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 1۱/۱۰/۸۱1۲            روالګسن شهسوار استاد
 

 رقابت، یاوسن ېروس او امریکا د آیا
 ؟یدړو ېپرتل د رسرهېرپېت له

 

نه غوښتل چې د افغانستان د جګړې  ئېجنرال ضیاءالحق غوښته چې په افغانستان کې جګړه توده وساتي، ولې دا 
 .لمبې دومره پراخې شي چې پاکستان او نړۍ ته ګواښ پېښ کړي

ریګن هم غوښتل چې د شوروي اتحاد د ځپلو لپاره باید د دې جګړې لمبې دومره پراخې شي چې شوروي وسوزوي 
 .خو د دوی تر لمنې و نه رسېږي

کال په  1۸۲1د شوروي پر وړاندې پرېکنده غبرګون و نه ښود، ده د « کارتر»ریګن دا خبره په ډاګه کوله چې 
 .وواهه ېئد امریکا په پټو مرستو له سره کتنه وکړه او د ډېرو مرستو ټټر لومړیو میاشتو کې د پاکستان په تړاو 

نو په دې بنسټ جنرال ضیاء، ریګن، جنرال اختر عبدالرحمن او کیسي په لږ توپیر څلور واړه پدې اند وو چې د 
 .شوروي ځواکونو پر وړاندې جګړه توده وساتي

شمېر چارواکي بیا په دې اند وو چې د افغانستان د مسئلې حل  ولې د پاکستان او د امریکا د دغو دواړو هېوادو یو
 .باید د ملګرو ملتو له الرې وڅارل شي

د پاکستان په حکومتي چارواکو کې د بهرنیو چارو وزیر اغاشاهي وه، چې ده غوښتل د سولې خبرې باید د خبرو 
لویه اندېښنه دا وه چې اخر « شاهي»شي. د اترو له الرې د ملګرو ملتو تر څارنې الندې د دواو غاړو تر مینځ پیل 

 .به شوروي دې ته اړ شي او په پاکستان به برید وکړي
د افغانستان کړکېچ د خبرو له الرې حل شي. د دوی اندېښنه  ئېد امریکا په دولت کې هم داسې کسان وه چې غوښتل 

 .دا وه چې د جګړې لګښت به د امریکې په اقتصاد ناوړه اغېزه وکړي
اې کومې پیسې مجاهدینو ته، د ټاکل شوې بودیجي له مخې په پام کې نیولې وې  –آی  –کال چې سي  1۸۲۰په 

 .میلونه ډالره وسلې رانیسي ۰۱۱خو ان داسې پتېله وه چې تر اکتوبر به  I.S.I میلونو ډالرو ته رسېدې. ۸۰۱
په پارس خلیج او هند سمندرګي کې د دوی د امریکا سیاسي دکتورین په دې پوهېده چې د ایران له انقالب نه وروسته 

میاشتې ( 11ګټې تر ګواښ الندې دي او دوی ته دغه اندېښنه هغه مهال ال زیاته شوه چې د ایران له انقالب نه )
 .وروسته شوروي اتحاد په افغانستان باندې پوځي یرغل وکړ

د وسلو د رانیولو  ئېګونو میلونه ډالره د خزانو دروازې خالصې کړې او په زر ئېدلته دي چې امریکا او متحدینو 
 .او د نورو لګښتونو لپاره ولګول

د شوروي یو شمېر چارواکي، هم په دې پوهېده چې موږ د افغانستان جګړه په زور نشو ګټلی. دا هڅې هغه مهال 
اره سیاسي پچټکې شوې چې ګورباچف واک ته ورسېد. نوموړي دا وپتېله چې د افغانستان د سیاسي او پوځي کړکېچ ل

 .حل الره پیدا کړي
 ۸1 – 1۸کې د دوه ورځو په موده کې )« ریکجاویک»کال ریګن او ګورباچف د آیسلېنډ په پالزمېنې  1۸۲۱په 

