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 6تر 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

  
  

 66/16/6112 یارملهللا زنجیب 

 «د امپراتورۍ وروستی جنگ»

ال د سره لښکر د یرغل په اړه د څېړني پرمهشوروي م کال د سپتمبر میاشتي په وروستیو ورځو کي، په افغانستان کي د 611۲د 
غوښتل چي له و مي نو زما له پاره نوي ول. پیښ سوم چي لوستل او لیدل ئېراپورونو  وپه روسي ژبه پر داسي لیکنو او مستند

 خپلو خورو ورو افغانانو سره ئې هم شریک کړم. فکر کوم تر یوځایه به له تاریخ لیکونکو او څېړونکو سره مرسته وکړي.
ه اړه د پریکړي پد د لېږلو  افغانستان ته د شوروي لښکرو د روسیې یو تکړه ژوزنالیست گینریخ اویریانوویچ بوروویک،

شوروي دقیقه یي فلم کي دې نتیجې ته رسیږي چي گویا د هغه وخت  ۲۴ند خپل مستپه په نوم « امپراتورۍ وروستی جنگ»
 اړه په پټو سترگو پریکړه کړې وه.مشرتابه د ځواک د لېږلو په 

د سره لښکر د لېږلو په اړه تر اوسه پوري نظرونه توپیر لري. خو د بوروویک په فلم کي خبره تر ډېره شوروي افغانستان ته د 
 ښانه سوې ده.ځایه رو
د شوروي م کال کي د وخت 1۸۹1تر اوسه پوري هم د هغي پریکړي په اړه د نظر اختالف موجود دئ چي په ، دی وایي

دوسیه کي بې له کومي کاپۍ پرته وه. نوم  لیکل سوې پرېکړه چي په یوه خاصهچارواکو له خوا وسوه. دغه مخفي او په الس 
 کي.« A»وضعیت په »یې ډېر رمزي وو 

د افغانستان د خلق دیموکراتیک  کي م کال په اپریل میاشت1۸۹۹په افغانستان کي تر اوسه پوري داسي انگېرل کیږي چي د 
 د هغه وخت چارواکي وایي چي مسکو په خبر ال نه وو.شوروي وسو، خو د  په مالتړشوروي د  ،وا انقالبگوند له خ

هرنیو چارو وزارت لومړی مرستیال گریگوري مارکوویچ کورنینکو، وایي چي په کابل کي د انقالب د هغه وخت د بشوروي د 
د بهرنیو چارو وزیر اندري اندریویچ گرومیکو او دغه »په اړه د مسکو چارواکي په لومړي وار د رسنیو له خوا خبر سول: 

 «الري خبر سول. له« رویترز»راز پوځي چارواکي په اول وار د انگلستان خبري آژانس 
او تر ډېره ځایه ئې  هغه مهال په دې پوهیدل چي د افغانستان انقالب کېدای سي دوی ته د سر درد وگرځي شوروي چارواکيد 

 .ځان ځني پېچه
ت خوایي چي د هغه و ،پوځ د اصلي تعرضي عملیاتو مشر ډگروال والدیمیر الکسیویچ بگدانوف شورويد کال کي  م1۸۹۹په 

 6۲کال د اپریل میاشتي پر م1۸۹۹د : » ښه په یاد چي دغه انقالب به دوی ته د سر درد سي د لوی درستیز هغه خبري ئې ډېري
نېټه زما د لوی درستیز خبري ښه په یاد دي چي راته ویې ویل، که چیري انقالب ناکامه سو نو چپیان به نه یوازي په افغانستان، 

 «ته به د سر درد پیدا سي. شورويسي. خو که بریالی سي نو  بلکي په نژدې سیمه کي وځپل
ار کر ی وکړ او د هیواد نوي رهبرۍخو په لومړي سرکي مسکو د سردرد هیڅ نه احساساوه. خلګو په کابل کي د انقالب هرکل

 .کرار محبوبیت پیدا کاوه
 آیا تره کي له کي گې بې سره اړیکي لرلې؟

استخباراتي ادارې ي ویل کېدل چي هغه د شوروي له ستان د نوي مشر نور محمد تره کي په اړه داسپه دغه وخت کي د افغان
 په اړه مالحظه لرله.خو د کي گي بې چارواکي وایي چي دوی د هغه  ( سره ټینگي اړیکي لري.)کي گي بې

