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  بســـــــــــــــــــــــمل

٢٧/١٢/١٠  
  

  ډکې دي دواړه له ھرستمه×× شپږم دجدې داکتوبر اوومه
  

  !ګرانو لوستونکو

وريې ددې لپاره چې ستاسوارزښتناک وخت ونه نيسم ډٻر وړ ادوم  ن وم دري اه شجاع  ن اندې نه ځم يوازې دلمړي ش

  .تاريخ تاسې پخپله درپه ياد کړئ چې دچا لخوا او دکومو موخو لپاره په افغانانو تپل شوی و

د څه  ه اړون و دورو پ ورتم  څخه  ډک ه  ت د کرزي  ل زه غواړم   د دوھم او دريم  شاه شجاع  ببرک کارمل  اوحام

  .وليکم 

وډاګی ببرک کارمل  ١٣۵٨اله  مخکې  روسانو په   ک٣١کله  چې   لمريزکال  د غبرګولی په  شپږمه  نٻټه  خپل ګ

وده  شوه  سې ت وم  پ ه ن اد پ م  دجھ په افغان ولس وتاپه نوال له  مخکې  پيل شوې، تپل  شوې  پردۍ جګړه نوره  ھ

ه وم ھيل يم سر ټيټ ه  دتعظ دينو ت تونکو مجاھ تينو او آزادي غوښ ه  زه رښ ل شوې  البت تونکي  دتپ م  چې لوس ن ي   م

وم   ه ن اد پ جګړې او مقدس جھاد ترمينځ  توپير وکړي  منظور مې دا دی  چې که  په  ظاھري ډول لويديځوالو دجھ

  .مرسته کوله خو په حقيقت کې  يې  موخې نورې وې لکه څنګه چې بربنډې  ھم شوې 

م دزورورو دا چې دنړيوالو ښکرورو ترمينځ سړه جګړه ال له پخوا پي ه اشغال  سره س ل شوې وه  خو دافغانستان ل

  .ھٻوادونو ترمينځ  دسړې جګړې  رنګ نسبتأ په توده جګړه بدل شو

  .که په دې جګړه کې روسان په فزيکي ډول له مينځه تلل خو دلويديځوالو بيا دسرونو په ځای لوټونه سوځٻدل  

ه اورکې لکه جګړه  پردۍ  جګړه وه  خوغولی يې زموږ  پرې  والړه   ان  د دې جګړې پ اه افغان اوو بٻګن په لکھ

  .او تر اوسه  پورې ھمداسې پسې  سوځيږي  ازوغ داسې وسوځٻدل

م وه  وډاګۍ اداره ھ ه ګ و ک م اداره موجوده وه ول ا ھ ه وه خوبي که په ھغه وخت کې جګړه ھر څومره په شدت روان

  . بيا تر لوړرتبه ماموره پورې  ټول  په کنترول کې ووخودسپلين او نظام وجود درلودله يو واړه مامور څخه نيولې

ه  مټ  والړ و  امورينو پ ي م دي دولت انو، پرچميانواوغيرګون انودمالتړ ترڅنګ دخلقي ام دروس ه نظ زماله نظره ھغ

دې  رول الن ستقيم کنت ر م ې  ت ه ي و مرکزون ارونه  او دواليتون دولت په کليو اوبانډو مخامخ کنترول نه  درلود خو ښ

ه غوسه کړی وو  د ولس  مالتړ له  دولت څخه  کم يا خوځکه  ھيڅ  نه و چې دروسانو اشغال  افغان ولس سخت پ

  .و 

ا د  ٣٠ په سلوکې حاکم نظام ته وفادارووداپاته په سلوکې  ٧٠ دھغه وخت څارندوی، اردواواستخبارات کم له کمه ي

ر مسؤن وو تٻښتې وس نه درلود او يا خوالر ورڅخه  ورکه وه ھر څه  چې و ه خلګ  ډٻ ه پرتل م  داوس پ خوبيا ھ
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ما نه دي اورٻدلي چې په ھغه وخت کې دچاناموس بې پته شوی وي خويوشمٻرخلګ دخاد له خواپه اندٻښنه کې وو 

ه کسان  ه ھغ رأ ب اوه  خو اکث خادستانو به کله  ناکله  د شخصي  دښمنيو له کبله  ھم  يو نيم  بٻوزله  زندان  ته  رس

ه دخاد لخوا ن يول کٻدل چې  دحاکم نظام له مخالفينو سره به يې اړيکې لرلې  خو له دې سره سره به بيا ھم  دوچو پ

  .مينځ کې النده سوځٻدل 

ه  ل ځانون ه خپ منانودې ګرمولمبوت اريخ  دښ وږ د ھٻواداوت يندل زم سې ش دا ډول کړنودجګړې  په اور نورتٻل ھم  پ

  .تودول 

اتي ) ببرک کارمل(دوھم لمبر شاه شجاع  درت کې وس ه ق ھڅه کوله  چې پرچميان غښتلي کړي او د تل لپاره يې  پ

شکيالت  جوړ کړل )) جبھه ملی پدروطن((خو حاالتو په بل ډول پرمختيا کوله  کارمل د  په  نوم  داسې بې ځايه ت

