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 Political     سياسی

  
  محمد اياز نوري

   ٢٠٠٨ـ ١٢ـ٢۶
  

  
  هجري لمريز کال د مرغومي شپږمه١٣۵٨د 

 

 په ګران افغانستان کې،
 

  !!يوه لويه کرغېړنه او له نفرته ډکه نيټه
  

ران ه خه ده چې زما دغه ضعيف د  و  مه يوه له هغو تورو ور يواد افغانستان په نژدې تاريخ کی د مرغومي شپ
ه وه چی د پخواني د   هجري لمريز کال د١٣۵٨د . قلم د هغې توصيف ته عاجزي کوي مه ني مرغومي د مياشتی شپ

کر،  لويشتو زرو نظاميانو په افغانانو په الس د رانسکور شوي ستر هيواد يعنی شوروي اتحاد سور ل د يو لکو 
و په مدرنو وسلو سمبال په افغانستان ورننوت ليونيد ايليچ !!  دا د شوروي اتحاد د هغه وخت د پاچا .شمير تر غا

مربوطې  داړې له خوا يې داسی يو پ او غير قانوني يرغل وه چی نه د افغانستان د هغه وخت  برژنف او ور
وسپندي )نامي(ديکتاتور حفيظ اهللا  ول ج پوړي اراکين او  رو ملتونو سازمان او حتی د شوروي دولت  ، نه د مل

خه بهر يرغل کی، روسي ! ؟...ساتل شوي خلک پرې خبر ول يتوب د اصولو  اون د دې ډير بد اخالقه او د 
ۍ د افغانستان د هغه وخت حکومتی مشر امين وواژه او په  تعقيب يې د خپلو سوسيال امپرياليست کمونيستانو لوم

يره، ببرک کارمل زمون د هيواد په دولتی  انکونو په سر سپور يو ستر افغان ملی خاين او له نفرته ډکه سياسی 
ېرې لکه سلطان علي کشتمند، صالح محمد . قدرت ور نصب ک د کارمل سره يو شمير نورې تورې او لعنتي 

، نور ا الب زوی، محمود بريال روال عبدالقادر، محمد اسلم زيرۍ، سيد محمد  ن محمد رفيع، ډ حمد نور، ج
ر نجيب اهللا، شير جان مزدور يار او نور، نور ملی خاينان هم د شورويانو له خوا په  وطنجار، اناهيتا راتب زاده، ډاک

ای شول ای پر ای هغه ته . مهمو حکومتی مقامونو  کی  ونکي د شوروی پوځ پر  ي کر(ډير  و وايي ا) سور ل
خه تکميل شوۍ وه، ليکن  لسو تش په نامه جمهوريتونو  ه هم هغه دم شوروی هيواد له پن حقيقت هم دادۍ چې که 
خه چې مشري يې معيوب، مريض او ليونتوب ته  وله رهبري د ماسکو د کرملين د ما  په عملی ميدان کي 

روميکو، اوستينوف، يوري برژنف او هغه ته نژدې ت. رسيدلي ليونيد برژنف کوله، تر سره کيده ره ډله لکه  وطئه 
خه په  ناوړې پکارونې يې اصًال !  اندروپوف او نور، ډوبه په غرور کی چې د پرولتاري انترناسيوناليزم؟ د شعار 

ۍ د نيولو او په اصطالح کمونيست کولو خوبونه په بسترو کی ليدل ولې ن خو علمي او واقعی اړخ ته يې يا عقل . د 
ينې . ده او يا هم د عقدو په درلودلو يې پام ورته نه کاوهنه ورسي ي په داسې روحيه روزل کيدل چې  شوروي و

ي او دا حق تل  ۍ کې د ملتونو تر من عالي دي، بناء دوی استحقاق لري چی باقي ملتونه رهبري ک دوی په دې ن
ۍ او هيوادو ته. بايد د دوی سره محفوظ وي  او په تيره هغه هيوادو ته چې د خصوصي شورويانو د هيواد بهر ن

ه کتل من په ستر والي او د ي   .اقتصاد په پرنسيپ يې ژوند کاوه، د شک، 
امين فقط دری . د روسانو د يرغل پر محال په افغانستان کی د حفيظ اهللا امين وينې بهوونک حکومت په اقتدار کی وه

ک په فزيکی ډول وژل او د قدرت په مقام  نورمحمد تره) اذلوی است(مياشتی پخوا د امين په خپل اعتراف، خپل 
ې وهل او له بلې خوا هغه ملي . ناست وه وند په کورني جنجال کې الس پ حفيظ اهللا امين له يوې خوا د خپل خلقي 

