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 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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 

                                                      
 2۳/۰2/2۰1۵ 

 هللا زیارملجیب ن
 

 راز پاڅون د کابل د کي کال 1۳۵۸ په 
 
 د کابل په( 2۳ ـ22میاشتي فیبرورۍ د کال م1۹۸۰ د) میاشت دوهمه په یرغل د شوري د باندي افغانستان پر

 په ښې ډېري ئې ورځي دغه ول کي کابل په مهال هغه چي کسان هغه ټول. وسو پاڅون اولسي ستر پرضد حکومت
 یې نظمۍ بې سختي وهلي، یې نارې ضد حکومت د او وو اخیستی سر پر کوونکو احتجاج ښار ټول چي دي یاد

 .کېدل اورېدل فیرونه کي ښار ټول په او وې کړي جوړي
 

 بلکي سوی، رهبري وو نه خوا له استخباراتو دباندنیو یا اپوزیسیون سیاسي کوم د پاڅون اولسي دغه چي کیږي ویل
 یو ځواکونو شوروي د. دئ کړی احتجاج ولي خلکو چي پوهیدل نه هیڅوک. سو راپورته ناببره پاره له ټولو د هغه

 زرو ۴۰۰ نزدې کي پاڅون دغه په چي دي، لیکلي کي خاطراتو خپلو په وو کي کابل په مهال هغه چي جنرال
 .ول سرچپه هرڅه کي پالزمېنه په افغانستان د او وه اخیستې برخه انسانانو

 
 سرگي جنرال پوځ د او سکولوف لیونیدویچ سرگي مارشال میریمسکي، ویکتور جنرال ډگر زه» چي دي لیکلي هغه

 له دفاع د هیواد دغه د او والړو ته وزارت دفاع د افغانستان د او راووتلو څخه ماڼۍ خپلي له اخرومیوف فیودرویچ
 پاڅون د ترپایه. «الره نه جواب سول؟ پېښ څه چي ته، پوښتني هغي زموږ رفیع خو. ولیدل سره رفیع محمد وزیر
 .سو نه معلوم علت

 
 سو؟ روښانه وروسته کاله 2۸ راز پاڅون د کابل د
 
 ئې کتاب نوم په «عسکر افغانستان» د او ده کړې عسکري کاله دوه کي افغانستان په هم ئې خپله په چي روسی یو
 د بویارکین سرگیي. وسو السه له پروایی بې د عسکرو د زموږ پاڅون اولسي کابل د چي لیکي دئ، سوی چاپ هم

 د: »چي لکي ده، سوې ځانگړې ته خاطرو عسکرو شوروي د کي افغانستان په چي کي برخه دوهمه په کتاب خپل
 سپینه په کي کابل په نېټه 22 پر میاشتي فیبرورۍ د کال م1۹۸۰ د چي سو پیل وروسته هغه له پاڅون اولسي کابل
 «.سو ووژل ووک، الکساندر ډگروال ورځ

 
 ووک، چي وایي دی. ده کړې ورته نزدریاکوف، یوري جگړن قوماندان کابل د کیسه وژلو د ووک د چي لیکي دی
 خوا له کس نامعلوم یوه د چي سوی راکښته وو نه ال موټره خپله له سره مارکېټ له ترکاریو د کابل د ورځ سپینه په
 ژر وڅېړي پېښه او سي راکښته چي دې له بې ئې ملگري ناست کي موټر په. سو وویشتل هغه او وسو پرې فیر یو
 ئې ښار ټول چي سول پېښ څه هغه بیا وروسته خو. سو ووژل کي سیټ په موټر د ووک، او ووتل څخه سیمي له

 .ولرزاوه
 

 مرستیال د غونډ د واورېدل، مرگ د ووک، ملگر خپل د افسران غونډ پراشوټي ۳۵۷ د چي کله لیکي، بویارکین
 چي وڅېړي دا سره خلکو له سیمي د څو والړل، ته سیمي پېښي د ځای یو سره زبابورین، ویتالی جگړن قوماندان

 ئې پریکړه سول پېښ څه چي وکړي پوښتنه چي پرځای دې د ورسېدل ته سیمي دوی چي کله خو. وو څوک پړ
 .ورکړي سزا دي کي سیمي دغه په چي ته کسانو هغو ټولو چي وکړه

 
 ورغورځول بمونه السي ئې ته کورونو وړل، ئې منځه له ورتلل مخه په هرڅه چي کي اوږدو په سړک دغه د دوی

 .سول ووژل انسانان گناه بې لسونو په ورځ دغه په السونو په دوی د. کول ئې فیرونه پوښ زره او
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 2تر 2 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

 

 
 ته کوڅو او سړکانو کابل د او ورسېد ته برخو نورو ښار د ژر ډېر خبر هغې د سوه، ختمه وژنه عام دغه چي کله
 .راووتل انسانان قهرېدلي زرونو په
 
 په خلک چي لیدل وئې او وو پیره کي برج یوه په ارگ د ورځ دغه په خپله په چي وایي بویارکین لیکونکو کتاب د

  .وچېده وینه کي رگونو په انسان د ئې ویري له چي ول، قهرېدلي ډول څه
 

 ووژل پکښې اوسېدونکي گناه بې سوونو په کابل د او سو وځپل کي ورځو دوو په پاڅون دغه چي لیکي بویارکین
 .سول پاته پټ همداسي ول عامالن اصلي وژني عام او پاڅون کابل د چي خلک هغه خو. سول

 
 ولي پوري اوسه تر نو وي، سوې رامنځه «وژنه عام» دي سوي لیکل چي کي کتاب دغه په لکه شان دغه که خو
 لیکلي؟ یا ویلي دي نه څه شاهدانو عیني یا افغانانو خپله په اړه دې په
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