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و نقش فرد در  لیرامون مسایپ یھا دادیم آن با رویوند مستقیھمانا پ یسیع نویوقا و  صفت بارز خاطره

 چنان درج شود كھ بتواند بر ذھن و  آن یده گیچید بدون پیع بایوقا داد ھا ویرو. باشد  یآن رابطھ م

سنده، واكنش یذھن نو آمده در  شیپی داد ھاینوشتن و ثبت رو. م داشتھ باشدیمستق خواننده اثر تفکر

 یھا  در سال را یع نگاریوقا و  خاطره خود رونق، آن بھ ھمھ گان ی  ھینسبت بھ آن و ارا یفرد

 رگیرد یزمینھ ھای زنده گی افراد .ده استیت گردانیاھم تربا  شیبت مردم افغانستان بیمص جنگ و

ت ین شان دارند نھایسرزم ۀخاطرات گذشت دادھا ویبھ رو یکھ عالقھ  یملت یبرا یاسیل سیبا مسا

زمانی  کشور از ۀن سھ دھیا یمطرح ط خاطرات افراد مشخص و حوادث و .شودیم یمھم تلق جالب و

 افراد ماجراجو و و گروپھا یقدرت خواھ و د کھ جنگ خانمانسوزیگرد یت معرفیاھم با مھم و

 پا ریز سرانجام با غ نکرده ویدر یعدالت یب ھرگونھ ظلم و از ریاخ ۀدھ ک دوی یخشونت طلب ط

 ِ بھ  ظالم را خشونت خواه و یچھل کشور تجاوز تعرض و ۀنیش زمیخو یانسان و یمل گذاشتن وجدان

ن اکنون یھم و .دندیگرد یوطنفروش و یزوخود مصروف زراند نموده و باز ما ۀن آزادیسرزم

رون شدن یب دانند ویات میکشور آب ح در قاتل را و بار و بند یب اشغالگر یین قوایت ایموجود

 عفت ناتو یب و زورگو یقوا دانند کھ اگریک مینان نیا دانستھ و "یماتم مل" را یسربازان خارج

)NATO( حق  کھ در تِ یجنا ھمھ جرم و با ت کاران سالحداریجنا ن ما بروند وین غرورآفریسرزم از

   .درامان نخواھند ماند و انتقام مردم ھراس داشتھ و قھر از ملت انجام داده اند و

 قھ ویسل ھر ھرکس با، ریاخ طی سالیان. گردد گرید ۀمعطوف پار م سخن مایخواھیصورت نم ھربھ 

 زده اند و یحوادث نگار ع ویدست بھ وقا یوابستگ یھا یکج فکر ھا و یشیھمھ کج اند با تفکر طرز

ع نگاه نموده کھ خود ید بھ وقاید کدام طرز با داشتھ و یعمق حوادث چھ نقش کھ در یدرنظرداشتبدون 

 . ردید بھ آن دقت صورت گیھده کھ بایاست عل یسخن

 یخردمند رھبر) ببرک کارمل( یجاودانگ ن سالروزیپانزدھم دارد کھ بھ مناسبتِ  افتخار »اصالت«

مستقل،  تجزیھ ناپذیر، افغانستان واحد، زحمتکشان و کھ یک عمر بھ خاطر ،زحمتکشان افغانستان

در  سربلند، آزاد و ضد نیروھا، سازمانھا و عناصر تجزیھ طلب و حامیان نظام فدرالی و کانفدریشن

 تِ یشخص یکیالستیع ریوقا مھم و با ارزش تاریخی یخاطرات سرسختانھ مبارزه نمود، افغانستان
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و افت یدر را یگرام) کارمل(زنده نام  پدر دگرجنرال محمد حسین خانمحترم  ینظام و یمل بزرگِ 

 یب ید ھایچشمد خاطرات و ھا و یکھ گفتن یتوان پدرپُرکھ بدست  تاریخی ارزشمندِ  جالب واین اثر 

 ین پدریدَ  درآورده و ریتحر ۀرشتبھ ) بزرگ کارمل( یزنده گ مختلف یدھھ ھا ش را دریخو یبھا

عبد الھادی «جناب محترم  ۀلیکھ بھ وس ن اثریا. ت بھ انجام رسانده استیمسوول با شرا صادقانھ ویخو

بدست  ھ فرستاده است تاین نشریده بھ این گردیتدو ھ ویتھ و یصفحھ بند، شیرایو» مصدق غفوری

 یسعادتمند ستھ وینگر قدر ۀدیبھ د را غفوری یآقا و فراموش ناشدنی ما خدمات بزرگ .میبسپار نشر

  . میدار توانا آرزو و خداوند قادر یبارگاه ملکوت را ازیو طول عمر و

  

  »اصالت«

  

  

  

 !توجھ

  .مجاز است »اصالت« با ذکر منبع و نام صرف »اصالت« کاپی و نقل مطالب از

  .می باشد »اصالت« کلیھ ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق بھ
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  وزیراکبرخان -ھجری شمسی، کابل ١٣۶۴سال 
  

  ھاشمی خان دگرجنرال محمد حسین. ش. ع. ع -اثر

  سید عبدالھادی مصدق غفوری - تھیھ و نگارش
  افغانستان -کابل ١٣وزیر محمد اکبرخان مینھ سرک 

  ١٣٦٤ - جدی 

  فضلی. ق . تایپ کامپیوتری از ع 
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  ببرک کارمل، در دوره های مختلف حیات اجتماعی،

  سوابق فامیلی، نقش آن منحیث جوانه اصلی مبارزات سیاسی
  و باالخره. ا.خ.د.در دوران رژیم سلطنتی ظاھرشاه، نقش آن در تاسیس ح 

  و . ا.خ.د.انتخاب و بھ قدرت رسیدن وی در افغانستان بھ حیث منشی عمومی کمیھ مرکزی ح

 ١٣۵٨جدی  ۶نمون ربعد از قیام ظف. ا.د.رئیس شورای انقالبی ج

 

 
  

الب گذشتھ، در خصوص غالم فاروق تلگرافی اینک واضح گردید کھ، اینھا ھمھ طبا تاکید از م

عواملی شمرده میشدند تا شخص دوم سیاسی و ادامھ دھنده مبارزات این فامیل و در مجموع برای 

ً بھ ) ببرک کارمل(و ھمانا شاھدیم کھ این مرد . نجات و آزدای میھن، وارد میدان نبرد گردد واقعا

نموده و دالیل مبرھن و سرگذشت ھای تلخ اورا از رژیم سلطنتی و طرز اداره منحط موقع آن ظھور 

شان منفور ساختھ از آوان خوردسالی در وی نیروی الیزال جھت مبارزه علیھ ظلم و بیدادگریھای 

  . جباران و مستبدان دولت آن زمان ایجاد کرد

یز شاھد آن ھستیم شھادت خوب برای مسایل مھم و مستند ذیل کھ ھمھ دارای واقعیت بوده و خود ن

  :مدعای ما بوده و کرکتر و جسارت ببرک کارمل را از ھمان آوان طفولیت واضح میدارد یعنی
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کارمل   ھنوز ھنگامیکھ ھمھ فامیل ما بھ قریھ پدری خویش در کمری سکونت داشتیم و ببرک

ت داشت و ھنگامیکھ بھ ولی در بین فامیل و قریھ در آن فرصت، بھ ببرک شھر(سالھ بود  ۶ طفل

جھت استفاده بھتر از لبنیات، ما گاو شیری ) فعالیت ھای سیاسی آغاز کرد متخلص بھ کارمل شد

  .داشتیم و جھت چرانیدن بھ واسطھ نفر پاده بانی بھ چراگاه نزدیک ده، برده میشد

ً روزی در اوایل فصل بھار، ھنگامیکع رعد و برق خفیف ضمن ابرھای بھاری جود داشت و - اتفاقا

پاده بان برای انجام وظیفھ اش نیآمده بود، ھمچنان در ده و قلعھ ما کسی دیگر نیز برای انتقال و 

ً توسط سایر چوپانھای قریھ بھ . چرانیدن گاو متعلقھ ما، وجود نداشت بھر حال ھمان روز گاو قبال

مل خوردسال بدون کار درین ضمن ھنگام عصر، ببرک. چراگاه مربوط دور از منزل برده شده بود

تاکید، خود بھ خود حسب الخواھش و میل خود بھ ھمرای سایر اطفال و قومی ما کھ در آن کالن 

ساالن نیز شامل بودند بطرف چمن مالچر قریب قریھ رفتھ و قصد داشتند تا گاوھای شیری متعلقۀ 

  :خویشرا واپس بھ منازل شان برگردانند کھ

شدیدی پدیدار گشت و ناشی از آن ژالھ کالن و بارش خیلی شدید و ناگھان در ھواه، رعد و برق خیلی 

 سریع شروع بھ باریدن نمود، درین لحظاتی کھ جمعیت خوردساالن و بزرگان جھت انتقال حیوانات از

مسافھ داشتند، از این بارش شدید بھ ھراس افتیده و بدون آنکھ ) نیم کیلومتریک - ١(اصل خانھ ھایشان 

تقال دھند، حیوانات را جا گذاشتھ و خودشان بھ محالت محفوظ و حتی خانھ ھای حیوانات شانرا ان

  .خود پا بھ فرار گذاشتند

  :کارمل خوردسال اما ببرک. . . 
نموده و گاو  مقاومتبا وجود ھمان خوردسالی در ھمان لحظات بارنده گی شدید دلیرانھ و سرسخت 

 شیری متعلقھ خودرا گرفتھ و در حالیکھ پاھایش نیز برھنھ و بدون کفش بود و تمام بدن و مخصوصاً 

ً گل آلود شده بود خودرا بھ قلعھ پدری اش رسانید   .پاھایش با گل و آب شدیدا

ً بھ خانھ نبودم و ھمیشھ باالی و ظیفھ چون خودم نسبت وظایف نظامی و ایجاب اوضاع آن وقت اکثرا

  :اما. . . و سفر بر بودم حسب تصادف آن روز نیز بخانھ نبودم، 

خوردسال کھ در آن سن و سال از اطفال دیگر متصور نبود، ) کارمل  ببرک(ازین فداکاری و جرائت 

ً تمام بچھ  پدرکالن ریش سپیدش، مادرکالن و مادرش اورا مورد نوازش و تقدیر قرار دادند و بعدا

  :ی بزرگان دیگر کھ بعد تر ازین موضوع واقف شده بودند میگفتند کھھای قومی و قریھ حت

ازین بچھ کارھای کالن کالن سر  :این بچھ بالکل بی ترس و نابغھ بوده و بھ زبان دھاتی میگفتند کھ((

  .))میزند
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سالھ گی، روزی ضمن اجرای بعضی کارھا در منزل از بام ) ۵ - ۴(کارمل در خوردسالی   ببرک

ً افگار ییکھ بص قلعھ ورت دومنزلھ اعمار شده شده بود، پایین افتاده و درین حادثھ او ضمن اینکھ شدیدا

چنانچھ اثر زخم و پاره گی آن تا حال در خارج (و در قسمت بینی اش زخم شدید برداشتھ بود 

ً معنویات خودرا نباختھ و بدون آنکھ از زخم و درد شدید خود شکایت و ) اش، آشکار است بینی قطعا

ا قالمقالی را براه اندازد، برخاستھ و رفتھ رفتھ بدون مراجعھ و معالجھ دوکتور و یا طبیب، بعد از ی

تداوی بصورت وطنی و خانھ گی، صحتیاب گردید و معالجھ وی بھ خاطری بدین شکل صورت 

بھر . سال قبل از امروز معالجھ و دوکتور عصری بشکل امروزی وجود نداشت ۵١در  گرفت کھ

ین طور واضح میگردد کھ او از توانایی کامل جسمی و اراده مقاوم و ثبات عقل از صورت بد

  .طفولیت، برخوردار بود

*  *   * *  

  

نبوغ و قدرت دفاعی فوق العاده بنظر  کارمل خوردسال کھ از دوران طفولیت در سیمایش  ببرک

میرسید و بدین منظور بنده نیز از وی منحیث یک پدر مراقبت جدی بعمل میآوردم، بعضی اوقات 

بتاسی . زیاد توجھ من و سایر اعضای فامیل را نظر بھ بعضی کارھای خارق العاده اش جلب مینمود

ھیچ پدیده یی ھراس نداشتھ با پدر مرحوم من، از این عوامل بود کھ او در دوران طفولیت و بعدھا از 

کھ پدرکالنش بود، احترام خیلی عمیق و قلبی داشت چنانچھ در بعضی امور خورد و بزرگ بقدر توان 

آبداری باغ و قلعھ، بیل را سرشانھ گرفتھ و با او  -و قدرت و حتی باالتر از آن مانند اوقات دھقانی،

  :لھذا. کمک مینمود

کالن را حاصل نموده بود، زیرا پسر بھ فرمان و گپ شنو بوده و ھر امر او را ھمیشھ دعای پدر

تحمیل میداشت، چنانچھ نظر بھ ھدایت پدرکالن اشیای مورد ضرورت منزل و فامیل از قبیل گوشت، 

و غیره را از بازار اطراف قریھ و دورتر آن بدون کم و کاست و . . . برنج، روغن، ترکاری باب 

کمال رضاییت و اطمینان پدرکالن نسبت بھ وی منحیث یک فرزند امین، خریداری  اندک تقلب در

  .نموده و بخانھ می آورد

مھمان را خیلی دوست و عزیز میداشت و در خدمتگذاری بدوستان و فامیل لحظھ یی فرو گذاشت 

سجایای  اینھمھ. متنفر بود نکرده است، از استفاده نامشروع پول حاصالت باغ و سودای منزل خیلی

و مابعد از آنھا برخوردار بوده و  ١٢کارمل از خوردسالی تا فراغت صنف  نیکی بود کھ ببرک

گی را در بین سایر اعضای فامیل  ھمیش منحیث یک انسان شریف، پاک نفس، امین و با وجدان زنده
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ع عادت و قریھ بھ پیش برده و مانند سایر اطفال و پسران بھ شیطانت ھا و دو رویی ھا بطور قط

  .نداشتھ و از ھمچو اعمال پرھیز داشت

 * *  *   *  *  

  

ً متذکر شدیم، ھنگامیکھ فاروق سال حبس، بنا  ١۶تلگرافی در زمان حکومت نادر بھ مدت  چنانچھ قبال

دھمزنگ محبوس گردید، لذا در دوران  بھ عقده ھای شخصی محمد ھاشم صدراعظم وقت، در زندان

حبسش وضع حیات اقتصادی و فامیلی اش بدرجھ انتھایی ضعیف گردیده و باالخره بار دوش اینجانب 

  :گردیدند، بنا بر آن

از اینکھ در فامیل شخص مساعد تر دیگر جھت با خبری از احوال وی در زندان، انتفای مصارف و 

ً از روی عشق و عاطفھ ییکھ ببرکیای مورد نیازش، موجود نبود، باش کارمل بھ دوستان و اقارب   ناء

و بدینترتیب او کھ . کارمل از طرف فامیل جھت انجام خدمات متذکره فوق تعیین گردید داشت، ببرک

محبس سیاسی آن (عالقھ یی بخصوص نسبت بھ فاروق جان تلگرافی داشت بھ محبس دھمزنگ 

ود کھ از نظریات و اندیشھ ھای سیاسی آنان، افکار سیاسی وی راه پیدا نموده و در ھمانجا ب) زمان

نسج گرفتند زیرا وی ھمیشھ از تلقین ھا، نصایح و گفتار سیاسی و مترقی آنھا واقف گردیده و ناشی 

از آن در او آثار تحول و نبوغ سیاسی و اجتماعی پدیدار میگشت و درین امر از تاثیرگذاری نصایح 

نیز ) کھ او نیز از جملھ تحول طلبان مترقی عصر خود بود(وق جان تلگرافی دوستان زیاد زندان فار

  .کارمل باید یادآور شد  بر ببرک

 * *   * *  

  

  :خدمت بزرگ و ظھور شخصیت سیاسی در کشور
  

بعضی مطالب سالھ گی رسید و خیلی زیاد عالقھ بھ دروس و ) ۶(کارمل بھ سن  ھنگامیکھ ببرک

معلوماتی داشت با وجودیکھ در قریھ کمری و قرای دور دست آنجا و ھمچنان مربوطین ما در آن 

زمان بھ علت افکار ارتجاعی و کوتاه نظری ھای بی مورد و حسادت کامل شان درین خصوص و ھم 

ً خودداری میکردند،  با آنھم خودم بی سوادی خود و فامیل ھای شان از شمولیت اطفال بھ مکاتب شدیدا

کارمل را بھ مکتب  با وجود مشکالت فراوان اقتصادی، فامیلی و اجتماعی در اولین فرصت، ببرک

شامل نمودم، با شمولیت وی در مکتب از آن جاییکھ در قرای کمری و ) لیسھ نجات وقت(امانی 

ً . . . دوستان موجود ما در کابل، حسین خیل، قلعھ آدم خان  وار  خانھ ١۵٠٠ -١٠٠٠و غیره تخمینا
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کارمل در لیسھ امانی، بنابر تشویق و  زیست مینمودند ھمھ تکان شدید خورده، بعد از شمولیت ببرک

ً ھمانا رقابتھای سالم قومی در آن زمان بالترتیب یک بھ عقب  تبلیغ خودم بھ شوق خودشان و بعضا

  :دیگر، اطفال ذیل جھت آموختن دروس در مکاتب شامل گردیند

 کارمل پسر خالھ ببرک) تحصیالت الی پوھن ی حقوق(باختری جیالنی  •

 پسر خالھ ببرک کارمل) تحصیالت الی پوھ ی حقوق) (برنا(ربانی  •

 دختر ارسالخان مرحوم و خواھرزاده باختری •

 پسر مامای ببرک کارمل) تحصیالت الی ماستری اقتصاد(فقیراحمد  •

 کارمل رکدختر مامای بب) تحصیالت الی فاکولتھ حقوق(تورپیکی  •

 کارمل پسرمامای ببرک) تحصیالت الی دوکتورای کمپوتر و احصاییھ(ستارجان  •

 کارمل پسرمامای ببرک) تحصیالت پوھن ی اقتصاد پوھنتون کابل(وکیل  •

 کارمل  پسرمامای ببرک) تحصیالت دوکتورای دیپلوماسی(رحیم  •

ً معاونھ سازمان دموکراتیک زنان (ثریا  • دخترمامای ) افغانستانتحصیالت ماستری اقتصاد فعال

 کارمل  ببرک

ً صنف ) ۶(تحصیالت صنف (ماه گل  • کارمند پرورشگاه وطن ) شپی لیسھ ١٢اساسی بعدا

 کارمل دختر مامای ببرک

ً استاد انستیتیوت ) تحصیالت الی پوھن ی انجنیری(حفیظ  -١ :پسران ماه گل ھر یک • فعال

تحصیالت الی (مرغلره  - ٢. انعلوم اجتماعی کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانست

