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  مهږ هجری کال در مرغومی شپ١٣٥٨

  داهللا شيرزاد فقط ډېر تحسين کومډاکټر صاحب عب
د مرغومي په ورستيو خپرونو کې  د هغې تورې او متجاوزې يعنی ) ستان آزاد افغان–آزاد افغانستان (د  ملي پورتال 

بار او شام سياه ششم جدی ( په مناسبت د افغان ملي شخصيت جناب شيرزاد دوه ليکنې شپږمې ، ما ...)ضربه مر

ت کې، چې د رو.  ولوستې سي سوسيال زه د يوه افغان په صفت  نورو درنو افغان ليکوالو او محققينو ته په درن

خه خورا  اغلي شيرزاد دغه دوه ليکنې ډېرې عالي او له محتوا  ولئ، د  امپرياليزم د تجاوز په باب يې خپل قلم غو

م نې د . غني  ې ر صاحب ته مشوره ورکوم، چې دغه خپلې ليکنې او مهمې  زه د موضوع د اهميت په اړه، ډاک

ه اوسني او راتلوونکي افغاني ن ييوې رسالې په ب   . سلونو ته تقديم ک

ورم، د  ير سره  ران افغانستان نني ناورين ته د هيواد د سياسي بهير په چوکاټ کې په   هجري ١٣۵٨زه چې، د 

ل کيدالی شي تيا هم، چې د اوسني مصيبت اساسي پيل  مه په ر د يوه سياسي بدلون لپاره . کال د مرغومي شپ

او د دې زمينې د جوړولو فاعلين هغه اساسي عناصر دي، چې بايد په ژور اصوال د زمينې او شرايطو من ته راتلل 

ر صاحب شيرزاد دغه اصل په پوره مهارت سره په خپلو ليکنو کې په حسابي . فکر ورته پام وشي افغان ليکوال ډاک

  .ډول راوستلئ دئ

وند؟؟  صرال پخوا د د قدرت د تر السه ترکيبي عنا) اصال يو جنايتکار بان(د افغانستان د خلق د ديموکراتيک؟؟ 

خه يو غير متجانس او غير منطقي سياسی تشکيل وه، چې اساسي مرام يې د هغوی د رواني مريضي پر  کولو 

ول د بهرني  و، بلکې  خه، هغه هم نه د افغان ملت په م اساس فقط او يوازې د سياسي قدرت نيول د نادري کور 

  .، بنا شوی وه...!!اتحاد د مادي او معنوي ملتيامالت پر حساب، يعنی د ستر؟؟ شوروي 

خه پس په کال  وند يو رهبر نورمحمد تره کي قدرت ته د رسيدو  :  هـ کال کې پخپله يوه وينا کې وويل١٣۵٧د  دې 

فيصله کړې وه، چې که داوود له منځه ځي، د خلق ديموکراتيک ګوند بايد هرومرو د ) زمونږ د ګوند رهبري(مونږ 

خه  ...! ونيسيهغه ځای ه، دا پر کوم اساس، جناب رهبر صاحب؟ د دې رهبر د دې غبر منطقي فيصلې 

ري انقالب اصول مطرح نه وه، فقط  ارګ ته ننوتل او د خپلو  ي، چې دې عقده مند بان ته د کار معلومي
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وند د دواړو جناحو مرام وه  بان رهبري زه تعجب کوم، کله چې، د دې قاتل. پرولتاريايی ؟؟ عقدو درملول، د دې 

و ١٣۴٣هيئت په   ولنه له ستر ه اسالمي  ه دا د افغانستان بشپ ن ره؟ جوړوله، دوی  هـ کال کې خپله مؤسسه کن

ولې وه  ماترياليستي سيستم او حکومت جوړول، آخر دې رزالت – کمونيستي –دا مسلم ملت او سوسياليستي . غور

ورئ وند د خلق د جناح و!. ؟...ته و ولو جنايتونو : ارخطا منسوبين وايید دې مزدور  د روسي قواء رات او  د 

تنه د  مسؤول يې د پرچم کارملي جناح ده؟، په داسی حال کې، چې تاريخي اسناد وضاحت ورکوي، چې دا غو

  .نورمحمد تره کي او حفيظ اهللا امين له خوا هم شوې وه

ل خان خوستي زما سره د حفيظ اهللا امين د خطرناک شخصيت په باب افغان محترم او و طنپال شخصيت پوهاند نور

خه مخکی ما امين سره  اوږده موده په . حفيظ اهللا امين له نژدی ما پېژنده: په يوه کتنه کې داسی ويل د ثور د کودتا 

امين يو سخت خود خواه، الفوک او مغرور، نا آرامه، د ټيټ شخصيت خاوند  او . يوه دولتي  شعبه کې کار کاوه

زه هسې کوم، الس . هغه به هميشه ويل، زه داسې کوم. تل به يې په شعبه کې د ځان صفت کولو. مند کس وهعقده 

زه اليق او ذکی يم او په مسايلو غالب کس . ما داسې کړي دي، چې بل څوک يې نشي کوالی... او پښې به اچول 

خه په تن وو!.؟...يم ان ح.  زه او زما نور همکاران هم هغه وخت له ده  فيظ اهللا امين دا فکر نه کاوه، چې دئ د 

کاري ي  ومره  تنې الندی نيوه! ؟...په ستايلو    !؟...ما هم هغه وخت د ده منفي شخصيت تر پو

وونکئ  ين او له شرمه ډک دولتي حاکميت سره د شوروي د عسکرو نه بخ وارلس کلن نن د خلق او پرچم د بان 

ه ؟  ... شب ګردیقيودموجوديت، چې هره شپه به په  نه پا پيل کيده، د قهرمان افغانستان د تاريخ يوه توره او کرغي

ې وند د غوليدلو . ده، چې افغان ملت په کې خپل لويې مادي او معنوي شتمنئ له السه ورک زه د دې قاتل او مجرم 

ه هم کوچنئ خاطره او سند ي او خپله يوه که  خه هيله کوم، چې قلم ته الس ک يصفوفو  په .  خپل ملت ته تقديم ک

ۍ وي، او په عقيدوي لحاظ به دوی د دې دنيا خالق ته د حساب او کتاب په ورځ  ه دوی به خپل وجدان آرام ک دې تو

ه مثبت په الس کې نيولي وي   .يو 

ې ليکنې په پای کې، غواړم په تکرار سره ووايم، چې د هيواد د اوسنئ غمېزې مسؤوليت د نادر د ک ور له د دې لن

هغې جملی ظاهر شاه او داوود شاه او د افغان ولس د اتل روسي ضد مقاومت د رهبرانو په خاينانه اعمالو او د اسالم 

خه په سوء استفادې پورې هم اړه نيسي، او خدای او افغان ملت ته محکوم دي   .د دين 

  پای

  

  


