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   2022نوامبر   15سه شنبه         وارسته                                 احمدی محمد یونس        

 ارسالی: جمیل رشیدی         

 تاریخ  ۀالم روسها و وطنفروش ترین چهرببرک کارمل غ

معتاد و   یبه عنوان یابو  در نوشته های جنراالن روسی از ببرک کارمل) 

 .(بي نظیر یاد شده است یو یاوه سرا  لجام گسیخته

  اما از اصل و نسب   ،كابل میباشد   یقریه آب كمر  1308گفته میشود ببرك كارمل متولد سال  طوریكه  

  .االصل گفته اند   یهم او را كشمیر   ۀاو را كاكر و عد   ۀچون عد   ،دست نیست   در  یاو معلومات درست

  ( .  321) اردو و سیاست ، صفحه با مخالفت پدر و فامیل روبرو شد   ی بخاطر عقاید كمونست ی ببرك از آغاز جوان

كتاب " تاریخ مسخ نمیشود"   46در صفحه  ی، داكتر شیرشاه یوسفز در مورد اخالق و عادات ببرك

پیرو    یآغاز جوان ، او در سربند و بار بود   یشخص عیاش و ب   ین مینویسد: " كارمل در جوانچنی 

از طرف    ی كفر  ۀو انتخاب اندیش  ی اخالق  ی ها  ی بار و  بند    ی كمونزم شد و به نسبت ب   ی الحاد ۀ  اندیش

بند و بار    ی لجوج ، لچك و ب  حسین خان پدرش عاق شد". حسین خان پدر ببرك از او بعنوان شخص 

 ."  نموده است  یاد 

از دوستانش روابط عاشقانه داشت كه در    ی، با اناهیتا راتب زاد همسر یكوجود متاهل بودنببرك با

از    ی دختر یكبه نشر رسیده است. اناهیتا راتب زاد    ی فراوان  یه در مطبوعات تبصره ها این زمین 

گذرگاه كشور گشایان"   كتاب "افغانستان 57در صفحه  ینوكران شاه محمود خان است . جورج آرن 

طب بنام اناهیتا    ۀدر این رابطه چنین مینویسد: " از پشتیبانان خون گرم ببرك یك محصل دیگر دانشكد 

 .راتب زاد بود 

پسرش    ی زلم  ی بحیث پاداش تداو  ،شاه محمود خان كار میكرد   ۀاناهیتا كه یكجا با مادرش در خان 

  را در اختیار داشتند   یت رسیدن كارمل مقامات بلند توسط كرام الدین به او داده شد و تا زمان بقدر

 ".با ببرك با او تار عشقي دوانید  ی پیدا كردن آشنائ او پس از 
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  ی به استخدام ك  یمیالد   1950در سال    ییعن   1357هفتم ثور    یسال قبل از كودتا   یببرك حدود س

در افغانستان"    یب   ی ج  یواسیلي متروخین در كتاب "ك   ی در آمده بود و بر اساس نوشته ها  ی ب  یج

 .بوده است  " مرید " "مارید"  یب  یج  ی نام مستعار ببرك در ك

حزب پرچم را تاسیس كرد و در راه توسعه و پخش اندیشه هاي ماركسیزم    1346ببرك در سال  

عنوان فرد  ه  ب   یبعد ازتره ك  1357هفتم ثور    ی انجام داد تا اینكه در كودتا   یفراوان  یلینینزم تالش ها 

در حزب تحت نام سفیر    ی نگذشت كه به اساس اختالفات ذات البین  ی اما دیر  ،مطرح گردید   یقدرتمند 

او تمام دارائی  "بخارج از كشور تبعید و از آنجا هم از وظیفه اش سبكدوش گردیده و به مسكو رفت 

دیگر توسط   شجاع  بعنوان شاه 1358تا اینكه درسال   های سفارت را دزدید و به ماسکو فرار کرد"

د در این مقام  كه روسها نجیب را بعوض او بر گزیدن  1365روسها بقدرت رسانیده شد و تا سال  

