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  : معرفی کتاب

  یکمین و ادتدرحاشیھء تجلیل از ھش

  زنده یاد ببرک کارمل زادروز

  انتکشان افغانستفقید زحم رھبر

  نبی عظیمی  

  

  شکستهشـــــــــــــملهء 
  

  )سیاست گذاری ھای مزورانھ مظلوم نمایی ھای روشنفکرانھ و(

  
 رج کتاب مستطاب وآقای نور محمد سنگر نویسندهء گران ا ،دوست واالگھرمچندی پیش    

وسط دوستی کھ از اروپا بھ ت ،"نیم نگاھی بھ ائتالف ھای تنظیمی در افغانستان"خوانندهء  پُر

ُطف محبت و با، دکابل می آم انزادگاه عزیزم کھ  را شانتازه ترین اثر فراوان ل

یمای کھ با خواندن آن بار دیگر سارزشی  کتاب با. برایم فرستادند ،نام دارد" شکستھ شملھء"

مشی مصالحھء ملی " :روشنفکرانھء عده یی کھ بھ قول مؤلف کتاب ظلوم نما ھایمزورانھء م

  . شمان خواننده پدیدار می شود، در برابر چ". . . سرگرمی شان شده است اسباب بازی و

  

در دوران شاد روان  ،افتخارمانپُررنگ پرچم حزب (روی جلد این اثر بھ رنگ سرخ   

پشتی کتاب نیز رنگ سرخ دارد با . استصفحھ  ۶٨دارای  و یافتھ  آذین )ببرک کارمل

آزاد  روزگار و ستایش آزادی ودلقکان کذاب  وشعری از پرتو نادری در مذمت یاوه سرایان 

 تنھا کمی و. پاکیزه طبع آن منقح و کاغذ کتاب مرغوب است و .اندیشی و حقیقت گویی

   .کاستی آن چند اشتباه انگشت شمار امالیی

  

کھ ھدفی جز اعضای صادق حزب دموکراتیک خلق افغانستان : "کتاب اھداء شده است بھ  

 دیروز و: نخستین عنوان این کتاب چنین است" پیروزی انسان زحمتکش ندارند بھروزی و

پس از آن افشاء نمودن ماھیت و  و) از اسکاد تا دشنھ ھای سرخ(امروز مشی مصالحھ ملی 

ضد زنده یاد  کھ بر) .خ ١٣۶۵ثور  ١۴(ند ھای کودتاچیان پروپاگ محتوای تبلیغات و

ر عمال معلوم الحال شان د و .K.G.Bکارمل توسط سازمان استخباراتی   ببرک
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نابودی  سازمان داده شد و منجر بھ سیھ روزی مردم ما ودموکراتیک خلق افغانستان  حزب

  . کشور گردید

  

 ،مقالھ نویسانی کھ کوشش دارند یسان ومانند برخی از کتاب نوالبتھ کھ نورمحمد سنگر  

او . نمی نویسد" ھوایی"آفتاب را با دو انگشت خود پنھان و حقایق تاریخی را مسخ کنند، 

عاری از ھرگونھ شایبھ اغراض  تخطئھ تاریخ و بدون تحریف و می نویسد ومستدل و مستند 

برای بر افگندن نقاب او بھ خاطر دفاع از حقیقت می نویسد و . سازمانی منافع حزبی و و

هللا کھ بھ  او مانند آن نزدیکان دروغگوی داکتر نجیب .ھای مزورانھء دروغگویان نابکار

نادرست را بر زبان  منظور عوام فریبی و گمراه ساختن مردم ھر حرف دروغ و

، سندی نمی آورند ھیچ گواه و آن تاریخ می سازند و هللا شھید می گذارند و از نجیب  داکتر

بھ ھمین خاطر بھ  وھشی استوار است وھنجار پژ ھ او می نویسد، بر پایھ وآنچ. نویسدنمی 

ایش بیشتر از بیش خامھء زیب بر وجاھت نویسنده و می شود و اثرگذار ،نشیند دل خواننده می

   .می افزاید

  

