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 خر ُمهره را با ُدر برابر ميکنند
 

  .اندکی روشنی انداخته شود) ُدر ( و ) خر ُمهره (  مورد قبل از اينکه اصل موضوع پرداخته آيد، الزم همی نمايد تا در
نوعی ُمهرهء درشت برنگ سفيد يا آبی که بر گردن اسپ يا خر ميبندند ، و ) به فتح خا و ضم ميم ( ) : خر ُمهره  (-١  

  )١. (نوعی بوق کوچک که از صدف درست کنند
   )٢(مرواريد درشت ) بضم دال و تشديد را ( ): ُدر  ( -٢  

ميگويند عدهء انگشت شمار از جملهء يک باندک مکار و بی عار که نه روز داشتندی و نه روزگار، از سر جهل برآن 
مردک بدکار بيماری نمايند که  ببرک وی را نام ) که ای کاش هرگز از مادر نمی زادی ( شدندی تا يادی از سالگرد تولد

د ( و  ) کارغل (،         )دربار مل ( وی را به نام های بودی و کارمل تخلص همی کردی و  رفقای حزبی اش  
. به وی داده بودندی ) مستر بکوف ( مفتخر همی نمودی و مردم افغانستان هم اسم با ُمسما ئی چون )کارگرانو اجل 

دسته اين  دائم الخمر خمار را که روزگاری سر). ببرک کارمل وطن فروش ( مستر بکوف البته که اختصاری بودی از 
ء چند بيکار و زمانی هم عروسک دربار بودی  و عاقبت هم سر تعظيم به پای تجاوزگران روسی سائيدی تا به جاه و 
مقامی رسيدی و رئيسکی شدی و صدراعظمک ای و چند چيزک ديگر و کشور آزادگان را در زير سم ستوران 

  همی گذشتی و ملک دليران را سخاوتمندانه مهاجمين سرخ نمودی و در خوشخدمتی به ارباب روسی از زن و فرزند
پيشکش ارباب همی نمودی و خاکش به توبره همی کردی و هزاران هزار خيانت و جنايت و شقاوت و خباثت 

و آخراالمر با خرواری از لعن و نفرين و تف و توهين در بدترين شرايط و در انزوا کامل در حاليکه از درد ....... ديگر
يچيدی و آرزوی مرگ همی کردی ، در تنهائی مطلق به جهنم واصل گرديدی و مردهء اين مردک سرطان بخود می پ

نه خاک . نابکار و اين وطن فروش قهار و اين جنايتکار بيمار ، نه در افغانستان جای يافتی و نه هم در کشور شورا ها 
 روسی و عاقبت االمر به دريا پرتاب همی مقدس افغانستان آزاده ، جسد متعفن وی را پذيرفتی و نه هم خاک باداران

شدی تا هرگز و هرگز آرام و قراری نيابد، که آرام و قرار از سرزمين آزادگان همی برد و کشور را به بوتلی شراب 
مردهء متعفنی را که از فرط شرابخوارگی دهنش کج همی شدی و کف همی کردی و در مدح متجاوزين . همی فروخت

ياد کردن و دوباره زنده ساختن ، به منزله ماليدن چتلی بر رخسار زرد تان است ...... می کردی وسرخ روسی گلوپاره ه
هر چند در مورد حيله گری ها ی  ببرک مکار و . که نه زردی رخسار تان تواند پوشاندی و نه هم بوی گند آن پنهان

م کافی نخواهد بود تا اين چهره پليد و اين شرم سفله ء سربازار و خباثت  ها و خيانت ها و جنايات اش بنويسيم ، بازه
انسانيت و افغانيت را بهتر معرفی کنيم ، اما چه سود که گفته اند چتلی را هر قدر شور دهی ، بوی گندش بيشر و بيشتر 