 . تشریفاتي قرار داشت 

  ی شب ششم جد   9ساعت    ی حوال  ،دستور اندروپوف برایش تهیه كرده بودند ه  را كه ب  ۀببرك بیانی 

افغانستان برنامه پخش میكرد    ی ها   یاز طریق رادیو تاشكند كه مطابق به فریكونس  1358 رادیو 

احمد نور وارد كابل گردیده و حكومت  با اناهیتا و نور  ی شب ششم جد   ی بعداً در نیمه ها   .قرائت نمود 

جدید خویش را تشكیل دادند. ببرك و همكاران او در آن زمان به دستور مسكو به پخش دو اعالمیه  

از محاكمه و اعدام امین به خاطر جنایات بیشمارش بوسیله    یحاك   ی اول  ۀمبادرت ورزیدند كه اعالمی 

انقالب از اتحاد    یو نظام  ی ، سیاساقتصادي  یك هاكم   ۀاز مطالب   یحاك   یو اعالمیه دوم  یمحكمه 

او بوسیله تانك ها و طیارات روسي به    یو پرچم  ی بود در حالیكه كارمل و همكاران خلق  ی شورو 

بودند و حت  ب  ی متن اعالمیه ها  یافغانستان آورده شده  اندروپوف تهیه و تسوید  ه  شان نیز  دستور 

 . گردیده بود 

ها را در كنترول خود در آورده بودند. در    یراه و چهار  ید روسها بعد از قتل امین همه مناطق كلی

امانحزب پرچم  یشب تجاوز روسها بخش مخف لیسه  بعنوان مركز فرمانده  ی،  انتخاب    یرا  خود 

در پیشاپیش روسها به حركت آمده بودند. در همین  ها   یراه ها در همه چهار ینموده بودند و پرچم 

را بعنوان قرار    یموزیم مل  یاز اطاق ها   ی ف قاتل امین یكشب بود كه جنرال رفیع با مارشال سكولو

مایوروف در    (.    231  -  227) اردو و سیاست صفحه  گاه موقت به اصطالح وزارت دفاع انتخاب نموده بود  

  ی به رهبر  یب   یج ی كتاب "در افغانستان چه میگذشت" در مورد نصب ببرك توسط ك  109صفحه 

 و قتل   یو بر كنار   یپس از دخول عساكر شورو  1979بر  حزب خلق چنین مینویسد : " در دسام 
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حزب كمونست اتحاد    ی سیاس  ی ، اندروپوف با مشوره بیورو  ی بجی   کی   ی توسط اعضا  یامین خلق 

حزب دموكراتیك خلق افغانستان    ی نزدیك او را به رهبر  ی و رفقا   یببرك كارمل پرچم  ی،شورو 

 ."نصب كردند 

  199و    198و مشاور نجیب در صفحات    یشورو   ی ت الكساندر لیاخفسكي همكار رئیس گروه عملیا

بعد از كشته شدن امین به كابل    یب  یج   یكتاب "توفان در افغانستان" در باره انتقال ببرك توسط ك

  ی ) غند( كماندوئ قرارتدر محل اس   ،چنین مینویسد: "ببرك كارمل در آن زمان هنوز در بگرام بود 

  ی اداره نهم ك  ( های  کماندو )محافظت تكاورانسیرد یوكف ( تحت    ی )به فرمانده  ( پراشوتی )چتر باز 

خود و شخص لیونید    ی . از سودسامبر اندروپف با كارمل تماس گرفت   27بود . شامگاه    ی ب  یج

پیروز بمناسب  او  به  شورا   ۀ مرحل  ی برژنف  رئیس  سمت  به  او  انتخاب  و  انقالب    ی انقالب   یدوم 

  ی رزم  ( وسایل نقلیۀی) كارمل با كاروان خود روها   دموكراتیك افغانستان شاد باش گفت...  ی جمهور

یكي از خود رو ها رهبر جدید دولت    كابل به راه افتاد . در  ی با پوشش سه تانك از بگرام به سو

