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 ۰۸/۰۴/۲۰۱۸        روالګسن شهسوار استاد
 

 شوروي اتحاد وسله وال برید د
 وه ني تحفهسماآ ؛یوه لپا ره ې،اېسي،آ او ېآ اس ،ېد آ

  

 : ېا ېسي آ ړیلوم
. ویلیام هړاو خبریاالنو هم افغانستان ته مخه ک وادونوېه ړۍو، د ن یدلځېرګمرکز  وېښد پ ړۍد ن ېافغانستان چ

 هړاو د افغانستان په ا سالکار وه وخت په وخت پاکستان ته سفر کاوه نګد ری ېپه استخباراتي چارو ک ېکیسي چ
 ولډ. دغه لړرتبه پالوي مخ په پاکستان ور مات ک ړخپل لو ېیو د بل پس ېله جنرال اختر سره لیدل، امریک ېی

 ۲۱وروسته د جنوري  ۍاون ېجیمي کارتر، د شوروي اتحاد له یرغل نه در ېچ ېشو ېکټهغه مهال چ ېلځ ېهل
په افغانستان د شوروي  ېیو چ ېک اوړیوه پ ېپه داس ېد مبارز ږمو»کال( د امریکا ولس ته وویل:  ۱۹۸۰) هېټن

 «.ده ړېسره مخ ک ښواګله  ګړېد ج ړۍن ولهټ داتحاد د وسلوال بری
فارس  ېچ يړغوا ېتم نشي، بلک ېیوازي په افغانستان ک ایيښشوروي  ېوه چ ېک ېپد تهېښاند هټغ ېامریک د

 .يړخلیج او د هند سمندر هم تهدید ک
که  ي،ړک ګینټخپل کنترول  ېنو شوروي اتحاد به په دغه سیم يړخپله ک هڼوروي پالن عملي بد ش ېرېچ که

 ېالند ښواګتر  ګټې ېختیز او پخپله د امریک نىځمین وادونو،ېه وځختی ېاروپا، لر ځېدیېشي نوبیا د لو ېداس
دي، پاکستان  ېپه پام ک ېچ يړتصویب ک ېهغه نظامي او اقتصادي مرست مړ. نو د امریکا له پارلمان نه غوايځرا

 [ 1«]شي. ړورک ېته په واک ک
د افغانستان،  ېوه چ يړورک ېته په واک ک C.I.A الرهډ لیونهېب( ۳۰) رشېکال د ۱۹۷۸په  ېامریک رهېسرب ېد له
 ...و یکیس لیامېو ې. د دغو استخباراتي چارو په سر کاريڅو ېعملیاتو له الر وټد پ ېچار واګاو نیکارا والګان

او  ېوروسته د استخباراتو هغه وسل دوېک هښوګد ایران د پاچا له  ېکاوه چ ښښکو ېهم امریک ېهغس ېپه سیمه ک
 .اريڅو ېتوغندي پر نټوا نيځاسیا می ۍنځد مین ېچ دويېږپاکستان ته ول کنالوژيټ

 کهځدا  ي،ړپیدا ک یهستوي وسلو ته السرس ي،ړضیاء الحق غوا ېلرله چ نهېښد امریکا متحده ایاالتو دغه اند خو
 :اوړت ېپه د ېچ
د افغانستان د  وڼب لوېالبېچارواکو ته په ب ېد امریک ېوار وڅد پاکستان سفیر سلطان محمد خان  ېامریکا ک په»

 [2]«ېو ړېک ېوهن ږغو ېندګرڅ اوړپه ت ېالرګاو د پاکستان د هستوي ت ېمسئل
په افغانستان د شوروي اتحاد  ېد امریکا ولس ته ی ېنه یواز ېله مخ ۍپلوماسېد ېیارښامریکا متحده ایاالتو، د او د