که نه لتره کي اړیکي وې خو داسي  د مسئول مرستیال مروزوف وایي چي له دوی سره د« کي گي بې»د افغانستان له پاره د 
 «یکي نه لرلې.موږ سره اړړه وي، په هغه برخه کي تره کي که خبره د جاسوسۍ په ا»څرنگه چي باید وای، ده وویل: 

ارګانونو، نه تره کي او نه هم د هغه گوند ته په جدی سترگه کتله. هیچا د دې تمه نه لرله چي  شورويسړی ویالی سي چي د 
 افغانستان کي دي انقالب وسي.په 

ر هغه ی. د امریکا سفغانستان له انقالبه ډېر خبر نه وودا یوازي شوري اتحاد نه، بلکي امریکا هم په ورته حالت کي وو چي د اف
ډېر »ئې چي د افغانستان له نوي مشر سره ته په یوه شفري تلگرام کي لیکي، مه( واشنگټن ۲م کال د می میاشتي 1۸۹۹مهال )
کلن دئ خو تر خپل عمر زوړ ښکاري. بڼه  ۲1تره کي » . په تلگرام کي داسي معلومات ورکړل سوي دي:لرله مالقات« مخفي

ئې یوه پروفیسر ته ورته ده او ډېر ویښتان یې سپین سوي دي. زموږ خبري ډیري په زړه پوري وې. ما ورته وویل چي که د 
 «نه لري موږ به د خطر احساس وکو.ست سره توپیر وله سیا شورويافغانستان کورنی سیاست د 

 مسکو ته د تره کي سفر
ته خو دغه کار بیا لږ ناوخ ي؛چي له تره کي سره شخصي وپیژن کله چي کرملین د امریکا له دغه اقدامه خبریږي، پریکړه کوي

د  ورويشد رئیس نور محمد تره کي،  د افغانستان د خلق دیموکراتیک گوند او انقالبي شوراکیږي، چي په دسمبر میاشت کي 
 مسکو ته سفر کوي.رکزي کمېټې په رسمي بلنه م
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. افغانستان هم یو سوسیالیستي هیواد وگرځيکي تره کي له مسکو څخه د مرستي غوښتنه کوي چي په لنډ وخت په دغه سفر کي 
نه یوازي له کپیتالیستي، بلکي له فیوډالي نظام څخه . خو په دې اړه چي د خوشحالۍ سبب کیږيرهبري  شورويدغه خبره د 

 شکونه موجود ول. ،سړی سوسیالیستي نظام ته خېز وهالی سي
ه د ملگرتیا تره کي ت ،لیونید الیچ بریژنیفونیست گوند د مرکزي کمېټې مشر مد ک شوروي، د په ورتگ سرهمسکو ته د تره کي 

ښه گاونډیتوب لرو، بلکي ژوره، رښتینې او پیاوړې دوستي موږ نه یوازي اوس »ې ویل: او انقالبي پیوستون وعده ورکړه او وی
 «انقالبي پیوستون پوري تړلې ده. مو ده، چي په ملگرتیا او

په افغانستان کي د شوري اتحاد دیلچسپیو ته په کتو سره په دغه وخت کي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کي د امریکا 
ږ په تر ټولو ستر هدف دئ. زمو شورويپه افغانستان کي زموږ د فعالیت کمښت د »او وایي چي  تلگرام لیږي،فري سفیر ته ش

 «ورکو. نسته چي مسکو ته دي دغه شان تارتوک )ډالۍ( فکر کي داسي څه
 

 رهبرۍ سوسیالیستي اصالحات يد نو
یالیستي اصالحاتو پیل وکړ. نوي حکومت له زمیندارانو څخه مځکي ډېر ژر په سوس شورويد افغانستان نوي حکومت هم لکه 

نوي »مسئول مرستیال مروزوف وایي چي د « کي گي بې»وېشلې. د افغانستان له پاره د واخیستې او نورو خلکو ته ئې ور و
 .«همخ ته وواژو د مځکي د نوي خاوند  چي شمتن به ئې ،حکومت له شتمنو څخه مځکي داسي واخیستلېافغان 

کر کاوه اسي فتره کي، دان د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو په خاصه بیا په کابل کي د خلکو احساساتو ته په کتو سره د افغانست
ه د هند کي ب ایران، پاکستان او حتی، بلکي په سیمه کي هرڅه کوالی سي. هغه فکر کاوه چي په چي نه یوازي په خپل هیواد

 نه وو. افغانستان کي حالت هغه شان انقالبونو سرمشق وي. خو په
 ه، د تره کي د پوځي مالتړ غوښتنهله مسکو