تحصیالت (ماللی  -٣. ا.خ.د.کارمند کمیسیون تشکیالت کمیتھ مرکزی ح) پوھن ی پولیتخنیک

 و چھار پسر دیگرش -٤) الی بکلوریا

ً دوام دارد(دختر احمدجان  -١. کار آزاد) تحصیالت، بکلوریا(احمدجان  • ). تحصیالت وی فعال

ً افسر کلوپ سپورتی اردو(سر احمدجان داود پ -٣. روشانا دختر احمدجان -٢ ). بکلوریا فعال

 )مکتب ١٠متعلم صنف (پسر خوردسال احمدجان  -٤

کارمل و پسر و دخترانش   دختر خالھ ببرک) تحصیل الی انستیتیوت نرسنگ(رحیمھ جان  •

ً افسر گاردملی و منحیث (اکبرجان مشاھد  -١ :ھریک تحصیل الی کورس افسران اردو فعال

تحصیل، بکلوریا کارمند (فھیمھ مشاھد  - ٢). سررھنمای سازمان دموکراتیک جوانان گاردملی

عضو ھیات رھبری کمیتھ مرکزی (خانم خلیل خسرو  - ٣. ا.ج.د.مجلھ پیشآھنگ س

.). ا.ج.د.کلوریا، کارمند مجلھ پیشآھنگ ستحصیل ب(نسیمھ مشاھد  -٤.). ا.ج.د.س
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مشاھد  سونیا  -٧). متعلم لیسھ زرغونھ(برینا مشاھد  - ٦). متعلم لیسھ زرغونھ(مشاھد  نادیھ -٥

 )متعلم لیسھ زرغونھ(

پسرمامای ) تحصیل الی بکلوریا(محمد اسماعیل ولد ملک محمد رحیم خان مرحوم  •

 .یسھ تن از برادران و خواھران و. کارمل  ببرک

ً افسر گاردملی(محب هللا  • و دو تن برادران دیگرش، نواسھ ھای ) فارغ حربی پوھنتون فعال

 .کارمل مامای ببرک

محمد رسول دگروال ده  -١ :)کارمل  پسران مامای ببرک( :پسران محمد ایوب خان ھریک •

 ٦دگرمن ریاست صحیھ اردو و ) تحصیالت فاکولتھ طب(محمد اعظم  -٢. پسر و دخترش

 .)پسران محمد ایوب خان(یک دخترش پسر و 

ماستر اقتصاد (احمدشاه  -١ :کارمل ھریک سھ پسر فاروق جان تلگرافی، پسران عمھ ببرک •

ً کارمند خدمات اطالعات دولتی) سیاسی محصل در ھنرھای زیبای (تیمورشاه  - ٢. فعال

 ).محصل پوھن ی حقوق و علوم سیاسی پوھنتون کابل(رابعھ  -٣). اتحادشوروی

تحصیالت الی ماستری اقتصاد (بریالی  محمود - ١ :ھریک کارمل ببرکدران و خواھران برا •

فارغ التحصیل پوھن ی حقوق کابل و انستیتیوت (توریالی  -٢). سیاسی اتحادشوروی

و ) ماستر رشتھ حقوق بین الدول از اتحادشوروی(زلمی  -٣). لنینیزم ماسکو - مارکسیزم

). تحصیالت الی ماستری اقتصاد سیاسی از چکوسلواکیا( ویس -۴. دیپلوم انجنیر ساختمانی

 ).فارغ پوھن ی علوم اجتماعی کابل(ماللی  - ۶). فارغ اکادمی تربیھ معلم کابل(محترمھ  -۵

). ماستر اقتصاد سیاسی از اتحادشوروی(وستوک  - ١ :ھریک کارمل ببرکپسران و دختران  •

فارغ انستیتیوت علوم اجتماعی (ناھیتا ا -٣). محصل حقوق بین الدول اتحادشوروی(کاوه  -٢

 ).ماستر حقوق بین الدول اتحادشوروی(ویدا  -۴). خلقھای آسیا و افریقای اتحادشوروی

ً پوھنتون عسکری (عبدالصمد  -١ :نواسھ مامای جیالنی باختری • بکلوریای لیسھ حبیبیھ و بعدا

فارغ پوھن ی (ولی محمد  -٢). فارغ پوھن ی حقوق کابل(احمدولی  -١ :و پسرانش ھریک

 ).دوکتور در آلمان دموکراتیک(ولی احمد  - ٣). حقوق کابل

 پسران و نواسھ ھای عمھ محبوبھ کارمل و بقیھ پسران محمد موسی خان •

 چھار دختر و دو پسر و سایر پسران و نواسھ ھای خواجھ عبدالروف و خواجھ عبدالرشید •

 ).کارمل نواسھ ھای خالھ ببرک(

ً اورا شامل مکتب  ازینکھ پدرش(شریفھ  • و پدرکالنش شخص متعصب بودند، خودم شخصا

 .دخترش ٤و دو پسر و ) ساختم
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تحصیل (محمد انور  -١ :پسران و نواسھ ھای ملک حاجی محمد یعقوب خان مرحوم ھریک •

محمد نعیم  - ٢. و دو پسرش کھ اکنون محصلین انستیتیوت تربیت بدنی اند) در لیسھ حربیھ

تحصیالت الی (کی  اختر بره -٣. کھ الی رتبھ والی نیز رسید) وقتتحصیل در مکتب حکام (

و برادر  - ٥). ماستری حقوق از ایران(محمد ابراھیم بره کی  -٤). فاکولتھ طب کابل

و ھکذا پنج نفر از  -۶. دیگرشان کھ از حربی پوھنتون فارغ و بھ رتبھ ج ړنی نیز رسیدند

 .نیز قابل تذکر است نواسھ ھای دختر ملک محمد یعقوب خان مرحوم

زرغونھ بریالی، خانم  -١ :پسرھا و دختر پوھاند داکتر کرام الدین کاکړ، ھریک •

). کارمل  ببرکتحصیالت الی ماستری اقتصاد در اتحادشوروی خانم برادر (بریالی  محمود

لنینیزم  -دیپلوم انستیتیوت مارکسیزم(کنشکا  -٣). ماستری در رشتھ انجنیری برق(عبدهللا  -٢

 ).بلغاریا

سرور مرید  -٢). تحصیالت پوھن ی حقوق(فرید  -١ :پسران و دختران عبدالمومن خان •

). محصل پوھن ی حقوق اتحادشوروی(احمد مرید  - ٣). تحصیالت پوھن ی اقتصاد(

فاطمھ  - ۶). ماستری حقوق از بیروت لبنان(عادلھ بابا  -۵). بکلوریا(رسول بری  -۴

 .آن یگرو دو برادر د - ٨). ابکلوری(نظیمھ  -٧). بکلوریا(

 ).کارمل ھریک شان نواسھ ھای خالھ مادر ببرک(پسران و دختران فیض محمدخان ج ړن  •

 ).کارمل نواسھ ھای دختر کاکای مادر ببرک(نھ تن از پسران و دختران عبدالقیوم خان  •

و پنج تن از ) کارمل کاکای ببرک مکتب لوازم لوژستیک را بھ پایان رسانید و پسر(عبدهللا  •

 .پسران وی

 - ١: دو پسر و دو دختر از مربوطین عبدالصمدخان دگروال مسکونھ قلعھ آدم خان ھریک •

ً دگرمن ریاست تعمیرات (یعقوب جان  تحصیالت الی پوھن ی استحکام حربی پوھنتون و فعال

 .تر ایشانبرادر یعقوب جان کھ فارغ پوھن ی حقوق میباشد و دو دخ -٢.) اردو

پسران و نواسھ ھای میرزا عبدالرحمن خان پدر عبدالغنی خان مستوفی و یکتعداد زیاد دیگری  •

کھ اضافھ لزوم بھ تحریر اسمای شان دیده نمیشود، زیرا مقصد مقدس ما کھ عبارت از افتخار 

 :شمولیت اھل معارف متذکره میباشد، طویل میشود، پس مُشت نمونھ خروار بسنده است لذا

و  ین بود نمونھ یی از رجوع بھ اھل معارف آن زمان و ما بعد، از قریھ کمری دوستان شھر کابلا

  .اطراف آن
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کارمل بعد از آن، از چھار چوکات محل زیست و قلعھ پدری خود داخل محیط تازه   ببرک :بھ ھر حال

بھ این . مینمودتری قدم گذاشتھ و ساحھ رشد و نموی بھتر حیات اجتماعی و محیط زیست را مطالعھ 

  .دوران حیات وی کھ تعیین کننده شاخصھای اصلی حیاتش شمرده میشود توجھ و دقت نمایید

از ھمان ابتداء بھ دروس عالقھ وافر و بھ مردم و اطفال وطن، توجھ فراوان داشت، در  کارمل  ببرک

سپورت ھای داخل مکتب و خارج مربوطھ آن سھم ارزنده گرفتھ و حتی در ھمان سن خورد منحیث 

  .فارورد جدی در تیم فوتبال کودکان آن زمان سھم داشت

یش دیده میشد با خورد و بزرگ فامیل و از ھمان ابتداء با غرور مخصوص بخودش کھ در سیما

دوستان صمیمی، خوش مشرب بوده و بھ قصھ ھای جالب و تاریخی عالقھ مفرطی داشت، بعضی 

اوقاتیکھ جھت بازرسی از احوال و ضوابط حاضری وی بھ اداره مکتب مربوطش می شتافتیم، ھیات 

، تمجید و توصیف بھ عمل میآوردند )در اخالق، کرکتر و لیاقت(اداری، معلمین و سایرین دایم از وی 

ً ھیات محترم اداری و معلمین بھ وضاحت لطف مینمودند، ما شرط می بندیم کھ پسرت حیات  و بعضا

  :و آینده درخشان در پیش رو دارد چنانچھ

ً ناشی از لیاقت، اخالق و کرکتر عالی خود مفتخر بھ تحسین نامھ ھا و تقدیرنامھ ھای زیاد در  اکثرا

  .ی ابتدایی و لیسھ گردیده استدوره ھا

ً صدراعظم مقرر گردید(داکتر یوسف  کھ در ابتدای مراجعتش از اروپا بھ افغانستان بھ حیث ) بعدا

کھ مدیر لیسۀ امانی و در ضمن معلم دوره ) پوپل(معلم در لیسھ امانی موظف بود، داکتر علی احمد 

ضمن تحسین، ) لیسھ نجات وقت(امانی ثانوی نیز بود و بھ ھمین طور بعضی معلمین دیگر لیسھ 

نسبت اعتمادی کھ بھ وی داشتند ھمیشھ تمام  کارمل ببرکتمجید و توصیف از کرکتر، اخالق و لیاقت 

  .وسایل تدریسی خویشرا منحیث کپتان صنف بھ وی می سپردند

  :از اوصاف دیگر دوران تحصیلش را برایتان تذکر میدھم کھ

میل برایش داده میشد، قسمت زیاد آن را برای ھمصنفان و سایر پول جیب خرچی را کھ از طرف فا

متعلمین بی بضاعت و جملھ اشخاص مستحق بخشیده و بدینترتیب از آن سن و سال کوچک، احساس 

و عاطفھ عمیق خودرا نسبت بھ اطفال و اشخاص بی بضاعت و ناتوان محیط ماحول و اطراف خود با 

ً آ   :شکار میساخت، ھکذاپول ناچیز متعلق بھ خودش واضحا

و  کارمل ببرکسال قبل در شھر کابل منزل مسکونی نداشتیم و ھر روز پسر ارشدم  ٣٧ازینکھ 

ً در ھوای گرم و سرد جھت ادامھ تحصیل  توسط بایسکلی کھ از طرف ) مکتب ١٢الی صنف (بعضا

از ختم درس من برایش در آن زمان خریده شده بود از قریھ کمری بھ مرکز شھر کابل آمده و پس 

روزمره بھ قریھ میشتافت و درین ضمن من خودم علی االکثر بعلت مصروفیت وظیفھ وی، در سفر 
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ً نظر بھ اوضاع متشکلھ آن زمان  نوجوان تفنگ بدست، شبانھ بصورت  کارمل  ببرکمی بودم اکثرا

  .ھوشیارانھ و بیدار الی صبح از امنیت و ناموس داری قلعھ و اطرافش حفاظت مینمود

را قلعھ ما از قریھ مسکونی سایر اھالی بعید بود، لذا بدین صورت مدت ھای زیادی این وظیفھ را زی

ً سی و ھفت  در پھلوی درس و تعلیم و سایر کارھای خانھ بدوش داشت کھ بدین لحاظ ھنگامیکھ تقریبا

درین  .تأسیس گردید) بانک رھنی و تعمیراتی(سال قبل نظر بھ امر دولت روز، کیسھ عمرانی وقت 

ھزار افغانی از کیسھ عمرانی قرض  ٧٢فرصت جھت اعمار منزلی کھ در نظر گرفتھ بودم مبلغ 

نظر بھ قیمت موضوعھ شاروالی در (گرفتھ و مبلغ ده ھزار افغانی ھم صرف جھت خریداری زمین 

مسؤولین وزارت دفاع ملی وقت از پول صندوق خیریھ ) منطقھ چھارراھی انصاری شھر نو کابل

  .بھ الیحھ استحقاق برایم داده بودندنظر 

) معادل دگروال نظامی(بسوه زمین را نظر بھ الیحھ تثبیت شده برای مامورین رتبھ دوم  ١٣بدینوسیلھ 

حاصل داشتھ و با مبلغ متذکره حاصلھ توانستم تا از خشت خام سرپناھی در شھر کابل برای خود 

کارمل نوجوان، از روی شجاعت و فداکاری  ببرک اعمار نمایم و بعد از آن بھ ھمھ یی تکالیفی کھ

قابل قدر خود در قسمت بدوش گرفتن مسؤولیت فامیل و قلعھ متحمل گردیده بود پایان بخشیده و بعد از 

آن کھ دوران تحصیل پوھنتون وی بود او دیگر میتوانست تا تحصیالت عالی پوھنتون را بھ خاطر 

  :وه کنم کھدرین قسمت باید عال. آرام بھ پیش ببرد

با وجودیکھ بھ تناسب سایر اقوام و ھمصنفان وی، طرز تغذیھ و اقتصاد فامیلی خوبی  کارمل  ببرک

ً حق  نداشت اما مانند سایر جوانان و پسران در خوردن غذاھا و میوه ھا تالش زیاد نداشتھ، بلکھ بعضا

مانند شوربای (ان قطغ کھ ن کارمل ببرکغذا و میوه خودرا باالی دیگران قسمت مینمود و برعکس 

ً از آن صرف مینمود) ترکرده در اوقات فراغت از دروس، . را بسیار دوست داشت و دارد اکثرا

خوش داشت تا سپورت نماید و دوستان را مالقات نماید ھمیشھ با دوستان و اشخاص راجع بھ فراء 

نیک صحبت نموده و  گیری دروس و آموختن علم، تربیھ سالم، عشق پاک وطن دوستی، داشتن اعمال

. بھ آنھا میگفت تا این خواض را رھنمای عمل خود قرار داده و دیگران را نیز بھ آنھا تشویق نمایند

وی مانند سایر جوانان ھم عصر خود بھ اعمال و اشیای منافی اخالق انحرافات و فساد اخالقی 

ر بوده است چنانچھ از بصورت قطع و قطع عالقھ نداشت و نداشتھ و از ھمھ یی آنھا سخت متنف

ً انتقاد نموده و رنج ) اعم از اقارب و آشنایان(حرکات ناشایستھ و ضعف اخالقی جوانان محیطش  دایما

  .میبرد

از ھمان آوان جوانی ھمیشھ آرامی و استراحت خودرا فدای رفقا، جامعھ، مردم و  کارمل  ببرک

، لباس، خوراک و پوشاک راحت طلبی دوستان فامیلی مینمود و بطور قطعی در حیات مادی، بھ پول

http://www.esalat.org


  

  دگرجنرال محمد حسین ھاشمی. ش . ع . ع -اثر    برگ ھای از تاریخ رزمی و سیاسی کشور: خاطره ای

 

www.esalat.org 

و غیره عالقھ و دلچسپی زیاد نداشت بھ علماء و ریش سپیدان، دوستھا و اقوام بھ یک سان احترام 

  :، خالصھقایل بود

گفتھ میتوانیم کھ در بسیاری اوصاف خود از ھمان جوانی ملک صفت بوده زیرا در ھمان سن خورد 

داشتھ و در ذکاوت و کوشش تدریسی و مطالعھ آفاقی ید و طفولیت از ھیچکس و ھیچ چیز ھراس ن

و کارگران ) دھقان(طوالی داشت و از ابتدای طفولیت تا جوانی در پھلوی سایر عالیم بھ طبقھ زارع 

دوستی، رفاقت و احترام زیاد داشتھ و در اوقات مساعد از آنھا در قسمت ھای مختلف و کار و بار و 

تی بدون کدام کبر و غرور در کمال رضاییت و ھمنوایی در منازل و حیات شان معلومات مینمود و ح

ً در ده  کشت زارھای آنھا رفتھ بھ دلچسپی خاصی بھ حیات و زنده گی اجتماعی شان دقیق میشد بعضا

و یا شھر کابل خود بھ خود بھ دوکان آھنگرھا رفتھ از کار و فعالیت اطفال شان پرسان مینمود چنانچھ 

  .محمد کارگر، در این خصوص خوب قصھ ھا دارندفامیل مشھور خیر
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  )مبارزه(کارمل در انتخاب راه سیاست، قبول راه عملی  ببرک

  برای ایجاد فضای سیاسی در کشور و تحصیالت عالی وی
  

نزدیک تر ) ١٢صنف (بھ پایان تحصیل دوران مکتب امانی  کارمل ببرکبا ھمھ یی آنچھ گفتھ شد، 

میگردید و در عین حال راه رھایی مردم رنجدیده افغانستان را از سیستم اداره سلطنتی و ایجاد 

حکومت زحمتکشان و توصل بھ مکتب اندیشھ پیشرو عالی و انقالبی عصرما یافتھ بود، تا باالخره، 

ب امتیاز اول نمره عمومی با وجود ھمھ یی مشکالت موجوده مکتب را با کس ١٢صنف  کارمل  ببرک

محیطی و فامیلی بھ پایان رسانید کھ درین ضمن از طرف اداره مکتب و وزارت معارف وقت نیز 

طرف تقدیر کامل و نوازش قرار گرفت کھ در آن موقع ختم فصل خزان و شروع فصل زمستان بود 

اغتشاش کنرھا، زمستان ھمان سال و دوسال دیگر را بھ  و خودم بھ حیث قوماندان لوا بھ خاطر دفع

بالغ و با استعداد بھ پاس زحمات زیاد و کسب امتیاز  کارمل ببرکآنجا رفتھ بودم با آنھم دو مراتبھ از 

اول نمره گی عمومی اش، دعوت بھ عمل آوردم تا بدانجا بیاید، چنانچھ این مطلب در مبحث کنرھا 

ً اشاره گردید، ای ً تشریح میداریممختصرا   :نک جریان را مفصال

ازینکھ او ھمیشھ متجسس و پرسوال و بھ ھر چھ از نظر جدی، انتقادی و تحلیلی آن مینگریست از او 

