ﺳﯾد داوود ﻣﺻﺑﺎح
ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ٢٩ ،دﺳﺎﻣﺑر ٢٠١۵

ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻣﺆﺳﺲ ح.د.خ.ا ،ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد !
ﮐﻧﮕرهء ﻣؤﺳس »ﺟﻣﻌﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق« ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺧود ﺟوش و ﻣﺳﺗﻘل از آزاد ﻣردان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود
ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎس ﺑﻧﯾﺎد ﻧوﯾﻧﯽ ﭘﯽ اﻓﮕﻧدﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺳل ھﺎ ﻣﺎﯾﮫ ای اﻟﮭﺎم اﺳت و ﺑرای اﻋﺿﺎی
ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣوزﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ در ﺷراﯾط ﺑد و ﺳﯾﺎه و ﺗﺎرﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺟو
اﺳﺗﺑدادی ﺷﺎه و درﺑﺎر ﺳﺗم ﺷﺎھﯽ و ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﺑرﺧورد ﺧﺎﻧدان ﻣﺳﺗﺑد آل ﯾﺣﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ،ﺑﺎ
ﺷﮭﺎﻣت ﺑﺎ طرح ﭼﻧﺎن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﺗرﻗﯽ و اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﮔذاﺷﺗﻧد؟! در آن زﻣﺎن
ﺟز ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ،در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧﺎن ﺑﯾﺳوادی و ﺑﯽ ﺧﺑری ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮕﻧده ﺑود ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣردم ﺳﺎده دل
روﺳﺗﺎھﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺟز ﺷﺎه ﮐﺳﯽ دﯾﮕری ھم ھﺳت ﮐﮫ در اﻣور ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺷﺎرﮐت دارد .ﺑﺧورد ﻣردم
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اﯾن ﺑﺎور را اﻟﻘﺎء ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ )ﺷﺎه ﺳﺎﯾﮫ ﺧداﺳت و ﮐﺳﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر اﮔر ﻣوﻓق ﺷود دﺳت ﺷﺎه را ﺑﺑوﺳد
دروازه ﺟﮭﻧم ﺑروی او ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود( در روﺳﺗﺎھﺎ ﮐﻣﺗر ﮐﺳﯽ رادﯾو داﺷت .ﺗﺎ ﺧﺗم ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧﺎﻧواده آل
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ﯾﺣﯾﯽ در اﮐﺛر وﻻﯾﺎت ﻣﮑﺗب ﻣﺗوﺳط وﺟود ﻧداﺷت .در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٣۵١ -١٣۵٠ﭼﻧﺎن ﻗﺣطﯽ در وﻻﯾت
ﻏور آﻣد ﮐﮫ ﻣردم ﺗﻣﺎم ﺣﯾواﻧﺎت ﺧود را ﮐﺷﺗﮫ ،ﺧورده ﺑودﻧد و ھزاران ﺧﺎﻧواده از ﺟﺎ ﺑﯾﺟﺎ ﺷده ﺑودﻧد .ﺗﺎ
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دوﻣﺎه اول ﺳﺎل  ١٣۵١ﺗﻧﮭﺎ در ﻣرﮐز وﻻﯾت ﻏور »ﭼﻐﭼران« ھﻔت ﺻد ﻧﻔر ﯾﮏ ﮔورﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺗﺷﮑﯾل
دادﻧد ﮐﮫ از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد .در ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ در ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺗﺑﻌﯾد ﺷده ﺑودم ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن را طﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ
ای ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﮔزارش دادم زﯾر ﻋﻧوان »از در و دﯾوار ﭼﻐﭼران ﺑوی ﻣرگ ﻣﯽ آﯾد« ﮐﮫ در ﺟرﯾده روزﮔﺎر
ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾد .در ﻏور ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ ای اﻧﺳﺎﻧﯽ رخ داده ﺑود ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣردم ﺷﮭر ﮐﺎﺑل از آن ﺑﯾﺧﺑر ﺑودﻧد.
