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 1۵/۰۶/۲۰۲1             محمد یوسف صابر ساپي

 

 قرباني جګړې سړې د افغانستان
 لومړۍ برخه

 

 نړیوال لټو ،چې پیښه که نا رد د یرغل پوځي د اتحاد شوروي کځوا زبر وخت د خاوره که پا په افغان د یاآ
 تودو د او زیرمو تیلو د خلیج فارس د خوا له دولت شوروي کړ،د کاواک او لړزان بیخه له یې سیستم سوسیالستي

 ېموجود د که او و   پالن ستراتیژیکي شوی تدوین مخکې له مخکې ، تګ وړاندې د لور په بندرونو سمندري اوبو
 د کښيلښکر شوروي ؟...محصول پریکړې او غوښتنې عاجلې د مشرانو دولتي شوروي ،د الندې آغیز تر وضعې
 شمیر ګڼ د ډګر د جګړې ،سړې اوږدې د سر، په ویش نړۍ ،د ترمنځ سیستمونو پانګوالي او سوسیالیستي نړیوال
 یایيپراخت نوبتي روسانو د لور په سویل ورووسته،د کولو الندې تر آسیا مرکزي د که او وه نښته یوه څخه نښتو

 عملیات؟...
 د او ړېک لېبد پسې بل د یو واکمنۍ کمزورې څو یې کې افغانستان په چې پیښه، غمناکه ستره داسې پیړۍ د ایا

 واک د وۍهغ د که او و   کار غوښتنو چټکو د مشرانو سیاسي افغاني د ،شوه باعث بربادي او نابودي نانودافغا بیشماره
 وا راوغوښتل ته وادهی خپل پوځونه شوروي پاره له ساتنې ځان د مشرانو افغاني ژبه، ساده ؟...په پروسه بهر څخه
 ننوتل؟... ته افغانستان زور او اراده خپله ،په پآره له موخو خپلو د ځواکونه شوروي که
 له هغوۍ د که او وي کې اداره او واک په سیاسیونو د پیښې نړیوالې،ټولنیزې سترې ډول اد مفهوم،ایا فلسفي عام په

 د که او يکو پالنیزه پیښې ټولنیزې ډول دا اکيچارو ي؟...ایاو تابع قانونمندیو او شرایطو عیني ټاکلو د بهر، واکه
 سره ځان له ټول نور او مومي جریان خپله په رڅی په بهیر اوبو روانو د توګه، په پدیدو ناګزیره بهیر ټولنیز عیني

 .بیایي؟.. وړاندې
 زمینې باندني پیښې د) وضعه هنړیوال کې وخت هغه په او ځو ته منظر پس پیښې لټه،د په ځواب د ته پوښتنو ډول دا
 ژندلپی کې عبارت لنډ یو په وضعه نړیواله وخت وړاندې،د په تیري شوروي د باندې افغانستان پر ګورو: څیر( په

 غمیزې برخلیک د افغانانو شمیره بې د بیا تیره انسانانو،په میلونونو د کې رت عبا لنډ دغه په . جګړه سړه شویده:
  دي. پرتې
 ېچ کیږي لسیزه څلورمه دادی او شوه پیل سره ننوتلو را د پوځونو شوروي د ته افغانستان چې جګړه خونړۍ هغه
 حالت نۍدنن په هیواد د او وضعه نړیواله په څخه، پیل دې د مخکې لسیزې څو ال یې ریښې ، کیږي پورته ال یې لمبې
 نړیوال د مشري په اتحاد ورويش .د وو شوي چمتو مخکې له مخکې یې وکيت سون د او وې پرتې غزیدلې کې