م کال په مارچ میاشت کي د افغانستان په یوه ستر ښار هرات کي د انقالب پرضد بغاوت پیل سو او تره کي، په لومړي 1۸۹۸د 
 زي السکيد حکومتي استا شورويوښته هغه د وار له مسکو څخه د انقالب ساتلو له پاره د پوځي مالتړ غوښتنه وکړه. دغه غ

د په نوم مستن« ی جنگامپراتورۍ وروست»د  وکړه.نېټه په تلیفوني خبرو کي  1۹نیکوالیویچ کاسیگن، سره د مارچ میاشتي پر 
 :خبرو یادونه دغه شان سوې دهتلیفوني  فلم کي د دغو

 په ښار کي جنگ روان دئ.: وضعیت ډېر خراب دئ او نور هم خرابیږي. وایي تره کي
 

 سته چي ستاسو مالتړ وکړي؟ور څوک ترڅنگ نپه جواب کي ورته وایي: د کارگرانو او ساتونکو  کاسیگین
 

: د ښار د اوسېدونکو له خوا مو فعال مالتړ نه کیږي، هغوی په ټولیزه توگه د شعیه گانو د تبلیغاتو تر اغېزې الندي دي، تره کي
 سته راسره وکړئ.زه هیله کوم چي تاسي مر

 

 موږ باید په دې اړه مشوره وکړو. :کاسیگین
 

 او هم افغانستان (شوروي اتحادستاسو ) همبیا به نو  مشورې کوی هرات مو له السه وځي،: تر هغه وخته چي تاسو سال تره کي
څوک افغاني نښانونه ووهي، هی ونو بانديله پاره ستونزي ډیري سي. زه وړاندیز کوم چي تاسي پر خپلو الوتکو او زغروالو ټانک

 .ي چي د کوشک او کابل له الري راسيکوالی س به په پوه نه سي. ستاسي لښکر
 

کړم. نو دا خبره موږ تاسو پټوالی نه سو، دوه ساعته وروسته به ټوله نړۍ خبره وي : زه نه غواړم چي تاسي خوابدی کاسیگین
تاسي راته وویاست، که موږ په  !کيه پوځي مداخله کړې ده. ملگرې ترپه افغانستان کي چي شوروي  او ږغ به یې پورته سي

 ؟چلويو دا کوالی سئ چي ټانکهلته داسي کسان پی هم پکښې وي نو تاسي وسلې در ورسوو چي ټانکونهالوتکو کي تاسو ته کابل ته 
 

ي ده افغانستان کي سته، یوازي : موږ ته تاجیکان، ترکمنان او ازبکان راولېږئ چي ټانک چلوالی سي. دغسي خلک پتره کي
 ا زموږ په فکر ډېر اسانه کار دئ.م واغوندي رادي سي، هیڅوک نه پوهیږي. دافغاني کالي او افغاني یونیفور

 خلق دیموکراتیک گوند کي اختالفاتپه 
نځور ا په اړه بېل بېل هر ارگان په افغانستان کي د فعالیت پرمهال مسکو ته د کابل د وضعیت شورويپه لومړي سر کي د 

دله بداسي یوې سوسیالیستي ټولني وکوالی سي چي په چي آیا یوه بزګره اسالمي ټولنه به  ،فکر نه کاوهورکاوه. مسکو پر دې 
 ي مذهب ته پکښې ډېر پام نه کیږي؟سي چ

ق ر هم کړکېچن سو او په خلپه افغانستان کي د نوي زېږېدلي انقالب ال کال نه وو تېر سوی چي په دغه هیواد کي وضعیت نو
 د کي دننه پټ اختالفات پیدا سول.دیموکراتیک ګون

چي زاړه م کال په دوبي کي خبر ور ورسېد، 1۸۹۸د مسکو تازه له تره کي سره د همکارۍ او انقالب ساتلو تارونه غځول چي 
 تره کيي د بهرنیو چارو وزیر هم وو. تره کي ته ځوان سیال )صدراعظم حفیظ هللا امین( پیدا سوی دئ. امین په دغه وخت ک

 ئې ډېر اعتبار هم الره.امین خپل راسته الس باله او په ګوند کي 
د دې خبر په اورېدلو سره مسکو ډېر ژر د افغانستان یوه حالت ته پام سو چي هغه له واشنګټن سره د امین احتمالي اړیکي وې. 

