
 

 

 دسامبر

  تاریخدر آیینهء 

 
  وطن دانای ای رھبر فرزانھ و

  فردای وطن  تو امید اندیشھء

  زمان یاد تو گرامیست بھ پھنای

  وطن توانای خلق در حافظھء

  

 راه آزادیو مبارزان  قھرماناننقش . تاریخ بشریت مشحون از مبارزات و قھرمانی ھاست

 وماندگاران تاریخ . گردیده است ثبتجھان  خواهآزادی  مترقی ودر صدر تاریخ جنبشھای 

، سیمکتب ھای سیا جنبش ھای فکری و رھبریت با ایجاد و پیشوایان جنبش ھای ترقی خواه

ده تو وراشتھ فبرا پرچم مبارزه را علیھ جباران و ستمگران، زحمتکشان جھان بدفاع از

  . سو داده اند بخاطر رسیدن بھ حقوق و آزادی ھایشان سمت وھای عظیم مردم را 



 

 

سالگرد ھا و سالروز از  گرامیداشت. یاد آنھا گرامیست ونام آنھا جاویدان  بدین مناسبت

در حیات سیاسی و اجتماعی  رویداد ھای عظیم تاریخی بیانگر، ھای مھم ملی وبین المللی

ً جوامع بشری بوده است. خا خاطرات  یاد آور ما تاریخ معاصر کشورماه دسامبر در  صتا

  . جھان میباشد منطقھ و، فراموش ناشدنی حوادث سده بیستم در میھن ما

 شخصیت شناختھ شده ملی و دو ر ما یاد آور وفاتتاریخ معاصر کشو در ماه دسامبر

 ردسامبر ماه غمبا. میھن ما بوده است در جنبش ترقی خواھانھ فقدان رھبریت المللی و  بین

) ١٩٩۶دسامبر (ماه عدالت پسند میباشد.  و مترقی، ن آزادی خواهابرای مبارز غم انگیز و

  ،زمان وداع با زنده یاد رفیق ببرک کارمل رھبر فرزانھ حزب دموکراتیک خلق افغانستان

شور تاریخ معاصر ک ھفرھیخت شخصیت بزرگ و اینسالروز وفات ھفدھمین  بدین مناسبت

  . مان را گرامی میداریم

ولی  .عاجز استاز نوشتن این قلم ، فقید کھ در رابطھ بھ شخصیت بزرگ آن ببرک کارمل

 ال شخصیت گرامی آن در و خصایل عالی این ابر مرد تاریخ وصف ذاتی وباید گفت کھ 

آرزوھا و اندیشھ ھای واالیش بر سکوی سپیده دم زمان و افقھای تابناک  تفکر و بالی

یخ را (تار زنده یاد ببرک کارمل بھ این مناسبت. آرمانھای واالی مردم افغانستان قرار دارد

 جوانی و بھترین ایامدر . زنده یاد ببرک کارمل ھمنظرش) می خواندھمسفرش وخورشید 

 .ه بودسرنوشت عمر گرانبھای خود را با سر نوشت مردم افغانستان گره زد، جوانینو 

خود را وقف مبارزه بخاطر نجات مردم از رنجھای  زندگی بارزنده یاد کارمل فقید بھار پر 

ایثار گری شجاعانھ رزمید  قبول ھر گونھ قربانی ودرین راه با  وه بود بیکران شان نمود

ول اص، شخصیت واالی ببرک کارمل از عشق وطنپرستی. پیروز مندانھ بھ پیش رفت و

 شجاعت و، توانایی فکری، مندیخرد چنانچھ اندیشھ و. مایھ میگرفت اخالق مترقی و

یگر د شبینی وپی، فصاحت بیان مناعت کالم و جسارت و، ایمانداری صداقت و، توانمندی

واالی  انقالبی بیانگر شخصیت کار دانی این انترناسیونالیست پرشور و لیاقت و، اندیشی

 شخصیت زنده. پیشوای جنبش روشنفکری در کشور ما بود و ح.د.خ.ا.او در مقام رھبری 

تاسری ا جنبش سرپوھنتون کابل گرفتھ ت دانشگاھی یاد ببرک کارمل از پیشوایی جنبش

 زهتاریخ مبار رانان وقت درداخل زندان حکم مبارزه در ایستادگی و، کشور روشنفکری در



 

 