اند کھ آقای سنگر بھتر از ھمھ کس می دخواننده متوجھ می شود کھ  ،با خواندن این کتاب 

او . می روند ولی در تاریخ می مانند یند ومی آدر تقویم  وجامعھ در یان ھای سیاسی جر

معتقد بھ آرمان سیاسی خود  ،سازمان سیاسی اصول پابند بھ ومانند ھر آدم باورمند بھ اندیشھ 

لی بھ گفتھء سازمانی خویش بھ دفاع می پردازد؛ و طبیعی است کھ از منافع حزبی و است و

وفادار می ماند، نیز  تاریخ آرمان  بھ ،ھ آرمان سیاسی خودبا حرمت گذاشتن ببزرگمردی او 

 .ش جاری می شوددر نوک انگشتان بررسی قضایا وجدانش تحلیل و چندان کھ ھنگام نوشتن و

 حاضر ی سر خویش حی واالدرست مانند مؤمنی کھ ھنگام پرداختن بھ ھر کاری خداوند را ب

رای رسیدن بھ اھداف شان دست بھ دامن دروغ می زنند متنفر او از کسانی کھ ب .می پندارد

ُـستیز با حقیقت ت" :می نویسددر آخرین صفحھء شملھء شکستھ  او. است ف سر باالست کھ ــــ

ُفھمچنان کھ این ، "بھ روی خود آدم می افتد آقای  سر باال امروزه پس از نشر مقالھء ت

منتشرهء سایت آریایی ) ایی در پی داشتھ کودتقتلی ک(: مژده وحید

ً نوشتھ بود کھ افتاده است ھمان کسی تربت بر  ).خ١٣٨۶  ثور ٢۴ دوشنبھ( زنده  قتل: تلویحا

  .کارمل فقید صورت گرفتھ است بھ دستور ببرک ر اکبر خیبریاد می
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در  ،پژوھشگران کشور ما ھستند تحلیل گران و از جملھءکھ " مژده" گفتنی است کھ آقای 

تند شان افشأ کرده اند کھ قتل زنده یاد میر اکبر خیبر بھ دستور این نوشتھء مس

 وی طب بود ولطیف کھ دانشج ھای بھ نام دونفر تروریستان آن حزب  حکمتیار توسط گلبدین

او می . جوان دیگری بھ نام صمد کوچک صورت گرفتھ بود لطیف یاد می شد و بھ نام داکتر

. کشتھ شد ١٣۵٧در سال  نویسد کھ داکتر لطیف در زمان خلقی ھا از دانشگاه کابل دستگیر و

ھمچنان صمد . بدون آن کھ قاتلین او بدانند کھ وی قاتل شادروان میر اکبر خیبر بوده است

باالی یکی از قلعھ ، ر پرتاب بم دستیشدر اث ،کھ بعد ھا بھ صمد مجاھد مشھور شدکوچک 

ھای ملیشھ ھای خلقی در والیت غزنی بھ اثر انفجار ھمان بم کشتھ شد و بھ این گفتھء شاعر 

دیده باشی لکھ ھای دامن  /خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت : مھر تائید گذاشت

   قصاب را؟

  

کھ عالی جنابانی کھ تاریخ را می نویسد  محمد سنگرن خاطر است کھ آقای نور بھ ھمی

در دفتر آن  وحافظھء تاریخ مانند مغز ھای پوچ آنان نیست " فراموش کرده اند باید بدانند کھ

 امر پر تضریسدر نوشتن ، است کھ سنگر بھ ھمین دلیل ، و"سفید مشخص است سیاه و

مستدل  تند ونوشتھ ھایش را تا حد ممکن مس شتاب نمی کند، با مسؤلیت می نویسد و ،تاریخ

آری او می داند کھ ھنگامی کھ . و با آخرین دیدگاه ھای تاریخنگاری آذین می بنددمی سازد 

  !نوشتن حقیقت و بیان حقیقت و ھمین: برای تاریخ می نویسد باید بھ آرمان تاریخ بپیوندد

  