 زده کړي کړي وې.ک د کلمبیا په پوهنتون کي ویارلکه تره کي په مسکو کي نه، بلکي د نی ،امین
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 مسکو ته داسي راپورونه ورکړل سوي ول چي امین له امریکایانو سره اړیکي لري او داسي نور... خو داسي شواهید چي وښیي
 باور ونه سي. پوره لري موجود نه ول. مسکو تره کي ته وویل چي پر امین باید امین له واشنگټن سره مخامخ اړیکی

م 1۸۹۸پخواني چارواکي وایي چي د امین او تره کي تر منځ اختالف د دوی د مشاورینو بې اغېزې نه وو. په  شورويو د خ
د سیاسي چارو مشاور زاپالتین، وایي چي د تره کي او امین تر منځ د اختالف سبب د  ل کي په افغانستان کي د افغان لښکرکا

تر نور ښه د افغانستان وضعیت درک کړی دئ، او هره پریکړه فکر کاوه چي دوی  هغوی»دوی استخباراتي مشاورین ول: 
 «چي کوي پر ځای ده.

دي هدف د اپوزیسیون پر وړان شورويد »چي یر واشنگټن ته احوال ورکوي م کال په دوبي کي په کابل کي د امریکا سف1۸۹۸د 
یاسي پریکړه بیا په رهبرۍ کي بدلون ته اړتیا لري، چي دا د امین د نه، بلکي سیاسي مالتړ دئ. خو س افغان چاروکو نظاميد 

 «وژني معنا لري.
 

امین دي له صحنې څخه  استازی ماروزف وایي چي داسي فکرونه ول چي« کي گي بې»کال کي په افغانستان کي د  1۸۹۸په 
شان ل یوانوف له خوا وویل سول چي دغه حتی ما ]ماروزف[ هم دغه شان نظر الره. خو هغه مهال ماته د جنرا» وایستل سي:

 «ښتنه اوس مطرح نه ده.یوه پو
د مسکو چارواکو د افغانستان راتلونکې په پام کي نه نیوله او تالښ بوروویک په خپل مستند فلم کي دې نتیجې ته رسیږي چي 

ې ن یبره نه منله. هغه ویل چي امییې کاوه، څو تره کي په دې پوه کړي چي امین یې دښمن دئ. خو تره کي له مسکو سره دا خ
 ورور او د اوالد په شان دئ.

 

 تره کي خپل دام د مرگ سبب سود 
دغو فشارونو دوام الره او باالخره تره کي داسي څه وکړل چي هیچا ئې تمه هم نه لرله. هغه بې له دې چي خپلو شوروي 

ت یاري ورسره ونه کړه، نه یوازي دا چي امین ژوندی پاته جوړ کړ. خو بخئې همکارانو ته خبر ورکړي، د امین د وژني پالن 
سو، بلکي هغه ډېر ژر د افغانستان د خلق دیموکراتیک گوند پلینوم راوباله او د تره کي د پالن په اړه ئې معلومات ورکړل. 

 ظر بند سي. امین د هیواد مشر سو.نم پریکړه وکړه چي تره کي، له واکه لیري او په کور کي پلینو
وویل سول چي ناروغه دی او باید یو څو ورځي استراحت وکړي. امین په کابل  کي د امین په امر ونیول سو، ورتهکله چي تره 

 سفارت ته ډاډ ورکاوه چي له ملگري تره کي سره هرڅه سم دي.  شورويکي د 
ه یوه فیر سره پسله  شورويه کابل کي د استازی ماروزف، وایي چي امین پ «کي گي بې»هغه وخت کي په افغانستان کي د په 

خو سفیر له دغه شان مالقات څخه ډډه : »قیقه کي کوالی سيچي که غواړي له ترکي سره وویني په هره د ویلي ولمالقات کي 
ه وندی پاتوای، امکان ئې الره چي تره کي ژ سفیر د تره کي، لیدني ته ورغلی شورويماروزف وایي چي که چیري د « وکړه.

 د امین په امر د تره کي پر خوله ډېر ژر بالښت ور کښېښول سو او ووژل سو.خو  .سوی وای
ت جودیئې پوښتل چي دا څرنگه امکان لري چي د دوی په موه په ښور کي راغلی او له ځانه مسکو د تره کي تر وژني وروست
 کي یو جمهور رئیس ووژل سي.