خواستم تا بدینوسیلھ از نزدیک با وضع محیط عسکری و ملکی آنجا، رسوم و عنعنات مردم آشنا شده 

این آرزو بود، ھردو مراتبھ دعوتم را پذیرفتھ و  و کسب تجارب بھتر نماید، از آنجاییکھ او نیز بھ

منحیث قوماندان لوا، موظف ) ١٣٢٦ -٢٥ -٢٤(بدانجا آمد، من کھ بھ چوکی کنرھا در سال ھای 

در ھردو مراتبھ بھ ھمرای خودم یکجا بود و باش داشت، نسبت صمیمیت،  کارمل ببرکبودم، لذا 

اھالی کنر بالخاصھ یکتن از متصوفین و عالم مشھور  دوستی و احترام متقابلی کھ بین من و جمع کثیر

را مانند  کارمل ببرکدرۀ دیوه گل کھ زنده گی متوسط الحال داشت، موجود بود و عالم مذکور 

  .برادرزادۀ خود میدانست

مباحثھ  -چندین مراتبھ اورا ھنگام ظھر جھت صرف نان دعوت نموده بعضی اوقات ضمن مذاکره

را نیز با وی راه می انداخت و ھمیشھ بعد ازین تماسھا ھمان عالم پاک طینت علمی، دینی، و آفاقی 

  :برایم توصیھ مینمود کھ

باشید زیرا انسان عادی نبوده دارای نبوغ فوق العاده، وطندوستی، ) کارمل ببرک(متوجھ این پسرتان 

ھرگاه چانس . میداندمردمداری و نظریات خیلی عالی و بزرگ میباشد و آن طرف علم غیب را خالق 

  .عالی دارد و موفقیت ضمن عمر طویل برایش یاری رساند، آینده درخشان و خیلی
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حق   منعقده کابل اشتراک داشتھ و اسمش صاحب ١٣٦٤ثور  ٥ -٣عالم مذکور در لویھ جرگھ تاریخی 

ً بھ سن ھشتاد و یک سالھ گی حیات بسر میبرد   .بوده و فعال

  :بھ قوم شریف صافی کنرھا ھمچنان در دوران ھمین مسافرت

بعضی مشایخ و سادات کنرھا منجملھ از شیوه و شیگی، کوز کنر، و بر کنر کھ خیلی آرام و مردمان 

بھ آنجا آمده، اشخاص منور و پسران  کارمل  ببرکشریف بودند، وقتیکھ اطالع یافتند جوانی بھ اسم 

خان، شیخ پاشا و مشایخ اسالم پور جوانان خاندان میرزمان ) مجروح(شان مانند پسر شمس الدین 

مانند جناب صاحب حق و پسرش و امثال آنھا، چند مراتبھ جھت دیدار و استفاده از صحبت ھای 

، با محبت و صمیمیت فوق العاده نزدش مراجعھ نموده و نسبت بھ کارمل ببرکارزشمند و مترقی 

بعضی اوقات دعوت ھا نیز وی، محبت، صمیمیت و الفت خاصی پیدا نمودند و ایشان برای وی 

ً معلومات ارایھ (قوماندانی لوا تبدیل گردیدم ترتیب مینمودند اما ھنگامیکھ از  درین خصوص بعدا

بنابر تحریک عارف خان قوماندان قوای چوکی کنرھا، بھ ذرایع مختلفھ برای مردم شریف ) میگردد

و پدرش با ھم ارتباط دارند ھردوی شان انقالبی و ضد دولت اند با  کارمل ببرکآنجا تبلیغ نمودند کھ 

در مورد عارف خان مذکور و خصومت ھای وی برایتان در صفحات بعدی . (آنھا ارتباط نگیرید

  ).معلومات ارایھ میدارم

با کفایت از تحریر مطالب متذکره درباره جوانی و دوران تحصیل در مکتب، اکنون میپردازم بھ 

بھ آیدیالوژی مترقی و سیاسی و شروع  کارمل ببرکی دوران تحصیالت عالی و گراییدن چگونگ

مبارزات وی لذا این قسمت را با نقل قولی از داکتر غالم فاروق اعتمادی کھ منحیث استاد و مربی 

  :در سال ھای اول فاکولتھ حقوق بود، آغاز مینمایم کارمل  ببرک

تاکید ورزیده  کارمل ببرکضمن یاد آوری ھای خود در مورد روزی قبل از پیروزی انقالب،  ایشان

و از اخالق عالی، کرکتر، امانتداری، راستکاری، مفکوره عالی و مترقی، اصولیت، لیاقت و مساعی 

، در دروس و حیات شخصی اش، توصیف و تقدیر نموده و در ارتباط آینده کارمل  ببرکجدی 

باز ھم در یکی از  ١٣٥٨صوف بعد از قیام شش جدی مو. درخشان و عالی اش پیشگوییھایی نمود

  :صحبت ھای خود چنین متذکر شدند

و ) لیسھ امانی امروز(چھ در دورۀ تحصیالت ثانوی اش در مکتب نجات وقت  کارمل ببرکمحترم 

ً از جملھ شاگردان ممتاز الیق، با درک، با  چھ در دوران تحصیالت عالی اش در فاکولتھ حقوق واقعا

سس و پر تحرک من بوده و ھمیشھ در تمام امتحانات و مسایل ارزیابی در سطح عالیتر نظر فھم، متج

بھ سایر ھمصنفان و ھم دوره ھایش قرار داشت چنانچھ از جملھ صد نفر محصل فاکولتھ حقوق در 

ھ نفر باقی ماندند کھ) چھارم(سال اول تا صنف  ُ فاکولتھ را دوام دادند و در آن جملھ  صرف ن
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نیز قرار داشت کھ بھ صفت اول نمره گاھی ھم دوم نمره صنف خود ابراز لیاقت  رملکا  ببرک

  .مینمود

تا  کارمل ببرکاز عین حقیقت و وجدان اظھار عقیده مینمایم کھ  کارمل ببرکخودم منحیث پدر 

فراغت از صنف دوازدھم مکتب از تمام جوانب مفکوروی، نظریات و ھدایات من مانند فرزند مطیع 

پدر، اطاعت نموده و با شور و شوق آنھا را تعقییب مینمود ھنگامیکھ نسبت لیاقت خود بعد از فراغت 

ۀ مطالعات شامل فاکولتھ حقوق کابل شد و در سال ھای دوم و سوم و ما بعد آن سخت شیفت ١٢صنف 

بدین لحاظ از ھمان لحظات بصورت قاطع راهء خودرا . آفاقی و عمیق در ارتباط سیاست روز گردید

بعد . پدر احترام بسیار زیاد داشت کھ متقابل بودتعیین نموده، آنرا مستقالنھ طی مینمود و برایم منحیث 

است را طرح و جھت جستن از آن در تعقیب اندیشھ خود با جمعیت و دوستان متشکلھ خود جریان سی

در اذھان توده ھا بھ مجادلھ و مبارزه جدی  راه ھای حل برای توسعھ افکار حقیقی سوسیالیزم علمی

درین راه از ھمان اول با دشمنان و خالف اندیشان آشتی ناپذیر بوده است، و بھ تاسی از آن . پرداختند

متوجھ بود کھ آیا پدرش چھ نوع اداره و حتی ھمیشھ مراقب طرز حرکات و پاک نفسی من نیز بوده و 

  .رفتار دارد، آیا شریفانھ است یا نھ؟ بھ ھر حال

ً داخل صحنھ مبارزه علیھ استبداد گردیده و قد علم  در مورد اینکھ چگونھ ابتدا ببرک کارمل عمال

  :مینماید، اکنون متذکر می شویم

سپھساالر و بھ حیث صدراعظم دولت با از بین رفتن سرادار محمد ھاشم خان، برادرش شاه محمود 

وقت موظف گردید، ازینکھ از ظلم و بیداد برادرش محمد ھاشم خان ھمھ جوانان و آزادیخواھان بھ 

ً برای جوانان بھ طور نسبی آزادی قایل گردید ً و مجبورا   .ستوه آمده بود، شاه محمود سپھساالر قلبا

ً در شھر کابل منحیث گامھای اول، افکار و اندیشھ ھای سیاسی و د موکراسی در کشور مخصوصا

نسج گرفت چنانچھ توسط محصلین و مربوطین فاکولتھ ھای محدود وقت و تعدادی از روشنفکران 

قبلی کھ با احساس و منور بودند برای اولین مرتبھ در تاریخ کشور در شھر کابل مفکورۀ تاسیس 

یل و در ھر لحظھ مدافع حقوق محصلین و اتحادیھ محصلین بھ میان آمد و این اتحادیھ بھ سرعت تشک

کنفرانسھا و مذاکرات  روشنفکران دیگر بود، رھبری اتحادیھ محصلین در بعضی حاالت اجتماعات

کارمل نیز در ھیات رھبری اتحادیھ محصلین  خودرا در محالت جداگانھ تشکیل مینمود، ببرک

ال در اتصال گول مکتب استقالل در ھمین اوضاع و احو. نقش عمده و بارز داشت) محصلین جنبش(

ً بھ ملی تیاتر مسمی شد(عمارتی بنام پوھنی ننداری  بناء گردید کھ درین ننداری نمایشات جالب ) بعدا

ً این نمایشات  از طرف جوانان و بھ خصوص محصلین اتحادیھ بھ معرض نمایش گذاشتھ میشد و اکثرا

  .ارا برمال میساختندشکل انتقادی داشت و ستم دولت وقت و عقب مانی کشورم
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کارمل  در یکی از نمایشنامھ ھای مربوط اتحادیھ محصلین کھ از طرف شب اجراء میگردید و ببرک

. ھم در آن نقش عمده داشت از من دعوت بعمل آورد تا شب در اجرای نمایش شان اشتراک نمایم

ناشی ازین اشتراک ازینکھ منحیث پسر بزرگم، اورا خیلی دوست داشتم، و بدون اینکھ بدانم کھ 

ً برایم چھ درد سر بھ وجود خواھد آمد ھمان شب در نمایش شان اشتراک ورزیدم   .ورزیدنم بعدا

، در در آن نمایش ببرک کارمل، رول یک افسر انقالبی را بدوش داشت کھ انقالب را رھبری میکند

کمربند و تمام  ضمن نمایش وقتیکھ نظرم بھ وی خورد مشاھده کردم کھ لباس نظامی، کرچ، موزه

ملحقات دریشی جدید من را بھ تن دارد، خیلی ناراحت شدم اما خودرا آگاه نساختھ و مصروف تماشای 

  .نمایش بودم

اخیر نمایشنامھ بیانگر آن بود کھ دولت روز مظالم زیادی را بر مردم روا داشتھ، ظلم و بیداد آن از 

ً ما روزی توسط انقالب مترقی، بھ ھ مھ یی این مظالم، پایان خواھیم داد و بدینگونھ حد گذشتھ، حتما

  .نمایش ختم شد

بھ اندیشھ ھای  کارمل ازین مطلب گذشتھ بازھم در ارتباط شروع مبارزات سیاسی و گراییدن ببرک
  :مارکسیستی و لنینیستی متذکر می شویم

 روزی در یکی از مجالس پرشکوه و خصوصی کھ در آن پوھاند اصغر مشھور، نسبت شھرت و

ازینکھ تازه از سفر اروپا بھ وطن باز گشتھ بود و خیلی مغرور ھم بود بھ ھمرای چند تن از علما و 

در ضمن صحبت . دانشمندان دیگر اشتراک داشتند و من ھم بر طبق قاعده در آن مجلس حضور داشتم

  :ھا، پوھاند اصغر بھ پررویی کامل اظھار داشت کھ

تحصیل در پوھن ی حقوق کھ تا آن زمان ھمچنان در  کارمل در روزھای اخیر صنف سوم  ببرک

کرسی اول نمره گی صنف، تکیھ داشت ضمن سپری نمودن کنفرانس و امتحان یکی از مضامین خود 

زیاد شور و مستی براه انداختھ و در مورد مزایای سوسیالیزم علمی، دموکراسی ھای موضوعی 

انقالبی و سوسیالیستی جھت آرامی و رفاهء اندیشھ ھا و تیوری مارکسیستی، لنینیستی، اصولیت 

زحمتکشان و مردم سیارۀ زمین سخن میراند او کھ درینمورد و دفاع از آرمانش، در آن کنفرانس 

سخن میراند و ھم بیانیھ غرایی نیز ارایھ داشت و میخواست تا تغییر تفکر در محصلین ایجاد نموده و 

ً در حین مجلس برخاستھ و ضمن رجحان دادن ) غرپوھاند اص(آنھا را بطرف خود بکشاند، منھم  فورا

  .سیاست اقتصادی غرب سخنان او را رد نموده و نگذاشتم تا زیاده تر بر غرب تاخت و تاز نماید

 ً اھالی شھر کابل بھ پیشآھنگی اھل معارف و در راس شان منسوبین فاکولتھ ھای اجتماعی مخصوصا

دست بھ ) کھ در آن فرصت در نواحی شاهء دوشمشیره کابل موقعیت داشت(از فاکولتھ حقوق وقت، 

کارمل محصل جوان  تظاھرات و اعتصاب بزرگی زدند، در آن فرصت و آن مظاھرهء عظیم، ببرک
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ً در پیشاپیش ھمھ، منحیث لیدر صنف سو ) رھبری کندده مظاھره گننده گان(م پوھن ی حقوق، حقیقتا

  .قرار داشت

از  ھزار نفر از شھریان و ھم میھنان، حضور بھم رسانیده بودند ١٥٠ - ١٠٠در آن تظاھر عظیم کھ 

گی  عصر بطور بالوقفھ، بدون آنکھ نان چاشت صرف کنند و یا احساس خستھ ٦صبح الی  ٦ساعت 

  :بنماید بھ مظاھره شدید خود ادامھ دادند، طوریکھ

مظاھره کننده گان با وجود ھوای گرم و حرارت شدید آفتاب، با لودسپیکرھا علیھ مخبرین و دسیسھ 

طرناک و شدید و تقبیح کننده در کوبیدن و سرزنش اشخاص سازان شعار داده و با دادن شعارھای خ

ً سھم داشتند   .مرتجع عمال

تظاھرکننده گان ھنگامیکھ جاده ھای داراالمان و آبده میوند الی حدود ده افغانان را مارش کنان طی 

ا مینمودند، پولیس ھای کندک سوار، قوای ژاندارم از دو جناح آنھا را بھ محاصره کشانیده بود کھ ب

شام ھنگامیکھ از طریق جاده  ٦شام بھ مظاھره خود ادامھ دادند و در حوالی ساعت  ٦آنھم تا ساعت 

دروازه بزرگ جنوب ارگ روان شدند در ھمین  میوند بھ جاده پشتونستان مواصلت نمودند و باستقامت

  :لحظات

مود و در آمریکا فوت کھ بعد از انقالب فرار ن(سید حبیب خان بریدجنرال قوماندان وقت گارد شاھی 

گارد در مقابل دروازه ارگ ایستاده، در  بھ ھمرای یک گروپ افسران و یک تولی عسکر) گردید

حالیکھ ھمھ یی شان مسلح بودند، لیدران این مظاھره عظیم را یعنی گروپی را کھ منحیث رھبری 

بعمل آورد کھ چھ آرزو کننده اعتصاب در پیشرو قرار داشتند نزد خود خواستھ و از آنھا پرسشھایی 

 دارید و مقصد تان از براه انداختن این تظاھر عظیم چیست؟ و در ھمان اوضاع و احوال بود کھ نبوغ

  :و از خود گذر واقعی بھ میدان برآمد، طوریکھ

بھ مجرد سواالت قوماندان گارد شاھی علی االکثر جوانان و سالخورده گان معارف، منورین و 

وجودیکھ تا چند لحظھ قبل دوآتشھ بھ مظاھره ادامھ داده بودند خودرا پس کشیده و ترقیخواھان با 

ً درین مسایل و رھبری مظاھره غرض نداریم   .طوری وانمود کردند کھ ما قطعا

  :اما

کارمل جوان، رھبر بی بدیل مردم در آن لحظھ حساس فراتر جھید، بدون کدام ترس و ھراس   ببرک

از اندیشھ ھای  ی ھمھ قرار گرفتھ و با جسارت و عشق بی پایان ناشیدر کمال سربلندی در پیشرو

  :مترقی عصرش بھ قوماندان گارد جواب داد کھ

حکومت خودش برای رای گیری و انتخاب وکالی پارلمان، آزادی نسبی و حق رای دھی آزاد را 

ً اعالن نموده، مگر بدبختانھ قرار مشاھده و احساس اکثریت منورین شھر کا بل در روزھای اخیر رسما
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ً بسرحد پیروزی رسیده اند پولیس و  رای دھی محمودی و غبار، وکالی منتخب شھر کابل تقریبا

انسان ھای نامطلوب و تخریب کار در شب و روز بھ طور خاینانھ  اشخاص موظف مجھول الھویھ،

پرداختھ و بدین قسم بھ تخریب و تلف نمودن حقوق و آزادیھای داده شدۀ وکالی منتخبھ و موکلین آنھا 

آنھا تالش دارند تا وکالی منتخبھ ما را از حقوق قطعی و واقعی شان محروم سازند و بدین شکل 

وکالی منتخبھ مذکور را از صحنھ انتخابات بدور افگنند و بھ عوض شان اشخاص و وکالی بی علم و 

  .بزنند بیسواد را انتخاب و بھ حیث نمایندۀ اھالی کابل و مرکز افغانستان جا

ً ! پس قوماندان مھربان این اشخاص میخواھند تا بدین وسیلھ دولت روز را نزد مردم و جھانیان شدیدا

و ما ھم بھ ھمین منظور از صبحدم تا حال این مظاھره عظیم را صرف بخاطر قطع و . بدنام سازند

شاه را از جریان این  افشای این دسایس غیر مترقبھ براه انداختھ ایم و اینک آخراالمر آمده ایم تا

حوادث و دسایس مطروحھ و ناجوانمردانھ مطلع ساختھ و گوشزد نماییم کھ بھ عواقب و خطرات آیندۀ 

قوماندان گارد شاھی بھ جواب . متوجھ باشید و بنگریدناشی ازین دست بازی با سرنوشت مردم 

  :کارمل گفت کھ  ببرک

ناوقت است بھتر است بھ این مظاھره عظیم و گفتار شما درست است اما چون حاال شب ھنگام و 

نفر نماینده و یا وکیل ) ۶ -۵(اشتراک کننده گان شان پایان بخشیده و آنھا را مرخص نمایید و صرف 

تانرا انتخاب نمایید تا من خودم از حیث وظیفھ ییکھ برایم سپرده شده آنھا را نزد شاه ببرم و در آنجا 

ً ھر امری کھ خود شاه الزم دانست ھمان طور ھرچھ گفتنی کھ داشتھ باشید با  شاه مطرح کنید و بعدا

  :ھمان بود کھ. عملی گردد

کارمل و بقیھ ھیات رھبری منحیث لیدران تظاھرکننده گان توسط نماینده ھای خود در ھر قدم   ببرک