اکتوبر( د اټومي وسلو او د ستراتېژیکو توغندیو د کمولو په تړاو خبرې او اترې وکړې. ګورباچف د شوروي د تېرو 
ا دغه وړاندیز وکړ چې دغه وسلې باید د لسو کالو په موده کې له مینځه الړې مشرانو پر خالف په ډېرې زړورتی

 .شي
کال د برژنف او نکسن  1۸۹۱د شوروي او امریکا د مشرانو دغه خبرې له هغو خبرو سره ډېر توپیر درلود چې په 

 .تر مینځ شوې وې
ریګن په وروستیو لیدنو کې د سیمې په دغه خبرو کې د جهان د وېش په مسئله خبرې شوې وې، خو د ګورباچف او 

او نړۍ د مسائیلو د حل په سر خبرې د پام وړ وې لکه د افغانستان، ایران او عراق، کامبوج، جنوبي افریقا، مینځني 
 .ختیځ او نورې

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sangarwal_sh_de-rus_usa_uwsani_reqabat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sangarwal_sh_de-rus_usa_uwsani_reqabat.pdf


  

 

 5تر ۸ 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

 

کال( ژمنه وکړه چې دغه  1۸۹۰دواړو مشرانو د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتو د سازمان له جوړېدو وروسته )
 .سیمه ییزو کړکېچونو او نړیوالو مسئلو د حلوولو لپاره باید د پام وړ رول ولوبوي اراده د

نو د همدې بنسټ له مخې د افغانسان د مسئلې حل لپاره ملګرو ملتو دیکو کوردویز ته دنده وسپارله چې له پاکستان 
غوښتل غا شاهي نه وآړیو کې له سره غیر مستقیم خبرې پیل کړي. په اسالم اباد کې د شوروي سفیر د دسامبر په لوم

 .چې مسکو دې ته چمتو دی چې د ملګرو ملتو مینځګړیتوب ومني
غا شاهي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتو عمومي منشي کورت والدهایم نه د یوه لیک په ترڅ کې آ

 .رو لړۍ پیل کړيوغوښتل د پاکستان، ایران او د افغانستان د خلک دموکراتیک ګوند تر مینځ د خب
ځکه نه درلود، دوی فکر کاوه چې دا به  ئېاسالم اباد له افغانستان سره د مخامخ خبرو کولو نه ډډه کوله او دا هوډ 

 .د یوه کمونستي رژیم په رسمیت پېژندل وي
ن نه همدا المل وه چې د اسالم اباد چارواکي په سر کې جنرال ضیاءالحق او د واشنګټن چارواکي په سر کې ریګ

 .غوښتل چې په رسمي خبرو کې د کابل له چارواکو سره وغږېږي
ي مشر ضیاء دغه خبرتیا هم ترالسه کړې وه چې په امریکا کې د ویلسن او د کیسي په هڅو دوی وس ځد پاکستان پو

 .رابره کړيب پیدا کړی وه چې په همدغو وروستیو اونیو کې د افغانانو د مرستو لپاره خپله بودیجه د تېر په پرتله درې
 .د جنرال ضیاءالحق لپاره د ډالرو دغه بهیر لکه د پسرلي لنګه غوا، ده کله غوښتل چې د ډالرو دا چینه پرې بنده شي

لوېدیځوال او عربي هېوادونه شوروي اتحاد له یوې خوا په دې پوهېده چې یو پلو ته مسکو دی او بل لوري ته ټول 
بي هم د قرآنکریم هغه نسخې په ازبکستان کې ترالسه کړې وې چې په ازبکي ژبه ژباړل  –جي  –او له بلې خوا کې 

 .شوې وې
کال له شمالي افغانستان نه پنځه زره نسخې د شوروي  1۸۲۰اې په مالي مرسته په  –آی  –آی د سي  –اس  –آی 

 [1].«له پولو نه تېرې کړې وې
د تلک خرس کتاب لیکوال ډګروال یوسف هم دا مني چې د سي آی اې مدیر رابړت ګېټس هم د دې خبرې پخلی کړی 

