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

            

 62/26/6126                  عبدالحسیب حکیم

 په افغانستان باندې د سره لښکر د یرغل څخه یادونه

څخه پوره دري دیرش کاله مخکې د شوروی اتحاد یرغلګرو د خپلو اجیرانو خلق او پرچم په مشورې او لمسون د نن 
شوروی د دولت او د کمونست ګوند مشر بریژنف د خپلو څو د پخوانی . زمونږ په ګران هیواد افغانستان یرغل وکړ

محدودو کسانو په مشورې پر افغانستان د دې یرغل امر وکړ او بیا یی وروسته د مرکزی کمیټی مصوبه تصویب 
د دې وحشیانه یرغل څخه مخکی دشوروی اجنټانو د غوایي د میاشتی کرغیړنه کودتا سرته رسولی وه، هغه  . کړله

هیواد پلورونکو خلقیانو او پرچمیانو د خپل . روسته له لږو میاشتو څخه له زوال او ماتې سره مخامخ شوهکودتا چې و
بی خدایه بادار په لمسون زمونږ د ګران هیواد ټولو دینی او ملی ارزښتونو ته په سپکه وکتل، چې په نتیجه کې په لس 

کوم . امل وو، په ډیره بی رحمانه توګه شهیدان شولهاوو زره بی وزلی افغانان چې په کې د ټولنې ټول اقشار ش
تاریخی  پاڅون چې افغان مجاهدینو د غوایي کودتا څخه وروسته دکمونسټي رژیم پرضد پیل کړی ؤ، له ډیرې لږې 
مودې څخه وروسته افغانستان شموله شو، نو همغه وه چې دکریملین مشران وارخطا شول، نو په ډیره بیړه یي تصمیم 

د پخوانی شوروی . د ټولو نړیوالو موازینو پرخالف د زمرو په ټاټوبي د هوا او ځمکې نه یرغل پیل کړونیو چې 
وحشی لښکر پر ګران افغانستان مستقیم تجاوز وکړ د افغانستان د خلکو د ارادو پر وړاندی پرچمیان او خلقیان د ظالم 

لو افغانانو پر ضد ودریدل او دی سره جوخت په لښکر سره یو ځای کابل ته ننوتل او د کارمل په مشری دوی د ټو
د جدی شپږمه نیټه هغه توره ورځ ده، چې پیل یي د غوایي اوومه او پای یي  .ستره غمیزه پیل شوه بلهافغانستان کښې 

 .ال تر اوسه نامعلومه ده

 

 حم نه کاوهپه دې انځور کې وینی چې روسانو په حیواناتو هم ر

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hakim_a_hasib_fajeae_6_jadi_1358.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hakim_a_hasib_fajeae_6_jadi_1358.pdf


  

 

 

 5تر 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 : یادونه

 

 

 روسي عسکر د یو افغاني کورنۍ د تالشی په حال کې

 

 غنیمتی ټانک چې مجاهدینو الس ته ولیدلی
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 د شورویانو دیرغل المل په افغانستان څه ؤ؟

سړې جګړی تر اغیزی الندی د شورویانو یرغل پر افغانستان یو شمیر روس پلوې ډلې داسی استدالل کوي چی د 
دا خبره سمه نده،  ځکه د شرقی اروپایی هیوادونو لکه پولنډ، بلغاریا، مجارستان، شرقی . باندی صورت موندلی وه

 المان او داسی نور هیوادونه د دویمی جګړی په جریان کښې شورویانو اشغال کړي وو او په هغه وخت کښې امریکا،
 .انګلستان او پخوانی شوروی اتحاد سره متحد ول

سره له دې چې د هغه وخت شرایط د سړې جګړی تر اغیزی الندی قرار نه درلود، نو بیا ولی د خو پوښتنه دا ده، 
 پخوانی شوروی اتحاد یرغلګرو ځواکونو په هغه وخت کی مستقل او خپلواک هیوادونه  اشغال کړل؟

یاست په وجه خپل نظامی او سیاسی تګالره ټاکله، نه د سړې جګړې تر اغیزې الندی، شورویانو د خپل استعماری س
کال کښې دویمه نړیواله جکړه پای ته ورسیده، ددې سره جوخت د سیاسی او استراتژیکو عواملو  ۵۴۹۱نو کله چی په 

 .نغښتی وه تر اثر الندی د سړې جګړې سیالي پیل شوله، چی د پخوانیو نړیوالو عواملو په وجود کښې

نو پخوانی شوروی اتحاد د خپل استراتژیکو او ایدیالوژیکی ګټو پر بنا خپل جهانی سیاست یی ټاکه، چی عمده عوامل 
یی همدا علتونه جوړول، د همدی استعماری سیاست پر وجه وه چی دوی پر افغانستان باندی یرغل وکړ او اشغال یی 

 .کړ

ت شورا د خپلې پریکړی له الری پر افغانستان باندې د شوروی اتحاد یرغل  په هغه وخت کښی د ملګرو ملتونو د امنی
 .په کلکو الفاظو محکوم کړ، او همداسی د نړی اکثریتو هیوادونو د خپل مخالفت غږ  اوچت کړ

ه غږ همداسی دننه په افغانستان کښی خلک د خپلو دینی او ملی ارزښتونو د نجات دپاره پاڅون پیل او ټول افغانان په یو
دا پاڅون نه یواځې په کلیو او بانډو کې، بلکی هم د هیواد په پالزمینې کابل کې سرته  .د یرغلګرو پر ضد ودریدل