ھمین  بھ مارش کننده گان خبر دادند کھ نسبت تاریکی ھوا و تعیین نماینده جھت مذاکره با شاه از

ً بھ منازل تان برگشتھ و استراحت نمایید، صرف ما  ُطفا - ۵ساعت ببعد مظاھره امروزی ما ختم است ل

  .نفر بقسم نماینده نزد شاه رفتھ و داخل مذاکره شده فردا نتیجھ را بھ شما ابالغ خواھیم نمود ۶ 

ب خود پایان داده و کھ بناسی از خبر ارایھ شده ھمھ یی صفوف تظاھرکننده گان ھمان روز بھ اعتصا

  .بھ خانھ ھایشان برگشتند

کارمل جوان، محصل صنف سوم پوھن ی حقوق و پنج تن نمایندۀ دیگر منحیث  و حال ببینیم تا ببرک

  .لیدرھای اعتصاب کننده گان بھ کجت رفتند

با نماینده گان را منحیث رھبری اعتصابیون بصورت پیاده ) تن ۶ - ۵(بعد از آن قوماندان گارد شاھی 

برده در آنجا قوماندان گارد از جملھ ھمھ )) دروازه جنگی گارد((خود تا پایین دروازه مشھور گارد 

کارمل را امر نمود تا داخل موتر سربستۀ شوارلیت سیاه مخصوص  نماینده گان مذکور صرف ببرک
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ه بود، سوار حمل و نقل محبوسین، کھ نظر بھ اوامر قبلی، در زیر دروازه جنگی گارد منتظرش ایستاد

  .شود

کارمل بدون آنکھ بداند چھ بالیی بسرش می آید دلیرانھ سوار موتر سیاه محبوسین شد  بدینترتیب ببرک

کھ سپس دروازه را در عقب وی قفل نمودند و بعد از آن توسط موظفین مربوط در تاریکی شب بھ 

بھ این ترتیب . شده فرستاده )واقع در جوار محوطھ والیت کابل(کندک اطفاییھ والیت کابل 

  . کارمل سرنوشت زندانی شدن را سر از ھمان لحظھ استقبال مینماید  ببرک

نماینده ھای دیگر را کھ باقی مانده بودند بھ خطر زیاد تھدید نموده و با ) تن ٥ -٤(قوماندان گارد 

بالفاصلھ بعد کارمل برایشان ایجاد خوف گردید، اظھار ندامت و پشیمانی نمودند کھ  گرفتاری ببرک

  :از اظھار ندامت آنھا، قوماندان گارد ضمن نصیحت برایشان گفت

دست زدید، در ) مبارزات و مظاھرات(این عمل بار آخر تان باشد و اگر در آینده بھ ھمچو اعمال 

آنصورت ھمھ یی تان اعدام می شوید و این را ھم بدانید کھ لیستھای تان نزدما موجود بوده، و ھمھ یی 

  .ناختھ شده ھستیدتان ش

نفر مذکور عفو گردیده واپس رخصت شدند و بعد  ٥-٤خالصھ بھ این وضعیت در اواخر ھمان شب 

  .از آن قوماندان گارد ھمھ یی مسایل را فردای آن بھ شاه راپور داد

  :کارمل برای شما بازگو می شویم اکنون مطالب بعدی را از زبان خود پسرم ببرک

توسط موتر متذکره  بعد از آنکھ مرا بھ کندک اطفاییھ متصل والیت کابلکارمل،  اظھار ببرک طبق

 ٦صبح ھمان روز بھ داخل موتر حبس بودم در حالی کھ از ساعت  ٤:٣٠الی  ٤انتقال دادند تا ساعت 

ً نان و چای ھم صرف نکرده بودم، در  ٤:٣٠ - ٤صبح شروع مظاھره تا ھمان ساعات  صبح قطعا

دروازه موتر باز شده و در مقابل خود، تورن امان هللا صاحب منصب صبح  ٤:٣٠حوالی ساعت 

وی کھ از برادران والیت وردگ بود و در والیت کابل، وظیفھ مھم (پولیس مؤظف آنجا را دیدم 

ً نیز با من  ضمن احوالپرسی و اظھار تأسف ) آشنایی کامل داشت) محمد حسین ھاشمی(داشت، قبال

  ھ بھ چھ ضرورت دارید؟برایم پیشنھاد کرده و گفت ک

بھ چیزی دیگر ضرورت ندارم ازینکھ خیلی تشنھ و گرسنھ  :بعد از اجرای احترام متقابل برایش گفتم

ھستم صرف میخواھم تا برایم چای و قدری نان، آماده سازید، در صورت امکان اگر برای رفع 

د، و بالدرنگ تورن امان هللا معذرت، برایم اجازه دھید تا از موتر بیرون شوم، ممنون شما خواھم بو

اجازه خروج از موتر و رفع معذرت را داده و  مذکور از روی فداکاری و دوستی شریفانھ، برایم

ً تورن مذکور بھ جوانی ھمچون من، دلسوزی  احتیاج گرسنھ گی و تشنھ گی مرا نیز رفع نمود و واقعا

ھمان روز نظر بھ امر مقامات  ١٠ -٩بھر صورت ساعات . و حس ترقیخواھانھ خودرا اثبات ساخت
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مسؤول یک اتاق را در گارنیزیون اطفاییھ تخلیھ نموده و مرا در آنجا تحت نظارت قرار دادند کھ در 

روزیکھ در آنجا زیر نظر بودم تعداد زیاد رفقای فاکولتھ ھا، منورین و دوستان از در  ٥ - ٤طی 

در آنجا بخاطر بازدیدم ازدحام صورت  دلجویی و ھمنوایی، از من باخبری نمودند، چون ھر روز

میگرفت، در نتیجھ نسبت رفع خطرات آینده، و عدم ازدحام آنجا، مقامات امنیتی مرا از آنجا بھ داخل 

توقیف والیت کابل در یکی از اتاقھای مربوط محبوسین سیاسی، انتقال داده و در آنجا بھ قسم کوتھ 

  .دادند قفلی مرا تحت مراقبت دوامدار و شدید قرار

درین اوضاع و احوال در مورد سرنوشت خودم کھ منحیث افسر عالیرتبھ و قوماندان مسؤول حساس 

  :ترین لوای فرقھ ریشخور بودم برایتان بگویم کھ

بنده بعد از چند ماه مطلع گردیدم کھ داکتر کرام الدین کاکر، دوست دیرینھ اینجانب بدون اجازه من و 

کارمل بھ ھر ذریعھ ممکنھ یی کھ توانستھ بود   ز بعد از زندانی شدن ببرکرو) ٤٠(یا اطالع قبلی ام، 

کھ اکنون حقایق موضوع را از زبان . کارمل دیدن کرده است بھ محبس سیاسی والیت کابل از ببرک

  :خود پوھاند داکتر کرام الدین کاکر برای تان حکایت مینمایم

یح زیاد برایش پیشنھاد کرده بود کھ پدرت کارمل بعد از نصا  موصوف ضمن این دیدارش، با ببرک

برطرف گردیده و میخواھند تا اورا محاکمھ نیز کنند،  فرقھ اول ریشخور ٣از وظیفھ قوماندانی لوای 

کارمل در صفحات بعدی  البتھ جریان برطرفی ام از وظیفھ، بھ ارتباط حادثھ سیاسی پسرم ببرک(

، برایت توصیھ میدارم تا از حوادثی کھ ضمن ازینرو منحیث یک کاکا) خدمت تان ذکر میگردد

مظاھره و غیره حرکات ضد دولتی از تو سر زده عریضھ یی جھت عذرخواھی و عفو جرایمت 

  .بنویس تا در حل مشکالت شما کمک نماید

کارمل عالوه بر آنکھ توصیھ ام را قبول نفرمود، دالیلی ھم جھت تردید توصیھ ھایم نیز  ولی ببرک

کھ بتاسی از آن بازھم پافشاری زیاد نمودم تا گفتارم را عملی سازد مگر مؤثر نیافتاد و ارایھ داشت 

  :در اخیر با صراحت کامل و شدت زایدالوصفی برایم بیان نمود کھ

من خو کدام جرم خالف قوانین مملکت و دولت را مرتکب نگردیده ام زیرا من و رفقای دیگرم ((

تی کھ راجع بھ انتخابات وکال در پارلمان وضع گردیده بود در مطابق بصراحت احکام و قوانین دول

ارتباط دفع حوادث، دسیسھ کاری و تخریبکاری ھوشدار داده، و ھمچنان خودم منحیث یک محصل 

ھا و استادان داخلی و خارجی پوھنتون کھ و مستند بھ گفتار پروفیسور ی حقوق نظر بھ ارشادات پوھن

ً از حقوق نیمھ دموکراسی موضوعھ خود دولت آنھا را استخدام نم وده و برایمان تدریس میدارند وجدانا

نظام حاکم دفاع نموده ام ولی آنھا بھ شکل ظالمانھ بدون تأمین عدالت اجتماعی، خالف پرنسیپ ھای 

جھت خدمت بھ  موضوعھ بھ پدرم کھ عمر خودرا در پاک نفسی، صداقت و فداکاری در حضر و سفر
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زا میدھند، اما اگر پدرم درین راه کشتھ ھم شود برای اوالد و آینده وطنش مایھ وطن مقدس گذشتانده ج

  .افتخار میباشد

لذا شما نیز منحیث دوست معارف دیده از نصایح و تلقین برای من صرف نظر نمایید و در آینده ھم 

تا پای جان زیرا من در راه دفاع از آرمان و آیدیولوژی خود . نباید برایم ھمچو پیشنھادی نمایید

  .))ایستاده ام و ھرگز بھ تسلیم طلبی، ایمان ندارم

کارمل بدون سرنوشت، مخالف نورم و قوانین بین المللی و عاطفھ بشری   بدینمنوال ببرک :بھ ھرحال

مدت جھارو نیم سال در زندان باقی ماند، در حالیکھ برای سایر زندانیان سیاسی، اعاشھ و اباطھ مورد 

ضرورت شان تادیھ میشد، برای وی ھیچ مصرفی و ھیچ چیزی را قایل نبودند کھ خودم در آن مدت 

سھ و نیم سال، با قبول ھمھ یی مشکالت اقتصادی، سیاسی برای وی تمام مصارف مورد احتیاج 

  .زندانش، مانند سگرت، لباس و غیره را نیز آماده میساختم

بعد از گذشت سھ و نیم سال زندانش، ازینکھ دین محمد دالور، بھ حیث قوماندان امنیھ  کھ باالخره

ً جھت مالقات ببرک والیت کابل مقرر شد و دوست سابقھ کارمل، بھ  دار من بود، بتاسی از آن فورا

داخل محبس رفتھ و از احوال وی پرسش بعمل آورده و از مشکالتش آگاه شد، کھ بعد از آن در مدت 

افغانی  ٥٠٠یکسال باقی مانده برای وی جھت تأمین احتیاجات و مصارف زندان وی ماھوار مبلغ 

  .نزمان برای وی خیلی کافی شمرده میشدمقرر نمودند کھ این مبلغ در آ

ً ) کارمل چھارو نیم سال زندان ببرک(از آنجاییکھ دین محمد دالور عالوه بر آن تا اخیر  از وی کامال

با خبری نموده و مانند یک برادرزاده با وی الفت مینمود، بدین لحاظ ازین ھمکاری و عاطفھ وی تمام 

ً سپاسگذاریم   .فامیل مان قلبا

کارمل در طول چھارو نیم سال حبس و زندانش جھت رشد نبوغ و  ھمھ مطالب، ببرکبا وصف 

آگاھی علمی و سیاسی خود در تالش بود، ھمیشھ توسط دوستان ایثارگرش بھ ذرایع مختلفھ، کتابھا، 

ً در ساحھ تیوریک و  - آثار مترقی مارکسیزم لینینیزم، در خدمتش قرار داشت و بدینگونھ وی کامال

تب سیاسی و اندیشھ انقالبی عصر وارد گردیده و بھ ایمان داری راسخ خود بھ آنھا عمل بھ مک

  :میافزود، ھمچنان در سایر علوم جھت معلومات آفاقی و کسب قوه تردیدی بھ مطالعھ پرداخت مانند

مطالعھ قرآن کریم با معانی آن، احادیث شریف، سایر کتب مذھبی و اجتماعی و مطالعھ لسان انگلیسی 

او کھ محصل مکتب حربیھ باالحصار بود قبل از (ر احسن آنھم بھ ھمکاری شھید میر اکبر خیبر بطو

کارمل بدانجا انتقال یافت با ھم   کارمل گرفتار و در آنجا زندانی شده بود، ھنگامیکھ ببرک  ببرک

 از طرف عمال رژیم حاکمھ ١٣۵٧حمل  ٢٨دوستی و صمیمیت خاصی نمودند کھ باالخره مذکور در 

  ).قت ترور گردید و مزارش در ھدیرۀ غالم فاروق جان تلگرافی در شھدای صالحین موقعیت داردو
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کارمل گرفتار شد، انعکاس سیاست دولت روز و  گی فردای آن روز کھ ببرکاکنون در مورد چگون
  :عملکرد مردم را در این زمینھ مطالعھ مینماییم

در شھر کابل رخ داد و علل آن ھم ناشی از دست چنانچھ متذکر شدیم مظاھره بزرگ و بی سابقھ یی 

در . بود) محمودی و غبار(بازیھای نامشروع حکام دولت در حقوق مسلم وکالی منتخبھ شھر کابل 

ھزار از شھریان کابل اشتراک داشت کھ در ھر قسمت بیانیھ ھای آتشین و  ١٥٠تظاھر مذکور 

فغانستان آنھا را تشویق مینمود و باالخره کارمل، جوان قھرمان آن زمان و امروز ا پرشور ببرک

دیدیم کھ منجر بھ چھارو نیم سال حبسش نیز گردید اما فردای آن روز یعنی یک روز بعد از گرفتاری 

کارمل، شاه محمود خان صدراعظم وقت، علمای دین، سرشناسان، سران و ریش سپیدان   ببرک

ھدامن، شکردره، سروبی و پغمان را نزد ولسوالیھای بتخاک، ده سبز، چھاردھی چھار آسیاب، کو

  .آنھا را مالقات نمود) مقر شورای وزیران امروز(وقت  خود خواستھ و در قصر صدرات

این مالقات کھ در ماھیت ضد مردم کابل ترتیب گردیده بود در ان شخص شاه محمود صدراعظم در 

دموکراسی نیم بند و غیره خود بیان خصوص اینکھ از ابتدا تا انتھا کمک ھای کھ بھ مردم نموده 

  :داشتھ و در اخیر اشکھایش از چشمانش سرازیر شده و جھت تحریک احساس مردم گفت

ً حرکات ضد دولتی از جوانان کابل  و اطراف آن سر زده و ) اعم از روشنفکران و منورین(بعضا

کارمل  ستھ آنھا ببرکمظاھره عظیم ضد دولتی را تشکیل کردند، درین تظاھر، لیدر و سرکرده برج

  .میباشد

ً ببرک ً در آن مجلس درباره تعیین جزا برای ھمھ یی شان مخصوصا کارمل از  لذا بدین شکل بعدا

شد کھ بھ استثنای چند نفر محدود مانند عبدالستار بتخاکی کھ از جملھ ریش  مجلس رای و نظر خواستھ

  .کارمل و رفقایش رای نداد کسپیدان مرتجع مردم بتخاک بود، کسی دیگر جھت مجازات ببر

  :البتھ در آن روز عبدالستار بتخاکی جھت تایید نظر شاه محمود صدراعظم برخاست و گفت کھ

ً رھبرشان  یاغی و باغی بوده، باید اعدام و ) کارمل ببرک(این انسان ھای مظاھره کننده مخصوصا

ً مجازات گردند منور از ولسوالی بگرامی و  در آن مجلس کھ اکثریت ریش سپیدان و اشخاص. شدیدا

ً حاجی عبدالحمید خان  حاضر بودند، بھ قسم اعتراض ) از مردم شریف حسین خیل(بتخاک مخصوصا

از جای خود برخاستھ و حاجی عبدالستار مرتجع را مورد تھدید و تعرض الفاظ شدید و زننده خود 

  :قرار داده فرمودند کھ

ش چھ گناھی کرده اند بھ چھ علت و چرا مجازات کارمل محصل جوان پوھنتون و عده دیگر  ببرک

شدید شوند؟ بھ ھمھ معلوم است کھ صرف و صرف آنھا از مجرای قانون و پرنسیپ ھای موضوعھ 

لذا درین اوایل حکومت و دولت دموکراسی . دولتی استفاده نموده و مستند بھ قانون مظاھره نموده اند
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ً صدراعظم صا حب درین اوضاع و احوال کشور و وضع جھانی و از عین لطف پادشاه و مخصوصا

کشتن یکنفر محصل جوان، منور، فداکار و با احساس پوھنتون، اثرات بد در عرصھ ملی و بین المللی 

از آنجاییکھ مربوطین و پدران شان ھمھ خدمت گذاران واقعی دولت و وطن اند . بجا خواھد گذاشت

صیھ گردد و سپس دولت در آینده از وضع و تطبیق پس بھتر خواھد بود تا این مراتبھ برایشان تو

ً مراقبت نماید تا بار دیگر ھمچو مسایلی رخ ندھد زیرا درین  قوانینی کھ خودش وضع نموده شدیدا

ً بیسواد و نداشتن آگاھی و رشد سیاسی افراد آن باعث پرابلمھای شدید  ملتی کھ ھمھ نارسیده اکثرا

ً کوشش . ی بیحد و حصر ھیچ مناسب نیستمیگردد این قدر دموکراسی و آزادی ھا بھر حال فعال

ً منور و دارای آگاھی  گردد تا در اول اوالد وطن و مردم وطن با نور علم و معرفت آشنا و واقعا

  :لذا باز ھم تاکید میدارم کھ. سیاسی شوند، سپس آھستھ آھستھ بطرف تطبیق دموکراسی بھ پیش بروید

رھبر و لیدر توصیھ گردد و در پھلوی آن ارگان ھای امنیتی کارمل منحیث  این بار برای ببرک

کشور، امنیت و تعقیب خودرا شدید بسازند، وی در اخیر بھ شعر ذیل اکتفا کرده و بھ سخننانش پایان 

  :داد

  کھ ای نورچشم من بجز از کشتھ ندروی    چھ خوش گفت دھقان سالخورده با پسر 

  

ی مضحک، جھت ایجاد ترس و وحشت بر علیھ مردم کابل از آنجاییکھ این جرگھ مشورتی و فرمایش

دایر شده بود و از خالل این مشاجره ھا برای شاه محمود صدراعظم کھ در مجلس حضور داشت 

واضح گردید کھ گروپ مخالف علیھ نظریات و پالن مطروحھ شان بھ وجود آمد، لذا بھ خاطر آنکھ 

ردانیده و بدین قسم شاه محمود صدراعظم بھ بروز نفاق و خطر ننمایند سخن را بدیگر جھات گ

  .زده و بھ مجلس خاتمھ داد) کیھان کرتاھی(اصطالح عوام، اھل ھنود و مردم کابل، خودرا بھ کوچۀ 

