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و شمیره   5 تر 1  لھ:دپا

ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  ت ھمکارۍ تھ رابولينـتاسو پھ درافغان جرمن آنالین   de.german-afghan@maqalat ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت  ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ    ئھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

  

    بروس ریچاردسن: کوال ېل
٢٠١١جنوري رحمت آریا                                                                               : ژباړه   

ونوالھ ډلېد افغانستان  ت  
 

 The[  زکال پھ پای کې د ٢٠٠٩الندن لېکنھ د بروس ریچاردسن د لېکوال :  د ژباړونکي یادونھ
Middle East Institute Washington [ن ې -Afghanistan, 1979ز مرکز پھ کتاب کې چې ېد 

2009: In the Grip of Conflictي، خپره شوې ده   .  نومې
 

و واک د  یالوژۍ پر ستنې د والړو ستراتېژیو -پھ افغانستان کې د شوروي د وسلوال   مخېزو او د ای
تـنو جرړه د تأریخ پھ زړه کې  وبھ شوې دهد اړتیاو او غو د شوروي پر وړاندې د افغان مقاومت . خ

ه ھغھ بې سارې مخامختیا وه چې ساری ېې پھ تأریخ کې نھ وو لېدل شوی ، د مقاومت د ډلو پھ  جگ
ي عملیاتو د بریالیتوب وړاند ویینھ، شوروي تأریخپوھانو د دریو معایرو پر بنس پھ  ماتونھ کې د پو

ت او ساتنھ باندې د )١(: پرېکنده ډول پھ زباد رسولې ېنگ و پر   د اړیکو او لوژیستیکي اکماالتو د کر
ې وړتیا لرل ېنگ مخنېوی )٢(. بشپ د  خھ د وسلو د لې  د ملیشایي )٣( گوریالیي ډلو تھ لھ بھر 

و پھ من کې د  ونوالو ډلو جوړول او د سیمھ ېیزو وگ واکونو، مخبرانو، د مجاھدینو پھ من کې د ت
تھ کول او د ھغوی مالتنورو بیالب کې جي بي :  د چیکا بچوړي [: ئ وگور: یلو ورانکارو ډلو رامن

 The Offspring of the Cheka, ‘The KGB in Afghanistan’, Working Paper :واسیلي میتروخین . پھ افغانستان کې
#40, Cold War International History Project, February 2002, pp. 138-48, Vasilly Mitrokhin ] د واسیلي :  یادونھ

ي. جې. میتروخین دا کتاب ما ژباړوونکي درې کالھ مخکې ژباړلی دی چې کې ھ ېې . بي پھ افغانستان کې نومې چاپي ب
ېو کې تر السھ کېدای شي اور، کابل ، کندھار، ننگرھار، لغمان او ھرات کې او پھ یو شمېر کتاب پلورن       ]پھ پی

  

یک جمافغان گوډاگيیانو او د ھغوی  شورو)١(  د شوروي اتحاد خورا گرانھ وه چېھوریت تھ  ډیموکرا
ن او  ې د مھماتو کندھار ھوایي ډگرونو لھ الرېد کابل، بگرام ، شین  د خوراکي توکو، درمل او د جگ

کونو  ي ، لھ دې املھ دغھ اکماالت د س ارونو سره وت لھ الرې تر پھ رسونھ کې د افغانستان لھ لویو 
یانو پھ قاموس کې د . سره کېدل ه د شوروي پو ې لھ پېل او پراخېدا ل وروستھ دا ډول جگ « د جگ

ې پھ نامھ یاده شوه کونو د جگ ولو غوره تاکتیک د ھغوی »افغانستان د س ؛ د مقاومت ډلو تھ تر 
خول، د اوږو لھ سره پھ توغندي  وېشتونکي د توغندیو کالسیک کمین  نېول، د شوبلو ضد ماینونو 

نگونو لھ سره د  ول، د غرونو او گ نونو د الرو غو و وا توغول، د اکماالتي الرو پھ اوږدو کې پھ لن
وییول او د لویو چاودو  کونو  کونو بندول، د چاودېدونکو توکو پھ مرستھ د س ول او د س ډبرو رغ