 کمپاین انتخاباتی و کارمل درزنده یاد ببرک . ترقی خواھانھ کشور ما ثبت گردیده است

محوری  نقش اساسی و ح.د.خ.ا.در تاسیس  و مبارزات پارلمانی دوره ھفتم شورای ملی و

در قلوب  ه یاد ببرک کارمل ھمچون درخت ریشھ دارداشتند. اندیشھ ھا و آموزه ھای زند

جا داشتھ و الھامبخش آرزو ھا و آرمانھای واالی مردم کشور زحمتکشان ترقی خواه 

د آن استخوان خو و پوست ستمدیده افغانستان میباشد کھ ترقی خواھان کشور با گوشت و

  . خواھد بوداه آیندهء شان مشعل ر درک نموده ورا 

، یتخالق پیگیری و، مبارزه اصولی، ببرک کارمل ملھم از عشق بوطنشخصیت سیاسی 

، واقعبینی، تحرک وفاداری وسعت نظر، ثبات کاری، پذیریخستگی نا خردمندی و

، رو تنیف تقوا و، تواضع و خود گذری. بودانقالبی  اندیشھ ترقیخواھانھ و جھانبینی علمی و

 ،ترقی خواھانھ ع گیری جانبدارانھ وموض، مھربانی رحم و، محبت با خلقھا مھر و دوستی و

اعضای حزب را بھ  کارمل فقید رفقا و. از خصایل اجتماعی زنده یاد ببرک کارمل بود

کارمل . رھنمایی می نمود فرھنگ انقالبی معاصر ھدایت و مترقی و، علمی مطالعھ آثار

 ان وبھ بزرگ، بدھید برای مردم یاد از مردم بیاموزید و، فقید میگفت (در میان مردم بروید

کارمل  ) رفیق ببرکخدمت مستضعفان قرار داشتھ باشیدھمیشھ در  موسفیدان احترام کنید و

  . فقید از رھبران ماندگار تاریخ کشور ماست

بی عدالتی در پیشا پیش مبارزین وطنپرست  ظلم و کارمل فقید در راه نجات مردم از فقر و

تھ افراش ترقی خواھان کشور را بدوش کشیده و پرچم افتخار زحمتکشان و قرار داشت و

 می کوبید. زنده یاد ببرک دشمنان افغانستان را ھمواره طلسم شکست ناپذیر. نگھمیداشت

آموزه ھای ببرک کارمل ھمچون . وحدت حزبی بود کارمل سمبول واقعی وحدت ملی و

او بمثابھ ترجمان  .دامان دور دست کشور راه می گشود ویھ ھا اپتابش خورشید در دل کوھ

صدای مردم را از طریق تربیون پارلمان بگوش ، خواستھ ھای بر حق مردم افغانستان

. صدای حق خواھانھ ببرک کارمل در سطح جھان طنین می افگند جھانیان می رسانید و

آرمان ھای واالی خلق  مبارزات پارلمانی ببرک کارمل در واقع بازتاب دھنده آرزو ھا و

  . می آورد منطقھ را بھ لرزه در تجاع داخلی وانستان بود کھ ارستمدیده افغ



 

 

 یکپارچگی توصیھ می نمود و وحدت حزبی وبھ زنده یاد ببرک کارمل اعضای حزب را 

وحدت ، وحدت ملی. ضامن پیروزی میدانست حزبی را بمثابھ مردمک چشم وحفظ وحدت 

قید کارمل ف. میباشد ح.د.خ.ا. تحکیم آن از وصایای کارمل فقید این رھبر فرزانھ حزبی و

از ھر  سمتی و تمایالت قومی و و، قبیلھ گرایی، امراض کوتھ نظری حزب را از گزند و

بر علیھ  میداشت و نزه نگھم نوع آلودگی ھای مشخصھ جامعھ مریض فیودالی پاک و

زنده یاد ببرک کارمل . شقاق درون حزبی مبارزه سرسختانھ می نمود عوامل نفاق و

 خطرات بعدی او را در درون حزب بیش از دیگران درک میکرد و وموجودیت امین 

مورد ھمواره امین را  حفیظ هللا و گزند امین برحذر میداشت.رھبری حزبی را ھمواره از 

میل حب را بر حزب تاز ھمان قبل از رویداد ثور انشعا امین حفیظ هللا. سرزنش قرار میداد

بخاطر با تالش  حادثھ کشانیده و بھ نیز پای حزب را ١٣۵٧ در رویداد ثور کرده بود و

د اصرار می ورزیدند ولی ومتمرکز ساختن قدرت بدست خود بھ کشتن سردار محمد داو

دیگر رھبران حزبی را بھ  کی و هدر ھمان روز اول رویداد ثور کارمل فقید نور محمد تر

خاندانش اصرار می  د ووبھ زنده ماندن محمد داو عواقب نا گوار آن متوجھ میساختند و

  . ورزیدند

فصل سوم کتاب  ٩۴صفحھ  دستگیر پنجشیری عضو ھیات رھبری حزب در درین رابطھ

زوال خود می نویسد (رھبری سیاسی قیام ثور در یکی از اتاق ھای منزل اول  ظھور و

ادر ق د کھ قبال تقاضای مالقات را با اسلم وطنجار ووتعمیر رادیو افغانستان کار میکرد داو

