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 باشد ینم نيلزوماً نظر افغان جرمن آنال

                                                     ٢٠١٨/٣ /٢٧  

 !ديمطالعه فرما

 زمياليرامپريناپذ یو دشمنان اشت
 ؟یاه فرشته ني چراا. شدند
 .ما شدند زيفرزندان امروز وطن عز

 حساب

 کتاب

 یو اسان،  ول طيساده،بس ی
 .بسا مشکل ستيکار یته 

عده وطن  کيخطور کند که چرا 
 یخلق نتوانستند به شعارها 
حزب  یرعمليو غ یعلم ري

 ؟ کرده  نتوانستند یپخپو کرده بود عمل

 زميمارکس یالوژيدايانها ا ري
در  قرار داده بودند، چون انها

 ینم یبو چيدانستند و ه ینداشتند  از ان ذره نم
 رينها در زآتجمع . را هضم کرده نتوانستند

بخاطر خدمت بمردم افغانستان نبوده بلکه 

کشور   ميان هم به قومنده مستق
در افغانستان صورت  یب ی

شده بود  ذاشتهاساس  یجهان
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لزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهيدهٔ نويعق،باشديمضمون م ۀسنديمتن و شکل بدوش نو

                                                                         

مطالعه فرما نيهللا ام ظيحف یها ستډيصرف بان

و دشمنان اشت یادمکشان حرفو نيا ،یخلق یها ک
شدند زمياليخوار امپر رهيوج ريپذ یامروزدوستان اشت

فرزندان امروز وطن عز نيمنفور تر  روز،يد

حساب ايند د انته ، یصيق دجنت ماته

کتاب بهيعجی داد ،انصاف بهيعجی داد

یليخ ستيکه شعار دادن کار دانديحق شناس ما م
 انيکاذب و م ن،يدروغ یانهم شعارها عمل کردن به شعارها

خطور کند که چرا  یسوال ديهموطنان ماشا از یدر ذهن بعض
 کيموکراتيحزب د یکيو پالست یکاغذ ن

يبرنامه غ یانها ان شعارها را از رو که
پخپو کرده بود عمل انهيو به اصطالح عام رفتهحزب خلق 

يو فق ريحق نيبنظر ا. واضح و روشن است
قرار داده بودند، چون انها خود یمرع ريکه انها انرا سرمشق اهداف غ

نداشتند  از ان ذره نم یو کاف یمعلومات علم
را هضم کرده نتوانستند یالوژيديان ا نهاخاطر بود که ا

بخاطر خدمت بمردم افغانستان نبوده بلکه  یچپ و يیه حزب عقد حزب انهم
 .انها بود یدرون یارضا عقده ها

ان هم به قومنده مستق سيکه تاس ،یذار هيو پا سياز روز تاس
یک،جيو استخبارات یو سازمان مخف یشورو
جهان استيخبر از س یعده افراد جاهل و ب ک

په درافغان جرمن آنالين 

ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه دليکنې د ليکنيزې ب

متن و شکل بدوش نو تيمسئوول

 
                    باز   قاسم

صرف بان

کيموکراتي؟ د چرا
امروزدوستان اشت روز،يد

د نجات زحمتکشان

حق شناس ما م انخوانند
عمل کردن به شعارها

در ذهن بعض نجايدر ا 
نيدروغ پرستان ؟

که شيخو یته انيم
حزب خلق  یعني خود

واضح و روشن است سوال نيا جواب
که انها انرا سرمشق اهداف غ را زمينني، ل

معلومات علم یالوژيديان ا
خاطر بود که ا نيبرده ، بهم

حزب انهم کيسقف 
ارضا عقده ها مرام و هدف انها

از روز تاس حزب خلق 
شورو رياتحاد جماه

کيبود توسط  رفته
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و  یاصول ريغ ،یمل یريافغانستان نقش غ یمل هيحزب در قض نياز ان وقت تا الحال ا
 .ريعاقبت بخ. دينما ینموده و م یرا باز کيموکراتيد ريغ

حزب از روز اول  نيمنظر و پس منظر ا شيبه پ یقيو حق یما امروز بطور واقع را
حزب در طول دوران  نيکه ا ديبوضاحت خواهم د م،يکن یتا حال نظر انداز سيتاس

و ان  نيا نکهيکرده، ا اديشرم اور  یرا بناما شيخود رهبران نام نهاد خو تيموجود
 یم فتهبه جرات  ی، ول ميچسپ یما به ان نم کردند یکاره بوده وچ یرهبر شان چ