کونو لھ الرو تھ کول ول؛ لھ دې املھ شورویانو تھ د س .  تېرېدل ورځ پھ ورځ ناشونې کېدلرامن
ک لھ الرې د اکماالتو رسول او د اکماالتي الرو د امن خوندي ساتل   شوروي پالن جوړوونکو تھ د س

د متقاطع اکماالتو دوې شریاني الرې خورا . پھ یوې سترې لوژیستکي خپسکې یا ھیوال بدلھ شوې وه
ونو سره مخامخ وې د بېل گې پھ توگھ دیارلسمې لویې الرې او د کندھار اوږدې او لھ بې شمېرو خن

ې لوېې الرې  ن درلود، حال دا چې دویمھ لویھ الره لھ ترمزه تر کابلھ ۶٠٠لوم  ۴٢۵ کیلومتره وا
نگونو او کوتلونو ډکھ الره وه؛ د اکماالتو د رسولو لپاره دغھ الره چې پیچلې  کیلومتره وه مگر لھ گ

ونو سره مخامخ وه،  ددې الرې سخت دا وې لکھتوپوگرافي لري بیا ھم لھ سترو گو ھ نھ وه : ا الره 
غلېدل، د  ونھ یا معابر پھ پیچومو، موړونو او کوتلونو کې  جوړه شوې، د الرې دډېرې برخې تلن
وییدل، د سیالبونو راتلل او د گوریالوو کمینونھ کونو  وییدل، د س خھ د واورو  . غرونو لھ لمنو 

کھ لھ ھمدې الرې دوه ستراتیژیکي نللېکې دویمھ لویھ الره د  مقاومت برېدونو تھ ډېره مساعده وه 



  
 

 
و شمیره   5تر 2  لھ:د پا

ت تاسو ھمکارۍ تھ رابوليافغان جرمن آنالین  ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  پھ در  de.german-afghan@maqalat  ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـھیلھ من یو خپلھ لیکنھ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ   ئ  لھ رالی

ېدنھ پھ زباد  ېدلې وې چې یوه ېې د پطرولو او بلھ ېې د خاورینو تیلو نللېکھ وه، د نللېکو غ راغ
رسوي چې لھ امنېتي اړخھ لھ دې الرې اکماالت لھ ل گواښ سره مخامخ ول ، د سبوتاژ ویره پھ کې 

ېدلې وهکمھ و ې راغ بیا ھم شورویانو تھ د اکماالتو پیچلتیا د سالنگ . ه او بل دا چې د شوروي لھ کر
ای کې  د تونل پھ اوږدو کې وه، د سالنگ تونل د دویمې لوېې الرې یوه برخھ جوړوي او پھ داسې یوه 

ت کوالی شي د وزبکستان  لھ ترمز را تیر شوی چې  پھ خپل طبیعي، غرني او پھ پیچومو ډک جوړ
کي واوړي ېز  ېدلو اکماالتي کاروانونو لپاره  پھ کلیدي مرگوني ستونی  او د خن پھ بنس . خھ د راخو

 Ambush! The Road War in Afghanistan, ‘Army’, Vol. 38, No. 1, January 1988, p. 32-42, Graham: ئ و گور
Turbiville Jr.  

 

ـیلو او اروپا پھ ئوسلو محمولې د امریکا، چین ، مصر، اسراد خپلې د اړتیا وړ د مقاومت ډلو ) ٢ (
خھ تر السھ کولې، دغھ وسلې د پاکستان لھ الرې را رسیدلې، چې  یوالو سرچینو  ون لھ بیالبیلو ن گ

د خھ افغانستان تھ لې ھ .ول کېدلېوروستھ د پاکستان لھ بیالبیلو وسلتونونو   دا وسلې بھ پھ داسې ب
کھ امریکا د وسلو د -  کېدې چې د ھغوی د تولیدغوره او بیا راوړل ھ پھ کې ورکھ شوې وه،  ای ن

ي  ضد توغندي او د وسلو - ھوا] SA-7[د بېلگې پھ توگھ د . برابروونکي پھ توگھ کوالی شول انکار وک
دېـزو کلونو پھ ترڅ کې د عرب١٩٧٣ او ١٩۶٧نور سیستمونھ ھغھ وسلې وې چې د  ـیلو د ئ اسرا-  زېـ

