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 آورن يې داودخان او محمد سردار شهيد
 ددستگيرپنجشېري په دستور ووژل شول

  
  !قدرمنو لوستونكوسالمونه مې ومنئ

ه دمخه شهيد اواتل سردارمحمدداودخان اوآورن ته يې  له پاك ا خداى دهغوى قاتل ته د خه جنتونه اوهللا له هر 
ينوداليلو او مدارآو  قهرغواړم نن زه نه غواړم چې دغويي په اوومه او پايلويې ستاسووخت ونيسم صرف غواړم د

نگه چې  هللا ډاآتر نجيب ا اى په دستور. اس .په لوى الس د اى ))ملي خاين مسعود((له مخې تاسوته وليكم، لكه 
ود چې آوالى يې لى طالبانوته پرې ان سره يې د په داسې حال آې الس ت ۍ درجې ملي خاين (( شول له  لم

نالرې ))دستگيرپنجشېري((مكاراستاد په ډول ترآوالب اومسـكوپورې ورسوي خوداآاريې دخپل))ربانـي دآ
، و بوخت  اوهدايت له مخې ونه آ تون ووژني  او داسرلوړى قام په خپل مين آې په شخ تون  په پ وپ تر

تانه   له و رگنده شوه چې، وساتي خو شكر چې پ اره پوه شول چې دنجيب وژنه دچا له خوا وشوه همدا راز اوس 
وك دى چې دنورمحمد ن پالن  دشهيد داودخان قاتل هغه  اوه او خپل  تور او آرغې خه يې سرغ تره آي له هدايت 

  :يې د الندې دالليلو له مخې عملي آاوه 
از هومانيزم خالق محجوب ، رهبر قيام  يد با قيام بازی کرد ،نه با .نبايد اصول مبارُزه اجتماعی را خوار شمرد((

هر ګاه دشمنان تاريخی ما از پنُجه نيروهای انقالبی نجات يابند ، ضد انقالب ....ناکام سودان بايد درس تاريخی ګرفت 
ع منطقه ، شکست خورده و محکوم به زوال ، بدون ترديد نيرو های خود را بسيج خواهند کرد و با تکيه به ارتجا

  .))ايران و پاکستان بر انقالب ما حمله خونين و پروسه انقالبی جامعه را تضعيف خواهند کرد 
  !عــــــــزيزانــــــــو

اغليدا ليكنه مې  خه چې عنوان يې  د   :  دستگير پنجشيري ((انجنيراسماعيل حقجو له يو مطلب 
ه به وي چې تاسويې يوه برخه دخپلونسبي مالوماتو لپاره په اخيستې ده  دى را ))ازانترناسيوناليزم تا قوم ستيزي

  :غور سره ولولئ، حقجو صاحب ليكي
ر فراموش نموده که فرمان قتل سردار محمد داود را او صادر نمود تا بدينوسيله پروسه انقالبي را  جناب پنجشيري م

فته خودشان روزيکه ١٢۵٧او در روز هشتم ثور سال  .دتقويت بخش موکراتيک ملی کشور يل نوين انقالب دفص(  ب
رديد در حاليکه  ) ٩۴ا صفُحه . خ . د .  کتاب ظهور و زوال ح – و زمانی که سرنوشت سردار محمد داود تعين مي

ويد  نبايد اصول مبارُزه اجتماعی را ((: نظريه زنده ماندن داود خان مطرح بود بجواب نورمحمد تره کی چنين مي
از هومانيزم خالق محجوب ، رهبر قيام ناکام سودان بايد درس تاريخی ګرفت   با قيام بازی کرد ،نه بايد .خوار شمرد 

هر ګاه دشمنان تاريخی ما از پنُجه نيروهای انقالبی نجات يابند ، ضد انقالب شکست خورده و محکوم به زوال ، ....
منطقه ، ايران و پاکستان بر انقالب ما حمله بدون ترديد نيرو های خود را بسيج خواهند کرد و با تکيه به ارتجاع 

ا نوشته . خ . د . مراجعه شود به کتاب ظهور و زوال ح-....خونين و پروسه انقالبی جامعه را تضعيف خواهند کرد 
ير پنجشيري صفُحه  شان بياوريم که ايشان از  ګذشته ازين جنابشان فراموش نموده اند و الزمست بياد)).  ٩۶دست

يا اين    تلويزون و–موکراتيک خلق بودند که پس از صدور هر فرمان سرو کله اش از راديو يبران حزب دآنجمله ره
 فرمان های انقالبی ما ضربه محکمی بر پيکر پوسيده (( و آن مارش نمايان ميشد و نعره کنان فرياد ميزد که 

ا .خ.د. کتاب ظهور و زوال ح١١٠در صفحه و چه بسا که خود )) فيوډاليزم ، ارتجاع و امپرياليزم خون آشام است 
جوالی طلب مالکان بر دهقانان تخفيف و لغو  ١٢ مورخ ۶بموجب فرمان شماره : (( درين مورد چنين مينويسد 

و . اکتوبر طويانه زنان لغو و برابری حقوق زنان با مردان اعالن شد ١٧ مورخ ٧ګرديد ، بر اساس فرمان شماره 
مقياس ملی آغاز  نوامبر اصالحات اراضی بسود دهقانان بی زمين و کم زمين ب٢٨رخ  مو٨بموجب فرمان شماره 

