
، رسنیو والوپانګه په ټوپکوالو جهاد، افراطیت، اسلمي له انځور افغانستان د ېک
ږي ښودل ېک تړاو په سره قاچاق له پوډرو او بدمرغه دا ېچ ېلد سره. ېک

کاله ۴۰ څخه نن له. وه نه ېداس تل خو دي حقیقتونه افغانستان ننني د ېځانګړن
رته بیا ېچ راولټاوه څخه والي پاتي وروسته خپل له ملک دا انقلب، یو ېمخک ېب

د. شو کړای ناکام مټ پر ډلو بنسټپالو شویو جوړو ل س پر امپریالیستانو د
دو پیاوړي په ځواکونو شاتګپالو د هلته او حال اوسني په ختیځ منځني دو د ېک ېپوه

ځان ېباند زوال او عروج انقلب د ثور د کال ۱۹۷۸ د ېچ ده اړتیا لومړی لپاره
کړو پوی . 

تاریخي شالید

واد مهم یو پلوه جغرافیوي له افغانستان نګلز ېچ څنګه لکه. دی ېه ارزولو ېا :

“ عت، ځانګړی خلکو د موقعیت، جغرافیوي افغانستان د ېداس له ملک دا ېطب
په څخه رول له ېی ېک چارو په اسیا ۍمنځن د ېچ برخمنوي ارزښته سیاسي

ر ېډ دای انکار ۍسخت ې شي ېک .” 

د موقعیت جغرافیوي همدا او تړي سره آسیا جنوبي له آسیا ۍمنځن افغانستان
واد ېد شلمه په. ېشو ثابته کره ننه تر خبره دا ېچ لري رول لوی ېک چارو په ېه

ړ ۍپ ند برتانوي د ملک دا ېک ې زانو. و ځای ټکر د منځ تر ېروسی څاري او ېه ېانګر
، سره. نشول بریالي توګه پوره په خو ونیسي ملک دا ېچ وکړه هڅه هغوی ېلد

تانوي د او کړي ېلند واک خپل تر ېسیم ېپښتن ېځین ېچ شول بریالي ېپد ېبر
ش ېد د پښتنو سیمو. وګرځوي ېی برخه هند ر ټپ ېو ېډ ېچ ېولرل ېپایل ېژور ې

ضد پر انقلب د ېچ شو وکارول لپاره ېد د لخوا پاکستان او امریکا د وروسته
ږي واد دا او ېوجنګ راولي ېلند کنترول تر ېه . 

ړ ېشلم د ۍپ د ېچ شخص مخالف امپریالیزم د (خان، اللهامان شاه ېک پیل په ې
زمن څخه اتاتورک کمال مصطفا له ېتورکی افغانستان ېچ وکړه هڅه ،)و ېاغ

ېکړ اشاره ته حال ېد ېک وخت ېهغ په تروتسکي. نشو بریالی خو کړي مډرن :

“ دا (…). دی وړ ېیادون ېځانګړ د نن ېچ دی ملت بل یو ېک شرق په دلته
ښ وړ پام د هلته. دی افغانستان ېپ ږي رامنځته ې ښو ټولو دغو په ېچ ېک د ېک ېپ

تانوي ل لسونه امپریالیزم ېبر واد ېپات وروسته یو افغانستان. دي ېښک .دی ېه
دو اروپايي د افغانستان خپلواکي خپله څو تر اخلي ګامونه لومړني خپل ته لور ېک

واک په عناصر نشنلیست پرمختګپال افغانستان د. کړي بنسټیزه توګه مهذبه په
تانوي او دي ېک ېد په دننه که هغه ځواک، شاتګپال هر ضد پر ېی دیپلوماسي ېبر

واد ، سرحدونو په سره هند له بهر که او وي ېک ېه د او سمبالوي وسله په ېک
په ېچ ېنیول څخه فرمانونو هغو له. دروي ېی ضد پر عناصرو پرمختګپالو دغو
د هم ځواکونه دیموکرات سوسیال ېبلک والپانګه المان د ېیواز نه ېی ېک ترڅ

ېک افغانستان او چین په نیسي، مخه لریونو د کارګرو د ورځ ۍلومړ په ۍم
دونکیو ښ ېپ ښو ې ېنړیوال ېدویم د شا تر ټکونو او ظلمونو ټولو دغو د ېپور ېپ

تانوی د ضد پر کابل د ېچ بریدونه هغه شئ، پوی باید تاسو،. دي ګوندونه ېبر



ږي، مټ پر سرچینو کډونالډ پاسیفیست د ېمنسجم ترسره ېلند واک تر ېم
ږي ل: تروتسکي.” (ېک ۱۹۲۳ ېاپر )

