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 72/17/7114          شاه ولی آرین

 عیتافغانستان ستراتیژیک موق د

 کال1۵۳۱د مرغومی شپږمه نیټه 

 دریمه برخه:

 ولی شوروی اتحاد زمو پرهیوادتجاوز وکړ؟

 و جاخپل منحوسی دستګاه او «بې .جې کې.» څه دی ټکوته اشاره کړی چې شوروی اتحاد د یو کې مو برخو په تیرو
لی ډپرچم  خلق کې د دیموکراتیکسیاسی قدرت په حزب  د نظام ړنګ اوؤمحمد دا سردار لوری غوښتل دله  سوسانو
ی خلق ډل کې د په اردو انکشاف وموند چې وضعیت بل لور ولیدل شول مګر کې ببرک کارمل ته وسپاری. په سر

ستان افغان خلق کې دیموکراتیکپه حزب  له خوا جاسوسانو مخه په دی پوهیده شوروی خپلو نظامی افسران چې امین د
نظامی  د چې روسان د ثور و چې همدا دلیل هم ګوند په وحدت کې دغه نظامی برخه شامل نه کړه، کوی د کې کار

ه چې نه پ نوی ټیپ انقالب وکړ موږ داسی یو» وینا دی برخی چې د تره کې محمد نور د پاڅون نه بیخبره پاتی او
 هم راوپارول، نور قهر غصه او ګوند نیستکمو شوروی اتحاد د دولت او د «ډالر نه یو روبل مصرف شوی او کې یو

یل پخوانې تحل ی ددو رول د وونډه او اجنټانو خپلو حکومت کې یې د په نوی دولت او په خاص ډول کله چې یې ولیدل
 ې.ج کې.» نو ته داجیرا او السپوڅو دولت کې خپلو اند سره سیخه نه شوه له همدی لمړی پیل نه یې په ګوند او او
اندی ب په حزب او دولت کې داسی اعمالو څو څارنی او رهبری الندی دندی وسپارلی تر تر نظامی استخباراتو او «بې

 په مقابل کې یې راوپاروی. لواوټکوی او ددی ناخو کې سیمی په نظر دولت د ولس او الس پوری کړی چې حزب او

ښتنو پ په خاص ډول د او افغانو کاوه د سیمه کې کار په هیواد او زموږ رادیخوا یې له کلونو چې استخباراتو روسانو
ځواک چې حزب  داسی یوی روحیې په دی پوهیدل چې که د پالونکی روحیه ښه درک کړی وه او هیواد احساسات او

لت همدا ع ترول ناممکن شې نوپه سیمه کې به یې کن شموله ګوند دی ځواکمن دولت رامنځته کړی نو هیواد یې هم یو
 یې پری پیل کړ. عملی کار الندی څوټکوته خپله تګ الره وټاکله او چې روسانو و،

 په خلقیانو کې د او خاصی ډلی، هغه د د ببرک کارمل او السپوڅو خپلو اتیک ګوند کې دیموکرخلق په د د –
شوروی  مرکزونه د پالن جوړولو دوی د چې د له خوا محمد اسلم وطن جار ،محمد ګالبزی سید اسدهللا سروری،
مه بدنا خلقی نظام د د کې ورانکاری او برخو په مختلفو و، خونه اطالعاتی خپرونو فرهنګی او د اتحار سفارت او

 ته اشاره کوم. برخو څو موخو هزیالن دغوردوی د  چې د دسیسی پیل کړی، کولو
  روسانو تشویش درلود چې حفیظاهلل ارول ځکهاحساسات راپامریکا  پرضد د خلقیانو د وژنه او سفیر امریکا د د –

 کړیامریکا سره روابط ټینګ  د شوروی نه مخ واړوی او کیدای شې چې د نو کړی امریکا کې زده کړیامین 
نبی  ،احمدزی شاپور علی کشمند، سلطان جنرال قادر، سره د په کارولو یوی کودتا کې د ګوند په داخل د –

 په کتابعظیمی محمد نبی  موضوع د دا عاملین یې ونیول شول شنډه او په واسطه چې کودتا عظیمی او داسی نورو
لی چا ونه شوکو له امله ټینکار روسانو د پلوی او د مګر کید کړی دی،تأکودتا په حقیقت  کې د« سیاست او اردو»

