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 اوښکی حیرانتیا د هکله په امین مشر پخوانی د ګوند د خلق د

 

د ُمضرو څیزونو ) مثالً تنباکو(  په وړاندی د یو شخص مثبت نظر او د ګټورو څیزونو ) مثالً انګورو(  په وړاندی 
یو شخص منفی نظر ددې دواړو اشخاصو طبیعی او قانونی حق دی او په دې هکله هیڅوک ددې دوو اشخاصو د د 

سلیقې پر انتخاب د اعتراض حق نلری خو دا هم مهمه ده چه ومنل شی دا دوه اشخاص  په یوه عمومی سالمه ټولنه 
دا ډول تبلیغ د ټولنی  روحی او اخالقی او کی د تنباکو د فضیلت!  او د انګورو د قباحت!  د تبلیغ حق نلری ځکه 

فرهنګی سالمتیا ته سخت تاوان پیښوی. د غوائی تر انقالبی اعدام،  د مجاهدینو! تر توری رسوائی او د ږیری تر 
خریلو او لنډولو وروسته د تاریخی پیښو ) منظور وروستی څلوېښت پنځوس کلن تاریخ دی(  مهمی څېرې او 

ی سلیقې په اساس د تجارتی اجناسو پتوګه د تبلیغ په بازارونو کی پورته او کښته مطرح اشخاص د خپلی شخص
کیږی چه دا کار د ملی منافعو او ملی وحدت د تأمین د مخنیوی سبب ګرځیدلی دی او پدې لړ کی مو ددې ترخې 

حال دا چه اصل   فضا سره مخامخ کوی چه ګواکی د ټول هیواد او تاریخ هنداره د فالنی شخص سره باید عیار شی،
دادی چه اشخاص باید  د هیواد د ګټو د هنداری سره عیار شو. زموږ د هیواد د نه پر مختګ د بیشماره علتونو څخه 
یو دادی چه د فکری نظره ) چه د فکر سمون د عملی پرمختګ سبب ګرځی(  خپل فکری رهبران د ټول هیواد او 

ه او تېروتنه او تېر ایستنه ده،  البته ددې حق څخه څوک نه شی بې ټول تاریخ رهبران بولو چه دا یوه لویه اشتبا
برخی کیدای چه خپل فکری رهبر وستائی خو دا ستاینه باید د حقایقو د قربانۍ سبب و نه ګرځی او هم د ستایشګاه 

 څخه بهر نه وی.
رسنیو کی د ځینو پخوانیو سیاسی مشرانو د حقانیت! د ُسرنا  ږغ غوږونو ته پدې وروستیو کی په ځینو دیجیتالی 

رسیږی،  چه دا بیځایه ُسرنا زموږ د کلونو کلونو ستړی غوږونه نور هم نا آرامه کړیدی. ددې ُسرنا قباحت پدې کی 
 اقعیت او حقیقت ده.دی چه یوه ناُسره ُسرنا ده،  یعنی دا چه میلوډی او هارمون ئې هم غلط دی او هم خالف د و

د نورو فکری رهبرانو دوستان او هواداران د خپلو رهبرانو ستاینه او یادونه په یوه مناسبه ) که څه هم شاید لږ 
غوندی اِغراق آمیزه وی( فضا کی تر سره کوی چه د رهبر د موقف او موقعیت او عینی شرائطو او شخصیت د 

هوادران د خپل فکری رهبر ستاینه پداسی الفاظو او مضامینو تر ین امڅرنګوالی سره لږ او ډېر اړخ لګوی خو د 
سره کوی چه د ټوکرانو د ګیند ال خندا پر راځی. زه شخصاً د خپل هیواد د هیڅ سیاسی او اجتماعی او فرهنګی او 

) هر یو  مذهبی مشر په وړاندی هیڅ ډول مینه او دښمنی نلرم خو سره لدې د ځان په ګډون د خپلو ټولو وطندارانو
چه وی( لپاره اِلهی بخښه او مغفرت غواړم، بس دی چه د دنیوی او شیطانی څیزونو پخاطر مو یو د بل په وړاندی 
بُخل کړیدی،  د ّللاه جل عظمته  د تکریم او تنعیم او تقسیم  پر ستر دسترخوان  بُخل نه را سره ښائی، البته د یو 