ورځې وروسته  ۷۲ورسید، کوالی شو د بیلګي په توګه د حوت د دریمې نیټې قیام چې د شورویان د یرغل څخه 
هللا »تو ښاریانو برخه اخیستې وه، د پاڅونکونکو تکبیرونه صورت وموند، نوم واخلو، چې په دې قیام کې د کابل اکثری

ې د کابل ښار ټوله فضا یي نیولې وه، دکریملین مشران او د دوی خلقی او پرچمی بوډاګیان یي سخت وارخطا چ« اکبر
 کړي وو، دا تاریخي پاڅون لکه د هرات دخلکو د پاڅون په شان د یرغلګرو او د دوی دغالمانو له خوا په ډیره

 .وحشیانه توګه وځپل شو، چې یواځې د حوت د دریمې نیټې قربانیان زرهاوو ته رسیږي

هو، دا هغه ژوندی تاریخ دی چی هیڅکله هیریدی نشی او د راتلونکی نسل  ته د یوی مستقیمی تجربې په حیث ګڼل 
 .کیږی چی افغانی سیاستپوهان باید پوره سیاسی ګټه تری پورته کړي

د خپلو استعماري اهدافو د تحقق او پر افغانستان د دایمي تسلط په الر کې خپل ټول زور په کار روسانو په سیمه کې 
واچاوه او له هیڅ ډول جنایت نه یې الس و نه نیو، خو د خدای تعالی د ځانګړي کرم او افغان مجاهد ولس د میړانې له 

باالخره دیته اړ شول د مخامخ جګړې په ډګر  برکته د دوی ټولې هیلې له خاورو سره یو  شوې، زور یې اوبه شو او
 .کې افغان غازیانوته شا ور واړوي اوپه همدي توګه له افغانستان څخه وتلو ته مجبور شول

وبایلود، خو دا هم باید ومنو چې پر افغانستان یرغل د روسانو لپاره ډیر ګران تمام شو ان تر دې چې شوروي یې پکې 
 .يیوان دګرپدې ملک کې دداسې ځالو په جوړولو بریالي شول چې نن یې هم افغانان له شره سره الس او

همدا ځالې وې چې د روسي عسکرو له وتلو وروسته یې د رښتینو مجاهدینو د بري مخه ونیوله، د نړیوالو توطئو د 
کې یې سوچه کمونیستي نظام تر یوې مودې پورې ژوندی وساته او کله چې د تطبیق کار یې آسانه کړ او په کابل 

ې په رژیم نور د سترګو پرانیستو توان له السه ورکړ، نو مسکو، تهران او اسالم آباد نشو زغمالی چ« نجیب»
دخپلې خوښې  وزغمی، نو د ې هیوادونو په سر کې یی تهران او مسکو   افغانستان کې یو خپلواکه او قوی مرکزی اداره

لوبې زمینه برابره کړه او دغو مغرضو هیوادونو په د ې ترتیب  سره دکابل تخت هغه شوم ائتالف ته وسپاره چې 
 .افغان ولس یې په بله داسې غمیزه واړاوه چې له تیرې نه دردوونکې ده
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مه ایزو استعماري کړیو په د جبل السراج د شرمیدلې معاهدې په نتیجه کې قدرت ته رسیدلیو السپوڅو د غربي او سی
 . مرسته داسې خپلمنځی جګړې پیل شوې  چې ډیر په وینو ګټلي ویاړونه هم پکې ایرې شول

 

 
 
 

په دې ورځو په دې انځور کې تاسې جنرال علومی وینی چې د شمال دټلوالې له مشهورې څیرې عبدهللا عبدهللا سره 
 .کې یو نوی ائتالف جوړ کړی دئ

 
 

 
 
 

ځور هغه نوی انځور دئ چې پکې دشمال د ټلوالي غړي عبدهللا عبدهللا او یونس قانونی له ځپل پخواني ملګری  دا ان
 .ه خپله قضاوت وکړی، تاسې پافغانستان نومیږي« ائتالف ملی»علومي سره وینی، د دوی نوی ائتالف 
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پالزمینه چې د شمال ټلوالې د خپلو بهرنیو بادارانو په قومانده او مرسته د کمونیستي نظام الره تعقیب کړه، او د هیواد 

  .د دجګړو څخه په امان کې پاتې وه، ویجاړه کړه
 

چې د جګړې په وهیږي په دې ښه پاو همدغه معلوم الحاله عناصر دي چې نن هم دوی دا جګړه  توده ساتلې، دوی 
ختمیدو سره به دوی د خلکو له غچ اخیستلو سره مخامخ کیږي او همدا راز د دوی په ملیونهاوو په باد راغلې ډالري 

 .سرمایي  به یي هم خوندي نه وي
 

 مجاهد ولس ته مبارکي وایو، اعالنوو چې ړني اومونږ پداسې حال کې چې د روسانو د تیښتې د کلیزې له امله خپل می
 .ې ټول یرغلګر او د دوی غالمان له دې تاریخ څخه پند واخليافغان ولس غالمي نه مني او هیله ده چ

 د یوه ځپلواک او سوکاله افغانستان په هیله
 

 پای
 

 
 
 
 
 
 
 

  


