراتی نام گرفت، به« سفزا»که بعدا  « فرکسیون»چگونگی انشعاب و ایجاد 

هایی شتتتده و استتتماعیل اکبر، قبال  اشتتتارهنام محمدالحال بهآفرینی عنصتتتر نفوذی معاومبا نقش
 های بیشتری نیز در پی خواهد آمد.(حرف

ویژه باال گرفتن تب اما با توجه به نیاز زمان و اوضتتتتتتاع پیچیدۀ ستتتتتتیاستتتتتتی در کشتتتتتتور، به 
های شتتتتووینستتتتتی ... و دامن زدن بیگانگان به آن، برای کشتتتتیهای قومی و عربدهعصتتتتبیت

شتتود تا پیش از برانداز، نیاز شتتدید احستتاس میهای انحرافی و هستتتیمبارزه عایه این گرایش
مکتب ستتیاستتی و باورمندان خط فکری بدخشتتی با هم نزدیک و منستتجم  گانیافتههمه پرورش

 شوند.
صتتورت طبیعی نستتل بدخشتتی و باعث و حتا یک نستتل بعدتر، به« همرزمان»اکنون ما اما هم

در حالت میرندگی و انقرا  قرار داریم. بیش ازین، از نسل ما نباید انتظار زیادی داشت که 
مان باشیم. برعکسد آن بیشتر متصور است، چون اشتباهاتسرعقل بیاییم و آمادۀ اعتراف به 

یز ناز نگاه تولید اندیشتتته و زایش فکری  !بیشتتتتر همراه استتتتو لجاجت ی خرفتغالبا  با  یپیر
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رو به افول و ستتترونی نهاده صتتورت طبیعی بهاگر کستتی ازین نستتل قابایت و توانایی داشتتته، 
 است!

شدن نزدیک به فکری بدخشی، با وصف سپری از سویی دیگر این هم واقعیت است که خط
همگون و نامتوازن در پیوند با اوضتتتاع پیچیده، نا اشو جستتتورانه های ویژهنیم ستتتده از طرح

نظام و جامعه و پاستتتخگو نبودن  ـتتتتتتتتتت اجتماعی و بافت اتنیکی و فرهنگیستتتاختار اقتصتتتادی 
سی با نیازمندی سیا شدن کهنه به رغم ایجامعهچنین سالم  و توسعۀ رشد هایساختار قدرت 

های بستتیار و ستتیاستتی امروز، جاوهاجتماعی از آن، اما برخی دیگر در متن حوادث مواردی 
شتتتتتتناختی و تاریخی برخی یافته استتتتتتت. اهمیت و ارزش جامعه فراگیرروشتتتتتتن و مصتتتتتتدا د 

ی هااحزاب و سازمان« رهبران»تنها از دیگر های بدخشی در همین است که وی را نهدیدگاه
که بود در افغانستان )« روشنفکری»نهضت  در تارین سیاسی زمانش متمایز می سازد، بل

جایگاه ویژه « اندیشروشتتتنفکر مای»و نبودش بحث دیگر استتتت(، نیز به وی به حیث یگانه 
شتر پروردهبخشد. از همینمی سجام بهتر و بی بدخشی با توجه « خط فکری»شدگاند روی، ان

 یابد.در تارین سیاسی و روشنفکری کشور، اهمیت خاص و استثنایی میبه نقش برگزیدۀ وی 
نسل بدخشی و نسل بعدی آن، توانایی انسجام بیشتر را « همرزمان»گونه که گفته شد اما آن

افزون فکری و هم به نستتبت فقدان فضتتای اعتماد، از دستتت هم به دلیل کهولت و نازایی روز
 ها کار بیهوده است.به آنبسیار  داده اند و امیدبستند 

  
، این کار به دوش نستتل جوان افتاده استتت! نستتل جوانی که نه زدگیو شتتگفت با همه شتتگفتی

وظیفۀ بزرگان و  اش را!نامد رفتهبدخشتتتتی را دیده استتتتت و نه همفکران و همرزماند صتتتتاحب
 تران تشویق، همکاری و حمایت از همین نسل است.مسن

روز فراگیرتر می شتتود  خواهانۀ بدخشتتی روز تاهای عدالتاندیشتتهبیند که این نستتل جوان می
خواهی ها در ندای برابریرستد. این اندیشتههای مختاف باند و باندتر به گوش میو از حنجره
جویی قومی که از موانع اصتتتای های تبعیضتتتی و برتریگفتن به ستتتیاستتتتطابی و نهو عدالت

ها کامل و توسعۀ سالم اجتماعی است، و ارائۀ شیوهت کل مات و ایجاد فضای اعتماد مای،تش
 یابد! تر میتر و گستردههای تحقق این اهداف، پیهم و پیوسته بازتاب روشنو مکانیزم

 اما کسانی که این صداها را باند می کنند دو دسته اند:
 

چپ و « انترناستیونالیستتی»و « مایفرا»گر که خاستتگاه ایدیالوژیک های معاماهگروه -الف 
شان، برای حفظ هایباختن ایدیالوژیراست و تجربۀ حاکمیت دارند و پس از شکست و رنگ

طابانه خواهانه و عدالتصتتدای برابری ، ازدر ستتاختار قدرت امتیازهای شتتخصتتی و گروهی
خصتتی و های شتتگیری و امتیاز طابیکنند و برای باجشتتی، ریاکارانه استتتفادۀ ابزاری میبدخ

  15گروهی، نوعی مافیای قومی را سامان داده اند.
 
بیشتتتر به نستتل جوان تعاق دارند. غالبا  نستتل عمدتا  و های عدالت خواه راستتتین که گروه  - ب

تابد و در صتتدد تغییر نمیهای تبعیضتتی را دیگر بر ای که ستتیاستتتکردهجوان آگاه و تحصتتیل
 های گوناگون به اندازۀ کافی متشکل نیستند(عاتها هنوز به وضعیت است. )اما این گروه

 

                                                           

رهبران  اغابح.د.خ.ا. و پس از دوران حاکمیت توتالیتر و وابستۀ فروپاشیدۀ رهبری بقایای اکثریت  - 15 
که دین و جهاد مردم افغانستتتان را به  و اعوان و انصتتار نزدیک شتتان های استتالمیستتنتی احزاب و تنظیم

شتتامل این گروه  ،گری و تجارت خون، تقایل دادندای برای رستتیدن به قدرت و ثروت از راه غارتوستتیاه
، از «امارت طالبان»، پس از ستتقوط «ثروت»کردن بیشتتترو فربه« قدرت»برای حفظ  هاهمین .باشتتندمی

زمینه را گام به گام های شتتتخصتتتی و محای خفتبار، گریمعاماهاندیشتتتی و با کوتاهبه بعد، « ب ن»کنفرانس 
شتتتتکل و به تیپ محمدگاخانی ـتتتتتتتتتت نادرخانی مستتتتاعد ستتتتاخته «قومیخزندۀ فاشتتتتیزم » ۀدوباربرای احیای 

در « جوبرتری»های فاشیستی ناشدۀ حاقهاقوام افغانستان، که آرزوی برآورده« بندیدرجه»به  آوریشرم
که « داستتتانی استتت پر از آب چشتتم»و این خود )دادند درشتتان بود، خاینانه تنویطول دوران حاکمیت قبیا

نسبی و سهم در قدرت و ثروت « تشکل». منسوبین این گروه از (به آن خواهیم پرداختبیشتر در جایش 
 باشند.جویی شخصی برخوردار میگری و منفعتبر پایۀ معاماه
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یی بدخشتتی پرورده شتتده اند، بیش از جاستتت که انستتجام بهتر جوانانی که در خط اندیشتتههمین
های ستتابق تر س.ا.ز.ا.یینستتل جوان پیش اهمیت می یابد. از همین جاستتت که نقش و رستتالت

 کند.و حزب آزادگان افغانستان بایستگی ویژه پیدا می
صتتتورت شتتتده مکتب فکری بدخشتتتی، بهجا، باید اشتتتاره بکنم که برخی مدعیان پروردهدر این
و  های قومی قرار گرفتهخواهانه انحراف کرده، تحت تأثیر عصبیتازین خط عدالت ،آشکارا

های بدخشی قامداد نادرست خود را به حساب اندیشه های کامال  برداشت زنند وبه آن دامن می
های بارز این طایفۀ انحرافی شتتود. یکی از شتتاخصباعث گمراهی نستتل جوان مید که نکنمی

 قرار دارند.« الف» دستۀقومی یعنی  دارانتیکهمافیای این است که در خدمت 
و  ، تقویۀ روحیۀ شتتتتهروندیهای استتتتاستتتتی و الزامی تشتتتتکل ماتدر حالی که یکی از شتتتترط

در گام نخستتتتت و مناستتتتبات اتنیکی،  جای روحیۀ جماعتی درستتتتاختن روحیۀ مای بهجانشتتتتین
ستی»طابی و طردکردن روحیۀ تفو  شی و به و طرد « خودی»در قوم و جماعت اتنیکی « فا

باشد که در منافع مافیایی همه با هم همه اقوام افغانستان می« داران قومیتیکه»حاشیه راندن 
ی قومی دامن هابه عصتتتتبیتشتتتتان خاطر همین منافع مشتتتتتر  و نامشتتتتروعشتتتتریک اند و به

 اندازند. جان هم میاقوام را بهزنند و می
یعنی از همین راه  دهند مطمئنا  را جوانان آگاه تشکیل میداران اصای آنکه داعیه« ب» دستۀ

و قبول مستتتتتتتؤولیت به عهدۀ خود و با کاربرد « الف»حاشتتتتتتتیه راندن دستتتتتتتتۀ طرد و یا به
شتتتمول تجدید های قدیم و جدید ستتتاختاری بهکارو ارائۀ راه ها اشتتتاره شتتتدکارهایی که بدانراه

 به هدف خواهد رسید! ، دولتی نظر بر ساختار نظام
   

های فاشتتتتیستتتتتی و ویژه حاقههای گذشتتتتته، بههای حاکمیتتارین گواه استتتتت که دم و دستتتتتگاه
به های منحصتتتر گیجو، همواره رهروان خط فکری بدخشتتتی را که یکی از چند ویژهبرتری
و عدالت،  منادیان برابری ها در جامعۀ کثیراالقوام افغانستتتتتتتتان، به حیث نخستتتتتتتتینفرد آن

های توزی و ستتتتترکوب قرار داده اند و حاقهطابی قومی بوده استتتتتت، آماج کیننپذیرفتن تفو 
کاری مشتتتمولین )دستتتتۀ الف( که در باال فاشتتتیستتتتی حاکمیت مافیایی کنونی و ستتتاف آن با هم

ویژه نستل جوان در یک تشتکل ستیاستی هراس داشتته و با همه ها بهز انستجام آناشتاره شتد، ا
انداز است که اهمیت نقش چشم کنند. از همینداشته از آن جاوگیری کرده و میامکانات دست

یی تیپ استتتماعیل اکبر و گمراهاند چندی دیگر، منفی و اثرات تخریبی کار جاستتتوستتتان حرفه
ها، از دوران استتت که این چنین مهره زاوی  نگاگ ود. و از همینشتتبیشتتتر برمال و آشتتکار می

عبدهللا از ـتتتتتتتتت ی دار و دستتتتۀ حامد کرزی و غنی حاکمیت ح.د.خ.ا.، تا دوران حاکمیت مافیای
برد و انجام پیش ها، به پاداشجوی آنهای فاشتتیستتتی و برتریهای شتتاخص حاقهستتوی چهره

تخریب  ـتتتتتتتتتتتت 1ماهرانۀ دو وظیفۀ مشتتتتتتخص و مهم : ویژه انجام بهی استتتتتتتخبارات هایوظیفه
جاوگیری ـتتتتت  2بدخشی،  طاهرمحمدیاد جاودان چونهای مای و صاحبان اندیشۀ مای شخصیت

سیاسی، کالن خواه در یک تشکل اندیش و دموکراسیاز انسجام جوانان آگاه و نیروهای مای
 گیرند! همواره مورد توجه، تفقد، تحسین و پاداش قرار گرفته و می

گذارش بود یعنی س.ا.ز.ا.ی سابق، نیز تحریف و جعل تاریند یگانه سازمانی که بدخشی بنیاد
 گیرد. در راستای چنین اهداف نامیمون صورت می

ست که من به پرسشها و برای هشدار به همین خطرخاطر در  آن نیازمندیبه شما ها های 
شده تا تأسیس می دهم تا بدانید، راه طیجوانان با صداقت و صراحت و ر   و راست پاسن 

کوشتتتتتانه، پیگیرانه و تجربۀ حزب آزادگان راه همواری نبوده استتتتتت. محصتتتتتول کار ستتتتتخت
های داری آن در برابر فشتتتارها و آفتچنان نگهدرازمدت همه بنیادگذاران آن بوده استتتت. هم

ایگاه اجتماعی آن، با های بیشتر و رشد و توسعۀ نسبی پپذیریچند سویه، جاوگیری از آسیب
همه مخالفان رنگارنگ که تقریبا  همه دستان پر از زر و افکار پر دستان خالی و با داشتن این

گذری خواهد از زهر داشته اند، نه تا امروز کار سهای بوده و نه در آینده جادۀ هموار و آسان
 بود!  

که ما در شرایط بسیار دشوار با  گونهاست، هماناما چشمداشت و امید من از شما جوانان این
ها برای نابودی س.ا.ز.ا.، ایستتتتتتتتادگی گونه توطئهها، در برابر همههمه کمبودها و ناتوانی
گری و به خفت، معاماههرگز هایی که داشتتتتتتیم ها و کمی و کاستتتتتتیکردیم و با همه ضتتتتتعف
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ایم اگر اشتتتباه برداشتتتهتن درندادیم و هر گامی که در برابر هیچ قدرت و قادری ستترافگندگی 
شد، مسؤولیتش را  شکیالتی گیریم، ولی با ایندوش میبهشهامت  باهم بوده با ساختار ت همه، 

هزینۀ بسیارد تحمل رنل و شکنجه و زندان و وصف فکری و سازمانی را با « هستۀ سالم»و 
ای کنونی که انستتتانی، از نابودی نجات دادیم و حفظ کردیمب در اوضتتتاع پیچیدهستتتنگین تافات 

ویژه بتتازار معتتاماتته برای زنتتد و بتتازار معتتاماتته، بتتهحرف اول را زر و زور و تزویر می
کاسه، همخوار، تفالهشان، هم های شاخصگو که برخی چهرهنمایان مداح و یاوه«فکرروشن»

و گری آنها گر جرم و جنایت و غارتو شریک و توجیه مزدور و آرایشگر مافیای قدرت اند
نشتتستتته اند، بستتیار گرم « روشتتنفکرانه»فریبی در ستتنگر عوامشتترمی تمام و عریان، با بی هم
از نفوذ و آفتتت این قمتتاش  را حزب آزادگتتانپیش از همتته نیز جوانتتان شتتتتتتتمتتا  بتتاشتتتتتتتتدبمی

«  هستتتتتۀ ستتتتالم»مثابۀ و شتتتتورای جوانان آن را بهدر امان نگهدارید آزرم بیخودفروختگان 
های اصای بقا و و این یکی از شرط .پاسداری و تقویت کنید ،آن ساختار فکری و تشکیالتی
هتتای استتتتتتتتخبتتاراتی و وقتتایتته از تکرار «نفوذی»گیری از رخنتتۀ تتتا حتتدی زیتتادی، راه پیش

 باشد.های بالقوۀ دیگر نیز می«اسماعیل اکبر»های خاینانۀ آفرینینقش
 

ها، شتتتتنوید، دانستتتتتهخود از من میهای چه را در برابر پرستتتتشاین را نیز ناگفته نگذارم، آن
آمیز و توانند اشتباهکه در مواردی می باشندمیهای تجربی من ها و دریافتها، برداشتاندیشه

شما این گفته شند.  سنجش بگیرید، با دید جدی انتقادی به آنها بنگرید، حتا نادرست با ها را به 
تر در مورد صتتتتحت و ستتتتقم آنها، واقعبینانهها در مقایستتتته بگذارید تا بتوانید با استتتتناد و فاکت

پروای مطالب آن استتتتتتت تا پرده و بیارزیابی و داوری نمایید. نیت من از بیان صتتتتتتریح، بی
ها تجارب خوب و بد ما با شما نسل جوان، صادقانه در میان گذاشته شود، تا شما ازین تجربه

 های ما را تکرار نکنید!   بیاموزید و اشتباه
 ... 

 ************** 
 

و چگونگی دگرگونی و استحالۀ « محفل انتظار»های شما در بارۀ دانم به پرسشبایسته می -
و برخی مسای  دیگر مربوط به ریات آن به سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان )س.ا.ز.ا.( 

مطرح  زاگ و نازاگهر های مختلم که از ،انب شما نس  ،وان و فعالیت س.ا.ز.ا. در دورگ
 صورت پراگنده و نامنسجم، در میان بگذارم.چه را اطالع دارم ولو بهشوند، آنمی

توانند گفت تر را کسانی میحرف اول و شاید مستند و دقیق« محفل انتظار»البته در رابطه به 
گرفتن محمدطاهر بدخشی از ح.د.خ.ا. با وی همراه بوده اند و در ایجاد که پیش از فاصاه

جا با وی نقش داشته و در آن شرکت ورزیده اند که خوشبختانه شمار یک« تظارمحفل ان»
 ها هنوز زنده اند.بیشتر آن

  
ستان  ستان 1963 /. ش.ه1342من از تاب ع. در خارج کشور 1970 /. ش.ه1349ع. تا تاب

مصتتروف تحصتتیل بودم و از ماجراهای ستتیاستتی در داخل کشتتور عمال  فاصتتاه داشتتتم. اما در 
اقامت در کابل محل هنگام  ،آمدمدو ستتال بعد به وطن میهای تابستتتانی که هرهنگام رخصتتتی

های «نوازیمهمان»لطف واز « ستتتوء استتتتفاده»بود و  16بودوباشتتتم منزل بدخشتتتی صتتتاحب
های بسیار از غذاها و دستپخت «حسن استفاده» با جان بدخشیمشفقانۀ خواهر مهربانم جمیاه

ها، ها و مهروزیخوبی کنم و هرگز شتتتتکران آنهمهلذیذش که مزۀ آنها را هنوز احستتتتاس می
هم از در آنجا  .را طور شتتایستتته نتوانستتتم بجا آورماش های خواهرانهها و مواظبتدلستتوزی
ها و کم و بیش با جریانوادیدها  با دوستتتتان دیگر، و  بدخشتتتی و هم در اثر دیدیاد زندهزبان 

                                                           

کردم. در خطاب می« اک  طاهر ،ان»فضددای فامیلی و خودمانی یاد بدخشددی را همیشدده در من زنده - 16  
ستتتتاختم. اما در محافای که همه آشتتتتنا و خودمانی مخاطب می« اکه»خودمانی تنها تر و نیمهمحافل وستتتتیع

خواندم. پس از آن که می« بدخشتتی صتتاحب»تر غیر ستتازمانی تر و تشتتریفاتینبودند و در محافل رستتمی
از سوی همرزمانش همچو اطال  « اکه»سیاسی و سازمانی اقدام کرد، اصطالح بدخشی به استقالل عمل 

های ستتتازمانی از ترها کارب رد عمومی یافت. اما در جاستتتهخاص برای وی، هم کارب رد رمزی و هم پستتتان
 شد. کامۀ زیبایی که رایل بود استفاده می
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کردم و تا حدی در جریان های مطرح ستتتتتیاستتتتتی آن زمان، آشتتتتتنایی پیدا میها و چهرهگروه
ویژه هنگام سفرم به افغانستان در رخصتی تابستانی سال گرفتم. بهماجراهای سیاسی قرار می

که عضتتتتویت نخستتتتتین کمیتۀ رهبری منتخب اتحادیۀ محصتتتتاین در ع. 1967 /. ش.ه1346

و رئیس اکادمی عاوم  «خاقی»محمد نورزی بعدا  گلـت  1)این کمیته پنل عضو داشت:  مسکو
ـ  3و وزیر ... در دوران پس از کودتا، « خاقی»گاداد بعدا  ـ  2، 1357پس از کودتای ثور 

محمود بعدا  استتتتاد انستتتتیتوت پولتخنیک و ... شتتتهید بدون جرم و محاکمه پس از یاد شتتتاهزنده
در  استتحا  کاوه بعدا  عضتتو س.ا.ز.ا. و وزیر معادن و صتتنایعمحمدـتتتتتتتت  4، 57کودتای ثور 

را نیز داشتم و بنا به هللا کوشانی( ـتت محبوب 5حسن شر ، کابینۀ س.ع. کشتمند و داکتر محمد
زارش مفصای از اوضاع کشور و چگونگی تشکیل و فعالیت احزاب سفارش آن کمیته باید گ

بردم، تقریبا  ها را با خود میهای مختاف فکری و سیاسی آنهای سیاسی با گرایشو سازمان
 و های مطرح ستتتتتتیاستتتتتتی چپ و راستتتتتتت آن روزگار مالقات کردم و پرستتتتتتشبا همه چهره

 دراز و جالب دیگری دارد.ها داشتم که خود داستان هایی با اکثر آنپاسن
 

ع.، مدتی بعدتر 1970 /. ش.ه 1349پس از ختم دورۀ تحصیل و بازگشت به وطن در سال 

طاهر بدخشی به دعوت دوست شفیق و مهربانم که من در سازمان سیاسی تحت رهبری محمد
ی «محفل انتظار»آمدم، با کدام کاری به عضویت رسمی در، از سطح هم«شفق»دولت حکیم 

اگرچه تا هنوز برنامه و اساسنامۀ سیاسید پیوسته بودم که « سازمان»کار نیافتم. من به وسر
فکری و تشکیالتی  و اصول ساختارای را در اختیار اعضا نگذاشته بود، شدهمدون و تصویب

خود را تا حدودی معینی دریافته بود و وجوه تمایز خویش را با دو جریان عمدۀ چپ آن روز 
و جریان « پرچم»و « خاق»یعنی جریان دموکراتیک خاق افغانستتتتتتتان، مشتتتتتتمول دو جناح 

این شهرت آن از نام « پرچم»و « خاق»که مانند « هاایشعاه»دموکراتیک نوین مشهور به 
چنان با جریان برخاستتتتتته بود، مشتتتتتخص کرده بود. هم« شتتتتتعاۀ جاوید»نام شتتتتتان بهیۀنشتتتتتر

مثابۀ دین و به« اسالم سنتی»که « هااخوانی»اصطالح رایل آن وقت یا به« المسامیناخوان»
تبدیل « ایدیالوژی ستتیاستتی»و « استتالم ستتیاستتی»فیصتتد مردم مستتامان ما را به  99فرهنگ 

 کامال  معاوم و روشن داشت.  های فکریکرده بودند، مرز
 با جمعی ازکه زندگی مخفی داشتتتت، پ رآوازه و پ رجاذبۀ انقالبی در این زمان تنها یک چهرۀ 
در نوعی همکاری و مناسبات و شماری از همرزمانش با بدخشی  ،یاران پاکباز و جوانمردش

برخی در  ایحرفه امهای پیشتتتگاز کدرو دولت حکیم آهنگرپور حفیظ  ای قرار داشتتتتند.ویژه
دار مای و این چهرۀ استثنایی، شخصیت نامگرفتند. عمای سهم میها ی با آنهای چریکیتلفعا

، 1357ثور  7فراز، جاودانیاد عبدالمجید کاکانی بود که پس از کودتای انقالبی، عیار گردن
 را بنیادگذاری و رهبری کرد. « )ساما( بخش مردم افغانستانسازمان آزادی»

ادامه داشت و پس از  1357ثور   7دانم این مناسبات تا کودتای تا جایی که من شاهدم و می
های ستتتیاستتتی و کاریهایی صتتتورت گرفت که در اوضتتتاع جدید، همثور نیز تالش 7کودتای 

 نظامی مشتر  سامان یابد. 
داسماعیل الحال محماما با آغاز و تطبیق مرحاۀ دوم پروژۀ استخباراتی توسط جاسوس معاوم

گیرانه و ناگهانی مورد تهاجم وحشیانه و ضربات مرگبار اکبر، س.ا.ز.ا. به گونۀ بسیار غافل
آشتتام ح.د.خ.ا. قرار گرفت و بدخشتتی و یارانش با صتتدها کدر و هزاران رژیم ستتفا  و خون

و  فاشتتیستتتیدستتتگاه وهای دَمها و کشتتتارگاه، روانۀ زندانخواه و متحد ستتیاستتیو هوا عضتتو
 گردیدند. ایتکار آن حزبجن
 

کی و دورۀ انتظار البته من از شتتخص بدخشتتی و دوستتتان دیگر پس از جداشتتدن از جناح تره

های بدخشی که توسط خودش در رابطه بهتر است، هم به یادداشتاما در این ام.مطالبی شنیده

 کرد و هم ازگردآوری شده است، مراجعه « تالشها»نام یک ج نگ توحیدی ناقص و ناتمام به

دستتتتت داد تا شتتتتاید بتوانند به رفع بخشتتتتی از ابهامات و دیگر استتتتناد ستتتتازمانی شتتتتواهدی به

 کنیم:ها نگاه مییاری رسانند. اینک در زیر به آن« محفل انتظار»ها در بارۀ پردازیافسانه

 نویسد:چنین می «ت شها»جاد اول مجموعۀ « دیباچۀ»بدخشی در  - 1
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 دیباله»                                         
 [1348] )فروردین( ستتال جدید شتتمستت  مطابق اول حمل 1969مارچ  21فردا روز جمعه 

 ...است. 

مشتتترس ستتیاستت  داشتتتم. دیگر هاي ي مستتؤولیتا( به این طرف با عده۱۹۶۲)۱۳۴۰از ستتال 

درین ستتال جدید دیگر مستتؤولیت مشتتترك  با كستت    … امه ام را ننوشتتتهاي روزانهیادداشتتت

 ندارم جز رفقاي خودم.

فایده نیست كه جریانات  خواهم با مسؤولیت خودم مستقالنه حركت  كنم، لذا خال  ازچون م 

 مهم آینده را یادداشت كنم.

 ساعت هشت شام ـ شب نوروز                                                             

 ـ سر  اول ــ کابل     4کارتۀ                                                               

 «م.ط.ب.                                                                                        

 1348یعنی ستتتال « درین ستتتال جدید»بدخشدددی بسدددیار روشدددن و واضددد   ،این نقل قول در  

با  هدخوام زند و ش حرف می«رفقاي خود»تنها با « مستتتتؤولیت مشتتتتترس»خورشتتتتیدی از 

به کستتتی یا به چیزی حرفی در « انتظار»د. اینجا از حركت  كن «مستتتتقالنه»مستتتؤولیت خود 

 میان نیست!

 چنین مطابی آمده است:« در راه انقالب»همین ج نگ، زیر عنوان « جاد سوم»اما در 

« 

 1969اول م  

 روز كارگران

 پنجشنبه -۱۳۴۸ثور  ۱۱                                                               

پیشاهنگ  محصاین پوهنتون و  سال گذشته این روز را كارگران شهر كابل با تحریس و

آخر روز  در ب]ند[روشنفكران مترق  و ما  براي اولین بار در تارین افغانستان تجایل كرد

قت عالیقم را اگرچه من در آن و ها و ما.ی ها، شعاهمذكور سه حصه شد: پرچم ]مراسم[ 

 ۷۰كرده بودم اما در پارس زرنگار طرف دیگر یس خطابه نامین جدا  –ك  كامالَ از گروه تره

شده بودب زیرا نسبتاَ عموم  و مستقل ]واقع[ ی  داده بودم كه مورد توجه محافل مختاف یقهدق

 اهَ اتحاد بود.ئنهضت دورهَ هفت شورا و مس ۀباردر 

ها، متعامین ی ها، شعاهها، تره ك از طرف پنل گروه تجایل شد: پرچم امسال روز اول م  

،ا این] …طرف  بصورت یس میتینگ پارك  از غیره و هاي اكادم ، صنایع واطراف  لیایه

که وضعش با  است «کیتره»جناح از  اششدگ،دا «گروه»در رأس  منظور بدخشی خودش

« کی ــ امینگروه تره»و پیوندی با « عالیق»سال پار کامال  فر  کرده است و دیگر هیچ 

 .   .  م. .[ندارد

 میتینگ پارس چارراه  پل باغ عموم 

 ۱۹۶۹در اول م  

تدا نفر آهسته آهسته از هر طرف رسیدند. در اب ۵۰بجهَ بعد از ظهر رفقا در حدود   ۲ساعت 

استتتتت که منظورش انجنیر بدیع الزمان ] اندیشتتتتیدند. من بدیعكم  تردد داشتتتتتند. به كمیت م 

و  با انرژی و ستتتالمچنان هماکنون خوشتتتبختانه  تخنیک بودبزمان مرصددد  انسدددتیتوت پولیآن
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باالي ستتتیل روان كردم. او شتتروع كرد به را  .  م. .[استتتافغانستتتان حزب آزادگان  عضتتو

 انقالب:خواندن شیپور 

 شیپور انقالب             پرجوش و پرخروش    

 گوشآیدم بهم  هاي دور        از نقطه

 گیردم قرارم 

 بخشدم امیدم 

 هوشهآردم بم 

... 

 دوام كرد.  ...ساعت  ۳بعد من باالي ستیل رفته شروع به خطابه كردم. این خطابه   

... 

 «... :خطابه چنین بود اوت الین

 کند:رسد و آن را چنین درج میمی« نتیجه»به « اوت الین»بعد از معرفی مطالب  
 
 نتیجه: »

خطرات ما  و بین ]الماا [ راست، تسایم طاب  و سازش و ضرر زدن چپ ها بخود، تایید 

 )زنده باد روحیهَ رزمندگ ( نظر انقالب  اند از كسانیكه در عمل و

 )بحیث گربهَ زاهد( استبدادهاي ارتجاع، ز توطئهباش اهوشیار

 «هاي آن.از نوین انقالب  و كار براي حاقهبه انتظار حزب واحد طر  
 

... و کار برای  انتظار حزب واحدبه »توجه کنید که بدخشتتتتتتتی از « نتیجه»به ستتتتتتتطر آخر 
 زند.سخن می« نهای آحاقه
 
هللا ورمحترم ظهکمیته مرکزی س.ا.ز.ا. که  توستتتط  گزارش استتتاستتتی تحایای و تفصتتتیای - 2

نیافت، به خواهش من همان  «پاکنویستتتتی» یقی وقت مجالظهوری پیشتتتتنویس و نظر به ضتتتت
مسودۀ قامی، توسط خودش در کنفرانس تاریخی سراسری نمایندگان منتخب س.ا.ز.ا. مؤرخ 

قرائت گردیدب در  (کابلامیر بحایی واقع خیرخانه، شددهر)در منزل محمد 1362حمل  15-16
بعدی آن به خط زیبای استتتتتاد عبدالحمید خان بهارستتتتتانی، در ارتباط با محفل « نوشتتتتترو»

 انتظار چنین آمده است: 
روشتتتتتتنفکران منستتتتتتوب به طبقات  1343پس از ایجاد جمعیت دموکراتیک خاق در ستتتتتتال »

های ستمکش ... زیر تأثیر شعارهای مترقی آن به این جمعیت پیوستند. در زحمتکش و مایت
ای از این روشتتنفکران تالش ورزیده بودند. این جمعیت که رفیق بدخشتتی با عده ایجاد آن نیز

در آغاز به منظور مبارزۀ انقالبی ... پایه گذاری شتتتتتتتده بود به زودی تغییر ماهیت داد. در 
کی ، اختالف روی مستتألۀ رهبری میان کارمل و تره«خاق»پس از نشتتر جریدۀ  1345ستتال 

رمل در پایان همان سال از بدنۀ اصای جدا شد که با نشر شدت گرفت. گروهی به رهبری کا
هللا امین در همین ستتال به این جمعیت راه یافت. نام پرچمی یاد شتتدند. حفیظبه« پرچم»جریدۀ 

پس از انشتتعاب پرچم اختالف ایدیالوژیک روی طرح مستتألۀ مای در برنامۀ آینده و مبارزه با 
ها های غیر پشتتتتتون و شتتتتوینیستتتتتمتکش مایتشتتتتووینیزم این جمعیت میان روشتتتتنفکران زح

گذاران و رهبران آن که رفیق بدخشی که یکی از پایهکی و حفیظاهلل امین شدت یافت. تا آنتره
محفای را بنیاد نهاد که در  1347بود ... از پیکر این جمعیت شتتوینیستتتی جدا شتتد و در استتد 

یب جمعیت دموکراتیک خاق بر حستتتتتتتب گردید. بدین ترتنام محفل انتظار یاد میآن زمان به 
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اختالفات سیاسی و ایدیالوژیک سه تن از بنیادگذاران  اصای آن به سه دستۀ جداگانه منشعب 
گردید. ... دستۀ خاق و پرچم در مشی سیاسی و ایدیالوژیک خویش اختالف اصولی نداشتند 

ختالف در مشتتی، ... اما اختالف ستتازا با هردو شتتاخه اختالف استتاستتی و اصتتولی بود. این ا
کرد. طرح و حل ... مستتتتألۀ  مای، مشتتتتی عدم استتتتتراتیژی و تاکتیک ستتتتازا با آنها تبارز می

امان و ای و مبارزۀ مستتتتتتاحانه و کار مخفی، مبارزۀ بیروی، باور به کار انقالبی تودهدنباله
شتی ساسی بود که با برنامه و مشی هردوناپذیر عایه دولتآ جناح  های ارتجاعی و ...نکات ا

با تطبیق این مشتتی و ... خطوط استتاستی  1349از ریشتته تفاوت داشتتت ... ستتازا که در ستتال 
کار خود را در میان مردم و جامعه روشتتتن کرده بود، به یک ستتتازمان رزمندۀ انقالبی تبدیل 

 «شد.
با تطبیق این مشتتی و ... خطوط  1349ستتازا ... در ستتال »تر نگاه کنید: به ستتطر اخیر دقیق

 «... به یک سازمان رزمندۀ انقالبی تبدیل شد.اساسی 
 
شمارۀ اول جریدۀ  - 3 سال « میهن»در  شرۀ ماه عقرب  شریۀ مرکزی س.ا.ز.ا. منت   1367ن

محمد طاهر »نامۀ بدخشتتتی زیر عنوان ترستتتایی در زندگی 1988خورشتتتیدی مطابق اکتوبر 

شته« بدخشی بنیادگذار س.ا.ز.ا. رزمان بدخشی که با مشده توسط ظهورهللا ظهوری از هنگا

ریزی نهاد مستتتقل ستتیاستتی با او همراه بود، جدا شتتده بود و در پی« خاق»وی یکجا از جناح 

پس از انشتتتعاب حزب دموکراتیک خاق به دو جناح، وی ]محمدطاهر »... چنین آمده استتتت: 

قرار گرفت. اما نستتتتبت اختالفات اصتتتتولی با این « خاق»بدخشتتتتی[ با همرزمانش در صتتتتف 

ه ویژه بر ستتتتتتر مستتتتتتألۀ عضتتتتتتویت حفیظ هللا امین در رهبری آن بخش، بدخشتتتتتتی با جناح ب

استتتد همان ستتتال ستتتازمان انقالبی  15از آن جناح جدا شتتتد و در  1347همرزمانش در بهار 

 «زحمتکشان افغانستان را بنیاد گذاشت.

ظهورهللا »به قام « یی از نخستتتتتتتتین کنفرانس س.ا.ز.ا.خاطره»در مطابی تحت عنوان  - 4

سیاسی  .م.س.ا.ز.ا. معاون اولسی جرگه شره در شمارۀ «ظهوری عضو بیروی   10، منت

در چنین ... »ستتتتتتوم چنین آمده استتتتتتت: پاراگراف ادامۀ به ، 2صتتتتتتفحۀ  در« میهن»جریدۀ 

را که چندی بعد به ستتتازمان انقالبی زحمتکشتتتان « محفل انتظار»شتتترایطی بود که بدخشتتتی 

  .«افغانستان مسمی گردید، بنیاد نهاد

تن از  21در منزل بدخشتتتتتتتی ... 1347در پانزدهم استتتتتتتد »... به ادامه :  4در پاراگراف 

 همرزمان ... گرد هم آمدند و سازمان انقالبی زحتکشان افغانستان را بنیاد نهادند.

ظهورهللا  - 2طاهر بدخشتتی شتتهید محمد - 1یی از اشتتترا  کنندگان ... عبارت بودند از: عده

 - 6شتتتهید عبداالحمد  - 5بدالرشتتتید شتتتهید انجنیر ع - 4شتتتهید محمدبخش فاک  - 3ظهوری 

 - 10حستتتن رستتتتاقی محمد - 9هللا رستتتتاقی خایل - 8استتتتاد جمشتتتید خاوری  - 7رفیع محمد

سراج سید - 14محرم غیاثی سید - 13صاحب طوفان بابه - 12الزمان بدیع - 11فخرالدین 

و  عبدالغنی فکرت - 18 عبدالقدیر حسینی - 17 آصفی عبدالوهاب - 16مسعود محمد - 15

 «غیره.

همان شتتماره انتقال یافته استتت، در دوام ستتتون ستتوم چنین  6ادامۀ این مطاب که به صتتفحۀ در

 خوانیم:می

های گوناگون جنبش ها، محافل و جناحبدخشتتتتتتتی به امید آن که در آیندۀ نزدیک دستتتتتتتته»... 

میتوان گرد آورد، نام سازمان را روشنفکری مترقی کشور را در یک حزب واحد سراسری 

کنندگان کنفرانس مؤستتتس س.ا.ز.ا. به اتفا  ل انتظار پیشتتتنهاد نمود که از جانب اشتتتترا فمح

ابۀ مثدر پایان محفل شتهید بدخشتی با جمعبندی از کار مجاس نکات آتی را به آرا پذیرفته شتد.

پایۀ کار آیندۀ س.ا.ز.ا. قرار که ستتتتتتتنگ خطوط عمدۀ مرامی محفل انتظار، استتتتتتتتخراج نمود

 گرفت:
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 .های جهانی عمیقا  مورد مطالعه قرار گیردتجربۀ پیشرو عصر و تجارب انقالب - 1

 اصول دین مقدس اسالم رعایت گردد و به سایر ادیان احترام گذاشته شود. - 2

 مجدانه مبارزه شود. برای ایجاد حزب واحد سراسری طراز نوین - 3

 آن عده از کسانی که با ح.د.خ.ا. مقاطعه کرده اند سازمان داده شوند. - 4

 یی کادرهای حرفوی تربیت گردند.توده منظور پیشبرد کاربه - 5

با تحایل و ارزیابی مشی و سبک کار جریانات سیاسی انحرافی ـتتتتتتت اپورتونیستی کشور  - 6

 ولوژیک و سیاسی صورت گیرد.عایه آنها مبارزۀ ایدی

 در مبارزه عایه رقبای سیاسی، از فحش و ناسزاگویی جدا  پرهیز شود. - 7

ر گرفته طرح عامی و اصتتتولی حل مستتتألۀ مای در برنامۀ حزب ستتتراستتتری آینده، در نظ - 8

 شود.

یی، قانونمندیهای رشتتتد پروستتتۀ انقالبی در کشتتتور جمعبندی در جریان پراتیک کار توده - 9

 شود.

نظرداشت خصوصیات تاریخی و مای کشور و شناخت جهان، به حکم ضرورت با در - 10

]این حرف از نظر محتوا بستیار نادرستت نیستت، اما از نگاه کاربرد  رویستیاستت عدم دنباله

«  مین ـتتتتتتت کاستروسیاست هوشی»فورمولبندی آنزمانی بدخشی  تاریخی خالف واقعیت است.

 «به مثابۀ سیاست خارجی پذیرفته شود. است.   م. .[

 سیاسیدر مراحل اولیه هنوز سازمان متشکل  «محفل انتظار»معنای این سخنان اینست که 

 استحاله یافته است.  «سازمان»بوده است و به تدریل به « محفل»نبوده و 

در نخستتتتتتین پاراگراف مطابی زیر عنوان « میهن»همان شتتتتتمارۀ جریدۀ  2در صتتتتتفحۀ  - 5

بیستتت »خوانیم: که مضتتمون آن مربوط به من استتت، چنین می« بیستتت ستتال پیکار دشتتوار»

گذرد. ستتازمان ما در ماه استتد ستتال افغانستتتان می ن انقالبی زحمتکشتتانستتال از ایجاد ستتازما

توسط شهید محمدطاهر بدخشی و همرزمانش ایجاد گردید. در جاسۀ مؤسس سازمان  1347

 انجامید که هدف آن« محفل انتظار»نماینده اشترا  داشتند. این جاسۀ مؤسس به تأسیس  21

داد. بود، تشتتتتتتتکیل میرا مبارزه به خاطر وحدت جنبش مترقی که دچار انشتتتتتتتعاب گردیده 

به مثابۀ « محفل انتظار»انکشتتتتتتتافات بعدی اوضتتتتتتتاع داخای و بین الماای موجب گردید که 

 «سازمان مستقل سیاسی به فعالیت خویش ادامه دهد.

به زودی « مرف  انتظار»زذاران که پایهها یک مطاب کامال  هویدا استتت از همۀ این نقل قول

تأمین وحدت جنبش مترقی و »دیگر تا  ،«اوضتتتتتاع داخای و بین الماای ات بعدیانکشتتتتتاف»با 

با بود؛ و که انتظارد عبثی میانتظار نکشتتتتتتتیدند، چون« در چارچوب حزب واحد ... انقالبی

ای حرفه هایو ایجاد بخش طی چندین مرحاه خود فکری و تشتتتکیالتیرهنمای طرح اصتتتول 

 مستقل «سازمان» در چارچوب ،زۀ مخفی و عانیهای مباربا تافیق شیوهنظامی )شاهین(، و 

ی که «رایل»های غیر نام. و با تأستتیس آن، اگرچه بهبه مبارزۀ  خویش ادامه دادند ستتیاستتی،

«  محفل انتظار»نداشتتت،  «سااازمان»دیگران بر آن گذاشتتته بودند، نام ظاهرا  مشتتخصتتی جز 

 .بودتارین سپرده شدهبه

********** 

ها و ها، آموزهبود که با الهام از اندیشتتتتته« رستتتتتمی»نامد ظاهرا  بی «ساااااازمان»آری همین  

به ویژگیآزمون ناخت و توجه  با شتتتتتتت تاریخی، های عامی و انقالبی همان دوران، و  های 

برداری کورکورانه از دیگران، با اجتماعی ـتت اقتصادی و فرهنگی جامعۀ خویش، بدون نسخه
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صتتر به فردی، آزادی، برابری و عدالت اجتماعی های ویژۀ جستتورانه، مستتتقالنه و منحطرح

دادب تبعی  و ها بشتتارت میرا برای همه باشتتندگان این ستترزمین و با مشتتارکت ستتیاستتی آن

کشتتان و تابیدب ستتتم بر زحمتگری را زیر هیچ نام و عنوانی برنمیجویی قومی و ستتتمبرتری

ستتپس با و  هادانستتتب و با این طرحروی را مردود میدستتتان را و نیز وابستتتگی و دنبالهتهی

گان و پیشتتهبه جان همه ستتتم طرح ایجاد دولت فدرالی برای نخستتتین بار در تارین افغانستتتان،

لرزۀ اندیش وابسته و دنباله رو بیگانه ...، تبساالران دولتی و غیردولتی و عناصر جزمقبیاه

توزی های دروغین و ناروا آماج کینتنبستتتا فتند و با اتهاممر  تولید کرد تا همه به جانش در

 قرارش دهند. 