د مرکزي کمېټې د نړیوالو اړیکو مرستیال زامیاتین، وایي چي د تره کي، تر  شورويم کال کي په افغانستان کي د 1۸۹۸په 
په موجودیت کي تره کي، څرنگه ووژل سو؟ دا څرنگه امکان  شورويوژني وروسته اول بریژنیف په دې نه پوهېدی چي د 

 «زموږ استازو هلته څه څارل؟»سي: خفه ووژل لري چي د هیواد جمهور رئیس دي په 
تحاد د سفیر م کال انقالب وسو دوی په خبر نه ول، په کابل کي د شوري ا1۸۹۹استازو هلته څه څارل؟ د  شورويرښتیا هم د 
ر ور ډېلکه د مسکو چارواکو چي د افغانستان تر موضوع ن ایسېدل دوی په خبر نه سول؟ داسي تره کي ووژل سوپه مخکي 
 وای. نه لرل چي هغه ته ئې باید پام کړیمهم کارو

ه اړه لېږلو پافغانستان ته د لښکر  کال په وروستیو میاشتو کي په مسکو کيم  1۸۹۸د روسی ژورنالیست بوروویک وایي، چي 
و مرکزي کمېټې ته یو بهرنیو چارو وزیر گرومیک د شورويد ډېر تاوده بحثونه روان ول، خو ډېر مخفي. په دغه وخت کي 

د تره کي تر وژني وروسته د یوه ډېر خراب وضعیت انځور وړاندي سوی وو. په دغه لیک کښي چي پکښې مخفي لیک ولېږه، 
مین د ا څخه [شوروي اتحاد]ئ... زموږ ن کي حالت د واشنگټن په گټه دچي په افغانستاامریکا اوس داسي انگېري »راغلي ول: 

لرو. که چیري امین زموږ په  نه باور چي ،د داسي احساس ورنه کړل سيامین ته بایه مخي ښیي. دوپر شا شا کېدل د هغه 
چي امین  هد دغه افضافي ترتیباتو معني نو دا د« له خوا اضافي ترتیبات ونیول سي. هغه وخت باید زموږ پرضد هڅي پیل کړې
 سي.وایستل باید له صحنې څخه 

 غوښتنه له مسکوه، د امین د پوځي مالتړ
چي افغانستان  کړهوڅخه غوښته له مسکوه د نورو الرو چارو په اړه فکر وکړي، امین  شوروي چارواکيچي د  تر هغه دمخه خو

ي ددئ، یا د امریکا هغه دام ایږپه دې ډاډه کړي چي د دوی پلوی  امین یا غوښتل چي کریملننو ته لښکر ورولېږي. په دې سره 
 .راگیر کړي کښېپ شورويچي غواړي 

« امپراتورۍ وروستی جنگ»د  د اصلي عملیاتو مشر ډگرجنرال والینتین ایوانویچ واریننیکوف، شورويم کال کي د 1۸۹۸په 
م کال کي د افغانستان وضعیت ته وگوري نو دا له امکانه لیري نه وه 1۸۹۸چي که سړی په مستند فلم په یوه برخه کي وایي 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

په مسکو کي داسي انگېرل کېده چي که امین خپلي خاوري : »نه وای راغوښتيامریکایي ځواکونه لي خاوري ته ي امین دي خپچ
خپل څار ځایونه جوړ کړي، نو ټول هغه کارونه او پوځي تمرینات غواړي او د دغه هیواد په شمال کي ته امریکایي ځواک راو

 .«چي زموږ په خاوره کي کېدل به وڅاري
 د سره لښکر د لېږلو پریکړهافغانستان ته 

ه کمېسیون جوړ کړي او م کال په دوبي کي یو درې کسیز1۸۹۸د په مسکو کي چارواکي باالخره دې پریکړي ته رسیږي چي 
 کي»، د گرومیکواندري اندریویچ رنیو چارو وزیر د به شورويدغه درې کسان د هیواد غوښتني چمتو او وڅېړي. « A» د

 اوستینوف، ول. دیمیتري فیودرویچ اندروپوف او د دفاع وزیروري والدیمیرویچ یاستازی « بې گي
د بهرنیو چارو  شورويم کال کي د 1۸۹۸په د نظر اختالف سته، خو ان ته د سره لښکر د لېږلو په اړه تر اوسه پوري افغانست

ړو غ بې گي کي د»پوف وکړه: واندر ومړییچ، ویلي دي چي د دغي پریکړي پلوي لمرستیال گیورگي مارکوو وزارت لومړی
 «انو خواته کشوي.هیواد د امریکایله کابله مسکو ته داسي راپورونه ورکول چي گویا امین د امریکا جاسوس دی او هغه خپل 

