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  شوروی ناکامی پر امريکا راغبرګيږی: افغانستان 
  

  د سړکونو او اطرافی سيمو کنټرول د ايًيتالف هڅي ځوروی
  

جنګياليو همدا نن د امريکا .  کلونو د سبق يو تاريخ څرګندوی ١٩٨٠ د افغانستان اړونده سرليکونه د –کابل ، افغانستان 
 الرۍ موټرونه تباه ٢٠٠ حملې زياتی کړي دي ، چی  همدا مياشت  يې په پاکستان کی څه نا څه پر اکماالتی الرو خپلی

  . کړل 
  

د ډسمبر د اتمی د يوې . کنټرولولې » اطرافی سيمی « يو پخوانی شوروی مامور وايی چی شوروی ضد جنګياليو 
  . لری  » دايمی شتون«  سلنه خاوره کی ٧٢څيړنی له مخی ننني جنګيالي د هېواد په 

  
امريکا او ناټو نه . نن پسله شلو کالو ډيری ستونزی بيا هم هماغسی دي . د هغه مهال او نن تر منځ توپير شته دی 

اطراف او نه هم په پاکستان کی د جنګياليو پناه ځايونه نه کنټرولوی ، نو دا چی ملکی تلفات زياتيږی د افغانانو خښم هم 
  .ورسره ډيريږی 
ډيويډ ايزبی ، د هغه کتاب . پاره چی برېمنه سی ، بايد هغه څه وکړی چی شورويانو ځانونه ترې کښل امريکا د دې ل

اصأل مهمه نه « دی ، وايی چی » يرغل او مقاومت :  افغانستان –جنګ په يو ليری هېواد کی « ليکوال چی سرليک يې 
شورويانو « لی ايزبی زياتوی چی ستونزه دا ده چی ښاغ» . ئ ده چی تاسو په کابل يا د واليتونو په مرکزونو کی څه کو

  » . نه سو کوالی چی د هغو جرړي  يې کنټرول کړي وای 
  

د ډسمبر د اتمی د راپور له مخی کټ مټ هماغه حالت . ) ايس. او. سی. آی( د امنيت او پرمختګ لپاره د نړيوالی شورا 
نو او افغان حکومت پر ضد د بريدونو بېلګې ښيًی چی هغه استدالل کوی چی د ايًيتالفی ځواکو. نن هم روان دی 

  . جنګيالي نن په واليتونو کی چی د هېواد څه نا څه درې برخی جوړوی ، مهم عمليات مخته بيايی 
  

خو افغانان بيا هم وايی . امريکايی پوځ پر دغه راپور شک لری او وايی چی هغه د مخالفينو په اغيزه کی افراط کوی 
  .  ځواکونه د افغانستان د مهمو ښارونو څخه ورآخواته لږ کنټرول لری چی ايًيتالفی 

  
د کابل د خط څخه نيولې د ايران تر پولی پوری هره خوا چی ځې ، « محمد يونس يو افغان ټرک چلونکی وايی چی 

خوا په يو نيم د ده ټانکر هم چی روښانه سپين رنګ لری ، کابل ته د ورننوتلو د هغی لويی الری تر » . جنګونه دي 
. کيلو متر اوږد الين کی والړ و چی دې ته منتظر و چی  د ماخستن پر نهو بجو مرکز ته د ټرکونو د ننوتلو اجازه وسی 

په تېر يو کال « په افغانستان کی د تيرو لسو کالو راهيسی د ټرک چلونکي په حيث هره خوا تللی دی ، خو وايی چی ئ د
  » . ی کی تشدد خپل اوج ته رسېدلی د

  
د طالبانو د فعاليتونو په وجه « څېړنه وايی چی تر کابل بهر د څلورو لويو الرو څخه درې يې » . ايس. او. سی. آی« د 