بنا بھ ھوشدار دادن من یعنی پنجشیری از عواقب خطرناک مالقات  خان دگروال داده بود

 موصوف در صفحھ د منصرف شدند).وکی از مالقات با داو  هآنھا بنا بھ دستور تر، دوبا داو

 دارسربرخورد مسالمت آمیز با  سرکوب خونین یا مسئلھ( ھمین کتاب خود می نویسد ٩۵

ل مببرک کار کی و هر محمد ترنو. گفتگوی رھبری قیام قرار گرفت مطرح بحث ود وداو

سرکوب خونین یا مسالمت آمیز  مسئلھمتضاد با  و بر خورد جدا گانھ ودر ھمان آغاز قیام د

 خاندانش د ووببرک کارمل طرفدار برخورد انعطاف با سردار داو. د داشتندوبا سردار داو

ب او اصرار میکرد کھ باید سردار محمد داود کشتھ نشود وزنده بدست آید) جنا. بود

 د ووپنجشیری برعالوه می نویسد کھ (کارمل معتقد بود کھ ھرگاه با سردار محمد داو



 

 

 دموکراتیک اوال ماھیت ھومانستی و قانونی برخورد شود خاندانش بشیوه مسالمت آمیز و

  . انقالب آشکار میگردد

  . ملی ودینی مردم احترام میشود، ثانیا سنن اخالقی

  . مپریالیزم افشا میگردداارتجاع منطقھ و پیوند ھای او با  ثالثا اسرار و

  توده ھای مردم جھان بر خوردارخواھد بود) رابعا انقالب از پشتیبانی بین المللی و

کی گفت دا فرعون   همحترم پنجشیری در ادامھ می نویسد (اما سلیمان الیق در پاسخ تر

ماعی را اجتکی گفتم نباید اصول مبارزه   هدر پاسخ بھ تریعنی پنجشیری  من و، ووژل شی

  د غلبھ یافت)وخوار شمرد خالصھ اینکھ برخورد قاطع با مقامات بلند پایھ داو

از گفتھ ھای فوق چنین نتیجھ گیری میتوان کرد کھ حقانیت تاریخ بھ دور اندیشی ھای 

  . خردمندانھ زنده یاد ببرک کارمل صحھ میگذارد

ور ظھ دولت نو ر حزب وصب قدرت کودتای دیگری را بامین کھ بخاطر غ اما حفیظ هللا و

 ھای نخست پس از رویداد ثور بوقوع پیوسته تحمیل کرده بود در نتیجھ این کودتا کھ در ما

متباقی کادر ھای  گردیدند و مجبوربھ ترک وطن  ح.د.خ.ا.رھبران حزبی جناح پرچم 

 گروه و بھ آن بسنده نکردند بلکھ مبارزان ھر جناح پرچم حزب را بھ زندان انداختند و

دان نبھ ز جرم عقاید مختلف شان یا ال اقل با آنھا نبود را بھ ھ مخالف آنھا بود وسازمانی ک

کی رھبر حزب در دستان خود   همحمد تر امین کھ قدرت را در زیر نظر نور. انداختند

شب علیھ حکومت خلقی قرار گیرد در  کسی کھ در تاریکی ھ بود میگفت ھرمتمرکز ساخت

  . نابود خواھد شدشب  ھمان تاریکی

 مردم افغانستان بود کھ امین برعلیھ حزب دولت و در نتیجھ این گونھ خیانت ھای تاریخی

نظامی  و کردندمیبدبختی راه ھای دیگری را جستجو  مردم بخاطر نجات شان از مرگ و

گران پاکستانی کھ در انتظار چنین روزی بودند وضع رقت بار پیش آمده را بھ نفع خود 

ان از گر مداخلھ. راتیک افغانستان پرداختنددموک قانونی و دانستھ بھ دسایس علیھ دولت

بھ دین اسالم زمین کشوری کھ در گذشتھ ھای نچندان دور توسط شاھان مقتدر خراسان 

مشغول توطیھ ، زیر نام کمک بھ اسالماسالم نامیدند  خود را ناجی، مشرف گردیده بودند

 دولت نور محمد از طرفی ھم ند.دولت دموکراتیک افغانستان گردید و علیھ نظامچینی 



 

 

از اتحاد ، روانش را می آزرد مداخلھ خارجی روح و خطر شورش داخلی وکی کھ   هتر

شوروی وقت طلب کمک ھای نظامی نمود کھ دیری نگذشت امین بار دیگر دست از آستین 

گناه کشتھ شده  وکشت را  د.خ.ا.کی رھبر اول حزب   هنور محمد تر قدرت بیرون کرد و

حزب را بار بھ این ترتیب  و. کی انداخت هبدوش دولت ترمندی خود را  قدرت گان زمان

 بار دیگر بھانھء مھمیروی در افغانستان شو با آمدن قوای دیگر دچار مخمصھ ساخت.

