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  قسمت دوم و آخر

  

ن آیا آمگر  ؟نچھ جالب است این است کھ این ھمھ سر و صدا ھای کور خوانده برای چھ استآ

 گاه ھستند وآھمھ  افغانستان پخش نشده کھ شده است و جمھوری ونیرفیق عظیمی از تلویز ءاعالمیھ

را  و حوادث آنزمان بقیھ ھمھ قضایای دیگر وجود دارد و رادیو تلویزیون افغانستان نیز رشیفآن در آ

کدام  و بھ چشم خود دیده اندما و بھ خصوص افسران و سربازان گارنیزیون کابل ھمھ رفقا و مردم 

بعد از  بھ اصطالح حاال و صرف باشد نبوده کھ ھیچ کس از آن خبر نداشتھ کشف بزرگ تاریخی

 .افشاء گردیداز آرشیف تلویزیون فرانسھ  وسط فلم ھایت (!)سپری شدن سالھای طوالنی آن راز

احترام بھ مرحوم بریالی در زمان مھاجرت اش بھ خاطر کدام مقام بود و یا بھ خاطر داشتن قرابت با 

ن ھمھ بخاطر این بود کھ آ ؟و نھ رفیق کارمل حیات داشتند دزنده یاد رفیق کارمل کھ نھ مقامی داشتن

با فیصلھ جمعی مجبور بھ ترک وطن  وی را فقای خود بود تا خود رفقاھ در کنار رظخرین لحآتا 

کشور را ترک نگفت در حالیکھ رفیق نجیب ما خالف ھمھ نورم ھای سیاسی اخالقی افغانی  دنکردن

میگویم  اکیداً  ،گاھانھآو  اندحزب دولت و مردم را بھ خاطر شخص خود و تیم فاسد خود از ھم پاش

یکھ در پشت بیانات و فلم ھای ویدویی ئنھاآ" گذاشت ایی آی و سی آی اس آھمھ را بھ نفع  ،اگاھانھ

ھمھ با عدم صداقت برای  نآبدانند کھ  باید پیش میکنند "روبا قبالھء" ھ اندرفیق نجیب ما سنگر گرفت

د کھ حزب ینده خود میگفتند چون تمام پالن شان قبال تنظیم شده بوآت تاریخی و جای پای برای ئبرا

کشور و مردم را بھ این حالت میرسانند بھ درستی درک کرده بودند کھ دولت داری و رھبری کاری 

ور نھ کدام عقل سلیم قبول میکند کھ رھبر یک کشور چنان ساختار  نبود کھ در توان شان بوده باشد

ی اس آ ءچاپ شده تصاویرن آبازی  فتابی است وآدولتی و سیاسی کشور را نابود کند دیگر این ھمھ 

چنان نیست با میلونھا دالری کھ  ند اگرنھمھ رفقا حزب و مردم میدا ی در قصھ خوانی پشاور راآ

حزبی را در داخل و یا  ۵٠٠ی کھ در اختیارشان قرار میدھد آی اس آفامیل رفیق نجیب ما تیم اش و 

سکھ میزنند شھامت اینرا دارند کھ بھ نام رفیق نجیب ما  نھایآیا آخارج از کشور جمع کرده میتوانند 

فقط انسانھای کھ از شعور  .معرفی کنند کھ چھ شخصیت ھای ھستند خود تا خود را با بیوگرافی مکمل

الخره مزد او خرد انسانی برای دیدن حق و واقعیت فارغ ھستند و در مرض قوم زبان گرفتار و ب

خواھند واقعیت را مسخ کنند با عقل کل ن چشم پوشی نموده میآبگیر دشمنان مردم و کشور ھستند از 

ل فروپاشی حزب دولت ویرانی و بھ خون نشستاندن مردم فقط وخود در نزد حزب مردم و تاریخ مسو



و فرار ناجوانمردانھ شان در نیمھ شب لکھ ننگ برای حزب  میباشدشان  . . . رفیق نجیب ما با تیم

ن بھ تظاھرعوام و خود آھیچ گیرد و تنھا از را بھ  آموزگارکسی کھ پند . فامیل اش است ومردم 

کھ تیشھ بھ ریشھ ینھایآ: "فریبی استفاده کند عاقبت چنان است یکتعداد گفتھ ھای زنده یاد رفیق کارمل

بلکھ بھ زنده گی و شخصیت  ،نفرین ھزاران انسان این وطن را نصیب میگردند حزب میزنند نھ تنھا

بھ رفیق نجیب ما گفتھ بود با سوی تعبیر استفاده میکنند مثلیکھ  را کھ "خود برای ھمیشھ خاتمھ میدھند

نوقت فالبین ھای اطراف رفیق نجیب ما بھ ریاست توخی صاحب این پیام رفیق کارمل را برای آدر 

نیستند چرا در . . .  خرین کالم این است کھ اگراینھاآ .رفیق نجیب ما اخطار تھدید تعبیر کرده بودند

پیش از وکیل ھمان الیق نبود کھ با کلمات زشت  سلیمان الیق چیزی نمیگویند مگرقای آرابطھ بھ 

مراجعھ شود بھ  ،یا رھبری بھ دست الیق نبودآمگر  ،بھ ادرس رفیق نجیب ما گفت. . .  فراری و

برای از ھم  چون ایشان عمالً  ،اجازه نمیدھد . . . ی وآی اس آکھ  بخاطری چرا؟ ،اسناد بین المللی

و اگر شما بھ رسم قبیلھ  . . . خرین تالشھای فرزندان حزب در داخل کشور وظیفھ گرفتھ اندآپاشی 

 شیر، منوکی منگل، قای اسحق توخیآخود شما است  ءدنبال قاتل رفیق نجیب ما ھستید قاتل در خانھ

ا اکنون نھایکھ تآ از فامیل رفیق نجیب ما پرسان کنید . . ." گلخان اکبری و، طارق کوھستانی، دربھا

و خود را بی جھت زیر نام  ی قرار دارند و در پشت پرده ھا فعالیت میکنندآی اس آدر خدمت 

ن بھ شما ئو من مطم .دنملل متحد بازی ندھید ھمھ بھ ریش شما میخند. . .  ملی و پالن ءمصالحھ

بوده  قابل درک و فھم از قبلمیگویم کھ این دسایس شما برای ھمھ رفقا بخصوص در داخل کشور 

نیرومند در  ءرفقای حزبی با تمام نیروھای مترقی صلح دوست در تالش این ھستند تا با ایجاد جبھھ

. نھایکھ از برکت و دستور آبرای  و راه صلح و خدمت بھ مردم و وطن بھ شکل متحدانھ خدمت نمایند

جوان  و رفقایدرس ارگانھای نشراتی آبھ  "نجرابی"مانند نجیب روشن  ا نام مستعارھبا دھ. . 

نچھ درباب آقیر ادامھ بدھند مجبور خواھم شد تا ھمھ حما بھ توھین و ت پُرتالش و تاریخ ساز حزب

در اخیر نوشتھ ام را بھ  .تقدیم نمایم ،کھ حتی بھ حریم خانواده گی شان بر میخورد ،شان وجود دارد

ن پختگی رسیده آزمان بھ : "مگفتار بزرگ مرد مبارز تاریخ کشور زنده یاد رفیق کارمل خاتمھ میدھ

نیروھای لیبرال و دموکرات باید  .انتقام گیری تشنگی بھ قدرت و اختالفات بھ گور سپرده شوند تا

 ."متحد شوند و بھ کشور صلح اورند
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