 سردښمني هپ ویش د نړۍ د منځ تر سیستم پانګوالي لودیز د مشرۍ په ایاالتو متحده امریکا د او سیستم سوسیالستي
 زیږولي هم جګړې خونړۍ نورې ډیرې سربیره جګړې افغاني د شویده، یاده نامه په جګړې سړې د ،چې ليسیا او
 روتیا د تاریخ د او کیږي پناه څخه حافظې له خلکو عامو د عاملین پیښو د او ښېپی خونړۍ دا ښکاري، دادې . دي
 وهي. بډ ېمټ ته ناتاړونو نوو پرته، محاکمې له تاریخ د جنایتکاران زوغمی انساني همدغو د ګنې او کیږي کښته ته تل
 د دا ده. برخه ستره خورا تاریخ د عصر د جګړه دي.سړه هم الملونه عام جګړې افغاني د علتونه جګړې سړې د

 .دلري نه ساری جګړې نامخامخې او اوږدې ډول دا د تاریخ بشر دی.د برخلیک لسیزو څلورنیمو-څلور د نړۍ ټولې
 ګوټ ګوټ په نړۍ شویوه.د ویشل سیستمونو متخاصمو نړیوالو دوو په نړۍ پاره له ځل لومړي د کې اوږدو په تاریخ
 غوهمد د هم لښکرې شوروي ته افغانستان وې. روانې توګه په محصول نیودښم همدې د ، وژنې او شخړې،نښتې کې

 بهرني یريت شوروي د باندې افغانستان پر ، یحتوض علتونو د جګړې سړې راننوتلې.د کې لړ په دښمنیو او سیالیو
 شو.د یدلیل پایلې او پیل،بهیر جګړې د افغانستان د کې پایلو او پیل،بهیر په جګړې سړې دکوي. روښانه هم المولونه

 ریښتینې کښیو کرلښ شوروي د ، پرته تشریحاتو د دښمنیو د ترمنځ سیستمونو پخالکیدونکو نه پانګوالي او سوسیالستي
 عیني د تیري شوروي کیږي.د پاتې نادرست او نیمګړی یې انځور ځانګړې او لري،مجرد نه امکان توضیح درسته او

 عاملینو د جګړې سړې د هم غمیزه افغاني چې ځو،ګورو، وړاندې ګام په مګا پل په جګړې سړې ،د لټه په الملونو
 ده. تخلیق
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 د ایاالتو متحده امریکا د کې کال م (1۹۴۷) هش1۳۲۶ په وروسته، جګړې نړیوالې دویمې د پیل جګړې سړې د
 ولوټ د ایاالت متحده چې ٔو، دا زړی دکترینو ترومن کیږي.د ګڼل څخه اعالن د دکترینو)نظریې( د ترومن ولسمشر

 ستېمر مالتړاو ډول روکړي،ه رزه مبا کی مقابل په فشارونو باندینیو د یا او لږکیو د غواړی ،چې سره ملتونو هغو
 حاالتو د کې اویونان ایران،ترکیه په .ګنې ؤ  اعالن کولو غوره ست سیا ضد شوروي د کې حقیقت په دا دی. چمتو ته

 مالتړ په اتحاد شوروي د کړي.هلته غوره ست سیا ضد شوروي ایاالت متحده ،چې شول باعث دې د انکشافات
 دېد کیږي ،چې ډول هر په غوښتل ایاالتو متحده ځکه تلل،نو وړاندې په مخ او وو فعال ډیر خوځښتونه کمونیستي
.) بحران ایران د انګیزه غوره ټولو تر دکترینو ترومن د ونیسي. مخه حرکتونو  (1و 

 رس په نفتو د کې ایران ګاونډي په زموږ جګړه سړه وګورو، راځئ!چېـ  سر په نفتو د ایران پیل:د جګړې سړې د
 نعتيص د تیلو څخه کلونو لومړیو له پیړي شلمې د ده. رانیولې کې غیږ په نړۍ ټوله بیا یې شوې،وروسته پیل

 ګړېج نړیوالې ویمې د د کولی. شو نه پرمختګ او ندژو نور یې نفتو له پرته وه. کړې الره کې رګونو په هیوادونو
 د ،داتحا شوروي وو. شوي کاږه ته زیرمو نفتو د سمندرګي کسپین د ورمیږونه هیوادونو صنعتي سترو د الدمخه
 لیدل. کې « زرو تورو» پدې ځواک او ژوند خپل المان او ایالتونو،انګلستان متحده امریکا
 او المان د ته کړل...انګلستان بند استول تیلو د ته المان خوا دې په را کال م  (1۹۳۶) هش1۳1۵ د اتحاد شوروې
 المل غوره جګړې د المان د ضد په شوروي د کار همدا ورغله. الس په بهانه ښه اچولو جنګ په اتحاد شوروي
 او ډوب کې وینو په دواړه ،چې موخه دې په ولوبوي، ضد په شوروې د المان چې کوله هڅه انګلستان شو....

