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 2/13/////3         الیننافغان جرمن آ
 

  مـنـحـصر بـه فـــرد جـنایـات و خـیـانـت هـای
 الح دیموکراتیک خلقطحاکمیت حزب به اص

 
. سال می گذرد 33خوانده اند،  «؟انقالب»هفت ثور که هوا خواهانش آنرا و منحوس خانه برانداز اینک از کودتای 

این رویداد شوم که آغازگر مصیبت های پیهم سه دهه کشور محسوب میشود، عواقب وخیمی را بار آورد که شاید 
خیراً به اثرات سوء آن تا چند دهۀ دیگر دامن وطن و مردم ما را رها نخواهد کرد. لست پنجهزار نفری شهدا که ا

نشر رسیده است، یک قسمت بسیار ناچیز این جنایات بزرگ را در یک برهه ای کوتاه بیان میکند که حتی نمیتوان 
دانست. انتشار این لست زخم های دیرینۀ مردم مظلوم و اما سربلند ما را تازه کرد و « مشت نمونۀ خروار»آنرا 

و دادخواهی ملت از خائنان و « عدالت انتقالی»منصه گذاشتن  آنچه را از مدتها خواهان اجرای آن بودند یعنی به
قاتالن مردم بیگناه، دوباره در فضا طنین انداز کرد. مردم ما اکنون با برگزاری مجالس یاد و بود و گرامیداشت از 
مقام رفیع همه شهدای کشور، بخصوص شهدای مندرج لست منتشره میخواهند آواز عدالتخواهی خود را به گوش 
همه جهانیان برسانند وتوجه را به این نکته جلب دارند که صلح واقعی در کشور بدون بازپرسی از مجریان جنایت 

 که در طی سه دهه گذشته مرتکب اعمال ضد بشری  شده اند، تأمین شده نمیتواند.
 

را به دنبال داشته است چنان پیامد های ناگوار آغاز گردید،  که با کودتای منحوس ثور فاجعۀ بی نظیر تأریخ کشور
این پی آمدها بعضی از به به خاطر ندارد،  در این نوشتار صرف کسی همانند آنرا معاصرکه در تأریخ افغانستان 

دیموکراتیک خلق یعنی گروه های معلوم الحال خلق و پرچم گره خورده است، جنایات و خیانت های حزب که با
 بطور مختصر اشاره میشود:

 

 -  رژیم خلقی ـ پرچمی با زمینه سازیها در راه تهاجم قوای سرخ شوروی استقالل سیاسی کشور، این گرامی
ترین و پرافتخار ترین عنصر حیات ملی ما را که به خون بهای اجداد ما حاصل شده بود، یکدم برباد داد و کلید 

 قدرت نگهدارد؛ریر س کشور را بدست قوای متجاوز سپرد تا در پناه آن خود را بر
  ـ ایدئولوژی بیگانه و الحادی در چارچوب دساتیر خشک حزبی، جای ارزش های ملی و اسالمی را گرفت

و حاکمیت یک مشت بی خبر و نادان بر ملت تحمیل گردید که دراثر آن به هراندازه که آشتی ناپذیری ملت با رژیم 
قتل و قتال توسط عمال رژیم افزایش می یافت و اصل  بیشتر عیان می شد، به همان اندازه فشار، تهدید، ظلم و

 میداد؛« بگیر و بکش»جای خود را  به اصل « بگیر و ببند»
  ـ با از بین رفتن هزارها جوان و انسان با دانش، آنچه را افغانستان از قوای بشری و مسلکی در مدت

این تلفات بزرگترین ضایعه بشری در  چنددهه با مشقت تمام پرورده بود، فقط در عرصۀ چند سال از دست داد.
 تاریخ کشور محسوب میشود که نمیتوان آنرا درطول چندین دهه جبران کرد؛

  ـ  مردم شهر و ده از ترس جان و هم به منظور جهاد فرار را بر قرار ترجیح داده نخست بطور انفرادی و
تند. این مهاجرت ها درتاریخ کشور بعد بطور دسته جمعی و گروپی به مهاجرت به داخل و خارج کشور پرداخ