متحدینو ته هم ور  والوځدیېریاض، چین، پاکستان او خپلو لو ،ېمصر، انقر ېوباله بلک کډ هښواګوسلوال یرغل له 
 .وېږدرو هګینټپه  ېاندړباید د شوروي پر و ېچ هړک وتهګپه 
 .وماتانو د یرغمل ستونزه لرله، خو د شوروي پر ضد په یوه خوله وهسره د دپل ېهم آیت هللا خمیني له امریک هڅ که

پر  ونړکال د ت ۱۹۷۸د  نيګ ېچ ېکول ېنه خبر ېماد« ۵۱»ملتو د منشور له  روګد مل ومرهڅاتحاد که  شوروي
 ېک اووګپه خپلو مرکزي قرار  ېبه یوواز واکونهځدغه  ېدي. چ ليېږرال ونهځپو رېشم ږل ېافغانستان ته ی ټبنس
 .هړپراختیا ورک ېته ی ونونوګورسره ونه منله او خپلو غبر یوالوړبیا هم ن ېوي. ول یاځپر  یاځ
مجاهدینو د افغانستان د حکومت  ېچ ېشو ېرډېدومره  ېاو اقتصادي مرست يځد متحدینو پو ېاو د هغ ېامریک د

کال د مارچ په  ۱۹۸۰اردو په  ېتمېښلوڅ کروښد شوروي د سرو ل ېچ ړپر ضد خپلو بریدونو ته دومره زور ورک
 ولټپه  ېاندړپر و واکونوځد شوروي  ېوخت ک ږخوا په ل ې... له یولړعملیات پیل ک ړمخ په کون ېمیاشت ک

او له  ېدېرا ورس ېکابل او د کابل شاوخوا سیمو ته د مجاهدینو لیک ېنېد پالزم وادېد ه ولډ يګړانځافغانستان، په 
کال( د شوروي لخوا د  ۱۹۸۰ هېټن ۲۳کارپوهانو، ولسمشر کارتر ته وویل )د جنوري  ڼۍما ېخوا د سپین ېبل

وروسته  ګړېج ېیوالړن ېاو له دویم ،ید ښواګ یته لو وګټد امریکا  ېک ځدیېجنوب لو هسیا پآافغانستان نیول د 
ملیارده  ۴۵ ېچ ېته ی وادونوېه ۱۹د اسیا او افریقا  ېشو. هغه وه چ یلګڼ ښواګ یته لو ېسول ړۍدغه برید د ن

 ېچ ،ړېک ېکټچ څېاو اقتصادي ه يځپو ېاندړول خپل پالوي واستول... امریکا د شوروي پر و يړسپما ک الرهډ
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 ېله مخ ندونوګرڅوژغوري. د الکساندر لیا خفسکي د  ټېگ ېخپل ېخلیج، عمان خلیج او دهند په سمندر ک په پارس
 :ېشول چ يړدومره پیاو ېد مجاهدینو وسلوال بریدونه د امریکا د مرستو له مخ

تنه شوروي اتباع  وڅ ېچ ،یراغ ېد شوروي اتحاد سفارت تر برید الند ېپه میاشت ک یکال د فبرور ۱۹۸۰ په»
 [ 3.«]يړال پراخ ک اتیخپل عمل ېچ تلښنه وغو واکونوځووژل شول... نو بیا مسکو په کلکه له شوروي 

 ونڅد افغانانو ملي پا ېشو چ هډاډ ېپه د نګټواشن ېچ ېشو ېزیات کهځهم  ېنور ېامریکا د متحده ایاالتو مرست د
 .يړک وډونګشوروي په  ېچ ید هګجو ېاوس د د

کال  دیزېږز ۱۹۷۸له  (C.I.A) ېا یسي آ ېیواز هړک هګاډدا په  «ټنډېنېپډېان» ڼېپاځور ېدونکېخپر ېلندن ک په
نه زیات بیا په نورو  الروډاو له یو زر ملینو  ېرا ونیول ېبیه وسل هړنه په لو الروډخوا له دوه زره ملیونو  ېنه راپد
 .يړک يړمجاهدین پیاو ېشول چ ولګتوکو ول

