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محمد ایاز نوري

د مرغومي شپږمه د پخواني شوروي د تېري کلیزه ده
د شوروي اتحاد د یرغل نه مخکې د  1۵۳۱ل کال د غوایي میاشتې په اومه ،چې د پنجشنبې ورځ وه ،د افغان
اردودوو بی مسولیته او لیونیو افسرانو ،د اسلم وطنجار او قادر تر قوماندی او الرښوونې الندې ،د وخت د قانوني
جمهور رئیس سردار محمد داوود پرارګ وسله وال یرغل وکړل او وروسته د څه باندی شل ساعته مقابلې نه
ولسمشر داوود ووژل شو او حکومت یې له منځه والړ.جګړن محمد اسلم وطنجار او ډګروال عبدالقادر د جمهور
رئیس محمد دا وود باوري افسران ول ،چې نظامي رتبې یې هم د داوودخان د نازولو په ترڅ کې په اوږو نصب
کړې وې او برحال ولسمشر هیڅ فکر نه کاوه ،چې دغه دوه کسان به تردې حده پر هغه راوالړېږي...؟!
زه د داوودخان کوم لیونی پلوی نه یم او په ټوله کې د نادري کورنۍ دولتي مشران د اعلیحضرت غازي امان هللا
خان سره په بی وفایی نه بخشم( .نادر خان او وروڼو ته یې ښایسته او ضرور وه ،کله یې چې کابل ونیو اوغل
حبیب هللا بچه سقاو او حکومت یې له منځه یووړل،غازي امان هللا ته به یې افغانستان ته د بېرته د ستنېدو بلنه
ورکړې وای او د هغه ملي زعیم په رارسېدو به یې سالمي ورته وهلې وای او ورته به یې عرض کړﺉ وای ،چې
مونږ پرون هم ستا سپاهیان وه او نن هم د دې اتل ملت خدمتګاران یو .دغه ده ته زمونږ مشرغازي یې ،د افغانستان
د پادشاهي مقام دې بیا د دوهم ځل لپاره درته مبارک وي .لیکن نادر خان او کورنۍ یی پادشاهی ځان د پاره غوښتله
او آخر یې هم د ثور د کودتا په خوله کې ورکړو او خپله یا ووژل شول او یا هم بهرنیو هیوادو ته یې تشریف یووړ
او دا مظلوم ملت تر نن پورې په اور کې سوزي .که نه خپل هېواد ته د اعلیحضرت امان هللا خان بېرته راتګ سره
به اوس مونږ افغانانو یو بسیا او پتمند ژوند درلود) .زه له موضوع وتلی نه یم دا هغه سیاسي کرغېړن اوغیرې
طبعي تسلسل دﺉ ،چې د 1۱2۱ز کال نه تر نن پورې زما پرمظلوم ملت تحمیل کېږي.
لیکن دلته زه د غوایي کودتا ،چې د خلق ګوند مشرانو (خلقیانواو پرچمیانو) په سپین سترګۍ سره ورته د ثور
پرتمین انقالب وایه ،ځکه یې ملي خیانت بولم ،چې ولسمشر محمد داوود د ملت له خوا منلی شوی دولتي شخصیت
وه .همدا افغانان ول ،همدا د هیواد سرحدونه ول همدا د دیورند کرښه او ورسره غرنۍ لیونۍ اراضي وه ،همدا
مضر او خطرناک ګاونډیان ول ،لیکن مدبر داوود خان پخپله اوږده اداري تجربه ،افغانستان کې عمومي امنیت ،سوله او
قانون مسلط جاري ساتلي وه .په اقتصادي لحاظ هیواد فقیر وه ،لیکن د یوه افغان عزت او پت پرځای وه.د محمد داوود
خان یو مهم امتیاز دا وه ،چې هغه د کوم بهرني ملک جاسوس نه وه او کوم بهرني استخباراتي سرویس ته یې فورمه نه
وه امضاء کړې ،په داسی حال کې ،چې د ثورد کودتا د بري نه پس د هغه ځای ناستی تره کي نورمحمد او مرستیال یې
کارمل ببرک د روسي استخباراتي ادارې کې،جي،بي ته د غړیتوب فورمه ورامضاء کړې وه.