تكاوران از  تن  یازده  حفاظت  زیر  ها)افغانستان  بی   کی   ( کماندو  یگانها   جی  به    ( قطعه))آلفا(  یاز 

 . كابل بسر برد  ۀدر حوم ی دولت یدیگر در یك ویال  ۀ یك هفت سیرگین نشسته بود...  ی فرمانده

(   .66  -65) تاریخ مسخ نمیشود ،  او را محافظت میكردند. "    کی جی بیمدت ماموران    در تمام این

دولت قبلي گفت: " امین و طرفداران او كه یك مشت ربا خوار و آدم كش    ۀ دولت جدید كارمل در بار

در موقع كرسمس این بود    ی شورو  ینظام  ۀشد كه علت مداخل  ی كارمل مدع  ی بودند از بین رفتند. حت

) افغانستان در  بعمل آید"  ی امین كه قصد داشت نصف مردم افغان را بقتل برساند جلوگیر ۀكه از نقش

  ) . 250،   یزیر سلطه شورو

دموكراتیك    یجمهور  ی گفته بود" رهبر  یامین در مجلس  ۀ ببرك در جهت تبرئه خود و افشا نمودن چهر

حفیظ هللاا امین را در دست دارد   ی شخص  یداشت ها غیر قابل انكار و از جمله یاد   ی افغانستان سند ها

امپریالیست ها    یبر اینكه این عامالن امپریالیزم و سیا حاضر بودند بخاطر تحقق اندیشه ها   ی مبن

  ی امین و دار ودسته اش به موقع افشا و خنث  ی اگر دسیسه ها   نصف مردم افغانستان را نابود كنند...

پس از بقدرت رسیدن    ی یل چدر  دچار میشد كه ]  ی نشده بود، افغانستان به همان سرنوشت غم انگیز

.") كه گروه جنایتكار پل پوت حكومت را غصب كرده بودند اتفاق افتاد   یوقت دیا  فاشیست ها و یا كمبو

را كسب نماید    یببرك كه به خاطر اینكه در میان مردم افغانستان اعتبار ( 51تحوالت سیاسي جهاد افغانستان، 

، خود را برائت داده و  اقدام نمود تا با این عمل مكارانه  یدان پلچرخزن  یبه باز نمودن دروازه ها 

او كار ساز نشد چون به    ۀ خود بیاندازد اما این حق  یهمه جنایات گذشته را بگردن همفكران انقالب 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

حاصل كرده بودند.    یآگه   یحق شناس مردم افغانستان ا ز ماهیت پلید او و همكاران او بدرست  ۀگفت

  ی توحید   ی و قبا  یطاوس   ی نتوانست با جلوه ها   مینویسد: " این مكار حقه باز دیگر   او درین زمینه 

باز هم    ،دیگر وانماید و مردم را چنانكه سالها فریفته بود   ۀخود را بگون  یكثیف و اندیشه الحاد   ۀچهر

) تحوالت سیاسي    (افغانستان را  مردم   در حقیقت او خود و اربابان روسی خود را فریفته بود و نه)  بفریبد"

سوسیالیزم در كشور    ی اساس ماد   ما این است كه   ۀ ببرك كارمل گفته بود كه وظیف  ( .  253جهاد افغانستان ،  

و    299) اردو و سیاست صفحات  هر افغان است    ۀوظیف   ی با شورو  یبوجود بیاید و باور داشت كه دوست

321 ) 

  ی عمل  یبه روسها نتوانست كوچكترین آزاد   ی ببرك با وجود تالش هاي مداوم خود در خوش خدمت

ی  در جهت تحقق اهداف شورو   ی مثال او به حد   ۀ را از باداران كمونست خود بدست بیاورد . بگون

دختر خود را نیز در راه تحقق اهداف روسها به    ی جذب قبایل پاكستان تالش نمود كه حت  ۀدر زمین 

كتاب "تاریخ مسخ نمیشود"    194از سران قبایل سودا كرد. دوكتور شیر شاه یوسفزي در صفحه    یكي