ري امپریالیستي تر د خان اللهامان د ېک کولو مډرن په افغانستان د هاخوا، ېت
طبقه هغه. و شتوننه )ملي پانګه واله طبقه(ۍبورژواز ملي د هلته سبب ۍناکام

کړل رامنځته دولتونه ملي او انقلب صنعتي ېی ېک اروپا په ېچ . 
، ۱۹۷۸ وخت پر انقلب د وادو مهمو په افغانستان ېک چین ایران، شوروي، لکه ېه

وادو ټولو دغو وروسته. و ایسار ېک پاکستان او په انقلب د او انقلب په ېه
لرلو رول خپل خپل ېک ناکامولو . 

افغانستان او استعماري انقلب

رو په ۍنړ د واد ګاونډي د برخو، ېډ ولسي د کال ۱۹۶۸ شمول، په پاکستان ېه
کال ۱۹۶۸. و نه استثنا هم افغانستان څخه ېد له. و کال لریونو او خوځښتونو

په محصلینو. و شاهد ېڅپ ېیو د اعتصابونو کارګري او محصلینو د افغانستان ېک
درلود اعتراض ېی پالیسیو په ېداخل د غوښت، بدلون ېک نصاب او نظام ښوونیز

شرایط، کاري ښه زیاتوالی، تنخوا د ېک غوښتنو په کارګرو د. نور ورته ته ېد او
، ول شامل بیمه طبي او روغتیايي ساعتونه، کاري کم ۍرخصت . 

بیانوي تورو ېلند په حالت هغه ېدوپر لوویس لیکوال، مشهور تاریخ افغان د :

“ ساری محصلینو د کارګرو له ملتړ ښوونځیو د ېک سیمو ځینو په حتا ملتړ، ېب
ر ېک کابل څخه، ول کړي حیران خلک ېډ .”

ره کچه ېپوه د منځ تر محصلینو د وه لوړه ېډ : 

“ ، ټولګیو ځینو په او واوري نظریات ضد مارکسیزم د ېچ کولو انکار محصلینو ېک
شول کولی شخصیتونو اکادمیکو ځینو ېیواز ېچ وه ېشو برابره فضا یوه ېداس
وکړي بحث ېباند څيزونو هکله په غرب د .”

مني خبره دا هم ېدوپر او دی ساري انقلب :

“ د کچه نړیواله په ېچ مساعدوي موقع دا اند، په زما حالت، اوسنی اړیکو د
ېبرکل په. شي زیات لریونونه محصلینو  (Berkley) برید، یوه د پولیسو د ېک

ېک پاریس په خبر ۍلربند د کارګرو یا محصلینو د یا او پاڅون، یوه د ېک کولمبیا
د ښار هر او کلی هر ېک افغانستان په او. رسي ته ۍنړ ېک ساعتو څو

سټر راډیو توګه نړیواله په ته مزاحمت محصلینو د ېک افغانستان په. لري ېټرانز
دای کتل ېک لریونو په محصلینو د شي ېک .”

زو نړیوالو پاڅون کارګرو د ېک افغانستان ېچ هکله ېپد نظر ېدوپر د ږنده ېاغ ېز



ځکه و، هم فعالیت منظم ګوند دیموکراتیک د خلق د شا تر ېد د خو دی، سم ده
ژي ګوند د دا کوي کار سیاسي به منځ تر کارګرو د ېچ وه ېسترات . 

لک په مارکس ر هکله په انقلب د ېک ملکونو ېلند ېښک ځکه ویلي ندي څه ېډ
تصادف کوم دا. وه ېکړ ېک ملکونو صنعتي پرمختللیو په ېیواز وړاندوینه ېی هغه
و مرکز انقلب نړیوال د اروپا ېک دور ېهغ په ېبلک و نه . 

لک تر لک تر پخوا ېچ ېک ملکونو هغو یا او ملکونو ېلند ېښک دا ول ېلند ېښک
ټولو پدغو. وشي پرمختګ بنسټ پر اړیکو طبقاتي پخوانیو د ېچ ده ناممکنه
له ېمخک یا او فیوډالي د انقلب، زراعتي انقلب، دیموکراتیک ملي د ېک ملکونو
حل نشي کرښو پر) ۱۷۸۹ (انقلب بورژوا د ېفرانس د شوني،ېپات ۍفیوډال
دای لک د. ېک ر )پانګه واله طبقه(بورژوازي ملکونو ېلند ېښک هغه وروسته، ېډ
.وه ېراوست ېلند واک تر ۍنړ ټوله وخته اړیکو والوپانګه ېچ راغله منځته وخت
لک په ېچ و دلیل همدا ېچ وه نه وړ ېد د بورژوازي ملي ېک ملکونو ېلند ېښک

ېی ېک کولو رامنځته په ېټولن ېوالپانګه د ېچ توګه، په ۍبورژواز غربي د
ولوبوي رول و، لوبولی رول خپل ېمخک کاله سلګونه . 