مصر،  ېبلک روواههټټمرستو  خیزهړله مجاهدینو سره د هرا ېاندړامریکا د شوروي د یرغل پر و ېیواز نه
د شوروي اتحاد له  ېتل ی ېچ وادونهېاروپا ه ځېدیېپاکستان، د لو وادونه،ېسعودي عربستان، ترکیه خلیجي ه

 .ته را ووتل رډګ ېلرله، د مقابل رهېنه و واکځ دونکيېزیات
 په پلمه خپل ېله مجاهدینو سره د مرست ېژمن وه چ تهېنه زیات د وادېمجاهدینو کوربه پاکستان له هر بل ه د

 ېاو مخامخ پر افغانستان ی ودېښک هږد مجاهدینو په او ېی وپکټنو خپل  وي،ړافغانستان ته زیان وا منښپخواني د
 .نلري یسار ېپه تاریخ ک ېسیم د ېچ ستېله افغانستان نه واخ ېکسات ی ې. او داسړېپیل ک ېزډ
 

 (ېاس آ ېپاکستان: )آ دويم
د افغانستان پر  ېسیاسي نعمت وه چ ید شوروي اتحاد وسلوال برید، د پاکستان لپاره یو لو ېافغانستان باند په
 .شوه زهېتوره دوه برابره ت ،ېی ېاندړو

مشر جنرال اختر  I.S.I د ېی کهځسماني تحفه ده، نو آدا د پاکستان لپاره یوه  ېضیاء الحق فکر کاوه چ جنرال
 ېخیزړهر ا ېجاج واخلي. اختر عبدالرحمن له خپل ړبشپ وېښنستان دپد افغا ېچ هړوک تنهښعبدالرحمن ته سپار

 :وروسته جنرال ضیاء ته وویل ېنڅېړ
سرو  ېرېله پاکستان نه دفاع وي. که چ ېک هښکر ړۍد افغانانو مقاومت باید په لوم ېاندړشوروي اتحاد پر و د»
 ېدا وي چ امګد هغوي دویم  ایيښ ي،ړک رېسره له خپل ستوني ت ۍسانآشي او افغانستان په  ړته وخت ورک کروښل

 [4.«]يښواګپاکستان و ېد بلوچستان له الر
د پاکستان  ېوه، ول ځتوره ور ړۍیوه خون ،ېنوونکګافغان ولس ته بو هېښپ ېټېن( ۶) ېمږد جدي د شپ ۱۳۵۸ د

تر دغه  یواخسته. د هګټاقتصادي او سیاسي  ،ځېپو هښ ېجنرال ضیاء تر ېوه چ کهځ ځور کهډ ښۍلپاره د خو
خوا  ېوه، له بل یدلېواک ته رس ېله مخ اکودت يځخوا د پو ېله یو ېچ کهځوه. دا  ړو ېلپاره د کرک یوالوړدمه د ن

 ېامریکا خپل ېو او دریمه دا چ یولځړپه دار  هېټن لورمهڅپه  لېز کال د اپر ۱۹۷۹په  وټبو یذوالفقار عل ېی
 .ېو ړېک ېپه پلمه بند ولوړد هستوي وسلو د جو ېاو اقتصادي مرست يځپو

 ېچ ودهښته و ړۍن ځېدیېاسالمي او لو رهېپه ت ،ړۍن ېد سپیناوي لپاره د افغان جهاد له الر انځالحق د خپل  ضیاء
 .يړک بډمخه  ګاو پرمخت ېاو د کمونیزم دود يېږودر هګینټپه  ېاندړد شوروي اتحاد پر و ېچ یژمن د تهېد

 تنهښغو ېمرست يځپه پلمه له امریکا د پو ښواګ( د ېټېن ۲۷کال د دسامبر  ۱۹۷۹ي اتحاد ) د شورو يړنومو
سیاسي  هښته یو  نګضیاء او ری ېپه سر ک وادونو،ېه وړد روسانو برید دوا ېیان ېټېن ېدغ ېاو په حقیقت ک هړوک

