
  

      ببرک  کارمل
  

  ن５＂ه  په  يوه  ثروتمنده  ٦ي  پر   م  کال  د  جنور١٩٢٩     ببرک  کارمل  د  
  .  کورن９  کي  ز４８４دلئ  وو  پالر  ي３  عسکري  جنرال  وو 

  
     لوړي  زده ک７ي  ي３  د  کابل  پوهنتون  د  حقوقو  په  پوهن％ي  کي  ک７ي  

وخت  کي  د مارکسيستي  فلسف３  په  پوهنتون  کي  د  زده ک７و  په  .  وې 
 م  کال  د  ١٩٦٥د .  نظر  ور  سره  پيدا  سوئ  وو  سره  د  پلوي  کولو

جنوري  پر  لوم７ۍ  ن５＂ه  د  خلک  د  ديموکراتيک  －وند  د  لوړو  غ７و  د  جمل３  ＇خه  و  
  .  شم５رل  سو 

  
 م  کال  کي   د  خلق  د  －وند  ＇خه  ١٩٦٧په  .   م  کال  کي  د  ملي  شورا  غ７ئ  سو ١٩٦٥     په  

 د  پرچم  په  نامه  ي３  يو  －وند  من＃  ته  راووړ  چي  مرام  ي３  هغه  د  خلق  د  －وند  جال  سو  او 
  . مرام  او  د  هغه  يوه  شوروي  هيواد  پلوي  وه 

  
شم５ر        کله  چي  داود  خان  د  افغانستان  اولسمشر  سو  نو  د  پرچم  د  －وند  يو  زيات 

  خو  پخپله  ببرک  کارمل  کوم  مقام  تر  السه  نه  .رر  سوه  هغه  په  حکومت  کي  مقغ７ي  د 
د  محمد  هاشم  ميوند  وال  تر  وژل  ک５دو  وروست  د  پرچم  غ７ي  يو  يو  د  داود  خان  د  .  ک７ 

  . حکومت  ＇خه  ليري  ک７ه  سوه 
  

 د  －وندونو  تر  من＃       د  نور  محمد  ترکي  د  حکومت  په  لوم７ي  سر  کي  د  خلق  او  پرچم 
غ７ي  د  هيواد  پوړي  ترکي  و  کوالی  سوای  چي  د  پرچم  د  －وند  لوړ  .  مخالفت  پيدا  سو 
کي  سفير  مقرر  ک７  ،  ＄يني  )  چکوسلواکيه ( ببرک  کارمل  ي３  په  پراګ .  ＇خه  بهر  و  ل８５ي 

ک  کارمل  د  پراګ  سفارت  پر４＋ود  او  ماسکو  ته  ببر.  ي３  بنديان  ک７ه  او  يا  ي３  و وژل 
  .      والړ   او  هلته  د  حفيظ اهللا  امين  تر  وژل  ک５دو  پوري  پاته  سو 

   
 .وو  پر دې  چي  امين  پر  قدرت   م  کال  د  ډيسمبر  په  اخرنيو  ور＄و  کي  سرب５ره١٩٧٩     د  

ابل  پر  هوايي   ډ－ر   ！انکونه  او  د  شوروي  اتحاد  عسکري  الوتکي  د  ک

 

 ببرک  کارمل



  ن５＂ه  د  شوروي  ٢٧ ＇و  هغه      وو  چي  د  ډيسمبر  پر  .  کوي ک＋تها  نور  جن／ي  سامانونه  ر
چي  د  داراالمان  په  ما９１      مخامخ  ي３  د  امين  پر  کور.اتحاد  عسکرافغانستان  ته  ننوتل 

  .هللا  امين  ي３  و  واژهو  حفيظ اکي  وو  اوربل  و  ک７  ا
  
ببرک  کارمل  چي  په  خپله  په  افغانستان  کي  نه  وو  د  تاشکند  ＇خه  ي３  د  راډيو  د       

  ＄ان   ي３  د  افغانستان  د  انقالبي  شورا  د  ريس  په  تو－ه  معرفي  ک７  .الري  بيانيه  ور  ک７ه 
و  لوم７ی  ي３  کو＊（  و  ک７  چي  بيرغ  ته  تغيير  کله  چي  ببرک  کارمل  هيواد  ته  راغئ  ن.  

دا  چي  په  افغانستان  کي  د شورويانو  مستقيمه  پ＋ه  اي＋ودنه  د  افغان  اولس  د  . ور  ک７ي 
غو＊تنو  په  خالف  وه  نو  سمدستي  جهاد  پيل  سو  او  بيا  نو  نه  شورويانو  او  نه  خلقيانو  

  .－وله  خول３  ته  پورته   ک７ه او  پرچميانو  د  ارامي  
        

  ډ４ر  خلک  ＇وک  و  وژل   سوه  او  ＇وک  . باندي  زيات  ظلمونه  و  سوه      پر  افغان  اولس 
ه  شوروي  پسله  ډيرو  جن／ونو  او  قربانيو  ور  کولو  ＇خ.  د  هيواد  ＇خه  وتلو  ته  اړ  سوه 

  حکومت  چاري  د  خلکو  د  غو＊تني  سره برابري    چي  د  خلقيمجبور  سواتحاد  دې  ته  
.  ادو  انتخاباتو  خبري  پيل  ک７ې ببرک  کارمل   د  ملي  شورا  او  اساسي  قانون  او  از.  ک７ي 

ک７ه  ＇و  په  پای  کي  شورويانو  ه）ه   و  .  خو  خلکو  نه  شورويان  او  نه  ببرک کارمل  مانه 
  چي  د  هغه  وو.  يو  پ＋تون  اولسمشر  ورته  و  ！اکي ي  چي  لوو  غوچي   افغانان  پدې  

م  کال  د  می   په  مياشت  کي  ي３  محمد  نجيب اهللا  من＃  ته  راووست  او  ببرک  کارمل  ١٩٨٦
  .ي３  د  ناروغ９  په  پلمه  ماسکو  ته  واستاوه 

  
  په  ماسکو  کي  د  اين３  د  سرطان  په    ن５＂ه٣م  کال  د  ډيسمبر  پر  ١٩٩٦      ببرک  کارمل   د  

 ته  شريف د  ده  م７ی  د  شوروي  اتحاد  په  يوه  عسکري  الوتکه  کي  مزار .  ناروغي  م７  سو  
د  ＊خ５دو  د  پاره  په  داسي  وخت  کي  راوړه  سو  چي  په  هيواد  کي  د  طالبانو  د  من＃  ته  

  .  راتلو  لوم７ي  وختونه  وه 
  
 