 (۲) شي. کمزوري
 ړ.دک پیل برید باندې حادات شوروي ،پر نامه په عملیاتو  ()بارباروسه د المان کې جون په کال م (1۹۴1هش)1۳۲۰ د

 . راولي الندې کنترول خپل تر زیرمې نفتي وخوا شا د بحیرې کسپین د ،چې وه اد موخه غوره هتلر
 نفتي ایران د څخه ګواښ د هتلر د  دولتونو دواړو شوې. لېبد هم اړیکې اتحاد شوروي او انګلستان د سره، دې له

 په څیر په افغانستان ،د هم ایران ،چې دې د .سره کړي اشغال هیواد هغه ، وکړه پریکړه  موخه په ساتلو زیرمو
،اما کړې اعالن ناپییلتوب خپل کې جګړه نړیواله  .همدغهوو خوشبینه ته المان یې خلک هیواد د او پهلوي شاه رضا و 

 فتين ایران ـ سانګلی د ،چې کارخانه استخراج د تیلو د دان ابا د شو  ٔو،کیدای دلیل ویرې همیشني د انګلیسانو د
 کال م(1۹۴۰هش)1۳۲۹ په کارخانې ورشي.نوموړې ته الس المانیانو وه،د کې الس په (BP )نننۍ AIOC کمپنۍ
.د راویستلي نفت ټنه میلیونه اته کې  او غیزناکا خورا پاره له بهیر د جګړې د زیرمو نفتي دغه نظره، له متفقینو و 
 . لره ارزښت ستراتیژیکي غوره ایران هم پاره له اتحاد شوروي د درلود. رول غوڅ

 هت اتحاد شوروي . تلل وړاندې په مخ زغرده په کې خاوره په اتحاد شوروي د ځواکونه المان د کې پیل په جګړې د
 هل دې ،د ؤ  کار ګران کبله له موجودیت د ځواکونو الماني او یخک د الرې، له رسمند شمالي ،د اکماالت امریکایي د

 . وه غوره الر اکماالتي خلیج فارس د او مساعده ډیر الره ریل ترانزیت د ایران د پاره
 پلوي هپ المان د خلک کې تهران په دلته راوست. الندې فشار تر شاه رضا او دولت ایران د اتحاد شوروي او بریتانیا
 ایران هل اتباع الماني ټول وغوښتل،چې څخه شاه رضا د سفیرانو شوروي او بریتانیا د سره، لدې . راووتل ته الریون
 بوخت ر کا په المانیان  ۵۰۰ نژدې کې پروژو صنعتي په ایران د وخت کړه.دا رد غوښتنه دا شاه وباسي.رضا څخه
 کاوه. کار انګلیسانو ۳۰۰۰ نژدې کې موسسو نفتي په سویل د ایران د چې کې حال داسې په وو،
 د کال م1۹۴1 د شوروي او انګلیس کبله، له همکاري نه د شاه رضا د سره متفقینو او ارزښت ستراتیژیکي ایران د

 ړهجګ مونه جزوتا ایراني . کړ پورې الس اشغال پوځي په ایران د پرته، اعالن د جګړې  د ویشتمه پنځه په اګست
 کړ.دغو و برید پرې ځواکونو انګلیس د وختي ځګهی چې وو، بیده کې کاغوشونو خپلو په سره، سره چمتووالي ییز
 درلودې: موخې غوره دوه ورسیدل، سرته نامه په همغږۍ د چې ملیاتوع
 ساتنه، ډګرونو نفتي د ایران د الندې کنترول خپل د -
 تامین. الرې فارس د اکماالتو امریکایي د ته اتحاد شوروي -
 .دشو اشغال ژر ډیر واسطه په پوځ شوروی د خوا له شمال د او پوځ بریتانوی  د خوا له سویل د ،ایران توګه دی په

