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 فصل دهم 

  :بدربارۀ موئلف کتا

وبطو همزم ن ،یرررررن  وشرررررن   مت  د،"هنرررررد"،د کشرررررو (9191)،متولدسررررر   (D.R.Goyal)داکتررررر  

ترر کنون همرر،  سررت   زیرر د ژو ن لیسرر، ،نویسررندس ،اسررت د،وی    سی سررد بودس،ود طبررم وانتشرر   مط لرر ،

،گ تم ن  ا رم بر  "وسیلۀ "بیشت ب  حیث "  س نۀ"ی د ازآن مل  ای ادیس، ک  ب  ک  "گوی  "داکت .اس،

 .پ ابلم ه ی ملد وبین المللد نگ س نمودس ت محض ُب د ح ی  ید آن

وسر دبی م ت، و ون مر  "وی ایشرگ "بور   سر ن  یرد آو زود م ر م د   (1946)  ا د کر  ووی   وا

بر  اتمر م " ژو نر لیزم"  ا د  شرتۀتحصیت، عر لد  وروی  ،9191د س   .ی  ی وظی   نمودس اس، ه  ا

بغغغغا  دهلی،مشغغغغتول تغغغغدریس ادبیغغغغات ز(Kirori Mal)د  دانشررررگ س9111—9191 س نیدود سررر ل  ی 

مجلۀ سغغغردبیر( 4866)ودرسغغغال"دموکراسغغغی سغغغی و ر"دبیرمجلۀ،اوسغغغر4869درسغغغال .انگلیسغغغی بغغغود

 .اومجالت ،جزوه ها ورساله های متعدی را بنشررسانیده است.بود"جریا  اصلی "

صرر ح  بررودس ب پ یررۀ ( 101)دا ای دس یصرر  وترر لیی ی یترر  اسرر، ،(  9191)د سرر  کترر   مو ررود کرر  

د   یرررررررر ن دوب  ب زدیررررررررد ( 9191)پررررررررژوه  هرررررررر  ومشرررررررر هدا، نزدیررررررررن نویسررررررررندس د سرررررررر ل  ی 

 .د ایغ نست ن صو ، گ یت  اس،"ان تبد"حوادث  واق د ازایغ نست ن،وتصوی  ب دا ی از  ی ن ،

دیگر ی نیزو رود داشرت  ح ی رد  منظر  "نست ن د ایغ :"نویسندس احس س نمودک  پژوه  "د   ی ن این 

د   ی ن متق ، بر  بوشرد وسری د ازطب ر ، ا تم عد،نویسرندس د ی یر، کر  .ک  مستلزم دق، بیشت اس،

د ایغ نسرت ن و رود داشرت   "ببر   ک  مر "م دمد ازح وم، تح، زع مر،  ید حم ی، وسیم وگست دس

 بوسیل  دشمن ن و   د ایغ نست ن، ام عمدت   .اس،

صرو ، مرد اسرت  د  تبلیغر تد "پر د  دود "چرون  "ب  نر " قوای اتح د شو وی ب  حیث یرنازمو ودی، 

 . ،بپوش ننداین تبلیغ ، د وغ و دا  ب انگیز ۀبوسیلدس یس وتوطئ  ه ی ووی   ا،ت گ ی، 

ایرر  ،  ۀبوسرریل ،مورر ل ین دولرر، کرر  منرر یم ورروی   ا د ایغ نسررت ن ازدسرر، دادسچنررین تبلیغرر ، ازسرروی 

  .مد  ی، ،ب     کشو متحد  ام ی   ومتحدین آن،ب ای است  ا نظ م ط یدا و   د 

با دستیابی این اثرگهربارکه همزمغا  بغا شغانزدهمین سغالروزوفات زنغده یغاد ببغرک کارمل،سغاب  منشغی "

حغزب دموکراتیغغل خلغ  افتانسغغتا  ، وریغیس جمهورپیشغین جمهغغوری دموکراتیغل افتانسغغتا  ، عمغومی 

کتغاب راکغه درخصغو  "فصغل دهغ  " -علی العجاله -اتفاق افتید، این فرصت دست داد تا بدین مناسبت 

نمغغغوده ودرخغغغدمت زنغغغدگی ومبغغغارزات سیاسغغغی ، فکیغغغد ببغغغرک کارمغغغل نگغغغاری یافتغغغه اسغغغت ، برگردانغغغی 

 " .ه  قراردوعالقمندا  دوستا  ,جامعه
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 :اهداء

کغغه م تغغج پغغرجالل وپرافتخغغار مبغغارزه را "انسغغا  "،بغغه همغغه رفتغغه گا ،وجانباختغغه گغغا  شغغجا  راه ءاهدا

 .کردند تأسیسیی انسا  دردمندجامعۀ ما  ، درراه عدالت،آزادی،دموکراسی وترقی اجتماعی ورهائ

مشعل  وپایمردی ،درین قافله همگام وهمسفرشده واینجسارت ,که ،باهمه پیما  وتعهد ،به آنانی ءاهدا

 افتانستا که ازچشمه سارا  جنبش مشروطیت دردیعۀ سترگ واین میراث کبیروشایسته راتابا ، این و

منتکغغغل وبرایغغغی نسغغغل هغغغای بعغغغدی بغغغه امانغغغت تغغغا آخغغغرین ایسغغغتگاه حیغغغات شغغغا  بغغغه جریغغغا  افتیغغغده اسغغغت ،

 (برگردا  کننده!)میگذارند

 :ببرک کارمل

سغرآغازوخت  کغالم بغه   درهرگونه مطالعاتی راجع به افتانستا  معاصر، باید اس  ببرک کارمل بغه ماابغه

درحکیکت ایغن ببغرک کارمغل بغود کغه وسغایل تبکغ  جنغبش انکالبغی را درافتانسغتا  مسغاعد . کاربرده شود

فغی    امغین ساخت وباردیگر این ببرک کارمغل بغود کغه جنغبش انکالبغی را ازویرانگغری هغای خا نانغه ح

هرچنغغغد .نجغغغات داد وامروزکشغغغور تبغغغت رهبغغغری ببغغغرک کارمغغغل،راه پیشغغغرفت خغغغویش را طغغغی مینمایغغغد

کرکترستیل وشخصیت وی نمیتواندبسیارنمایا  باشد ؛امغا سغطن نفغوت وتاثیرگغذاری او نهایغت چشغمگیر 

ماینغد ، بغه زمغانی کغه مغردم میخواهنغد تغا در راه حکغوق دموکراتیغل وبیغداری ملغی شغا  مبغارزه ن. است 

هرچنغد،وی در اواسغز زنغده گغی سغنین . طوراجتناب ناپذیرنام ببرک کارمل دریغن عرصغه وهورمینمایغد

پنجاه عمرخویش قراردارد ؛ اما روابز او با جها  سیاست طی سه ونی  دهه درافتانسغتا  ، بسغیارعمی  

 .  وآگاهی دهنده بوده است

ا  سیاسغت مغدارا  افتانسغتا ، درمرحلغۀ خفکغا  شاید این یگانه شخصیتی باشد کغه درعصغرخویش درمیغ

آورمبارزه واقتضای قربانی های سیاسی درمراحل پرمخاطره،ایستاده گی نموده واز انجام مبارزه عکغج 

وطنپرسغغتی ، اهغغداد صغغادقانه ، مغغردم دوسغغتی ووفغغاداری او درراه ایغغن آرمغغا  هغغا .  نشغغینی ننمغغوده باشغغد

دردسغتور روز " دربغار" البته درکشوری که فتنه ودسیسغۀ  .هرگزدر ی ابرشل وتردید فرونرفته است

 .قرارداشته وسیاست مدارا  کشورهرازگاهی به آ  دچارگردیده اند

کارمل هرگز ازروابز وموقعیت زنده گی فامیلی خویش برای پیشرفت خویش استفاده نبرده وهیچگغاهی 

 .یاتش سودنجسته استازجو نگاه قربانیهای سیاسی خویش درمباحاات خود برای قبول نظر

بسغیاری چهغره . تواضع وفروتنی ببرک کارمل، سیمای وی را به حیث ُمدل سیاسغی درخشغش داده اسغت

وی به حیث یغل سغخنرا  . های سیاسی درافتانستا  ازوی به حیث عالیترین آموزگارسیاسی یادمینمایند

حیغات جامعغه بغه جنغبش مغی ، توده ها را نه درسغخنا  عوامفریبانغه بغل دریغل تبلیغل منطکغی اوضغا  و 

 تصویربه ه گی اجتماعی وراه پیشرفت آنرابه حیث یل نویسنده، قلمش به طورچالش ناپذیر زند. آورد

به حیث یل سازمانده ، قادراست تغا تفغاوت هغای سیاسغی را مرتفغع سغاخته وآنراهماهنغ  نمغوده . می شد

 کامپرومایز وپرنسیپیال مطرح است بدو   را بطورصادقانه وجای که سوال مه   واختالفات سیاسی
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 با  ترازهمه وی به حیث انسانی معرود است که  وجودی ازکینه ورزی وبدخواهی.مرتفع گرداند

مبرا بوده ومشتاق آنست تا همه تدابیر ضروری را انجام داده تغا جامعغه را تنویربخشغیده وبغه سغوی رفغاه 

 .همگانی سمت وسوبخشد

تا ازشخصی به نغام مسسغس وبنیادگذاریگانغه حغزب سیاسغی در تغارین افتانسغتا   هرگاه درینجا قراراست

 .بی ادعا وبی سروصدا میباشد,یاد شود، وی ببرک کارمل است واماهنوزخوداو دراین عرصه  فروتن

را مالقات نموده اندبا توجه به طبیعت،شخصیت ، مالیمغت ( کارمل)کسانی که دراین چند سال اخیر،وی

ادرنظرداشت سطن علمیتش درپیرامو  جامعه وجهغا  سیاسغت ودسترسغی واطمینغانش ومعاشرت وی، ب

 .نسبت به ان شافات تاریخی وضروریات افتانستا  معاصر؛ تبت تاثیرقرارگرفته اند

درحکیکت اعتمادی که برای پیروزی جنبش انکالبی درافتانسغتا  بوجودآمغد درشخصغیت وی تجلغی یافغت 

چیزی کغه بیشغتر مغردم . کسانی که وی رامالقات مینمایند قابل درک استوبرخی این شگردها به وسیله 

را تبت تاثیرقرارمیدهد عبارت ازببث جریانت به طورشفاد وواقعیات اجتنغاب ناپغذیروهزارا  مشغ ل 

ح ومغغت وازجملغغه وهورانکالبیغغو  جغغوا  وکغغ  تجربغغه کغغه قغغدرت سیاسغغی را درکشورتصغغاحج نمودنغغد، 

 .میباشد

نه این تالی وجود دارد تا هغ  سغخن خغویش را . گویی ونه  د زنی مشهود است  درکالم وی نه گزافه

تبت تاثیردرآورده ویا اورا تهدید نماید؛بل با چشما  مشتاقانۀ خویش درجستجوی آ  است تا  احساسغات 

. واف ارهمسخنا  خویش را بخواند تا ایشا  بپندارند کغه وی آ  هغا را داخغل جریغا  گفتمغا  نمغوده اسغت

حتغی زمغانی کغه شغما دریغن .براین شما حس نمی کنید تا کدام سطن آنرا درک وماغل ایشغا  ف رنماییغد بنا

ببث با وی تواف  ه  ننمایید، با آ  ه  نسغبت بغه صغداقت وخلغو  نیغت وی نسغبت بغه خغود، شغل نمغی 

 . کنید

ت مغن در نظریغا, برای من چنین فرصتی دست نیافته اسغت تغا ببغرک کارمغل را ازنزدیغل مالقغات نمغای 

مورد وی برپایۀ تماشغای اووشغنید  سغخنرانی ای درمراسغ  رسغمی پنجمغین سغالروزانکالب، البتغه جغایی 

که وی برای جمیعت بزرگ شهریا  کابل سخرانی مینمود وبا  تر ازهمغه صغببت هغایی کغه در جریغا  

رکابل بغغغا جمعغغغی کایغغغری از شغغغهریا  شغغغه4893دوباربازدیغغغد خغغغویش از افتانسغغغتا  دراوایغغغل سغغغال هغغغای 

البتغه شغهریا  شغهرکابل وی را ماننغد ی غی از افغراد .درسرک هغا وبازارهغای کابغل داشغت  ، استواراسغت 

آ  هغغا پیوسغغته ابنغغِ بغغه ابنغغِ رشغغد سیاسغغی وی را بغغه حیغغث . خغغویش وماغغل عضغغوفامیل شغغا  دوسغغت دارنغغد

زمغانی بغه مببغت ودوسغتی واعتمغاد شغهریا  کابغل نسغبت بغه ببغرک کارمغل .  رهبرسیاسی شاهد بغوده انغد

نمغغغایش گذاشغغغته شغغغد کغغغه در زمغغغا  تهدیغغغد وتوطلغغغه نظغغغام اسغغغتبدادی سغغغلطنتی وی را کغغغرارا  درجریغغغا  

البتغغه آوانغغی کغغه وی در عرصغغۀ . برگذارشغغد بغغه پارلمغغا  فرسغغتادند4865هرانتخابغغاتی کغغه بعغغد از سغغال 

 زعمل شیطنت آمیز اما با حف  این عهد واعتماد او ورفکایش نتوانستند تا ا. انتخابات سیاسی گام گذاشت 

تروریستی حفی    امین ، کسی که کارمل را مانع بزرگ درراه تبک  خوابهای خویش بغرای رهبریغت 

 .چالش ناپذیرافتانستا  تلکی مینمود ، رها ی یابند
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 شاید این نگری در سایرگوشه وکنارکشوردقی  باشد ؛ مگرمردما  کابل این احساس را تبارز داده اند

ما ، برای مدت بیش ازسه دهه به او گوی داده ایغ  : "کابلی ها میگویند. هرگزاشتباه نمی کند که کارمل 

وی هرگغز درسغخنرانی هغای خغویش دروف نگفتغه اسغت وصغبت پیشغبینی هغای وی بغه : " آ نهامیگویند .

زبغا  بنابراین با شنید  صببت مردما  کابل ، یل بیتی را کغه بغه ". طور اجتناب ناپذیرتابیت شده است

 :اردو سرایده شده است  به خاطرآوردم 

Woh massail-etasawwuf, who tera bayan ghalib 

Tithe hum wail samaihte, Jo an bada-khwar hota 

به طریکی که شما پرابل  های فلسفی را تبلیل نموده وآنرا به شیوه مطبو  ودلپسغند بیغا  میداریغد :"یعنی 

امغا، زمغانی چنغین میپنغداری  کغه شغما بغاده . هسغتید“ ولغی“، برای ما این احساس دست مغی دهغد کغه شغما 

ام میگسغاری بغه وی البته کارمل چنین فردی نیسغت وبغه وسغیله هیچ سغی چنغین اتهغ!آری   ."نوی نباشید

بغا توجغه بغه ,وی پیرواندیشه های انکالبیسغت . وی انسا  عالی در نبوۀ دیگریست, نسبت داده نشده است

در .واهرشغغود " و یغغت "عمغ  اعتکغغادات مغغذهبی مغغردم ، وی خغغوی نغغدارد وهرگزنمیخواهغغد تادرکسغغوت

ابل  هغای اساسغغی واقغع سغطن شغدید تواضغع وفروتنغی وی وتاکیغدات اوبغرای تمرکزمغردم درخصغو  پغر

اینجا چیزی به .وتبک  آ  ، مش الت جدی دیگری را برای ناورا  اوضا  افتانستا  ایجاد نموده است 

دشغوار اسغت تغا تفصغیالتی راجغع بغه زنغده گغی خصوصغی .نام شرح زنده گغی وی بغه طبغع نرسغیده اسغت 

 .اوحاصل گردد

، بغه صغورت ُکغل در قالغج سیاسغی  همه آنچه راجع به نوشتارها وسخنرانی های وی قابل دسغترس اسغت

 .فرمولبندی شده است که شدیدا  زنده گی خصوصی وشخصی وی را از آ  مجزامینماید 

هغغا وفوتوهغغای خغغویش دردفغغاتردولتی " پورتریغغت "بغغر حسغغج اطالعغغات حاصغغله ، وی مخغغالف نصغغج 

زیغرا  وعمارات بود؛ مگربیروی سیاسی کمیتۀ مرکغزی حغزب دموکراتیغل خلغ  افتانسغتا  وشغورای و

جمهوری دموکراتیل افتانستا   نه تنهغا بغرای ضغروریات آ غین وتشغریفات معمغول؛ بغل بغه خغاطر الهغام 

 . بخشید  اعتماد مردم وتکویت آ  این فیصله را تبمیل مینمودند

خورشغید )دولتغی " نشا " ، شورای انکالبی عالیترین4892در چهارمین بهارسالروزانکالب ثوردراپریل 

وی اعطغغانمود کغغه اعطغغای ایغغن جغغایزه عغغالی، مبغغین خغغدمات وی بغغرای مغغردم ومیهغغنش  را بغغرای( آزادی 

نزدی تغرین همغرزم ای ، هنگغام اهغدای ایغن جغایزه در ضغمای  ایغن کتغاب )سخنرانی نوراحمد نغور.میباشد

که با کاربرد کلمات پرهیجا  و احسا س برانگیزابراز شده ، همچنا  بازگوکننده دلیری ، (  درج میباشد

 شما تنها ,بدینترتیج در تمام اسناد متعددی که برمیخوری  .  ی ، تکواوپرهیزگاری وی میباشدش یبا

نوشته های مردمش را میبینید که از دلسوزی ومببت وعدم زنده گی مرفه وی  ح ایت داشته کغه بغدو  

 . شل وی دارای چنین فضایل انسانی میباشد

 را فراه  میساخت، در یل"انکالب " مربوط بهی ی ازمنابع بزرگی که درک شخصیت وی ومسایل 
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امین )حادثۀ تراژید که به وسیله حفی    امین طراحی شده بود نابود شد که حتی نسل های بعدی بروی 

ببغغرک کارمغل عغغادت داشغت تغغا هرسغال ، حغغوادث سیاسغی جهغغا  وافتانسغغتا  را . لعنغت خواهنغغد فرسغتاد( 

طغوری کغه از طریغ  اناهیتغا راتغج . ب دسغتنویس را ت میغل نمغودارزیابی نموده وبدینوسله، وی یل کتغا

.  زاد، آگاه شدم ، این کتاب حاوی تبلیل های بزرگ علمغی پیرامغو  حغوادث موجغود و گذشغته کشغوربود

اناهیتغا راتغج زاد همچنغا  یغاد داشغت هغای دسغت نویسغی کغه کغه درمباحاغات آ  صغد هغا گغرو  از جملغغه 

ده ساخته بود که همۀ این آثارمیتوانست پیرامو  شخصیت ببرک کامغل ببرک کارمل سه  گرفته بود، آما

تمغغامی ایغغغن مغغغواد در هنگغغام تبعیغغغد ببغغغرک کارمغغغل . ومیهغغنش افتانسغغغتا  مطالغغغج غنغغی یغغغی ارایغغغه نماینغغغد

 طوری که اکنو  ما میپنداری  این بخشی از , درمنزلی درکابل جا بجا شدند 4879وهمف رانش درجو  

امغا دریتغا کغه بغا آتغش کشغید  خانغۀ مغورد . یله حفی    امین طراحغی شغده بغودیل دسیسه بود که به وس

نظربه وسیله افراد امین ، این تراژیدی تبک  یافت وتمغامی آ  آثغار قیمغت بهغا بغه کتلغۀ از خاکسغتر مبغدل 

 .شدند

 معهذا ، فروتنی وش یبا ی وی بخشغی از شخصغیت  او را تشغ یل ووی را بغه انسغا  خغارق العغاده مبغدل

درجوامع عکج . اما اساسآ مبیز پروری وی موجج زدایش خود ستا ی وخود پرستی اوشد.نموده است 

مانده جایی که افراد برجسته چانس این را دارند که درجایگاهی قرارگرفته وتوجغه سغا رها وشغاها  را 

ت بغغه خغغود معطغغود دارنغغد وجغغایی کغغه شغغجاعت ود وری انسغغا  میغغوه هغغای تغغاریخی را در زمغغا  قغغدر

 .وتوانگری بارآورده است، تمایالتش برای حرکت به سوی مرکزآ  صبنه بسیارطبیعیست 

در این میا  سیاست مدارا  وچهره های ملی مانند غالم مبمد غبار وداکتر مبمغودی کغه ببغرک کارمغل 

کارمغغل حتغغی بغغه صغغورت قغغاطع در برابغغر . درپهلغوی آنغغا  رشغغد نمغغود، نیزشخصغغیت هغغای ممتغغازی بودنغد