لک په ره بورژوازي ېک ملکونو ېلند ېښک ېی ېسرچین ېخپل او ده ېکمزور ېډ
وکړای سیالي سره اقتصادونو صنعتي غربي له ېی ېد مټ پر ېچ ندي دومره

، لنډه په. شي امپریالیزم اړخه بله له او سره ېټولن ېزړ اړخه یوه له هغوی ېک
دفاع سیستم حاکم د خاطر ېهمد په ېچ دي تړلي ېک تارونو زرګونو په سره

د او انقلب دیموکراتیک ملي د تاریخ دلیل ېهمد په. جوړوي ېځن ځواک کوونکی
اچولی اوږو پر کارګرو د مسولیت دواړو انقلب سوسیالیستي . 

ېمخک ېجګړ د او کمزوري نسبي امپریالیزم د حالت، خوسا اړیکو ټولنیزو د
لک تر ثبات او پرمختګ صنعتي زورور چین د ېک حالت ېک ملکونو ېلند ېښک
انقلب روسي د خو. کړه هواره لر ته انقلبونو او بدلونو ټولنیزو لویو

له سره پیله، هماغه له بدلونو ستالینینستي انقلب چینايي د او زوال ستالینیستي
، بریاو لک په ېچ لر هواره کړه دا ېی ملي د ېیواز انقلبونه ېک سیمو ېلند ېښک

.ېو ېبدل ېبڼ توګه بنسټیزه په ېی پیله له او وشول سره نیولو ېک نظر په کرښو
د او ۍناکام د انقلب د ېک حقیقت په او و شالید انقلب د ېک افغانستان په دا

ح همدلته ېی به زه ېچ و بنسټ بریا د کړیو ضدو انقلب کړم ېتشر . 

د خلق دیموکراتیک ګوند

د تاریخ لومړي په ۍجنور د ېک ۱۹۶۵ کال په بنسټ ګوند دیموکراتیک خلق د
ښودل ېک کور په ترکي نورمحمد  مشر د ګوند ېلند په ېموخ ګوند د. شو ېک
ېو ېشو بیان ېک ټکو :

“ ږو موږ ږو ضد پر طبقاتو ځینو د د ګټو لپاره طبقاتو ځینو د موږ ېچ ېپوه او ېجنګ
رامنځته ټولنه یوه ېداس ګټه په زیارایستونکو د بنسټ پر اصولو ټولنیزو د به موږ
ښاکه فردي راز هر له ېچ کړو ۍلومړ ته ګوند دیموکراتیک خلق د.” (وي پاکه ېزب



(وینا

ر ګوند خو مخ سره درز پوښتنه پر اپوزیسون د سره شاه ېک ۱۹۶۷ کال په ژر ېډ
 .شو

، ېجوړ ېډل دوه څخه ګوند له هماغه په او کړ خپل نوم جل ېی یو هر ېچ ېشو
پر شوروي د پلوه تیوریکي له ډلو دواړو ېچ دا حال - ېچلول ېورځپاڼ ېی نوم

د بنسټ ېډل ېد د. وه مایله ته لور نشنلیزم د ډله پرچم د خو - ایښودو پل پلونو
ر کار د او ول خلک طبقه ۍمنځن ښارونو .و ځواکونو والووسله په ېی تمرکز ېډ

ښاري ېی پر تمرکز او و توپیرونو طبقاتي په تمرکز ېډل د خلق د ته خوا ېبل
وزل طبق و ېکلیوال او ېطبق ېکارګر ېب ې ې . 

ره یوه ږي ېچ ویل ېچ ده دا اوازه مشهوره ېډ ګوند دیموکراتیک خقل د ېک
موافق سره ېخبر ېد لیکونکي تاریخ افغان جدي خو. درلود نه بنسټ ولسي

قوي ېک سیمو کلیوالو په ګوند دیموکراتیک خلق د ېچ دي نظر ېپد او ندي
دیموکراتیک خلق د ېچ دی شته ثبوتونه ېد د هاخوا، ېد تر. درلود ملتړ ولسي

هم ېک سیمو پښتنو هاخوا ېکرښ تر سره پاکستان ېچ و شوی بریالی ېپد ګوند
کړي رامنځته ۍکړ ېمطالع د . 