 لخپ یی ته ګیدړی ، دی متل چی څنګه ډول،لکه دی وو.په ایرانیان  سوه شپږ او بیړی ایرانی څو تلفات جګړی
 شو. اشغال  خوا له ځواکونو پوځی دوو سر،د په تیلو خپلو د دی،ایران غم پوستکی

 همدغه د ترمنځ ځواکونو زبر ،د هدمخ کاله۳۸ څخه اشغال د افغانستان د هم ایران وینو،چې توګه څرګنده په دلته
 دی. شته هم والی ورته دی.نور شوی اشغال کې ترڅ په دښمنیو او سیالیو  ډول
 خاورې هل ایران د  باید ځواکونه پوځي ني سم،باند سره پریکړو د کنفرانس پوتسدام دکې، پای په جګړې نړیوالې د

 شوروي د تحریک، جالغوښتونکو اذریانو او کوردانو د  ایران  د کې کلونو  م (1۹۴۶-1۹۴۵) په وای،اما وتلی څخه
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 مختاره خود اذربایجان د مشرۍ په پیشوري جعفر د یې کې دسمبر په کال م (1۹۴۵) ،د شو مالتړغښتلی مخامخ په
 م (1۹۴۶د) کړ. پورې الس جوړولو په ادارو دولتي د ګوند( )دموکراتیک پیشوري کړ.د اعالن )اتونومی(حکومت

 شمالي د ایران د ،چې داوه موخه ستالین د کې دې شو.په تاسیس جمهوریت( کوردانو)مهااباد د کې جنوري په کال
 پالن تحادا بنسټ،شوروي پر دو اسنا د استخباراتو پوځي د  ایران تي.دوسا الندې کنترول دایمي شوروي د نفت سیمو
 د توګه دې په او کړي رامنځته واکمنۍ پلوه ورويش هم کې تهران په سره، کولو پیاوړي په ګوند تودې د درلود

 کړي. برابره زمینه و کید پاتې دایمي د کې ایران په  پاره له ځواکونو شوروي
 هجوړ نوې چې کې، شورا په امنیت د ملتونو ملګرو د منځ تر اتحاد شوروي او ایاالتو متحده امریکا د له،مسا همدغه
 ،جګړې په دولت شوروې  ترومن ولسمشر امریکا .د وګرځیدله وضوعم شخړې د پاره له ځل لومړی د وه، شوې
 ګواښ دې د وباسي.شوروي څخه خاورې له ایران د پوځونه خپل باید ،چې وګواښوه سره پکارولو وسلو اتومې د ان

 کړ. لبد هوډ خپل وروسته
 کمونستي ایالتو متحده امریکا سټ،دبن په دکترینو ترومن وګرځیدله.د انګیزه اعالن د دکترینو د ترومن د له مسا همدغه
 څخه اسنادو پټو له کلونو پنځوسمو د وزارت دفاع  امریکا د اوس چې ددې کړه.سره غوره الره ضد شوروي او  ضد

 الرې له سیالۍ د وسلو د او راولي الندې نفوذ خپل د اروپا ټوله غوښتل هم لدې پخوا ایاالتو متحده ،چې څرګندیږي
 کړي. باتهث بې داتحا  شوروي

 په ګیدړې »د هم بیا شخړه وګواښوه، وسلو اتومي په سر، په تیلو د ایران د اتحاد شوروي ایاالتو متحده ولې چې دا
 ۍنړ په ولکه شوروي د باندې زیرمو پر تیلو د ایران د ،چې وه مس له جدي خورا دا پاره له ترومن د : وه «پوستکي