شانرا به الفاط  ريکديخود  حزب تيکه رهبران ان حزب،در طول موجود ميوب ميتوان
بطور  ند،نکيم اديوطنفروش ووو خطاب نموده و تا حال  ،یمل نينوکر، خا مانند کيرک

 .مثال

را بنام  یو ببرک کارمل و طرفداران ،طاهر بدخش نيهللا ام ظيحف: یتره ک نوردمحم
 نينيانها را بنام خا: یو برعکس طاهر بدخش. خطاب نموده ستهايسکتار یمل نينيخا
و ببرک کارمل را بنام  نيهللا ام ظيحف: یهمچنان نوردمحم تره ک. کردند ادي یمل

باز هر سه اشخاص فوق  ن،يهللا ام ظيحف د،نمودن یخطاب م یمل نينيجاسوسان، خا
دوشمنان انقالب ثور ؟ و دشمنان زحمتکشان افغانستان خطاب  ،یمل نينيالذکر را خا

کشتمند   یسلطان عل یپا را فراتر نهانده و نيهللا ام ظيمورد حف نيدر ا ی، حت نمودهيم
وطنجار  اسلم کيبا هر دينمايخطاب م وسفند یعل طانيش را بنام یمردم و یکه بعض

 انهيووو را نوکران ب یالبزو دمحم ديس ،یاسدهللا سرور ار،يمزدور ري، ش)وطنغار(
 .فرموديو ضد زحمتکشان خطاب م زمياليامپر سيضد انقالب جواس ان،

 زميننيل زميبه حزب و مارکس نينيرا خا نيهللا ام ظيو حف ینوردمحم تره ک: کارمل  ببرک
 بيعضب ضد انقالب ، عوامفر ريرا م نيهللا ام ظيببرک کارمل، حف ی، حت نموديم ادي
همچنان ببرک کارمل و محمود . کرديم ادي نمودويم اديخطاب   اهيو جاسوس س نظريب

خطاب  یوسازش کار دروغ یمل نيهللا را خا بينج  ترو همفکران انها داک یاليبر
و دار و دسته  یاليببرک کارمل، محمود بر یهللا و طرفدارن و بيهمچنان  نج. نموديم

 .نمودنديباران م ل یمل نينيغداران و خا یشانرارا بنام ها

حزب  یسرکردها نيو بجا خواهد بود که ما مردم به ا نانهيواقعب نصورت،يپس در ا 
ملت ،  نيقاتل نظر،يب بانيعوام فر ،یوطنفروشان حرفو یمل نينيخلق، خا کيموکراتيد

 .ميخطاب نما يیرحم و عقد یب وی قصبان مسلک

 :ديويمقوله است که م کي
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خارجه  ريسابق وز ليهموطنان ما کتاب عبدالوک را.حرامزادهزاده باش ، نه  شياشپ
را )  کيموکراتيد یمطلقه تا سقوط جمهور یاز پادشاه( هللا بنام  بيزمان داکتر نج

 یکتاب دو جلد نيدر ا ادياندازه ز کيتا  ليعبدالوک یمطالعه کرده باشد، اقا ايخوانده و 
موطنان خود هب وارسلسله  را خلق کيموکراتيحزب د یرهبر یاعضا یها انتيخود خ

 .دين انکار نماآتواند از  یخلق نم عضو حزب چيافشاه نموده که ه

پالن  رياحمد خرم وز یعل: سدينويم  دهيدر کتاب دو جلده خود که تازه به چاپ رس یو
حزب پرچم به  یمرکز تهيعضو کم برياکبر خ ريدمحم داودخان وم تيجمهور نهيکاب

 .دنديبقتل رس نيمنفور ام یستهاډيو بان نيهللا ام ظيحف ميقومنده مستق

 :اردنيم ليعبدالوک جناب

داودخان شخص بنام مرجان  یپالن دولت جمهور رياحمد خرم وز یعل یاقا یاصل قاتل
 نيهللا ام ظيتوسط حف یقندز بود و تيحزب خلق را داشت و ساکن وال تيکه عضو

شان  یکه اسما نيهللا ام ظيحف یسهاډيترورست ها و بان ريچند تا د یبکمک و همکار
 نيچنانچه قاتل .احمد خرم را بقتل برساند یلموظف شده بودند تا ع ردديذکر م ليدر ذ

