
 
 

 

 3تر 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 سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 1۵/۰۲/۲۰1۹              واحد فقیري

 

 ګروموف: جنرال
 وساتي کوښښ کاوه چي د شوروي عسکر په افغانستان کي امریکا

 

وروستی کس وو  کي 1۹۸۹بوریس ګروموف په افغانستان کي د شوروي د قواوو ستر قومندان وو، او په  جنرال
د جنرال  سپونیک دئ. تلین 3۰له افغانستانه د شوروي اتحاد د قواوو د وتلو ورځ  نندوستۍ له پله واوښت.  د  چي

  ګروموف سره یوه جالبه مرکه کړې ده چي دلته ئې ستاسو سره قریب ګرده مهم ټکي شریکوم.
 

  په افغانستان کي پنځه کاله تېر کړل، پدې کلونو کي ستاسي بدي خاطرې څه وې؟ تاسو :سوال
جنوري کي والړم،  په 1۹۸۰افغانستان ته د  زهکي لومړي کلونه ډېر راته سخت او ګران ول. افغانستان  په :جواب

زه ځوان افسر وم، او ما فکر کاوه چي د جنګي عملیاتو  هلهاو د مارچ په میاشت کي جنګ او لګه درګه شروع سوه. 
هم جنګ د مارچ له میاشتي څخه مخکي څه  کههله ډګروال وم، او په کابل کي وم.  زهلپاره په کافي اندازه چمتو وم. 

مارچ په میاشت کي، ما په جنګونو کي ګډون وکړ.  دشروع سوی وو، خو موږ د اشتراک او مقابلې اجازه نه لرله. 
هغه وخت راهیسي ما څو  لههمدې کال لومړۍ ورځي ډېري سختي وې، او تر اوسه زما په ذهن کي راڅرخي.  د

هغه دا چي هیڅکله یو جنګ ته د حاالتو او شرایطو تر پوهېدو  اورسېدلی یم: دې نتیجې ته  او فیصلې کړي دي،
  مخکي مه ور داخلېږئ.

 

 افغانستان کي څه شي تاسي حیران او شاک کړاست؟ په :سوال
غونډه  موږزه په بګرام کي وم.  هلهفبروري که پېښه سوه.  په 1۹۸۰حادثې چي زه شاک کړم د  لومړۍ :جواب
راورسېد چي د کابل او بګرام پر الري پر شوروي عسکرو باندي حمله سوې ده، او یو روسي  ته خبر موږلرله. 

نه یوازي همدا ډګروال او موټروان ئې وژل ول، بلکي د هغوی خېټه ئې په  دوښمنډګروال پکښې وژل سوی دئ. 
د سره ئې بې ئې ترې راایستلي وې، او د جس سترګيئې ترې پرې کړي ول.  غوږونهچړو ور څیري کړې وه. 

عقیده مو  او واقعې زه هک پک کړم، ځکه موږ په یوه سوله ایز محیط کي راستر سوي وو، دېحرمتي کړې وه. 
افغانستان کي زموږ په نهو کالو کي  پهدرلوده چي دا راز کارونه ناممکن دي، خو واقعیت دا وو چي دا ممکن وو. 

  موږ داسي واقعات په تکرار ولیدل.
 

 عادي افغانانو په اړه څه فکر کوئ؟ د تاسي :سوال
 افغانانافغانان چي د مجاهدینو له احزابو سره وصل نه ول، هغوی رشتین، صمیمي او ښه خلګ ول.  هغه :جواب

د شورویانو په شمول د  هغوینهایت غریب ول، مګر هغوی هوښیار خلګ ول، او انساني عواطفو ئې غښتلي ول. 
د هغوی سره مرسته کوله، د هغوی لپاره موږ شیان جوړول، او هغوی زموږ  ږمونورو خلګو سره ښه سلوک کاوه. 
 د دې کارونو څخه قدرداني کوله.

 

 تاسو افغاني خواړه خوړل؟ ایا تاسو دري او یا پښتو کلمات زده کړي دي؟ ایا :سوال
زما یو څو دري او پښتو  هو،خوندوره ده، په تېره بیا چي توده وي.  ډېرهد تناره ډوډۍ مي خوړلې ده.  هو، :جواب

 کلمې په یاد دي، خو ښه به دا وي چي دلته ئې تکرار نه کړم.
 

په اول سر کي، د شوروي د کامیابۍ چانس څرنګه ارزوئ؟ څرنګه مو نظر بدل سو؟ کله تاسي پدې  تاسي :سوال
 قانع سواست چي د افغان جنګ نظامي حل نه لري؟

لومړي ځل ما افغانستان ته د ورتګ د فیصلې د  پهي خدمت کړی دئ. عسکرپه افغانستان کي درې ځله  ما :جواب
یو نیم کال راوروسته، کله چي ما افغانستان ښه وپېژندی، زه دې نتیجې  خوسموالي په اړه قضاوت نه سوای کوالی. 