 مگر از آنجاییکھ پس از ھر سیاھی، روشنی بوده و بدنبال ھر شب روزی است و بعد از آسمان

انطور ھمھ یی این مشقات و رنجھای چھارو نیم ابرآلود و بارنده گی، آسمان صاف و روشن است، ھم

سال زندان پسر جوان و مبارز خستھ گی ناپذیر راه صلح و حقیقت سپری گردید و سرانجام مجبور 

گردیدند تا اورا آزاد سازند و بدینترتیب ببرک کارمل بدون کدام جرم و دوسیھ و اسناد ضد دولتی، 

آتشین تر و عملی تر آن  ھم آزادانھ با ھمت و توانایی چھارو نیم سال حبس را گذرانیده و سپس باز

  .جھت سازمان دادن نیروی جامعھ در جھت زوال استبداد و رژیم حاکمھ قرون وسطایی پا گذاشت

ھن ی حقوق کارمل بعد از رھایی از زندان بالفاصلھ دوباره جھت انجام بقیھ تحصیل جانب پو  ببرک

شتافت، با آنکھ مشکالت فراوان برایش ایجاد میکردند ولی از آنجاییکھ اھلیت، لیاقت و محبوبیت وی 

از حد و مرز بیرونتر پا نھاده بود مجبور شدند تا مقامات ذیصالح پوھنتون بھ ادامۀ تحصیالتش 
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حصلین و نشست ھای او ضمن فعالیت و نقش برجستھ اش در ھیات رھبری اتحادیھ م .موافقھ نمایند

سیاسی اش در فاکولتھ و محیط خارج آن بھ پایان دوران تحصیل نزدیکتر شد، تا آنکھ فاکولتھ را بھ 

  .پایان رسانید

کارمل جھت احقاق حقوق شان متحمل رنجھا و مشقات زیاد  اکنون ببینیم تا آن وکالی محترم کھ ببرک

  :پس. دارندکارمل چھ نظریات و ارزیابی ھا  شد، در مورد ببرک

ً خودم  شاھد بیان شان بوده ) محمد حسین ھاشمی(اینک مطالبی را خدمت تان بیان میدارم کھ شخصا

  :ام

حسب اتفاق شبی از شبھا در جشن عروسی یکی از دوستان بھ ھوتل کابل، من و آقای 

  .پھلوی ھم باالی کوچی قرار گرفتیم) وکیل منتخب در دوره ھفتم شورا(غبار  محمد میرغالم

درین ضمن از ھر دری سخن بھ عمل آمد و بھ ھمھ جوانب موضوعات می پیچیدیم تا آنکھ صحبت بر 

بھ زندان  کارمل پسر ارشدم آنکھ جھت احقاق حقوق شان در انتخابات دوره ھفتم شورا سر ببرک

  .افگنده شد، رسید

ً سخت مغرور، از خودراضی و نسبت موقفش) غبار(آقای میر غالم محمد  از سرھنگان  کھ فطرتا

ً حقیقت پسند و نسبت بھ وطن دوستان حقیقی، خود احترام ھم . روزگار خود بود ولی خصلتا

  :کارمل گفت کھ  میگذاشت، چنانچھ در مورد ببرک

خودم عالوه بر اینکھ اوصاف عالی، کرکتر شریفانھ، حس مردانھ گی، پیکار جویی، استواری، عزم "

کارمل و ایمانش   خدشھ ناپذیر و باالخره آیدیالوژی اصولی ببرک و اراده تزلزل ناپذیر، افکار عالی و

را بھ سوسیالیزم علمی منحیث یک جوان عالی و بی مثال در بین جوانان کشور ستایش مینمایم، ھمھ 

ً تایید نیز میدارم   ."اوصاف اورا کامال

  :ه بود گفت کھپس از ادای این کلمات آقای میر غالم محمد غبار در حالیکھ چھره اش دگرگون شد

من در حیات خویش از ھیچکس و ھیچ چیز مدیون و ممنون نیستم، مگر از یگانھ انسان و یگانھ "

  :کارمل جوان رشید و مبارز کشورم است و بس، زیرا ، ببرکجوانی کھ مدیون و ممنون ھستم

ایثار و در انتخابات دوره ھفتم وکالت شورا، فوق العاده مساعی بھ خرچ داده از برکت رھبری، 

فداکاری بی نظیر او بود کھ بھ صورت استوار و بی ھراس، اھالی مختلفھ و شھریان کابل جھت 

مظاھره بزرگ و اعتراض شدید علیھ خیانت ھای حکام مرتجع و خاین گرد آمده و آنھا را رھبری 

ات حس از نمود و بالوسیلھ در انتخابات دوره ھفتم، مارا بھ موفقیت مواجھ ساختھ و خودش برای اثب

خود گذری و جوان مردی خود را فدا نموده، چھارونیم سال حبس و زندان پر از مشقت را از سر 

میزدند فرار نموده و از  گذشتانده، زیرا اکثر رفقا و جوان ھای مغرور کھ سنگ وطن دوستی بر سینھ
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پیش کشیده، و  کارمل قھرمانانھ خودرا روی ناجوانی، زندان و شکنجھ را قبول نکردند، اما ببرک

قبول شکنجھ و زندان را نیز کرد و شما نیز ناشی از آن منحیث یک پدر حقیقی، مشکالت مادی و 

  :اید، ازین لحاظمعنوی شدید را متقبل شده 

منحیث یک برادر از شخصیت، فداکاری، از خود گذری، مردانھ گی و شھامت شما، تمجید نموده از 

ً سپاسگذارم  کارمل یاری  ببرکو باید برای تان بگویم کھ اگر عمر و چانس برای شما و فامیل تان قلبا

رساند، او آینده خیلی درخشان داشتھ و منحیث قھرمان، وطندوست و شخص با کرکتر و واقعی 

ً خواھد درخشید   ".افغانستان دایما
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  وال از مشکالت بی حد و حصرمقارن ھمین اوضاع و اح

  ناشی از احساسات و مبارزات سیاسی) محمد حسین ھاشمی(مادی و معنوی خود 

کارمل و باالخره پیآمد منطقی و تعیین سرنوشتم را از طرف حکام  پسر ارشدم ببرک

  .دولت وقت منحیث اثبات آنچھ گفتھ شد برای تان بازگو می شوم
  

سوم فاکولتھ حقوق تحصیل مینمود سال چھارم دورۀ دگروالی من کارمل در صنف  در ابتداییکھ ببرک

در لوای سوم فرقھ اول ریشخور بود و نسبت حسن نیت و اعتماد شدید دولت نسبت بھ من، پاک 

نفسی، اراده و جدیت در سوق و اداره من، مقامات ذیصالح دولت وقت در نظر داشتند تا نسبت احراز 

فرقھ ھای مھم و حساس و یا مقامات عالیھ مثل قوماندانی گارد شاھی،  اھلیت و لیاقتم، مرا بھ یکی از

  :زیرا. قوماندانی فرقھ جالل آباد و امثال آن مؤظف سازند

از روی ایجاد افکار مترقی و تحول پسندانھ جوانان، دولت وقت خطر زیاد احساس نموده و تجدید 

چھ در ھمان روزھای بعد از تشکیل نظر در ارگان ھای امنیتی کشور را ضرور میدانستند، چنان

اتحادیھ محصلین پوھنتون و قبل از شروع انتخابات دوره ھفتم شورای ملی، شاه محمود خان، 

قوماندانان لواء ھا و غیره جزوتام  صدراعظم وقت، قوماندان قوای مرکز، قوماندان فرقھ ھای مرکز،

ارت احضار و ھمھ یی ما در صالون ھای قوای مرکز را کھ اینجانب نیز در آن جملھ بودم بھ صد

بزرگ مجلس قصر صدارت اعظمی گرد آمده و در آن اجتماع شاه محمود خان صدراعظم یک سلسلھ 

موضوعات بسیار سری و محرم را با ما، در میان گذاشت و در ضمن بھ قسم شکایت و تاثر زیاد بھ 

  :قوماندانان قطعات اظھار داشت کھ

اشم صدراعظم اکثریت جوانان روشنفکر، منور و ترقیخواه را بھ حبس چون در گذشتھ برادرم محمد ھ

سال محکوم نموده، بدون اعاشھ و اباطھ، آنھا را در حبس نگھمیداشت روی این منظور  ١٦ -١٥ھای 

اولین فرصت، ھنگامیکھ من بھ صدارت اعظمی گماشتھ شدم اکثریت زندانیان را از حبس رھا، 

ر تمام والیات بھ انتخاب خود اھالی گذاشتھ و ھمچنان انتخاب وکالی انتخابات شاروالیھا را نیز د

شورا را در کمال دموکراسی بھ طور آزادانھ جھت رشد دموکراسی جزء پروگرام موظفیت خود 

ساختم مگر از برای خدا شما ھم قضاوت کنید کھ در مقابل این پیشآمد من کھ آرزویم سراسر ایجاد 

غانستان است ھنوز یکسال نگذشتھ است کھ جوانان معارف و پوھن ی ھا دموکراسی، ترقی و تعالی اف

و سایر منورین ماجراھای بزرگ را ایجاد نموده اند و روز بھ روز تالش دارند تا ایجاد نا آرامی 

  .بیشتر را نمایند و بدینترتیب انسان را از پیشآمدش پشیمان میکنند

http://www.esalat.org


  

  دگرجنرال محمد حسین ھاشمی. ش . ع . ع -اثر    برگ ھای از تاریخ رزمی و سیاسی کشور: خاطره ای

 

www.esalat.org 

بدینجا خواستھ ام تا بعد ازین از طرز حرکات ھمچو لذا، از روی ھمین دلیل و موضوعات شما را 

جوانان واقف بوده و در جھت تدابیر جدی امنیت و مراقبت در وظیفھ خویشتن کوشید، و حتی االمکان 

ً اگر در اردو اشخاص مخرب و قوماندانان تخریب کار  اردو را از سیاست دور نگھدارید و احیانا

ودم معرفی دارید تا بدینوسیلھ اردو بھ کلی تصفیھ گردد، موجود باشد آنھا را بھ دولت و شخص خ

  :زیرا واضح است کھ

روح یک ملت اردو است، روح اردو قوماندانان اردو است و در یک نکتھ اینکھ اردو بزرگترین "

  ."تکیھ گاه حکومت و دولت است

ید زیرا شما در وظایف تان فوق العاده جدی، بیدار و ساعی باشید، شب و روز مراقبت نمای :پس

ً وظیفھ اجراء نموده ام  اوالدھای معنوی من گفتھ میشوید، ازینکھ یک مدت طوالنی با شما مشترکا

مسایلی را کھ بشما متذکر شدم مسایلی است خیلی محرم و سری، کوشش کنید حتی با فامیل ھای تان 

  .شماست نیز درین مورد ابراز نظر ننمایید، خدا حافظ تان چشم و امید حکومت بھ طرف

کارمل و  بھ تاسی ازین جلسھ مشورتی و سری قوماندانان و صدراعظم، وقوع نمایشنامھ انقالبی ببرک

کارمل توسط حکام دولت وقت در ھمان اولین فرصت عالوه  ظھور مظاھره عظیم و گرفتاری ببرک

ن روز خبر بر اینکھ اعتماد من و دولت روز را از ھم برید و آرزوھای بعدی را زدود، فردای ھما

برطرفی و سبک دوشی ام از قوماندانی لوای سھ فرقھ اول نیز برایم مواصلت کرد و در حال بھ 

  .احتیاط اردو سوق گردیدم و بعد از آن بصورت خانھ نشین منتظر سرنوشت بعدی خود بودم

ً چند ماھی کھ بدون سرنوشت بودم معاش نیز برایم نمی دادند ھمچنان برایم د ر مدیریت در مدت تقریبا

کھ در پل محمودخان واقع بود دفترچھ ) پیژنتون امروزه وزارت دفاع(ریاست اردوی وقت  مامورین

ً ) از طرف صبح و عصر(حاضری روزمره  ترتیب نموده بودند و مرا مؤظف ساختھ بودند تا حتما

 )بھ علت عدم توان اقتصادی و عدم موجودیت وسایط نقلیھ(جھت امضای حاضری بصورت پیاده 

  .بدانجا بروم

) لویھ جرگھ دعوت شده وقت(تصاویب جلسھ کبیر ملی موجده وقت  در ھمین اوضاع و احوال نظریھ

البتھ (دولت و حکومت وقت افغانستان فعالیت ھای زیادی را برای کسب آزادی مردم پشتون و بلوچ 

اخت چنانچھ این امر از چنگال حکومت پاکستان براه اند) منحیث سرزمین آزاد بلوچستان و پشتونستان

منحیث مسالھ مھم و حیاتی دولت روز، گشتھ بود زیرا اوضاع در سرحدات مانند سرحدات سپین 

شیرواپو، کلک، شادی خاک، اعلی جرغھ، کدنی،  بولدک، سره  اھان، بسبول، ویش تھانھ، تھانھ

بذل مساعی دریغ لذا دولت درین را از ھیچگونھ . ارغستان و غیره خیلی وخامت اختیار نموده بود
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وھم تغییرات عمده در طرز ادارۀ مملکت و تشکیالت نظامی  ننموده، پالنھای بزرگی را طرح کرده

ً قسمتی از آن تغییرات را برایتان یادآور می شویم   :آن وقت بھ وجود آورد کھ ذیال

 عبدالغنی خان گردیزی تورنجنرال را از قوماندانی قوای مرکز بھ حیث رئیس ارکان حربیھ .١

ً در اثر خدمات و اعتبارات سابقھ اش بھ حیث  عمومیھ وزارت دفاع ملی موظف ساختھ و بعدا

یا ) والیات ارزگان، زابل، ھلمند(رئیس تنظیمیھ ملکی و نظامی والیات بزرگ قندھار وقت 

اختیارات فوق العاده و اضافھ نمودن بودجھ قبایل در حدود صد ملیون افغانی، و صالحیت 

تفنگ با یک صندوق  ١٠٠٠بور جاغوردار توسط خودش الی  ٣٠٣ بخشش تفنگ ھای

مقرر و گماشتھ ) البتھ بدون استیذان مرکز بھ ھر کسیکھ الزم بداند(دانگی  ١٠٠٠خانھ،  جبعھ

 .شد

را ) از مردم شریف لوگر(در سمت جنوبی بھ عین اختیارات، دگرجنرال فیض محمد خان  .٢

 .گماشتند

از (را بھ حیث رئیس تنظیمیھ و میر احمد فرقھ مشر  در سمت مشرقی غالم فاروق عثمان .٣

 .را بھ حیث قوماندان فرقھ آنجا، با عین صالحیت گماشتند) مردم شریف غزنی

ً سرحد خط نامنھاد (مشترک  از اینکھ در آن حالت، اوضاع در حواشی سرحدات افغانستان مخصوصا

ن علت جھت سوق و اداره بھتر، عبدالغنی قندھار با پاکستان وخیم گردیده بود، بدا )و تحمیلی دیورند

خان قلعھ بیگی، رئیس تنظیمیھ قندھار و قوماندان عسکری آنجا، مرا کھ مدت طوالنی از وظیفھ 

سبکدوش و خانھ نشین بودم منحیث قوماندان سوق و اداره در امور نظامی، سرحدی و ملکی، پیشنھاد 

حیث قوماندان لوا و وکیل فرقھ قندھار موظف نمود و در اثر پیشنھاد مکرر و جدی وی دوباره بھ 

  ).کھ جریان برحالی و تعییناتم در قندھار و چگونھ گی آنرا در فصل آینده متذکر می شویم(گردیدم 

خالصھ بعد از یک عالم تأثر و اندوه در حالیکھ پسرم ھنوز ھم در محبس، زندانی بود بھ قندھار رفتھ 

لیکھ ھدف صادقانھ خدمت بر مردم و حراست ناموس وطن را و بدون عقده دل و کینھ باطنی در حا

در دل داشتم بھ کار آغاز نموده و ھمان بود کھ سھ سال بعد در حالیکھ در قندھار عالوه بر وظایف 

نظامی مصروف اجرای وظایف خیلی پیچیده بحرانی پراگنده و مشکل سرحدی و ملکی آنجا نیز بودم، 

ً (مصروف ختم تحصیل خود گردید  بالفاصلھ کارمل از حبس رھا گردید و  ببرک و در پھلوی آن جدا

ً اطالع داده باشند و یا ) در مبارزات سیاسی پیز پرداختھ بود کھ چند روز بعد بدون آنکھ برایم قبال

کارمل و غالم حیدر، یک تن از رفقای برجستھ و فدایی وی کھ سابق مدیر  خودم خبر باشم ببرک

شب بھ خانھ ام در  ٨ر بود نظر بھ سابقھ شناخت او با من یکجا ساعت عمومی معارف والیت قندھا

  .قندھار آمدند
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بعد از صرف غذا در جریان سخن معلوم شد کھ ھردوی شان بنا بھ استشارۀ سایر رفقای خود بدانجا 

ً نظر  آمده اند تا طرز تشکیالت، مرامنامھ و ماھیت حزب ویش  لمیان را بھ خود واضح ساختھ و بعدا

نوین و سوسیالیستی  تصامیم قبلی خویش ضمن اصالح نواقص و غیرۀ آن اساس یک حزب مترقی بھ

  :را در افغانستان بگذارند، ھکذا در پھلوی این مطالب ھدف عمده دیگر آنھا این بود کھ

در میان جوانان و اھالی روشنفکر قندھار فعالیت جدی سیاسی را شروع نموده و تا اندازه یی ممکن، 

روشنفکر، منورین و زحمتکشان قندھار را بھ طرفِ خود جلب نموده و با خود بکشانند اما  جوانان

ُرصت حکم مینمود، مطلبی را کھ آنھا  نظر بھ معلومات و تجربھ خودم چنانی کھ محیط قندھار در آن ف

موقف بر آن اقدام کرده بودند خیلی پیش از وقت و نا ممکن بھ نظر میرسید در حالیکھ خودم نیز در 

بحرانی، خطرناک و پیگیرد مخفی دولت وقت قرار داشتم بدون آنکھ آنھا در آن مدت یک ھفتھ راجع 

بھ ھر حال . بھ خطرات و عواقب بعدی زنده گی من فکر داشتھ باشند بھ فعالیتھای خود مشغول بودند

بدون حصول  با وجود فعالیت ھای مختلفھ سیاسی در حالیکھ بخود و فعالیت ھای خود می بالیدند،

نتیجھ مثبت واپس بھ کابل برگشتند و در اثر ھمان مسافرت غیرمترقبھ آنھا تعقیب و پیگرد پولیس در 

  .ارتباط من، زیاد شده و اوضاع حیاتی و اجتماعی من کسب وخامت بیشتر نمود

بھ ھر حال، اکنون بر میگردیم بھ یک سلسلھ حوادث و قضایای حقیقی و گفت و شنودی از 

  .کارمل از فاکولتھ و چھ بعد از فراغت وی  چھ قبل از فراغت ببرکدوستان 
از مدیریت کورس عالی حربی و کورس پیاده در ) محمد حسین ھاشمی(در اولین مراتبھ ییکھ فدایی 

