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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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استاد شهسوار سنګروال
د تاریخ یوه پاڼه:

روسې ته تللي پالوي باید له روسانو پوښتي واې،
افغانستان چا ډېر وران کړ؟
د مجاهدینو یو شمېر تنظیمي مشرانو چې ډېرې پیسې او وسلې تر السه کړې وې په  1۹۸۳کال یې د I.S.Iپه
سپارښتنه پراخ عملیات لومړی له پاکستان سره په پوله پراته والیتونو او سیمو کې پیل کړل.
د آزادو قبایلو په نوم چې کومې سیمې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پرتې وې وځپلې.
له یوې خوا د پاکستان هېواد خپل ملېشایي ځواکونه را وړاندې کړل هلته دایمي قرار ګاوې جوړې کړې ،او له بلې
خوا یې د مجاهدینو عملیاتو ته پراختیا ورکړه .په همدغه کال یې په خوست ،اورګون او ځاځیو کې خونړي عملیات
شروع کړل « ،د اورګون په جګړه کې د درندې توپخانې په کارولو او د توغندیو پر مټ سیال لوری تر اور الندې
ونیول شو او د « »۷۰ضد هوایي توغندیو په ویشتلو چې په دې لړ کې  1۲/۷میلي متری او  1۴/۵میلي متری
وو [1]».په پرلپسې توګه دغه بریدونو دوام وکړ.
د مجاهدینو دغه برېدونه چې غوښنه برخه یې له  1۹۸۰ز کال نه پیل شوه یو د بل پسې ډېرې بریاوې ترالسه کړې.
د انتوني هی من د څرګندونو له مخې (افغانستان 1۹۹ ...مخ) مجاهدینو د  1۹۸۰کال په نیمایې کې  ۴۲سیمې ونیولې
چې یوازې د دوی واک په کې چلېده او له مرکزي حکومت سره یې اړیکه پرې شوې وه.
شوروي اتحاد په  1۹۸۰کال د افغانستان په اوه ( )۷سیمو کې پراخ عملیات پیل کړل ،د دې المل دا و چې یو شمېر
ښارونه د مجاهدینو کالبندۍ کې ول.
شوروي پوځونو په  1۹۸1کال په بلخ ،کندهار ،لوګر ،د کابل په پغمان او پنجشېر کې خونړي عملیات شروع کړل.
د جمعیت اسالمي مجاهدینو چې د بګرام هوایي ډګر یې ،کله کله په خپلو توغندیزو بریدونو ګواښه نو په دې بنسټ
شوروي ځواکونو د پنجشېر دره تر اور الندې ونیوله او دواړو لورو ته درانه تلفات ورسېدل.
د  1۹۸۲کال په پیل کې شوروي او افغان ځواکونو په ګډه د ننګرهار په سرحدي سیمو ځمکني او هوایي عملیات چې
ان د ډیورنډ د کرښې پورې غاړې وګواښلې په کار واچول.
دغه عملیات هغه مهال چټک شول چې یوه شوروي پالوي له یوې نوې ستراتېژۍ سره د ډسمبر په میاشت (1۹۸1
کال) کې کابل ته راغی او یو شمېر جېټ او څرخي الوتکې دېته چمتو کړې چې د ځمکنیو عملیاتو څارنه او مالتړ
وکړي.
امریکا او پاکستان هم د مجاهدینو د مالتړ لپاره په دې پلمه چې ګني له خپلو سرحداتو نه ساتنه کوي اف  1۶جنګي
جېټ الوتکې را پورته کړې او سیال لوري ته یې خپل زور وښود.
ولې بیا هم د برېتانیا د نامتو تاریخپوه «مارک اوربان» په اند د شوروي پوځونو عملیات بریالي ول .ښایي همدا المل
به و چې په  1۹۸۲کال د مې په میاشت کې په پنجشېر باندې درانه عملیات پیل کړل او یو د بل پسې ،عنابه ،د شتګ،
رخه ،بازارک ،هستانه ،دوابه او ان تر خنجه پورې پرمختګ وکړ ،مسعود او د هغه جنګیالي یې وځغلول.