ه که نه شرم داشتندی و ن) مستر بکوف ( از جانب دگر به دلقکان رسوای .باال شدی و از اين کار خيری متصور نبودی
حيا و در وطن فروشی و خيانت و جنايت سرآمد روزگار ، بايد نقل قول هائی از باداران روسی شان را پيشکش کرد که 
در مورد غالم حلقه بگوش شان ببرک خان دربار مل چه گفته اند و چه برداشتی از اين نوکر گوش بفرمان شان دارندی 

ان هنوز زنده باشدی ، اندکی بخود آمده و همان وجدان مرده ء شانرا ، تا باشد اگر زره ء از وجدان در وجود ناميمون ش
قاضی ساخته خود قضاوت فرمايندی و از بازی با کثافات دست بردارندی که بوی گند آن حتی برای خود شان هم غير 

  .قابل تحمل تواند بودی 
کارمل .ساده تر ميدانستند نظر به تره کی معامله با  ببرک کارمل را , بی در کابل -جی-مقامات مسوول کی    (( .....

بيشتر انحطاف پذير , بی -جی-تحصيالت بيشتر از تره کی داشت و اجتماعی تر بنظر ميرسيد ونظر به برداشت کی
 مريد(بی درآمده بود  و اسم رمز -جی-مانند تره کی دراستخدام سازمان جاسوسی کی١٩٥٠او هم در اواسط. مينمود 

MARID (  تره کی ادعا داشت که .بی شکايت داشتند -جی-هردو تره کی و کارمل از همديگر به کی. ه شد به وی داد
بعد ازسپری نمودن سه سال زندان و قبل از رهايی زندانيان سياسی  ١٩٥٢رهايی قبل از وقت  ببرک از زندان درسال 

.  تگاه استخباراتی حکومت درآمده است در تبانی با سازمان استخباراتی حکومت بوده است و وی در استخدام دس, ديگر 
اين ادعای تره کی را رد کرده و آنرا تبليغات جهت خدشه دار کردن کارمل و انشعاب در , اما مرکز با وجود شواهد 

تره کی را متهم به رشوه خواری نموده و ميگفت که تره کی چهار عراده , از جانب ديگر کارمل . حزب قلمداد کردند 
 دارای يک حساب بانکی شخصی  مخصوص با مقدار متنابهی پول  بوده و با امريکايی ها در تماس است موتر داشته و

  . مرکز اين اتهامات را نيز رد کرد. 
 به جاسوسانش در کابل هدايت داد  که در جريان مالقات ها ی دوام دار  و گفت وشنيد ها با ١٩٧٤بی در سال -جی- کی

بايد در نظر داشته باشند تا گفت و شنيد ها  بصورت دوستانه و بدون اخطاريه , ) نور (ی و نورمحمد تره ک)مريد(کارمل 
ها بوده و از طرف ماسکو برايشان تفهيم شود تا بدون اجازه ماسکو هيچ اقدامی نکنند که دشمنان از آن استفاده سو نمايند 
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گرو متهم نمودن يک ديگر  پرهيز نمايند و مسبب آن اخطار داده شود تا از حمله بهم دي) نور (و ) مريد(و نيز با هردو 
در افغانستان گردند ) کمونيستی (نگردند تا مخالفين از اختالفات شان استفاده نموده وسبب ازهم پاشی جنبش ديموکراسی 

) ((.....٣(   
   ياوه سرای بی نظير– ببرک کارمل  

 با برگماشتن ببرک کارمل به رهبری ١٩٧٩در سال )  بی –جی  –کی (                                    روشن است که 
با عدم اعتراف به اين خطای خود ، اميدوار )  بی – جی –کی ( رهبران . حکومت تازه افغانستان دچار اشتباه گرديده بود

ن حزبی و نظامی بودند که سطح پائين انتلکتوئل و ناتوانی سازماندهی کارمل را خواهند توانست  با فعاليتهای مستشارا
ژنرال وارينيکف فرمانده گروه عملياتی وزارت دفاع اتحاد شوروی در افغانستان  از ببرک کارمل ........جبران کنند

