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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       سرلوڅ مرادزی :ليکوال    ٢٨-٠٤-٢٠١١  ني
                          

  د بريژينسکي جهاد، د نظارشورا جشن
 

ې  وله کې  ي ډلې د کارمل ـ بريالي په مشرۍ چې په  ان د غوايي په اتمه د نظارشورا، ستميانو او پرچميانو کې 
ې لري  هغانستان په ضد کودتاد افسياسي او ستراتيژيک    .  وک

من کې تر سره شوه  ر نجيب اهللا او د هغه له واک سره په دو کاره د پخواني جمهور رييس ډاک دا کودتا چې 
ه وړلو او د اوږد مهال لپاره د  حقيقت کې د لن مهال لپاره د افغانستان د پخوان اردو، دولت او ادارې له من

و، هويت او   .  تاريخ د چپه تفسير او مسخه کولو په موخه پکار واچول شوهافغانستان د ملي 
اد سردار داوودخان د  اښ د ١٣۵٢دا کودتا  د اروا ې د کودتا پشان نه ٢۶ کال د چن  مې او يا د غوايي د اوومې نې

 دا وه وه چې هلته د حکومت تغيير او يا دولت کې د سياستونو تغيير اصلي موخه وه، بلکې ددې کودتا اصلې موخه
ه له سره  روپ په  اکلې ايتنکي  چه په بله واوړي، ملي هويت بدل شي او تاريخ د  چې اوږدمهال کې د افغانستان ن

ته شي ه نوي واکمن رامن   .تفسير او يا افغانستان تجزيه او د دوی په خو
 ليکودتا  غانستان په ضدافکه تېرې کودتاوې د حکومتونو او سياستونو پر ضد وي خو د غوايي د اتمې کودتا د 

  !شو
اريستي ډلو سره، اسالمي جمعيت چې د جهاد په مهال يي د پان اسالميزم  ې کودتا کې د نوموړو سيک د غوايي اتمې نې
ې او  روپونه هم د خ انو جهادي  اريزم په ډن کې غوپه شو او د هزاره  ډبره پر سينه وهله او د واک په مهال د سيک

  . ري ووې په لحاظ مل
خه د حرکت تنظيم د مشرمولوي  کودتا لپاره چمتووالی المخکې هغه مهال نيول شوی و، چې رباني له پنجاب 

ون ماسکو ته تللي وو   . محمدنبي محمدي په 
کار او يرغمل ونيول شول دا خبره چې د غوايي د . دې کودتا کې نه يوازې مال محمدي بلکې نور مجاهدين هم ساده 

ل او دولتي .  د مجاهدينو په م ترسره شوې، هسې خندن ډرامه دهاتمې کودتا ه ترسره ک کله چې کودتاچيانو هر
ه خبر او کودتا يي په سال ترسره شوي وو، بويه په  واک يي خپلو کې سره وويشه، اسالم اباد چې ال پخوا تر هر

ورېده او پنجاب کې پاتې مجاهدينو ته يي ال. جريان کې شو ه چې کابل کې د واک، غنايمو ای ايس ای و ره اواره ک
وتې  خه روسته پاتې نشي، هلته وو چې مجاهدينو پر بريتونو  او د جهاد فضايلو په ويش کې له نظارشورا او نورو 

وندې د دوی جهاد ثمر ته ورسيد او په کابل راپريوتل ي چې    .کش ک
و کې ې وې په نورو جهادي ډلو کې يوازې نظارشورا او جمعيت چې د واک اصلې زيرمې يي خپلو مو ې ک ين  

ودل اره چاودي پري ه او نور يي د واک په تمه زړه شيني او  مارل شويو کسانو ته يوه نيمه چوک ورک . خپلو 
اکل و او سهيلي سيمو کې هم خپل پلويان او خواخوږي و په . دوی له شمال سربېره په جالل اباد، کندهار او نورو ختي