او ف وو، پوواندر دغو کارونو ته وگوري داسي ښکاري چي د دغي پریکړه لومړی پلوی به« کي گي بې»نو که سړی د 
رومیکو گ ره به نو دواړو په خپل نظر سر پرتائید کړې وي چي په دې ساوستینوف دغه پریکړه  بیا د دفاع وزیر وروسته به

 باندي فشار ډېر کړی وي.
پر یوه ډېر ساده کاغذ هیواد د وضعیت په اړه پریکړه « A»د په نوم مستند فلم کي ښکاري چي « امپراتورۍ وروستی جنگ»د 

څخه ناخبره وي نو په هیڅ به  چي له دغي مسئلې د یوه داسي سړي الس ته ورسي ه. که دغه کاغذباندي په الس لیکل سوې د
 ئې سر خالص نه سي.

د اندروپوف، اوستینوف او گرامیکو له خوا وړاندي سوې طرحه تائید ده او دوی ته دي »باندي لیکل سوي دي:  پر دغه کاغذ
کر ښدغه پریکړه وه چي افغانستان ته د سره ل« پذیره وي. او نور همدا سي...عالیتنو پرمهال انعطاف اجازه ورکړل سي چي د ف

 د لېږلو ماشین ئې چاالنه کړ.
چي خپل ځواکونه ئې ویټنام ته ولېږل. امریکایانو  امریکا هغه غلطۍ پل پر پل تکرار کړېد هم  شورويپه دې پریکړي سره 

ه به هرڅه سم وي په ورتگ او ځای پر ځای کېدو سرد لښکر رونو ته د دوی سترو ښا داسي فکر کاوه چي د جنوبي ویټنامهم 
 .ځان په بشپړ خوندیتوب کي احساس کړي مشرتابه به خپل او د جنوبي ویټنام

له هغي دقیقې څخه چي لښکر ئې په افغانستان کي ځای پر ، ډاډه وو چي بریژنیفد سیاسي بیرو مشر لیوندي ایلیچ  شورويد 
 نقالب به خوندي سي.رڅه آرام او ا، په دغه هیواد کي به هسي ځای

ار د بهم نه غوښتل چي د جنگ دروند  لښکر شورويخو راگیر سول. د  ،تل چي په جگړه کي ښکېل سيامریکایانو هم نه غوښ
 وه. د جنگ طرحه نادرستهشوروي . که سړی لنډ ووایي د امریکا او خو ولوېد ،دوی پر اوږو ولوېږي

. خو خبره په دې کي وه چي د دفاع د دفاع وزیر ته ډېر ساده ایسېدل د دهغه وختشوروي افغانستان ته د سره لښکر لېږل د 
والدیمیر . د هغه وخت د سره لښکر د اصلي تعرضي عملیاتو مشر ډگروال وزیر اوستینوف نه پوهېدی چي څه باید وسي

سپارلې ده، هغه پخپله نه پوهیدی چي  غه چا چي لوی درستیز ته دندههچي  ،حساس کېدیالکسیویچ بگدانوف، وایي چي داسي ا
ځکه نو پوښتنه کول مارشال وو. پوښتنه کول د هغه له پاره د ځان کمزوري وه. هغه خو پوځي وو هغه »کار دي:  نور څه په

 «د هغه له پاره شرم وو.
 

 يبره اوستینوف د دفاع وزارت تر مخه د پوځي تجهیزاتو د صنعت په برخه کد هغه وخت د لوړپوړو چارواکو په خشوروي د 
 کار کاوه او فکر ئې تخنیکي وو.

فانوویچ زامیاتین، وایي چي د اوستینوف د د مرکزي کمېټې د بهرنیو معلوماتو مشر لیونید میترو شورويم کال کي د 1۸۹۸په 
کله چي په اروپا کي د توغندیو د ځای پرځای کولو په اړه یو وخت »کېدلې:  پریکړي څرنگه کي دفاع وزارت پرمهال په مسکو

 .“دېرش توغندي نصب کړو -روپا کي شلهم په کار دي چي په انور „دفاع وزیر، بریژنیف ته وویل پوښتنه رامنځ ته سوه. د 
و مزاحمت نه کوي، چي سړی ئې بریژنیف وپوښتل د څه له پاره؟ اوستینوف، ورته وویل نو څه دي لږ وي که ډیر دا خخو 

وروسته بریژنیف هم ورته اندي وکړي. نصبوالی سي راځئ چي نصب ئې کړو. بریژنیف ورته وویل خو سړی باید فکر ب
 «ځه کوه ئې!وایي، 

 سوې ده. دوی د درو میاشتو له پارهپریکړه هم دغه شان چي افغانستان ته د ځواکونو د لېږلو په اړه  له دې څخه معلومیږي
 عسکر ولېږل خو لس کاله وجنگېدل.

