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  مسؤول وبالک حقيقت، اجمل انتظار
 
 

که محترمه شکريه بارکزي عضو ارتباطي کرزي با  بنظر ميرسد
 است بريالي -گروه کارمل

  
نقش دگرگونساز کارگران، کودتا ها عمدتا بوسيله گروه هاي سياسي که به اصل رشد و تکامل قانونمند جامعه، به 

ون نيروي چ. متعهد معتقد نباشند، صورت ميگيرد لي انديش و، قشر هاي تهيدست جامعه و روشنفکران مدهقانان
يجه يک کودتا حکومت نت ؛ حرف طبيعي است که درمحرکه کودتا ها؛ افسران، خوردظابطان و سربازان اند

  .ن آمده و تفنگ بر سرنوشت مردم حکمروائي مي چالند بميا نظامي 
موکراسي در کشور يآرامش و د ،، دوران صلح، ثبات که دوران سلطنت مرحوم محمد ظاهراز هيچکس پوشيده نيست

  . بود
گروه هاي خلق، پرچم و تعداد ديگري از شخصيت هاي سياسي آنزمان که شرايط عيني و ذهني تعويض و يا سقوط 

موکراسي آنزمان در صفوف اردو آنوقت نفوذ ينظام سلطنتي را حتي در دراز مدت بعيد مي ديدند، با سؤ استفاده از د
سرطان  ٢۶ گروه خلق و پرچم در کودتاي  نقش مهره هاي . مدندآپي راه اندازي يک کودتا عليه سلطنت بر و در 
که توسط شهيد محمد داود به ملت افغان پيشکش گرديده بود " خطاب بمردم افغانستان"بيانيه .  برجسته بود١٣۵٢

کارملي ها در کابينه محمد داود شهيد و . بوسيله گروه کارمل و بقول بعضي ها توسط شخص کارمل تهيه شده بود
  . کميته مرکزي آن جاي خاصي داشتند

 يک   فاقد کرکتر ملي و قبل از همه مرحوم محمد داود خيلي ناوقت متوجه گرديد که گروه کارمل گروهي است 
الح نمايد و همان  مجال آنرا نداد که اشتباه خويش را اصدتاريخ به مرحوم محمد داو. سازمان وابسته به کرملين است

 نظام جمهوريت محمد داود سقوط مي نمايد و گروه هاي خلق و پرچم ١٣۵٧ ثور ٧بود که در نتيجه کودتاي نظامي 
  پيروزي انقالب شکوهمند " خيلي جالب است، خلقي ها از نقش و رول خويش در. صاحبان قدرت سياسي ميشوند

 ۵٧ ثور ۀمي کنند و تعداد ديگر شان با پديد" افتخار" نآنوزهم به  ه ي از آنهاد تعدا و حتي  انکار نمي کنند" ثور
اما گروه ديگر، يعني پرچمي ها و بطور . آنرا مي پذيرند" بد" و" خوب" ليت هاي اموروبرخورد نقادانه داشته و مسؤ

آنها در . کنند ثور انکار نموده و از پذيرش هر نوع مسؤوليت شانه خالي مي ٧خاص کارملي از نقش خود در کودتاي 
  !! ن مخالف بودندآ ثور شرکت نداشته بلکه با ٧ به ذهن مردم مي دهند که در کودتاي  رانوشته هاي خود

  
جنرال محمد رفيع در :  به چند فاکت تاريخي جلب مي نمايم توجه شما را فقط " ارجمند" و " عزيز"کارملي هاي 

 زرهدار بود و ١۵ و سر پرست قواي  يس ارکان ئه بود، ر سرطان انجام داد٢۶ خدماتي را که در کودتاي ۀنتيج
 قواي توپچي بود ،  جنرال خليل که قوماندان . قواي تحت امر خود را براي سرنکوني رژيم محمد داود قومانده کرد

  .  ثور مؤظف ساخته بود٧قواي تحت امر خود را در پيروزي کوتاي 
تعداد زياد پرچمي ها در مقامات بلند حکومت آنوقت نصب گرديده يس شوراي انقالبي و ئببرک کارمل بحيث معاون ر

پرچمي ها پر شده ۀ فيصد مقامات دولتي بوسيل۵٠ خلقي ها و ۀ فيصد مقامات دولتي بوسيل۵٠بنا به اسناد رسمي  .بوند
 تان شانه  فلهذا شما با کدام منطق و استدالل از مسوؤليت هاي تارخي )  فيصد٠سهم مردم در اداره دولت (  .بود

  خالي مي کنند؟؟ 
پرچم " تيوريسن هاي " و امروز !! عنوان ميکرد" مرحله نوين و تکاملي انقالب ثور"  جدي را ۶  کارمل بار ها

