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 اجمل انتظار
http://www.haaqiqat.blogfa.com/ 

 شخصيکه ازآبادی ميهنش صحبت ميکرد وخودباعث ويرانی آن شد
طلب م. يکی از عالقمندان محترم وبالک مطلبی برايم ارسال وتقاضا نموده اندکه پيرامون آن، نکاتی چند بنگارم

ازمصاحبه شخصيتی حکايه دارد که مردم ما اورا دست پروردۀ کی جی بی وعامل اصلی بدبختی ها ی کشورما ميدانند 
 .، شخصيکه هميشه از آبادی ميهنش صحبت ميکرد وخودباعث ويرانی آن شد

 
ت ما وساير  با اظهارسپاس از دوس. اين فرد ببرک کارمل رهبرگروه پرچم وزمامداردولت دست نشاندۀ روس است

 .عالقمندان وبالک که اينجانب را با مشوره های مفيدشان کمک مينمايد واميدوارم که درآينده نيز بنده را يارې رسانند
 ١٣٧٤مطلب ايکه دوست ما ارسال داشته اند خاطرۀآخرين ديدارمحترم مصطفی دانش با کارمل است که درسال 

  .ناه جنرال دوستم شخصيت بدنامتراز خودش است قرارداشتدرحيرتان صورت گرفته است ،زمانيکه کارمل درپ
 

بنابر گفتهء  مصاحبه کننده کارمل افسرده وخسته بنظرميرسيد که همه اورا فراموش نموده اند ،اوازديدن مصاحبه کننده 
فی مصط .خرسند ميگردد واورا درآغوش ميگيرد ولې خالف گذشته هاازسياست های شيطانی روس ها انتقاد مينمايد

که )) دوران زمامداری آن بهمان نحوی پايان يافت که آغازشده بود (( دانش ازکارمل بعنوان زمامدارې نام ميبرد که 
ا ساختند وهمين .د.ا وحکومت ج.خ.د.حقيقتا چنين تصويری ازکارمل واقعبينانه بوده زيرا او را روس ها، رهبر ح

 .زب وحکومت نمودندروسها بودند که اورا وادار به استعفی از رهبری ح
 

 دراين جا پرسشی به اذهان خطورمينمايد که چرا کارمل دراواخرزنده گي خويش ازسياست شيطانی روس ها صحبت 
ميکند زيرا اودرگذشته به اصطالح منتقدين او هرسخن خودرا بنام کشورشوراها ، بنام رهبران انترناسيونالست شوروی 

وآنهم برادربزرگ شوروی آغاز مينمود وهميشه دروصف شوروی ، انسان شوروی -افغان  ، بنام دوستی برادرانۀ
 شوروی ونظام شوروی ميگفت وچگونه چنين تغييری دروجوداين دوست وفادار رهبران کرملن رونما گرديد؟

 
ردادند و  آيا اوواقعا به اهداف شيطانی روس ها پی برد ويا از اينکه اورا چون ابزار و وسيلۀ کار مورد بهره برداری قرا

وقتی از کارافتاد ويا ديگرضرورتی باواحساس نميشد اورا به تحويلخانه انداختند يعنی اينکه اورا خلع قدرت وصالحيت 
 نمودند؛  ازسياست های شيطانی روس ها حرف هاي دارد؟

 
ست رو آورده  از آن زمانيکه کارمل به سيا٠ برای پاسخ باين پرسش الزم است تا به زندگي سياسی اونظری انداخت 

است زنده گي جنجالی سياسی او نماينگر اين  واقعيت است که او منحيث فرزند دگر جنرال ايکه صاحب بارگاه ودرگاه 
بود خواسته است وميل داشت تا همه وقت گل سرسبد و درصدرهمه ودرهبری قرارداشته باشد واگر توانست بقدرت 

ام وشخصی باشد که حرف آخررا اوبگويد اين مميزات ذاتی کارمل برسد بازهم اوبايد فرد درجه يک ، واجب االحتر
اورا منحيث فردايکه بخاطر نيل به هوس های بلندپروازانۀ خويش حاضراست به هرمعاملۀ وخيانتې ولوبه انشعاب 
ن سازمان سياسی ايکه اوخوديکی ازاساس گذاران  آن بود منجرشود، به سلب استقالل کشور وقربانی ميليون ها هموط