 ...ېاو امریکا خپل ېلرل ېستونز ېپاکستان خپل ېچ کهځ. دا ړطالیي چانس په برخه ک
 ېاو پولیسو ی ړد امریکا په سفارت برید وک ېک آباد پاکستانیانو په اسالم  ېچ ېشو ېرډېهغه مهال  ېستونز دغه

 .مخه و نه نیوه
کال د نوامبر په  ۱۹۷۹پالو له خوا په  ټبنس رېجومات د یو شم ېد مک ېوه چ ټپر بنس ونګبرید د هغه غبر دغه
 ېی هړاو پ ید ړیک وادېه ېدغه کار د امریک ېمسلمانان ولمسول چ رېشمونیول شو او د ایران مشر یو  ېټېن ېشلم

 .ده هړد هغو پر غا
وروسته د ایران له نوو چارواکو السونه  دوېهم د ایران د شاهي نظام د نسکور ېامریکا متحده ایاالتو هغس د

 .نه ول ړهغه ته د منلو و یته او دو یول او آیت هللا خمیني دو ليځوین
د امریکا او د هغه د متحدینو پام  ېپخپله پاکستان ته یو غوره چانس وه چ چېکړسیاسي ک ځاو ایران تر مین ېامریک د
 .وهړلور ته را وا ېد ېد سیم ېی
له شوروي اتحاد به د ویتنام  ېچ بولهډچارواکو )ضیاء او اختر...(، د امریکا د باور لپاره خپله سینه و آباد اسالم د

 .وه ړد پام و رهډېاو چارلس ویلسن ته  نګری ېامریکا په سر ک ېمسئله وه چ کسات اخلي او دا هغه
د شوروي اتحاد بدمرغي په خپلو  ېکوله چ هڅه ېد امریکا د استخباراتو ادار رهېچارواکو، په ت ڼۍما ېسپین د

ته،  ږشوروي اتحاد، مو ېدا یوه خدایي تحفه ده چ ېچ رلهګېان ېیس ولیام کیسي داسئر C.I.A . دوريګو وګستر
 .وباسو ېبه ی ېکڼب ېچ ړراک وتوګپه  ېک یاځ ېپه داس یخدا
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 يګړانځد افغانستان لپاره  الرهډمیلونه ( ۸۰مالي کال لپاره اتیا ) ۱۹۸۲او  ۱۹۸۱د  ېشو چ یالیبر ېپه د ړینومو
 .يړک

امریکایانو ورسره  رېخو یو شم ،ېولګل ېاو پیس ېوسل ېرډې ېالره ک ېکاوه او په د تګښل رډې C.I.A هم هڅ که
 .مخالفت کاوه

 :ېاو پيس ېوسل
 تنګواشن ېچ ړیک یپخل ېخبر ېد د هګاډپه « توماس.پي.تورنتون»یس ئر ګېانڅسیا د آملي امنیت د سهیلي  د

او دغه کار د  [ 5«]شوي دي. ېدږته ن «يګهرمز تن»او د  «ېسیم ېزېشوروي اتحاد نفت خ» ېلرله چ نهېښاند
 .ید ښواګ یته یو لو وګټامریکا متحده ایاالتو 

اسیا ان  ځېاسیا نه راواخله تر جنوبي او جنوب ختی ځېدیېله لو ونهښواګنور  رڅېپه  ېاو د د ښواګدغه  دشوروي
سره مخ  نوېښاند روډېله  ېامریکا او د هغه متحدین ی ېوو چ ېپه پام ک ېپور وادونوېاو خلیجي ه ځختی نيځتر مین

 .ول يړک
 .يښواګاو پاکستان به  يړرا او ښېله کر ډورنډېبه د  واکونهځشوروي  ېلرله چ نهېښبیا دغه اند پاکستان

