
  

  نور  محمد  ترکي

  م )١٩٧٩ــ١٩٧٨( هـ ل )١٣٥٨ــ ١٣٥٧(
  

د  وي＋و    دی.  ئ  دئ   ن５＂ه  ز４８４دل١٥د  جوالی  پر    کال  م ١٩١٣  د       نور  محمد  ترکی
  . زلميانو  د  ډلي  غ７ی  وو 

  
د  هغه  وخت  د  .       دی  د  ډ４ره  وخته  ＇خه  د  انقالبي  فکر  ＇＋تن  وو 

اساس  اي＋ی  )  حزب (   خلق  د  ديموکراتيک  －وند حکومت  په  پ＂ه  ي３  د
   . －وندي  غون６ي  ي３  کول３  وو ،  －وند  ته  ي３  غ７ي  را  بلل  او 

  
  هـ  ل  کال  د  اعليحضرت  محمد  ظاهر  په  وخت  کي  ١٣٤٣     کله  چي  په  

په  ازادي  سره  و  د  لوم７ي  ＄ل  د  پاره  ديمو  کراسي  اعالن  سوه  او  سياسي  －وندونو  
  ن５＂ه  د  خلق  ١١ هـ ل  کال د  جدي  پر  ١٣٤٣  د  .کوالی  سوه  چي  فعاليت  و  ک７ي 

.  ديموکراتيک  －وند  د  نور  محمد  ترکي  په  مشري  په  رسمي  تو－ه  په  فعاليت  پيل  و  ک７ 
د  دغه  －وند  دوه  نور  .  پيل  و  ک７ ن５＂ه  د  خلق  اخبار  په  چاپ   ٢٢  کال  د  حمل  پر  ١٣٤٥د  

  .  لوړ  غ７ي  حفيظ اهللا  امين  او  ببرک  کارمل وه 
  

ببرک  کارمل  د  .       تر  ＇ه  فعاليت  وروسته  د  －وند  د  مشرانو  تر  من＃  مخالفت  پيدا  سو 
 －وند  چي  مرام  خلق  د  ديمو  کراتيک  －وند  ＇خه  جال  سو  او  د  پرچم  په  نوم  ي３  يوبل 

دا   ) .  ١٣٤٦ د  ثور  ١٤( ي３  هغه  د  خلق  د  ديموکراتيک  －وند  مرام  وو، پيل  ک７  ن５＂ه 
دواړه  －وندونه  د  هغه  وخت  شوروي  اتحاد  ته  وفاداره  وه  او  د  هغو  له  خوا  مرسته  

  .  ورسره  ک５ده 
  

  کي  د  سياسي  －وندونو  فعاليتونه  منع       د  سردار  محمد  داود د  جمهوريت  په  وخت
  . سوه  او  ＇ه  موده  وروسته  ي３  خپل  －وند  د  ملي  غور＄ن，  په  نامه  اعالن  ک７ 

  
  د  ١٣٥٦کال   ،ونه  بيا  سره  يو  ＄ای  سوهپرچم  －وندر  دې  وروسته  په  پ＂ه  د  خلق او      ت

داود  خان  چي  دغه  کار  نه  سو  قبلوالی  نو  .  و  ک７ يا  ي３  په  فعاليت  پيل  او  ب ١٢سرطان  

 

  نور  محمد  ترکي



ي３  نورمحمد  ترکی ،  ببرک  کارمل ،  حفيظ اهللا  امين  او  د  خلق  او  پرچم  د  －وندونو  يو  
  ن５＂ه  د  اسلم  ٧ هـ ل  کال  د  ثور  پر  ١٣٥٧هغه  وو  چي  د  . شم５ر  نور  غ７ي   بنديان  ک７ه 

په  خپل    داود  خان  ي３   .  يوه  کودتا  پيل  سوهله  خوا ) عسکري  س７ی  ووچي  يو  ( وطنجار 
داود  خان  ال  محا請ره  وو  چي  نور  محمد  ترکی  او  مل／ري  ي３  د  . کور  کي  محا請ره  ک７ 