ﺷﺎه )ﺳﺎﯾﮫ ای ﺧدا( )!( ﺑﺎ دﺧﺗرﮐﺎن زﯾﺑﺎ روی ﻓراﻧﺳوی در دره ای اﺷرف و دره آﺟر ﺑﻐﻼن و ﺑﺎﻣﯾﺎن در
ﻋﯾﺎﺷﯽ ﺧود ﻣﺷﻐول ﺑود .در وﻻﯾﺎت و روﺳﺗﺎھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ارﺑﺎب رﻋﯾﺗﯽ ﺑرﻗرار ﺑود آﻧﭼﮫ
ارﺑﺎب ﻣﯽ ﮔﻔت ﺑرای ﻣردم ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑود .ﺗﻔﺎوت ذھﻧﯽ از روﺳﺗﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺗﻔﺎوت زﯾﺎد داﺷت .ﻣﻧﺷﺄ
ﺟﻧﺑش ھﺎ دﯾد و ﺑﺎزدﯾد روﺷﻧﻔﮑران ،ﺗﺑﺎدل اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ﺑﯾن ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن اول ﺗﺎ دھﮫ ﭼﮭل ﺧورﺷﯾدی در
ﺷﮭر ﮐﺎﺑل اﺷﺎﻋﮫ ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﺎ دار زدﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﺗوپ ﺑﺳﺗن ھﺎ و زﻧداﻧﯽ ﺷدﻧﮭﺎ ﺑﺎ زوﻻﻧﮫ و زﻧﺟﯾر و ﺷﮑﻧﺟﮫ
ھﺎی ﻏول آﺳﺎی دوﻟت اﺳﺗﺑدادی ﺧﺎﻧدان ﺷﺎھﯽ ﺑﮫ وﯾژه در زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﺳردار ﻣﺣﻣد ھﺎﺷﯾم ﺧﺎن و دوره
اول ﺻدارت ﺳردار ﻣﺣﻣد داوود ﺧﺎن ﺻدھﺎ ﻣﺑﺎرز آزادی ﺧواه ﺳر ﺧود را از دﺳت دادﻧد .ﺗرس و
وﺣﺷت زﯾﺎد در ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم ﺑود .ﮔرﭼﮫ ظﺎھرﺷﺎه ھﻣﯾﺷﮫ در ﺗﻔرﺟﮕﺎه ھﺎی ﺷﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺷﻐول ﻋﯾﺎﺷﯽ
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ﺧود ﺑود ،اﻣﺎ ﺿﺑط اﺣواﻻت )اداره اﺳﺗﺧﺑﺎرات( ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﺎﺧﮫ ای ﺧﺎﻧواده ای ﺷﺎھﯽ اداره ﻣﯽ ﺷد ﭼﮭﺎر
ﭼﺷﻣﮫ ﻣﺗوﺟﮫ اﻓراد آﮔﺎه و ر.ﺷﻧﻔﮑران دﯾﮕر اﻧدﯾش ﺑود .ﺑﺎ آن ھﻣﮫ اﺧﺗﻧﺎق ﺑﺎز ھم ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣﺑﺎرز و
ﺑﺷردوﺳت از دﯾد و ﺑﺎزدﯾد ھﻣدﯾﮕر و ﺗﺑﺎدل اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣت اداﻣﮫ دادﻧد» .ﻣﯾر ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر«» ،ﻧور
ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ«»،ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل« ،ﻣﯾر اﮐﺑر ﺧﯾﺑر ،ﻣﺣﻣد طﺎھر ﺑدﺧﺷﯽ ﺷدﯾدا ﺑﮫ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ و ﺗﻼش
ﺑرای ﺗﺄﺳﯾس ﯾﮏ ﺣزب ﻣﺗرﻗﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺑﺎ ﺗﻼش زﯾﺎد و ﭘﯾﮕﯾر ﻣوﻓق ﺷدﻧد ﮐﮫ در  ١٨ﺳﻧﺑﻠﮫ  ١٣۴٢در
ﺧﺎﻧﮫ ﮐراﯾﯽ »ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد« در ﺟﻣﺎل ﻣﯾﻧﮫ اوﻟﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺗدارک ﺗدوﯾر ﮐﻧﮕره را داﯾر ﮐردﻧد ﮐﮫ ھﻔت
