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

۲۰1۸/۰۸/۲۴

استاد شهسوار سنګروال

مسکو باید د شوروي د مهال ،تورې اوخونړئ شېبې راغبرګې نکړي
د روسې په ډله ییزو رسانېیو او خپرونوکې په ډاګه شوې ،چې مسکو غواړي د افغانستان د ملي پخالینې کور به وي
او له دغه بهیرسره مرسته وکړي .نوځکه خویې په رسانېیو کې د دې خبرې پخلی وکړ او راپوریې خپورکړ ،چې
مسکو به په راتلونکې کې د یوه کنفرانس د جوړېدو تابیا وکړي او پدې تړاویې یوولس هېوادونو ته د ګډون بلنه
ورکړه .
دروسې د بهرنیوچارو وزیرسرګي الوروف ویلي دي ،چې د طالبانو د قطر دفتر ته یې هم بلنلیک استولی دی او
طالبانو هم موافقه کړېده ،چې د مسکو په کنفرانس کې د ګډون لپاره خپل استازی را ولېږي.
د مسکو لومړی کنفرانس د افغانستان او روسې په ګډو هڅو او مشرئ جوړشوی وو .ولې اوس داسې برېښي ،چې
روسې پرته د افغانستان له سال او مشورې ،امریکا او طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړې ده ښایي د افغانستان د خواشینئ
یوبل موهم المل داوي ،چې د افغانستان د سولې په تړاوهره غونډه ،چې جوړېږي د مدیرېت چارې اوغوښنه برخه
باید د افغانستان د حکومت وي ،دا ځکه ،چې افغانستان حکومت ټولې نړئ په رسمېت پېژندلی او په نړېواله اداره
یانې ملګرو ملتو کې رسمي استازی لري.
امریکا چې دافغانستان په څېردغه بلنه ونه منله په ځغرده یې ووېل،روسیه دافغانستان په جګړه کې
دطالبانومالتړکوي...دافغانستان دبهرنېیوچارووزارت هم ورته دریځ لري نوځکه خویې له ګډون نه ډډه وکړه اواعالن
یې وکړ،چې نه به ورځي .
روسې چې دغه خبرواورېد،نوبیا یې خپله خواشیني وښوده...اوس روسې ته په کار دی ،چې دشوروي اتحاد له
تېروتنونه زده کړه وکړي اوهغه څه تکرارنکړي کوم جنایتونه ،چې شوروي اتحاد وکړل...دساري په توګه دشوروي
اتحاد وسله وال بریدته سرورښکاره کوو،چې موږیې پخپل تاریخ کې یوه توره خونړئ ورځ بولو :
ګرومیکو ،ښایي د نېشې په حالت کې له برژنف نه د «ودکا» د شرابو د څښلو په تړاو پوښتي وي چې ولې روسان
د «ودکا» په څښلو روږدي ،دي؟
هغه ورته هم په ډېر ویاړ دغه ځواب ورکړ چې «روسان پرته له «ودکا» نه ژوند نشي کولی ،نو ځکه خو دوی
ودکا څښي ...نو ده په ځانګړي ډول ټینګار وکړ چې ګني دی هم پرته له هغو نه ژوند نشي کولی[1]».
هغه مهال چې د مسکو چارواکو وپتېله ،چې سرې لښکرې پر افغانستان باندې د یرغل لپاره چمتو کړي ،د یوې
غونډې په ترڅ کې چې برژنف د تل په څېر داسې د ودکا په څښلو نېشه شوی و چې ځان یې نشو ټینګوالی ،خو همدا
به یې له خولې وتل چې «کثیف انسان».
ده چې ځان یې نشو کابو کوالی پداسې وخت کې دا خبره کوله چې د ګرومیکو تر مشرۍ الندې چې اوستینوف،
اندروپوف او یو شمېر نور هم په غونډه کې حاضر وو ،د خبرو په لړ کې چې برژنف قدم وهه او ګرومیکو به هم
کله کله له مټ نه ټینګ کړ چې و نه غورځېږي ،نو په غوږ کې یې ور وڅڅوله:
«امین ډېر خطرناک انسان دی« ،اولیانوفسکي» چې د نړیوالې ادارې مرستیال وه ،ده هم په دغه غونډه کې شتون
درلود ،ده په دې اړه ویلي دي:
« برژنف نږدې وه چې څو وارې وولېږي خو ګرومیکو به بېرته کېنوه ،ولې په غوږ کې به یې ورته ویلي نوي
اطالعات مو ترالسه کړي دي او داسې ښکاري چې امین څومره خطرناک انسان دی؟»][2
کله چې دغه ډله چې په سر کې د شوروي اتحاد د کمونست ګوند عمومي منشي برژنف وه ،دې پرېکړې ته ورسېدل
چې په افغانستان به د امین پر وړاندې وسلوال برید کوي.