کاوه، د امریکا او د اسالمي کنفرانس  ښښد پاکستان چارواکو کو ېوه یا به نه وه ول یاځبه پر  نهېښدغه اند ایيښ
 .ید ېتر خطر الند واکونوځاو د شوروي  ښواګپاکستان تر  ېته دا ورسوي چ وږغو وادونوېه وړغ
د شوروي پر  ېک وادېه ولټپه  ېشول چ يړخوا مجاهدین پیاو ېد شوروي پر ضد له یو ټبنس ېپر همد نو
د سیمه ییزو  ېا ید سي آ ېله خوا په بنکاک ک C.I.A کال د ۱۹۸۱خوا په  ېاو له بل يړبریدونه پراخ ک واکونوځ
 ېاتر ېوالي خبر ومرهڅاو  واليګرنڅد وسلو په  ېرا وبلل شوه او په دغه کنفرانس ک هډد مشرانو یوه غون وډا

 .ېوشو
شول  هګاډد هغو وسلو نومونه په  ېپه دغه ناسته ک: »ېدي چ ليښک ېداس هړد بنکاک د کنفرانس په ا« کول یوټس»
آیا شورویان به تر هغه  ېشوه چ هړهم را وال تنهښدغه پو ې. پدغه کنفراس کيړک يړمجاهدین به نور هم پیاو ېچ

 [6]«غمي؟ځو هڅپاکستان به  يړپه پاکستان برید وک ېدمخه، چ
: ېده چ ېنیول وتهګ ېته داس واليګرنڅد مجاهدینو د وسلو  ټهار ېچ ید ړیهم ک یپخل ېخبر ېد د يړنومو

کال  ۱۹۸۲. خو په ولځغور وښله پ واکونهځییزو تکتیکونو د شوروي  هګړوسلو او نامنظمو ج وړمجاهدینو په ز»
 [7.«]هړوک تنهښد مجاهدینو لپاره د نورو پر مختللو وسلو غو ټهار

 يړغ C.I.A د ېچ تلښغو ېنه ی ېول ي،ړک ېبرابر ېوسل ېامریکا پرمختلل ېوه چ یپلو ېضیاء الحق د د جنرل
 هګړج ء، ضیا.شيېپه هغو وو ېله الر یباید د دو ېاو پیس ېولري، وسل ېیکړسره ا یالیوګله جن غهېپه ن غېن

 .ول شليېو هړا ېچارواکي په د ېپه امریکا ک ېنه. ول ېی ولهڅخو غو دولهږاو
 روګد مل ېوه چ یپلو ېنه کوه او د د یخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اغاشاهي هم د ضیاء د اند پخل ېهغس

 .شي ودلېښک یکټ یته د پا چېکړک ېد سیم ېملتو له الر
ضد  ګانټنه هوا ته توغندي، د  ېمکځله  ږمو ېچ ړک ېاندړو لیکړامریکا متحده ایاالتو د پرمختللو وسلو یو ل د

 .شو ییادول هګپه تو ګېلېد ب ېوسل ېاو درن ېسپک ېبمونه او نور ړېغا کړاو س ېمکځتوغندي، د 
C.I.A ي،ړورک ېپه واک ک ېاو د حکومت ضد وسلوالو ته ی يېږول ېافغانستان ته دا وسل ېخو دا نیت درلود چ 

 .يړد پاکستان د حکومت نه اجازه تر السه ک ېدرلوده چ تیاړهم ا ېی تهېد ېول
جنرال  ېچ کهځ. دا ديېږک هړته غا «اډاجن»امریکا باید د پاکستان  ېوویل چ غردهځپاکستان ورته په  خو

 ېچ ړورک ډاډته  نګری ېناسته ک ګړېانځ ېلرله. ده په یو ژيېاتمهاله ستر دږخپله او ېضیاءالحق په افغان جهاد ک
 ېاندړشورویانو پر و «دینهېب»پنوم په خالي السونو د « مقدس جهاد»د  ېچ ويڅوه تهېد وانانځبه افغان  ید

 .ويګوجن
 د ې. چيړترالسه ک ډاډ ۍد دوست نګد ولسمشر ری ېچارواکو په سر ک ېد امریک ېخبرو موخه دا وه چ ېده د د د

C.I.A لپاره،  ښېد پاکستان د خو ېچ: »ې. نو همدا المل و چيړک ړیپه وسلو او پیسو خپل سیاسي واک پیاو
نه  یکهړا غهېپه ن غېن ېمجاهدینو سره ی همداخله نه کوله او ل ېک شلوېهم د پیسو او وسلو په و کلهېڅامریکا ه
 [8«]درلوده.