 .آن و ويرانی کشورگردد متوصل شود که زنده گي  پرپيچ وخم اوآنرا نشان داد
 

 گرديد و گروه  ١٣٤٦ نهضت چپ کشورديد که چگونه  کارمل باعث انشعاب جمعيت دموکراتيک خلق افغانستان درسال 
 برای اومجال آنرا  که اوبازهم نتوانست يا١٣٥٧ ثور٧ بعدازتحول ٠پرچم راتشکيل نمود که اودرراس آن قرارگيرد

ندادند که فرد درجه يک باشد وبحيث فرد دوم دردولت جمهوری دموکراتيک افغانستان جای گرفت با وجودايکه گروه 
تحت فرمان اودرحاکميت وقت نصف مقامات دولتی را کسب نموده بود ولې بازهم عليه حکومت ايکه نصف پيکر اورا 

ماهرانۀ آن پرداخت که درنتيجه اووچندتن از همفکران وهمرزمان اورا گروه اوتشکيل ميداد قرارگيرد وبه تخريب 
رهبری وقت به وظايف دپلوماتيک درخارج کشورگماشتند ولی فعاليت های گروه پرچم تحت نظارت شديدقرارګرفت 

 ومورد تاباالخره هواخواهان اوبه جرم اينکه به توطئه عليه حکومت وبراه اندازی کودتا ی نظامی مصروف اند توقيف
بازپرس قرارگرفتند که اعترافات آنها مبني براينکه درصددکودتای نظامی بودند دررسانه هاي آنوقت  نشرگرديد 
وحاکميت وقت ازکارمل وسايردپلومات های کارملی خواست تا بوطن عودت نمايند که آنها ازعودت به کشورامتناع 

 يکجا با اشغالګران روس واردکشورشدندوزمام ١٣٥٨ورزيدند و نزد با داران خود مخفی شدند تا درشش جدی 
امورکشوررا بدست گرفتند يا دقيقترآنها را اشغالګران روس برمسندقدرت نصب کردند ايشان که ازعودت به 
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کشورامتناع ورزيده بودند قبالايشانرا ازعضويت حزب اخراج وسلب تابعيت نموده بودند ولی آنها دررهبری حزب 
باالخره وقتی رهبران کرملن اورا با دکترنجيب اله تعويض نمودند عليه دکترنجيب عقده ميگيرد  ودولت قرارگرفتند  و

که گويا چرا حاضر شد تا جانشين اوگردد بخاطرگرفتن انتقام از نجيب اهللا با جمعيت اسالمی افغانستان وسايرگروهای 
را به مقدرات افغانستان حاکم ساخنتند که ضدملی ائتالف شمال راتشکيل ونجيب اهللا را خلع قدرت وجمعيت اسالمی 

 .بدينگونه آخرين ضربه خاينانه خويشرا بمردم افغانستان که خنثی ساختن پالن پنج فقرۀ سازمان ملل بودوارد کرد
 

وقتی اين شهکاريهای کارمل را مالحظه نماييم، ميبينيم که انتقادازسياست های شيطانی روس درحيرتان اين بوده که چرا 
را ازقدرت طردنمودند درغيرآن اوچون گذشته دروصف شوروي ها چون بودنه  ميخواند ، به هدايات آن گوش ايشان

 .ميداد وبا صداقت سويتيستی خويش بدون چون وچرا آنراعملی مينمود
 

  محترم دانش که چندين باردرزمان حکمروايي کارمل با اومالقات های داشت دايما درکناراو ازوجود ويکتورپترويچ
اودرظاهردربرابرکارمل سرخم ميکرداما به واقع براوفرمان ((پلچکا سرمستشار شوروی يادآوری ميکند که بگفته او 

