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 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

  

داستا پوهنتون کابل د ننګرهارى بیمار کاظم استاد      

                                                           

۲۷/۰۲/۲۰۱۶ 

 

  ! جګړه شوروي افغان د

                                                                                                     
مخونو کې لیکلي  ٦٣٨دا د هغه کتاب نوم دى، چې پوهاند ډاکټر محمد حسن کا کړ، د افغانستان نامتو تاریخپوه، په 

او له چا په راوتلى دى. په دغه تاریخي اثر کې پو هاند کا کړ زیار ویستلى چې  د داود خان د دورې څخه بیا د 
 د افغا نانو د قیا م حماسي یو په یو په مستند ډول بیان کړیدي. روسا نو د تجا وز او د هغوى پر ضد

فصلونو وویشي او په هر فصل ځانته په تفصیل سره رڼا پرې  ٩پو هاند کاکړ هڅه کړې ده چې دا تاریخي اثر په 
و په واچوي. په لمړى فصل کې یې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل ته ګوته نیولې ده او لیکي چې څنګه روسا ن

شرق کې خپل نفوذ زیات کړ؟ او د کوچنیو هیوادونو په الندې کولو سره یې، څنګه خپله امپراطوري لو یه او پراخه 
 کړه؟

دې لیکې; چې روسانو د سهیلي روسي  یعنې د تورې بحیرې وګړي د خپل تا ثیر الندې راوستل او خپله 
و د تاریخي هویت، مذهب  او کلتور په هکله پوره ما امپراطورې پراخه کړه. په دې برخه کې د دې سیمې د کامو ن

لومات ذکر شویدى، او د روسانو اراده او نیت یې د امیر شیرعلى خان له دورې ترامیر عبدالرحمن پوري هم  
 مستنده څیرلې دى.

ر د پوهاند کا کړ، د شوروي او افعانستان  د همسایه ګۍ ارتباطات تحلیلوي او لیکي چې څنګه شوروي د اکتوب
 ۲٥کې الس لیک کړل؟ او د  ۱٩٣۱او  ۱٩۲۱انقالب نه وروسته دوه تړونونه د پا چا  غازى امان هللا سره په 

کلونو په ترځ کې شوروي او افغانستان سوله ایز ژوند اختیار کړ. مګر د سردار داود خان د صدارت په وخت 
ل انکشافي پروژو کې برخه واخیستله، نو ( دا اړیکې ډیري تودې شوي، او شورویانو په ډول ډو۱٩٥٣۱٩٦٣کې)

همدا وخت و، چې روسانو کمونستي افکار افغانې ټولنې ته وړاندي کړل، او د خلق او پر چم د ډ لو اساس او بنسټ 
کیښودل شو. شورویانو کوښښ کاوه چې په افعانستان کې د خلق او پرچم په رهبرۍ نوى نظام منځ ته راوړي، چې 

رى سره سرته ورسوله، خو دوي نه غوښتل چې د افعانستان د کمونست حزب رهبران خپل فکر د ثور کودتا یې په ب
ولرې بلکه د دوي سره باید تل مشوره او تما س ولري. نو څرنګه چې حفیظ هللا امین کله کله پخپل سر کارونه کول 

له. په دې ترتیب امین هم د ، د ا خود سرې د دوى نه  خوښیدله، او د ده پر ځاى روسانو ببرک ته تر جیح ورکو
روسانو د دې فکر سره ستونزي درلودلي او د پرچم د ډلې د اقتدار سره یي په ښکاره مخالفت کاوه، نو ځکه یې د 
پرچم د ډلې زیاتره مشران په خارجي هیوادونو کې د سفیرانو په تو ګه وګمارل، چې په دې کار یې د روسي د 

اکړ دا موضوع پخپل بل اثر، د ثور کودتا، کې هم په مفصل ډول هم څیړلې او مشرانو انزجار راوپاروه. پوهاند ک
 ذکر کړي ده.