ﺗن ﺑﺣﯾث ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗدارک ﺗدوﯾر ﮐﻧﮕره اﻧﺗﺧﺎب ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﭘﻧﺞ ﺗن ذﮐر ﺷده ی ﻓوق ،اﺳﺗﺎد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ
زھﻣﺎء و ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق روﺣﯽ ﺟﻣﻠﮫ ھﻔت ﺗن ﺑودﻧد .ﺑر اﺳﺎس ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﺣﺗرم اﮐﺎدﻣﯾﺳن دﺳﺗﮕﯾر ﭘﻧﺟﺷﯾری و
زﻧده ﯾﺎد ﻋﺑداﻟﻘدوس ﻏورﺑﻧدی و ھم ﻧﮕﺎرش ﺳﺎﯾر ﺳروران در اﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺑﺎ ﮔراﯾش ﻣﺗﻔﺎوت
ﮔرد ھم آﻣده ﺑودﻧد ﮐﮫ از ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ﺗﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت .آدم ﺧﺎن ﺟﺎﺟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ،ﻣﯾر ﻏﻼم
ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ از ﺣدود ﺣﮑوﻣت ﻣﺷروطﮫ و ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗر ﻧﺑﺎﯾد رﻓت.
ﻣﯾر اﮐﺑر ﺧﯾﺑر ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ ﮔرای ﻣﺗرﻗﯽ ﺑودﻧد .ﻟﯾﮏ »ﻧور ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ﻓﻘﯾد« و »ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل
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ﻓﻘﯾد« ﻓرا ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ و ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ و اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ .از ﻣدت ﺷﺎﻧزده ﻣﺎه ﺗﺎ ﺗدوﯾر ﮐﻧﮕره ﻣؤﺳس
ﺟﻣﻌﯾت ﺧﻠق ﺑﺣث ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر داغ و ﺷدﯾد روی ھﻣﯾن ﻣوﺿﻊ ﮔراﯾش ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻓراﻣﻠﯽ ،ﻣﺷروطﮫ و
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رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯾر ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر از ﺧط و ﺻف ﺧﺎرج ﺷد.
»ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل« ﻓﻘﯾد ﺑﺎ ﺷوﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت» :ھردوی ﺗﺎن }ﻣﻧظور ﻏﺑﺎر و ﺧﯾﺑر ﺑود{ ﻣﯾرھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر
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ھﺳﺗﯾد» .ﮐﺎرﻣل« ﻓﻘﯾد ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ »زﻣﺎن اﻧزوا ﭘﺳﻧدی ﻣﻠﯽ ﮔذﺷﺗﮫ و ﺳرﻧوﺷت آﯾﻧده ﺑدﺳت اﺑر ﻗدرت
ھﺎﺳت ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﺟﮭت ﮔﯾری ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ھوﯾت ﺣزﺑﯽ ﻣواﻓق ﺑﮫ آن ﻣوﺿﻊ روﺷن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم«.
ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری و ﺧط ﻓﮑری »ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد« و زﻧده ﯾﺎد »ﻣﯾر ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر« ﺗﺎ آﻧﺟﺎ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت ﮐﮫ
ﻣﺟﻣوع اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ده ﮔﺎﻧﮫ در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت »ﮐﺎرﻣل« و »ﻏﺑﺎر« ﺑروﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد
ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ﺳراغ ﻧﮕﺎرش اﮐﺎدﻣﯾﺳن ﭘﻧﺟﺷﯾری ﻣﯽ روﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن آﻣده » :ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯾس
ﮐﻧﮕره ،طرح و ﺗدوﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و ﺣل و ﻓﺻل ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ و اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﮑﺗﯾﮑﯽ،
ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ و ﻏﺎﯾﯽ و ﮔراﯾش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﻣﯾﻌت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ،ﺗﻔﺎوت ﻧظرﯾﺎت ﭘدﯾد آﻣد .اﺧﺗﻼﻓﺎت
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ ﺣوزه ھﺎی ﻣرﺑوط ﮐﻣﯾﺗﮥ ﺗدارک ﮐﻧﮕره ،ﺑﺎﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون و ﮔﮭﮕﺎه ﻏﯾر اﺻوﻟﯽ
و ﺧراﺑﮑﺎراﻧﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﻓت.
در آﻧزﻣﺎن ﺗﻌداد ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﺣوزه ھﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٢ﺣوزه و ﺗﻌداد ﻣﺟﻣوﻋﯽ اﻋﺿﺎی اﯾن ﺣوزه ھﺎ از
ھﻔﺗﺎد ) (٧٠ﻋﺿو ﺗﺟﺎوز ﻧﻣﯾﮑرد .ﻣﯾر ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر و ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در ﺟﻠﺳﺎت ﺣوزه ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ
ﺧوﯾش ،ﮔراﯾﺷﮭﺎی ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾزی ﻣﯽ ﺷﻧﯾدﻧد و ﺑدﻓﺎع از ﻣواﺿﻊ ﺧود ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد و زﯾر ﭘوﺷش اﻗﻧﺎع
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و ﺗوﺿﯾﺢ ،ﺑطرف ﻣﻘﺎﺑل اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ را وارد ﻣﯾﮑردﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺗﺷدﯾد اﺧﺗﻼﻓﺎت و ﺑد آﻣوزﯾﮭﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ
ھواداران اﯾن دو ﻋﺿو ﺑرﺟﺳﺗﮥ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗدارک ﮐﻧﮕرۀ اول ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳرﭘرﺳت ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷد از ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺣوزه ﺳر و ﺻدا ھﺎی ﺗﺷوﯾش آور و واﮐﻧﺷﮭﺎی ﻧﺎ ھﻣﮕوﻧﯽ ﺑﮕوش ﻣﯾرﺳﯾد .ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﺳوء
ﺗﻔﺎھﻣﮭﺎ ،اﻗﻧﺎع و ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﻣورد اﺧﺗﻼف اﺻوﻟﯽ و ﻣﺷﺧص و ﺗﺎﻣﯾن وﺣدت ﻧظر و اﻋﺗﻣﺎد
ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻋﺿﺎی ﺣوزه ھﺎ ،ﺗداﺑﯾر ﻻزم ،از ﺳوی ﮐﻣﯾﺗﮥ ﺳرﭘرﺳت ﮐﻧﮕره اﺗﺧﺎذ ﮔردﯾد.