های ها و والیاتی که بیشتر زمینهساختارهای تشکیالتی خویش را در محل «سازمان»همین 

های های وستتتیع تودهویژه کتاهدر میان طبقات و اقشتتتار زحمتکش جامعه به اجتماعی داشتتتت،

در شهرهای مختاف مانند کابل، تالقان،  های وسیع راها و نشستایجاد کردب کنفرانس دهقانی

ستفاده قندز، مزار شریف ... برای رأی زنی و تبادل نظر و انتقال تجارب برگزار نمود و با ا

کرد تا اصتتول رهنمای فکری و مشتتی ستتیاستتی خویش را بیش از ازین راه و روش، ستتعی می

 . 17پیش مشخص و مدون نماید

زیر نام  «اصتتتول تشتتتکیالتی»طرح و « رامیاصتتتول م»تحایای و تفصتتتیای  طرح نخساااتین

پس از کودتای ستتتتتتتردار های او  در هفته« های تحت ستتتتتتتتمها و ملیتخاقمتحد جبهۀ »

تند پیل عیارد ستتترافرازی کهتوستتتط  ،هجری خورشتتتیدی 1352ستتترطان  26 داوود درمحمد

ترین و نجیبترین استعدادهای این سرزمین میداند اندیشه و رزم و قام بود و یکی از درخشان

ن این نخستی پنجشیری مشهور به عبدهللا نگاشته شد.« پورزرآهن»عبدالحفیظ  چهرۀ انقالبی،

)عبدالمجید « مازیار»)محمدطاهر بدخشتتتی( به « بابک»از ستتتوی « اصتتتول مرامی»طرح 

نویسی ، با دست«مازیار»کاکانی( برای نقد سپرده شد. نقد نیکو، آموزنده و بسیار پ رمحتوای 

در منزل من که قرارگاه ، «بابک»عنوانی  بستتتتتتتیار خوش و زیبا و مرواریدی خودشو خط 

)این  برداری شدددددد.من، نیم نیم نستتتتتخه چندان بدبا خط زیبای عبدهللا و خط نهعبدهللا نیز بود، 

خورشتتتتتتیدی، از بیم  1354رونوشتتتتتتت پس از حوادث درواز و شتتتتتتنگان راغ در تابستتتتتتتان 

 با اصل آن به جای دیگری انتقال یافت ...(من ناگزیر  خانۀ شدنتالشی

کروریون اول در منزل من )واقع م ،یک سال و اندی پس از آن مرامی، دومین طرحمسودۀ  

های متفاوت اندیشتتته و عمل انقالبی در درون ها و سدددلیحهی که گرایشالف( در حال 54بال  

میان بدخشتتی، های بستتیار جدی کرد، پس از شتتور و بحثستتازمان بیشتتتر خود را آشتتکار می

گیری فعال دولت حکیم، انجنیر حستتتتن (، با حضتتتتور و ستتتتهمآهنگرپور)حفیظ  عبدهللا و باعث

                                                           

انس سازمانی که در تخار )سنباۀ برای نخستین بار در یک کنفر« سازمان»من پس از عضویت در  - 17 
نصیب شدن افتخار  زی این کنفرانس برای من،خورشیدی( برگزار شده بود، اشترا  ورزیدم. ویژه1350

 نخستتتتتتین دیدار و آشتتتتتنایی و همستتتتتفری با جاودانیاد مجید کاکانی در روز حرکت از کابل به ستتتتتوی تخار
ت برو به منزل نورهللا تالقانی )واقع کارتۀ بود. بدخشتتی صتتبح همان روز به من گفغر  اشتتترا  در آن 

مندی من به شخصیت پروان(، کسی را که عاشق دیدارش استی )منظورش عبدالمجید کاکانی بود که عالقه
همانجا خواهی دید! من آنجا رفتم،  دانستتتت(ام در مستتتکو میانقالبی و حماستتتی وی را حتا زمان محصتتتای

یستاده، منتظر بدخشی و آمادۀ سفر بودند. بدخشی نیز به زودی آمد. مجید آغا با تالقانی در صحن حویای ا
توستتتتتط تکستتتتتی لینی والگا که دریور آن خودی و مورد اعتماد بود، از کابل به ستتتتتوی تخار هر چهارمان 

بردب در جریان ستتتتتتفر این حالت او جدا  مد نظر ستتتتتتر میآغا در اختفا بهحرکت کردیم. در آن زمان مجید
 ن بود!بدخشی و همراها

کار داشتتتم. از برکت بیانیۀ جذاب مجید آغا در وطی ستتالیان تحصتتیل در خارج با کتب فارستتی کمتر ستتر 
را شنیدم و یاد « گریدریوزه»نمایش گذاشت، بار اول بود که کامۀ کنفرانس تخار که سخنوری قوی را به

 گرفتم! 
های پر ابهت نصتتتیبم شتتتد که جدا از جنبه« مجید آغا»بعداَ چندین بار دیگر شتتتانس نشتتتستتتتن پای صتتتحبت 

حماسی و انقالبی شخصیت شکوهمند وی، سیمای قدیس عیار فروتن و مهربان را همچو خاطرۀ نجیب و 
 یادگار گذاشت!ارجمند در ذهنم ماندگار و به
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دوش گانی بهبا توافق همه ،هاو اشتتترا  من در بحث رشتتید فرخاری ، بعضتتا  انجنیردروازی

 ،دست توانمندبهیی سازمان، جوان دانشور، اندیشمند و قامهای حرفهچهره ترینتابنا یکی از 

 گذاشته شد.« شفق»دولت حکیم 

  که با باعث و حفیظ ، کستتانیها نیزترنستتل من و شتتاید تا ده ستتال جوانشتتماری از دوستتتان هم

ای: موالنا بحرالدین باعث، دانند که پاتو  ستته تن از رفیقان حرفهمی ،و دولت رابطه داشتتتند

بودند تقریبا  همیشتتته خانۀ کابل در اختفا مییم زمانی که در پنجشتتتیری و دولت حک عبدالحفیظ

جبهۀ »ی طرح مرامطرح زیر نظر بدخشتتتتتتی و همین دوستتتتتتتان تحت نام  دومینبود. من می

با مخفف )ج.د.ت.ر.خ.ا.( با طرح « های افغانستتتتتتتتانای برای رهایی خاقدموکراتیک توده

منزل من  در 1353در پایان ستتتال « رهنمودهای کار در روستتتتا»و « اصتتتول تشتتتکیالتی»

در پایان ماه انجام های بیشتتتر نهایی شتتدند. ستترزنیبا رأی 1354ماه حمل  اواخرتکمیل و تا 

هر سه سند:  ،کسانی که از آغاز در پروسۀ کار سهیم بودند در جاسۀ مشتر د  1354حمل  

 اولین مرحاۀ ،های کار در روستتتتاطرح اصتتتول مرامی، طرح اصتتتول تشتتتکیالتی و رهنمود

پس از تصویب این اسناد  .پشت سر گذاشتندکنندگان جاسه، اشترا با اتفا  آراء را  تصویب

 :کنمترین آنها را ذکر می. در اینجا عمدهاتخاذ گردیدنیز هایی تصمیم

 این استناد با و رهنمودهای محتوابا توجه به اختنا  نظام استتبدادی و پایستی ستردار داؤود،  -

ماه در نظر و عمل  6برای مدت  کاری بااعتمادترین رفیقانو با هم شتتدیدکاری مخفیرعایت 

 ب)تیوری و پراتیک( به آزمون گرفته شوند

و شتتتترایط  های مندرج در طرح اصتتتتول تشتتتتکیالتیمطابق ضتتتتابطهماهه،  6تا پایان میعاد  -

ترین ارگان عالینمایندگان  ،ترین و با اعتمادترین رفقا، از میان شتتتتتتتایستتتتتتتتهمبارزۀ مخفی

 گیری مشخص شوند.تصمیم

با برگزاری ماه در محای تعیین 6در ختم مدت  - نۀ یمخفشتتتتتتتتده  ترین ارگان اجالس عالیا

و  هاکردن تعدیلبا وارد ،و در پرتو آن هاو آزمایش هابا ارزیابی نتایل آزمون یگیرتصتتتتمیم

 نهایی بیابند.، تصویب ی مرامی و تشکیالتیهاالزم، طرح هایتغییر

ها و امکانات ... در روشتتنایی ارزیابی نتایل رهنمود های کار در روستتتا و تشتتخیص پایگاه -

 گردد. مسؤوالنه اتخاذتصامیم بعدی، آغاز اقدامات عمای ها و برداشتن گامچگونگی بارۀ در 

الذکر را اتخاذ کرد و تصتتتامیم فو تصتتتویب را متذکره استتتناد   ای کهجاستتتهکستتتانی در این  

عبارت بودند از: محمدطاهر بدخشتتتتی، موالنا بحرالدین باعث، عبدالحفیظ ، داشتتتتتنداشتتتتترا  

آهنگرپور با نام مستتتعار )عبدهللا(، دولت حکیم شتتفق، انجنیر محمد حستتن، انجنیر عبدالرشتتید 

 هللا کوشانیفرخاری، محبوب

و پیامدها و رخدادهای بعدی بحث جداگانه خواهم  هاها و این تصتتتتتتتمیممن در باب این طرح

دستتتتت آورم که را به ها و استتتتنادطرح آن همۀ های ازو هم در صتتتتددم تا نستتتتخه 18داشتتتتت.

 است. آمده پدیدنیز  هاییامیدواریخوشبختانه 

درواز و دستتتتتتتتگیری موالنا باعث و  1354 جوزایهنگام ماه اما ستتتتتتتوگمندانه حوادث زود

شتتنگان راغ، ستترنوشتتت ستتال در ماه ستترطان همانشتتان در عبدهللا )حفیظ پنجشتتیری( و یاران

 سازمان و سرنوشت فردی و جمعی همۀ ما و شاید کشور را نیز، به گونۀ دیگری رقم زد! 

                                                           

در آخرین نشست مشترکی در رابطه با موالنا باعث که کاندید سفر زودرسی سازمانی به خارج بود،  - 18 
او تنها تا رستا  سفر کند. اما  و،ود نیاید،تصمیم گرفته شد برای آن که مشکل احتمالی برای مسافرتش به

پس از پایان نشست که دوستان پراگنده شدند، دولت حکیم با نگرانی مطابی را به من گفت که تفصیل آن 
 در صحبت اختصاصی پیرامون موضوع، خواهد آمد.
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خاق »کمک هردو جناح یاری و دستگاه استخبارات سردار داؤود را با دستو این حوادث، دم

کاری بستتتتتیار نزدیک با دولت داؤود هم« پولیس ستتتتتیاستتتتتی»ح.د.خ.ا که در نقش « و پرچم

شدۀ قبای، جاداشتند، بر آن واداشت تا برنامۀ استخباراتی را با استفاده از عنصر نفوذی جابه

حوادث بعدی به ستتتتتتوگمندانه ریزی کنند. بار به ستتتتتتازمان ما طرحبرای ضتتتتتتربه زدن مر 

نام محمداستتتماعیل آفرینی جاستتتوس نفوذی بهها با توظیف و نقششتتتدن برنامۀ آنپیاده وفقانهم

 هر تایید زد!اکبر م  

 ستتتازمان انقالبی زحمتکشتتتان افغانستتتتان»بدخشتتتی، « ساااازمان»نخستتتتین نام عانی و رستتتمی 

چند نام که  ستترگذاشتتتن چند طرح مرامی و تشتتکیالتی قبایشتتتا.( استتت که  پس از پ  ا.ز.)س.

بر آن گذاشتتتته در اوضتتتاع و شتتترایط خاص  ،اشتتتاره گردیدها بدانتر پیشنیز جزء آنها بود و 

 نهاییشدۀ تصویب مراحل پیشبینیهای مختاف، کدام به عاتهیچاگرچه  های پیشینطرح شد.

ای از رشتتتتتتتد و بالندگی ستتتتتتتاختار فکری و تشتتتتتتتکیالتی را طی نکردند ولی هرکدام مرحاه

  .از اهمیت ویژه برخوردار استخود در جای دهد و را بازتاب می «سازمان»

 1354ا.( پس از حوادث ستتتترطان )س.ا.ز.« ستتتتازمان انقالبی زحمتکشتتتتان افغانستتتتتان»نام 

های دوستتتتتتتت مربوط در مطبوعاتد برخی ستتتتتتتازماناز بازتاب آن کرد درواز که ایجاب می

گروه ستتتتتتتتم »، «جریان ستتتتتتتتم مای»نند هایی ماکارب رد نام بابخش منطقه، های رهاییجنبش

که از ستتوی محافل حاکمه و یا « ستتازمان طاهر بدخشتتی»و یا « ستتازمان ستتتم مای»، «مای

تن از اعضای رهبری وقت ، جاوگیری شود، به پیشنهاد یک19بودند رقبای سیاسی رایل شده

را  )مطمئنم خودش نیز صتتحت موضتتوع استتتو ستتالم که خوشتتبختانه هنوز زنده )محمدرفیع( 

 اندوستبرخی و  ، دولت حکیمیاد بدخشی با حضورداشت بدخشیکند( در منزل زندهرد نمی

بودن به دلیل کوتاه ،های قبای و جدید پیشنهادیشان بودم، از جمع نامکه من نیز در میان دیگر

های تا مناستتتتبات با ستتتتازمان و تصتتتتویب قرار گرفت پذیرشبودن مفهوم آن مورد و واضتتتتح

 . ها راه باز کنددر مطبوعاتد آن« رایل»های جای ناممین نام برقرار شود و بهدوست با ه

ستتتتی که بنیادگذار آن ستتتتیا «سااااازمان»تنها یک  1357ثور  7کودتای  در آستتتتتانۀستتتتان بدین

سازمان » گونه که پیشتر توضیح داده شدآنآن، بدخشی بود، وجود داشت که نام اهر طمحمد

بود. و یک گروه انشتتتعابی که در گذاشتتتته شتتتده  )س.ا.ز.ا.( «انقالبی زحمتکشتتتان افغانستتتتان

در اثر توطئه و تحقق مرحاۀ نخستتتتت برنامۀ استتتتتخباراتی توستتتتط عمدتا   1356خزان ستتتتال 

نام به و در درون ستتتازمان از بدنۀ آن جدا شتتتده بود که ذکرش رفت،« چهرههزار»عنصتتتر 

  20.فته بودشهرت یا«فرکسیون»

                                                           

آگاهانه بود و  ،«رایل»های ناماز دلچسپی نباشد بدانید که سکوت در برابر آن جا شاید خالیدر این  - 19 
، برای تبایغ و رقیبان فکری و سیاسی بدخشی سایر جو وآن، استفاده از حنجره و ستیژ محافل برتریدلیل 
سی جامعه یعنی موجودیت یکی از پیچیدهشدن مطرح سیا مانۀ پیبه« ستم مای»ترین معضالت اجتماعی و 

بستتتیار وستتتیع بود و طبیعی استتتت که بدخشتتتی و رفقایش چنین امکانی را در اختیار نداشتتتتند. من در برابر 
سن مطابگذارید، این نام نمی« سازمان»یاد بدخشی که چرا برای پرسشم از زنده مستقیم از و گونه را پا

 ام.زبان خودش شنیده
سازمان »نام  به 1357در اواخر ماه جوزای سال این گروه به روایت یکی از اعضای سابق آن  - 20 

الحال به غر  اغوای به روایتی، جاسوس معاوم مسما شده است!« )سفزا( زحمتکشان افغانستان انفدایی
نام  و  سازمان انقالبی زحتکشان افغانستان )س.ا.ز.ا.(گذاری فرکسیونش با الهام از نام جوانان، هنگام نام

تر و با روان را که گویا رادیکال« فداییان»کامۀ « انقالبی»به عو  کامۀ « یرانسازمان فدائیان خاق ا»
 ، آگاهانه برگزیده بود!شتآهنگی بیشتر داهمزمان در آنانقالبی و احساسات توفانی آوان جوانی 
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سیاسی و تشکیالتی میان سازمان فکری و پیوند و وجه مشتر   گونههیچ ،بعداز آن تارین به

ا.( و آن گروه انشعابی وجود نداشته و هر کدام راه خود را رفته و سرنوشت س.ا.ز.بدخشی )

 . بدینگونه:21جداگانۀ خود را داشته است

پس از ا.( )س.ا.ز. زحمتکشتتان افغانستتتانن انقالبی ستتازمابدخشتتی و ستتایر اعضتتای رهبری 

ها ای که بدانزمینهبرداری از دو پیشکه انشعاب به مثابۀ برنامۀ استخباراتی، عمدتا  با بهرهآن

تجربه، در خبر و بیاشتتاره رفت و با ستتوء استتتفاده از احستتاستتات پا  تعدادی از جوانان بی

چه اتفا  درد و دریغ بستتتتیار از آن ها تحمیل گردید، باخورشتتتتیدی بر آن 1356خزان ستتتتال 

به مثابۀ یک ستتازمان مستتتقلد افتاده بود و با قبول آن واقعیت تان، بر آن شتتدند تا س.ا.ز.ا. را 

دشوار در برابر بیداد و مبارزۀ  رای، بتشکیالتیمعین یی و ساختار ، با اصول اندیشهسیاسی

های بایستتتتت بر پیامدها و دشتتتتواریاز نو بستتتتیل و آماده ستتتتازند. اما درنخستتتتت می استتتتتبداد

 ساختاری و روانی ناشی از انشعاب، غابه بیابند.

های اندازی نشتتتتستتتتتخورشتتتتیدی، با راه 1357و اوایل ستتتتال 1356س.ا.ز.ا. تا پایان ستتتتال 

های ناشی از انشعاب توضیحی و اقناعی در مرکز و والیات تقریبا  بر همه پیامدها و ناگواری

کیالتی خویش را مطابق شتترایط مبارزۀ مخفی دوباره احیا و ایجاد چیره شتتد، ستتاختارهای تشتت

 کرد. 

تارین را گیر کرد، همه را غافل 1357ثور  7بار اما  دیری نگذشتتتتتتته بود که کودتای فاجعه

ای خوش بحرانی چنان ژرف و گستتتتتتردهو کشتتتتتور را در کل دستتتتتت رقم زد! یگونۀ دیگربه

 فاجعه هنوز ناپیداست!ساخت که تا هنوز ادامه دارد و پایان 

نشتتتستتتتی به ریاستتتت م.ط. بدخشتتتی و اشتتتترا  بیش از چهل تن از  1357ثور  14به تارین 

و نظامی س.ا.ز.ا. در شهر کابل  ای(ای و غیرحرفه)حرفه اعضای رهبری و کدرهای ماکی

برپا شتتتد تا این رویداد را با پیامدهای احتمالی آن برای کشتتتور، مردم و س.ا.ز.ا. به تحایل و 

ها نیز دقیق بودند. رژیم کودتا فر ها عمیق و بر مبنای آن، پیش. تحایل22ارزیابی بگیرد

رفت. ی فردی پیش میستتتتتتتوی ایجاد یک نظام توتالیتر وابستتتتتتتته و خودکامه و دیکتاتوربه

شتتتتدن کشتتتتور به پیامدهای چنین نظامی کشتتتتتار و وحشتتتتت بود و بربادی وطن و مردمب تبدیل

های ها و قدرتهای روزافزون ابرقدرتهای نیابتی و مداخاهمیدان تجاوز، اشتتتتتتغال و جنگ

 منطقوی.

و و اعالن حاکمیت حزب دمکراتیک خاق افغانستتتتتان  1357ثور  7پس از پیروزی کودتای 

ها، بدخشتتی بنابر شتتناخت قبای برای معرفی اعضتتای رهبری دولت و حکومت از راه رستتانه

تبریکی، به دفتر هر یک از اعضتتتتتای رهبری حزب، دولت و اعضتتتتتای کابینه که از ستتتتتابق 

شتتتناخت، رفت و تنها ببر  کارمل را استتتتثنا قرار داد و نه آن زمان و نه پس از تقررش می

 ه، به تبریکی و مالقات وی رفت! به حیث رییس تألیف و ترجم

                                                           

از آن  های منفرد آن که با زذشدددت زمان، تعدادیمد نظر استتتت نه چهره« گروه انشتتتعابی»اینجا فقط  - 21 
 گروه فاصاه گرفته و به س.ا.ز.ا. پیوسته اند.

کمیستتیون تدار  برگزاری از ستتی و پنجمین ستتالگرد شتتهادت محمد »من در پاستتن به پرستتش دوم  - 22 

های آن، در (، در مورد این نشتتتستتتت و فیصتتتاه2014)دستتتامبر  در شتتتهر تورنتوی کانادا« طاهر بدخشتتتی

خواهند ام. کستتانی که میتر حرف زدهشتتهر دویستتبور  آلمان بیششتتاه خان در کریماستتتاد میرمصتتاحبه با 

توانند به آن مصتتاحبه ، می«گفتمان»و یا « زمینخراستتان»های با مراجعه به آرشتتیف ستتایت تر بدانندبیش

 نگاه کنند.
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سه هفته بعد حفیظاهلل امین، بدخشی را به هم سه دو  کاری با دولت دعوت کرد که بدخشی از 

وظیفۀ پیشتتتتنهادی وی، اندکی پیش از انقضتتتتای مدت ضتتتترب االجل، پ ستتتتت ریاستتتتت تألیف و 

 .23ترجمه در وزارت تعایم و تربیه را پذیرفت

و  دوش گرفت، چگونگی ستترنوشتتتتألیف و ترجمه را بهپس از آنکه بدخشتتی وظیفۀ ریاستتت 

هللا امین پس از کودتای ثور، آیندۀ ستتتتتتتازمان با وی مطرح گردید. بدخشتتتتتتتی گفت که حفیظ

سیاسی را تحمل نمیموجود سازمان  کند و از تبریک گفتن ظاهر افق به نمایندگی از یت هیچ 

ستتتازمانش، جمعیت انقالبی زحمتکشتتتان افغانستتتتان )جازا( به مناستتتبت پیروزی کودتای ثور، 

روایت کرد که امین را برآَشفته ساخته بود. امین به افق ه شدار داده بود که انقالب پیروز شده 

  نیست! نیازی ...« انقالبی جمعیت»است دیگر به 

تأکید داشتتتیم و مصتترانه )س.ا.ز.ا.( اما ما اعضتتای کمیتۀ رهبری س.ا.ز.ا. بر حفظ ستتازمان 

 طابیدیم!توافق بدخشی را می

گرفتنش از ستتازمان، هیچ زمان با رئیس شتتدن و مصتتروفیت دولتی بدخشتتی و عمال  فاصتتاههم

 توانست به تنهایی جای خالی او را پ ر کند. عضو رهبری نمی

شنهاد کردم برای پ ردر نخستین اجال کردن این س کمیتۀ رهبری بدون حضور بدخشی، من پی

 3خالی رهبری باید نهادی به نام بوروی ستتتتتتیاستتتتتتی به مثابۀ ارگان دایما  فعال، متشتتتتتتکل از 

عضتتتو، با انتخاب از بین اعضتتتای کمیتۀ رهبری ایجاد شتتتود که خوشتتتبختانه مورد توافق همه 

 گرفت.  اعضای جاسه قرار

ست که در منزل من واقع مکروریون اول برپا شده بود این اعضای کمیته رهبری در این نش

محمد حکیم، انجنیر محمدحستتتتن دروازی، یادان: دولتوقت س.ا.ز.ا. حضتتتتور داشتتتتتند: زنده

بشتتتیر هایی که هنوز زنده اند: محمدبخش فاک. آنرشتتتید فرخاری و استتتتاد محمدانجنیر محمد

هللا کوشتتتتتتانی. شتتتتتتاید همۀ رفیقان کم و بیش رفیع و محبوبدبغالنی، ظهورهللا ظهوری، محم

دادم و شایستگی عضویت این نهاد نو را داشتند اما من به دالیای سه تن را بیشتر ترجیح می

 پیشنهاد کردم: دولت محمد حکیم، ظهورهللا ظهوری و محمدرفیع. 

شنهاد من توافقبا اطمینان می کردند، اگر دولت حکیم می توانم گفت که همه دوستان به این پی

کرد. هنگامی من کشتتید و با یکدندگی بستتیار مرا به جای خود معرفی نمیپای خودرا پس نمی

کف و از شتتاذترین یی و جان بهنیز اصتترار ورزیدم که تو )دولت حکیم( به حیث رفیق حرفه

نپذیرفت و  تری،های وطن، هزار بار نستتبت به من برای قبول این مستتؤولیت شتتایستتتهاستتتعداد

دانی که اگر خود را شناسی و میای که داشت گفت، مرا میبا خندۀ خاص و شیوۀ گفتار ویژه

دادم. او با روح بزر  و فروتنی دانستتتتتم برایت شتتتتانس نمیدَم نستتتتبت به تو ارجح میهمین 

کرد. پافشتتتاری زیاد من ستتتودی نداشتتتت و دوستتتتان دیگر نیز نوازی میکه داشتتتت ذره طبیعی

 ر ازآن را بیهوده یافتند. بیشت

بدین ترتیب برای نخستتتین بار در تارین س.ا.ز.ا. این ستته تن از ستتوی کمیتۀ رهبری وقت به 

هللا رفیع و محبوبتخاب شتتتتدند: ظهورهللا ظهوری، محمدحیث اعضتتتتای بوروی ستتتتیاستتتتی ان

 کوشانی. 

 ک نفر را بهستتتپس دوستتتتان کمیتۀ رهبری برای این که از بین این ستتته تن در غیاب شتتتان ی

کردند تا خواهش «بوروی ستتیاستتی»برگزینند، از اعضتتای  24«منشتتی بوروی ستتیاستتی»حیث 

 کنند.  اتا  جاسه را تر 

                                                           

 نگاه کنید. 22به پاورقی شماره  - 23 
هنوز بر محور شخصیت و رهبری بدخشی ها سوء تعبیر و مغالطه نشودب تا آن زمان که همه فعالیت - 24 

جریان داشت، اصطالحات تشکیالتی دیگری در سازمان ما معمول بود مانند: کمیتۀ رهبری، کمیتۀ والیتی 
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بشیر بغالنی فیصاۀ کمیتۀ رهبری کردند و محمدپس از گزینش، دوباره ما را به جاسه دعوت

آن از بدخشان است،  ابالغ کرد: چون از سه عضو بوروی سیاسی دو تن مضمونین ارا با 

رفیع به حیث مصتتاحت و تصتتمیم ما براین شتتد که منشتتی آن از بدخشتتان نباشتتد. بنابرین محمد

 . 25منشی بوروی سیاسی تعیین گردید

ناپذیر زمان جبرانبه این ترتیب با محروم شتتدن از رهبرید مستتتقیمد بدخشتتی که در واقع در آن

 د نهاد جدید قسما  جبران کنیم.بود، گویا خواستیم خالی حضور او را با ایجا

ها در برابر بدخشتتی، واکنش پس از پذیرش پ ستتت ریاستتت در وزارت تعایم و تربیه از ستتوی

 گیری مشخص شده بود. طور کای سه موضعوی در کمیتۀ رهبری س.ا.ز.ا. متفاوت بود و به

را مطرح  ساخت و اخراجش از سازمانکسی با برخورد احساساتی او را به خیانت متهم می

های او کرد. شتتتماری دوام مبارزه را بدون او و یا کم از کم بدون برخورداری از مشتتتورهمی

 شان با همه تردید و تشویش، همسویی با او بود. دانستند و تمایل نه چندان پنهانناممکن می

تعدادی دیگر که دشتتتواری وضتتتع را در کل و دشتتتواری وضتتتع خاص بدخشتتتی را نیز در  

دانستتتند که یگانه شتترط و ضتتامن تداوم راه برگزیده، حفظ و بقای ستتازمانی را میکردند، می

بار سنگینی از پیکار دشوار و جانبازی و ایثار در راه آزادی، بدخشی بنیاد گذاشته بود و کوله

به دوش کشتتتیده بود و به باوغ، انستتتجام و پختگی نستتتبی فکری، را  ...خواهی آگاهی وعدالت

 نیز رسیده بود.  سیاسی و تشکیالتی

جایگاه بدخشی در سازمان، دارای اهمیت ویژه و استثنایی بود، این عده  و از آنجا که نقش و

 خواستتتتندگیری از جانب او را کامال  از دستتتت نداده بودند ولی میهنوز امید به تغییر موضتتتع

ی و شود برخورد با وی اصولشدن پیشنهادهای مشخصی که به وی ارائه میدر صورت رد

 با رعایت موازین تشکیالتی همراه باشد.

های بحثوهم کمیتۀ رهبری بعضا  بااشترا  تعدادی از کدرها، پس از شوردر چند نشست پی

گیری و موقف جدیدش، دو موضتتتع و گرایش نخستتتتین مردود داغ در بارۀ بدخشتتتی و موضتتتع

 را تأئید کردند. نجام آنتدریل نزدیک شده و سرادانسته شد و تقریبا  همه به موضع سوم به

من  دولت حکیم و تصمیم کمیتۀ رهبری بر آن شد تا موضوع با بدخشی در میان گذاشته شود.

ها آماده و پیشتتنهادهای احتمالی با امکان تعدیل آن هابرای انجام این کار گمارده شتتدیم. فیصتتاه

ها به تعدیل آن ای از رابطه، صتتالحیتشتتدند و در صتتورت جاب توافق بدخشتتی به حفظ گونه

به ما وظیفۀ بستتتیار ستتتنگین دیگری نیز ستتتپرده شتتتد تا در  ما دو تن، تفوی  گردید. همزمان

ها، فیصتتتاۀ نهایی کمیتۀ رهبری را برایش پیشتتتنهاد ی آنصتتتورت عدم توافق بدخشتتتی با همه

 ابالغ کنیم!

یون اول مکرور 18یاد بدخشتتتتتتتی واقع در بال  یاد دولت حکیم و من به منزل جاودانزنده

 اش با هم نشستیم و موضوع را مطرح کردیم. رفتیم. در کتابخانه

تان را از ما دریغ هایکنیم. فقط مشورهبرایش گفتیم ما سازمان را به هر قیمتی باشد نگاه می

هللا امین و ویژه حفیظندارید. رابط را خود شتتما تعیین کنید. بدخشتتی از عدم تحمل ح.د.خ.ا. به

                                                           

...، منشی کمیتۀ والیتی ... کمیتۀ اجرائیه ...، کمیتۀ پوهنتون، منشی کمیتۀ پوهنتون، کمیتۀ رهبری شاهین، 
ها... اما هنوز مصطاحات بوروی سیاسی، کمیته .. و انواع کمیسیونکمیتۀ شهر ...، منشی کمیتۀ شهر .

 مرکزی، منشی اول ...  رایل نشده بود.
 
یاد بدخشی مواجه شده بودب بغالنی پس از چند روز بعد، محمد بشیر بغالنی برحسب تصادف با زنده - 25 

داشتتت که من نیز شتتنوندۀ آن بودمب در پیوند با آن، از زبان وی روایتی  خبرشتتدن بدخشتتی از این تصتتمیم و
سته نیست شاید بغالنی اما بازگو کردنش از زبان من شای شانۀ سیاسی نگاه دورچون روزی آن را هم.  اندی

  بدخشی بازگویی بکند یا نکند!
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وحشتتتتتتتتنا  این کار برای ستتتتتتتازمان صتتتتتتتحبت کرد که دقیق بود و ما نیز عواقب وخیم و 

آمدهای بستتتیار ناگوار برای ستتتازمان بیش از همه بیمنا  ویژه بدخشتتتی از پیدانستتتتیم. بهمی

 بود! 

جزئیات باشتتد به وقت دیگر. ستتوگمندانه با همه استتتدالل و انعطاف و التماس نتیجه منفی بود. 

ری س.ا.ز.ا. جز اجرای دستتتتتتتتور اکید کمیتۀ رهبری و ابالغ و ما دوتن ستتتتتتتفیران کمیتۀ رهب

ماهۀ عضتتویتش از ستتازمانی که  6یاد بدخشتتی، مبنی بر تعایق فیصتتاۀ نهایی آن برای جاودان

 خود ایجادش کرده و رهبرش بود، گزیر و گریزی نداشتیم! 

اه رهایی از اش، رکه من و دولت حکیم باور نزدیک به یقین داشتتتتیم که راه برگزیدهدر حالی

کردیم که کاشتتتتکی شتتتتانستتتتی کار ح.د.خ.ا. نیستتتتت، اما از تۀ دل آرزو میدام دژخیمان جنایت

با صراحت و صمیمیت دردآلود با  ،کرانبرای نجاتش باشد! و این باور و امید را با اندوه بی

با « صتتتغیرمان نستتتازید!»چندان امیدوارد خودش نیز در میان گذاشتتتتیم و با بیان آرزومندی نه

 حافظی کردیم! بار خدابغ  در گاو و با دل پر از غم و حسرت و چشمان اشک

یاد محمد طاهر بدخشتتی برای کمیتۀ ستتازمانی با جاودان« رستتمی»گزارش این آخرین دیدار 

زده و اندوهگین مان در فضتتای بهتبار بود و همۀرهبری س.ا.ز.ا. نیز بستتیار دردآور و غم

 کردیم.احساس می« یتیم»خود را  و در سکوت سنگین و سهمگین

 گاهیمانده و استتتبدادزده، خم و پیچ بستتیار و آری، راه مبارزه در جوامعی از هر لحاظ عقب

 دارد!  ئیناشونده پیشبینیناشناخته و 

************* 

نام محمداسماعیل اکبر بخش دوم سناریوی عنصر هزار چهرۀ استخباراتی به« قیام مساحانۀ»

ای بود که به اندازۀ خود کودتای ثور س.ا.ز.ا. را غافاگیر کرد. جاستتتوس ریزی شتتتدهبرنامه 

خبر ستتتوء بدستتتگال از نام موالنا بحرالدین باعث و از شتتتور و احستتتاستتتات انقالبی جوانان بی

جای آدرس پیشتتاپیش تأکید کرد که به ،استتتفاده کرده بودب ولی برای دستتتگیرشتتوندگان احتمالی

اش، آن را عوضتتتتتتی دهند: آدرس بدخشتتتتتتی و ا پروژۀ استتتتتتتخباراتیاصتتتتتتای که خودش بود ب

 سازمانش را! 

یافتگان دادن همه پرورشاستتتتخباراتی، زیرضتتتربه قرار« عنصتتتر هزار چهرۀ»چون وظیفۀ 

کرد که در کدام صف قرار دارند. او باید وظیفۀ مکتب فکری بدخشی بودب برای او فرقی نمی

 اد که داد! دخاینانۀ خود را موفقانه انجام می

برای رهروان، پروردگان و هواداران خط فکری بدخشتتتتتتتی بستتتتتتتیار « قیام»آمدهای این پی

 آفرین بود. بار، هولنا  و مر خون

شتتتتمول بدخشتتتتی، دولت حکیم، درصتتتتد اعضتتتتای رهبری و کدرهای س.ا.ز.ا. به 90بیش از 

محمدشتتتاه ... به همین های ارشتتتد مانند موالداد، انجنیر حستتتن، انجنیر رشتتتید فرخاری، و کدر

جوخۀ مر  سپرده شدند. موالنا بحرالدین باعث و حفیظ بهانه دستگیر، زندانی، شکنجه و به

پنجشتتیری از اعضتتای ارشتتد رهبری س.ا.ز.ا. و ربانی، نعمت هللا، امین الدین، عبداالول، ... 

ر آتش خیانت ، نیز در واقع د26که از کدرهای برجستۀ سازمان و زندانیان دوران داؤود بودند

 سوختند.  « جاسوس هزار چهره»همین 

                                                           

سیاسی و زندانیان  سازمانشان همه اعضای یک موالنا بحرالدین باعث، حفیظ آهنگرپور و همراهان - 26 
های آن رژیم به مدت« مر م  اختصددداصدددی نظامی»سدددیاسدددی دوران ،مهوری داوود بودند که از طرم 
که منجر به ستترنگونی رژیم داوود گردید،  1357ثور  7مختاف حبس محکوم شتتده بودند. پس از کودتای 

تنها رها نشتتتدند که الماای نهبین شتتتدۀها خالف تمام موازین پذیرفتهشتتتدند. آنباید بیدرنگ از زندان رها می
با گذشتتتتتتتتت چند ماه دیگر حفیظ باعث را ... و  آهنگرپور  رژیم جنایتکار ح.د.خ.ا. چند ماه بعد موالنا 
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تعداد صتتتتدها کدر برجستتتتته نظامی و ماکی و هزاران عضتتتتو و هواخواه این راه، قربانی  به

 27شده اند. الحالمعاومتوطئۀ این جاسوس 

ناپذیر بود. که، این هزینه و تافات انستتانی برای س.ا.ز.ا. بستتیار ستتنگین و جبرانبا وجود آن

هایی که برایش مانده بود، در درون و بیرون زندان به س.ا.ز.ا. تسایم نشد. با آخرین نفساما 

 زندگی دشوار خویش ادامه داد.

سته و رسالت مبارزهدر همین شای ست به ایفای نقش  عده رفیقان جویانه و افتخارآمیز آنجا بای

ه و رستتم مبارزه، در تأمین بختانه هنوز زندانی نشتتده بودند، در ادامۀ راو عزیزانی که خوش

ستتتتازی مستتتتاعدت به ها و شتتتتهیدان، در فراهمهای آنارتباط با زندانیان و باخبری از خانواده

نوع تالش های نیازمند، اشتتاره کرد که در آن شتترایط تستتاط اختنا  فاشتتیستتتی، از هیچخانواده

 انسانی و سازمانی دریغ نکردند. 

ابرار، استتتتتاد  محمدبقایی، انجنیر امیرمحمدت: جنرالهاستتتتهای تعدادی ازین دوستتتتتان ایننام

محمود، یاد حبیب جان جرمی، انجنیر ستتتاطانرستتتتاقی، زندهستتتیحون، محمدحستتتنالدینستتتیف

الدین استتتتتاد شتتتتجاعانجنیر محمد رضتتتتا خاشتتتتی، مستتتتعودخان یفتای، استتتتتاد فخرالدین خان، 

زبیدهللا خان، استتتتاد عبدالحمید خان، قیوم یاد استتتتاد شتتتاه خان، زندهکریماستتتتاد میرخراستتتانی، 

 ... ، استاد عبدالمجید خانعطاباری خاناستاد یاد استاد شاکر خان، جان، زنده

خورشتتیدی برای جاوگیری از ستتقوط رژیم وابستتته، اتحادشتتوروی به  1358جدی  6تارین به

 را اشغال نمود. خا  افغانستان تجاوز نظامی کرد و آن

                                                           

کردن مدت محکومیت خویش )عبدهللا( را با بقیۀ همراهانش که محبوستتتتین دوران داوود و در حال ستتتتپری
. ارتکاب این جنایت و هزاران جنایت شبیه آن توسط رژیم چرخی بودند، به جوخۀ اعدام سپرددر زندان پل

آید. از زبان شمار میبه« جنایت عایه بشریت»الماای حزب دموکراتیک خاق افغانستان، مطابق قوانین بین
یاد بدخشی که تا قبل از محبوسیتد خودش، سخت در تالش آزادی این زندانیان سیاسی بود، با نقل قول زنده

یر پنجشیری عضو بیروی سیاسی ح.د.خ.ا. و وزیر تعایم و تربیۀ وقت، شنیدم شخصی به نام دستگاز غالم
اقبال وزیری )اصتتتال  پاکستتتتانی و فارغ لیستتتۀ خوشتتتحال خان کابل بود و مانند امروز و دیروز، از ستتتهمیۀ 

انشتتگاه های تحصتتیای جوانان افغانستتتان در خارج استتتفاده کرده بودب من او را هنگام تحصتتیل در دبورس
شناختم!( که پس از کودتای ثور رئیس عمومی سیاسی وزارت دفاع افغانستان دولتی مسکو از نزدیک می

را رها نکند! « های بستتتتتتتیار خطرنا این ستتتتتتتتمی»مقرر شتتتتتتتده بود، ذهنیت امین را تغییر داده بود که 
ین زندانیان ستتیاستتی، در پیوند با ا« ظهور و زوال حاکمیت ح.د.خ.ا.»دستتتگیر پنجشتتیری در کتابش غالم

 روایتی دیگری داردب از نقش اقبال وزیری در این رابطه تذکری نداده است!
 
زند، با توجه به شرایط و شیوۀ مبارزۀ مخفی که ارقام و فهرست این قربانیان که سر به هزاران می - 27 

عمیقا  محای و فقدان توان نام همه اعضا را در لست و فهرست واحدی شامل کرد و بنابر خصوصیات نمی

آمار رستتتتمی زندانیان و قربانیان، باید با استتتتتمداد و کستتتتب معاومات از بازماندگان، دوستتتتتان، همکاران، 

ها و هر امکان دیگر همواره درج و یادداشت والیتیها، همشهریها، همروستاییها، همگذریها، همهمسایه

گناه این ستتتتترزمین که بدون محاکمه به دستتتتتت ردمان بیها و همه مشتتتتتود تا هم یاد و خاطرۀ مظاومیت آن

دژخیمان رژیم خونخوار وقت نابود شتتده اند، به فراموشتتی ستتپرده نشتتود و هم روزی با برپایی یک دولت 

«  کاراناستخوان قاتاین و جنایت»مای و مردمی که در تارین افغانستان تا کنون هرگز وجود نداشته است، 

ز محاکمه و محکوم نفرین ابدی مردم و تارین این وطن گردد. تمام ساختارهای ها نیفاشیست و سادیست آن

 گاه نباید از این امر خطیر انسانی و مای غافل بمانند.حزبی چنان که بارها تأکید شده، هیچ

و قوانین « منطق»شتتترکت ورزیده اند، با توجه به « قیام»هایی که در ها و ماکیهای نظامیفهرستتتت نام

استتتتخباراتی « عنصتتتر هزار چهرۀ»گری ها نیز قربانی فریب و حیاهد جداگانه ترتیب شتتتود. آنجنگ، بای

 .باشندگان مکتب فکری بدخشی میها نیز شهیدان و جانباختهشده اندب و آن
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شده بود. ارباب خارجی و همدستان داخای معدومش برای اربابش سپریتارین مصرف امین 

  28پالکی رقیب وی، ببر  کارمل را به جایش نشاندند.کردندب هم

************* 

امین، شتماری از اعضتای رهبری و کدرهای برجستتۀ ستازمان شتانس هللا حفیظپس از ستقوط 

چرخی جان تن از زندان پل 4س.ا.ز.ا.، زندگی دوباره یافتند. از اعضتتتتتتتای ستتتتتتتابق رهبری 

از  1358جدی  16، در «عفو عمومی»ستتتتتتتالمت بردند. این چهار تن که پس از اعالن به

یاد محمد بخش فاک زندان رها شتتتتدند، عبارت بودند از: محمد رفیع، ظهورهللا ظهوری، زنده

ثور به  7ای هللا کوشتتتتانی. یک تن دیگر از اعضتتتتای رهبری که مدتی پس از کودتو محبوب

، به وطن بازگشت« امین»تاجیکستان سفر کرده بود و یک ونیم ـتتتـتتت دو ماه بعد از سرنگونی 

هللا رستتتتاقی که پس از تحمل تافات ستتتنگین در یاد خایلچنان زندهمحمد بشتتتیر بغالنی بود. هم

ستاد عهده گرفته بود. تری را بهها سهم بیشتر و نقش فعالرهبری، عمال  در قبول مسؤولیت ا

کاری و اعتماد بوده است، کسوتانی که همیشه الگوی صداقت، راستجمشید خاوری از پیش

از آغاز مرحاۀ احیاء و بازستتتازی ستتتازمان پس از رهایی از زندان، الی پایان فعالیت قانونی 

های تفتیش و کنترول های رهبری و ریاستتتتتتت کمیستتتتتتیونس.ا.ز.ا. پیهم به عضتتتتتتویت ارگان

 مرکزی برگزیده شده است.   )نظارت و بررسی(

چرخی جان های والیتی خوشبختانه شماری از زندان پلاز کدرهای برجسته و رهبری کمیته

های رهبری مرکزی، والیتی های سنگینی را در ارگانزودی مسؤولیتدر بردند که بهسالم به

که « نپهاوا»هور به مشتتت« قیام»الدین دوش گرفتند. از آن جماه اند: قیامو محای س.ا.ز.ا. به

و  ثمرۀ نقش استتتتثنایی ،بزرگترین تشتتتکیالت والیتی س.ا.ز.ا. در بدخشتتتان احیاء و بازستتتازی

ناپذیر دیگر اعضتتتتای باافتخار کمیتۀ دریغ و خستتتتتگیهای شتتتتباروزی او و زحمات بیتالش

یاد استتتتاد فرزانه و شتتتاعر نامدار و مبارز ستتتنگردار ستتتید شتتتربت والیتی ستتتازمان مانند زنده

استتتتتاد یاد نورعای خان، زنده ،شتتتتاه جانیاد زندهشتتتتریف خان، استتتتتاد محمد یاد زندهباقری، 

 ستتایم استتتادجان،  استتتاد داؤود می باشتتدب... دار(عبدالغفور خان )مشتتهور به عالقه مجیدخان،

حمد یاد محمداکرم خان پیاوت، معای شتتاه خان، زندهعینخان، استتتاد  فیروز خان، استتتاد ستتید

دیگر ... که هر کدام در مرحاۀ احیا و بازسازی س.ا.ز.ا. و قبول  کاظم خان پیاوت، و شمار

سازمان نقشمسؤولیت شکیالت  سطوح مختاف ت سیار های ها در  شته ب سازنده و ارجمندی دا

 اند.