و پ خھ تر السھ شوې وېجگ د مقاومت بېالبېلو ډلو تھ د . ھ ل کې لھ بېالبېلو نېول شوېو وسلوتونونو 
ارگرې ادارې آی ایس آی لھ الرې تر سره کېده د یا . وسلو وېشنھ د پاکستان د  افغانستان تھ د وسلو لې

کونو لھ الرې تر سره کېده چې لھ پ یو زړو او قاچاقي س یو پی اکستان سره د افغانستان انتقال د ھغو پی
ھ خورا اوږده ده ، دا  ې جوړوي، لھ بلھ اړخھ د افغانستان او پاکستان ترمن کر ختېزې متقاطع کر

غلي او شورویانو تھ نا شونې وه چې د  لېچونو کې  ولھ پھ غرنېو ک ھ   کیلومترو پھ ٢٢۵٠کر
ار الندې راولي  زکال ١٩٨٧ پھ خپلھ پھ ]لیکوال[  ما. اوږدوالي داسې غرن سیمھ تر خپلې ولکې یا 

د الرې او  کې د پکتیا والیت پھ یوې لېرې غرن سېمې کې د مقاومت د ډلو د وسلو د اکماالتو د لېـ
تل ] د افغانستان ملي محاذ[ (MAHAZ/NIFA)زموږ ډلې . رنگوالی پھ سترگو لیدلی دی  افغانستان تھ غو

دوي، پھ دغو وسلو کې د شوبل  ملي متري دھشکې او د ھغو ١٢.٧ ، توغندي  RPGو ضد دننھ وسلھ ولې
 کې کالشنیکوفونھ او مھمات راتلل چې پھ پاکستان ٣٩ پھ ٧.۶٢ او  ،’Ziqriat‘ ملي متري ١۴.۵مھمات، 

انو پر شا  ای او د خرو او او ای پر  ول بیا پھ لرگینو صندوقونو کې  خھ را  کې لھ یوه وسلتون 
ې وي، زموږ د ]  MiL-24[ددې لپاره چې د . بار شول  جنگي چورلکو د غلچکو بریدونو ویره مو ل ک

وکې تھ ورسیدو موږ . سفر ډېرۍ برخھ د شپې لھ پلوه تر سره کېده کلھ چې موږ د گمنکي غره دنگې 
ونو .  تر برېد او بمبارد الندې راغلوجې الوتکو MiG-23د  و او گ خو د غرن سېمې پیچومو، ستر کا

اکل شوې موخې وړاندې زموږ کاروان ت ایونو کې لھ  ، بمبونھ پھ لېرې  ھ خوندي پو جوړ ک
تل   .Bagram Griffons, ‘Air Forces Monthly’, May 1993, No. 62, p. 43-8, Sergey Vekhov: ئ وگور. وم

  

نیئد وسلو کاروانونو تھ د ھوا نگ نورې وېرې ھم پھ الره کې پرتې وې چې ددوې ور  ـي بمبارد تر 
اروي ېې لھ مرگوني گواښ سره مخامخ کول،  اروانونھ او  ژوند او چارې، لھ کاروانونو سره بدرگھ 
خېدل، پھ زرگونو د پرسونل ضد  د بېلگې پھ توگھ د ترانزیتي الرو پھ اوږدوکې ماینونھ شېندل او 

PMF-1  ماینونو لھ املھ بمبونھ د ھوایي بمباریو او د توپخانو د بریدونو لھ الرې شېندل کېدل، ددغو 
پونھ بھ یا لھ مرگوني عفونت سره  پیانو  پیان کېدل، د  ډیري کسان د غرونو او رغونو پھ من کې 
دې وو او نھ د درملنې د  کھ نھ کوم روغتون نې  ، پیانو خپل ژوند لھ السھ ورک مخامخ شول او یا بھ 

نگ بھ کاروا ای وو،  ددې تر  دې  ناز آسانیتاو لپاره کوم بل نې  او کې جي بي Spetsnazنونھ د سپ
اپھ او غلچکو بریدونو الندې راغلل؛ دغھ ډلې چې پھ تیاره کې د لیدنگ پھ  پراشوتي ډلگیو تر نا

