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مسئووليت متن و شکل بدوش نويسندۀ مضمون ميباشد،عقيد ٔه نويسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنﻼين نمی باشد

٢٠١٨/٣ /٢٧

قاسم باز

صرف بانډيست های حفيظ ﷲ امين مطالعه فرمايد!
چرا ؟ ديموکراتيک های خلقی ،اين ادمکشان حرفوی و دشمنان اشتی ناپذيرامپرياليزم
ديروز ،امروزدوستان اشتی پذير وجيره خوار امپرياليزم شدند .چراا ين فرشته های؟
نجات زحمتکشان ديروز ،منفور ترين فرزندان امروز وطن عزيز ما شدند.
ماته دجنت قيصی  ،انته د دنيا حساب
دادی عجيبه انصاف ،دادی عجيبه کتاب
خوانند ان حق شناس ما ميداند که شعار دادن کاريست خيلی ساده،بسيط و اسان ،ولی
عمل کردن به شعارها انهم شعارهای دروغين ،کاذب و ميان تهی کاريست بسا مشکل.
در اينجا در ذهن بعضی از هموطنان ماشايد سوالی خطور کند که چرا يک عده وطن
پرستان ؟ دروغين کاغذی و پﻼستيکی حزب ديموکراتيک خلق نتوانستند به شعارهای
ميان تهی خويش که انها ان شعارها را از روی برنامه غير علمی و غيرعملی حزب
خود يعنی حزب خلق رفته و به اصطﻼح عاميانه پخپو کرده بود عملی کرده نتوانستند؟
جواب اين سوال واضح و روشن است .بنظر اين حقير و فقير انها ايدايالوژی مارکسيزم
 ،ليننيزم را که انها انرا سرمشق اهداف غير مرعی خود قرار داده بودند ،چون انها در
ان ايديالوژی معلومات علمی و کافی نداشتند از ان ذره نمی دانستند و هيچ بوی نمی
برده  ،بهمين خاطر بود که انها ان ايديالوژی را هضم کرده نتوانستند .تجمع آنها در زير
سقف يک حزب انهم حزب عقده يی و چپی بخاطر خدمت بمردم افغانستان نبوده بلکه
مرام و هدف انها ارضا عقده های درونی انها بود.
حزب خلق از روز تاسيس و پايه ذاری ،که تاسيس ان هم به قومنده مستقيم کشور
اتحاد جماهير شوروی و سازمان مخفی و استخباراتيک،جی بی در افغانستان صورت
رفته بود توسط يک عده افراد جاهل و بی خبر از سياست جهانی اساس ذاشته شده بود

د پا و شميره :له1تر5
افغان جرمن آنﻼين په درن ت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پتهله موږ سره اړيکه ينگه ک ئmaqalat@afghan-german.de
يادونه :دليکنې د ليکنيزې ب ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  ،هيله من يو خپله ليکنه له رالي لو مخکې په ير و لولـئ

از ان وقت تا الحال اين حزب در قضيه ملی افغانستان نقش غيری ملی ،غير اصولی و
غير ديموکراتيک را بازی نموده و می نمايد .عاقبت بخير.
ا ر ما امروز بطور واقعی و حقيقی به پيش منظر و پس منظر اين حزب از روز اول
تاسيس تا حال نظر اندازی کنيم ،بوضاحت خواهم ديد که اين حزب در طول دوران
موجوديت خود رهبران نام نهاد خويش را بنامای شرم اور ياد کرده ،اينکه اين و ان
رهبر شان چی کاره بوده وچی کردند ما به ان نمی چسپيم  ،ولی به جرات فته می
توانيم ب ويم که رهبران ان حزب،در طول موجوديت حزب خود يکدي ر شانرا به الفاط
رکيک مانند نوکر ،خاين ملی ،وطنفروش ووو خطاب نموده و تا حال ياد ميکنند ،بطور
مثال.
