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  61/66/2162          سامع میعبدالحک

 !هیسرما بازار در افغانستانی ستیکمون رهبران

 خلق کیموکراتید حزب» عمر از توانستی م ،(یجد 11) ندهیآی جنور اول مطابق درست بعد، ماه میدون

 بیترک با متناسب. توانستیم نموده راحفظ خود تشکل کهیصورت در گردد،ی سپر سال هفت و چهل« افغانستان

 احساسات و های سرسپردگ نیب بزرگ،ی قدرتهای های عالقمند و منافع تقاطع کهن، خیتار ،یافغانۀ جامعۀ دیچیپ

 امراض به مبتال کار،ی مخف خودخواه، ناخلف، رهبران با حزب، نیا صفوف همه و خواهیترقی عادی اعضا پاک

 ،«تزمیباند» عادات به مبتال ت،یشخص شیک امراض در غرق ،یپرست محل وی منطقو ،یلسان ،«ینژاد» گوناگون

 بخصوص و مجموع در حزب نیا اعمالۀ دربار را قضاوت ،یجوئ سود و« ینینشی کرس» به تشنه ،یجوئ انتقام

ی لیخ زین« رهیوغ انقالبی اعال قوماندان ای و ریکب رهبر وی گرامی رفقاۀ نازدان گان نخبه» از فرد فردۀ بار در

 . سازدیم دشوار

ی ها قضاوت علت به که است دشوار های لیخ همچنان  ، طیشرا نیچن در بخصوص جامعه، خاصی دگیچیپ با

 سال چهار وی س از شیب حوادث نیای قربان هزار ها ده که آن،ی اعضا همهۀ بار در نیمخالف نادرست، وی سطح

 تا گرفته« یجمع دسته» از حزب نیا نهاد نام رهبران نیا که آورد، بدست را درست ریتصو اند، دهیگرد

 . اند شده مرتکب حزب آن صادق و پاکی اعضا و وطن برابر در ،ینابخشودن اعمال چه« یانفراد»

 ازی کی که شود، انداخته نظر ،«حزب نیمؤسس» صطالح به نیای اعضا از فرد فردی علمی ها هیسو بهی وقت

ۀ  بمثاب ،«مؤسسۀ جلس» نینخست در را« یسری ریگی رأ» مزدک، دیفری آقا ،«شده رهبر خوان خوش افراد»

 حزب نیا اسناد در« شده نییتع اهداف» که نمود، توجه دقت با و عادالنه دیبا داند،یم« کیموکراتید نسبتا  » ۀ عالم

 ای و چپۀ شیاند رهبر» مقام بآنها، آنکه چه بودند، ننموده درک درست مرگ دم تا آن،« نیمؤسس»ی حت را

. شد لیقا ازیامت بود، دهیگرد جیترو شده،ی صنعت جوامع در اروپا غرب در آنچه با مشابه ،«یننستیل –ی سیمارکس

 گفتارش در حیصری بندگیفر که مزدک، دیفری آقای عنی شخص، نیا عام کلمات بر نجا،یدر را تبصره صورت بهر

ی علمیۀ سو با ره،یوغ« زمیننیل – زمیمارکس» از او« یی شهیکل»ی ها ادعا. میسازی م موکول ندهیآ به شود،یم دهید

 . میساز« عیضا» را وقت که کندی نم جابیا او،

 در که« یشورو اتحاد ستیکمون حزب» خ،یتار با ،«افغانستان خلق کیموکراتید» حزبی اعضا نه و ما مردم نه

 گرید وقت هر را های لفاظ.  اندی گزارشده مسئول د،یگرد روبرو سقوط به سال هشتاد بیقر از بعد خود،« راه»

 در خود،ی اول« ۀمصاحب» بیتعق به ،«یس. یب. یب خوان خوش نیا» گر،ید بار اواخر نیدر. نمود افشاء توانی م

 د،ینما شکشیپ خودش« یفنتاز» و التیتخ طبق ،«رهبرانش» و خود اعمال از« هیتوج» و تبرئه تا آنست، تالش

 . ابدیبیی پای جا نو،« زمیگلوبال» دوران دارانیسرما د،یجد« یاسیس کار تیمارک» در نکهیا دیام به