ي. ساتامریکا او ناټو کوښښ کاوه چي شوروي په افغانستان کي و هلهته ورسېدم چي زموږ مفکوره غیر عملي وه. 
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نظر دا دئ چي زموږ مشرانو افغانستان ته  زمازموږ سره په غونډو کي هیڅکله ئې دا خبره نه راڅخه پټوله.  هغوی
ما ته دا خبره کامال روښانه ده چي هغوی  اوسد تګ په برخه کي ټول شیان او خواوي مد نظر نه وې نیولي. 

او د دفاع وزارت دې  فوج ۴۰لومړیو دوو کلونو کي  په زموږافغانستان ته د تګ په مورد کي بې فکري کړې وه. 
اصلي ماموریت باید دا وای چي افغانستان ته مو  زموږنتیجې ته ورسېد چي باید له افغانستانه خپل عسکر راوباسو. 

الت دا ح مګرته زموږ د قواوو ورتګ د امریکایانو په جواب کي وو.  افغانستانله بهره د بې ثباتۍ مخه نیولې وای. 
دې پر ځای چي یو لک او څلوېښت زره شوروي عسکر هلته واستوو،  د بل ډول هم مهارېدالی سوای، او هغه دا چي

نه  افغانستان  موږموږ کوالی سوای چي فقط دیرش زره عسکر هلته وساتو، او هلته ثبات په همدې عسکرو وساتو. 
  ول هم کوالی سوای.کار په سیاسي او نظامي لحاظ بل ډ دا  سوای ترک والی، خو موږ

 

 افغانستانه د راوتلو تصمیم څرنګه ونیول سو؟ له :سوال
مشرتابه له افغانستان د شوروي عسکرو پر راایستلو باندي ټینګار پیل کړ.  فوج ۴۰شروع کي، د  په 1۹۸3 د :جواب
دیت عمل وکړ، ځکه له افغانستانه د راوتلو په برخه کي په ج کي 1۹۸۵په  موږخپل اسناد مسکو ته واستول.  موږ

افغانستان  فیصله داپه ژنیوا کي د راوتلو فیصله وسوه.  باالخرهموږ پوهېدلو چي د افغانستان جنګ نظامي حل نه لري. 
موافقې کي راغلي ول چي د شوروي عسکر به له  پدېاو شوروي ضمانت وکړ.  امریکااو پاکستان السلیک کړه. 

ووایم  باید البته،فبروري کي به ټول عسکر راوزي.  په 1۹۸۹کوي، او د خپل خروج شروع  کي 1۹۸۸افغانستانه په 
ایاالتو زیات کوښښ کاوه چي د شوروي عسکر  متحدهمشرتابه د عسکرو د راوتلو چاري سمبالوې.  پوځ ۴۰چي د 

  په افغانستان کي د زیات وخت لپاره وساتي.
 

 وخوړله، پدې برخه تاسو نظر څه دئ؟ ماته کېږي چي شوروي په افغانستان کي ویل :سوال
خلګو چي افغانستان نه دئ لیدلی، او د افغانستان په حاالتو باندي نه پوهېږي، هغوی وایي چي د شوروي  هغو :جواب

 دد ماتي او شکست خبري ځای نه لري.  دلتهموږ خپل ټول وظایف سر ته ورسول.  خوهلته مات سو.  فوج ۴۰
امریکا د استخباراتو پخواني مشر  دمخفي عمل کاوه.  امریکاامریکایان ښکېل وو.  افغانستان په جنګ کي موږ او

یل ته هیڅکله دا نه ول و موږپاکستان او افغان ډلي د نیابتي جنګ لپاره وکارولې.  امریکاپدې اړه کتاب لیکی دئ. 
  غوی نکلچیان دي.خلګ چي د ماتي خبري کوي، ه هغهسوي چي په افغانستان باید نظامي بری ترالسه کړو. 

 

 دا کار وسو؟ څرنګهته د شوروي د عسکرو د اخراج په اړه څه نور معلومات هم راکړه.  موږ :سوال
خپل ټول کوښښ وکړ چي موږ له افغانستانه را و نه وځو، او که چیري دا کار وکړو باید زیات  امریکایانو :جواب

 موږاو شمال.  غربو د خروج لپاره دوې الري وټاکلې: د خپلو عسکر موږپه هر څه خبر وو.  موږخسارات ووینو. 
  د افغان مجاهدینو له اوو مشرانو سره خپل تماسونه وساتل.

 

څرنګه موافقه وه؟ ستا او مسعود  داکېږي چي تاسو د احمد شاه مسعود سره یوې موافقې ته ورسېدالست.  ویل :سوال
  روابط څرنګه ول؟ ایا تاسو او هغه مالقات سره وکړ؟

شاه مسعود په حاالتو ښه  احمدتکړه او د قدر سړی وو.  خو څه هم هغه زموږ یو مهم مخالف کس وو، که :جواب
پر خپله وعده باندي سل په سلو کي  هغهیو مسول کس وو.  هغهپنجشیرانو باندي بېخي زیات ګران وو.  پرخبر وو. 
 موږ دې تر مخه چي موږ مالقات سره وکړو، د البته،مالقات وکړ.  کي 1۹۸۸د هغه سره یو ځل په  موږوالړ وو. 

