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 1۵/۰2/2۰1۵                                                           نوري ایاز محمد
 

 پایله بخته بد ولې او جهاد ضد پر یرغل د اتحاد شوروي د 
 

لمریز کال په همدې ورځ د وخت د شوروي اتحاد وروستی  1۳۶۷نیټه ده. د  2۶نن بیا د مرغومي )دلوې( میاشتې 
سرتېری، پس له لسو کلونو نیواک، زمونږ له مظلوم افغانستان نه ووت. دا وخت ال چپي حکومت د ډاکټر نجیب هللا 

ل کال د 1۳۷۰د  تر قیادت الندې په هیواد کې موجود وه. دې رژیم نور هم درې کاله له ځانه دفاع وکړله او بالخره
غوایي )ثور( د میاشتې په اتمه نیټه یې سقوط وکړ او حکومت د مجاهدینو د مشرانو په الس کې، چې د پاکستان په 
هیواد کې پراته ول ولوید. دغو د شوروي د یرغل پر ضد د جهاد سر خیلو وروسته بیا صرف او صرف د دولتي 

چې شکلی کابل یې له خاورو سره برابر کړ او د تخمین پر  قدرت پر ویش دومره په خپل منځ کې سره وجنګېدل،
 زرو د کابل بی ګناه او بی غرضه اوسېدوونکي وژل او ټپیان کړل.  ۶۵بنسټ یې تر 

 ولې د دې ملي مبارزې پایله داسی له ملي مصیبته ډکه راووتله؟
نیټې کله، چې د افغانستان وروستی  2۶ل د چنګاش په 1۳۵2زه یې له تاریخي بهیر څخه داسی شننه کوم. په کال  

پاچا اعلیحضرت محمد ظاهرشاه د بهر په سفر د ایټالیا په هیواد کې میشت وه، د هغه د تره زوی او پخواني 
صدراعظم په یوه پوځي عمل الس پورې کړ او بدون د کوم مقاومت نه یې حکومتي قدرت ترالسه کړ. داوود خان 

د شخصیت او خوی په لحاظ فعال او د ئ اعالن کړ. که مونږ د داوود خان پخوا ته مراجعه وکړو، د جمهوري نظام
هیواد پر مختګ ته لیول یو افغان وه. هغه په خپل پنځه کلن لنډ دولتي واک کې هم غوره او د قدر وړ اقتصادي او 

د کې حاکم ول او ګاونډي ملکونو سره هم ټولنیز پالنونه تر اجراء الندې نیولي ول. سوله او امنیت په ټول هیوا
داوود خان توانېدالی وه، چې معقول اړیکي وساتي. د خلکو له پتې نه هیڅ داسی غوزښت او ورانکاري د هغه د 

د کودتا له طریقه واک ته رسېدلی وه لیکن ملي مشروعیت ئ اقتدار پر ضد موجوده نه وه، دلته وه، چې که څه هم د
 وه.ئ یې ځان ته حاصل کړ

ل کال کې د افغانستان د اخوان المسلمین د حرکت دوو مشرانو ګلبدین حکمتیار او برهان الدین رباني 1۳۵۴په کال 
پر اساس ئ او ورسره یو بل قوماندان احمد شاه مسعود د خپلو شخصي عقدو، ځان غوشتنې او بالخره ملي ورانکار

د او ګاونډ پاکستان ته وتښتېدل.مهمه نقطه دلته دا ده، چې د داوود خان د حکومت د تعقیب له عمله یې هیواد پرېښو
دغو دریو کسانو پاکستان ته په رسېدو د کوم غیرتي پشتون په کور کې پناه وانخیستله، بلکې مستقیما یې د پاکستان 

م یو او دولتي مقاماتو ته السونه پورته ونیول او ورته یې عرض وکړ، چې مونږ دغه درې کسه افغانان تاسو ته تسلی
، مونږ حاضر یو د خپل حکومتي مشر داوود خان سر ئاو وسله راکړئ تاسو مونږ ته جګړه ایز تعلیم رازده کړ