 حزب« ۀکنگر» در ممکن ،یسماع قرار که« حزب نیای رهبر»ی اعضا نیتر کالنسال ازی کی او، همانند

 قیطر از« کاری فعل تیمارک» در همچنان  شد، هم« سنیمیاکاد» موقف، برکت از باشد، بوده داشته تیعضو

«  وبیت وی»  و« .یس. یب. یب» در شیها صحبت در خود، کهیطور ،ینیزم« ریز»ی احتمالی ها رشته ارتباط

ی آقا ،«.یس. یب. یب» ریاخۀ کنند مصاحبه با ست،یب قرن نودۀ ده لیاوا سقوطی سالها در و است، نموده افشاء

 لیپرز» ی پودر صابون اش،ی زندگی ها روز نیآخر در تا نموده، تالش است، داشته معادل مقام مزدک احمد دیفر
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 نیع در و رندیگ کار کفن و لباس شستنی برا تا آورد، بدست الحال معلومی ها سازمان قیطر از ،یمجان را« 

 .گذارندی بجا آور سود« راثیم» خود،ی ها« گوشه جگر»ی برا زمان

 مثال، بعنوان«  گریهمد کنترول» ی برا که اند،«  جرم» ی شرکا چنانۀ  جمل از دو نیا که است،ی آور ادی قابل 

 مزدک،ی آقا که کنند،ی م تیحکا چنانچه بودند، نموده نییتع ها خود کار  دفاتر در را گریهمد به وابسته افراد

 تا بود، نموده مقرر کارش دفتر آمر ثیبح است، بودهی شورو لیالتحص فارغ که را قیال مانیسل پسر مثال بعنوان

ۀ منجمل قیال و مزدکی آقا گردد،ی م صرنظر گرید اتیجزئ از فعال  . کندی کمائ را« حزب» دار سابقه» اعتماد

 نول« »  کن تباه»  جنگ نیدر ما، مردم معمول اصطالح به ،یجهاد و« یمیتنظ» رهبران مانند، که اند،ی کسان

 .است نشده خون هم آنها«  مرغ

ی ها صنف ای و آنهای حزب شاوندانیخو و پدران دفاتر و ها خانهی ها دروازه آنها فرزندانی برا جنگۀ جبه 

 که اند، بوده ازاتیامت صاحبان همانۀ جمل از نهایا. است بوده آنها«  دوست» ی کشورها ریسا و مسکو دری سیتدر

»  جنگ جبهاتی های زخم. شدندی م« ی سوچ»  و«  مسکو عازم»  همی عاد« ی سردرد»  کی با آنها، اقارب

ی جمهور ای و سلطنت زمان در شده اعماری ها«  شفاخانه» ی ها زیدهل در اگر آوردند،ی بجا«  را خدا شکر

ی مرکز  تهیکم هوتل» . توانستی م شده«  پانسمان»  آنهای زخمها تا شدند،ی م دادهی جا خان، داؤد محمد سردار

ۀ مسافرخان نام آن، بر ،یافغان محصالن که بود مانده آنها دیق در چنان مسکو، در« ی شورو ستیکمون حزب

 . بودند گذاشته« کابلی غزنی سرا»

 پوش چون نو،ی ها دهیپد ،یال گرفته ایآس شرق جنوب ازی داریسرما ای یغرب داتیتول اموال قاچاقی ها داستان

 ،«ی رهبر» ی ها خانودهی اعضا و دوستان توسط« یغرب» یها بازار به«  الماس»  ای ،« دیا»  مرض ضد

 .ساختی م دار حهیجر را صادق« ی حزب»  و هموطن هر ذهن

 دیفری آقا  جمله از. زنندیم سخن حزبی مش در راتییتغ آوردن وارد از الف مختلفی ها وهیش با دو هر نیا حال

 22«  نخبه»  نیا افغانستان بهی شوروی قوا آمدن با م1891 سال در. است دانسته«  رید»  را تحوالت مزدک،

 چه در که ستین معلوم  است، گرفته قرار جوانان سازمانی رهبر مقامات ازی کی در فورا   است، داشته عمر سال

ی اسیس کار با ببعد، 1896 سال از که است جالب. است آموخته چه حقوق، و استیس از. است کرده لیتحص رشته