 یو مباح کار دی. شخص که رهبر وی که نا رهبر،  منصفانه نقد
تر  ټولو نهنګانو او کبانو د جملې څخه یو   امین د افغانستان د دوه سوه کلن وروستی سیاسی تاریخ په سمندر کی 

ستر مرموز، ستر مزدور، ستر خود خواه،  ستر مکار،  ستر ظالم، ستر پر ځان مین،  ستر خپل مرام او ګوند او 
د مدهاح لیکنه یا لیکنی لوستلی وی لطفاً دی زما لیکنه امین غه چا چه د هدف ته خائن او ستر کینه توز شخص ؤ. ه

هم ولولی، البته د قضاوت انتظار او نتیجه ئی را ته مهمه نده،  بلکه غواړم ګران لوستونکی د سالم عقل او انصاف 
غوی بچګانه په رڼا کی سالم قیاس وکړی، تر هغه ځایه چه د ذهن حضور یاری راسره کوی،  بېله دې چه د ه

 په هکله مکرراً ولیکم،  خپله قیاسی لیکنه په لنډه توګه وړاندی کوم.امین ادعاګانی د 
پدې کی شک نشته چه د خلق ګوند د فکری او عقیدتی نظره د شوروی کمونسټ ته ډېر ورته ؤ،  چه البته د مسکو 

دا چه نوموړی ګوند ولی ډېر فکری  په غوښتنه او آرزو او د غرب په رضائیت،  زموږ په هیواد کی تشکیل شو، 
طرفداران درلوده او  دا چه  د نورو ګوندونو طرفداران ) چه ځینی ګوندونه هم په اصطالح ښه مترقی او ټولنیز 
ګوندونه وه،  او یا د مذهبی عادی پرګنو لپاره هم ځینی مذهبی ګوندونه موجود وه( ولی په اقلیت کی وه،  یو بېل 

ند فکری زیربنا د مذهب نفی وه ) داچه نن سبا د همدې ګوند زاړه غړی په مسجد او یا بحث دی . د خلق د ګو
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سعودی کی ارغنداب ارغنداب کیږی،  یوه بله په زړه پوری ننداره ده چه البته هره لیاره د هر چا لپاره همیشه 
ا له کبله ئې انتر ناسیونالیزم په خالصه او پرانستې ده(  بله زیر بنا ئی انترناسیونالیزم ؤ، ) چه د عقیدوی کمزورتی

نشنلیزم او بیا هم نشنلیزم ئې په ژبه نیزم او توکیزم بدل شو( بله زیر بنا ئی د مسکو سره د عقیدې او عمل د تړاؤ 
ټینګار ؤ ) البته دا واقعیت د انکار وړ ندی چه مسکو زموږ ګاونډی ؤ،  او د یو سالم او مردمی او معقول دولت د 

ورت کی مو د مسکو د هر اړخیز موجودیت څخه ډېره ګټه پورته کوالی شوای،  د پاکستانی رهبرانو درلودلو په ص
د غړه کی د زامنو د تدبیر له برکته د مسکو څخه د ذوب آهن د فابریکې د جوړیدو امتیاز تر السه کړی ؤ او زموږ 

لمی او صنعتی مرستی تر السه کړو، د تاریاکی مشرانو د غمزې له برکته!  ددې پرځای چه د مسکو څخه درندې ع
د پوچی او ویرانوونکی ایدیالوژی د واردولو اجازه مو ورکړه( ، دا خبره هم د تأمل وړ ده چه مسکو د منځنی ختیځ 
په ځینو مهمو هیوادو کی هم ډېر ژور علمی او اقتصادی او عسکری او حتی فرهنګی نفوذ درلود خو د دولتونو د 

ه توانیدی او یا ئی نه غوښتل چه هلته یو مزدور ګوند تشکیل کړی او که تشکیل شوی هم ؤ تدبیر له کبله مسکو ون
دومره استعداد او زور ئې نه درلود چه کمونستی کودتا ګانی تر سره کړی. په هر حال را به شو اصلی خبری ته،  

وبولم ) چه البته د عدِم واقعیت  زه به د مطلب د ساده او سریع او صریح تفهیم پخاطر د خلق ګوند یو کمونسټی ګوند
 په صورت کی د ګوندیانو څخه معذرت غواړم(.

