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   ګڼې خپرونې څخه٣۵د پيشرو 

١٤/٠١/١١ 
 

  ښکيالک څه ته وايي؟: د مرغومی شپږمه
  

څو او تالي څټو په  ھجري لمريږ کال د مرغومي په شپږمه نيټه، ښکيالکګر شوروي د خپلو السپو١٣۵٨     د 

مرسته په مستقيمه توګه پر افغانستان بريد وکړ او زمونږ ھيواد يې د خپلو مرييانو په مرسته، مستعمرې باندې بدل 

زمونږ ھيواد خپل سياسي، اقتصادي او ان فرھنګي خپلواکۍ او استقالل له السه ورکړ او په بشپړه توګه د . کړ

و کې ښکيل شو او دا ښکيلتيا ھومره زياته شوه چې ھيڅ چاره بی د شوروي شوروي چارواکو او مشاورينو په منګول

له ھدايت او الرښودنې پرته نه تر سره کيده او السپوڅی دولت عماْل ھغه سياسي نانځکې ته ورته وه چې د کرملين 

ښکيالک په او ھمدا و چې زمونږ باتور ولس ډير ژر د شوروي د . چارواکو د خپلو ګټو او موخو لپاره لوبوله

  .وړاندې راپاڅيد او په مورچلونو او سنګرونو کې يې د استقالل او خپلواکۍ لپاره بی ساری قربانۍ ورکړی

     د دې تيري او جنايت کچه او ھغه سرښيندنې چې زمونږ ولسونو د استقالل لپاره تر سره کړي، ټولو ھيوادوالو 

ي د تيرو تجربو په رڼا کې تر ارزونې او بحث الندې ونيول خو ښکيالک، ال ھغه مسئله ده چې ښاي. ته څرګنده ده

شي، څو زمونږ ھيوادوال د ھغو دوکه مارو د چال او حيلې په لومه کې راښکيل نشي چې په بيالبيلو پلمو، لکه 

زمونږ پر ھيواد يرغل کوي او بيا د يوې ښکيالکګرۍ امپراتورۍ په بڼه ... دموکراسي، بشري حقوقو، مدني ټولنو او

  .السپوڅي دولتونه جوړ او  پر ولسونو له ھيڅ ډول جنايت ډډه ونکړي

  :     ښکيالک عمدتاً په الندې ډول  راڅرګنديږي

ښکيالکګر دولتونه، د يو ھيواد سياسي او اقتصادي خپلواکي سلبوي، يعنې د ھيواد ټولې سياسي او اقتصادي  . ١

 ښکيالکګر دولت په زړه برابره نه وي، مستعمره ھيواد تر ھغه چې د. چارې د ښکيالکګر دولت لخوا رھبري کيږي

: ھر سياسي حرکت. نشي کوالې په اقتصادي او سياسي چارو کې د ملي منافعې په چوکاټ کې حرکت وکړي

ټولټاکنې، شوراګانې، پارلمان، حکومت او په ټوليزه توګه دولت د ښکيالکګر دولت او يا ھم د ھغې د مرستندويه 

 او مالي سرچينو مخې ته ځي؛ ان د وزيرانو، مرستياالنو، واليانو، رئيسانو او ولسواالنو ټاکل بايد ھيوادونو په پيسو

د يوه ھيواد دولت د ښکيالکګرو دولتونو له اجازې  پرته نشي کوالې، . د ښکيالکګر دولت ھوکړه له ځان سره ولري

صادي پروژې تطبيق او پلی کړي چې د خپل اقتصادي سيستم وټاکي، تړونونه السليک کړي او يا ھم داسې اقت

  . ولسونو په ګټه وي
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ښکيالکګر دولتونه، د يوه ھيواد اومه توکي، ارزان کاري ځواک، د توکو د پلورلو بازار په خپله ګټه کاروي او . ٢

 ستراتيژيکو موخو لپاره کار اخلي، ان کې د دې موخی لپاره يا ھم د يوه ھيواد د جيوپولتيک موقعيت څخه د خپلو