د جنرال تپ – ګریګوریانت له قوله چې د دغو عملیاتو مشري یې په غاړه وه ،وایي:
«په دغه برید د احمد شاه مسعود جنګیالیو ته درانه تلفات واوښتل .دغه جګړه دومره درنه وه چې زموږ په جګړه
ییزو عملیاتو کې ساری نلري»][2
داسې نه وه چې په دغو جګړو کې یوازې مجاهدینو ته مرګ ژوبله اوښتې وه ،بلکې شوروي او افغان پوځونو ته هم
ډېر هر اړخیز ځاني او مالي زیانونه رسېدلي ول چې موږ یوازې د بېلګې په توګه د پراوډا  Pravdaد څرګندونو
له مخې د شوروي ځواکونو د وژلو یادونه کوو:

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

«له  1۹۸۰نه تر  1۹۸۲پورې  ۵۲۷۰تنه یوازې په  1۹۸۴کال  ۲۳۴۳تنه او په ټوله کې چې کوم ځمکني او هوایي
بشري ځواکونه د افغانستان په جنګ کې له مینځه تللي دي لږ تر لږه  1۳۳1۰تنو ته رسېږي[3]».
که په افغان او روس جګړه کې هر لوري ته ډېره مرګ او ژوبله اوښتې ډېره ګټه یې پاکستان او امریکا ته رسېدلې
ده .پاکستان خپل تاریخي دښمن افغانستان کمزوری کړ .او امریکا بیا د ویتنام د جګړې کسات له شوروي اتحاد نه
واخست او د افغانانو په قربانۍ یې شوروي په ګونډو کړ.
-٢شوروي ولې له مجاهدينو سره ،روغې جوړې ته غاړه کېښوده؟:
په  1۹۸۵کال د ګورباچف له ټاکلو وروسته ډېر زر  C.I.Aډېرې پرمختللې وسلې او جګړه ییز توکي افغان مجاهدینو
ته په واک کې ورکړل چې د شوروي اتحاد په نوي ولسمشر میخایل ګورباچف فشار ،راوړل شي چې امریکا د خپلو
سیاسي موخو لپاره ډېر امتیازات ترالسه کړي.
 I.S.Iد سي آی اې د سپارښتنې له مخې د مجاهدینو اوه ګوني تنظیمي مشرانو ته وسلې او مهمات په تېره بنسټپالو ته
په واک کې ورکړې .خو په ځانګړي ډول د اسالمي ګوند امیر ګلبدالدین حکمتیار او د اسالمي جمعیت تنظیم مشر
برهان الدین رباني له هر بل تنظیم نه ډېره ونډه ترالسه کړه.
ستیو کول په خپل کتاب کې د ګاري «هارټ» له خولې کښلي دي چې:
« هغه پیسې او وسلې چې د کانګرس لخوا هر کال په پټه مجاهدینو ته تهیه کېږي په پرتلیزه توګه لس برابره زیات
یې شوروي ته زیان رسوي او د هغوی جګړه ییز توکي له مینځه وړي[4]».
کومې وسلې چې افغان جنګیالیو ترالسه کولې د جهاد او له هېواد نه د دفاع په پلمه ،د امریکا او پاکستان له توقع او
غوښتنې نه څو برابره زیات یې په خپلو قربانیو سره ،د دښمن پر وړاندې کارولې او سیال لوري ته یې پوځي،
اقتصادي ،او سیاسي زیانونه اړول.
هغه د ګاري هارټ خبره چې د امریکایي سناتور د «پاتریک موینیهن» د هغې پوښتنې پر وړاندې چې:
څنګه له دغو خلکو سره مرسته کوئ چې په پای کې به ټول د شورویانو لخوا له مینځه الړ شي؟
ځواب :هغوی لکه [د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال] د وینسټن چرچل په څېر موږ ته وایي چې:
وسایل (جګړه ییز توکي) راکړئ ،موږ خپله دنده پخپله تر سره کوو».
ګورباچف له داسې یوه سیاسي او پوځي دښمن سره الس او ګرېوان وه چې د ورځې لسګونه جنازې یې شوروي
پوځیانو په سترګو لیدلې.