بمنظوراثبات صحت ادعای محترم دانش ازصفحه  .))ميراندوازطريق اوبرسراسرکشورافغانستان حکومت ميکرد 
نقل ) حقيقتا درافغانستان چی ميګذشت ( بنام کتاب منتشرۀ اولين سرمستشارشوروۍ سترجنرال الکساندرمايوروف ١٢٥

 :ميکنم اوازاوامرايکه به کارمل ميدهد تا ازنوشيدن شراب خود داری کند چنين مينويسد
 

) رئيس کی جی بی ( يدن شراب دست نکشيد، من به يوری اندروپوف اگرسرازهمين روز ازنوش:ببرک کارمل  (( 
خبرميدهم که درنهايت ليونيدبرژنف درجريان قرارميکيرد، ديگراينکه برای شما ) وزيردفاع ( وديميتری اوستينوف 

 .)) ميگويم ازين جا آنطوری پرواز خواهی کرد وخداميداند که درکجا به زمين خواهی نشست 
 

ی سرمستشار شوروی به رهبر جمهوری دموکراتيک افغانستان ، رهبر ايکه چون يک ولگرد دايما  اينست امرونه
الخمراست ديگران اورا ازاستعمال مشروبات ممانعت مينمايد واخطارميدهدکه درغيرآن اورا بجای خواهند فرستاد که 

س ازمشاوروعده مينمايدکه آنچه با سپا) کارمل ( او(( ومستشار روسی کارمل بعداضافه مينمايد که  .خودنداند
 .)) برايش ميگويند ٠٠٠خواهدکردکه رفيق برژنف ،اندروپوف ، اوستينوف ، گروميکو

 
 خوانندۀ محترم ما قضاوت نموده ميتواندکه کارمل چی گونه زعيمې بود،چي نوع  خصوصيات داشت وسرنوشت اورا 

)) رهبرفرزانه وخردمندمردم افغانستان (( ميکنند واورا  ولې هواخواهان اوتا هنوز هم ازاوتوصيف .کې تعيين مينمود
تبليغ ميکنند که ، وای برحال چنين مردم ايکه رهبر آنرا يک اجنبی ازشرابخوری افراطی ممانعت کند واوهم چون يک 

 .عنصر وابسته به او اطمينان دهد آنچنان خواهد کرد که رهبران آن ميخواهد 
 

دد که کجاست فرزانگي وخردمندې رهبر تان که يک روسی ازنوشيدن شراب اورا  از هواخواهان کارمل سوال ميگر
منع ميکند تا روس ها مورد استهزای جهانيان قرارنگيرند که از چنين حکومتی دفاع مينمايند که زمامدارآن الکهولست 

 : محتر م دانش اززبان کارمل مينويسد که   .است
 

 اين بودکه هيچ کشوری نميتواندبه اتکای نيروی خارجی به آزادی واستقالل بزرگترين درسی که درزنده گي گرفتم (( 
ازينکه کارمل به آنچه که درباال گفته شده عميقا معتقد شده بود نميتوان باورنمودکه اگر  )) ٠٠٠وپيشرفت دست يابد 

رجی مرتکب گرديده بود وتا چنين بود ميبايد که از طريق رسانه ها از اشتبا ه ايکه دررسيدن به قدرت توسط نيروی خا
اين " حضور"او را از مسند قدرت دورننمودند از کمک بموقع نظامی شوروی با افتخار يادآوری مينمود واين کمک ،

نظاميان وفعاليت های ضد مردمی آنرا ضامن سعادت مردم ما وپيشرفت کشورميدانست چيزې نگفت  وحاضر نشد تا از 
 .مردم ما عفوه بخواهد

 
ده کرديم که اين مزدور روس چنين ننمود بلکه آخرين ضربۀ خاينانه خويشرا ازطريق هواخواهان اوکه درراس  ما مشاه

 .آن محمودبريالی برادرش قرارداشت با خنثی ساختن پالن صلح ملل متحد واردنمود که کشوررا به قهقرا سوق نمود
ن کارمل حاضر نشدند تا ازحاکميت ننگين اين همرزمان ،هواخواهان و طرفداران خط سياه ومدرسۀ ننگين کارمل چو