 برهانی آقا» را سازمان نیا استیر که،یزمان از. است کرده احساس تر آزاد را خود جوانان، سازمان در اش،

 و«  سازمان»  آن حزب،ی اعضا ثیبح. داشته بلند مقام سازمان درآن همچنان نامبرده است، داشته بدوش« یاثیغ

 .اند نمودهی م« ی رهبر»  را«  شآهنگانیپ» 

 کیموکراتید»   حاکم حزب دری عیوسی تهایمسئول مزدک دیفری آقا»  که سدینویم ،« مزیتا ارکیوین» گزارشگر

 انتخابات، در متحده االتیا تیحما تحت« ی اسالمی ها الیگور»  با مبارزهی برای احتمالی آمادگ  بخاطر  خلق،« 

 «.دارد بدوش

 منشور در تا است، دهیگرد پخش حزب عضو 211111 نیب شنهاداتیپ گفت، مزدکی آقا» : سدینوی م نگار خبر

 ازی اریبس که عضو 211111 نیا ستیل« . . .گردد حذف ،« شآهنگیپ»  نقش اصطالح د،یآ وارد راتییتغ حزب

 .شود واقع دیمف آنها،ی ابیکاری برا که دارد امکان. آنهاست نزد اند، شده دیشه آنها

 افغانستان،ی برا«  متحد ملل حل»  انیجر در که گردد،ی می مدع ،«.یس. یب. یب»  با صحبت نیدر مزدکی آقا

 خود،ی رهبری وابستگ از گرید جانب از داردینم حیتوض را ضعف. است داشته« فیضع» مواضع« وانیس ننیب»

 اد،یز وقت افغانستان در ما»  که بود گفته م،1891 سال در« ژنفیبر» که،یحال در. بردی م نامی شورو به
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 بر حمله و انتقاد به خود، کتاب در«  کوفینیور»  بنام ،یشورو جنراالن ازی کی او مرگ از بعد« .ماند مینخواه

 ساختنی طوالن تیمسئول سازد،ی م متهمی بکاریفر و دروغ به را او آنکه ضمن سد،ینوی م پرداخته، کارمل ببرک

 با که باشد، نموده درک بالخره، دیبا هم متحد ملل سازمان. اندازدی م همکارانش و او بدوش را« نویژ» مذاکرات

» ی ول داشت، تیصالح« متحد ملل»  جانب از خودۀ فیوظی برا«  وانیس ننیب»  اما. است بوده روبروی حالت چه

 موصوف،ی ادعا برخالف. باشد بوده نداشته خودی سفر بکس در ممکن رای بعدی کودتا قیدق« ی شگوئیپ

 ازی شورو«  پارتنر»  ای« کیشر» نیا کهیفرق با. است بوده جانبه دو« یشورو» و او« حزب» نیبی وابستگ

 وی فکر رشد نازل»  سطح در آن، حزب و انکشاف نیپائ سطح در جامعه نیا که نستیا است، دادهیم نشان خود

»  روابط. است دشته قرار ،« کیدولوژیا روشن دید

ی برا اوقات همه در آن جنوبیۀ همسا با« ی شورو

ی ها پروژهی اعظم حد. است نبوده ناک ضرر افغانستان

 ظاهرشاه محمد حضرتیاعلی پادشاه زمان در ،یادیبن

 نمونه ازی کی. است شده ساختهی شورو کمک به د،یفق

 :نمود مشاهدهی اول عکس در توانی م را ها

 ،1861 سالی  فبرو در منتشرهی ها شماره ازی کی در

 نیا. داشت وجود پنجساله پالن جینتاۀ بار دری مطالب

 بوده  مصادف که داشت، بر در هم رای مطالب شماره

 دو از« سالنگ» تونل کارگران، شدن روبرو با است،

 وسط در زین افغانستان پادشاه لحظه، درهمان که طرف،

 ،یافغان سندگانینو ازی کۀ یمقال در که. شودی م دهید« بولتن» کی  یدرپشت عکس نیهم. اند داشته حضور آنها،

 21 خیبتار که ،«!ستیب قرن شصتۀ ده در سفرای ها تیفعال از »:عنوان تحت« یوسفی اکبر محمد دوکتور» بنام

