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 2۷/12/2014         الیننافغان جرمن آ
 

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

 
سال می گذرد،  به اثر  35خواهان ابله اش آنرا انقالب خوانده اند، هفت ثور که هوا ه برانداز و خان اینک از کودتای منحوس

عواقب وخیم آن حادثۀ منحط بوده است که مردم ستمدیده و بال کشیدۀ افغان زمین فقط حاال مجال یافتند، تا سوگواری و ماتم  
 ها و پرچمی ها( را برگذار کنند.حصۀ نا چیزی از قربانیان معدوم شده انسان های این کشور توسط حزب دیموکراتیک )خلقی 

این فاجعۀ بی نظیر تأریخ کشور چنان پیامد های ناگوار و بحران زایی را به دنبال داشته است که کسی در تأریخ افغانستان 
یل ردیف ذنت های منحصر به فرد این حزب در همانند آنرا به خاطر ندارد،  در این نوشتار صرف بعضی از جنایات و خیا

 :می شوند
 

 - ثبات سیاسی و اجتماعی کشور را به باد فنا داد؛ 
 -  زمینۀ کشتار و سر بریدن ده ها هزار انسان بیگناه سرزمین ما را برای قاتلین مردم ما یعنی خلقی ها و پرچمی ها

ته جمعی مساعد ساخت، باند دیموکراتیک خلق در تأریخ وطن ما اولین دولتی است که به طور رسمی و دولتی به قتل های دس
مبادرت ورزید، این گونه جنایات عمومی علیه بشریت در گذشتۀ « جنایات علیه بشریت» به انواع گوناگون و ارتکاب 

 سرزمین ما دیده نشده است، جنایات علیه بشریت که با استفاده از اقتدار دولتی ارتکاب یافته است؛
 -  کرد؛راه را برای اشغال کشور توسط  روسیۀ شوروی سابق هموار 
 -  طالح حزب  دیموکراتیک و ص، توسط همین به افرهنگ رجوع به خارجی ها برای حل قضایای داخلی مملکت

 حکومت اش  در وطن ما  به  امر عادی مبدل گشت؛
 آورد،  برای عناصر فرصت جو که به هر قیمتی حاضر بودند، قدرت را بدست آورند،  فرصت های طالیی را بوجود

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

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

ورت می مربوط رژیم به اصطالح دیموکراتیک که ص« واد» و« خاد» ،« کام» ، «اکسا»های استخباراتی  بالوسیلۀ سازمان
گرفت به هیچ وجه از شکنجه های خلف ایشان کمی نمی کرده است، جرایم عمومی جنایات علیه بشریت در دوره های متعدد 

 همین زمان حاکمیت حزب به اصطالح دیموکراتیک، آغاز و نهادینه گردید؛ در کشور در
 

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

 روشی را در کشور خوب گرم ساختند؛ف خلقی ها بازار وطن ست، پرچمی ها ومختلف به وقوع پیو
تا همین  توسط پرچمی ها و خلقی ها  سکوت را شکست، دیگر سکوتیاولین گلولۀ که برای کشتن انسان های وطن ما   -

و سیاسی  مناسبت پرچمی ها و خلقی ها، در کشته شدن هر افغانی که به دالیللحظه در ملک ما بر نگشت، به این 
 ایدیولوژیک  تا همین حاال به قتل می رسند، مسؤولیت دارند؛

 

 مملکت ما را درهم شکست، ما به اثر طمع و آز آنها ده ها و شاید  حاکمیت خلقی پرچمی سلسلۀ طبعی رشد و انکشاف
 ترقی متعادل، عقب مانده وبه عقب کشیده شدیم؛ صد  سال از رشد و

 -  پرچمی ها و خلقی ها زمینۀ جوالن تمایالت متعدد گروه های متنوع ایدیولوژیست و افراطی را فراهم کرده و کشور
این گروه ها ستاژ آدم کشی ایشان را در « ستاژیران»راطی ها و القاعده گردیده و تا امروز ما طی ده ها سال، مدرسۀ تربیۀ اف

 قلمرو ما و یا منطقۀ وزیرستان شمالی زیر حاکمیت پاکستان به پایان می رسانند؛
 - ه ش تا امروز خیلی  135۷ت خیانت های حزب به اصطالح دیموکراتیک در تأریخ کشور ما از سال محاسبا

 است؛ گسترده
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 -  عادی سازی استفاده از خشونت و دهشت در امور سیاسی در وطن ما در دورۀ حاکمیت حزب باصطالح
 دیموکراتیک اجرا شده و به عمل آمده است.

 

 و هم نسل های متعاقب آن قربانی جنایات پرچمی ها و خلقی ها خواهند بود.  80و ۷0،  60،  50پس هم نسل دهه های 
 ل عذاب های ایجاد شده توسط این نابکاران و تبهکاران می باشند.نسل های آینده، متحم

 

 .در این یادداشت صرف به بعضی از جنایات این حزب منحط، که کمتر به آنها توجه شده است، پرداخته شده است
 

 ائید.به کمک لینک ذیل تعدادی از نظرات نخبگان و صائب نظران افغان و بقیه نوشته ها را در زمینه مطالعه فرم
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