او همواره به پيشنهاد ها ايکه به او ميشد به دقت گوش ميداد و خيلی چيز ها را يادداشت ميکرد و : (( چنين ياد ميکند
شما طوری به من می نگريد و حتمًا فکر هم می کنيد که اين کارمل را ببينيد که پی در : ت اکثر در پايان گفتگو ها ميگف

کارمل نه مورد . واقعيت امر هم همينگونه بود .....)) پی می نويسد و می نويسد ولی بازهم  هيچ کاری نخواهد کرد
  و ياوه سرای بی ماننداو. اران ما اعتماد همکاران خود بود ، نه مورد اعتماد مردم و نه هم مورد اعتماد مستش

فروپاشی شخصيت کارمل ......بود که استادانه ميتوانست در البالی گفتار های انقالبی پنهان گرددفراکسيون باز بی همتا 
   )٤.....( با تمايل اشکار وی به مشروبات الکلی بيش از پيش تشديد می يافت

فراهم )) رامتر (( ه زمينه برای کنار زدن امين و تعويض او با يک شخص به تدريج اين طرح پديدار گشت ک    (( ......
 به ١٩٧٨به گونهء غير قانونی از چکسلواکيا به شوروی آمده و از ماه اگست )) پرچم (( در آن زمان رهبر جناح . گردد
ل  از پشتيبانی بخش معينی از با توجه به اينکه نظر به ارزيابی آگاهان ببرک کارم. در مسکو ميزيست )) پناهنده (( نام 

در واقع طوريکه بعد ها روشن گرديد ، چنين پشتيبانی وجود نداشت يا بسيار سست ( حزبيهای افغان برخوردار بود، 
او با اين پيشنهاد موافقت کرد و . به او پيشنهاد گرديدمبارزه در راستای سرنگونی رژيم امين را رهبری کند) . بود

  .......درآمد) بی -جی-کی( ت بيدرنگ زير چتر حماي
به اطالع امين رسانيد که ) سفير شوروی در کابل( رت احمد جانويچ تابعيف بنا به سفارش رهيران شوروی ، فک   ...... 

به تقاضای او مبنی بر اعزام  دو گردان برای تقويت پاسداری از رهايشگاه رياست جمهوری به پايگاه يگرام پاسخ مثبت 
با يکی از اين گردانها ببرک همراه . دسامبر به افغانستان انتقال يافتند١٤و٣اين گردانها به روزهای . داده شده است

-کی( کارمل به گونهء غير قانونی پنهانی به بگرام آمد که در ميان سربازان و افسران شوروی زير محافظت ماموران 
  )٥......)) (قرار داشت ) بی -جی

 داليل امنيتی و شايد به. ببرک در ارگ چندين دفتر داشت جای کار و مالقات های خود را دايمًا تبديل ميکرد  (( ..... 
  .ببرک بايد رويداد غم انگيز پايان کار امين را بياد ميداشت

او اندکی روسی نيز .   در دروازهء ارگ يک ياور بسيار قد بلند ببرک که رتبهء دگروالی داشت از من پذيرائی کرد 
  .ميدانست 

  . در اطاق عقب کتابخانه انتظار شما را دارد-
تره کی و ( چهار نفر کماندو های ما و عالوتًا در هر کنج دو نفر از افراد ديسانت . شت در هر طبقه محافظين وجود دا

  ).امين نيز محافظين کافی داشتند ، اما از مرگ نجات نيافتند 
نظرم به پردهء افتاد که جای استراحت را از دفتر ) ميز و چوکی (   و اينک دفتر او ، موبل عجيب ساخته شده از بلوط

ببرک دست های . به مشکوک شدن من پی برده بود) او (  و به فکرم يک کمی کش شد  ، مثل اينکه رفيق جدا ميکرد
  .لرزان خود را باال برده همينکه به سرعت به من نزديک شد آغوشش را باز نموده بآواز بلند گريست