 1358جدی  16از رهایی در عفو عمومی  چنان محصتتل جوان به نام خواجه الف که پسهم

چرخی و شتتمولیت مجدد و ادامۀ تحصتتیل در دانشتتگاه کابل دوباره زندانی گردید از محبس پل

                                                           

مقدرات حاکمیت در جغرافیای دیروز ما از شاه شجاع و در جغرافیای سیاسی موجود ما از  - 28 
دیگر در زمان دیگر و « پرسوناژ»با « سناریو»کنون، چنین رقم خورده است. این امیرعبدالرحمان تا 

نشاندگان انگریزی و توسط ارباب دیگر بعضا  به شکل بسیار مشابه و مضحکی تکرار شده است. از دست
معیوب( که بگذریم نمونۀ برجسته و انکارناپذیر « امیرالمومنین»روسی و پاکستانی )پشاور، راولپندی و 

 کهپس از آن حامد کرزینشاندن حامد کرزی و اشرف غنی است. قدرتکرسیو امریکایی آن، به« مدرن»
آور با آن عکس تاریخی شرم ،پسر(شده، توسط تیم ارباب پیشین کاخ سفید )بوش با یک پروژۀ دقیق طراحی
)اوباما( شاید به « دکاخ سفی» کنونیشد و ارباب  نصباش به کرسی قدرت ییدر حاقۀ محفاظین امریکا

...، خود وی و دم و دستگاه فاسدش شماربی هایع رضگیها و بیکفایتیدالری و بی مایارد یهادلیل دزدی
نشان داد و بقایش در قدرت را تضمین نکرد، از « کم مهری» اوظاهرا  نسبت به  ،تناسب ارباب پیشینبه

تاکنون کم نیاورده است!  حال کشوراما زیانبار به آورخندهپ ر از مضحکه و « مای»ظاهر بهاکت و اداهای 
کشاندن انتخابات ریاست جمهوری و خیانت در یک پروسۀ مای با مهندسی و مدیریت رسواییپس از به

« انتصاب»و درامۀ مفتضح « حکومت وحدت مای»چگونگی ایجاد اش، حامد کرزی و کمیسیون انتخاباتی
در پردۀ  درد و انزجارهمه با  ،توسط جان کری وزیر خارجۀ امریکا را «هرئیس اجرائی»رئیس جمهور و 

 !مان را نیز احساس نمودیمسردید عر  شرم بر جبینو همزمان،  تماشا کردیم هاتاویزیون
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حیث ستتمبولی از تنها ستتنگر رها نکرد، باکه بهها را متحمل شتتدب نهترین شتتکنجهو وحشتتیانه

شهامت و پایه ستعداد سرشار و صداقت،  شتداری، با برخورداری از ا ناپذیر گیکار خستهپ

 های رهبری س.ا.ز.ا. از راه انتخابات دموکراتیک، برگزیده شد.به زودی در سطوح ارگان

کوتاهد سخن آنکه، آغاز مرحاۀ احیاء و بازسازی س.ا.ز ا. با زندگی دوباره و رهایی شماری 

 ها، با شور و هیجان و تحر  زیاد همراه بود. از اعضای س.ا.ز.ا. از زندان

چند تن از اعضتتتتتای رهبری پیشتتتتتین و کدرهای برجستتتتتتۀ س.ا.ز.ا. پس از رهایی از زندان، 

هم از اعتماد برخوردار  هرچند خود را در معر  داوری مجدد دوستتتتتتان قرار دادند اما باز

شد. دید و وادیدها بودند. ساختارهای تشکیالتی در مرکز و والیات و محالت احیا و ایجاد می

 شد. روز افزون بود. روز تا روز بر حجم کارها افزوده می هاو پرسش و پاسن

رستتیده بود، هم از تن  5بشتتیر بغالنی به وطن به بقایای رهبری پیشتتین که با بازگشتتت محمد

های کاری و رستتتتتتتیدگی الزم به حجم رو به افزایش نظر ستتتتتتتاختاری و هم از نگاه توانمندی

 همه نیازها پاسخگو باشد. توانست به های مختاف، نمیکارها در استقامت

زنی و مشتتوره با کدرها و فعالین برجستتتۀ س.ا.ز.ا. که ستتنگینی در آن شتترایط به جز از رأی

دوش داشتند و درنظرگرفتن مطالبات روزافزون کار و بار اصای احیا و بازسازی را عمال  به

و حجم رو ها، مبنی بر تأستتتیس و ایجاد نهادهای مورد ضتتترورت، متناستتتب با گستتتتردگی آن

 های کاری، راه اصولی دیگری وجود نداشت. ها و استقامتافزایش عرصهبه

توسعه یابدب و در اجالس  ها این شد که بقایای کمیتۀ رهبری سابقزنیها و رأینتیجۀ مشوره

گام و شایستۀ ماکی و نظامی س.ا.ز.ا. اعضای وسیع کدرها و فعالین، از میان کدرهای پیش

عضتتتویت آن برگزیده شتتتوند. فیصتتتاۀ کمیتۀ تعداد مورد توافق، بهیری مخفی، بهگجدید با رأی

 رهبری در این رابطه صرف با یک رأی مخالف و بقیه همه رأی موافق اتخاذ گردید.

 15عضتتو ستتابق به  5شتتمول تعداد اعضتتای کمیتۀ رهبری به 1359گونه در اوایل ستتال بدین

ها، نام آن به البدل انتخاب شتتتدند و با این گزینشتن دیگر به عضتتتویت عای 15تن رستتتید. و 

 کمیته مرکزی س.ا.ز.ا. تغییر یافت. 

البدل آن که در نخستتتین اجالس مشتتتر  کمیته مرکزی )با ستتهمگیری اعضتتای اصتتای و عای

«  منشتتی اول»گیری ستتری و مستتتقیم برای نخستتتین بار نامیده شتتد( از طریق رأی« پاینوم»

نتخاب گردید. ستتوگمندانه بار ستتنگین این اعتماد و مستتؤولیت بزر  کمیته مرکزی س.ا.ز.ا. ا

 29های ناتوان من گذاشته شد.به شانه

                                                           

 فرهنگ»گویم، شتتتتتاید برای خواننده دشتتتتتوار باشتتتتتد و با ستتتتتنت و اکنون میهم هچآنبه باور کردن  - 29 
سطح نازل رشد اقتصادی و  و و بسیاری از کشورهای سطح پایین سواد و فرهنگدر کشور ما « سیاسی

 گویم. خوانی نداشته باشدب اما من راست میاجتماعی و سیاسی هم
ام و مبارزه در برابر عوامل فقر و جهل، بیداد و استتتتبداد را آوردهاز هنگامی که به ستتتیاستتتت آگاهانه رو 

سان شرایط بهام و برای طرد آن عوامل و فراهمیک وظیفه و مسؤولیت پذیرفته ب سان در سازی  ستی ان زی
ابزار  همچونفرودستتتت جامعه به ویژه، به ستتتازمان ستتتیاستتتی و حزب نیز  و کل و انستتتان محروم، مظاوم

گاه در این فکر امب هرگز و هیچنگاه کردهاز راه روشتتنگری و ستتازماندهی دستتتیابی به آن اهداف انستتانی 
منشتتتتی »کجای کار و کدام موقف ستتتتازمانی و حزبی قرار دارم. برایم مهم نبوده استتتتت که  ام که درنبوده
 چه بیش از همه برایم اهمیت داشته است، تعهد و عضویت آگاهانهزیرا آن یا یک عضو عادی! باشم« اول

، آزادی و عدالتخاطر چون سخت باورمندم که مبارزه کردن بهباشدب به یک حزب و سازمان سیاسی می
طابی و امتیازخواهی فردیب وظیفه است نه موقف عدالتی،بی رهایی انسان از اسارت انواع ستم وخاطر به

شد و به خرد جمعی تکیه کندکار و صاد  راستعضو حزب و سازمان سیاسی و نیز باور دارم اگر  ، با
قایل  شبرای استتتدرخورش های آن جامعه به صتتورت نستتبی با توجه به واقعیتکم و بیش جایگاهی را که 

انجام کم و بیش کردم در توانم استتتت، را که فکر می هکه بودم فقط آنچ ستتتازمانی شتتتوند! در هر موقفمی
ی یپنداشتتتتتتم، از بیانش باکی نداشتتتتتتم. از هرکستتتتتی، عالم و عامی چیزهادادم. حرفی را که درستتتتتت میمی
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باید با دو گرایش  زمانس.ا.ز.ا. از هنگامی که به احیا و بازسازی خویش آغاز کرده بود، هم

کرد. این دو گرایش عبارت ناستتتتالم و انحرافی در درون ستتتتازمان نیز دستتتتت و پنجه نرم می

 «.گرانهانحالل»و گرایش « طابانهتسایم»بودند از: گرایش 

های مختافی را در ستتتتتطح ستتتتتت هر رویداد و حادثۀ بزر  در مقیاس کشتتتتتور، واکنشبدیهی

سازمان سی و اجتماعی ... و حتا افراد عادی جامعه پدید میجامعه، احزاب و  سیا آورد. های 

بسته در حزب دموکراتیک خاق افغانستان تجاوز ارتش سرخ به افغانستان و تغییر رهبری وا

 ای بود.)ح.د.خ.ا.( نیز چنین حادثه

مخواه باالی س.ا.ز.ا.، متحدین و هواداران آن نیز تاثیرات متفاوتی این وضتتتتتتعیت جدید خواه

 بود.آمدن دو گرایش فو  نیز از نتایل آنگذاشت که پدیدجا میرا به

ان جنبش مقاومت خودجوش و مجاهدت مردم کشور با تجاوز نظامی اتحاد شوروی به افغانست

 یافت. تر و سراسری میروز تا روز وسعت و پهنای بیشتر و خصات مای گسترده

غرب با رهبری امریکا بهترین فرصتتت را به دستتت آورد تا از ایدیالوژی استتالم ستتیاستتی در 

الی و نماید و با حمایت مبه مثابۀ ابزار نیرومند استتتتفاده « کمونیستتتتی»برابر ایدیالوژی گویا 

های استتتالمی، در برابر نفوذ اندیشتتتۀ مای و رشتتتد و تستتتایحاتی و تبایغاتی از احزاب و تنظیم

بخش رستتتوخ نیروهای مای در درون جنبش مقاومت خودانگیختۀ مردمی که مضتتتمون رهایی

 داشت، از همان آغاز برای بیمه کردن تجاوز آیندۀ خودش سد و مانع ایجاد کند.

.ا. که از یک سو خطرات استفادۀ ابزاری و سیاسی از دین برایش قابل پیشبینی بود و س.ا.ز

بخش از ستتتتتویی مضتتتتتمون جنبش مقاومت در برابر تجاوز نظامی اتحاد شتتتتتوروی را آزادی

دانستتتت با همه خالی بودن دستتتت، به این نتیجه رستتتید تا در برابر غصتتتب رهبری جنبش می

بایستتت با دو گرایش ، بایستتتدب اما در آغاز مییدین انکارکاستتبتوستتط نیروهای ارتجاعی و 

ها اشتتاره شتتد و با گذشتتت گرانۀ( درون ستتازمانی که قبال  بدانطابانه و انحاللانحرافی )تستتایم

 داد، حسابش را روشن سازد.بیشتری از خود تبارز می عالیمهر روز 

                                                           

شان را نپسندیدم با استدالل و صراحت حرف آموختم. به سخن دیگران با حرمت و دقت گوش دادم و یا اگر
  نویس صفحۀ بعدی()ادامه در زیر رد کردم. همه چیز به همین سادگی بوده است.

ام که کستتتتتتتی مرا در فالن موقف باالی ستتتتتتتازمانی و حزبی نامزد کند. گاه در صتتتتتتتدد نبودههرگز و هیچ
ام و آن را ها متوستتل نشتتدهبه چنین شتتیوه بازی را در کار حزبی همیشتته مردود دانستتتهگرایی و پارتیمحای
 دانم.دانستم و میبار میسازمان و حزب زیان به کار

ها و رو به نقش فرد، شتتتتتتتایستتتتتتتتگیمن در کار حزبی و رهبری آن به خرد جمعی باور دارم، اما به هیچ
های مهم و «گیریتصتتتتتتتمیم»او در « قاطعیت»او، کم بها نداده امب به ویژه « فردیت»های او و توانایی

ر مسؤول به بهانۀ تکیه ب« فرد»این صفات را در وجود  نبود و کمبود بسیار با ارزش پنداشته،موقع را، به
 دانم. کفایتی او میگی و بیهع رض، بی«خرد جمعی»

موجود آن در افغانستتتاند چند دهۀ اخیر که بستتیار ستتیاستتی مفهوم و مصتتادیق به« رهبر»اما با اطال  کامۀ 
دانمب نمی« عنوان»ا ستتتزاوار این خطاب و ها رنوا نیستتتتم و اکثریت قریب به اتفا  آناستتتت، همرایل شتتتده

را  اکث« رهبراند »برخالف یکی از عوامل عمدۀ بدبختی و ویرانی و تداوم جنگ در کشتتور را کثرت تعداد 
های جوییها و منفعتطابیونها و افزدانم که خودخواهینادان و ستتاخته و پرداخته استتتخبارات بیگانه می

از  و دفاع شتتتان در پاستتتداریتر ازخودشتتتان از یک ستتتو و نقش نیابتیها و دار و دستتتته و پیروان نادانآن
رستتانده دردنا  و استتفبار از ستتوی دیگر، مردم و کشتتور را به این حال و روز  شتتانبیرونیحامیان منافع 
 است! 

انکشاف، مانده و رو بهدر کشورهای عقب ،حزبی زندگیویژه در تراشیدن یک فرد به« رهبر»از نگاه من 
کند، قدرت ابتکار و خالقیت دیگر اعضتتتتتتتا را لگام پیدا می گرایش« دیکتاتوری»و « محوریفرد»به 
 شود ... زند و مانع رشد استعدادها میمی

ؤولیت رهبری جمعی و مستتتتت»من در زندگی حزبی به معقولیت و مضتتتتتمون دموکراتیک اصتتتتتل مشتتتتتهور 
 !هنوز باور دارم« فردی



 
 

61 
 

رو کوشتتش شتتد تا ینمراجعه شتتود. از« خرد جمعی»که به راه دیگری وجود نداشتتت جز آن

شتدۀ س.ا.ز.ا. برگزار گردد کنفرانس نمایندگان منتخب سترتاستری تشتکیالتد احیا و بازستازی

 های فراوان دیگر، پاسن گوید!و به این وضعیت جدید و پرسش

باالخره  1362ماه حمل ستتتتتتتتال  16 - 15تارین به باره،  تادن چندین  به تعویق اف پس از 

در شتتتتهر کابل در منزل محمدامیر بقایی « کنفرانس نمایندگان منتخب ستتتتراستتتتری س.ا.ز.ا»

 برگزار شد.

های انحرافی آنروزه گرایش با طرد در بارۀ این کنفرانس بسیار سرنوشت ساز و با اهمیت که

در تارین نقطۀ عطفی و اتخاذ تصتتتامیم با اهمیت در آن مقطع تارین مماو از حوادث کشتتتور، 

تری خواهیم داشتتتب اما فعال  به چند مورد و چند آید، صتتحبت مفصتتلبه حستتاب میس.ا.ز.ا. 

 تصمیم مهم آن اشاره می کنم:

غازین روزهای پس از اعالن عفو عمومی د - 1 و رهایی  1358جدی  16ر اگرچه در آ

ها و اقدام چرخی و ستتتایر زندانهای س.ا.ز.ا. از زندان پلماندۀ رهبری و کدراعضتتتای زنده

یاد محمد طاهر بدخشی به به احیا و بازسازی س.ا.ز.ا.، نقش تاریخی و جایگاه خاص جاودان

ثور که  7ای آمده پس از کودتحیث بنیادگذار و رهبر س.ا.ز.ا. با توجه به ماجراهای پیش

باره صتتورت گرفت، دوباره احیا گردیده بود، اما در این نخستتتین  قبال  روایت مختصتتر درآن

کنفرانس ستتتتراستتتتری نمایندگان منتخب پس از احیا و بازستتتتازی س.ا.ز.ا. که از اهمیت ویژۀ 

 تاریخی برخوردار بود، مجددا  به آن تأکید و رسمیت بخشیده شد!

بخش ی مبارزه و جاوگیری از غصب کامل رهبری جنبش آزادیتصمیم گرفته شد که برا - 2

در برابر تجاوز نظامی ارتش ستتتتتترخ اتحاد شتتتتتتوروی توستتتتتتط نیروهای ارتجاعی و عقبگرا 

های استعمار، نیاز است تا سازمان اعضای شایسته خود را به صورت کامال  همچون محموله

 .30بخش داشت، بفرستداییانگیختۀ مردمی که ماهیت رهداوطابانه به درون جنبش خود

                                                           

 های چندی زاید نخواهد بود:های بیشتری خواهیم داشت. اکنون اما اشارگدر این رابطه صحبت - 30 
کرده تا سطح لیسانس و بعضا  مافو  آن بودند برای انجام بزرگترین وظیفه این داوطابان که اکثرا  تحصیل

اندیشی و نادانی و ساماندهی در برابر در برابر تاریکبخشی و رسالت انسانی یعنی روشنگری و آگاهی
اندیش و مترقی در درون مایهای ها و شخصیتهرج و مرج و با امید تشخیص و شناخت بیشتر چهره

ها برای دفع و طرد تجاوز بیگانه از یک سو و مقاباه با غصب انحصاری جنبش، به منظور اتحاد با آن
جان خریدند و با جاعی و وابسته از سوی دیگر ... کامال  آگاهانه خطر بهرهبری جنبش توسط نیروهای ارت

یی گذشته، به درون جنبش خودجوش سراسری شدن امکانات اند  از برکت پیوندهای تودهتوجه به میسر
تدریل پا گذاشتند. اما شیوۀ برخورد اخالقی و سر و صدا و بهبخش داشت، بیکه مضمون مای و رهایی

آنها و نداشتن حرص و آز معمول در جبهات، توجه به آموزش کودکان، نوجوانان و حتا بزرگساالن معامانۀ 
نظیر و قرار گرفتن در صفوف اول نبرد در هنگام و راه اندازی درس و مکتب در حد امکان، شجاعت بی
مزمان این بخشید، ه« استادان»ها شهرتی به نام جنگ با متجاوزین، در کنار این که به زودی به آن

 هویت آنها را نیز مورد پرسش قرار داد!  های رفتار و کردار در مقایسه با دیگر مجاهدین،تفاوت
ایجاد کمیتۀ رهبری جبهۀ شمالشر  س.ا.ز.ا. و واحدهای رزمی تحت رهبری آن در مناطق مختاف و 

ایثارگری، کوشش و های دیگر، محصول و نتیجۀ های شماری از والیتهای رهبری در برخی جبههکمیته
 زمان بود.هی این پاسداران روشنی در آنسازماند

 ها بودند:گامان نجیب و داوطاب، اینشماری از این پیش
یاد استاد سیدشربت باقری، چهرۀ تابنا  فرهنگی و سیاسیب نمادی از صداقت، شرافت و شجاعتب ــ زنده

بقا، استاد صابرخان )اکرم(، یاد شاهن)عبداالحد(، زندهالدین خایاد استاد عینشاعر و آموزگار تواناب زنده
الدین قیام )پهاوان(، استاد خواجه محمد نیستانی )ربانی(، استاد حکیم خان )خواجه الف(، نورهللا باقی، قیام

هللا چیابی)ناصر(، استاد فیا ، قومندان جالل خان خوست و فرنگی، باری، استاد نعمتاستاد عطا
جان اندرابی، هاشم جان قانع )احسان(، عبدالمعروف  درایمی، قیوم جان بهارستانی، حفیظ عبدالقدوس خان

های باافتخار و زندگینامۀ مختصر همه و ها جوان تحصیاکرده و آگاه و فداکار دیگر که لست مکمل نامو ده
 ، از سوی همرزمانشمار نیستندمرگان جاویدشان در راه آزادی و عدالت که کمپیش از همه شهیدان و پیش

و مسؤولین وقت جبهات باید تهیه و تکمیل و درج اورا  تارین مبارزات س.ا.ز.ا. در آن روزگاران بسیار 
های تشکیالت ماکی س.ا.ز.ا.، در هر دشوار گردد. )من هنگام صحبت از گذشته در بارۀ جبهات و یا بخش
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سایم»هردو گرایش  - 3 سازمان، « گرانهانحالل»و « طابانهت  ارتجاعیانحرافی و در درون 

 خوانده شده، مردود و مطرود اعالن گردید! 

نظر از ایدیالوژی و طاب صتتترففیصتتتاه شتتتد که مذاکره با همه نیروهای مای و استتتتقالل - 4

تنها منتفی نیستتتتتت که کشتتتتتور از چنگال بیگانه، نه خاطر نجاتها، بهمعتقدات ستتتتتیاستتتتتی آن

ناپذیر استتتتتب اما هرگونه معاماه در مغایرت با اصتتتتول فکری س.ا.ز.ا. و ضتتتترورت اجتناب

 گردد. منافع مای، خیانت محسوب می

های رهبری فیصتتتتاه شتتتتد تا در ستتتتاختار تشتتتتکیالتی س.ا.ز.ا.، عضتتتتویت در همه ارگان - 5

 ی باشد.مرکزی و محای آن باید انتخاب

کمیته مرکزی و کمیستتتیون تفتیش و کنترول مرکزی )نظارت و بررستتتی جدید اعضتتتای  - 6

 گیری سری و مستقیم انتخاب شدند.مرکزی( با رأی

این کنفرانس، مستتؤولیت خطیر منشتتی اول کمیته با دریغ در انتخابات ستتری و مستتتقیم در - 7

 شد!  نهادههای ناتوان من هم بر شانهمرکزی س.ا.ز.ا.، همچو وزنۀ سنگین اعتماد رفیقان باز

 

****************** 

 

با ح.د.خ.ا. را  - مذاکرات س.ا.ز.ا.  غاز  که در واقع آ فا  دیگری  به ات هد بود  بیهوده نخوا

ستتبب شتتد، کم و بیش بپردازم. این اتفا  ماجرای ماموریت دولتی من پس از رهایی از زندان 

 بود.

چرخی ام از زندان پلسه هفته بیشتر از رهایی اید دو ـخورشیدی، ش 1358تان سال در زمس

ستتتتتپری نشتتتتتده بود، با محمد رفیع یک تن از اعضتتتتتای رهبری س.ا.ز.ا. رهاشتتتتتده از زندان 

الف  54ام محمد استتتتحا  کاوه، در منزل من واقع در بال  چرخی و دوستتتتت شتتتتخصتتتتیپل

ساله متعام  10ـتتت  9بچۀ پسروقت جان )نام رایل همانمکروریون اول نشسته بودیم که هارون

مکتب در جمع نزدیکان و دوستتتتتتتان خانوادۀ بدخشتتتتتتیب اکنون دکتور هارون  5 - 4صتتتتتتنف 

یاد های معتبر در شتتتتتهر برلین( پستتتتتر زندهبدخشتتتتتی متخصتتتتتص داخاه در یکی از شتتتتتفاخانه

خواهد با شما ماما کشتمند به خانۀ ما تایفون کرد و می»طاهر بدخشی آمد و به من گفت محمد

 «.  گپ بزند

این خبر برایم بستتتتتتیار ناگهانی و غیرمنتظره بود. من از مهمانان اجازه گرفته با هارون جان 

جان بدخشی پرسیدم خیریت است رفتم. از مادرش جمیاه 18بدخشی به خانۀ شان واقع بال  

دانستتت اما صتتاحب مرا به تایفون خواستتته استتتب او از اصتتل موضتتوع چیزی نمی که کشتتتمند

ست و امروز بعد از چاشت جهت تداوی بستر، بستری 400گام  در شفاخانۀ آغای»که گفت 

  .«رودو استراحت به مسکو می

                                                           

تواند ارائۀ جدول کامای از همه ، قصد من نمیبرمجایی که نظر به ضرورت، از تعدادی از رفیقان نام می
رفقای آن بخش باشدب چون که و لو اگر من آن را خواسته باشم، انجام آن برایم مقدور نیست! من در جریان 

آیند. همان چند نام برای ادای مطابی که نگارش تنها نام هایی را می نویسم که در همان لحظه به ذهنم می
تنها بسنده نیست که دانم برای ادای دین در برابر هر رفیق نهم شاید کافی باشدب اما میمن خواسته ام بیان کن

گیرد و گاهی که حتما  صورت می« هاییفروگذاشت»سازد! اما چنین کار نیز میدار و گنهمن را باقی
چارۀ دیگری ندارم جز با اعتراف  شدگ وعمدی نیستندریزیتواند ،دی هم باشد، چون به هی  و،ه برنامهمی

ها گونه نارساییاز عزیزانی که از سوی من در برابر خویش، ناخواسته این« آوردپیری نسیان می»که به این
شوم اگر در که آرزو دارم و ممنون میبینند، پیشاپیش طالب پوزش و بخشایش باشم! در ضمن اینرا می

 و تکمیل نیز بفرمایند.(      موارد جدی، اشتباه مرا گوشزد، تصحیح
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 کشتمند( زنگ زد و پس از اطالع دادن از آمدنم، گوشی را به من داد. ع. او به برادرش )س.

اتیک منشتتتتی عمومی حزب دموکرکه کارمل  وقت، پس از ببر عای کشتتتتتمند در آنستتتتاطان

، شتتخصتتیت دوم حزبی و بود خاق افغانستتتان، رئیس شتتورای انقالبی و صتتدراعظم افغانستتتان

زمان معاون رئیس شتتتورای انقالبی، معاون صتتتدر اعظم و . او در آنشتتتدپنداشتتتته میدولتی 

  31وزیر پالنگذاری بود.

بی و سبها قبل هم به صفت فعال سیاسی و هم پسانتر به نسبت رابطۀ س.ع.کشتمند را از سال

یاد انجنیر زیدهللا م زندهقدرو گران یاد بدخشتتی و دوستتت بستتیار عزیزاش با زندهخویشتتاوندی

 م. یشناختمیبا هم دیده بودم و از نزدیک های مختاف به مناسبتبار زید، چندین

ها در جریان مذاکرات طوالنی که من در ترکیب هیأت نمایندگی س.ا.ز.ا. و او در جمع بعد

ح.د.خ.ا. با هم داشتتتیم، برخی پهاوهای دیگر شتتخصتتیت وی  را بیشتتتر شتتناختم. اما  نمایندگی

پس از امضتتتای پروتوکول همکاری بین ح.د.خ.ا. و س.ا.ز.ا.، و در پی آن تقرر من به حیث 

معاون صتتتدراعظم و رئیس کمیتۀ دولتی پالنگذاری، با وی که صتتتدراعظم افغانستتتتان بود در 

های دیگر او از جماه در عرصتتتتتتۀ ها و توانمندیم، به قابایترابطۀ نزدیک کاری قرار گرفت

 بیشتر آشنا شدم.   « مدیریت»

، از نگاه 32اش که هیچگاه برایم جالب نبوده استتتس.ع. کشتتتمند صتترف نظر از تعاق حزبی

اش کاریشتتایستتتۀ نیکو و اهایت خجستتته و ستتجایای  ،فردی انگیزبرصتتمیمانه و حرمت منش

کوش، های برجسته و ممتاز بود. او انسان دانشور، متواضع، سختشخصیت دارای ویژگی

 مدیرد مدبر و توانا و از اخال  و فرهنگ بسیار شایسته و عالی برخوردار بود.

روز را پس از ستتتالم و پرستتتان مختصتتتر، بدون مقدمه، با س.ع. کشتتتتمند صتتتحبت تایفونی آن

ی زیاد نتوانسته قبال  با من مشوره هابر مصروفیتخواهی از من آغاز کرد و گفت بنامعذرت

من، موافقۀ مرا از وزارت آب و بر  خواستتته استتت و هدایت « اجازۀ»کند و بدون آگاهی و 

داده استتت که پیشتتنهاد تقرر مرا به حیث رئیس طرح و توحید پالن وزارت پالنگذاری ترتیب 

د بود، به نزدش روز بعد از ظهر خواهکنند و پیش از پروازش به ستتتوی مستتتکو که در همان

سته است پیش از امضا  شنهاد را آماده کرده اند و او خوا مرا در جریان  «اخالقا  »بیاورند. پی

 بگذارد و موافقۀ مرا داشته باشد!

من که یکباره غافاگیر شتتتتده بودم و انتظار چنین پیشتتتتامد و پیشتتتتنهادی را نداشتتتتتم، برای چند 

من این توانایی »ربط ... های نسبتا  بین گپلحظه گیل و خاموش ماندم و شروع کردم به گفت

ستتت که با این ب طبیعی...«گرفتن برایم دشتتوار استتت ام ... آنا  تصتتمیمرا ندارم ... فکر نکرده

من، او از پشتتتتتت خط تایفون هم حالت مرا تشتتتتتخیص داد. خواستتتتتت کمکم کند، « تته و پتۀ»

محمد های فنی فتحو مهارت شتتتروع کرد به تشتتتویق و تشتتتجیع من. از خوبی و مستتتاکی بودن

ریزی و طرح پالیستتی ... از ترین که معین وزارت بود، صتتحبت کرد. اما در عرصتتۀ برنامه

هایی را برای من قایل شتتد، ... و با های خودش که برای من تازگی داشتتت ارجحیتبرداشتتت

                                                           
َمت  این وزارت چندی بعد مطابق سیستم شوروی، کمیتۀ دولتی پالنگذاری نامیده - 31 شد که رئیس آن سد

و س.ع.  ندرا داشت و چند معاون دیگرش بست فو  رتبه اعظم و معاون اول او، بست وزیرمعاونیت صدر
 کشتمند به حیث نخستین رئیس کمیتۀ دولتی پالنگذاری و معاون صدر اعظم در رأس آن قرار گرفت.

 
و « پرچم»اش به و پیوند جناحیس.ع. کشتتتتتتتتمند « تعاق حزبی»همین گمان غالب، بهویژه که به - 32 

در  کامان اشتتتباههای گفتن برخی حرفبه در کتاب خاطراتش، او را نظیرش به ببر  کارمل، اخالص کم
. من برای جاوگیری از استبا ببر  کارمل، برانگیخته  طاهر بدخشیمحمدچگونگید رابطۀ سیاسی مورد 

 گشت.  خواهمباز های جناب کشتمند در این زمینه، در ختم این معروضهحرفجا، بهاطناب کالم در این
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از  ام، ستتتتکوت مرا که ناشتتتتیکه من به اندازۀ کافی جرأت یافته و تشتتتتویق شتتتتدهتصتتتتور این

ستتتتردرگمی و عدم آمادگی و تردیدهای بستتتتیار جدی دیگر بود، شتتتتاید رضتتتتائیت تاقی نمود و 

 خداحافظی کرد.

پس از یک تا دو دقیقه بر حواستتتتم مستتتتاط شتتتتدم و از جمیاه جان بدخشتتتتی خواهش کردم باز 

بار از س.ع. کشتمند با لحن دوستانه برادرش را زحمت بدهد. جمیاه جان زنگ زد و من این

نیاز  آرامش روانیآمده ام به تداوی و ون ریچون تازه از زندان ب»اما جدی خواهش کردم که 

ف دارم و فعال  برای پذیرشجدی  ندارمب لطفا  معذرتم را ۀ پ رمستتتتتتتؤولیتی چنین وظی مادگی  آ

ه شما زدیک بیشتر صحبت کنیم. ببپذیرید. امیدوارم پس از بازگشتد باسالمتد شما بتوانیم از ن

  «کنم.تندرستی و سفر خوش آرزو می

های من زیاد قانع نکرده بود، اما به خواهشم حرمت گذاشت و با لحن س.ع. کشتنمد را حرف

 وداع کرد. مندچندان رضانه

از قضتتتا همان روز پرواز وی نشتتتد و خایل جان رستتتتاقی که افزون بر رفاقت ستتتیاستتتی، از  

، هم «قدیمی»نی و شتتاگردی در لیستتۀ حبیبیه از نزدیکترین دوستتتان شتتخصتتی و دوران نوجوا

افتادن سفر تعویقمن بود به دیدنم آمد. او از به« جورۀ زندان»و هم « یار گرمابه و گاستان»

که کشتمند س.ع. کشتمند به فردا خبر داد. جریان را به وی قصه کردم. او پیشنهاد کرد با آن

که در قدرت هستتتندب برای آن« هاآن»شتتناستتیم ولی امروز را می شنیکو ستترشتتت و ستتیرت 

بستتتتر و روی  400جایی برای ستتتوء تفاهم باقی نمانده باشتتتد، بهتر استتتت برویم به شتتتفاخانۀ 

 !«رفتن نیستدیگر حوصاۀ زندان» :شوخی گفتموضوع از نزدیک صحبت کنیم و به

******************** 

سیاسی چپ و های ایدیالوژیک ـتتتت بندیهای آن روزگاراند صفرستاقی از نادر چهره هللاخایل

ها کم نبودند کستتانی که او را دوستتت داشتتتند. همه کستتانی که او را راستتت بود که در میان آن

توانستتتتتتند به او احترام بار از نزدیک دیدند و شتتتتتناختند از هر قماشتتتتتی که بودند نمیحتا یک

 ثیر شخصیت عالی اخالقی او قرار نگیرند.نگذارند و تحت تأ

پسندمب را نمیهم نه همیشه، در دیگر موارد آنندارم و غیر از شعر و آنعادت مبالغه من به  

ماند! های خجستتتتۀ خایل جان رستتتتاقی هرچه بگویم باز چیزی ناگفته میاما در بارۀ خصتتتات

گار ... و هم شخصیت دانشور، خدمتکار، خیراندیش، ریا، مهربان، راستانسان فروتن، بی

کالم و ... که روابط اجتماعی بسیار شناس و شیرینادیب و فرهنگی، آموزگار ورزیده، سخن

ستتت، ای داشتتت و در میان همه اقشتتار جامعه چه اهل دانش و فرهنگ و ستتیاوستتیع و گستتترده

ند کارم کار و زحمت و  هل  چ چه ا چه پیر  بات،  جات و خرا نا هل م چه ا لت،  ه جوان، دو

دوستان و دوستداران بسیار داشت که همه به شخصیت نجیب، متواضع و مهربان وی احترام 

 گذاشتند. می

ستتپاری و تشتتییع جنازۀ وی که نه زر داشتتت و نه زور، چنان جماعت گویند در روز خا می

ار و های سرکاری و رسمی را که با اجبانبوهی از مردم گرد آمده بودند که بسیاری از جنازه

اکراه و با مصارف گزاف دولتی و با دزدی از کیسۀ مات گرسنه و محتاج، برای مستبدین و 

 پریده ساخته بود!شوند، رنگغاصبان حقو  عامه ... سازماندهی می

نامدار نسل خویش و اندکی پیش، دوستان و دوستداران « سیاسیون»او در میان فرهنگیان و 

و محفای فضتتتا را از صتتتفا و صتتتمیمیت و مهربانی، زیادی داشتتتت. حضتتتور وی در هر جمع 

 چرخی را! کردب حتا فضای زندان پلنشاط و محبت و شادمانی پ ر می
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شتتمول دوستتتان فرهنگی و ستتخن بود که همه کس بهصتتحبت و شتتیرینخایل جان چنان خوش

ت ذشدند او را سر گپ بیاورند تا از گفتار پ رمایه و شیرینش فی  و لسیاسی او وسوسه می

 رویم سرد اصلد موضوع.سازم و بعد میمی« شریک»ای یادم آمد، با شما ببرند. نمونه

کی ـتتتتـتتتت امین مانند هر زندانی در هر زمانی و هر مکانی، فضای چرخی زمان ترهزندان پل 

 مختنق و ناخوشایندی داشت! 

«  گیزند»دوستتتتتتتت ارجمند و بزرگوارم جناب واصتتتتتتتف باختری که در اتا  مقابل اتا  ما 

آمدب باالی بستتتر یافت، به اتا  ما میشتتد و امکان میزمانی که بستتیار دلگیر میکرد، گاهمی

 کردیم. نشست و باهم قصه میمن و یا خایل جان که در پهاوی هم بودند می

شمندان نام شامنآور و از باندپایهجناب واصف که خود یکی از دان ترین تریند فرهنگیان و از 

آمدان روزگار خود است سخنی نیز از سرادبیات و شعر معاصر ماست و در شیرینهای قاه

های خایل جان کالمیشتتتوی، گاهی پشتتتت شتتتیریننمی« ستتتیر»که هرگز از شتتتنیدن ستتتخنانش 

 آورد! شد و او را سر گپ میرستاقی دلتنگ می

پرداخت و جناب های خاص خود میزبانیو شیرین گویی، خاطرهپردازیخایل جان به داستان

های مورد عالقۀ ویژۀ کردیم و گاهی که چاشتتنیواصتتف و من، ستتراپا گوش بودیم و کیف می

های شکرین و زپخود وی، با آن« آلودتحریکات غر »حضرت واصف را، بیشتر از اثر 

 شد! کرد، کیف حضرت واصف دوچندان میش عجین میآفرینشادی

این سیاهه شان بهری گرامی در جایی به تصادف چشماگر ناصر هوتک عزیز و یا منیژه باخت

های من، را به جناب واصتتتتتتتف باختری روایت کنند، یقین دارم که با تأئید این گفتهبیفتد و آن

هم از برکت روان پا  و پالودۀ لبخند شتتتیرینی بر لبان مبارکش نیز نقش خواهد بستتتتب و این

سرای غربت، ولو اش، حتا در اندوهداشتنیهای دوستست که یاد و خاطرهخایل جان رستاقی

 آورد! ارمغان میبرای چند لحظه هم که شده شادمانی به

 روحد آن یارد رفتۀ نیکوسیرد فرزانه، شادد شاد و یادش همیشه گرامی باد.

 

********************** 

م، تعداد بستتتتر اردو شتتتدیم. به اتا  انتظار رستتتیدی 400با خایل جان رستتتتاقی راهی شتتتفاخانۀ 

کنندگان و وابستتتتتتگان کم نبودند. وقتی به س.ع. کشتتتتتتمند از آمدن ما خبر دادند، بدون عیادت

کنار بستتتتتتتترش  هایما را پذیرفت. پس از مصتتتتتتتافحه روی چوکیرویی و با خوشمعطای 

تری با خایل جان، مستتتتقیم ستتترد جوشتتتی بیشپرستتتی گرم و گرمنشتتتستتتتیم. با مختصتتتر احوال

 موضوع آمد. 

 1357ثور  7شماری که پس از کودتای های وحشتنا ، گسترده و بیناچار از جنایتمن به

و حاکمیت ح.د.خ.ا.در کشتتتتتتتور صتتتتتتتورت گرفت که طبعا  همۀ آن برای وی نیز آفتابی بود، 

شاره یادآوری کردم و به کشتار وحشیانۀ مردم بی سنگین س.ا.ز.ا. ا گناه و از جماه به تافات 

محستتتتوب « ستتتتیاستتتتی»های که م عدم همکاری خود را در پ ستتتتتگونه خواستتتتتنمودم و بدین

و متحدین و هواخواهان  شوند، با قاتاین مردم افغانستان از جماه قاتاین چندین هزار اعضامی

 س.ا.ز.ا. توجیه و ابراز کنم. 

ها را برای عدم های انجام شتتتتتتتده اما آنهای من در پیوند با جنایتکشتتتتتتتتمند با تأئید حرف

های را که خودش متحمل شده بود، مثال زد و گفت ندانست و آزار و شکنجه همکاری موجه

که اسدهللا سروری شخصا  باالی سینه اش نشسته و او را بسیار وحشیانه شکنجه کرده است، 
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ستتتتتت و با همدیگر و معاون صددددددر اعظم ا ولی امروز او نیز معاون رئیس شتتتتتورای انقالبی

 کارند! هم

در مورد خودم به حیث عضتتو س.ا.ز.ا. وارد ندانستتتم و به نوبۀ خود  من اینگونه استتتدالل را

سیاسی هستید که  دلیل آوردم که شما همه اعضای یک حزب و پیرو یک خط ایدیالوژیک و 

ها، گیگاه خارجی واحد و یکستتتان دارید و این ویژهو تکیه« انترناستتتیونالیستتتتی»وابستتتتگی 

 اما خوشبختانه ما چنین مجبوریتی نداریم!  سازدبآور میشما را الزام« هایهمکاری»

هایی در بارۀ نخستتتتتتتتین بیانیۀ ببر  کارمل از جای نامعاوم )!( ها و نگرانیحرف و حدیث

ها ... منجماه آزادی احزاب و زمانی که ما زندانی بودیم ...،  و در آن، ستتتتتتتخن از آزادی

که در کمتر از جمهوری دموکراتیک افغانستتتان « های متحدهایالت»های ستتیاستتی و ستتازمان

یک هفته به فراموشی سپرده شده بود و بازگشت به شیوۀ تبایغاتی گذشته ... و احیای دوبارۀ 

انحصتتتتتار قدرت تک حزبی ... و پیامدهای ناگوار تهاجم ارتش ستتتتترخ به کشتتتتتور مستتتتتتقل و 

این سخنان را با شناختی که از طرف ... را با احتیاط بر زبان آوردم و این را هم گفتم که بی

گذشتتته، از شتتما دارم و هم مثل ما، مظاوم و زندانی بودید با شتتما در میان نهادم و به شتتوخی 

قایل »شتتان از زبانم بکشتتد برای بیرون کشتتیدن« خاد»اضتتافه کردم اما اگر کار به تحقیق در 

 الزم خواهد شد!« شاه

بار دیده، دیگر، آنی نیستتتت که ت مر اضتتتربو هم اشتتتاره کردم که ستتتازمان ما )س.ا.ز.ا.(  

مان زندگی خواهیم در وطنمانده ایم که می باقیبود. فقط چند تن تصتتتتتتادفا  زنده  اینپیش از 

 کنیم و برای کسی درد سر نخواهیم بود!

 ها روشن شده بود، خداحافظی کردیم.موضعگیری

آب و بر  وظیفه داشتتتم. پیش از محبوستتیت، من به حیث کارشتتناس در ریاستتت پالن وزارت 

چرخی مأمور منتظر آن وزارت بودم که ماجرای اخذ موافقۀ من پس از رهایی از محبس پل

 از آن وزارت به وزارت پالنگذاری آن گونه که در باال روایت شد، اتفا  افتاده بود. 

، س.ع. کشتتتتمند به مستتتکو 33ام به وظیفۀ پیشتتتنهادی در وزارت پالنگذاریپس از عدم موافقه

 سفر کرد و من همچون گذشته مامور منتظر وزارت سابقم باقی ماندم. 

                                                           

نمایندزان ح.د.خ.ا. و س.ا.ز.ا. پیشنهادهای چندزانه که در ،ریان مذاکرات طومنی میان پس از آن - 33 
با این از سوی ما « ... وطن،به  ملی پدر»، مانند هم اری در چارچوب به جانب س.ا.ز.ا. ح.د.خ.ا.
نیست ...، و پیشنهادهای « ،به  ملی»، نهاد وابسته به رزب و دولت شماست و «،بهه ... »که آن استدالل 

خورشیدی که مذاکرات بین نمایندگان هردو طرف ادامه  1362در تابستان سال دید، شبیه آن قاطعانه رد زر
مسایل مهم مسألۀ جنگ و صاح و سایر داشت )موضوع مذاکرات از جانب س.ا.ز.ا. همواره پیرامون 

موضوع  سهم داشتن س.ا.ز.ا.  چرخید و هرززمیهای برونرفت از مشکالت و راهکشوری و منافع مای 
که رهبری ح.د.خ.ا. و حامیان خارجی آن مطمئن شاید برای آن ،بهمان کرسی قدرت مطرح نبود(در فالن و 

عانا  همکاری کند، ناگهان  های دولتی با ح.د.خ.ا.شوند که آیا س.ا.ز.ا. اصال  حاضر است در یکی از ارگان
در چارچوب  از سوی صدراعظم س.ع. کشتنمد از طریق محمدبشیر بغالنی، تقاضای همکاریبار دیگر 

 گونه مطرح گردید: حکومت برای سه عضو مشخص رهبری س.ا.ز.ا. در سه پست معین حکومتی، بدین
 محمدبشیر بغالنی به حیث وزیر عدلیه، -
 ظهورهللا ظهوری به حیث رئیس کمیتۀ دولتی کاتور -
 هللا کوشانی به حیث معاون اول کمیتۀ دولتی پالنگذاریمحبوب -

 روز منتظر پاسن نهایی از جانب س.ا.ز.ا. بودند!و گویا تا فردای آن
بیروی سیاسی  .م. س.ا.ز.ا. در همان روز پاینوم  .م. س.ا.ز.ا. را دعوت کرد تا پس از ارزیابی 

 موضوع، تصمیم بگیرد. خالصۀ ارزیابی و تصمیم این بود:
ای، در اسناد خود س.ا.ز.ا. گونه که یک گروه معین شعاهاین نوعی دیگری از آزمایش س.ا.ز.ا. است. همان

کند، حاقات معینی در هردو جناح ح.د.خ.ا.، س.ا.ز.ا. را گروه را همچو نیروی ذخیرۀ شوروی تبایغ می
ویژه سعی دارند اربابان شوروی خودرا به آن متقاعد سازند و کنند و بهمائوئیستی معرفی و تبایغ می

ناء  برای انکه س.ا.ز.ا. از چنین ضربۀ احتمالی در امان س.ا.ز.ا. را بار دیگر زیر ضربت قرار دهند ... ب
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 روزی به من خبر دادند که تعیین بست شده ام باید بروم وظیفۀ جدیدم را اشغال کنم. 

رازمحمد پکتین وزیر آب و بر  از جناح خاق ح.د.خ.ا. که مانند ستتتتتتتهمیه بندی امروز در 

!( بعد از تجاوز شتتتتتوروی و ستتتتترنگونی امین و پس از محمدمنصتتتتتور حکومت وحدت مای )

هاشتتتمی وزیر پیشتتتین آب و بر  از جناح خاق، بدون ستتتابقه و تجربۀ کاری در این وزارت، 

شتده بود، بدون درنظرگرفتن رشتته و درجۀ « دیستانت»مقام مستتقیما  از ستفارت مستکو به آن

ام پیش از زندانی شتتدن، عضتتویت در  تحصتتیل و ستتابقه و تجربۀ کاری من که آخرین وظیفه

سان ریاست پالن در این وزارت بود ...، عمدا  مرا در بست  2بست  به  7یا  8بورد کارشنا

کرده بود. من دلیل این « مقرر»حیث کاتب یا مأمور اداری ... در پروژۀ ستتتتتتتاما در هرات 

 دانستم. پرداختن به آن ضیاع وقت است.کارش را می

ها برای ایجاد نخستتتتین اتحادیۀ محصتتتاین در اندازی فعالیتتحصتتتیل و راهمن و او در دوران 

های محصای با رنگ و بوی سیاسی و داشتن دوستان مشتر  گیری در جنبشمسکو و سهم

عطایش »شناختیم. به همین خاطر به دفترش رفتم و رو در رو پکتیایی، همدیگر را خوب می

 ی همیشه تر  کردم! بخشیدم و آن وزارت را برا« را به لقایش

                                                           

های اصولی خود مانند گذشته محکم و استوار بایستد، ولی باشد، باید در جریان مذاکرات در موضعگیری
 در پیوند با پیشنهادات آخر ح.د.خ.ا. تا حدی انعطاف نشان بدهد!