 .کال په لومړنیو میاشتو کې په شوروي اتحاد کې د ننه عملیات پیل کړي ول 1۸۲۰دی چې افغان باغیانو د 
جګړې  «د خونړۍ»د افغانستان جګړې ته  ئېګورباچف دغه ټولې هر اړخیزې ستونزې په سترګو لیدلې نو ځکه خو 

 .یانې د زخم خونین نوم ورکړ
خو بل لوري ته جنرال اختر عبدالرحمن بیا د جنرال ضیاء په څېر د افغانستان جګړه بیا د خپلو موخو یوه غوره 

دوستان هن غوښتل چې خپل تاریخي دښمن افغانستان کمزوری کړي او له بلې خوا د ئېستراتېژي بلله. له یوې خوا 
 .هېواد په اسالمي بنسټپالو وګواښي

خو د آغا شاهي په څېر دېپلومات بیا د جنرال ضیاءالحق دغه سیاسي چلن له اور سره لوبه ګڼله. نو ځکه خو نوموړي 
د اسالمي کنفرانس په غونډه کې چې د عربستان په طایف کې جوړه شوې وه، ده په افغانستان کې د یوې ائتالفي 

 .ړېدو چې د افغانستان د خلک دموکراتیک ګوند استازي به هم پکې وي وړاندیز وکړادارې د جو
د ملګرو ملتو په ماڼۍ کې ده وویل: د امریکا »د اکونومست د څرګندونو له مخې چې نوموړی له طایف را وګرځېد. 

 [2]«خوښ نشول. د بهرنیو چارو د وزارت مقام ماته داسې غوږ وهنه وکړه چې ګني هغه څه چې ما وکړل د دوی
لکه د مخه مو چې وویل، ښایي د اغا شاهي دغه تګالره پدې منطق والړه وه، نه چې پاکستان د شوروي او امریکا 

آی له پټو پروګرامونو نه پاکستان د  –اس  –اې او آی  –آی  –د سیالۍ او رقابتونو ډګر وګرځي او یا خو د سي 
 .بهرنیو چارو وزیر خبرتیا نه درلوده

کال په دې لټه کې وه چې په افغانستان کې د ننه د خپلو فعالیتونو لپاره یو قانوني...  1۸۲۰په  C.I.A ګې په توګهد بېل
پوځي مرستو یوه انتقالي اداره د افغانستان د  حیثیت ترالسه کړي، پدې مانا چې مجاهدین د امریکا او پاکستان په

 .د ننه په یوه برخه کې اعالن کړي ئېسیاسي جغراف
ي تکنالوژي، لکه توغندي او چاودېدونکي توکي، ځکال د یوې پر مختللې پو 1۸۲۹په  ئېدې موخې ته د رسېدو لپاره 

اسالمپالو بنسټپالو ته په واک کې ورکړل، چې له یوې خوا د جنګیالیو روحیه پیاوړې کړي او له بلې خوا د افغان 
 .حکومت مورال وځپي

د کنترول او د بې وسلې کولو د ټولنې مدیر وټاکه. د ده په مرسته د ده مرستیال د وسلو « فریډ آیکل»1۸۲۰امریکا په 
یوه مسوده د ریګن د السلیک لپاره هغه ته وړاندې کړه. د دې مسودې موخه دا وه چې  NSDD-166 د« فیلسبري»

 .مجاهدین د شوروي پوځونو پر وړاندې په سیاسي او پوځي ډګر کې پیاوړي کړي
تر سرلیک « د امریکا پراخه شوې مرسته»ارچ کې ولسمشر ریګن افغان چریکانو ته د همدې کال په م»

له شوروي سره په افغانستان کې د امریکا د پټې  ئېپټ الرښود السلیک کړ او په رسمي توګه NSDD-166 الندې
مخیز مل السوند  1۱، دا خورا پټ «رابرټ مکفارلن»مقابلې د کړنالرې ژبه واړوله. د نوموړي ملي امنیت سالکار، 

