
 
 

 

 2تر 1 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
  ۷۲/۱۲/۲۰۱۸              پوهنمل حاجی محمد نوزادی

 
 

 لد لیاخوفسکی له نظره د ناورین پی
 

 (لومړۍ برخه)
 

 وــرویـبق وی د آـیر یو مخ کله الـــه
 ېناول ره مخ د اوښکی نه درومی پر

 (رحمان بابا)
    
کله چی دبرژنیف کم عقله بانډ په یوه .  « هچی څوک زور لری نو دعقل اړتیا ئی نشت » یو روسی متل وایی :  

ناسنجولې عمل سره پرخپل یوه دوست هیواد افغانستان باندی چی لخوائی د هیڅ ډول خطر ډار نه درلود ، دیرغل 
پکار  یښکروسفیکیشن پالنونه ورپ تکل وکړ، هغه ئی اشغال او دمنځنۍ اسیا دخپلو مستعمرو پشان ئی د

نوهغه وخت ما داسی فکر کاوه چی دامتل د روسانو دکړو وړو سره د سمون له مخی منځته راغلی دی او  ، واچول
قطبی کیدلو وروسته امریکا ځان یو بی رقیبه ځواک  وی دیوازی ددغه اولس د واکمنانو ځانګړیتوب ښئی. دنړۍ 

نژدی دټولې نړۍ دمخالفت سره سره پر عراق باندی د بوش یرغل ودی پایلې ته وموند او خپلسرې ئی پیل کړه . 
ورسولم چی دامتل دهر زورور سره سمون خوړالی شی . وروسته پدی باور شوم چی اصال بشری ټولنه التر اوسه 

غوښتنې د واقع ده، اوسنۍ نړیوالې اړیکی او په ملې کچه ځان  يکپړاوونو  وډیرو کښت د ذهنې ودی او تکامل په
کړۍ کی باید له هرڅه نه  يرکړی دی چی ددغه زنځیر په ه زورلرونکو هیوادونو دمشرانو ذهنیت داسی عیار

بیا ملی ګټو او یا نړیوالو ارزښتونو ته پام واړوې  ټسنولری او د دغو ګټو پرب وړاندی خپلې شخصی ګټی په پام کی
د دی ډول  . یل کی دیادونې وړ ډیري بیلګی په ګوته ش. ددغی خبری دثبوت دپاره کیدالی شی په یوه یا بل شک

کال دجدی  ۱٣٥۸کی دکرملین دناپوهو واکدارانو په برخه شوه . د۱٩۷٩بیلګو څخه یوه تر ټولو کرغیړنه ئی په 
شپږمه نیټه دافغانانو دهغي غمیزی پیل دی چی پایلي ئی دپرافغان مین اولس په میړانه دنړۍ په تاریخ کی دشوروی 

ورې په نړیدو سره یو نوی پړاو رامنځته کړ. ددغه بشری ناورین څخه که هرچا دخپل توان او وړتیا په پیمانه امپرات
ګټه ترالسه کړه ، خو یوازی افغانان دی چی په کور کی ئی دکرملین په مردارو السونو د بل شوی اور لمبی ال اوس 

   . یهم د اسمان لورته په جګیدو د
کړغیړنه پریکړه دغه انسان دښمن شیطانې ځواک په کوم دلیل او دڅه پخاطر ترسره کړه ړې ومراشې وګورو چی نو

ې ده . په دغه لګڼ ب کی داخبره ال اوس هم یوه معماا. جنرال لیاخوفسکی په خپل ) دافغان میړانه او غمیزه ( نومی کت
غواړم  . یرا سپړلې د تهدل یم دلوستلو وړ ټکې يچ کتاب کی لیکوال دنوموړې غمیزی مختلف اړخونه څیړلې

دهمدغی توری ورځی په پلمه دده دکتاب نه داګړۍ یوازی دهغه د دوهم پاړکی ) فصل ( نه چی سرلیک ئی )افغانستان 
لیکوال  : مږدیښکته دپوځونو دلیږلو په باب ستونزمنه پریکړه ( دی ، یو څو کرښی وشنم او د لوستونکو مخ ته ئی 

کړی دا وښئی چی افغانستان ته دشوروی پوځونو لیږل، دافغانی مشرانو ) نورمحمد تره کی او  ههڅ که دیوی خوا
حفیظ هللاا امین ( داړتیاوو له مخی د هغوي په غوښتنه اودهغوی سره دمرستې په موخه ترسره شوی دی ، خو دبله 

انی مشرانو دغوښتنو په هکله دلته وړاندی شوی اسناد او دلیلونه چی لیکوال دافغ کی جی بی ( لخوا  ) پلوه هغه د
نقل کړیدی، دهغو کړنو سره هیڅ ډول سمون نلری، کوم چی دغه پوځ دافغان خاوری داشغال په موخه ترسره کړه . 