  » . د خطر سره مخامخ دي 
  

دا په واقعيت کی د حيرانۍ کومه خبره نه « پوهنتون پروفيسور په يو ايميل کی ليکی چی » کارليسلی « لېری ګوډسن د 
سنۍ ستراتيژی غواړی چی ښارونه او مرکزونه کنټرول کړی ، خو دا هغه څه دی چی د شوروی عصر ده چی او

 لسيزی په منځنيو کلونو کی خپله توجه د ښاری سيمو ١٩٨٠شوروی اتحاد د « زياتوی چی ئ د»  . خاطره راتازه کوی 
  ». او اصلی لويو الرو کنټرولولو ته اړولې وه خو اطراف يې پرې يښي وو . . . 

همدا نن هم امريکايی کاروانونو ته اصلی تهديد دلته نه بلکی په پاکستان يعنی هغه ځای کی ورپېښ دی چی د جنګياليو 
  . ډلي امنځی پکښی لری 
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ليسټر « په فورټ ليون ورت کی د بهرنيو پوځی څېړنو د دفتر د .  کلونو د تاکتيکونو نوی والی دی ١٩٨٠دا هماغه د 
وروستۍ بقأ پردې وړتيا تکيه وه چی خپل ځان يې  بس اکمال «  څېړنی له مخی د شوروي پوځ  کال د١٩٩۵د » ګرا 

افغان چريکانو دا زده کړې وه چی اکماالتی کاروانونو ته کمين ونيسی او سړکونه « زياتوی چی ئ د» . کړی وای  
  » . غوڅ کړی 

په پاکستان کی د دې وروستيو حملو څخه .  ټينګار کوی عالوتأ هغه په افغانی جنګونو کی د پاکستانی جنګياليو پر اهميت
په . وروسته د ټرکونو ځايی اتحاديې په دوشنبه وويل چی دوی به نور افغان سرحد ته امريکايی وسايل انتقال نه کړی 

اکستانيانو ، چی د توندالری جماعت اسالمی مالتړي ول ، د پاکستان له الری امريکايی پنجشنبه څه باندی لسو زرو پ
  . ځواکونو ته د اکماالتو د رسولو پر ضد اعتراض وکړ 

امريکايی مامورين اوس د منځنۍ آسيا له لوری د يوې . د امريکا سامان آالت او مواد د سمندری الری کراچی ته راځی 
  . ومی نوي راسپرې الرې په لټه کی دي اوږدې او ډيری ګرانی ک

  
شورويانو نه سو کوالی چی په پاکستان کی  يې امن ځايونه بند کړی وای ، خو امريکا همدا « ليکوال ايزبی وايی چی 

په دې هکله امريکا بايد تر هغه ځايه چی شورويانو کول ، د بري لپاره لوی او بهتر » . اوس بايد دا کار وکړی 
 کلونو پر مهال د شورويانو د ځپلو په خاطر د پاکستان سره لګيا و ، او مجاهدينو ته ١٩٨٠امريکا د  . فرصتونه ولری

نن پاکستان که څه هم د جنګياليو د امن ځايونو په تارومار کولو کی بند بند کيږی ، بيا هم د امريکا . يې روپۍ ورلېږلې 
  . ملګری دی 

سره له دې چی ښورښيان خپريږی ، خو د هغه ريښې يوازی د جنوب په پښتنو د امريکا په ګټه بل حقيقت هم دا دی چی 
  . کی دي ، حال دا چی د شوروی پر ضد ښورښ د ټول هېواد په سطح و 

او احمد شاه مسعود يعنی د کابل » ښورښيان غير پښتانه وو ] تر ټولو اغېزمن [ د شورويانو پر ضد « ايزبی وايی چی 
  .ی چی د سپټمبر د يوولسمی تر حملې لږ مخکی د تورنو القاعده ګومارلو لخوا ووژل سو په شمال کی يو تاجک يادو