اې لپاره د نویو ګامونو د پورته کولو پر لور الر  –آی  –السلیک کړ، چې له هغه سره د افغانستان په اړه د سي 
 [3]«هواره شوه.
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د امریکا او پاکستان تر مینځ په ټوله کې کومې استخباراتي هلې ځلې چې متحدینو د شوروي پر ضد پیل کړې وې، 
د یوې مرکې په ترڅ کې ډاګیزه « ریچارد بروت»بشپړه خبرتیا نه درلوده. نو ځکه خو ښایي آغاشاهي له دې څخه 

 :کړې ده، ماته د مارچ په میاشت کې ریګن وویل 
نپوهېږم چې د کارتر په وخت کې څه ډول تصور شتون درلود، ولې موږ په اغاشاهي بشپړ باور نلرو...؟ موږ هر »

 [4]«ءالحق ته ډاګیزه کړي دي.څه د اختر عبدالرحمن له الرې جنرال ضیا
د شوروي نوي ولسمشر ګورباچف هوډ درلود چې د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره باید د افغانستان د سیاسي کشالې 

 .د حل الرې چارې ولټوي
ړیوال په ن ئېشوروي اتحاد په افغانستان کې په پوځي او اقتصادي بوختیا کې دومره ښکېل وه چې نوموړی هېواد 

هاریسون د شوروي د یو شمېر پوځي او سیاسي کسانو د څرګندونو »له انده  Gia ې بې باوره کړی وه د ګیاډګر ک
د افغانستان جنګ یوه تیاره تونل ته پاتې کېږي... جنرال والنتېن وارنیکف، مارشال نیکالی »پر بنسټ کښلي دي: 

کال(، یانې  1۸۹۸د شوروي له یرغل ) اورګارکف او مارشال سرګي آخرو میف د هغو کسانو له ډلې څخه و چې
 .مخاللفت درلود ئېبرژنف سره 
کال په پای کې له جنرال تپ ګریګوریانت نه وپوښتل: داسې وګڼه چې زه وزیر نه یم، ایا زموږ  1۸۲1اوستینوف د 

ن نستاجنګ به په افغانستان کې پایته ورسېږي؟ وایي ما ورته وویل: ناممکن دی چې موږ د جنګ له الرې د افغا
 [5]«ستونزه حل کړو. یواځنۍ الر د یوه ائتالفي حکومت جوړول دي.

 .آغاشاهي هم د اتالفي حکومت خبره کړې وه، خو د جنرال ضیاءالحق له غبرګون سره مخ شو
امریکې ته واستوه. نوموړي د پاکستان په « شاهي»ضیاء چې له امریکا نه د پوځي مرستې د غوښتنې په موخه 

ر کاوه. ولې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر الکساندر هیګ د افغانستان د سولې په تړاو چې د ملګرو ناپېلتوب ټینګا
 .ملتو له الرې د حل الرې چارې ولټول شي مخالفت وکړ

ایران غوره ګاڼه ده د  ئېپه امریکا کې د پاکستان سفیر هومل چې دی هم شیعه وه د سعودي عربستان په پرتله 
 .اغاشاهي په اړه ویلي دي چې ده نه غوښتل دومره ډېر له واشنګټن سره نږدې شي چې د مسکو د خوابدۍ المل شي

وغوښتل له پوځي الرې په سر کې د ضیاءالحق سره نېغ  ئېهمدا المل وه چې واشنګټن په شاهي بې باوره شو بیا 
دا خبره کړې چې موږ اغا شاهي ته اړتیا « جان ریګان»استازي  C.I.A ن کې دپه نېغه اړیکه ټینګه کړي، په پاکستا

 .نه درلوده
 [6]«موږ ټول په دې پوهېدو چې دی غواړي د افغانستان سیاسي کشاله، له دېپلوماتیکو الرو حل کړي...»