خدمت از خوش  كارمل  "ببرك  مینویسد:  زمینه چنین  این  فدایدر  را  اناهیتا  خود  دختر  اهداف    ی، 

  ۀ وظیف ی ها ثابت بسازد كه كارمل بخاطر اجرا ی داد تا به شورو  ی ساخت و به صفدر قبایل  ی شورو 

 ."به پیش برود  ی داده ]شده[است حاضر است تا سرحد خویشاوند ی به و  ی از جانب شورو كه

یك مالقات را هم با دوستان دیرینه    ی آزاد   ۀ زمین  ی ها نتوانست كه برایش حت  ی همه خوش خدمتاما این

، آصف آهنگ را جهت مالقات به حضور خود میخواهد و آصف آهنگ  اش فراهم بسازد. وقتي ببرك

آصف آهنگ اجازه    ی شود، سرباز روس برا كه در دست دارد وارد دفتر ببرك   ی با عصا  میخواهد 

بلند    یآصف آهنگ با سرباز روس   ۀمقابل  ینمیدهد كه با عصا وارد دفتر بشود كه در نتیجه صدا

میخواهد تا به آهنگ اجازه    یآید و از سر باز روس  ی میشود. در این وقت ببرك از دفتر خود بیرون م

كارمل    ی بي اعتنا به حرفها  ی اما سرباز روس  ،كه علت تكلیف پا با عصا وارد دفتر او شود دهد  

آهنگ را بزور از او میگیرد و آهنگ لنگ لنگان وارد دفتر كارمل میشود. در این    آصف  یعصا 

اوامر مرا نیز    ی حت  ی زیاد سربازان شورو   ی وقت كارمل به آصف آهنگ میگوید كه به علت دوست

و صالحیت پیش خدمت و سرباز روس را دیده است    ییرند و آهنگ كه قدرت حكمران دیده میگنا

   .(   239برهنه پا ،  ی كارمل را با تائید خاتمه میدهد. ) كرباس پوش ها  ی حرف ها 

با نشان دادن ساعت بند دست    ی مجید نیز با كارمل داشته پاسبان روس  أ كه ضی  یدر مالقات دیگر

مالقات و    ۀادام  ی كارمل برا   ی م شده اعالن مینماید و با وجود تقاضاخود مدت مالقات ایشان را خت

  ی برا  یمالقات اضاف  ۀاجاز  ،هم در سالون منتظر مالقات كارمل نبوده  ی در عین حالیكه كس دیگر
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كه با حسن شرق داشته در این رابطه به او چنین گفته    یصحبت   یمجید در ط  أداده نمیشود. ضی  یو

را دوست داشت و میخواست بیشتر صحبت نماید زیرا در اطاق انتظار او  : " كارمل صاحب ماست 

پا و زبان بسته تسلیم شده حت  اما سلطان بیچاره   ،منتظري نبود  با دوستان    یدست و  حق صحبت 

با این همه اطاعت مطلق و ب   239برهنه ،پا    شخصي خود را نداشتند" )كرباس پوشان    ی . ( اما 

از او با   یروس یدر میان روسها برخوردار نبوده و همه جنرالها هم   یكامل از هیچ عزت یصالحیت 

  . تمسخر و توهین و اهانت یاد نموده اند 

دانه سگرت میكشید و در    40مایوروف در مورد ببرك میگوید : " كارمل در یك شبانه روز بیش از  

د كه در اوقات  پیشنهاد كردن  یبه و  ی ، بار ها مقامات شوروده دقیقه صحبت سه پیك شراب میخورد 

  .(105ادامه میداد . " ) تاریخ مسخ نمي شود ،  همچنان   یمگر و  ،رسمي كم بنوشد 

كتاب ارتش سرخ در افغانستان    156در صفحه   ی به كمیته مركز  ی گروموف در بخش گزارش سر 

كارمل را چنین بیان مینماید : "رفیق نجیب بیمناك است كه    ی نگراني نجیب نسبت به لجام گسیختگ