  ! ! خويش را از دست نداده اندۀ آخر مردم حافظ. نمي دانند ثور مرتبط٧خود را با 
م ، و تسلي خود با رقيب سرسخت، آشتي ناپذير شدهه حسابات نا تصفيۀگروه کارمل و شخص کارمل بخاطر تصفي

امين خودخواه و کارمل جاه طلب .  طرح کودتا را ريخت که به موفقيت نيانجاميد١٣۵٧ناپذير خويش امين در سال 
 قدرت ۀکارمل که آشفت. ميدان جنگ خويش مبدل ساخته بودندبخاطر کفاندن عقده هاي شخصي خويش وطن ما را به 

وب ميدانست که به کمک و حمايت مردم افغانستان هيچکاهي بر مسند قدرت تکيه نخواهد زد و خ و يکه تازي بود 
همان بود که در چوکات منافع ستراتژيک روس ها در منطقه، يکجا با قواي روس داخل افغانستان شد و خود را 

نداشت در تحکيم و گسترش کارمل آنچه را در توان داشت و !! رهبر، زعيم و پيشواي مردم افغانستان اعالم داشت
 کارت ۀو افتخار ميکرد که دارند!! اساس ايدلوژي آنرا سويتيزم تشکيل ميداد !!استعمار روس در افغانستان بخرج داد

فکر !! و به همين اساس ادعا ميگردد که گروه کارمل يک گروه استخباراتي بود و هست!! نمبر يک کاجي بي است
 ديگر شناخته شده است و بر مي گردم به اصل  کارملۀ رد ضرور نيست زيرا چهر توضيح بيشتر در مو مي کنم که 
، تغييرات در روابط بين المللي و تحوالت دروني ا در برابر روس هامقاومت مردانه و شجاعانه افغانه. موضوع
همان بود که با  شوروي، روس ها را مجبور ساخت که سياست خود را در رابطه به افغانستان تعويض نمايند و ۀجامع
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همان بود که .  زمينه هاي خروج خود را از افغانستان آماده ساختند- ببرک کارمل–برکناري دوست وفادار خويش 
  . ا نزديک گرديد.خ.د.روسها از افغانستان خارج گرديدند و پايان حاکميت سياسي ح

 انتقال ۀزمين غانستان و خارج افغانستان در اف ملل متحد و اقدامات صلحجويانه حلقات معيين ۀبه اساس مساعي جميل
 اما ،ير جهادي مصلح مساعد گرديدسازمان هاي جهادي وغ ،اهل خبره ،آميز حاکميت سياسي به تکنوکراتهامسالمت 

 و در تباني با شوراي نظار و ستم ملي يک کودتاي  گروه کارمل با حل صلح آميز مساله افغانستان مخالفت ورزيد
گروه معروف به + گروه کارمل+ شوراي نظار(  " تيپ نوين جهادي"جه آن حاکميت خاينانه را سازمان داد که در نتي

  !!ش ان مي سوزند تا امروز مردم افغانستان در آت بميان آمد که) ستم ملي 
، لساني و مذهبي در افغانستان قومی خاينانه گروه کارمل در صحنه سياسي کشور سبب بروز جنگ هاي  بازي هاي 

تان بود، شد و اين کشمکش ها تا سرحد تجزيه افغانستان که يکي از پالنهاي شوم و دراز مدت روس ها در افغانس
انستان، گليم دوستم، بورياي شوراي نظار و قالين کارملي ها از در افغ"  طالبانۀپروژ"پيش رفت که با تطبيق 

  !!افغانستان برچينده شد
  

 نظامي افغانستان تغيير - خارجي درکشور وضعيت سياسي و حضور قواي "  طالبانۀپروژ" با در هم شکستاندن 
ت اما حاکميت محصول حمالت سقوط طالبان بمثابه يگ گام مثبت در مسير صلح و ترقي اجتماعي قابل تائيد اس. نمود

  . نظامي امريکا در افغانستان کماکان معيوب و ناتوان بوده است
  

 بميت   سالم، استقرار صلح و ثبات وۀايجاد ادار ضعف و ناکامي هاي حاکميت کرزي در مسير تامين عدالت،
جمله احياي  سي گوناگون از شرايط الزم کار و زندگي براي اتباع کشور، زمينه را براي ايجاد احزاب سيا آوردن

 حقوق اتباع ۀقابل تذکر است که ايجاد احزاب سياسي از جمل.  بريالي را مساعد گردانيد–گروه هاي متعلق به کارمل 
 امر نورمال و طبيعي است اما دادن اجازه فعاليت هاي سياسي به افراد و گروه  کشور بوده و تشکيل احزاب يک 

همکاران نزديک و قابل اعتماد  ن اصلي کودتا هاي مکرر، ناقضين خشن حقوق بشر وهاي سياسي که سازمان دهندگا
  .  بوده اند، دور از انصاف و عدالت بوده و با منافع ملي کشور در تناقض قرار دارد  در اشغال افغانستان  روس ها 

