
 

 

   علی رستمی

  شه عدالت خواهانه به خاموشی رفتاندی با ببرک کارمل

  

 و دموکراتیکملی ، عدالت خواھی، زادیخواھیآمستحکم با جنبش  میق ونام ببرک کارمل پیوند ع

  دارد. ما افغانستانکشور 

 تعدال تحقق برای انقالبی از عنفوان جوانی پرشورشجاع  دلیر و مبارزببرک کارمل بمثابھ شخصیت 

، است تاریخ کشور ما ثبت در بدادیتاس حکومتھای خودکامھ اجتماعی علیھ ناھنجاری ھای و مساوات

 ان دلیرھمرزم زمان برای کنش گربمانند انسان  گرانبھا ترین ارثیھ ای کھ شاد روان ببرک کارمل

 میھن پرستانھانقالبی تشین آ پرشور و و سخنانانقالبی  و روشھمانا خصلت ، است خود باقی گذاشتھ

تظاھرات خیابانی کھ در رأس در  تیک خلق افغانستانحزب دموکرا از حاکمیت بعد و از حاکمیتپیش 

 شاھی محمد ظاھر تدول و سیزدهدوازده  ی دورهادر شور و ھمچنان دیھ محصلین دانشگاه کابلاتحا

و ھمچنان بعد از قیام ھفت ثور کھ بھ حیث  کھ بھ حیث نماینده شھروندان کابل انتخاب شده بود

  میباشد.، ایفای وظیفھ مینمود و دولتیحزبی  مسئوول

پرشور انقالبی برای تحقق  و مبارزدموکرات ، ملی پسند، ببرک کارمل شخصیت نستوهزنده یاد 

را مطرح می  سرچشمھ ھای تاریخی واقعیت ھای موجود زمان خود ھمواره او عدالت اجتماعی بود.

 و را یک فرد پویا ینده بود. بھ ھمین سبب است کھ اوآسیر تکامل  عین حال متوجھ راستا و در رد وک

  سیاسی زمان نامید. گر کنش

، مظالم اجتماعی عدالتی و و بیبرای رھایی زحمتکشان کشور از پنجھ فقر  زنده یاد ببرک کارمل:

بدیل  و مدافعموجود خواھان  از حالتبیرون رفت  و برایینده کشور داشت آتصوری خوشبینانھ از 

، رزوی دیرینھ مردم را تشکیل میدادآکھ می کوشید تا طرحی مشخص  رد.کن ارایھ میآخاصی برای 

  .تحقق بخشد

 این فداکھ  بود واالی زحمتکشان کشور آرمانھایبرای ، مبارز خستگی ناپذیر شخصیت ببرک کارمل:

الی  زمانی و مجالبدون وقفھ ، ملی ما بھ ارث برده بود ی فرھنگ پر غنایاز حافظھ تاریخ کاری را

  خرین روزھای حیات خود ادامھ داد.آ



 

 

و انقالبی طبقھ کارگر  یژلوئواید ومبارزه را از اندیشھ  موزشآببرک کارمل: شخصیت فرھیختھ کھ 

 فرا رزمیدند ی عدالت اجتماعی میبرا در جھان و مترقی ملی، دموکرات و جنبشھایزحمتکشان  ھمھ

و ، پیش رفت زه با ژرف نگری بھبا فرھنگ عالی مبار و، داد آموزش و آموختنرا آ، بود گرفتھ

درک ، پیشرو انسانیانقالبی مجھز ساخت. تعلقش بھ اندیشھ  این راه پیش گام و در را نخبھ گان سایر

رفقای ھمرزم  پیوند خود و د واعتقا از .ن درد ھا بودآواقعی  و درمانھایھ جامع از دردھایوی 

در نداشت کھ  ایپروندک ن اآاز ، بناک عدالت اجتماعی مباھات میکردبھ اندیشھ انقالبی تا خویش