ص به حکومت مطابق پیشنهاد نمایندۀ آن حزب، شدن به خواست ح.د.خ.ا و پیوستن سه عضو مشخاما تسایم 
در آن « پیوستن ظهوری و کوشانی»ویژه هرگز قابل قبول نیست و به افادۀ ظهوری در همان پاینوم، به
 بود( سیاسی خواهد بود.« خوانیفاتحه»شرایط، برای س.ا.ز.ا.، نوعی خودکشی )افادۀ دقیق خود او 

جماۀ پیشنهادات ح.د.خ.ا. صرف در یک مورد یعنی وزارت عدلیه باالخره پاینوم پس از شور و بحث، از 
وزیر نیز با آن مخالفتی نداشت، موافقه کرد و من به عو  ظهوری و جان بغالنی به حیث کاندیدکه بشیر

 خودم به پاینوم چنین پیشنهاد دادم:
نای تقاضای آن حزب ح.د.خ.ا. سه تن همکار در حکومت از ما خواسته است. ما این تصمیم را نه بر مب

باکه با خواست و ارادۀ خود اتخاذ می نماییم. ما دو پ ست باقیمانده را تعدیل و دو چهرۀ را که خودمان الزم 
 گونه:کنیم. بدینها معرفی و پیشنهاد میدانیم به حیث کاندید به این کرسیمی

 ــ جمیاه جان بدخشی به حیث وزیر تجارت
اعظم و رئیس کمیتۀ دولتی پالنگذاری، که کاوه به حیث معاون صدر ام محمد اسحا ــ دوست شخصی

دار وزارت معادن و اگرچه عضو س.ا.ز.ا. نیست، ولی از تکنوکرات های ورزیدۀ کشور و کارمند سابقه
رساند صنایع است. از شما اجازه میخواهم اورا به این کرسی پیشنهاد کنم. گذشته ازآن این پیشنهاد ما می

های سیاسی نیست باکه ماکیت مردم های دولتی متعاق و مختص به احزاب و سازماند ما کرسیکه از دی
افغانستان است و هر فرزند این وطن که اهایت و شایستگی احراز آن را داشته باشد، باید نسبت به رفیق 

ند سوال با بحث مختصر و طرح چوحزبی و سازمانی از حق اولویت برخوردار باشد! پاینوم پس از شور
 پیشنهادهای من موافقه کرد.

اش هم گرفته شود با ختم کار پاینوم همراه با دگروال محمداعظم من برای آن که کاوه بیخبر نماند و موافقه
قاچمس، حیدرخان افسر هوایی و شخص سوم که احتماال  انجنیر ابرار بود، توسط تاکسی به خانۀ کاوه که 

جنگاک بود، رفتیم و من پس از شوخی که بین ما معمول بود، او را نظر به در یکی از منازل رهایشی 
کاست در جریان کل ماجرا گذاشتم و گفتم واعتمادی که همیشه باالیش داشتم، در حضور دوستان بدون کم

ان یموافقه یا عدم موافقه اش را زودتر بگوید که ما فردا حرف نهایی خود را باید با نمایندۀ ح.د.خ.ا. در م
 بگذاریم. خوشبختانه او موافقه نمود!

که هم خواهرش است اما فردای آن روز س.ع. کشتمند پیشنهاد مربوط به جمیاه جان بدخشی را به دلیل این
انگیزد و هم به تنهایی باید بیشتر به سرپرستی و تربیۀ سالم فرزندانش برسد که هنوز میو حساسیت بر

ن پیشنهاد در رابطه با محمد اسحا  کاوه را با همین استدالل ساده که چناخردسال هستند، رد کرد و هم
کردیم با دادن یک وزیر، عجالتا  گونه که پیشبینی میعضو س.ا.ز.ا. نیست، نپذیرفت! اما خوشبختانه همان

 کشیدیم! تر نفس میظهوری و من راحت
شان بهتر شناخته شود که مبارزۀ« هازاییسا»را برای آن یاد کردم تا کرکتر و ماهیت اصای  هازذشته این

 «مقام دولتی»اگر در مقطع معین زمانی به ناگزیر  نبوده است!« مقام و چوکی» خاطر رسیدن بههرزز به
 بوده است! « خرد جمعی»را پذیرفته اند بنا بر نیازهای تداوم مبارزه و با تکیه بر اصول و 
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ستترنوشتتتی به وزارت پالنگذاری که بدین گونه بود که من ناگزیر شتتدم به خاطر نجات از بی

 34به آنجا رفته بود، دوباره مراجعه کنم و کارمند آن وزارت شوم. قبال   امموافقه

های بیشتتتتتتتتر بین نهادهای مستتتتتتتؤول س.ا.ز.ا. و رویداد دیگری نیز موجب برقراری تماس 

 ا. گردید. ح.د.خ.

در برابر رژیم  1357ثور  7تعدادی از رفقای ما از خوستتتتتتتت و فرنگ که پس از کودتای 

انگیختۀ مستتتاحانۀ مردم جنایتکار و ستتتپس تجاوز اجنبی به کشتتتور در جنبش خودجوش و خود

یاد صتتتابر جان ستتتهم فعال داشتتتتند، با غصتتتب رهبری جنبش از ابتکار و تحت رهبری زندهبه

بخش گرا و وابسته و تغییر بیش از پیش خصات جنگ رهاییجاعی، عقبسوی نیروهای ارت

به جنگ نیابتی، و پس از دستگیری و شهادت صابرجان، روز تا روز در تنگنا و زیر فشار 

یاد محمدظاهر، استاد حایم خان و ها که هستۀ رهبری شان را زندهگرفتند. آنتر قرار میبیش

یاد محمدظاهر )از شتتتان را زندهدادند و فرماندهی نظامیاستتتتاد محمدستتترور خان تشتتتکیل می

نشتتینی به ستتاحۀ دولت، با رهبری س.ا.ز.ا. ) خوستتت و فرنگ( به عهده داشتتت، پس از عقب

نفری مصروف تعقیب یک کورس عالی اقتصادی  25در این وقت من در ترکیب یک گروه 

سپس  شده، وضعیت خود تداوی، نزدیک به دو ماه در خارج کشور بودم( در  جهتو  تماس 

ها و مذاکرات بیشتتتتتتر میان ح.د.خ.ا. و گیریرا گزارش دادند. این مستتتتتأله نیز ستتتتتبب تماس

 س.ا.ز.ا. شده بود.

پس از بازگشت من مذاکرات ادامه پیدا کرد. حاقۀ مذاکره کنندۀ ح.د.خ.ا. که با س.ع. کشتمند 

شتتدن مذاکرات، با دارو کشتتاله های طوالنیشتتروع شتتده بود به تدریل با گذشتتت زمان و  وقفه

زیری، نیازمحمد مهمند، میرصتتتاحب کاروال، محمود محمد نور، صتتتالح احمدگیری نورستتتهم

الدین کاویانی ... وستتعت یافت. و یکی دو بار با ببر  کارمل نیز هللا، نجمبریالی، داکترنجیب

 یوـتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتت ستتته بارمالقات صتتتورت گرفت. از جانب س.ا.ز.ا. در مرحاۀ آغازین دیدارها د

ندگی می مای با پیوستتتتتتتتن ظهورهللا ظهوری و چندی بعد محمدرفیع و من ن کردیم. به زودی 

بشتتتتتیر بغالنی پس از بازگشتتتتتتش به وطن، این حاقه نیز توستتتتتعه یافت. اما با استتتتتتعفای محمد

 1362که مقارن استخدام او در نهادی مربوط به مال متحد در سال   35محمدرفیع از سازمان

 مدوستتتتت دوران تحصتتتتیارفیق شتتتتخصتتتتی و تر شتتتتد. پس از آن که بود، کوچکخورشتتتتیدی 

هجری خورشتتیدی عضتتویت س.ا.ز.ا. را کستتب  1362استتحا  کاوه در نیمۀ دوم ستتال محمد

های بعدی کمیته مرکزی س.ا.ز.ا. نخستتتتتتت به عضتتتتتتویت کمیته مرکزی و ، در پاینوم36کرد

ترکیب نمایندگی س.ا.ز.ا. در باالخره به عضتتتتتویت بوروی ستتتتتیاستتتتتی ارتقا یافتب او نیز در 

 مذاکرات شامل گردید.

ستتتتتال را در بر گرفت. این مذاکرات  7مذاکرات بین نمایندگان س.ا.ز.ا. و ح.د.خ.ا. بیش از 

های طوالنی همراه بود که هر دو ها و وقفهتابع کدام برنامۀ منظم نبود. عمدا  با گستتتتتتتیختگی

های ویژۀ خود را داشتتتتت. رهبری رستتتتید. هر طرف ستتتتنجشنظر میجانب ازان راضتتتتی به

های قدرت و ثروت خواستتتتتت با استتتتتتفاده از اهرمکردن وقت بیشتتتتتتر، میح.د.خ.ا. از کمایی

شتتتان از ستتترنوشتتتتی، فقر و نیازمندی اعضتتتای س.ا.ز.ا. که بیشتتتترینکاری، بیدولتی، از بی

                                                           

اما چند ستتتتتتتال بعدتر که من معاون صتتتتتتتدراعظم و رئیس کمیتۀ دولتی پالنگذاری و ستتتتتتتپس معاون  - 34  
رابطۀ کاری بین  .وزارت داکتر پکتین از نگاه ستتکتوری مربوط بخش کار من بود مدتیصتتدراعظم بودم، 

د و گاهی صمیمی بو بودن،کاری و افزون بر عادیما در سطح دیگر دوباره ایجاد شدب برخورد من با او 
از صدور حکم به اجرای  گاهدر چارچوب قانون،  و های گذشته، با استفاده از صالحیتحتا به پاس آشنایی

 شد!توقعات بیشترش، نیز دریغ نمی
بار دلیاش را شفاهی برای من گفتب دفعۀ اول که من در سفر بودم، در یادداشت بار دومش بود و این - 35 

سپرده بود. پس از بازگشت با صحبت جدی و صمیمانه منصرفش ساخته  کوتاه کتبی استعفایش را به رهبری
 .بودم

 ــ ... 36 
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کردن  بضتتتاعت جامعۀ روستتتتایی برخاستتتته بودند، با تطمیعدستتتت و بیطبقات و اقشتتتار تهی

 کار خود تا حدودی موفق هم بود. ها، از میانشان سربازگیری کند، که در اینبرخی از آن

شده بود نیز به وقت نیاز  سنگینی که متحمل  سیار خونین و تافات  س.ا.ز.ا. پس از سرکوب ب

یابد و با ارزیابی امکانات و متناستتتتب با آن، به احیا و بازستتتتازی داشتتتتت تا خود را از نو باز

 یش بپردازد.خو

ست این مذاکرات فراز و فرود زیاد دیده و مراحل دشواری را پشت سر گذاشته است. بدیهی

حزبی را دستتت دارد و ستتیستتتم حاکمیت تکگفتگو و مذاکره با حزبی که انحصتتار قدرت را به

ستترمشتتق گرفته « اردوگاه صتتاح و ستتوستتیالیزم در رأس اتحاد شتتوروی بزر »از الگوهای 

ای تواند کار سهل و سادهجانبۀ این اردوگاه نیز برخوردار است، نمییبانی همهاست و از پشت

 باشد! 

های نفوذ و نیرنگ، در نهایت و کاربرد شتتیوه فشتتارهای تطمیع و این حزب با اتخاذ ستتیاستتت

شتود. ولی ح.د.خ.ا. در تر از مستتحیل ستاختن و تستایمی ستازمان تو راضتی نمیبه چیزی کم

گونه که به اشتتتتتتتتباه ا س.ا.ز.ا. این را نیز دریافته بود که طرف گفتگو، آنجریان مذاکرات ب

کند. جز راه بحث و گمان برده استتت، چندان باب دندانش نیستتت! اصتتول و اندیشتته مطرح می

رستتتد. راه اعمال فشتتتار، زندان، با آن به نتیجۀ مطاوب و منطقی نمی مذاکره هیچ راه دیگری

 آزموده بود!سرکوب و کشتار را قبال  

دیده شتتده بودب فاستتفه وجودی و های زیادی عبور کرده و آباما س.ا.ز.ا. نیز از کورۀ ستتختی

 دانست. رسالت سیاسی، اجتماعی، مای و تاریخی خود را می

س.ا.ز.ا. به گفتگو برای آن نرفته بود که در برابر زورگویی و انحصتتتتارطابی تستتتتایم شتتتتود. 

های  حزبی های اصولی خود را با گرفتن موقفه موضعگیریس.ا.ز.ا. برای آن نرفته بود ک

 های دولتی به معاماه بگذارد!و یا کرسی

ح.د.خ.ا. را به بحث بگیرد که « انقالب مای و دموکراتیک»س.ا.ز.ا. آمده بود که ادعای  

پذیرش آزادی احزاب ذی بدون  یا  عایی دروغ، عوام« انقالب»آن نفع درآ فریبی و چنین اد

 ری نیست؟ ریاکا

آمده بود که از آزادی، دموکراستتتتی، منافع مای و از حق و عدالت دفاع کند. آمده بود که همه 

مسایل و مشکالت اساسی جامعه را  در عرصۀ سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مناسبات اجتماعی 

از جماه مسایل اتنیکی، ساختار نظام و اداره کشور، مسألۀ قدرت و مشروعیت آن ...و تمام 

رفت های برونماندگی، بحران و جنگ را به بحث بکشاند و راهمل داخای و خارجی عقبعوا

 از وضع ناهنجار و حل مشکالت را از نگاه خود بیان کند.

های فراوان ادامه یافت که جریان طوالنی آن و در و دشتتواری هااین مذاکرات با کش و قوس

ا موضتتتوع بحث ما نیستتتت. در جای دیگر جمراحای، دستتتتیابی به نتایل مقطعی و معینی، این

 تفصیل الزم خواهد آمد. به

پروتوکول همکاری بین حزب »ستتتتتتتت تحت نام که ستتتتتتتندی ،جا تنها نتیجۀ نهایی آندر این

آن « 1ضمیمۀ نمبر»و « دموکراتیک خاق افغانستان و سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان

هللا منشتتی عمومی آن حزب و رئیس جمهور نجیبها از طرف ح.د.خ.ا.، داکتر که در پای آن

شی اول کمیته مرکزی وقت کشور و از جانب س.ا.ز.ا. من )محبوب هللا کوشانی( به حیث من

خورشتتیدی در کابل  1366میزان ستتال  11تارین ستتازمان انقالبی زحمتکشتتان افغانستتتان به

 گیرد.امضا کرده ایم، در معر  دید و داوری خوانندگان قرار می

جا کاپی آن از دسترس قرار نگرفته است. اینتاکنون به« پروتوکول همکاری...»متن اصای 

میزان  30( مؤرخ 1896ستتال هشتتتم )شتتمارۀ مستتاستتل 42روی نستتخۀ چاپ شتتده در شتتمارۀ 
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«  1ضتتتتتمیمۀ نمبر»و کاپی « حقیقت انقالب ثور»روزنامۀ  1987اکتبر  22مطابق  1366

 شود:س خوانندگان گذاشته میدستراز روی اصل متن امضا شده، به

 

  

 

 

 شدۀ پروتوکو  فوق:این هم متن تایپ
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 نقل مطابق اصل است

 

 30پنجشنبه 

 1366میزان 

oct,22,1987 

سال هشتم شماره 

42 

شماره مساسل 

1896 

سال تاسیس 

1359 

 

 حـقیـقت انق ب مـور

 ارگان کمیته مـرکزی حـزب دموکراتیک خاق افغانستان

 

بین حــزب دموکراتیو خ ق افتانستان و سازمان انق بی زحتمتشان  پروتوکول همتاری

 افتانستان

طوری که قبأل به اطالع رسانیده شده بود پروتوکول همکاری بین حزب دموکراتیک خاق 

 افغانستان و سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان به امضاء رسید.

 اینک متن پروتوکول باطالع هموطنان رسانیده می شود:

کمیته مـرکزی حـزب دموکراتیک خاق افغانستان و کمیته مــرکزی سازمان انقالبی زحمتکشان 

افغانستان با تکیه بر وجوه اشترا  و با در  ضرورت اتحاد و همکاری تمام نیرو های 

مترقی وطن پرست مای و دموکراتیک کشور به خاطر تحقق مصالحه مای یعنی تامین صاح 

، طرد مداخالت امپریالیستی و ارتجاعی در امور جمهوری و قطع خونریزی در کشور

دموکراتیک افغانستان و تالش به خاطر پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور و رفاه زحمتکشان 

به عقد این پروتوکول در زمینۀ برسمیت شناختن همدیگر به مثابه سازمان های سیاسی مستقل 

 مبادرت میورزند.و به منظور همکاری و تشریک مساعی همه جانبه 

هردو جانب با احساس مسوولیت در حل مسایل مـربوط به تامین صاح و امنیت در کشور 

اصل همکاری و تشریک مساعی را به خاطر بیرون رفت از وضع دشوار کنونی مبنای 

 فعالیت های خویش در عــرصه مای و بین الماای قرار میدهنـد.

عبارت است از دسترسی به قطع جنگ و برادر هـدف هر دو جانب از عقد این پروتوکول 

انتقال به دیالو  سیاسی با نیروهای که در حال حاضر مساحانه و  کشی در افغانستان،

مساحانه در موضع ضد دولتی قرار دارند، فراهم آوری شرایط برای عـودت قطعات رغی
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وسط افغانستان تنظامی اتحاد شوروی از افغانستان، عودت مهاجرین، حل و فصل مسایل 

های خارجی، دفاع قاطع و پیگیر از منافع و مطالبات زحکمتشان مـــردم آن بدون مداخاۀ نیرو

همه مایت ها و اقوام ساکن در افغانستان، تامین پیشرفت و رشد اقتصادی کشور، تثبیت و 

 تحکیم مقام شایسته برای وطن مان در عرصۀ بین الماای.

غانستان و حزب دموکراتیک خاق افغانستان آینده سیاسی کشور سازمان انقالبی زحمتکشان اف

غیر منساک و داری اعتبار  ،را به صورت دولت مستقل دارای حاکمیت مای و تمامیت ارضی

و اتوریتۀ الزم در بین سایر دول جهان می بینند که با تمام دولت های جهان دارای حقو  

طقه اعضای سازمان مال متحد، جنبش عدم مساوی بوده با کشور های همجوار، کشور های من

انسال  و سازمان کنفرانس اسالمی، روابط دوستانه را حفظ و برقرار خواهد ساخت و این 

 روابط را توسعه و تحکیم خواهد بخشید.

هــر دو جانب عقد این پروتوکول را به معنای سرآغاز تشکیل عمای اتحاد چپ تاقی می نمایند 

وکراتیک خاق افغانستان و سازمان انقالبـی زحـمتکشـان افغانستان و بر اساس آن حــزب دم

در جهت تامین وحدت همه نیرو های معتقد به اندیشۀ پیشرو عصر و همچنان به خاطر متحد 

سازمان های سیاسی، شخصیت ها و رجال  ،ساختن تمام نیرو های مای و مترقی، احزاب

پردازند نی و قانونی به فعالیت سیاسی میاسیاسی، اجتماعی که تا کنون خارج از چوکات ع

 تالش میورزند.

دوستی و همکاری با خاق های جهان پشتیبانی  ،هــر دو جانب از اصول صاح و همبستگی

می کنند و عایه ارتجاع، امپریالیزم، استعمار، تبعی  مای و نژادی، مسابقات تسایحاتی و 

جانبین همچنان در تحکیم جنبش عدم  .سایر مظاهر سیاست زور و تجاوز مشترکأ می رزمند

 انسال  به مثابه عامل نیرومند تامین صاح جهانی فعالیت سازنده مشتر  را به پیش میبرند.

همکاری و تشریک مساعی حزب دموکراتیک خاق افغانستان و سازمان انقالبی زحمتکشان 

 افغانستان بر مبنای اصول آتی صورت می گیرد:

و گام های عمای که در جهت قطع خون ریزی و اعاده صاح حمایت از تمام ابتکارات  -

 در کشور به عمل می آید.

کار پیگیر و مستدام به خاطر دفاع از منافع و مصالح خاق، فعالیت هدفمند به خاطر  -

جاب مردم در جهت سهمگیری همه جانبه در اتخاذ تصامیم سیاسی و تطبیق مبتکرانۀ 

مقدس دانستن منافع خاق و وطن بر منافع گروهی  آنها، اتکا به اراده و نیروی مـردم،

و حـزبی، تالش به خاطر تامین حقو  برابر سیاسی برای همه مایت ها و اقوام ساکن 

 در کشور جهت شرکت عادالنه و سهمگیری در زندگی سیاسی اجتماعی کشور.

حمایت از تدابیر جهت دموکراتیزه ساختن حیات سیاسی کشور با نظرداشت  -

سنن مردم ما به شمول شکل پارلمانی ادارۀ دولتی که ممثل ارادۀ واقعی  خصوصیات و

 مــردم باشد.

لف قرار دارند، مبارزه تالش به خاطر دیالو  سیاسی با نیرو های که در موضع مخا -

 هایی که مخالف منافع وطن و مردم و استقرار صاح در افغانستان می باشند.عایه نیرو

 مقدس اسالم. احتـرام و رعایت اساسات دین -
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های مترقی و کوشش در راه انکشاف اقتصادی، اجتماعی و  پشتیبانی از دگرگونی -

 فـرهنگی کشور.

  .مبارزه عایه انحــرافات شوونیستی و ناسیونالیستی در تمام اشکال و مظاهــر آن -

 طرفین مطابق این پروتوکول مکافیت های ذیل را به عهده می گیرند:

در عرصه های مشخص نظامی و سیاسی به خاطر تامین همکاری و فعالیت مشتر   -

پیش از پیش موثریت انقالبی و ادامه فعالیت در جهت تامین صاح و طرد و سرکوب 

فعالیت های مساحانه نیرو های ارتجاعی و ضد انقالبی وابسته به امپریالیزم در مرکز 

ر ، واحد مبازه بر ضد دشمن مشت کشور و به خاطر هماهنگی و همسوییو والیات 

های نظامی سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان در اشکال مختاف نیروهای مساح 

 ج.د.ا، تنظیم می گردد.

رعایت پایدار و پیگیر قانونیت، امتناع از تعقیب و فشار به خاطر فعالیت های که به  -

 حکم قوانین نافذ در کشور جرم پنداشته نمی شوند.

 قدرت دولتی در مــرکز و محالت.شرکت موثر در کار ارگانهای  -

تالش به خاطر حل عادالنۀ مساله مای بر اساس اصل برابری حقو  سیاسی، اقتصادی،  -

 فرهنگی همه مایت ها و اقوام ساکن کشور.

های دایمی تبادل اطالعات، برقراری تماسها به منظور حل مسایل همکاری تنظیم کانال -

افغانستان و سازمان انقالبی زحمتکشان و تشریک مساعی بین حـزب دموکراتیک خاق 

افغانستان. به این منظور در چارچوب کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خاق افغانستان 

و کمیته مرکزی سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان بخش های مسوول تامین ارتباط 

 سیاسیهمچنان میکانیزم مشوره های مساویانه در سطح رهبری  .بین آنها ایجاد میگردد

مرکزی و محای سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان و حزب دموکراتیک خاق 

 افغانستان ایجاد می شود.

تمام موضوعاتیکه در پروتوکول هذا گنجانیده نشده اند می توانند بعد از توافق جانبین  -

 به شکل ضمایم این پروتوکول تسجیل گردند.

ن پروتوکول تصمیم اتخـاذ کند یک ماه در صورتیکه یکی از جانبین در زمینه فسن ای -

 قبل از فسن به جانب مقابل اطالع میدهــد.

 

 هللا کوشانیهللا                     محل امضای    محبوبمحل امضای   نجیب            
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 1شدۀ فوتوکاپی ضمیمۀ نمبرهم متن تایپاین

 1نمبـــر ضمیمۀ 

 به پروتوکول همکاریهای )ح.د.خ.ا( و )س.ا.ز.ا(

ح.د.خ.ا و س.ا.ز.ا با حفظ هــویت سیاسی و استقالل تشکیالتی خویش با قاطعیت اعالم میدارند 

گواه توافق کامل آنها باالی  1366میزان  11که امضای پروتوکول همکاری بین آنها مـورخ 

 مساح س.ا.ز.ا میباشد. ۀای موجودهمواضع اصولی در عــرصۀ نظامی، منجماه تقویۀ مفــرزه 

ر آن سازا حق دارد تا مفرزه های مساح را از اهــالی محاــی با در نظرداشت وضع عالوه ب

سیاسی در مناطق مختاف ایجاد نموده و قوماندۀ آنها را بدست  –مشخص به میان آمدۀ نظامی 

 گیرد. 

 در ینصورت :

 س.ا.ز.ا تعهدات آتی را به عهده میگیرد: –الف 

ایت دسپاین نظامی، احضارات محاربوی  اکمال، انتخاب و جابجاکردن کادرها، رع -1

مفرزه های س.ا.ز.ا کار های تربیتی با منسوبین این مفرزه ها مطابق روحیۀ پروتوکول 

 ) س.ا.ز.ا (. امضاء شدۀ همکاری بین ح.د.خ.ا و

تأمین مسوولیت قوماندانان مفــرزه های س.ا.زا در قبال آمادگی محاربوی آنها، اجرای  -2

نها، نگهداری و استفاده از سالح و مهمات، تخنیک، مواد وظایف محاربوی توسط آ

 تخنیکی، رعایت نظم و دسپاین نظامی. –سوخت و سایر وسایل مادی 

تامین سهمگیری فعال مفرزه های س.ا.زا در اجرای وظایف محاربوی در جهت دفاع  -3

 تاهـالی، پروژه های اقتصادی، مواصالتی در جهت نابودی دشمنان آشتی ناپذیر حاکمی

ارگانهای  ،ا.د.جمردمی بطور مستقالنه و یا یکجا با قطعات و جزوتامهای اردوی 

 امنیت دولتی و وزارت امور داخاه و همچنان با سایر قطعات و جزوتامهای منطقوی.

در حاالت خاص بخاطر دفاع از منافع وطن با موافقۀ جانبین این مفرزه ها در سیستم  -4

 ی نمایند.عمومی پالن عمایات محاربوی عمل م

 

 ح.د.خ.ا تعهدات آتی را به عهــده میگیرد: -ب

 مساعدت به اجرای وظایف مفرزه های س.ا.ز.ا مطابق مواد این پروتوکول . -1

 وزارت دفاع ح.د.خ.ا وسایل و مواد ذیل را در اختیار مفرزه های س.ا.ز.ا قرار میدهــد: -2

سالح تخنیک محاربوی، مهمات، وسایل ارتباطی، همچنان ذخایر مادی مختاف ـ 

 ضروری برای اجرای وظایفی که به عهدۀ این مفرزه ها گذاشته شده اند. 

 وجـوه مالــی .ـ 

 خـدمات طبـی .ـ 
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اعــزام افسران کادری و سایر متخصصین با موافقۀ جانبین به  تدر صورت ضرور -3

 تامین فعالیتهای محاربوی این مفرزه ها. مفرزه های س.ا.ز.ا برای

بمنظور تحقق مواد این موافقتنامـه )ح.د.خ.ا( و )س.ا.ز.ا( کمیسیون مشتر  دایمأ فعال نظامی 

را به ترکیب نمایندگان با صالحیت آنها در مــرکز و محالت ایجــاد کرده و کار مـوثر آنها را 

 تآمین مینماید. 

 قــرار ذیل اند:وظایف کمیسیون فو  الذکر 

طرح و تدوین نظریات واحد در مورد ایجاد و استفاده از مفرزه های س.ا.ز.ا و طرح   -1

 پالنهای مشتر  عمایات محاربوی.

 بامهایی که میتوانند در وقت پیشبرد عمایات محاربوی عر  اندام نماینـد. احل پر  -2

ی س.ا.ز.ا در بذل کمک هــای الزم برای اکمال اساس مادی و مهمات مفـرزه ها  -3

 جهــت تقویۀ آنها. 

کنتــرول از اجــرای تصامیم مشتر  و تعهـدات هــر دو جانب در عـــرصـۀ   -4

 نظـامـــی. 

 

 نجیب هللا                                               محبوب هللا کوشانی  

 )امضا(          )امضا(                                                

 

 فشرده آن که:     

حزب  «فاشتتتتتتتیستتتتتتتتیطراز »رژیم  و استتتتتتتتقرار خورشتتتتتتتیدی 1357ثور  7از کودتای پس 

تحقق و تطبیق بخش دوم برنامۀ استخباراتی توسط جاسوس  و با) دموکراتیک خاق افغانستان

بسیار سنگین ا. پس از تحمل تافات س.ا.ز. ،(محمد اسماعیل اکبر نامبه نفوذی« هزار چهرۀ»

هزار تن از کدرها و اعضا و  4ـتتتتت ـتتتتت 3بین دادن از دسترهبری و سطح در ناپذیر جبران و

هللا امین و اشغال افغانستان پس از سرنگونی حفیظ ،از اقشار مختاف اجتماعیخود هواداران 

رهبری کمیتۀ از اعضتتتای  تن 4تصتتتادفی تنها مدن آزنده برتوستتتط ارتش ستتترخ شتتتوروی، با 

 پس از اعالن عفو عمومی، 1358جدی  16از زندان پاچرخی در و تعدادی از کدرها سابق 

 ...  دست یازیدبه احیا و بازسازی خویش  مجددا  

بیش از یک زندگی دشتتتتتوار اما رستتتتتتگار و با افتخار در طول مذاکرات طوالنی دوران طی 

دار جهتادی و ا. و در متذاکرات بتا برخی رهبران و فرمتانتدهتان نتامتا ح.د.خ.هفتت ستتتتتتتتال بت

)از جماه فرمانده احمدشتتتاه مستتتعود،  هاپس از به قدرت رستتتیدن آن هپیش و چ هغیرجهادی چ

، در الدین ربانی،...(استتتتتاد عبدالعای مزاری، ستتتتترجنرال عبدالرشتتتتید دوستتتتتم، استتتتتاد برهان

های سیاسی چپ و راست ها و دید و وادیدها با رهبران و نمایندگان احزاب و سازمانصحبت

های مطرح و برجستۀ روشنفکری و سیاسی های مای و چهرهبا شمار زیادی از شخصیتو 

حیث یک ستتتتتتتازمان مای و به کشتتتتتتتور، های جنگ و بحران در داخل و خارجدرهمه دوره

 ،های روشتتن... حرفدر برابر مردم پرستتتانه و احستتاس مستتؤولیت با شتتور وطن، خواهترقی

  .داشته استشده و بازسازی کشور ویراننگ برای تأمین صاح و ختم ج و دقیق مشخص
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به جیب گاه روی بیگانگان را نپذیرفته و هیچننگ وابستتتتتگی و دنبالها. هرگز و چون س.ا.ز.

با ستتتتترباندی و گردن همیشتتتتته  ،رتی و حاکمیتی ... چشتتتتتم ندوختهکستتتتتی و چوکی اعطایی قد

قدرت و مخاطب و  با هر مواضتتتتتع خویش را با صتتتتتراحتکامل، اعتماد به نفس  افراشتتتتتته و

 دفاع کرده یتقاطع با های خودگیریگونه که از موضتتتعدر میان گذاشتتتته استتتت. همانقادری 

عمدۀ ت اکن )در بابها نیز آموخته استتتت. آن استتتتدالل معقول دیگران را پذیرفته و از استتتت،

و  هتتادیو برخی رهبران و فرمتتانتتدهتتان جان احزاب مختاف بتتا رهبرس.ا.ز.ا. متتذاکرات 

های بعدی نشتتتتستتتتتدر اگر فرصتتتتت بود، مهم  ا  وادیدهای نستتتتبتو  ،...و ستتتتایر دیدغیرجهادی

 داشت(. یمخواههای بیشتر صحبت

 هعانی و چقانونی و یا نیمه حیات زماندر  هچچنین است که مبارزۀ س.ا.ز.ا. از بدو تأسیس 

ها و تحمل در شتتتترایط فعالیت مخفی، اگر هم به دالیل روشتتتتند ستتتترکوب، اختنا  و محدودیت

 کتافات ستتنگین، زمانی با ستتستتتی و کندی و دشتتواری مواجه گردیده، اما بدون شتتک برای ی

 ... انقطاع نیامده است آنسیاسی  و فعالیتلحظه در زندگی 

آمدهای آن، لبان و تحوال ت و پیترستتتایی و ستتتقوط رژیم طا 2001پس از حوادث ستتتپتامبر 

اندازی و پیشتتتتبرد ها حزب و ستتتتازمان ستتتتیاستتتتی و راهس.ا.ز.ا. با کشتتتتودن باب گفتگو با ده

که خود داستتتتان ها در داخل و خارج کشتتتور کن با آنمذاکرات طوالنی و گاهی بستتتیار خستتتته

توانستتتت با  انجامستتتر... ابطه با آن موجود استتتت دراز دیگری استتتت و استتتناد فراوانی در ر

  ستتتتتهمگیری و همکاری فعال چند حزب و ستتتتتازمان و گروه روشتتتتتنفکری و ستتتتتیاستتتتتی دیگر

در شهر خورشیدی  1386در ماه عقرب سال  را «کنگرۀ مؤسس حزب آزادگان افغانستان»

بقه و مستتتقل باستتابه مثابۀ یک ستتازمان  کار کنگره،اشتتترا  فعال در  کابل برگزار کند. و با

در آن، در راستتتای تحقق  و ادغام« حزب آزادگان افغانستتتان» دگذاری، پس از بنیادارریشتته

طاهر بدخشتتتتتتتی که برای وحدت و اتحاد یاد محمدگذار خویش زندههای بنیاداهداف و آرزو

کرد، گامی به هرچه بیشتتتر نیروهای مای و مترقی در ستتطح کشتتور همواره تأکید و تالش می

وی از س« حزب آزادگان»مشتر  مبنی بر تأسیس جاو بگذارد و با امضا در پای پروتوکول 

افتخار هویت با های روشتتتتنفکری ـتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتت ستتتتیاستتتتی، بهاین پنل حزب و ستتتتازمان و گروه

 گردد:اینک متن آن پروتوکول خدمت ارائه می .با سرباندی پایان ببخشد یی خود«س.ا.ز.ا.»

 

 به نام خداوند جان و خرد»
  
  

 ۀکنگر های سیاسی شرکت کننده درگروهها و پروتوکول اد ام احزاب، سازمان
 تشتی ت حزب آزادگان افتانستان سس حزب آزادگان درؤم
  
  

هجری  1386فدهم ماه عقرب سس حزب آزادگان افغانستان به تارین هؤکنگره م
کابل  شتتتتتتهر مستتتتتتیحی در 2007برابر به هشتتتتتتتم ماه نومبر ستتتتتتال  خورشتتتتتتیدی

های ستتیاستتی ها و گروهاحزاب، ستتازمانگردید. ما نمایندگان با صتتالحیت  برگزار
ستتتتیس أت های خویش در پروستتتتهمنتخب تشتتتتکل فرهنگی که همراه با نمایندگان و

 ۀسس که با تصویب برنامه و اساسنامؤحزب آزادگان افغانستان تا پایان کنگره م
حزب آزادگان، انتخاب اعضای شورای مرکزی حزب و چشم انداز کار شورای 

که  داریممب صتتادقانه و داوطابانه اعالم میشتترکت داشتتتیم بود، أمرکزی حزب تو
ه ما تا حال از آنها هایی کها و گروهستتیس حزب آزادگان افغانستتتان، ستتازمانأبا ت

کردیم در حزب آزادگتتان افغتتانستتتتتتتتتتان متتدغم گردیتتده و همتته جزء نمتتاینتتدگی می
ستتوگند خداوند و شتترافت خود باشتتند. ما به شتتکیالت حزب آزادگان افغانستتتان میت
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نماییم که اعالم چنین تصتتتتتتتمیمی از جانب ما به دور از هرگونه اجبار و یاد می
و رعایت  ایها و اهداف برنامهپیشتتتتتتتبرد ارزشمحظورات بوده و خود را در 

 دانیم.حزب آزادگان افغانستان متعهد می ۀضوابط تشکیالتی مندرج در اساسنام
  

 افغانستانمیرمحمد محفوظ ندایی رئیس حزب اتحاد مای  -1
 
 محبوب هللا کوشانی رئیس سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان  -2

  
 باصالحیت بخشی از شورای دموکراسی افغانستان ۀمحمد رسول رحیم نمایند -3

  
باصالحیت گروهی از روشنفکران و فرهنگیان  ۀمحمد قسیم اخگر نمایند -4 

 افغانستان
  

باصالحیت گروهی از روشنفکران و فرهنگیان  ۀسید عسکرموسوی نمایند -5
 «افغانستان

   
 

******************** 

 

 چگونه رقم خورد؟ )فرکسیون( و اما سرنوشت آن گروه انشعابی

نام  به 1357این گروه به روایت یکی از اعضتتتتتتای ستتتتتتابق آن در اواخر ماه جوزای ستتتتتتال 

کس از اعضای سابق شده است! هیچمسما « )سفزا( زحمتکشان افغانستان انسازمان فدایی»

نه قبل و نه بعد از اعالمیۀ پیوستن آن به عضویت حزب دموکراتیک خاق افغانستان « سفزا»

شتتده هنوز در قید حیات و زندانی یادباعث که در زمان بحرالدین ادعا نکرده استتت که موالنا 

داشته و یا با آن موافق بوده  گذاری سهم و یا نقشی داشته و یا اصال  ازان خبربود، در این نام

 است!؟ ... ) تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل( 

توانستتتتتت حتا در گاهی نمیو هیچهرگز  شتتتتتناختم، فکر انشتتتتتعابمن میکه  ی راموالنا باعث

 کردن آن برآید. پیاده که در پی اش راه یابد چه رسد به آنمخیاه

های ستتتتیاستتتتی در جهان رین احزاب و ستتتتازمانچنین افکار کوچک و انحرافی که تجربه و تا

به  ،در کشتتور ما ویژه در جوامع کم توستتعه و دارای ستتطح پایین ستتواد و فرهنگ از جماهبه

گر ، معاماهبیناندیش، خودهای کوچکرا گواه بوده استتت تنها در ذهن آدمتکرار زیانباری آن

های متعهد، آگاه، با نه در ذهن انسان کند،ی حقارت راه پیدا میهاو اکثرا  نادان و دارای عقده

 های بزر  انسانی از تبار آزادگانی مانند موالنا بحرالدین باعث.ها و آرماناندیشه

یاد موالنا بحرالدین باعث بر استتاس یک پروژۀ استتتخباراتی به رهبری محمداستتماعیل جاودان

« سفزا»نام انشعابی به به ایجاد و رهبری شاخۀخورد می خبر دیگر، برچسباکبر و چند بی

«  کاه و دماغ»همه جعل و دروغ، ظاهرا  ! منبع تغذیۀ اصتتتتای اینندارد خبرآن  نام ازکه حتا 

ندۀ پروژۀ « هزار چهرۀ»جاستتتتتتتوس  ما در واقع او مجری و گردان محیل و مکار استتتتتتتتت ا

  ست!های استخباراتیگاهدست

را که افزون بر رفاقت ستتتتیاستتتتی و ستتتتازمانی، مناستتتتبات ژرف باعث موالنا تا جایی که من 

به او شتتتناختم، حتا تصتتتورد پیوستتتتن از نزدیک میدوستتتتانۀ شتتتخصتتتی با هم داشتتتتیم، بستتتیار 

توانست یی وی هرگز نمیها و ساختار اندیشهارزشباورها، ا. در چارچوب عضویت ح.د.خ.

و  با ید  کشیدن دروغین نام باعث« سفزا»نام به« سازمانی»کاری را که  جای داشته باشد!
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ریزی عنصر هزار چهرۀ با سوء استفاده از شهرت و اعتبار سیاسی وی با رهبری و برنامه

ستخباراتی، با نشر اطالعیۀ ننگین و شرم شود، انجام آگین که اینک به دو شکل پیشکش میا

 داد!

ی حزب حاکم وقت چاپ در برخی از روزنامه های دولتی و حزباین سند رسوا و رسواکننده 

  ه است.شد

خورشیدی  1363. 4. 22شمارۀ ... مؤرخ  درشدۀ این سند شده و تایپمتن چاپکاپی اینک 

 گیرد:رس خوانندگان قرار میبه دست«حقیقت انقالب ثور»روزنامۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 
 

 «:سفزا»شدۀ اطالعیۀ هم متن تایپاین

 نقل مطابق اصل است

 هـ.ش  1363.4.22حقیقت انقالب ثور                                                

اط عـیه هیـزت منتخـب سازمان فدازیان زحمتتشان 

 افتانستان )سفـزا(

هیئت منتخب سفزا که ارگان رهبـری این سازمان میباشد تصمیم خویش را راجع به انحالل سازمان و قطع 

 هر گونه فعالیت از طرف آن اعالم میدارد. 

این فیصاه عمیقأ سنجیده شده بعد از مذاکرات ثمربخش و مثبت با رهبری حزب دموکراتیک خاق افغانستان 

 صورت گرفته است.

منتخب سفزا مبنی براین است که حـزب حاکم یعنی حزب دموکراتیک خاق افغانستان  موضع اصولی هیئت

این پیشآهنگ سیاسی طبقۀ کارگر و همۀ زحمتکشان وطن محبوب مان افغانستان بخاطر رشد و تکامل 

 انقالب ثور فداکارانه مبارزه مینماید و بیانگر منافع تمام زحمتکشان و نیرو های مای وطنپرست بوده آنها

را به مبارزه عایه ضد انقالب، ارتجاع، امپریالیزم بین الماای در رأس امپریالیزم امریکا و هژمونیزم توسعه 

 طاب چین بمنظور بهبود زندگی مردم و ایجاد جامعۀ فاقد استثمار بسیل و سازمان میدهــد.

ننده و نیروی رهبری کهیئت منتخـب سفـزا با تاکید این نکته که حزب دموکراتیک خاق افغانستان بحیث 

سمت دهندۀ جامعۀ ما وظیفۀ تاریخی خویش را بشایستگی اجراء مینماید. باین نظر است که در افغانستان 

نباید احـزاب، سازمانها و گروههای سیاسی دیگر بجز ح.د.خ.ا وجود داشته باشند. تمام وطن پرستان واقعی 

ما ارزشمند و عزیز میباشد باید بخاطر وارد نمودن افغانستان و آن عده اشخاصی که برایشان آیندۀ وطن 

 ضربۀ قاطع به دشمنان انقالب ثور و تحقق هر چه زود تر اهداف واالی آن بدور ح.د.خ.ا متحد شوند.

هیئت منتخب سفزا از تمام اعضای سابق این سازمان دعوت بعمل می آورد که با پیروی از احساس وفاداری 

وی از برنامۀ عمل و اساسنامۀ ح.د.خ.ا بطور منفردانه به صفوف ح.د.خ.ا بانقالب باساس اعتقاد و پیر

شامل شوند، و با رعایت وحدت و انظباط آهنین حزب دموکراتیک خاق افغانستان و وحدت تمام خاق 

یزم، ضد انقالب داخای و خارجی مبارزه و قدرت انقالبی یتافغانستان به دور ح.د.خ.ا سالح بکف عایه باند

و توسعه بخشند و در رشد اقتصاد مای سهم فعال گرفته بخاطر ایجاد جامعۀ نوین در وطن واحدمان  را تحکیم

 افغانستان انقالبی کار و پیکار نمایند.

ما معتقد هستیم که انحالل سفـزا و پیوستن اعضای سابق آن به ح.د.خ.ا پاسخگوی منافع تمام انقالبیون 

 واقعی افغانستان خـواهــد بود. 