پرې کړو او تاسو ته یې راوړو. د پاکستان دولت، چې له خدایه داسی ملي خیانت ته تیار افغانان غوشتل، دا درې 
پېښور په سکندر پوره کې یې په پوځي کمپ کې د تخریبي کسان یې کلک په غېږ کې ونیول او د پشتونخوا ایالت د 

روزنې الندې ونیول. ورپسې دا درې کسان د داوود خان د حکومت پر ضد عمال بېرته هیواد ته راغلل او په 
پنجشیر او لغمان کې یې پر دولتي موسسو یرغلونه وکړل، لیکن د حکومت د مسوولینو له خوا ورسره سخت 

 اکام بېرته د پاکستان هیواد ته وتښتېدل.مقاومت وشو او دوی ن
نیټه افغان کمونیستانو پوځي کودتا وکړله او بریالي شول، چې د داوود خان  ۷ل کال د ثور په 1۳۵۷ورپسې د 

ځوان جمهوري نظام ساقط کړي او دغو د اخوان او نورو په ظاهر اسالمي مشرانو ته شه موقع په الس ورغلله، 
ل د 1۳۵۸و د نړی د نور دولتونو پام ځانته راجلب کړي. کله، چې شوروي دولت په کال چې د پاکستان د حکومت ا

په پوځي یرغل افغانستان الندې کړ او خپل الس پوڅی حکومت یې مستقر کړ، نو د اخوان او نورو  ۶جدي په 
انو ته راحاضره مذهبي ډلو غواوې بیا پسې لنګې شولې او ټوله لودیځه نړی په ټول مادي قوت افغان جهادي مشر

شوله. لیکن بیا ستونځه او کمبختي د افغان ملت دلته وه، چې دا ملي مبارزه د شوروي د نیواک پر ضد د نورو 
 بهرنیو قوتونه په ذریعه مخ ته والړله.

 زه اوس دلته یو تاریخي پرتله ذکر کوم:
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کې جګړې ترسره کړلې. زه به دلته پېړی کې درې آزادي غوښتون 1۹د افغانستان ملت د انګرېزي استعمار سره په 
 انګرېز دریمه جګړه مثال راوړم. -د افغان

که په دغه جګړه کې، چې قیادت یې غازي اعلیحضرت امان هللا خان کاوه، داسی شوي وای، چې فرضا پاچا امان 
یې دغه دولت نه  هللا خان د جهاد د اعالن نه مخکې لومړی مثال د ایران یا شوروي هیواد ته تښتېدالی وای او هلته

په سرکوزی او بی غیرتی سره معنوي او مادي مرسته تر السه کړې وای او بیا یې حتی انګرېزانو نه د هیواد 
وای، نن به د افغانستان ملت په دومره قدر او درنشت نه یادولی او د آزادي هغه ټول امتیاز ئ استقالل هم حاصل کړ

هللا خان ورنه پناه او مرسته اخستی وه، لیکن لکه څنګه، چې تاریخ ګواه  به د هغه هیواد په قبضه کې وای، چې امان
، غازي پاچا امان هللا خان له خپل د کابل د ارګ حتی بی ځایه نشو د عیدګاه د جومات نه یې د هیواد د آزادي ئد

د احسان نه پرته  لپاره د جهاد امر صادر کړ، د لوی خدای په نصرت بریالی شو او د هیواد آزادي یې د پردي ملک
راحاصله کړله اوتر څو، چې افغانستان موجود وي د هر سالم وجدان افغان به یې نوم په قدر او ویاړ یادوي او هغه 
څوک، چې د پردیو په پیسو له پردیو خاورو نه د آزادي د جهاد تیږې په ټټر وهي انجام به یې داسی وي، لکه دغه د 

 ان او ایران کې تسلیم پراته ول .افغان جهادي مشرانو، چې په پاکست
په دې ترتیب مونږ افغانان د هیواد د تاریخي بهیر ته په مراجعه کولو په واضحه توګه ګورو، چې د هیواد د نني 

جهادي مشرانو پر غاړه -ملي مصیبت نژدې مسوولیت د افغانستان د کمونیست او اخواني او نورو ابن الوقته مذهبي
 واړي.او ملت ورنه حساب غئ د
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