سخن می گفتند،مکابله وایستاده گی " شخصی" امین ونورمبمدتره کی وآنهایی که عادتا  به بیا  حفی   

کارمل به صورت هوشییا رانه شخصیت سیاسغی خغویش را پغروری میغداد ؛ زیغرا مم غن وی . می نمود

ه درک نمغوده بودکغغه مغغردم افتانسغغتا  اکاغرآ بیسغغواد وموهغغوم پرسغغت بغغوده ومتمایغل انغغد تغغا مغغردا  برجسغغت

مم غن سیاسغت هغایی را کغه "کیش شخصیت "لذا طرح افگنی پیرامو  ساختما  , جها  را ستایش نمایند

 . وی درجستجوی هدایت ای بود در زیرسایه افگند

کغه " گوسغفند "وی میخواست تا هموطنانش به صورت مردما  حکیکی وآزاد رشد نمایند، نه به صغورت 

آرزو داشغغغغت تغغغا ایغغغن قغغغدرت را دروجغغغود مغغغردمش بغغغغرای بنغغغابراین وی . بوسغغغیلۀ شغغغبا  بغغغراه میافتنغغغد

لغغذا وی مایغغل بغغود تغغا روح پرسغغش انگیزوتشغغنه گغغی علمغغی را دروجغغود . تف روتصغغامی  آزاد برانگیغغزد

تغغاثیرات اف ارمارکسیسغغتی شغغاید دلیغغل . تاکیغغد مینمغغود -بغغا شخصغغیت کاریزماتیغغل کغغه داشغغت  -مغغردمش 

مل بعد ازجن  دوم جهانی به صغورت فغوری  بغا کار. وی "شخصیت "دیگری میبود برای برازنده گی 

وخود پسندی درتبغو ت انکالبغی "اگوتیس  "البته زمانی که تاثیرات امراض ,ادبیات مارکسیستی آشنا شد

 .به مشاهده میرسید

کغغغیش "در اواخرسغغالهای پنجغغاه، زمغغغانی کغغه وی مارکسیسغغغ  رامشغغ  وتمغغغرین مینمغغود، مبغغغارزات علیغغه 

 .درسراسرجها  وبا  ترازهمه دراتباد شوروی به طتیا  آمده بوددر قلمرومارکسیس  " شخصیت

 به خاطری که,بیفشاند" کیش شخصیت"کارمل به حیث مرد حساس ، بذرتنفرخویش راعلیه مظاهر
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 .بود"استالینس "و" ما ویس  "مارکسیسمی را که وی فرا گرفته بود، مبرا ازهردو گرایش

خودسغغتا ی وکنغغاره گزینغغی از رسغغالت اجتمغغاعی نیسغغت؛ بغغل کغغه بغغه معنغغای " شخصغغیت"دسغغت یغغافتن بغغه 

ضغغربا  پرحغغرارت قلبغغی اسغغت کغغه درقالغغج تبلیغغل علمغغی بغغه تمغغامی درد وبغغد بختغغی عمیغغ  انسغغانها پاسغغن 

البتغه .تجلغی یابغد"پرورشغگاه وطغن "ی غی ازمظاهرعغالی شخصغیت دلسغوزانه کارمغل میتوانغد در. میگوید

وبغی سرپرسغت شغده مغورد مواوبغت ,، اطفغال یتغی "مجاهغدین"د مسسسه یی که در آ  درنتیجغه تغداوم نبغر

برخغغی از آنهاکغغه , مجاهغغدین ویغغرا  ومتالشغغی شغغده انغغد"تعغغدادی ازفامیغغل هغغا بغغه وسغغیله . قرارمغغی گیرنغغد 

مجبغور سغاخته شغده انغد تغا اطفغال خغویش را تغرک  -شغامل مغرد وز  -توانایی فزی ی رزمیغد  را دارنغد 

 .ویا این که در صورت َرد این درخواست، به کام مرگ کشانیده شوند نموده وبه پروسۀ جهاد بپیوندند

بغغه هرصغغورت ، در بسغغیاری حغغا ت اطفغغال بگونغغۀ بغغی سرپرسغغت وطورتنهغغا وبسغغیاری آنهغغادر معغغرض 

اما ببرک کارمل ، همزما  با حصول قدرت دولتی در مورد این پغرابل  توجغه نمغوده .هالکت قرارگرفتند

مراقبغغت، حفاوغغت وپرسغغتاری ایغغن نسغغل بیگنغغاه ، بایغغد تغغدابیر  زم اتخغغات ومصغغم  شغغد تغغا دولغغت در مغغورد 

ایغغن مسغغغلوولیت را شخصغغآ بغغغدوی گرفغغغت تغغا بغغغرای تاسغغغیس ( مببوبغغغه کارمغغغل)بنغغغابراین خغغانمش .نمایغغد

وسازماندهی  این مسسسه ، جا یی که ایشا  بتوانند برای اطفال وطغن کغه از دیغد افتانسغتا  انکالبغی حغ  

 .، آسایش وحفاوت تامین نمایدهرشهروند افتا  است 

بغا توجغغه بغه منغغاورغ  انگیغزآ  کغغه زنغده گغغی انسغانها را بغغه " پروشغغگاه " هغیِ ی غغی از بازدیغد کننغغده گغا 

اطفغغال درآنجغغا یغغا بغغه وسغغیله . نمغغایش مغغی کشغغد ، بغغدو  جریبغغه دارشغغد  احساسغغات شغغا  برنمغغی گردنغغد

دث وهمسغایه هغا در پرورشغگاه انتکغال مغی نیروهای امنیتی یغا فعغالین حزبغی ویغاه  نجغات یافتغه گغا  حغوا

قغغرار دارنغغد کغغه در صغغورت واگغغذاری حالغغت بغغی ,در آنجغغا اطفغغالی میغغا  سغغنین ششغغماه  تغغا  ده سغغال. یابنغغد

سرپرستی ومواوبت دولت یا آنها به کام مرگ فرستاده میشدند ویا هغ  بغه عناصغرجنایت ار جامعغه مبغدل 

امعغه برخغورد شغده وایشغا  از سغالمتی روحغی وجسغمی امغا حغا   بغا ایشغا  ماغل شغهروند ج.می گردیدند

 .برخوردارهستند

مغغادرا  وخغغان  هغغای دیگغغری کغغه اطفغغال بغغه دنیغغا مغغی آورنغغد، همچنغغا  اطفغغال شغغا  درمراکغغز کورسغغهای 

البتغه آنهغا , مدیریت میشود، شامل میشوند" سازما  دموکراتیل زنا  "آموزشی وحرفه یی که به وسیله 

ایغن گونغه مسسسغات درمنغاط  مختلغف .گرفتغه تغا بغه پاهغای خغود اسغتاد شغوندپیوسته مورد مساعدت قرار

 .کشوربنا یافته وبنا برآ  هیِ طفل به شیوه بدبخت وبدو  مواوبت باقی گذاشته نمی شوند

ا لبتغغه آ  کغغام  بغغا مسسسغغات دیگغغری  ماننغغد ,مغغن مرکزاصغغلی ایغغن مسسسغغات را درکابغغل مشغغاهده نمغغودم

ایغن مسسسغه کغام  بغا .هغای مغذهبی پیشغبرده میشغوند، وسغیعآ متفغاوت بغود که تبغت م لفیغت"دارا  یتام "

وسایل  زم مجهز بغوده وماننغد شغیرخوارگاه هغا وکودکسغتا  هغا وم اتغج ابتداییغه بغا اسغتندرد هغای عغالی 

اتاق ها بطور درسغت گغرم ، تخغت خغواب هغا ، لبغاس هغا ولغوازم خغواب پغاک . درهمه جا فعالیت مینمایند

 برای نوجوانا " گی "درآنجا ترتیبات اسباب بازی برای کودکا  ووسایل , ج وپاکیزهواطفال همه مرت

اطفغال مغورد مسغاعدت قرارمغی گیرنغد تاازآسغیج هغای فزی غی وروانغی کغه قغبال بغه آ  .فراه  شغده اسغت 

 آنها.تمند رادر جامعه عرضه نماینددچارشده بودند بیرو  آمده واجتما  بشای وشخصیت های رسال
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اجتمغغا  خودبغغوده وبغغدو  توجغغه وحفاوغغت جامعغغه بغغه " فرامغغوی شغغده "هرگغغز تصغغور نمی ننغغد کغغه افغغراد 

 . صورت بی پناه رها شده باشند

آ نهغا , وی ی ازمعلمین  آ  جا به نام زهره مالقات نمغودم " مببوبه تهین "من با مدیر این مسسسه به نام

امغا ,ته برای آنها مال سغایرین معغای پرداخغت میشغدالب,کارها وووایف داوطلبانه را به دوی گرفته بودند

ایفای ووایف دراین گونه مسسساتی که اطفال آ   با روا  های فروریختغه وکوبیغده شغده مغورد مواوبغت 

هردو خغان  جغوا  یغل رسغالت . جدی قرار داده شوند به وقف وهمدردی نهایت دلسوزانه نیازمند میباشد

تمام مشتولیت وگرفتغاری آنهغا معطغود بغر درک کامغل .داشتنداصلی وحکیکی برای اجرای ووایف خود 

 .نیازمندی های هرطفل استواربود

ی غی از : من عمیکا نسغبت بغه ح ایغات راجغع بغه سرنوشغت طفلغی کغه بغرای  صغورت گرفغت متلغا ثرشغدم 

اطفغال پغنس سغاله کغه تمغامی اعضغای فغامیلش در برابغر چشغمانش بغه قتغل رسغیده بودنغد بغا اعصغاب آشغفته 

مشغت هغای خغود را گغره ,او دندا  های خود را پیوسته باه  می سغایید, آمد "پرورشگاه "انه وار به ودیو

ایغن حادثغۀ شغرارت ! " من می ُکش  ، من می ُکش ، مغن همغۀ آنهغا را مغی ُکشغ :" می کرد وفریاد می شید

ند واین مغدت شغش معلمین باید مبتاطانه روح وی را التیام میبخشید, انگیز عمیکآ روح وی را کوفته بود

 .ماه را دربرگرفت تا این طفل به حالت عادی برگشت

مهمتغرین عنصغر درطغرز دیغدگاه ونگغاه آ  بغر .این البته سوالی نیست تا راجع بغه یغل طفغل د لغت نمایغد

مهمترازهمه حتی اطفالی که عناصر مخالف دولغت را مسغاعدت مینمودنغد، از . افراد بدبخت نهفته است 

 .خوردار بوده وبا ایشا  چنین رفتارصورت می گرفت چنین امتیازات بر

آنهغا بغا "چرا والدین گنه ار ازاطفال شا  عیادت نماینغد  "نمایی   که ( معلمین )اگر این سوال را از آنها 

این ی ی از دیدگاه ها واهداد انکالبی ماسغت کغه نبایغد جغو کینغه وانتکغام بغر :"طرح چنین سوال  میگویند 

 ."را به دارآویزد" آینده" اجازه ندهی  که" گذشته" بگستراند وبرای قضاوت های ما ابر

برای این ه درک نمایی که کغدام شغخب بغه طغور اصغلی مسغلوول ایجغاد چنغین انگیغزی وتبرکغات بغوده 

واین اف ار ونظریات سال  را پروری میدهد، این غریزۀ طبیعی وهمگانی همغه افغرادی اسغت کغه درایغن 

مگرجریاناتی که در بغا  از آ  نغام بغرده شغد، فرصغت آنغرا نیافتغه اسغت تغا دراهغرم . سیست  کار مینمایند 

در حال حاضر اینجا ت ه پاره هغای . مسایل راه یافته و قصه های ببرک کارمل برای جهانیا  گفته شوند

اجمغغالی کغغه ازگفتمغغا  ومالقغغات هغغا از مردمغغا ، همکطغغارا  ودوسغغتا  ببغغرک کارمغغل حاصغغل شغغده اسغغت، 

افسغانه هغای مبغارزات وی ودسغت اورد هغای مبغارزات قهرمانانغۀ او یغ  آنسغت تغا , گردیده اندجمعبندی 

 .اما برای آنها باید صبر نمود.شودباجامعترین وشایسته ترین وجه به نمایش کشیده 

 :مراحل طفولیت وتاریخچۀ فامیلی ببرک کارمل

در  دریغل روزسرنوشغت سغاز، نزدیغل کابغل" کمری"ورهایشی  ببرک کارمل درمبلۀکوچل زراعتی

آخغرین ضغربات  *(4)به حمایت هند بریتانیوی" امیرحبیج   کل انی" هنگامی که,(4828) سال جنوری

 .خا  فرود می آورد، دیده به جها  گشود" اما   "خویش را برح ومت 
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مدرنیتغغغه کغغغه خواسغغغت جامعغغغۀ افتغغغانی را ( شغغغاه امغغغا   )تالشغغغهای یغغغل دهغغغۀمردثابت قغغغدم وملیگغغغرا

 .،بیدارومستکل بسازد در نتیجۀخیانت ودسایس بریتانیا به پایا  تراژیدی خویش نزدیل میشد

قصغغه هغغای زنغغده گغغی افغغراد دربیغغا  چنغغین مطالغغج،مرتبز بنظرنمغغی رسغغد ,در قضغغایایی اینچنغغین معمغغول 

؛امادرخصو  پیش زمینغه هغای زنغده گغی کارمغل کغه تغاثیرات ایغن رویغداد هغا بغرآ  هغا نهایغت برجسغته 

 . است، نمیتواند نادیده انگاشته شود

بیغغا  مغغی  مفهغغوم انتکغال وفرسغغتاد  علغغ  ومعرفغت را"مغغدر "درکشغوری ماننغغد افتانسغتا ، جغغایی کغغه  تغرم

 .دارد،  با روایت شفاهی به صورت دقی  بازتاب نمی یابد

مسغتلزم آنسغت تغا بغرای ایجغاد نفغوت "امغا   " قصه های حوادث بزرگ ، ماغل ش سغت ، خلغع وعزیمغت

جغوا  ،مم غن در "ببغرک ." وتا ایرات عمی  دراتهغا  حساسغیت انگیغز اطفغال نسغل بغه نسغل انتکغال یابنغد

وی بایغغد موضغغوعاتی مربغغوط بغغه خیانغغت کشغغوربریتانیا درهنغغد . شغغنیده باشغغدبغغاره آ  حغغوادث چیزهغغایی 

بریتانیوی درخصو  ممانعت این کشور درجهت انتکغال وسغایل ، مهمغات وتجهیغزات نظغامی از طریغ  

واز سوی دیگرحمایت  دوامدارواسغتواراتباد شغوروی  (2)*هند که اما    از اروپاخریده بود از ی سو

 . را تا آخرین روزحیات آ  نظام شنیده باشد از ح ومت اما   

وفرسغتاد  جغراح "امغا    " قصه های مربوط به سفیر روسیه دررابطه به مساعدت سغربازا  مجغروح

 بغغه حیغغث قصغغه هغغای آ " حبیغغج   کل غغانی"بغغه وسغغیله سغغفارت بریتانیغغا درخصغغو  درمغغا  جراحغغات 

ری مردما  کابل البتغه کسغانی کغه در منغزل ایشغا  به وسیلۀ بسیا" کارمل ببرک"روزگارا  باید به سمع 

 .سرمیزدند ، رسیده باشد"هاش  خا  مبمد"درقلعۀ 

مناسغغبات نغغه چنغغدا  .اینجغغا قضغغایای دیگغغری نیزموجغغود اسغغت کغغه ایغغن حغغدس وگمغغا  را اسغغتب ام میبخشغغد

میا  انکالبیونی که تالی نمودند تا روح، امغا    را حتغی بعغد از کسی ه درتلگرافی " فاروق جا "دور

فغغاروق ."جغوا  را بغغه انسغغا  برجسغغته مبغغدل نمایغغد" کارمغغل"سغکوط ای زنغغده نگهدارنغغد، باعغغث آ  شغغد تغغا 

، زمغغانی کغغه نادرشغغاه براری غغه سغغلطنت ت یغغه زد، بنغغابرجرم ایغغن کغغه تغغالی ( 4828)سغغالدراواخر" جغغا 

 ها و ورقه های آگاهی ، روزگارا  دوره امانی رابه خاطر مردم آورده وسکوط  نمودتا به وسیله رساله

.............................................................................................................................. 

براساس دیدگاه های مووریین ونوایرین سیاسوی ،حتایوت کبوور بریتانیوا ،ا حامیور حبیوب   کلتوانی ،تحوت نفو روحوانیون -*(4)

ومقطعی برای جاگزینی واسقرار پروژه های " ابزاری "وابسته درکبور،سرآغاح سناریو وپالیسی های استعتاری برای کاربرد 

 برای واژگونی نظام شاه امان   "جاده صاف کن "ترفند حیله گرانه به حیث نیروی درآنزمان چنین .استراتیژیک ،بحساب میرود

بتوار رفوت وایون حتایوت تتتیتوی فقور توا یوروا شواه اموان   " دیون " ومقدمات استقرار حتومت نادریان با استفاده اح ابزار 

دروجووود مهاهوودین ،بوورای نووابودی رژیووم " اری ابووز"امووا بووا تتوورار توواریر بوواردینر احچنووین نیووروی .،احافغانسووتان ادامووه یافووت

دموکراتیک وابزار طالبان برای انهدام حا کتیت مهاهدین استفاده بعتل آمده وسپس احموجودیت نظام طالبان برای اسوتقرارنظام 

 اموادرررن حارر،متسسووفانه درفقودان ملووت بیودار، ایون چووریی هوای توواکتیتی.طرفودارغرب دروجوود نظووام حامود کوورحی استفادشود

 (کننده برگردان. )وابزاری هنوحدرجریان است

 (برگردان کننده.)دریان،تسلیم داده شد سپس این سالح ها ومهتات احطریق هند بریتانوی به حتومت نا -(2)*
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مغغغردم ارزیغغغابی نمغغغوده واوهغغغارمی نمغغغود کغغغه راه امغغغا    هرگزفرامغغغوی ومتغغغروک " بغغغدبختی" آ  را

 .نخواهدگشت ، دستگیرشد 

ازطغرد فامیغغل خغویش مووغغف سغاخته شغغد تغغا " کارمغغل"افگنغده شغغد و"دهمزنغغ  " فغاروق جغغا  درزنغدا 

 خویش عیادت بعمل آورده وبرایش لباس ووسایل ضروری دیگررا که از "کاکای "پیوسته ازوی از

درچشغما  روشغنف را  " کاکغا"این .طری  مکامات مسلوول این جوازاتخات شده بود، ازبیرو  آماده نماید

 .معه وافتانا  آزادی دوست به ماابه یل قهرما  ، تجس  داشتجا

" کاکغا. "کارمغل بایغد طبیعتغآ تبغت تغاثیر جسغارت وطنپرسغتانه وروح سغرکش وشغجاعانه اوقرارمیگرفغت

رابغغرای تاثیرگغغذاری وکغغاربرد "امغغا     "وهمزنجیغغرا  زنغغدا  وی همچنغغا  شایدقصغغه هغغای مربغغوط بغغه 

 .ای معنوی ، به زندا  کشید  ها وش نجه ها رابازگونموده باشندنفوت براو وهمچنا  شرح ارزی ه

دارای اف ارجدی،مطالعه جو، سغخت " کودک "همۀ این عوامل تاثیرگذار، شخصیت کارمل را به حیث 

" مبمغد حسغین خغا "بنا برقول پدری جنرال بازنشسغته .کوی ، شجا  وناترس ، قالج بندی نموده بودند

ایغن قابلیغت .را ازخود تبارزمیداد" سازنده گی"ورا  طفولیت خویش ، عالی  کارمل در مراحل ابتدایی د

کغغوچ ی را برشغغانه " بیلچغغۀ "وی . وی را بغغه شغغخب نهایغغت مببغغوب درنغغزد پغغدرکالنش مبغغدل سغغاخت

ایغن پسغرک :"این مرد بزرگسال پیوسته اوهار مینمود.انداخته ودرمزار  ،عکج پدرکالنش براه می افتید

روی دیگردورا  کغودکی کارمغل کغه پغدری ازآ  یادمینمایغد ". یارسودمند خواهدبودبرای خانواده ما بس

اطفال از رفتن درتاری ی می هراسغیدند؛ زیغرا مردمغا  , عبارت ازطبع د وری وترس ناپذیری وی بود

 وخطرناکی درزمین ، درفضای تاریل در پی " اشباح مانند"دهاتی قریه باورمند بودند که موجودات 

وی ایغن .امغا کارمغل جغوا  درچنغین فضغا هغیِ چشغ  تغرس ازخودنشغا  نمغی داد.دی ایشا  انغدش ارونابو