ً بھ قوماندانی قوای  فرقھ غزنی موظف گردیدم،  ٤دوره دوم بھ قوماندانی غند خان آباد و متعاقبا

لیسھ در مرکز کابل مصروف ) ٧ -٦ -٥ - ٤ -٣(در صنوف ) برادرزاده ام(کارمل و عبدهللا   ببرک

  :تحصیل بودند، بھ خاطری آنکھ در جریان تحصیل، تعلیم و تربیھ آنھا سکتھ گی وارد نگردد، لذا

ړ دوست دیرینھ و صمیمی خود با ھردوی شان را در کابل نزد پوھاند دوکتور کرام الدین کاک

مشیره اش واقع سھ دکان چنداول زیست داشت گذاشتھ و خودم بھ وظایف وجودیکھ او نیز در منزل ھ

ً میان ما فیصلھ بعمل آمده بود کھ قسمتی از پول حاصالت زمینم را . سفری خود پرداختم و ازینکھ قبال

جھت رفع نیازمندی تعلیم و تربیھ پسر و برادرزاده ام صرف نماید و قسمتی را ھم نسبت قلیل بودن 

صارف فامیلم در غزنی بفرستد، لذا کرام الدین خان موصوف بھر صورتی کھ بود معاشم برای م

جداگانھ ترتیب کرد، و بدانصورت زمین و باغ مربوطھ ام را الی مراجعت و  برای آنھا در کابل اتاق

تبدیلی ام تا مدت پنجسال بھ کرام الدین خان واگذار شدم و دوکتور مذکور در طول مدت پنجسال در 

  .رداختپ اش ممکنھ تادیھ مصارف تحصیل پسر و برادرزاده ام بھ اقتضای آن زمان و شرایط تربیھ و

*   *   *
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  :درینجا خاطره دوستان اردو را کھ از ھنگام خوردسالی ببرک کارمل برایم گفتھ اند، تحریر میداریم

فرقھ غزنی واقع باالحصار  ٤مشری و دگرمنی بھ حیث قوماندان غند  رتبھ کندک در ھنگامیکھ بھ

غزنی اجرای وظیفھ مینمودم چون طبق معمول متعلمین معارف مرکز، زمستان برای سھ ماه رخصت 

  :میشدند بناً 

ببرک کارمل خوردسال با مادر مرحومش جھت سپری نمودن سھ ماھھ رخصتی زمستانی بھ غزنی 

ً نایب ساالر(درین ھنگام چھار پسر نورمحمد خان تورنجنرال . آمدندنزد من  و پسران سید ) بعدا

کھ شخص صاحب مطالعھ فراوان و دانشمند با تدبیر و تجربھ (عباس خان حاکم اعلی وقت غزنی 

  .نیز بھ غزنی آمده و در آنجا سکونت داشتند، و ما ھم بعضی اوقات نزد آنھا مھمان میشدیم) بود

ً در . اس خان کھ بھ تاسی از افکار عالی خودش اطفال ذکی سید عب با فھم را دوست میداشت اکثرا

ً ببرک کارمل در مورد معارف و  محافلی کھ ھمھ یی اطفال می بودند از بعضی آنھا مخصوصا

: فی المجلس سید عباس خان فرموده است کھ انکشافات آینده، پرسشھایی مینمود لذا چندین مراتبھ

  ).رمل خیلی ذکی، الیق و دارای افکار عالی میباشدکا ببرک(

زیرا او طرز گفتار و صحبت ھای ببرک کارمل را در مجالس درک و از آن روی، بھ خود قناعت 

گرفتھ و در محضر ھمھ از عین صداقت و مسلمانی راجع بھ لیاقت، اھلیت و شخصیت آینده وی و 

  .پیشگویی مینمود ھمچنان درخشش وی در آینده، منحیث یک مرد بزرگ،

در ارتباط اینکھ ببرک کارمل از فاکولتھ حقوق فارغ و لیسانس اخذ  تا حال! خوب، خواننده گرامی

  .کرد مطالعھ و تدقییق نمودیم حال ببینیم کھ بعد از فراغت فاکولتھ بھ چھ سرنوشت روبر است

بیرق روانھ یکی  نمودن خدمت زیر چون ببرک کارمل بعد از فراغت از پوھن ی حقوق جھت سپری

گردید و حسب اتفاقات روزگار خودم منحیث قوماندان ) ریشخور ٧فرقھ (از قطعات عسکری 

در ارتباط اینکھ چگونھ بھ این وظایف با وجود مشکالت بزرگ سیاسی دست . (بودم ریشخور  ٧ فرقھ

  .) یافتم در فصول آینده بھ وضاحت بھتر صحبت بعمل می آید

  :شویم کھ اینک مطلبی را متذکر می
  .را در آن وقت نشان میدھد) ببرک کارمل(قدرت نطق و بیان این جوان سیاسی 

نسبت اھمیت آنروز ) ستاژ قطعھ(در ھنگام فراغت ببرک کارمل و رفقایش از خدمت زیر بیرق 

ترتیب یافتھ بود و ) کھ در آن وقت در زنده بانان مستقر بود(دعوت بزرگی در قوماندانی قوای مرکز 

  .ریشخور موظف بودم، نیز در آنجا اشتراک داشتم ٧کھ منحیث قوماندان فرقھ بنده 

نفر  ٢٠٠(درین دعوت کھ قوماندانان قوایمرکز، روسای وزارت دفاع ملی وقت، طالب مکتب احتیاط 

فارغ التحصیالن نخبھ ییکھ از پوھن ی ھای مختلفھ داخل و خارج با استعداد ھای جوان فارغ شده 
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ودند، در ابتداء دگرجنرال عیسی خان قوماندان قوایمرکز در مقابل قوماندانان بیانیھ یی موجود ب) بودند

ایراد کرد و فرصت آن رسید تا یکتن از جملھ طالب فارغ التحصیل دوره احتیاط و شاملین مجلس نیز 

طره فراموش زیاد حقیقت وجدانی و خا لذا در اینجا با گذشت مدت. بیانیھ امتنانیھ و تاییدی ایراد نماید

  :ناشدنی را بدون کدام تظاھر برایتان خاطرنشان میسازم کھ

یکی ھم جرات نتوانستھ و حاضر نشدند تا در آنجا با تمام ) نفر بودند ٢٠٠کھ (در جملھ تمام محصلین 

وضاحت، صحبت نماید و بر عکس ھمھ اطراف ببرک کارمل را حلقھ نموده و بھ طرف وی نظر 

ً خواھش نمودند تا بیانیھ امتنانیھ مقابل را ایراد نماید کھ بھ اثر این اندازی کرده و از وی ج دا

  .مجبوریت جدی رفقا، او حاضر شد تا بیانیھ مبسوطی ایراد نماید

ببرک کارمل در ابتداء با وضعیت خیلی عالی عسکری و انضباط پذیری بھ طرف تریبیون خطابھ 

حرکت وی ھمھ را بسویش جلب کرده و در بین تمام نزدیک شد و بیانیھ پرتاثیری ایراد کرد کھ این 

) پدر ببرک کارمل(حاضرین تاثیر بزرگی را بجا گذاشت و بتاسی ازین ھمھ اھل مجلس ازینکھ خودم 

نیز در آنجا حضور داشتم بھ طرف من متوجھ شده بھ اشارات چشم و زبان مرا از داشتن چنان فرزند، 

  .تحسین و تبریک عرض نمودند

ھ ببرک کارمل بعد از فراغت تحصیل و اتمام خدمت زیر بیرق واپس بھ جانب خدمت بھ خالصھ اینک

  .میھن و مبارزه در راه برآورده ساختن آرزوھای ملت شتافت

تعلیم (از آنجاییکھ در زمان فراغت ببرک کارمل داکتر علی احمد در آن زمان بھ حیث وزیر معارف، 

اورا از روی پشت کارش بھ حیث عضو ریاست تألیف و اجرای وظیفھ مینمود لذا ) و تربیھ امروز

ترجمھ آن وزارت مقرر نموده و در آینده در نظر داشت تا اورا بھ حیث یکی از مدیر ھای عمومی در 

د صدراعظم وقت تقدیم . مربوطات آن جا بگمارد ُ روی این منظور پیشنھاد تقرر اورا بھ محمد داو

د در مقابل گفت کھ. داشت ُ   :محمد داو

ین شخص لیاقت خیلی عالی داشتھ در آنجا برایش الزم نیست بلکھ او باید در یکی از مدیریت ھا و یا ا

حکومات کشور مربوط وزارت داخلھ و باالخره در وزارت پالن مقرر گردد تا از وی کار بھتر 

پس روی . حصول گردد، گذشتھ از ھمھ مطالب انتخاب وظایف بھ صالحیت خود ببرک کارمل است

ھ ذکر نمودیم، ببرک کارمل نظر بھ پالن مطروحھ شخص خود و رفقایش صرف عھده داری آنچ

  .مدیریت شعبھ احصاییھ وزارت پالن را پذیرفت و بس

  :چنانچھ بھ تایید مطالب فوق، موضوع زیر قابل تذکر است

موظف  ھنگامیکھ این فدایی وطن بھ حیث قوماندان قول اردو، والی پکتیا و رئیس انکشاف آن والیت

بتاسی از روابط افغانستان با ) در این مورد در مباحث آینده بھ وضاحت توضیحات داده میشود(بودم 
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خارجی جھت بازدید و کمک ) ھیأت(کشورھای خارجی در بخش پالنھای انکشافی یکتن از مھمانان 

مسافرت وی کھ این . روز بھ پکتیا سفر نموده و مھمان والیت پکتیاء بود ٤-٣بیشتر پروژه ھا برای 

و وزیر پالن وقت از آنھا ) آقای رشتیا(خالی از مقاصد سیاسی نبود، و ازینکھ از طرف وزیر مالیھ 

  .دعوت بعمل آمده بود و شخص شاه نیز آنرا تایید نموده بود لذا مسافرت وی صورت گرفت

صدیق فرھنگ برادر بھ ھر حال در آن دعوت بنا بھ ھدایت مستقیم شاه با مھمانان خارجی میر محمد 

کھ سمت معین وزارت پالن را عھده دار بود، مدیر عمومی اقتصادی وزارت ) وزیر مالیھ(رشتیا 

خارجھ و چند تن جوانھای منور دیگر نیز ھمراه بودند کھ آنھا عالوه بر بازدید ھیأت از والیت پکتیا 

  :این اوضاع، ببرک کارملمصادف با . در مسافرت ھای بعدی وی بھ سایر والیات نیز موظف بودند

وزارت  فارغ شده و بھ حیث مدیر احصائیھ) دوره احتیاط و ستاژ قطعھ(از دوره خدمت زیر بیرق 

پالن ایفای وظیفھ مینمود لذا ضمن مالقات با ھیات متذکره فوق در یکی از مالقات ھای من با آقای 

مل نیز با وی مطالبی را فرھنگ ضمن صحبت سایر موضوعات در ارتباط وظایف دولتی ببرک کار

  :و در قسمتی از صحبت خویش با آقای فرھنگ گفتم. متذکر شدم

ببرک کارمل از نگاه لیاقت، سابقھ شناخت، تحصیالت و استعداد، استحقاق کارھای بزرگ دولتی را 

  .پس چرا رتبھ عالیتر دولتی و یا چانس برایش نمیدھند! دارد

ً برایم اظھار داشت کھدر حالیکھ متخصصین خارجی نیز در آن    :جا بودند شخص فرھنگ صراحتا

  !قوماندان صاحب محترم و والی صاحب

درین مورد شما خیلی عالی فرمودید و از عین مھربانی شما بوده است شما تضمین کنید و او نیز قبول 

ی و من نظر بھ صالحیتی کھ دارم حتی االمکان قول میدھم کھ در آینده قریب عالوه بر چوک. نماید

رتب عالیتر از طرف من بھ مقام وزارت پالن، گماشتھ خواھد شد، اما از آنجاییکھ ببرک کارمل پسر 

شماست و من نمیدانم، او ھرگز چوکی و رتبھ عالیتر را نظر بھ وظایف موجھھ وقت و ادامھ مبارزه 

  :اش قبول نمینماید، او خندید و گفت

  .نھم ھمان لحظھ حاضرم تا بھ قول خویش وفا نمایمھر روزیکھ شما توانستید باالیش بقبوالنید م

در آنمورد مذاکره و صحبت نمودم و آن گاه تمام جوانب ) ببرک کارمل(بعد از آن موضوع با پسرم 

فھمیدم کھ او ھیچ وقت چوکی و رتبھ عالیتر را قبول نکرده، بلکھ منتظر انتخابات شورای  موضوع را

مورد وی راجع بھ اینکھ دولت چند بار برایش گفتھ بود کھ شما  ملی بوده است لذا آنچھ کھ فرھنگ در

 ً مقام بلند تر را مستحق ھستید و در ظرف چند ماه شما بھ وزارت خواھید رسید گفتھ بود برایم کامال

  .واضح شده و دانستم کھ او یک کرکتر استثنایی دارد
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وق زحمتکشان کشور بوده و از آنجاییکھ ببرک کارمل ھمیشھ در جھت اصولی و واقعی مدافع حق

ھیچگاه نخواستھ تا درین راه افکار غیر مترقی در اندیشھ و آرمان شان جا گزین گردد بھ ھمان اندازه 

او خواستھ است تا با بازوان توانا و مرام حزب پیکارجوی خود در مبارزه حق و عدالت بر ظلمت 

  :پیروزی حاصل کند چنانچھ

  از آنکھ دھد ھمکارت انبار زربھ     گر بدست خود دھی خرمای تر

  

با وجودیکھ کشورمان مقارن آن اوضاع رھبران احزاب دیگر را نیز مشاھده کرده بودند و حزب نیز 

توسط سایر کادرھای خود مبارزه بی امان را بھ پیش می برد مگر مردم توقع بیشتر و جرئت زیاد 

حساس مینمودند و روی این منظور ھم کارمل ا  خودرا از البالی سخنان و بیانیھ ھای پُرشور ببرک

بود کھ حزب دموکراتیک خلق افغانستان در حدود بیشتر از دوھزار مارش و میتینگ را تا شروع 

انقالب ثور در کشور انجام داده و توانست آگاھی کامل و توان مندی تیوریکی بھ جوانان و 

لنینیستی بدھد لذا بجا  -سیستیروشنفکران زحمتکش شھر و ده از نگاه سیاست و اندیشھ ھای مارک

کارمل و حزبش بخاطر جلب توده ھای مردم   کھ برای پیروزی ببرک خواھد بود تا بگوییم یگانھ دلیلی

در مبارزه مسالمت آمیز و زدودن جباران از این سرزمین بوده است ھمانا سھم فعالش منحیث وکیل 

میباشد کھ در خصوص راه یافتنش بھ مبارزات ) شورای ملی(شھریان در پارلمان وقت کشور 

ً صحبت مینماییم   .پارلمانی بعدا

  :ی باید قبل از ھمھ در خصوص کرکتر، اوصاف و نظریات عامھ دربارۀ وی صحبت بعمل آوریمول

یکی از دوستان خیلی نزدیک و عزیز من کھ منسوب بھ طبقۀ کارگر کشور است روزی برایم قصھ 

  :کرد

روزی از روزھا کھ در دکان متوسط و غریبانھ پدری خویش واقع بازار آھنگری کابل جھت کمک با 

کھ در آن وقت خودم با وی کمتر (کارمل   خود بھ عقب کوره قرار داشتم حسب اتفاق ببرکپدر 

بھ دکان داخل شده و بدون کدام کبر و غرور، مانند سایر ھموطنان غریب پرور و ) شناخت داشتم

ازینکھ سن من خورد بود و در آنجا . ھمنوا با مردم در کمال مھربانی نزدیک من و پدرم نشست

  :بودم گفت مصروف کار

  "بھ دروس و تعلیم ھم اشتغال داری یا نھ؟"

  ".تا حال سواد ندارم: "گفتم

کارمل درینحالت، خودرا بھ من نزدیکتر ساختھ آھستھ آھستھ مانند یک دوست و رفیق صمیمی   ببرک

بصورت ساده و مختصر در مورد اھمیت و مزایای درس و تعلیم و تیوری واقعی کارگران مطالبی 
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نموده و ضمن اینکھ یک سلسلھ نصایح نیز در مورد آموختن سواد برایم نمود، گفتارش را را توضیح 

  :با شعر ذیل خاتمھ بخشید

  کوششی گر کنی رشک جھان میشود    دنیا بھ کام کاریگران میشود

البتھ ایشان در ھنگام . بعد، ضمن اندک صحبت با پدرم و جویا شدن از احوال وی خداحافظی نمود

. ز برایم تکرار کرد تا سواد بیاموزم زیرا آنگاه آینده درخشان در قبال خواھم داشتخداحافظی نی

براستی ھم منکھ سخت تحت تاثیر سخنان وی قرار گرفتھ بودم بعد از خداحافظی و رفتن وی، بھ 

ً سر از فردا بھ مکتب رفتھ و بھ کسب دانش و سواد آغاز ) ج(یاری خداوند  با خود عھد کردم کھ حتما

و در ضمن آن بعد از وقت تحصیل بھ خاطر تقویت بنیاد مالی و اقتصادی فامیل با پدرم نیز  دهنمو

این عزم در من قدرت قوی را ایجاد نمود و ھمان بود کھ بھ دروس و تعلیم خود شروع . کمک نمایم

  .نمودم کھ بعد از درس با پدرم نیز کمک مینمودم

ھ آھستھ مجھز بھ تیوری علمی طبقۀ کارگر شدم و بعد کارمل عزیز بود کھ آھست  ببرک: موجز اینکھ

از آن این تیوری را بھ برادران، اعضای فامیل و حتی اقارب دیگر خود نیز پخش نموده و بدانگونھ 

توانستم تا پوھن ی انجینری را بھ پایان رسانیده و سایر اعضای فامیلم را نیز از نور علم و معرفت 

در مجموع منحیث فامیل مشھور کارگر عرض اندام نموده ایم و یگانھ بھره مند سازم کھ اکنون ھمھ 

آرزوی ما خدمت برای وطن، حزب و دولت انقالبی مان بوده و حتی در صورت ضرورت حاضریم 

ً بھ امر و ندای رفیق کارمل عزیز فدا سازیم و بدینصورت  تا جان و مال را برای حزب و مخصوصا

ین بزرگ خودرا نیز اداء نموده َ   .باشیم د

  

*     *      * 

http://www.esalat.org


  

  دگرجنرال محمد حسین ھاشمی. ش . ع . ع -اثر    برگ ھای از تاریخ رزمی و سیاسی کشور: خاطره ای

 

www.esalat.org 

  !درین قسمت بر میگردیم بھ یادی از مبارزات پارلمانی ببرک کارمل
بھ حیث قوماندان  ٧را از فرقھ ) محمد حسین ھاشمی(در دوران ظاھرشاه ھنگامیکھ این فدایی وطن 