نرا آ و اعالم دارد هت بھ این راتمام شیفتگی خود را نسب، با استواری و ارتجاعکران استعمار برابر نو

  .اعمال حیاتی خویش می شمرد کلیھگیزه ای مھمترین محرک ان

 را از تاریخ مبارزهء یکدموکرات خواھانھ وزدیآه و سبک مبارزه بود: را دببرک کارمل ملی پسن

وطن جانھای خویش را  یحاکمیت ارض کھ برای استقالل و ما کشورانسانھای قھرمان  ءنھازدیخواھآ

بش مترقی جن استقالل طلبانھ و ھ مبارزهاین عرص رک درتح . یگانھ وسیلھ وموختآنثار نموده بودند 

ن آبرای  د قرار داده وی خونرا سر مشق ایدالھای انقالبآکھ  ؛کشور بود یا تجدد خواھان و مشروطھ

  نھا جاویدان است.آنام وی ھمیشھ در پھلوی  و مبارزه کرد

ھور مردم برای اداره جم زادی وآببرک کارمل انسان دموکرات انقالبی پر شور بود: در راه  زنده یاد

زحمتکشان اعم از پیشھ  ھمھ ملی و مشترک از تمام نیروھای مترقی و جبھھ نظام دولتی خواستار

 و تحولمتشبثین خصوصی روحانیون وطن پرست  داران ملی و ھکارگران سرمای، دھقانان، وران

  وفادار ماند. نآ بھ خود گی زنده لحظھ ھای خرینآتا ، بوداه خو و تجددطلب 

نقش نزدیکان ھمرزم ببرک کارمل در مقالھ بنام " از بھ گان وخکھ دستگیر پنجشیری یکی از ن طوری

بھ ھنگام نشر . . . " ببرک کارمل در ایجاد جمعیت دموکراتیک خلق افغانستان" چنین فرموده اند:

سازمان می  ستان منشی عمومی ھدفی را کھ در برابر نھضت ومرام جمعیت دموکراتیک خلق افغان

دولت دموکراسی خلقی بھ حیث ھدف استراتیژک بدون ذکر ایجاد جبھھء متحد  "استقرار نھاد

 حکومت دموکراسی ملی ودموکراتیک از نیروھای سیاسی بوده است ـ ولی از سوی ببرک کارمل "

بق تحلیل دموکراتیک ط بھھ متحد ملی وشعار ج پیش کشیدن داری وھ غیر سرمای تعقیب راه رشد

گو ھای طوالنی در و  فتگ این طرح پس از مباحثات و "مطرح گردید و علمی شرایط کشور

  در جریده خلق نشر شد." جمعیت دموکراتیک خلق" مورد تصویب نھایی قرار گرفت و" مرامنامھ

 و پیشنھادنظر ، بی نظیر کالم و بالغتببرک کارمل در تمام عرصھ ھای مبارزه خویش با فصاحت 

انسان فرا قومی فرا  و نمودمیرافات مبارزه حنوع ان علیھ ھر و ردکرح میرا مط دوخ و انتقادھای



 

 

برای تحکیم وحدت  و عدالت میدانست جنبش جھانی صلح ورمانھای آخود را وابستھ بھ ، ملیتی بود

ی گپارچبرای یکبی ھراس  ورزید و قبایل کشور از ھیچ نوع فداکاری دریغ نمی ی اقوام وگیکپارچ

 مادهآاین عرصھ  درن لحظھ آ رد و ھرکتالش می تپ ون آتحکیم پایھ ھای سازمانی  صفوف حزب و

  .خویش بودمعنوی  مادی و قربانی منافع نوع ھر

 دولتی قاطعانھ با مقررات حزبی و دفاع از اصول مرامی و ببرک کارمل برای تحکیم و زنده یاد

از پیروزی  کرد. چنانکھ بعدن دریغ نمیآ تامینفداکاری برای  ھر نوعاز  و رزمید روحیھ انقالبی می