گفتھء در رابطھ بھ کتابی کھ بھ شملھء شکستھ را کھ بخوانیم متوجھ می شویم کھ این کتاب   

شکست خورده در زنده گی ھای شخصی کھ بھ بھانھ ھفتمین  توسط افراد عقده مند و" :خودش

در این کتاب بر عالوهء آن . نوشتھ شده است" سال شھادت دوکتور نجیب هللا بیرون داده اند

د، تحلیل ھای معرفی می شوکھ خواننده با سیما ھای واقعی برخی از نویسنده گان آن کتاب 

کھ درست  استوار است نیز از حوادثی می یابدشواھد کافی  انھ یی کھ بر بنیاد اسناد وواقعبین

این کھ مصالحھ ملی را  او در مورد .اتفاق افتاده است، در پیش روی چشمان نویسندهء کتاب

امروزه چگونھ چند تا  آن سود برد و بعدھا چھ کسی از نخستین بار چھ کسی عنوان کرد و

شان در برائت تیم انگشت شمار نامھ نویسان جعلی از آن بھ عنوان  وعوام فریب تاریخ 

دادند  .K.G.Bھمان کسانی کھ دست بھ دست  از. زند سخن می ،بزنگاه تاریخ استفاده می کنند

مرحلھ بھ مرحلھ  ،برضد ببرک کارمل فقیدرا  ١٣۶۵ثور  ١۴ننگین  کودتای سیاه و و

  . سازمان دھی و اجراء کردند
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  :کتابش در این رابطھ چنین می نویسد ۶٣در صفھ  سنگرنورمحمد 

  

 ،مصالحھ ملی را بھ انحراف کشانیدند ،ھمین ھا بودند کھ حزب را از درون دزدیدند"

قیمت خانوادهء خود ھا را با اسعار  فرزند و زن و ،زبانی را دامن زدند سمتی و ،ملی مسایل

ً با نمایندهء بھ اصطالح سازمان ملل کھ بعد سرمایھء بیت المال بھ خارج فرستادند و بھا و ا

 چیزی بیشتر از یک دستپاک برای صحھ گذاشتن بھ اقدامات تجاوز گرانھ امپریالیست ھا و

استعفای خود را یک سال قبل تقدیم  بستند و پیمان اروپایی نبود، -تل ھای امریکاییکار

دم را بھ آن دلخوش مر در حالی کھ از برنامھ صلح ملل متحد حرف می زدند و .داشتند

روی معاملھ گری ھا . . .  قطب الدین و ربانی و مسعود و پنھانی با گلبدین و ،ساختھ بودند

تیر دو ھدف  یک باالخره با یک توطئھ پالن شده در شمال تشنج آفریدند تا با چانھ می زدند و

 .ن بیندازندا نیز بھ گردن دیگرامسؤلیت سقوط ر خود را سالمت از کشور بکشند و: بگیرند

  ". . مرغ زیرک بھ دو دام بند می ماندفرار کنند اما ) شیر واری(خواستند شب ھنگام دزدانھ 

  

وسیلھء ھمین آقای سنگر از آغاز تا انجام کتابش از حقایقی سخن می زند کھ بھ  ،ینترتیبدب 

آن را بھ لجن  بند ھای اوپراتیفی زد و بعد با بازی ھا و مصالحھ را دزدیدند و کھ  کودتاچیانی

اکنون بھ این دور باطل  کشیدند و بھ جز شعارھای میان تھی چیزی از آن باقی نگذاشتند و

مصالحھ گفتن و دیگران را بھ کودتا محکوم  بھ جز از مصالحھ و گیر مانده اند و "مصالحھ"

   .مسخ شده است ،کردن حرف دیگری برای گفتن ندارند

  

برای دوست شجاع و خامھ پرداز توانایم  حالی کھ از فرصت استفاده کرده در

 ،پیروزی ھای بیشتری در امر باز گویی حقایق آرزو می کنم صحتمندی و ،سنگر محمد نور

  .توصیھ می کنم، ن این اثر را بھ دوستانی کھ تشنھء فھمیدن حقایق اندخواند
  من هللا التوفیق و                                                                                            
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