ز کھ در اوایل ارا  تعداد عظیمی از مردم افغانستان نظامیگران پاکستانی داده شد و بدست

  بودند برعلیھ قیام کشانیدند. هقیام ثور با دستھ ھای گل استقبال کرد

با آمدن ببرک کارمل در داخل کشور نخستین اقدامات زنده یاد ببرک کارمل رھایی و اما 

بود کھ با مراسم کشتھ شدگان  شھدا ودلجویی از باز ماندگان  عفو عمومی و زندانیان و

  . بجا آورده شدتکایا  و فاتحھ خوانی در مساجد متبرکھ

 .فقید مطرح ساختن عودت قطعات نظامی اتحاد شوروی وقت بوددومین کار ببرک کارمل 

ما قطع گردد  در خاک شورک از بیرونتجاوز  کارمل فقید میگفت ھر زمانی کھ جنگ و

 و شورکاستقالل  تمامیت ارضی و، دفاع مستقالنھ از خاک مقدس افغانستانما حاضریم با 

ک کارمل با ارایھ تیزس ھای ھمچنان زنده یاد ببر. حاکمیت ملی خود بھ پای خود بایستیم

 الیھ ھای اجتماعی و اقشار و مشارکت مردم و دولت بر پایھ ھای وسیع و دھگانھ و

د تطبیق نمودر عمل  سیاسی مشی مصالحھ ملی را برای نخستین بار مطرح و اقتصادی و

  . لرزه در آورد اصولی پشت دشمنان افغانستان را بھ کھ اجرای این سیاست درست و

المللی از دستاورد ھای سیاسی  نجام مذاکرات برای صلح در سطح بینااقدامات مھم و 

بلند بردن فرھنگ دوستی خلقھای افغانستان اعم از . دولت در زمان ببرک کارمل فقید بود

 محلی تقویت زبان ھای ملی و دانش و گسترش علم و، ملیت ھای ساکن در کشور اقوام و

گذشتھ از آن در سطوح رھبری حزبی  وشرکت دادن نماینده گان اقوام در مشاغل دولتی 

جتماعی ا تشکل ھای فرھنگی و. دولتی کھ در تاریخ افغانستان سابقھ نداشت انجام پذیرفت و

 خدماتھا اسکان دادن کوچی ، آزادی قانونی زنان، مطبوعات قلم و، آزادی بیان، انتفاعی و

دشمنان اقتصادی کھ چشم  طرح ھای عمرانی و تکایا و گسترش اعمار مساجد و دینی و

دست گرفتھ میشد و در عرصھ بین المللی  روی تمام نقاط درافغانستان را خیره میکرد 



 

 

ک افغانستان را بمثابھ ی، اجراات شان ھای جھان اقدامات و لقخدوستی با  مبتنی بر پالیسی

توجھ جھانیان را  دموکراتیک در سطح جھان معرفی نموده و کشور صلحدوست انقالبی و

ھمچنان سیاست خارجی . بلوچ معطوف میداشت ھای برادر پشتون وملیت بھ داعیھ برحق 

 ع از حقوق ودفا، جھانی طرفدار صلح مثبت و ھمچون سیاست بیطرفی فعال و کشور

 در صدر وظایف تامین ثبات در کشور آمیز برای ختم جنگ و صلح سیاست آزادی ملتھا و

  . دولت قرار داشت

. مردمش زندگانی خود را وقف نموددر راه  مش می تپید وببرک کارمل بخاطر مردقلب 

اندیشھ ھای واالی  در وجود آموزه ھا و بنا بر آن او را گفتھ میتوان کھ ھنوز زنده ھست و

ھای واالی زنده یاد ببرک ھ اندیش . آموزه ھا وماندگار خواھد بود ھمیشھ زنده واش انسانی 