و خبرو کې د نظارشورا د الرې پلويان ديجالل اباد يخواره اوس هم په غ   .  کې د قدير او حضرت علي س
ېدړ دا ويش وليد، فکر يي سر ته راغی خو بيا وخت له وخته تېر وو د لېوه . کله چې د مجاهدينو نورو ډلو د ليوه او 

ه پيل شوه او د جهاد اصلې  ېدړ د همدې ويش په پايله کې کورن ج ېره چې ال مخکې مجاهدينو سره د او 
ر ته  ور شوې وه، د سپيناوي ډ مرستې او پالنونو د کوردينه کوونکي امريکايي سالکار بريژينسکې په م ان

يني مجاهدين يي د پنجاب د پخواني ديکتاتورضياالحق پشان د جهاد . راووته بريژينسکې هغه امريکايي  دی چې 
ي ه چې د لويدي او پنجاب . ر پای ته ورسيد او د هغه د ثمر وخت راورسيدد جهاد د شعارونو پي. پالر  ول هغه 

لې جهاد تر ماسک الندې په مهارت پ شوي وو، يو به بل پسې  لخوا د ساده زړو افغانانو د تېرايستلو لپاره د سپي
ېدل ر چه پلې شوه. کاره او ولس ته د لېدو وړ و ار د ويجاړۍ ن نا کابليان له تيغه تېر  زر٧٠ ــ ۶٠. کابل ه بې

ر . ول افغانستان لوټ او چور شو، پنجاب او نورو هېوادونو ته وچلول شو. شول ولې وران او کن خو کال ته دا 
ودل شوو يوالو په مخ کې نندارې ته کي   !شوی کابل د غوايي په اتمه د جشن په دوديزه کې د کابليانو، افغانانو او ن

ي د شرم دا چې هر کال د غواي ل کي ي اتمه چې واک ته د نظارشورا د رسيدو ورځ ده، د نورو مجاهدينو لخوا لمان
 سيد احمد اوس هم کابل کې واک د نظارشورا دی، جشن د نظارشورا دی ايا شرم نه دی چې د مجددې، پير. خبره ده

وي، افغان ملت او نورو ډلو استازي ورته ات اچوی او په يالني، د کرزی شاوخوا ې غور   !   پردي جشن کې 
تانه وو او له ناپوه  ه پ خه دوی نظارشورا او اسالمي جمعيت د کارمل ــ بريالي هغه پرچميانو سره چې په خ

ري شوي وو هسره په الر مل دا شورا چې د دوی په م واک ته رسيدلې وه د دوی يو شمېر يي له . ، هم وفا ونک
ل او يو شمېر  لمهمو دندو وش ه د نور الحق علومي د ورورعبدالحق ع. يي له تيغه تېرک ې پتو لومی دلته يي د بېل
  .او محمد قسيم نومونه رااخلم



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

و  ه ک ه رالن وله ثمره او تو تنانه روشنفکران او نور م ولسونه پکې قتل عام شول:اوس که د جهاد  لي کسان ، پ
ول افغانستان پکې پکې له يو مخې پوپنا شول ر شو،  ر کن ې او کن ې لو   .      لو

ه موړ، متمدن او عصري شو او نظارشپنجاب پکې اباد.  امريکا پکې سيمې ته راغله ورا پکې واک او ، په خې
ه. د جهاد مافيا پکې شتمنه شوه. جشنونو ته ورسيده تنو پکې س ۍ اوس هم د افغانانو او په تېره بيا د پ  ووته او دا ل

  !روانه ده
نه مبارزهک و، جهاد او يا په ، غور ، د هېواد ابادۍ او د ولس سوکال لپاره داسې نومونو بل هر شی  د ملي 

ومرستند لی نوم ورک ت نلريوی نه وي که هر سپي   . ، دوه توته ارز
خه يي نه زده کويهغه ملت چې ي له خپل تاريخ    !، بيا بيا تجربو ته اړو
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