 خپلو د سفارتونو ته واستول چې بهر له امله له هیواده فشار مشران یې په دولت باندی د شمیر یو او محاکمه یې کړی.
 موخی پری عملی کړی.پالن شوی  موفقیت په وخت کې یې بیرته سالمت هیواد ته دیسانت کړی او دموخو 

ی ته په ډیره بی رحمی پک رنفاق اوقومی تفرقو او  او لګه کیو ،ډیرکیو کې د او ولس دولت دننه، په ګوند د  –
 دوام لری. هم اوسه جوړول چې تر ګروپونه وهل  ډلی او

 ه واسطه دپ کانالونو او دسیسو استخباراتی پټو پیل کول د وخت استخباراتی لوبه بیا د برتانوی استعمار د –
پالن  تجزیې د هیواد افغانستان د په ګډه د طرحه کول او پاکستان سره موضوع ایران، النجو سیمه ایزو افغانستان د
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پښتون میشته سیمی به  جنوب شرقی برخی جنوب او ایران د نیمروز هرات شوروی، نه والیتو ۱ خواته چې شمالی
ځکه  ون په احتیاط ګامونه اخلی. اداری الندی نیسی او دری واړه خواوی به ددی پالن په تطبیق کې ډیر پاکستان تر

نوی  شوروی د او .نورو پاکستان په غاړه واخیسته 2 رهبری ایران او د تنظیمونو ټپالواسالمی بنس هزاره میشتو ۱ د
 پاشلو دنده. او کمزوری کولو، ګوند د دولت او

د مذهبی  هزاره ورنو کابل کې د هرات په والیت او ایران د شوروی سره د پټ طرحه شوی پالن په بنسټ د –
په مین ا ترکی او څو تر ملی قیام په نامه حرکت پیل کړ د اغتشام او په خاطر ناوړی ګټه اخیسو نه د احساساتو پاکو

ه کولو پ امضاء یوه قرارداد د امی مرسته باید دنظنه روسانو د او کې دی ردی توګه وګواښوی چې ګویا انقالب خط
 اورب حفیظاهلل امین چې په خپلو خلکو او اردو مګر ،سی نظامی ځواک افغانستان ته راشېاساس وغوښتل شې چې رو

ه ت ایرانیانو او روسانو په مرګ ژوبله غلی کړ خواوو دواړو اغتشاش یې د دغه غوښتنه یې رد کړه او روسانو درلود
 ځانه په مستقله توګه دفاع وکړی. یې وښوده چې افغان دولت او ولس کولی شې د

لقی ته جوته شوه چې خ استخباراتی کړیو دولت او شوروی سوسیال امپریالیست استعماری ګوند، څرنګه چې د –
فوالدی یووالی په موجودیت کې نه شې  حفیظاهلل امین د محمد ترکی او نور او د دیبله مخ په ټینګیدو نظام ورځ تر

د  «هکړ یې بیل یې کړه ایل» رهبرانو ددی دواړو نو په ګټه مات کړی، ګوډاګیانو خپلو حاکمیت د کولی دا نظام او
 اوری ب بی د واسطه نفاق اوپه  اجنټانو معلوم الحالو هغو منځ د دوی تر ترعنوان یې د شعار ددی استعماری پالیسی او

 وژلو نه یې اساسی موخی وی او هدف ته هم سره ورسیدل. د دواړو چې د پروژه په کار واچوله
 ارول اوک منفی پدیدو ځینو ضد د فرهنګ پر کلتور، دوی د په ولس کې د عجلو تطبیقول، په ډیرو فرمانونو د –

 هنه هغداسی نورسل ګو تافرقی کود د ریشخور د زندانی کول،سپاکاوی او  او متنفیضینو ملی شخصیتونو توهین د
 له خوعملی کیدل دا د منانودښ کورنیو هیواد د د ښوونه په الر استخباراتی کړیو روسانو د چې د نور منفی عوامل

اری چ بربنډ یرغل پاره یې د شورویانو د چې د خدمت وو السپوڅو او اجنټانو د روسانو ګوند او دولت کار نه بلکه د
 کړل. او شرائط برابر