پوهاند کاکړ لیکې; چې د امین ادارې او حکومت روسان په تشویش کې اچولې وو، خو روسانو غوښتل چې د 
فکر برابر ون و. سیاسي تغیراتو په راوړلو سر ه دا موضوع حل کړي ، مګر د دوي دا  ډول تشبث د امین نه په 

حتي روسانو هڅه کوله چې په خلقې حکومت کې د کې ،جي ،بي ،په وسیله یو د بل لپاره  جا سو سان وروزي، او 
هغه تصامیم چې تره کى او امین یې نیسي پرې اګاه واوسي، په دې ترتیب  دوى غالم دستګیر پنجشیرى ،د 

پخپل یوه راپور کې روسانو ته ذ کر کړي و چئ تره کې،جي،بي ، د جا سوس،په حېث وروزه. دستګیر پنجشیري 
کي او امین  ، بې د حزب د مشورې نه تصامیم نیسي او مهمي فیصلي کوي. د روسانو بل جا سوس، نور احمد نور 
هم د پوزانوف د مخبر په حېث د امین په هکله منفي ما لومات د روسانو سفارت ته ورکول. ډاکټر کا کړ لیکې چې، 

کشتمند هم پوزانوف ته د تره کى او امین په باره کې راپورونه ور کړي و، چې دوى غواړي چې  سلطان علي 
 ببرک کارمل تیر کړي،په دې راپور کې کشتمند د ببرک کارمل د ساتلو غوښتنه یې هم کړي وه.

مسکو  پوزانوف د خپلو جا سوسا نو او مخبرانو راپورونه مسکو ته رسول، د دې راپورونو په رسیدو سره د
زمامدارانو نور هم ډیر زیات روسي مخبران د مشاورینو په نامه هر وزارت  ته تعین او واستول. د هر وزارت نه 
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دغو مخبرانو په راپورونو کې امین یو دکتاتور او خپل سرى معرفې کا وه. د دغو راپورونو په اساس د شوروي 
 وانا دسفر نه وروسته ماسکو ته ورشي.  زمامدارانو په ډیره بیړه  د تره کى نه وغوښتل چې د ها

ډاکټر کاکړ اضافه کوي چې، بریژینوف، متروخین او اندروپوف، په دې نظر وو چې تره کى باید امین له منځه 
یوسي او د ده پر ځاى ببرک کارمل وګماري. تره کى  دا ومنله ، خو، د دې کار په عملې کولو سره تره کى خپل 

ال سه ورکړ. دغه پیښې روسي زما مداران ډیر  سخت ودردول، خو دوى بیا هم مجبور  مقام او حتي خپل ژوند له
وو چې د امین د حکومت سره سرسري همکارۍ ته دوام ور کړي، او هم خپل استخباراتي فعالیتونو ته په سر عت  

لو هڅه هم  په برى سره دوام ور کړي. حفیظ هللا امین هم، د موقع نه  په استفاده د روسي سفیر پوزانوف د لېري کو
 سر ته ورسوله، او د پوزانوف  پر ځاى، د روسي څخه  فکرت احمد تا بییف کا بل ته د نوى سفیر په توګه راغى.

پوهاند کا کړ لیکي ; چې اندروپوف،)د کې ،جي،بي مشر( په یوه راپور کې امین په دې تورن کړى و چې دې د سي 
ګالب زوى او وطنجار په مرسته ترتیب شوې و. دوى غوښتل چې د ،آي ،اى جا سوس دى دا راپورد سروري، 

امین پر ځاى، ببرک کار مل تعین کړي ، دوى فکر کاوه چې کارمل تر امین زیات شهرت لرې او هم د روسانو 
حلقه بگوش غالم دى! او هغه کوالي شې چې سو سیالستي نظام په افغانستان کې په پښو ودروي، اوپه دې ډول به  

وي سرو لښکرو ته کوم  ضرورت پېدا نشي. اندروپوف، د کې ،جي ،بي مشر، نه غوښتل چې د ده هغه د شور
اشتباه چې په پراګ کې کړي وه دلته په افغانستان کې یو وار بیا تکرار شې. د شوروي زما مدارانو د امین د وژلو 

انقالب او ضد شوروي معرفې  او د ببرک د راتګ لپاره الري چاري لټولي چې عملي کړې. ځکه چې امین ضد
 شوي و.