  . تکنالوژۍ سمبال وې د بیالبیلو الرو پھ اوږدو کې پرتې وې
  

وس زرېوسلوالې تکنالوژیکي برالس او د یوسلو پخپلې شوروي د  کرېن یا ھم نھ شوای  پھ لرلو بز ل
ار او ولکھ پھ الس کې ولري شوروي تھ دا ناشونې ٢٢۵٠کوالی لھ پاکستان سره د  ې   کیلومترۍ کر



  
 

 
و شمیره   5تر 3  لھ:د پا

ت تاسو ھمکارۍ تھ رابوليافغان جرمن آنالین  ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  پھ در  de.german-afghan@maqalat  ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـھیلھ من یو خپلھ لیکنھ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ   ئ  لھ رالی

و مجاھدینو تھ د وسلو د  ي تر وه، دغې جغرافیوي ستونزې شوروي اړ اېستلھ چې بلھ الره غوره ک
ي و لپاره د وخت او زمان پھ شوروي ستراتیژیستانو د نھ را اېلېدونکي د را اېلول. راتگ مخھ بنده ک

واکونو پلي کول ول  زړه کې ازمویل شوې ستراتیژي تر الس الندې ونېولھ؛ دا ستراتیژي د ملیشایي 
ونوالو ډلو[چې تش پھ نامھ د   irect Hit on Nari, ‘Soldier of Fortune’, Vol. 13: ئ ورگور.  پھ نوم یادېدل] ت

No. 6, June 1988, pp. 44-53, 72-3, Bruce G. Richardson.   
  
ـتې نھ د افغانستان او نھ د افغان) : ٣( ې او ن ې عجیب الخلقھ - گوریالیي جگ  شوروي د جگ

خھ د . محصول دي ولنو لھ ډېرو لرغونو َپـېرونو را پھ دېخوا تل او پھ یوه شان لھ دغھ تاکتیک  بشري 
اکگرو او یرغلگرو پر وړاندې کار اخیستی ې د شوروي لپاره . زبې گوریالیي او یا سیستماتیکې جگ

ن آسیا کې د گوریالیي  ۍ پھ اوږدو کې پھ قفقاز او من کومھ نوې خبره نھ وه، شورویانو د نولسمې پې
ونو پھ  و موډل ازمویلی وو، شوروي پھ دغو سیمو کې د اکماالتي کاروانونو پر وړاندې د خن جگ

ولو، انگو لېرې کولو، د وسلو د قاچاق د لمنې پھ را لن ارگرو  و د دفاع پھ الره کې پھ   د شوروي د گ
تھ کولو کې پراخھ ازمویل شوې  ونوالو ډلو پھ رامن رو او مخبرانو د کادرونو پھ روزنې او د ت کې د 

  .    تجربھ درلوده
  

انگو د ارگرو  ارگرۍ ډلو جي. بي. جي.کې  [د شوروي اتحاد  ي   او د ھغوی ]یو. آر.ولېو او د پو
ي خاد،روزل  و پھ اوږدو کې لھ مسلمانو یاغیانو سره د چلند د  شوي السپو د نېواک د کلونو د جگ

ې ې بیالبیلې او ژورې تجربې تر السھ ک ې ورک ھمداسې تجربي شوروي دولت . رنگوالي او راک
ودلې وې، لھ گوریالیي ډلو سره د چلن تھ کېدلو مخکې رژیمونو پھ میراث پرې د د تھ د شوروي لھ رامن

و کې پرتھ ده  یو جگ ۍ پھ اوږدو کې د قفقار پھ خون تجربي د یوې غورې بېلگې جرړه د نولسمې پی
نگ پروړاندې ېې پرمخ بوتلھ، پھ ) صوفي( چې د نقشبندیھ  ز کال کې د فرغانې پھ َدرو ١٨٩۶غور

ون او پھ  ون١٩١۶کې د اندیژان پا ۍ کې د.  ز کال کې د کازاکانو پا  شوروي دولت لھ پھ شلمې پی
و کالھ وروستھ، د  تھ کېدو  ن آسیا د شمالي قفقار ١٩٢٠رامن  ز کلونو پھ اوږدو کې شورویان د من

نگ لھ مقاومت سره شول او پھ   ز کلونو ١٩۴۶ او ١٩۴۵پھ غرونو کې د مسلمانو یاغي بسمچي غور
نگ لھ مقاومت سره و تونکي غور تلکې د آزریانو او کوردانو د خپلواک غو لھ دې املھ د . ن

شوروي الس پھ ازمویل شویو تجربو ډک وو او پوھېدل چې د افغان مقاومت پر وړاندې د کومې 
 ,Russian Policy in Central Asia and Transcaucasia: ئ وگور. میتودولوژۍ پھ پلي کولو کې کار واخلي

Precursor to Afghanistan, ‘Afghanistan, Ending the Reign of Soviet Terror’, 1996-98, pp.1-9, Bruce G. 
Richardson.   