نېټه ناوخته ماسخوتن د کابل په هوایي  6۲سمبر میاشتي پرم کال د د1۸۹۸افغانستان ته د سره لښکر د لېږلو پریکړي له مخي د 
روالو غد سره لښکر د زشوروي ډکر کي پوځي الوتکو په کښېناستلو پیل وکړ. له دې سره سم د شمال له خوا افغانستان ته د 

 ټانکونو ننوتل هم پیل سول.
 

 د کي گي بې له خوا د امین وژنه
 ول.سعملیات ترسره مسمومولو د نو امین او له هغه سره د ټولو کساحفیظ هللا ساعته دمخه په تاج بېگ ماڼۍ کي ددې څو خو تر
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

لم په مستند ف« راتورۍ ورستی جنگامپ»ي روغتون د جراحانو مشر الکسیوف، د م کال کي په افغانستان کي د پوځ1۸۹۸په 
و ا ونه اورېدل کېدلسهار وختي د کابل پر فضا باندي د الوتکو نا آشنا ږغنېټه  6۹د دغه کال د ډسمبر میاشتي پر چي کي وایي 

 .احساس کېدی داسي بل شان ته
 ویاو د ساري ناروغیو الکسیوف ح جراسفارت، شوروي په دغه ورځ په کابل کي د د جراح الکسیوف احساس بې ځایه نه وو. 

 .ه ئې سمدالسه د امین ماڼۍ ته ولېږلاو له هغه ځایغوښتل و بل ډاکټر ور
وت دی چي کله چي د امین ماڼۍ ته ورننوتلو څو انسانان په جال جال ډول پراته دي، یو پر کوچ داسي پر»وایي:  الکسیوف

. ټوله په غیري عادي حالت ئې پر کوچ وه او یوه ئې پرمځکهیوه پښه ، دوهم پر مځکه پروت وو او السونه ئې الندي راځړیږي
 سوي دي.سو چي دلته ټول مسموم  هکي پراته ول، موږ پو

ې ئې یواو هغه  پروت ووبې سده امین  په زینو کي پورته کېدل په الره کيوایي کله چي له لومړي پوړه دوهم ته  دغه ډاکټر
پر سد راولي. دوی  لېږلي چي دوی دي امیند دې له پاره نه ول وران ئې خو دغه ډاکټرئې راوست.  هوښ راو پ خوني ته بوت

 .نه ول سويه پوپه اشاره 
و تلیفون ون ته الس کړ خکله چي امین سترگي خالصي کړې او موږ ته ئې وکتل سمدالسه ئې تلیف: »جراح ډاکټر الکسیوف وایي

 «قطع وو.
ه نکېدای سوای چي پر ماڼۍ باندي یرغل  ،که دغو ډاکټرانو امین پر هوښ راوستی نه وایاند، د پوځي کارپوهانو په شوروي د 

 سوې وای. هنومي یرغل مخه به نیول «333»یا په اصطالح د . وای سوی
ور نو په ماڼۍ کي دننه عملیات ماڼۍ ساتونکي له مخه لیري کړي، ن)تاج بیگ( نومي یرغل موخه دا وه چي د امین « 333»د 
 کول.« کي گي بې»

پوهېدل چي څه وکړي. په دغه پیښه کي ژوندی پاته سوی نه دغه روسي ډاکټران چي د تاج بیگ ماڼۍ ته لېږل سوي ول په دې 
 روسی ډاکټر الکسیوف وایي چي فکر ئې کاوه د امین د ژغورلو له پاره ورغلي دي:

 

دېواله شاته پټ وو تر ماتي کړکۍ مي روسي ښکنځل د امین په ماڼۍ کي د هغه وخت چي موږ ]زه او زما بل ملگری[ »
 «ن د ژغورلو له پاره راغلي دي...دي او له دښمن څخه د امی . زه پو سوم چي دا زموږ خلکواورېدل

هر څوک په مخه ورتلل وژل ئې. په دې ترڅ کي بله دنده ترسره کوله. هغوی ته چي په تاج بیگ ماڼۍ کي خو ځانگړي ځواک 
 .وغیو روسی ډاکټر او امین هم ووژلدوی د ساري نار

خي یو سربداله حالت وو. موږ د امین ژوند وژغوره، خو بیرته ئې بې»الکسیوف وایي: دغه ژوندی پاته سوی روسی ډاکټر 
لید چي هغه ئې څرنگه وویشت، خو سهار د کابل راډیو له خوا په روسي ژبه یوه اوږده بیانیه خپره سوه چي ویل وواژه. ما ونه 

ازات ، د اشد مجد افغانستان د خلکو دښمن حفیظ هللا امین ووژل سو. په دغه بیانیه کي وویل سول چي ستري محکمې د امین ئې
 «حکم صادر کړ.

