
  ودانگیجا مسیر در دسامبر

  

  است ای خورشید آزادی روبت روشن از روزغ     

  جا دارد پیوستھ در کوی دل طرتخا فروغ     

  ای دل آفتاب ی غروباز رمز مشو افسرده     

  دارد کھ فردا در طلوعش صد ھزاران روز ھا     

  

ماه وداع ، بمثابھ ماه غمبار سیاسیما  عدالت پسند کشور اھان ترقیخواه وبرای کلیھ داد خو دسامبرماه 

ال اول دسامبر س. است ببرک کارملبا رھبر فرزانھ حزب دموکراتیک خلق افغانستان زنده یاد 

ترقی خواھانھ  روشنفکری وجنبش پیشوای  افغانستان و حبوب زحمتکشانرھبر م میالدی ١٩٩۶

دوست ، ند صدیق خلق افغانستانفرز، مرگ زنده یاد ببرک کارمل. ما بھ جاودانگی پیوست ورکش

 ایعھ بزرگ وضکشور ما ترقی خواھان عدالت پسند کلیھ  دموکراتیک و رھبر جنبش چپ و، خلقھا

ابر مرد تاریخ ، ملی و بین المللیخاطرات شخصیت  ھ این مناسبت یاد وب. بوده است ذیرجبران نا پ

  . گرامی میداریمھمیشھ را معاصر کشور ما 

سرنوشت ، و پس از آندوره زندان ، در زمان تحصیلھمان آغاز جوانی  یاد ببرک کارمل از زنده

انشکده کابل گرفتھ تا پیشوایی جنبش محصلین د ه بود چنانچھ ازردمش گره زدخویش را با سرنوشت م

در جنبش  سھم فعال آن در دفاع از عدالت و تم شورای ملیلمانی دوره ھفایستادگی در انتخابات پار

 و لمانیپارمبارزات راه اندازی ، استعمار ارتجاع و، مبارزه علیھ استبداد سرتاسری روشنفکری و
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منظور تاسیس حزب دموکراتیک تشکل حلقات سیاسی ب بسیج و در امرسیاسی  رسازماندھی فعاالنھ کا

نقش  دولت جمھوری دموکراتیک افغانستان و و. ا. خ. تا رھبری خردمندانھ حزب د خلق افغانستان

نامھ ھای درخشان رھبر فقید جنبش کاراز دموکراسی  آزادی و، در جنبش بین المللی صلح فغال آن

  . میباشد ماانقالبی کشور

خود را در راه آرمانھای واالی خلق ستمدیده افغانستان وقف  شاد روان ببرک کارمل تمام عمر پر بار

 اخالق عالی مترقی و اصول و، شخصیت واالی ببرک کارمل از عشق بھ انسان زحمتکش. نمود

، صداقت شجاعت و، توانایی فکری، خردمندی چنانچھ اندیشھ و. جھانبینی علمی مایھ میگرفت

ناسیونالیست کاردانی این انتر لیاقت و، اندیشیدگر  پیشبینی و، فصاحت بیان مناعت کالم و جسارت و

  . انقالبی بیانگر شخصیت واالی ببرک کارمل فقید بود پر شور و

، خستگی نا پذیری پیگیری و، خردمندی خالقانھ، شخصیت زنده یاد ببرک کارمل ملھم از عشق بوطن

ثبات  و اصولی یریعگموض ،دلسوزی، اندیشھ ترقی خواھی، واقعبینی، تحرک وفاداری، ثبات کاری

اعضای . ا.خ.د.زنده یاد ببرک کارمل بمثابھ موسس ح. از خصایل عالی ببرک کارمل بود، فکری

 را بمثابھ مردمک چشم وحزبی  حفظ وحدت و. یکپارچگی توصیھ میکرد حزب را بھ وحدت و

ت تمایال قبیلھ گرایی و، کارمل فقید حزب را از گزند امراض کوتھ نظری. ضامن پیروزی میدانست

بر علیھ  و. میداشت منزه نگھ امراض جامعھ فیودالی پاک و از ھر گونھ آلودگی ھا و قومی و سمتی و

غیر اصولی مبارزه بی بازی ھای  گروه در برابر فراکسیونیزم و و تفرقھ درون حزبی اق وعوامل نف

  . امان میکرد

انبینی علمی درک وسیع از جھ اعتقاد راسخ وبا  ر شار بھ انسان زحمتکش وببرک کارمل با عشق س

