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 ندامت  سینپوا سرافگندی و
 ببرک کارمل!

 

 

 اکبر؛هللا نام  روز ه معروفی ب روز – هموطنان ارجمند! امروز که مصادف است با روز عروج همشریان کابل

ر ضد بتکبیر گویان به پا خواسته که مرد و زن کبیر و صغیر کابل  روزی

ش که تا ببرک کارمل غالم زاده  روس و دار و دسته و حامیان روسی ا

ر ه و بازارا سپر کرده و در کوچ با دست خالی سینه ها -بودند دندان مسلح 

دام لرزه بر انت ندای تکبیر را چنان بلند کردند که او بر بام خانه ها و عمار

  انداختند.پرستان عساکر بی خدای روس و روس  

گاری که نه قابل قبول روس و آن روزشرم آور ببرک کارمل را که در واپسین ایام نگبت بارش  اینک این خاطره  

رومایه فو با یاد آوری این روز مبارک ملی و منحیث درس عبرتی به هم مانندان بی غیرت  ه و نه شایسته  افغانیت بود

خورند  نام افغانیت میه یا ب لیننیزم را به سینه کوبیده نان از افغانستان و -اش که هنوزهم سنگ پوسیده  مارکسیزم 

افغان جرمن آنالین به نشر سایت  در 221۲قبالً در سال را که مطلب کنند و این  نشینان میولی تَو تَو به کریملن 

 سانم.ر حال به توجه شما می – رسانیده بودند

 با ببرک کارمل آخرين ديدار خاطراتی از

 ايرانی/ عتيق هللا مولوی زاده مصطفی دانشنويسنده  
 

در شهر کوچک حیرتان  .ه خاطر دارمخوبی به برمی گردد که آن را ب1۹۹۱ببرک کارمل به سال  آخرین دیدارم با

 حکومت می کردند و کشور افغانستان مجاهدین دردیدار او رفته بودم. اکنون سه سال بود که ه در شمال افغانستان ب

 . فراموشی فرو رفته بوده ب بودند. کشور در تب و تاب بود اما کارمل تبدیل کرده ویرانه ای را به

برابرم  درای و درهم شکسته  فرسوده مرد   پیر . را نشناختم ابتدا او قرار گرفتم قبلیوقتی در برابر رئیس جمهور 

با او کاخ ارگ  های پیش بیش از ده بار در سال در زندگی او چنگ انداخته بود. بر سرطان بیماری ظاهر شد که

های مهم بلوک شرق، اعتبار زیادی داشت. در آن  عنوان یکی از مهرهه او در جنگ سرد ب بودم. ه شدصحبت هم

  .زد شور و هیجان و اعتماد به نفس بی پایان از اهداف و نقشه های خود حرف می دیدارها با

آغوشم می گیرد. فکر  در مثل یار گمشده و شود می گرفته اش باز چهره   ودیدار من شگفت زده  کارمل ازمرتبه این 

گر دی. ترکش کرده بودندهمه  سراغش رفته بودم.ه ب در آن روزهای تیره و تار که نگاری بودم وزنامهرتنها  می کنم

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Jamili_J/j_jamili_wapasin_nedamat_b_karmal.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Jamili_J/j_jamili_wapasin_nedamat_b_karmal.pdf


  

 

 

 2از 2

نرالی که روزگاری احاطه اش کرده بودند. جو  قومانداناز صدها و نه  بودی روس خبر مخصوص دوکتوران نه از

 .شده بود افتاده تبعیددور  و خواری به این شهر و با خفت او همه چیزش را از دست داده

حتی از دادن ویزای  او مطرود شده، اتحاد جماهیر شوروی تا آنجا که توانست از او بهره برداری کرد، اما امروز که

 .خانواده اش به روسیه سفر کند دیدار ندارد برای معالجه و اجازه کند. او داری می خودبرایش  شوروی سفر به