هغه وو چې:
«د ډسامبر په  ۲۴نېټې د شوروي اتحاد د پوځونو لومړۍ ډله د هوا له الرې افغانستان ته ورسېده[3]».

د پاڼو شمیره :له  1تر5
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

لکه څرنګه چې شوروي په پټو سترګو له خپلې سیاسي وېرې دېته بډې را ووهلې چې په افغانستان پوځي یرغل ته
الره پرانېزي.
همدا رنګه امریکا هم له دې وېرې چې ایت هللا خمیني د ایران پادشاهي نظام ( 1۹۷۹کال) چې د امریکا متحد وه
ړنګ کړ ،خواشینې وه.
که د واشنګټن چارواکي په پهلوي شهزاده ګانو خپه وه ،خو مسکو واکمن د ایران «تودي» ګوند ته خواشیني ول چې
څرنګه کولی شي چې له یوې خوا د توده یانو سیاسي هلې ځلې له ګواښ سره مخ نشي او له بلې خوا د «ثور انقالب»
وژغوري؟
دوی دې پرېکړې ته ورسېدل چې پخپل پوځي یرغل به هم د افغانستان نظام وساتي او هم به د ایران اخوندان په دې
ووېروي چې د «تودي کمونست» ګوند له ځپلو الس په سر شي.
دلته دی چې جنرال کریلوف ته دنده وسپارل شوه چې د افغانستان د کړکېچ په تړاو معلومات وړاندې کړي.
نوموړی چې له  1۹۷۵کال نه تر  1۹۷۹ز کال پورې په افغانستان کې پوځي سالکار وه د افغانستان د پوځي او
سیاسي حاالتو په تړاو د شوروي د بهرنیو چارو وزیر ګرومیکو ،د کي جي بي رییس اندروپوف ،د دفاع وزیر
مارشال اوستینوف لوی درستیز جنرال اګارکوف ،د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کرنینکوف او تورن جنرال
اېوانوف ته په یوه غونډه کې بشپړ معلومات وړاندې کړل ،موروزوف هم په شوروي سفارت کې ( )۷۹ – 1۹۷۵د
کې جي بي د مدیر د مرستیال په توګه کار کوه ،د ډسمبر له لومړۍ نېټې نه تر  ۲۴نېټې پورې دا ډول پرلپسې غونډې
روانې وې.
په پای کې مارشال استینوف د ډسمبر پر  ۲۴نېټې د ورځې په پیل کې د شوروي د دولتي او ګوندي چارواکو پرېکړه
اعالن کړه چې په افغانستان به پوځي یرغل کوي.
همدا المل وه چې د یوې پوخي ډلګۍ له لېږلو سره جوخت «اېن  ،1۲اېن  »۲۲الوتکو د کابل په هوایي ډګر کې
الوتنې پیل کړې ،د ګوند غړو اعالن وکړ چې د کابل ښاریان دې خپلو کړکیو ته پردې واچوي چې بېرون ته څه و
نه ګوري دا څومره وړه او غولوونکې سیاسي خبره وه چې شوروي سالکارانو افغان چارواکو ته په غوږ کې اېښې
وه او هغو هم په کڼو غوږو او پټو سترګو دا ناره راپورته کړه چې پردې واچوئ او د «االرم» له غږولو سره ځانونه
عیار کړئ ...یانې څه؟ یانې :داچې د شوروي اتحاد یو غولوونکی سیاست!!
شوروي اتحاد ،په همدې پلمه د کندهار او شینډنډ په هوایي ډګرونو کې جنګي الوتکې ځای پر ځای کړې او د پنځه
زرو په شاوخوا کې وسلوال ځواکونه یې چې په سپکو او درنو وسلو سنبال وه د ډسمبر په  ۲۷نېټه په هوایي ډګرونو
کې مېشت کړل.
په همدې ماښام د اوه ( )۷بجو په شاوخوا لومړی پر رادیو افغانستان برید وشو او بیا د تاج بېک ماڼۍ تر اور الندې
راغله.
