
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
 2از  1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  08/ 01/ 2008   تاريخ                                                                                          اجمل انتظار :نويسنده
 

 افسانه است احياي حزب دموکراتيک خلق افغانستان يک
 

 حزب دموکراتيک افغانستان و عمدتا آن عناصريکه در زوال آن  درين اواخر گروه ها ، حلقات و افراد متالشي شده از 
 !!!!نقش مرکزي داشتند، مصرانه در پي احياي حزب دموکراتيک خلق افغانستان ميباشند

  
حزب دموکراتيک خلق افغانستان که در نتيجه اوضاع خاص ملي و بين المللي آنزمان  ايجاد شده بود و در اثر شراط  

 . امروزي مضمحل گرديده است،بنظر من  ديگر قابل احيا نمي باشدخاص داخلي وخارجي
  

طوريکه در اسناد معتبر حزب متذکره تذکار رفته بود پيروزي انقالب کبير اکتوبر روسيه  و بعدها  ايجاد سيستم جهاني 
زب متذکره محصول  چون ح.ا  مساعد گردانيده بود.خ.د.سوسياليزم شرايط نسبتا  مساعد بين المللي را براي ايجاد ح

، و سقوط پي درپي اقمار آن، حزب "کشور کبير شورا ها" شرايط فوق بين المللي بود ؛ ما ديديم که با فروپاشي 
اثري باقي " کشور لنين کبير" امروز که ديگر از . دموکراتيک خلق افغانستان به موجوديت خود ادامه داده نتوانست

 .  ليزم در ميان نيست، احياي همچو يک حزب  يک خواب و خيال استنمانده و نامي از سيستم جهاني سوسيا
  

 چهره واقعي رهبران  حزب دموکراتيک خلق افغانستان را بخوبي -1358 جدي 6 -هفت ثور و مرحله متکاملتر آن
يکه تازي، شخصيت پرستي، توطيه، دسيسه ، ترور  نيروهاي خودي و بيگانه مخالف ، سوتيزم و . بنمايش گذاشت

خوشخدمتي به قواي اشغالگر روس از جمله صفات مميزهء رهبران آن حزب و شيوه عملکرد  تعداد زيادي از کدرهاي 
امروز نتنها مردم افغانستان بلکه صفوف حزب مذکور  از رهبري و کدر هاي حلقه . وابسته به رهبران مذکور بوده است

 .بگوش به رهبران ديروزي خويش خاطرات تلخ دارند
هاي خود را که با کيش شخصيت و " خلقي "خلقها را بي رحمانه سرکوب و " حاکميت خلق" هللا امين تحت شعار حفيظ ا

امين که در دوران حاکميت پوشالي خويش مصؤنيت  را شعار خود . عملکرد آن مخالف بودند وحشيانه بقتل مي رساند
 .   ي کردندقرار داده بود، حتي اعضاي دفتر سياسي آن خود را مصؤن احساس نم

  
دم ميزد، استقالل، هويت ملي و غرور افغانستان را فدا و قربان سويتيزم " آزاد و سربلند" کارمل که ازيک افغانستان 

بي " باند جنايت کار امين" و يا " اشرار بي فرهنگ" هر انکسي که مخالف اشغال افغانستان بود تحت عنوان . ساخته بود
 . رحمانه سرکوب مي گرديد

  
ترور و زنداني شدن صفوف حزب مذکور در رژيم هاي امين و کارمل ، کمتر از ترور و زنداني شدن صفوف ساير 

 !!!!!!!!!!!!!احزاب سياسي آنوقت نبوده است
 

ا از يکسو اماده نيستند که از اعمال ديروزي خويش در پيشگاه مردم و صفوف خويش .خ.د. رهبران عاليمقام ديروزي ح
حساب بدهند و از سوي ديگر بدون آنکه طرح جديدي را براي بيرون رفت ازين وضعيت ارائه بدهند با براه انداختن 

 . صفوف ديروزي خويش بنفع قدرتمندان داخلي و خارجي ميباشند" استخدام مجدد" بازي هاي سياسي در صدد 
  

 !   خوانندء عزيز
  

 صفوف حزب خويش را قربان نکردند؟ آيا رهبران حزب دموکراتيک ا بخاطر مقاصد شخصي خود.خ.د.آيا رهبران ح
ا حکومت داکتر نجيب را به .خ.د.خلق افغانستان به اساس تعلقات گوناگون با رهبران جهادي کنار نيامدند؟ آيا رهبران ح

 کرزي و در خدمت) گالبزوي، علومي رنجبر، وطنوال ( ا .خ.د.شوراي نظار تقديم نکردند؟ آيا رهبران ديروز ح
 شوراي نظار قرار ندارند؟؟؟؟

 کسانيکه از آقاي گالبزوي با حرمت و احترام ياد مي کنند آيا از روابط غير قانوني و غير اصولي آن  طي سالهاي 
 وزارت سوال بر انگيز اش با شوراي نظار اطالع ندارند؟؟؟ 
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... خير حاکميت داکتر نجيب خود را در دامن پرچم کمر بسته است، در سالهاي ا آقاي کشتمند که امروزبخاطراحياي
دارند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آيا زحمت  نيانداخته بود؟؟؟؟؟؟ من نمي دانم که حرب وحدت و پرجم چي وجه مشترک حزب وحدت

فاتحه داري محمود بريالي سوال بر انگيز  کشي شوراي نظار و حزب وحدت در مراسم بخاک سپاري و
  نيست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نوال بجاي آنکه در پارلمان از خلقهاي تحت بمب و مرمي ارزگان دفاع نمايد، در دفاع از وزير خارجه اقاي آقاي وط
اين شيوه مبارزه از !!!!قرار داده و به اين عمل خود افتخار مي نمايد "  حمالت بوتلي"کرزي ،وکالي مخالف را مورد 

 !!!!!!!!ا ميباشد.خ.د.اکتشافات امروزي  رهبران ديروزي ح
 

دستگير پنجشيري که ديروز شخصيت ان تبلوري از مبارزه طبقاتي و دفاع از انسان زحمتکش افغان و حتي جهان بود؛ 
 !!!!!!!!! امرور از موضع شوراي نظار سر بلند کرده و فرا تر ازين موضع فکر و عمل کرده نمي تواند

 
 به اصول و ايديال هاي خود ثابت قدم باقي در تمام اين حاالت اکثريت  صفوف حزب دموکراتيک خلق افغانستان

 . ا  جدا است.خ.د.اين همهء حقايق اين حقيقت را مي رساند که خط صفوف از خط رهبري ح!!!!!!! ماندند
 

نهضت فراگير "آقاي جليلي در جهت دفاع از حفيط اهللا امين و مساعي شبانه روزي " وحدت ملي"تالش رهبر  حزب 
آقاي کشتمند و آقاي نور در جهت دفاع از " قيادت" محمد بزگر در ظاهر و در اصل به به رهبري آقاي شير " ملي

 !!!!!!!!! بريالي محکوم به شکست است-کارمل
 
 

 
 