 .اعتکادات را به ببث نمی کشید ودرهرزما  چه شج وچه روزبه زمین ها می رفت 

زودفهغ   ,به حرکات شوخی آمیزمبادرت نمغی ورزیغد,وی درم تج یل متعل  بسیار منظ  وبا دسپلین بود

همصغغغغنفی هغغغغای آ  ایغغغغامش ازخغغغغاطرات .کمغغغغل کننغغغغده وهم غغغغاربود وبغغغغرای همصغغغغنفی هغغغغای خغغغغویش

کغغه درحغغال حاضغغر بغغه "رحیمغغه"دخترخالغغۀ وی . نی وومهربغغانی وپتانسغغیل رهبغغری کننغغده وی یادمینماینغغد

غنا  وی بغرای او مببغت واحتغرام بغزرگ  حیث نرس درکابل ایفای وویفه مینماید،اوهارمیغدارد کغه هغ  سب

جوا  بوده وپیوسته عادت داشت تا فامیل وی را درقلعه هاشغ  خغا  رحیمه نسبت به کارمل بسیار.داشتند

درپرسش این که سغال هغای آغغازین زنغده گغی کارمغل راترسغی  نمایغد رحیمغه پاسغن داد کغه . مالقات نماید

سغغیمای ببغغرک کارمغغل درآ  ایغغام طغغوری درخغغاطراتش بغغه تصویرکشغغیده میشغغودکه طفلغغی بغغا کتغغاب هغغایش 

  ایجاد مزاحمت به دیگرا ، به طورمطیع آماده پغذیری تکاضغای مسغاعدت بدو,  درکنس قلعه نشسته بود

وی همچنین بیاد می آورد کغه ایغن پسغربچه دیگغرا  را درپغی . وهم اری درانجام کاروباربا دیگرا  بود

 . فراگیری عل  ومطالعه کتاب به طرزجدی تشوی  وترغیج مینمود

البتغه قبیلغۀ چادرنشغینی کغه دروادی پنجشغیر ,بغود"یغل مالخ"پشتو  بوده ومتعلغ  بغه قبیلغۀ " کارمل"اجداد 

برخغی مغردم میپندارنغد کغه ایشغا  مربغوط بغه .به گردی میپرداختند,آباد وساحات شرقی کشوریعنی جالل

 همچنا  درین .امااین موضو  باید مورد پژوهش قرارگرفته وتابیت شود,نسلی از قبایل ُدرانی بوده اند 
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ر یس "و" خا  "اعضای هیِ یل ازاعضای فامیل او وجود ندارد که درجایگاه جا کدام اثری نسبت به 

 به حیث "مبمد هاش "پدرکالنش ،چیزی که هویداست عبارت ازین است که پدر آ .بوده باشد"قبیله 

وی زمینغغداربزرگی نبغغود ومجموعغغۀ .زمینغغدارزراعتی در کمغغری اقامغغت گزیغغد ودرآنجغغا قلعغغۀ آبادسغغاخت

 .ه تارزمین میرسید (45)جریج معادل  ( 30)میل درحدودکمترازاراضی زراعتی این فا

آنغغا  یغغل فامیغغل عغغادی دهکغغانی بودنغغد  وبغغه صغغورت صغغادقانه تصورمیشغغود کغغه یغغل فامیغغل زحمغغت ش 

پدری بغه , بنام عبد الرحما  حبیج  به حیث مامورح ومت گماشته شد" کارمل"پدرکال  . ورنجبربودند

 آنها همه به .کارمل همچنا  نسل سوم  باسواد خانواده بود. افتاردوپیوست وتا رتبۀجنرالی ارتکا ی

همچنا  درخغز .وروشنف را  افتا  بود سخن میزدند"دربار" فارسی که زبا –طورجامع به زبا  دری 

اینها همه بخشی از زنده .مناسبات ورواج های مردما  کابل ، آنهاباخان  های تاجل تبارعروسی نمودند

 گی عادی مردمانی بودند که خواستند تادرشهرواطراد کابل اقامت گزیده وآرزومند بودند تا بخش 

آنانی که ازاین مناسبات ورواج های اجتماعی آگاهی ندارنغد ، برداشغت . را تش یل نمایند جامعه" عالی"

واقعیغت اینسغت کغه حتغی . های غلز را بغاخود حمغل نمغوده واوهارمیدارنغد کغه اینهغا فامیغل پشغتو  نیسغتند

 .امروززبا  م المات دردایرۀ فامیلی زبا  پشتو است

, به تعلیمات وآموزی منظ  درم تج ودانشگاه دسغت نیافغتهیِ ی ی ازاعضای فامیل کارمل قبل ازوی 

بعد ازآموزی ابتدایی درمنزل به مساعدت مولوی قریغه دراکغادمی نظغامی (پدرکارمل)مبمد حسین خا  

گغغا  خغغویش را بغغه حیغغث دانغش آمغغوز برجسغغته  بغغه خودمعطغغود ه جغغایی کغغه وی چشغغما  بلنغغد پایغ,پیوسغت

بودوبغه تغدریس  تغا سغغطن قومانغدانی اکغادمی نظغامی ارتکغغا  وی بسغیارتیز، شغجا  ، وفاداروصغغادق. داشغت

 .یافت

. مبمدحسین خا  به یل سربازحرفه یی مبدل گردید و به خاطرموافکت شاه درایغن زمینغه افتخغارمینمود

مبمغغد حسغغین خغغا  انسغغا  خغغداترس ومکیغغد بغغه اجغغرای ووغغایف وم لفیغغت هغغای مرسغغوم آ  زمغغا  بغغوده 

وی مم غن ماننغد سغایرپدرا  بغه فرزنغد . ده خغا  سیاسغی نداشغت وجزخدمت درراه حاکمیت ، کدام عکیغ

که به حیغث یغل طفغل برجسغته گغی، جسغارت وتکغاوت  خغویش را نمایغا  سغاخته "کارمل "ارشد خویش 

کشغانیده شغد  فرزنغدی درحغوزۀ زنغده گغی سیاسغی جغززدایش جغرتت وانباشغت رنغس .بود، امید بسغته بغود

 .نمیداد وعذاب قلج اوهیِ چیزی را برای وی بشارت

زمغانی  (4850-4818) امغا درسغالهای, درآ  هنگام هیِ گونه منازعه یی میا  پدروفرزنغدوجود نداشغت 

یغل حالغت . که کارمغل بغه فعغال سیاسغی مبغدل گشغت، تفغاه  میغا  پدروفرزنغد تغا حغد زیغادی کغاهش یافغت

ی بیغغزاری میغغا  پغغغدرغیرمتمایل بغغه سیاسغغت وفرزنغغغد جغغوا  کغغغه عطغغش خغغدمت بغغغرای مغغردم دروجغغغود

درجهت ارزیابی عدم تواف  پدر درخصو  فعالیت های فرزندی  وایغن . وهورکرده بود، پدیدارگردید

وهغ  " اناهیتا راتغج زاد. "که رفتارفرزندی چکدردرست بود ، هردو فکز دردو نکطۀ متفاوت قرارگرفتند

 .قویآ اوهارات جنرال مبمد حسین خا  را دراین خصو  رد نمودند" مبمود بریالی"چنا  

 شوهر. شرایز احترام متکابل را به صورت قطعی میا  هردو تامین نمود"اناهیتا "سرانجام درحکیکت 



 
 

44 

کارمغغل درزمغغانی کغغه درکابغغل مغغتعل  .اناهیتغغا راتغغج زاد وپغغدرببرک کارمغغل بغغاه  بغغرادرا  رضغغاعی بودنغغد

سغغرگرم تبصغغیل زمغغانی کغغه کارمغغل در صغغنف اخیرم تغغج , بازدیغغدمینمود" اناهیتغغا" م تغج بغغود، ازمنغغزل

 .به یل چینل گفتما  میا  کارمل وپدری مبدل گردید" اناهیتا"بدینوسیله. بود، مادری وفات یافت

مغغن هرگزوبغغه صغغورت مبغغر  سغغخن درشغغت  پغغدرکارمل را درمغغورد وی نشغغنیده ام :"میگویغغد"اناهیتغغا "

. شغده اسغتوی تنها مأیوس بود که فرزند مورد امیغدی درعرصغه وکارزارجریغا  پرمخغاطره یغی وارد"

هرگاه پدرکارمل بغا سیاسغت هغای اونغا سغازگارمیبود، بایغد دیغدگاه سیاسغی وی نسغبت بغه مغن کغه از جملغه 

در واقع پغدرکارمل آهسغته آهسغته بغه ایغن . اما چنین نشد.پیروا  خز سیاسی کارمل شدم ، نیزتتیرمینمود

 .   مباهات خواهدنموداعتکاد دست یافت که فرزندی سرگرم کارهای پرافتخاری بوده که روزی به آ

اینجغا دیگغر شغواهد مب مغی نیزوجغود دارد وآ  ایغن کغغه زمغانی کغه درسغالهای پنجغاه اساسغآ فعالیغت هغغای 

بغه وسغیله (هنغوزجنرال نشغده بغود)سیاسی ضد سلطنتی کارمل هویداگردیغد ، دگغروال مبمغد حسغین خغا  

امغا .نمایغد "عغاق"کند ویغا وی را فراخوانده شد تا یا پسری راازفعالیت های سیاسی ممانعت "واهرشاه "

 . پدرکارمل هردو پیشنهاد را ردساخت ودرنتیجه از خدمات فعال اخراج وبه حیث افسراحتیاط درآمد

وی شایدازنظریات کارمل استکبال نمینمود ؛ اما نخواست تا با پغذیری اکغت حرمغت بغه خغود،این کغار را 

رک  وناچیزبود؛ اما بغا آنهغ  تغالی مینمودتغا کارمغل باآن ه معای ای به حیث افسر احتیاط بسیا.انجام دهد

 .را ازلباو مادی حمایت نماید

پغغدرکارمل درشغغهرکابل یغغل حغغویلی داشغغت وخواسغغت تغغا آ  را بغغه کرایغغه واگغغذارنموده وپغغول انغغرا بغغرای 

کارمغل .اما کارمل موافکه ننمودتا ازعواید کرایۀ خانغه پدراسغتفاده وزنغده گغی نمایغد,کارمل مساعدت نماید

سغغپس وی شغغامل لیسغغۀ عغغالی نجغغات درکابغغل  .تغغا صغغنف ششغغ  درم تغغج متوسغغطۀ کمغغری تبصغغیل نمغغود

درهما  م تغج ، اسغتادا  .درهمیجا بود که شخصیت سیاسی کارمل ش ل گرفت(. لیسۀ امانی -حال )شد

 ودانش آموزا  پیرامو  موضوعات سیاسی عالقه نشا  داده ، کتوب خارجی را به مطالعه گرفته 

ل کارمغل ماغل زنغده گغی مغاهی درآب ،داخغ. وپیوسته حوادث داخلغی وبغین المللغی را بغه ببغث می شغانیدند

حری  چنین اتمسفیرگردید و ام انات دریافت پاسن های بسیاری از سوا تی که دراف اری می خروشید 

 .درهمین اتمسفیربازتاب یافت

کغغه درآ  روزگغغارا  "مبمغغد دیغغن ژواک "درخصغغو  ایغغام دانغغش آمغغوزی کارمغغل ، دردیغغدگاه پروفیسغغور

ژواک شخصغغآ خغغودی همچنغغا  , ردداسغتادادبیات م تغغج بغغود ،  بغغا یغل نگغغاه گغغذرا تصغغویراوپدیدارمی گغ

نامی که بعغدآ بغه ویغش زلمیغا  مبغدل ")میااق"ی ی ازعالقمندا  سیاست درآ  ایام بوده وعضویت حزب 

ُکنغغۀ مطالغغج ومعلومغغات درخصغغو  دورا  دانغغش آمغغوزی کارمغغل درم تغغج در .را باخودداشغغت(گردیغغد

, آرام ، هوشغیاروبا ادب بغودبغه حیغث یغل دانغش آموزبسغیارفعال ، " ببغرک: "گفتما  بغاوی بغه دسغت آمغد

وی نهایغت مواوغج وهمغواره , دروجغود وی جلغوه هغایی ازخودخغواهی وخغود نمغایی بغه چشغ  نمغی رسغید

مغدت شغش سغالی را کغه وی , برخوردی با ه  کالسانش نهایغت عغالی بغود. درامتبانات درصدرقرادشت

" شغیر"من پیوسغته بغرای وی .دراین م تج با ما بود ، ما حتی یل ش ایت نسبت به وی دریافت ننمودی 

 ."صنف خطاب مینمودم وچکدرتبت تاثیرجرتت احترام برانگیزوی قرارداشت  
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کغه مضغمو  ادبیغات تغدریس مینمغود ، نیزمالقغات کغردم "عبغدالتفور"درآ  م تج استاددیگری را بغه نغام 

: ته افزودنغدوجناب ایشا  نظریات بنیادین خویش را به طرزشجاعانه درخصو  رفتارکارمل بیا  داشغ

است و،او،تا سغطن یغل انسغا  بغزرگ "نابته "ببرک یل "من بسیارشیفتۀ کارمل گردیده وغالبآ میگفت "

 ."ارتکأخواهد یافت

ببغغرک کارمغغل بسغغیارحرد نمغغی زدوپیوسغغته درجسغغتجوی سغغوا تی پیرامغغو  زنغغده گغغی مغغردم ، جامعغغه 

بث های سیاسی ازخغود نشغا  داده سه سال اول وی عالی  سرشاری نسبت به استما  ب -دردو. وفکربود

مگغروی در سغه سغال اخیرایغام .وبه ندرت اف ار ونظریات واحساس خویش را درین راستا بیا  میداشغت

تبصغیلی ای درم تغج ، زمغانی کغه اسغتادا  ومتعلمغین عمیکغآ تبغت تاثیرسغخنا  آتشغین وی قرارداشغغتند، 

 هاواجتماعات ، درباره شخصیت  بعد ازهرسخنرانی وی درمتین .سخنرانی های خویش را آغازکرد

برخی ها خوشغبینی وبرخغی هغا بغد بینغی خغویش . وآیندۀ او ببث هایی داغی درم تج صورت می گرفت

همچنغا  .را راجع به وی اوهارنموده ؛ اما همه روی این اصل متف  بودند که کارمل جوا  عادی نیست

 .ندکه نسبت به وی حسادت میورزیدندبرخی ها بود

نسبت به ببرک کارمل احساس بدبینی مینمودند، بسیارزیاد نسبت به امنیت شخصغی وی تغرس آنانی که "

عبغغد "همغغا  م تبغغی بغغود کغغه مغغتعل  م تغغج بغغه نغغام ایغغن  .درم تغغج نجغغات جواسغغیس جغغوی میغغزد. داشغغتند

سغلطنت تغدابیر ویغژه یغی نسغبت .مبمد نادرشاه پدرمبمد واهرشاه را به ضرب گلوله ازپغادرآورد"الخال 

تعغغدادی زیغغادی ازمیغغا  ایشغغا  بغغه حیغغث جواسغغیس اسغغتخدام . بغغت متعلمغغین واسغغتادا  اتخغغات نمغغودبغغه مراق

 .گردیدند

این میزا  اندازه وهمایش بلوغیت سیاسی ببرک کارمل درزمغا  نوجغوانی وی بغود کغه شغرایز را درک 

 . "نموده وبا حف  ابرازکامل نظریاتش هرگزدربرابرقانو  تصادم ن رد

 :احدواا

ایغغن .دیغغدگاه عغغام زنغغده گغغی وی نامیغغده شغغود"مانیفسغغت "ببغغرک کارمغغل وخغغانمش شغغاید بغغه حیغغثمناسغغبات 

خغان  .رفیکانغه خغود مبغدل سغاخت "بغازوی" بسیاردلچسپ اسغت کغه وی چگونغه خغانمش را رشغد داده وبغه

کارمغغل ، یغغل فعغغال  ،در زمغغا  ازدواج.دختغغر عبغغدالباقی معغغاو  شغغاروالی کابغغل بغغود"مببوبغغه "کارمغغل 

فامیل ها . به حیث معل  م تج ایفای وویفه مینمود" مببوبه"بود فاقد وویفۀ منظ ؛ اما  سیاسی وشخصی

بغغرای همدیگرآشغغنابودند وزمغغانی کغغه کارمغغل وخانمغغای هنوزدرمراحغغل طفولیغغت قرارداشغغتند ، تصغغمی  

مادر،کارمل نهایت مایل به این دختربود وکارمل مشتاق آ  بود تا دریغن خصغو  از . برازدواج گرفتند

مببوبغغه همچنغغا  نسغغبت بغغه کارمغغل احتغغرام عمیغغ  داشغغت .زوهغغای وی اطاعغغت وآنغغرا بغغه ُگغغل نشغغاندآر

همچنغا  مببوبغه تمغامی دختغرا  .ودرمراحل طفولیت بغه وی بغه حیغث شغوهرآینده خغویش امیغد بسغته بغود

نسغغبت بغغه سیاسغغت بغغی تفغغاوت بغغوده وپیوسغغته اوهغغار آمغغاده گغغی مینمغغود تغغا همغغراه .افتغغا  را دوسغغت داشغغت

زمغانی .وی تغالی نمودتغا ووغایف وآرزوهغای وی را درک نمایغد. مفید برای ببرک کارمغل باشغدوهمسفر

 .زندانی شد، مببوبه پیوسته از وی درزندا  عیادت بعمل می آورد 4853که کارمل در سال 

 برخالد رس .، باه  ازدواج نمودند زمانی که کارمل از زندا  بیرو  شد( 4857)ایشا  درسال 
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عروسغی درمیغا  فامیغل هغا ، ایغن ازدواج درهوتغل بغه وقغو  نپیوسغت ؛ بل غه یغل مراسغ   مرسوم، جشن

فامیغغل ازخویشغغاوندا  کارمغغل " سغغه" عروسغغی سغغاده درچوکغغات نهایغغت مبغغدود وخغغا  ومشغغارکت فکغغز

 .برگذارگردید

درم رویغغا  ،کسغغی کغغه کارمغغل مناسغغبات "میراکبرخیبغغر "بعغغد ازعروسغغی ایشغغا  دراپارتمغغا  مربغغوط بغغه

علغی الغرغ  ایغن وقغف وایاغار،این .خغویش را هنگغام زنغدا  بغاوی تغامین نمغوده بود،اقامغت گزیدنغدرفیکانه 

قراربغود . بسیاردشغواربوده جامعغ" اعیغا  "گی داوطلبانغۀ فکیرانغه بغرای دختغری از فامیغل وخغانوادهه زند

ه  زنغده گغی تنش هایی میا  آ  دو ایجاد شود ؛ اما کارمل خانمش را مساعدت نمود تا شرایطی را که با

 .مینمایند بپذیرند

هرگزدیغغده نشغغد تغغا میغغا  خغغان  وشغغوهردعوایی بغغه :"بغغرای  گفغغت"بسغغ    "برادرکهترمیراکبرخیبغر بغغه نغغام 

برخغغی اوقغغات ایشغغا  نغغاور , هرگزمیغغا  ایشغغا  حغغرد هغغای سغغخت وشغغدیدی ردوبغغدل نشغغد,وقغغو  بپیونغغدد

ودنغغد ؛ امغغا ایغغن وضغغعیت سغغ وت غیرعغغادی کغغه د لغغت برتفغغاوت هغغای فطغغری ونظغغری شغغا  داشغغت ب

 .هرگزبیش ازیل روزادامه نمی یافت

با حف  تکغد م ,کارمل، هرگزتالی ننمودتا صالحیت و موقعیت شوهری خویش را برخانمش تبمیل نماید

امورسیاسی ای وی درکارهای منزل با وی همدست بودو پس ازمدت چنغد سغال خغانمش بغه حیغث رفیغ  

 . او درامورسیاسی بدل گردید

 :دگاه های شخصیبریی دی

کغه تنی رازیبغا خواهغد بغود تادیغدگاه هغای چهغار،گغی سیاسغی ببغرک کارمله ازنگاه مغا بغه سغیمای زنغد قبل

 :آشنا ی دارند ، درین برگه بگنجان  ،با او ازنزدیل

بغوده کغه "رسغام " غغوث الغدین"افتانسغتا ،به نغام پروفیسغور" هنغرور"ازآنها ازجملۀمشغهورترین ی ی -*

خغاطرتالی امابعغدا  ایغن موقغف خغود را بغه .ایفغای وویفغه مینمغود"نکای " هی به حیثشازمانی در،دربار

 76ایغن نکغای .مغردم ، دربوردهغای نکاشغی، ازدسغت داد گغی هترسغی  واقعبینانغۀ زنغدای درجهغت شغرح و

