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 ۳1/۰1/2۰1۹              واحد فقیري

 

 حفیط هللا امین او امریکا پټي خبري د
 

یس حفیظ هللا امین امریکایي ئر اکټوبر کي، د افغانستان جمهور په 1۹۷۹ د: لیکي 2۹ټایمز د جنوري پر  نیویارک
نور محمد تره کي، تازه  یس،ئر وخت کي پخوانی جمهور پدېدپلومات ښاغلی ارچر بلووډ خپل دفتر ته ور غوښت. 

څه هم د کابل حکومت د شوروي په مدار کي وو، خو حفیظ هللا امین یو بل خیال الره.  کهپه بالښت وژل سوی وو. 
امین غواړي د امریکا او  چېفکر کوم  زه»واشنګټن ته ئې مخابره کړی وو، لیکي، چېپخپل یاداشت کي،  بلووډ

  «ر شوروي اتحاد باندي خپله زیاتېدونکې تکیه راکمه کړي.پ چېغواړي  امینافغان روابط ښه کړي. 
 

ولي شوروي اتحاد افغانستان اشغال  چېله څه روښانه کوي ښاغلي بلوود نوي خپاره سوي سري یاداشتونه دا مسٔ  د
ادعا وکړه، شورویانو افغانستان د تروریزم په خاطر اشغال نه کړ، بلکي د  ټرمپ رئیس جمهور چېڅنګه  لکهکړ. 
ښایي افغانستان د غرب خوا ته میالن پیدا کړي، او خپله وفاداري له شرق څخه  چېی اصلي محرکونه دا وه هغو

  غرب ته کړي.
 

 رایو مهم وخت وو، او په شوروي اتحاد کي ئې بېره  دا»دې اسنادو د خپرولو مسول ښاغلی تامس بالنټن وایي، د
 ېچاسنادو کي تاسي دا لیدالی سئ  پدېعبرت درس دئ.  په بین المللي روابطو کي یوه ښه د داکړې وه.  منځته

شوروي لخوا د افغانستان اشغال د ټرمپ لپاره د عبرت ښه درسونه لري، ځکه  د« طرف مقابل څه احساس الره؟
 جنګ ختم کړي. کلن 1۷دا  چېټرمپ غواړي 

 

وي، اقوام ژوند پکښې ک مختلف. یو ښکلی هیواد دئ، خو په عین زمان کي د بې سابقه قساوت مرکز هم دئ افغانستان
  او په پېړیو پېړیو د جیوپالیټکل رقابت مرکز هم پاته سوی دئ.

 

مپیک ال د 1۹۸۰کارټر د  رئیسجمهورد شوروي اشغال، د دواړو سترو طاقتونو روابط خړپړ کړل.  کي 1۹۷۹ په
از د امریکا د اردو په تقویه کولو دغه ر هغهې بایکاټ کړې، او پر شوروي باندي ئې د غنمو خرڅالو وځنډاوه. لوب

 .یکړ یال زیات مرستيرېګن ال تشدید کړ، او د مجاهدینو سره ئې  رئیسبیا وروسته جمهور چېالس پوري کړ 
 

شوروي تر جنګ راوروسته، د امریکا ځینو افغان ملګرو واشنګټن ته شا کړه، او افغانستان د القاعدې په مرکز  د
اوس  وخبوش افغانستان ونیو، او طالبان ئې رانسکوره کړل.  رئیسوروسته، جمهورسپټمبر تر حملو را دبدل سو. 

 چېافغانستان ځکه اشغال کړ  شوروي»وویل، ټرمپد راوتلو وخت رارسېدلی دئ.  چېټرمپ استدالل کوي 
 رئیسرد امریکا هیڅ پخواني جمهو البته« افغانستان اشغال کړي. چېحق الره  هغویترورسټان روسیې ته ور اوښتل. 

  ید کړی، او د ټرمپ غلط تاریخي معلوماتو یو پراخ تمسخر راولمسوی.ئد شورویانو تجاوز نه وو تا
 

په اول سر کي د شوروي د اشغال د انګېزو  چېیاداشتونه ئې مطالعه او څېړلي دي، وایي همدا  چېبالنټن،  ښاغلی
دوې ورځي راوروسته، د امریکا د ملي امنیت  شوروي تر اشغال فقط دپه باب د امریکا تعبیر او تفسیر غلط وو. 

ډېر وخت راهیسي مسکو د دې  له»کارټر ته لیکي ول، رئیسمشاور ښاغلی بریژنسکي په یوه یاداشت کي جمهور
  «د هند د سمندر تودو اوبو ته السرسی ولري. چېخیال الره 

 

 شورويګېدو څخه وژغوري. یو ملګری کمونسټ حکومت له ړن چېکرملین غوښتل  چېاصلي موضوع دا وه  خو
چیري شورویانو افغانستان غرب ته بایللی وای، هغوی به دا  که»د مسایلو یو تحلیلګر، ښاغلي میاکل ډابس، وایي،

  «دا کار به د هغوی ګرده امپراتوري ور دړې وړې کړی وای. اوتاریخ په څټ تالی سي.  چېمنالی وای 
 