بھ  ی خودسخنرانی ھا در تمام بیا نات و، تشکیل میدادخصلت اصلی اندیشھ ھای جاودانھ او را کھ 

جھانبینی علمی ، اعضای حزب می آموخت کھ تنھا حزب رزمنده زحمتکشان مجھز با اندیشھ انقالبی

ای واالی شان بینش روشن طبقاتی خواھد توانست کھ توده ھای مردم را بسوی اھداف و آرمانھ و

، ھ وسیعھدموکراتیک را در یک جب، یچنین حزب میتواند تمام نیرو ھای مل سو دھد و سمت و

  . ترقی کشور تامین کند بمنظور رشد دموکراتیک و

بی  ھمیشھ با غرور و اخالق مترقی پابندی محکم داشت و ببرک کارمل بھ اصول عقیدتی سیاسی و

از نا سخنور توا منحیث یک رھبر دانا وببرک کارمل . باک از مواضع اصولی شجاعانھ دفاع میکرد

ببرک کارمل بود شخصی  نوشتن جز زندگی رسمی و مطالعھ و. خوردار بودفرھنگ عالی انسانی بر

  . اصلی خرد او بحساب می آمد ھپای، فلسفھ کارمل از تاریخ ادبیات و معلومات عمیق ببرک دانش و

ھمبستگی تمام نیروھای  نقالب ملی دموکراتیک با اتحاد وببرک کارمل معتقد بود کھ باید وظایف ا

ایجاد حکومت دموکراسی ملی حاکمیت سیاسی  ھ وسیع ملی وھمترقی در یک جب ملی دموکراتیک و

 وات ومسا شرایط برای رسیدن بھ اھداف غایی نظام عدالت و اصولی و، زماني تا زمینھ. شکل گیرد
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ببرک کارمل معتقد بود کھ تشکیل چنین نظامی از گردد ان بوسیلھ انسان مساعد بدون بھره کشی انس

  . مشارکت مردم ممکن است مترقی و ھ وسیع نیروھای ملی دموکراتیک وھطریق ایجاد جب

برادر  ملیتاقوام ساکن کشور در امور دولتی از  ببرک کارمل بمنظور مشارکت دادن عموم ملیتھا و

اھل ھنود در  پشھ یی و، نورستانی، بلوچ، ترکمن، زبیکا ملیت ھای از ھزاره در کرسی صدارت و

اھل کسبھ در  دھقانی و سندیکا ھای کارگری و از نماینده گان اقوام و و معادل آن مقام ھای وزارت و

  . مقام ھای عالی ریاست مدیریت والیت برگزید

اھل کسبھ ، جوانان، ورانھ پیش، زنان سازمانھای، تاسیس اتحادیھ ھای کارگری، تماعیدر بخش اج و

اعطای مواد  و اجرا، روحانیون یازات برای علما واجرای امت برای بیکاران و کار، اصناف و

اعزام  معارف عصری و رشد فرھنگ و، کارگران رایگان برای مامورین دولت و ارتزاقی کوپونی و

دروس  مطبوعات و آزادی زبان و ،ادبیات رشد فرھنگ و، جوانان بمنظور تحصیل بھ خارج کشور

ریشھ ، با مردان انزنتساوی حقوق ، معلولین شھدا و ھای کمک بھ خانواده، یرماد زبان بھمکاتب 

استعماری و ارایھ  ملی و، مذھبی، سمتی طبقاتی، قومی، زبانی، دیکن ساختن نابرابری ھای نژا

دموکراتیک  کھ میتوانست زمینھ برای گذار قانونمند در جھت پیروزی ھای ملی و، خدمات اجتماعی

مردم مصوب در اجتماعی  وندی دموکراتیزه شدن حیات سیاسیتامین حقوق شھرو  را مساعد سازد

  . عملی گردیده است پیشنھاد بھ مراجع بین المللی اجرا و م وتصویب قانون لغو اعدا قانون اساسی و

مین واقعی عدالت اجتماعی تا وحدت وببرک کارمل با درک عمیق از تضاد ھای اساسی جامعھ برای 

برای پیاده کردن تصامیم عملی در یک پروسھ قانونمند  یر بنایی را در نظر داشت وپروگرامھای ز

چنانچھ در زمان زمامداری . ترقی در کشور اتخاذ کرده بود مین وحدت ملی ورشد اجتماعی برای تا

، اھل ھنود، بلوچ پشھ یی، ازبیک، ھزاره، پشتونملیتھای ، قبایل جرگھ ھای اقوام و، آن زنده یاد