  . زرګونه بی ګناه ولسونه ھم بلھاري شي، ښکيالکګرو دولتونو ته څه اھميت نلري

ښکيالکګر دولتونه د دې لپاره چې خپلو ستراتيژيکو موخو ته ورسيږي، په مستعمره ھيوادونو کې اکثراً خپل . ٣

بی توانه دولتونه چې ژر د خلکو او ولسونو په ذھنيتونو کې د السپوڅي دولتونو السپوڅی دولتونه جوړوي، داسې 

د دې السپوڅي دولتونو چارواکي، مکلف او اړ دي چې ډيرې کوچنی چارې ھم، لکه د وزير يا رئيس . نوم اخلي

  . ټاکل د ښکيالکګر دولت سره شريکه او اجازه يې تر السه کړي

وکړای » برکته«ې د خپل شتون لپاره بيالبيلې پلمې ولټوي، څو د دغو پلمو له ښکيالکګر دولتونه، ھڅه کوي چ. ۴

دا دولتونه . شي په مستعمره ھيوادونو کې خپلې پوځي اډې جوړې کړي او د يوه دايمې ګواښ په توګه راڅرګند شي

وي؛ زندانونه خپلې څارګرې ادارې لري؛ د مستعمره ھيوادونو د څارګرو ادارو سره مالي او لوژستيکي مرستې ک

لري؛ ھر وخت چې وغواړي ھر چيرې بی له دې چې د يوه ھيواد دولت خبر ووسي، عمليات کوالی شي؛ خپلې 

سرتيري زياتوالی او کمولی شي؛ چارواکي يې بی له دې چې د مستعمره  ھيوادونو دولتونه خبر کړي، په خپل سر، 

  . د جګړې بيالبيل ھدايات صادرولی شيھر وخت چې وغواړي  له  پوځي اډو څخه ليدنه کوالی شي او

ھر کله چې ښکيالکګر دولتونه يو ھيواد اشغال . مشاورين د ښکيالکګرو دولتونو يوه څرګنده ښکيالکي نښه ده. ۵

په ھره اداره، په ځانګړي . کړي او خپل السپوڅی دولت واکمن کړي، نو دغه ھيواد ته د مشاورينو جوپه راماتيږي

تي او اقتصادي او سياسي ادارو کې په درجنونو درجنونو مشاورين په کار اخته کيږي، چې توګه په پوځي او امني

  .دنده يې يوازې او يوازې په بيالبيلو برخو کې د ښکيالکي سياست تطبيق دی

ښکيالکګر دولتونه، د دې لپاره چې خپل ښکيالکي سياست تبليغ کړي، اکثراً فرھنګي او رسنيزه چارې په . ۶

د دې رسنيو له الرې کوالې شي د وخت په . ه په خپل الس کې اخلي او يا يې ھم مالي مالتړ کويمستقيمه توګ

صورت کې خپلو  السپوڅو چارواکو ته مثبت تبليغ وکړي او يا ھم د سرکاري او مزدي کارپوھانو له الرې خپل 

  .ښکيالک د مستعمره ھيواد د ګټو د خونديتوب لپاره اړتيا او ضرورت  ښکاره کړي

ورته .   دا د ښکيالګرو دولتونه ھغه لنډې ځانګړنې دي چې په اکثرو مستعمره ھيوادونو کې تر سترګو شوي دي

کی جی بی په «ځانګړنې د پخواني شوروي اتحاد د يرغل پر مھال زمونږ په ھيواد کې ھم تجربه شوي دي، چې 

نو ھر کله چې دا ځانګړنې په ھر  ھيواد کې . نومي کتاب دې مسائلو او ځانګړونو يوه ښه بيلګه ده» افغانستان کې

وليدل شي، بی له ځنډه بايد پوه شو چې دا ھيواد د ښکيالکګرو دولتونو په منګولو کې ښکيل او يو السپوڅی دولت د 

  . دې ھيواد استقالل پر خپلو بادارانو پلورلی دی

  

  

   

  

  

  


