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 یمانیآرد پش که بار یچرا عاقل کند کار
 

کار آمدن گورباچف بر سرقدرت، سران اتحاد  یبا رو کنند،یم دیاسناد هم تائ و میآور یم ادیکه به  ییجا تا
ارتش سرخ از  یروهایبرده، درصدد خروج ن یافغانستان پ یاشغال نظام یعنیسابق، به اشتباه خود  یشوروریجماه

. پس در قدم اول به تمام کرده بود ینیب شیدست نشانده سقوط اش را پ میازهمان آوان رژ .بنا  دندیا گردکشور م
 یشد تا با سرنگون عیتوز یسفر یها پاسپورت ها ستیخاد یعنی یحزب، کارمندان اطالعات دولت هیبلند پا یاعضا

 . ندیآن استفاده نما شان بتوانند از یدولت پوشال
خلق  کیحزب دموکرات یدست نشانده درآستانه سقوط قرارگرفت، اکثراعضا میکه رژ یشد. زمان همانطورهم

و  ایسترالآکانادا،  ،یئاروپا یها به کشور زم،یالیکاذب و ضد امپر یگذشته و شعارها یها افغانستان، برخالف ادعا
 .دنمودن یدرخواست پناهنده گ یتیسیالیامپر یشده وازهمان کشورها ریسراز کایامر

 در از مظالم شان فرار نموده و را که قبال   یبا هموطنان ییرو ایتازه وارد شهامت و جرئت رو یپناهنده ها در آغاز
بماند. از طرف  یشان ناشناخته باق یکه چهره ها دندیورز یم یپناهنده شده بودند، نداشتند. سع یئاروپا یها کشور

درجمع  لیفام هیشود درسا بهترگفته ایرا آغازنمودند.  دخود درتماس شده رفت آم یدوستان و خانواده ها گرباید
ن دورا یها یدوست ایو  یشاوندیاز هموطنان ما نسبت قرابت و خو یاریسف که بسشدند. با تا   یافغان ها ظاهر م

 شانیا هیعلگذاشتند تا مردم  یو نم آن ها برامده به دفاع از یزبان و یقوم لیبه لحاظ مسا یحت و لیتحص
 !؟دیببر بانیو سر را در گر دیکه چه کرد ندیحد اقل بگو شانی. براندیانم یریموضعگ

 تیتوسط هموطنان ما فعال که یها فرهنگ هیخود را با اتحاد ییاروپا یدرکشورها یو پرچم ی" خلقیاز"رفقا یبعض
 یآوردند وهم سع یرو یبه اصطالح فرهنگ یرا کنار گذاشته، به کارها یاسیس یساخته کارها کیداشتند، نزد

 تعداد از کی رفقا و از یجمع ،دهند لیره تشکیوغ نیمهاجر یشورا یرا به نام ها ییها هیخود شان اتحاد دندیورز
به  یگ دهیو رس یفرهنگ یها تیرا دور خود جمع کرده به فعال تیصخا یاحساس و ب یپسندان وافراد ب یپرچم

 . پرداختند اردامور پناهنده گان تازه و
خواستند تا  یو پرچم ینابه کاران خلق نیا آهسته آهسته افتند،ی یست گاو دراجتماع افغان ها جاوپ کی که یزمان

 یاست، دوباره بازساز دهیمقاومت مردم افغانستان از هم پاش اثر شان را که در یگذشته حزب یها وندیروابط و پ
درسطوح  یشان وحت نیب که از گذشته در یها یجو یرترها، ب یخود خواه ،ینیذات الب یچون مخالفت ها .ندینما

و  میمختلف تقس یبلکه به جناح ها وشاخه ها رند،یقرار بگ یصف واحد حزب کیباال وجود داشت، نتوانستند در 
ا را به آن ه هرجناح آن دنباله رو به اصطالح رهبرشان شده از زنده و مرده شان قهرمان ساخته و پراگنده شدند.