د مداحانو په څیر هغه یو کمونسټ نه بولم بلکه هغه د کمونیزم په لباس کی یو مزدور غوندی د امین زه هم د 
سره کړه او د جدی امپریالیسټی نقشې او پالن یو ماهر مجری ؤ چه خپله ور سپارل شوې دنده ئې په ډېر مهارت تر 

د مأموریت نتیجه وه،  سؤال دادی چه امین خو یو کمونسټ نه امین شپږمه ) چه د امپریالیزم یوه درنه آرزو وه(  د 
ؤ، پس نو د کمونسټ ګوند په کړۍ کی ولی ور ګډ شو؟  او که نوموړی په دې فکر کی ؤ چه په هیواد کی یو داسی 

و ابر قدرتونو سره د تعادل پر بنا یو چلند ولری نو ولی ئې خپل ځان ته قدرت او جاذبه را منځته شی چه د دواړ
ددې ارمان ) چه حقیقتاً یو ښکلی ارمان دی( د تحقق پخاطر یو بل مستقل ګوند نه جوړاوه؟ آیا دا د تزویر او ِمکر او 

 پلی هګۍ کیناست؟تېر ایستنی نخښه نده چه د کمونسټ ګوند ) هغه هم کرملینی کمونیزم( تر سائې الندی پر خ
مریدان ادعا لری چه هغه د شوروی د استعماری کړنو سخت دښمن ؤ ) ؟؟؟؟؟؟ ( . د افغان ؤلس هر وګړی امین د 

د همدې مزدور له خولې په وار وار اوریدلی دی چه وطن دوستی یانی مسکو دوستی او مسکو دوستی یانی وطن 
ست کیدای څو ئې په زړه او خوله کی د مسکو د دوستۍ د مینی دوستی، مانا داچه هیڅ افغان تر هغه نه شی هیواددو

انډیواالن ادعا لری چه د تلواری او متکبرانه قتلونو مسببین سروری و ُغالب زوی او نور امین تخم نه وی پاشلی. د 
الل؛  پر غاړه ور ُګزار شی؟ ؟؟؟؟؟؟ عجب قوی استدامین وه او هڅه کېده چه ددې ناوړو کړنو پړه او مسئولیت د 

پخپل تلبیس او چاالکی وکوالی شوای چه کمونیزم ته مؤمن ترین اشخاص ) د پرچم یا پُرچم ډله(  د انقالب د امین 
صحنې څخه لیری کړی،  نو دا ئی څنګه نه شوای کوالی چه دوه درې لنډه غر خلقیان د صحنې څخه وباسی؟ د 

و مین شخص ؤ،  زموږ د خلګو د مذهبی احساساتو مینان ادعا لری چه هغه د خپل ؤلس پر فرهنګ باندی یامین 
په عام مجلس کی یا حداقل د خبرنګارانو په حضور کی تسمیه امین اهمیت د فرهنګ یوه مهمه برخه تشکیلوی خو 

شریفه په توهین آمیزه توګه پکار واچول ) چه ویدیو ئی اسناد ئی هم موجود دی(. په هر حال زه به د یو ډېر 
د شخصیتی او ګوندی او امین وګه خپل یو وړوکی تحلیل ) چه شاید ډېرو ته د منلو وړ نه وی(  د وړوکی   افغان پت

ملی موجودیت په هکله درنو لوستونکو ته وړاندی کړم.  ددې خبری یادونه د یو ډېر کشر ورور پنوګه الزمه بولم 
او هغه څوک ددې مسابقې د  چه د یوې ورزشی تودې مسابقې د نندارې څخه هغه څوک ډېر خوند اخیستالی شی

څرنګوالی په هکله د سالم او آرام قضاوت کولو جرئت تر السه کوالی شی کوم چه د لوبغاړو سره هیڅ ډول فکری 
 او سمپاتیک پیوند ونلری. لطفاً توجه وکړی؛

