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

  
و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       امان اهللا :ليکوال   ٠٩-٠٣-٢٠١١  ني
         

  د خلک ديموکراتيک ګوند ظالمانه واکمن
  اوومه برخه

  
، نو دوی سره دوه ډوله سياسی او استرات   .ژيک هدفونه ولي کله چی پخوانی شوروی اتحاد پر افغانستان يرغل وک

ی هغه دا چی که چيری د پخوانی کر شورویلوم ون په افغانستان کی  اتحاد ل د   او مسلحانه مبارزیعمومی پا
یماتی سره مخامخ  ان رسول هند سمندر ته او بيا شمالی افريقا ته د، نو د پاکستان د الریک د روسانو   

  س .هو ژيک هدفياسترات
ی وژی پر بنس وو، چی په بی رحمانه ډوليد همدی استرات   .و روسانو په افغانستان کی وژنه او ترور ته مخه ک

 و ته د بمباری وژلو افغانانکر د پرچميانو او خلقيانو د مشوری سره سم دد پخوانی شوروی اتحاد وحشی او ظالم ل
یلو، پواسطه ادامه ورکواو توپونو و د خلکو مقاومت مات ک   .او هری خواته بمباری کولی، تر 

ی شو افغانانپه دی ترڅ کی بی ګناه   . په اور کی ستی شول او ډيری افغانان شهيدان ک
ه به کوی؟ کیافغانستانکه چيری په هغه دا دويمه،     د ماتی سره مخامخ شی نو 

ی يد پخوانی شوروی اتحاد استرات کاره ول، هغه دا  چی ګويا افغانستان به تجزيه ک ې خورا  ژی په دی برخه ک
ل، او عمال مليتونوی الندی د د کارمل د رژيم تر سيور همدی پالن په خاطر  ددوی، شی  يی په ً  وزارت يی جوړ ک

ی رياست او دی ادا انک ، يانی دا چی د هر قوم او هری ژبی د پاره  خه استفاده وک ې د قومونو د ترکيب  ره ک
  .مديريت تاسيس ک

ې  استفاده وک چی په  دی اړه  د خه د سياست تر چتر الندی په دی برخه ک ينو خاصو سياسی حلقو  دی په خوا د 
ا واچوم ې به ر   .په بله برخه ک

تنه د   :ادیاوس پو
ی شو؟  مليتونوچی د کوم اړيتا په وجه د   وزارت جوړ ک

که  ينو معلوم الحال   د افغانانو تر من طبيعی تضادونه نشته، هر هغه تضاد او اختالف چی د قومونو تر من د 
ی اصال  بلکی په مصنوعی لحاظ چی منشا  ،کومه اصلی او طبيعی اختالف نه دیحلقو لخوا ورته لمنه وهل کي

  . او د پخوانی شوروی د استخباراتو  لخوا ورته په ډيره لوی پيمانه کار وشو وه،   وزارتمليتونود  غه د کارمل هما
نه اداره او  او نجيبروسانو د خپل مشاورينو له الری د کارمل  د وزارت په چوکاټ د مليتونو د رژيم د خاد په کرغي

بيلوالی تخم وشنيدل او په سياسی او اجتماعی ډګر کی کار ورته  د قومونو تر من د نفاق او  او د دوی له الریکی
  .وشو

 درلودی او هغوی د ملی نفاق د پاره کار  شمير کسان خپل يو کیروسانو عمال د پرچم او خلق په مختلفو ګروپونو
   .کوه
ينو  دا اوس د خلق ديموکراتيک ګوند په فرکسونونو کی چی د ګوندونو او سازمانونو تر چتر الندیچی  فعاليت کوی 

ير ګويا مبارزه کوی، چی ينی يی د بل قوم د نمايندګانو په  که افغانان د  يی نتيجهيی د يو قوم او   ناکامی ده، 
خه کرکه لری   .داسی اختالفاتو 

ينو هيوادو د است ينو اخباردا کار اوس د  ی، او د جاسوسی شبکو تر چتر الندی  تی شبکو لخوا پر مخ وړل کي
  .وی افغانان د افغانستان د ويش د پاره کار کویخرڅ ش

 چی ل غواړیدغو جواسيسو ليکنی د پردو تر تاثير الندی په درواغو ليکنو سره داسی روانی حالت رامن ته کو د
یجناياتو ) خلک ديموکراتيک ګوند( لوستونکی د شوروی تجاوز او د هغه اړوند نوکرانو  ت ورک   . شیته کم ارز

ينو يی ګويا د اقليت د دا ډلی او حل قی تر اوسه دا کار ډير په مهارت د اسالم او دين تر نامه الندی تر سره کوی او 
  .حقوقو د دفاع تر نامه الندی د نفاق زهر شيندی