زنان بدون وکراتیک افغانستان اعم از مردان و اتباع جمھوری دم غیره تشکیل گردید و نورستانی و

تحصیل ، عقاید سیاسی مذھبی و، دینی، قومی وقبیلھ یی ، لسانی، نژادی، در نظرداشت تعلقات ملیتی

  . مکلفیت ھای مساوی داشتند حقوق و

حاکمیت ملی ، یت ارضیتمام، ستین استقاللمدافع را، ببرک کارمل نماد بزرگ آزادی خواھی کشور

برک کارمل بمثابھ یک رھبر حزبی انقالبی ب شخصیت مبارز و. ما میباشد علیای کشورمنافع ملی  و

بمثابھ یک  فراملیتی و یک شخصیت فرا قومی و قبایل و اقوام و، م ملیتھااز تما متشکل

  . فراگیر توده ھای زحمتکشی بود وناسیونالیست انتر

نامھ نگار ھندی شخصیت سیاسی ببرک کارمل چندین دھھ قبل از دوره ریاست جمھوری او بقول روز

س جمھور شود ببرک کارمل شده بود او مانند دیگر از شخصیتھای یپیش از آنکھ ری. ساختھ شده بود

در دھھ پنجاه قرن گذشتھ شخصیتش شکل  و ھمطرازش در دوران جنگ جھانی دوم سر بلند کرد

. شتی برون رفت از عقب ماندگی بھ تفکر واداان را برای پیدا کردن راه حل ھاگرفت او روشنفکر
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عقاید  لوژی طبقھ کارگر وئویداآتشین مجھز بھ و انقالبی ، ببرک کارمل وطنپرست پر شور

  . مبارزه طبقاتی خصلت اساسی تفکر آن را تشکیل میداد ناسیونالیستی پرولتری بود وانتر

ایر زحمتکشان بر ضد طبقات س دھقانان و اه طبقاتی بدفاع از طبقھ کارگر وگدیدگاه ببرک کارمل دید

 موضعگیری اش در سطح بین المللی بر ضد ارتجاع و یالیزم بود ومپرا گر ارتجاع استبداد واستثما

  . دوستی خلقھا واضح بود مپر یالیزم بدفاع از صلح جھانی وا استعمار و

ورده افغانستان پیشبینی کرده میگفت آنان نمیخواھند در ببرک کارمل در رابطھ بھ دشمنان سوگند خ

تجاوز پاکستانی ھا را بر حریم  مرفھ وجود داشتھ باشد او مداخالت و ھمسایگی شان افغانستان آرام و

  . المللی آنھا میدانست کشور ما در تبانی مستقیم حامیان بین

ام مداخالت پاکستانی ھا بر علیھ دو ،اکنون کھ افغانستان در مرحلھ حساس تاریخی خود قرار دارد

دیگر  القاعده و، داعشی، طالبی -جھادی بیشتر از ھمھ نیات شوم رژیم کرنیلی را با شرکایکشور ما 

  . متجاوزین خارجی بر مال میسازد تروریستان و

 ً سایر  و .ا.خ.د.اعضای سابق ح در حال حاضر رسالت عظیم نیروھای ترقیخواه کشور مخصوصا

عدالتخواھی سرتاسری کشور بمنظور برای استحکام جنبش شور است کھ کترقیخواه  نیروھای چپ و

 نھھ تالش خستگی نا پذیر دریغ تالف ھای سیاسی ترقی خوھان عدالت گستر از ھیچگونئا اتحاد و

بخاطر نجات وطن از ھرگونھ مداخالت  و. صفوف مردمی خویش را فشرده تر سازند و ورزیده

  . یسابقھ نسبت بھ ھر وقت دیگر عمالً متحد گردندب چالشھای خطر ناک احتمالی بزرگ و دشمن و

نصایا و ، ط مالک عمل قرار دادن اندیشھ ھاخاطرات بزرگان فق گرامیداشت از یاد و! رفقای ھمرزم

  . ترقیخواھی ضامن پیروزی ما میباشد و تحکیم وحدت حزبی. آموزه ھای آنان است

  دیگر است  در ره تو ھزاران رفتی و

  دیگر است  فانتو و جنبش آموزه تو

  طلوع جاودانھ شد  خورشید با غروب و

  است  تولد دوران دیگرتو ھم مرگ 

  کیل کوچی عبدالو

  

  

www.esalat.org 
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