انقلب

واله ته سیاست پښتون ېچ زوی تره د شاه د - خان داود ېک ۱۹۷۳ په د - و ېل
ېډل د پرچم د ورسره ېک کودتا ېپد. ونیو واک ېک ترڅ به کودتا قصري ېیو

له داود. کړ ړنګ نظام شاهي توګه رسمي په ېی ېک پای په ېچ وه مرسته فعاله
ازادو د کمونیستانو ېک پیل په رژیم د داود د. ېدرلود ېاړیک ېنیږد سره شوروي

رته پرچم او خلق ېک ۱۹۷۷ په ېچ کله خو. اخیسته ګټه نه فعالیتونو یو سره ېب
په ته رژيم دوی شو، زیات ېک لیکو پوځي او ملکي په نفوذ دوی د او شول ځای

شول بدل ګواښ . 

ل د اکبر میر مشر، ېډل د پرچم د او ېاتحادی د کارګرو د ېک ۱۹۷۸ مه۱۸ په ېاپر
، جنازه په هغه د. شو ووژل توګه مرموزه په خیبر، په وه، ېک کابل ېچ ېک

ګواښ لوی یو ته رژیم جنازه او مرګ خیبر میراکبر د. شول راټول خلک زرګونه
.شوه زوروره ېپس هم ل لوبه مرګ و ژوند د دا منځ تر ګوند د او رژیم د او. و

ل د وروسته ېورځ لس کودتا ېیو د ګوند دیموکراتیک خلق د ۱۹۷۸ مه۲۸ په ېاپر
کوله ېډل خلق د ېی مشري ېچ کړ ترلسه واک ېک ترڅ په . 

ېنیږد په هم ېډل ېیو څخه ډلو دواړو له ګوند دیموکراتیک خلق د ېچ ده دا جالبه
د انقلب دا. ډول ورته په هم شوروي. درلود نه نظر هکله په انقلب د ېک وخت

د خلق د لخوا رژیم د داود د انقلب. و تعجب لوی یو ته ۍبیوروکراس شوروي
ګوند دیموکراتیک د خلق د او. شو رامنځته ېک پایله په ټکولو د ګوند دیموکراتیک

وروسته، ېوژن تر خیبر میراکبر د. شو بدل ېپه پوښتن مرګ د او ژوند د دا لپاره
ل د رژیم. واخیست زور ېتصفی کمونیستانو د ګوند د شپه نیمه په مه۲۶ په ېاپر

رژیم د داود د دا. کړل بندي شمول، په کيتره نورمحمد مشر د دوی د غړي،
و ګام خطرناک یو لخوا . 



لپاره حالتو ګواښمن ورته توګه ېځانګړ په شوی، پلن ېمخک له یو ېی سبا په
شن شوی، تیار ۲۵۰ شاوخوا. شو عملي لخوا ګوند دیموکراتیک د خلق د ېآپر

ګوند د ېچ افسرانو هغو. واخیسته برخه ېک کودتا ېپد موټرو زرهي او ټانکونو
۵:۳ مازیګر د. واخیسته ېک ل س په مشري ځواکونو هوايي او ځمکنیو د ول غړي

دلی ته ل س باغیانو د واک ېک شاوخوا بجو ۰ د مشران شوي بندي ګوند د. و ېلو
ډګرونه هوايي کابل او باګرام د او راډیو کابل د. شول کړای ېراخوش دود په بریا

له کابل د خبر بریا د انقلب د ېی مازیګر هماغه په. ول راوستي ېلند واک تر ېی
کړ خپور څخه راډیو . 

په انقلب د اکتوبر د ۱۹۱۷ د بولشویکو د ېروسی د انقلب ثور د افغانستان د
ر ر و، نه ېڅ ېچ د لخوا، خوځښت ولسي لوی د بزګرو او کارګرو د واک ېچ ې

نین ، په تروتسکي او ېل ښ ېد د. شو لسه تر ۍمشر ېپ په ېچ لپاره تعریف د ې
ډ مارکسیست بریتانوی شوه، تجربه ېک افغانستان پرولتاریاو د ګرانټ ېټ
او کپیټالیزم ېچ ېک حال ېپداس. وکاروله اصطلح بوناپارټيزم
ېپک برخه لویه ټولو تر اقتصاد د او شوي وړل منځه له )فیوډالیزم(ځمکواکي

ېپوځ او پولیسو یو ګوندیز د ځای پر کارګرو د هم بیا واک خو ېشو ملي
دی سره ۍدکتاتور . 