 

 محمد اسمعیل اکبر                       عبدالمط ب حـارس                     ظاهـــر حـاتم     

 )    امضا      (                           )    امضا    (  )    امضا   (    

 

استتتت که خوانندۀ عزیز، لطفا  حب و بغ  و پیشتتتداوری را کنار بگذارد! صتتتادقانه آرزو این

َرد، منطق و انصتتاف برایش اجازه می بگوید پس « ستتازمانی»دهد نام از خواندن این ستتند، خد

آن، همین ستتتند ستتتخیف، مفتضتتتح و « رهبراند »را که معرفد ستتتطح فهم و شتتتعور ستتتیاستتتی 

با  ست که در پای آن امضا کرده اند، با نام آزاده مرد دانشمند و مبارز شیردل، بیرسوایی

 بزند؟  بحرالدین باعث گره ناپذیری مانند موالناو تسایم



 
 

82 
 

ای دیگری برای خبری نباشتتتتتتتد، خود توطئهگونه تبایغ اگر از روی نادانی و یا بیمگر این

 ساختن شخصیت بزرگوار باعث نیست؟ اهانت و کوچک

شعاب اصال  شخصیت موالنا باعث را تا سطح یک فرکسیون باز تنزل دادن و او را عامل ان

خیانت به باعث به مثابۀ شخصیت شایستۀ مای و انقالبی است که  کردن، توهین، جفا ومعرفی

 دشمن دانا، دانسته و آگاهانه و دوست نادان، جاهالنه و احمقانه بر وی روا داشته است!  

)اسمعیل اکبر( استخباراتی « هزار چهرۀ»این عنصر نفوذی  1357ثور  7پس از کودتای  

ترین و موالنا بحرالدین باعث، یکی از درخشتتتتتتتانبا دروغگویی و ستتتتتتتوء استتتتتتتتفاده از نام 

ا. و یار و همرزم صدیق م.ط. بدخشی، که گویا فرمان ترین اعضای رهبری س.ا.ز.برجسته

دستتت به تطبیق مرحاۀ دوم برنامۀ استتتخباراتی  37قیام عایه رژیم کودتا را صتتادر کرده استتت،

 . خویش زد

یافتۀ مکتب فکری بدخشتتتتی را به رو و تربیتاقدام ماجراجویانۀ نظامی، هزاران رهاین با  او

یند ستتهمگننگین و ا. فرستتتاد و با انجام این وظیفۀ جوخۀ مر  جالدان رژیم فاشتتیستتتی ح.د.خ.

 . 38موقع مناسب باقی ماند درخون و خیانت، منتظر پاداش درخور 

شرم یۀ ننگین و عالطبا نشر ا 1363سر انجام آن موقع فرا رسید و با خاطر آسوده در سال 

هیئت منتخب »فریب خورده اش به عنوان « یاران»آور که در پای آن خودش و دو تن از 

 ،ندابه نمایندگی از گروه شتتتان امضتتتاء کرده « میباشتتتدستتتفزا که ارگان رهبری این ستتتازمان 

را به شتتتتتمولیت در ح.د.خ.ا. اعضتتتتتای آنو « اعالم میدارد»شتتتتتان را « انحالل ستتتتتازمان»

 خواند. میفرا

آگین )زنده یاد محمدظاهر حاتم و دیگر از امضتتتتتتاکنندگان این اطالعیۀ ننگین و شتتتتتترمدو تن 

عضتتتتویت کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. را کمایی کردند. اصتتتتل « افتخار»عبدالمطاب مارشتتتتال(، 

هم ندانستتتتند. برای وی عمال  همان « افتخار»و شتتتایستتتتۀ کستتتب این « الیق»جاستتتوس را اما 

در محافل رستتتمی را زیبنده و « هللاقاری برکت»صتتتاکشتتتی ها و عمحفل« تنظیم»پادوی در 

های حزب وطن )ح.د.خ.ا.( احساس بسنده دانستند و پسانترها هنگامی که رهبران و ایدیالو 

ستتتت، خود شتتتان در حالت ستتتستتتتی و فروپاشتتتیکردند که ستتتنگرگاه ایدیولوژیک و ستتتیاستتتی

های تنظیمی ـتتتتتتتت تباری دیو پیوستن به سنگربن ی تازههامصروف آمادگی برای سنگرسازی

را به این خدمتگذار « وطن»نام مجاۀ حزبی شتتتان به مستتتؤول مدیریت« افتخار»گردیدند، و 

 دند!کر رواگذا ۀ خویشآزموده و سرسپردکار

                                                           

درواز که روایتش باشد به  1354های متفاوت از حوادث ماه سرطان در حالی که با وصف ارزیابی  - 37 
را صتتتتادر کرده بودب   1357... زمان دیگر، موالنا باعث هرگز نه طرفدار انشتتتتعاب بود و نه فرمان قیام

د که وی برای جاوگیری از هردو رویداد شوم )انشعاب نشواهد انکارناپذیری وجود دارشاهدان و برعکس 
 !، اما پایش در زنجیر بود و دستتت عدو بازه بودو حرکت توطئه آمیز نظامی( کوشتتش فراوان به خرچ داد

استخباراتی و با زرنگی تمام در هر دو  ۀکار خود را مطابق نقش« ههزار چهر»عنصر اسماعیل اکبر این 
از جوانان صتتتاد  برای انجام  خبری و شتتتور و احستتتاستتتات انقالبی تعدادیمورد موفقانه انجام داد و از بی

 اش ماهرانه استفاده کرد.هوظیف
و  «اندهانفرم»که با وجود آن« قومندان عمومی قیام»اصتتتتتتتطالح بهاین استتتتتتتماعیل اکبر محمد - 38 
خبر بودند، پس از خاینانۀ وی بیکه از نقش واقعی  «فرمانش»تحت  صتتتتتتتاد  و نجیب« ستتتتتتتربازان»

شتتدند، به پاس خیانت بزر  و هولنا  به دستتتگیری مجال تنفس نیافته، گروه گروه به کام مر  فرستتتاده 
و پس از یافتگان مکتب فکری بدخشتتتتتتی و باعث و حفیظ ... در زندان تیمارداری شتتتتتتد رهروان و تربیت

 یافت. که انتظار داشت، دست باریذلت به پاداشبه ارباب، رهایی از زندان و ادامۀ خدمات بیشتر 
نشاندگان و دلقکان رنگارنگ اجنبی وسی و خدمت به دستو تا امروز نیز با ایفای همان نقش خاینانۀ جاس

حکم وظیفه به« اندیشتتتتتۀ مای»جویان حقیر قبیاه، از دشتتتتتمنی با رهستتتتتپردگان و رهروان از قماش برتری
  .بردار نیستدست



 
 

83 
 

استتماعیل اکبر شتتنیده ام که در پاکستتتان نیز « فدایی»من بار بار از زبان برخی یاران ستتابق 

ا دستتتگاه استتتخبارات نظامی آن کشتتور، بعد از خدا، همین حرفۀ اصتتای جاستتوستتی در پیوند ب

 کرده است!    قطارانش ... تأمین میرز  و روزی را برای او و بعضی هم

کشتتتتتتتته، در خدمت اربابان جدید و این جاستتتتتتتوس کار  2001ستتتتتتتپتامبر  11پس از حوادث 

اصای  عواملطراحان و ، از «چهار نفرۀ فاشیستان بیروتیسه ـتتتتتتت حاقۀ »برادران کرزی و 

 ها شد. های کنونی مردم و کشور، درآمد و از اعوان و انصار نزدیک آنبدبختی

 اش تعیین کرده اند:و تجربه« تخصص»اربابان جدیدش وظیفۀ اصای وی را مطابق 

 های درخشاند اندیشمندان و مبارزان مای، ـ تبایغات دروغین و زهرآگین عایه چهره

 ها، تارین مبارزات آن ها در بارۀـ تحریف و جعل واقعیت

 خواه،یابی نیروهای مای، دموکرات و آزادیـ جاوگیری از هرگونه انسجام و سامان

های فاشتتیستتتی به منافع مای و بستتترستتازی ذهنی برای های آشتتکار حاقهپوشتتی خیانتپرده -

 ها )پس از پیوستتتتتتتتن به ح.د.خ.ا. تا کنون این وظیفه یکی ازهای فرهنگی آنپذیرش تهاجم

باشد و به همین خاطر از همان آوان تا حال همواره مورد تفقد، توجه و اش میوظایف اساسی

وطنی و « دموکرات»چپ و راستتت و « ناالیق»و « الیق»تحستتین خاص انواع فاشتتیستتتان 

 بوده است(ب« جهانی»

را « عنصتتتر هزار چهرۀ استتتتخباراتی»های روزمرۀ این های آشتتتکار و فعالیتها وظیفهاین

 دهند.تشکیل می

************* 

خبری کستتتتانی که از روی بیو یا جوانانی شتتتتوم، بار دیگر یادآور میدر آخر این بحث یک 

یات غر  یان»آلود جعا فۀ انحراف تاریخچۀ س.ا.ز.ا. « طای گارنگ در مورد  را تکرار رن

ها را تا حد کاریها و جعلتحریفی ندارند. باید برای آنان اینگناهکنند طبیعی استتتتت که می

 ممکن به طور مستند و با شواهد افشا کرد.

های در این رابطه اما باید پذیرفت که در کنار موجودیت استتتتتتتناد روشتتتتتتتنگر دوران فعالیت 

نشتتتتتریۀ مرکزی ستتتتتازمان انقالبی « میهن»قانونی و عانی ستتتتتازمان دیروز ما )مانند جریدۀ 

ها و اشاراتی مهم نسبت به مراحل مکن حرفها نیز تا جای مزحمتکشان افغانستان( که در آن

یت عال غازین و دوران ف ناگزیریآ نابر  ته استتتتتتتتت، ولی ب یاف بازتاب  های های غیرعانی آن 

 های ناگفته و استتتناد نشتتترهای استتتتبدادی، هنوز حرفهای مخفی و غیرعانی در رژیمفعالیت

حزب ما وجود دارد که تا کستتتتوتان ستتتتازمان و چندان کم از بنیادگذار و برخی پیشناشتتتتدۀ نه

 .کنون به دالیل معقول و نامعقول مجال بیان و نشر نیافته اند

ها و منابع دست اول و معتبر دست یابند خواهند به واقعیتهایی که میبرای آن هااین کاستی 

 باختگاند مناستتتتتب و اما برای هویتبستتتتتیار نافضتتتتتای  ،گان جوانندویژه عالقمندان و پژوهبه

های استخباراتی پیوند دارند، محیط و هایی که به شبکهبرای آن ا  کار خاصتجعلب و فریعوام

 پدید آورده است.  «فرصت مساعد»

روز تا ها چنین کاستتتیاز  ،به استتناد و شتتواهد معتبر تا جای ممکن با استتتنادباید کوشتتش کرد 

 . روز هرچه بیشتر کاسته شود

ناپذیر برخی از از برکت ستتتتتتتعی خستتتتتتتتگی ها،بحث همین پروتوکول متنهنگام آماده کردن 

مان  های بداستتتتوارقامت روزیارد ادعا، فروتن ولی همیشتتته نشتتتین بیستتتنگرویژه به ،دوستتتتان

سعادتش دراز باداکه عمر پ ر جان رستاقیمحمدحسن  سالمت و  خوشبختانه ، فی د همراه با 



 
 

84 
 

تان قرار به خدمتبعضتتی از آنها که یم، بدستتترستتی یاکمیابی  یبه شتتماری از استتنادتوانستتتیم 

 گرفته اند. 

********** 

دانم به یک نکتۀ بستتتتتیار مهم دیگر که از اهمیت ویژۀ وانان گرامی، در اینجا بایستتتتتته میج -

تاریخی برخوردار استتتتتتتت و همواره باید بدان ارج گذاشتتتتتتتت، اندکی مکث نمایم و آن ترکیب 

 مؤسسین حزب آزادگان افغانستان است. 

شماری  ناپذیرد های پیگیر و خستگیدانید حزب آزادگان افغانستان در فرجام تالشکه میچنان 

ـتتتتتتتت ستتیاستتی به منظور ایجاد یک حزب ستتراستتری در  های روشتتنفکریها و حاقهاز ستتازمان

ها حزب و وادیدها با دهو  ستتترگذاشتتتتن مراحل طوالنی مذاکرات و دیدشتتتتپس از پ   ،کشتتتور

سیاسی ستان درازی دارد  ،سازمان  شد به وقت دیگر، سرانجام از ترکیب پنل  وکه خود دا با

خورشیدی در شهر  1386در ماه عقرب سال  ،حزب، سازمان و حاقۀ روشنفکری و سیاسی

 کابل بنیاد گذاشته شد. 

در هم در پروتوکول تأسیس حزب و هم های برجسته و درخشان این نهادها که در میان چهره

حزب آزادگان افغانستتتتتتان مطابق قانون احزاب در وزارت عدلیه  شتتتتتدند ستتتتتترور راجهردو دَ 

 ترینهای این تابنا های ایشتتتان استتتناد و اورا  ثبت را مزین ستتتاخته استتتت، نامکشتتتور، نام

های یادگارمانده از توفاننهاد و فرهیختگان دانشتتتورد بههای پا و استتتتوارترین آزاده هاچهره

باند و  همیشهیاد استاد محمد قسیم اخگر قامت چون جاودانبیستم، همخوار نیمۀ دوم قرن آدمی

آزادی و مناعت، استتتاد داکتر ستتید عستتکر موستتوی، داکتر میر محمد محفوظ ندایی، استتتوار 

 یزنداکتر محمد رسول رحیم، داکتر سید موسی صمیمی، عبدالباقی سمندر، اسد جان الم و ... 

 نقش بسته است. 

شکیالتی در کنار ما جماه بهآن که کسانی ازاین رو  هیچ، بهستندنیهر دلیای، امروز از نگاه ت

تأثیر بزر  فکری و معنوی آننه گاه و  جای ها از نقش،  گان تن تأستتتتتتتیس حزب آزاد ها در 

ستتتتت که شتتتتما جوانان اینبه ،ن حزبمنداتن از ستتتتالکاهد، باکه توصتتتتیۀ من به حیث یکنمی

این ها و شتتتتتتیوۀ زندگی باافتخار اندیشتتتتتتهفرصتتتتتتتی از  از هر امروز و فردا نیز با استتتتتتتفاده

ها هرگز به بودن زمینهنخبگانی که با وصتتف مستتاعداز این فرهیختگان و عزیزان بیاموزید، 

عزت و  ،تن در ندادند و از آبروفاستتتد و نابکار، « دربار»با اهالی بار های خفتگریمعاماه

  .داری نمودندوقار و سر افرازی پاسفکر آزادۀ این سرزمین، با حیثیت روشن

ها چنان با آگاهی و خردگرایی و تعهد شتتتما جوانان آزاده نیز بایستتتتی با الهام و آموزش از آن

یابی به و دست روشنفکرانه در راه رهایی انسان جامعه از قید هرگونه اسارت و فقر و جهل

روشتتتتتتتنفکران راستتتتتتتتین این ، زندگی و کار و پیکار کنید که درخور شتتتتتتتأن آزادی و عدالت

سسان باافتخار حزبسرزمین و   تان باشد. این مؤ 

 حرمت همراه با صمیمیت و محبت را رعایت کردبه یشبایست در برابر هر یک از ایشان هم

رحیم نخستتتتتین رئیس رستتتتولمحمد دریغ جناب داکترویژه به نقش استتتتتثنایی و زحمات بیبه

 سر تعظیم فرود آورد.ره هموافرزانۀ حزب آزادگان افغانستان 

********** 

کدرسازی  هدفهم به 1392یاد دارید که در خزان سال جوانان ارجمند، تعدادی از شما به -

خاطر انستتجام بهتر و ارتقای مؤثریت کاری و ستتاختاری بخش جوانان حزب آزادگان و هم به

این در  درست که بدون با های خود شما و ها و آرزودر راستای تحقق خواست ،افغانستان

تواند آیندۀ روشنی داشته باشد، بخش شورای ها، حزب آزادگان نمیگذاشتن این مرحاهسرپشت

 ایجاد گردید. « دگردیسه»جوانان حزب آزادگان افغانستان بر محور نشریۀ مرکزی آن 
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قرار  اندازی نشتتتتتریه تأمین شتتتتتد. دفتر حزب در اختیار جوانانهای عاجل برای راهنیازمندی

راه خواهد شتتتتتتتد. بهگرفت. امیدواری فراوان پدید آمد که کارها به زودی مطابق برنامه رو

 همکاری مسؤوالنۀ شوراهای والیتی حزب سامان خواهد یافت ... 

با تأخیر زیاد به دستتتت نشتتتر « دگردیستتته»اما در عمل دیدیم که چنین نشتتتد. نخستتتتین شتتتمارۀ 

ها به شتتکل پ. د. اف. در هم نشتتر آنوقع نبرامد. با آنستتپرده شتتد. دومین شتتمارۀ آن نیز به م

 صفحۀ انترنیت دوستان را خوشحال و امیدوار ساخت. 

دانیم که نشر هردو شماره با مشکالت زیاد تخنیکی، شکای و محتوایی همراه بود. شمارۀ می

 ها را بیشتتتر داشتتت و هرگز به شتتکل پ. د. اف. در صتتفحۀ انترنیت ظاهرستتوم این دشتتواری

 جا توقف نمود. امیدواری به ناامیدی جا خالی کرد ...نشد و کار در همین

چرا چنین شتتد؟ به گمانم تا کنون هیچ نهاد مستتؤول حزب به پاستتن این ستتؤال جدی نپرداخته  

های عالج را چاره باید جوانان خود به آستتیب شتتناستتی بپردازند و راه هانشتتستتت ایناستتت. در

 منوال ادامه یابد.تواند بدیناندیشی کنند. کار حزبی نمی

با روحیۀ  بعدی هموارهکنونی و های جاستتتهدستتتتور کار  با توجه بهجوانان گرامی، امیدوارم 

به هدف اصتتتتالح و بهبود کارها به شتتتتور و بحث  ،اما در فضتتتتای صتتتتمیمیت رفیقانه ،انتقادی

ح برداشته نخواهد سوی اصالبهجاو و بهبدون انتقاد سازنده، گامی  جدی و سازنده بپردازید.

  شد.

 نیاز دارید تا بیشتر ،به بزرگان و جاب حمایت آنان احترامکنم شما جوانان در پهاوی فکر می

یعنی هرچه بیشتتتتتر اعتماد به نفس را در خود بپرورانید.  ،اتکا داشتتتتته باشتتتتیدباور و به خود 

های عامی، تقویت اعتماد به نفس به نظرم مستقیما  بستگی دارد به کسب دانش و رشد استعداد

 هابها و توانمندیتان، باال بردن مستمر این ظرفیتفرهنگی و سیاسی هر یک

سی در گاه که عضویت حزب آزادگان را به ممهمتر از همه، آن  سیا ثابۀ حزب تغییر و بدیل 

بانه پذیرفته اید این اعتماد به نفس هنگامی با  برابر انارشتتتتتتتی قدرت مافیایی موجود داوطا

 یابد که با احساس مسؤولیت همیشگی همراه باشد. ندی تبارز مینیروم

تفاوتی، فروگذاشت و عدم احساس مسؤولیت کار برای یک لحظه فراموش نکنید که اند  بی

 سازد. ش و ناکامی مواجه میگنبا لَ  را

توجه و گیری فعال، ستتتتتتهمبرای هر یک تان ستتتتتتالمتی و کامیابی آرزو می کنم. تشتتتتتتکر از 

 کن!خستگاهی هم طوالنی و بسیار بعضا   ،همهای پیدر نشست تانفراخحوصاه مندی 

 بیا تا جهان را به بد نسپریم!
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              (:13در پیوند با پاورقی شماره )

حستتن شتتر  به آقای داکتر محمدناشتتایستتت  یدوارم دوستتتان به خاطر نستتبت دادن اوصتتافام -
حرمتی به یک انستتتان محکوم نستتتازند. من فقط آنچه را بیاتهام مرا به و بدون تأمل  بیدرنگ

صتتورت نیت، بیان واقعیت گویم که برای بیانش دالیل و شتتواهد کافی داشتتته باشتتم. در اینمی
احترامی به کستتی! به گفتۀ آقای داکتر رمضتتان بشتتردوستتت در زبان فارستتی استتت نه قصتتد بی
برای  وی را سار  محترم و شخص امین خطاب کرد! اما گویند، نشاید و نبایددزد را دزد می
که بیش از  یافته استتتتتتت موردناخواستتتتتتته « احترامیبی»این  ، از روی ناچاریبیان واقعیت

 طابم! پوزش میمحترم پیشاپیش فم و از خوانندگان هرکسی خود ازآن متأس
 «.  مایه و کذابی...!کمهای شخص سراییو یاوه اراجیف»گفتم 

برای احراز کرستتتی  بستتتاچههای این آقای داکتر حستتتن شتتتر  را که اَفشتتتانیخوبستتتت که د ر
و  طور عاموی به جا بخوانید و با ستتطح ستتواددر این داشتتته استتت،صتتدارت هنرهای دیگری 

 آشنا شوید. بیشتر  اواستخباراتی  نامبار و چهرۀ صورت خاص اش بهسواد سیاسی
 فمخالصاحب اندیشۀ مای و در بارۀ یک سازمان سیاسی  ابراز نظرکه سالوسی این اعجوبۀ 

 رانود های استتتتتتتخباراتی«دوزیپاپوش»و « گریچیترَرپو»را با  اربابان فاشتتتتتتیستتتتتتتش
عوضی اش( خود )سردار داوود و دیگر اربابان داخای و خارجینعمتان ولیبه  اشجاسوسی

 دهد:بیرون می ... مغزی «افرازات»چنین اینرفته است، در بارۀ س.ا.ز.ا. گ
تعداد اشااااااخاص بنام ها ها را که از جانبی یومفتورۀ سااااااتم م ی و ضاااااادیت با پشااااااتون»

انق بی زحمت کشااان بوجود ها که در حقیقت کمتر آنها بدخشاای بودند بنام سااازمان بدخشاای
آورده و لند نفر ترجمان روس تاجیو شاااااااده که ع ناً مشاااااااوق اینتار بودند نیز بدساااااااتۀ 
همتاران تفرته انداز رفیق ... افزودند با تمام مصاااااااارف و امتیازات داده شاااااااده از طرف 
حتومت برای ساااااازمان متذکره باز هم لند نفر از وطن دوساااااتانی که بماهیت ساااااازمان و 

ضااد م ی آنها پی بردند به پشااتیبانی از طرفداری وحدت م ی کناره رفتند. کناره گیری اعمال 
و تب یت اینها پرده از روی اعمال دساااات نشاااااندگان رهبری ح.د.س. یعنی سااااازا برمیدارند و 
مردم دانشمند بدخشان و دیگر والیات از سازمان جداشده تنها تعدادی کمی از جیره خواران 

ل نق« )با لند کندک توی که بضاااااااد مجاهدین می جنگیدند باتی ماندند. وزارت امنیت دولتی
خاطرات     216پا(   صتتتفحۀ  برهنهکرباس پوشتتتهای )](. جا مطابق اصتتتل استتتت  م. .همه

   دکتور محمد حسن شر    چاپ اول  سبا کتابخانه دهکی نعابندی قصه خوانی پشاور[.
 

کسی که از روی نادانی، خبث باطن، به « مایهکم»اوصاف صادقانه بگویید که اطال   اکنون
پروا ، به شخصیت )حقیقی یا حقوقی( دیگری چنین بیدۀ حقارت و یا خوشخدمتی به اربابعق

پس از  ،دروغگوی و مکتتار، غتتداریعنی « کتتذاب»و  داردروا می بهتتتان میزنتتد و توهین
 ، برای نویسندۀ آن هنوز نارسا نیست!؟ فو « اراجیف»خواندن 

توان های مبتذل میگویییاوهدر سراسر این را آیا یک جماۀ درست، منطقی، مستدل و مستند 
  سراغ کرد؟

مفکورۀ ستتتم »این چگونه عبارتی استتت؟ آیا « ها...مفتورۀ سااتم م ی و ضاادیت با پشااتون»
که مترادف آمده اند، معنای یکسان و نزدیک دارند؟ یا حسن « ضدیت با پشتون ها»و « مای

های تفالهخان شتتر  خواستتته استتت بدون ارائۀ ستتند و اقامۀ حجتی کار خود را آستتان بستتازد و 
 کند نشتخواررا  ییل و جاهاجویان رنگارنگ ... ذلو برتریحقیر فاشتیستتکان  و گندیدۀ کثیف
طابانه و رفع تبعی  و خواهانه و عدالتطرح اندیشۀ برابریاز روی غر  و یا نادانی، که 

یاد از ستتتتتتتوی بنیادگذار س.ا.ز.ا. جاویدان جویی در مناستتتتتتتبات میان اقوام کشتتتتتتتوربرتری
سی و در تارین کشور را، برای نخستین ،محمدطاهر بدخشی سیا میانه چنان عابار در سطح 

  تحریف و تبایغ کرده اند.
خاص سددددردار داوود ی ی از پروردزان و ،اسددددوسددددان این آقای رسددددن شددددرق که از دسددددت

بردار امواج شددوینیسددتی و برترپنداری تباری و سددیاسددت تبعیضددی های علمترین چهرگشدداخص
خواهانه و برابری ،های ملیباشددد، در تبلیغات ضددد س.ا.ز.ا. و ترریم اندیشددهمیدر کشددور 
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کاسددد  »سدددامر و به اصدددطالح از نوکران سدددرسدددپردۀ راکمان قبیلههموارگ ،ویان  آن، عدالت
 بودگ است. « تر از آشزرم

و معاون اول صتتتتدراعظم در دورۀ سددددردار داوود او مدیر قلم مخصددددوص دوران صدددددارت 
 و مرمدظاهرشددددداگخورشتتتتتیدی بود.  1352وی پس از کودتای ستتتتترطان ریاستتتتتت جمهوری 

عیاشی، که  ندبود خاندان شاهی« هایزادگاودُر»کارترین خیانتاز دو تن  داوودسردار مرمد
دیگری،  آنتبعیضی  های ،اهالنه وو سیاست طلبی، ،اگکفایتی ی ی، خودخواهی،بونی و بی

، سالوس و چاپلوس شان از ،نس داکتر مرمدرسن بوسهمراگ با درباریان و مزدوران دست
های کنونی مردم و کشدددور ما و سدددرمنشددداء برران و بدبختی اسددداسدددیعوام   ل از ،م ،شدددرق

 شوند. شناخته می
به موارد  نباشددددر هوا  پا که برچسددپ خیانت به ظاهرشدداگ و سددردار داوود،ا برای آندر این

 . شودمی مشخص اشارگ
،انب  و همه های سیاسیسازی وقوع بررانترین عوام  برای زمینهخیانت ظاهرشاگ، از عمدگ

 ها است. برران اینبعدی است. خیانت سردار مرمد داوود، آغاز عملی 
ن ردن قانون ارزاب و قانون توشی  ،خیانت ظاهرشاگترین و نابخشودنیترین بزرگی ی از 

اسددت، در « وا،ب امرترام و غیرمسدد و »شددوراهای ومیتی از سددوی وی به ریث پادشدداگ 
یب هردو م،لس شددورای ملی )ولسددی ،رزه و مشددرانو ،رزه( که هردو قانون از تصددورالی

 .39زذشته بود
آمیز ها با یحین و اطمینان مسدددیر نورما  و صدددل این عدم توشدددی  دو قانون ریاتی که انفاذ آن

«  دموکراسی شاهانه»تنها کرد، نهرا در رد بسیار بامیی تضمین می کشورترومت آیندگ در 
بست و بیش های سیاسی قانونی ساخت، ب  راگ را برای پی اررا بیش از پیش از مرتوا تهی 

 های بعدی شد.ساز کودتابازیداد و زمینههای غیرقانونی میدان از پیش به فعالیت
  

های داوود که نتی،  مسددددددددود کردن همین راگ قانونی فعالیت 1352سدددددددرطان  26کودتای 
 سددیاسددی هایو برران های کودتابازیبود، به نوب  خود، راگ را براتوسددط ظاهرشدداگ سددیاسددی 

 بعدی هموار ساخت. 
برای  های بهترزمینهکردن  فراهمهای نابخردان  او که به ،ای کودتای داوود و سدددددددیاسدددددددت

ساز اش را ،اززین کرد، زمینهسامری، دی تاتوری فردیمردمتحوی  ارزاب و فعالیت آزادی 
 ترین نوع دی تاتوریخشددددناین کودتا  .زردیدتوسددددط ح.د.خ.ا.  1357نور  7کودتای خونین 

 و با انعحاد قرارداد ننگین با اتراد بر مردم ترمی  کرد ،ندیدگ بودتاریخ کشدددور  راکه نظیرش 
 و وقت کشدداند کشددور را به وابسددتگی کام  ی ی از دو ابرقدرتعلناً و عمالً شددوروی سددابد، 
زمان ضددددامن عمدۀ اسددددتحال  و بحای آن طرفی عنعنوی افغانسددددتان که تا آنبر سددددیاسددددت بی

های نیابتی ها و ،نگبطالن کشددید و کشددور را به عرصدد  کشددم ش خط زردید،مرسددوب می
 . های رقیب ،هانی و منطحوی تبدی  نمودمیان قدرت

های فردی تنها آزادیرزبی که نهبار قدرت تکهای فردی و انرصار خشونتاین دی تاتوری
در زندزی و مناسددبات روزمرۀ ا،تماعی را که همه اقشددار مختلم  سددیاسددی و تسدداه قسددماً و 

ها خو زرفته بودند با آن افتادگ و متداو بیش ،اوکمشدددددگ و های پذیرفته،امعه همچون ارزش
از مردم سددلب کرد، بل ه بر ،ان و ما  و باورهای سددنتی و عحیدتی مردم نیز دسددت تعدی و 

 ... تعرض دراز نمود 

                                                           

از توشددی  قانون ارزاب، او خودداری اصددلی شدداید علت  .این کار او هیچگونه تو،یه منطحی نداشددت - 39 
خان به قدرت بود که پس از انفاذ قانون اسدداسددی ،دید داوود« قانونی»ترس ناب،ای وی از باززشددت م،دد 

شدددد از دسدددتیابی به محامات اعمام را هم شدددام  میخاندان شددداهی که بنی" آن، اعضدددای 24و مطابد مادۀ "
ارمد اعتمادی عالی  قوای نالن  دولت مرروم زردیدگ بودند. آوازگ و،ود داشت که داوود خان از طرید نور

دد؛ و پس از تصددویب قانون اسدداسددی، این مادگ از مسددودۀ قانون اسدداسددی رذم زرتا کردگ بود ناموفد تالش 
و « سدددددرداری»از امتیازات « داوطلبانه»زویا قدرت، سدددددیاسدددددت و ی رضدددددور م،دد در صدددددرن  برااو 
نابت شدددددددد در واقع او برای راگ؛ اماچنانانصدددددددرام دادگ بود« خاندانی» اندازی کودتا آمادزی که بعداً 

 !زرفتمی
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های ، آغاز ،نگبرران کشددددددتار و زندان و افزونروز امه، تعمید و توسددددددع اد و پس از آن
های مزدوران های منطحوی و راکمیتقدرتت،اوز نظامی ابرقدرت های خار،ی و و  نیابتی

آنها و در نتی،ه، ادام  « ت نوکرات»و « دموکرات!»نشددددداندزان چپ و راسدددددت و و دسدددددت
ا ربیشدتر از پیش، طی نزدیک به چهار ده  اخیر در کشدور و ،نایت ، ویرانی ،نگاشدغا ، 

زردانندزان دانیم؛ اما پایان این تراژدی دردناک و خونین و تباهی را که شددددددداهدیم و میهمه 
همچون ابزاری برای تداوم ،نگ در « چپ و راسددددت دموکرات و ت نوکرات»داخلی آن از 

شدددددان و در پناگ رمایت آنها به «وی،هانی و منطح»راسدددددتای ترحد اهدام راهبردی اربابان 
 !دانیمناپیداست و نمیهای مافیایی رنگارنگ تبدی  شدگ اند، هنوز شب ه

  
« وفادار»پروردگ و دسدددددددتخدمتگزار دسدددددددتیار نزدیک و مرمد رسدددددددن شدددددددرق به ریث 

و  1352« سددرطان» 26کودتای اندازی تدارک و راگدر با سددهم زرفتن فعا   ،سددرداردا ود
آغاز عملی سدددوق سدددربه مناب  ا سدددتحرار نظام پلیسدددی و ا عما  م،دد دی تاتوری فردی داوود، 

« ملت»به بزرگ خیانت ان،ام این در عدی، های بکشدددددددور به سدددددددوی کودتابازی و برران
 .شودشمردگ میو زناه ار  ، م،رمولو به ریث نوکر سردارافغنستان 

 
سردار داوودرسن شرق که در دوران مرمد ست ،مهوری ارباب نخستینش   ،دی تاتوری ریا

داند که افزون بر مدارک و اسدددناد معتبر ها را سدددرکوب و مراکمه کردگ بود، میییس.ا.ز.ا.
 در و عبدالرفیظ پن،شددیری مومنا بررالدین باعث ،های مرمدطاهر بدخشددی، مانند دفاعیهقبلی

« توکو  هم اری بین ح.د.خ.ا. و س.ا.ز.ا.پرو»، )سدددردار داوود( سدددابحش نعمتمراکم ولی
 )ح.د.خ.ا.( باداران ،دیدشمتعلد به « رحیحت انحالب نور»نام بهکه در روزنام  مرکزی 

عمدتاً ناشدددر و نیز داشدددت که « میهن»نام ،ریدۀ دگ بود، س.ا.ز.ا. نشدددری  مرکزی بهچاپ شددد
در  وی« صدارت»ر زمان های آن دهای سازمان بود و شمارگدهندۀ اف ار و سیاستبازتاب

رسید. چرا شد و به دست وی نیز میدر اکنر ادارات دولتی توزیع می هللا،دولت داکتر ن،یب
ادعاهای کذب و سددددددخیفش، خود را م لم های پلید و اتهامهمه برای انبات یک مورد از این

مطلبی را  ،«میهن»ۀ سدددال  ،رید 3نشدددرات تحریبا از اسدددناد و یا رد اق  همه ندانسدددت از آن 
  شاهد بیاورد؟

تعداد اشااااااخاص بنام مفتورۀ سااااااتم م ی و ضاااااادیت با پشااااااتون ها ها را که از جانبی یو»
بنام ساااااااازمان انق بی  که در حقیقت ک تر آنیا بدخشااااااای بودند) یعنی چه؟(  هابدخشااااااای

ه به زحمتتشان بوجود آورده شده که ع ناً و لند نفر ترجمان روس تاجیووجود آورده؟( )کد
 چنین با  که را «شتتتتدۀ ... مشتتتتو چند نفر ترجمان روس تاجیک» )آن مشااااوق اینتار بودند

 .ج.ب. نیز دستتترخوان  در خودت هایکاستتهاز هم ا  حتمزنی که ها حرف میاطمینان از آن
و  «دستتتتتتته»)چرا این نیز بدسااااااتۀ همتاران تفرته انداز رفیق بری؟!( بوده اند چرا نام نمی

با تمام مصارف و امتیازات داده شده )که افزود؟(  افزودندکنی؟( ... را معرفی نمی «رفیق»
شتتتتتد؟( )کدام مصتتتتتارف و امتیازات و چرا داده میاز طرف حتومت برای ساااااازمان متذکره 

 ،«چند نفر» ها؟ و تو از کجا دانستتتی که آن)چند نفر و کی بازهم لند نفر از وطن دوسااتانی
که بماهیت خود ستتنجیدی و در آیینۀ خود دیدی؟!( « کیش»اند؟ مگر به « دوستتتان وطناز »

که  «آنها ماهیت ستتازمان و اعمال ضتتد مای»این )سااازمان و اعمال ضااد م ی آنها پی بردند 
جای به؟ چرا استتتتت و به تو گفتند چه بوده« پی بردند»به آن « !دوستتتتتان وطنچند نفر از »

شکارا بیان« نقل قول»معماگویی،  سان تو به حیث خاین، روسیاه « آنها»تا هم  کنیمین و آ ب
بیابد « نقل قولی»پشتوانۀ  ا  کم یک ادعایت ظاهر هم دستد و  و رسوای عام و خاص گردند!؟
به پشااااتیبانی از  (نباشتتتتد!« هوایی»و « 40بی خاته»همه اینو فیرهایت به ستتتتوی س.ا.ز.ا. 
ترین ابتداییدارم تو کامل را که یقین « وحدت مای»)مگر  طرفداری وحدت م ی کناره رفتند

چگونه و را با خطر مواجه ستتاخته بود؟ دانی، وجود داشتتت و س.ا.ز.ا. آنمعنایش را هم نمی
پشتتتتتیبانی از » خاطربه« !وطن دوستتتتتان»که  ی دروغین و احمقانهبه کدام دلیل؟ و این ادعا

داشتتتتتتتی که ارائه اگر می... کذاب! آقای اهدخوستتتتتتند می« طرفداری وحدت مای کناره رفتند
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را ذکر  شتتان« تبایغ!»)چی تبایغی؟ چرا یک نمونۀ  کناره گیری و تب یت اینهاکردی نه!؟( می
پرده از روی اعمال ؟( شتتتتد!لوحد چرندیات تو مجاب میکردی که شتتتتاید یگان خوانندۀ ستتتتادهن

رهبری  دست نشاندگان»از « سازا)» برمیدارند دست نشاندگان رهبری ح.د.س. یعنی سازا
گیری و کناره»را « دستتتت نشتتتاندگان»این « پرده از روی اعمال»و ؟ !استتتتبوده  «ح.د.خ.
واقعا  نابغۀ بالهت استتتتی حستتتن خان شتتتر  با این «! برمیدارند« »وطندوستتتتان!»این « تبایغ

ز سازمان جدا شده و مردم دانشمند بدخشان و دیگر والیات ا( ات!های اباهانهشیوه استدالل
غیر از « مردم دانشمند بدخشان و دیگر والیات»هم از آدرس های وقیحانه آندروغبافی)این 

رو و بستتتتیار پ رآدمی باید مانند حستتتتن خان شتتتتر   ؟دارد! ی همخودت منبع دیگر چنتۀ خالی
 (باشتتد!نشتترمیده ...« مردم دانشتتمند بدخشتتان »یی باشتتد که با چنین ادعا از جانب کذاب حرفه

باتی  عداد کمی از جیره خواران وزارت امنیت... که بضااااااااد مجاهدین می جنگیدند،  تنها ت
  «ماندند.
ای که نه تحایل است و نه فکاهی و های شکمبههمه حرفپس از آن سرای خرفت ...یاوهاین 

ا. ها متصتتتاعد استتتت، س.ا.ز.نه روایتی از تارین که فقط تعفن و بوی گند اتهامات کثیف ازآن
 کند: چنین معرفی می« !وطندوستان« »کناره گیری و تبایغ»را پس از 

که بضاااد مجاهدین با لند کندک توی خواران وزارت امنیت دولتی  تنها تعداد کمی از جیره»
 !«می جنگیدند

، لقمۀ حرام «پاچاگرد شی»در چند « جاسوسی»و « تماق»این حسن خان شر  که از خوان 
است، با برخورداری از تجربه و شم قوی دلقکان سیاسی، غم فردای فراوان نوش جان کرده 

 ...تنها  »و با کارب رد این عبارت رذیالنه در معرفی س.ا.ز.ا.، « خورده است»خود را نیز 
خدمتی و قصد خوش«  که بضد مجاهدین می جنگیدند...خواران وزارت امنیت دولتی  جیره

 پروراند!سر می ، نیز در...را « مجاهدین»چاپاوسی به 
 

خان شر ، شاید بهتر داکتر حسن دماغ ترشیده و گندۀ  بوینا های تراوشدر برابر این همه 
 الغیب، پاسن درخوری نباشد:از این بیتد غزلی از لسان

  
  داریبری و زحمت ما میخود می 41ای مگس عرصۀ سیمرغ نه جوالنگه توست   ِعرض

 
 نهاد آنو رهروان مبارز اندیشمند و پا  کجا و س.ا.ز.ا. های فاسددربارتو دلقک و مسخرۀ 

 کجا! 
ش در راه آزادی و و جان نثار گان و رهروان پاکبازهحیف نام پالودۀ س.ا.ز.ا. و جانباخت

 ! حقیر و فرومایه مزدور مردم و کشور بر دهان آلودۀ تو  باندیخواهی و سرعدالت
خواری در هر حاکمیتی، همواره حاضتتتتتتتر بوده به هر من این موجود ذلیل را که برای جیره

اش ستتتتتردار محمد داوود خیانت کرد، تا یدهد، حتا به ولی نعمت و خالق ثاننوع خفتی تن در
در حاکمیت کار  .ج.ب. های چندین سفارت و حتا صدارت را به صفت جاسوس کهنهکرسی

اش در مورد س.ا.ز.ا. ییو کوچه پایهو اتهامات بیبرای خود بیمه کرده باشدب قاتالن وی نیز 
الوجوه به هیچ وجه من دهند،فراستتتتتی وی گواهی میخردی و بیدانشتتتتی، بیآشتتتتکارا بر بی

دانمب چون که او با استتتدالل و منطق، ستتروکار ندارد. او طرف و شتتایستتتۀ بحث و فحص نمی
 بندد.میناروا کند و تهمت فقط خاکباد می

« کرباس پوشتتتتهای برهنه پا»من با آن که بارها در باب الطایالت او نستتتتبت به س.ا.ز.ا. در 
گرفتم اما هم به دالیل اخالقی و هم با توجه به های مختاف مورد پرستتتتتتتش قرار میاز آدرس

ای پرهیز گیری عانی و رستتتتانهاز موضتتتتع« جواب اباهان خاموشتتتتی استتتتت»متل مشتتتتهور 
ها شده ام این سکوت را بشکنم بد نخواهد بود به برخی از این دلیل کردم. اکنون که ناگزیرمی

 هایی داشته باشم.اشاره
ر د وقت با دو متعام بدخشتتانیمن از همصتتنفی بودن و رابطۀ نستتبتا  نزدیک حستتن شتتر   - 1

نده یادان عبدالرؤوف خان بدخشان زو منور دو شخصیت بسیار محترم  ا  عدمکتب عسکری ب

                                                           

 ناموس    فرهنگ معینمعنای آبرو و عدر  به کسر "ع" و سکون "ر" به - 41 



 
 

90 
 

ها نیز و برادرش صتتتتوفی عبدالرشتتتتید خان که بستتتتیار مورد احترام من بودند و آن ضتتتتیازاده
همیشتتتته به این کهترشتتتتان مشتتتتفق و مهربان بودند و مناستتتتبات دوستتتتتانۀ خانوادگی میان ما از 
پدران تا فرزندان هنوز ادامه دارد، اطالع داشتم. من از زبان زنده یاد محمدطاهر بدخشی که 

بدالرؤف خان ضتتتتتیازاده روایت کرد، شتتتتتنیده بودم، هنگامی که برادر وی از گفتۀ زنده یاد ع
که در دوران متعامی در دارالمعامین و آغاز تحصتتتیل در فاکولتۀ « احمد قای»کوچکترشتتتان 

تخاص داشت بنا بر استعداد درخشان و لیاقت سرشارش مستحق دریافت « اترنچی»ساینس 
اما با پوره کردن همه معیارهای  بورس تحصتتتتتیای در یکی از کشتتتتتورهای غربی شتتتتتده بود،

عبدالروف خان ضتتتتیازاده از دوستتتتت و همصتتتتنفی دوران مکتب  .داده نشتتتتدضتتتتروری حقش 
، عات این بودعستتکری خود حستتن شتتر  که مدیر قام مخصتتوص صتتدر اعظم ستتردار داوود 

 و همصنفی حسن شر  در برابر اصرار دوستانجام سرشود. تافی را مصرانه جویا میحق
شتتتتتتود با شتتتتتتناخت و اطمینانی که از جوانمردی و رازداری یابد، ناگزیر مینمی راه گریزی

ا ب« اترنچی»و « قای»عبدالرؤف خان دارد، برایش بگوید که ستتتتردار داوود با دیدن کامات 
کند که فاش شتتدن این کشتتیده استتت، اما تأکید میخط  42قام خود بر روی نام احمد قای اترنچی

 راز از زبان وی چه بهای سنگینی برای هردو خواهد داشت! 
که ولو یک بار هم شتتده این حستتن خان شتتر  از روی بیچارگی در برابر دوستتت و رفیق این

مکتبی که راه فراری جز گفتن واقعیت برایش نگذاشتته، پرده از روی چهرۀ واقعی فاشتیستتی 
ستتن خالی نیستتت! در ضتتمن چهرۀ راستتتین و راستتیستتتی اربابش برداشتتته استت ت، استتتثناء  از ح 

آشکار  روشنیبه قرار دارد، حسن خان شر  را نیز که در خدمت فاشیزم و سیاست تبعیضی
 سازد!  می

به هر حال من به پاس حرمت به آن دو برادر بزرگوار زنده یادان عبدالرؤف خان ضتتتتیازاده 
ی حسن شر  که گاهی از زبان هر دو طرف هاو صوفی صاحب عبدالرشید خان، همصنفی

های عمومی یاوه ذکر خیری نستتبت به یکدیگرشتتان شتتنیده بودم، میل نداشتتتم در ستتطح رستتانه
 های آقای شر  را به رخ همه بکشم! سرایی

اۀ محمدزایی  - 2 به قبی لت منستتتتتتتوب  ند مأهنوز ۀ جوانی که از دورغالم حیدر عدا مور با
نایی آشنا شده بود. این آش ندسفرهای تجارتی به کابل و هندوستان داشتای نبود با پدرم که رتبه

به تدریل به حستتتتاب ذو  و عالقۀ مشتتتتتر  به بازی شتتتتطرنل و هم از اینکه  خانم عدالت از 
بود و به پدرم احترام زیاد داشتتتت، به دوستتتتی محکم و پایدار تبدیل گردید و وردوج بدخشتتتان 

صتتدارت ستتردار داوود وزیر زراعت شتتد و زمانی که با هنگامی که حیدر عدالت در دوران 
در ی و گسستگیسستی  ،استعفای سردار داوود از صدارت، از مصروفیت دولتی کنار کشید

از طریق حیدر عدالت در شتتتتنیده بودم د. حستتتتن شتتتتر  که یامن وجودبهاین رابطۀ دوستتتتتانه 
نیز از طریق عدالت با پدرم  ،بودمده ر در حاقۀ خادمان ستتردار داوود درآهای دربابندیجناح

 آشنایی پیدا کرده بود.  
سردار داوود، فوت کرده بود.  1352حیدر عدالت چندی قبل از کودتای سرطان  خورشیدی 

خورشتتیدی که پدرم دچار ستتکتۀ قابی شتتده و در شتتفاخانۀ جمهوریت بستتتری  1354در ستتال 
ن شتتتفاخانه آمده بود در معیت ، حستتتن شتتتر  معاون اول صتتتدارت به هر دلیای که به ایندبود

گونه معاون ریاستتت شتتفاخانه، زنده یاد داکتر کریم یورش به عیادت پدرم نیز ستتری زد. بدین
و هم به نسبت ارتباط  از داکتر حسن شر  در تصور داشتم ی کهآشنایمن به خاطر همین پدر

مانند محترم خویشتتتتاوندی ستتتتببی با چند تن از آشتتتتنایان نزدیک و مورد احترام من از هرات 
یاد شهید داکتر کریم یورش که یوسف جان عظیم، زندهمحمدیونس جان عظیم، شادروان محمد

سبات عادی کاری به حیث عضو کابینه در دوران « باجه»با همۀ آنها  بود و هم به خاطر منا
 اش در بارۀ س.ا.ز.ا. اهمیت قایل شوم.های بسیار سفیهانهخواستم به حرفصدارتش نمی

و فاقد استتتتناد، استتتتدالل و ها ستتتخنان وی در بارۀ س.ا.ز.ا. چنان بیخردانه افزون بر این - 3
یعنی حستتن خان  ماند و نویستتندۀ آنستتواد هم پنهان نمیاستتت که از نظر خوانندۀ حتا کممنطق 

                                                           

قای ضتتتتیازاده که برای من همیشتتتته قدرم جناب داکتر صتتتتاحب احمدعالیبزرگوار و من از دوستتتتت  - 42 
را داشته اند و نخستین استاد من در شطرنل نیز بوده اند، خاضعانه  بسیار مهربان و جایگاه برادر بزر 

 .جا آوردماوشان درین تکسب اجازاطالع و طابم که این روایت را بدون پوزش می
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ها پنداشتتتتم ارزشتتتی ندارند و نیازی نیستتتت که بدانستتتازد. ازین جهت میرا رستتتوا میشتتتر  
 پرداخته شود.