ً بعد از دوسال موظفیتم در آنجا انتخابات دوره گماشقول اردو و والی پکتیا  شورای ملی  ١٣تند، تقریبا

  .اعالم گردید

وکیل و یک سناتور سھم والیت پکتیا تعیین  ١۵بتاسی از قانون اساسی برای اولین بار بھ تعداد 

ث وظیفھ و منحی. گردیده بود مگر تعداد زیاد جھت وکالت در والیت پکتیا خودرا کاندید نموده بودند

ً وکالت در پکتیا . بدرجھ اول خودم از امور انتخابات آنجا مسئولیت عظیم بر دوش داشتم از اینکھ قبال

بصورت وند قومی اجراء میشد پس برای کنترول بھتر خودم سخت مصروف کنترول اوضاع 

سراسر بھ ھر صورت مصادف بھ وضع مذکور و اعالن انتخابات در . انتخابات در والیت پکتیا بودم

شھر کابل کاندید  ١٠-٩کارمل نیز خودرا در انتخابات متذکره بھ حیث وکیل ناحیھ   کشور، پسرم ببرک

ً اطالع نداشتم، مگر بعد از ختم . نموده بود ولی نسبت مصروفیت خودم در والیت پکتیا از آن قطعا

  :انتخابات مسالھ را تا اندازه یی چنین مطلع شدم کھ برایتان بازگو می شوم

جھت احقاق حقوق مردم خودرا بھ حیث وکیل در پارلمان کاندید نموده بود و  کارمل ھنگامیکھ ببرک

در آن  کارمل مصروف مبارزه سرسخت پارلمانی خود بود، حکومت وقت بھ خاطریکھ ببرک

انتخابات موفق نگردد، ذریعھ گروپ قوی و مشھور در مرکز تحت ریاست علی محمد وزیر دربار بھ 

ھمراھی محمد عمر وزیر تجارت و محمد اصغرخان شاروال کابل طرح نمود و اشخاص مذکور 

ین ا(در قلعھ نورمحمد قلعھ چھ یی، واقع قلعچھ کابل  ١٠و  ٩دست بھ کار شده و در مربوطات ناحیھ 

شخص کھ بھ حیث معاون شاروالی و استفاده جویی بزرگ وقتش بود و از راه ھای غیرمشروع 

گرد ھم آمده ) دارای چندین سرای و اپارتمان در جاده پشتونستان و جاده میوند و غیره و غیره نیز بود

کھ چاشت ھمان روز ضمن صرف غذای فوق العاده وظیفھ گرفتھ بودند  .و مجلس را ترتیب نمودند

  :لذا. در انتخابات فعالیت نمایند کارمل  سرسختانھ در جھت شکست ببرک

آنھا ضمن تخریبات خاینانھ و تبلیغات زھرآگین بھ مردم گفتھ بودند کھ اگر از جامعۀ اھل ھنود و 

 کارمل شما ھم از آنھا پشتیبانی کنید ولی بھ ھیچ وجھ از ببرک سک، یکی دو نفر خودرا کاندید نمود،

ً . ننمایید پشتیبانی نفر شرکت داشتند بطور قطعی بھ شاه و خاندان آن  ١۶ - ١۵آنھا کھ در این امر جمعا

اما از آنجاییکھ آفتاب را نمیتوان با . وعده داده بودند کھ در توطئھ خویش صد فیصد موفق خواھند شد

  .دو انگشت پنھان کرد و برعکس حقیقت از طی ھزارھا من سنگ و خاک بدر میشود

ً ھم در اثر نبوغ، تقوی، عشق و وطندوستی، ایثار و فداکاری واقعی ببرکو واقع کارمل و جدیت و  ا

فداکاری فوق العاده جوانان مترفی ملکی و نظامی و درک کامل از رھبر سیاسی شان در مبارزات و 
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ی اعم از داخل(شکنجھ ھای متحملھ او در طول زندان و تظاھرات و غیره در حالیکھ دشمن و ارتجاع 

با سنگ اندازی ھا و تشبثات خاینانھ با صرف پول و اغوای مردم شریف سرسختانھ ) و بین المللی

علیھ پیروزی شان مقاومت مینمود بازھم و با آنھم ببرک کارمل برای نخستین بار در تاریخ کشور در 

ابل در میان شھر کھنھ ک ١٠و  ٩شورای ملی بھ حیث وکیل یا نماینده موکلین خود در ناحیھ  ١٢دوره 

  .پرور موفقانھ انتخاب گردیدعشق و احساس بی پایان اھالی پاک وجدان و وطن 

در اثر شکست فاحش دولت در انتخابات مذکور و اشتباه سیاسی داکتر یوسف صدراعظم وقت کھ 

درین روز یعنی سوم عقرب، (صورت گرفت  ١٣۴٧ناشی از آن حادثھ خونین سوم عقرب سال 

با حمایت کامل عمال رژیم سلطنت بر گروه تظاھر کننده گان حزب دموکراتیک  ارتجاع و ھژمونیزم

خلق افغانستان در مرکز و والیات کشور حملھ برده و نخبھ ترین کادرھای قھرمان حزب را شھید 

اوضاع طوری جریان یافت  .)ساختند کھ از آن جملھ عبدالرحمن در لغمان و عبدالقادر در ھرات است

از چوکی صدارت برکنار گردیده و بھ عوض وی ھاشم میوندوال بھ حیث صدراعظم تا داکتر یوسف 

کھ البتھ در محافل رای اعتماد وکال بھ شخص میوندوال صدراعظم وقت، ببرک کارمل (انتخاب شود 

  :بناء) نیز بصورت قطع رای اعتماد نداده بود

انتخابات کشور مقامات عالیھ دولتی روی علل موجبھ ییکھ متذکر شدیم چند روز بعد از اختتام مراسم 

البتھ احضار من از پکتیا بھ کابل توسط شاه، صدراعظم، مارشال (مرا از پکتیا بھ کابل خواستند 

ھنگامیکھ بھ کابل رسیدم، در اولین فرصت با داکتر ) ولی و سردار عبدالولی صورت گرفتھ بود شاه

مرا بسرعت در کوتی باغچھ آن زمان یوسف موصوف و صدراعظم جدید مالقات نتوانستم زیرا 

ً مقر شورای انقالبی(شاھی  ارگ جاییکھ در آن وقت سردار ولی زیست مینمود طلب نمودند و ) فعال

بعد از آنکھ بھ آنجا رفتم، حین صرف چای، مارشال شاه ولی نظر بھ پالن مطروحھ قبلی شان حاضر 

ً ا ز ھیچ موضوعی برایم یادآور نشده و صرف صحبت ما گردید و البتھ تا آن فرصت سردار ولی قطعا

خالصھ، ھنگامیکھ مارشال شاه ولی خان . تبسم بر لب، البوم عکسھا را برایم بھ تماشا گذاشتھ بود

وارد گردید، ھرکدام ما بھ زعم خود از ھمدیگر پیشآمد و احوال جویی نموده و ھنگامیکھ مالقات بین 

  :گردید زیرا ما شروع گردید فضای صحبت خیلی تیره و تار

، ببین ای ببرک چھ کارھای نیست کھ نمی کند، محمد حسین خان: ((مارشال شاه ولی بھ من گفت

، چھ سخن "خطاب میکرد و صرف آن وقت اسم مرا بر زبان آورد) پسرم" (بچیم"البتھ در سابق مرا "

ابتدا تا حال خاندان ھایست کھ نمی زند و چھ کوبیدن ھایی نیست کھ بھ ما روا میدارد، در حالیکھ از 

ً اعلیحضرت شھید  کھ چھ ایثار ) محمد نادرشاه(ما بھ این مملکت چھ فداکاری ھایی نموده، مخصوصا

بھ کلی سکوت بود  صرف ) سردار ولی مشھور(درین حالت پسرش )) و از خودگذریھا نموده است
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دم و بعد از ختم پدرش عقده ھای بزرگ خود را بیان مینمود و من بھ سخنانش یکایک گوش میدا

  :سخنان شاه ولی در حالیکھ از عصبانیت زیاد خودش و چوکی اش میلرزید بھ جوابش گفتم

من از موضوعاتی کھ در خصوص انتقادات پسرم ببرک کارمل از تریبیون شورای ملی و غیره ((

ار و و بیان داشتید ھیچ اطالعی ندارم زیرا خود اطالع دارید کھ پکتیا یک والیت کوھسار، جنگلز

مسلح بوده و از طرفی ھم در ھمین اواخر نسبت انتخابات و تشکیل وند بھ حیث والی و مسئوول آنجا 

پس از آنجا کھ قانون اساسی را خود دولت وضع کرده و منھم در حیات  .سخت مصروف بودم

شخصی پسرم ھیچ دخالت ندارم و ھرچھ است او خودش یک شخصیت مستقل است زیرا در ھمان 

 ١٢علمی پوھنتون و سایر کانونھای علمی تربیھ شده و بھ مبارزه پرداختھ صرف تا ایام صنف مرکز 

و بالغ شدنش تحت تربیھ و پرورش من بوده است روی این منظور باید گفت کھ من صرف در امور 

ھمچنان ببرک کارمل حاال در . سوق و ادارۀ اردو بلدیت دارم نی در موضوعات سیاسی و مبارزات

دارای زن و چھار فرزند خورد و بزرگ است و برای من منحیث سالھ گی قرار داشتھ،  ۴۵-۴٠سنین 

یک جنرال الزم نیست در مسایل سیاسی و شخصیات وی مداخلھ نمایم و مقاومتم مقابل مفکوره و 

ارادۀ قطعی وی شکست بیھوده میباشد زیرا، او از طریق انتخابات قانونی دولت بھ پیروزی رسیده 

  :پس از ختم اظھاراتم باز ھم سردار شاه ولی گفت کھ. ))است

شکست خوردن چی معنی دارد زیرا تو منحیث پدر مسئوول ھستی، برو در محکمھ و در مورد ((

اقرارخط شرعی بده و " اصطالح فاصلھ گرفتن پدر از پسر بھ رسوم اسالمی است"عاق کردنش 

  !))ھ وظیفھ ات مشغول باشازینکھ تو پسرم ھستی بعد از اینکار واپس برو و ب

  :و ختم اظھار سخنان وی گفتم بعد از اندیشھ مختصر

درین ایامی کھ دولت قانون اساسی جدید و دموکراسی برای ملت قایل گردیده و ملت ھم سراپا از ((

مزایای فوق العاده و انسانی آن استفاده مینماید من بدون کدام جرم و اشتباه سیاسی و حقوقی پسرم را 

این شکل بھ بدبختی مواجھ سازم، قانون مدنی، جوانان منور، صاحبان اندیشھ و اھل خبره و بینای بھ 

  این زمان نظر بھ من چھ قضاوتی خواھند داشت و عکس العمل آنان چھ خواھد بود؟

رسیده ام ھمھ ناشی از صداقت، ) تورنجنرالی(از جانبی ھم اگر تا حال من بدین رتبھ ھای عالی 

وظیفھ شناسی و نظم و دسپلین عالی عسکری ام بوده و بس، ولی شریعت غرای  ایمانداری،

  :و قانون مدنی کشور و جھان این مطلب را کھ شما ذکر کردید حکم نمی نماید، پس) ص( محمدی

. مھربانی کرده، میتوانید سر از ھمین لحظھ مرا حبس کنید رتبھ و نشان جنرالی مرا ھم استرداد نمایید

ن کدام سند و حجت معتبر شرعی بھ اقدامی توصل نمی ورزم و بدین صورت خودرا زیرا من بدو
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بدنام، خجل و نفرین ملت و مردم جھان نخواھم ساخت و ھمچنان اگر اعلیحضرت امر نمایند ھر 

  )).وظیفھ دیگر را بھ استثنای این امر خالف نزاکت اجتماعی بدون چون و چرا اجراء مینمایم

بھ سکوت منتج گردید و مارشال شاه ولی نیز بدون آنکھ لب تر نماید با  آخراالمر این مشاجره

درین ضمن پسرش سردار ولی نیز اورا ھمراھی کرد و چند . عصبانیت خیلی شدید اتاق را ترک کرد

البتھ . لحظھ بعد سردار ولی دوباره بھ اتاق نزد من کھ ھنوز ھم در بین اتاق ایستاده بودم برگشت

ده داخل اتاق شد و چند لحظھ بعد کھ تمام ظروف چای و شیرینی را برداشتند و سردار ولی بھ خن

ً دگرجنرال علی شاه خان از خویشاوندان  صرف بشقاب ناچیز کلچھ باقیمانده بود در ھمان لحظھ اتفاقا

کھ منھم بالفاصلھ با . شان داخل شده، و این بھانھ یی بود برای خداحافظی بین من و سردار ولی

لی و مھمانش خداحافظی نمودم و درین ضمن سردار ولی برای مشایعتم تا دروازه خروجی سردار و

  .کوتی باغچھ مرا ھمراھی نیز کرد

ھنگامیکھ آن ساحھ پُر از آشوب را ترک گفتم در حال شکر خدا را بجا آورده زودتر بھ منزل 

  .برگشت

  

*     *     *  
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  :خاطرۀ دیگر
بعد از آنکھ کابینھ داکتر یوسف منحل و بھ عوضش میوندوال بھ حیث صدراعظم مقرر شد، داکتر 

ستار شالیزی را بھ حیث وزیر داخلھ و معاون صدارت مؤظف ساخت و در حالیکھ اوضاع آن زمان 

مراسم رای اعتماد وکالی شورا برای صدراعظم شروع گردید، کھ در این ضمن ھم بحرانی بود، 

کارمل ھم مستند با انتقادات و اعتراضات آتشین خود بھ میوندوال رای اعتماد نداده و این مسالھ   ببرک

و بھ ھمین علت جھت قصور خود ساختۀ شان دشمنی . زیادتر خشم میوندوال و شالیزی را برانگیخت

ن آغاز نمودند چنانچھ در ھر محفل مقامات عالیتر دولتی نارضایتی خودرا ابراز میداشتند، خودرا با م

و ھنگامیکھ یکی از روزھا بنا بر اجرای پاره یی از امور والیت پکتیا بھ کابل نزد شاه آمدم، 

  :ظاھرشاه برایم گفت

خ نداده است؟ زیرا بھ شما بھ ھمرای میوندوال سابقھ و شناختی دارید؟ آیا بین تان کدام کشید(( ه گی رُ

ً از شما شکایت نمود در حالیکھ من بھ شما خیلی  مجردیکھ او بھ حیث صدراعظم انتخاب شد اوال

اعتماد داشتھ و از روزی کھ شما آنجا ھستید از بابت امور پکتیا بکلی خاطرم راحت است، نمیدانم 

  :بھ جوابش گفتم)) علت چھ است؟

با وی ندارم حتی ھیچ وظیفھ مشترکی میان من و او وجود نداشتھ و از من کدام سابقھ و شناختی ((

جانبی ھم تمام حیات میوندوال در آمریکا گذشتھ و برعکس تمام حیات من در دفاع از میھن در 

کارمل ھستم و کارمل اورا در پارلمان نسبت سابقھ تاریک و   افغانستان بوده ام، ازینکھ من پدر ببرک

  )).رده، لذا یگانھ علتش ھمین است و بسناھنجارش انتقاد ک

  

*    *    *  
کارمل بعد از انتخاباتش را بیاد میآوریم کھ در خور اھمیت  در این ارتباط یکی از خاطرات ببرک

  :بوده و اینک متذکر می شوم

شورای ملی موفق گردید، چند روز بعد آن در جلسات  ١٢ھنگامیکھ ببرک کارمل در انتخابات دوره 

  :ورا اولین انتقادش باالی تشکیالت والیت پکتیا بود زیرا گفت کھمنظم ش

در پکتیا حکومت عسکری جریان دارد، پدرم در پکتیا بھ حیث والی و قوماندان قول اردوی "

ً ھنگامیکھ بھ خاطر ھدایت و اوامر دربارۀ والیت پکتیا نزد شاه بھ کابل مراجعھ کردم ". آنجاست حقیقتا

  :برایم گفت کھ

چون در ابتداء . ببرک باالی خودت نیز در مجلس شورای ملی انتقاد و اعتراض شدید نموده است((

برایتان وعده کرده بودم کھ نسبت صداقت و اھلیت شما ھیچوقت از پکتیا تبدیل نخواھید شد اما چھ کنم 
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و  تقاد نمودهکھ اوضاع شکل دیگری را احتواء نموده، ببرک کارمل باالی دولت و دستگاه حاکم آن ان

ھمھ یی مارا ازین وضع ناامید ساختھ ازینکھ او زیادتر در امور پکتیا و حکام آنجا انتقاد دارد نمیدانم 

مقصدش چیست؟ اگر وزارت میخواھد امر میدھم تا بھ وزارت گماشتھ شود، و بھ مجرد کسب 

ً اورا بھ حیث صدراعظم تعیین مینمایم زیرا اگر اوالد  توست، اوالد من نیز است و اطمینان دولت فورا

  .))ازین چھ بھتر کھ شخصی برای وطن بھتر کار کند و ما از تمام امور کشور مطمئن و راحت باشیم

  

*    *     *  
ً خبر شدم نیز برایتان بازگو نمایم   :در خور تحریر و ستایش میدانم تا مطلب زیر را کھ بعدا

از آن کھ از نگاه توان اقتصادی بعضی اوقات بھ ببرک کارمل در ھنگام مبارزات پارلمانی و قبل 

کمک نیاز داشت و از اینکھ من مصروف امور در والیات کشور بودم و از جانبی ھم عواید و درآمد 

وظیفھ وی، یعنی معاشم بھ بسیار مشکل کفایت خود و فامیلم را میکرد و ببرک کارمل ھم بعد از 

  .زنده گی جدا و مستقل داشت ازدواج و مبارزات رسمی خود از فامیل پدری

مادر ببرک کارمل کھ یک عمر زحمات، مشقات و تکالیف ) مشھور بھ بی بی حاجی(بی بی زھرا 

ببرک کارمل و سایر پسرانم را با قبول ھمھ یی مشکالت اقتصادی، محیطی و فامیلی بر دوش داشت 

چنانچھ در غیاب و یا در  باز ھم برای ببرک کارمل از ھیچگونھ کمک و جان نثاری دریغ نفرمود،

حضورداشتم جھت بازدید و مالقات ھای حزبی وی با بعضی اشخاص و کادرھای حزبی کھ 

کارمل بھ آنھا ھدایت میداد، در منزلم زمینھ سازی میکرد و در ھنگام انتخابات و مبارزه   ببرک

ورین و پارلمانی ببرک کارمل نیز در قسمت پول، مالقات سران و اشخاص صاحب رسوخ و من

دعوت آنھا و تھیھ غذای صبح، چاشت و عصر آنھا از ھیچگونھ مساعی تا اندازۀ قدرت و تالش دریغ 

چنانچھ بار اول بعد از پیروزی کارمل در انتخابات و مراحل بعدی خودش بھ کرات  نھ ورزیده است

  .و تکرار از آن یادآوری و ابراز ممنونیت نوده است

یی بقیھ اعضای فامیل در مبارزات با ببرک کارمل باید از مبارزه و در ارتباط ھمکاری و حس ھمنوا