موږ د مخه وویل چې د امین په ګډون د ګوند او دولت چارواکي مسموم شوي ول.
ماته (لیکوال) د رادیو تلوېزویون یو کمره مین چې صدیق نومېده له «عمر» سره یو ځای د همدې ماښام د شپږو
بجو په شاوخوا کې را ته وویل:
موږ چې د غونډې انځورونه او تصویرونه د غونډې پر ځای کې کره کول ومولیدل چې د حفیظ هللا امین په څېره کې
داسې څه برېښېدل چې موږ ته یې داسې اندېښنه پیدا کړه چې دغه تصویر د خپرېدو وړ ندی.
ما د امین صاحب یاور ته وویل چې که امین صاحب ته ووایې چې د کمرې مخې ته راشي او د «خبر» لپاره یو ښه
تصویر ترې واخلو.
هغه را ته په ترخه او تریب تندي وویل :که په نیمه پوهېږې کمره دې ټوله کړه او له دې ځایه دې پښې سپکې کړه.
ده داهم وویل:
زه ال د امین صاحب له یاور سره په خبرو کې وم چې د مرکزي کمېټې دوه غړي چې نوم یې ما (ترې وپوښته) خو
ده وا نخست په زینه کې را «کولې» شول او ورغړېدل.
د شوروي اتحاد ،د هوایي پل په تړاو چې نه یوازې خلکو اندېښنه لرله ،چې ګني په دغو الوتکو کې ټانګونه لېږدول
کېږي .بلکې حفیظ هللا امین ته هم دا د اندېښنې وړ شوه چې بېالبېلو سرچینو هم ورته د یوه ګواښ په سترګه کتل،
امین لکه د تره کي په څېر دا منلې وه چې یو شمېر روسي پوځونه به ستا امنیت ساتي .ولې وروسته یې چې ولیدل،
الوتکې بېړنۍ بڼه لري ،نو خوشبیني یې په بدبینۍ بدله شوه.
له دې سربېره له یوې خوا امین ته دا هم ویل شوي ول چې ببرک کارمل به مني ،کوم څه چې امین ته دغه خبره د
منلو وړ نه وه .او له بلې خوا د ده لیدنې او کتنې چې له امریکایي دېپلوماتانو سره ډېرې شوې وې پخپله یې ورته
پوښتنې پیدا کړې وې.
دا چې ده په دغې شپه (د جدې شپږمه نېټه) غوښتل یوه تلوېزیوني وینا وکړي ،ښایي موخه به یې دا وه چې د شوروي
د ډېرېدونکو ځواکونو په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړي .په دې خواشینی وه که ولس له دې خبر شي نو بیا به د ثور
د انقالب ارزښت را ټیټ شي.
د پاڼو شمیره :له  ۲تر5
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

ولې ده ته یې دغه وخت ورنکړ چې دی خپل غبرګون خلکو ته ورسوي ،بېهوښه شو او په پای کې ووژل شو.
د لیونید شبر شین  Leonid shebar shinد کې جي بي د مرستیال له انده څرګندېږي چې امین د دوی ګټو ته
یو ګواښ وه ».امین په دې اند وه چې پر موږ د مصر د جمهور رییس انور سادات کانه وکړي[4]».
ځکه خو د ده پ ه بېهوښۍ کې دوی ګڼلې وه چې له یوې خوا به پوځي پرمختګ ته الره اواره کړي او له بلې خوا به
په همدغه حالت کې په ده د شوروي ځواکونو د راغوښتلو سند السلیک کړي.
د شوروي ځواکونو د رابللو او برید په اړه ویل کېږي چې ګني ،د افغانستان له لوري د تره کي او امین د  1۹۷۸کال
د تړون پر بنسټ شوی دی چې د ډسمبر په پڼځمه نېټه السلیک شو.
ولې ځنې کورنۍ او بهرنۍ ډاډمنې سرچینې دا نه مني .بلکې د فرهنګ په څېر تاریخپوهان په دې اند دي چې« :په
افغانستان د شوروي ځواکونو د یرغل او برید مسئولیت د کارمل پر غاړه دی چې د سرو لښکرو په سیوري کې کابل
ته راغی[5]».