وک چی د پخوانی شوروی اتحاد د د روسانو د همدی استراتژی پر بنس وو، چی په ې هر هغه   دننه افغانستان ک
يرغل مخالف وو د دوی د نوکرانو لخوا نيول کيده  او بيا وژل کيدل او هغوی چی سياسی ګوندونو پوری اړوند کسان 

  .ول يا بنديان شول او ډيری د روسانو د نوکرانو د تقلبی محاکمو د فيصلو پر وجه پر اعدام محکوم شوی وه
منو  د روسانو نوکرانو ګويا ملی مبارزينو ته د اشرار خطاب کول او د اشرار تر نامه الندی پرچميانو د شخصی د

ی شو   .پر وجه ډيری افغانان يی زندانونه ته واچول،  او يا ترور ک
ې او باالخره په   په پوهنتونونو، مکتبونو، و ک ان ی او کلتوری  دينی مدرسو دولتی موسسو او وزارتونو، فرهن

اکل شوی وو، او دا منشيان د ګوند د عمومی منشی تر اغيزی الندی خپل  ې د پرچميانو لخوا ګوندی منشيان  ک



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ی درلودی، دوی د دولت د مامورينو په تقرر کی لوی الس درلود، دا  ی يی کيم ارونو ک وظايف اجرا کول چی په 
  .لت ادراه کولچی يوازی يو ګوند دولتی چاری پر مخ وړل نو دوی دو

يتوب بلنه ورکول، خصوصآ هغوی ته چی د نفوذ او  دا شمير منشيان په دولتی ارګانونو کی خلکو ته د ګوند د غ
کاره خبره وه چی ملی ، مترقی او اليق کسان د دوی بلنه نه منل، نو بيا دوی د هغه کس  پوهی خاوندان ول، نو 

اه ته ورکول چی    .ګويا فالنی اشرار دیکتبی راپور د خاد جهنمی دست
نی د اداری منسوبنو د حزبی راپور پر بنس هغه کس يی نيول او ش کنجه کول او زندان ته يی نو بيا د خاد کرغي

ل چی   .دوی د مبارزی يوه استخباراتی طريقه وو ،لي
نی اداری مامورين او کارمندان ډير ظالم او ناپوه خلک ول، اکثرا دوی په کورنی او  ميحطی چاپيريال  د خاد کرغي

خه برخمن نه ول، په هغه وخت او  ه شهرت  ې د  ولنه  ک ه اخالق خاوندان نه ول او همداسی دوی په  ې د  ک
خه کرکه او نفرت لری   .همدا اوس هم د افغانستان اولس د دوی 

ی او  انی ولس پری شرمي د افغانستان که د کارمل او نجيب خادستان ډيری بدی کارنامی لری، چی افغان مي
تنه لری ی د خلک دموګراتيک ګوند چی د افغانستان د بربادی مسوالن دی،  د دوی د محاکمی غو   .وګ

ې د افغانانو بی عزتی کيدل او غير انسانی چلند د بی ګناه بنديانو سره کيدل،  ولو رياستونو او ارګانونو ک د خاد په 
ل، تهديد او تر ن نجه،  کول، بی عزتی، ش ی چی وهل،  ول افغانان په دی پوهي نی کار وو او  ور دی دوی ور

ومره ظالم خلک ول   .خادستان 
و راتلونکی نسل ته د ، دی  شوی دچارهغوی چی د داسی ورته مسايلو سره  هيله ده چی خپل خاطرات وليکی تر 

  .سياسی تجربی په ډول پاتی شی
وازی  د روسانو په چوپ کی قرار درلود، دوی حتی دا چی د کارمل او نجيب بی سواد او وحشی خادستان يوازی او ي

و راپور يی ورکول   .د خپل د کورنی روابطو پروا نه درلود او خپل د کورنی د غ
اه ارنوالی او ډيری افغانان چی اعداميدل نو د خاد بدنامی او ناولی دست  په چوکاټ کی د اختصاصی انقالبی 

 د اعدام حکم يی کول او کله چی اعداميان په دسته جمعی ډول د پلچرخی، اختصاصی محاکم وجود درلود چی همدوی
ته او د افغانستان په نورو برخو کی چی اعداميدل، يانی په مرمو ويشتلی کيدی نو د خاد  سرخ ديوال، د چمتلی په د

ارنواالن د هغوی نظارت کول او بيا يی   . تصديقول د هغوی وژل يیناولی او بد صفته 
  نور بيا 

ت    په درن
  
  
   

 
  