مشکالتو مو فیصله کړل، او هیڅ شی مو چانس  ټولپر ټولو شیانو موافقه وکړه،  موږیو بل ته خطونه سره واستول. 
د مکالمې داسي سري الري مو لرلې چي پرته له مسعوده بل چا نه سوای  اوشفرونه سره لرل.  موږته پرې نه ښود. 

  والی.کشف
 

په یوې چهار راهي کي پرته له محافظینو  موږسړک پنجشیر ته تلی وو.  داد سالنګ د غرو په لمن سره وکتل.  موږ
ل په همدې ت موږد پنځو دقیقو لپاره خبري سره وکړې، او پر خپلو موافقو مو بیا ټینګار وکړ.  موږمالقات سره وکړ. 

ه زموږ اخري عسکر له سالنګه ووځي، موږ باید پر مسعود باندي یوه ټینګار کاوه چي کل شورادنانزېشان سره کتل. 
څه هم موږ پر احمد شاه مسعود باندي حمله وکړه، خو هغه عکس  کههمدا کار وکړ.  موږزوروره حمله وکړو. 

 العمل و نه ښود.
 

 دا حقیقت لري؟ ایااوازې سته چي ستاسو حمله پر تشو درو باندي وه.  داسي :سوال
 ښایياهداف د ګورباچوف لخوا ټاکل سوي ول.  داهغه ځایونه وویشتل چي مسکو راته په نښه کړي ول.  موږ :جواب

ورته ویلي ئې وي چي موږ مجبوره یو چي حمله  او زموږ خلګو احمد شاه مسعود پدې حملو باندي خبر کړی وي،
فیصده پلویان  ٪ ۹۰مسعود قریب  دل. هلته د مسعود پلویان و او اهداف د سړک پر غاړه باندي واقع ول، داوکړو. 

نورو ځایونو باندي  پرهم هغوی ته خبرداری ورکړ.  موږخپل استخبارات لرل.  هغویهمدا ځایونه ترک کړي ول. 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 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

 

مسکو ته ټیلفون وکړ، او ورته و مو ویل چي  موږهم بمبارۍ وسوې، خو موږ لدې راز حملو سره کلک مخالف وو. 
  یو ډول نافرماني وه. داوا نه خلي.  به پدې حملو کي برخه فوج ۴۰

 

 چي تاسي له افغانستانه راووتالست، ستاسو لومړۍ خبره څه وه؟ کله :سوال
په ذهن کي  زماد خبرو کولو توان نه الره.  ما« خدایه چي دا کیسه ختمه سوه. شکر»د ځان سره وویل، ما :جواب

  داسي شیان راګرځېدل چي باید و نه ویل سي.
 

 بیا غواړي چي افغانستان ته والړ سئ؟ ایا تر خروج راوروسته مو کله هم هلته سفر کړی دئ؟ ایا :سوال
  له افغانستانه ښې خاطرې نه لرم. زهد افغانستان په ګوټ ګوټ کي ګرځېدلی یم.  زهد تګ شوق نه لرم.  زه :جواب

 

 امریکا ستا څخه د مشورې مطالبه کړې ده؟ ځکه ته هلته تجربه لرې. ایا :سوال
ً  :جواب تان وخت ال امریکایانو په افغانس داسپټمبر تر حملو راوروسته، زما سره د امریکا سفارت تماس ونیو.  د. یقینا

هغوی ته وویل چي هغوی به په  ماهغوی ته یو غمجن تصویر په الس ورکړ.  ماکي نظامي مداخله نه وه کړې. 
وی هغ خولپاره یوه لویه اشتباه وي چي هلته ور ننوځي. افغانستان کي د مشکالتو سره مخامخ سي، او دا به د دوی 

  اوس اتلس کاله کېږي چي هلته پاته دي. او هلته ور ننوتل،
 

 هغوی اوس تاسو سره تماس نیولی دئ؟ ځکه ټرمپ غواړي چي نیم عسکر له افغانستانه وباسي. ایا :سوال
 ځکهکا به زما له تجربو څخه مستفیده نه سي. امری خولنډو ورځو کي هغوی تماس نه دي نیولی.  پدې. نه :جواب

چیري امریکا غواړي چي راووځي، دا کار به  کهموږ د خپلو عسکرو د راایستلو لپاره دوې مځکنۍ الري لرلې. 
چیري امریکا د مځکي له الري خپل عسکر راوباسي، افغانان به هغوی معاف نه کړي، ځکه د  کههوایي کېږي. 

لهذا، امریکا مجبوره ده چي هوایي الره غوره کړي، دا یوه کامال متفاوته مسله  نوخوښېږي. افغانانو امریکایان نه 
  ده.

 پای
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