الي شو) حامدکرزي(لکه اوس چې دريم لمبر شاه شجاع اره  دسولې  دع ا  لپ اني دبق د او رب وم دجمعيت ګون ه ن را پ

  .جوړکړي دي  

ورو  ه ن سبت ل ورن اسمعيل ن ه  ولګول  ت په ھغه  وخت کې ببرک کارمل دمجاھدينوپه  قوماندانانوبې  درٻغه لوټون

 .قوماندانانولوی لوی جوالونه  شا ته پورته کړل خو بيا ھم نتٻجه  منفي وه

ري  ترڅو روسان دټوکو لپاره نه وو راغلي ھغوی غوښتل چې کابل کې  په يوه محک مه السپوڅې اداره کنترول ول

انو  و دخلقيانواوپرچمي وي  خ ه  ورس ه ځانون مندر ت دل اودھندس ه ب ه توګ ت پ سم  جمھوري ل  شپاړل ستان  دخپ افغان

  .ترمينځ  پرتو ستونځو روسان  ناھيلي کړي وو

رأ اره اکث ه دنظام لپ ل کړی وک ورميرې سلوک پي دکې دم انو ببرک کارمل  دخلق په ديموکراتيک ګون اني خلقي  قرب

  .ورکولې  خو امتيازات بيادپرچميانولپاره و

ړ  دل ک اره ب ه  ددې لپ وه کمٻټ ه ي ور  وزارت  پ ښه  مې په ياددي  چې ببرک کارمل دھغه وخت اطالعات  او کولت

  .چې وزير يې خلقي و دې ته ورته   عجيب او غريب  نور تشکيالت  ھم ديادولو وړ دي 

ل چې ددکارمل يوطرفه لوبې روسان دلووخت دی((  په خپل بري شکمن کړل ځکه يې ووٻ ابو دبدلٻ ه و چې ))ي ھغ

وا  دکارمل په ځای يې ډاکترنجيب هللا رامخ  ته کړ  ډاکتر نجيب هللا  دپاڼ اوپړانګ  ترمينځ  ور برابر شوله يوې خ

  .پرچمي و او له بلې خواپښتون  

ه وای  اون اورکوالی  ش ه  خلقيانوب ب هللا ن ه ډاکترنجي ب هللا  پ ضأترڅنګ دډاکترنجي ادې  ف ې اعتم انوددې ب  پرچمي

د  ه اړون ر نجيب هللا  پ ه  دډاکت ې  د مرګ  سبب شول  دلت ه  خو ي ه  ډک ووځک ارانو څخ ه  خطرناکوم ستوڼي ل ل

  .نورڅه نه ليکم  يوځل  بيا ورګرزم دکارمل دورې ته 

  .ھغولمړيو ورځوڅخه ال بٻغمه کړی  وجګړه  په خرپ  روانه  وه خو روسانود شمال لخواځان داشغال له  

ا چې  ستې  وه دامان ه  پراني االتي الر ځان  ت ه مخې  دشمال اکم روسانوله احمدشاه مسعودسره  د ځانګړوتړونونول

ه  ددوی روسانوپه دشمال لخوابٻغمه وو يا په بل عبارت روسان  ه کول واد  شمال کې  له سره جګړه ن ول زور دھٻ ټ

  .و ځينو مرکزي سيمو ته متوجه وختيځ ،سھيل، لويديځ  ا

انو  ه روس ه  دواړو صورتونو کې  ب رل خو پ م ل ورياليي  شکلونه  ھ که دھغه وخت جګړې جبھيي اوخال خال ګ

و  ه کلي ه  پ ه ب ل وک ښتنو ب ه  پ م سور اور پ ه  ھ وچې ھلت د حقيقت وواي ارولې باي خپلې غضبناکې او درنې وسلې ک

ډ پ) اشرارو(اوبانډو کې پښتانه  ددشمن  ين  دبان ښتانه دام ه نوم ځپل کٻدل خو په ښارونو کې به کارمليانو يو شمٻر پ

ه  ترڅو دا زورور او  ه برابرول ښتنو ت ې پ ه ي ه ب وم  و خو پلم ه  ھر ن وم ک په تور له مينځه وړل  لنډه يې دا چې ن

س وايي چې  پښتانه  سرکښ قام  کمزوری کړي  دا چې نن  په يو نړيوال تلويزيون کې فاشست  او مغرور فريد يون
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ه دنظار  به  ھيڅکله پرې نه  ږدو چې اکثريت  شي د اخو آن  د روسانو دوخت شعارو چې لږکيو په  ځانګړې توګ

  .شورا ته يې په غوږ کې ورکړی و دلته اوس بيا راګرزم جګړې ته 

 مشرانونه غوښتل چې دجګړې  په  بله غاړه کې خودخواھي دومره ځواکمنه وه چې له يو پلوه  تش په نامه مجاھد

ووالي،  په يو ټغرسره  راټول  او ځانونه  نيم  منی  وبولي   اوله  بل  پلوه  دايران او پاکستان  واکمنان  دافغانانو دي