ستان چي نور نو په افغان له خوا داسي پوښتنه راپورته سوه سره د بریژنیف وروسته او د ببرک کارمل په راتگ امین تر وژلود 
نیو رد دفاع وزیر اوستینوف، د بهشوروي واکونه باید بیرته را وایستل سي. خو په دغه وخت کي د او ځکي وضعیت ارام دی 

 استازی اندریپوف بریژنیف ته ولیکل چي ځواکونه باید نه راوباسي.« کي گي بې»چارو وزیر گرومیکوف او د 
 په افغانستان کي د سره لښکر پر پاته کېدو ټینگار

موږ به ټولي نړۍ ته لېونیان معرفي سو او ټول خلک به داسي فکر کوي چي زموږ سره »نیف ته لیکي چي دغه کسان بریژ
چي  ،وو ورکولو کسانو سره داسي فکر نظرله  بریژنیف ته« رسته کوالی نه سو.معماله ډېره ستونزمنه ده او له دوستانو سره م

 .ه وي ځواکونه به نه راباسيرېدلي نحکومت پر خپلو پښو دافغان تر هغه وخته پوري چي 
 

بیا هم په ویټنام کي د امریکایانو هغې ته ورته ول. امریکایانو هم له ویټنامه ځکه ځواکونه  ،دغه کړه وړهد شوروي چارواکو 
 ویره لرله.ئې د خپل پرستیژ د کمښت په اړه نه را ایستل چي په نړۍ کي 

 

پر  ریکارهبرۍ په ویټنام کي د امشوروي په اړه پریکړي پرمهال د  )افغانستان( هیواد« A»څخه څرنګدیږي چي د له دې 
 غلطۍ چي په ویټنام کي ئې وکړې نه تکراروالی. به د امریکایانو هغهکه ئې کړی وای نو دوی کړی. نه دی فکر  ښکېلتیا

سکرو او افسرانو د سر په بیه تمام زرو امریکایي ع ۴۲چي تر لسو کالو ئې زیات دوام وکړ د  ،جنگ یانوپه ویټنام کي د امریکا
 سو. داچي څو سوه زره ویټنامیان ووژل سول تر اوسه پوري ئې څوک اټکل هم کوالی نه سي.

 

زرو عسکرو د سر  1۴د یرغل هم په افغانستان کي تقریباً لس کاله دوام وکړ او د روسیې د رسمي شمېرو له مخي شوروي د 
 روښانه نه ده.ه افغانان ووژل سول تر اوسه پوري ال سوه زراو دا چي څو  ؛په بیه تمام سو

 

په ویټنام کي د امریکا د جنگ په اړه فکر کړی وو، خو له یوه اړخه. هغه دا چي ولي امریکایان له خپل شوروي کیدای سي 
 ؟حد کي د دې کار اجازه ونه لريرپه خپل سشوروي سرحده په زرونو کیلومتره لیري د خپلو دلچسپیو د دفاع اجازه لري او 
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 6تر 6 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

 

ورلېږلو غوښتنه کړې وه چي په اصطالح په جنوبي ویټنام کي د لښکر د ور  ویټنام جمهور رئیس هم له واشنگټن څخهجنوبي د 
، خو کله چي دغه جمهور رئیس نور د واشنگټن خوښ نه وو کړي. امریکایانو هلته خپل ځواک ولېږید دیموکراسۍ ساتنه و

 ؟ته نهشوروي ه اجازه وي او صحنې وایست. نو ولي دغسي کار امریکایانو تهغه ئې له 
 

پیړۍ په پیلېدو سره ال هغه خلک چي ځانونه سیاستمداران بولي په دې نه پوهیږي چي په نړۍ کي ستونزي  61هم د  آیا رشتیا
 فکر نه کوم! الی؟لتنه سي د انسانانو په وژلو سره له منځه 
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