لې اسالمی عقيدې پر بنس يې د خلقي ــ  کمونيستي رژيم وسله وال مقاومت چې افغان ولس د خپلې ورته ډېرې سپ
ۍ وه او دريم عامل د امين د سر سخت سيال ببرک کارمل موجوديت په ماسکو کی د سياسی  په مقابل کې پيل ک
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ۍ وه ه، دۍ سخت وارخطا ک ي يرغل ظاهرًا د امين د ظالم حاکميت . ريزرف په تو شوروي کمونيستانو خپل پو
وه، پداسې حال کی چی د پردې تر شا هيواد پلورونک ببرک خه د افغانستان د خلکو د ژغورولو پر بناء توجيه کا

ي ول ان تودو اوبو ته رسول ال له وخته پالن ک   .کارمل او د هغه د پرچم  ډلې ته يې د افغانستان د دولت سپارل او 
ي، د روسانو له خوا زمون د هيواد تي او ډير پرې دردې ه چی هر وطنپال او آزادی پال افغان يې پو ي هغه   پو

يتوب پر بنس يو روا عمل نه وه اون ه هم د هيواد د . الندې کول، په هي ډول قانوني، انسانی، اخالقي او د  که 
ريزانو او  ي چی د اعليحضرت مرحوم امان اهللا خان ملی دولت د ان ه له هغه شيبې نه پيل کي نني ناورين اصلي ري

 په دې بهير کی د سقو زوی غل حبيب اهللا، نادر خان، ظاهر شاه او او. د افغاني ملي خاينانو په ذريعه سقوط وک
يز عامل، هم  ان د ملت په محکمه کی نشي بري کوالۍ، خو زه د افغانستان د نن غميزې نژدې بنس داوود خان هم 

ن. دغه د روسيې سوسيال امپرياليستي يرغل بولم ه مداخله نه زه په دی باور يم که روسانو دا کارملي ــ پرچمي کرغي
ايه چی زه په هغه وخت کی  ې، تر کومه  م د هيواد د سياسی حاالتو ناظر وم، د امين د رذيل ) ١٩٧٨(وای ک

حکومت سره د افغانستان راپاريدلي مسلمان ولس ژر يا ورو حساب کوونک وه، نو بيا افغانان له حريص روس 
تي چی تاسو ولی زمون پر ملی حاکميت وسله وال  ي او کم عقله  !  ؟...يرغل تر سره خه پو همدا د وګ ستر

ي هيوادو پاکستان، ايران او چين ته يی  اون ه او په مورچل کی تيار ناست  برژنفي يرغل پايله وه، چی زمون بد ني
ي ه، چی زمون په هيواد کی سياسی مداخلی پيل ک   . ه د اشغال او اسالم ته د خطر بهانه په الس ورک

لو چی له هغه روسي يرغل څخه تيرېږي، افغانان په اصولی او  که پوره نه ويشتواوس پس ل
قانوني ډول د اوسنۍ فدراتيفې روسيی څخه په نړيواله محکمه کی د جګړې تاوان غواړي، او د 
جکړې د تاوان په څنګ کی اوسني روسي رهبرانو ته ښايي چی د افغانستان د ډير خوږ شوي ملت 

  !! وغواړيڅخه رسمي بخښنه هم 
خه، زمون هيواد بيا په  ريزي امپرياليستانو له خوا په ٢٠٠١نن پس د روسی اشغال  م کال کی د امريکايی او ان

. سره د مبارزې تر عنوان الندې نيول شوۍ او مون افغانان استقالل او سياسی خپلواکي نلرو) ترور(ماهرانه ډول د 
رو دا دۍ چې تاسو بايد ورۍزما پيغام دې يرغل د افغان په بچی کی .  د افغانستان تاريخ يو وار بيا په غور سره و

ې فيصدي هيواد پلورونکو خاينانو، د آزادي احساس سخت تود دۍ، تاسو په زور کلي نش کوالۍ . سيوا د يوې ل
و سره د يو واقعا تاسو اخالقي او وجداني دنده لرۍ چې افغانان. تاسو غربي امپرياليستان د افغانانو ډير پوروړي ياست

ۍ، نه دا اوسن داړه مار حکومت چی تاسو يې حاميان ياست تاسو . ملي دولت په ايجاد کي صادقانه مرسته وک
تينې وای، نن به !! سخت په غلطه تللي ياست نو او نيت کی ر که تاسو په دا تيرو اوه کالونو کی په خپلو ک

ه وای او نه داسی لوږه او    :په پای کی وايم!. ؟....انسان وژنهافغانستان کی نه ج
  

  ژوندۍ دی وي افغانستانتل او 
  

  مړه او ناکام دي د افغان ملت رنګارنګ دشمنان
  

***************  
  

   ېيرد غدر او خيانت 
  تره کی ، امين ، کارمل او نجيب
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