پوهاند کاکړ لیکې; چې څنګه;  کې ، جي ،بي، سروري، ګالبزوى او وطنجار د سرو عسکرو سره یوځاى اول 
تاشکند او بیا کابل ته په روسي ټانکونو کې وارد کړل. د هغه وخت روسي حاکمې طبقې فکر کاوه چې ببرک او د 

ینګار کې اغیز ناکه برخه ولرې، دا ځکه چې د بریژینوف د دکتورین په اساس د هغه ډله به د سوسیالستي نظام په ټ
شوروي امپراطوري با ید پراخه وساتل شې او رو سي سټایل انقالبونه برگشت نا پذیر دي. دوى فکر کا وه چې د 

سره به نظامي  بخارا پشان به افغانستان په زور او جبر اشغال کړي او هغه کسان چې دا نظام نه غواړي د هغوي
 معامله وشي.

پرچمې کدرونه اعدام او له منځه وړي  ٦۰۰دوى د امین پر ضد پروپاګندونو ته ادامه ورکړه او ویل یي چې امین
دي. په دې ترتیب د ببرک په راتګ سره د امین ضد کسان راټول شول .  ببرک د حزب مشراو سروري د هغه د 

 د ټولو رهبرې په غا ړه واخیسته.معاون په حېث وټاکل شول،او د پرچم کدر 
پو هاند کاکړ ذکر کوي; چې د )ثورکودتا( په اثر کې یي په دغه موضوع پوره رڼا اچولې ده، د امین د لېري کیدلو 

 نه مخکې د پرچم ډلې یو غړى هم کابل ته زړه نه ښه کاوه، او هر یو د امین څخه ډاریدل.
یکړې تر عنوان الندي لیکي  چې، اندروپوف ، استینوف او ډاکټر کا کړ په دې اثر کې د روسي د یرغل پر

ګرومیکود شوروي د اعلي حاکم )بریژینوف شرابى( په پوست ورننوتې و، او د هغه په مرسته یي د افغانستان د 
نظامي یرغل اجازه اخیستي وه. د دې پریکړې مخالفین زیات وو، خو یو د بل له ویري هیچا په ښکاره موقف ونه 

 نیوه. 
د شوروي د وسلوال یرغل په هکله پوهاند کاکړ داسي لیکې; کله چې اندرو پوف، اوستینوف او ګرومیکو د 
افغانستان د اشعال تصمیم ونیوه ، نو د دې لپاره چې دغه نظامي یر عل او اشغال ته قانونې رنګ ورکړي او د په 

یو ګوډاګې حکومت منځ ته راوړي ، چې د  اصطالح د نړۍ والو سترګو ته شګي وشندي، نو باید په افغانستان کي
روسي قواوي د مرستي په بڼه را دعوت کړي. نو د حفیظ هللا امین د له منځه وړلو پالن یې د تطبیق مرحلې ته را 

منځ ته کړ. کې، جي، بي د زهر ورکولو په کارکې دیر مهارت درلود. دوي پخوا هم ډیر د ستالین او نورو رهبرانو  
م  په زهرو له منځه وړي وو. د امین د زهرجن کولو پالن یې ترتیب او تنظیم کړ. ګرچې امین ، روسي مخالفین ه

خپل اشپزان )کا کا فقیر او کا کا امین الدین( درلودل، او کله به چې ډوډۍ پخه شوه، د ده ډوډۍ به اول د ده وراره 
یاط هغه ډوډۍ خوړله، بیاهم کې، جي،بي د ده اسدهللا، اویا د ده مشر زوي عبدالرحمان څکله، بیا به امین  په احت

لپاره یوه مڼه او څه ډوډۍ زهرجنه کړې وه دا مڼه او ډوډۍ هم لمړې د ده وراره وڅکله چې هغه پرې ناروغ او 
مسکو ته واستول شو.  دا پالن ناکام او کې، جي ،بي په بل فکر کې شوه او په یوه نظامي یرغل یې د تاج بیګ په 

د اوسیدلو او کار ځاى وو، د امین ټوله کورنۍ او امین وواژه. په دې یرغل کې سروري او  مانۍ چې د امین
ګالبزوى لوى الس درلود. د امین د وژلو په جریان د ده دګارد د قوماندان جانداد په وینا په زرونو زړور افغانان  

 ل.او د روسې عسکرو په سلونو د کرنیل ګریګوري بویا رانیوف په شمول ووژل شو

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 3 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 دې حادثې نه وروسته له تاجکستان څخه، د شپې په اتو بجو د کابل راډیو په څپوکې ، ببرک کار مل پخپله بیانیه 
کې د امین د حکومت سقوط اعالن کړ او خپل ځان یې د انقالبې شورا د مشر په توګه معرفي کړ. او یوه انقالبې 

