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 کاله وروسته  ۳۳ خهڅ له روسانو 
 
 
غاصب اتالن او    رډېشهرت لري او    یوالړن  ېپه ماتولو ك  روګ تاریخ په شهادت د افغانستان خلك د پردیو یرغل  د

شوي    ړته ا  ګت  رتهېاو مالي تلفاتو وروسته ب   انيځ  روډېماتو سره مخامخ او له    ېله سخت  ې ك  وادېه  ېپه د  ونه،ځپو
 .دي

 وادونهېه  رګ هغه یرغل  ونیاو ناتو او نور ائتالف   کاید او امرشوروي اتحا   ا،یتان یبر  ېافغانستان په معاصر تاریخ ك   د
 .لړیرغلونه وك  وادېپه ه   ږزمو  ېله پاره ی  وګټسیاسي او اقتصادي سترو    ي،ځپو  یوالوړد خپلو سیمه ییزه او ن  ېوو، چ
د آسیا د طالیي مرغه یا    ېچ  تل ښدوى غو ،ړپه افغانستان یرغل وك  ېلځ  ې در  ېك  یوېړ په اتلسمو او نولسمو پ  ایبرتان

د مخنیوي په موخه، افغانستان د یوه حایل    ګرات  ېاند ړد احتمالي و  ېله پاره، د تزاري روسی  ېهندوستان د ساتن
 .ونیسي ېك مویس ویپه غرن وادېه   ېیرغل مخه د د كنىځد م ېوساتي او د روسی هګپه تو وادېه
اعلحضرت غازي امیرامان هللا خان، د افغانستان د سیاسي خپلواكي   ،ېپه پایله ك  ېیرغل د مات  یمېد در  انویتانویبر  د

  ګ پرمخت  یمرسته، د د  كارهښاو    هټپه پ  ایتان ی د بر  واكونوځخو ارتجاعي    ل؛ړپورته ك  امونه ګد مضبوطولو له پاره ستر  
 .ړیوه ستر ناورین سره مخامخ ك له ېی وادېاو ه هړك بډپاچا د كار مخه  تونكيښغو

یوه    ې. په هغه وخت كړپه افغانستان یرغل وك  ونوځد شوروي اتحاد سرو پو   مهږپه شپ  ېهـ.ش د جد1358كال    د
په افغانستان د    كلهېڅبه ه  ږواى، مو  ړېسره مشوره ك  ږكه روسانو له مو  ې ته ویلي و چ BBC تاریخپوه  لیسګ ان

 !ړېیرغل اجازه نه واى ورك
د هند سمندر تودو اوبو ته ورسوي. د   انونهځ  ېپخوانیو مشرانو هم دا هیله درلوده چ  روډې  ېد روسی  ېچ  يېږك  لېو

د   ېپوره شوه چ  ېك  ړد هغه نظام په مالت   ېپه افغانستان ك  ،ېپه وخت ك  ۍروسانو دا تاریخي هیله د بریژنف د واكمن
د خلكو له سراسري مخالفت سره مخامخ و. شوروي   فغانستان شوى او د ا  ګ نټې  ېهـ.ش د ثور د كودتا په پایله ك1357

ارمانونو    وید نورو لو  اید واكمنئ او ب  ېلډ  ۍكوچن  ېد یو   ۍ او د ببرك كارمل په مشر  ولوګ نټېنظام د    ېد همد  ونهځپو
  .وو یپه نیت افغانستان ته راغل دو،ید پوره ک

 ونوګپه ر  ېوینه ی  ېاو د دین، وطن او ملي نوامیسو د ساتن  ېتنښغو  ۍخپلواك  ،ېپالن  وادېد ه  ېافغانستان خلكو چ   د
ته   رډګهغه    یوګد اور، وینو او لو  ېله پاره ی  ېد ژغورن  وادېشول او د ه  ىټاو یو مو   ېبیا سره نژد  ېلځوه، یو    ېك

 .شول ړاو په ملیونونو مهاجرت ته ا علولپه لكونو معیوب او م   ه،ړم ېپه لكونو پك ېچ لګ ودان
په    ړۍد ن  ېروحیه برخه واخسته چ  ړېپیاو  ېسیمو خلكو په داس  لوېالب ېد افغانستان د ب  ېك  هګړدغه ستره وطني ج  په

 هګړج ې. د افغانستان خلكو په ديېږیو نوى فصل بلل ك ېی ېد حرب په تاریخ ك ړۍسارى نه لري او د ن ېتاریخ ك
د همغه پلرونو او میندو اوالدونه   ې چ  هړبیا ثابته ك  ېلځ یو    هد خپلو مالونو، اوالدونو او سرونو په نذرانه كولو سر  ېك