  
" افتخارات" ، خاطرات و که وارث بال استحقاق انديشه ها" موکراسی وترقی افغانستانينهضت فراگير د"امروز 
 براي شرکت در حاکميت آقاي کرزي   بريالي است در صحنه سياسي افغانستان حضور فعال دارد و خود را -کارمل

  . اماده مي سازد که تشکيل همايش تشکل متذکره بتاريخ اول نومبر سالروان در شهر کابل مصداق کالم ام مي باشد
موکراسی وترقی ينهضت فراگير د(" بريالي  - تذکر داده بودم، گروه کارمل يادداشت هاي قبلي ام طوريکه من در

تالش دارد که خود را بمرکز تجمع اعضاي اسبق حزب وطن و آن فعاالن سياسي که از گذشته سياسي  ") افغانستان
 سخراني در همايش متذکره محترمه شکريه بارکزي اشتراک و طي يک. اين گروه خوب آگاهي ندارند، مبدل گرداند

 . بريالي اعالم و آنرا مطابق به اهداف گروپ سياسي خط سوم توصيف نمود–حمايت خود را از طرح گروه کارمل 
  : براي معلومات مزيد خواننده عزيز بايد بعرض برسانم که در عقب همايش متذکره شخصيت هاي از قبيل

داکترحبيب منگل،  ، آدينه سنگين، توده ييشفيق اهللا،  محمد بشير بغالني،نجم الدين کاوياني ،نوراحمد نور
 بنا اشتراک محترمه ،قرار داشتند  هاکشتمندخيل و محمدعارف صخره، فضل احمدطغيان، سيدطاهرشاه پيکارگر

بنظر ميرسد که محترمه شکريه بارکزي عضو . ال بر انگيز استؤشکريه بارکزي در اجالس کودتا ساالران س
 مذکور افراد معلوم الحال و هکذا مجهول الهويه زيادي ۀدر جلس!!  بريالي باشد-ملارتباطي آقاي کرزي با گروه کار

 تخلص آن  چون ديدم . شخصي بود بنام هاشم وطنوال" تاريخي" رانان اين همايش ن يکتن از سخ. داشتند صحبت 
دريافتم که اين وطنوال، که بر وزن وطنجار است، گمان بردم که اين شخص خلقي باشد بعد از جستجو و پرسان 

درين جا اعمال خلقي (  بخاطر معلومات مزيد خواننده عزيز بايد بعرض برسان که خلقي ها. خلقي است شخص واقعا
   .ا بودند.خ.د . بخشي از ح )چون اجنداي بحث من گروپ کارمل است .نيست مورد بحث  ها

، تحقير و حبس هاي طويل المدت ، توهينکوب  مورد لت و روس به کرات و مررات ۀ که بعداز اشغال کشور بوسيل
 جناب وطنوال حمايت     قرار گرفتند اما  سازمان استخباراتي کارمل  تروريستي  و قصيرالمدت و حتي اماج حمالت

نم که آقاي وطنوال و من فکر مي ک.  بريالي اعالم داشت-خود را از آقاي بزگر و در واقعيت امر از گروه کارمل
در  . بريالي معتاد بوده و با وجود همه تجارب تلخ بدون آنها سياست کرده نمي توانند-ه کارملبه گروامثال شان 

الي مبني ؤهمايش متذکره که تعداد زيادي از نمايندگان احزاب و شخصيت هاي سياسي حضور باهم رسانيده بودند س
 در تباني با شوراي نظار عليه پالن  "موکراسی وترقی افغانستاني نهضت فراگير د " بر اينکه چرا فعالين امروز 

ال در برابر آنها قرار نگرفت که اگر نهضت متذکره ؤصلح ملل متحد کودتا کردند، طرح نگرديد و هکذا اين س
ميداند، پس چرا از مردم افغانستان و جهانيان بمثابه نخستين گام  شکست پالن صلح ملل متحده را يک فاجعه تاريخي 

م  بمثابه يک دابنا همايش متذکره را ميتوان  ست صادقانه حد اقل معذرت نمي خواهند؟؟؟در جهت پيشبرد يک سيا
 يکبار ديگر از نويسندگان ملي انديش تقاضا !!، ترقي پسند و افغانستان ارزيابي کردفراگير براي نيروهاي ملي انديش

خفا بوسيله نور احمد نور و عمدتا کشتمند  بريالي که در -کمپياين عظيم تبليغاتي را که عليه گروه کارمل: مي نمايم 
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زيرا خطر . خيل ها و در ظاهر توسط اقاي بزگررهبري ميگردد، با نوشته ها و تحليل هاي علمي خويش کمک نمايند
   !! مال محمد عمر نمي باشد کمتر از خطر گروپ گروه کارمل براي افغانستان 

  اجمل انتظار 
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