ي لې په مسکو کغوښتل له امریکا سره خپل روابط ښه کړي، همدې مسٔ  حفیظ هللا امین چېبلووډ یاداشت دا ښیي  د
 د 1۹۷۹ دسي، او د مسکو له مداره ووځي.  پیدا( 1۹۷2بل مصر ) چېنه غوښتل  مسکوبېره ایجاده کړې وه. 
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ې ئناسته کي، حفیظ هللا امین په انګریزي خبري کولې، او غوښتل  دقیقي ۴۰د امین او بلووډ په  مه، 2۷اکټوبر پر 
  په امریکا کي تحصیل کړی وو. هغهد متحده ایاالتو سره نژدې روابط قایم کړي.  چې

 

د امریکا په برخه کي خپله مینه اظهاروله، ځکه  هغهفیصح ږغېدې.  امین»بلووډ په یوه یاداشت کي لیکي، ښاغلی
ً  هغههلته اوسېدلی وو.  دا نه منل  امین»الوه کوي،ع بلووډ« روابط ښه کاندي. افغان -د امریکا  چېغوښتل  شخصا

د شوروي په شمول به د هیڅ خارجي طاقت لپاره د  چېادعا کوله  هغهافغانستان کي شوروي تصمیم نیسي.  په چې
 «افغانستان استقالل قرباني نه کړي.

 

ص خثر شیو ګیرا او مؤ  امین»لیکي، هغهمالقات راوروسته، ښاغلي بلووډ د امین په اړه مثبت نظر غوره کړ.  لدې
په خبرو کي،  زموږد افغان د مشرانو د مرګ ګراف جګ دئ.  چېپدې پوهېږي  هغه پر ځان مطمین دئ. هغهدئ. 

خپل قساوت او زېږتوب پخپله نرمه  چېد دې توان لري  هغه« که زه سبا ووژل سم. حتی»څو ځله هغه راته وویل، 
  «لهجه او روش کي نیهام کړي.

 

ډسمبر  په 1۹۷۹ دکرملین وار خطا وو.  او پدې خبرو باندي مسکو خبر سوی وو، امریکا سره د حفیظ هللا امین د
لي ته داسي معلومات رارسېد موږ»کي، یوري اندروپوف د شوروي اتحاد مشر، بریژنیف، ته په یوه یاداشت کي لیکي،

ه شارژ دافیر سر د امریکا د سفارت له هغهامین غواړي په پټه د غرب سره خپل سیاسي روابط ټینګ کړي.  چېدي 
ډسمبر  د 1۹۷۹ دخپور سو.  کي 1۹۹۵اندروپوف همدا یاداشت په  د« خپل تماس زموږ څخه پټ او سري ساتي.

ښایي  ېچپولیټ بیرو په یوه بله غونډه کي، ښاغلي اندروپوف او د وخت د دفاع وزیر ښاغلي اوستینوف وایي  د ۸پر 
 امریکا په افغانستان کي خپلي توغندۍ نصب کړي.

 

ل سیا کي د قدرت جیوپالیټکآکړي، دا به په جنوبي  بدلهپدې مجلس کي وایي که چیري امین خپله جبهه  اندروپوف
 هلته د چېشوروي ته اجازه ورکړي  چېبه د دې مانا ولري لکه مکسیکو  دا»بلووډ وایي، ښاغلیانډول بدل کړي. 

  «وای؟به څرنګه یو حالت خلق کړی  دانژدې واټن توغندي نصب کړي. 
 

 ېچما ته وویل  واشنګټند حیفظ هللا امین سره وګورم.  چېما ته امر کړی وو  واشنګټن»بلووډ ویلي ول، ښاغلی
امین د امریکایي سفیر ښاغلي ډابس د قتل په  چېیوازي به هله د افغانستان سره خپل کومکونه بېرته جاري کړي 

  «باره کي قانع کونکي معلومات راکړي.
 

کرملین  ېچاد کي د برتانیې سفیر ښاغلی برېتوېت وایي له ډېر وخت راهیسي دا یوه څرګنده خبره وه شوروي اتح په
د افغانستان د اشغال په اړه د  مګرامین امریکا ته میالن لري.  چېد امین به باب تشویش الره، او ګومان ئې کاوه 

سیب پذیره جنوبي آخپل  چېښنه دا وه شوروي اصلي اندې د» ،زیاتوی هغهشوروي مشرانو څو انګېږې لرلې. 
دا سرحدات ورته  چې غوښتل سرحدونه وساتي، ځکه هغوی پر دې مسلې باندي په لسیزو کار کړی وو، او نه ئې

 «مشکل ایجاد کړي.
 یوامین ووژني.  چېغوښتل  شورويد نور محمد تره کي مرګ هم کرملین له امین څخه ناراضه کړی وو.  بلخوا،

هفتې  څوکوال کي زهر ور اچولي ول، خو د کوکا کوال کیمیاوي خاصیت زهر اوبلن کړي ول.  ځل ئې په کوکا
وروسته، کې جي بي د امین په خوړولو کي زهر ور اچولي ول، خو په کابل کي د شوروي سفارت لدې دسیسې څخه 

 د چېه امین هله ووژل سو باالخر خوناخبره وو، او سمدستي ئې د امین د عالج لپاره روسي ډاکټران ور لېږلي ول. 
  شوروي په زرهاوو عسکرو افغانستان اشغال کړ.

 

د افغانانو مقاومت  مګرد افغانستان اشغال به د هنګري او چکوسالکیا غوندي چټ وي.  چېګومان کاوه  شوروي
  سخت وو.

 
 پای
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