نورﷴ تره کی :حفيظ ﷲ امين و ببرک کارمل و طرفداران ،طاهر بدخشی را بنام
خاينين مﻠی سکتاريستها خطاب نموده .و برعکس طاهر بدخشی :انها را بنام خاينين
مﻠی ياد کردند .همچنان نورﷴ تره کی :حفيظ ﷲ امين و ببرک کارمل را بنام
جاسوسان ،خاينين مﻠی خطاب می نمودند ،حفيظ ﷲ امين ،باز هر سه اشخاص فوق
الذکر را خاينين مﻠی ،دوشمنان انقﻼب ثور ؟ و دشمنان زحمتکشان افغانستان خطاب
مينموده  ،حتی در اين مورد حفيظ ﷲ امين پا را فراتر نهانده وی سﻠطان عﻠی کشتمند
که بعضی مردم وی را بنام شيطان عﻠی وسفند خطاب مينمايد با هريﮏ اسﻠم وطنجار
)وطنغار( ،شير مزدوريار ،اسدﷲ سروری ،سيد ﷴ ﻼبزوی ووو را نوکران بي انه
ان ،ضد انقﻼب جواسيس امپرياليزم و ضد زحمتکشان خطاب ميفرمود.
ببرک کارمل  :نورﷴ تره کی و حفيظ ﷲ امين را خاينين به حزب و مارکسيزم ليننيزم
ياد مينمود  ،حتی ببرک کارمل ،حفيظ ﷲ امين را مير عضب ضد انقﻼب  ،عوامفريب
بينظر و جاسوس سياه خطاب ياد مينمودو ياد ميکرد .همچنان ببرک کارمل و محمود
بريالی و همفکران انها داکتر نجيب ﷲ را خاين مﻠی سازش کار دروغ وی خطاب
مينمود .همچنان نجيب ﷲ و طرفدارن وی ببرک کارمل ،محمود بريالی و دار و دسته
شانرارا بنام های غداران و خاينين مﻠی ل باران مينمودند.
پس در اينصورت ،واقعبينانه و بجا خواهد بود که ما مردم به اين سرکردهای حزب
ديموکراتيﮏ خﻠﻖ ،خاينين مﻠی وطنفروشان حرفوی ،عوام فريبان بينظر ،قاتﻠين مﻠت ،
قصبان مسﻠکی و بی رحم و عقديی خطاب نمايم.
يک مقوله است که مي ويد:
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اشپيش زاده باش  ،نه حرامزاده.ا ر هموطنان ما کتاب عبدالوکيل سابق وزير خارجه
زمان داکتر نجيب ﷲ بنام ) از پادشاهی مطﻠقه تا سقوط جمهوری ديموکراتيﮏ ( را
خوانده و يا مطالعه کرده باشد ،اقای عبدالوکيل تا يک اندازه زياد در اين کتاب دو جلدی
خود خيانت های اعضای رهبری حزب ديموکراتيک خلق را سلسله وار بهموطنان خود
افشاه نموده که هيچ عضو حزب خلق نمی تواند از آن انکار نمايد.
وی در کتاب دو جﻠده خود که تازه به چاپ رسيده مينويسد :عﻠی احمد خرم وزير پﻼن
کابينه جمهوريت ﷴ داودخان ومير اکبر خيبر عضو کميته مرکزی حزب پرچم به
قومنده مستقيم حفيظ ﷲ امين و بانډيستهای منفور امين بقتل رسيدند.
جناب عبدالوکيل مين ارد:
قاتل اصلی اقای علی احمد خرم وزير پﻼن دولت جمهوری داودخان شخص بنام مرجان
که عضويت حزب خلق را داشت و ساکن وﻻيت قندز بود وی توسط حفيظ ﷲ امين
بکمک و همکاری چند تا دي ر ترورست ها و بانډيسهای حفيظ ﷲ امين که اسمای شان
در ذيل ذکر مي ردد موظف شده بودند تا علی احمد خرم را بقتل برساند .چنانچه قاتلين
در نقشه طرحه شده خود موافق رديدند و قاتلين به بسيار اسانی اقای علی احمد خرم را
بقتل رساند .وکيل اضافه ميکند می نويسد :بعد از وحدت حزب ديموکراتيک خلق،
حزب غرض بررسی قتل علی احمد خرم به اقای سليان ﻻيق وظيفه داده تا وی به قندز
که جای اصلی مرجان نام بوده رفته تا اين موضوع را از نزديک بررسی نمايد ،وی
اضافه ميکند  ،بعد از بررسی هيت،سليمان ﻻيق ذارشات خود را بکابل اورد و متذکر
رديد ،که در قتل علی احمد خرم دست مستقيم حفيظ ﷲ امين دخيل بوده و است.