ر از جايش تکان خورد و نظرم را پرده بار ديگ. اينرا ميگفت و ميگريست ) ... رفيق( تواريش ...  شوروی ، شوروی -
  .نيز يکبار ديگر جلو چشمم را گرفت) او ( بخود جلب کرد و رفيق 

  . رئيس دولت اين حرفها را تکرار ميکرد- تواريش– تواری - ته ، تو-ته... شوروی ، شوروی -
  :توضيح داد) او (  و رفيق 

  .او بسيار متأثر است....قندهار ... فاجعهء مزار شريف ...  او بسيار متأثر است -
را برداشت و آنرا با عجله باز )) سميرنوف ((    ببرک خود را از من دور کرد و به سرعت از روی ميز بوتل شراب 

  .کرد ، کمی به زمين و کمی باالی ميز ريخته شد ، سپس از آن سه گيالس کرستال را پر کرد
          ( -السته- ژا- په-اين کلمات گيالس ها را بدست ما دادبا گفتن .....ريش- شوروی ، شوروی  ، ته ، ته ، وا-  

  ).تشکر (  بو - سی-سپا) ...مهربانی کنيد 
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با آنکه ميدانستم شايد همه چيز از ........   گاهی اين فکر را نکرده بودم که شايد يک چنين پيشآمد شرم آور را بچشم ببينم
بطور قاطعانه و صريح گفتم تمام مسؤوليت را من خودم به ) او ( رفيق من گرفته شود، اما صد دل را يک دل کرده به 

  : عهده ميگيرم ، حرفهای مرا نقطه به نقطه بگونهء رسا برايش ترجمه کن 
من ستر جنرال ماريوف مشاور عمومی نظامی در جمهوری ديموکراتيک افغانستان ، شما ببرک کارمل را به  (( -

  . ميکنم و اصرار ميکنم که فورًا از اين کار دست برداريدصورت قاطع از شراب نوشيدن منع
  .سفيد پريده  و خاموش ماند) او (   رنگ رفيق - 
  . امر ميکنم که اين حرف را فورًا برايش بگو- 

مانند قبل خاموش است ، تو گوئی زبان خويش را خورده است ، اينجا بار ديگر حرف خود را با قاطعيت ) او (    رفيق 
  .کردمتکرار 
پرده يکبار ديگر تکان خورد ، حاال من مطمئن بودم و با خود گفتم ، اناهيتا آنجا . زير لبانش زمزمه کرد ) او (   رفيق 

  ....نشسته است
  .    چشمان ببرک درخشيدند و بجای خود هيجانی نشست

  ....شوروی...  شوروی 
  :امر کردم ) او (   به رفيق 

  . سرشته کن و حاال عاجل يک چای تلخ-   
پژااليسته ....  بو - سی-سپا:   وقتی که او بيرون شد ببرک با نظر عذر خواهی بمن نگريست و به زبان محبت آميز گفت 

  .و بعد با دستان لرزان خود به گيالس حمله کرد....سپاسی بو ... 
  ! نه- 
  .سپاسی بو .... بلی ، بلی - 

  . من سرخ گشتم 
  ! نه –ن - 

امر کردم سخنان مرا نقطه به نقطه ترجمه کند طوريکه رئيس دولت به ) او ( اندکی انتظار بازهم به رفيق پس از .........
  :من گفتم . مفهوم هر کلمه بفهمد

شما آگاهی داريد !  رفيق منشی عمومی کميته مرکزی حزب ديموکراتيک خلق افغانستان و رئيس شورای انقالبی -  
... صد ها عسکر افغان و شوروی می ميرند. کشور در اتش ميسوزد . له ور استآتش جنگ در تمام واليات کشورشع

  :حرفهای مرا ترجمه ميکندو کارمل سر شورانيده اين کلمات را تکرار ميکند) او ( رفيق 
  ....سپاسی بو.... سپاسی بو ....    شوروی، شوروی 

  :آواز بلند گفتم   و بعد مثل اينکه بر کلهء شرابی او با تبر کوبيده باشم ، با 
  ....مصروف شراب نوشی هستيد و هيچ تصميمی ! ترجمه کن....   و شما اينک دومين هفته است که 