 کوالی ترڅو وشو محمد ترکی ته نږدی کسان وو، په واسطه چې نور جاسوسانو هغو خپلو د حتیچې  روسانو –
 تنیسکمو کې د په وخت کې مسکو ګرځیدوار نه د سفر هاوانا د محمد ترکی د کله چې نور ،هغه ذهنیت هم راوړوی د

له  یظ هللا امین بهزور له الری په ترکې منی چې حف او کوی دا مطلب د فشاراو برژنیف سره مالقات  مشرانو ګوند د
  دستګاه دلته دری موخی شوروی استخبارتی د جاری ته رسیږی، ډلی سره به یوه جوړکارمل  د صحنی باسی او

 درلودی.
ژر  رډی لری نومبارزی او مقابلی توان نه  پرچم په مقابل کې ترکی د صحنی نه لری شې د که چیری امین د -1

 خوښی یو ګوډاګی حکومت په الس ورشې. شوروی د به د قدرت واکی د کارمل او د
امین ضد  ګوند په داخل کې د ترکی شی په هغه صورت کې به د محمد که چیری ددی لوبی قربانی نور  -7

امکانات به نورهم  امین د وهلو د به سره نورهم نږدی شې او پرچمیان نارازیان او خلقیانو روحیه را وپاریږی د
 باوری شې چې همداسی هم شول.

ر ال ن شې نو دوی ته بهاځایې قربانی ددی توطیې یو حفیظ هللا امین محمد ترکی او نور که چیری دواړه یانی -۵
د خو دی مو د ځکه روسانو نو مستحق کس په توګه قدرت ته ورسوی. یو ببرک کارمل به د او شې خالصهسمه 

فارت س سره سم بی واکه کوی اما حفیظ هللا امین ته یې د تلو هیواد ته د ترکې ته وویل چې امین بهپاره  عملی کولو د
څومره خائنانه پالن په کار واچوه  طراحانو دی ستراتیژی له الری خبر ورکړ چې ترکی دی له واکه ګوښه کوی. د

 که دا کار ونه شې نو امین او او ،منځه یوسیپاره دنده لری له  ترکې استقبال د هغه ګارد په واسطه چې د چې امین د
تماد اع احترام او حفیظ هللا امین په خورا مهارت او ترکی ته د مګر نورمحمد ترکې همدلته ووژنی. هغه پلویان به د یا

ره سمعمولی توګه ترټول مراسم په وه لږځنډ نه په هوا کې راکښته ش یو ترکی طیاره د د ،دغه توطیه شنډه په لرلو
قات امین د مال چې د ترکی اووسپارله  ته یې دنده پوزانوف سفیر وپاروله اوبرژنیف غوصه نوره هم  د دی کار ،شول

 خونی ته د ی مالقاتدچې د وژنی،و  ځای بیا ترکی دواړه یو په دی مالقات کې لمړی امین او زمینه برابره کړی او
ین ام او کې تړون شهید ډزو دغوپه ی وشو ډزی  امینپه وخت کې په حفیظ هللا ختلو د زینو ورتګ په حالت کې د

 زمان او د هلوځلو مو شوروی استخباراتی ناځوان مردانه شو د دغه توطیې ځان وژغوره او چې ټپی شوی وله
 یې روسیې ته د ترکی چې روسانو ،حکومت په مخ وواهه ددغه وخت نظام اوخالف منفی څپیړو غوښتنو د شرائطو

 ه دسر پلینوم په جوړیدو یو د ګوند حزب او دولت واکی د  امین دحفیظ هللا او ووژل شو انکار وکړاو وړلونه  منلو
کومت امین ح د پالنونه بدلون مومی.استخباراتی چینلونو  دهغوی د شوروی او د اوس نو السه کړی. په توافق تر رایو
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په  «وفابل» چې کوی د هللا امین لمړی کار حفیظ کې بدلون راولی. غړو او په رسمیت پیژنی استخباراتی چینلونو
مین ا پوزانوف په یوه مالقات کې پر شړی کله چې سفیر ههیواد غړی د فاسد اسخباراتی سفارت یوشوروی  نامه د

یې هم غوصه زیاته شوه په  نور و امین چې په هغه له پخواهم قهر ،چې دپلوماتیک مقررات نه مراعاتوینیوکه کوی 
 په عوض یې بل څوک راولیږی. کې یې وغواړی او ساعتو 7۲ورکړچې په شوروی ته یې خبر اوڅپیړه یې وواهه 