له د ملګرو ملتو له که څه هم نوموړي د ملګرو ملتو په سرمنشي کورت والدهایم فشار راووړ چې د افغانستان مسئ
وګماره چې کابل، اسالم اباد او تهران ته الړ شي. ولې « خاویر پرزدکوئیار»الرې حل شي او هغه هم خپل مرستیال 

 .بیا هم کومې پایلې ته ځکه و نه رسېد چې جنرال ضیاءالحق او ریګن غوښتل د دوی په خوښه کار وشي
ېپلوماتیک رول کمزوری دی او نشي کوالی له ضیاءالحق سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ولیدل چې د ده د

 :مقابله وکړي نو په پای کې اړ شو چې له دندې ګوښه شي. ده په ډې اړه داسې ویلي دي
زه مجبور شوم، د دې لپاره چې واشنګټن ته غېږه پرانیزم نو غوره مې وګڼله چې امریکا ته په خپل الس څنډنه ټکان 

 [7]«ې استعفا وکړه.ورکړم. نو په پای کې م
روي اتحاد له یوې خوا د امریکا او د هغوی د متحدینو اوسپنیز دریځ ته ګوته په غاښ وه چې په افغانستان کې د شو

دوی د پوځونو پر وړاندې ټینګ والړ وو او له بلې خوا دوی واک ته رسولی کارمل د دې جوګه نه ګاڼه چې په کوم 
 .کړي چې افغانستان له روان کرکېچ نه وباسي داسې سیاسي او پوځي نوښت الس پورې

ببرک کارمل په خپلو شوروي دوستانو دومره ډاډه وه چې ده فکر کوه، که روسي سرتېري، د ده د واک لپاره خپله 
 .وینه تویوي او که افغان سرتېري، خو د ده سیاسي ژوند باید له هرې بال نه وژغوري

چې ولې د ده سیاسي ناروغي دومره پرمختللې وه چې دی به لکه برژنف غوندې د ژوند تر پایه د ټوپک په زور دا 
حاکم وي؟ ښایي یو المل به دا وه چې ده په شوروي چارواکو احسان کاوه او دا د ده له هغې وینا څرګندېږي چې ده 

 :کال په ډاګه وویل 1۸۲۰په کلیزه کې په  K.G.B د
ولې بیا هم « یاړم چې په افغانستان کې لمړی تن وم چې د دې سازمان د غړیتوب ویاړ مې ترالسه کړ.زه په دې و

 ؟دی په دې نه پوهېده چې له برژنف نه وروسته د ګورباچف سیاسي پالیسۍ څومره بدلون موندلی و
کال په سپټمبر کې  1۸۲۰کارمل ال په کاڼه خوب ویده و او د »د ویکتور ګریګوریچ کورګون د څرګندونو له مخې: 

اعالن وکړ چې دولتي ارګانونه نشي کوالی له ګوندي الرښوونې پرته ان یوه خورا مهمه ستونزه هم هواره کړي. 
ګ سیاسي انحصار د پخوا په شان واکمن وساتي. خو له  –د  –خ  –مانا دا چې نوموړي غوښتل پر هېواد د ا 

تینی واک وېش ته د هغه نه چمتو والی نوموړي ته په خورا ګرانه او یوه څه نورو ګامونو پرته رښ« لسوتېزسونو»
 [8]«بیه ولوېده.

ببرک کارمل واک ته له رسېدو نه وروسته تر هغې چې له واک ګوښه کړی شو یو شمېر کارونه ترسره کړل چې 
 :د ساري په توګه یادونه کوو ئېموږ 
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 5تر 4 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

 

 :دو کیسه داسې کويد کارمل واک ته د رسې« م.ف.سلینکین»یو روسي څېړونکی  -1
نېټه خپلو ملګرو نور احمد نور، اناهیتا راتب زاد او اسلم وطنجار سره  1۹کال د ډسمبر په  1۸۹۸ببرک کارمل په »