کدام شان حاضر  چیه د،یآ انیبه م یو وطنفروش تیجنا انت،ی. واگر سخن از خندیستا یم ستوده و شپرست هیسو
 یکیشوند، بلکه  رایمردم مظلوم ما آورده بودند، پذ سر شان بر یزمان زمامدار آن را چه در تیتا مسئول ستندین
 . دانند یقتل وقتال م اتیرا مسئول همه جنا شیخو گرید

 میتنظ یقدرت طلب یجنگ ها و یجنگ اتیرا به جنا انیمردم و جهان ۀورزند تا توج یو م دهیورز یمهتر سع ازهمه
 میتنظ یها یرانکاریوو تیصورت جنا چیکه به ه یسابق معطوف ساخته خود را برائت بدهند. درحال یجهاد یها
 نیو ننگ اهیو پرچم گردد. بلکه داغ س لقچارده ساله باند خ اتیبرجنا یپوشرس تواند یسابق نم یجهاد یها

 .افغانستان ثبت کرده است خیتار چهره ها در نیتر هیکر ثیرا به ح شانیشان خورده ا یشانیکه به پ یوطنفروش
 ی. ولدینما حیگذشته را تقب یاسیس تیخلق و پرچم ترب یاز رفقا یباعث شده که بعض یغرب یکشور ها در یزنده گ

 از کنند، یبودن شان افتخارم یخواهند بر گذشته شان خط بطالن بکشند برخود و حزب یسو نم کیاکثر شان از 
  :نگردند به طور مثال ادیشدند  یم ادی زمان قدرت شان که در یرسم خواهند به آن اسم و یم گریجانب د

 قطارانش را با کلمهجناح پرچم هم  " ویحزبش را باکلمه "ملگر یهفت ثور جناح خلق اعضا مونینا م یکودتا با
....( قیرف) نکهیا ای...( و یملگر) را شانیبخواهد ا یاگر کس حاال ی. ولکردند یافتخار هم مزدند  یصدا م" قی"رف

 .ستین ندیوخوش آ ریشان دل پذ یوبرا ودانسته  نیتوه ایو هیخود کنا بر بنامد آن را
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را  شانیخواهند مردم ا یکه نم نیا ای. ندینما یم ینوع احساس شرمنده گ کیشود که  یم دهید گرید جانب از
 نیفعال ه،یسازمان اول ی، منشسازمان یداشتند مانند منش که قبال   یفیوطنفروش بشناسد. همچنان از وظا کی ثیمنح
 یپرخاش رام سر زیآم نیوتوه کینشان داده با کلمات رک تیحساس اکسا و خاد فورا   ای یاطالعات دولت استیر
قتل  تیتا مسوول ستیکدام شان حاضر ن چیه .کشند یرا به رخ انسان م یجهاد یها میتنظ اتیجنا فورا   رندیگ

 .ردیشکنجه را به دوش بگ ،وقتال
 نمودم. یآور ادیبودنش  ستیخاد نوشته و از یبود کامنت که با ما همکار یها ستیاز خاد یکیبه  سبوکیف درصفحه

که در  یبود درحال« غیوضد تبل غیتبل»من  فهیوظ یمن در خاد شش درک بودم ول ینوشت که بل میدرجواب برا
 . میدیشانرا ند یما ونه خانواده  شان رو نه مروزا تا گریخود برد و د را با دونفر ازهمکاران ما یکی مقابل چشمانم

« پروپاند وضد پرو پاگند بود»من  فهیوظ یمن درخاد بودم ول یها اظهار داشت که بل ستیخاد نیا از گرید یکی
 . ها انجام داده است یخاد را ک یقتل وقتال را در دستگاه جهنمهمه شکنجه  نیا که میدیپس تاکنون نفهم

 رسم به همان اسم و را شانیکه زنده هستند مردم ا یدرک کنند تا زمان دیباالخره با یو پرچم یخلق"ی"رفقا پس
استفاده از  یبودن برا یکه برسر قدرت قرار داشتند حزب یزمان در شناسند. اگر یم( شناخته و قیرف و ی)ملگر
را انتخاب  یکشند واگر بد بود چرا راه یمخجالت  کردند. پس حاال چرا یومقام خوب بود وبه آن افتخارم یچوک

 .کنند ینم بینموده بودند تعق
 خواهند ماند . یباق هیس یستان شرمسار و رونزد مردم افغان یرمق زنده گ نیهرچه کنند هرکدام شان تا آخر
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