هغسې نه وه چې روسي ځواکونه پدغه مرګوني جګړه کې په افغان جنګیالیو رحم کړی دی ،بلکې نه یوازې مجاهدینو
ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې وه بلکې د افغانستان اولس ته یې هم هر اړخیزه ځاني او مالي زیانونه اړولي چې څو
بېلګې یې داسې دي:

 -1په کور کلي کې چې کوم کورونه له درنې بمبارۍ سره سره او د شوروي ځواکو په بریدونو له
مینځه تللي دي.1۰۴۵۲1۲ :
 -۲په کور کلي کې چې کوم جوماتونه ړنګ شوي دي.11۴1۸ :
-۳کوم ښوونځي چې د دواړو غاړو په بریدونو کې له مینځه تللي دي.۳۳۶1 :
-4هغه څاروي یوازې پسونه او ...چې د هېواد په کچه مړه شوي دي۶۵٪ :
-٥د قره قل پسونه چې د هېواد سوداګریز توکي ول۶۷٪ :
-٦نور بېالبېل څاروي چې له مینځه تللي دي۸۳٪ :
همدا راز افغانانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده ،چې له بابته یې د پنځه میلونو په شاوخوا کې افغانان بهرنیو هېوادونو
په سر کې پاکستان او ایران ته کډه شول.
شوروي چارواکي او په سر کې ګورباچف په دې پوهېده چې امریکا او شوروي ضد متحدینو ،ټوپک د افغان مجاهدینو
په اوږه اېښی او شوروي اتحاد یې د ګوزار نښه ګرځولی دی.
د امریکا متحده ایاالتو خپل دښمن شوروي په داسې ځای کې تر ګروت الندې نیولی وه .چې ویتنام ورته ګوته په
خوله وو .ګاري هارټ هم په بېړنۍ توګه نه یوازې په پاکستان کې د ننه له تنظیمي مشرانو او د ستونزو سره سره
یې افغانستان ته د ننه ،نه یوازې د ورځې لخوا بلکې د شپې په ناوخته به له قومندان عبدالحق سره د ډېورنډ له کرښې
را پورېووت او د مجاهدینو مورچلې به یې کتلې.
ګورباچف د دې لپاره چې د شوروي ځواکونو ،وینې تویونې ته د پای ټکی کېږدي ،لومړی یې غوښتل چې د ملګرو
ملتو له الرې د افغانستان د کرکېچ د حل الرې چارې ولټوي او له دېپلوماتیکو الرو خپلې موخې ترالسه کړي.

د پاڼو شمیره :له  ۲تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دویم دا چې ،نوموړي ببرک کارمل ته په ټینګار سره وویل چې په حکومت کې هغو کسانو ته ځای ورکړي چې
هغوی د افغانستان د خلک دموکراتیک ګوند غړي ندي.
کارمل د یوه غولوونکي سیاست له مخې یو شمېر کسان چې په ګوند کې یې غړیتوب نه درلود په دندو وګمارل ،خو
ډېر د واک او ځواک څښتن نه ول.
کله چې ګورباچف له یوې خوا په دې پوه شو چې کارمل نه غواړي په بنسټیزه توګه په دولت کې بدلون ته الره
پرانېزي او له بلې خوا د ملګرو ملتو لخوا په هغه زماني جدول خبرې وکړې چې په ژنیو کې په غیر مستقیم ډول پر
مخ تللې.
په همدې بنسټ ګورباچف د ملګرو ملتو تر فشار الندې وه چې د شوروي پوځونو د وتلو مهالوېش د خبرو اترو الرې
په ګوته کړې .خو کارمل غوښتل چې افغانستان او پاکستان نېغ په نېغه د شوروي ځواکونو د وتلو په تړاو د خبرو،
ور پرانېزي.
د شوروي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر «یولي وارنتسف» د څرګندونو له مخې:
« کارمل غوښتل چې د ژنېو د خبرو بهیر پڅ کړي او پرې نږدي چې په دې اړه خبرو هڅې چټکې پر مخ الړې
شي[5]». ...
د مسکو چارواکو ته دا د ځغم وړ نه وه چې (دورنتسف په اند چې په  1۹۸۵کال یې په ډاګه وویل« :کارمل له کاره
الس په سر شوی او د شرابو څکلو ته یې پناه را وړې ده )...له دېنه زیات د ده خبرو ته غوږ مه کېږدي .دا ځکه
چې د ګورباچف په شمول دې ټولو د نړیوالو او په سر کې د امریکا سیاسي او پوځي فشارونه د سر په سترګو لیدل.