ګرديد و طی هفت ماه انجام يافت ، و شش صد هزار هکتار زمين به دوصد وچهل و هشت هزار خانواده دهقانی 
  مناسبات کهن توليدی فيودالی فروريخت و رسما منسوخ اعالن شد ، دارايی خاندان سلطنتی مصادره . . توزيع شد

از شانُه دهقانان فقير بدور افتاد ، قوای مسلح  سارت آوربار ګران سود و ګروی و قرضه های کمرشکن وا شد ،
 ..))بازسازی ګرديد 

ر شما واګر صدرور اين فرمان ها کاريست نادرست ، پس س! جناب بنجشيری صاحب  ال متوجه خودشماست ، م
 جلسات بحيث عضو بيروی سياسی اين حزب در صدور اين قرمان ها رای موافق نداشتيد ؟ که داشتيد ، تصوير های
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شما نيز ثبت )) هورا های (( شورای انقالبی آنزمان در آرشيف تلويزيون افغانستان هنوز هم حفظ است که درآنها 
و اګر صدور اين فرمانها امريست وطني ، انقالبی ، مردمی و اسالمی ، پس کنون چرا دهن به  .تاريخ ګرديده

ران  حواله می فرمايد ؟ در تمام اعمال خوب و بد آن دوران ، و کجروی باز ميکنيد و ګناه از خود دور و برګردن دي
شما و ساير  )دوران حفيظ اهللا امين ، حاکميت ببرک کارمل ، دوران دکتور نجيب اهللا ( دوران های متاعقب آن 

   های واليتی و اعضای بيروی سياسی ، کميته مرکزی ، شورای انقالبی ، شورای وزيران ، منشی های کميته
جناب شما و سايرين که شايد  .واليان افسران ارشد و تصميم ګير و ديپلوماتان آنوقت شامل و شريک اند  شهری ،

و باشيد ٢٠٠تعداد تان به  ر شما انکار مينمايد که کميته مرکزی و شخص  . تن برسد بايد از اجرُات تان جواب م
ر شما انکار ميکنيد که يکی ا ز مراجع تصميم ګير آن حزب و وزير با شمااين حزب را رهبری مينموديد؟ م

 صالحيت آن دوران بوديد ؟ مه ترسېد ، شما که از جمله مبارزان سربکف تيوری دوران ساز طبقه کارګر هستييد ،
ساالران جبهه مقاومت و افراطيون فاشيست مانند جنبش اسالمی جنايت  حزب شما به اندازه جنايت پيشه ګان و تفن

در آن  . شما و تمام اعضای بيروی سياسی ، کميته مرکزی و شورای انقالبيتان در آن سهيم استننموده ، و اګر نموده
وقت فرمان ميساختيد و هورا کنان صادر مينوديد و حاال آن فرمان ها اين ګام های به پيش تاريخی و اسالمی را منبع 

علمی ، بې پايه و نادرست است ، و چه ګريز تحليل و ژرفنای تحقيق شما تا چه حدغير .آوارګی مردم قلمداد ميکنيد؟ 
 حاال مود شده که يکعده اعضای کميته مرکزی و  ( .های جانانه از بدوش ګرفتن نتايج مبارزات انقالبی خويش 

مقصدشان نور محمد تره کی ، حفيظ اهللا امين ، )) ( کردند((بيروی سياسی آن حزب قلم بدست ګرفته يا مينويسند که 
فتند که .،) دکتور نجيب اهللا ببرک کارمل و  ما همه ميدانيم که حاکميت حزت خلق ، دسته )) .کرديم (( اما هيچ ن

اين حزب مال شخصی و کرسی شاهی نور محمد  .جمعی بود ،آن دولت ، حاکميت کدام شخص و کدام خانواده نبود
بيروی سياسی و کميته  ای دارالنشا ،در تصاميم آن اولتر از همه تمام اعض .امين ، کارمل يا نجيب نبود. تره کی 

  .مرکزی نقش سازنده را ايفا مينود 
  !خوږو لوستونكو

م چې دخلق دد موآراتيك گوند له جوړښت سره سم غداراو مكاردستگير پنجشېري هر وخت خپل مخ دا يبايد زياته آ
ې خوا اخوا اړاو آله به دآارمل په تخرگ ورننوت، آله به بيا دخلق جنا ته ورغى خو  دغويي دمياشتې له اومې نې

ې دهغه  ټپوس غوا همداسې لنگه گرزي  زه له خداى پاك څخه دا فرېبكارداسې په دوو لومو آې  څخه بيا تر نن ور
  )) ملي خاين مسعود((بند غواړم لكه دهغه خپل شرمېدلى شاگرد 

  !هيـــــــــــــــــله
مد داود خان ته دملي اتل  لقب او تر ټولو لوړه نظامي رتبه له ښاغلي حامد آرزي څخه هيله آوم چې شهيد سردار مح

ي، همدا ى دستگير پنجشېري  دمحاآمې لپاره دنهاگ ته  ورآ وي چې تربل هرچا لم يواله ټولنه دې ته وه راز ن
ي    .آش آ
  :يادونــــــه

ه او آه نور څوك هم ه خبره  ښكاره آ   په دې اړوندڅه مالومات له ښاغلي حقجو څخه مننه آوم چې ډېروته يې داپ
ي، و دخوندي آېدو لپاره دې رسينيو ته ورآ تر څو افغان ولس خپل دوست او دښمن په ښه  لري دملي وقار او گ

  .توگه وپېژني 
                        

 پای
 