 رويشو د دکترین ترومن توګه،د .پدې رسوي ډیرزیان ته اقتصاد هیوادونو لودیزو د او بدلوي بیالنس واک د کې
 کیږي. ګڼل پیل جګړې سړې د سر په تیلو د ایران پاره،د له مخنیوي د نفوذ
 ځل لومړی د سره کالبندۍ په برلین د کې کلونو ( م1۹۴۹ -1۹۴۸) په او ګرمیدله ورو ورو جګړه وروسته،سړه لدې
 شوه. نژدې ته وپول جګړې تودې د پاره له
 د غورځنګونو مونیستيک د کې هیوادونو اروپایي هپ ایالتو متحده، سم سره کترینود ترومن د :نړۍ قطبي دوه

 ل ارشام جوړونې بیا د اروپا شوې کنډواله ،د پاره له راوستنې اقتصاد اروپایي د الندې کنترول خپل تر او مخنیوي
 بیا په اروپا د ،چې غوښتل څخه دولتونو اروپایي ټولو شمول،د په اتحاد شوروي د پالن مارشال.کړ طرحه پالن

 هل مخکې امریکا ،چې ځکه کړه ورنه نتیجه کومه اترو-خبرو کې پاریس ،په هکله پدې اما.واخلي ونډه کې رغونه
 هرس اقتصاد پالنیزه خپل په ته اتحاد شوروي چې وو، کړي وضع شرطونه اقتصادي او سي سیا پاره له ددې مخکې

 هت کمونستانو چې ٔو، دا شرط سي سیا مرستې د ایاالتو متحده د سره هیوادونو اروپایي شوو وران د .و   نه وړ منلو د
 .ورکوي نه ونډه کې حکومتونو په به
 تحادا شوروي د لحاظ اقتصادي توګه،په کړې،پدې رد مرستې امریکا د دولتونو اروپا ختیزې د الندې واک شوروی د

 شول. پاتې يتړل نژدې پورې
 الندې واک دوي د او برلین لودیز  په ، پرته نظر شوروي ،د لودیزومتحدینو نیټه  ۲۰  په جون د کال ( م1۹۴۸) د

،سرته واحد پولي رسمي کې په ډالر امریکایي ،چې ریفورم پولي کې آلمان  د کار دا اتحاد شوروي ورسوه. و 
 (م1۹۴۸)  د او وګاڼه معنی په کیدو لغوه د ( شي وساتل یووالی اقتصادي او سي سیا المان د باید چې ) تړون  پوتسدام

 بنديکال تجارتي او اقتصادي بشپړه برخې لودیزې د برلین د چې محاصره په برلین د یې نیټه ۲۴ په جون د کال
.لدې بندیز بشپړ توکو سون او توکو خوراکي د ته برخې لودیزې برلین د کړ.دا پورې وه،الس  يشورو الرې و 
 اړ هت شاتګ سي سیا ځواکونه لږه،لودیز تر لږ نه ،که راولي الندې کنترول خپل تر هم برلین لودیز ،چې غوښتل

 .ؤ  لت حا حاد لومړنی جګړې سړې د دا کړه. خنثی سره جوړولو په پل هوایي د کالبندي دغه دولتونو کړي.لودیزو
 . لري موخې پراختیایي  هم رښتیا تحادا شوروي ،چې شول کې سوچ پدې دولتونه یز لود سره لدې
 تړون پوځي ناټو د او وکړه موافقه جوړیدو په جمهوریت اتحادي المان د ځواکونو لودیزو درېو  کال ( م1۹۴۹ ) په
 وش ترسره ویش اروپا او المان ،د سره کړ.لدی جوړ جمهوریت دموکراتیک المان د بیا  د اتحا شوروې کړ. جوړ یې
 (۳شوه.) ټینګه نړۍ قطبي دوه او

 پوځي او ،اقتصادي سیاسي متضادو وو د په المان اتحادي او جمهوریت موکراتیک د المان د ،چې سره سره ددې
 .رلودلېد اړیکې سوداګریزې ټینګ خپلمنځي یې کې لسیزو څلورو په جګړې سړې د ،اما درلود ځای کې سیستمونو