 

ې مودې پھ اوږدو کې ارگر افسران د ډېرې لن ې او ورانکارۍ پھ شوروي   پھ افغانستان کې د چلو
د ھغوی پھ الس کې بې شمېره سرچېنې وې، ددغو سرچېنو پھ مرستھ ھغوی . پخو کارپوھانو بدل شول

ونو –ل چې د شوروي وکوالی شول ھغھ کلي او کلیوا کرکو ي ل افغانستان ډیموکراتیک جمھوریت پو
ونو او نورو تاکتیکونو لھ الرې د اوربند او یا جنگې  و، گوا دې پراتھ ول د ب ونو تھ نې ارکو او یا 

ي کېل ک ې بھ . متارکې پھ لومو کې را ې پھ چلو لھ ھغھ وروستھ د لوړې تنخوا او امکاناتو د ورک
ولگي جوړ نارینھ کلیوال ول شول چې پھ خپلو کلېو کې د قانون او امن د پلی کولو لپاره ملیشایي   وھ

ي او پھ خپلو سېمو کې د مقاومت مجاھدینو تھ د وسلو او مرستو د تېرېدونکو کاروانونو مخھ  ک
انو د . ونیسي و ډلگیو د یوې ډلې ایجن ز کال د فبرورۍ پھ مېاشت کې پھ ١٩٨٨د کي جي بي د پ
ې چې ] NIFA افغانستان د ملي محاذ د مورچل [ار کې د ننگرھ  یوه بولندوی تھ پرېمانھ پسې ورک

 .The Fragmentation of Afghanistan, 1995, p: ئ وگور. مجاھدینو تھ د وسلو رسولو د کاروان مخھ ونېسي
159, Barnett R. Rubin. . ې چې گوریالیي بولندویان ولې دا ډول سختې ھ و لھ الرې د شورویانو   د ب

ې وي بیا ھم دومره بریال ونھ ختلې او یا بھ ېې ھغوی تھ دوه استوې پایلې پھ الس ورک پھ . وھ
ون لھ مخې د افغانستان ډیموکراتیک جمھوریت د ١٩٨٠ ز کال کې د یوه مخکې لھ مخکې جوړ شوي ت

ې باندې پرتې یوې کوشن تل پر ختېزې کر  توکمېزې ډلې تھ قومونو او سرحدونو چارو وزیر غو
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ت تاسو ھمکارۍ تھ رابوليافغان جرمن آنالین  ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  پھ در  de.german-afghan@maqalat  ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـھیلھ من یو خپلھ لیکنھ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ   ئ  لھ رالی

دېدونکو مجاھد  ي چې پھ بدل کې ېې پاکستان تھ د لې و پھ توگھ ورک اتھ وېشت زره امریکایي ډالر د ب
پیانو او ھم پھ خپلې سېمې کې د قاچاق مخھ ونیسي، توکمېزې ډلې وزیر او د ھغھ دوه مرستندویانو 

ان سره وساتل، وگور  ,Afghanistan, the First Five Years of Soviet occupation: ئ ووژل او ډالر ېې لھ 
1986, p. 292, Bruce J. Amstutz.   

 
 

وونھ تر السھ کولھ،  ھ ډول ھغوی الر ونوالو ډلو پھ اړه د ال زیاتو مالوماتو لپاره او دا چې پھ  د ت
ېر ولولي او پوه شي چې دوی  ت لیکونھ پھ  ونکي باید د شوروي د کورناستو جنراالنو یاد نگھ او پل

ونوالو ډلو پھ من کې کار کاوه ارگرو . لھ کومو الرو د ت ھ او تومنھ پھ  ت لېکونو خ ددغو یاد
رخي رنگوال پر شپول را ې بریا د  د جنراالنو پھ وېنا د . عملیاتو کې د شوروي جنراالنو د ھمغ

ولو د پام وړ بریا د احمدشاه مسعود پھ استخد ارگرو ډلگیو لپاره تر  ام کې وه، د پنجشیر شوروي 
ېره وه وریزه   Afghanistan, Political: ئ وگور. ستایل شوی ھغھ مسعود شوی چې یو وخت د رسنیو ان

Frailty and external interference, Dr. Nabi Misdaq, 2006, p.210.  
 