  .سوکالي اوسرلوړي  ډٻر سخت مخالف وو او دي  

زموږ دوروڼو قومونو دنفاق دپاکستان او ايران استخباراتو مجاھد مشران  يوله بله بٻل ساتل په غير مستقيم ډول يې 

  .لپاره  مذھبي، قومي او سيميز اورونه بلول 

ه او  ه  حقيقت کې نړيوال ه چې پ دوخت نظام  دروسانو په ملګرتيامقاومت کاوه خو جګړه ورځ تر بلې سختٻده ځک

ود دادوا ه  درل ه پردۍ جګړه وه افغان مقابلوخواوودھٻواددسبالپاره ھيڅ  ډول  ډاډمن اوبريالی نوښت ن ړه خواوې  پ

  .پرديو متکي وې  وسلې پردۍ وې سينې ددوی وې 

دينو(کله  چې دنظام  مخاليفينو  ه ) مجاھ انو لٻنګي پ و د روس ه  ورکړل  شول  ن ټينګر راکټون ا لخوادس ه  دامريک ت

ته لړزٻدو راغلل  په عين  وخت کې  د روسې دکمونست  ګوند په  دننه کې لويديځوالو ګورباچوف  او ھغه  ته  ور

  .خلګ ورخپل کړي وو

ه دې  دا پرمختياوې  د دې  سبب  شوې  چې  روسان  زموږ له ګران افغانستان څخه  پښې سپکې کړي خومخکې ل

ې   ه ي ه پلم اتنې پ ام دس ارول  دوخت نظ ضادونه وپ دي ت چې دوی ورک شي  دافغانانوپه مينځ کې يې  قومي او ګون

ل قومي ملٻشې ددې لپار رامينځ ته کړې چې دملي  اردومالپرې ماته کړي ھمداسې وشول وروڼه قومونه يې يو په ب

ي عظيمي او اصف دالور  ړ دنب وم  نيمګړی ک شکمن کړل  په  ھغه وخت کې روسانو ملي اردودګارد قواوو په  ن

ه شمال کې  ې پ ه ي تم ت په ډول فاشستان يې ددفاع وزارت  په لوړوکورسيوکښٻنول جنايتکار اونمکحرام  رشيد دوس

  .بوټۍ غوښې وراچولې  بوټۍ 

وړ  سوبينو ل ارد من تخباراتو اودګ وازې اس ه وغورځول ي انوله پام څارندوی قوتونه که  څه ھم ډٻرفعال وو خو روس

  .امتيازات لرل 

  . روسانودملي دفاع  وزير  پښتون  شھنواز تڼی اوجمھور ريس  پښتون  ډاکتر نجيب هللا  په  خپلوکې سره واچول 

ناسبات  ددې سبب  شول چې دنظام پښې سستې شي له بلې خواعام ولس  بې صبره شوی و له يوې خواددوی دووم

تونکی شوخولکه څنګه مې   ی روغې جوړې  غوښ ې اومل له ھمدې کبله ډاکتر نجيب هللا  له مجاھدينوسره دپخالين

ر نجيب هللا ه او د چې ال په  سر سر کې وليکل چې جګړه  پردۍ او موخې  يې  پردې  وې  نو ځکه  د ډاکت   داھيل

ه  واد دښمنو  فاشستانو پ ورو ھٻ سعود اويوشمٻر ن اه م ملګروملتونو د روغې جوړې  پالن  د روسانو لخواد احمدش

  .وسيله سوبوتاژ شو

وټ ه ل سانيت   په  تاريخي کابل جان اور بل شو وروڼه قومونه په وينو کې لت پت شول عزتون  شول اسالميت او ان

ه شھادت ورسٻدل د ٧٠٠٠٠دجھاد ټٻکدارانو دھيڅچا پروا ونه کړه  دواړه ترپښو الندې شول   زره کابل ښاريان  پ

تش په نامه  مجاھد مشرانولويديځوالو يارانو زموږ  دبٻګناھو خويندو او وروڼود تباھي  ننداره کوله  په  ھغه وخت 

ا د امريکايانو دستراتيژي يوه  برخه کې د ښځو دحقونواوديموکراسي خبره چا نه کوله  دا ھم دلويدځوالو په  تٻره بي

  .وه 

ګ،  ور، پرمخت انو ظھ لکه  څنګه  چې جګړه  پردۍ  وه  ھمھغسې  يې  پالنونه  ھم د پرديو لخوا تنظيمٻدل  د طالب

  بری اوماتې  د پرديو ديو منظم  پالن له مخې داسې  ترسره شول  چې په نتٻجه کې يې د افغانستان  داشغال لپاره  
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ې رحمي داکتوبرپه اوومه نٻټه يې زموږ دګران ھٻوادټټر زيږديزکال٢٠٠١ينه بابره اودځان  ته زم سره   په سخته ب

اه شجاع ر ش دکرزی(په بمونواو راکټونوغلبٻل غلبٻل کړترڅودريم لمب دې ) حام ھيد ولس  بان ردم ش ه ھ ې زموږ پ ي

  .وتاپه 

  نوربيا

  

  
  


