
 
 

 

 2تر  1 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
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 نمخالفی جګړې د

 
 ي د  پلویان الرې  رښتیونې د

 
 . ید شاهد ښه ټولو تر ثبوت د خبری ددی تاریخ
 :ېجګړ درۍ ارزادۍ د انګلیس _ دافغان

 
 9183-1842  جګړه لومړی

 
 8187- 1880جګړه مهیدو
 

  9191 جګړه دریمه
 
 9197- 1989 جګړه روس_افغان د
 
 1200----- جګړه افغان امریکی_ د
 
 هجګړ ویتنام_امریکا  د
 

 هجګړ ازادي د انګلیس _ دهندوستان
 
 هجګړ ازادۍ د پاکستان بنګلدیش_ د
 
 دخلکو بلکه ګټلي ندي پوځیانو هیوادونو اړونده د داجګړېې چې دي ثبت کی تاریخ په ونهمثال نور لسهاوو په او

 سترو عکس بر وګټلي  یې جګړه او قرباني ځانونه لپاره ازادۍ خپلی د او جوړ تاریخ سوبمن خپل  پرګنو
 .يد خوړلي ماتې پوځونوشرموونکي

 
 په باندی د څخه داروپا  ځل لومړی دورکی په اتورۍامپر دخپلې الکساندر ستر مخکې پیړۍ درۍ میالده د چی کله

 دفاع  له خاورې خپلې د   ولس  افغان  زمانی  دهغه  شو،  رادننه  ته  افغانستان  الرې  له ایران  د  او  وکړل  یرغل  ن  افغانستا
 .لووژ ن پوځیا  مجهز زره دوه الکساندر د
 

 پریښودلي،همدغه وسلی ډرنمو او ځیانپو مسلکی مجهزه افغان  یې شاته ، ووتل څخه افغانستان روسان چې کله
 .يورکو تاوان ناورین ددغه ورځې نن تر ولس او وخوړله ماته خوا له مجاهدینو د اردو
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 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 

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

 

 شرموونکي  تاریخي  خوا  له  خلکو  بنګلدیش  د  پوځیان  او   اردو  مجهز  پاکستان  اوسنی  د  کی  جګړه  په  بنګلدیش  دپاکستان_
 . هکړل السه تر ازادۍ بنګلدیش کی پایله په او وخوړله ماته

 
 .  وواخل ځینی سبق عبرت د او زده یې تاریخ له راځي

 
 .ېازمای وانه بیا  خاوره مقدسه او ولس ګناه بی په تجربې ناکامې چی ده کار په ته افغانانو
 . يلګو پوځیانو او جګړه په رډال ملیارد یو ورځ هره دی، نه ورور خواخوږي زموږ امپریالیزم  امریکا 

 وران هیواد یې پایله وژنی، ورور خپل ورور کی جګړه افغان په ورځي نن د چې ده روښانه شان په لمر داد
 .ید ټاټوبی او کور معیوبینو او یتیمانو ډو،ویجاړاودکون

 
 مهاجر کی ایران او  پاکستان چې   ولس دمجاهد  زموږ  کې ګام لومړی وي،په خواخوږي افغان د رښتیا  امریکا  که
 . وراول ته فغانستان ا بیرته عزت ،په دی
 

 نړۍ او ورکړه ماتي تاریخي ته اتحاد شوروی  وخت  د خلکو دغو دي،ځکه پوروړي مهاجرو  اروپاددغو او امریکا 
 .هوژغورل خطره له پوځ ورس او  جګړې داتومی یې
 

 اقتصادي داسی لپاره رغونی دبیا  دافغانستان او ودروي جګړه سمالسی چی لری مسولیت اخالقی اروپا  او امریکا 
 .يش برخمن بسیاژونده ځان په افغانان کې راتلونکي چی کړی عملی او جوړ پالن

  
 . ینلر اړتیا  ته پوځیانو امریکی او الوتکو ټانکونو، پوځي نور افغانان
 .يورسو یې ته پای چی لری مسولیت دوی او کړی پیل ناتو او امریکا  داجګړه
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