وی دریغل . ساله عضغویت هغیِ حغزب سیاسغی را دارانبغوده ؛ امغا ازجملغۀ مشغتاقا  ببغرک کارمغل اسغت

 :ارداشتگفتگوچنین اوه

درنتیجغغغۀ " کغغغری  بخغغغش"پغغغدربزرگ مغغغن بغغغه نغغغام . مغغغن فامیغغغل کارمغغغل رابهترازهغغغرکس دیگرمیشناسغغغ  "

هغردو .یغداقامغت گز"کمری"فرارنمود وبا خریداری یل پارچه زمین در" دهلی "استبدادبریتانوی ها ،از

بغغزرگ فامیغغل کارمغغل ازاعتباروصغغداقت . روابغغز صغغمیمانه برخورداربودنغغدفامیغغل طغغی دهغغه هغغا بغغاه  از

جنغرال حسغین خغا  انسغا  .برخورداربوده ومردم ،ایشا  را دوست داشته وبه آنها احتغرام عمیکغی داشغتند

وی را دوسغت " کمغری"نهایت مهربا  بوده وپیوسته مردمش را مساعدت مینمغود وازهمینغرو، مردمغا  

 ."داشتند

ببغغرک کارمغغل بغغه خاطرنظریغغات مسغغتکالنه ، رفتغغاراحترام برانگیزومغغزاج هغغای مهربانانغغه ای معغغرود "

 وی . با توجه به خاستگاه مردمی ای، وی درد ومش الت وپرابل  های مردم را درک مینماید . میباشد
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ه گغی واقعغی نکاشغی ام سغرمیزد وسغاعت هغا دربرابرتابلوهغای نکاشغی هغای  کغه زنغد"استدیوی "پیوسته به 

مغن میغدان  کغه ایشغا  چکدربغه آ  رسغ  هغا واکغنش .هغا نگغاه مینمغودایستادشده وبه آنمردم را بازتاب میداد 

وی ازمغغغن تکاضغغا مینمودتغغغا هرچغغه بیشتروبیشغغترزنده گغغغی واقعغغی مغغغردم افتانسغغتا  را بغغغه . نشغغا  میغغداد

 ."تصویرب ش 

مغغل نمغغوده انغغد،من متیکغغین هسغغت  کغغه مغغردم افتانسغغتا  بغغرای مغغدت طغغو نی رنغغس وعغغذاب عظیمغغی را تب"

بغا مسغغاعدت وهم غاری رفکغغای خغود،برای اعمارجامعغغۀ جدیغد وزنغغده گغی نغغوین وافتانسغتا  نغغوین ,کارمغل

 ."پیروزخواهند شد

کغغه بغغه خاطرمبغغارزه وبنیغغاد زنغغده گغغی سیاسغغی زنغغا  افتانسغغتا ، درجهغغا  "اناهیتغغا راتغغج زاد" داکتغغر -*

را بعغغد ازتاسغغیس آ ، ازآغغغازین سغغالهای  "نغغا  افتانسغغتا سغغازما  دموکراتیغغل ز "مشهوراسغغت وریاسغغت

وی درمبغغارزات انتخابغغغات . آ  چهغغارتن اسغغتی غغی دیگغغغراز، تغغا حغغال بغغه عهغغغده داشغغته اسغغت، (4865)

هرمانانغه پارلمانی به رقابت پرداختغه وبغا حصغول کرسغی پارلمغا  دریغن امرپیغروز ودرانجغام مبغارزات ق

وبنغد اسغارت وبغرده گغی جامعغۀ عکغج مانغده افتانسغتا ،همت  راستای آزادی زنا  ورهغایی شغا  ازقیغددر

 مبسوب شده ودرمبدودۀ چهاردیوارمنزل ودر  این زمانی بود که وی خود ازشمار آ  زنا .گماشت

وی بغرای  تشغرین نمغود کغه چگونغه کارمغل وی را مسغاعدت نمغود تغا بیغداری . زیرپرده، زنده گی مینمود

 .سیاسی را درجامعه ان شاد دهد

بغه حیغث یغل .پغدرکارمل وشغوهرمن بغرادرا  رضغاعی بغاه  بودنغد:"یتاراتج زاد ادامه داده فرمودنغداناه

پغغغدرکارمل ، درآ  زمغغغا  در و یغغغت . مغغغتعل  م تغغغج درکابغغغل  گغغغاه گغغغاهی وی درمنغغغزل مغغغا  سغغغرمیزد

زمانی کارمل خواست تا پدری را درکنرببینغد، دربازگشغت بغه دیغدارما آمغد ،دریغن . کنرتوویف شده بود

 وی به .وتکاضا نمودتا به صورت مصلوو  آنها را حف  نمای  دید،وی چند جلد کتاب برای  سپردباز

مغن راجغع .کتاب هغا آگغاه گغرددنباید ازوجود این طورویژه تاکید نمودتا با احتیاط رفتارنموده وهیِ کسی 

ت بغه سیاسغت ، به ایغن کتغاب هغا هیچگونغه ایغده نداشغت  وهمچنغا  ایغن کتغاب هغا بغه دلیغل عغدم عالیکغ  نسغب

همچنغغغا  راجغغغع بغغغه مطالعغغغۀ ایغغن کتغغغاب هغغغا جغغغدی نبغغغوده وآنهغغغا مغغن . موردسغغوء وغغغن مغغغن واقغغغع نگردیغغغد

 .رادورگذاشته وبالخره فراموی نمودم

گغغی خغغود نگغغاه نمغغوده وبغغا مهربغغانی ازوی دوسغغت خغغانواده مغغن وشغغوهرم هردونسغغبت بغغه وی، بغغه حیغغث "

سبُل "جوانا  دراین سن وسال برمیخیزد ،رفتار که ازطبع م اومن هرگزدرکال. مهما  نوازی مینمودی 

وبی مالحظه یی را شاهد نبودم  وی پیوسغته راجغع بغه موضغوعات جغدی ماننغد کتغاب، سیاسغت ،مغردم " 

وی تغازه مغادرخویش را ازدسغت داده بغود ومغا تغالی مینمغودی  تغا روحیغۀ تبمغل . وغیره صببت مینمغود

ما میدانستی  که وی نهایغت بغا مغادرخویش بغه .انگیزی  پذیری وبرده باری را دروجودی بدین مناسبت بر

 .پیوند نهایت عمی  داشت " ز  اصیل "حیث یل 

من پدرخویش را ندیده بودم،زیرا زمانی .وی راجع به پدرم که یل سیاست مداربود با من حرد می زد

  مغغغن تنهغغغا ازطریغغغ. کغغغه وی جهغغغا  را ودا  گفغغغت،من درمراحغغغل ابتغغغدایی کغغغودکی خغغغویش قرارداشغغغت 

 نام وی .مادرخویش وازطری  خوانش اخبار وخویشاوندا  راجع به وی معلومات حاصل کرده بودم
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مبمغغود "کاکغای بغزرگ  . مبغادرت مغی جسغت"نسغی  سغبر"وی بغه نشغراخباری بغه نغام . بغود"راتج احمغد"

 کارمغل پیوسغته راجغع بغه زنغده گغی. ومشغاوراوبود"امغا    خغا  "ی ی ازمشهورترین وزرای " طرزی

آنهغغا ببغغث مینمغغود ومغغن را درخغغز سیاسغغی بغغرای گغغزینش راه هغغای آنهاترغیغغج مینمودوپیوسغغته مخغغاطب  

 ."شما ؛مدیو  ایشا  میباشید: " قرارداده می فرمود

غغغغد فاشیسغغغغتی در  کارمغغغغل بعضغغغغی اوقغغغغات راجغغغغع بغغغغه انکغغغغالب اکتُبروجنغغغغ  دوم جهغغغغانی ومبغغغغارزات ضب

مغن درآ  . انسانی وارد ساخت ،سغخن مغی گفغت اروپا،وخسارات هنگفتی که هیتلردرین جن  به جوامع

 زما  راجع به این مسایل چیزهای زیادی نمیدانست  ؛ اما تبت تاثیر میزا  علمیت وح مت او قرارمی 

کتاب هغای "سپس درک نمودم که کتاب های که وی طورامانت وبرای نگهداری برای  سپرده بود،.گرفت 

 .شده بود بود که به زبا  فارسی ترجمه"منتخج مارکس 

، من جهت فراگیری تبصیالت عالی خغویش عغازم ایغا ت متبغده آمری غا شغده وشغامل (4854)درسال "

شغما نباید،درزنغده گغی :"قبل ازعغزیمت  کارمغل بغرای  گفغت . شدم"کلیفورنیا"دردانشگاه " نرسین  "کالس 

ه کغارگرا  فکیغردرآ  دیگغری وجغود دارد کغی سبرآمیزآمری ا ،خود را گ  کنید ؛ زیرا که درآنجاآمری ا

 من زمانی که درایا ت متبده آمری ا ."زیست نموده وآنجا سیاست هایی است که شما آنرا درک نمایید

من شگفت زده شدم که .درناحیۀ سیاه پوستا  رفت ،آنچه که ببرک کارمل برای  گفته بود،کام درست بود

مغن بغرای .دم امری غا دسغت یافتغه اسغت چگونه کارمل به این گسترده گی به عم  واقعیغات زنغده گغی مغر

 ." کارمل، شما ولی هستید :"وی نوشت  

از ایا ت متبده آمری ا برگشت ،ازطری  کاکای کارمغل، مطلغع شغدم کغه ( 4851) من زمانی که درسال"

بغرای ایجغاد پارلمغا  دسغت نشغانده ,وی به دلیل سازماندهی مظاهرات درمخالفغت بغا تغالی هغای سغلطنت 

 .اززندا  رهاشد(4856) وی درپایا  سال.زندا  افگنده شده است به ,درکشور

وی درمنزل ما  آمد وراجغع بغه آنچغه کغه مغن . تاآ  زما  کارمل به سیاست مدارنامداری مبدل شده بود"

درایا ت متبده آمری ا دیده وآموخته بودم وآنچه که کارمل در زندا  مطالعه وتجربه نموده بود،باه  به 

را مطالعغه نمغای  کغه مغن " حغزب کمونیسغت اتبغاد شغوری"وی ازمن تکاضا نمودتا تارین . گفتگوپرداختی

وی راجع به خصوصیات سلطنت افتانسغتا  ،ترایبلیسغ  . البته مطالعۀ آنراطی ی نی  ماه به پایا  رسانیدم

. اقتصغغغادی مغغغردم افتانسغغغتا ،به گفتگغغغو پرداخغغغت-وفیودالیسغغغ ، وراجغغغع بغغغه عکغغغج مغغغانی هغغغای اجتمغغغاعی

 .رستی پرحرارت اوسخت سرایت پذیربودوطنپ

آنهغا بخغش .مغی رفغت وراجغع بغه زنغده گغی وپغرابل  هغایی شغا  پرسغا  مینمغود"هنود"وی درجوامع اهل "

سغسالی .اقلیت جامعۀ ما را تش یل نموده وکارمل پیوسته راجع به رفاه همگانی شا  ابرازنگرانی مینمغود

آنهغغا "شغغما چغغه وقغغت تتییرخواهینغغدنمود : "زیغغن بغغودراکغغه وی همغغواره دربرابرمغغردم قرارمیغغداد،عبارت ا

 ."شما جوا  هستید،این رسالت شماست تا زنده گی راتتییردهید:پاسن میدادند

اماآهسغته آهسغته .هی تعجج مینمودم که این چه معنایی را بشارت میدهدمن گا."شما آینده سازا  هستیند"

 .مفهوم آنرادرک نمودم
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بغغه مطالعغغهء کتغغاب هغغای اساسغی نپغغرداخت  وتنهغغا بغغه مطالعغغۀ کتغاب هغغایی کغغه بغغه قصغغه هغغای درآغغاز،من "

 وی به انتکاد وبی عالقه گی من توصل نمی جست؛اما . اختصا  یافته بود می پرداخت  " جاسوسی"

این انگیزه را برای تف ردروجودم برمی انگیخت ومی پرسید که چغراچنین مسغایل جغدی دریغن قصغه هغا 

 .یابد  بازتاب می

وی تغغور "،و"چ غغود"،"مغغارک تغغواین"،"جغغل لنغغد  "،"گغغورکی"بغغا درک عالقغغه منغغدی من،وی،نغغاول

 کارمل , عمیکآ تتییریافت ،من "وی تورهوگو(" پُرازبدبختی)با خوانش ناول .را برای  سپرد" هوگو

ن را بغه قغدم بکغدم وی مغ.پیوسته راجع به اتفاقات وکرکترهایی آ  ناول ها به طورمشرح ازمن می پرسید

 .تعم  واف اربیشتر پیرامو  کشور واعماربهترزنده گی آینده فرامی خواند

این شاید اولین رهبرافتانستا  باشد که توجه عمی  خویش را، راجع به ان شاد جامعغه دربخغش زنغا  "

رای تغغا زمغغانی کغغه زنغغا  درامرمبغغارزه اشغغتراک ننماینغغد،مبارزه بغغ:"وی بغغرای  میگفغغت.مبغغذول داشغغته اسغغت

 .،پیروز نخواهد شد" آینده"

 من زمانی که با زنا  راجع به پرابل  ها ومسایل سیاسی. وی ازمن تکاضا نمودتا درمیا  زنا  کارنمای 

مغن بغا ایغن ."شما مال یل ایرانی حرد می زنید:"آنها می گفتند. صببت می نمودم،آنها فکز می خندیدند

چگونغه ز  ها،دریغل جامعغۀ عکغج مانغده :"نمغودم دیدگاه های آنهغا کغام  دلسردشغده وبغا کارمغل صغببت

اما کارمغل بغا ایغن حغرد توافغ  ." ترقی خواهندنمود  آنها به هیِ چیزی خارج ازمنزل عالقه مند نیستند

 !."این مش ل است اما ضروری، به پیش برو،بگذارآنها بخندند،تسلی  نشو:"وی می گفت.ننمود

دیدگاه وی نسبت بغه .م تج درکابل ایفای وویفه مینمایدعزیزه دخترکاکای کارمل است، به حیث معل  -*

کارمغغل بغغه تمغغامی مباسغغن سغغپیدا  احتغغرام عمیغغ  داشغغت وبغغه طرزمببغغت آمیغغزی بغغا :"کارمغغل چنغغین اسغغت

بغغه حیغغث یغغل طفغغل عمومغغآ بغغا کتغغاب ومطالعغغه سروکارداشغغت وحتغغی دیگغغر .والغغدین خغغویش روابغغز داشغغت

ی غه وی بغه منغزل مغا مغی آمد،تاکیغد مینمودکغه هغیِ هرزمان.اطفال را برای خوانش کتاب ترغیغج مینمغود

غغغذای مخصوصغغی بغغرایش آمغغاده نشودوهمیشغغه میگفغغت کغغه هرغغغذایی کغغه خغغود میخوریغغد،من هغغ  آنغغرا 

 .میخورم

عالقغغغه منغغغد بغغغود؛ امغغغا وی هرگزبغغغرای کارمغغغل،آنرا سغغغفاری نمغغغی " مشغغغروب" شغغغوهرمن بغغغه نوشغغغید "

سغوی فامیغل مغا احتغرام بزرگغی ابرازمیشغغد از؛بغرای وی شغوهرم بغه کارمغل احتغرام فغراوا  داشغت .نمغود

 ."ومشورت های وی جدی تلکی میگردید

وی اولغغغین تمغغغاس خغغغویش را بغغغا کارمغغغل .دگغغغروال بسغغغ    ،درحغغغال حاضغغغر دراردو خغغغدمت مینمایغغغد -*

. مغغن بغغرای بارنخسغغت کارمغغل را زمغغانی کغغه درزنغغدا  بود،مالقغغات نمغغودم: "،مشغغتاقانه بغغه یغغاد مغغی آورد

اولغغین . مغغن کارمغغل را انسغغا  نهایغغت مببغغوب یغغافت  .نیغغز درآ  زمغغا  درزنغغدا  بغغود" اکبرخیبغغر"بغغرادرمن

شغغغما بغغغه م تغغج میروید کغغغدام کتغغغاب هغغغا را مطالعغغغه :" سغغوالی کغغغه وی ازمغغغن پرسغغغید،عبارت ازیغغن بغغغود

یکغت درحک.رسغی بغه کتغاب دارم ،من برایش پاسن دادم که من نه وسایل بغرای مطالعغه ونغه دست"مینمایید 

 برادرم درزندا  انداخته شده بودوهیِ کسی .آ  زما  خانه به دوی ودرمسجد زنده گی مینمودممن در
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کارمغل ،سغپس یغل آدرس رابغرای  سغپرد وتکاضغا نمودتغا . ازجملۀ دوستان  آماده نبود تا برای  کمل نماید

 من .تاب آماده نمودآ  آقا ،اینجانج را درم تج شامل ساخت وبرای  ک.با شخصی تماس حاصل نمای 

زمغغانی کغغه باردیگردرزنغغدا  بغغه دیغغدارکارمل رفغغت  ،اوبغغرای  گفغغت کغغه رفغغتن درم تغغج بغغرای  کغغافی نیسغغت 

او یل تکسی  اوقات برای  آماده نمود وتکاضا نمودتا بااحتیغاط .وگفت که شما باید درخانه نیزمطالعه نمایید

 ." مآ  راتعکیج نمای ،چنانچه که من هدایات وی راعملی نمود

 :آغازمبارزات سیاسی

.    ند  ا ک  بب   ک  م  د آن چشم ن سی سد وود  ا گشرود،عب  ، ازپ یر ن  نرو دوم   ر ند برود

 رر دس یررد کرر  د آن تغیی ا،،نسررب، برر  ه زمرر ن دیگ د س اسرر ت  ی  بشرر ی، ازسرر ع، وشررت   بیشررت  

َم یرر  ان    شرر  ه ی د آن هنگرر م ی نررد سرر   هرر ی اوی تحصرریل  د م ترر  ، صرردای . ب وو دا بررود

 .  پ ن ک  وی اند ه ی ی اواند  ا ازوود ب    گذاش، شنیدس شد" ن گ س کد "و"هی وشیم  "

مرو د تددیر  قر ا دادس نمرد شرد " اتمرد "ه گ س    ن ب  تو   ب  پت نسی  وی اند ه ی ستح هر ی  دیرد 

اتحرر د . زای رر د گ دیرردامرر  د یررن  اسررت  ان شرر ی ، م بتررد نی. برر  ایررن سررطا هوشرری  ی دسرر، نمررد ی یرر،

شررو وی برر  م  ومرر، س سرروت ن  د ب اب یررو   ی شیسررم،قد ، ویلسرر ۀ ب ررد وحیرر ، وررود  ا برر  ا برر ، 

 . س ند

قد ، ه ی بز گ امپ ی لیستد د ا وپ  م نندانگلست ن،ی انس ،  مند،اسپ نی ،پو تگ   وبل یم کر  بر ای 

 . وتندق ن ه     ن  ا تح، سیط س داشتند، د هم کوبیدس شدس وی و ی

هیو ی امپ ی لیستد ب  نم ی  گذاشت  شرد وم کز  ر  امپ ی لیسرم   ر ند "پ ی  ه ی ِگلد"ب ای ب  نوس، 

م دم ن تح، اسرت م  ک  بر  ور ط  اسرت ت  . ازا وپ ید و بد ب  ای  ، متحدس آم ی   تغیی م  ن ی ی،

 .مد  زمیدند ، ب ای آو ین یو   آم دس میشدند

کشو ایغ نسرررت ن د شررر ر،مذاک ا، د  وصررروق انت ررر   قرررد ، از ب یت نیررر  د دسرررت ن د  همسررر ی  گرررد 

د ورررر   ایغ نسررررت ن د کشررررو ای ان،حز  تررررودس ایرررر ان تحرررر،  هبرررر ی . م دمرررر ن هنررررد برررر   اس ایتیررررد

برر  تو رر  برر  . برر ای تغیی وانت رر   نظرر م ازط زشرر هد برر  نظرر م دموک اسررد مررد  زمیررد( *1)دکت مصرردر

تغییرر ا، د  وا ایغ نسررت ن، ترر  ی ا، عمی ررد  ا برر ای بیرردا ی سی سررد   وابررط ومن سررب ، عن نرروی ،ایررن

احتمر   الغر ی ورط ت  ییریود   : آزادی هند ازت  ی ا، بز گد ب وو دا بود. م دم ایغ نست ن ب    گذاش،

ت زیررۀ هنررد،   ، .کرر  برر  شرر   وی ع د نرر  برر  ی ایغرر ن هرر  تحمیرر  شرردس بود،برر  و ودآمررد" دیو نررد"