 بوده حزب آن سیتأس از قبل دستاورد نیا. شودی م دهید است، شده منتشر« نیآنال» جرمن افغان در 2112 آگست

 شاه ظاهر محمد حضرتیاعل افغانستان، پادشاه که نمیبی م« کیالوژیارک اتیحفر» از رایا صحنه نجا،یدر. است

 .است نمودی دارمید پروژه آن از د،یفق

 و توافقی امضا به رای شورو جانب داشت، ساحه نیدر کهی موقف بنابر مسعود، شاه احمد بعد، دهه میون کی بیقر

 .ردینگ صورت حمله آنها، طیوسا بر تونل نیرایمس در تا ساخت، مجبور ازاتیامت افتیدر
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 چنان ن،یمع مقطع کی در مسعود، شاه احمد مرموزی احتمال مناسبات و ارتباطات و عاتیشا ریسا از صرفنظر 

 براه و کشور دری ترق و صلح دربرابر دوامدار وی اساس موانع روانش،یوپ او توسط که برد، منفعت آن ازی کس

 .توانست انداخته براه حزب، نیا رهبران ازی بخش بکمک قبل، سال ستیب« یداخل جنگ» انداختن

 برهان زمان نیدر هد،کهی م نشان اش قطعات شیتفت حال در را دوستم دیعبدالرش جنرال» تونل، نیا مقابل در)

»  بودند، نموده فرار کابل شهر از« طالبان» شدن کینزد با آن، متحدان تمام با مسعود، شاه احمد وی ربان نیالد

 دانستند،ی م« حزب» در او« رییتغ» استیس« یشرکا» از شانرا خود هردو نیا که ،«برادرش و هللا بینج داکتر

 شهر در است، داشته سهم خود رهبر هیعل« کودتا» در همچنان که ق،یال مانیسل مجدد غالم اقال   ،یسماع قرار

ی نم دهیشنی حرف« مزدک»ی آقا ازی طوالنی سالها. ورزدی م اشتراک« یاعتراض»ۀ مظاهر کی در آلمان« بن»

 درد ما وطن اتباع تمامی برا تواند،ی م آنچه. باشد« دهیروئ سبزه» شیپای جا بر حال او دید از است ممکن. شد

ی م بر آنها عمل ازی ول آورند،ی م بزبان« یمل استیس» مفهوم از هم دو هر نیا که نستیا باشد آور صدمه و آور

 .ندارند خود« یمل اتیس» از روشن، فیتعر که دیآ

 سقوطی رحمی ب و خشونت چنان با ای و پادشاه همچو  هیعل« یانداز بر» استیس اول، قدم در که آنست قتیحق

. باشد بوده داشته مطابقت« ها تیباند» و« طلبان قدرت»ی ها نقشه با فقط تواندی م ،« خان داؤد محمد سردار»

 که دارد ادیب ،(است شده تیحکا قیال زبان از)« یش ووژل دیبا فرعون دا» ای و« یحیحی آل» اصطالحات خیتار

 و تیصالح صاحب جوان، و ریپ ان،یآقا نیا ت،یحاکم زمان طول در. است شده دهیشن حزب نیا رهبران زبان از

ی کودتاۀ جینت در خود فرار با. اند نمودهی می رویوپ تیحما استیس آن از« قیال» و« مزدک» رینظ از،یامت

 لیتفص که کردند، رها ،یخال دانیم در دند،ینامی م کهی نام هر به را حزب عضو211111  نیا صفوف م،1882

 برابر در نه اکنون تا ها، قیال انیآقا و ها مزدک دیفر  انیآقا. گنجدی نم نجایدر« یرهبر»ی بزدل و تیجنا نوع نیا

 در رفتن طرفه با ورزند،ی م تالشی ول اند، داده انجام را خود حساباتیۀ تصف ما، برابرمردم در ونه حزب صفوف

ی گاه و اند بردهی نمی پ آنی معن به چوقتیه که« یطبقاتۀ مبارز» و« زمیمارکس» رد، چون کلمات، پوشش تحت

 آنهای رو بری شورو ستیکمون حزبی مرکز تهیکم هوتلۀ درواز که حال باشند، نخوانده نیعناو نیاز ممکن  هم