مشهور ترين بانډيستهای حفيظ ﷲ امين عبارت بود از  :فقير ﷴ فقير وزير داخله زمان
امين ،انجينير ظريف وزير مخابرات ،برادران عالميار هر يک صديق عالميار و عارف
عالميار و خيال ﷴ ک وازی وزير راديو و تلويزيون  .که از اين جمله افراد تروريست و
بانډيست حفيظ ﷲ امين ،هريک انجنير ظريف ،و دو برادران عالميار در روزهای اول
اقتدار اقای ببرک کارمل بعد از شش جدی محکوم به اعدام شدند و فقير ﷴ فقير وزير
داخله و خيال ﷴ ک وازی به حبس چندين ساله محکوم و در محبس پلچرخی زندانی
رديد .به هر صورت.
بنظر من پرو رام نام نهاد ) مصالحه ملی ( داکتر نجيبا که صرف بخاطر عوام
فريبی در روزهای اخير حکمروايی ان حزب مطرح رديده بود ،ان پرو رام ملل متحد
توسط سازمان جاسوسی /کی جی بی و حزب ديموکراتيک خلق؟ که بعدآ بنام حزب وطن
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مسما رديد ،ناکام شد .کی جی بی و اعضای حزب ديموکراتيک خلق ) وطن ( ميدانستند
که انتقال قدرت به يک عده افراديکه سابقه درخشان و خوبی در جامعه افغانی دارد قابل
پذيريش به انها نبود ،انها ميدانستند که به قدرت رسيدن اين ونه اشخاص صالح و ملی از
انها در مورد جنايت شان که از دست انها سر زده بود پرس و پال صورت خواهند
رفت و انها از ان جمله جنايات که در وقت اقتدار از انها سر زده بود مورد موخذه
،تعقيب عدلی و محکمه قرار خواهند رفت .همچنان ان پرو رام ملل متحد نه به روسها
نه به امريکاييها نه به پاکستانيها و نه به ايرانيها قابل قبول نبود  ،بخاطريکه اين کشورها
در زمان جن و جهاد انوقت در افغانستان باﻻی نوکران خود و احزاب طرفدار خود
سرمايه ذاری کرده بودند ،بهمين خاطر بود که پرو رام بينن سيوان در قدم اول توسط
حزب ديموکراتيک خلق يعنی حزب) وطن ( و کی جی بی و بعدآ توسط اخرين روپ
استخباراتی و اپراتيفی بنام ائتﻼف شمال و توسط روسيه شوروی ناکام رديد .در اينجا
است که اين حزب منفور در دقايق اخيری حيات خود بازهم باﻻی اين ملت مظلوم رحم
نکرد آنها مانند ذاشته مرتکب خيانتهای ملی و ناه های نابخشودنی دي ری رديدند،
انها بار دي ر دستهای پليد خود را بخون هزاران هموطن ما اغشته و رن ين ساختند.
امروز بازهم اين وطنفروشان بينظر بنام پشتون و تاجک ،شعيه و سنی در بين اقوام
برادر افغان حس تفرقه و بدبينی را ايجاد مينمايد که نمونه بارز آن شخص بنام سلطانعلی
کشتمند  ،لطيف پدرام و امثالهم انها است،آنها امروز در شهرهای لندن ،هالند ،سويس،
دنمارک ،ناروی ،امريکا ،کانادا و استراليا نشسته جيره امپرياليزم را ميخورند .يکدسته
اين روپ بسرکرد ی لطيف پدرام ،سليمان ﻻيق ،شهنواز ت ی ووو ،در کابل بستر
انداخته و داد از وطن پرستی و مردم دوستی ميزند و از ديموکراسی قﻼبی غربی کرزی
و کورزی سوء استفاده ميکند ،در اين روپ مخل و شيادک عدۀ شان بحيث مدافعين
حقوق پشتونها و دي ری شان بحيث مدافعين حقوق تاجکها  ،هزاره ها ،ترکمنها و ازبکها
ناله و فرياد ميکشد.