چوی چه د د نړۍ استعماری قدرتونه په دې توانیدلی چه  کلونه کلونه مخکی  داسی یو فورمول کشف او په کار وا
خپلو ګټو د تأمین پخاطر د خپلو اقتصادی او فرهنګی او حتی علمی او صنعتی رقیبانو د پرمختګ او یا انحراف 
پخاطر،  د همهغه رقیب د جیب او کوڅې او ښار او هیواد څخه داسی کسان وروزی چه د خپل هیواد د فرهنګ او 

یوادوالو یو آتشین وطن پرست معرفی کوی او تر دې نورو سترو ارزښتونو د دفاع په نوم ځان تر نورو ټولو ه
کاذب او نوکرانه لباس الندی په ِخفا کی د استعمار ګرانو د ګټو کاروان مخته بوځی،   دا پروسه هغه وخت نوره هم 
د خطر کندی ته ښه ورنژدې کېدای شی چه دا مرموز شخص ) چه خپلو هیوادوالو په قهرمان پېژندلی دی(  د 

ن د الرښوونی او رهبری مقام تر السه کړی،  چه ددې ناځوانمردانه سناریو ژوندی مثالونه زموږ او نوموړی جریا
 نورو په شاپاته هیوادو کی ډېر لیدل شوی او لیدل کیږی.
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یو لدې مامورینو څخه چه د خپلی عقیدې خالف،  په یو کمونسټی جریان ورګډ او د رهبری کچی ته هم ورسېدی، 
مار غوښتل چه کمونسټی افکار په کمونسټی افکارو تخریب کی،  چنانچه اسالمی افکار او عقائد ؤ.  استعامین هغه 

ئې د اسالم او مذهب د مدعیانو پواسطه تخریب کړه، جالبه داده چه د دا ډول مأموریتونو د انجام لپاره د مختلفو 
اشخاص ددې ویرانوونکی د کوڅې او کورنۍ دوه امین سیمو او فرهنګونو څخه اشخاص ټاکل کیږی خو د 

دی.  یو ئې په یو مورچل کی او سییییییییاف دی او بل افراطی امین مأموریت لپاره انتخاب شویدی چه یو افراطی 
بل ئې په بل مورچل کی په خپل مأموریت بوخت وه چه البته دواړه هم ډېر بریالی وه،  منتهی د مأموریت موده او د 

د مأموریت موده د هغه د ږیری او بریتو غوندی لنډه وه امین پیر سره لری،  د مأموریت د مورچلونو تعدد ئې تو
هم خپل ګوند او ؤلس ته د بیان  امین یا سیاپ  د مأموریت موده د هغه د ږیری غوندی اوږده ده. سییییییییاف خو د 

ښمنانو سره دوستانه اړیکی په ترڅ کی شپه او  ورځ امپریالیزم ته ببر ببر کیدی خو په ِخفا کی ئې د کمونیزم د د
هم د جهاد!!!!!! په سییییییاف درلودې ) البته د هغه د پیروانو او مخلصینو د اعتراف او څرګندنو په اساس( او 

اوږدو کی د اسالم د دښمنانو!!!!!!!! په وړاندی د دوامداری او قاطع مبارزې چیغی وهلې خو نن ئې ږیره د ناټو د 
ه ده،  دا چه د خپلو وهابی او فاسدو بادارانو په اِشاره ئې په کابل کی څومره وینی توی افسرانو په بوټونو کی پرت
 کړې، ددې بحث برخه نده.

خواخوږی او هواداران کوالی شی چه نوموړی  پخپل ګرمسار کی وستائی،  هیڅ مشکل نشته،  خو په امین بناً د 
ه د ټولو ګوندی انډیواالنو،  د نور ماد څخه نیولی تر بازار او کوڅه کی د هغه ستاینه ) چه ډېر هیوادوال د هغ

نانجیب ګاؤ پوری د مستبدانه حاکمیت په دوران کی نابود شویدی(  به د خپلو مظلومو او معصومو وطندارانو شعور 
 او احساس ته یو نه بخښونکۍ توهین وی.
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