  
  هم کفايت نه کوی ؟» خوراډېرښت « آيا د اوباما 

د ضمير کابلوف يعنی پخواني شوروی مامور په نظر د ټاکل سوي ولسمشر بارک اوباما لخوا د افغانستان لپاره د نورو 
د ئ د. داسی ښکاری چی دغه روسًی ديپلومات د افغانی تاريخ ښه مطالعه لری .  نه کوی زياتو پوځيانو وروستل کفايت

په ئ د.  لسيزي د منځنيو کلونو پر مهال د شوروی د مالتړی کمونيسټی رژيم د اوج پر وخت په کابل کی و ١٩٨٠
  . ستان کی روسًی سفير دی نن هغه په افغان.  کی د مجاهدينوالس ته د حکومت تر لوېدلو وروسته بيرته ورغی ١٩٩٢

شوروی او افغانی پوځيان په واک کی لرل ، چی د  ) ۴٠٠٠٠٠( څرګندوی چی شورويانو هغه وخت څلور لکه ئ د
  . امريکا او ناټو د ننني شمېر تر دوه چنده هم زيات وو ، خو بيا هم ناکامه سول 

  
ونو هماغه تر ټولو ناوړه راغبرګېدنه اېجاد کړې پروفيسور ګوډسن وايی چی د ايًيتالف کش سوو منابعو د شوروی وخت

څنګه چی جګړه روانه وه ، نو شورويانو هم درک کړه چی بايد په اطرافو کی مجاهدينو ته الس « : داسی وايی ئ د. ده 
په سهو او . رسي ومومی ، څو چی  په دې توګه يې په اطرافی سيمو او کليو کی يوه ډل وژونکې تګالره خپله کړه 

  ». د افغانانو په وړاندی شومه خاطره رامنځته کوی . . .  کی د ملکی خلکو د وژلو هره پيښه غلطۍ
کټ مټ لکه امريکايان چی غواړی د . ښاغلی کابلوف وايی چی امريکا هم اوس په عينأ هڅو سره افغانی ټولنه بدلوی 
  . په همدې طريقه ورپېچکاری کاوه ښځو حقوق اصالح او ديموکراسی ور پېچکاری کړی ، نو روسانو بيا کمونيزم 

[ پر خلکو د سوسياليزم د ترپلو څخه تېر سو ، نو ] د شوروی مالتړًی حکومت [ وروسته له هغه چی « وايی چی ئ د
  ». چی هغوی د خپل ځانی هدف لپاره جنګيږی ئ پوځ هم په دې معتقد کېد] افغان 

  
هغه تر ټولو « د شعبې رًيس زياتوی چی » يکاترين «  پوځيانو د ويکتور پاولوف ، په افغانستان کی د روسيې د جنګېدلو

  ». غټه سهو چی موږ وکړه دا وه چی دې ته اړم وو چی په هغوی کی خپله ايډيالوژی او مفکوره خپره کړو 
انو د کابلوف د وړانديز له مخی تر ټولو ښه او غوره الره دا ده چی د افغانانو سره دا کومک وسی چی هغوی پخپله د ځ

افغانانو ته هيڅ اهميت نه ورکوی ، دوی د يو غښتلي ملی دولت د « وايی چی امريکا او ناټو ئ د. مرسته وکړی 
  » . جوړولو د مسألې هڅو ته پام نه ساتی 
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يوه ډېره « : ګوډ سن په دې موافق دی چی شوروی ناکامی دا وه چی يوازی يې د پوځی طاقت بې ګټی توب مخته بيوی 
س رسي پر امداد ، اقتصادی انکشاف ، قانونی واک ، او ښه اداره باندی متمرکزه وی چی د هېواد جوړولو اغېزمنه ال

  ». امنيتی پايې به يې صرف د نورو ارکانو غوندی مرستندوی وی او بس 
  پای. آنند ګوپال د کابل څخه او فريډ واير د ماسکو څخه په دې راپور کی ورسره مرستنويان وو 

  


