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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئله رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 

                      احسان اهلل آرينزى

 كاله وروسته  42له روسانو څخه 
 !افغانستان اوس هم د وينو او فساد په سمندر الهو دى

 
نړيوال شهرت لري او ډېر غاصب اتالن او پوځونه په دې د تاريخ په شهادت د افغانستان خلك د پرديو يرغلګرو په ماتولو كې 

 .هېواد كې له سختې ماتې سره مخامخ او د ډېرو ځاني او مالي تلفاتو له وركولو وروسته بېرته تګ ته اړ شوي دي
مه يیزه هغه يرغلګر هېوادونه وو چې د خپلو سی( پخواني شوروي اتحاد)د افغانستان په معاصر تاريخ كې انګلستان او روسان 

 .او نړيوالو پوځي، سیاسي او اقتصادي سترو ګټو له پاره يې زموږ په هېواد يرغلونه وكړل
 

انګلستان په اتلسمو او نولسمو پېړيو كې درې ځلې په افغانستان يرغل وكړ، دوى غوښتل چې د آسیا د طاليي مارغه يا 
تګ د مخنیوي په موخه، افغانستان د يوه حايل هېواد په توګه هندوستان د ساتنې له پاره، د تزاري روسیې د احتمالي وړاندې را

 .وساتي او د روسیې د زمكنى يرغل مخه د دې غرني هېواد په هندوكش كې ونیسي
 

د انګلیسانو د درېیم يرغل د ماتې په پايله كې، اعلحضرت غازي امیرامان اهلل خان د افغانستان د سیاسي خپلواكي د مضبوطولو 
مونه پورته كړل؛ خو ارتجاعي ځواكونو د انګلیسانو په پټه او ښكاره مرسته د دغه پرمختګ غوښتونكي پاچا د له پاره ستر ګا

 .كار مخه ډب كړه او هېواد يې له يوه ستر ناورين سره مخامخ كړ
 

نګلیس په هغه وخت كې يوه ا. شپږمه د شوروي اتحاد سرو پوځونو په افغانستان يرغل وكړ  ش د جدې په.هـ8531د كال 
نه واى   ته ويلي و چې كه روسانو له موږ سره مشوره كړې واى، موږ به هېڅكله په افغانستان د يرغل اجازه BBCتاريخپوه 

 !وركړې
د روسانو دا . وېل كېږي چې د روسیې ډېرو پخوانیو مشرانو هم دا هیله درلوده چې ځانونه د هند سمندر تودو اوبو ته ورسوي

ش د ثور .هـ8531افغانستان كې د هغه نظام په مالتړ كې پوره شوه چې د   د واكمنۍ په وخت كې، پهتاريخي هیله د بريژنف 
شوروي پوځونه د همدې نظام د . د كودتا په پايله كې ټېنګ شوى او د افغانستان د خلكو له سراسري مخالفت سره مخامخ و

د وخت واكمن حفیظ اهلل . نیت افغانستان ته راغلل  و پهټېنګولو او د ببرك كارمل په مشرۍ د يوې كوچنۍ ډلې د واكمن كول
 !امین يې وواژه او د ثور انقالب دوهم پړاو يې پیل كړ

 

د افغانستان خلكو چې د هېواد پالنې، خپلواكۍ غوښتنې او د دين، وطن او ملي نوامیسو د ساتنې وينه يې په رګونو كې څالنده 
او د هېواد د ژغورنې له پاره يې د اور، وينو او لوګیو هغه ډګر ته ودانګل چې په  وه، يو ځلې بیا سره نژدې او يو موټى شول

 .مهاجرت ته اړ شول  لكونو پكې مړه، په لكونو معیوب او معلول او په ملیونونو
 

ريخ كې په دغه ستره وطني جګړه كې د افغانستان د بېالبېلو سیمو خلكو په داسې پیاوړې روحیه برخه واخسته چې د نړۍ په تا
د افغانستان خلكو په دې جګړه كې د خپلو مالونو او . سارى نه لري او د نړۍ د حرب په تاريخ كې يې يو نوى فصل بلل كېږي

سرونو په نذرانه كولو سره يو ځلې بیا ثابته كړه چې د همغه پلرونو او میندو اوالدونه دي چې پخوا يې د مقدونې سكندر، 
كمنو او نورو يرغلګرو پوځیانو ته سینې ډال كړې او د خپلو وينو په بیه يې د خپلواكي ناوې ته چنګیز، ګوډ تېمور، پنجابي وا