از ﺟﻣﻠﮫ ،ﺿرورت دﯾد و ﺑﺎزدﯾد ھﺎی اﻋﺿﺎی ﺣوزه ھﺎ ﺑﺎ ﻣﯾر ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر و ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل اﺣﺳﺎس
ﺷد .ﻣﻧزل ﻏﺑﺎر در ﮐﻧﺎر ﺟﺎدۀ وﻻﯾت ﻣوﻗﻌﯾت داﺷت .ﻣن ﺳرﺣﻠﻘﮥ ﺣوزه ھﺎی ﺷﮭر آرا و ﮐﺎرﺗﮫ ﭘروان
ﺑودم .ﺑﺎ ﻻﯾق ،ﺑﺎرق ﺷﻔﯾﻌﯽ ،ھﺎدی ﻣﮑﻣل ،ﯾﻌﻘوب ﮐﻣﮏ ،ھﺎدی ﮐرﯾم ،ﻏورﺑﻧدی ،داﮐﺗر ﺳﯾد اﺣﻣد و ﭼﻧد
ﻋﺿو دﯾﮕري ﮐﮫ ﺑزودی ﺟﻣﯾﻌت و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺗرک ﮐردﻧد ،ھر ھﻔﺗﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﺟﻠﺳﮫ ﻣﯾﮑردﯾم .ﻋﺿو
راﺑطﮫ ﮐﻣﯾﺗﮥ ﺳرﭘرﺳت ﻣﺎ ﻣﯾر اﮐﺑر ﺧﯾﺑر ﺑودﻧد .ﺑﺎ ھﺎدی ﮐرﯾم و ﺗﻌدادی از ﺣوزه ھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت
ﻏﺑﺎر ﻓﻘﯾد رﻓﺗﯾم .اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﻣرد ﮔرم و ﺳرد دﯾدۀ روزﮔﺎر و ﻣﯾﮭﻧﭘرﺳت ﺑود .ﺳر و
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وﺿﻊ اﯾﺷﺎن ﻣرﺗب ﺑود و درﯾﺷﯽ ﺑر ﺗن داﺷت .رﻧﺟﮭﺎی طوﻻﻧﯽ ﺗﺑﻌﯾد ،زﻧدان و اﺳﺗﺑداد اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻗﺎﻣت
ﺑرﺟﺳﺗﮫ او را ﺧم ﻧﮑرده ﺑود .ﺗﻧد ﺑﺎد ھﺎی ﺣوادث ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد زﻣﺎن ،از ﺷور ﻣﻘﺎوﻣت ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﯾﺷﺎن ﭼﯾزی
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ﻧﮫ ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺑود .ﺑﻌد از ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﺑﮫ ﺻﺣﺑت آﻏﺎز ﮐردﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ،ﺧﻼف ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دوﺳﺗﺎن ،ﻣن داوطﻠب
رھﺑری ﺟﻣﯾﻌت ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗم و ﻓرزﻧدم ﺣﺷﻣت ﺧﻠﯾل ،ﻧﯾز ﻣﺎﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧﻼف ﻣوازﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺻول
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﺎﯾن ﻣﻘﺎم ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷود .اﯾﻧﮑﮫ دوﺳﺗﺎن ﻣرا ﺑﮫ اﺧذ »ﺣق اﻟﺳﮑوت« از ﺣﮑوﻣت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ
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دوﮐﺗور ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﻣﺗﮭم ﻣﯾﮑﻧﻧد اﯾن اﺗﮭﺎم ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎروا ،ﻣﻐرﺿﺎﻧﮫ و ﻣﻐﺎﯾر اﺻول و ﻣوازﯾن اﺧﻼق
ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .ﻏﺑﺎر ﻓﻘﯾد ﺑﺎ آراﻣش رواﻧﯽ ،ﻗﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺷرﻋﯽ و اﺳﻧﺎد ﻣوﺛق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود را ﺑﻣﺎ
اراﯾﮫ ﮐردﻧد .در روﺷﻧﯽ اﯾن اﺳﻧﺎد ﺷرﻋﯽ ﺑدون ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺑراﻓروﺧﺗﮫ ﮔﯽ اظﮭﺎر و ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت اﺳﺗﺑدادی در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻻی زﻣﯾن ﭘدری ﻣﺎ ،ﭼﻧد اﺗﺎﻗﯽ را در ﮐﻧﺎر ﺟﺎدۀ وﻻﯾت ﺑرای ﭘوﺳﺗﮫ ﺧﺎﻧﮫ
اﻋﻣﺎر ﮐرده ﺑود و طﯽ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺑدون ﮐراﯾﮫ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷد .اﮐﻧون ﺑر اﺳﺎس ﺣﮑم دادﮔﺎه اﯾن
ﺟﺎﯾداد ﺷرﻋﺎ ﺑﻣن ﻣﺳﺗرد ﮔردﯾده اﺳت .ﻗﯾﻣت آﺑﺎدی آﻧرا ﻧﯾز از ﮐراﯾﮥ ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮥ ﮔذﺷﺗﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ام .ﺗﺎ
اﯾن ﺣدود ﻗﻧﺎﻋت ﻣﺎ ﺣﺎﺻل ﺷد.