  ړېك  الډ  ېته سین  روګ او نورو یرغل  انویپنجابي واكمنو، صفو  مور،ېت  ډوګ  یز،ګ سكندر، چن  ېد مقدون  ېپخوا ی  ې دي چ
 !راغالست ویلى و هښته  ېاو د خپلو وینو په بیه د خپلواكي ناو

او په    رډی 115000تر    رې. د دوى شمدلګېوجن  ېاندړلس كاله د افغانستان د خلكو په و  ېنژد  ونهځشوروي پو  هو،
دا    ېی  ونوځد خلكو اراده د دوى تر وسلو پورته وه او په سرو پو  ږتخنیك سمبال وو؛ خو زمو  يګ خورا درانده جن

 !ېوسیلاو   ېپیس ،ېاراده مهمه ده، نه وسل ېك هګړپه ج ېخبره ومنله چ
  خه څدوى به له افغانستان    ې وو، هیچا دا خبره نه منله چ  رهېد  ې په افغانستان ك  ونهځشوروي پو  ې چ  ېهغه كلونو ك  په
دوى ته یو    ېلځ دا    ېندنښسر  ېتللي وو هلته پاته شوي وو؛ خو د افغانستان د خلكو ستر  رتهېچ  ې دوى چ  كهځ  ي؛ځو

 !شي دالىېهم مات ونهځسره پو  ېاو هغه دا چ ړنوى سبق ورك
یو وران،    ېشول؛ خو داس  رېد آمو په دریاب ت  26)سلواغه( په  ېد دلو  1367شوروي سرتیرى د كال    وروستنى

 .ویني پونهټنوي  ځالهو دى او هره ور ېتر اوسه په وینو او اور ك ېچ ودېښپر شاته ېی وادېشوى ه پلځاو  ړویجا

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 
 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

  ۍ د كورن  ېوروسته په افغانستان ك  ېنجیب حكومت هم نسكور شو. له د  رټاكډله وتلو وروسته، د    ونوځشوروي پو  د
پیل   ې چ  ېحال ك  ېپه داس   ،یلیو  ګړېته تحمیلي ج  وګړج  ې. تنظیمي مشرانو دېپیل شو   ځېبدمرغه ور  ګړېج

 !دوى په خپله وو ېكوونكي، اصلي مسببین او عاملین ی
هغه دولتي نظام    ې. په افغانستان كولړمالي، معنوي او انساني زیانونه وا  دونكىېافغانستان ته نه جبیره ك  وګړج  ېد

او د مظبوطتیا په لوري روان و. د افغانستان  وسله وال    ېو  ېرېت  ېپر  ړۍدوه پی  ېباند  هڅ  ېچ  دېپاى ته ورس
 .سره مخامخ شوه ونوګ د ملي یووالي شیرازه له نن وادېوپاشل شول  او د ه واكونهځ
درلوده    هړا  ېی  ېپور  یوړد پردیو په استخباراتي ك  ېهویته كسان وو چ   ېتش په نامه قوماندانان هغه ب  ګړېج  ې د  د

او   ارونهښوهلي،    ېاو قوم په نوم تور   ېد دین، مذهب، سمت، ژب  ېخپل پلرني وطن كپه    ېاو د همغوى په اشاره ی
 !ودېښا كىټد پاى  ېی ته ۍپاته مادي او معنوي هست وادېورانول او د ه ېمدنیتونه ی

.  ړطالبان راغلل او بیا امریكا او ناتو په افغانستان یرغل وك  ، ېپه پاىله ك  ګړېج  ۍكورن  ړۍخون  ې هر صورت د د  په
 .ړیبحث غوا لیب ی چ دلګیهم شل کاله د افغانستان د خلکو په ضد وجن رګ رغلیدا 
  ې ی رډګخو د سیاست په  ؛یلګټد افغانستان خلكو  ګړیسره ج روګ رغلیله شوروي اتحاد او نورو  ېچ كاريښ ېداس
  ی نیایاو بس   ینی، هوسا  کمرعئی کار، ن  توب،یخوند  ت،یاو د خلکو د امن  یولیبل ن  اىځ  رګ د یو یرغل  ،یلړخو  یمات

 !ید یپاته شو یرعملیاو غ ګړیم ین  یارمانونه همغس
  ی د پاره. خپلو خلکو ته مبارک  لوځد لمان  ځید ور  ید مات  ونوځپو  یشورو  ید پخوان  یپه افغانستان ک  یحال چ  یداس  په
 وه یله    ،ړیمه ک  یاو که نه خدا  یو  یاو منطق  ارښیهو   ،یدلیسنج  رید  امونهګ  یراتلونک   ږزمو  یلرم چ  لهیه  م،یوا

 !شو وبډبه  یپه بل ک یچ یبه ال نه و راوتل یکوه
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