 شرکتونو، تماسونو شمیر ت زیا د کې المان ویشلي ،په سره سره یالوژیو ایډ متضادو د اړیکو سوداګریزو دنننیو دغو
 فضا يسیاس پر  ترمنځ دولتونو الماني اړیکو سوداګریزو دنننیو کول.نوموړو رامنځته امکانات اړیکو نورو داسی او

 زموږ ابی .نن لري نه وجود اړیکي ډول دا پورې ننه تر کې کوریا ویشلي په ،  برخالف ښنده. اغیز مثبت هم باندی
 د تروریزم د، پاره له پریکولو اړیکو د ترمنځ پښتنو برو او لرو ،د لګښت په امریکا د ،پاکستان وړاندې په سترګو د

 بګیل زیاتره پښتونخوا لرې او حکومت ګوډاګي افغان وغوځوه.د سیم آغزن کرښه په ډیورنډ نامه،د په مخنیوي

                                                           
 کتاب، په الماني ژبه. یړۍد پ - ۳
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 د دي،چې عاجز څخه درک  ددې او کوي همکاري ورسره آن وا ګوري ټپې ټپې ورته سیاسیتوال شوي شوي،پلورل
 یزآغ مثبت اړیکو ټولو نورو پر راتګ او ،تګ موجودیت اړیکو سوداګریزو د یواځې ترمنځ افغانانو اوبرو لرو

 شي. برابرولی شرایط یې ته یووالي بیا څیر په المان د ښندي،
 هده،لک چاره لیرې څخه انصاف ډول هر د ځپل او بیلول تنوپښ فقیرو څیر په ژان( وال )ژان د نامه،دا په ترهګرو د
 د باندې شوروي پر نو لري،ځکه نه  توجیه انساني ډول هیڅ اشغال،چې خوارافغانستان د کې لړ په جګړې سړې د

 که راپریوځي. غضب او قهر همداسې هم به  امریکا او پاکستان په شو. نازل هم غضب الهي او قهر ولسونو د نړۍ
 غواړم... همداسې خو نه،زه
 بم اتومي  کال م(1۹۴۹) په هم اتحاد ،شوروي کې دښمنۍ په سره یز لود د راګرځو. ته وخت جګړې سړې د بیرته

 انګیزې همدې کړ.په السه تر واک کمونیستانو  مشرۍ په دون تسه وو ما د هم، کې چین په  وخت دې په وآزمویه.
 سمیتر په حکومت نوی چین د ایاالتو متحده ونیو. جدي نورهم ست سیا نیويمخ د کمونیسم د ایاالتو متحده امریکا د
 کې بقط مقابل په هغه د او مانه نه ډیره تر غړیتوب جمهوریت ولسي چین د یې کې ملتونو ملګرو په او پیژانده نه و
 کاوه. مالتړ څخه پرمختګ جاپان د یې
 ګړېج نیابتي د کې افغانستان وې.په زیاتیدو په مخ رځو په ورځ دښمنۍ لودیز او ختیز د کې لړ په جګړې سړې د
 په فیل د سیاستوال او ولس زموږ وې. شوې جګړې نیابتي خونړۍ نورې ډیرې ترمنځ زبرځواکونو ،د دمخه پیل د

 وو. بیده کې غوږو
 وی کې موجودیت په وسلو نورو وژنې ټول او اتومي د زبرځواکونه، کیږې،چې ویل ته جګړو هغو - جګړې نیابتي
 دوۍ د وسایلواو په دوۍ د ، نیابت په دوۍ د کې هیوادونو دریمو په ساتي،اما ځانونه څخه ټکر مخامخ له سره دبل

 بیایي. پرمخ جګړې ډلې والې وسله ییزې سیمه پآره له موخو
 شمال په لمن جګړې سړې د کال م  1۹۵۰ په ـ جګړه نیابتي لومړنۍ ځواکونو زبر د - جګړه شوې هیره کوریا د

 دوو هپ کوریا وروسته تسلیمي له جاپان د ځواکونو زبر دواړو جګړې نړیوالې ورسیده.د ته کوریا کې اسیا ختیزه
 جګړه رس په نیولو خاورې بل د ،یو ترمنځ کوریا سویلي او کوریا شمالي د  شو،چې نه تیر وخت ډیر وویشله. برخو