تالش برادران و خواھران وی یادآور شویم و تاریخ حزب دموکراتیک خلق افغانستان و شخص 

  :کارمل نیز شاھد سھم آنان درین راه بوده و است چنانچھ  ببرک

اجرای وظیفھ مینمودم و در آن  ھنگامیکھ بھ حیث قوماندان قول اردو و والی والیت پکتیای وقت

زمان ھاشم میوندوال سمت صدراعظمی کشور را بھ دوش داشت، ستار شالیزی بھ حیث معاون 

روزی از روزھا . صدارت و وزیر داخلھ و داکتر طبیبی بھ حیث وزیر عدلیھ ایفای وظیفھ مینمود

قھ داریھا و قوماندانان امنیھ  ارنوال ھای والیات و عالھنگامیکھ بھ خاطر تفریق و تعمیم وظایف بین 
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مربوط وزارت داخلھ آن زمان میان وزارت ھای داخلھ و عدلیھ پرابلم جدی رخ داد و پرابلم موجده را 

جھت حل این  شخص صدراعظم، وزیر داخلھ، وزیر عدلیھ و مربوطین شان نیز حل نتوانستند، آنگاه

بھ کابل ) كھ خودم محمد حسین ھاشمی نیز در آن جملھ بودم(والي اؤ والیات مختلفھ ) ٢٨(پرابلم حاد 

عظمی دعوت گردیدند کھ روز بعد جلسھ عظیمی بدین مناسبت در صدارت اعظمی وقت  در صدارت

  .دایر شد

نھا در امور، ھیچ کدام پالن با وجود این تکلیف بزرگ کھ ناشی از کبر و غرور زیاد و عدم آگاھی آ

ً مسایل بھ صورت مجھول در مجلس  و اجندایی جھت تنظیم امور جلسھ در آن روز وجود نداشت بنا

والی ھیچ اطالعی بھ صورت شفاھی، تیلیفونی تحریری از آن  ٢٨مطرح گردید در حالیکھ ھر 

  .جریانات نداشتند

  :اصل مطلب اینست کھ

ً نسبت ب ھ رتبھ عسکری و سابقھ داری و احترام دوستان نظر بھ من در اتاق در روزھای جلسات اکثرا

ً سایر والی ھا، وزیر داخلھ و وزیر عدلیھ تشریف  مجلس از ھمھ پیشتر و جلوتر وارد میشدم و متعاقبا

میآوردند مھمتر از ھمھ اینکھ در روز افتتاح جلسھ متذکره ھنگامیکھ ھمھ بھ داخل اتاق میوندوال 

من و سایرین ندانستیم کھ . یم، میوندوال خودرا بھ تیلیفون مصروف ساختھ بودصدراعظم داخل شد

ً چند لحظھ یی در دھلیز معطل شدیم و چند لحظھ بعد واضح  وی با کی و در کجا صحبت مینماید بناء

محمود بریالی پسر دوم " :شد کھ میوندوال با صدای جدی و آمرانھ در تیلیفون بھ جانب مقابل میگفت

ً حبس نمایید و ) محمد حسین ھاشمی(تیا والی پک و پسر رسول خان رئیس ضبط احواالت را فورا

ھمچنان از آنھا تحقیق جدی بھ عمل آورده و بھ ھیچکس اجازه مالقات را با آنھا ندھید، این امر اکید 

  ."است و بس

اده بودیم قناعت بعد از آنکھ تیلیفون میوندوال ختم گردید برای من و سایر اشخاصیکھ در دھلیز ایست

ً خودرا مصروف تیلیفون ساخت بھر حال، در آن لحظھ اولین شخصیکھ با . حاصل گردید کھ او قصدا

ً با دیگرا  میوندوال مقابل گردید من بودم، لذا او با ترش رویی و حال گرفتھ با من دست داده و متعاقبا

ھ مجلس میوندوال پرزه خط احوالپرسی نمود کھ بعد از چند لحظھ نشستن ما در آنجا جھت ادام

  :کوچکی را نوشتھ و برایم داد و در آن تحریر یافتھ بود کھ

  ))واالشان جاللتمآب شما یک مراتبھ نزد شاه تشریف ببرید((

  :من بھ شدت و جدیت تمام گفتم

  "بدون آن نیز من نزد شاه میرفتم"

  .از این گفتۀ من رنگ و وضعیتش زرد و خراب شد و دیگر چیزی نگفت
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ھکذا جلسھ ذھنی گرانھ و درھم و برھمی کھ سھ روز دوام کرد و درین مدت تمام مھمانان در ھوتل 

ً  ٢٧خیبر مھمان نوازی میشدند بھ استثنای من کھ از جملھ افسران اردو بودم متباقی  والی کھ تماما

عقولی دارای تحصیالت عالی دوکتورا و ماستری از داخل و خارج مملکت بودند ھیچ یک نظر بھ م

ً از روی وجدان تذکر باید داد کھ   :جھت حل و فصل جلسھ پر جنجال مذکور ارایھ نتوانستند اما  حقیقتا

یگانھ کسیکھ بعد از آن ھمھ جار و جنجال برخاستھ و روی مشکالت موجوده آن جلسھ روشنی انداختھ 

تاسی از پیشنھادات او  بود و بھ) ابوی(و راھھای حل آنرا پیشنھاد معقول نمود، دوکتور خلیل احمد 

ً صدراعظم، وزیر داخلھ و وزیر عدلیھ تصمیم گرفتند تا تحت  بود کھ تمام اھل مجلس مخصوصا

و ) ابوی(ریاست اینجانب محمد حسین کھ در آن وقت تورنجنرال بودم و معاونیت دوکتور خلیل احمد 

چند نفر دیگر در ھوتل  اعضای دیگر چون محمود حبیبی و دکتور میر نجم الدین انصاری و اشتراک

خیبر جلسھ تشکیل و راه حل حقیقی این منازعھ را دریابند و قانونی جھت تفریق وظایف و رفع 

  .مشکالت آینده تصویب بدارند

خالصھ در جلسھ بعدی کھ نقش برجستھ را دوکتور خلیل احمد ابوی والی آن وقت داشت وظایف 

ظایف  ارنوالی در تمام جھان بر سھ کتگوری  ارنوالی ھا را منطقی مطرح نموده و گفت کھ و

کشف، تعقیب و تحقیق می باشد کھ در نھایت بعد از سھ روز بھ ھمھ یی آن مشکالت خاتمھ بخشیده و 

تعلیمات اساس نیز ترتیب و جھت امضای شخص میوندوال تقدیم شد کھ میوندوال ناشی ازین موفقیت 

تاثیر بزرگ خود را در میان ) ابوی(خصیت فوق العاده و ش. خود و آنھا دعوتی را برایشان ترتیب داد

  .شاملین جلسھ بجا گذاشت و در نتیجھ بھ جلسات پایان داده شد

فردای آن کھ نزد ظاھرشاه رفتم، شخص ظاھرشاه نیز در ابتداء عین حادثۀ تیلیفون شخص میوندوال 

ً خودرا بھ موضوعات والیت پکتیا مصرو ف ساختم اما ندانستم کھ را برایم تکرار کرد و من قصدا

چرا پسر دوم من نیز زندانی شد ولی حدس میزنم کھ ناشی از مبارزاتش در جھت حزب دموکراتیک 

خلق افغانستان و مخالفت آنھا علیھ حزب منفور مساوات مربوط میوندوال بود کھ محمود بریالی در 

  .حین اقتدار صدارت ھاشم میوندوال مدت سھ روز زندانی شد

وزی کھ در ریاست مالی و بودجھ وزارت دفاع منحیث رئیس ایفای وظیفھ مینمودم و ھمچنان ر

ھمزمان با آن ببرک کارمل در یکی از اجالس پارلمان جھت احقاق حقوق موکلین خود با بانگ رسا 

از مظالم دولت و زد و بند ھای ناسالم آنان پرده برداشتھ و یکایک عناصر دولت پرست و شکم 

  .د و افشاء میساختپرست را انتقا

خوشدل خان تورنجنرال آمر مسلخ وقت کھ خودرا از خوگیانی و منسوب بھ خاندان محمد زایی 

  :میدانست برایم بصورت باصقین تیلیفون کرده و گفت
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این بچۀ تو چھ میکنھ، چھ مقصد داره، تو اضافھ تر دیگھ چھ شوی، چھ میخواھھ ھمیشھ بر ضد ((

ات و انتقادات شدید مینماید، قدرت دولت و شاه برایش بازیچھ معلوم پادشاه و دولت موجوده تعرض

نزد ما مسئوول ھستی و ! و جنرال بھ وی چیزی نمی گویی میشود؟ تو چرا منحیث یک پدر مسئوول

  )).مارشال صاحب ھم از شما شکایت زیاد میکند و تورا نیز این طور بی درد و صدمھ نمی گذارد

ر شد و بعد از آن چون ھمان خوشدل جگرن برایم در دورۀ تعلیمگاه خالصھ گذاشتم تا صحبتش آخ

پیاده، ھنگامیکھ خودم منحیث معاون تعلیمگاه ایفای وظیفھ مینمودم، وی منحیث طلبھ تحت تدریس و 

امر من قرار داشت و اورا بصورت واضح و روشن می شناختم میدانستم کھ بھ جاسوسی ھای ناحق 

) حتی خان محمد خان وزیر دفاع و لوی درستیز فاروق خان(و جنراالن  عادت داشتھ و سایر افسران

ً از خود می ترساند، لذا در تیلیفون بھ صورت شدید و جدی برایش گفتم، تو ھیچ حق نداری  را شدیدا

  .را رد می کنم لذا تمام سخن ھایت! کھ برایم تیلیفون کنی

  :در اخیر برایش گفتم

میدادم کھ تو کیستی و من کیستم زیرا این موضوعات وظیفۀ تو اگر نزدیک می بودی برایت نشان 

نبوده، تو یک انسان فرومایھ و نامطلوب ھستی، شاه ولی خان اگر قدرت دارد پسر کالن و دیوانھ 

را اداره و براهء راست دعوت کند خالصھ این موضوعات کار ) داماد شاه محمود خان(مشرب خود 

  .ابق قانون موضوعھ دولتی حق ھر گونھ انتقاد را دارددولت است زیرا وکیل پارلمان مط

  .خالصھ بھمان شکل با قھر زیاد و بھ قسم اعتراض تیلیفون را بشدت بجایش گذاشتم

  

*     *     *  

  

داریم در مورد دوکتورس اناھیتا راتبزاد مؤسس سازمان دموکراتیک زنان، مادر  باالخره صحبتی

مدافع سرسخت  ، ناجی وھمسنگرغمخوار حزب دموکراتیک خلق افغانستان در آخرین تحلیل منحیث 

  ؛ببرک کارمل در دوران مبارزات پارلمانی اش پسرم حیات

شریف طرزی افغانستان بوده، پدرش کھ از خاندان مشھور و ) راتب زاد(دوکتورس اناھیتا 

راتب قھرمان است، وی ھنگامیکھ اناھیتا خوردسال بود در اثر فداکاری و قھرمانی اش از  احمد

طرف حکام مرتجع وقت بھ شھادت رسید و بدانحال اناھیتا از خوردسالی با رنج و مشقت مادی و 

مادرش و جوانمردی مامایش  معنوی روزگار بزرگ شده، بعد از شھادت پدر بھ واسطھ فداکاری

خلیفھ محمد رسول بوت دوز بود کھ اناھیتا راتبزاد از ھنگام تولدش در ده باالی گلدره ولسوالی 

بھ دقت فراوان و مواظبت نیکو پرورش یافتھ، تحصیل نمود  ١٢شکردره و شھر کابل تا ھنگام صنف 
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ً پدر شھیدش  زیرا نسبت مخالفت شدید حکومت وقت با خاندان طرزی. و بزرگ شد و مخصوصا

دولت آرزو نداشت تا این خاندان رشد اجتماعی، کسب مفکوره مترقی و دانش بھتر ) راتب احمد(

با آنھم ھنگامیکھ اناھیتا راتبزاد خوردسال بود و ببرک کارمل نیز خورد سن تر از وی بود، . نمایند

ھ او شوھر نمود با ببرک کارمل در آموختن دروس و مذاکرات علمی با ھم سھم میگرفتند و بعد ھا ک

  .منحیث برادر مھربان در فراء گیری دانش نوین سھم داشت

ً با ھمکاری ببرک کارمل منحیث یک برادر و خواھر  بدین منظور آھستھ، آھستھ اناھیتا متحدا

تحصیالت بکلوریا انستیتوت  اکمال شرافتمند مشکالت و اجبار روزگار را پشت سر گذاشتھ در پھلوی

با اندیشھ مترقی و نوینی سوسیالیزم علمی نیز  .گ و پوھن ی طب کابل را نیز بھ پایان رسانیدنرسن

  .مجھز گردیده و منحیث یک شیرزن قھرمان و انقالبی میھن در جامعھ افغانی قدم گذاشت

ً نیز بھ اساسات اصولی تیوری انقالبیبعد از ان،   - لنینیزم -مارکسیزم -ازینکھ ببرک کارمل قبال

ایی حاصل کرده بود، و در آن لحظات حساس تاریخ کشور پختھ گی کامل سیاسی خودرا نیز آشن

حاصل و عالوه بر اناھیتا یاران و فداکاران دیگری را کھ بتوانند با وی مبارزه ضدارتجاعی و 

  :سرمایھ داری را در کشور بھ پیش ببرند، با خود داشت لذا

ً انقالبی اش ضمن کنگرۀ مخفی حزب ببرک کارمل و سایر ر ١٣۴٣جدی سال  ١١در  فقای واقعا

را بنیاد گذاشتند و ) حزب دموکراتیک خلق افغانستان(طراز نوین پرولتری و زحمتکشان افغانستان 

بعد از آن توسط ارگان ھای نشراتی خلق و پرچم . اساسات نوین و رھایی بخش آنرا تصویب نمودند

دم افغانستان داده و ھمان بود کھ خط فاصل سرخ میان مربوط حزب، نوید این بنیاد گذاری را بھ مر

نیروھای ارتجاعی و نیروھای انقالبی و اصیل کشور کشیده شده و بتاسی از تاکتیک ھای مختلف 

مبارزه و عمق و توسعھ بخشیدن اھداف حزب و راه یابی آن در میان توده ھای مردم دست بھ مبارزه 

ه پارلمانی بود کھ برای اولین مرتبھ در کشورما توسط گردان جدی زدند و یکی ازین تاکتیک ھا مبارز

  .بھ منصۀ عمل گذارده شد. ا.خ.د.صدیق ح

بھ این قسم بعد از آن ببرک کارمل دیگر در مبارزات پارلمانی تنھا نبود زیرا اناھیتا راتبزاد نیز در 

ً با وی در دفاع از آرمان ھای حزب دموکراتیک خلق افغانستان ب ھ نماینده گی از توده شورا متحدا

  :ھای کشور قرار داشت چنانچھ

سازمان دموکراتیک زنان در کشور پایھ . ا.خ.د.با ابتکار ح سال قبل ٢١بعد از تأسیس حزب در 

گذاری گردیده و اناھیتا راتبزاد منحیث اولین رھبر این سازمان از ھمان آوان تا امروز نقش و اصالت 

ن را در کشور داشتھ و دارد کھ ناشی از ھمین عوامل با سھم فعال رھبری، تنظیم و مدافعھ حقوق زنا

و برجستۀ زنان کشور در رژیم منحصر بھ فرد ظاھرشاه، اناھیتا راتبزاد بھ حیث وکیل یکی از 
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نواحی شھر کابل بھ نماینده گی از موکلین خود در شورای ملی پا گذاشت و در آنزمان بود کھ 

  .ناجی ببرک کارمل آشکار ساختفداکاری خودرا منحیث خواھر و 

مانند (اکنون ببینیم کھ اناھیتا راتبزاد در پھلوی خدمات ارزنده اجتماعی، سیاسی و تربیھ اوالدش 

ً معاون سازمان دموکراتیک زنان افغانستان و دو پسرش چھ فداکاریھای دیگر را ) زرغونھ بریالی فعال

ً بخاطر نجات مردم و نجات داعی صلح و سوسیالیزم و  منطقھ نو بھ پا خاستۀ آن در کشور، مخصوصا

  .در پارلمان وقت انجام داده است

روزی در یکی از مجالس پارلمانی شورای ملی وقت، ضمن بررسی سایر وکالء ببرک کارمل نیز 

اوضاع اجتماعی و اجراات نادرست و طرز ادارۀ منحط و فرتوت رژیم شاه را با بانگ رسا مورد 

نفر از وکالی طرفدار شاه، کھ ھمھ ماھیت  ۴٠ -٣٠کھ ناشی از آن حقایق تلخ  انتقاد شدید قرار دا

ارتجاعی، خاین بھ وطن و افکار ضد ترقی و پالن ھای خاینانھ ضد مردمی داشتند بصورت 

خویش قرار داده  ناجوانمردانھ و باصقین باالی ببرک کارمل حملھ نمودند و او را مورد لت و کوب

با لت و کوب از بین ببرند مگر در حین لت و کوب اناھیتا راتبزاد این شیرزن  پالن داشتند تا او را

قھرمان ھمچو حماسھ آفرینی ھای ژاندارک فرانسوی، مانند سپر آھنین و فوالدین خودرا باالی 

کارمل انداختھ و زیر ضربات مرگ بار قرار گرفت و بدان شکل با قبول ھمھ شکنجھ ھا،   ببرک

کارمل   طوریکھ چند لحظھ بعد ازین حادثھ، ببرک. طر حتمی مرگ نجات بخشیدببرک کارمل را از خ

و اناھیتا راتبزاد بھ سرعت توسط گروپی از سرسپردگان حزب بھ شفاخانھ ابن سینا انتقال یافتند و در 

  .آنجا توسط مطمئن ترین رفقای حزبی شفاخانھ مذکور تحت معالجھ و تداوی قرار گرفتند

چھرۀ کثیف ) فراکسیون پارلمانی حزب(مل توسط ببرک کارمل و اناھیتا راتبزاد بعد از صحت یابی کا

و ناجوانمردانھ ھمان عناصر فروختھ شده، شاه پرست و آدمکش از تریبیون شورای وقت بھ مردم و 

ً افشاء گردید   :و در پایان این فصل قابل تذکر است کھ. میھن پرستان صدیق کشور واضحا

مبارزه و تالش ھای مثمر ببرک کارمل و رفقای دیگری در وجود حزب باالخره بھ اثر کار، 

دموکراتیک خلق افغانستان بود کھ آنھا بعد از یک عالم تأثر نا امیدیھا، جبر و زندان، شکنجھ و 

حاکمیت واقعی زحمتکشان را بھ دست  ١٣۵٨ششم جدی تبعیدھا، موفق شدند تا در رستاخیز قیام 

ن متمادی حاکمیت واقعی زحمتکشان را در افغانستان بالکشیده، مستقر اداره گیرند و بعد از قرو

  .سازند

*    *     *  

  فضلی. ق . تایپ کامپیوتری از ع 
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