لطيف پدرام اين بقايه حزب ديموکراتيک خلق ،به بهانه جويهای رن ارن سيکتاريستی
شان که وی امروز زير نام مصنونيت پارلمانی علنی دستهای خود را بر زده ميخواهد
شيرازه وحدت ملی بين اقوام برادر افغانستان به امر باداران خارجی شان حس نفرت،
تفرقه ،نفاق و بدبينی را ايجاد نمايد.
خداراشکر ذاريم که اين توطيه سکتاريستی اين روپ وطنفروش توسط عده زيادی
وطندوستان قدم بقدم افشا ميشود ومانند توطيه های دي رشان نقش زمين مي ردد.
خوانند ان رامی.
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امروز انانی از شهيد سردار ﷴ داودخان شکوه و ناله دارند،که از فرق سر تا شست پا
غرق در خيانت ملی و وطنفروش هستند ،اين عده افراد بی خبر جاهل و عقديی  /که در
وطنفروشی  ،خيانت ملی  ،قاچاق  ،جاسوسی سر يفيکيټ بين اللملی دارند .و انانيکه
صدها هموطنان مظلوم ما را بنام ازديخواهان و مسلمان قتل عام نموده قريه جات و
قصبات شانرا بخاک يکسان ساخته ،شکايت و شکوه ميکنند.
فرزندان حقيقی و واقعی اين وطن ،اوﻻد راستين  ،صادق و اصيل کشور ما ،هيچوقت
شهيد سردار ﷴ داودخان ،اين راد مرد شجاع  ،دلير  ،خدا پرست ،ميهن دوست و
عاشق ابادی کشور که زيادترين عمر حيات خود را در راه خدمت به وطن و مردم
سپری نموده و وی در اخرين دقايق زند ی خود باز هم مردان ی و احساس فداکاری
خود را به هموطنان ازاده کشور خود به اثبات رسانيد ،بد وی نميکند.
در اخير کﻼم من به اين وطنفروشان بينظير و سر يفيکيټ دار خاطر نشان ميسازم که
امروز چهره کثيف شما وطنفروشان را ملت افغان شناخته ،هر ونه دشنام و بد وی
شما به شخص شهيد داودخان دﻻلت بوطن فروشی و رزالت شما ميکند ،بر عکس بد
وی شما به ضد ان مرحوم به خوبيهای ان راد مرد افزون مي ردد ،اقايان و جنابان؟
ديموکراتيک ،شما که در وطن فروشی ،جاسوسی ،نوکری ،قتل و قتال مردم بي انه
افغانستان برنده جايزه نوبل شديد هر ونه تبليﻎ سوء  ،دشنام و بد وی شما به آن شهيد
واﻻمقام باعث افتخار ما مي ردد.
زمانی ،طرفداران شهيد سردار ﷴ داود خان شرمنده می بود که شما فرزندان ناخلف
افغان از وی به نيکی ياد ميکرديد ،مطمين باشيد فرزندان اصيل  ،واقعی و ميهن دوست
افغان هيچ وقت مرحوم شهيد سردار ﷴ داودخان را بنام های بد اين و ان ياد نميکند،
فرزندان اصيل و ميهن دوست و ازاديخواه افغانستان از وی و کار نامه های عالی و ملی
وی قدردانی و سپاس ذاری مينمايد.
مرګ به انانی که ميهن خود را به اشاره بي انه ان آنهم بخاطر چوکی و مقام موقتی
ليﻼم کردند .
مرګ به آن بيشعوران و جيره خوران بانديست امينی که امروز در آغوش امپرياليزم
خوابيده خود  ،اوﻻد و فاميل های خود را چی در داخل و چی در خارج کشور از پول
خيراتی امپرياليزم تغذيه ميکند .وسﻼم.ختم
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