 
 ویخصمانۀ حسن شر  در رابطه با س.ا.ز.ا. برعالوۀ خصات مزدوری  هاین حرفاما ای

های شتتتاخص آن ستتتردار داوود، دلیل و زاد فاشتتتیزم قبیاه و یکی از چهرهبه حیث نوکر خانه
 مشکای بین او وظاهرا  انگیزۀ خاصی دیگری هم باید داشته باشد. من هرچی فکر کردم دیدم 

شتترکت  . و ح.د.خ.ا در کابینۀ پیش از ویبه استتاس توافق بین س.ا.ز.ااعضتتای س.ا.ز.ا. که 
ای نبود که بتواند پس از توظیف شدنش برای و طبیعی است که وی کاره د وجود نداشتداشتن

 گذارد.اثری ب و عضتتتویت نمایندگان س.ا.ز.ا. در کابینه تشتتتکیل کابینه در توافقنامه میان آنها
. اما .بود خاصتتی عاری از مشتتکلنیز عادی و اری در کابینه در هنگام همکمناستتباتش با من 

های ناشی از عقدهشاید های وی رسیدم که حرف این نتیجهبا به خاطر آوردن چند مناسبت به 
مردانه به آدرس س.ا.ز.ا. تاخته است. اینک جواندارد، اما به ناحق و نادر دل که از من باشد 
 کنم:آنها اشاره میبرخی به 
را با من در میان گذاشت و توقع داشت که در صورت دیدار با  43پاویاو هنگامی که خیال -

او بود که  شده ت کنم ...، ناخواسته پوزخند مرا سبباحمدشاه مسعود با وی در آن باره صحب
 متوجه شده و عقده حقارتش تور خورده بود ...  

 نیز هللا رئیس جمهورنجیبمشتتام داکترحستتن شتتر  به « پاوخیال»وی شتتاید ب  پس از آن که  -
 لکرد )از تفصتتی شتوهیناحضتتار و ستتخت را  بهانه گرفت. او اوداکتر نجیب بر  ه بود،رستتید
شنه حسن شر  گذرم، به بحث ما ارتباط ندارد( من بهمی آن  تحقیر را نپذیرد واد کردم که پی

اعظم استتتت چون صتتتدر فتمو گ من همراهی خود را با وی قاطعانه ابراز کردماستتتتعفا بدهدب 
حماه حزب ظاهرا  رود ... ولی او جرئت این کار را نداشتتتتتتتت و کابینه نیز به استتتتتتتتعفا می

خواهد در این زمان وانمود کرد که گویا او نمی و ان لوگر را بهانه آوردغجاستتتتتتتالمی به وا
گفت، در واقع او دروغ می ... هللا از سوی وی وارد شودضربۀ دیگری به دولت داکتر نجیب

او برحستتب عادت با قبول اهانت  براندبا تحقیر و خواری هللا او را زمان که داکتر نجیبتا آن
 ومنطقی من آشتتتکارا غیر یراباستتتتداللش استتتت که طبیعی  !و حقارت به چوکی چستتتپیده بود

   ... مسخره جاوه کرده بود
 
یاد احمدشاه دارش به زندهخنده« پیامسالم و » نرسیدنکه از  ایهاو به دلیل عقد گمان غالببه 

ه در بارۀ هم(، ایننگاه کنید! 42 شتتماره پاورقیبه ) خود راه داده بود توزکینهمستتعود در دل 
نیاز « منطقی و مستتدل»وی به پاستن  های«شتکرخوایی. » کندمی «شتکرخوایی»س.ا.ز.ا. 

« کرباس پوشتتهای برهنه پا»ستتت که اندکی گفتم! او در هاییررم نداردب فقط ستتزاوار همان
 رستتتتتتتواییو  یلذلهای در دو جای دیگر در رابطه با س.ا.ز.ا. و روایت از زبان من دروغ

«  ک شتتتتتتیوقت»ها و هم پرداختن به آن یاوهدارد که چون به موضتتتتتتوع بحث ما ارتباط ندارد 
 گذرم.ها میازآنهوده است، بی
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

جای متن، در ارزش و در واقع خیال باطل بود بهرسددن شددرق را که بسددیار بی« پلوخیال»من عمدا   - 43 
های پ ری و وعدۀ پشتیبانی شبکهاو، شاید به دل خردان ، انتظار ناشیانه و بی«پلوخیال»حاشیه آوردم. و آن 

گرفتن در رأس حکومت انتقالی احتمالی آینده بود، که توقع اش، برای قراراستتتتتتخباراتی اربابان شتتتتتوروی
داشت من در صورت مالقات با مسعود، سعی کنم با رساندن ارادت او نظر مساعد احمدشاه مسعود را به 

آور او از من، بسیار احمقانه بود، و طبیعی است که پوزخند مرا و آن جاب کنم! پیداست که این توقع خنده
 توزانۀ او را برانگیخته بود!نشاید هم عقدۀ کی
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 (:32در پیوند با پاورقی شماره )

شماره )مطابق وعده - های ( این معروضه به ارتباط بازگشت به حرف32ای که در پاورقی 

نقل قولی از کتاب درج با  یاد بدخشتتتتتتتی داشتتتتتتتتم، اینکجناب س.ع. کشتتتتتتتتمند در مورد زنده

ادعای جناب  وارد نبودنکه دالیل و شواهد جای آن، بهدر این رابطهکشتمند س.ع. خاطرات 

ترجیح دادم با  ،کنم پیشتتتتتتکشهای بدخشتتتتتتی بیرون بکشتتتتتتم و کشتتتتتتتمند را از متن یادداشتتتتتتت

هایی ها و ناگفتهرا که گوشتته های بدخشتتیی از یادداشتتتآن بخشتت ،فرصتتت یناشتتمردن غنیمت

کی در مورد چگونگی تدویر کنگرۀ مؤسس ح.د.خ.ا. و جریان کار آن و رابطۀ بدخشی با تره

گران نیز جالب ستتتتازد و برای پژوهشروشتتتتنی آشتتتتکار میبهز آغاز تا فرجام او کارمل را 

 .جا به نشر بسپارمدر اینبیش اختصار وبا کم ،خواهد بود به همین بهانه

ها و و ستتتتتتخن وزینهای کشتتتتتتتمند در کتاب خاطرات خویش، با وصتتتتتتف بیان حرفس.ع. 
مورد تبار و شتتخصتتیت ستتیاستتی او های زیبای عاطفی در بارۀ بدخشتتی، در جایی در پردازش

زبان و تاجیک بود، ولی از طاهر بدخشتتتتتی برغم اینکه فارستتتتتیمحمد»کند: چنین روایت می
کی و ببر  کارمل استتتتت.  م. مصتتتتاحت مناستتتتبات خوب با هردو جانب )منظورش تره روی
ز کرد و آرزومند بود که اتحاد میان پیروان هردو جناح حفظ گردد. او ارا رعایت می .( 

کی را تأئید و از لحاظ سیاسی پیوسته مؤید نظریات کارمل بود، ولی در رسمیات، موقف تره
کرد. او حین معرفی هر دو تن در آغتتاز کتتار کنگرۀ مؤستتتتتتتس، چنین وی جتتانبتتداری می

های سیاسی و یاداشت»کتاب خاطرات کشتمند  143)ص. « موضعگیری را متبارز ساخت.

 «(رویادهای تاریخی
 

 
 

بستتیار جدی در  گوییبا یک خالفاما « کوچک»جا با ارتکاب اشتتتباه در این شتتتمندس.ع. ک
را در ذهن خوانندگ الحا  مسدددته،نیپنداری ناخواستتتته کل ،مورد شتتتخصتتتیت ستتتیاستتتی بدخشتتتی

 کند. می
 کنم:اشاره می« کوچک»اشتباه  نخست به
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کنندگان را اشتتتترا های خود از جریان کار کنگره، تعاق تباری همه بدخشتتتی در یادداشتتتت -
تاجیک.  ا  درج کرده است. او خود را ازبیک ـتتـتت تاجیک معرفی و ثبت نموده است و نه صرف

تباری هر انسانی در هرگوشۀ دنیا نه مایۀ افتخار است و  وابستگیتعاق تباری بدخشی مانند 
نه موجب شتترمستتاری. اندیشتته و کردار بدخشتتی معرف هویت و شتتأن و شتتخصتتیت انستتانی 

 اوست. 
و  بود، چون پارستتتتی هم زبان مادری «زبانفارستتتتی»گوید که بدخشتتتتی کشتتتتتمند درستتتتت می

آباد بدخشتتتتتتتان که در آن زاده و اش بود و هم زبان رایل شتتتتتتتهر فی گفتاری معمول خانواده
 بزر  شده و مکتب خوانده بود.

ها و شتتتهگواهی اندیتباری و زبانی بدخشتتتی، او را که به نستتتبتدانم از نگاه کشتتتتمند این نمی
با در  ویژۀ خودش، در « انترناستتیونالیستتتی»های باورداشتتتن  با وصتتفاش، ستتیاستتیزندگی

گیری دیگری به موضتتع منطقیچه  امای بود، ب گرهکنندگان کنگره یگانه اندیشتتمیان اشتتترا 
مناستتتتبات خوب با هردو »؟، «از روی مصتتتتاحت»هم آن، آن« رغمبه»داشتتتتت که باید وامی

هزاره و یا  اوزبیک و به فر  بودن و «زبانفارستتتی»خاطر بهکرد! آیا « جانب را رعایت
 کرد؟! اختیار می« جانب»بودن باید برای خود «تاجیک»پشتون و

ته وستتتاو ]بدخشتتتی[ از لحاظ ستتتیاستتتی پی»این بخش روایت کشتتتتمند توجه کنید: اما در ادامه به
بداری مؤید نظریات کارمل بود، ولی در رستتتتتتتمیات، موقف تره ید و از وی جان تأئ کی را 

 !؟«کرد.می
، لی در رسمیاتو» کسی بوده،« از لحاظ سیاسی پیوسته مؤید نظریات»که بدخشی  ادعا این

هم آن ،«کردتأئید ... می» هداشتتتتقرار  «کس»آن با در مغایرت گویا را که  دیگری« موقف
 شتتتخصتتتیت ستتتیاستتتی و مؤقرو  جایلتنها با شتتتأن نه ستتتند و استتتتداللیترین بدون ارائۀ کوچک

 و برای یک لحظه که از دورویی و منافقت بیزار بود،بدخشی  باشهامت و استوار ،راستکار
و غیرعمدی  خودآگاهالو نخالف واقعیت بودن، و خوانی ندارد، باکه افزون بر کامال  ای همذره

 روانیز  وی و نجیب ، باعزتبزرگوارمنیع، و شتتتتخصتتتتیت  رفیعرا به شتتتتأن  ییاهانت ناروا
 داشته است.

را یافتۀ مکتب فکری بدخشتتتتی که جوهرۀ اصتتتتای آنمن، هم به حیث شتتتتاگرد کوچکد پرورش
داد و هم به صتتفت یکی از رهروان راستتتین طریقت ستتیاستتی وی که اندیشتتی تشتتکیل میآزاد

ستتتاخت، را میهای اصتتتیل آنستتتتیزی، مایهخواهی و ستتتتمهای آزادی، برابری، عدالتارزش
 ها، واز اکثریتد نزدیک به اتفا  یاران، نزدیکان و دوستتتتان وی، با اندیشتتته بیش بدون گزافه

یاد بدخشتتتتی چه در پهاوهای مختاف زندگی شتتتتخصتتتتی، خانوادگی، اجتماعی و ستتتتیاستتتتی زنده
رو با همه حرمتی که به م. از اینتو آگاهی داشتتتتاز نزدیک آشتتتتنایی  ،بدخشتتتتان و چه در کابل

صتتتنفی دوران فاکولته، دو هم که رفاقت نزدیکد و با آن دارمشتتتخصتتتیت جناب س.ع. کشتتتتمند 
یاد بدخشتتی مد مناستتبت خویشتتاوندی و روابط بستتیار نیک، همراه با احترام متقابل وی و زنده

ستتیاستتی و معنوی آموزگار استتتاد و تنها که بدخشتتی برای من نه، اما به لحاظ ایناستتت منظر
د خوداشتتت، از نظر اخالقی و ستتیاستتی نیز برادر بزر  و بستتیار مهربان را  جایگاهبل  ،بود
نۀ خیاالخوش ر س.ع. کشتمند جز همان آرزومندی الذکبگویم که ادعای فو  دانممیمکاف را 
و ینی عگونه مبنای هیچو ارادتمندی عمیق و مخاصتتتانه به ببر  کارمل، ـتتتتتتتتتت حزبی ناحی ج

های مراحل پیش و پس از کمیتۀ سرپرست هم معاومات من از جریان ،ندارد. برخالف واقعی
یاد بدخشی در مانده از تاراج حوادث که از زندهباقیولو اند   هفت نفره و هم اسناد و شواهد

 دهند!همه بر ضد ادعای جناب س.ع. کشتمند گواهی می ،دسترس است
کمیستتیون تدار  »های گویی به پرستتشبدخشتتی را به بهانۀ پاستتنهای من بخشتتی از یادداشتتت

 »بدخشی»سی و پنجمین سالگرد شهادت اندیشمند و مبارز نستوه محمد طاهـــر برگزاری از 
نشتتر شتتده و « گفتمان»و « زمینخراستتان»های در شتتهر تورنتوی کانادا آورده ام )در ستتایت

یی بدخشی با ببر  کارمل و چگونگی ایجاد ها موجود است( که در آن از آشنادر آرشیف آن
فرود این  ستتتتاله و فراز وکمیتۀ ستتتترپرستتتتت هفت نفره ... تا آخرین ستتتترنوشتتتتت فعالیت یک

نیز ستتتتخن رفته استتتتت. حتا در همین مرحاه که دورۀ آغاز  کارملمناستتتتبات میان بدخشتتتتی و 
ست، حرفست هارفاقت سبات بدخشی و ببر  نزدیک ا یابدب نمیهای کشتمند مصدا  و منا
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های ترین استتتتتتت، در مواردی تفاوتدر همان وقت هم که بدخشتتتتتتی در میان هفت نفر جوان
 سازد.می نمودارفکری وی با دیگر اعضای کمیته ... به روشنی خود را 

تا انشتتتتتعاب آن به دو گردد در مرحاۀ بعدی که از تدار  نخستتتتتتین کنگرۀ ح.د.خ.ا. آغاز می
های بدخشتتتی ، یادداشتتتت«خاق»بدخشتتتی از جناح  ریدنبو ستتتپس « پرچم»و « خاق»جناح 

کشتمند س.ع. دهد که نادرستی و خالف ادعای سویی با ببر  را نشان نمیگونه همتنها هیچهن
 !رسانداثبات میبهرا با شواهد زیاد 

های بدخشتتی که مرحاۀ آغازد چگونگی تأستتیس حزب دموکراتیک خاق این بخش از یادداشتتت
گیرد، با کمی اختصتتتتار پیشتتتتکش درآن حزب را، در بر می تین انشتتتتعابافغانستتتتتان تا نخستتتت

 گردد.می
 

 
 طاهر بدخشییاد محمدهای جاودانبخش دیگری از یادداشت

 در آن در بارۀ چگونگی تأسیس حزب دموکراتیک خاق افغانستان و نخستین انشعاب
 
عالمت حذف و اختصار  «...»)تذکر: لطفا  در نظر داشته باشید که سه نقطه به رنگ سرخ  

چنان چون بدخشی اکثرا  با شتاب از سوی من است. بقیه همه مطابق اصلد تایپ شده است. هم
ندرت یک کامه از قامش نانوشتتتته نوشتتتت، گاهی حرفی و بعضتتتا  بخشتتتی از یک کامه و بهمی
ست. ماند. اینمی شده ا همچنان گونه کمبودها در میان این نوع قوسین ]   [ توسط من تکمیل 

پیوستتتتتتتته مؤید نظریات »... در رابطه با ادعای نادرستتتتتتتت محترم س.ع. کشتتتتتتتتمند مبنی بر 
بخشتتی در کردن بدخشتتی، به منظور ستتهولت«کی را تأئیدموقف تره ... ولی»بودن، «کارمل

وقت هنوز جا بدخشتتتتتتی حرفی در پیوند با ببر  )آنکار دانستتتتتتتن واقعیت برای خواننده، هر
و گاهی با مطابی کوتاهی مربوط به « ببر »ضتتتتتتمیمۀ نامش نبود( دارد، نام کارمل  تخاص

 داده شده است.  م. .(:وی، با رنگ سرخ نشان
 
 
 

« 

 ۀنمون

 هايآنوتت ۀلند نوشت

 دهنده طرز تفكرجانب )بدخشي( كه نشاناین

 ضمن بر موضوعات در هاي آنوتت بوده وو تضاوت

 اندازدصفحات گذشته روشني مي

      

 اول )سند( ۀنمون

د خان و اع ن تحول و دموكراسي و تانون اساسي مضمون بعد از اع ن استعفاي داو این

ها و جم ت فرهنگ باالي بعضااي نام  .نوشااته و براي فرهنگ داده شااد ۱۳۴۱حوت ۱۵در 

هم نشان دادم كه او نیز  ببركوتت آنرا به  دوباره برایم پس داد و فقط درآن خط كشیده آنرا

باالي جم ت به اصط ح ل  و دور از احتیاط ت م كشید و كاپي آنرا گرفته برایم پس داد كه 

 اینك اصل آن موجود است:

 (    

 « ...» 
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 رفقا!       

لون  ،ین وتایۀ كه در شااارف عم ي شااادن اساااتدر جساااتجوي مضااامون جدي م ي بودید. ا

سااااااازد تا خود را نظر شااااااما در مسااااااایل داخ ي آماده ميزمینه را براي اسااااااتنباط و اظهار 

 گویم.ان ورود لنین روزها را شادباش ميلذا برایت  بدیده بسازیدبیازمایید و آ

امپریالیزم را شاااااااعار خود بساااااااازید و در  -اما جم ت باالي حكیم بزرگ بیمار كاپیتالیزم 

الم  ي هاي بین)خط زده شده( و لال …هاي م ي حی ه –رده خطا نكروشني آن دست از پا 

ر( را )بت عیا امپریالیساااات خصااااوصاااااَ اسااااتاد تدیم آنها را عالمانه تح یل و تجزیه كرده این

 آید.ميبشناسید كه: هرلحظه به شك ي در

الم  ي و لطور ع یه كارگر م ي و كارگر بینآیا در جزیره شااااااایطان حتي حزبي بنام كارگر! 

 شود؟افكار مترتي از طرف پیر و پیشواي امپریالیستي رتصانیده نمي

( و برادران عزیز و فكر … الي ماشاء هللا …یك تضاد سطحي كه بین فكر راكد شاه )كه به 

 …ها مضموني بدست داد كه این ،نظر به ایجابات بورکوازي موجود بود …خودخواهانه 

با خطر واتعي و محكي ایدالوجي ممبت و تامیر آنها درست پي را نیز بیازمایند. اما اكنون 

آید. ميجا   ط از آب دراین …زادگي سیاسي ل د و حراممال اینجا نميكه لالبردند و دانستند 

شود و دموكراسي خود حي هم به نقص نهضت مترتي سنتز مياینك این مبارزه آن تضاد سط

 شود.مردم زاده مي

این هم یك حركت فریبنده داخ ي و یك تدم ارتجاعي در سیاست خارجي تمایل به شرق و 

  …مسز ه بزرگ 

و از بین بردن خواهندگان جدي آن كه لندي ما را مشتول  …جنجال ساختگي  باید از جار و

م و كردند عبرت و درس گرفته به این تز جدید دموكراسي خود مردم )!( براي آني هم سرگر

شود آیا از صحنه خارج كرده مي …ودخان در مقابل منافۀ نشویم زیرا و تتیكه دامشتول 

 كند؟!و كفایت نميشُ از بیخ بته را یك گم ...ف ن صدراعظم 

... 

 

 )سند( دوم نمونه

 آمده است: ۷۶الي( در صفحه نتقحكومت ا هً در كتا ب )افتانستان در دور

اولین ج سه كمیسون مشورتي تانون اساسي در مقر داراالنشاء  …فبروري(  ۲۹) حوت ۹»

و كمیته مطالعه تانون اساسي توسط شا  ي دوكتور عبدالظاهر رزیس كمیسون طي 

 افتتاح كرد]گردید[. ه]ای[بیانی

نفري به استمناي استاد ص ح الدین س جوتي، شا  ي  ۲۹در ج سه تمام اعضاي كمیسون 

 «صف سهیل اشتراك داشتنند.ي دوكتور محمدآمیر  م محمد  بار و شا  

طبق فرمان صدراعظم یوسف خان اع ن شده بود و عبارت  ۱۳۴۲دلو  ۲۳این كمیسون در 

 بود از:  

داوي، س جوتي، زاب ي، خ ی ي، نور احمد اعتمادي، اصترخان، سهیل، تدیرتره كي،  بار، 

صومه وردك، كبرا نورزایي، رحیمي، مع رشتین، سرور ،تیوم رسول، كهزاد، لطیفي، شنسب

هاشم مجددي، كریم نزیهي، عفیفي، ارشاد، مولوي عبدالرب،   م نبي كاموي، سرابي، كریم 

 ران، خ یل ابوي.دز احراري، لعل محمد كاكرتندهاري، ظاهر
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خواستیم  بار در ج سه اول اشتراك كرده نظریات ما را ارازه كرده مج س بعد از اع ن ما مي

 این نظریات را من لنین تدوین كرده بودم:  .را ترك كند

این امانت عظیم مربوط پانزده م یون انسان بار گرانیست كه از عهده آن فقط متخصصان  …»

كه از مزایاي عالیه فرهنگي مم كت و جهان استفاده كرده اند و این و دانشمند]ان[ جواني

ض  و رؤساي مانند خودشان به آن تانون اساسي را تدوین نموده اند و اكنون با یك تعداد ف

 برآیند و در مقابل نسل معاصر و آینده جوابده خواهند بود.، ميتجدید نظر مي كنند

من هم بحی  یك موي سفید م ي كه نیم ترن تاریخ سیاسي و اجتماعي و طنم را مرور كرده 

    …ام نیز به این كار مهم خواسته شده ام 

 اجمال عرایضم: …كنم تقدیم مي …خ صه نظریات تجربي خودم را 

در تانون اساسي ما هم باید واضحاَ پرنسیب هاي ك ي منشور م ل متحد داخل شود  … -۱

هاي ع مي و جهاني تبول، ن ارزشگوییم درین تانون اساسي آخواهیم بیعني ما مي …

مس ك مم َ في یا یك ناساس و در درجه اول ترار داده شوند كه خصوصیات یك مذهب مم َ ح

 كنند. عسكري نتوانند خود را از آن استمناء

 ح و تفصیلاساسي معاصر ج ب توجه مي كند وضواساسي ترین لیزي كه در توانین   -۲

 …پس به نظر من درین تانون اساسي   …مسایل اتتصادیات م ي است 

دولتي به اساس پ ن تید  هشدیعني رکیم اتتصاد رهبري  …موضوع رکیم اتتصادي  -الف 

 شود.

 …مساله اص حات اساسي ارضي بزرگ و روابط حقوتي م كین و بزرگران است  -ب 

بدون این عمل ما استق ل  …مساله صنایۀ داخ ي و خصوصاَ تاسیس صنایۀ سنگین  -ج 

 حفظ نخواهیم كرد.  …سیاسي خود را 

تعدیل شود مساله حكومت پارلماني مساله اساسي سیاسي كه باید در تانون اساسي ما  -۳

سازد ه احزاب سیاسي م ي را با دوام ميكاست، به نظر من در رکیم شاهي مشروطه لیزي

مت پارلماني است یعني انتخاب صدراعظم و رد یك حكوداو آنها را فعال و دینامیك نگاه مي

 …وزرا از پارلمان 

زادي عقیده و لو كه به هاي آرنسی یك امروزي در تدم اول اگر پیك دولت دموكرات در -۴

روي كا ذ هم باتي بماند در تانون اساسي آن به صورت صرین ذكر مي شود زیرا بدون 

دمكراسي مفهوم نخواهد داشت. دموكراسي یعني اجازَه بیان مخالف  ،تبول و ذكر این اصل

  …و تبول تول مقابل و درنظر گرفتن عقاید 

مفهوم ك سیك و مدرن آن باید به حی  ارزش معیاري  به ها و اصول دموكراسيپرنسی 

باشیم و زوال سریۀ بعضي از  ریالیست در تانون اساسي تمبیت شود  درین حصه ما باید

 هاي ترون وسطي را عنقریب مد نظر بگیریم.ارزش

درین تانون اساسي مساله تربیه و احوال اجتماعي زن بطور عمومي و سهم گرفتن  … -۵

 …یافته در انتخابات تید شود زنان تع یم 

…  

هاي رزیسي، معیني، وزیري پیش روي شماست، ب كه تاریخ برادران محترم! نه تنها لوكي

كند  فقط كسي را مردم و تاریخ بي رحمانه تضاوت ميهم در پیش روي شماست. محاكمه 

 ستاید كه طرفدار حق بوده و جرزت داشته است.مي
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 شخصي به  بار هً نام

اوت سن وجود داشت. من آن فسال ت ۴۰سرپرست هفت نفره میان من و  بار  هً كمیتدر 

. مؤرخیت  بار بین ته دارمبود. من به تاریخ كشور سخت ع  ۷۰ ها سي ساله و  بارروز

توانست به وجود بیارد. با این احساس و نیت خوب با این نامه آ از ع ته مي من و او

دم اعتماد زوال ناپذیري در او یك ع ،ترن بدبیني و شكست ارتباط را طرح كردم. اما نیم

 ۀاش را با ببرك برهم زد، با وجود مراجعساله ۱۵ ۀاو وتتي كه رابط .وجود آورده بودبه

 ۀگر آ ا حوص ا .كاري نكرد و میدان را ]به[ ببرك رها كردمكرر من و تره كي دیگر هم

شد!! ي م ي شاید طور دیگر ميهایانشت سرنوشت دموكراتیك خ ق و جرداماندن را مي

 …ها هم خواستم ارتباط ادبي داشته باشم اما بعد

 

*************** 

                                                                                     

                                    آ اي بزرگوار!    

 دستي ارادتي كه ندادم بشیخ شهر                                                                 

 در خانقاه عشق به پیر متان دهم                                                              

ریش سااااه روز پیش هنگامیكه دوسااااتان بمنزلتان آمدند و شااااما از بسااااتر مریضااااي با آن 

همان  ،مده در مقابل ما نشستیدآن ك ه ب شویكي با یك اكت تندرستانه آ اسفید، ب ناتراشیدهً 

مد كه اساااقفي در مریضاااي او رفته با او بینوایان هوگو بیادم آ ...داساااتان  «نوانسااایونلك»

 .صحبتي كرد

آرام با نیم هیكل مستقیم، صداي  …»گوید:  بي پیر ميقن مرد انبزرگ در باره آ هً یسندنو

انق ب فرانساااااااه  .شاااااااونده مایهَ حیرت ع ماي فیزیولوجي ميیكي ازآن معمرین ك ،لرزان

 بسیاري از این مردان متناسب با عصر داشته است.

همه نزدیكي به پایان كار،  همه شد، با ایناحساس مي هً در وجود این مرد كهن، مرد ب دید

كد او، در حركت ؤدرخشااااان او، در لحن مهً كرده بود. در نظار سااااكنات تندرسااااتي را حفظ

 «…هاي او لیزي متایر مرگ وجود داشت محكم شانه

نروز خوب در سیماي شما خیره شدم و مریضي همه مربوطین را شنیدم و هم وتتیكه آمن

ت، پریشااااااني و فقر را در آن محوطه بلشااااام سااااار دیدم به اندیشاااااه فرو رفتم. تاریخ مم ك

همه و همه از نظرم گذشااات. در یك نقطه  ،ن، مردمهدت شاااما و وضاااۀ امروز دوساااتامجا

هاي یك انسااااان، انسااااانیكه در راه كشااااور و مردمش نیم ترن ماجرا هً توتف كردم  در نقط

است كه تنها ب ي تنها )همراهان نیمه راه همراه نیستند( بجنگ ابوالهول تدرت رفته تا به 

كند نبرد است و هیچ خستگي احساس نمي ط سمات آن دررسیده با  ۷۰امروز كه به سن 

 آیا درست ممل آن تهرمان بي نوایان نیست؟

ترساااام تان ميشااااما كه از تقواي ریالیسااااتي هً خواهم این نقطه از تاریخ را به اجازحاال مي

بهتر اسااااااات  .لهره خود را در آن منعكس ببینند ،كنم تا مردم ما و جوانان آن «ان رج»

بین شاااما و آن  ي ادبي كتاب هوگو را به مطالبم بپوشاااانم كه من ساااخت شاااباهتلباس زیبا

 بیینم.انق بي مي
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كه بین انق ب بورکوازي فرانساااه و مبارزات سااایاساااي شاااما شاااباهت و ترابت نطوريهما

 . موجود است

 گوید: ق بي پیر در جواب تبریك اسقف ميان

  …تا بمن زیاد تبریك نگوزید من بفناي ستمگري راي دادم آ»

من بفناي این سااتمگر راي  .خواهم بگویم انسااان خصاام بیدادگري دارد و آن جهل اسااتمي

س طه ایست كه از باطل به وجود آمده دم. این ستمگر س طنت را ایجاد ميدا كند. س طنت 

حق حاصاال شااده اساات. انسااان نباید اداره شااود جز  در صااورتي كه ع م تدرتي اساات كه از

 « …بوسی ه ع م 

امیر  هً كه از شااااما در بارپرساااایدند مم ي ۱۴لویي  هً در بار )پیرمرد انق بي( كه از اووتتي

 گفته: -شهید بپرسند 

كنم حق كشااتن كسااي را داشااته باشاام ولي خود را مؤظف مي بینم كه بدي را نه باور نمي»

 من به فناي ستمگر راي دادم یعني  .به پایان رسانم

 فناي فحشاء براي زن 

 فناي بردگي براي مرد 

 «فناي ظ مت براي طفل

هللا خان بپرسااند ناكامي امان هً كه از شااما در بارناكامي انق ب از او پرساایدند مم ي هً در بار

 گفته:

در حقیقت كنم كه كار بسااارحد كمال نرساااید  ما اصاااول حكومت تدیم را دریتا تصااادیق مي»

كند باید از افكار بزداییم. انهدام مظالم كفایت نمي نرا كام ً ختیم و لي نتوانسااااتیم آزایل سااااا

 «…وزدییابي وجود ندارد ولي باد هنوز مسآ خصایل را تتییر داد. دیگر

 زند كه روزي زبان حال شما خواهد گفت:در اخیر پیرمرد انق بي سخناني مي

لندین دفعه براي وصاااااااول   …وطنم مرا ط بید، تعدیاتي در آن بود با آنها مبارزه كردم »

وظیفااه خود را بااه تاادر خود و بااه  …وطن بااه ماادارج ترتي بیرحمااانااه مقاااوماات ورزیاادم 

رور، مورد هجوم، معاتب، منكوب و فپس از آن م  بهترین وجه كه توانستم بانجام رساندم

 «تبعید شدم.

یم، و بدنیاي ریالیزم بیایم آیا بیك دوست سوسیالیست آكه بر رمانتیك هوگوخوب ازین عالم 

داند و در اما )نقش شخصیت( را در تاریخ مي خود كه اصوالَ لندان تهرمان پرست نیست

رزو دارد شااااااااگرد شاااااااما باشاااااااد و آ، تاریخ این م ك و این مردم ...وردن راه به وجود آ

ترنه  بار مفت و رایگان بصورت ناگهاني بزیر زمین خواهد كه گنج شایگان وجود نیم مي

زاده مرد دیگر این ها آادداشااات ها، همه نظریات او لون صااادنرود، همه مجاهدات، همه ی

نرا اگر تك یف هم كهساااار فراموش ابناي وطن و مردم زمن نگردد ساااواالتي دارد كه باید آ

 شود جواب نوشت:

 ها بودند. ول داشتید و پیشوایان كهشما له رخواهي اول یا در مشروطهآ -۱

هللا خان كودتا نمي كنید كه ارتباط روحي به امانفكر  ،آیا تمایل شما به س طنت مشروطه -۲

لشاام افتانسااتان رشااد ساایاسااي و همتعاَ به اتوام بيكننده مشااروطیت داشااته باشااد؟ و یا وا

خواهي در حركات گذشاااته و تمنیات لرا كه جمهوریت ،دانیدسااا طنت را با مركزیت الزم مي

 ت بي و ت مي تان احساس نشده است؟ 
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آیا نادرشااااه لطور در اول شاااما را كش كرد و باز لرا هاشااام خان به حبس شاااما اتدام  - ۳

 كرد. مجاهده شما درین دوره له بوده با كدام رفقا و در محیط له انعكاس داشت؟ 

 بدالمجید خان را دست انداختید؟ ها رفتید و علرا یگانه به جنگ م یارد - ۴ 

ها جریان له تسااامي ید و در اول له فكر داشاااتید و بعدهفت لطور كاندید شاااد هً به دور - ۵

 مد؟آ

داكتر محمودي لیسااات؟ لرا با او یك حزب سااااخته نتوانساااتید یا  هً تان در بارنظر آفاتي -۶

اتحاد نكردید در حالیكه نه تنها مرام مشاااترك داشاااتید ب كه مردم شاااما را یك جفت سااایاساااي 

 دانستند؟مي

 هفت را لطفاَ كمي شرح دهید؟ هً مبارزات دور -۷

لطور شاااااااما جریان در آن درون از له ترار بود و . بار دوم لطور به حبس رفتید - ۸

 پیشتر از محمودي خ ص شدید؟

یك صااادا كه باز در ساااكوت رفت، مضاااموني در باره اتدام  از ساااكوت خود لرا بقسااام - ۹

 داوود خان نوشتید و هم به او تریب شدید.

 كنید؟ ود را تا دم واپسین لگونه فكر ميینده خحركات آ -۱۰

حشاااااامت جان فرزند زندگي و  طوریكهآ اي محترم! این بود عرایض من  امیدوا رم همان

 .هاي تاریخ م ي شما باشمتههم وار  نظرات و اندوخشما اند من پسر سیاسي ببرك خان

آخذ و شاااروع مآوري مبندي و نقد و كرتیك و فراهمین راه براي ترتیب، جمۀ و شااایرازهدر

مسامحه نشود   گویم باید زیادهو سواالت را اولین تدم شمرده مي حاضرم. این نامه ،كار

خواهم احساسات خودم و نس ي را كه شما براي آزادي و سعادت آنها و در آخر اجازه مي

شاااناساااي و فقط براي تساااكین عطش حق ،محدود خشاااك ۀدر تالب لند ك م ،مجاهده كردید

 اري به پیشگاه مقام آزادگي و ایمار و شرافت اجتماعي شما تقدیم كنم:زگسپاس

تان خصاااااااوصاااااااادم آزاده و فقیر افمر ً تانسااااااا مام  ،روشااااااانفكران م ي آن ا نام ت در جم ه 

خواهان كه ضد استبداد سیاه و فرعوني براي بار اول در تاریخ مم كت تیام كرده مشروطه

 زیرا:   كنندرسند توتف ميتیكه بنام ) بار( ميو مجاهده نموده اند، وت

و  جمعيدسته ،مترتي خواهي تا شروع مبارزاتاین نام )نیم ترن( از اول مشروطهصاحب 

 اشتتال داشته كه در آن همیشه )معقولیت( ،گیرامان و پيتنها به مبارزات سرسخت و بي

همین هسته است كه این مركز ضد فیودالي بزرگ را  .و )اعتدال سیاسي( درخشندگي دارد

درسااات  .خواهان برپا حفظ كرده اساااتزاديشاااته و او را ممل یك مجسااامه آتا حال نگاه دا

)عبدالرحمن خان رزیس ب دیه( یا )داكتر محمودي مشهور(  است كه ما به تهرماناني لون

ستبداد ترین شبكنیم كه در تاریكمان را تقدیم ميدرود م تبهترین تحیات و  ستم و ا هاي 

لهره  به شدت درخشیدند و ،مانند ستاره ها]ي[ شهاب از میان ابرها]ي[ مظالم شب ستم

رین فنور جرزت پخش كردند و ابر سیاه استبداد را پاره كردند. اما خوبترین آ نشان دادند و

كنم كه همیشاااااه جنگیده و باز جنگیده و در موتۀ الزم يتوده این كشاااااور را نمار مردي م

نموده، باز حم ه نموده  باز حم ه ،بدون اینكه پس برود توتف كرده ،رام شده، تنفس كردهآ

یزي نداده، همیشااه دشاامن در انظار عامه و در پیش خودش تت بدساات دشاامن لدر هیچ و

لیزي نداشااااته كه برخش بكشااااد تا او را محاكمه  ،پیش این تهرمان م مت و خجالت بوده

كردند جنگیدند، صاا ن ميهایي اساات كه در مقابل ناپ یون ميشااد. این خاصاایت آنكُ كند و بِ 

 .جنگیدندجنگیدند و باز ميباز مي
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یودالي و اساااتبداد افتاني ناشاااي خاصاااي اسااات كه از شااارایط خاص تاریخ فالبته این روش 

 شود زیرا:  مي

تیام در  ،گیرد. تیام در مقابل آنآسمان و از زیر زمین سرلشمه مي درین جا این تدرت از

لشاامي از گان ما را همیشااه حسااد، رتابت و همزادآ .مقابل خدا و تیام در مقابل عنعنه بوده

هیچ  ،هیچ رتیب ،كامیاب بوده  بار كسي است كه درین حصه نیز  وردهدرون از پاي درآ

كاران و رتباي سااایاساااي و تباه همتواند ع یه او اشاااتباهي را ارازه دهد. اشااالشااامي نميهم

 لشمان در مقابل اشتباهات او به اندازه بزرگ و زیاد است كه تابل مقایسه نیست.  هم

بار هم مي در تعیین راه  ،رادمرد شاااااااااگرد مكتب تجربه و مردمبینم كه این براي آخرین 

ضد  سایاساي و موتعیت خود باز اشاتباه نكرده اسات. امیدواریم كه تا دم واپساین این پرلم 

لنان در اهتزاز بوده و تا اخیر عمر شاارافت اسااتبداد در پیشاااپیش جبهه آزادي خواهان هم

ن ینده كشور بزرگتریدر تاریخ آسیاسي روشنفكران م ي افتانستان را هملنان حفظ كند و 

سااند آزادي و ومیقه پایداري مردم افتانسااتان باشااد. این مردم هم با همه بیلارگي و فقر و 

نه  ،شااوندنه با نان تطمیۀ مي ،شااوندبرهنه ایسااتاد مي ،ي در مقابل تدرتعدم رشااد ساایاساا

ه خود داوط باناجتماعي به حبس و كشااتن تهدید  ب كه همیشااه ساار ب ندانه بطرف تربانگاه 

                                                                                                                                         گذارند.روند و به آیندگان سرمشق ميرفته و مي

 طاهر بدخشي  م.                                                                      

    : یادداشت

فتاب رس منزل او نویس كرده در منزل آ ا )واتۀ جاده والیت( در خانه آاین نامه را پاك

 ۀسز زیرا م  ها گشتداند در دلش لهالت او را گیج كرد  و حتي خدا ميسوا .برایش دادم

ایساتاد شاد و عدم رضاایت نشاان لنین باالي ساوال نادرشااه سا طنت بي پرده آمده بود. هم

  .داد

تح یل تاریخ افتانساااااتان در پارك ضااااامن در  ۴۷در ساااااال  ...بهر صاااااورت بعدها باز من 

 تاما فردا او ت یفوني تماس گرفت و گف .زرنگار در ساااااوم عقرب از آ ا بقدرداني یادكردم

ها از به اما بعد ردبد بِ  ببركها به نسبت اول .لنان كردم ،همنام مرا در آیند ه نگیرید و من

اکرم یاری  ح دیاد ]منظور بدخشااای، زندهیاري  من با واصاااف باختري و همدفتري نسااابت

ه ام و لو كه آنها بد برد. الكن من هیچ وتت احترام را از دساااااااات نداد [.   م.ک.سااااااااتا

 كنند.اعتنایي ميبي

  

 نامه به زهما: 

سرپرست توسط تاسم رفیق میماق نامه]اي[ به زهما نوشتم كه  هً ستانهَ تاسیس كمیتآ در

ن نامه را ندارم اگر روزي نقل او  آ هً سبب شناسایي و دوستي ما شد. اما متاسفانه مسود

 را از نزد زهما بگیرم باید مبت شود.

 

 وتتیكه  بار، زهما                                   

 آنها داشتم  هً من لگونه تضاوتي در بار ،از كمیته سرپرست رفتند
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ز آن وتت گذشته  بار و به اسناد یك دو سال بعد آن وتت مراجعه كنم زیرا امروز ده سال ا

 هم شاید نظر دیگري داشته باشم.                                    هاي دیگري دارند و منزهما موتف

 :از مقاله حاال له باید كرد

هاي سیاسي گذشته و م ي نظر به خص ت ارستوكراتیك خویش مممل جریان  بار به حی »

عوض اینكه یك پروگرام تحول  ،تحول( رنجیده ازین بي اعتنایي )بي اعتنایي دولت در

روانه یك مانور ل  ،متحد م ي اع م كند و مركز ترارگیرد ۀبورکوا دموكراتیك را با جبه

خواه و انق بي پیوست. اما اینجا براي زاديهاي مشهور بصورت یك فرد آده با ل كر

   …هایش به آوردن نورالحقها اسیش واتعاَ جاي نبود. تمام ت ششخصیتش براي دموكر

ارتباط مبهم گذشته با عبدالرحمن لودین و ارتباط مجهول آینده با حشمت خ یل  .اكام ماندن

 اما دلش پر از وحشت ،او را ظاهراَ براي لندي نگاه داشت ،بعضي رفقاي مترتيرداز و پ

تنهایي، ترس استعمال باال، خطر حركات انق بي بود كه رفتن زهما را بهانه گرفت و اولین 

ها نها منحی  توممتحد م ي كه آ ۀجبه ۀخود را به جانب گرو  افكار مترتي و نطف هً ضرب

تري از نگاه  العمل   طین عمل   ط با عكسا .خواستند، نمودها هم تممیل ميو م یت

اع م شد كه تا اخیر بهانه  «لحاف»شخصي از طرف زهما جواب داده شد و او بحی  

كه در ساحه دولت و همانطوري .خواستیدد اینكه شما مرا استعمال كردن ميبدست  بار دا

م ي از دموكرات حكومت توطزه و   طي اول را پادشاه و فرهنگ مرتكب شدند در ساحه 

 ها و مترتي ها اولین   طي عم ي را  بار و زهما نمودند.

