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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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واحد فقیری

ګورباچوف :رفیق کارمل جدي رواني مریضي لري،
او باید معالجه سي
ښاغلی پال ګوبل د اکټوبر پر  ۲۲په وینډو ان یوریشا کي لیکي :دیرش کاله پخوا ،مسکو په افغانستان کي خپل لس
کلن نظامي اشغال ختم کړ .د افغانستان اشغال د شوروي لپاره ډیر ګران تمام سو .ښاغلی سامونین هله د (کې جي
بي) عالي رتبه مامور و .هغه وایي (کې جي بي) او د شوروي د کمونسټ حزب کانګرس د افغانستان له نظامي
اشغال سره مخالفت کاوه ،خو د شوروي اتحاد فوج د افغانستان پر اشغالولو باندي اصرار کاوه ،ځکه هله د شوروي
استخباراتو ویل چي د امریکا استخبارات (سي ای ې) په افغانستان کي فعالیت کوي .
ښاغلی سامونین وایي دا خبري اوس ډیر مبهمي دي ،ځکه اکثرو هغو خلکو چي د افغانستان د اشغال پلوي کوله،
اوس وایي چي مخالفت ئې کاوه .سامونین هله په افغانستان کي د کې جي بي اېجنټ و .هغه وایي په  1۹۷۹کي د
کابل رژیم اصرار کاوه چي مسکو باید افغانستان مسلح قواووي ورواستوي ،خو مسکو مقاومت کاوه .
سامونین وایي کې جي بي او د کمونسټ حزب کانګرس ځکه مخالفت کاوه چي د افغانستان نظامي اشغال به هم د
ډېټانټ پالیسي او هم به د  1۹۸۰اولمپیک خراب کړي .بل خوا ،د همدې دوو سازمانونو مشرانو د کیوبا د توغندیو
بحران په یاد وو ،او هغوی نه غوښتل چي یو کرت بیا هغه بحران تکرار سي .
مګر د شوروي اتحاد فوج غوښتل چي په افغانستان کي نقش ولري ،او دغه راز هغوی غوښتل چي نه یوازي محلي
مخالفانو سره مقابله وکړي ،بلکي په افغانستان کي د امریکائي استخباراتو سره هم مجادله وکړي .
سامونین وایي د اشغال فقط یوه میاشت مخکي ،د شوروي اتحاد د اردو ځیني غړي کابل ته راغلل ،او «ما ورته
وویل چي شوروي اتحاد به د انګریزانو په برخلیک ګرفتاره سي .شوروي به یوازي په افغانستان کي ناکامه نه سي،
بلکي په نورو ځایونو کی به هم صدمه وګوري .خو زما خبرو د شوروي پوځیان سخت په قهر کړل».
هغه وایي د افغانانو مطلق اکثریت د شوروي د اشغال او عسکرو مخالف ول .هغه وایي نه یوازي افغانان زموږ
مخالف ول ،بلکي سي آی اې هم خپل پروپاګند ته کش ورکړ .هغوی افغانانو ته ویل چي شورویان به هغوی له خپل
مذهب او دین څخه منع کړي ،ښځي به عام ملکیت سي ،او د هغوی ماشومان به شوروي ته واستول سي .
ښاغلی سامونین وایي د کابل رژیم مشرانو هم افراطي پالیسیو ته مخه کړه ،او د ځان لپاره ئې مشکالت ال زیات
کړل .هغه وایي په  1۹۸۶کي ببرک کارمل د کمونسټ حزب د کانګرس په  ۲۷مه غونډه کي ګډون درلود .کله چي
کارمل د ګورباچوف خبري واورېدلې ،هغه وویل«،ګورباچوف رشتین کمونسټ نه دئ ،او باید پسي واخیستل سي».
کله چي د کارمل خبري ګورباچوف ته ورسېدلې ،ګورباچوف وویل«،که چیري رفیق کارمل دا خبري کړي وي ،دا
پر دې داللت کوي چي هغه سخت رواني مریضي لري ،او معالجې ته اړتیا لري ».لدې راوروسته ،ببرک کارمل له
قدرته پسې واخیستل سو ،او په روغتون کي واچول سو .دا یو ډول جېل و .سمدستي محمد نجیب د هغه پر ځای
نصب سو .هغه وایي د نجیب نصبول ښه فیصله وه ،ځکه همدا تصمیم د شوروي د راوتلو لپاره الره هواره کړه.
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