دولتی  انحرافات رھبری از اصول مرامی حزبی و گیری سالم خود علیھ بر موضع بنا قیام ھفت ثور

توسط رھبری حاکم وقت از کشور بھ خارج تبعید ، منافع توده ھای کشور بود کھ بر ضد حاکمیت و

  .گردید

 از و جامعتصور شفاف  و دولتدر راس حزب ، ھبریخرین سالھای رآکارمل در  زنده یاد ببرک

ش حزب دموکراتیک قن نآ نوع فیصلھ یک جانبھ کھ در ھراو میگفت کھ " ؛ردکارایھ می ینده کشورآ

از روند تشکیل  نرا منزویآ و نباشدبرجستھ ، ینده افغانستان با مخالفینآدر ایجاد دولت خلق افغانستان 

مد. چنان حالت آخواھد وجود  بھمنطقھ  عھ بزرگی در کشور وفاج، قرار دھند یندهآ ساختار دولتی

بھ  کوچھ در کشور خانھ جنگی دامنگیر وطن ما خواھد شد کھ تا سالھای طوالنی از بین نخواھد رفت.

خون در کشور روان خواھد  ھای جوی ھمد کھ در نتیجآ دوجود خواھ بھ و شھرھات محال، کوچھ

تابحال کھ ، ھا بطور عینی تحقق پذیرفتی شبینیھ پن ھمآکھ  ھستیم " چنانچھ امروز ما شاھدشد.

با سھم گیری فعال عساکر امریکایی موفق بھ  و "ناتو" نظامی کشور ھای غربی ترین نیرویرگبز

با بھانھ ھای مختلفی ، این نیروھا بالخصوص ایاالت متحده امریکا اند. صلح سر تاسری نھ شده

 خود موجودیت جاد پایگاه ھای نظامی ضرورتیا ک خویش بانزدی تا برای اھداف دور و، دنمیکوش

  د. توجیھ نمایبطور دایمی در افغانستان  را

بھ  شادروان ببرک کارمل (حزب وطن) اناز سقوط حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانست بعد

"اعضای حزب دموکراتیک خلق  کھ:کھ بھ عیادت اش میرفتند توصیھ میکردند  رفقای ھمرزم خویش

حزب خویش را فعال سازید این  را بسیج و ت بکوشید تا دوباره خودماس کشور ملیافغانستان سرمایھ 

  شماست." و انقالبیاین وظیفھ وطنی ، امانت تاریخی را بھ نسل فردای کشور تسلیم کنید

بر شالوده  است تا ضرورت زب وطن)حبرای ھمھ اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان (

رمانھای واالی انسان آمتحد بھ  مثابھ افراد وابستھ و بھھم  بانصایح رھبران خردمند خویش  تجارب و

 مسؤولیتاین  ملی چپ متشکل و دموکرات و "جبھھ واحد" یا بخاطر یک سازمان واحد وزحمتکش 



 

 

نوع عمال تخریب  یم. علیھ ھرینما ءافردای کشور ایف امروزی و قبال نسل را در میھن پرستی عظیم

 و یست"ئو"سیغانی ما بھ مشھور یامیرانند حسن نیروھای ملی وطن پرست بم دشمنان میھن و کننده

را کھ بر پیکر وحدت ملی  نھاآرانھ گ توطئھ ھای جنایات دسایس و نھا بسیج شده وآ فاشیستھمدستان 

غیر انسانی اوباشانھ  ھای نا بکار و و چھرهرزمیده ، صلح سرتاسری در وطن صدمھ وارد میکنند و

  یم. یمارا محکوم ن اعمال شان و ءبھ جھانیان افشا را نھاآ

  !دموکرات چپ ی ھمھ نیروھای مترقی وگیکپارچ بھ پیش بسوی وحدت و

   

 30.11.2013  

  لمانآکشور  