 !ښه راغالست ويلى و
 

زيات او په خورا  883111د دوى شمېر تر . هو، شوروي پوځونه نژدې لس كاله د افغانستان د خلكو په وړاندې وجنګېدل
اراده د دوى تر وسلو پورته وه او په سرو پوځونو يې دا خبره ومنله چې په درانده جنګي تخنیك سمبال وو؛ خو زموږ د خلكو 
 !جګړه كې اراده مهمه ده، نه وسلې، پیسې او وسیلې

 

په هغه كلونو كې چې شوروي پوځونه په افغانستان كې دېره وو، هیچا دا خبره نه منله چې دوى به له افغانستان څخه وځي؛ 
پاته شوي وو؛ خو د افغانستان د خلكو سترې سرښندنې دا ځلې دوى ته يو نوى سبق وركړ  ځكه دوى چې چېرته تللي وو هلته

 !او هغه دا چې سره پوځونه هم ماتېدالى شي
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arianzai_ah_la_russ_24_kala.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arianzai_ah_la_russ_24_kala.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

د آمو په درياب تېر شول؛ خو داسې يو وران، ويجاړ او  43په ( سلواغه)د دلوې 8531وروستنى شوروي سرتیرى د كال 
 .تر اوسه په وينو او اور كې الهو دى او هره ورځ نوي ټپونه وينيځپل شوى هېواد يې شاته پرېښود چې 

 

دې وروسته په افغانستان   له. د شوروي پوځونو له وتلو وروسته، د ډاكټر نجیب حكومت درې كاله دوام وكړ او بیا نسكور شو
داسې حال كې چې پیل تنظیمي مشران دې جګړو ته تحمیلي جګړې وايي، په . كې د كورنۍ جګړې بدمرغه ورځې پیل شوې

 !كوونكي، اصلي مسببین او عاملین يې دوى په خپله وو
 

په افغانستان كې هغه دولتي نظام پاى ته . دې جګړو افغانستان ته نه جبیره كېدونكى مالي، معنوي او انساني زيانونه واړول
انستان د وسله والو ځواكونو توپونه، د افغ. ورسېد چې څه باندې دوه پیړۍ پرې تېرې وې او د مظبوطتیا په لوري روان و

په توګه خرڅ شول او د هېواد د ملي يووالي شیرازه له ننګونو سره ( كباړ)ټانكونه او الوتكې د پاكستان په بازارونو كې د 
 .مخامخ شوه

لوده او د د دې جګړې تش په نامه قوماندانان هغه بې هويته كسان وو چې د پرديو په استخباراتي كړيو پورې يې اړه در
همغوى په اشاره يې په خپل پلرني وطن كې د دين، مذهب، سمت، ژبې او قوم په نوم تورې وهلي، ښارونه او مدنیتونه يې 

 !ورانول او د هېواد پاته مادي او معنوي هستۍ ته يې د پاى ټكى اېښود
 

ۍ كلونه يې اظهر من الشمس دي او په هر صورت د دې خونړۍ كورنۍ جګړې د دوام په پاى كې طالبان راغلل چې د واكمن
بیا امريكا او ناتو په افغانستان يرغل وكړ چې اوس يې د پرله پسې؛ خو بېحاصله پوځي عملیاتو دولسم كال دى او راتلونكى ال 

 .تیاره او پېچلى ښكاري
و د يو يرغلګر په ځاى داسې ښكاري چې له شوروي اتحاد سره جګړه د افغانستان خلكو وګټله؛ خو د سیاست ډګر يې بايلود ا

 !يې لومړى بل او بیا د نیمې نړۍ پوځیانو ته ځاى وركړ
هېوادونو  21له يوې خوا په افغانستان كې د نړۍ د . اوس افغانستان د خپل تاريخ په ډېر سخت او ستونزمن پړاو كې دى

روريزم سره د جګړې په پلمه، خپل پوځیان دېره دي چې ځینې يې لكه امريكا د سیمې له پاره مخكني پالنونه لري او له ت
كارونه كوي او له بلې خوا ګاونډيان په راتلونكي افغانستان كې د ونډې په نیت دې جګړې ته امكانات برابروي او افغانستان 

بیساري ادارې فساد او ډېرې نورې ستونزې هغه عوامل بلل كېږي چې د افغانستان دولت يې له خلكو څخه منزوي . ورانوي
 .پرديو ته يې د پراخه سیاسي تبلیغاتي كار او جګړې له پاره الر اواره كړې ده كړي او

 

اوس نو د افغانستان د خلكو دنده جوړېږي چې د چوپتیا له اوسني دردونكي حالت څخه راووځي، سترګې وغړوي او د خپلو 
ه يوه آواز اوسنیو ستونزو ته د پاى د ټكي د پلرونو په شان يو ځلې بیا خپلو تاريخي، ملي او ديني مسوولیتونو ته ځېر شي او پ

 !اېښودلو تكل وكړي
 

 پای

 