یو ځای په پټه له تاشکند نه د بګرام هوایي ډګر ته را واستول شو. خو د همغې ورځې په ماښام نوموړی په ډېرې 
 [9]«نېټه بګرام ته راوستل... ۸۹ان بېرته د ډسمبر په بیړې تاشکند ته ولېږدول شو. دغه کس

 .یس او د حکومت صدراعظم وټاکل شوئببرک کارمل د ګوند عمومي منشي، د انقالبي شورا ر
 .په ټولو برخو کې د خلقیانو په پرتله د پرچمیانو ونډه په ګوند، انقالبي شورا، په حکومت او دولت کې ډېره وه

سلنه خلقیان ول چې نږدې دوه برابره پرچمیان د  ۱۲۱۱سلنه پرچمیان او  ۱1۱۹کمېټه کې  د مثال په ډول: په مرکزي
 .واک او ځواک څښتن وو

 .ببرک کارمل دولتي او ګوندي چارې د شوروي اتحاد له سالکارانو سره په سال مشوره سر ته رسولې
نوموړي د افغان پوځ په پرتله  ده تل کوښښ کاوه چې د هېواد چارې د شوروي پوځونو پر مټ حل و فصل کړي.»

 .شوروي پوځ ته ډېر ارزښت ورکوه
 [10]«کارمل په شوروي مشرانو )لکه اوستینوف او سوکولف( فشار راوړ چې د مخالفینو پر ضد جګړه سخته کړي...

کال( خپله تګالره اعالن کړه خو د نور محمد تره کي او حفیظ الله  1۱۰۲نېټه )( ۲ببرک کارمل د جدې په اتمه ) -۸
ا د یو غولوونکی سیاست ر ئېملي جبهې په نوم « پالر وطني»امین له تګالرې سره بشپړ توپیر نه درلود. یوازې د 

چې  همخه کړ چې ګني د دې بنسټ په نوم به د ولس او سیاسي شخصیتونو مالتړ ترالسه کړي. ده داسې انګېرلې و
په دغه جبهه کې به پراخ ټولنیز سازمانونه، سیاسي هېواد پال ګوندونه او د مطبوعاتو ارادې ته الره پرانېزي، خو 

 .داسې ونشول
کارمل د شوروي سالکارانو په مشوره چې ګني د دوی شتون ته یوه قانوني بڼه ورکړي د افغانستان د دموکراتیک  -۱

والو ورکړه د ګډون ئېبڼه « جرګې»یو قانوني السوند په غونډه کې چې د یوې په نوم د « اساسي کرښو»جمهوریت د 
 .رایه ترالسه کړه

« لږ شمېر»ماده( کې داسې په ګوته شوې وه چې د شوروي  11په اصطالح د دغه بنسټیزه کرښو په یوولسمه )
 .پوځونه د افغانستان لپاره ډېر ارزښت لري

ماده کې داسې راغلي ول چې د ثور د انقالب د دندو او ( ۹څلورمه )»په  د دغې لیکنې« اصولو پنامه»همدا راز د 
موخو د پلي کېدو پرلپسې والی دا ټاکي چې د انسان لخوا د انسان زبېښاک نه خالصې، د نوې ټولنې په جوړولو کې 

 «د افغانستان د ټولو خلکو د هاندو هڅو الرښوونه کوي.
سور پوځ شتون لري نو د پاکستان پوځي مشر جنرال « ر شورويست»د  ئېببرک کارمل چې ولیدل تر شا  -۹

 .وګواښه چې د مجاهدینو له مالتړ نه الس واخلي ئېضیاءالحق 
د  ئېو دی د ضیاء مخالف ول ا« خلکو ګوند یانې پیپلز»د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو په سر کې د پاکستان د 

 .ذولفقار علي بوټو قاتل ګاڼه
ز کال د مارچ په دویمه نېټه د  1۸۲1د شورویانو له برید نه ال ډېر وخت نه و تېر شوی چې په  همدا المل وه چې