ورداید وردم، "ایغ ن    اک  س ل  ی متم دی د مب  زس د چ    چو  تش لد ب  ن م و وحیۀ وطنپ ست ن 

همررۀ ایررن ان شررر ی ، .هویرر، ی یترر  بودند،م د سررر وت  بررود" وررر ن عبرردالغ   و ن"،تحرر،  هبرر ی "گرر  

 .د م ت  ام ند   ید ک  بب   ک  م  د آن س   ه  د آن   مت لم م ت  بود،ب  گ تم ن کش نیدس میشد

وی ورود   ا د ی  لیر، هر ی سی سرد ،مطر ح . ب ای منر ظ س وگ تمر ن بسری  ی    برود ک  م  همچن ن

چرون دولر، بر  ی او مظنرون .د اطر ای او توسر   مرد ی یتنرد" منر ظ س"تن ر  گر وه هر ی . نمد س و،

 شدس بود،لذا ک  م  پس ازین ک  ازشمولی، د ی کولتۀ ح ور د دانشگ س ک ب ، مح وم شدس بود ب  
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لرذا  وی ایرن ملحروظ ،ک  مر  آ زو . چون آن   یرن م کرز ی ر   سی سرد برود.وو دمینمودهوشی  ی ب 

بنرر ب این د ی ،ح ومرر، تررت  نمررود ت  لوشررمولی، او ا د ایررن . داشرر، ترر  د آن دایرر س  رر ید پیداکنررد

 ام  . ک  م  ب  حیث محص  س ینس د دانشگ س ش م  شد . م کزبگی د؛ زی ابدی  دیگ ی و ود نداش،

مبرذو  دا د، یشر  ه ی م ینرد "یزین،کمیر  وبیولروژی"ین ک  تو   ووی   ا د  شت  ه ی ب  عوض ا

مویرر شررد ترر  د ی کولتررۀ (9190) ا بر  ی م  مرر ، برر ای تغیی ای   شر ن وا د نمررودس وسرر ان  م د سرر   

 .ح ور وعلوم سی سد ش م  شود

ان مرن "وی ( 9190)یر  د اپ . ب د ازآن ک  م  ب  س ع، د دای   ی  لی، ه ی سی سد ،ووطر  و شرد

البترر  مرر ام ایررن ان مررن عبرر  ، ازترر وی  . ا اسرر س گذاشرر،(ان مررن محصررلین دانشررگ س ک برر ")محصررلین 

این ان من ایدس واندیش  ه ی دموک اسد،آزادی وملر، سر زی .ای    وشنگ ان  د می ن  وشن   ان بود

ت  ضر ه  بر ای .  میرداد ا ب اس س ب اب ی قومد ، ازط یر کن ر انس ه وی  لیر، هر ی ی هنگد،گسرت 

آزادی " یررو م هرر ی ا تمرر عد ،ادا ی،اقتصرر دی وی هنگررد مطرر ح سرر وت  شرردس والغرر ی محرردودی، هرر ی

 .ب  حیث موضوع ، اس سد ود وو اعتب  ، مط لب  شد" مطبوع ،"و"بی ن 

د حرروز  سی سرر، داورر  شررد،تح، ن رروذ وتررد ی تت  هرر ی ( 9190)مغزوذهنررد کرر  م رر  ن سرر   هرر ی 

یر  ور  ر ن "ازط یر ) د   ، تت  ه ی  ب ای مد نیزس س وتن ایغ نست ن،" ش س ام ن هللا" ق  م ن نۀ

  (ازط یر عبد الغ   و ن)،" ن  و"و" گ ندی" ومب  زا، بز گ م دم ن هند تح،  هب ی"( تلگ اید 

و پیرر وزی ( 1()*ازط یررر مبرر  زا، داکت مصرردر ،علیرر  سررلطن، د ایرر ان)واندیشرر  هرر ی سوسی لیسررتد 

 . وهمند اتح د شو وی ب ای د هم ش ستن یو   م گب  ی شیسم هیتل ی ،ق ا گ ی،ه ی ش 

 .ب ای ودم، د  اس وطن،است ب   مینمود" ش س ام ن هللا" د ین ش د نیس، ک  ک  م  وسی آ ازاقدام ،

 وش  ا زاء مت دد اوتتی ، نژادی وزب ند می ن م دم ن کشو وای  د ی پ  چ  گد وامح ی بی ردالتد 

 و  لغو وط دیو ند ک  بوسیل  قد ، ه ی بز گ امپ ی لیستد ب ایغ نست ن تحمی  گ دید،توس ۀ ب  شم

 ت لیم وت بی ، ه ئد زن ن ،ب بود زندس گد ده قین کشو وب  ت ازهم  ای  د دول، و  م ۀ مد ن   ید

 .دندبشگ د،هم  آ زوه  واهداید بودندک  ای   ک  م   اتسوی ک  ک  آزادی بی ن ومطبوع ، د آن

.................................................................................................................... 

درین مبحث ممکن قصدد نویسدنده دوران حکومدت دکتدر مصددد باادد امدا اادتب ، درمدتن ماز دکتدر مصددد ا صدیت ملدی -(3*)

ایدران بدود مبده حیدث رحبدر حدزب تدوده مسیاسدت مددارودولتمرد گراوصدر اعظم سابد ایران که  ود یک ا صدیت بدزرم ملدی 

ونه پیوند سدازمانی وتادکییتی بدا حدزب تدوده ایدران نداادت درحالیکه دکتر مصدد حیچگ.ایران میاد آوری صورت گرفته است 

باید اذعان داات که ب تدرین دوران ادگوفائی مبدارزات سیاسدی حدزب . اما ازروابط دوستانه با حزب توده ایران بر ورداربود.

 (برگردان کننده).توده ایران مدردوران حکومت دکترمصددماکل گرفت 

فته است مناار افکار سوسیالیستی درجامعه آنوقت ایران محزب توده ایران بودمنه جناب طوریکه درپراگراف فود تذکار یا(4*)

 (هبرگردان کنند.)دکترمصدد 
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طررو ی کرر  قرربر متذک شرردیم ، برر  ویررژس د  وشررند بیرر ن ایرر ادی کرر  ک  مرر   ا مررد شررن وتند، ک  مرر  

وی ن رر ، کشررو وم دم ن آن  ا د  وشررن ئد توسرر ۀ ت لرریم وت بیرر  . بررود "آموزگرر  "د د  ررۀ او  یررن 

 . لذا ی  لی، ه ی عمد  ان من د همین  است  متم کزشدس بود.وبیدا ی سی سد  ست ومد نمود

 -بر  وی قر نوند ووانردن آن (  9190) و ود ان مرن ُبروی وطر   ا احسر س نمرودس ود نرومب  سلطن، د

 .ب  عم ،آن پ ی ن بوشید -م س تدسیس ا  ب د ازدس 

 ک  م  ب  ن ت سد نسب، ب  این ح م س کوبگ ان  ،ی  لی، ه ی سی سد ووی   ا د می ن محصلین 

  عن نوی آن وسپس ب   و  ه ید ک و وشن   ان د س وت  گ وه ه ی کوچن د ابتدا د ش   

 وی همچن ن ب  شوصی، ه ی م  وی سی سد . من  ب  تدسیس ین حز  سی سد شد، ،ادام  داد

همچون وتم محمد وب  ،عبدال حم ن محمودی،ییض محمرد انگ  ،عبرد الحرد حبیبد،عبرد الر وی بینروا 

 .د، ب  تم س شدودیگ ان ک  ب ای ح ور دموک اتین وآزادی بی ن وا تم ع ، مد  زمیدن

ک  م  همچن ن ب  ح مد س سو،  نب  پشتونست ن ک  تح،  هب ی و ن عبدالغ   و ن ی  لیر، داشر، 

  واه ل رر "و"م  تم گ نرردی"ق ا گ یترر  واز"ب چ ورر ن"وی عمی آتحرر، ت  ی سررون اند هرر ی . مبررد  شررد

 .پیوست  تم ید ب م  مد آو د"ن  و

وسریل  "نمرد شرد،لذا ک  مر  ایرن  ا بر  حیرث ب تر ین  چون  نب  پشتونسرت ن بر  وسریل  ظ ه شر س ت دیرد

آن رر  برر  حرر ا ، تمرر م د متینررو هرر  .برر ای ی رر   سرر وتن،ی  ان دانشررگ هد ورروی  برر  ک  بسرر، " ن لیرر  

 . پشتونست ن وسی آ ش ک، می ستند وم اسم ب گزا ی  شن

 مررر  همچنررر ن تحررر، ت  ی صرررداق، ،وطنپ سرررتد،بد  ی ئد،وسرررون اند هررر ی بحرررث انگیرررز ک "ب چ وررر ن"

 . ق ا میگ ی، وت همین  وزنسب، ب  بب   ک  م  ،محب، واحت ام بز گ وود اح ظ نمودس اس،

 .،د آست نۀ گش ی  دو هشتم پ  لم ن کشو ن  ی، داغ شدس بود(9191-9199)حوز  سی س، د س ل  ی

 ندک  ش س ومش و ین ا  مش هدس نمود.عضو،دا ای ای     ادی    بودند( 90)د پ  لم ن قبلد ب  ت داد 

تمر م اسرب   نی نرو ودسیسر  بر  ک   یتر  برود تر  . ازآن  مل  حترد یرن تن،د انتو بر ،  دیرد ب نگشرتند

 هبرر ان دمرروک ا، کرر  ب علیرر  . مرر دم  ا ب حذ دا نررد کرر  برر  ن ررم ک ندیرردان مررو د نظ شرر ن   ی دهنررد

 انتو ب ،  مب د ، نمودند،اعتن داشتندک  انتو ب ، ب ای م دم ین"اپوزیسیون "سلطن، ب  تش ی  

 ام .مداول  ح وم، د   ی ن انتو ب ، مح وم شد و اس اندازی تظ ه ا،،س زم ندهد گ دید:ت لبد بود

،نرررردای "وطررررن"تظررر ه ا، برررر  حم یرررر، نیرررر وی نظرررر مد سرررر کو  ونشرررر م ت، و وزن مرررر  هرررر  م ننررررد

ک  مر   مرم ک یر ی ازمحصرلین .متوقی س وت  شدس وچندین  هب سی سرد دستگی شردند" انگ  "،و"ولر

 .  اب ای  اس اندازی تظ ه ا، وت  ض ی  ه ید  هب ان مذکو ی اوواند

  همینید؛ زی اای   مینم " بب   ک  م "آن تظ ه ا، ن   پ اهمیتد  ا ب ای ب زگوید ح  ی ، 
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  محصلینطو ی ک  ت مم . ب ۀ سی س، ق ا دادتظ ه ا، بود ک  بب   ک  م   ا د وط م دم  

بررر ای .زمررر ند کررر  د نزدیرررن د واز  قص سرررلطن،  سرررید،ب  وسررریلۀ گررر  د مسرررلا متوقررری سررر وت  شرررد

آمرر دس اسرر، ترر  ت  ضرر ه ی تظ ه کننرردس گرر ن  ا مررو د اسررتم   "پ دشرر س " تظ ه کننرردس گرر ن گ ترر  شررد کرر 

آن ر  ب یرد ت رداد . ق ا دهد؛ام  ب ای تم مد  می ، تظ ه کنندس گ ن ا ر زس دورو  د قصر دادس نوواهدشرد

هرریی ی ررد از محصررلین برر  . ب  سررتند" شرر س " حرردودی ازهیئرر، نم ینرردس گرر ن ورروی   ا برر ای متقرر ،م

 : ح ض نشدت  وا د قص شدس ود حضو   ن   اعلیحض ، ق ا گی د" ک  م " است ن ی

برر ای محصررلین گ رر، کرر  " امرر ن هللا و د  "قوم نرردن گرر  د برر  نرر م . ت  ضرر  شررد ترر  تن رر ب ودازک  مرر  ،

 .س، وشم  ب  و ن  ه ی وودب گ دیدح  ن وق، ش م ا

ب ای آن   همچن ن وعدس دادس شدک   هب ایش ن ک  م ، وزآیندس ازنت ی  این گ تمر ن بر ای شر ن گرزا   

ی ررط لحظرر  یررد کرر  تظرر ه ا، پ اگنرردس شررد،آن   ک  مرر   ا .ایررن وعرردس تن رر  یررن پوشرر  بررود.وواهررد داد

ایرن کر  بر  زنردان کشر ندس شردس وبر ای مرد،  وی د داو  موت ت  ی داصبا حبس شد وت . دستگی نمودند

ب رد ازتوقیرری ک  مر  د زنردان ،ح ومر، بر  ت کتیرن هر ی محیتنرر  . سر   د آن ر  بر قد م نرد" چ ر  نیم"

ی رد ازاحرزا  م رم  "ویر  زلمیر ن ." دید ووی  مب د ،  س، ت   نب  دموک اسد  ا متتشد نم یرد 

د زنردان کشر نیدس شردس " ومحمرد زی"ضرد ب  الردین ق "  هب ان اصلد آن ب  ن م ه ی.س زم ن ی یت  بود

این دسیس  ب  مؤی ی، ان  م شد ،چن نچ  ب ود ازس ان حل رۀ دوم .ودیگ ان ب  شیو  تطمیم،اوواگ دیدند

بر  ت تیر  بر  حیرث " وعبرد الر وی بینروا"نو محمرد تر س کرد. "ب  دام ایتیردس ووظر یی دولترد  ا پذی یتنرد

 وتم حسن ."یغ نست ن د آم ی   ودهلد  دید ی ست دس شدنداتش  ه ی مطبوع تد د س   ، ه ی ا

امر  ایرن کر  ایرن  هبر ان .ب  حیث قنس  پش و ت   ی ی، ود ین می ن چند تن دیگ نیزش م  بودند"ص ید

دسیس  ح وم،  اد   ن  دند وی  این ک  ی یر  وو دند،واضرا نیسر، ؛ امر  بر  ه صرو ، ح ومر،  

 .د س کو  این  نب  پی وزشد

م مت ین عنص  این دسرت و د عبر  ، .ام  ب ای ک  م  این حبس از بسی  ی    ، ،بسی  م ید واقم شد

ویبر  بر  حیرث . بودکر  د  ومن سرب ، م یرد  یی  نر  وان تبد، وانر  زد"می اکب ویب " ازت مین ا تب ط ب 

  ایسر ان،ب وتی ام  بن  بر این کر  د یرن ا تمر . است د د اک دمد نظ مد وپولیس ای  ی وظی   مینمود

از م لومر ، وسری د  ا رم بر  " ویبر ." سیستم سلطنتد سون گ ت  برود، دسرتگی  وبر  زنردان ایگنردس شرد

وی اهمیر، ک  سی سرد . برود"وب چ ور ن "گ نردی" نب  م دم ن هند ب وو دا بودس واز  ملۀ هوادا ان 

م د میررر ن گذاشرررت  ه دو،م لومررر ، وداشرررت  هررر ی علمرررد شررر ن  ا بررر  هررر.د میررر ن ا دو  ا د   مینمرررود

د نظر  ود عین زم ن پتند  ا ب ای ان  م ک  هر ی سی سرد د ا دوبر  حیرث ی  لیر، هر ی عر م سی سرد 

 .گ یتند

مشر وتم ین وی  لی، ه ی موتص ا ب  ی نظ مد، میتوانس، بنی دهر ی  دیردی  ا بر ای ای ر د شر ایط 

 . زم ک  سی سد ،م نند دانشگ س ی اهم س زد 

  ا" آلم ند "وی قبر زب ن . موقم ب ای مط ل  ، بیشت آیند ووی  سود س،ک  م  هم چن ن ازین 
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 .شدد زندان ،او،آموز  زب ن انگلیسد  ا ی اگ یت  وب  م   ، ب   آن ن ی  . د م ت  آمووت  بود

 واه ل ر  "آموز  زب ن انگلیسد  اس ه ی  دید مط ل    ا بر ای اوگشرود واو بر  ووانردن کتر   هر ی 

ک  م  د زم ن مت لمد ووی  ب  وروان  کتر   هر ی مر  کس ولنرین کر  بر  زبر ن .ذاش، هم، گ"ن  و 

 .ی  سد ت  م  شدس بود مد پ داو،

،ک  م   ا مس عد، نمود ت اندیش  ه ی م  کسیستد  ا ب طبر تحلیر  هر ی ا تمر عد "ن  و" بشت  ه ین

"  واه ل ر  ن ر و"هنردی ه آن چ  کر  شر ید د نظ یر ، م  کسیسرتد.د ش ایط ویژ  ایغ نست ن ب گزیند

 ت  ام وز، ک  م  ب   هب  . نیزتبلو مد ی ی،، ام  ک  م   وان، وی  ا بسی  من س  وال  م بو  ی ی،

م رم وب  سررتۀولر هر ی سرر بر تحر، اسررت م  نگ س " هیر   "بر  حیررث "  واه ل ر  ن رر و"هنرد  م دمر ن

ن،ک  م   ا بررر  حیررررث شررر ید  وی همرررین دلیررر  ب ورررد گررر وس هررر ی م  کسیسرررتد د ایغ نسرررت .مینم یرررد

 .ودا اید ای   بو ژوازی مط ح نمودس ب شند" یو میس،"

    ب د از ه ید اززندان،ک  م  مط ل  ، ووی   ا د دانشگ س ح ور از س گ ی، ومت  قبآ ویلد زود،

 . ب ن مۀ ع وسد ووی   ا  اس اندازی وب ای ام ا حی ، ووی   ب  ک  ه ی ت سی وت  م  پ داو،  

،یررن موای تن مرر  اقتصرر دی  ا د   مری غغاآ،ح ومرر، د صرردد شررد ترر  برر  ایرر  ، متحرردس (9119)د سرر   

 ا   ررر،         "میتینرررو "اتح دیرررۀ محصرررلین یرررن .وادی هلمنرررد بررر  امض  سررر ند" بنرررد"  ابطررر  بررر  سررر وتم ن

وی یرن .اعت اض ب ضرد ایرن توایرر ن مر  سر زم ندهد نمرود وک  مر  سرون ان اصرلد ایرن متینرو برود 

ن اند طررو ند  ا د   رر، ایشرر ی پ لیسررد هرر ی امپ ی لیسررتد ای لرر، متحرردس آم ی رر  وس ی کشررو ه ی سررو

 .و بد ا ائی  نمودک  حض   ا ،ایسون وود س و، 

ب د ازین سون اند ش  ی ن ک بر  د   نمودنرد : " س م ،د ین مو د مد ی م ید" ووث الدین"پ وییسو 

،این ر  یرن ان تبرد  روان دیگر ی نیزبر  " ن محمرودیعبردال حم "و" میر وتم محمردوب  "ک  عرتوس از

 .و ود دا د" بب   ک  م " ن م

دیگ م دم ن د ک ب  نیزو ط ا، ووی   اب  ی د آو دس اظ   میدا نرد کر  ب رد ازهمر ن سرون اند ،یرن 

اعررتن کوچررن کرر  ک  مرر  میوواسرر، ترر  د  رر ی مشوصررد سررون اند نم یررد،ک ید بررود ترر هزا ان ن رر  

 .   م همین م دم ب  هواد ان وی مبد  شدند.  د اد آن    ِگ د آو

 :تسسیس حزب ومبارحات پارلتانی

کرکتروپتانسیل اشخا  میتواند وسیعأ ازچگونگی پاسن آنها نسبت به حرکت وشیوۀ پرستشگرانه مغردم 

ریغغغغیس کغغغغانگرس هنغغغغد کغغغغه در داخغغغغل  " جواهرلعغغغغل نهغغغغرو" زمغغغغانی دیغغغغده شغغغغد کغغغغه. سغغغغنجش شغغغغود 

 . کشورسفرداشت،بامببوبیت نهایت عالی وبطرزفوق العاده ،مورد پذیرا ی مردم قرارگرفت

،احساسغغغات " نهغغغرو"ین پیشغغغامد ، درآینغغغدۀ مغغغردم واثغغغرات آ  درجامعغغغه، درروا  تغغغاثیرات چنغغغدرمغغغورد 

 .اضطراب انگیزایجادشد
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: روا  واف غغاری را ،موردتبلیغغل قراردهغغد ، پغغس ازخغغودی پرسغغید کغغه " جریغغا  متکابغغل"او نشسغغت تغغا 

  ازخودفاتن ودرحال عبورکه افتخارات بزرگ وافسانوی را *(5)"قیصر"آیااوخویشتن رامال امپراتور

 وی نظریات واندیشه های خویش را درین خصو  در یل مکاله،: بجاگذاشته باشد، جلوه نداده است   

،فکز میتوانغدیل (جواهرلعل نهرو)درشرایز عادی او :" تبت نام مستعاربیرو  نموده وبالبن تند پرسید