ۍ ېې د١٩٨٠د  ل او ل ونونھ السلېک ک ولې  ز کال لھ پېل را وروستھ ول چې مسعود یو شمېر ت  
ې د لسېزې پھ اوږدو کې ال پسې پراخھ شوه ونونو. جگ یي چې مسعود او  لېکل شوېد ت ې  د  کر

ې وه چې د سالنگ د تلن یا معبر لھ الرې بھ شوروي  IOAP پنجشیر مخالفې وسلوالې ډلې ژمنھ ک
ون لھ مخې دا د ي، برابرواکماالتي لوژیستکي کاروانونو تھ خوندي الره   د ه وه چېدندمسعود د ت

ي او کاروانونو تھ بھ داسې یو ډاډمن او خوندي داالن جوړوي ساتخوندي بھ شوروي کاروانونو امن 
خھ پھ امن کې وي الف لیاخوفسکي پھ وینا .  د الف.چې پر شورویانو د نورو مجاھدو ډلو لھ بریدونو 

خھ کار اخ واک  کرد یو د شورومسعودست، ېمسعود بھ لھ ھرډول زور او  ه ھوډمن او ژمنوال ي ل
ي ي پوستو او کاروانونو ېې مجاھدو ډلو  د ھغو پھ توگھ مالت مخھ پھ کلکھ نېولھ چې د شوروي پر پو

ې تفسیر یـید ال تر اوسھ نھ دی شوئسره لھ دې چې ددې ادعا تا. برېدونھ کول  مگر کیدای شي پھ دې ب
کر لھ اېستلو لھ افغانستانھ د خپ ز کال پھ اوږدو کې شوروي ١٩٨٩ د  چېشي مخکې، مسعود د ل ل

ایناستي پھ توگھ پھ پام کې نیولی وو ونوالو ژمنو پھ بدل کې د نجیب اهللا د   :ئ وگور. دغھ چوپ او ت
Ahmad Shah Massoud, ‘Limited Contingent’, 1994, pp. 180-88, Boris v. Gromov; The Lion of the Panzsher, 
‘Tragedy and Valor of the Afghansty’, 2004, pp.630-74, Alexsandr A. Liakhovskii; Soviet Veterans Remember 
Ahmad Shah Massoud, ‘Afghanistan, A Search for Truth’, pp. 81-92, Bruce G. Richardson; The Barefoot Coarse 

Cotton Wearers;  pp. 63-78, ‘Memoirs of Dr. Muhammad Hassan Sharq, 1931,1991’.    
  

ي  اماري ستونې تھ پھ کتنې د شوروي د - د پنجشیر او سالنگ د غرنیو سېمو پو  ستراتیژیک او 
کر ستر بولندوی جنرال باریس گروموف لېکي  تم ل و او « : لوې مسعود کوالی شوای یوازې د کا
ي وییولو، سالنگ د روسانو پھ قبرستان بدل ک   ».ډبرو پھ را 

 

ونوالو ډلو« د  ې کلونھ تر » ت کر د جگ د تاکتیک نېغھ اغېزه دا وه چې پھ ھېواد کې د شوروي ل
کر تازه دمھ  ایھ ووژل شي، د شوروي ل ي، ډېري بې دفاع افغانان بې  ډېرې مودې دوام وک
ي  ونې تاکتیکونھ او د خون مکې سو سرتیري لھ ھمدې الرې راتېر او د ھېواد پھ نورو سیمو کې د 

نگ ېې د خپلو اړېنو او اړوندو اکماالتي کاروانونو را تېریدا پھ غوبل وحشتونھ خپ ي، او تر اره ک
 American Raj, Liberation or Domination? Resolving the Conflict: ئ وگور. ډاډمنھ توگھ خوندي وساتي

between the West and the Muslim World, 2008, p. 196, veteran war correspondent and author, Eric S. Margolis : 
  :ایریک مرگولیس لېکي 