د شوروي پوځ کوم ټولګی یانې د مسلمانانو کنډک او د زینت قطعه چې د امین د غولولو لپاره را دې مخه شوې وه
هسې یوه پلمه وه .دا ځکه چې د ډسمبر په  13مې نېټې د روسي ترکستان د پوځي ځواک عمومي قومندان جنرال
ماکسیموف خپل مرستیال تورن جنرال توخارینوف ته سپارښتنه وکړه چې پوځونه یرغل ته تیار کړي .که څه هم د
جدې له شپږمې نېټې د مخه خالبایف ( ۲۲ورځې) وړاندې د عملیاتو د پالن لپاره استول شوی وه .ماکسیموف د هوا
له الرې ځان ترمز ته ورسوه ،ځکه چې هلته د څلوېښتمې فرقې پالز وه او ټول ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وو.
کوم پوځي تشکیل چې هلته جوړ شیوی وه ،سیمې او نړۍ ته د هېښتیا او حیرانتیا وړ وه او ډېر نامتو پوځي چارواکي
چې موږ توخارینوف ،جنرال وتکاپوف ،جنرال لویانوف ،جنرال کرچاکین او نور یادولی شو ،دوی په هغو پوځي
ټولګیو کې په دندو بوخت وه .لکه را وخله د دیسانت لوا ،د راکټ او دافع هوا لوا ،د مخابرې ،انجینرۍ ،لوژستیک
او تامیناتو جزوتامونه ،هوایي ځواکونه ،ترانسپورتي اسانتیاوې ،او نور جګړه ییز ځواکونه یادولی شو چې په سر
کې مارشال سکولوف ټاکل شوی وه.
په پای کې دغو ټولو هوایي او ځمکني ځواکونو د ترمز له الرې چې لومړی شمېر اتیا زرو ته رسېده په افغانستان
برید وکړ.
د شوروي پوځونو د شمېر په تړاو داسې انګېرنې شتون لري چې ګني یوسلو شل زرو په شاوخوا کې ځواکونو (ځنې
له دېنه ډېره او ځنې دغه شمېره لږ ښیي) په افغانستان یرغل وکړ.
الکساندر لیا خفسکي پدې اند دی چې کله دغه ټول شوروي ځواکونه دېته چمتو شول چې په افغانسان ورتویې شي نو
بیا:
« هغه ځانګړي ځواکونه چې د تاج بېک د ماڼۍ په شاوخوا کې وو د ګوند او د دولت په مشر حفیظ هللا امین یې برید
وکړ او وې واژه.
د ډسامبر په  ۲۷نېټې اندرو پوف د تیلفون په کرښه لومړی کارمل ته د ثور انقالب د دویم پړاو د بري مبارکي ورکړه
او بیا یې د شوروي پراشوټي قطعې ته امر وکړ چې ببرک کارمل ډېر زر کابل ته ورسوي.
 ...شوروي چارواکو لومړی غوښتل چې کارمل په الوتکه کې ولېږدوي ،خو وروسته یې د څو روسي ټانګونو په
بدرګه په محاربوي ماشین کې د «شیرګین» تر قوماندې الندې چې د «الفا» په نوم د استخباراتو یوه قطعه هم ورسره
وه کابل ته ورسوه[6]».
باید په دې پوه شو چې کارمل د یرغل په سبا له تاجکستان نه د بګرام هوایي ډګر ته په الوتکې کې او بیا یې کابل ته
په ټانګ کې ورسوه.
اندروپوف دغه امر په داسې وخت وکړ چې ده ته د حفیظ هللا امین د وژلو ډاډ ورکړ شو( .ان تر دې چې مړی د
سروري او ګالبزوی لخوا کتل کېږي) او بیا د کې جي بي غړو ته سپارښتنه وشوه چې اوس امین په هغه کنده کې
چې د ماڼۍ شا ته کیندل شوې وه ښخ کړي.
عبدالقدوس غوربندي د یوې قطعې د قومندان له خولې چې د پېښو عیني شاهد وه پخپل کتاب «نګاهې به تاریخ»...
کې د دغې شپې پېښې داسې کښلې دي چې ګني امین سره باید داسې شوي وی:.
« د شپې په وروستیو کې عبدالوکیل چې د شوروي پوځونو یونیفورم یې په غاړه وه (صاحب منصبان یې را ټول
کړي ول) په سپکو سپورو یې امین د ( )C.I.Aجاسوس باله .موږ یې هره ګړۍ په مرګ تهدیدولو ...امین د  C.I.Aپه
دستور پاکستان سره سازش کاوه[7]».