دستانش لرزيد و . لبانش کبود شدند) او ( و رفيق .....     ببرک خيز کرد  ، پا هايش را بزمين کوبيده و فرياد کشيد
  :  التماس کرد

  ....  خواهش ميکنم - 
اگر ببرک کارمل همين امروز نوشيدن شراب را قطع نکند من به يوری اندروپوف !  نقطه برايش ترجمه کن  نقطه به- 

و ديگر اينکه ! و ديمتری اوستينوف گزارش خواهم داد و سر انجام گزارش به ليونيد برژنف  خواهد رسيد، ترجمه کن
  ....د خواهی آمدبتو ميگويم از اينجا چنان بپری که خدا ميداند در کجای زمين فرو

  ببرک همه حرفها را شنيد ، بعد خاموش ماند و دانست حرف در کجاست ، بزحمت از جا برخاست ، خوب بمن نزديک 
  .شد ، چشمانش نمناک بودند

  .بو ف سپاسی بو-سپاسی....  شوروی – شوروی - 
 و تنبل ،  احمقافراد در زندگی از. ممن و ببرک برای خدا حافظی همديگر را در آغوش کشيديم و من خارج شد ........ 
  )٦.....)) (.تمام اين صفات در وجود يکنفر تجمع کرده بودو اينجا . خوشم نمی امد شرابی

  اگر اين سلسله گرفته آيد کتاب ها گردد که نه ما را مجال نوشتن و نه خواننده عزيز را حوصله خواندن و نه هم ببرک 
تمام صفات ببرک ) سترجنرال الکساندر ماريوف ( ور ارشد نظامی روس در افغانستان مشا.را ارزش بيش از اينها باشد 

و چون رفقای زيردار گريختگی ببرک را ))احمق ، تنبل ، شرابی و چاپلوس : ((  کارمل را در چند چيز خالصه کرده 
را باکی نبودی و اين سلسله تا آرزو باشدی تا بيشتر به زندگی شخصی و حزبی رهبر دائم الخمر شان پرداخته آيد ، ما 

  .خون در رگ ما بودی همچنان ادامه داشته و گفته خواهد آمدی 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به
 maqalat@afghan-german.de 

لطف فرموده و خر ُمهره را با ُدر برابر نکنيد و بدانيد که همگان ميدانندی که )! مستر بکوف ( تفاله خواران !    جنابان
آويزهء در گردن خر نبودی که خر مسکين را خر ُمهرهء شما صرف يک خر ُمهره بودی و خر ُمهره ماندی و جز 

البته اگر خر ُمهره شما را در . توهينی بودی طاقت فرسا ، چه خر حيوانی بودی بار بردار و به ز آدميان مردم آزار 
  .جملهء مردميان حساب توان کردی ، که ما را عجب آيد

  
  ))بس است اگر در خانه کس است ، يک حرف ((                              

______________________________________________________________________  
  فرهنگ فارسی عميد: ٢ و  ١ 
 اسناد محرمانه از آرشيف ميتروخين -نوشته کريستوفر اندريو و واسيلی ميتروخين) جهان در راه ما ميرفت (  کتاب -٣ 

    ٣٨٩-٣٨٧ صفحات –بخش افغانستان . ده شدکه به غرب پناهن) بی-جی-کی( جاسوس کهنه کار 
 ترجمه عزيز آريانفر  –گوموف  قومندان عمومی قوای روسی در افغانستان .  نوشته ء ب –ارتش سرخ در افغانستان -٤

  ١٥٣-١٥٢صفحات 
  ١٣٥-١٣٤ صفحات - ترجمه عزيز آريانفر– نوشتهء الکساندر لياخفسکی – توفان در افغانستان -٥
  ١١٩-١١٥ صفحات –صفا .  ترجمه ع– نويسنده سترجنرال الکساندر ماريوف –ن چه ميگذشت  در افغانستا-٦
  