ﻏﺑﺎر اﻓزود اﺧﺗﻼف ﻧظرات ،ﻣﺎھﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﺑﺎﯾد از ﭼﮭﺎر ﭼوب ﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ و
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﻓراﺗر ﻧﮭﺎده ﺷود .ﻏﺑﺎر ﻓﻘﯾد از روی اﺳﺗﺑداد اﺳﺗﻌﻣﺎری و ﺳﻠطﻧت ھﺎی ﻣطﻠﻘﮫ ﭘرده
ﺑرداﺷت و ﮔﻔت ﺷﻣﺎ از اﯾن ﺧﺎﻧدان ﺷﻧﺎﺧت ﻻزم ﻧدارﯾد .از )  ١٩٠۶ـ  (١٩۶۴ﺻدھﺎ ﻣﺷروطﮫ ﺧواه
ﺟوان اﻓﻐﺎن ،وﯾش زﻟﻣﯽ ،طرﻓداران داﮐﺗر ﻣﺣﻣودی و ﺟﻣﯾﻌت وطن را ﻟﻘﻣﮥ ﺗوپ ،ﺗﯾرﺑﺎران ،زﻧداﻧﯽ و
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ﺗﺑﻌﯾد ﮐرده اﻧد .ﺑﭼوﺑﮫ ھﺎی دار آوﯾﺧﺗﮫ ﺳرﮐوب ﺧوﻧﯾن ﮐرده اﻧد .ﺻد ھﺎ ﺗن از ﻣﺑﺎرزان ﻓﻌﺎل ﺿد اﺳﺗﺑداد
اﺳﺗﻌﻣﺎری را از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺟرﯾد ،ﺗﺑﻌﯾد ،زﻧداﻧﯽ ،ﺑدﻧﺎم و از ﺻف ﻣﺑﺎرزات ﻣﻠﯽ ،دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﺷروطﯾت
ﺑﯾرون رﯾﺧﺗﮫ و ﺑﯽ ﻧﻘش ﮐرده اﻧد.
ﻏﺑﺎر ﮔﻔت ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺧت ﻋﻣﯾﻘﯽ ﮐﮫ از ﻣﺣﺎﻓل ﺣﺎﮐم ﮐﮭﻧﮫ ﮐﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ دارم ﺑﺎورم ﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ
ﻣﺎھﯾت وارﺛﺎن آﻧﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﯾﻔﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷد .ﻗدرت ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﮫ و ھواداران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آﻧﮭﺎ ،ﺑﺎزھم ﻧﺳل
دﯾﮕر و اﻣواج دﯾﮕری از اﻧﻘﻼﺑﯾون ﺟوان و ﻧورﺳﺗﮥ ﻣﺎ را ﺑﻣﯾدان ﺧواھﻧد ﮐﺷﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷﮑﺎر،
ﺗرور ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺧواھﻧد ﮐرد و در ﭘل ﺑﺎغ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑدار ﺧواھﻧد آوﯾﺧت و زﻧداﻧﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد .ﻣن
ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑﯾدادﮔرﯾﮭﺎی اﻓراط ﮐﺎران ﻣﺳﺗﺑد ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻌﮭده ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم.