دا ډول ډېرې سپکې سپورې د نوموړي له خولې نه وتلې  .په پای کې سرو لښکرو د کابل مهمې ستراتېژیکې سیمې
ونیولې او پرچمیان یې پر ټولو ملکي او پوځي سیمو واکمن کړل.
بوریس ګروموف د شوروي اتحاد د یرغل په تړاو کښلي دي چې« :د شوروي اتحاد پوځي برید په سبا ببرک کارمل
د شوروي تاجکستان له پالزمېڼې دوشنبې نه د بګرام هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدول شو[8]».
الکساندر لیا خفسکي د کارمل په اړه کاږلي دي چې:

د پاڼو شمیره :له  3تر5
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

«ببرک کارمل د بګرام په هوایي ډګر کې د شوروي اتحاد د کمانډو په حفاظت کې وه [9]».دی نه یوازې په بګرام
کې د شوروي ځواکونو لخوا ساتل کېده بلکې د کابل په ارګ کې هم د شوروي پوځونو په مینځ کې وه ،چې له اشپزانو
نیولې تر ساتونکو ټول یې شوروي سرتېري ول.
ببرک کارمل د شورویانو په پېرزوینې او لورېینې ځان په داسې یوه چاپېلاير کې وموند چې د خیالي سوسیالستي
ټولنې په خوب کې هم تصور نه کېده .ولې دی په دې نه پوهېده چې د افغان ولس له غبرګون سره به مخ کېږي او ده
ته شوروي اتحاد دومره ځواکمن برېښېده چې ګني ټوله نړۍ د شوروي په ولکه کې ده.
د شوروي اتحاد یرغل نه یوازې د افغان ولس له سخت غبرګون سره مخ شو ،بلکې نړیوال غبرګون یې هم را
وپاراوه .پدغه نړیوال غبرګون کې یو شمېر سوسیالستي هېوادونه هم ول چې د شوروي وسلوال برید یې وغانده چې
موږ په دغه لړ کې چین ،یوګوسالویا ،رومانیا او آن کیوباد ساري په توګه یادولی شو.
په کابل کې د امریکا سفارت د شوروي یرغل په تړاو د امریکا متحده ایاالتو چارواکو ته خبر ورکړ .د جیمي کارتر
د ملي امنیت سالکار زبیګنیوبریژنسګي چې کله خبر شو نو په ځغرده یې وویل:
شوروي اتحاد ،دا ځل خپلې پښې له شړۍ نه اوږدې کړې .دوی په دې پوهېږي چې د دغه یرغل موخه د شوروي
پلوي حکومت ټینګښت دی ،چې داسې یوه ستر ،ولې له ستونزو ډک یرغل ته یې الره هواره کړه.
د امریکا متحده ایاالت چې د کې – جي – بي له استخباراتي هلو ځلو نه په وېره کې وه ،پدې یې خپله خواشیني
وښوده چې په افغانستان به د هنګري ( 1۹۵۶ز کال) په څېر ورځ راشي او یا به د چیکیانو په څېر ( 1۹۶۸کال)
داسې وځپل شي چې نور به د سر جګېدو نه وي.
ځکه نو تاریخپوهان انګېري چې په افغانستان د شوروي پوځونو یرغل چکوسلواکیا ته ورته دی.
د چکوسلواکیا ولسمشر الکساندر دوپچک ( )1۹۶۸د پراګ د پسرلي په نوم د سیاسي رغاونې غږ پورته کړ .ولې
شورویانو دېته د ناسیونالیزم یو خوځښت ووایه نو بیا یې د پراګ پسرلی په خزان واړوه.
بریژنسکي له دې سربېره بیا دې ته خوشاله وه چې له شوروي اتحاد به اوس د ویتنام غچ او کسات اخلي کوم چې د
امریکا پر ضد مسکو له ویتنام ولس سره مرسته کړې وه.
نوموړي په سر کې هماغه تېره تګالره وڅارله چې په پټه به یې ،په پاکستان کې له افغان کډوالو سره مرسته کوله.
خو د کارتر پرېکړه هغه مهال براال او بر مال شوه چې په  1۹۸۰کال ،په مسکو کې د المپیک لوبې تحریم کړې.
دا په اقتصادي او سیاسي لحاظ یو لوی ګذار وه چې شوروي اتحاد یې ګوښه والي ته ټېل وهه.