افغانان د خپل فطرت پر بنسټ د چا له خوا هغوی ته توهین ،سپکاوی او تهدید قطعا نه تحمل کوي .مینه ناک ،مېلمه
پال او د لوی زړه خلک دي ،لیکن که پردۍ کس هغه هم په وسله سمبال د هغوی ملک ته ورشي ،نو بیا یې د خپل
ژوند په بیه مقابله کوي .که زور یې هم پرې نه رسېږي خو ځان پرې وژنې.اما د موضوع مشکل دلته دی ،چې
پخپله د خلق ګوند دغه دوه مشران نورمحمد او ببرک او نور یې داخو افغانان ول ،دوی پرکوم منطق په افغانستان
کې کمونیستي ګوند تاسیس کړﺉ وه اوبیا دوی پرکوم روا اوعلمي دلیل پر قانوني واکمن جمهور رئیس داوود خان
یرغل وروړ او حکومت یې قبضه کړ؟ آیا دا څو د ګوتو په شمېر کسان مهم ول او یا د افغانستان د ملت برخلیک ؟
آیا داسې افغانانو ته له ملي خاین نه پرته ،سړی بل کوم نوم او صفت یاد کړي؟.
کله چې د خلق ګوند سیاسي واک د کودتا له الرې ونیو ،درې میاشتې ال تېرې نه وې ،چې د ګوند دوو اړخونو د
حکومتي مقاماتو پر سر سره ورانه شوه ،چې په نتیجه کې د کارمل پرچمي ډله له واکه لېرې شوه .کارمل او نور د
پرچم د ډلې مهم سرواالن په بهرنیو هیوادو کې سفیران مقرر شول .اما دا جاسوس بانډ ،چې ببرک یې په سر کې
وه ،آرام کښېنناست ،بلکې د روسي دولتي مقاماتو سره ،چې په سر کې یې برژنف وه ،په خپل پالرني هیواد د پوځي
یرغل لپاره په پالن جوړلو اخته وه .هم هغه وه ،چې ببرک کارمل په روسي ټانکونو سپور د مرغومي میاشتې په ۶
هیواد ته را دننه شو او حکومتي واک یې د یو بل ملي خاین حفیظ هللا امین نه قبضه کړ.
زه چې کله د روسانو دغه یرغل نېټې ته ځیر کېږم ،داسی باور کوم ،چې کیدای شي د یرغل دغه وخت هغوی د
انګرېزي استعمار نه د افغانستان د تاریخ په لوستو تقلید کړﺉ وي .د غازي امان هللا خان ویاړمن دولت هم انګرېزي
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استعمار په مرموزه او پټه السوهنه د جدي میاشتی په  2۲له منځه یووړ او بیا د سقاو زوی د انګرېزي استعمار په
مرموزه الرښوونه او مشوره د جدي د میاشتی په  2۱ارګ او حکومتي قدرت تر السه کړ.مرغومی یا د جدي
میاشت په افغانستان کې سخت ژمی او یخني وي ،چې په دې صورت کې د خلکو تحرکات د سړو له امله بطي او
مشکل کېږي او په دفاعي قوا باندې هم خپل قوي تاثیراچوي .د شوروي د یرغل پر وخت هم افغانستان کې ژمی او
مرکز کابل کې ډېر ساړه او سخته واوره پرته وه.
البته باید دا مسله هم په نظر کې ولرو ،چې د ثور په وسله وال پاڅون کې د وخت د شوروي دولت دخالت او پټه
ونډه یو حتمي امر ګڼلی شو .هغه اسناد ،چې ورځ په ورځ بربنډېږې ،ښیي چې مهم کودتاچي ډګروال عبدالقادر د
شوروي اتحاد د څارګرې ادارې د کې،جي ،بي غړی وه .نوموړی ،چې همدا سږکال وفات شو د یوه لیکوال پرویز
آرزو سره په خپلو خبرو کې یواځې دا اعتراف کړی دی ،چې هغه او نور نظامي ملګري یې د خلق دیموکراتیک
ګوند د رهبرۍ د شخصي غوښتنو په الر کې استعمال شوي او سخته پیشماني یې د محمد داوود خان د دولت په
سقوط باندی ښودلې ده .همداء راز بل مهم افسر جګړن محمد اسلم وطنجار هم پخپلو خصوصي خبرو کې ،دا چې د
خلق د ګوند په امر یې داوود خان او حکومت له منځه وړي ،ډېر افسوس او پېښماني څرګندوله .په هرحال اوس دې
پیښمانیۍ بالکل ناوخته وي.