ازﯾن ھﻣﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت روﺷن ،ﺑﺎﯾن ﺣﻘﺎﯾق آﮔﺎھﯽ ﻻزم ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ :ﻏﺑﺎر ﻓﻘﯾد ﯾﮏ ﻣﺷروطﮫ ﺧواه ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر
ﺑوده اﻧد .ﺟوھر طرﺣﮭﺎ ،اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻏﺑﺎر ﻓﻘﯾد اﺳﺗﻘرار ﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ ،ﺟداﯾﯽ دﯾن از
دوﻟت ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ،ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد و ارﺗﺟﺎع )واﭘﺳﮕراﯾﯽ( دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت
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ﭘﺎﯾﮫ دار ،ﺑراﺑری ﺣﻘوق زن و ﻣرد در ﺑراﺑر ﻗﺎﻧون ،ﺗﺎﻣﯾن ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوده
اﺳت.
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ﻏﺑﺎر ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺳﺗﻘل ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐرات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود .او دﻧﺑﺎﻟﮫ روی از ﻣﺷﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺳﮑو ،ﭼﯾن،
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ﺣزب اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻋرﺑﯽ را ،زﯾﺎن ﺑﺧش و ﺗﺟرﯾد ﮐﻧﻧده ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﮑرد .و
ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺳﺗﻘل ﻣﻠﯽ ﻧﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ و ﻋدم اﻧﺳﻼک را ﺻﺣﯾﺢ ﺗرﯾن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﻧطﺑق ﺑﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﺷد ﻣﺳﺗﻘل ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷت.

ﮔوھر اﺻﻠﯽ اﺧﺗﻼف ﻏﺑﺎر ﺑﺎ ﻧورﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ و ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑﮫ ﻧظرم ،ھﻣﯾن ﮔراﯾش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ او ﺑوده
اﺳت .ﻏﺑﺎر ﺑﻌد از اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ھﺎی روﯾﺎ روی و روﺷن ﮐردن ﻣوﺿﻊ ﺧود ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳرﭘرﺳت ﺗدارک
ﮐﻧﮕره را داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ ﺗرک ﮔﻔت و از ﺳﯾﺎﺳت ﻓﻌﺎل ﻋﻣﻼ ﮐﻧﺎره ﮔﯾری ﮐرد و ﺑﮫ ﮐﺎر
ﭘر ﺛﻣر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود ﭘرداﺧت .ﺟﻠد اول ﮐﺗﺎب ﻣﺷﮭور و ﺗﺎرﯾﺧﯽ »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ « را ﺗﮑﻣﯾل و
زﻣﯾﻧﮥ ﭼﺎپ آﻧرا ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻋﺑداﻟروف ﺑﯾﻧوا وزﯾر اطﻼﻋﺎت و ﮐﻠﺗور ﺣﮑوﻣت ﻣﯾوﻧدوال ﻓراھم ﺳﺎﺧت« .
}ﻧﮕﺎرش ﺑﯾن ﮔﯾﻣﮫ ﮐﺎﭘﯽ از ﻧﮕﺎرش اﮐﺎدﻣﯾﺳن ﭘﻧﺟﺷﯾری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد{
ھﻣﭼﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ رﺳﯾد اﻧدﯾﺷﮫ »ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد« در ﮐﻧﮕره ای ﻣؤﺳس ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ھﻣﮫ ﻗرار
ﮔرﻓت و ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آراء ﺗﺻوﯾب ﮔردﯾد .ﮐﺎر ﮐﻧﮕره ﻣؤﺳس در ﻣﻧزل ﻧور ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ﻓﻘﯾد از ﺳﺎﻋت ٢
ﺑﻌد از ﭼﺎﺷت  ١١ﺟدی  ١٣۴٣آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺳﺎﻋت دوی ﺷب اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .ﺑﺎ ﺗدوﯾر آن ﮐﻧﮕره ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
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ﺗﺄﺳﯾس اوﻟﯾن ﺣزب در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﮭن ﺑود ﮐﮫ درﻓش اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل طﺑﻘﮫ ای ﮐﺎرﮔر را ﺑر اﻓراﺷت.