هغغیِ .خانغغۀ مغغا اسغغتهمیشغغه در، درب "قیصریسغغ  "مغغدیرکارا وموفغغ  باشغغد ؛ امغغا درچنغغین عصغغرانکالبی،

 وی مکالۀ خویش را با رد. ،جلوه دهد"قیصر"خود را مانندامپراتور"جواهرلعل نهرو"مم ن نیست که 

نه تنهغا "مکاله "درآ  .  ما، قیصرنمی خواهی  : ومطل  العنای به پایا  رسانیده افزود" قیصریس  "اطع ق

 .ساس گذاشت،به نمایش گذاشته شدجلوه کرد بل ه عظمت وطرزنظامی را که او بعدت ا"نهرو" بزرگی

ایغغن کغغه آیغغا ببغغرک کارمغغل،چنین تبلیلغغی رانسغغبت بغغه خودانجغغام دادویاخیر،مغغا نمغغی دانغغی  ؛ امغغاوی چنغغا  

شخصغیت خغغویش را درقالغج درآوردکغغه بغه هرانغغدازه یغی کغغه وی مببوبیغت حاصغغل مغی نمغغود، بغه همغغا  

نهادی که بتواند فعایت های دسته جمعغی پیمانه بطورنیرومند تالی مینمودتا چهارچوبی را برای ساختار

 .اجتماعی انجام دهد،ایجادنماید–را برای سازماندهی مسایل سیاسی

ومطلکغغه "قیصریسغغ  "اوضغغا  اجتمغغاعی دردهغغۀ شصغغت مغغیالدی درافتانسغغتا  ، بغغرای ایجغغاد دی تغغاتوری 

ریبغغآ نبغغود عغدم انسغغجام اجتمغغاعی وتک.گرایغی بیشترمسغغاعد بودتغغا وجغغود چنغین شغغرایز درهنغغد دردهغغۀ سغغی 

ارتباطغات ومخغابرات وتماسغها میغغا  مردم،شغرایز نامتجغانس ونغغاهمگونی بودندکغه اتمسغفیرکلی را بغغرای 

مغغاال  فکرطاقغغت فرسغغا،انبطاط الیگارشغغی : عغغدم رشغغد وایجغغاد رهبریغغت دموکراتیغغل ایجغغاد نمغغوده بودنغغد

ت گرایغغی اسغغتبدادی دروضغغع مبغغدودیت هغغای سغغتمگرانۀ آزادی بیغغا  ،تسغغریع موهغغوم پرسغغتی ، شخصغغی

 .وگرایشات ماجراجویانه ایجاد نموده بود

ما ،فکز کارمل را بطوراخب دراوایل سالهای شصت می یابی  که مصرود ببث های جــــــــــــدی بغا 

سیاستمدارا  ارشد ورهروا  معاصری که ازمیا  این فشارها ومبدودیت های اجتماعی برخاسغته انغد، 

 .مینمود تاکشوری را درجادۀ دموکراسی سمت وسوبخشد مبارزه" مطلکه گرایی"وی با رد . بود

. آنجاحغدود دوگغغرو  دوازده نفغغری جوانغغا  تبصغغیل یافتغه وبیدارسیاسغغی درمبغغدودۀ کابغغل، وجغغود داشغغتند

 کارمل تکریبآ با تمامی آنها روابز داشته ؛ امادرمیا  آنها روابز سازمانی ویا اتصال داخلی وجود 

 دیدگاه ها ومشوره های سیاسی. ها به حیث انسا  عاقل، قابل قبول بوداما، کارمل برای همۀآن. نداشت 

– پیری "اکارگرو  های موجودکه دراحزاب سیاسی تش ل یافتند، درنمای رهبرا  مذهبی،ش ل 

 تظاهریافته واکاراین رهبرا  حتی تصورمی ردندکه آنهاراجع به دموکراسی وسوسیالیس " مریدی 

........................................................................................................................... 

 . .بطوووووووووووور عتووووووووووووم و یصوصوووووووووووا  امپراتووووووووووووران روم شووووووووووورری بوووووووووووود روم لقوووووووووووب امپراتووووووووووووران‹‹ ریصووووووووووور»(5)*

ربوول اح میالدبووود لوویتن پووس اح وی، امپراتووور روم  411متولوود  امپراتوردیتتوواتور روم‹‹ یولیوووس›› در ابتوودا لقووب «ریصوور» لقووب

 (کننده برگردان). مربوط به یاندان وی را به لقب ریصر ،و بعد ها هته امپراتوران روم را ریصر می نامیدند
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 .که بدو  شل این گونه رهبرا  درکتگوری رهبرا  فرقه های مذهبی جا، می یابند. می زنندحرد 

اوطوری معلوم میشد که متغیکن بغود کغه دمغوکراتیزه سغاختن افتغا .اما کارمل چنین راهی را انتخاب ن رد

اوهمچنغا  تغالی مینمودتاسغایررهبرا  را ترغیغج نمایغد . نستا  نیازبه تش ل علمی احغزاب سیاسغی دارد

 شاید این . تا فعالیت های سیاسی خویش را درساختاراحزاب دموکراتیل ،هماهن  وکانالیزه نمایند

یگانه ف توربزرگی بودکه مببوبیت وجذابیت کارمغل را درمیغا  جوانغا  برانگیختغه بغود؛ زیغرا کغه نسغل 

 .جوا  درحالت ایجادگرو  ها برای مسایل جدید بودند

وسیعآ درنتیجۀ تالی های کارمغل (4865)تأسیس حزب دموکراتیل خل  افتانستا  دراول جنوری سال 

نهایغغت سغغاده اسغغت تاگفتغغه شغغود کغغه کارمغغل؛ ی جغغا ،بغغا تغغره کغغی اسغغاس حغغزب را ایغغن بغغی . صغورت گرفغغت

 .گذاشت

تره کی ی ی ازکسانی بغود کغه ازلبغاو سغن ،ارشغد تغرین فغردی بغود کغه بغه پنغدارونظریات کارمغل پاسغن 

کنگرۀ مسسغس درمنغزل تغره کغی بغه دلیغل وسغعت وسغطن گنجغایش ای بغرای یغل تجمغع بغزرگ .میگفت 

ایغن تبلیغل هغای .،بوسغیلۀ کارمغل،رهبری میشغد "کنفغرانس"قبل وچه درجریغا   مباحاات چه. ،برگذارشد

جامع وقناعت بخش کارمغل بغود کغه پیرامغو  اوضغا  جهغانی وموقعیغت کشورافتانسغتا  صغورت گرفتغه 

پس چرا، نغه کارمغل ؛ بغل تغره کغی بغه حیغث منشغی اول حغزب جدیغد، برگزیغده .وازسوی همه پذیرفته شد

به این نتیجه رسانیده که این اندیشۀ کارمل بود تا احتمال خالءهمیشغگی نسغل شد  حدس وگمان ، من، را 

کارمل، اهمیت روابز مبارزۀ قبل ازوقت را درچنین نگری درک نموده وخواسغت .جوا  را اکمال نماید

وی میتوانسغت تغا بانسغل هغای جغوا  . تا شخب متناسج براقتضای هما  نسل، دررتس حزب قرارگیرد 

امغغا اشغغخا  مسغغن ، ازترکیبغغات دیگغغری سغغاخته شغغده ودارا غغی . ه وآنهغغا راقغغانع سغغازدداخغغل گفتمغغا  شغغد

آنهغا ضغرورت داشغتندتا بخاطرارشغدیت ورفعغت شغا  بطغورمطملین مغورد حرمغت : خصایل معین بودنغد

کغه البتغه ایغن انگیغزه ,حزب وعکاید آ  باید تداوم مبارزه درراه دموکراسی رابشارت دهغد. قرارداده شوند

بایغغد گفغت کغغه اهغداد اساسغغی در .ودسغپلین  زم را درحغغزب وارد نمایغد"دینامیسغغ  "وانسغت تغا نیرومندمیت

وعناصغردموکرات را درراه  ,برنامه حزب برای تش یل جبهۀ وسیع که بتوانغد تمغامی نیروهغای ترقیخغواه

 .مبارزه علیه استبداد بسیس نماید ، بیا  شده بود

دارشغغد، بغغرای آ  بغغود تغغا بغغه تکاضغغای شغغرایز پاسغغن ایغغن کغغه کارمغغل موقغغف پغغایین تغغررا درحغغزب عهغغده 

،گفتما  ومذاکرات وتهیۀ نوشتارها برای ارگا  هغای نشغراتی " برنامه"زیرا که تهیه وتدارک اسناد.گوید

 با ید خاطرنشا  ساخت که گزینش تره کی دررتس حزب . حزب وغیره،همه بوسیلۀ کارمل تبک  یافت

کارمغل بصغورت واقعغی بغرای تغره کغی احتغرام داشغت وهرگغز اجغازه نمغی داد تغا .،فکز یل تاکتیل نبغود

 حتی هرگاه که برخی مخالفت ها درعکاید شا   . کسی با بی احترامی، سیمای او را لطمه دارنماید

تغا بغا کارمغل سغعی مینمود -که هرگز چنین چیزی دربُعد ایدولوژی ی وسیاسغی واقغع نشغد  -وهورمینمود 

حتی زمانی که کارمغل قغادرنبود تغا تغره کغی را بغرای پغذیری .صبروش یبا ی با تره کی،به ببث بپردازد

 د یل ای ترغیج وودارنماید،ازسا رعناصرمجرب وهمکطارا  خویش،برای حل موضو  ،بهره می 
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اژیغدی ،بغه یغل تر(کغه بعغدت بغه آ  پرداختغه خواهغد شغد)اما چنغین روی غرد بغرای شغخب تغره کغی.جست 

انجامیغغغد،اما حغغغزب را ازیغغغل حالغغغت ناگوارکغغغه باعغغغث موانغغغع بغغغزرگ درخغغغز وحغغغدت وهمبسغغغتگی آ  

 .میشد،نجات داد

 تمایزاتی که درشخصیت سیاسی کارمل تبلورداشت عبارت از این بود که اومیخواست تا شخصیت

جغایی کغه موضغو  اصغول ومنغافع حغزب مطغرح .سیاسی خویش را با منافع حزب وجنبش وابسته بسغازد

 برای ماال اوبرای گزینش حفی    امین .بود،وی ،هرگزدرآ  مورد، مصالبه وکامپرومایزنمی نمود

ی  در حالی که تغره کغی اسغتد ل مغی نمغود کغه حفغ. دردایرۀ رهبری حزب ،با قاطعیت تمام مخالفت نمود

کغه حفغی    "انجمنغی "درحالی ه کارمغل آگغاهی داشغت کغه .   امین درایا ت متبده امری ا بوده است 

اونغه یغل بغار، .، دارای گذشغتۀ سیاسغی نبغود«امغین» . امین درآ  عضویت داشت،حالت مش وک داشغت

کغه بوسغیلۀ "نانجمغن مبصغلی. "بل  دوباربخاطرتبصیالت عالی، درایا ت متبده آمری غا انتخغاب گردیغد

،هزینغه بدسغت (Asia foundation")بنیغاد آسغیایی"امین درآمری ا،ایجاد شغد،معرود بغه ایغن بغود کغه از

موجودیغغت چنغغین انسغغا  درهمچغغو جایگغغاه انکالبی،بصغغورت قطغغع مصغغلوو  وقابغغل اعتبغغارنمی .مغغی آورد

 داشت ،که اینجا د یل بیشماری وجود داشت تاباورنمودکه درین خصو  عناصر دشمن وجود .باشد

. حفغغی    امغغین رابغغه خاطرمکاصغغد معغغین خغغویش، دریغغن خغغز دردرو  حغغزب ، بغغه پغغیش مغغی تازانیدنغغد

 .بود" ماجراجویی"شوینستی و"نظریاتی را که امین بیا  میداشت ما مال،از گرایشات 

را  سوگوارانه ،تره کی درمباحاات با کارمل این شایستگی را تبارزنداد و جغرم پرداخغت قیمغت بزرگغی

یغی کغه "ماکیغاولی "،باکرکتروروشهای "امین ."برای قضاوت اشتباه آمیزتاریخی حیات خویش متکبل شد

،از ایا ت متبغده آمری غا تغالی هغای وسغیع وگسغترده را انجغام داد تغا (4866)داشت،بعد از برگشتش در

، تعصغغغج وتبعغغغیر وشغغغ اکیت را نسغغغبت بغغغه صغغغداقت وصغغغمیمیت " تغغغره کغغغی"درمتز،رهبرسغغغالخورده 

کغغه تغغره کغغی درآ  پیغغروز )، (4865)پیغغروزی کارمغغل درانتخابغغات پارلمغغانی سغغال . کارمل،کشغغت نمایغغد

، تغالی دارد تغا شخصغیت خغویش "کارمغل" طغوری تعبیرشغد کغه،,وایجغاد تغاثیرات معغین درپارلمغا (نشغد

الکغغاءنمود کغغه تغغا زمغغانی کغغه کارمغغل "تغره کغغی "ایغغن نطریغغه را بغغرای "امغغین. "رامغافوق رهبغغری تبارزدهغغد

 .درحزب است،رهبری تره کی درحزب به حالت پرمخاطره ومتزلزل باقی خواهد ماند

تغغن ازاعضغغای حغغزب ،کاندیدگردیدنغغد کغغه ازآنجملغغه (24)،بغغه تعغغداد (4865)درانتخابغغات پارلمغغانی سغغال

چهغغارتن دریغغن انتخابغغات پیروزشغغده وهمغغۀ آنهغغا بغغا نظریغغات کارمغغل، وچگغغونگی کغغارتوده یغغی میغغا  مغغردم 

 از و یت غزنی به " تره کی." اربیداری دهنده سیاسی درین خصو  همسوبودندوپخش واشاعۀ اف

رقابت پرداخت وبه حصول پیروزی توفی  نیافت که این یل ضغربۀ قغوی بغرای تغره کغی مبسغوب شغده 

 .،نخواهدبود" بالمناز  "واین اعتکاد را درتهنش پدیدآورد که اورهبرجوانا  پشتو  بصورت 

اعتمغغاد "وارده بغغه "زخغغ  "جغغود داردکغغه تغغره کغغی چنغغین پنداشغغت کغغه وی هرگغغز اینجغغا ،عکایغغدی متعغغددی و

خغغویش راالتیغغام بخشغغیده نخواهغغد توانست،وازینروطورآسغغیج پغغذیر، تبغغت تأثیرکلمغغات چاپلوسغغانۀ " بغغنفس

 .  قرارگرفت"امین "
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بغرای فخرفروشغی وخودنمغایی بغرای تغره کغی ایفغا کرد،دریغل نوشغتارراجع بغه "امین "نکشی را که بعدآ 

طع  موجودبا بیا  این گفته ها،حول شخصیت . انکالب ثورکه ازسوی امین تهیه شده بود، تجلی می یابید

،  "سغغی تکغغوای سیا"، " شخصغغیت انکالبغغی تغغره کغغی"،" متف غغر خغغالق: "تغغره کی،بغغا کغغاربرد ایغغن سغغخنا 

،قدرت وابت ارات پیروزمندانغۀ "،هوشیاری سیاسی ودانش سوسیالیزم علمی"پرستیژعالی میا  توده ها"

 که بدو  شل اینها همه تمل  گرایی وخودنمایی یی بود که . ،دقیکا ،چشیده شد"رفی  نورمبمد تره کی

دیرشده بودتا نورمبمد تره اما افسوس که نهایت .بعدآ این خدعۀ شیادانه ،درحوادث بعدی به اثبات رسید

 کی ،بازی یی را که امین براه انداخته بود ،می دید؛ 

،بوسغغغغیلۀ کارمغغغل ،بغغغه یغغغل کمپغغغغاین وسغغغیع درمیغغغا  کتلغغغغۀعظیمی از (4865)انتخابغغغات پارلمغغغانی سغغغال

کارمغل : "در کابل صدها متین  با سخنرانی های دوتن ازکاندیدا  حزب .روشنف را ،به چرخش درآمد

اناهیتغغا راتغغج زاد ریاسغغت سغغازما  زنغغا  مربغغوط بغغه شغغاخۀ حغغزب .راه انغغدازی شغغد" زاد اناهیتاراتغغج"و"

اناهیتا ازسوی حزب کاندید شده بود تا دیدگاه حغزب را در .دموکراتیل خل  افتانستا  را به عهده داشت

 .راستای حکوق زنا  و تساوی حکوق میا  مرد وز  ،میا  مردم ابالف نماید 

یغغداتوری اونگرانغغی داشغغتند تغغا ازسغغوی افتانغغانی کغغه مکیغغد بغغه مبغغدودیت هغغای برخغغی مغغردم نسغغبت بغغه کاند

 اما کارمل واکاریت اعضای حزب ترجین دادند .مرسومی وعنعنوی جامعه اند ، مورد تهدید قرارنگیرد

تا ع س العمل معکول مردم را درخصو  تعیین سرنوشغت شغا  کغه دریغن برنامغه، فرصغت  زم یافتغه 

 .می پوشید واودرستیژتبت پوشش برقع حاضرمی شد"برقع "ا ،تا آنزما  اناهیت. اند، ببینند

شغغاید بغغه خغغاطراین کغغه درمغغورد کنج غغاوی نماینغغد ؛ امغغا تبغغت . درآغغغازمردم درمتینغغ  هغغای اومغغی آمدنغغد

انتخابات درکابل به یل جنبش بغزرگ مبغدل .تاثیرسخنرانی،اعتماد به نفس  وشجاعت او قرارمی گرفتند

بر اسغاس تخمغین، حغدود .مبصلین دانشگاه کابل برای کاندیدا  حزب کارمینمودند جمع کایری از.گردید

هردوکاندیغغد دریغغن انتخابغغات . ز  چغغادری پغغوی نیغغزدرین کمپغغاین انتخابغغاتی شغغرکت جسغغتند" دوهغغزار"

جریغغغغغا  هغغغغغایی کغغغغغه بعغغغغغدآدرپارلما  ر  داد .پیروزگردیدندوپرسغغغغغتیژکارمل تاآسغغغغغما  هغغغغغا صغغغغغعودکرد

 .مل،افزودندبیشتربردرخشش شخصیت کار

بغغا تبلیغغل شغغجاعانۀ اوضغغا  کشغغورومب وم سغغاختن سغغلطنت درجهغغت بغغی تفغغاوتی ای درخصغغو  رفغغع 

تمغام عناصغردموکرات دراطغراد کارمغل .دشواری ها وپرابل  های جامعه،کارمل ، پارلما  را ت غا  داد

 .حلکه زدند

 لذا تصمی . چالش کشندعناصروابسته به سلطنت قادرنبودند تا ازطری  مباحاات منطکی کارمل را به 

درین یغوری وی شغدیدت مغورد لغت وکغوب .گرفتند تا طورفزی ی درزیرسکف پارلما  بر،وی حمله نمایند

 .واقع شده وازهوی خارج شده وحمله کننده گا  او را به ش ل بیجا  درآوردند

مغغردم بیغغرو  آمغغده وبغغه شغغ ل غضغغبناک دسغغت بغغه . اخبغغارحمالت بغغه کارمغغل، درسراسرشهرانتشغغاریافت

تغغن (پنجغغاه هغغزار)مبصغغلین دانشغغگاه کابغغل تظغغاهراتی را بغغراه انداختنغغد کغغه درآ  حغغدود.اعتغغراض زدنغغد

 مردم ازفواصل زیاد .نه تنها کابل بل ه تمام کشوربه جنبش درآمد. ازشهریا  کابل اشتراک نمودند
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مردم برای کارمغل .دراطراد شفاخانه یی که کارمل ،پوشیده با پانسما  ، دربسترافتیده بود تجمع نمودند

کارمل برخالد تالی های سغلطنت بغرای برداشغتن .تبایف عنعنونی ودواهای گیاهی ،باخودآورده بودند

 .یل مانع بزرگ ،به یل قهرما  بزرگترمبدل گردید

بغغه پاسغغن ایغغن ان شغغافات بوقغغو  نپیوسغغت امااضغغطراب والتهغغابی کغغه  بغغه همغغا  تناسغغج اگرآژیغغری دیگغغری

 راستا برانگیخته شد ، ازسوی مبصل تازه وارد ازایا ت متبده امری ا،یارنورمبمد تره کی   درین

 4867)او فعالت های فرکسیونی خویش را تشدید بخشید و جرم درجو ی سال.یعنی حفی    امین بود

او تره کی را ترغیج نمود تا درعرصۀ  کغار درمیغا  پرسغونل اردو .منشعج نمایدقادر شد تا حزب را ( 

ما،حال، شاید مفهوم انکالب را درپنغداراو .توجه نموده تا بتوانند تنها بوسیله اردو، انکالب را پیروزنمایند