 .پردازندی م« توبه وی» و« .یس.یب.یب» در« یاشتهار»ی صحبتها به است، بسته

« الزم»ی درجا آنها،« مبارزات» زمان طول در که وامثالهم، قیالی اقا« یخیتاری ها کالم هیتک» به آنکه از قبل

 سال وچهاری س خیتار که مزدک،ی آقای های پرواز بلند و های فروش فضلۀ بار در مختصر فقط د،یآ بعمل تذکر

 و« صداقت» عالمت نیتری جزئ کهیحال در سازد،ی م خالصه« کاشی ا» با فقط را ما کشور« نیخون بحران

« .یس.یب.یب»ی برا خ،یتار« متفکر» کی چنان را خود رسد،ی نم بنظر او گفتار در« قتیحق»ی بو وهم«  فهم»

 ،یکنون مسلطی ها قدرت دارد،« بیج» در  را جهان و افغانستان لیمسا حل دیکل ا،یگو که دهد،ی م جلوه ومردم،

ی طوالن« یها ستیل» دراز انیسال از هم، او« دیسفی مو» سابق قیرف. ندینما توجه آنهای ابیکار بدرخواست د،یبا

 اول شخص که باشد،ی روزی عنی نه،یریدی آرزو به بالخره ،«باهللینج داکتر  سقوط» از بعد که را حزبی اعضا

 موصوف،. باشد داده قرار فروش بازار در ممکن خود،« حفافظت»ی برا ارزش کی ثیبح باشد، حزب درمجلس

 مقامات در کهی طوالن انیسال دری ول آوردی م بزبان را خود در« رییتغ» الف« .یس.یب.یب» صحبتان باهم

 را رییتغ سرعت نیچن اند، نمودهی م صادر صفوف نیهم به را اوامر و داشته قرار نیهمی باال حزب،« یرهبر»

 .اند نداده نشان ازخود بود، الزم مرگ از آنها فرمان تحت سادهی انسانها« نجات»ی برا که

ۀ خانواد محصول را خود پرورش بود، نمودهی معرف حزب« پرچم» جناح عضو را خود قبال   مزدک دیفری آقا

 5 مؤرخۀ شمار در تصادف، حسب بری ول ست،ین اریاخت در شخص نیا مکملۀ نامیزندگ. است دانسته خودی اسیس

ی جو و جست در کابل در رهبران»:سدینویم« برنس. ف جان» بنام، ،«مزیتا ارکیوین» گزارشگر 1881ی م ماه
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 تونیز سبز لباس کی با دفترکارش در را مهمانان مزدک دیفر قبل سال» که سد،ینوی م گزارش نیدر. اند« ریتصو

 شهر دری حکومت عساکر بای زمان او  که است، بوده« یگنالیس»ۀ بمثاب حالت نیا. رفتیپذ ینظام ونفرمی» رنگ

 « .است بوده حاضر شده، محاصره قندهار و کابل آباد، جالل چونی ها

 راحت، کفش و« اهیس»ی اطیخ پطلون با پاک« شرت –ی ت» کی با مصاحبه،ی برا مزدکی آقا روز نیدر کنیل

« نیجوانتر» بعنوانی و از گزارش نیهم در. است بوده جنگ نه و استیسی رو ادتریز او صحبت. افتی حضور

 در را( ساله؟ 55)« گرباچف» آنکه، از بعد. است شده ادی است، داشته سال 32 که ،«یاسیسی رویب» عضو

 که آنوقت در هم، را شخص نیا که دارد احتمال دانستند،ی م نیجوانتر ،یشورو ستیکمون حزبی اسیسی رویب

 که«  گرانیباز» همان بود، افتهی راه هم ا،یدنی زبانها همه در نوۀ کلم ثیبح« گرباچف« »یکایسترویپر»ۀ کلم

 کار در خود ایگو که است، شدهی مدع خود که آنچه خالف« بودند داده پرورش» رای اسیس لیفام عضو نیا قبال  