 

خھ پورتھ سلنھ  وسو  و لھ پېن تانھ د افغانستان د یودېرش میلیوني وگ یوازې پھ سویل کې دېره پ
تـنو کې پراتھ دي،  ونھ پھ پ واکونو ھ ېزې مال د  وندونھ او د بنس ې م جوړوي، د شوروي ضد جگ

تنو دودېز مخالفین د شم و پ ال د نرم چلنده تاجیکو پھ وسلوالو ډلو کې پراتھ دي چې پھ دري ژبھ د زې
ھ ده خبرې کوي، پھ دغو مخالفینو کې نھ یوازې تاجیک توکمھ ډلې بلکھ بدنامې  چې د پارسي ژبې یوه ب
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ت تاسو ھمکارۍ تھ رابوليافغان جرمن آنالین  ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  پھ در  de.german-afghan@maqalat  ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـھیلھ من یو خپلھ لیکنھ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ   ئ  لھ رالی

ي چې دواړو وسلوالو ډلو لھ نېواکگرو روسانو اوافغان  پلې ھم را او رسوا وزبک توکمې ډلې 
ي او د ھغوی د یارۍ امیل ېې پھ غاړه کې اچولی دیکمونیستانو سره ال د شوروي پر . سونھ یو ک

ي بولندوی احمدشاه مسعود د لوېدېز تر پام  ې پھ اوږدو کې تاجیک توکمھ پو وړاندې د لس کلنې جگ
یره جوړه  خھ د کمونیستانو ضد یوه غرن اتلوالھ  الندې راغی، یو شمېر لوېدېزو رسنیو لھ مسعود 

ه او ھ خو حقیقت برعکس وو، مسعود لھ ډېرو پخوا وختونو . غھ تھ ېې د پنجشیر د زمري لقب ورکک
ھ ھمکاري درلودلھ، دا ھغھ حقیقت دی چې پھ دې وروستیو  را پھ دېخوا د شوروي لھ کې جي بي سره پ

ارگرې ادارې کې اگرې ادارې جي .جي.کې د شوروي  ي  ارگرو GRU .یو. آر. بي او د پو  
ی دیافسرانو  ت لېکونو کې بربن ک   .پھ خپلو یاد

 
،مسعود بھ گ ، برگ ه کوي،  پھ  کر پر وړاندې جگ ودلھ چې دی د شوروي ل و   درواغو او چلو

ه  تنو مجاھدینو پر وړاندې جگ تنو مجاھدینو وهخو پھ حقیقت کې د مسعود ستره ژمنھ د پ ، مسعود د پ
ې چې د پاکستاني  انو ماولې ھ تل د رگرو ایجن کھ ھغوی غو ولې  الت ور سره ملگری وو شن

ې تھ ھم الس .  د سالنگ تونل وچوي،شوروي د لوژیستیکي اکماالتو ستونی مسعود یوې بلې چلو
ې وه چې لھ خپل  تنھ ک خھ غو ي نجیب اهللا ] اوسني[واچاوه، مسعود لھ مسکو   کمونیست السپو

وي سرشي او دی دې د افغانستان واکمن رخھ الس پ   »ِ.وگر
  

ي  ولنې غ لوالھ (د افغان  نوالھ ډلھ– شمالي   ز کال پورې ١٩٨٩ تر ١٩٧٩ ھغھ کساني دي چې لھ ) ت
ه، ھمدغھ ډلھ وه چې پھ   ز کال کې ېې د یوه اخېستل ٢٠٠١ېې لھ نېواکگرو شورویانو سره مرستھ وک

لھ، ھمدغھ ډلھ ده  واک پھ توگھ د امریکا د ېرغل مال وت چې ھمدا اوس لھ امریکا او د شوي ملیشایي 
وک . ایساف لھ نېواکگرو سره مرستھ کوي و لوړ پوړې دولتي  لوالې ډېریو غ نگ د شمالي  ددې تر

ه لري ي او یو شمېر نور ېې د نېشھ یي توکو پھ قاچاق او ترافیک کې فعالھ ون   . قبضھ او غصب ک
 

  ریچاردسن. گ. بروس
 

  : د لېکوال نور کتابونھ او لېکنې 
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