احمد خرم را  یعل یاقا یاسان اريبه بس نيو قاتل دنديرددر نقشه طرحه شده خود موافق 
خلق،  کيموکراتيبعد از وحدت حزب د  :سدينو یم کندياضافه م ليوک. بقتل رساند

به قندز  یداده تا و فهيوظ قيال انيسل یاحمد خرم به اقا یقتل عل یحزب غرض بررس
 یو د،ينما یبررس کيموضوع را از نزد نيمرجان نام بوده رفته تا ا یاصل یکه جا

کر خود را بکابل اورد و متذ ذارشات قيال مانيت،سليه ی، بعد از بررس کندياضافه م
 .بوده و است ليدخ نيهللا ام ظيحف مياحمد خرم دست مستق یکه در قتل عل د،يرد

داخله زمان  ريوز ريدمحم فق ريفق: عبارت بود از  نيهللا ام ظيحف یستهاډيبان نيتر مشهور
و عارف  اريعالم قيصد کيهر  اريمخابرات، برادران عالم ريوز فيظر رينيانج ن،يام

و  ستيجمله افراد ترور نيکه از ا.  ونيزيو تلو ويراد ريوز یوازدمحم ک اليو خ اريعالم
اول  یدر روزها اريو دو برادران عالم ف،يظر ريانجن کيهر ن،يام هللا ظيحف ستډيبان

 ريوز ريدمحم فق ريمحکوم به اعدام شدند و فق یببرک کارمل بعد از شش جد یاقتدار اقا
 یزندان یساله محکوم و در محبس پلچرخ نيبه حبس چند یوازدمحم ک اليداخله و خ

 .به هر صورت. ديرد

که  صرف بخاطر عوام  بايداکتر نج)   یمصالحه مل( نام نهاد  راممن پرو بنظر
ملل متحد  رامبود، ان پرو دهيردان حزب مطرح  يیحکمروا رياخ یدر روزها یبيفر

خلق؟ که بعدآ بنام حزب وطن  کيموکراتيو حزب د یب یج یک/ یتوسط سازمان جاسوس
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 دانستنديم) وطن ( خلق  کيموکراتيحزب د یضاو اع یب یج یک. ناکام شد د،يردمسما 
دارد قابل  یدر جامعه افغان یسابقه درخشان و خوب کهيعده افراد کيکه انتقال قدرت به 

از  یاشخاص صالح و مل ونهنيا دنيکه به قدرت رس دانستنديبه انها نبود، انها م شيريپذ
صورت خواهند  پالپرس و  شان که از دست انها سر زده بود تيانها در مورد جنا

سر زده بود مورد موخذه  که در وقت اقتدار از انها اتيو انها از ان جمله جنا رفت
ملل متحد نه به روسها  رامهمچنان ان پرو. رفتو محکمه قرار خواهند  یعدل بي،تعق

کشورها  نيا کهيقبول نبود ، بخاطر قابل هايرانيو نه به ا هاينه به پاکستان هاييکاينه به امر
نوکران خود و احزاب طرفدار خود  یو جهاد انوقت در افغانستان باال زمان جن رد

در قدم اول توسط  وانيس ننيب رامخاطر بود که پرو نيکرده بودند، بهم یذار هيسرما
 روپ نيو بعدآ توسط اخر یب یج یو ک) وطن ( حزب یعنيخلق  کيموکراتيحزب د

 نجايدر ا. ديردناکام  یشورو هيتوسط  روس وشمال ائتالف بنام  یفيو اپرات یاستخبارات
ملت مظلوم رحم  نيا یخود بازهم باال اتيح یرياخ قيحزب منفور در دقا نياست که ا

 دند،يرد یريد ینابخشودن یها ناهو  یمل یانتهايمرتکب خ ذاشتهمانند  نهاآنکرد 
 .ساختند نينخود را بخون هزاران هموطن ما اغشته و ر ديپل یدستها ريبار د انها

اقوام  نيدر ب ینو س هيبنام پشتون و تاجک، شع نظريوطنفروشان ب نيبازهم ا امروز
 یسلطانعلن شخص بنام آکه نمونه بارز  دينمايم جاديرا ا ینيبرادر افغان حس تفرقه و بدب

 س،يلندن، هالند، سو ینها امروز در شهرهاآپدرام و امثالهم انها است، فيکشتمند ، لط
 کدستهي. دنخوريرا م زمياليامپر رهينشسته ج ايکا، کانادا و استراليامر ،یدنمارک، نارو

