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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  ٠١-٠٢-٢٠١١  ني
 

  د خلک ديموکراتيک ګوند ظالمانه واکمنی
  دريمه برخه

  
ه )  پرچم–خلق (خلک ديموکراتيک ګوند فرکسيونونود  د افغانستان د بربادی او د لکونو بی ګناه انسانانو د وژولو پ

ت ی، نو يو پر بل اچوی او دوی داسی فکر کوی چی افغانان ديته نه دی چمتو  چی سراسری سياسی جوړ  جوړ ک
ې د دوی د مشوری او صالح نه  په همدی بنا دوی داسی تبليغات کوی چی ګويا د شوروی رات په افغانستان  ک

  .پرته صورت موندلی او کله کله يو پر بل ددی جنايات مسوليت اچوی
ې شريک ول او  بيا وروسته د کله چی دوی قدرت ته ورسيدل نو د خلق ديموکراتيک ګوند دواړه جناح په قدرت ک

  .داخلی او خارجی عواملو پر اساس د خلق ديموکراتيک ګوند جناح بندی شوه
ی شو او د امين او تره کی لن مهاله  خه ليری ک دا په دی مانا چی د کارمل ګروپ د افغانستان د سياسی چاپيريال 

دا چی نورمحمد تره کی او امين  يانی دوره د خلکو په وژنه، اعدامونه، شکنجه د دوی پر وژنه پای ته ورسيدی 
ې  اودواړه په قتل ورسيدل  م جدی١٣۵٨(دپه افغانستان ک او )شپي   . شروع شولمآ يرغلقي او مست بل تور پ

ی چی د زرغون او د کارمل جناح سره متحد ول  د خلکو روسانو پر وړاندی د  د دوی او په دی تور دوران ک
ون پيل شول    .عمومی او سراسری پا

ه په درز روان ووهری    .خواته ترور، وژنه، اعدام، بمباری او جنايات 
وک  ې ازاد الس درلود او داسی  کرو د اولسونونو، قومونو او د عامو خلکو په وژولو ک د پخوانی شوروی اتحاد ل

ه وايی، حتی روسی مشاورينونه ول چی رد درونو سره فزيکی برخو د خلق او پرچم حزبی او دولتی ک دوی ته 
ل کيدل او ډير بد الفاظ دوی ته استمال که يدلدرلود او د روسی مشاورينو لخوا خلقيان او پرچميان وهل کيدل، رت  ،

لی د ملی غرور په خاطر نه ول ی وودی دوی مبارزی او هلی    . او دوی ملی غرور هير ک
ې د کر په افغانستان ک ې دد شوروی ل ون په نتيجه ک  مخامخ شول، او د خلک ی سره پوره مات د عمومی پا

د خلق دموکراتيک ګوند دموکراتيک ګوند د ماتی اصلی وجه دا وو چی دوی د افغانستان پر خلکو اتکا نه درلودی، 
يدیمسکو اصوال د  ی د دوی د ماتی سبب وګر   .مربوط ډلی وی او دی دوی وابست

نی ه ليکل شوی او ډيری افغانان د دوی د دا چی د روسانو او افغانانو لخوا د خلق دموکراتيک ګوند د ک  په اړه ډير 
خه ډډه کوم خه خبر دی، زه په دی اړه د ډير تبصری    .جناياتو 

ای د ملی او بين المللی  ه اتيالف او ظالمانه واکمنی، خپل  په هر صورت د کارمل او زرغون د فرکسيونونو ګ
ل ې، بل ظالمانه فرکسيونونو ته په نسبی ډول ورخوشی ک   .شرايطو په ترڅ ک

ه اتيالف او ظالمانه واکمنی، بل ظالمانه اتيالف ته ورننوت چی د مير اک بر خبير او د امين د د زرغون او  د کارمل ګ
ی د زرغون او کارمل  ه په دی اتيالف ک فرکسيونونو جابرانه واکمنی د داکتر نجيب تر رهبری قرار درلود هر 
ې  ر په حقيقت ک و شتوالی درلود، خو په هر صورت دوی هر يو يی د وطن پالنی او ترقی چيغي وهلی، م ينو غ

منان همدوی ول تيني د   . او دید وطن او اولسونو ر
تي د ) وطن ګوند(د خلک ديموکراتيک ګوند خه د ت نيز عدالت  د افغانستان د اولسونونو او قومونو د قهر او د وګ

ی په  انونه خالصوی، ګويا د ستر طاقتونو تر من د ساړه ج پاره غير علمی او په درواغو داليلو په وړاندی کولو 
ې د هغوی د اهدافو قربانی شوی دی   .نتيجه ک

بله د خندا وړ المل چی دوی افغان اولسونونو او قومونو ته وړاندی کوی هغه دادی چی په غير علمی ادعا کوی چی 
ه پر دوی تپل شوی و   .ګوندې ج

  ايا دا قانع کوونکی دليل کيدای شی؟
  ايا دا کومه علمی بنس او پايه لری؟

که د خلق دموکراتيک ګوند په تشو خبرو اکتفا کوی او اوس هغه  ی،  وخت نه دی چی خلک په تشو خبرو باور وک
ی، او داسی داليل کومه علمی او سياسی تحليل نه دیبد پوچو او تشو خ ه نه جوړي خه    .رو 

ی وهل د ساړه  د بی ګناه افغانانو اعدامول، وژنه، شکنجه، د وطن ويجاړول او د افغانانو پر دود او عنعناتو ملن
ی محصول نه   د دوی د  وو اوجنايات سازمان ورک شوی ) وطن ګوند(خلق دموکراتيک ګوند، بلکی د وهج

یجناياتو سلسله  ل کي   . وو، چی په شعوری او سازمان يافته توګه تر سره شوی ګ



 
 

 
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

ت،  د خلک ديموکراتيک ګوند غير متجانس، غير طبيعی او غير منطقی سياسی تشکيل وه، چی سياسی جوړ
ته شوی، د ګوند ايجاد او تشکيل د مسکو لخوا سازماندهی شوی تشکيالت او رهبری يی په طبي عي ډول نه وی رامن

يو له الری ديکته کيدل د پخوانی شوروی اتحاد د وو او ګوندی پروګرام يی د مسکو او    .استخباراتی ک
ی په تيوريکی  او معنوی له اړخه د پ ينو شبيو ک خوانی شوروی دی دوی لخوا د سياسی قدرت د نيولو شعار په لم

  .اتحاد لخوا تنظيم شوی وو
و او اولسونونو د مشخصات او ١٣۴٣کله چی  ره جوړوله دوی د افغانستان د وګ نی ګن ی دوی خپله لوم  کال ک

ولنه له پامه  تياوی او باالخره د افغانستان بشپ اسالمی  انک ، دود او رواج، اجتماعی  خصوصيات، فرهن
ولی وه   .غور

  
  ر بيانو
 

 
  


