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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۱۹/۰۱/۰۷

پوهنمل حاجي محمد نوزادي

د لیاخوفسکی له نظره د ناورین پیل
(دریمه او وروستۍ برخه ــ د تیري لومړۍ برخي په تړاو)
هـــر یو مخ کله الیـق وی د آبـرویو
اوښکي نه درومي پرمخ دهر ناولي
( رحمان بابا )
کله چي (کې جې بې ) پدې و توانیدل نورمحمد تره کی او حفیظاهللا امین په خپلو کي سره واچوي او پدې شخړه
کي برۍ دامین په برخه شو ،نو د (کې جي بې) دپالن لومړۍ مرحله عملي او دوهم پړاو ته د تیارۍ نیول پیل شوه .
اوس نو باید د امین سره حساب پاک شوی وای ،چي پخاطر ئې په اردو کي د حفیظ هللا امین د له منځه وړلو په
موخه په تحریکاتو او پاڅونو الس پوري کړ .یو او بل ځای بلواګاني منځته راغلې  ،خو امین پریکنده ګامونه واخیستل
او په ټکولو کي بریالی را ووت  .د نیول شوو کسانو څخه دپوښتنو او تحقیقاتوپه ترڅ کي امین ته انکار نه
منونکي اسناد پالس ورغلل چی پدې کار کي د ( کی جی بی ) په دستور شوروی سالکاران الس لری او ان د سفارت
لخوائې د کارمل پلویانو ته بې شمیره پیسې او وسلې هم ویشلي کیږي  .پدې توګه حفیظ هللا امین ددې بال څخه دځان
دخالصون په فکر کی شو .داچي ټولي نړۍ ورڅخه مخ اړولې وو او اقتصاد ئي دستني نه نیولې تر ټانک او الوتکو
پوري یوازي په شوروي پوري تړلې وو ،ځکه ئي نو په وړاندی د پریکنده عمل توان ندرلود .له هرڅه
وړاندي ئې تصمیم ونیو د لودیز ،امریکا او ګاونډیانو سره د دوستانه اړیکو دبیا ټینګولو موضوع تر الس
الندي ونیسي ترڅو لږ و ډیر نوري اقتصادي سرچینې پالس راوړی .ده همدارنګه ددې دپاره چې حاکمیت ته قانونې
بڼه ورکړي  ،داساسي قانون د مسودې دتیارولو دپاره ئې یو کمیسیون وټاکه او دیوې پراخي لویي جرګې د رابللو
دپاره ئې په تیارۍ نیولو الس پوري کړ .دژوند په اخیرنیو ورځو کي ئې د اساسي قانون مسوده هم جوړه شوې وه
او په نظر کي وه د هم هغه کال (هجري - ۱٣٥٨میالدي ) ۱۹۷۹د جدي په  ۱۱نیټه چي دخلق دموکراتیک ګوند
دتاسیس کلیزه ده ،دنظر غوښتنو په موخه په رسنیو کي نشر شي او د  ۱٣٥۹کال دثور تر  ۷نیټی پوری ئی دلوئی
جرګې لخواهم د دودیز تائید پړاو تیرکړي  .ده غوښته حاکمیت ته دقانوني شکل ورکولو وروسته دغرب او امریکا
سره د دوستۍ او اقتصادي همکاریو تړونونه السلیک او بیا شوروی ته شاوګرځوي  .دحفیظ هللا امین
داټولي هلي ځلي (کی ج بی) په کلکه څارلې  .البته کرملین غوره ګڼل چي امین په داخل کي د افغانانو پالس له منځه
یوسي او پرځای ئې وافغانستان ته د ببرک کارمل دبیرته راتلو الره خالصه کړي  .کله چي دا کار ورته ستونزمن
شو ،نو ئی امین ته داسي وښوده چي ددوي استخباراتو موثق شواهد ترالسه کړي چي امریکا غواړي دپاکستان
دالري تجاوز پرې وکړي  ،نو وړاندیزئې ورته وکړترڅو په رسمی توګه له شوروی نه دانقالب دژغورلو پخاطرد
دوي دپوځونو د ورته رالیږلو غوښتنه وکړي  .داچي امین نور پر دوی باندی پخوانی ډاډ له السه ورکړی وو ،نو
ئې دې کارته زړه نشو ښه کوالی  .په پای کي جوړه پر دې وشوه چي شوروي به په نسبتا زیاته پیمانه
نوي موډرني وسلې او زره ئی نوي محاربوي ماشینونه ورته راولیږي .داچي افغان پوځ ددغو نوو وسلو سره بلدیت
ندرلود ،پریکړه وشوه دڅه مودې دپاره شوروی نظامی پرسونل هم ورسره راواستوي چي افغاني پرسونل
ورباندي بلد کړي او بیا بیرته خپل وطن ته والړشي  .ددې کار دپاره هوایي پُل جوړ او درې شپې پرله
پسې ضربتي کار پرې وشو .وروسته معلومه شوه چي شورویانو پدغه ډول دالفا پنامه هغه ډله راتیره کړې وه ،
کومي چي د جدي په شپږم ماښام د تاج بیګ پر قصر هجوم یووړ ،دحفیظ هللا امین برسیره ئې دهغه واړه ماشومان
هم په بیرحمانه توګه تر تیغ ترکړل .سباته ئی ببرک کارمل هم له شوروی نه راوست او د دوهم شاه شجاع په مقام
کي ئې پرتخت کښیناوه.
پدې ډول دهمدغي کرغیړني ورځي نه دافغانانو هغه ناورین او اوږده غمیزه راپیل شوه چي دادی
نژدې درې لسیزي وروسته ئې الهم د پای ټکۍ څرګند ندی  .دافغان دښنمو کړیو دهرڅه ژر بربادیدو په هیله !
د لیکني پای

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