ووو، در کابل بستر  یشهنواز ت ق،يال مانيپدرام، سل فيلط یبسرکرد روپ نيا
 یکرز یغرب یقالب یموکراسيو از د زنديم یو مردم دوست یاز وطن پرستو داد  انداخته

 نيمدافع ثيشان بح ۀعد کاديمخل و ش روپ نيدر ا کند،ياستفاده م ءسو یو کورز
ها، ترکمنها و ازبکها ه تاجکها ، هزار حقوق نيمدافع ثيشان بح یريپشتونها و د حقوق

 .کشديم اديناله و فر

 یستيکتاريس ارنرنی هايجو بهانه به خلق، کيموکراتيد حزب هيبقا نيا پدرام فيلط
 خواهديخود را بر زده م یدستها یعلن یپارلمان تينام مصنون ريامروز ز یو که شان

نفرت،  حس شان یخارج باداران امر به افغانستان برادر اقوام نيب یوحدت مل رازهيش
  .دينما جاديا را ینيو بدب تفرقه، نفاق

 یاديتوسط عده ز وطنفروش روپ نيا یستيسکتار هيتوط نيا که ميذارخداراشکر 
 . ردديم نيزم نقش رشانيد یها هيتوط ومانند شوديوطندوستان قدم بقدم افشا م

 .یرام انخوانند
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د،که از فرق سر تا شست پا نسردار دمحم داودخان شکوه و ناله دار دياز شه یانان امروز
که در /  يیخبر جاهل و عقد یعده  افراد ب نيو وطنفروش هستند، ا یمل انتيغرق در خ
 کهيو انان. دندار یاللمل نيب يټکيفيسر ی، قاچاق ، جاسوس یمل انتي، خ یوطنفروش

و  جاته يو مسلمان قتل عام نموده قر خواهانيازد بنامصدها هموطنان مظلوم ما را 
 .ندنکيو شکوه م تيساخته، شکا کسانيقصبات شانرا بخاک 

 چوقتيکشور ما، ه لي، صادق و اص نيوطن، اوالد راست نيا یو واقع یقيحق فرزندان
دوست و  هني، خدا پرست، م ريراد مرد شجاع ، دل نيسردار دمحم داودخان،  ا ديشه

خود را در راه خدمت به وطن و مردم  اتيعمر ح نيادتريکشور که ز یعاشق اباد
 یو احساس فداکار یباز هم مردان دخو یزند قيدقا نيدر اخر ینموده و و یسپر

 .کندينم یوبد  د،يخود را به هموطنان ازاده کشور خود به اثبات رسان

که  سازميدار خاطر نشان م يټکيفيو سر رينظيوطنفروشان ب نيکالم من به ا رياخ در
 یودشنام و بد  ونهشناخته، هر ن شما وطنفروشان را ملت افغا فيامروز چهره کث

عکس بد  بر کند،يو رزالت شما م یداودخان داللت بوطن فروش ديشما به شخص شه
و جنابان؟  انياقا ردد،يمرد افزون م ادان ر یهايشما به ضد ان مرحوم به خوب یو
 انهيقتل و قتال مردم ب ،ینوکر ،یجاسوس ،یشما که در وطن فروش ک،يموکراتيد

 دين شهآبه  شما یو، دشنام و بد ءسو غيتبل ونههر  دينوبل شد زهيافغانستان برنده جا
  .ردديواالمقام باعث افتخار ما م

بود که شما فرزندان ناخلف  یسردار دمحم داود خان شرمنده م ديطرفداران شه ،یزمان 
دوست  هنيو م ی، واقع ليفرزندان اص ديباش نيمطم د،يکرديم ادي یکيبه ن یافغان از و

  کند،ينم اديو ان  نيبد ا یها سردار دمحم داودخان  را بنام ديوقت مرحوم شه چيافغان ه
 یو مل یعال یها نامهو کار  یافغانستان از و هخوايدوست و ازاد هنيو م لياص فرزندان

 .دينمايم یذارو سپاس  یقدردان یو

 یو مقام  موقت ینهم بخاطر چوکآ ان انهيخود را به اشاره ب هنيم که یبه انان ګمر
 .کردند  الميل

 زمياليغوش امپرآامروز در  که ینيام ستيخوران باند رهيشعوران و جيب نآبه  ګمر
در خارج کشور از پول  یدر داخل و چ یخود را چ یها ليخود ، اوالد و فام  دهيخواب

 ختم.موسال. کنديم هيتغذ زمياليامپر یراتيخ

 