 پاره دداسی یو تطبیق د حاکمیت د قانون د د شعار په ورکولو عدالت د قانونیت او مصئونیت، ډول امین د همدا
 وراخ شمیر یو او دی غړوګون وګماره چې د کمیسون یو داسی پاره جوړښت د تدوین او دن اساسی قانو دیموکراتیک

ری په دستو قانون جوړونی کاریې د او و، نه تشکیل شوی او قانون پوهانو ګوندی ملی اوعلمی شخصیتونو غیر ډیر
نه دی  کړی په مقابل کې هیڅکه سرټیټ روس سره د کې نیولو په نظر ملی ګټو ن دهیواد دی و. امیپیل کړ ماڼی کې

 ان پرافغانست ابراهیم عطایی د اکادیمسین کاندید تړ کړی دی.مال ملی ګټو د په توګه یې مستقل ولس مشر یو د او
 هم په خوشونت برخورد کاوه لکه چې یو شوروی سره د  امین» تاریخ یوه لنډه کتنه کتاب کې داسی وایې معاصر

چې موږ  و ته یې وویل کوم قیمتت سره خبری دې حد ته ورسیدی چې هغشوروی له هیئ پر قیمت یې د ګاز ځل د
روخپل خ افغانستان به په لغو، دا قراردادکه نه بیخی  او ښه ئدی که یې من برابر بین المللی مقرری سره د ټاکلی او

امین ته په ورستیوکې دا بیخی جوته شوی وه چې روسان له ده سره  «.تیرشې له ګټی به ګاز د انتقاالت وکړی او
ا سره یوګوسالوی وبا،لکه کی نورو ځینو ایران او اکستان،پ هیوادو یوځکه یې وغوښتل چې ګاونډ مرسته نه کوی نو

 وادپرته هی مرستومغرضانه  حکومت د شوروی د سره د کې نیولو په نظر تجربو دوی د د څو تر ینګ کړیروابط ټ
 کرښی رسمیت نه منل ددی سبب شوی رند ددیو هلته هم د دپلوماتیکی اړیکی پیل شوی خو کړی پاکستان سره جوړ
تی استخبارا دولت د حکومت په دوره کې دهغه د شتوادری می حفیظ هللا امین د دشې  رکود سره مخ دغه هلی ځلی د چې
لی ب امله له له تیروتنو او یو ځینوبی خبر د همدا ډول دده او ،د ضعف په نتیجه کې له یوی خوا کشفی ارګانونو او

 باید الس په کارشې. خوا دشوروی اتحاد استخباراتی هغوپراخوعملیاتو ته دا ضمینه په الس ورکړه چې ډیر ژر
نه  لرغظ هللا امین لری کول بی د نظامی یحفی دا ومنله چې د نظامی استخباراتو هغوی دولتی او د شوروی اتحاد او

 قصر تاجبیک او امین داوه چې ارګ یې پریښود تیروتنه دلمړنۍ  پیل کړ، ځکه یې په دی پروژی کار ناششونی دی،
ب ګال ،لمړی خپل روزونکی السپوڅی اجنټان اسدهللا سروری روسانو پالن یوه برخه وه. د روسانو د چې دا ته والړ

 د هیوادد  او شاشجاعی السپوڅی حکومت هلته یې د ته انتقال او کې مسکو په صندقونو نور او اسلم وطنجار ،زوی
د تائید مهر یې پری  ځای کړل او خپل خرڅ شوی غالمان سره یو پاره یرغل اونیواک د ،خرڅالو ملی حاکمیت د

 ولګاوه.
 په دوهمه دسمبر د 1۱2۱ د نه په ګټه اخیستو یې یا تیروتنو بی خبری او امین د چې د کړ پالن داسی جوړ دغه کړیو

 واک ځ استعمال چاری افغان د به هم ددی اسلحو راداف شمیر یو چې په نامه لوراوړ د ټانګو او اسلحو نوو دنیمایې کې 
کې ځای پرځای کړل چې په  ونوهوایې ډګراو کابل بګرام  پروازونه کې د په وار وار شپی له خوا ته ورزده کوی د