در برابر کارمل سر  دیدم. او در ظاهر می او را کنار مشاور شوروی سر "پلیچکا ویکتور پتروویچ" 1۹۹1 تا سال

دوران  .کرد یم طریق او بر سراسر کشور افغانستان حکومت ند، و از را بر او فرمان می کرد، اما به واقع خم می

 آغاز گشته بود: یافت که پایان داری کارمل به همان نحوی زمام

سیاسی  تأدو عضو هیبه همراه  "ویکتور پلیچکا" 1۹۹1 سالط اواس شوروی. روزی در مستقیم  دخالت با اراده و

می  رملکند. کا ءکه استعفای خود را امضا او خواستند مل رفتند و ازربه نزد کا خلق افغانستان" موکراتیکی"حزب د

به اشاره   1۹۸۹دچار می شود که در سال  یرئیس جمهور قبل حفیظ هللا امین، به سرنوشت اگر مقاومت کند دانست که

ارمل به دیدار کبرای مصاحبه  کابل دولت نجیب هللا در سقوط سال قبل از یاد دارم که حدود یکه ب .ها کشته شد روس

کارمل  سقوطش بود. پیش از مرحله   در آخرین . شورویاز تبعید در مسکو به افغانستان برگشته بود بودم. او تازه رفته

 آن مرید وفادار برای اربابان سابق نبود.  دیگر

  از استقالل دفاع کرد. از نیاز به آزادی و از ضرورت به شدت انتقاد می ها های "شیطانی" روس اینک از سیاست او

 در سرنگونیکه ، شده بودند جمع افغانستان گرد او دویرتبه ار افسران عالی برخی از آن .گفت سخن می میهنش

 .نقش داشتند 1۹۹1 در سالنجیب هللا ش، با دولت
 

زنده  دیگراسی نظر سی اما از بود، برده دست مجاهدین جان سالم بدر کارمل از؛ 1۹۹۱ ساله بگردیم به حیرتان  بر

قط او ف اهمیت سیاسی نداشت. حیرتان در برابرم نشسته بود، هیچ نقش وشهرک  که در هه ایمرد درهم شکستنبود 

آلود، از تنها حاصل  درد موقع خداحافظی با لحنی خسته و بود که مقدر بود دیر یا زود فراموش شود تلخ یک خاطره  

    یاد کرد:چنین عمر خود 

ستقالل ا به آزادی و اتکای نيروی خارجی به نمی تواند کشوری هيچ گرفتم اين بود که ندگیدر ز بزرگترين درسی که

مردم احترام گذاشت و از استقالل کشور دفاع کرد. هر ملتی بايد روی پای خود  و پيشرفت دست يابد. بايد به اراده  

 . بايستد

 حاال در ش خورده وا پیشانی خائن" بر مزدور وهر "م  و  آیا این درس برای کسی که از صحنه سیاسی رانده شده

  داشته باشد؟ ای ده ئتوانست فا می گرفته بود، آستانه مرگ قرار
  

 بگیرد و به مسکو برود. سال بعد همانجا در ه  شوروی راانجام کارمل موفق شد ویز پس از سقوط اتحاد شوروی سر

طالبان در سال  سپردند. اما هنگامی که حیرتان به خاکشهرک  ردند و در همانآوگذشت. جسد او را به افغانستان 

جسد  بقایای را منفجر کردند. مجاهدین او رفتند و آن بتونی مقبره سراغ ه تصرف کردند، ب حیرتان راشهرک 1۹۹۹

ختی که بمدار نگون  بدین ترتیب سیاست تند. به ذباله دان ریخته بیرون کشیدند و به تماشا گذاش از زیر خاک او را

هم آرام  شده بود در دل گور و خود باعث ویرانی میهن خود کرد  میهنش صحبت می سعادت همیشه از آبادی و

  1۹۹۲حوت  سومعبدالجلیل جمیلی    .نیافت

 ختم