 یکهړافغانانو سره ا شتوېته له م وړغوا وړدوا ېد پول اوړپه ت وېښپد  تلښبه کوم امریکایي چارواکي غو ېرېچ که
 ېجنرال ضیاء خبر شو چ ېکله چ: »هګ. د ساري په تويړونیسي نو باید د پاکستاني چارواکو موافقه ترالسه ک

جنرال  ېنو بیا ی ،ړوخو کانټسخت  وريګو ېک انسره په افغانست یالیوګد افغانستان له جن يړچارلس ویلسن غوا
په  ېچ تلښ... ضیاء غويړوک هډډافغانستان ته له تلو  ېچ يړک ړا تهېویلسن د ېچ هړوک تنهښاختر ته سپار

 [9«]وي خو باید جوش نشي. ېرمګاوبه  ېافغانستان ک
 ارګینټ ېپد: »ېخوا ی ېخو له بل وري،ګله افغان مجاهدینو سره و ېچ تلښخوا جنرال ضیاء الحق نه غو ېله یو که

 [10«]دا کار تر سره شي. ېباید د پاکستان له الر يېږک ړهم ورک وپکټمجاهدینو ته که یو  ېکاوه چ
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او بیا  ېدېک یپر خا یاځلخوا  یآ – سېا –نو د آي  ېپاکستان ته راتلل ېله الر C.I.A د ېچ ېاو پیس ېوسل ېکوم
 .ېشلېو ېله مخ ېالرګد خپل پالن او ت یبه دو

 I.S.A کال( د ۱۹۸۳) هېټن ۱۸د اکتوبر په  ځیوه ور: »ېدي چ یراغل ېله خولد لیکوال  ېتلک خرس کتاب ک په
 .دهېک ولېپر مخ ب هګړد افغانستان ج ېچ یاځله کوم  مړدفتر ته ال

 رمهڅېپروت وه. د جنرال اختر دفتر ته  ېک نټمتر وا لوېک ۱۲نه په  آباد له اسالم  ېپه شمال ک ۍد راولپند یاځ دا
 .اصلي تعمیر وه یآ – سېا – ید آ ېچ

 ېلوی ۳۰۰ ېک یاځ ېپد ،ېو یاځپر  یاځ ېپک ېد مجاهدینو وسل ٪۷۰ ېپه سلو ک ېوه چ یپوډیوه لویه  دلته
هم دلته  ېوسل ېاو درن ېسپک ونګډپه  رګنټد س ایونه،ځ. پوخي روزنېاو راتل ېتل ېک راجونوګدلته په  ۍالر

 يېښا الرهډزره ( ۳۰) رشې)خاد( د وکابل حکومت د تاسو د هر تن په وژل ېته ویل چ ږمو یآ –اس  – ی... آېو
د شوروي اتحاد له یرغل  نيګ ېچ ېد یوه راپور له مخ C.I.A ېچ ېو ېانګیپوډمخ( دا هغه  ۳۶ ورئګدي... )و

نه  وادونوېه لوېالبېله ب ېوسل ېپه شاوخوا ک نوټزرو ( ۱۰۰۰۰د لس زرو ) ېکال پور ۱۹۸۵نه وروسته تر 
 .دهېته ورس نوټ( ۶۵۰۰۰زرو ) تهېشپ هځپن ېکال پور ۱۹۸۷بیا دغه اندازه تر  ېوي. چ ېاخست
 رڅېپه  ېهم شامل ول. د دغو او د د رګنټاو الوتکو ضد توغندي او س ګانټد  ،ېماشیندار ونه،ټراک ېوسلو ک پدغو

 ېله مخ متېنه د مناسب ق وادونوېله چین، اسرائیل او د مصر له ه ېبرخه ی نهښغو رهډېنور سپکو اودرنو وسلو 
 .وه ړېترالسه ک