هم لېږدولې د کابل په هوایي  ئېسورلۍ  1۹۲پي آی اې ملکي الوتکه د بوټو زامنو مرتضی بوټو او شهنواز بوټو چې 
 .ډګر کې راښکته کړه

ي یوه پیالمه ګڼله چې ګني اوس به د جنرال ضیاء واک ته یو د خپل بر ئېکارمل په دې کار ډېر خوشاله شو او دا 
ستر ګواښ پېښ کړي. هغه مهال داسې اوازې ګډې شوې چې کارمل خپله لور شهنواز ته په نکاح کړه. ولې دا رښتیا 

 .نه وه
 او د پرچم د بوټو زامن پاتې شول او الوتکه له یوې نیمې اونۍ وروسته دمشق ته الړه. د بهرنیو چارو د یوه مامور

او ریحانې( له  ېیګوند غړي فصیح الدین په تړاو داسې انګېرنې تر غوږو شوې چې د نوموړي دوه لوڼو )فوز
 .مرتضی او شهنواز بوټو سره واده وکړ

په کابل کې د بوټو زامنو له اجمل خټک سره په ګډه کار کاوه چې د جنرال ضیاء الحق پر وړاندې سیاسي او پوځي 
ترالسه نکړ او په پای کې له کابل نه ووتل. ولې د بوټو یو زوی  ئېته کړي، خود پام وړ کوم بری ستونزې را مینځ

 .په ناڅاپي توګه د فرانسې د کان په ښار کې ومړ
نه افغان ولس خپل مالتړ اعالن « انقالب»د شوروي له یرغل نه وروسته د دې لپاره چې چارواکي وښیي چې له  -۰

ملېشې پنوم یو ځواک را « جوزجان»وم یو پوځي ځواک ورغول شو، چې لومړۍ د پن« ملېشه وو»کړی دی د 
رشید دوستم وه. ور پسې د عصمت مسلم په نوم یوه بله ملېشایي ډله چې ګڼ شمېر جنګیالي  ئېمینځته شو چې مشر 

 .کول ئېڅه غوښتل هغه  ئېوه جوړه شوه. نوموړی کارمل ته دومره نږدې وه چې، زړه « اڅکزي» ئې
د کورنۍ په غاړه وه او دغه « سیدکیان»د  ئېاسمعیلیانو په نوم یوه بله وسلواله ډله هم ورغول شوه چې مشري د 

پنوم یاد شول. بیا هم دا داسې هڅې نه وې چې کوم بنسټیز بدلون ته دې الره « نادري سید کیان ملېشه»جنګیالي بیا د 
تان ګوندي او دولتي چارواکي د دې جوګه نه وو چې پخپل پرانېزي او د دې المل دا وه چې له یوې خوا د افغانس

نوښت سره یو خپلواکه دریځ خپل کړي او له بلې خوا شوروي سالکارانو هم د دوی هڅې له خنډ او ځنډ سره مخ 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

لټ، تنبل او مفت خوره کړي ول. د مثال په ډول له شوروي یرغل نه وروسته  ئېکړې وې، یا باید ووایم چې دوی 
 .ان په ګوندي او دولتي چارو کې د پنځه زرو تنو په شاوخوا کې شوروي سالکاران په دندو بوخت ولد افغانست

دا چې د څرنګوالي او څومره والي له مخې په دې شمېر کې د یوه بهرني هېواد سالکاران په ملکي، پوځي، حکومتي 
به د کوم ځانګړي نوښت چانس برابر او ګوندي چارو کې ښکېل وي، نو د کوربه هېواد مامورینو او چارواکو ته 

 ؟شي
هغه د سلینګین خبره چې، ده پخپله هم د افغانستان د خلک دموکراتیک ګوند د مرکزي کمېټې د نړیوالو اړیکو په 
څانګه کې د سالکار په توګه دنده درلوده، لیکلي دي چې موږ په کابل کې د شوروي سفیر په ګډون حکومتي چارواکو 