ممكن    ،عمیق تر میگردد   یو افراط در نوشیدن مشروبات الكل  یكارمل كه با بیمار  یگسیختگ   لجام

 ."گرداند  یاست او را وادار به اقدامات غیر قابل پیش بین 

كه نجیب    ی با گورباچف در مورد ببرك چنین میگوید: " میتوان زیر هر سند   ی صحبت  ی گرومیكو ط

ل را ناگهان دور بیاندازیم. هر چه باشد او یك سمبل  مگر الزم نیست كارم  ،امضا كرد   ،پیشنهاد كند 

 .است 

  ی سیاه  ی آن باشیم كه او برا  ی پردازند. الزم است در پگو ب  و   باید نمایندگان ما در كابل با او به گفت 

 ( .  158بماند. كنار زدن او بهترین راه حل نخواهد بود." ) ارتش سرخ در افغانستان،   ی لشكر باق

كه از فرط   ی لشكر استفاده میشود و بدا به حال كسان ی از آن ها بعنوان سیاه كه ی نوكران  بدا به حال

به هدر میدهند و    ی چنین مزدوران  ای و جنون ، وقت گرانمایه خود را بخاطر دفاع و تبرئه   ی بیخبر

 . میسازند  یخود را در میان مردم خود منزو 

نظیر    ی ب ی ببرك یاوه سراكتاب "ارتش سرخ در افغانستان" تحت عنوان   152گروموف در صفحه  

ببرك پرداخته و نظرات خود    یشخصیت   یو ب   ی كفایت   ینرال وارینیكف در مورد ب ج   یبه تائید گفته ها 

را در مورد ببرك كارمل چنین بیان نموده است : " واقعیت امر هم همین گونه بود . كارمل نه مورد  

  ی ب   ی تماد مستشاران ما. او یاوه سرااعتماد همكاران خود بود نه مورد اعتماد مردم و نه مورد اع 

پنهان گردد.    یانقالب  یگفتار ها   یبود كه استادانه میتوانست در البال   ی همتا  یمانند و فراكسیون باز ب 

پس از ارتكاب    یاز یك رهبر بیافریند. هر بار   ۀپیرامون خود هالمیكرد تا    این استعداد به او كمك
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میگردانید كه :" رفقا، دیگر همه چیز بمن روشن شد. دیگر  همگان را متقاعد    او  ،یك اشتباه دیگر

متاسفانه    روشن بود...   این دیگر كامالً   – اشتباه نخواهم كرد!". او عمالً به خاطر مردم مبارزه نمیكرد  

شخصیت   ی فروپاش رفتند...   ی خود را به او بسته بودند و به دنبال او م  ی ناشیانه امید ها  ی كه بسیار

بیش    ی به مشروبات الكل  ی یل آشكار و با تما   (او در اصل شخصیت ای نداشت که فرو ریزد )  كارمل

خود    یدر كابل به این نتیجه رسیدند كه ببرك بایست جا   1986در بهار    یافت...   یاز پیش تشدید م

انرژ پر  سیاستمدار  یك  به  برا   یرا  و  دولت   یو   ی  جانشین   یبدهد  اطالعات  خدمات    ی سردمدار 

یشنهاد موافقت كردند و نجیب هللاا را در  نجیب هللاا را پیشنهاد كردند. در مسكو با این پ   ( خاد )افغانستان

 ".به سمت دبیركل حزب دموكراتیك خلق افغانستان برگزیدند  1986ماه مه 

را از شراب    او  هیكوجود میكند و میگوید با  یمعرف   یستر جنرال مایوروف ببرك را تنبل و شراب 

كه با    یوف بعد از مالقات اما او شرم و حیا نداشته و به آن ادامه داده است. مایور  ، منع كرده  ینوش 

جا با این یابو وقت خود را ضایع    ی كارمل چنین میگوید: " ب  ۀ منیخ در بارچیریو  ی  كارمل داشته برا 

، ناحق این علف را بر او  اگر اوضاع بسیار حساس هم باشد باید عوض كنیم ی میكنیم دیر یا زود حت