یو وخت ما د خلق ګوند یوغړي ته غوږ نیولی وه  .هغه په ډېره پېښماني سره ویل چې داسی خاینو رهبرانو پسې
تللی وه .تل یې ویل ،چې واال دغه د کیوبا دولتي مشرکاسترو او نور یې په رښتیا کمونیستان دي.څه چې په خوله
وایي ،هغه په عمل کې هم پلي کوي او کلک پرې والړ وي...ته ګوره د امریکا په ستوني کې یې خپل دولت او
سیستم محفوظ ساتلی دﺉ او دغه زمونږ د هیواد خلقیان او پرچمیان مشران نورمحمد او ببرک وال چې ،کمونیستان
هم نه وو ،دوی فقط د حکومتي قدرت په خاطر ځانونه په درواغو کمونیستان معرفي کول...؟!
د روسي پوځي یرغل په لس کلن شتون کې ،افغانانو او افغانستان ته په دومره لویه کچه مادي او معنوي تاوان
ورسېد ،چې راتلوونکي دوه افغان نسلونه به یې دا ترخه اثرات په ځان ګا لي.
د افغانستان بی ګناه ولس د روسي کرغېړن یرغل نه روسته د نویو سیاسي لوبو په قربانیو کې دا ځل د غربي
امپریالېزم تر یرغل الندی راغی .د  2۲۲1ر کال د اکتوبر د میاشتی په اومه نیټه د ناټو جګړه ایز سازمان ،چې په
سر کې یې متحده ایاالت او انګلیس وه ،د افغانستان د خلکو د موافقې پرته زمونږ پر هیواد پوځي حمله وکړله او د
طالبانو حکومت یې له منځه یووړ .زه د طالبانو د بی کفایته او جبار حکومت کوم پلوی نه یم ،لیکن پر پالرني
هیواد مې پوځي یرغل په هر صورت کې زه غندم .د ناټو غړوهیوادو د خپل تېري په ترڅ کې د افغانستان دخلکو د
هیلو په خالف ،افغاني حکومت په اصل کې پخوانیو مجرمو جنګي ډلوته ،چې له  1۱۱2ــ ۱۱۶زکال پورې
افغانستان او خصوصا پالزمینه کابل له خاورو سره برابر کړې وه او  ۶۳زره کابلي افغانان یې بر ناحقه وژلي،
ټپي او مهاجر کړي ول د برهان الدین د جمعیت اسالمي د ګوند په سروالی یې په دې مظلوم ملت ورمسلط کړل،
چې تر نن پورې په پوره اخالص دفاع ورځینې کوي.
همدا اوس ،چې زه دا لیکنه کوم ،د راډیو آزادي له خوا نوی خبر دﺉ ،چې زمونږ په هیواد کې د ناټو د قواوو د
جنګي الوتکو د بمبارد په نتیجه کې ،چې د لوګر والیت د برکي برک ولسوالۍ د آبجوش پر کلي یې تر سره کړ،
زمونږ درې ملکي افغانان مړه او  ۳نور ټپیان شوي دي .نن چې یې څوک په هر ترتېب توجیه کوي ،لیکن زمونږ د
هیواد ملي حاکمیت تر پوښتنې الندې دﺉ .ښه داهوایي یرغل دوۍ ولی او د چا په اجازه وکړ؟ که د افغان حکومت
نه یې اجازه اخستې وي ،نو دا حکومت خوهم ناټو غړو هیوادونو له ځانه سره راوړی دﺉ!!
په دې ترتیب د اوسنی موضوع په نظر کې نیولو سره د افغانستان د خلق دیموکراټیک ګوند د رهبرۍ هئیت که
هرڅومره دالیل لري او یا ځانونه غلي نیسي ،لیکن دا رښتیا ده ،چې دوی د 1۵۳۱ل کال د جدي په شپږمه
افغانستان ته روسي یرغلګر بدرګه کړي او بیا یې د هغوی په موجودیت کې د افغانستان په خلکو په زور حکومت
کړﺉ دﺉ.لوی مادي او معنوي ورانۍ یې کړې او د افغانستان د ننني مصیبت او ډېر بد حالت په راوستلو کې دوی
هم هېڅکله د لوی مسوولیت نه ځان نشي خالصوالې.
پای
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