  . وطن ما میباشدداد خواھان  کارمل مشعل راه ترقی خواھان و

تجاوز بھ  فغانستان در مقطع حساس زمانی خود قرار دارد اگر دیروز دسایس واکنون ا

دموکراتیک مردم افغانستان  و از خاک پاکستان بر علیھ نظام مردمیبھانھ ھای دینی 

یز ن ح.د.خ.افروپاشی صورت میگرفت ولی دیده میشود کھ دوام اینگونھ مداخالت پس از 

بخصوص پاکستانی ھا از  مداخالت از سوی خارج واز دوام . کماکان ادامھ دارد بطور

اصال اران خرابک تروریستان و تبانی با آنھا در ھ نظامی گران پاکستانی وقبل معلوم است ک

ف رویکار میشود طرکھ در افغانستان  انستان دارند چنانچھ با ھر نظامیدشمنی با مردم افغ

ھید ش ببرک کارمل و د روان. شادشمنی قوت ھای خرابکار از خاک پاکستان قرار میگیرد

ر ھمسایگی د مرفھ آرام و، یک افغانستان با ثباتآنان نمیخواھند  ند کھمیگفت داکتر نجیب هللا

 ردیگ آموزه ھای شاد روان ببرک کارمل و بر حقانیت شان وجود داشتھ باشد حاال تاریخ

ت غانستان اسدشوار بر مردم اف در چنین شرایط. را بھ اثبات میرساند رھروان این اندیشھ

 سرنوشت حال و، ساز با تصامیم سر نوشت وتوجھ کامل بر اوضاع جاری  کھ با دقت و

بھ باور اینجانب رسالت عظیم نیرو ھای ترقی خواه کشور . آینده کشور را رقم زنند

ت میاین مبربھ قرار دارند بیش از پیش کھ تشکلی  با ھر اسم و ح.د.خ.ا.بخصوص اعضای 

با سایر نیروھا ی ترقی خواه  کھ چگونھ وحدت حزبی را تحکیم بخشیده و ورود کامل دارند

 بھ اتحاد وایتالف ھای سیاسی داد خواھانھ  فراگیر و وطنپرست در یک جبھھ وسیع و



 

 

وطن  بخاطر نجات و طریق وحدت ملی را تحکیم بخشیده ازین و ھمبستگی فکری نایل آیند

یقانھ فصفوف ر، گران پاکستانیمداخالت بیگانگان بخصوص نظامی  از ھر گونھ تجاوز و

معامالت در  چالش ھای خطر ناک و فشرده تر ساختھ تا در برابر مردمی خویش را و

جنگ  احتمالی روز افزون خطرات بوم و و این مرزداشتھ ھای  وبود  ھست و رابطھ بھ

  . زمان دیگر عمال متحد گردیم بیش از ھر وقت و

بود رھبر  گرامیداشت از یاد وحال کھ موضوع ، ھمسو رفقای عزیز دوستان ھمراه و

گرامیداشت از بزرگان تاریخ کھ ھست باید گفت زنده یاد ببرک کارمل  ح.د.خ.ا. زانھرف

تحکیم وحدت . است ویاندیشھ ھای  نظریات و، یحدادن نصا مالک عمل قرار، کشور ما

است بخاطر نجات  سیاسی وطنپرستانھوان ترقی و اتحاد ھمراه شدن با کار. تحزبی اس

ھان انارسایی ھاییست کھ صفوف ترقی خو با ضعف ھا ومبارزه . وطن از بدبختی

 ک قدم باالی تحکیم صفوف حزبی وحدت حزبی و . باید گفترا تضعیف میکندوطنپرستان 

بخاطر خدمت کردن بھ  خواھانھھمبستگی ھای ترقی  تر از آن رفتن بھ سوی ایتالف ھا و

  . یشودھم ضروری دانستھ م بلکھ ھم مھم و پشتیبانی است تایید و قابل نتنھا افغانستانمردم 

ی ھمراھ ،تحکیم وحدت ملی، البتھ وصایای ھمیشگی رفیق کارمل فقید تقویت وحدت حزبی

یق بر آن رفبنا . زدیکی با ھموندان خیر اندیش بودن، رفقا غمشریکی با مردم و، ھمسویی

در قلوب وطنپرستان واقعی  کارمل فقید نمرده است او در وجود اندیشھ ھا و آموزه ھایش و

  . برابر با تاریخ عمر خواھد کرد، زنده خواھد بود ھمچون خورشید، انستانمردم افغ

  . یادشان گرامی وروان شان شاد

  رستن زطلسم شب سحر میخواھد 

  قلھ بال و پر میخواھد   واز بھپر

  بسوی پیروزی ھا  سفر راه در

  میخواھد   دگر بار ترا تاریخ

   کیل کوچیعبدالو