 دنده ورسپارل شوی وه. وژلو چې د حفیظاهلل امین د کنډک هم وو یو کوماندو دی کې د
ګوندی رهبری غړی له  او کونکو کار سیاسی د اردو کې د په قصر جبیگتا د حفیظ هللا امین ورځ 72 په دسمبر د

  روسی ریان کې چې دپه ج ی خوړلوغوښتل یې چې یوه مهمه وینا وکړی د ډوډ او رابللی وو. سره میرمنو خپلو
چې تازه له شوروی نه  پنجشیری یواځی دستګیر ټول بی هوښه کړل او په اچولو زهرو له خوا په سوپ کې د شپزآ

 ترد خپل ډاک حفیظ هللا امین چې بیهوښه شوی و سوپ یې و نه څښل ویل کیږی چې ددی پالن نه خبر و راغلی و، او
 ټیلیفونی اړیکی او ټولی مخابراتی او کنډک له خوا ماندو دروسی کو په دی وخت کې د او څه جوړ په واسطه یو

ره س روسانو ګارد د او نږدی ملګرو هغو د او ینالرحمن امځوی یې عبد ،حفیظ هللا امین یوازی ،وسایل فلج شوی وو
الری شهیدان  زادی دآ وطن د دوی هم د زیات روسی اشغالګریې ووژل ترڅو شمیر یو سخته جګړه ترسره کړه او

 یوه ډیره دردونکی پیښه د شوه.ولی میرمن هم شهیده ه ډاکتر شا او د حفیظ هللا امین میرمن ټپی په همدی شپه د شول.
هیدان ش له خوا یرغلګرومی دروسی  ورور او په همدی شپه چې پالر» قوله ډاکتری ګاللی د حفیظ هللا امین لور شهید

چیغی وهلی په دی وخت کې ګالب کې یې  په غیږ مور د څه سرسری ټپی شوی و می خوازک یو شوول کوچنی ورو
چیری یې  راته پریږدی خو می زاری وکړی چې دا یې دغه ماشوم واخیست مورله غیږه  مور زما د زوی راغی او

می تاته امانت  ورغږکړچې دا می په چیغو پاره یې روغتون ته وړم مور درملنی د ګالب زوی وویل چې د ،وړی
 «.ته راکړ نه یې کوم ځواب موږ هغه امانت بیا ترننه ګالب زوی نه راوسپاره او درکړ،

خرڅ شوی  د او بی شرمانه یرغل وکړ په ګران هیواد زموږ سره پوځ ه شوروی اتحادنیټ ۶ جدی په په دی ترتیب د
ژیم له ر امین د سره یې د راډیوی بیانیې په خپرولو ډلی ټپلی د خوا له تاشکند نه د بل شاه شجاع ببرک کارمل او
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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

 

رته پ بین المللی نورمونو ټولو اتحاد د په دی ترتیب شوروی هیواد خرڅونی بریا یې اعالن کړه.خپل  د منځه وړل او
ولی کرتیک کې د اوصیموخلق په د افغانستان د سرکې د یرغل په مقابل کې په لمړی د خو رغل وکړهیواد ی زموږ پر

 کارمل بوډاګی حکومت د د شوروی استخباراتی دستګاه او چې د پورته شو غندنی غږ دغه عمل د جنبش په نامه د
سرتاسری  په مقابل کې د یو اوالسپوڅو دی یرغلګرو د شهامته هیوادوالو همدا ډول با شو.سخت غبرګون سره مخ 

اوسه یې ماغزه په  التر» دړی وړی کړچې او برځواک داسی په ګونډو ملی مقاومت په نتیجه کې دغه یرغلګرز
 «.په څنګ دی سر یچې ما سره وهل کرارنه دی چا

 ستر او سرښندنو ،ملی مقاومتدغه  د افغانانو د مافیایې ټیکه دارانو جهاد په ډیره خواشنۍ سره باید وویل شې چې د
 ولس د او یې هیواد پاره د السته راوړلو قدرت د او شخصی ګټو د ی کړل اوالند پښو تر ارزښتونه والسته راوړو

ان کړه چې دادی افغزمینه برابره  تجاوز بل یرغل او یو چې پایله یې دګریوان کړل  ی سره الس اویوی ستری غمیز
  .سره الس او ګریوان دی ولس همدا اوس ور

 پای
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