زهما  ،داده  بار براي اینكه: پیش از وتت، ناحق سه ماه رفتن كوتاه زهما را بهانه ترار

دار تیوري مترتي و منحی  یك روشنفكر م یت ستم دیده هزاره از ما را منحی  استاد سابقه

 مضمون ما را ضعیف ساخت ب كه از حی  شكل ما را ناتص كرد. جدا كرد، نه تنها از نگاه

زهما براي اینكه: مسؤولیت مهم ع مي و سیاسي م ي و بین الم  ي خود را نادیده گرفته به 

بهانه اینكه  بار شما را استعمال كرد و شخصیت مرا تخریب كردید، عمل سیاسي خود را 

هاي پریشان خود ها و اندیشهر میان كتابارانه در زاویه خود دمتوتف ساخت و محافظه ك

عم ي خود را محروم ساخت و ذهنیت نسل جوان را كمایي  ۀبار دیگر منزوي شد و از تجرب

توانست لحاف نوزاد مترتي هم محكومند: زیرا واتعاَ  بار ميلذا این هردو برتم خود   نكرد

توانست با محفوظ دارد و زهما ميشود و آن را از ضربات بیرحمانهَ استبداد و امپریالیزم 

 كرد. ميینده ج وگیري آ ۀاز اعمال ماجراجویان ،كاري و احتیاط وسواسي خودمحافظه

كار زهما  ناسیونالیستي آن و ۀبینانر تصدي و ناشي از طرز تفكر كوتاهبه نظر من عمل  با

 است.( اعتمادي م ي آن سرلشمه گرفتهاز احتیاط دانشگاهي و خصوصیات بيناشي 

 در پایان تر ها آمده است: 

هاي تانون مطبوعات و كمیسون مشورتي تانون اساسي و باالخره لویه جرگه )از كمیته 

فقط بگویم كه در خزان سال   فع َ بگذریم ،گیردآنجاها منشا مي كه رفتن آتاي  بار از

 اول رفت. ۀتاي  بار در مقدمات تشكیل كنگرآ ۱۳۴۳

ت یعیكي جهت ممبت كه آن تشكیل پیش از وتت جم  من دو جهت داردرفتن  بار به نظر 

 ۀبهتشكیل ج ۀجهت منفي كه آن شكست در اولین مرح  دیگر .خالص مترتي افتانستان است

حصه راست  ،متحد م ي است كه زحمت دو ساله را در خود متمركز ساخت و با رفتن خود

ین پیروزي استبداد در افتانستان بود كه ما را پاك از بین برد و ا متحد م ي متصورهً  ۀجبه

 اتمسفیر پوش لحاف نوزاد مترتي كشور را موفقانه بدون فشار فزیكي آنطرف انداخت.

زاد پس ولك خود نوهاي كظریفانه لحاف كهنه سبك را با لگدحاكمه بسیار  هً نیرنگ طبق

 نمود.(
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 دوم  ۀمرح          

     (۱۳۴۳ - ۱۳۴۵) 

 

 تشكیلدر راه 

 موكراتیك خ قیت دیجمع

 

 از ما جدا شد. ۱۳۴۳زهما با سفر سویدن در اوایل سال  -

 كناره گیري كرد. ۱۳۴۳در ماه سنب ه ببرك   بار با اخت ف سري با -

 رفت. ۱۳۴۳روهي خصوصي بورس بیروت گرفت و در ماه میزان  -

 دیگر در ج سات حاضر نشد. ببركمیر اكبر به پیشنهاد  -

 سرپرست هفت نفره باتي ماند: از كمیته

 م. طاهر بدخشي  ،ببرك  ،نور محمد تره كي

 : پیشنهاد تشكیل كنگره

 جانب آن را پیش از و این مخالفت كردببرك د.  بار اول تره كي پیشنهاد تشكیل كنگره را كر

وتت دانسااااااات و پیشااااااانهاد انتخاب یك هیات دعوت به اتحاد را كرد. بعد از یك دو مذاكره 

یك هیزت دعوت به اتحاد  مخالفت خود را پس گرفت و ببركبا تره كي،  ببركخصاااااااوصاااااااي 

، داكتر صالن (ببرك رفیق و نمایندهَ و میراكبر  "حوزه" كمیته مركب از داكتر شاه ولي )آمر

)مورد اعتماد تره كي( و كریم میماق )نماینده بدخشااي( انتخاب شااد كه گرو  ها و اشااخاص 

 م تات و دعوت به اتحاد نمایند:ذیل را تبل از تشكیل كنگره 

 َ )طاهر بورگي،  رفیق ۴رحیم و هادي(، برادران یاري، شایان،  خاندان محمودي )خصوصا

 )پسر كاكاي كشتمند(   م حسن فرمند ،(      ،هاشم صاعد، میرزا كاویاني
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 عدم اعتماد خود را ،البته این هیزت دسااات خالي برگشااات و تقریباَ همه به اساااتمناي شاااایان

 اع ن كردند. ببرك ]به[

 مقدمات كنگره:

ر دساات بكار شااده مقدمات كنگره را تهیه فلون دیگر كسااي حاضاار به اتحاد نشااد، ما سااه ن

ه )از عقرب تا توس ساااااه نفري پرداختیم و در مدت دو مادیدیم و به یك سااااا سااااا ه مجالس 

( ببركتره كي و  )خصااااوصاااااَ از تا نظر هر سااااه ،( این ج سااااات مقدماتي دوام كرد۱۳۴۳

در جریان این دو ماه لندین برخورد لفظي میان تره كي و ببرك واتۀ شااااد كه موافق شااااد. 

جانب بازي كرد )این وظیفه بصاااورت عنعنوي تا بعدها بر دوش من گیر را ایننقش خ ص

اسااااتعمال كرد از طرف  ببركاسااااتعمال ك مه )طراز نوین( كه  هً لنانله روزي در بار .ماند(

پاكساااااااتان جدي تره كي را متهم به ) ببرك( شاااااااد. در مقابل ایران گرایي)تره كي متهم به 

( نمود و تره كي آزرده شد و یك ج سه را تضا كرد. باالخره اخت ف این دو سبب شد گرایي

نها از نگاه اصاااول و تیوري جانب تهیه كنم و به ادبیات من باشاااد و آكه )تصاااویب( را این

 فقط آنرا تعدیل و اص ح كنند.  

ساااوده آخري را به كردم. بعد از مختصااار اصااا حي م جانب حاضاااراین باالخره طرح اول را

 ده كردم.ماكنگره لنین آ

 این مسوده در شب كنگره پیش شد، با یك دو ك مه تعدیل و اضافه كام َ تصویب شد.

شااده آن در الب ي كنم و اصاال پاك نویس امضااان مسااوده را عیناَ درین جا نقل ميینك هماا

 سفید )بدون خط( پشتي سبز به خط وهاب صافي در نزد تره كي موجود است. ۀیك كتابل

 

              

 ) یرشعوري(  خصوصیات بارز

 ابتدایي  این برنامهً                  

 دموكراسي خ قي و دموكراسي م ي هر دو آمده  - ۱

 میز به پیروزي برسدنهضت به شیوه مسالمت آ ،تقویه بیشتر سكتور دولتي - ۲

 زادي خواهانه م ل تحت استعمار و ستم م ي تایید جنبش هاي آ - ۳

 تمای ت محل پرستي و تفوق ط بي و دیگر تعصبات م ي  یرع مي كوبیده شود  - ۴

 بر مبناي تح ی ت اصولي تیوري اجتماعي ع مي پالیسي خود را طرح كند  - ۵

 …اي كهنه م وك الطوایفي، استعمار جدید و كهنه و امپریالیزم طرد بقای - ۶

 برنامه كه اصوالَ بر منافۀ طبقاتي خ ق استوار است  - ۷

 تقویه اتحاد خ ق هاي افتانستان  - ۸

 به م كیت اجتماع درآورده شود  … تمام موسسات یا اموال  - ۹

 تولیدي و طبیعي م ی ساختن منابۀ مهم  -۱۰

 روحیه تانوني و ع ني  -۱۱
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 باشد انسان مكاف م  دولت به احترام و حمایت آزادي وكرامت... »

 به موجب  هیچ عما  جرم شمرده نم  شود مگر

 « .آن نافذ گردیده باشد.. كه قبل از ازتكابقانون 

 تانون اساسي جدید  ۲۶ از مادهً 

 

 

 تصویب نامه

 اول ۀكنگر

 )موسس(

 انتخابي كمیته هاي سیاسي مترتي نمایندگان

 افتانستان

 در اول جنوري

۱۹۶۵ 

 

 دیباله                                                   

 بر اساس توانین انكشاف و تكامل جامعه بشري كه:

د كند، تواي تولیدي رشزندگي تحول مي …هر لیز جهان در حال حركت و تتییر است »

 «پاشد.كهنه از هم مينماید، روابط مي

افتاني ما هم طي نیم ترن اخیر یعني بعد از حصول استق ل )مقارن به پایان جنگ  در جامعهً 

 عمومي اول و بعد از انق ب اكتوبر( نسبتاَ  تتییراتي رس داده است. 

از یك طرف تواي تولیدي به سویه م ي گامي و لو كولك هم باشد فراتر نهاده است و از 

ر در دهه گذشته رتابت مسالمت آمیز بین دو روش بین الم  ي در ساحات مخت ف جانب دیگ

مانند اتتصاد و  یره )خصوصاَ كمك هاي وسیۀ و بدون تید و شرط ممالك بزرگ ص ن 

دوست( بیشتر به پیشرفت تواي تولیدي و ظهور طبقات جدید اجتماعي درین كشور كمك 

 ناسبات تولیدي را تشدید نمود و بالنتیجه:كرد كه این خود تضاد بین تواي تولیدي و م
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)به ادامه نهضت مشروطه خواهي و مبارزات  یك ذهنیت نسبي دموكراسي خواهي جدید

ذهان مترتي و منور جهان ورد. این ذهنیت كه در حقیقت از طرف اگذشته( را به وجود آ

تانون اساسي  گردد، موجب شد تا: طبقه حاكمه به رویه خود تجدید نظر نموده تایید مي

 گذشته را تعدیل كند و فشار را باالي خ ق كمتر نشان بدهد.

حزاب در تانون اساسي جدید لنین وانمود شده كه طبقات محروم نیز مي توانند توسط ا

هاي تانوني مجاهده و براي احراز تدرت سیاسي از راه دفاع كرده شان از حقوق خودسیاسي

 كنند تا باشد كه:

   «مرفه و مترتي بر اساس تعاون اجتماعي و حفظ كرامت انساني تشكیل گردد.یك جامعه »

 

I 

 تایید: لزوم و ضرورت تاریخي یك حزب سیاسي مترتي

مین زبزرگ و داراي منابۀ طبیعي كافي، افتانستان كشوریست به تناسب نفوس فع ي آن 

باالخره ك تور م ي هاي فراوان و مردم بااستعداد و زحمت كش و  هاي زراعتي  ني و دریا

 باستاني.

مستقیم و  ۀها نفوذ و س طمعذالك اوضاع كنوني مم كت ما و زندگي مردم آن طي سال

 آور است: یرمستقیم استعمار و استممار، استبداد و ارتجاع رتت

ي، معارف و صحت در كشور سطن انكشاف اتتصادي و حاصل دهي كار، تولیدات و عواید م 

 دهد و مردم ما عم َ از حدمیان م ل جهان نشان مي ها را درصو شاخ ترین ارتامما پایین

ها بنا هاي دموكراتیك آنزاديیاسي و اتتصادي محرومند و آاتل حقوق مدني، اجتماعي، س

 شود.فیودالي زیر پا مي مایشازي نیروهاي ارتجاعي و بر اعمال

الطوایفي، اجحاف و فجایۀ بقایاي نظام م وك واضن است كه ع ل عمده و اساسي این همه

ا منافۀ ب استعمار و وابستگان آن كه اصوالً  فیودالیزم و نفوذ و تهدید مستقیم و  یرمستقیم

 باشد.مردم ما متضاد است، مي

كنوني مضمون اساسي نهضت خ قي  هً این طرد و دفۀ این عوامل عمده در مرح بربنا

 م ي را تشكیل مي دهد. افتانستان یعني جنبش دموكراسي

همه ساكنین آن نان، خوراك، پوشاك و سرپناه تامین هتواند بب ي! منابۀ طبیعي افتانستان مي

هاي م ي حد اتل عدالت و دموكراسي مراعات اینكه در طرز توزیۀ این دارایيمشروط بر ،كند

 توانیني به وجود آید وگردد و براي تصحین مناسبات جدید تولیدي و روابط نوین اجتماعي 

ز طبقه صاحب وسایل تولید جامعه یعني م كان و تطبیق گردد. ولي متاسفانه حرص و آ

مانۀ اص حات اساسي و بوجود آمدن شرایط مساعد زندگي به مردم است لونكه:  ،پولداران

توانند به این طبقه كولك مربوط است، مي تمام نعم مادي و وسایل راحت زندگي و تدرت

 ور دهند.همه منابۀ اتتصادي و سیا سي را به نفۀ خود دَ 

پا خواهند ودستوتتي به مقابل ستم و استممار بي پس مع وم است كه طبقات خ ق افتانستان تا

شان باشد بوجود نیاورده اند. ماند كه سازمان توي سیاسي خود را كه عبارت از حزب 

ت و البته وظیفه اولي لنین حزبي عبارت بران تاسیس یك حزب سیاسي خ ق امر حتمي اسبنا

واحد متحد م ي كه طبقات اص ي مردم  ۀخواهد بود از ایجاد یك حكومت دموكراتیك توسط جبه

 كشور آ نرا حكومت خود بدانند.



 
 

106 
 

است كه نهضت ضد فیودالي تاریخ معاصر جهان و تجربه زندگي امروز معرف این حقیقت 

رسد كه حزب طبقات جدید و پیشرو جامعه جنبش يو استعماري زماني به پیروزي نهایي م

 را متناسب به شرایط عیني و ذهني رهبري نماید.

نماید تا حزب مي هاي مردم ما ایجابتوان حكم كرد كه تحقق آمال و آرمانپس به جرزت مي

زدن فضاي جمود ضرورت تاریخي و لزوم برهم سیاسي مترتي آن تاسیس گردد. بروي این

( نفر ۳۰ما ) ،تانون اساسي جدید ۀكشور با استفاده از فرج ۀسیاسي مایوس كنندو خمود 

ام والیات تاریخي آن نمایندگي هاي مترتي سیاسي افتانستان كه از تمنمایندگان یك تعداد كمیته

آن لزوم تاسیس یك حزب  در م ویتشكیل داد كابل )مركز مم كت( جمۀ شده كنگره كنیم درمي

ن را تایید كرده و آ ،مان دفاع نمایدۀحقوق و منافۀ طبقات محروم جامعسیاسي را كه از 

 :تي بوجود آوردیمبراساس اسناد آ

بنا بر تعامل تاریخي و رضایت ضمني مقامات دولتي و خواست مردم در سابق  اول: سند

ن، حزب وطن و حزب ك وب م ي بوجود سي مانند حزب خ ق، حزب ویش زلمیااحزاب سیا

 و مباح ساخته اند. مجاز ین موسسات اجتماعي حیاتي را عم ً ایجاد لنآمده و 

از دو سال به این طرف راجۀ به تشكیل احزاب سیاسي و ضرورت اجتماعي م ي  سند دوم:

و بین الم  ي آن اشخاص مسؤول و مقامات عالي دولتي و حكومتي در محافل رسمي و 

 ورده اند.نموده و نشریاتي بعمل آ هايلتي له در داخل و له در خارج نطقجراید دو

 نوشته شده است:   ۳۲تانون اساسي جدید واضحاَ در ماده  در سند سوم:

ه احكام اتباع افتانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادي یا معنوي مطابق ب …»

احزاب  ،مطابق به احكام تانون ها تاسیس نمایند، اتباع افتانستان حق دارندتانون جمیعت

   « …سیاسي تشكیل دهند 

         

I I 

 نام گذاري: حزب سیاسي مترتي 

حزب معرف و حامي مفاد طبقه یا طبقات مربوط خود است لذا نام این حزب  از آنجا كه هر

ریم تا به امر مجاهده براي اگذمي )حزب دیموكراتیك خ ق( سیاسي مترتي خ ق افتانستان را:

 موتۀ بهتري را براي رفاه و ترتي خ ق افتانستان فراهم كند.احراز دیموكراسي خ قي 

 خ ق: از نگاه ما و در واتۀ عبارت است از:  

تمام زحمتكشان افتانستان مانند كارگران، دهاتین، پیشه وران و اهل صنایۀ دستي، مالكین 

ردم مكولك و متوسط با روشنفكران مترتي با اتحاد بورکوازي م ي كه اكمریت تاطۀ و عظیم 

 این مم كت را تشكیل میدهند.

ن زوم با تتییر عناصر مركبه آالبته نام حزب با طي مراحل تكامل حزبي و در صورت ل

 تواند تبدیل شود.مي

 

III 

 انتخاب: اعضاء و ایجاد كمیته مركزي و تعیین و ظایف اولي آن:
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براي اینكه حزب دیموكراتیك خ ق یك سازمان مومر و مفید باشد و دسپ ین و اداره صحین 

هاي حزب جهت رهبري و تشكی تي اعضاء و سازمانید، تامین وحدت حزبي بوجود آ

 منطقي است. كام ً  استحكام و دوام آن یك امر

. ما هم براي اینكه تواندته مركزي صورت عمل بخود گرفته ميطریق ایجاد كمی این امر از

ها و تركیب وري نظریات و تبول پیشنهادیك مركز واحد جهت: شور و  ور مسایل، جمۀ آ

ها و باالخره مقام مسؤول بوجود بیاوریم، ها و تصویبها، اخذ تصامیم و اجراي فیص هآن

 كمیته مركزي حزب دیموكراتیك خ ق را با انتخاب اعضاي آتي ایجاد نمودیم:

۱ -      ۲ -        ۳ -        ۴ -          ۵ -          ۶ -         ۷ -                        ۸ 

-         ۹ -              ۱۰ -         ۱۱ - 

 كند:ركزي را كنگره ترار آتي تعیین ميوظایف اولي و ك ي كمیته م

 وظایف نماید.سیس و اعضاي آنرا انتخاب و تقسیم مخود را ت یداراالنشا -۱

 «نامهاساس»و  «برنامه»الم  ي طرح كامل با شرایط عیني و ذهني م ي و بین متناسب -۲

در صااورت لزوم در ساااحه ماده بدارد و ساایس كنگره دوم حزب تهیه دیده و آمحزب را تا ت

 رد.تطبیق بگذا

 هاي داده شده را رهنما ترار بدهد.پرنسیب «نامهاساس»و  «برنامه»در تدوین 

نظر به اتتضااااي وتت و ایجاب شااارایط حزب دیموكراتیك خ ق را بصاااورت كامل جهت  - ۳

 مبت و برسمیت شناختن آن طبق احكام تانون بمقامات مربوطه دولتي معرفي بدارد.

نامه مسااااعد كنگره دوم را دعوت كند تا برنامه و اسااااس ،در صاااورت وجود شااارایط - ۴

 تهیه شده را تصویب كند.

 هاي منظم بیاورد.حزب را تحت سازمانصفوف  - ۵ 

 یابد. ره دوم به كمیته مركزي انتقال ميهاي كنگره تا كنگاصوالَ اختیارات و ص حیت

 

IV 

 نامه هاي ك ي: جهت تهیه و ترتیب برنامه و اساسپرنسیب

ها به فقر، مرض و ارد و حل آنهاي اساااسااي كه اكنون در برابرخ ق ما ترار دلون پراب م

ندگيعقب یان ميما پا یاي نظام كهنه م وكبخشااااااااد عباهاي ما  قا الطوایفي رت از طرد ب

 و )فیودالیزم( و ج وگیري از نفوذ و تهدید مسااااتقیم و  یرمسااااتقیم اسااااتعمار جدید و كهنه

این در تواند تحقق یابد. بنابرباشاااد، با تامین اصاااول ذیل مين ميامپریالیزم و وابساااتگان آ

بر منافۀ طبقاتي خ ق اساااتوار اسااات بایساااتي  ، اسااااساااي كه اصاااوالَ تهیه و ترتیب برنامه

 مراعات گردد.

 :   در برنامه

 دفاع از تمامیت ارضي و استق ل سیاسي و اتتصادي و حاكمیت م ي افتانستان. - ۱

از طریق  «حاكمیت م ت» تمركز تمام نیروهاي دولتي در دسااااااات مردم و اساااااااتقرار - ۲

 بوجودآوردن حكومت دموكراسي م ي.

 ق بدون تمایز و تقویه اتحاد تامین وسااااااایۀ حقوق و آزادي هاي دیموكراتیك براي خ - ۳

 هاي افتانستان بر مبناي اصول دیموكراتیك و مساوات برادرانه.خ ق
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طریق اتتصاد دولتي پ ني، تقویه سكتور دولتي، ایجاد صنایۀ  انكشاف اتتصاد م ي: از - ۴

م ي اساسي و انحصار تجارت خارجي بدست حكومت و انجام اص حات اساسي اراضي و 

 توجه و مراتبت از انكشاف نیروهاي مولده خصوصاَ دهاتین و كارگران. 

 ستي.ضدامپریالی دفاع از حق خودارادیت خ ق پشتونستان بحی  یك مسالهً  - ۵

جویانه و طرفداري از ساایاساات بیطرفي ممبت و تعقیب ساایاساات خارجي مسااتقل صاا ن - ۶

م تدی میز با مبارزه ع یه امپریالیزم و اسااتعمارزاد و همزیسااتي مسااالمت آفعال با تضاااوت آ

ي، سااااایاساااااي و اتتصاااااادي و تایید نظام هاي تجاوزكارانهً و جدید و عدم شاااااركت در ب وك

 و ستم م ي. ه م ل تحت استعمارخواهانهاي آزاديجنبش

 

 :نامهدر اساس

است كه در همه  «مركزیت دیموكراتیك»نامه پرنسیب ك ي همان در مورد تدوین اساس

 امور آن مراعات گردد.

پیشنهاد  ]ای[)دو سطر دیگر در صفحه مقابل كه اص َ سفید بود در همان شب از طرف عده

 و به ت م كس دیگرتحریر و لنین است:

تمام موسسات و یا اموال كه حیمیت انحصاري و یا م ي را داشته باشند به م كیت اجتماع  -

 ورده شود.درآ

 م ي ساختن منابۀ مهم تولیدي و طبیعي. -

 (مده یا نه.متن پاك نویس آ و حاال بیادم نیست كه این سطرها در

 

 خاتمه

 )توصیه(

تاریخ و زمان اسااات و لون این تاسااایس حزب سااایاساااي در افتانساااتان لبیك صاااداي تهري 

رفته را با اسااتفاده از تجارب دساات پاسااخ بساایار دیر داده شااده بایسااتي بساارعت گذشااته از

 دیگران ت في كرد.

كند، كمیته راي این ماموریت تاریخي اع م ميلون حزب دموكراتیك خ ق خود را مامور اج

رگ بوده در برخورد با زن منحی  متز متفكرحزب جداَ متوجه این مساااااااؤولیت بمركزي آ

هاي افتانساااتان را در نظر گرفته و تماعي و حزبي، منافۀ و مصاااالن خ قهاي اجك یه پدیده

یساااااااي خود را طرح و اجراء كند و اصاااااااولي تیوري اجتماعي ع مي پال بر مبناي تح ی ت

تطبیق گردد و برابر هرگونه انحرافات در داخل  ن توجه كند تا انضاااااااباط حزبي كام ً لنیهم

ازي خاتمه داده شاااااااود، بكاري و محفلردهتیوریك آن مبارزه شاااااااود و به خُ حزب و حیات 

 ط بي و دیگر تعصاااابات م ي  یرع مي كوبیده شااااده و روحیهً پرسااااتي و تفوقتمای ت محل

 شود. كام َ دموكراتیك و اصولي برترار

كاري ج وگیري شاااده و براي روي و ساااازشانق بیگري، ل  ر از ماجراجویي وهمین طو

اخذ  یآموزشاا ترتیبات الزمهً  ،حزب جوان «كدر» بردن سااطن تیوري و سااویه ساایاساايب ند

ترتي رهبري شااده و به كه نهضاات اجتماعي كشااور در جهت  گردد و باالخره كوشااش شااود

افتانستان، رفاه وآرامي آمیز به پیروزي رسیده به خ ق زحمتكش و محروم شیوه مسالمت

 مادي و معنوي بار آورد.
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)در پشااات اخیر تصاااویب نامه این جم ه گوركي نوشاااته شاااده بود اما به گمان من در پاك  

 (.نویس نیاوردند

  هً ج وه لهر فكر نوزاد در هً رمن نزدیك گهوا         

 نیروي خ ته كه در حال پیدایش است          

 خواهم ماند          

 بطور تعجب آور ساده و زیبا          

 و بطرز  ریب محرك است         

 یك شاعر                                     

 

                

   هاجریان دعوت نمایندگان و انتخاب آن 

مخت ف مربوطه ما سه  ها(ها )حوزهدرجه اول در كمیته جوان و كدر ۱۶حدود  در عمل در

خواساته و این طرح از نظرشاان گذرانده شاد. و  كه آنها بصاورت پراگندهنفر وجود داشات 

تعیین شاااد كه تحت پنجشااایري، داكتر شااااه ولي، داكتر صاااالن و میماق  بعد هیزتي مركب از

 ها )حوزه ها( رفته از جریان انتخاب نمایندگان كنگره نظارت كنیم. نظر من در كمیته

( كمیته )حوزه( داشاااتیم كه یكي آن مربوط ۱۲)دوازده  ۱۳۴۳ها یعني در ماه توس آنوتت

 ساااس این طورؤفیصااا ه بین ما ساااه نفر م و اینجانب بودند. ببركبه تره كي، باتي مربوط 

( لار نفر دیگر را از داخل و ۴نماینده انتخابي این حوزه ها ) ۱۲شاااااااده بود كه ع وه بر 

 كنیم.خارج دعوت مي

 :جریان انتخابات نمایندگان

الن، تر ص، م طاهر بدخشي، كشتمند، شهپر، پنجشیري، داكتر شاه ولي، داكببركدر نتیجه 

احمد پنجوایي، كریم میماق، تدوس  وربندي، خالیار و افق شااااااارعي، الیق، ه لي، نور

اما انتخاب تره كي و كمیته )حوزه( انتخابي آن دللسااااا  بود. انتخاب و انتصااااااب شااااادیم. 

ي در حوزه یدانساااتیم كه تره كي لگونه رفقاآ نروز نميتا كي را گذاشاااتیم به آخر و ما تره

( كه كمیته )حوزه او ۀها هسااتند. باالخره در روزهاي اخیر توس رفتیم بخاندارد و آنها كي

هاي دموتتیكه بخانه تره كي رسااااااایدیم آرا بینیم و جریان انتخاب نماینده را نظارت كنیم. 

یااان را دیاادیم كااه یااك، دوي آنرا زلم هااا و بقااایاااي ویشعجیااب و  ریبي از بیروكرات

 شناختیم اما باتي كام َ ناشناس بودند و این ها عبارت بودند از:مي

 ها همكار میوندوال شد. خواخوکي )رزیس كتابخانه عامه( كه بعد  - ۱ 

 ببرك جاجي معاون ریاست تبایل تندهار    - ۲ 

   م محي الدین سابق مستوفي و رزیس تقاعد   - ۳ 

 شیرزي سابق تولي مشر و یاور خوجه نعیم تومندان  )یاور( عطا محمد  - ۴ 

 آدم خان جاجي معاون ریاست ترانسپورت   - ۵ 

 هفت  هً عبدهللا جاجي وكیل دور  - ۶ 

 خود تره كي  - ۷ 
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ند و تره كي در حقیقت از طرف این  نده خود انتخاب كرد مای به حی  ن این ها تره كي را 

 اول دیموكراتیك خ ق آمده است. )!( به كنگرهً كمیته اصولي و مترتي 

 

 :به سي نفر رسید ۱۶كنگره لطور از 

( …كه اگرله از كمیته ) پیشااااااانهاد كرد ببركبعد از اینكه انتخابات تمام شاااااااد، فرداي آن 

م یك شاااااخصااااایت اجتماعي بوده و پنجشااااایري انتخاب شاااااده اما رفیق جفت آن، هادي كری

م به لشاام شاادن ما )تره كي و لشاادار اساات هم بصااورت انتصااابي بیاید، بعد از یك سااابقه

ما تره كي افزود كه از كمیته من هم اگر زرمتي كه او ( بدخشاااااااي باشااااااااد. ا گفتیم خوب 

شااود. با آن بیاید خوب مي شااخصاایت اجتماعي دارد و سااابقه دار و رفیق هادي كریم اساات

را   …ز مابعد بارق شااافیعي و وهاب صاااافي فقه شاااد. خ صاااه اینكه در دوساااه روهم موا

شنهاد كردند كه بصورت دعوت و   …دم خان جاجي و عبدهللا جاجي وآ ببرك را تره كي پی

من هم بخاطریكه از رفقا عقب نمانده باشاام م  عیسااي كارگر و  .انتصااابي به كنگره بیایند

م تخابي و انتصابي به تستویم تخاري را پیشنهاد نمودم كه بیایند. باالخره دعوت شدگان ان

مسابقه به سي نفر رسیدند كه از آن جم ه دو یا سه نفر نتوانستند اشتراك كنند باتي همه 

 در كنگره اشتراك نمودند.

به سااااعت  ۱۳۴۳)  ( جدي  - ۱۹۶۵شااادن اینجانب اول جنوري تاریخ آ نرا براي تاریخي

 كابل تعیین كردم. ۴تره كي واتۀ در كارته  دو در خانهً 
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 مؤسسین دیموكراتیك خ ق   

 ن و كنگره اول آ           

 مقر زابل                                          نور محمد )تره كي( پسر نظر محمد از     

 .ه.ش  ۱۲۹۶تولد در سرطان      

 مامور دولت ۱۳۳۱-۱۳۱۶ از     

     اتشه مطبوعاتي در امریكا –محرر مج ه اتتصاد      

  

 پسر جنرال محمد حسین                                                         )س طان حسین( ببرك       

 .ه.ش ۱۳۰۸تولد       ،از كمري شیوه كي كا بل        

 ولسي جرگه شهر كابل  ۱۳و  ۱۲ ۀمامور وزارت پ ن، وكیل دور         

     

 م طاهر بدخشي      

 عضو تالیف و ترجمه                                                          -عضو ریسرج       
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 سوانن نور محمد تره كي بق م خودش:

(...) 

… 

  

 بق م خودش: ببرك سوانن

 (...) 
…  
 

 سوانن م طاهر بدخشي بق م خودش:  

 (...) 

… 

 جریان روز و شب كنگره:    

می دي  ۱۹۶۵مطابق اول جنوري   - ۱۳۴۳بجه روز جمعه )   ( جدي  ۲رفقا به ساعت 

 در منزل تره كي جمۀ شدند.

تي درآن روز حاضر و به رفقاي آ .ها لیده و میز خطابه گذاشته شده بودسالون لوكي در

 كنگره اشتراك كردند:

 كارگر -م عیسي كارگر از م یت هزاره از جتتوي والیت  زني  - ۱

 مامور خورد رتبه  -میماق از م یت هزاره از جتتوي والیت  زني م كریم  – ۲

 مامور، لیسانسه -انجنیر خالیار از م یت اوزبك از والیت میمنه  - ۳

 ۀمامور، لیسانس -)سرپل(  سید ع حكیم شرعي از م یت اوزبك از والیت جوزجان - ۴

 شرعیات 

 مامور، لیسانسه اتتصاد  -شهرهللا شهپر از م یت عرب از آتله والیت جوزجان  - ۵

 اتتصاد  ۀمامور، لیسانس -آباد بدخشان تاجیك از فیض -شي از م یت اوزبك م طاهر بدخ - ۶

 اتتصاد ۀمامور، لیسانس -ع ي كشتمند از م یت هزاره از لاردهي كابل س طان – ۷

 ادبیات ۀمامور، لیسانس -سید نورهللا ك لي از م یت تاجیك از شهر هرات  - ۸ 

 ادبیات  ۀمامور، لیسانس -غ دستگیر پنجشیري از م یت تاجیك از پنجشیر والیت پروان  - ۹

 شرعیات  ۀمامور، لیسانس -ع هادي كریم از م یت تاجیك از پنجشیر والیت پروان  - ۱۰

 حقوق  ۀمامور، لیسانس -از م یت تاجیك از لاردهي كابل  ببرك - ۱۱

 مامور، شاعر  -محمد حسن بارق شفیعي از م یت لتماني )تاجیك( از شهر كابل  - ۱۲
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 طب  ۀمامور، لیسانس -داكتر شاه ولي از م یت تاجیك از شهر كابل )ده سبز(  - ۱۳

 ادبیات  ۀمامور، لیسانس -م یت تاجیك از لاه آب والیت تخار  ع تیوم تویم از - ۱۴

 تخنیك  ۱۳مع م،  -تدوس  وربندي م یت تاجیك از  وربند والیت پروان  - ۱۵
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 اتتصاد  ۀمامور، لیسانس -پتمان )مقیم كابل( والیت كابل  ع ي احمد م یت تاجیك از - ۱۶

 به نسبت عدم وجود در كابل اشتراك نتوانستند( [ ۱۶و  ۱۵های ]شماره این هر دو نفر) 

 ۀمامور، لیساااانسااا -پنجوایي والیت تندهار  )پوپ زایي( ازنور احمد از م یت پشاااتون  - ۱۷

 حقوق 

 ۀمامور، لیسااانساا -والیت تندهار  -م یت پشااتون )الكزایي( از شااهر م ظاهر افق از - ۱۸

 ادبیات 

 ۀمامور، لیسااانساا -والیت تندهار  -م صااالن )زیري( از م یت پشااتون از شااهر  داكتر - ۱۹

 طب 

 ادبیات  ۀمامور، لیسانس -( از والیت فراه ه لي از م یت پشتون )       ع حكیم - ۲۰

مامور،  -والیت زابل   م مجدد سااااا یمان الیق از م یت پشاااااتون )سااااا یمان خیل( از - ۲۱

 ادبیات  ۀلیسانس

 هفت، بیكار  وكیل دورهً  -از جاجي والیت پكتیا  - عبدهللا جاجي از م یت پشتون - ۲۲

 - مامور –جاجي از م یت پشتون از جاجي والیت پكتیا آدم خان  - ۲۳

 شرعیات  ۀمامور، لیسانس -ع وهاب صافي م یت پشتون از والیت كنر مشرتي - ۲۴

 از والیت لوگر  -عطا محمد شیرزي م یت پشتون  - ۲۵

 طب  ۀمامور، لیسانس -)درمانگر( م یت پشتون از والیت لوگر  لمحمدداكتر عبدا - ۲۶

 - مامور –الدین زرمتي از م یت پشتون از والیت پكتیا حي  م م - ۲۷

  -وال یت زابل  محمد تره كي از م یت پشتون )تره كي   زایي( ازنور – ۲۸

 داكتر ظاهر از خوست پكتیا  - ۲۹

 اشااتراك -ساایانس  ۀلیسااانساا -والیت تخار  -انجنیر ع باري معدنلي از م یت تاجیك  - ۳۰

 نست.كرده نتوا

 :انتخاب هیزت رزیسه كنگره     

ها بحی  ها به حی  رزیس و شرعي از اوزبك[ن]دم خان از پشتوبنا بر پیشنهاد اینجانب، آ

شنهاد تره كي و ببرك و اتقاق آراء این جانب بحی  منشي كنگره  معاون رزیس و بنا بر پی

 انتخاب شدیم.

 وآجنده ذیل را پیش كردیم كه به تصویب رسید.

 

 رزیس كنگره  افتتاحییهً  هً یخطاب

 بزبان پشتو             

  گرو!گرانو م»

ویارم له د یوه مترتي حزب دا ستره جرگه پرانیزم. دا د افتانستان د م ت په کوندي یوه 

ستره تاریخي ورح ده. دا ستره جرگه د افتا نستان د خواري كشو خ كو د مبارزه اجري او 

عصري محصول دي. مونک بشپر یقین لرو له دا موسس جرگه به د رات ونكو نس ونو د 

كار ته الس  همدا ستره جرگه یوه داسي بي ساريوي  دا حكه له سرلوري او افتخار موجب 
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ورته كوي له هته نه یوازي د افتانستان په تاریخ كشي ساري ن ري ب كه د افتانستان د 

خواري كشو خ كو په کوند كشي به بي ساري ا یزه وكري. حكه له تول م گري د نظر بشپر 

شي یو د بل سره لیدني كتني كري دي. نو وحدت لري او لومري تر دي زي هم په دي برخه ك

هی ه ده له دا ستره تاریخي جرگه به د خپل تصویب په امر د افتا نستان د خ كو اجتماعي 

 هی ي تممیل كري او په دي دول خپل بریالیتوب تمبت كري.

)این مضمون را تره كي طبق درخواست من تحریر و آدم خان ترازت و شرعي به اوزبكي  

 .(ترجمه نمود

 

  ۀآجند                                               

 (۱۹۶۵)كنگره اول حزب دیموكراتیك خ ق در اول جنوري                

 ن انتخاب رزیس موتتي و معاون آ -۱

 و انتصاب منشي از طرف رزیس    

 نطق افتتاحیه رزیس به پشتو  - ۲

 )ترجمه آن به اوزبكي از طرف معاون(     

 گذاشتن آجنده به تصویب  - ۳

 طرف منشي  اع م آ از معرفي ها از - ۴

 طرف منشي  معرفي دو نفر سخنران كنگره از  - ۵

 سخنراني رفیق تره كي  - ۶

  ببركسخنراني رفیق  - ۷

 تفرین و لاي  - ۸

  تصویب نامه ترازت مسودهً  - ۹

 انتخاب اعضاي كمیته مركزي  - ۱۰

 ب منشي و معاون كمیته مركزي از طرف كمیته مركزي اانتخ - ۱۱

 تصویب نامه  –پاك نویس و تصویب  - ۱۲ 

     

 هجریان برگزاري كنگر   

 وربندي همه رسیدند و  بجه به استمناء ع ي احمد، انجینر باري و تدوس ۲كم  ۱۵رفقا 

از احتیاط نرا دور این جانب پیشاانهاد عكس گرفتن نمودم كه بعضااي ها مشااوش شاادند و آ

ساده كودك عكس  شود، ذریعه كامره  ستم كه این كار  ستند اما من براي تاریخ مفید دان دان

ذیل را بالند جنبه دیگر گرفتم و یك تطعه عكس تره كي با كامره اش گرفت و پوره به 

ساااعت دو در سااالون اطاق كنفرانس جمۀ شاادیم و این جانب انتخاب رزیس و معاون آنرا 

 .اب غ كردم
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 7ـ ظاهر افق           6ـ بارق شفیعی  5ولی ـ داکتر شاه 4ـ انجنیر خالیار  3ـ داکتر صالن زیری  2ـ م  عیسی کارگر  1

 13کی      ـ نورمحمد تره 12ـ سیدنورهللا ک لی  11ـ ببرک  10ع ی کشتمند ـ س ط ن 9ـ شهرهللا شهپر  8ـ وهاب صافی 

ـ  18ـاا عبدالحتیم ه لی  17ـاا عبدالهادی کریم  16ـاا سیدعبدالحتیم شرعی  15نجوایی احمد پـاا نور 14ـاا عبدالقیوم تویم 

 مجدد( الیق )  مـ س یمان 22ـ عبدالتریم میماق  21ـ م. طاهر بدخشی  20خان جاجی ـ آدم 19دستگیر پنجشیری   م

 

 .ه.ش ۱۳۴۳ظهر روز جمعاه دهم جادي  كنگره ساااااااااعات دو بجاه و پاانزده دتیقاه بعاد از

در حالیكه هوا صاااف بود شااروع شااد  می دي( در منزل تره كي ۱۹۶۵)مطابق اول جنوري 

خاتمه یافت به این شاااب  و دوازده سااااعت و لند دتیقه دوام كرد و بسااااعت دو و لند دتیقهً 

 ترتیب:

په وي دروازه داكتر شااااااه ولي نشاااااساااااته بود،  ها را نمودم دروتتیكه اع م معرفي - ۱

ته خود را  را بیان و تعهد بجا آورد و این طور تا  خود هً و طبق ...معرفي  ...برخاسااااااا

آخرین رفیق دور انجام شاااد و جریان معرفي دو سااااعت ]و[ پانزده دتیقه را در برگرفت  

 جانب خود را معرفي نكردیم.و این ببركتنها تره كي و 

معرفي كرده خواساااتم بكنم تب َ خود را مختصااار كه دو ساااخنران را معرفي ميوتتي – ۲

 گفتم:

خواهان میهن( را  در محل كولك بدخشان، جمعیت هفت نفره )آباد .ه .ش ۱۳۳۱سال  در -

 الدین ذكي، عبدالتفور بدالعزیز كوشاني، شمسع با هفت نفر بدخشي )عبدالروف اوترنلي،

 تاسیس كردم. (سوزن، عبدالرحیم زرگر، ضیاء حافظي

)ماوراي هندوكش( را با هفت  هشاات نفرهساامت بزرگ شاامال جمعیت  از ۱۳۳۵سااال  در -

 هللا تمنا، ساااا م تاشااااقر اني، حفیظ )داكترصااااادق برنا، رضااااوانقل اوزبك و تاجیك شاااامالي

 ( بنا گذاشتم.  …سیرت 

)اوزبك، تاجیك، پشااتون، هزاره  اینك بختیارم سااازمان مترتي را با تمام فرزندان افتانسااتان

هاي روزي به سویه بین الم  ي با فرزندان خ قكنم. آرزومندم ( به سویه م ي ایجاد مي …

 بنا بگذاریم. لي را[نا]همین طور انترناسیو ، زردسیاه، سفید

كي ترتیب شده بود كه تره ]ی[این معرفي طور از آن به معرفي تره كي پرداختم. بعد – ۳

ش نشااان داد و حتي رفقاي سااابقه دار ببركوق او را به فكرد و ترا با آمارش معرفي مي

َ   اختیملون زرمتي گفتند كه ما امشاااب تره كي را شااان زندگي نوین او را مج د  خصاااوصاااا
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كرده براي اولین بار به رفقا معرفي كردم كه سااابب موفقیت او در شاااب كنگره و انتخاب 

 .تا آخر معترض بود ببركبه حی  منشي اول او شد و او خودش به این امر معترف و 

باره حواد  بین  به تحریري خود را از تره كي در  تا پنج خطا پانزده كم پنج  الم  ي از 

رد و كنگره خودش به آرزویش رسااید كه نمُ  هً باالي یك اسااتج ساارس ترازت كرد و به گفت

 را افتتاح كرد. ...یك حزب 

دارد  روپیش را مختصر معرفي كردم و گفتم لون هنوز جوان است و ببرك بعداً  –-  ۴     

 .ندارد در آینده دیده شود برجستهعریف تفع ً كدام 

پنج و بیساااااااات تا شاااااااش و ده دتیقه خطابه تحریري خود را ترازت كرد یعني تقریباَ  ببرك

یكسااااعت را در برگرفت، نوشاااته او تح ی ي از اوضااااع داخ ي و اشااااره به مبارزات گذشاااته 

 داشت.

 لاي و تفرین نیم ساعت را در بر گرفت. -  ۵     

عت را سا ۵ -۴نامه مطرح بح  ترار گرفت و و نیم مسودَه تصویببساعت شش  -  ۶     

 در برگرفت.

 در جریان فقط یك برخورد بین شهپر و زرمتي در باره پشتونستان صورت گرفت. -  ۷     

 انتخاب كمیته مركزي  -  ۸     

را به نفر  ۷هاي ورق را تقسیم كردم و اع م داشتم كه هر نفر در ورته خود مي تواند كا ذ

كمیته مركزي انتخاب  ءنفر را به حی  ع ي البدل اعضا ۴اص ي( و  یكمیته مركزي )اعضا

 )راي مخفي بود( كند

 نظر موسسین له بود:

شاه ولي بحی  اعضاي اص ي  نظر بود كه صالن، شهپر، كشتمند، در ع وه بر ما سه نفر

 زرمتي، صافي و پنجشیري بحی  اعضاي ع ي البدل بیایند. ،و میماق

 اما نتیجهَ راي گیري له شد:       

 راي   ۲۷ا ب             تره كي  -۱

 راي  ۲۶با                  ببرك -۲

 راي                            ۲۵با    م طاهر بدخشي -۳

 راي   ۲۳با          پنجشیري   -۴

 راي  ۱۸با               شهپر  -۵

 راي  ۱۷با            كشتمند  -۶

 راي  ۱۶با       داكترصالن  -۷

 بحی  اعضاي اص ي كمیته مركزي 

 

 راي  ۱۴با  دا كترشاه ولي  - ۸

 راي                               ۱۲با            میماق  - ۹

 راي  ۱۱ با    داكتر ظاهر  -۱۰   
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 راي  ۱۰با  في وهاب صا - ۱۱   

 اب شدند.به حی  اعضاي ع ي البدل انتخ

       

             

 ببرك كنگره ع ي ر م حساسیت  

 بنام مبارزین و داكتر محمودي               

  افتتاح شد               

استعمار و  جانب رشته سخن را بدست گرفتم از مبارزین م ي ضدكه تبل از همه اینوتتي

خواهان اول یاد كردم و كنگره را بنام داكتر محمودي افتتاح نمودم كه یك حق مشاااااااروطه

 شناسي بجا و نسبت درست بود.