 .ه چمتو کول... ان پیغامونه او د ښه راغالست ویناوې به مو ورته لیکلېته د ویناوو متنون
د امین له را پرځېدو وروسته د کارمل لومړیو راډیویي وینا ګانو متنونه هم د مسکو په دفترونو کې جوړ شوي »

 [11]«وو...
مخ( کې دی یو مشاور ور  ۸11که څه هم دی ځان سالکار نه ګڼي خو ویکتورګریګوریچ کورګون پخپل کتاب )

 .معرفي کړی دی
ي سالکار ځد یادونې وړ ده چې ما په افغانستان کې د سالکار دنده نه درلوده خو بیا هم د ستر پو»سلینګین کښلي دي: 

 [12]«کال د مې په پیل کې د ولسمشر نجیب الله د وینا په لیکلو کې ونډه درلوده. 1۸۲۲پولیانیچکو په سپارښتنه مې په 
ي سالکاران نه یوازې په پوځي او سیاسي چارو کې ښکېل ول بلکې د افغانستان په اقتصادي او ټولنیزو چارو شورو

 .کې هم فعال ول
شوروي چارواکو دا کوښښ هم کاوه چې افغانستان په خپلې سیاسي او اقتصادي نړیوالې سیمه ییزې ولکې کې ور 

و اولیانو فسکی د هڅ»ورا کې د کتونکي هېواد په توګه او د ګډ کړي. د ساري په ډول لکه د اقتصادي همکارۍ په ش
 .له بابته په سوسیالستي هېوادونو کې د سیاسي لورېینو د هېواد په حیث و بلل شو

بیا هم کارمل رژیم نا خپلواکه او د هغه السپوڅي دریځ، د هغه سیاسي او وسلوالو »خو د وېکتور ګریګوریچ په اند: 
لونه په الس ورکول چې د هغو په مرسته مسکو د افغانستان پر نیواک، د ناپېیلتوب او بې پلوۍ، سیاالنو ته، پراخه دلی

 [13]«له دریځ نه بې برخې کاوه.
دغې جګړې په ټولو ډګرونو کې وړونکی او بایلونکی نه درلود دواړو لورو ته، روانې جګړې قرار دادي بڼه خپله 

ګاله، خو د شوروي اقتصادي او سیاسي ستونزې هم دومره ډېرې شوې  افغانانو ئېکړې وه. ولې بیا هم دېر زیان 
 .د هغه هېواد مال ماته کړه ئېچې په پای کې 

د افغانستان او شوروي روان کړکېچ شوروي چارواکو په سر ګورباچف ته نور د ځغم وړ نه و، نو ځکه خو دواړه 
ته د حل داسې سیاسي الرې چارې ولټول شي چې لوري پرته له کارمل نه دېته ژمن شول چې د افغانستان کړکېچ 

 .شوروي ځواکونه له افغانستان نه ووځي
 .دانګلوکارمل د شرایطو قرباني شو او نجیب الله د هغه د ځای ناستي په توګه د سیاست ډګر ته نو پایله دا شوه چې 

ب د پالر وطني ملي جبهې سره په لږ توپیر که څه هم د کارمل او نجیب د فکر او اند سرچینه یوه وه خو بیا هم نجی
د ملي روغې جوړې تګالره را دمخه کړه. که څه هم کارمل په سر کې یو شمېر نامتو کسان را وبلل چې په دې 
غونډه کې برخه واخلي لکه عبدالهادي داوي، جنرال نذیر کبیر سراج، فتح خان فرقه مشر، روان فرهادي، عبدالرحمن 

و وخت ورنکړ له غونډې ووت(، فاروق اعتمادي او یو شمېر نورو برخه اخستې وه. ولې ډېر پژواک )چا چې د خبر
زر ولس په دې پوه شو چې دا د شوروي اتحاد په سپارښتنه یو غولوونکی سیاست دی. دا ځکه چې شوروي اتحاد له 

 .دویمې نړیوالې جګړې وروسته په ختیځو اروپایي هېوادونو کې دغه ناکامه هڅه کړې وه
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