ﮔرﭼﮫ اﯾن دو رھﺑر ﻣﻌظم و ﮔراﻧﻘدر ﻣﺎ »ﻧور ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ« ﻓﻘﯾد و »ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل« ﻓﻘﯾد ﻗرﺑﺎﻧﯽ دو
ﮐودﺗﺎه ﮔردﯾد ،اﻣﺎ اﻓﺗﺧﺎر و ﻧﻘش اﯾﺷﺎن ﺟﺎوﯾدان اﺳت و ﺧﺎطرات ﺷﺎن ﮔراﻣﯽ .ﻣردان و زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺑﻘﮫ ای ﮐﺎرﮔر رو ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺑﯾن ﻋﺑوس و ﺗرﺳو و
اﺳﯾر اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﮐﮭﻧﮫ ارﺗﺟﺎع ﻣﻧطﻘﮫ و ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺗﻧﮓ
ﻧظراﻧﮫ ﺑورژوازی دﻧﺑﺎﻟﮫ رو ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺧﺎطر ﺧواھﯽ از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧﮑﺑت ﺑﺎر ﻓﯾوداﻟﯽ ﺗﻔﺎﻟﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﺎرت ﺑﺎر ﺟواﻣﻊ ﻋﻘب اﻓﺗﯾده .از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯾس ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾم ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ .ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﮑﺎﻣل ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری رو ﺑﮫ ﺟﻠو اﺳت ،ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺗﺟﺎوزات اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﻣدرن ﺗرﯾن اﻓزار ﮐﺷﺗﺎر
ﺟﻣﻌﯽ از درون در ﺣﺎل ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻗرار دارد و ﻣﺑﺎرزات ﺑﯽ اﻣﺎن طﺑﻘﮫ ای ﮐﺎرﮔر ﺟﮭﺎن ﺑﺎ درﻓش
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اداﻣﮫ دارد ،اﺣزاب طﺑﻘﮫ ای ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ درﻓش اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﮐﺎرﮔری ﺑﺎ
ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ در راه رھﺎﯾﯽ ﺑﺷرﯾت در ﺣرﮐت اﺳت ،ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻓرﻗﮫ ﮔراﯾﯽ و ﮔراﯾش ھﺎی
ارﺗﺟﺎﻋﯽ دﯾﮕر ھﻣزاد ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﺳت ،آﻧﭼﮫ »ﻟﻧﯾن« ﺗﻌرﯾﻔﯽ از واژه و ﻣﻔﺎھﯾم »ﻣﻠﯽ« داﺷت،
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ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ اﺣزاب اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در داﺧل ﮐﺷور ﺧود ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ وظﺎﯾف و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی
دارد ﮐﮫ ﺷراﯾط را ﺑرای ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ طﺑﻘﮫ ای ﮐﺎرﮔر آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻧﮫ آن ﮐﮫ »در ﮐﺎن ﻧﻣﮏ ،ﻧﻣﮏ
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ﺷوی« و ﻣﺻﻠﺣت اﻧدﯾﺷﯽ ارﺗﺟﺎﻋﯽ را اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣطﺎﺑق ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﺗﺻور ﻧﻣﺎﯾﯽ .از ﻧﺎم و آدرس
»ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠﯽ« ﻣﻼﺣظﺎت اﺣﮑﺎم و ﺧراﻓﺎت و ﺳﻧت ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﻋﻠﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ طﺑﻘﮫ
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ای ﮐﺎرﮔر ﻋوﺿﯽ ﮔرﻓت .ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﻣﻠﮫ اﺣزاب طﺑﻘﮫ ای ﮐﺎرﮔر و اﺣزاب
ﺑرادر در ﺧﺎﻧواده ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﮐﺎرﮔرﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺷﻌﺎر »ﮐﺎرﻣل« ﻓﻘﯾد» :ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺳوی
ﺣزب واﺣد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن!«
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