ډ ح ډول ېلند په کودتا دا ګرانټ ېټ کوي ېتشر :

“ هغه د. وکړه هڅه ټکولو د مخالفینو ټولو د داود کله ېک واخیست زور هله کودتا
د ېبرخ ۍکوچن کارګرو د ملک د. و رژیم بیوروکراټیک فیوډالي ګوندي یو رژیم

شي وای راټول ېپک ېچ ېنلرل ېاتحادی کارګرو . 
عي پاڅون ولسي د خپله انقلب که ېهغ له ېی به پایله وای، ېکړ خپله بڼه ېطب

ره څخه ل د ۱۹۷۸ د. رامنځته شوه ېک افغانستان په ېچ وه بدله ېډ د انقلب ېاپر
مټ پر مشرانو روښاندو د ښارونو د ېطبق ۍمنځن د او چارواکو لوړپوړو د پوځ

شو رامنځته . 
او دوی باید ېی ېک لړ په ېچ وکړه ېلر ک په مخنیوي د هڅو هغو د کودتا هغوی

عمل ېدغ د پار په ېځانساتن د هغوی. وای ېشو وړل منځه له ۍکورن دوی د
ته ۍنړ ېنو افغانستان ېچ وه ورسره هم موخه دا خو شول اړ ته کولو ترسره

 .راوړي
دلی پخوانی ېچ ېهغ له وروسته دل، ته واک او کړ ړنګ ېی نظام ېسول ېورس

د ېیواز ول شوي رد لخوا امپریالیزم او ېطبق ېفیوډال د نور ېچ افسرانو،
وزلو  او ېطبق ېکارګر ۍکوچن او. شو کولی ترلسه ملتړ لخوا زیارایستونکیو ېب

واد هغه. و اتحاد شوروی د ماډل ښه ټولو تر ورته لپاره ېد د شویپلن ېچ ېه
ته لور کښته څخه بره د ګټه، په مشرانو پوځي د خو درلود ېی سیستم اقتصادي

و سیستم سیاسي توتالیتر یو .

افغانستان د ژغورنې مبارزه     د

واد ېداس یو ته ګوند دیموکراتیک خلق د ر په ېچ و ېپات میراث په ېه حالت بد ېډ
وزلو ټولو تر ۍنړ د دا. ېو پراخه او ېژور ېستونز ېټولنیز. و ېک وادونو ېب څخه ېه



ر خلکو د مملکت د ېک وخت په انقلب د. و ېیواز ېچ و، میلونه ۱۵.۱ ېشم
دل ېک مرکزونو ښاري په ېی سلنه۱۴ دل ېک کلیو په میلونه ۱۳ ېپات. ېاوس ېاوس
ول کوچي وګړي میلونه نیم یو کلیو د او . 

سواد د ۍب نه سلنه ۹۵ ېچ وه لوړه تګه ېحیرانوونک په کچه ې دل ېتر ېداس یو. ېکړ
واد ېد له. وو هکتاره میلونه ۱۶۰ ېی مساحت او نلرله لر ېی ته سمندر ېچ ېه
کال هر ځمکه سلنه ۶۰ وړ ېکرکیل د او وه وړ ېکرکیل د سلنه۱۲ ېیواز ېی څخه
ده ېپات ېناکرل ر ېچ ېک فیوډالي د څه نا څه او نشتوالی اوبو د سبب ېی به کله ېډ
زمن ېتر ېسیم ېکلیوال ېچ سیستم و ېپاتشاته ېاغ ېفیوډال ېحاکم د دا. ېو ې
ښلو دمه ېد تر ېی ملک ېچ وه کبله له امپریالیزم او ېطبق ېزب . 

سلنو ۵ د ځمکه زراعتي سلنه۴۵ ېچ وکړ اټکل دا ګوند دیموکراتیک خلق د
ر په بزګر او زیارایستونکي. وه ېک ل س ځمکوالو دل ېک حالت بدمرغه ېډ ېاوس

ول پوروړي بزګرو او ځمکوالو لویو د توګه ېځانګړ په ېچ . 