 بیانیه یې د ډیرو وعدو سره ورکړه!
توي چې څنګه خلقي مشر، تره کى، په روسانو تیرو ته، خو امین په هر کار کې د دوى سره پوهاند کا کړ زیا

مشوره نه کوله، او په غېر مستقیم ډول یې ځان د دوى د جغ څخه ازاد باله. روسي واکدارانو هم د خلقیانو نظام ته 
په بل ځاي کې ډاکټر کا کړ لیکې، چندان ښه نظر نه درلود، چې په دې باندي  تره کى او امین دواړه ښه پوهیدل. 

چې د روسا نو اصلې هدف د خلقیانو د حکومت په چپه کولو کې پوره واضح نه وه، په دې برخه ډیر مثبت او منفې 
نظرونه موجود دي. دې د امین په هکله لیکي چې ، امین لکه د داود خان په شان د هیواد په خپلواکۍ  او د 

 من و. امین لمړنې واکمن و، چې د روسي سفیر پوزانوف یې په څپیړه وهلې دى.پښتونستان په موضوع وال ړ واک
پوهاند کا کړ د شوروي  د تیرى په هکله غبرګونونو ته هم ګوته نیولي ده، او لیکې چې د شوروي د تجاوز په مقابل 

روسانو نظریات هم  افغانان سخت راوپاریدل او وجنګیدل، تر څو چې برى ته ورسیدل. د د غه یرغل په هکله ده د
راټول کړیدي، او هغه دا چې; دافغانستان یرغل د شوروي په کمونستي حزب  کې درز او بې اعتمادې رامنځ ته 
کړه. همدارنګه دغه یرغل په غربې نړۍ کې هم غبرګوګونونه را پورته کړل، او هغه داچې غربي او نا پییلو 

غوښتل چې د افغانستان څخه خپلي قواوي په بیړه  وباسي. هیوادونو د روسي یرغل محکوم او د روسي ځخه یي و
 په دې تر تیب شوروي اتحاد په نړۍ کې خپل اعتباراو اعتماد له السه ور کړ.

خو روسانو دا ټول انتقادونه په ځان ومنل ترڅو چې د افغانستان د اشغال له الرې خپل ځان د هند ګرمو اوبو ته 
مشرۍ د دې اشغا ل پر ضد د هر ډول تا کتیک) وسلو او پیسو(  څخه کار  ورسوي، مګر غربي بالک د امریکې په

 واخیست، تر څو چې دا اشغا ل د نا کامۍ سره مخامخ شي. 
د کابل پوهنتون استاد پو هاند کا کړ لیکې چې، افغانانو په داخل او خارج کې د کمونستي نظام او د روسي د اشغال 

نان که په نورو وختونو کې یو له  بل سره ما ڼیجن وي په دغسي حا التو په مقابل کې سخت غبرګون وښود. افغا 
کې ټول په یو اتفاق او یو اتحاد د دښمن پر ضد دریږي. دوى د روسانو د اشغال په مقابل السونه سره یو کړل او یو 

د دوى پر ضد  لوى جهاد اعالن شو. په دا خل کې په هر والیت کې لکه کندهار هرات، کابل،ننګرهار او.......
قیامونه او پاڅونونه پېل شول. هر افغان د خپل هیواد نه په دفاع کې ځان قربانۍ ته چمتو کړى و. دغه  قیام او 
پاڅون نړۍ وال حېران کړل عربې او غربي هیوادونه د دوي مرستي ته ورسیدل، د دغه جهاد په نتیجه کې جهادي 

کې  په میلیونو افغانان مهاجر شول، په پاکستان کې  اسالمي تنظیمي  تنظیمونه منځ ته راغلل، په پاکستان او ایران
حرکتونه په بېړه پېل شول. په زرونو افغانان ، ځوانان او زاړه د جهاد په صفونو کې د وطن د ازادۍ په خاطر 

عسکرو څخه زیاته وه، دوي ټول په عصري وسلو سمبال  ۱٣۰۰۰۰ودریدل. د روسي د سرو عسکرو شمیره د 
مګر مجاهدین په لمړي سر کې په عادي وسلو، او ټوپکو سمبال وو. کله چې نړۍ والو ولیدل چې دا غېرتي  وو،

ولس د وطن په ازادۍ له سره تیر دى ، نو د نړۍ نورو قدرتونو د خپلو اهدافو په خاطر مجاهدینو ته یو اندازه نوي 
رخه اخیستله. په مجاهدینو کې د عربي هیوادونو وسلي او راکټونه ورسول ، چې کوربه هیوادونو به په کې خپله ب

څخه ایله جاریان هم موجو وو. دوي جهاد ته دیني رنګ هم ور کاوه، خو دا سراسري پاڅون مخ په وړاندي روان 
 وو، تر څو چې برى ته ورسید.