 ١٣٧١ ثورسال ٨شياد تاريخ وخيانت ايکه دراشغال کشورما توسط اردوی سرخ وخنثی نمودن پروګرام صلح ملل در
  .وسايرفجايع ديگرايکه مرتکب شدند انتقاد نمايند بلکه اورا بمثابۀ زعيم خردمند مردم افغانستان تبليغ مينمايند

 
حقيقت تلخ چشم پوشيد که نه تنها همرزمان وهواخواهان کارمل ازکاروايي ها وشهکاری های ضدمردمی نبايد ازين 

کارمل درس عبرت نګرفتند بلکه بسا از سياستمداران مطرح درسياست کنونی کشورهم گام به گام راه کارمل را که 
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تا کشورشان به اتکا به نيروی خارجی (( بجزسيه روزی بمردم ما ديګرچيزې درقبال نداشت تعقيب مينمايد وميخواهند 
 .که سخت رنج دهنده ميباشد وعواقب ناگواري درقبال دارد)) به آزادی واستقالل وپيشرفت دست يابند 

 
 چرا سياستمداران ما از دورۀزمامداری کارمل نياموختند، به خواست واراده مردم خويش احترام نمي گذارند وبرنيروی 

نستان تکيه نميکنندکه به اميد نيروهای خارجی دل بسته اند وهمه روزه خواهان اعزام هرچه شکست ناپذير مردم افغا
  .بيشترنظاميان خارجی ميباشد

 
درزمان کارمل که نيروهای شوروی تحت قوماندۀ واحد درکشورما لنگرانداخته بودند توانستند که صلح را درکشور 

 کشورکه برنامه ها خاص خود وسليقه های ٣٧ونی که مشتمل بر نيروهای تامين کنند که البته نتوانستند آيا نيروهای کن
مختلف را دارا ميباشن دخواهندتوانست درکشورصلح را تامين وقانونيت را تحکيم نمايند سواليست که دولتمردان کنونی 

  .دما درزمينه بانديشندويک باربه گذشته نه چندان دور وطن ما يعنی به دوره حاکميت کارمل برگردن
  

  پايان کار زمامدار طردشده

کارمل از دست مجاهدين جان سالم به در برده بود، اما از نظر سياسی ديگر زنده . ١٩٩۵برگرديم به حيرتان سال 
او فقط يک خاطره . مرد در هم شکسته ای که درحيرتان در برابرم نشسته بود، هيچ نقش و اهميت سياسی نداشت. نبود

  . ير يا زود فراموش شودتلخ بود که مقدر بود د

بزرگترين درسی که در زندگی : "موقع خداحافظی با لحنی خسته و دردآلود، از تنها حاصل عمر خود چنين ياد کرد
بايد به . گرفتم اين بود که هيچ کشوری نمی تواند به اتکای نيروی خارجی به آزادی و استقالل و پيشرفت دست يابد

  ." هر ملتی بايد روی پای خود بايستد. استقالل کشور دفاع کرداراده مردم احترام گذاشت و از 

بر پيشانی اش خورده و حاال در آستانه " مزدور و خائن"آيا اين درس برای کسی که از صحنه سياسی رانده شده، مهر 
  مرگ قرار گرفته بود، می توانست فايده ای داشته باشد؟

سال بعد همانجا . کارمل موفق شد ويزا بگيرد و به مسکو برود پس از سقوط اتحاد شوروی سرانجام ١٩٩۵در سال 
 ١٩٩٨اما هنگامی که طالبان در در سال . جسد او را به افغانستان بردند و در همان حيرتان به خاک سپردند. درگذشت

ا از زير مجاهدين بقايای جسد او ر. حيرتان را تصرف کردند، به سراغ مقبره بتونی او رفتند و آن را منفجر کردند
بدين ترتيب سياستمدار نگون بختی که هميشه از آبادی و سعادت ميهنش . خاک بيرون کشيدند و به تماشا گذاشتند

  .صحبت می کرد، و خود باعث ويرانی آن شده بود، در دل گور نيز آرامش نيافت

 