نظیر نداشت و تا اکنون به حیث یک معضلۀ دوامدار باقیست. آنهائیکه نتوانستند مهاجرت کنند و در وطن ماندند، با 
 هزار ها مشقت جانفزا مواجه شدند که تراژیدی آن امروز در چهره ای هر فرد هموطن نمایان است؛

 لقی و پرچمی و متحدان نابکار شوروی شان، بنیاد اقتصاد کشور را ـ چهارده سال جنگ در برابر رژیم خ
ازهم کامالً متالشی ساخت و کشور را بیک دشت سوزان و یک بیابان بی آب و علف تبدیل کرد که درآن نه لقمۀ 

 نان و نه جرعۀ آب سراغ می شد و نه نشانه ای از آرامش وجود داشت؛
 رحزبی پدیدۀ جدیدی بود که ملت را در گرو چند جوان بی خبر از ـ تقسیم اقشار جامعه به قشر حزبی و غی

حقایق  و فاقد احساس ملی و اسالمی قرار داد و فضای روابط اجتماعی و خانوادگی را در قبال آن چنان برهم زد 
 که دیگر پدر به پسر و دختر به مادر اعتماد نداشت؛
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 تناسب مرد و زن در شهر و ده برهم خورد و تمام  ـ با کشته شدن  و فرار مردها و پیوستن آنها به جهاد
مشکالت خانواده برعهده زنان و مردان پیر و حتی اطفال نیمه جوان افتاد که غربت و ناداری زندگی همه را به کام 

 خود فرو برد و اکثر ارزش های واالی اجتماعی مردم ما را متأثر ساخت؛
 ودند، قدرت را بدست آورند،  فرصت های طالیی را برای عناصر فرصت جو که به هر قیمتی حاضر ب ـ

این وضعیت زمینه را برای ارتکاب جرایم از نوع جنایات علیه بشریت، توسط این عناصر قدرت .آورد بوجود
پرست نیز تأمین نمود، بعد از به قدرت رسیدن باند های خلقی ها و پرچمی ها( سلسلۀ ارتکاب چنین جرایمی علیه 

معصوم سرزمین ما، شروع  و اما  حتی بعد از سقوط  آنها توسط راست افراطی  و گروه های مردم بیدفاع و 
ظاهراً مذهبی، بطور وحشتناکی توأم با شکنجه های متنوع که در هیچ دوره ای از گذشته ها روی نداده است، ادامه 

مربوط رژیم به « واد» و« ادخ»،« کام»،«اکسا»ترور و شکنجه بالوسیلۀ سازمانهای استخباراتی  چنانکه ،یافت
اصطالح دیموکراتیک که صورت می گرفت به هیچ وجه از شکنجه های خلف ایشان کمی نمی کرده است، جرایم 

حزب به اصطالح همین عمومی جنایات علیه بشریت در دوره های متعدد در کشور درهمین زمان حاکمیت 
 دیموکراتیک، آغاز و نهادینه گردید؛

 - ا وخلقی ها حرص اقتدار طلبی را در کشور دامن زد، این امر باعث بروز گروه های حاکمیت پرچمی ه
متعدد دیگر گردید که ایجاد نفاق و تفریق مردم مملکت را سبب شد، برخورد های داخلی ناگواری در زیر بهانه 

 ؛روشی را در کشور خوب گرم ساختندف ست، پرچمی ها وخلقی ها بازار وطنمختلف به وقوع پیو های
 

 -  پرچمی ها و خلقی ها زمینۀ جوالن تمایالت متعدد گروه های متنوع ایدیولوژیست و افراطی را فراهم
این گروه ها  دست پروردگانکرده و کشور ما طی ده ها سال، مدرسۀ تربیۀ افراطی ها و القاعده گردیده و تا امروز 

 پیش می برند.ر حاکمیت پاکستان به آدم کشی را در قلمرو ما و یا منطقۀ وزیرستان شمالی زی تمرین
 

 پی در این یادداشت صرف به بعضی از ـ البته ادامه مصیبت دراز است که در کوتاه سخن نمی گنجد و
 .پرداخته شد با اختصار بحران زااین حزب  آمدهای
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