دتلیفونې خبرو جریان پکی لیکل شویدی،  خندی په هغه په اصطالح سند کی چی دنورمحمد تره کی او کاسیګین ترم
دبلوا دځپلو پخاطر نورمحمد تره کې د کاسیګین نه دپوځی مرستو غوښتنه کوی او  ښئی چی دهرات تربلوا وروسته

لیږل د دواړو خواوو په ګټه نه بولې او پایلې ئی  وپوځون دکاسیګین دنړۍ او سیمې دشرایطو په نظر کی نیولو سره 
   : یمخ کی پدی کرښو پای ته رسیږ ۷٤دخطره ډکی بولې . ددی خبرو اترو جریان دکتاب په 
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دغه خبری په کابل کی دلوی پوځی سالکار جنرال ل. ګاریلوف دیاور لخوا ژباړل کیدلې او د ب. باڅانوف  ...)  
مخ کی لیکوال پخپله لیکی چی : )... دهرات بلوا حکومت ته وفادارو  ۸۸لخوا ثبت کیدلی( . که څه هم دکتاب په 

پخپله وځپله (. له دی نه چی تیرشو په لوړه موضوع  ځواکونو پرته لدی چی د شوروی پوځونو مرسته تر السه کړی،
په  ځنکی دحقیقت څرګندولو په هکله منطق ډیر کمزورې ښکاری ځکه اول داچی دي خبرو دکابل او مسکو تر م

تلیفون کی جریان درلود او ترهغه ځایه چی زه معلومات لرم ، تره کی او کاسیګین دواړه په انګریزی ژبه پوره بلد 
ده . دوهم داچی )کی جی بی( پخپله په مسکوکی دثبتولو بشپړ امکانات یښیژباړونکې ته اړتیا نه بر ووه او  ګلخ

نو په کابل کی بیا ددوی د اجنټانو لخوا دثبتولو ضرورت څه وو ؟ لیاخوفسکی له یوی خوا  ردرلوده ، او پدی خاط
یکې چی دشوروی پوځی ټولګې که افغانستان راپور له مخی دحفیظ هللاا امین دخولې ل ټپمخ کی دیوه  ٩۲دکتاب په 

ولیږلی شی نو په جګړو کی به ونډه نه اخلې اویوازی به دیوه ډاډمن ډال په توګه دنده سرته رسوی، خو لږ  اته ر
همدارنګه دحفیظ هللاا امین له قوله لیکی چی دشوروی څرخکو  ټسراپور پر بن ټپمخ کی بیا دیوه بل  ٩٣وروسته په 

( نه به دپاکستان څخه درالیږل کیدونکو یاغیانو او تروریستانو پرخالف په جګړو کی کار واخیستل )هیلیکوپترونو
   : ېشی . دلته زما په اند دوه ټکې دپام وړ دی چی دموضوع رښتینوالۍ تر سوال الندی راول

  . یدغه دوه راپورونه دیو دبل ضد غوښتنې رامنځته کو -الف 
نسل ته معلومه ده چی په هغه وخت کی ال دپاکستان څخه دوسله  هاخپګه دافغانانو په ځانګړې تووټولې نړۍ ا -ب 

داسي ډله ایزه رالیږنه پیل شوی نه وه چی دهغوی سره دی دجګړه ایزو عملیاتو ضرورت  ووالو یاغیانو او تروریستان
نه  راقعتونوسره هیڅ سدومره زیات شی چی له بل هیواد نه ئی پرضد پوځی مرسته وغوښتله شی ، داخبره دوخت دو

سوند ( پرانیزی چی الټ پښاغلۍ لیاخوفسکی همدارنګه د) کی جی بی ( یوه بله ځانګړۍ دوسیه ) بیخی  . یخور
هلته دشوروی اتحاد کمونیستی ګوند د سیاسی بیرو دیوی غونډی جریان ثبت شویدی، چیری چی پ. کیریلنکو، 

زیرانو دشورا رئیس یا صدراعظم (، ی. اندروپوف ) د کی جی اوستینوف )دملې دفاع وزیر(، ن. کاسیګین )دو .ف
بی رئیس ( ، ک. چرنینکو، ل. زمیاتین او دخارجی چارو وزیر ښاغلۍ ا. ګرومیکو حاضر دی او افغانستان ته 

مخونو پوری ( . پدی راپور کی دهر یوه حاضر  ۷٩ - ۷٥دپوځی ټولګیو د احتمالې لیږلو موضوع څیړی ) دکتاب د 
ر ټکی درج شوی چی هریوه په خپل وار دپوځونو دلیږلو سره په ډاګه مخالفت څرګند کړي او دخپل مخالفت غړۍ دنظ

دلیلونه ئی هم په ګوته کړیدی . دیادونې وړ ده چی په سند کی تاریخ ندی ښودل شوی او دخبرو دجریان نه داسی 
 ی.ښکاری چی پخپله برژنیف په جلسه ګډون ندی کړ

 
 .د لومړۍ برخي پای 

 نور بیا
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