، سیستم قبیلوي خپل او ېو ېپات وروسته پلوه ټولنیز له ېسیم ېکلیوال د ېچ ېی
پلوه ټولنیز او اقتصادي له. درلود و، شوی اخښل سره ېبڼ ېشو ېبدل اسلم
خبنا فزیکي. ول څخه ېطبق ېټيټ د ېټولن د او کمزوري ملیان .وه نه موجوده ېب

ښنا هم کلي یوه ان ېک وخت په انقلب د ۱۹۷۸ د ېچ حقیقت دا د درلوده نه ېبر
خبناو فزیکي ر ېب نورو او ارتباطي ښوونیز، روغتیايي، د. ښيي حالت خراب ېډ
خبناو فزیکي ټولنیزو وادونو ېپات وروسته له ۍنړ د افغانستان اړخه له ېب څخه ېه

 .و

ر بنسټ صنعي واد ټول د تولیداتو صنعتی او و، کمزوری ېډ صنعتي ناخالصو د ېه
رودونکیو د ېچ جوړوله سلنه۱۷ تولیداتو د ېی ېاړتیاو سلنه ۱۵ تر ۱۰ ېیواز ېپ

، ، ېبور ر کارګرو صنعتي د. ېکول پوره اړخه له نورو او بوټانو ۍنساج ېیواز ېشم
تر. ول راټول ېک مرکزونو ښاري پنځو تر څلورو له ېچ و ېپور تنو زرو ۵۰ تر ۴۰

نه ښار صنعتي ښاري لوی ټولو و کابل ېپلزم . 

ېبوخت و کار په ېک خونوکاري په ېنیمايي ی ېیواز ېقو کاري د قوه کاري ېچ ې
۶۹-۱۹۶۸ د خو ېو غیرقانوني ېاتحادی کارګري ېچ دا حال. وه زیاته زرو له ېی

ېد د دا ېچ وکړ اعتصاب خونو کاري لویو ېک څپه په اعتصابونو د کلونو
ښيي اړخ انقلبي خوځښت .

دو واک تر ورسره ګوند دیموکراتیک خلق د ېچ حالتو سختو هغو له سره ېرس
دو ته واک. بدلوي به برخلیک افغانستان د ېچ و ژمن ګوند و، مخ وروسته ېترس

ر ګوند وروسته کړ ېپور ل س ریفورمونو لویو په ژر ېډ . 

د ۍپالیس ېد وروسته کاله څو. و کول ملي صنعت د ېی کار لومړی وړ پام د
لګ د. ېوښود ېپایل ېخپل ېک برخه په تولید صنعتي ېب د ېک ۱۹۷۸ په ډول په ې

درآمد دا ېک ۱۹۸۳ په. جوړوله سلنه ۳.۳ درآمد ملي د صنعت کانونو او پروسس
شو لوړ ته سلنو ۱۰ . 



ړیو د ېی وړ پام د ټولو تر. راوست ریفورم ېک برخه په واده د فرمان اووم د ېپ
او نجونو د لپاره واده د ېک فرمان ېهمد په. ول وړل منځه له له ولور دود، زوړ

شو وټاکل هم عمر قانوني هلکانو . 

شل ځمکه حدود ملکیت پر ېځمک د. شو رامنځته زراعت کولیکتیف او شوه ېوو
خو ول، اړین حدهېب ېک برخو اقتصادي او ټولنیزو په ریفورمونه دا. شول وټاکل

ره کال یو څخه واک له. راوست والیښه هم ېک تولید زراعتي ېی ېد پر ېسرب
شل کورنیو زره۱۳۲ په ځمکه هکتاره ۸۲۲،۵۰۰ ېچ وشو اټکل دا وروسته ېوو

شل، اوبو د. شوه د زراعت د وه، دنده کورنیو او وګړیو ځانګړو د ېمخک ېچ ېو
شوه دنده دولت د ېلند ل س تر وزارت . 

سواد د ۍب وړ پام د یو. شول راوستل ریفورمونه ورته هم لپاره وړلو منځه له د ې
د کار ېد. ول کول ملي مرکزونو چاپي د هغه وشو ېک برخه ېپد ېچ کار

ر ېک زیاتوالي په توکیو ښوونیزو هم ته ېد څنګ تر ېی ورسره. ولوبولو رول ېډ
تیار توکي درسي ژبو خپلو په هم ته ژبو قومي لږکیو وړو ېچ کړه هواره لره

 .کړي

وخت په ۍمیندوار د ته ښځو کارګرو او شول ورکړل حقوق ګډ ته نرینه او ښځو
ېک سیمه ټوله په ریفورمونو دغو. شوه وټاکل تنخا هم وخت پر کورناستي د ېک