 

 

 فوري كمیته مركزي و انتخاب  هً ج س       

 منشي عمومي و معاون اداري آن     

را در ت ب كنگره به پیشاااانهاد  ج سااااه فوري خود ،از اینكه كمیته مركزي انتخاب شااااد بعد

را بنا به پیشاانهاد  ببرككي را به حی  منشااي عمومي و و تره دایر مخالفت ببرك()كي تره

 وهاب صافي به حی  معاون اداري انتخاب نمود.

تحریر شد و ج سه كنگره به ساعت دو  تصویب آخر ،شدلون شب به دو بجه نزدیك مي

 شب انجام یا فت.

 دهي بعمل آمد:راي آیا سیاستي یا نیرنگي در

را حاصل  ۲۷راي  ۲۷لون فیص ه شده بود كه هركس بخودش راي بدهد لذا تره كي ا ز 

 كرد. 

س یمان الیق  راي نداد: هك ببركاما براي  طوریكه باالي دو نفر   م محي الدین زرمتي و 

ورق هردو  هاي راي،كردن ورتهدر جریان جمۀهاي تب ي ر به راپورظشك وجود داشت. ن

ب ي ت هً شااد كه زرمتي به ببرك راي نداده بود و این را بعضااي به اشااار یرمسااتقیم كنترول 

تره كي دانسااااااتند تا ببرك مساااااااوي به ]تره كي[ راي نبرد از روي احتیاط تب ً گویا به او 

 .اشدمص حت شده ب

نفر پشاااااااتون و فقط  ۱۰راي ندادند: در ورته راي سااااااا یمان الیق به که]ها[ براي من 

و برخي نظر به تعصب پشتونولي  ببركرا رفقا به اشاره نیاپنجشیري راي داده شده بود و 

حدس رفقا باید یكي از دوساااااتان كه براي ]من[ راي نداد ترار  او دانساااااتند. یكنفر دیگري

ها گویا  تب ً موظف شده باشد ساوي شدن رايط براي ج وگیري از مكي باشد كه احتیاتره

 زدند كه وكیل عبدهللا یا شیرزي باشد.بدخشي راي ندهند و عموماَ حدس ميكه براي 

و تره كي تعجب آور بود. راي بردن مرا  ببركهاي من و پنجشااااایري به بهرصاااااورت راي

براي   …حمل به تكتیك من در كنگره و از پنجشااااااایري را به محبوبیت اخ تي او كردند 

و من برخي را تره کی  ،براي داكتر صااااالن ]و[ ببركوهاب صااااافي،  و كشااااتمند و شااااهپر

 توصیه كرده بودیم.



 
 

119 
 

 

 اولین ج سه كمیته مركزي        

 و تحریر تصویب هیزت رهبري       

البدل( ج سه كرد و تصویب پ نوم كمیته مركزي )با اعضاي ع يتره كي  هً فردا شب در خان

نامه تحریر شود. اما من از وهاب صافي بایستي از طرف من در دفتر تصویب شب كنگره

 ...انجام كنگره  ساااارشااااارخط اساااات خواهش كردم كه وكالتاَ آنرا بنویسااااد. رفقا  كه خوش

 گوش من گفت: وهاب درنشسته بود.  ببركبودند. در وتت تحریر وهاب صافي میان من و 

شااود. لطور مي - گوید، مرا معاون نوشااته نكن، ب كه منشااي دوم نوشااته نمامي ببرك جان

كولكترین سااااخن اخت ف عموم را ایجاب نمي كرد و  روحیه ترتیبي بود كه مشااااورهً  لون

تصاااویب  میان توس نوشاااته كن منشاااي دوم. گفتم خیر اسااات دركرد لذا من را شاااروع مي

شد.  شد.تحریر و امضا  سي ببرك ن سیا اما فردا كه تره كي مرا  كسي متوجه خود خواهي 

در سرویس دید بسیار برافروخته مع وم شد و گفت این منشي دوم دیگر كیست؟ من گفتم 

او تباله  تره كي گفتگیرد مهم نیساات. خیر، تضاایه از یك خودخواهي كولك ساارلشاامه مي

كرد كه پیش بیني تره كي  هاها بنام منشاااي دوم ببرك ادعاو لنان هم شاااد  بعد .مي خواهد

 .  است آنقدر   ط نبوده

 هاي كمیته مركزي را صورت ج سه    

 ؟كجا است در نوشت وكه مي       

كمیته مركزي را در دفتري في باالخره رفیق پنجشیري را موظف كردیم كه صورت مجالس 

ن آ و .المج س تحریركرده به تره كي بسپارد و این تعامل تا وتت انشعاب ببرك رواج داشت

 ۴۵ - ۴۴)سالهاي  این تاریخ دفتر مشترك باالخره نزد تره كي باتي ماند كه اسناد بعد از

( در آن درج است و یاد آوري من از روي حافظه خواهد بود و برخي مسودات ۱۳۴۶ -

 آن فیص ه ها كه نزد من  مانده است.

 هاي ج سات اولي:اینك نمونه پیشنهاد    

                       «اولین پیشنهاد به اولین مج س كمیته مركزي )ح( دیموكراتیك خ ق»

                                                                                                   بدخشی ۱۳۴۳جدي  ۱۶

 ۱۹۶۵جنوری  ۶

 در بارَه تعیین صندوق دار و مسایل مالي در مرح هَ فع ي:  - ۱

دار به جمۀ آوري یك اعانه نامه معطل بوده و فع َ صندوقتا به وجود آمدن اساس …

                                                                                                        مقدماتي بپردازد.   

دار كاندید كرده همكاري مستقیم )پنجوازي( را به حی  صندوق من شا  ي نوراحمدخان

 كنم )مذكور صندوتدار شد(. را با مذكور اع ن مي خود

 كتابخانه: تعیین كتابدار و مسالهً  هً در بار - ۲    

مساله درجه اول ما در داخل پراب م تربیت و آموزش كدر جوان است. من موتتاَ این وظیفه 

  …گیرم انه به عهده خود ميرا داوط ب

 تشكیل دو كمیسون ضروري در په وي كمیته مركزي    - ۳    

  …كمیسون تفتیش و تضاوت دوستانه  -الف   
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وري آتات شروع و براي نشریات مواد جمۀتا به تب ی -كمیسون تب یتاتي و نشراتي  -ب    

 -۲)كارمند رادیو(  الیق -۱كنم: تي را به حی  اعضاي آن كاندید ميكند. من اشخاص آ

ه لي  - ۵تویم مع م پوهنتون   - ۴نورهللا ك لي )مدیر مج ه(  -۳بارق )كارمند مطبوعات( 

 (مج همجید زاده ) - ۷تدوس )مع م(   - ۶)عضو پشتو تولنه( 

 ایجاد یك كمیته مشورتي تیوریكي براي كمیته مركزي  - ۴ 

بگذارد.  (فتواي تیوري)شده هاي سنحیدها یك حزب مس كي است لذا باید گاملون حزب م

پس یك تعداد رفقاي هم مس كي كه فع َ تنها خود را ع تمند اع ن كرده اند باید در كمیته 

مشورتي جمۀ آوري شده تصامیم بنظر آنها گذرانده شده و مشوره آنها گرفته شود و به 

 اهآهسته آهسته عم َ آنها را وارد حزب كرده یك پایه بار مسؤولیت را به دوش آن تسماین 

ادعاهاي دارند، بگذاریم تا مسؤولیت مس كي خود را ادا كرده باشیم، اشخاص آتي را به  كه

 این كمیته كاندید مي كنم:

 محبسمدیر  -۵  شایان -۴  صادق یاري -۳  هادي محمودي -۲  زهما -۱

د جدیدرست تحت اتموسفیر  )اپروچ( به جوانان مترتي و نیشنل دیموكرات آتي باید -۵   

 یند و متحد گردند:معین بعمل آید تا به عضویت حزب درآ توسط اشخاص

 به ع ي محمد شینواري توسط تره كي، صافي و الیق  - ۱

 ، الیق و بدخشيببركبه محمد رحیم الهام توسط  -۲

  ببركنورهللا، كشتمند و د به توفیق هروي توسط سی - ۳

 به حصاري توسط میماق، بدخشي و تره كي  -۴

 سرخابي توسط شهپر، شرعي و تویمبه یونس  - ۵

 به رفیق اكرم یاري توسط بدخشي، داكتر شاه ولي و كشتمند   - ۶

 به رفیق رهگذر توسط الیق، شهپر و شرعي  -۷ 

 

 مساله میراكبرخان  - ۶

تحت  ور  و برحالي رفیق محترم میراكبر ج سه دوم خاصتاَ مساله استعفا، تقاعد در

 را گرفته بتواند. تصمیم خود آید تا مذكورداده شده و فیص ه بعمل ترار

 ترتیب بعضي دفاتر ج سات كمیته مركزي و تت یك تقسیم اوتات وؤباالخره طرح م - ۷

افق را  كننده به داراالنشاء كه من ظاهر ب یك دو نفر رفیق جوان بحی  كمكج ضروري و

 كنم.براي فع َ كاندید مي

 وكمیته مركزي حزب دیموكراتیك خ ق افتانستان عض  -م طاهر بدخشي                   

 « ۱۹۶۵جنوري   ۶جمال مینه   -روزلارشنبه  ۱۳۴۳جدي  ۱۶
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بجه در منزل رفیق ترکی تشااریف بیاورید  9رفیق محترم بدخشاای. همین امشااب ساااعت »

 کار الزمی صورت گرفته است، باید  ور شود. دیگران نیز خواهند آمد. 

 «        43جدی  16ببرک                                                                       

 

 

   

 :یادداشت   

 متن مقدمه منشي كنگره بعد از معرفي رزیس:»

انگریز و  امپریالیزم شناسي بیاد همه آن مجاهدین گمنام ضدگذاري و حقبه رسم سپاس

ً اخواهي و پیشروان افكآن همه مبارزین مشروطه شهید م ي داكتر  ر مترتي خصوصا

 «محمودي یك دتیقه سكوت كنیم.

 

  :مباحمه باالي برنامه آ ازشد     

 دموكراسي خ قي یا دموكراسي م ي

 ۱۳۴۳مبارزات مربوط این مبح  است كه در دلو  ترین مباحمات ایدیولوکیكي واز مهم

 در كمیته مركزي آ از شد. .ه.ش

كه از طرف طرف ببرك بود  به ارازه اسناد لا  مسكو از نظرطرح دیموكراسي م ي 

في و داكترشاه ولي آنرا تایید شد  وهاب صامند، پنجشیري و شهپر جدي دفاع ميكشت

 كردند.مي

كرد و بود كه میماق از آن جدي دفاع مياین جانب  به عهده دفاع از دموكراسي خ قي

ما را تایید  نوسان بود  بیشتر ظاهر در دند و داكترنموا تایید ميصالن آنر كي و داكترتره

 كرد.مي

نسبت طرح  ۱۳۴۴باز در زمستان  به تعویق افتاد و ۱۳۴۴این مباحمه به نسبت انتخابات 

ما و  دموكراسي م ي تبول شدبرنامه براي جریده خ ق طرح شد و باالخره به اكمریت 



 
 

122 
 

نظر ما بود حتي بعد افق همكدرها ظاهر از ماندیم.)خصوصاَ بدخشي و میماق( در ات یت 

 را از جم ه آمار ممنوعه ترار دادند. ...ازین آمار 

… 

 دیموكراتیك خ ق و شوري .ه .ش ۱۳۴۴انتخابات سال 

كمیته مركزي  -تانون اساسي جدید  یا اولین دورهً  ۱۲ اع ن كاندیدها براي دورهً  درآستانهً 

 .ببرك مساله كاندیدكردن رفقا را مطرح كردآن  تشكیل داد و در هج س

هم ضعیفیم و هم زیرا  نظر ما و رفقاي جوان دیگر این بود كه درین دوره نباید اشتراك كرد

 ( !هازيشناسد. )عجیب  افلگیرد همه رفقا را پولیس ميافشاگري صورت مي

بتواند  یطرفدار هركس ببركمركز كابل بود. اما  هم خودش ازتره كي طرفدار یك كاندید و آن

مناظره مستقیم و جدي صورت گرفت.  ببركباید كاندید كند. براي اولین بار بین تره كي و 

دلش  حزب را نگاه كند و اگر دكنم، تره كي اول كاندید نكنت: من از كابل كاندید ميگفمي ببرك

حقیقي خود را نشان داد ببرك لهره  كند. خ صه اینكه براي اولین بار ناوه مقر خواهد ازمي

مج س تا ساعت  كنم.هید من خود را از كابل كاندید ميبخواهید یا نخوا ،دلتان: گفتواضن  و

یعني از  ،خواست شدمي ببركیك شب بصورت متشنج خاتمه یافت. باالخره همان تسم كه 

 كردند كه عبارت بودند: آن كاندید نفر ۲۰ - ۱۵رفیق  ۱۵۰ - ۱۰۰

 ر ت ننگرهاداورلاردهي  امین از پتمان  فیضان از  كابل  كشتمند از اناهیتا ازكابل   از ببرك

خان آباد  تهذیب از تندز  س م حاكم  بشریار از بهسود ننگرهار  الیق از پ خمري  تادر از

احمد از پنجوازي  ك لي از هرات  هادي كریم از پنجشیر   از تاشقر ان  شرعي از سرپل  نور

     م محي الدین زرمتي،۸ جاجي و آدم خان جاجي ناحیه ست  عبدهللاخو وحدت شاه از

 اطرافي سحیقی، 

نفره تشكیل  3فورمولیته یك كمیسون انتخاباتي ها و آزردگي باالخره بصورت بعد از جنجال

 ق.د: م طاهر بدخشي، پنجشیري و میماش

جوزا  ۲۳تشكیل شد. بتاریخ  .ه.ش ۱۳۴۴جوزا  ۲۰این كمیسون درست لیل پنجشنبه 

 بود خواستیم. یك كتابخانه موتتي ه دفتر كه در نزدیك سینماي پامیرهاي حوزه را بمنشي

حقوتي تعیین كردیم و لنین م و یعقوب كمك را به حی  مشاور ی)كتب حقوتي( تشكیل داد

 ها را تعیین كردیم:م تات

 جوزا رفقاي پكتیا  ۲۶لارشنبه   -۱

 جوزا  ۲۸جمعه رفقاي كارته سخي  روز -۲

 ها جوزا هادي كریم و پنجشیري ۳۰نبه یكش  -۳

 ي اوزبك سه شنبه اول سرطان شرعي و رفقا -۴

 هاي كابل بعد رفقاي حوزه  -۵

جریان  ها را تحریر و به تصویب رفقا رسانده بعد ازباالخره این جانب این پرسش نامه

 ها دادیم:انتخابات كاندید

 كمیتهَ نظارت انتخابات :مطروحههاي پرسش

 خاص شما از كاندید شدن له بود؟ منظور -۱
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 ید؟ندید كردیا شخصي استناد نموده خود را كا به كدام سابقه و بیس اجتماعي، فامی ي -۲

 آخري را از كه گرفتید؟ هً درین باره با كدام مقامات جمعیت مشوره كردید و اجاز  -۳

همكاري  هدوستان و متنفذین اجتماعي با شما كه وعد ت ویجمع در شروع مبارزه از -۴

 بودند؟ داد و لقدر به آن وفا كرد و له اندازه واتعاَ مومر

تماس نزدیك گرفتید  واسطه تماس كه  در دوران انتخاباتي با كدام طبقات و اتشار -۵

 بود  

 خودتان؟ یا دیگر اشخاص؟ آنها از كدام تشر و طبقه بودند؟

موفق به افاده بودید؟  شنیدند؟ و شما لقدررا كدام اتشار و طبقات ميات شما تب یت -۶

درین خطابات لقدر تب یت  یرمستقیم ایدیولوکیك نمودید؟ وتتیكه برخ ف خرافات سخن 

 كردید؟ زدید با له موانعي برخوردید؟ آیا مردم حوزه انتخابي خود را تنویر

ت و دوستان یمد؟ از رفقاي جمعآها لقدر درست برگیري وعدهدر روزهاي راي -۷

هاي شخصي مادي و معنوي آنها را ي كدام اشخاص تهرماني كردند. كمكدموكرات و م 

 تذكر دهید.

 هاي راست را درتیهاي اداري حكومت و جمعگیري و هیزتيأآمد هیزت رضۀ پیشو -۸

 له اضرار مشخصي مادي و معنوي بشما رسانیدند؟  مقابل خود تذكر دهید

 ماه انتخابات شما بدون خرچ عادي بلند بالت شد؟ ۴مصارف مادي  -۹

 بود: ع ل و عوامل پیروزي؟ شكست؟ بصورت ك ي و از این سه عامل كدام مومرتر -۱۰

 یكوشش و جهد، تدرت تب یت شخص - a  وجود؟                 

 ت تومي(یتشكی ت )جمع - b    عدم ؟                   

                          c - سیاسي مردم راي دهنده  ذهنیت و شعور 

 تان؟تیعماز انتخابات له نتیجه گرفتید؟ بخودتان؟ به ج -۱۱

ها داخل تماس كار بگیریم یا مستقیماَ با توده وسایل فیودالي و محیطي آینده هم باز از در

 شویم؟

 آیند؟ها از عقب ما ميآیا توده

)نزد تره  روز كابل به  مقر ۵هركس به سبك خود مبارزه كرد. ما بعد از ختم در اطراف: 

ود مسع كي( ده رفیق جوان را ارسال توانستیم و بس. و فقط اینجانب )بدخشي( با حیدر

با امین تعیین  حوزه هادي كریم زدیم و بس. به پتمان هم لند نفر سري هم به پنجشیر

 شدند.

 كاندید بود  ۱۰ -۹ناحیه  كابل: ببرك از در

 كاندید بود. ۴ -۳اناهیتا از ناحیه 

 

 تفصیل:  

 پایان:  در

 ]و[ اناهیتا از كابل موفق شدند.  ببرك - 
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 نور از تندهار و فیضاني از ننگرهار موفق گردیدند باتي همه ناكام ماندند. - 

وكیل منتقل شده وضعش بسیار خراب  ببرككي ناكام پس آمد كه مركز سازمان به خانه تره

َ در  عقرب اینجانب به نسبت ایجاد اولین متینگ و رهبري آن بعد از  ۳شد. و تصادفا

كي رهدر سازمان یافتم كه این مساله هم به روح ت ههوج و آوازه و شهرت ،دیموكراسي جدید

را خواست و  وي شد اما باالخره یك روز كمیته مركزينزصدمه رساند  كام َ مضمحل و م

را به جرمني نسبت مریضي اع ن كرد و فرداي آن با خانم خود از راه شوروي  رفتن خود

رفت. اما بعد مع وم شد كه در شوروي ماند و خبر آمدن آنرا به شوروي به حی  یك نویسنده 

دان و موهاي مانده خن هً روز ماند و بازگشت با لهر ۴۰پشتو زبان رادیو مسكو گفت. آنجا 

آید. سه حادمه براي موسسین درین سال هاي خصوصي كه تفصیل بعد ميد و ارمتانسفی

 رس داد:

 در انتخابات و فراكسیون شوري د ، س   ببرك پیروزي -۱

 توسط بدخشي  ۱۳۴۴عقرب   ۳ ... و ایجاد و رهبري میتینگ -۲

 سفر شوروي تره كي  -۳  

   

 

 .ه.ش ۱۳۴۴در شش ماه اخیر سال 

 الف:   

در پارلمان  ...در انتخابات و رفتن آن به شوري و ایجاد اولین فركسیون  ببركپیروزي 

 )!(! فیودالي

ولي با استفاده از نیروي  ود خان، با م تات با سرداررابطه با دا قهً ساب با استفاده ازببرك 

 هاي خاص خود بصااااورت فوقبردن اسااااتعداد و تكتیك جوان حزب دموكراتیك خ ق و بكار

 بار با شهرت و سابقه  العاده و ناگهاني در انتخابات پیروز شد  درحالیكه میر  م محمد

هم لنین ابراهیم  دبا شهرت و سابقه و تومي جمال مینه شكست خوردن و فتن فرته مشر

 صفا.

رسیدن  ]از[ کهها هم بود این موافق نظر جدید شورويبراي خود تربیون پیدا كرد و ببرك 

 شاادند. طبیعتاهاي مانند ریاساات و وزارت خوش ميها و جبه لنین تربیوندوسااتان خود 

یدیولوکیكي آنببرك  باره مبارزات هم لنین بود و نظریات ا مانی هم بیشاااااااتر در  و  پارل

 ببرك راه خود را از پارلمان شروع كرد. .خوردپارلمانتاریزم دور مي

براي  سیاسي بیروني حزب شد وعم یات  عم َ رهبر .بود حزب هم مومر براي موتفش در

لنانله در همان جریان انتخابات به نسااابت سااایاساااي یافت.  ۀهاي سااایاساااي وسااای م تات

هم  پایشخواست نه تره كي را.  ستدیوم، یوسف خان او را من ع یه امپریالیزم در ۀخطاب

 است.این نقطه حركت او تابل تامل و اندیشه  ها از اینجا شروع شد.هاي سفارتبه دعوت

 ب:   

مختصااااار اینكه بعد از دوره  .جداگانه نوشاااااته ام ۀبارَه ساااااه عقرب رساااااال در :عقرب ۳

تنفیذ تانون اسااساي جدید موظف تشاكیل كابینه شاد. با كابینه  یوساف بعد از انتقالي، داكتر

در اواخر میزان  .جدید خود كه در آن میوندوال وزیر ك تور و مجروح معاون صاادارت بود

عقرب  ۲با كمك حمیدهللا و موسااي شاافیق به شااورا رفت و باالخره در   یر رساامي خودش
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براي گرفتن راي اعتماد رفت. متع مین، محصااااااا ین، اكمر مامورین سااااااااعت هفت بطرف 

در تاالر، در بیرون و حیاط و حتي در ساااااارك ازدحام كردند.  ،وك ی شااااااوري رفته در جا

جرگه لون این وضااااۀ را دیدند آنرا تیام دانسااااته آمدن كابینه را  دولتیان و رزیس ولسااااي

صاااااحن نمودند. اما مردم مقاومت  خطرناك دانساااااته شاااااروع به كشااااایدن مردم از تاالر و

و داكتر فرزان تاالر و صاااااااحن را ترك كردند. در  ببرككردند. باالخره به درخواسااااااات مي

عقرب گذشاات،  ۲روز  .متفرق شاادندو اناهیتا به مردم سااخن زدند و آنها  ببركبیرون هم 

عقرب تقریباَ حصاااااه اعظم مردم كابل به طرف شاااااوري  ۳روز  شاااااب لیزي اع ن نشاااااد.

  …ها  تانك، ولي ترتیبات گرفته بودند سااردار داخ ه و یورش آوردند، اما شااب تیوم وزیر

 عقرب الهام داده بود به: ۲ .حدود یك  ند نفر را در اطراف شوري تعبیه نموده بودند در

 ها  هر یك براي فردا ترتیبات گرفته بودند.مرتجعین، به مردم مترتي، به ل  

 عقرب به همین اساس سه مرح ه دارد:  ۳ 

ع و اظهر كه در حقیقت رهبري آن به دساااات ارتج تبل از نیمو  ۱۰بجه صاااابن تا  ۷ از -۱

ها بعضي خاموشانه از بین زد و خوردا تشاش بود. درین وتت به حبیبیه حم ه شد و در 

 رفتند. رول بدست:

 داخ ه و بهاءالدین تومندان بود. ولي، تیوم وزیر سردار

 بعد از ظهر: نیمو  ۳تا  و نیم ۱۰ از -۲

جانب و اعضاااااي دموكراتیك خ ق بود. من یكبار صاااابن آمده پس كه رهبري آن بدساااات این

حم ه پولیس در نزدیكي فابریكه حجاري آمدم مورد  ۱۰پوهنتون رفتم. دفعه دوم سااااااااعت 

ترار گرفتم و دساااتم زخمي شاااد و اینجا باالي تل لوب برامده مردم را بدور خود خوانده و 

شااااااروع به خطابه كرده گفتم بیایید این وضااااااۀ را تتییر بدهیم و براي اولین بار به رساااااام 

ن ما از عقب فته، گفتند حركت كسااایاساااي كنیم. همه حاضااارین لبیك گ ۀاعتراض یك مظاهر

آییم. لنان هم شاااد. به پوهنتون رفتیم در مزار سااایدجمال الدین اجتماع كرده ساااخنراني مي

كردم. انجنیرعممان هم آمد ساااااااخن زد. به نزدیكي شااااااافاخانه از آنجا به لارراهي وزارت 

وردند كه پولیس و عساااااااكر دهمزنگ را بند سااااااااخته  امر حركت به زراعت رفتیم. خبر آ

. از آنجا براه شاااااهر نو و ساااااینماي آریانا به لوك رفتیم  گردنه را دادم همه اطاعت كردند

 به سینما پامیر رسیدیم. آنجا من میتینگ را ختم كردم. نیمو  ۳خطابه كنان در ساعت 

با رخصااااااتي مامورین مظاهره دیگر توت گرفت. در شاااااااه دو  –تا شااااااام  نیمو  ۳ از  - ۳

سر من  تا دهمزنگ –ت خ یل پیدا شدند مشمشیره هادي محمودي و حش همراه بودم بعداَ 

به خانه اناهیتا جهت تداوي دسااااااات و تقویه رفتم. خبر  جاازآن ضاااااااعف آمده به دواخانه و

آوردند كه شاااام در حصاااه خانه داكتر یوساااف عسااااكر فیر نمودند و لند تن منجم ه حسااان 

شد. صبن حكومت یوسف سقوط كرد و میوندوال موظف  خیاط كشته شد. شام خونین آ از

 …شد 

 به زندان كردند:عقرب اص آتي را بتاریخ )   ( اشخ

 م طاهر بدخشي  - ۱ 

 س طان ع ي كشتمند  - ۲ 

 بصیر رنجبر - ۳

 انجنیر عممان  - ۴
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 حبس بودیم كه راي اعتماد شوري براي میوندوال از رادیو برودكاست شد. فردا]ي[ ما در

میوندوال خواسااااااات و رها كرد. داخ هَ  نفر را شاااااااالیزي وزیر گرفتن راي اعتماد، ما لار

مم یكه در پوهنتون میتینگ و مج س فاتحه برترار شده و میوندوال اشتراك، در مقابل لند 

 خواسته، یك خواسته هم رهایي ما بوده كه همان ساعت عم ي شد.

عقرب براي من در پیش پولیس دوساایه ساااخت و در نزد رفقا موتعیت خاص بخشااید و  ۳

 )!( شدم. داد و گویا شخصیت سیاسي من رايلذت مبارزه شخصي را ب

 

 ج:  

 تره كي به شوروي  سفر  

في برآمد و این سااااااافر صااااااادد ت  آیند نبود  دردمه هاي الف و ب براي تره كي خوشحا

 …را كرد در آنجا با مستشرتین م تات كرد و رهبر حزب توده را دید  صقینبا

شده بود. –اما ارمتان منفي كه آورد  س یم  سي م ي ت  تره كي بعد از این در مساله دموكرا

 -ماه بعد از رسااااایدنش بعد از اینكه میوندوال صااااادراعظم و پادشااااااه را هم دید نله یكلنا

لانته  دعوت كرد و گفت طبق فیص ه كنگره باید مرام حزب ساخته شود و از یكروز ما را

ه مرام دیموكراتیك خ ق با محور مساااال آن طرح اول خود یك كتابله مكتبي را كشاااید كه در

بود و بعداَ مساله اخبار خ ق  …آمیزداري و مسالمتدموكراسي م ي، راه رشد  یرسرمایه

 ۱۳۴۵انتخاب كرده بود. باالخره لارنعل در ساااال  را طرح كرد و بارق را سااار بخود مدیر

 ما براي جریده خ ق و نشر مرام دیموكراتیك خ ق آماده شده بودیم.

 

۱۳۴۵ 

 مرام دیموكراتیك خ ق  -جریده خ ق 

 مرام: هً بار در

 ببركشد كه ترجمه شده بود. به نقایص و ادبیات آن تره كي به پشتو اما مع وم مي مسودهً 

اما او عوض آن، مرام حزب توده را با كمي انگشااات گذاشااات  لذا مساااوده به او داده شاااد. 

میماق واتۀ شااااد. باالخره یك هیزت لارنفري كه جداَ مورد حم ه من و  تتییرات جزیي آورد

 . این هیزت:باشد ... هر دو به ادبیات دري تعیین شد كه نه آن نه این ب كه تركیبي از

 ماه حوت باالي آن در بود كه منظماَ در ببرك م طاهر بدخشي، پنجشیري، داكترشاه ولي و 

َه اول جریده خ ق اساااات. خانه اناهیتا كاركردیم و بدون مقدمه همین مرام منتشااااره شاااامار

بدون تصاااویب بصاااورت ارتجالي براي جریده تهیه و لا  شاااده كه  ببركمقدمه آن به ت م 

 اهمیت سازماني ندارد.

رفیق كدر گذاشاااته شاااد كه راجۀ به ك مه ساااوسااایالیزم آخري  ۴۹ مرور معرض این مرام در

 دانستند.مد و سرشار شمالی مخالفت کردند و آن را ل  روی داكتر عبدالمح ،آن

 

    

 

 



 
 

127 
 

 :جریده هً بار در

 هركس طرح یك جریده آورد. طرح جریده پیشنهادي من لنین بود:

... 

اما باالخره اكمریت فیص ه كرد همین مرام مفصل بدون تصویب كنگره نشر شود. من دست 

هزار مجموعاَ بیساات  ۱۰ - ۱۰صاافحه كشاایده دو دفعه  ۸ر جریده د –به كار شااده با بارق 

جاي  ۶۰در  ]را[ لا  كردیم. تنظیم پخش آنرا به عهده گرفتم. شااااااماره اول شااااااماره هزار

 شهر كابل با یك مانور عجیب فروختیم كه انعكاس بزرگ م ي و بین الم  ي كرد.

ازین شااهرت لندان راضااي نبود. بمن مراجعه كرد كه  ببرككي بود، لون صاااحب امتیاز تره

كي لا  كنم. لنین هم شااااد اما تره« …وسااااایل»نرا بنام در شااااما ره دوم حتماَ مقاله مهم آ

شااااااماره  آنرا لا  كردم. در ببركهش او در اخیر مقاله نبود. من بخوا طرفدار نوشااااااتن نام

. در شاماره شاشام رسایدیم كه جامعه شاناساي من هم لا  شاد و از شااه ولي هم ۀساوم مقال

 ... .و اخبار بسته شد و نام كشید ...  و اي مرتجعین ب ند شد

وف بینوا از طرف صدراعظم میوندوال آمده ؤآن شب اخیر در خانه تره كي جمۀ بودیم كه ر

 معذرت شخص او را بیان كرد.

آن شااروع شااد. به  جریده خ ق نقطه آخري اوج دیموكراتیك خ ق بود و سااقوط آن با سااقوط

 ها كشید.ها آ از و باالخره سخن به انشعاباین ترتیب جنجال

 

 بعد از یكسال همكاري  

 نظر من و خصوصیات رفقاي كمیته مركزي لنین بوده : 

 در ظهر پست كارت برفقاي كمیته مركزي لنین شادباش نوشته به آن ۱۹۶۶در جنوري  

 ها سپردم:

 

 رفیق تره كي!    

امید اسااات بقا و اساااتحكام جمیعت را با ج ب همكاري همه جوانان و اعتماد به تفكر  …   

و عمل آنان تضااامین كرده مع مانه با اشاااخاص صااا حیت دار مساااؤولیت تفویض كرده به 

 پیش گام گذار باشیم.

 

 رفیق ببرك!    

امید اسااااات به امر اعمال نیك در خ ق و ابراز حسااااان نیت به رهبري در حزب تولید  …   

م ي( و )ترتي اجتماعي( باشاااد  خاص تاریخي خود را كه شااااید )اتحاد وظیفهً  .اعتماد كنیم

 توام به پیروزي برسانیم

 

 رفیق پنحشیري!    

جذب  ج ب و میان گروه و لون شاااااامۀ مركز آرزو دارم تا همیشااااااه لنین پاكیزه در …  

 هر زنبور مباد. ما روشنیت نصیب دیدهً پروانگان بوستان خ ق باشي ا
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 رفیق كشتمند!    

 نظر انتقادي ت، تحت رهبري رفقاي داراالنشا دریآرزومندم براي بقا و پیشرفت جمع …  

فقا ر .م از جم ه تصحیحات یكي هم تتییر موضۀ گیري خاص استیكه بسال گذشته مي كن

بساایار پیش رفته ایم و خودم شااخصاااً امیدوارم  [یا]این باره گو فكر مي كنند ما و شااما در

 ت گردد.ی)تیوریك اتتصاد( جمع كه كشتمند یكي از مراجۀ

 

 رفیق شهپر!    

 بسااااتگي رفقا بخاطر جار وهم خودت را در مداخ تپرلم صاااا ن نقش عالي اصااااولي و  

مگذار  مداخ ه شاااما در هروتت در هرلیز ضااارور وتت بر زمین  هیچ جنجال )سااافساااطه(

 نمایم.ه فراس تعقیب دایمي را استدعا مياست لذا حوص 

 

 رفیق داكترصالن!    

ان ت نمونه م ي خود را لنیهاي ایدیولوکیك و پراتیك جمعامیدوارم با تقویه رشاااااته …   

هاي پشاااتون و تاجیك، اوزبیك و هزاره ساااازیم كه این اتحاد كامل واتعي خ قمساااتحكم مي

 تامین كنیم. را  …

   

 رفیق داكتر شاه ولي!  

شاه ولي ع وه بر اینكه موضۀ اصولي خود را هملنان حفظ كند …      آرزو دارم داكتر 

ت ما بوده و همیشاااااه معارف متكامل و مترتي را در باره جهان و یجمع یندهً )متز متفكر( آ

 تنها تعقیب كند ب كه فیاضانه ما را مستفید گرداند.جامعه و انسان نه 

 

 رفیق میماق!    

سال آینده خ ف سال گذشته در ج ب و جذب  با تصحین روش برخورد امیدوارم در …    

ت یعهاي وسیعي برداشته بتوانیم و جمروشنفكران و زحمتكشان م یت ستم كش هزاره گام

 شان را به آنها بهتر معرفي نماییم.

 

 رفیق صافي!   

ها بهتر مسااتفید شااوند و قامیدوارم با )تعمیق تیوریك( از كیاساات درخشااان شااما خ ...    

 استممارنمایند. نیروي فكري شما در بیروكراسي شاندشمنان خ ق نتوانند از 

 

 رفیق داكتر ظاهر!   

تیوري و كوشش در باال بردن سطن  را با 1965امیدوارم ما و شما انتخاب كنگره   …    

 دهیم.ب [ه]اعمال تهرماني درست ج و
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 دوكتور اناهیتا!     

شما گرد آمدند  هاي یكسالگي آن از جم ه كارنامه …درست همین روز، پارسال دوستان 

ت براي بار اول دختر خ ق ی)فعالیت انتخابات( اساات، افتخار دارد كه برادران این جمع یكي

را با نصاااف دیگر آن پیوند نفوس  ]ی[نصاااف جدا را به پارلمان فرساااتادند و بدین وسااای ه

 ابدي زدند.

 

 

 ط یعه انشعاب:          

ج سات كمیته مركزي بعد از سقوط ]جریده[ خ ق منظم دوام و بح  باالي تتییر تكتیك در 

 كهمدیر س م، دوست نزدیك ببرك  بدون كدام دلیل به ابتكارسازمان و  یره بود. در ضمن 

یك تعداد  ،ارتباط شخصي و صمیمي داشت كتوازي، هادي مكمل و پکواكجی ني و حكیم با 

سخن زدند و مرا دلسرد  ...رفقا را ع یه من جمۀ كرده راجۀ به خودسري و اختیارات و 

 ته كار نكردم و با آن صمیمیت به اخت فات گروهآن ع  اساختند و راستي كه دیگر من ب

ها این حركت س م مدیر ط یعه انشعاب .نپرداختمكه حاال مشخص شده بودند كي و ترهببرك 

 بود.

   

 

 

 لاره    

 تشكی ت جدید: 

 بوروي سیاسي مركب  -۱

  ببركاز دو منشي تره كي و 

 نفر ۶بدخشي منشي كمیته تشكی ت                                                -

 پنجشیري منشي كمیته تفتیش -

 كشتمند منشي كمیته مالي  -

 شاه ولي منشي كمیته تیوریك   داكتر -

 

 نفري  ۱۹كمیته مركزي  -۲

 طرف پیشنهاد دو نفر سابق اشخاص آتي بحی  اعضاي اص ي و ع ي البدل از ۱۱ ع وه بر

 شد:

 ببرك طرف  نور، الیق، شرعي، بارق از

مركزي جدید آمدند. اما این  طرف ]تره كي[ درحقیقت به كمیته فق، امین، سوما، دانش ازا

 نبود لنانله:  لاره هم مومر
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 جنگ افتاني تره كي و ببرك  

ره كي تره كي ج سه داشت. در سركدام مساله بین ت  خانهً  ولیت بورو درپ ولیت بیرو:پ در

كي برافروخته شد طرف الماري خواند. تره كي را نفر امپریالیزمو ببرك گفتگو شد. ببرك تره

ره . ت]ند[تفنگله را آورد. من و پنجشیري خ ص كردیم. كشتمند و شاه ولي هم بودرفته 

 . سنب ه بود ۶نشینیم. به تاریخ م خوردند كه دیگر زیر یك سقف نميتس …كي و ببرك

 مجالس مصالحتي به ابتكار بدخشي:

كي دسته تره .وضۀ طوري پیش آمد كه كمیته مركزي به استمناء من به دو جناح تقسیم شد

توحش  هاي پشتون تشكیل داده بود كه سببكدر كرد و لند ج سه ازرا امین رهبري مي

 ببرك شده بود. 

 ۱۸البدل كمیته مركزي دعوت كردم كه در نفر اعضاي اص ي و ع ي ۱۹ه من از خ ص

و ببرك و  خانه بارق در كارته پروان جمۀ شدند. ریاست مج س را به الیق دادم سنب ه در

باشم، كي اعتراض كرد كه من منشي اول ميدر لوكي دادگاهي نشاندم كه تره اكي رتره

و ببرك خان  ن نیست. من گفتم حاال و تت بحراني است، حزب از شمایحلنین روشي ص

جا مضموني را كه تب َ توانید. درینجاي معمولي نشسته نمي ها دارد  لذا شما درپرسان

زي از داراالنشا، كمیته مرك استعفا ببرك د كردم كه تبولترازت و پیشنها ]م[ترتیب كرده بود

انشعاب را تبل از وتت  درست نبودهو كمیته موتت اجرازیه كه در امر فشار صورت گرفته 

 دارد.الزم  را لي از او سر زده كه جزاااعم زیرا ،هم درست نیست اما رد كامل آن آوردمي

كمیته  ۱۳۴۵میزان  ۴پیشنهاد را درج سه این پیشنهاد به اتفاق آراء تبول شد و این 

 مركزي به این تسم به تصویب رساندیم:

 رفیق ۀاستعفانام ،ت دیموكراتیك خ قیكمیته مركزي جمع ۱۳۴۵میزان  در ج سه لهار»

توسط خودش ترازت شد. پانزده نفر از اعضاي حاضر پ نوم كمیته مركزي پس از ببرك 

 اكمریت آراء تصویب كردند كه:تبادل افكار و شور و  ور كافي به 

تت اجرازیه تبول گردد اما بحی  عضو دایمي ؤم ۀاز داراالنشاء و كمیتببرك  استعفاي رفیق 

دیم كه به رفقا تقببرك  كمیته مركزي كماكان باتي بماند. اینك خ صه متن استعفاي رفیق

 شود.مي

 به كمیته مركزي ببركخ صه متن استعفاي رفیق 

 ،سیاسي ۀظریفانه امپریالیزم بوسی ه محافل حاكم ۀفیودالیته همزمان با توطزارتجاع 

ت یخ قهاي افتانستان را از دو جناح سخت تحت فشار ماهرانه گرفته و بخصوص ع یه جمع

  …دیموكراتیك خ ق دسایسي را مورد عمل ترار داده 

 

  

 

 

 عكس العمل حقیقي تره كي و مكتوب من به آن

از میان کشیده بود. با تدبیر من وضۀ دوباره به همان تسم معتدل  راک ببر كي مفتتره 

 ...کی بعد ازین آن لطف سابق خود را نداشت و خواست یگان مانور نماید. تره .باتی ماند

                                                                                                                 و من این متتوب را برایش نوشتم. 
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 کیمتتوب به تره

                       کیامهً سرکشادًه بدخشی به رفیق ترهن»

که اگوست ببل یکی از رهبران برجسته  نهضت کارگری سوسیال دموکرات آلمان هنگام  معروفست»

ای های جناح راست مجاس روبرو شد. وی که انتظار چنین واقعهنطق در رایشتا  ناگهان با کف زدن

 را نداشت با خود ولی به صدای باند گفت: ای پیر خرفت! معاوم نیست چه دسته گای به آب داده ای که

 «جانورها شادی می کنند. این

 رفیق بزرگ و محترم                                                   

 ... هاي پیش خوانده بودم كه سال

طبیعي  كه در مسیرحاد شد و عوضي ببركدر این اواخر وتتیكه اخت فات شما و رفیق   

كرد و مرزهاي  تبارزادم شخصي حل گردد، بقسم یك تص مبارزه سیاسي جریان یابد و

 …هاي ساحه

 

   

 ۱۳۴۵توس   ۹ 

استعفا موتعیت خود را در سازمان از دست داد و برایش سخت تمام شد. از وضۀ  باببرك 

كه شت. درحاليالیه راست خود را زیر لت گذامتشنج شوري استفاده كرده با تحریك منتها

لت خورد  ورفت  اما او ،نیایدكرده بود كه به شوري  یك روز تبل آصف آهنگ او را خبر

مد رفقا آوكرد و از رفت شفاخانه بستري درناحق خود را كامل كرد.  ۀو ازین حادمه استفاد

استفاده كرده شدید نظریات خود را تب یت كرد و مظ ومیت خود را بیان نمود و باالي كدرهاي 

 جوان تامیر كرد.

 امرات خود را داشت.ببرك  اما لت خواست،خانه خود  دررکه كي هم حوزه ها را به تره

 

 ۱۹۶۷جدي اول جنوري ۱۰

بسیار از تره كي تعریف  (...)ببرك جمۀ شدیم.  ركببهمه با  این شب سالگره كنگره در

كشتمند، بارق و شرعي از او حمایه  .العمل نشان داد]م[ا فال او( من عكس كرد )براي

در ببرك  در باره تهرماني شعر اوزبكيشرعي ، بارق شعر دريوضۀ متشنج شد. كردند 

 توس نوشته بودند بدون پروگرام و اجازه آنرا ترازت كردند. ۹

 

 نامه را دانستیملاره، تهیهَ اساس

دانستیم و كمیته مركزي شروع  نامهَ منظم راباالخره بعد ازین حواد  لاره، تهیهَ یك اساس

، دش مبارزات ایدیولوکیكي ببرك و ما شروعدرینجا )كمیته مركزي سابق(.  كرد به تهیهَ آن

. این كار تمام زمستان را در بر گرفت و مشاجرات ما سخت گرفتند وآنها سست مي (...)

 شدیدي روي داد.

احمد و داكتر شاه ولي اعضاي اص ي كمیته مركزي شده بودند در  در جریان این كه نور

 كمیته مركزي این جبهه بوجود آمد:
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 شهپر، نور، پنجشیريببرك، كشتمند،  -
 تره كي، صالن، بدخشي، شاه ولي -
برك را و ب  تتییر دادببرك  )به امر كوشش میراكبر و الیق( پنجشیري با وضۀ را پیوستن 

 زیرا دیگر گویا در كمیته مركزي اكمریت را بدست آورده بود.جسور كرد، 

طرفدار اما من مخالف ببرك شان بودم  زد.ازین به نمایندگي فركسیون گ  مي بعدببرك 

 و الكن در جبهه آن طبعاَ واتۀ میشدم.كي هم نبودم تره

هاي سازش و مصالحه بسیار واتۀ شد اما مؤمر واتۀ در ماه حمل مبارزات شدید، پیشنهاد

 به مركز سابق كمیته مركزيمور ببرك آمدن خود را با فركسیونش  ۱۲باالخره در نشد. 

در دموكراتیك خ ق بعد از دو باالخره  هاتیبه این تسم با تمام سخ. كي( ترك كرد)خانهَ تره 

 انشعاب رس داد. ،ماه اتحاد ۴سال و 

                                          ************* 

» 

 

 