 ېبی ېرانګ ېرډېپه  ېی رې. یو شمېو ېموجود ېک انوګ یپوډپه پاکستاني  ېچ ېوسل ړېز ېکوم رهېسرب ېد له
په  ېی ېوسل ړېز ېاو خپل ېوساتل انتهځ ېی ېهغه وسل ،ړېله چیني وسلو سره تبادله ک ېی رېشم رډېاو  ېوپلورل

 .ېشلېمجاهدینو وو
 انتهځپاکستان  لېږد مجاهدینو په نوم را ل وادونوېه لوېالبېله بهرنیو ب ېمهم توکي چ رډېپاکستان  هګهم دارن هڅ که

 ېکلونه کلونه د پاکستان په روغتونونو ک ېچ ېکمپل ړېتوکي او ان د روغتونو ز ولډ ولډ هګساتل. د ساري په تو
 .ړېرکو مجاهدینو ته ېی ړېاو ز ېواخست ېنو ېی یاځپر  ېو
بلل را ونیول  ېی« ۳۰۳» ېچ وپکټ ولهډ« ۳۰۳» ېد سل زرو په شاوخوا ک ېد وسلو خبره ده یواز ېچ ومرهڅ

 ېلرو چ ګېلېب ېداس ېرډې ږد مرمیو د تهیه کولو تکل وشو. مو ېمیلونو په شاوخوا ک« ۳۰»شول او بیا ورته د د 
پر  یاځ ېاو خزانو ک انوګ یپوډپخپلو  ېی ېپیساو  ېوسل ېرډېواخسته او  هګټ رهډېپاکستان د افغانانو له جهاد نه 

 .ړېک یاځ
 یاس آ ی. آېشو دوېکډاو سعودي عربستان پر پیسو په  ې.اید سي.آ ېخزان ی.اس.آید آ»کول خبره:  یوټد س هغه

 [11«]شو. تنڅښ واکځد  ېک دوږمرکز وه، د پاکستان په او ېی ېپته ک ېشو هښپه یوه نان ډۍد راولپن ېچ
هم ول  وادونهېنور ه ړۍد ن ېبلک ړېک ېکډ ېی ېخزان I.S.I د ېاو سعودي عربستان نه وه چ C.I.A ېیواز دا
 .شو تنڅښ ومټد آ ېک یپه پا ېچ ړدومره چاغ ک ېپاکستان ی ېچ
 :ېاو مرست ېوسل وادونوېنورو ه د
 .دوستان ول هږخوا هړدوا ېاندړسیال چین، د افغانستان د جهاد په مهال د شوروي پر و یامریکا اوسن د

او مرسته خپل انقالب بري ته  ټد شوروي اتحاد پر م« مائو»ول او  وادونهېکمونستي ه هړدوا ېاو شوروي چ چین
 ړېپ ړېخ ېیکړسیاسي ا ځتر مین وادونوېه وړد دوا ېپه شاوخوا ک ېلسیز ېتمېکال( ورسوه، خو د شپ ۱۹۴۹)

 .یو د بل سیاالن شول ېک یاو په پا ېشو
 ګد بیجن ېهغه وو چ پي،ځو وادېپر وسلو بل کمونستي ه وادېد یوه کمونستي ه ېلپاره چ ېد د ېا – یآ – سي

 .وکارول شي ېک هګړد شوروي پر ضد ج ېوپلورله چ C.I.A برخه په نهښچارواکو د خپلو وسلو غو
ول او  يړک يګړانځلپاره  ګړېد افغانستان د ج الرهډمیلونه ( ۳۰) رشېکال د ۱۹۸۱په  ېادار ېجاسوس ېامریک د