 .باشند دادهی جا مقام نیچن در جوان بنام است، نموده« رشد»ی حزب

 32 م،1881 سال در را او عمر کهیصورت در

 مطابقت م1859 با  او تولد سال پس م،یریبپذ سال

. نداشت وجود« او حزب» زمان، نیدر. دینمای م

 جنگ از پس ،یالملل نیب مناسباتۀ عرص در اما

 ،یجهان دوم جنگ انیجر دری حت وی جهان دوم

 استیس انتخاب با افغانستان،ی پادشاه میرژ

 بدور« جنگ آتش» از را کشو طرف،یبی خارج

 حاالت وی جهان دوم جنگ طیشرا. بود نگهداشته

 و ماۀ جامع قدرت و توان از خارج که آن از بعد

 مناسبات در جامعه دلخواه رییتغ در آن پادشاه

 همان کنیل است، بودهی الملل نیب وی داخل

 به نجایدر. است بوده ساحات همه در جامعه ساختن« زهیمودرن» درفکری جهان دوم جنگ از قبل« جوان پادشاه»

 عکس نیای درپا. )است گذاشته سندهینو نیا بدسترس« لیمیا قیازطر دوستان ازی کی که دینمائ توجه لیذ عکس

 سابقی مشتر نیا جنگ از بعد( «.خوبی مشتر: 1836 سال دری آلمان زاتیتجه بای افغان عساکر»: میخوانیم

 .رساندی اری پروسه نیا تداوم به که است، نداشته اریاخت در را امکانات

 وقت، اعظم صدر بخصوص و میرژی تالشها نکهیا از بعد مزدک، احمد دیفری آقا تولد از قبل سال سه بیقر 

« کایامرۀ متحد االتیا» با تا خواست،ی م کهیآنطور غرب، با مناسباتۀ توسع و قیدرتعم خان، داؤد محمد سردار

 . آورد بدستی شورو با را هدف نیچن نشد، مؤفق بدان اما د،ینما برقرار روابط همه رأس در

 محمد حضرتیاعل سلطنت زمان در ،یخارجی ها کشور با ،یالملل نیبۀ عرص در افغانستان مناسبات انکشاف

ی ها کمکی اعظم حد ،یخارج منابعی های ابیارز و قرارمحاسبات. است داشته قرار وضع نیبهتر به شاه، ظاهر

 دهیگرد جذب رشد، کم  ای و انکشاف روبهی کشورها با سهیدرمقا«  غرب و شرق»ی صنعتی ها کشور ،یانکشاف

« یاساس قانون» اعالن از بعد گریدی نها سازما و راحزابیسا و« افغانستان خلق کیدموکرات» حزب سیتأس. بود

 نیا« یمش» و« مرام» در نواقص. است بوده« مثبت» قدم کی شاه، ظاهر محمد حضرتیاعلی پادشاه زمان در

 توانستی م بود،ی نم فوقۀ متذکر  اتیخصوص با رهبران، همچو دست دری رهبر که،یصورت در سیتأس نو حزب

 .گردد حیتصح جهان، احزاب ریسا مانند ،ینوبت وی عاد« یبعدی ها کنگره» در
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 از استفاده با عاقالنه،ی مش با گر،ید رهبر هر به نسبت شاه، ظاهر محمد حضرتیاعل افغانستان، ریاخ پادشاه

 تذکرهمه. بود انداخته براه ساحات همه در را« مودرن»ی انکشاف« یها برنامه» کشور در داشته، دست امکانات

. یب خوان خوش»  نیا آنچه. گنجدی نم نجایدری اقتصاد اساسات،ی گذار ادیبن تا گرفته معارف از ها، دستاورد

 از همی میعال نداشته، کامل مشترک وجهه قت،یحق با است، دهیگرد آور ادی گذشته،ی ابیارز با رابطه در« .یس.یب

 خوب را« خان داؤد محمد سردار زمانی کودتا» که شخص نیا تذکر. ندارد وجود حرفش در انسان، نیا صداقت

ی اری امر نیدر حلقات کدام را خان داؤد محمد سردار که دیگوی نم نکهیازی ول باشد، هم درست ولو ندانسته،

 چه وتا زمان چه در. است بوده ساله چند م،1893 سال در شان،یا جناب که پرسد،ی نمی و از همی کس.  دیرسان

 از آنزمان در را خود داشته، عمر سال 15 فقط ،یپادشاه هیعل« دیسف»ی کودتا زمان در. است کرده لیتحص سطح

 از بعد موصوف. دارد وجود دقت عدم ازی نیمعۀ درج شخص نیا اظهارات درتمام. است کرده ادی حزب صفوف