د قغدرت ، تصغر"انکغالب"برای اومفهغوم .که مردم به مش ل میتواند،درآ  نکش ایفا نماید ،مشاهده نمایی 

 .ازطری  کودتای نظامی ،بیا  می شد

،  کغغه کارمل،بغغه حیغغث یغغل رفورمیسغغت بغغورژواامین،همچنغا  کارمغغل رامب غغوم نمغغوده واتعغغا  میداشغغت 

ماهرونیرومنغغد مباحاغغات وگفتمغغا  ،هبررنداشغغته وپیوسغغته سغغعی مینمایغغد تغغا راه انغغدازی انکغغالب رااسغغتعداد

 .  باشد

کارمغل .ضد کارمل داخل شغدند همچنا  درکمپاین"ست  ملی "و"شعلۀجاوید"گرو  های ما و یستی مانند 

 اجنت ه شخصیت اوآماج قرارداده میشد بل ه بخاطرنکش یل احساس آسیج پذیری نمود،نه بخاطراین

بغغا وجغغود آ ، کارمغغل هرگغغز تبریغغل نشدونخواسغغت تغغا . بیگانغغه کغغه خواسغغت تغغاحزب را منشغغعج گردانغغد

او مصغم  شغد تغا وحغدت وهمبسغتگی وسغیع ومم غن نیروهغای .ه پاسغن گویغدبدینسا  به عمل تالفی جویانغ

بغغغویژه بخغغغاطری کغغغه .دمغغغوکرات را تشغغغ یل داده وازایجغغغاد شغغغرایز ناگواروغیرضغغغروری اجتنغغغاب نمایغغغد

 .اومعتکد بودکه اشتباه مصنوعی یی که ایجاد شده است، برداشته خواهدشد

بغغه تعغغدادچهارتن .،کارنمودنغغد(4865)ال کارمغغل ورفکغغایش بطورمتغغداوم درخغغز فیصغغله هغغای کنفغغرانس سغغ

ازجملغغغغغۀ هفغغغغغت تغغغغغن ازاعضغغغغغای کمیتغغغغغه مرکزی،شغغغغغامل ببغغغغغرک کارمل،دسغغغغغتگیر پنجشیری،شغغغغغهر  

 (6)*.شهپر،وسلطانعلی کشتمند،باه  ی جاماندند،درحالی که تره کی وزیری ،جداشدند

 ،کغغغغغه نشغغغغغرات آ ( 4869)را درمغغغغغار  " پغغغغغرچ " بغغغغغرای بیغغغغغا  اف ارونظریغغغغغات شغغغغغا  هفتغغغغغه نامغغغغغه

 حزبی که بوسیلۀ کارمل رهبری میشد،بر اساس اس  هفته.،ادامه یافت،بیرو  کشیدند(4868)تااکتبر

 معرود شد درحالی ه جناح دیگربرطب  هفته نامۀ حزب که بوسیله تره کی به" پرچ "نامه ای، به نام 

 د وپیوستههفته نامۀ پرچ  همچنا  یل روند مابت را برگزی. نشرات پرداخت ،خود را خلکی نامیدند

....................................................................................................................... 

تن، اعضای اصلی کتیتۀ مرکزی ( 8)متتی بر اسناد تاریخی ،درحمان انبعاب حزب دموکراتیک یلق افغانستان  به تعداد  -(6* )

کوه احآنهتلوه ،پونن تون بوه شوتول ببورک کارمل،شوهر  شهپر،دستنیرپنهبویری ،سولطانعلی کبوتتندو نوراحتود  را تبتیل نتوده

نور،جناح پرچم وبه تعدا چهارتن احآنهتله نورمحتد تره کی ، محتد طاهر بدیبی ،صالح محتد حیری وداکترشاه ولی جناح یلق 

 (کننده برگردان. )را تبتیل نتوده بودند
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تالی نمود تا حد اکارخسارات مم غن را "امین "اما ازسوی دیگر .وهمبستگی تاکیدمینموددرراه وحدت 

، امغین بغه مسغاعدت وهمدسغتی گغروه هغای اسغالمی (4868)درجریا  انتخابات پارلمغانی سغال .واردنماید

 .را به ش ست مواجه سازد" پرچ "وماو یست،موف  شد تا به استانای ببرک کارمل،تمامی کاندید های 

صغورت نگرفغت ( ب-ازسغوی پرچمغی هغا)، عمغل تالفغی جویانغه وبالماغل"امین" مورد این که به پاسندر

 .واضن است ،زیراکه اوموف  شد تا درحوزۀ انتتخابات پتما  نزدیل کابل پیروزی بدست آورد

سغغغه،  یبغغغۀ بزرگغغغی کغغغه درنظربغغغود تاپروسغغغۀ .بغغغرای پارلمغغغا  دورۀ دوازده ،اجغغغازه فعالیغغغت داده نشغغغد

طوری غغغه واهرشغغغاه قغغغادرنبود تغغغا .َرد شغغغد" وغغغاهر شغغغاه" را درکشورتوسغغغعه بخشد،ازسغغغوی دموکراسغغغی

بنغغابرآ  هغغرروزبیش ازپغغیش، ح ومغغت ،حالغغت . مشغغ الت روزافغغزو  اقتصغغادی را درکشغغورحل نمایغغد 

درآ  سالها درافتانستا  حالت قبطی وخش سالی ،جامعه را تهدیغد نمغوده . سرکوبگرانه را اتخات مینمود

 شماری ایام زمامداری واهرشاه به پایا  خویش نزدیل میشدوهیِ بخشی .ه آمده بودندومردم به ستو

،واهرشغاه، بوسغیلۀ پسغرکاکایش (4873)درجغو ی .ازجامعۀ سیاسی افتانستا ، ازاوحمایت نمغی نمودنغد

داوود یغا بایغد ازبخغغش ارتجغا  جامعغغه .وصغدراعظ  سغاب  کشور،سغغردارمبمد داوودخغا  سغکوط داده شغغد

ویغا ازبخغش ترقیخغواه جامعغه کغه بوسغیله کارمغل رهبغری میشغد،حمایت مطالبغه " اخغوا  المسغلمین"یعنی 

امغا جنغاح پغرچ  ،بغرای حمایغت متغداوم داوود خا ،تبغت شغرایز تعهغدات داود خغا  بغرای تبکغ  .مینمود 

داوود بغغرای .رفغورم هغای سیاسغی واقتصغادی، کغه ازجانغج حغغزب پیشغنهاد شغده بغود ابرازآمغاده گغی نمغود

را به حیث موثرترین بخش جامعغه بدسغت آورده " پرچ "بک  پیشنهادات تواف  نمود،زیرا که او حمایتت

ارا ۀ حمایت حزب بغرای داوود خغا  مبغرا ازهرگونغه اشغتباه نبغود ؛ بغل بغه حیغث قغدم هغای تغاکتی ی . بود

 .ب اررفت تا بتواندجلو واکنش ارتجا  را برای تصرد قدرت درکشورسلج نماید

اعغغال  " اصغالحات ارضغغی "رسغالهای اول حاکمیغغت خغویش برخغغی اقغغدامات مردمغی را ماننغغد د"داوود "

داشت؛  اما آماده نبودتا دریغن خغز بغه پغیش رفتغه وتتییغرات مهغ  دموکراتیغل را دربخغش اداره کغه خغود 

 برداشت قدم های نی  بنغد.میتوانست درراستای تطبی  اقدامات ترقیخوانه اطمینا  بخش باشد ، انجام دهد

 نیروهای . بنا برآ  سرخوده گی های طو نی راسبج گردید . نتوانست تا رفاه اجتماعی را تامین نماید

کودتغا ناکغام امغا .نمایغد"کودتغا "اخوانی تبت حمایت پاکستا  وایغرا  تغالی نمودنغد تاعلیغه رژیغ  ،درکابغل

شغغاه ایغغرا   طغغوری کغغه درفصغغل قبلغغی تغغذکاربعمل آمد،اودسغغت کمغغل بغغه.ش سغغته وناامیغغد شغغد"داوود"

بیغرو  شغغده « کشغورهای عغدم انسغالک»درازنمغوده وتبغت مشغورت هغای او تغالی نمغود تغغا ازعضغویت 

کمغل مطالبغه شغدتا کشغوررا ازدسغت تروریسغ  نجغات "سغاواک"ازسغازما  .ودرزیرچترغرب قرارگیغرد

ایجاد دهدکه درنتیجۀ حالت نو،شرایز تهدید آمیزی را برای کلیه نیروهغای ترقیخغواه ودمغوکرات جامعغه،

 .نمود

درجغغغو ی سغغغال . کارمغغغل بُغغغوی خطغغغر را حغغغس نمغغغوده وتغغغالی نمغغغود تغغغاحزب را دوبغغغاره متبغغغد سغغغازد

 کارمل برای گزینش ای دررتس رهبری حزب ،با تناسج نیروی .،هردو حزب باه  ی جا شدند(4877)

او حتغی .هردوبخش حغزب ،بخغاطرجلوگیری ازخدشغه پغذیری پروسغۀ وحغدت ، هیچگونغه اصغرارنورزید

 یگانه شرطی را که کارمل . ازحزب ،دست کشید"امین"ازمخالفت اساسی ای برای زدایش عضویت 
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پذیرفتغه نشغود،که ازجانغج خلکغی هغا "بیغروی سیاسغی"پیش کشید عبارت ازاین بغود تغا عضغویت امغین در

 .که قیمت عادی نبود،پرداخته میشد" میراکبرخیبر" اما باید قیمت آ  با حذد.شد پذیرفته

کارمغل همغۀ ایغن هغا را ،بلعیغغد .امین،همچنغا  بغرای جلغوگیری ازتغداوم پروسغۀ وحغدت دراردو،موفغغ  شغد

ایغن تکاضغای فغوری شغرایز آ  .یابغد وتبمل کرد ؛ زیرا اومیخواست تاپروسۀ وحدت هرچغه زودترتبکغ 

عغالوه بغرآ  . د، زیرا داوود به سرعت درجهت برقراری حاکمیغت فاشیسغتی راه مغی رفغتروزگارا  بو

بغا .این درک وجود داشغت کغه بغه مشغ ل میتغوا  اختالفغات شغدید ایغدولوژیل را میغا  دوجنغاح پیغدا نمغود

تبکغغ  وحغغدت،کارمل چنغغین پنداشغغت کغغه فراگیغغری تجغغارب جدید،شغغرایز  زم را بغغرای درک ارزشغغهای 

 .وءتفاهمات پدید خواهد آوردهرفرد، ورفع س

خطرنغغاکترین چالشغغی کغغه دربرابرکارمغغل وقابلیغغت هغغای سغغازمانی وح مغغت وفرزانگغغی اوپدیدارشغغد، بعغغد 

در مغورد شغرارت .ازانکالب ثوربود که امین تالی نمودتا تکریبأ همۀ دسغتآورد هغای ایغن رخغداد رابربایغد

 گرا  این خصوصیت امین رادرک نمی وشیطنت امین تمامی پرچمی ها میدانستند، درحالی ه هنوزدی

سوءون نسبت به امین،  زمانی بغه اوج خغود رسغیدکه ح ومغت داوود ،دریغل واکغنش شغدید بعغد . کردند

،اکاررهبغغغغغرا  حغغغغزب دموکراتیغغغغغل خلغغغغ  افتانسغغغغغتا  را ( 4879)اپریغغغغل  47ازقتغغغغل میراکبرخیبغغغغغردر

چنغین حالغت ،ایغن . دسغتگیر شغدیگانه کسی بود که نه مخفی ونغه ازطغرد ح ومغت " امین."دستگیرنمود

بغغا دشغغمنا  حغغزب درزدوبنغغد مخفغغی "مارمیغغا  آسغغتین " حغغدس وگمغغا  هغغا را افغغزایش دادکغغه امغغین چغغو  

ببغغرک "وتالشغغهای قبلغغی وناکغغام بغغرای قتغغل "میراکبرخیبغغر"فکغغز چنغغد نفرمبغغدود درمغغورد قتغغل .قغغراردارد

 .،بوسیلۀ امین،با ی اومظنو  گردیدند"کارمل

آغازیافت،امین تالی های ابهام برانگیغز را بغرای صغدورفرما   (1978)اپریل  27زمانی که انکالب در

که به نماینده گی حزب فعالیت ودرمخفیگاه بسرمیبرد،ازخود  "نوراحمد نور" انکالب ، بدو  هماهنگی با

رادردرو  نیروهای مسلن میا  هغوادرا  "تکابل "چنین مشاهده شد که امین تالی نمود تاحالت .تبارزداد

حکغای  مربغوط بغه ایغن توطلغه، بغرای . ربوط جناح پرچ  ازی سغو وجنغاح خلغ  ازسغوی دیگغر برانگیغزدم

اخغغراج امغغغین ازحغغغزب ،دربیغغروی سیاسغغغی کشغغغانیده شغغغده وفیصغغله بغغغرآ  شغغغد تغغا امغغغین ازحغغغزب اخغغغراج 

تره کی تکاضا نمود تابرای امین یل مغاه وقغت داده شغود تغاکنترول مسغایلی را کغه دردسغت امغین .گـــردد

 .ارداشت دردست گرفته و بعد ازآ  تصمی  مبنی براخراج امین را ازحزب تبک  خواهد بخشیدقر

بغغه طریکغغی بغغا ایغغن فیصغغله ، امغغین مجغغال تغغنفس پیداکردوبرنامغغه ریغغزی نمغغود تغغا بغغه ضغغد حملغغه متوصغغل 

ازنغام ریاسغغت سیاسغی اردومربغغوط بغغه " انکغالب ثغغور"،یغل رسغغاله یغی تبغغت نغغام (4879)مغغی 22در.شغود

ی را بغرای یغ تاکنو  هیِ کسی چنین نگرانی. حزب دموکراتیل خل  افتانستا  به نشررسید دفترسیاسی

نغغه تنهغغا ایغغن کغغه صغغالحیت . مکامغغات حغغزب برنیانگیختغغه ونغغه هغغ  جوازنشغغرچنین مطالغغج صادرشغغده بغغود 

صادرنشغغده بغغود بغغل مبتویغغات آ ، سغغیمای انکغغالب را بغغه رنغغ  غلغغز مغغنع س سغغاخته " رسغغاله"نشغغراین 

تالی هایی صورت گرفت تا چنغین پنداربغه . ه با برداشتهای بنیادین حزب درتناقر بودومخصوصأ این

 وجودآید که آماده گی انکالب،بطوراخب وبصورت کامل با دستا  حفی    امین صورت گرفت واین 

 درین رساله هیِ بیانی راجع به.راحاصل نمود"کودتا "تنها امین بود که ازتره کی دستورراه اندازی 
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حتغی .حزب ومبغارزات آ  درمیغا  مغردم وراجغع بغه مبغارزاتی کغه منغتس بغه وقغو  انکغالب شغد،نرفته بغود

 اسمای افسرا  ونیروهای مسلن وبویژه نام های افسرا  مربوط به جناح پرچ  که درقیام علیه داوود 

تند تغا چهغرۀ عمدتآ نشغراین رسغاله بغه نفغع دشغمنانی کغه میخواسغ. سه  داشتند، درین رساله حذد شده بود

 .بخوانند،انجامید" کودتا" -درانجام آ   -ازافسرا  " شاخۀ"را م درنموده وآنرا با مشارکت " انکالب"

دریغن هغیِ شغ ی نیسغت کغه صغالحیت نشغرکتاب، صادرشغده بغود وحتغی بغه وسغیله خغودامین تبریریافتغه 

" رسغاله "نشغراین .نموداغراق وگزافه گویی های این کتاب بغه درسغتی دسغت امغین را درآ  افشغاءمی.بود

درتغارین بشغریت "جدیغد"درراستای این هدد ب اررفته بودتا بیا  شود که انکغالب ثورکغامی یغل حادثغۀ 

ایغغن انکغغالب نگغغری هغغای جدیغغد جامعغغه شناسغغی علمغغی را بغغا تیغغزیس هغغا ی نغغوین درشغغ ل "بغغوده وبنغغابرین

 ."ت،به نمایش گذاشه اس"حزب کارگرا "ومضمو  خودبرای حصول قدرت بوسیلۀ

کغامال  ادعاهغای غلغز ونادرسغت ب اررفتغه وچنغین وانمغود سغاخته شغده بغود کغه مبغارزات " رساله "درین 

. ساله مبارزه یی بود که بوسیلۀ رهبروا  ودانشمند انکالبی کشوررفی  نورمبمد تره کی بغه راه افتیغد43

 درتوطله افشأ (امین)این روی امین بودتا حمایت تره کی را دری ی ازوخی  ترین مراحلی که دست او

امغین دریغغن شغغگردهمچنا  بغغرای تغره کغغی مفهغغوم کغاربرد واسغغتعمال نیغغروی نظغغامی .شغده بود،جلغغج نمایغغد

رفی  تره کی،با ف رخالق خغویش درک نمودکغه تبغت شغرایز معغین درافتانسغتا ،بهترین : " رانشا  داد

زطبکه کارگر،بغه تشغریل تضمین برای پیروزی مردم وبرای تبک  جوانج متعدد، ایغدولوژی دورا  سغا

درنتیجغۀ چنغین درک ،تغره .طوری ه دررساله گفتغه شغده بغود، ". مساعی،  قوای مسلن کشورمرتبز است

توافغغ  نمودنغغد تغغا امورسغغازماندهی فعالیغغت هغغای حزبغغی را ( 4873)کغغی وکمیتغغۀ مرکغغزی حغغزب درسغغال 

 .ذارنماینددرمیا  نیروهای مسلن کشوربرای امین ،تبت نظارت مستکی  رفی  تره کی واگ

درین رساله همچنا  برخی حمالت پوشیده وضعیف درمورد منتکدین امین نیزب اررفته بود وگفته میشغد 

یعنغی آ  هغایی کغه مصغم  بودنغد تغا زمغین را زیرپغای رفیغ  حفغی    امغین خغالی " رقباودشمنا  حغزب  

 ."نموده وتالی داشتندتا فعالیت های حزبی اورا، دراردو قطع نمایند

واضغن سغاخت کغه امغین دربرابغر "رسغاله "ه تاکنو  درمورد امین ش ی وجود داشت ، انتشغار ایغن هرگا

با طرح روشن کغه آنرابغرای تصغرد قغدرت خغویش ، اسغتفاده  -دراردو " پرچ "و" خل "وحدت واتباد 

د درمیغا  رده هغای نیروهغای مسغلن ماننغ" رسغاله"انتشاراین . مکاومت نمود -نموده وبعدت ب ارخواهدبرد 

هرگاه مندرجات این رساله ردمیشد وبوسیلۀهریل از جناح حزب متناقر خوانغده .یل بمج ساعتی بود

 اما هرگاه مندرجات .میشد، این خود یل احساس غلز را ایجاد نموده واعتباراردو را خدشه دارمیساخت

. ررمیشغدنداین رساله متناقر خوانده نمی شد،بخش اعظمغی ازنیروهغای مسغلن کغه بغا امغین نبودنغد متض

و حالغغغت وهغغغ  . درهغغغردو حالغغغت ،رشغغغد اختالفغغغات وبغغغد خغغغواهی هغغغا خغغغود بغغغرای انکغغغالب خطرسغغغازبود

رابغرای (زمانی ه فرزندا  انکالب ،انکالب را به قتل رسغانیدند)انگیزت رارحوادث خونین انکالب فرانسه 

 .ش ارانکالبیو  وفادارپدید آورد

 امین،یل حالت تبریل آمیزتهاجمی را ب اربست،حفی    (4879)جو 47درجلسۀ بیروی سیاسی در
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ایغن روی هغای .به چالش کشید(ب-انکالب" )قوماندانی اعلی"وصالحیت وحضورکارمل ودیگرا  را در

متناقر امین درتمغام اموربوسغیلۀ کارمغل،مورد مخالفغت قرارگرفتغه وبغا توجغه بغه آ  گفتغه شغد کغه چنغین 

ایغغن وویفغغهء تغغره کغغی بغغود تاسغغواب  امغغین را مسغغتکیمآ بررسغغی . روی همغغه چیزراخغغراب خواهغغد نمغغود

 دردرجریا  مشارکت ای دراجالس ملل متبد "امین" معلومات حاصله مشعربرآ   بود که .ینمودم

زمغانی کغه کارمغل . دید  نمود"ضیا ناصری "نیویارک،با ر یس جمهورکارتروعنصرضد انکالب به نام 

درک نمودکغغغه هنغغغوزه  تغغغره کغغغی ازامغغغین دفغغغا  مینمایغغغد، پیشغغغنهادنمودتا ازعضغغغویت بیغغغروی سیاسغغغی 