دوي د ژوند په  استاد کا کړ کوښښ کړیدى، او جهادي قوماندان او رهبران یي یو په یو معرفې او ذکر کړیدي او د
پو هاند   اړخونو یي رڼا اچولې ده. او د ځینو برجسته قوماندانانو د ژوند په هکله یي مستند اسناد نشراو ښودلي دي.

کا کړ، د مجاهدینو د مشهورو قوماندانانو، جهادي اړخ ښه څیړلى دى، او د دوى مثبت او منفې اړخونو ته یي ګوته 
ملې کارونه کړیدي هغه یي ستایلې او کومو چې ملي خیانتونه کړیدي هغه یي  هم  نیولې ده. کومو قوماندانا نو چې

 په ښکاره بیان  کړیدي.
پوهاند کا کړ هڅه کړیده چې په جهاد کې د هر والیت، ولسوالۍ او منطقې د خلکو د سرښندنې  ونډه په مستند ډول 

عیت په تو ګه پرې رڼا واچوي. دې وایي چې په ځانګړې تو ګه لوستونکو ته وړاندي کړې، او د یوه تاریخې واق
افغانان په میړانه وجنګیدل په میلیونو شهیدان، زخمیان او نیم ځان شول خو روسانو ته تسلیم نشول، تقریبآ هري 
کورنۍ قرباني ورکړه، په میلیونو افغانانو په هجرت کې د وطن په خاطر جهاد او دروسي پر ضد مبارزي ته ادامه 

چې په روسیه کې ګورباچوف پرستروکا په نامه پروګرام اعالن کړ، او د کابل کمونستانو هم نور د  ورکړه ، تر څو
جنګ مقاومت نه درلود دوى هم د ملې پخالینې پروګرام پېل کړ. روسانو ببرک کارمل لېري کړ چې په دې کار 

کلن د خاد  ٣٩ه  پر ځاى نجیب هللا هغه هک پک شو، او لکه د یوه لیونى پشان یي په اوتو بوتو پېل وکړ. مسکو د د
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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

 

مشر تعین او وګماره، او ببرک تش په نوم  د حزبي کمیټې د مشر په توګه پاتي شو. نجیب پخپل دوران کې په دري 
 برخو کې کا ر کاوه. د خپل ځان سمون، ملى پخالینه، او روسانو وتنه.
د ببرک د مایو سۍ سبب وګرځید. پوهاند کا  روسانو د ببرک او د هغه د خاصو ملګرو سره تماس کړ، چې دا کار

کړ لیکي، چې د ژینو خبري  د بریژینوف او چرننکو او ببرک کارمل په وخت کې بي اثره وي، ځکه چې دوي د 
خبرو سره همکاري او دلچسپي نه درلودله، خو ډاکټر نجیب غوښتل چې دا کشاله ډیره ژر حل شي. خو دې خبرو 

ګورباچوف په وخت کې په چټکۍ سره پر مخ والړي، او د روسي عسکرو د وتلو  وخت ونیوه. د ژینیو خبري د
 لپاره الره هواره شوه.

پوهاند کا کړ د ژین د خبرو پایله د نجیب د د حکومت د پایلې سره نژدي وه او د نجیب حکومت ورځ په ورځ 
تو ادامه پېدا کړه. روسان ووتل د کمزورى ښکاریده، تر څو چې تاڼى خلقي  یوه ناکامه کودتا هم وکړه.خو مذاکرا

 نجیب حکومت سقوط او د مجاهدینو تر منځ د حکومت څوکۍ وویشل شوي.
 دا اثر ډیر ارزښت ناکه اثر دى او هر وطن پرسته افغان یي باید ولولي.

 پاى                                                                             
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