ی اثر او، اظهار نیازچن  قبال   آورد،ی م بزبان« یشورو به وابسته حزب» حرف وابستگان، تمام وی شورو سقوط

ی م عملی مش همان با  درمطابقت داشته، تیفعال مساعد درموقف خود ،یوابستگ نیهم زمان طول در. ستین معلوم

 .نداردی سود چیه« یکاشک» نیا حال. است نموده

 ،«بندهیفری ها صحبت» قیطر از تا داشتند، ازین اول سال هشت فقط گروه نیا رهبران سال، هشت و چهل نیدر

 اصطالحات همچنان و بپردازند« یطبقاتۀ مبارز غیتبل» بهی اجتماع و« یاسیس» اصطالحات ازی بعض حیتوض

 اول قدم در ،یخارج نشرات از عمدتا   ز،یانگ بر احساسات اشعار وار،ی طوط را« زمیودالیف» و« زمیالیامپر»

 خوانده محافل، و حلقات نیدر محدود« راژیت» با نشرات و کتب. آورند بزبان ،«رانیاۀ تود حزب» محدود نشرات

 در بسرعت. نمودندی م صحبت شدگان جذب نو بهی علن مهین تشکل کی در دانش، و درک اقل حد با افراد. شدی م

 عقد از سال ده بیقر افغانستان، در که است،ی سالهائ نیا. نمودند نفوذ افغانستانی شاهی اردو وی مخف سیپول

 دری ملک وی نظام مشاور هزاران بود، گذشته« انینظام» تیترب و« اسلحه دیخر»ی برای شورو اتحاد با قرارداد

 و کنج درهر مختلفی ها بخش در پنجساله،ی انکشافی پالنها زمان نیع در. نمودندی م خدمت مختلفی ها پروژه

 سالنگ، تونل او، حزب سیتأس از قبل کسالی بیقر. آنستۀ نمون فوق عکس. دادی م نشان رای نوسازۀ چهر کنار

ی کیتراف حوادث ازی ناش که ما هموطنانی جان تلفات در جنوب، و شمال راه افت،ی راه هندوکشی ها کوه قلب در

 از جنوب و« شمال انیم» فاصله داد،ی م نشان مالحظه قابل لیتقل است، بوده تپه، و ها کوتل و خامهی ها راه در

 .کرد کسب مالحظه قابلی کوتاهی زمان نگاه

 جبل» چون ،«سمنت» دیتولی ها کهیفابر اعمار نقاط، ریسا و هراتی ال قندهار و قندهاری ال کابلی ها سرک

ی زراعتی ها پروژهی برا« آبی ها بند» اعمار ،«شمال در گاز و لیت تفحصات»  ،«یغور سمنت» و« السراج

 بهبود همچنان ،«یساز خانهۀ کیفابر» کار آغاز  کلبهار، نساجهۀ کیفابر ،«سنگ ذغال استخراج» برق، دیتول و

 در دهات و« ها شهر» در امن بای زندگ  بوده، محسوس هیترب و میتعل و عامه صحت منجمله مختلف، درساحات

 رهبران ،یاساس قانون اعالن با ط،یشرا نیچن در.  است بوده سابقهی ب شاه ظاهر محمد حضرتیاعل سلطنت زمان

 ای و« یطبقاتۀ مبارز» و« زمیودالیف» از آنها. پرداختند ،«ها نگیمت» و« مظاهرات» ،یسازمانده به گروه نیا

 بمفهوم مسلط مناسبات ای و ستمیس بمثابه ،«زمیودالیف» درجامعه، کهیدرحال زدندی م حرف« ...نیطرازنو حزب»

 شیب در و مردان صدیف 85 از شیب در نوشتن و خواندن سواد از تیمحروم. بود ننموده تیتثب را خود کلمه،ی اصل

 دادهی م لیتشک اسالم نید روانیپ را صدیف 88 نمونه،ی اسالمۀ جامع نیدر. است داشته وجود زنان صدیف 89 از

ی وقت دیبای ماد نعم میتقس مسئله بود،ی م کشوری عموم انکشاف فکر در کشور فرد هر دیبا طیشرا آن در.  است

 . داشتندی م شده دیتول نخست را نعم که بود،ی م مطرح

  یپا