ر اقتصاد شوي پلن. درلود نه ساری ز خپل سره ۍچټک په ېډ په اقتصاد د  ېاغ
لو لب ېب لګ د. وښود ېک برخو ې ېب ېپور ۱۹۸۳ تر ېک لړ په کالو پنځو د توګه، په ې

خبناو د. ېشو ېجوړ ېکارخان ېنور ۱۰۰ ۸۴ېک  کټونو په روغتونو د له اړخه ېب
امتیازاتو د ېطبق ېشتمن ۍپخوان. راغی زیاتوالی سلنه ۴۵ ېک ډاکټرانو او سلنه
ېراغل ېلند ګواښ تر ېګټ امپریالیزم د او وخوړه ضربه لویه اړخه له زور او . 

د انقلب پر ضد کړۍ

دلیل ېهمد په. دی سیستم شوی اوبدل سره کچه نړیواله په سیستم، والپانګه
ر په ۍنړ د واد ېپات وروسته او کوچني ېډ ټول د هم ګواښ ته کپیټالیزم ېک ېه

ژیو کپیټالیزم ر ښه توګه نسبي په کال لومړی انقلب د. و نه منلو د ته ېسترات ېت
روتنه عامه یوه. شو ر ېچ ېت ېیواز امریکا کوي فکر ېچ ده دا کوي ېی خلک ېډ
خو. وکړ برید شوروي کله ېچ کړ پیل وهلو ل س پر ېک چارو په افغانستان د هله

خپلو په وخت هغه ان ضد پر انقلب د امپریالیزم امریکايي ېچ دی دا حقیقت
ژیو ېچ کله. راغلی نه و ته افغانستان ل شوروي پخوانی ېچ کړ پیل کار ېسترات

ول اند ېد په ستراتیژیستان امپریالیزم امریکايي د کړ، پیل کار خپل په امریکا
ېک پسرلي په ۱۹۷۹ د. نکوي لسوهنه ېک چارو افغانستان د به شوروي ېچ

ایآيسي. وکړ پیل کولو راپورته په شاتګپالو ډلو د امپریالیزم امریکايي
خپل لپاره ملتړ د مخالفینو د انقلب د افغانستان د ته کارټر جیمي ولسمشر

ږلو وړاندیز لومړنی پر انقلب د پاکستان او عربستان سعودي امریکايانو پر. ېول
ژ د ضد ۍسترات برالیزم، او ډالر ۍنړ غربي د. وکړ غږ لپاره جوړولو د ې د ېل



جنرال دیکتاتور پوځي پاکستان د ېچ شو ګډ سره وهابیزم له عربستان سعودي
کړ جوړ ائتلف ناپاکه یو ېی ضد پر انقلب د او وکړ ملتړ ېی ءالحقضیا .  

ېپد ډالر لکه۵ ېچ ورکړ واک ته ایآیسي ېادار کارټر جیمي د اوړي هماغه په
دو په وخت د. ولګوي کمپاین ر ېت یو نه یو په ملکونو والوپانګه وړ پام د سره ې

د څو تر کړي رامنځټه بل نوم په افراطیت اسلمي د ېچ وکړه مرسته ډول
او ښو په جوړوونکي هم خپله ېی ننه تر ېچ بل هغه - وجنګوي ېی ضد پر انقلب

ږي مخ بڼو ورسره بدو لکه ښيي ېداس تاوتریخوالی اسلمي ۍرسن غربي نن،. ېک
غربي د بنسټپالي ننني ېک حقیقت په خو. نلري اړه هیڅ ېچ ېپور دوی

ده پایله سیده پالیسیو د امپریالیزم . 

ستونزې

ژور ملک د: وه ښکاره یوه. ېلرل ېکمزورتیاو ېځانګړ ېخپل انقلب ثور د
په ېطبق ېکارګر ۍکوچن ېله کبله ی ېچ والی،ېپات وروسته ټولنیز او اقتصادي

، شتوننه په انقلب نړیوال یوه د. درلود نه رول خپلواک هیڅ ېک انقلب د ېک
، ېناوړ ستالینیستي ېدغ او. شو ېپات ېیواز انقلب ثور انقلب ېګوند ېچ ۍتیور
واد یوه په به ږي ېک ېه ږي، بریالی او ېجوړ خي ېپس حالت ېک کړ خراب ېب .