 .شوه هړته لو الروډدوه سوه میلونو  رهېکاله وروسته دغه شم ېدر
 ېپیس ېدومره نقد ږمو ېچ ړېک هګاډپه  هړد وسلو او پیسو په ا ېا – یآ –کال د سي  ۱۹۸۳په  «ټهار اريګ»
له وسلو  ېچ ېاخلي، ان تر د ېتر هګټ هڅ وکڅ ېچ دوېنه پوه ږمو ېچ ېمو را ونیول ېاو دومره وسل ېولګول
په  R.P.G-7) زره توغندي ونوګسپه ل يېږد تشو ولو وار ورته ورس ېچ ېو ړېوال ېبه په کتار ک ۍالر ېکډ

 ېد یوه لست له مخ C.I.A ون،ګډد الوتکو ضد توغندیو په  ،ېپور ۱۹۸۵ز کال نه را واخله تر ۱۹۸۰اندازه( له 
 .را ونیول

په ارزانه او  ېی ېنور ېنځاو  انګرای ېی ېنځ ېچ ېوسل ولډ ولډکال له چین نه هم  ۱۹۸۴په  ېا – یآ – سي
 .ړېورک ېپاکستان ته په واک ک ېاو بیا ی ېونیول هګاسانه تو

 ېوسل ولهډروسي  ېله مخ واليګرنڅوالي او  ومرهڅد  ېچ هړوک تنهښته سپار وادېد مصر ه ېکال ی ۱۹۸۵ په
 .دي ېنیول ېک هګړمجاهدینو په ج ېنګ ېشي چ ودلښو ېاو داس ړېجو

C.I.A  ېپلورل ېکمونستانو به پر ډنېاو د پول ړېنه هم تر السه ک ډنېلپاره له پول ېموخ ېد همد ېوسل ولډدا. 
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 ېیواز هګړخپل بعدونه پراخول، دا ج ځهره ور ګړېوواهه. د افغانستان ج رټټهم د وسلو برابرولو  وادېه ېترک د
 .وه ړیهم خپل ک ېی تښارز یوالړن ېنه وه، بلک هګړج ېد سیم

 یوالهړخوا په ن ېوه او له بل بډتاریخي او سیاسي اخ و  ځد افغانستان او پاکستان تر مین ېخوا په سیمه ک ېیو له
 ړۍد ن ېچ تهښپر سر سیالي او النجه وه. هر یوه غو وګټ یوالوړد ن ځکچه د شوروي اتحاد او امریکا تر مین

 .افغانستان وه رډګ ګړېد ج اکونووځزبر  وړد دوا ېول ي،ړک انځبازارونه د 
خو  کهځنو  ويټول ېچار ېته د حل الر ګړېج ېکډ هښواګاو له  ړۍخون ېدغ ېچ لهېملتونو سازمان وپت روګمل د
 .يږېږسره وغ وړغا لوېکښ ېک هګړپه ج ېچ ړېک ېکټچ څېه ېپلوماتیکېد ېخپل ېی
 :وو ولډ ېد پیسو بهیر په د ېد یوه را پور له مخ-ېاو وسل ېپیس- خهڅتلک خرس له کتاب  د

C.I.A  واکونهځشوروي او افغان  ېچ ېو ړېترالسه ک ېنه دومره وسل وادونوېه لوېالبېله ب ېکال پور ۱۹۸۴تر 
 هړاو م يګېږوجن ېشي چ یدومره کول یاالنګجن ۍپه اند د ازاد Wilson «ویلسن»یوسي. خو د  هځله مین ېپر

 ېیواز ېپور یاليګتر وروستي جن یهغو ېچ وېږپوه ېپه د ږلپاره بیا هم کافي ندي، مو لوګټد  ۍشي، خو د ازاد
 .يګېږوجن وڼپه کا ېچ دوېږپر یکه دو يښو نه ب ږتاریخ به مو ېول ي،ګېږهم جن وڼپه کا

 ېک ړل ېکسانو په د رېیو شم ې. ولېو یاځاو پر ېسره سم تنوښد ویلیم کیسي له خبرو او غو ېویلسن خبر د
 C.I.A دا به د يېږترسره ک هڼعملیاتو په ب وټد پ ېکارونه چ ولډدا  ېوویل چ ېاندړد کیسي پر و« مکمهان»

 ... سیاسي باور په قمارووهي
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