هغه د ګاري هارت څرګندونې دي چې وایي:
«موږ په بې ساري توګه د  C.I.Aد وسلو کاروانونه بېړۍ بېړۍ ،الرۍ ،الرۍ لیدل چې افغانستان ته روان ول ،نوره
خبره له پټېدو وتې وه:
رونالد ریګن په بربنډه توګه ویل چې امریکا د افغانستان د آزادۍ لپاره له جنګیالیو سره مرسته کوي[6]».
شوروي چارواکي دې پرېکړې ته رسېدلي ول چې نور ځانونه او خپل هېواد د کارمل د واک لپاره نشي خرابولی ،د
کې جي بي د رئیس وېکتور سپورنیکف د خبرو له مخې «کارمل یو تنبل او بې تحرکه انسان وه ».نو دوی باید د
هغه ځای ناستی په ګوته کړی وی.
لکه څنګه چې امریکا د ویتنام په جنک کې د  ۵۸زرو په شاوخوا کې خپل ځواکونه له السه ورکړل او له دغې مرګ
ژوبلې سربېره ( )1۶۰ملیارده ډالره یې زیان وګاله .همدا رنګه شوروي اتحاد هم سربېره له دې چې ډېر ځواکونه یې
له مینځه الړل ،بلکې د جګړې په لومړیو پنځو کلو کې دولس ( )1۲ملیارده ډالره زیان وګاله.
میخایل ګورباچف د شوروي اتحاد د کمونست ګوند د نورو مشرانو په توپیر یو متفکر راډیکال وه او دی په دې
پوهېده چې د شوروي اتحاد په سیاست کې د اوس مهال لپاره لویه ستونزه په افغانستان کې د شوروي ځواکونو شتون
دی.
همدا المل وه چې په ډېر ټینګار یې د K.G.Bمرستیال «شبار شین» ته سپارښتنه وکړه چې کارمل ته د مسکو د
پرېکړې پایله ور په ګوته کړي.
شبر شین له کارمل سره په لیدنه کې دې ټکي ته ګوته نیولې ده چې ما کارمل ته د نړۍ د بدلون په تړاو اوږدې خبرې
وکړې او ورته ومې ویل اوس دې ته اړتیا ده چې یوازې ځوان رهبر باید د افغانستان سیاسي ډګر ته را ووځي.
«کارمل یو مکار انسان وه .هغه کوښښ کاوه وخت ضایع کړي او زر کابل ته الړ شي او په دې پلمه چې له خپلو
ملګرو سره سال او مشوره وکړي ...کله چې کابل ته الړ .د کې – جي – بي د بهرنیو اطالعاتو رئیس «والدیمیر
کریچکف» هم ورپسې ورغی او ورته وې ویل کوم توافق چې په مسکو کې شوی وه د خپل نوښت په اړه وغږېږي.
ده چې د مسکو له توافق نه انکار نشو کولی ،رنګ یې والوت یو ناڅاپه یې ژبه بنده شوه ،په وچو شونډو یې وژړل
او وې ویل :ما مړ کړئ ،ما قرباني کړئ ،زه مرګ ،زندان او شکنجې ته حاضر یم .پداسې حال کې چې کریچکف
خبرې ته یې غوږ نه اېښوده  ...بیا یې په هماغه لومړۍ پایلې ټینګار کاوه[7]».
شبرشین خپلې خبرې په دغو ټکو نورې هم وغځولې چې:
« ...په افغانستان کې شوروي سرتېري مري ...بیا کارمل په چیغو چیغو وژړل او دغه خبرې یې له خولې وتلې:
تاسو وایئ انقالب له سولې نه قرباني کړئ ...شوروي سرتېري افغانستان کې مري؟ موږ پرېږدئ او خپل سرتېري
وباسئ! پرېږدئ افغانان له انقالب نه دفاع وکړي! ...کریچکف په ډېر زړه خوږۍ مسکی شو او وې ویل :تر بیا
لېدو ...په پای کې کارمل راضي شو چې خپله استعفا لیک مرکزي کمېټې ته وړاندې کړي[8]».
د ګورباچف په تینګار کارمل له دندې ګوښه شو چې له مجاهدینو سره روغې جوړې ته ورسېږي .ولې دا چې د
کوربه هېواد مشر ،جنرال ضیاء هم دا هېله درلوده او که نه؟ دا د افغانستان د سیاسي کړکېچ بل لوری و چې هر چا
ته د پام وړ و.
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