 ېک په شوروي او چین او مخامخ کې په ایاالتو متحده ،بلکېوه ترمنځ کوریاوو دواړو د یواځې نه جګړه ونښتله.دا
 يبر ارزښتناک کوم د او بایلود ، نښتو ډیرو د وروسته جګړو خونړیو کلونو دریو درلود.د ګډون غیرمستقیم
 کښیښوده. لري،غاړه دوام پورې ننه تر ،چې ته اوربند خواوو پرته،دواړو

 هسرت کشي نسل او وژنې ییزې ډله شوې،ډیرې استعمال وسلې بیولوژیکي او کیمیاوي کې و اوږد په جګړې د
 لرل. تلفات انساني میلونه پنځه جګړې،اټکلي،څلورـ ورسیدې.دغې

 انکار هیڅ سره ده.لدې وړ نوم د جګړې ناپیژندلې د حقه په جګړه، شوې هیره   کوریا د  کلونو  م1۹۵۳- 1۹۵۰ د
 اپالمن شمیره بې د بمونه) اچونکي کړه،اور ورانه سره بمبارۍ رحمانه بې په کوریا شمالي  امریکا چې کیدلی نشي
 خو خلک عام څخه حقیقتونو دغو اما . . . درلود وجود هم ګواښ وسلو  اتومي د ، کړل استعمال یې شمول( په بمونو
 ډیورنډ د نهسی په پښتنو د ،لکه ټپ کوریا د راپاتې څخه جګړې سړې د (4خبر) ندي هم پوهان تاریخ ،ان کوی څه

 دی. پروت تازه اوسه تر ال ناسور،
 واځنۍی جګړې سړې د جګړه خونړۍ ده.اودا پاڼه دردونکې یوه تاریخ د جګړو نیابتي زبرځواکونود د جګړه کوریا د

 . وه نه جګړه توده
 کې ورويش په سره لدې شو. مړ ستالین پنځمه په مارچ د کال م1۹۵۳ د ـ مداخله پوځي شوروي د کې آلمان ختیز په
 تونزوس دنننیو او وضعیت اتومي د خروسچوف مشر نوې شوروي شول.د پیدا امکانات تللو دمنځه شیوې ستالیني د
 وره د  لنډه دغه کړه. غوره الره حل ییز سوله د ستونزو د او ژوند ګډ د کې سوله ،په سره نیولو کې نظر په
 په ورسیده. ته پاې سره څون پا خلکو د کې جمهوریت دموکراتیک په المان د ، اولسمه په جون د کال م1۹۵۳ ،د

 په رځو ژوند خلکو د ورسره او راغی منځته بحران اقتصادي کې نتیجه په لګښتونو پوځي زیاتو د کې المان ختیز
 او  دض دولتي په ژر مخالفتونه دغه پاڅیدل. کې مخالفت په خرابي د شرایطو د ژوند خپل د کارګران خرابیده. ورځ

 شول. بدل اعتصابونو سیاسي  ضد  شوروي
 ېیواځ مداخله پوځي شوروي د هیوادونو یزو وځپل.لود یې اعتصابونه او وکړه مداخله پوځي اتحاد شوروي سره لدې

 متحده  و،دلرل په الوتکو  واټڼ لیرې او بمونو دهایدروجني کې سیالیو په وسلو د کې وخت دې په اتحاد وغندله.شوروي
 یکېځواکونواړ سترو د وضعیت ٔو.همدغه راغلی منځته توازن یو نظره، له ګواښ د سره ٔو.لدې رابرب یو سره ایالتونو

 په المان اتحادي د کې اروپا لودیزه په امریکا ، لدې زیاتوله.وروسته هم نوره یې وسلوسیالۍ د او کلې ټا
 کړې. نصبې توغندۍ واټن لنډ  او  شمول،هستوي

 کړ. جوړ تړون پوځي وارسا د متحدینو دهغه او اتحاد شوروي کې کال م1۹۵۵ په

 بیا نور
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