  ار ببرك چنین به اظه  ۀ مایوروف در بار  یدیگر  ی(. در جا 46شود ،    یمیخورانیم " ) تاریخ مسخ نم

آمد و این جا تمام این    ی خوشم نم  ی ، تنبل و شرابافراد احمق  از   ینظر پرداخته است: " در زندگ

 ( 46شود ، ی صفات در وجود یك نفر جمع گردیده است " )تاریخ مسخ نم

مینویسد  چنین    کی جی بی  حكومت افغانستان از جانب    ی گروموف در مورد انتخاب ببرك به رهبر

حكومت افغانستان    ی با برگماشتن ببرك كارمل به رهبر   1979در سال    کی جی بی: " روشن است كه  

خود امیدوار بودند كه    یبا عدم اعتراف به این خطا   ی جی بیکدچار اشتباه گردیده بود. رهبران  

  ی ران حزبمستشا  یكارمل را خواهند توانست با فعالیت ها   ی سازمانده  ی سطح پائین انتلكتوئل و ناتوان

 .(  66جبران كنند" ) تاریخ مسخ نمیشود ،   ی و نظام

میرسد كه آنها تصمیم میگیرند او    یببرك در جهت تحقق اهداف روسها به جا   ی ها  یكفایت   ی اما این ب

افغانستان بیرون    ۀ خود را از معضل  ی دیگر خود بنام داكتر نجیب تعویض نمایند تا پا  ۀرا با مهر

از افغانستان را با ببرك كارمل در میان    ی شورو  ی ع خروج نیروهاگرباچف موضو  ی بكشند. وقت 

  ی گرباچف به ببرك میگوید: " رفیق كارمل ! مردم شورو   ،میگذارد و ببرك موافقت نشان نمیدهد 

دیگر حاضر نیستند به خاطر حفظ تاج و تخت شما بیشتر از این خون فرزندان شان در افغانستان  

 .(  178شود ، ی) تاریخ مسخ نمتواند"  ی یگر تحمل آنرا كرده نمنیز د  ی شورو یریخته شود و رهبر 
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حیرتان    ی او نصب گردیده و ببرك در شهرك بندر  یدر نهایت ببرك از كار برطرف و نجیب بجا

در شهر برمنگهم داشته    1381كه در ماه اسد    یصحبت  یطیف پدرام ط ل اقامت اختیار مینماید. عبدال

با ببرك در شهر حیرتان   یصحبت   یط   یستم مل ینپور از اعضا رحمت هللاا بیژ  ی گفته است كه روز

آیا شما از روسها دعوت كرده بودید تا به افغانستان لشكر كشي نمایند؟ گفته   "  از او پرسیده است كه

)  بلكه روسها بودند كه ما را به افغانستان آورده و بقدرت رسانیدند"    ،بود : ما روسها را نیاوردیم

 ( .  149جنگ قدرت ، 

مینماید و در همان جا دفن میگردد. اما مدت    یحیرتان زندگ  ی برك تا هنگام مرگ در شهرك بندرب

مال بد بیخ  )آمو پرتاب میگردد   یاو بوسیله مردم از خاك بیرون كشیده شده و در دریا   ها بعد جسد 

 . (شب ریش صاح

بیگانگان را بر منافع ملت و عقاید مردم خود    ی كه منافع و ایدیولوژ  یاین است آخر هر مزدور 

شخصیت بعنوان    ی كه هنوز هم از این انسان فرومایه و وطنفروش ب  ی دهد. بدا به حال كسانترجیح ب

رهبر و تیوریسن حزب خود یاد مینمایند و در تالش هستند تا افكار برده صفتانه و خائنانه این بگفته  

ستان  قرار بدهند كه یكي از پي دیگري در افغان  ی جدید   یروسها یابو را سرمشق احزاب و سازمان ها 

در حال رشد و نمو میباشند. اما باید گفته شود كه مردم افغانستان به پیروان این    (سمارق)مانند قارچ 
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