 .ستعفا نمایدوح ومت،ا

اوضغغا  موجغغود ح ایغغت دعغغوای طفلغغی را تغغداعی مینمغغود کغغه مغغورد منازعغغۀ مادراصغغلی ومادرانغغدری 

مادراندرآماده بود، تا طفل بغه دوحصۀمسغاوی قطغع شغده ومیغا  . واهرشد" سلیما "قرارگرفته ودربرابر

حاضغر شغود تغا اما مادراصلی ترجین داد تا به عوض دید   قطع شد  طفلغش ، .هردومدعی تکسی  شود 

کارمل به عغوض تماشغای سغکوط انکغالب درمیغا  . ازدعوا دست کشیده وطفل برای مادراندر سپرده شود

حغغوض خغغو  کغغه بوسغغیلۀ امغغین کشغغانیده میشد،تصغغمی  گرفغغت تغغا ازتکاضغغای خغغویش نسغغبت بغغه مشغغارکتش 

را ازخغود ( متغرج  -آراء)حالغت تکابغل درینجغا حتغی هرگغاه کارمغل اکاریغت . درستاد رهبری دست ب شد

 جن  "می ساخت ،اوضا  انکالبی را خراب می کرد ، زیراکه دیده میشد که حتی امین آماده بودتا 

درچنغغغین حالغغت پیغغغروزی .زیغغرا او مادراصغغلی نبغغغود ؛ بغغل مادرانغغدربود .را، راه انغغدازی نمایغغغد" داخلغغی

آنها،بایدوحغدت انکالب،ایجاب مغی کردتغا شخصغیت هغایی ماغل کارمغل کنارکشغیده شغده وقبغل ازکنغاررفتن 

س وت تره کی درچنین فضا د لت براین داشت کغه اوهنوزدربغاره امغین بغا تغوه  . حزب قویأتامین میشد

کارمغغل تصغغمی  گرفغغت تغغا درروزی کغغه امغغین بغغرای نبردانتخغغاب نمغغوده بغغود، بغغاوی مکابلغغه . نگغغاه مینمغغود

دیگربطغورواقعی شخصغیت  او این را معکول پنداشت تا صبرنماید تغا روزی تغره کغی وخلکغی هغای.ننماید

کارمل معتکد بود که اکارخلکی ها، انکالبیو  صادقی بوده وملزم هستند . ویرانگرانه امین را درک نمایند

را "پغغرچ  " بیغغروی سیاسغغی فیصغغله نمودتغغا اکاغغر رهبغغرا .  ،همغغه چیغغز راببیننغغد"گغغی  "تغغا ازطریغغ  ایغغن

ازتغرک افتانسغتا  درخصغو  امغین  کارمغل قبغل.ازکشورخارج نمغوده وبغه حیغث سغفیردربیرو  بفرسغتد

امغا تغره کغی !مراقج،بغای:برای تره کی آخرین هوشیاربای لبظات اخیررا صادرنموده،اوهارداشغت کغه

 .خندید

نغغغه تنهغغغا کارمغغغل خغغغودی ، صدورهوشغغغداربه تغغغره کغغغی رامتوقغغغف نسغغغاخت بغغغل بغغغرای همغغغه پرچمغغغی هغغغا 

آنها درمورداختفغای شغا  هغدایت  برای.هوشدارداده شد تا هرچه عاجل منتظرسرکوبی ورویارویی باشند

 . ها ، تامین نمایند" خلکی"داده شد ه وگفته شد تا روابز خویش راازی سو بامردم وازسوی دیگربا

تامین شده وترتیبغات  زم اتخغات شغدتا معلومغات اساسغی ازداخغل کشغورجمع آوری "خبرنامه"یل سیست  

 کارمل پیشبینی نمودکه بسیاردورنخواهد .شده ودراختیارببرک کارمل، درچ وسلواکیا قرارگیرد

روزی کغغه آنهغغا درک نمودنغغد،آ  روزعبغغغارت .اسغغت"دشغغغمن"بودتغغاخلکی هغغا درک نمایندکغغه امغغین یغغل 

صغغبت پیشغغبینی کارمغغل . ی خواهغغد بغغود تغغا آنهغغا قیغغام نمغغوده ومرحلغغۀ دیگغغرانکالب را آغازنماینغغدازروز

 ،ازووایف شا  برکنارورهبرا  "پرچ  " تمامی سفرای. ،ورد چند روزموفکانه ازآب بیرو  شد
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،بغغغغرای "شغغغغیپوراتهامات راه انغغغغدازی توطلغغغغه. وکادرهغغغغای پرچ ،هرروزدرداخغغغغل کشوردستگیرمیشغغغغدند

کسغغانی کغغه حتغغی ی باربغغا پرچمغغی . ، بخاطرسغغکوط نظام،علیغغه پرچمغغی هغغا بغغه صغغدا درآمغغد"تغغاکود"انجغغام

هغغغا،دراردو، درادارات دولتی،درم اتغغغج ودانشغغغگاه ها،هم غغغاری نمغغغوده بودنغغغد،مورد تعکیغغغج وپیگغغغرد 

 .هزارا  تن به زندا  وهزارا  تن به کام مرگ سپرده می شدند.قرارمیگرفتند

نا  ازبیرو  ساختن پرچمی هاازقدرت، چشما  کینغه توزانغۀ خغویش را امین، با نوشید  خو  وبا اطمی"

پنداشغته "ملعغو "بغرای امغین ،یغل حغزب سغازما  یافتغه وعناصرهوشیارسیاسغی،.بسغوی خلکغی هغا گشغود

حالت سرکوب ، پرچمی ها وخلکی هغا .لذا هیِ خلکی خوب وصادق احساس مصلوونیت نمی نمود. میشد

کغه امغین علیغه تغره کغی دسغت بغه کودتغا زده واورا بغه قتغل رسغاند،   جغرم زمغانی.را باه  نزدیل سغاخت

 .  آنگاه همۀ خلکی ها وپرچمی ها درک نموده ومیکین شدند که کارمل مردی تبلیلگرزما  بود

سیاسیو  افتانستا  ،منتظرآ  بودندتایل رهبرصادق وفداکاربه سراف شا  آمده وآنها را از شرحاکمیت 

 .امین نجات دهد"فاشیستی "

نوراحمغد "رسغید،  تصغمی  گرفغت تغا همغراه بغا "پغراگ"زمانی که اخباراین ان شغافات بغه سغمع کارمغل در

کارمغل میخواسغت تغا عناصرسیاسغی .مسسول کارحزبی دراردو بغود"نوراحمدنور."به کشوربرگردد"نور

 اکتبربه آنها درماه .را بسیِ نموده ونوراحمد نورباید نیروهای مسلن را برای نجات کشورآماده میساخت

بالخره آنها سغه مرتبغه . البته اندکی یل ماه بعد ترازقتل تره کی ،میا  ماه های اکتبرودسمبر. کابل آمدند

                                               (7)*.تالی نمودندتا امین را سرنگو  نمایند؛اما ناکام شدند

یغغغغل پغغغغال  احتیغغغغاط آمیزاسغغغغتراتیژی ی بدسغغغغت آمغغغغد ،نتیجغغغغۀ ( 4878)دسغغغغمبر 27پیغغغغروزی یغغغغی کغغغغه در

قغغرارداده  قابلیغغت مهغغارت وسغغازماندهی کارمغغل میتوانغغد تنهغغا دریغغل حکیکغغت مغغورد قضغغاوت(.9)*بغغود

کارمغغل ونغغوربرای مغغدت دومغغاه بغغرای بسغغیس نیروها،جهغغت حملغغه درکابغغل بودنغغد وبغغا وجغغود رخغغداد :"شغغود

لتغغی اسغغت برمهغغارت و سغغازماندهی ایغغن سغغتایش د .دواتفغغاق نغغاگوار،حتی امغغین ازوجغغود ایشغغا ،آگاه نشغغد

 . "ببرک کارمل

........................................................................................................................ 

ونوراحتود نور،ربول با توجه بوه جریوان وارعوی ریودادهای سوالهای پیبوین، میتووان ا عوان داشوت کوه حضوور ببورک کارمول ( 7*)

احسقوط نظام امین درکبور، ودر اوا توحی وبربریت آن نظام،برحسب ادعای نویسندۀ محترم این کتاب ،با وارعیت ،سواحگاربه 

 (برگردان کننده).نظرنتی رسد

 ودروت پوالن اسوتراتیژیتی بورای واژگوون شودن نظوام( 4878)دسوتبر 27دریصوص حوواد  ،که پراگراف رابطه به این در *(9)

امین ،سخن رانده شده است میتوان ،بیان داشت که طرح ودیزاین چنین برنامه ها ،متتی بر سطح وحرفه،تخصص وکارائی پالن 

اموا برپایوۀ . وروت میباشود( افسران بلنود پایوۀ اتحواد شووروی)لذا مربوط ومنوط به کارگذاران اصلی . نظامی  وعتلیاتی بوده است

داشت که هواداران فقید ببرک کارمل درجناح پرچم درآن ایام ،برای سقوط امین تودارکاتی را  بسیاری اح وارعیت ها، میتوان بیان

 برای انهام ریام مسلحانه ،روی دست داشتند وبرای سه مرتبه این برنامه ریزی صورت گرفته وبه دالیلی به تعویق افتیدند

اعزام نیروهای اتحاد شوروی در افغانستان شدیدآ مخالف  با،"ببرک کارمل "،برپایه گزارشات منابع معتبر جهانی ،گفتنیست که 

چنانچوه در .مرکزی حزب کتونست اتحواد شووروی،مخالفت یوویی را دریون راسوتا بیوان داشوت ۀ به کتیتۀ بود ورتن ارسال نام

 جته شده تر" غو  جانباح"،که بوسیله محترم (کی جی بی )اسناد مربوط به آرشیف ساحمان استخباراتی اتحاد شوروری ورت 
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صوفحات ،مبتال می گردیدیم ،در ( ههوم به افغا نستان) Aچنونه ما به بیتاری ویروس "تحت عنوان "افغان جرمن " ودرسایت

کوه آنهوا بسور ( کوی جوی بوی)کارمل در آنروح ها احیک چیز می شرمید، باری در مرکزمحورم :  ،آمده استاین کتاب ( 114-112)

ریس اداره کبف یارجی هننام صرف چای بطورغیر مسوتقیم ،اشواره نتودکوه اگور اوروا  "کریوچتوف والدیتیر ..."میبردند، 

منر ما یوود میتووانیم اح عهودۀ چنوین :"گفت ( کارمل)ایهاب کند روای محدود اتحاد شوروری،به افغانستان اعزام یواهند شد،او

اطر نبان سایته ام کوه بوه مهورد دعووت بوه ریوام ،اموین یک کاری بدرآئیم ،من درنامه ایته به آدرس حزب کتونست فرستادم ،ی

فورآ احطریق رفقای ما که اکنون درشرایر مخفی رراردارند،وهم اح طرف توده های وسیع مردم که احوی متنفر هستند،سرننون 

 اجو را مردم ما دینر تحتل هتچو مستبد وماجر..میدهم ن مییواهد شد،شتا افغانها را نتی شناسید ،من به شتا اطتینا

شتا در باره آن فتر کرده اید که اگرمن هتزموان :" کارمل درحالیته چبتان رهوه رننی بطرف مهتان می دیدند گفت"...ندارد

 " با تانک های شوروی وارد وطنم شوم ،ودررائس دولت ررار بنیرم ،مردم افغانستان به کدام دیده به من یواهند ننریست؟

اینته چنونه،کارمل دربرابر یک عتل انهام یافته ررارگرفت وحعامت سیاسی کبور،برکارمل تحتیل شد،موروعیسوت کوه ! آری

وانسداد جویباریون احسوی امین ،وجلوگیری احچیره  سر کبوریک آتی فبان ویراننرویانتانسوح درسرافوران مهار سایتن 

دینر،او ف ،بدون هرگونه الترنتیکبوروابسته به غرب وپاکستان،برمقدرات  تروریستیبنیادگرا وشدن سیاه ترین نیروی جهنتی 

 (کنندهبرگردان .). رابرای پذیرش این مسئولیت ،مهبورسایت

شغغ یبایی،ثبات واسغغتکامت،آرامش روحغغی درزمغغا  خش ،حصغغول سغغریع فرصغغت ها،عغغدم کامپرومغغایزبر 

شغد تغا کارمغل دراوج طوفغا   مسایل اصولی،انعطاد درمسایل شخصی،همه عناصری هسغتند کغه باعغث

 .سال زنده گی سیاسی نماید( 35)های سیاسی،تبت نا مطلوب ترین شرایز درافتانستا  بیشتر از

نه تنها این که اوازخطرات چنین شرایز نجات یافته وزنده بماند ؛ بل دسته یی ازکادرهای متخصغب را 

،هرگزنخواهنغد گذاشغت تغا مشغعلی کغه بوسغیلۀ کارمغل  آنهغا برای جامعۀ افتانستا  تربیه واهغداء نمغود کغه 

گفتغه .روشن شده بود بواسطۀ بادهای سرد،سوزناک وفالکتبارامپریالیستی وفاشسغیتی بغه خاموشغی گرایغد

 !میشود که چنین نیروها ازعناصرانکالبی ساخته شده اند

 

 (پایان فصل دهم)

 

 پینفتار

 

این کتاب ی ی ازجملۀ ارزشمند تغرین اثرتاریخیسغت کغه تغاکنو  بوسغیلۀ نویسغندگا  خغارجی درپیرامغو  

 وکن نای عینی حوادث " پژوهشی"افتانستا  بصورت واقعی وبیطرفانه وبش ل " انکالبی "حوادث 

وحضغغغغورآ  درداخغغغغل حغغغغوادث جامعغغغغه (D.RGOYAL)بوسغغغغیلۀ شغغغغخب نویسغغغغنده مبتغغغغرم ،داکتغغغغر

 .ظات بصری ،شواهد ومدارک معتبر ،نگاری یافته است وکشوربرپایۀ مالح

اخیرآبغا دسغتیابی ایغن اثرگهربارکغه همزمغا  بغا شغانزدهمین سغالروزوفات  طوری غه درآغازتغذکار یافغت، 

زنده یاد ببرک کارمل،سغاب  منشغی عمغومی حغزب دموکراتیغل خلغ  افتانسغتا  ، وریغیس جمهورپیشغین 

  –علی العجاله -جمهوری دموکراتیل افتانستا  ، اتفاق افتید، این فرصت دست داد تا بدین مناسبت 
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اکه درخصو  زندگی ومبارزات سیاسی ، فکید ببرک کارمل نگاری یافته اسغت ، کتاب ر"فصل ده  "

بغغا توجغغه بغغه جغغوهرو درونمایغغه پرباروریالسغغتیل ایغغن اثرسغغترگ ،کغغه بغغا آمیغغزه هغغای  .برگردانغغی نمغغای  

ما  " هندی"خیراندیشانۀ دوستا  تاریخی مردم افتانستا  یعنی نویسندگا  ودوستا  واقعی و واقعیتگرای 

یافتغغه اسغغت ، سغغعی خغغواه  نمغغود تغغا دربرگردانغغی کامغغل آ ، اززبغغا  انگلیسغغی بغغه زبغغا  فارسغغی ،نگغغاری 

،درفرصت های  زم مبادرت جسته ومبتویات پرباراین اثرراکه ناگفته های فراوانی پیرامغو  واقعیغات 

افتانستا  وخدمات ارزشمند وآرمغا  هغای عغالی وانسغانی حغزب دموکراتیغل خلغ  " انکالبی "جریانهای 

افتانسغغتا  ورژیغغ  جمهغغوری دموکراتیغغل  افتانسغغتا ، تبغغت زعامغغت فکیغغد ببغغرک کارمغغل را دردل دارد، 

  ؛ترجمه وبرای خوانندگا  عزیزوگرامی عرضه نمای  

قلغغج همغغه احسغغاس و کغغه بغغا"گویغغال "ازنویسغغنده ایغغن کتغغاب جنغغاب داکتغغروبایسغغته بغغا تکدیروتش رشایسغغته 

 "عکغج پغردۀ دود "  با رسالت بزرگ وواقعی خغویش ازگذاشت ومهرآگین خویش ،درجو نگاه آشنا قدم 

را درافتانسغتا  ومغداخالت غغرب ،ارتجغا  عغرب ،کشغورهای منطکغه " انکالبی"جریانات واقعی حوادث 

وارتجا  داخلی را ،برای واژگونی نظام دموکراتیل، با درخشش خورشید حکیکغت پغرده بغرداری نمغوده 

 جریا  اصلی حوادث تعهد وپیما  ژورنالیستی ، همه صداقت، باد وبیرو  کشی" دود"واز زیر یه های 

بیباکانه بغغغغه وبطورینغغغغۀ صغغغغفای،درآرا شخصغغغغیت هغغغغای سیاسغغغغی آ سغغغغیمای واقعغغغغی سغغغغرزمین فل غغغغزده و

 یرکشید؛تصو

،کغغه درزمغغا  تصغغدی ای بغغه حیغغث نماینغغده آژانغغس خبررسغغانی "یاسغغین بیغغدار"بغغا تمنیغغات نیغغل ازمبتغغرم  

 باختردردهلی جدید ،با مشورت های خویش ،نویسنده رابرای دست یابی به کتوب فارسی،پیرامو  این 

 مسغلو نهسوی دیگربا توجه به ارزشمند خوانی این اثر،بغا ،بغه نکغد کشغانید  پژوهش ، یاری رسانید واز

گردیده  وموجج شده است تغا برخغی ن غات ایغن نبشغته بغیش  این نوشتار،انگیزه سازگشایش فصل گفتما 

 ؛ازپیش وضاحت بخشیده شود

ی زانررر  وقلرررم پ دازحررروز  سی سررر، ، تررر  ی ،اد  وی هنرررو ی هیوتررر  مررر د بررر  سرررپ س هررر ی بی ررر ان از

شو انگیز،ب شرر یب ید بررز گ  کرر  ب همرر  احسرر س وعطرر "محمررد نبررد عظیمررد " کشررو ،محت م سررت  ن ا 

 ؛س م دوست ن  ووی   ا ان  م داد" مت  م"وهمیش  گد د وی ای  نوشت  

ک  ب  اشتی ر تم م وطو پیگی  د ، د "سیدحسن  ش د"ب  تش  ا، عمیر ازشوصی، مصلا و مدب  محت م 

 ؛ این کت   ا زشمند مس عد، نمود ی بد وپیدای 

کر  بر  ال ر م ازک  ن مر  هر ی ق  م ن نرۀ نی کر ن "  و لرد صردیر چ ورد"بر  قرد داند ازمب  زنسرتوس ، محتر م 

 ووی ، ب  پیوند ب  تسلس   نب  ه ی دادوواه ن  وانت    این مش   ی وزان،ب ای نس  ه ی ب دی، ب  وح 

 ا "  رر  پررر د  دودایغ نسرررت ن د ع"آزاد منشرر ن  ودیررن  سررر ل، ترر  یود ، ب وررد محتویررر ، محرردود کترر  

) ، د ص ح ، کت   م ر وی تر  یود وروی  بنر م " بب   ک  م " ،د وصوق شوصی، ومب  زا، ی ید

  لد او ،ب  هم  بد  ی ئد و بطو واق بین ن  (0931)منتش   ( ب گ چند ازن  ت  ه ی ت  ی  د ایغ نست ن 

 یررن  اسرت  برر  ان ر م  سرر نیدس بیر ن داشررت  ون ر  صرر دق ن  و وطنپ سرت ن  ورروی   ا بر  همرر  ام نر، دا ی د

 ؛ اس،
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محبررررو   هرررر ی برررر  سپ سرررر  ی قلبررررد ازمرررردی ان محترررر م سرررر ی، هرررر ی وزیررررن انت نیتررررد چررررون سرررر ی،

ویرررر  وم پنرررردا ،همچن ن کرررر  ب ان "ایغ نسررررت ن نیررررویز"آ ی ئد،ب مداد،وطندا ،سررررپیدس دم ،مشرررر   وسرررر ی، 

کرر  بر  قبرو  زحمر ، یرر اوان د انتشر  این نوشرت  ،ب  همر  احسرر س " ترویت "و" یریس برو "عزیز،صر ح ، 

 شتند؛ م وطنپ ست ن  هم، گ

لحظر ، گ انب ر  وا زشرمند وروی   ا بر ای  وب  تش  ا، وتمنی ، قلبرد ازوواننردس گر ن عزیزومحتر م کر 

 ؛ ووان  این نبشت  توصیق دادند

 ب  احت ام ، ی ی  

 محمدعارف عرفان
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