منظم یو په هیڅ ګوند. و جوړښت ګوند دیموکراتیک د خلق د کمزورتیا بله
نینیستي شن ېل دو ته واک او نشو بدل ېاورګنایز ېک ګوند سمدستي سره ېرس

پخواني ته جلوالي منځ تر ډلو د خو.  ېشو پیل ېشخړ ډلو د سر پر واک د دننه
دننه ګوند د ۍبیورواکراس شوروي د ېک حقیقت په. وهله لمن هم شوروي

ر اخیستو برخه په ېک شخړو خپلمنځي د هغوی. ولوبولو رول شاتګپالی ېډ
مخالفت کلک ېمداخ د شوروي د خلقیانو. وکړ ملتړ پرچمیانو د ضد پر خلقیانو
ر به دا ېچ و ورکړی ېی خبرداری او کولو ېډ ولري ېپایل ېبد ې . 

سمبر په ۱۹۷۹ د راوستل ته واک پرچمیان. کړه پیل مداخله پوځي شوروي ېک ېډ
کمزوري خلقیان کار ېد ېچ شوه پیل تخلیه او تصفیه ېډل د خلقیانو د او شول

دو په ېی واک او شول ېو ېشو پیل څخه اوړي له ېشخړ خپلمنځي. شو پیل ېلږ .

دل ېپات نیوترال ېک سیاست بهرنی په ېچ کولو ګومان دا ېډل خلق د ېی به ېک
ریال دوستانه ته رژیم کړي جوړ نوي ، حقیقت په خو. کړي رامنځته ېچاپ د ېک

او. شو میدان ېجګړ د زبرځواکونو دوو د افغانستان سره، یرغل د شوروي
ر افغانستان شو بدل ډنډ په پوځونو روسي د ژر ېډ . 

بریا     ددد     دد     دددددد     د

، لسه له ېبریاو ېټول ورو ورو لر ېپوخلین د سره مخالفینو رژیم ځکه ېلړ
واده له شوروي ېک ۱۹۸۸ په او ونیوله حدهېب ېک وخت ېهغ په رژیم. ووت ېه



ېلند مجاهدینو د وروسته،. کړ ترلسه واک مجاهدینو ېک ۱۹۹۲ په او و کمزوری
د نن ډله دا. و شا تر ېی پاکستان ېچ کړه رامنټخه ډله باغي یوه ېداس ډلو

ژندل نوم په طالبانو ږي ېپ مشر رژیم پرچمي د او کړ ترلسه واک ېبیای ېچ ېک
ووژلو ېی اللهنجیب . 

د بیا افغانستان ېجګړ ېبنسټپال ېکلن ۲۶ ضد پر انقلب د وروسته انقلبه تر
ټوله پر ېبلک افغانستان ېیواز نه ډلو ضدو انقلب دغو. یووړ ته لور بربریت

ز سیمه انقلب او مجاهدینو د قاچاق پوډرو د. پاکستان توګه ېځانګړ په وکړ، ېاغ
ژ ېهمد. شو وکارول توګه په ېسرچین مالي د کړیو لپاره ضدو ۍسترات نن ې

واد درجه لومړی ۍنړ د ېمخ له تولید هیرویینو د افغانستان ږي اټکل. کړ ېه ېک
کارول لپاره کرلو د کوکنارو د ځمکه هکتاره لکه۵ ېباند څه ېک افغانستان په ېچ

ږي و ټنه زره۹ تولید کوکنارو د ېک کال ۲۰۱۷ په. ېک . 

ېټول د او افغانانو د څخه ۍپانګوال او ۍځمکواک له انقلب ثور د افغانستان د
ډوبه ېک وینو په لخوا امپریالیزم د هیله دا. و استازی هیلو د ېژغورن د ېسیم
ېچ دی دا انتخاب یوازینی کړو، مات ځواکونه شاتګپالي ېچ غواړو که نن،. شوه

افغانانو پر ېچ انتقام، بدمرغیو هغو د. شو منسجم سره کرښو طبقاتي په
، راوړل دای دا ېیواز ېشو رته ضد پر کړیو ضدو انقلب د ېچ شي ېک ېب

ېیواز نه ېی مټ پر ېچ دی انتخاب هغه دا. شي راژوندی انقلب سوسیالیستي
شو راویستی چنګالونو هغو له  بربریت د هم پاکستان ورسره ېبلک افغانستان

د او ېسیم د مسولیت تاریخي دا. نښلولي ېپک امپریالیزم او کپیټالیزم ېچ
شي، ترلسه دا ېچ لپاره ېد د. دی اوږو پر کارګرو د ۍنړ ېکپیټالیست ېپرمختلل

شن یو ېطبق ېکارګر د کچه نړیواله په ېچ ده ضروري دا رامنځته ېاورګنایز
  .شي