حفيظ اهللا  امين  د  کابل  راډيو  له  الري  د  انقالبي  شورا  او بند  ＇خه  را  خالص  سول  
،  نور  محمد  هيووړ له  من％ه   او  د  ده  د  کورن９  غ７ي  ي３    داود  خان ه  پيل  ک７ه ،بياني

ترکی  د  افغانستان  د  انقالبي  شورا  د  ريس  په  تو－ه  و  ！اکل  سو چي  له  دې  ＄ايه  ＇خه  
 . هيواد  ته  د  بد  بخت９  دروازه  خال請ه  سوه 

 
د  په  مرسته  په  ه  وخت  د  شوروي  اتحا  د  هغنور  محمد  ترکي     

ډ４ر  ژر  ي３  د  هيواد  پخوانی  بيرغ  .  راتو  الس  پوري  ک７  ډيرو  ژر  تغي
  دا  .او  پر  ＄ای  ي３  د  خلق  سور  بيرغ  من＃  ته  راووړ   له  من％ه  يووړ

  .د  ډيري  نا  راض９  سبب  و  －ر＄５د   کار  د  افغانستان  د  خلکو
  

 ډ４ر  ژر  د  خلق  او  پرچم  د  －وندونو  تر  من＃  د حکومت  د  چوکيو  پر  سر  مخالفت  پيل      
ته  د  سفير  په  تو－ه  و  )  چکوسلواکيا(   ببرک کارمل پراګ  د  دې  کار  په  نتيجه  کي. سو 

دا   .  ل８５ل  سو  چي  د  دغه  ＄ای  ＇خه  د  خلق  او  پرچم  تر من＃  ډ４ر مخالفت  پيل  سو
  .مخالفت  دومره  شديد  وو  لکه   د  خلقيانو  او  مجاهدينو  تر  من＃   چي  مخالفت  وو 

   
  سببونه   ډ４ر  وه  خو  يو  ＇و  ي３  په  الندي  ډول  د حکومت  د  ناکام９مد  ترکي       د  نور  مح

  :دي 
   . ــ  د  خلق  او  پرچم  د  －وندونو  تر  من＃  بيا  مخالفت ١     
  بندي    نورو  －وندونو  د  غ７و   او  نورو  خلکو ــ  په  هيوواد کي  د  خانانو ،  ماليانو ،  د٢     

  .   کولکول ،  وژل  او  د  شوروي  اتحاد  پلوي
    . ــ  د  ده  په  نظر  د   ډ４ر  ژر  ا請الحي  فرمانونه  يو  په  بل  پس３  را  ايستل٣     
  . －وند  د  غ７و  پر  خپل  سر  کارونه  کول  ــ  د  خلق  د ٤     
، دا  ＄که   مخالفت خلکو  لمسول  د  دوی  په   ــ  د  سرمايه  دارو  هيوادونو  له  خوا  د  ٥     

  .چي  هغوی  د  شوروي  اتحاد  د  مخته  راتلو  په  سبب  په  ب５ره  کي  وه 
  .رکي  او  امين  تر  من＃  مخالفت  ــ  د  ت٦     



د  ترکي  او  حفيظ اهللا  امين  تر  من＃  مخالفت  تر  دې  اندازې  پوري  و  رس５د  چي  د  يو  او   
  سو  چي  ترکی  د  من％ه  بل  د  وژلو  تصميم  ي３  سره  و  نيو  تر  ＇و  حفيظ اهللا  امين  بريالی

＊کاره      په  －وند  کي  پهپدې  کار  د  خلق .   خپله  د  انقالبي  شورا  ريس  سي يوسي  او  په
  . ترکي  پلويان  سوه يوه  ډله  د  امين  پلويان  سوه  او  بله  ډله  د .  مخالفتونه  من＃  ته  راغله 

د دې  مخالفت  نتيجه  به  هغه  وخت  ＊کاره  سوې  وای  که  امين  د  ډ４ر  وخت  د  پاره  د  
  .قدرت  پر  سر  پاته  سوئ    وای 

 