د َ«هارسیون» په اند نور کارتر دغه اندېښنه نه لرله چې چې د افغانستان مجاهدینو سره دې په پټه د وسلو او پیسو
مرسته وکړي ،بلکې بې درېغه یې خپلو هر اړخیزه مرستو ته زور ورکړ.
«د امریکا او عربستان مرستې تر  1۹۹1کال پورې له « »۲.۸ملیاردو ډالرو نه زیاتې وې[10]».
د دغو مرستو په لړ کې ،یوازې په لومړنیو ( )۸1 – 1۹۸۰دوه کلونو کې د پاکستان حکومت له امریکې نه د پوځ
لپاره ( )1.۵میلیارده ډالره وغوښتل.
امریکا او متحدینو یې د شوروي پر وړاندې هر اړخیزې هڅې پیل کړې .اسالمي هېوادونو په سر کې سعودي
عربستان هم پټه خوله کېنناست ،چینیانو هم خپل غبرګون په ډاګه کړ.
په ټوله کې ،د شوروي اتحاد پر وړاندې د امریکا او د هغه د متحدینو دغه اندېښنه موجوده وه چې کمونیزم په نړۍ،
په تېره وروسته پاتې ټولنو په ځانګړي ډول په اسیایي ،افریقایي او ان په التیني امریکایي هېوادونو کې د پراختیا او
پرمختیا پړاوونه وهي.
سټیو کول په خپل کتاب کې لیکلي دي چې« :واشنګټن په شوروي ضد تبه اخته شو چې په پای کې د امریکا او
پاکستان تر مینځ د نږدې همکاریو یو نوی پړاو را مینځته شو.
چې دواړه به د خیبر غاښي پر هغه خوا شوروي ته چلېنچ ورکړي ،لکه څنګه چې یوه پېړۍ د مخه برېتانویانو پر
همدې ډګر باندې تزاري روسې ته چلېنج ورکړی وه[11]».
د ایران د پاچا محمد رضا (چې پنځوس کاله په سیمه کې د امریکې د سیاست ځړی وه) له ماتې وروسته ،امریکا په
دې( 1۹۷۹کال) پوه شوه چې د اسیا په دغه سیمه کې د استخباراتو یو مهم مرکز له السه ورکړ ،غوره یې وګڼله چې
پاکستان د ایران ځای ناستی شي.
د ذولفقار علي بوټو له مرګ نه وروسته ،د ضیاوالحق د واک په مهال د  C.I.Aاو آی – اس – آی ترمینځ اړیکې
دومره پراخې شوې چې د تهران تشه یې ډکه کړه.
د امریکا متحده ایاالتو هغسې هم « »1۹نولس هېوادونو ته یانې د اسیا جنوب لوېدیځ او د امریکا ښاخ ته بېالبېل
پالوي ولېږل چې د شوروي د پرمختګ الره ډب کړه.
خو د امریکا نیکمرغي هغه وه چې شوروي اتحاد په افغانستان وسلوال یرغل وکړ ،او دغه یرغل د پاکستان او ایران
لپاره هم یو ستر ګواښ وه.
ولې پاکستاني چارواکي په سر کې ضیاوالحق په دې اند وه چې د شوروي د برید ګواښ داسې انځور کړي چې ګنې
د سرو لښکرو یرغل تر ډېره بریده د امریکا د متحده ایاالتو ګټې ګواښي ،نو باید له پاکستان سره مرسته وشي.
د پاڼو شمیره :له  4تر5
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

پاکستان کې د امریکا  C.I.Aاستازي «جان جي ریګان» ( 1۹۸1-1۹۷۷کال) د اسالم آباد د غوښتنې په تړاو وایي:
«په دې هکله دا وړاندوینه کېده چې پاکستان د بریژنسکي د څلور سوه ( )۴۰۰میلیونو ډالرو د مرستې وړاندیز و نه
مانه [12]».دا ځکه چې ضیاء ته څرګنده وه چې دغه جګړه امریکې ته ډېره مهمه ده.
همدا المل وه چې د امریکا متحده ایاالتو چارواکو ته یې په ځغرده وویل:
دغ ه مرسته د پاکستان لپاره داسې ده لکه په سمندر کې یو څاڅکی .له دې نه وروسته 1 ،ملیارده ډالر زمزمه کېدل
خو « ضیاالحق هغې مرستې ته ګوته ونیوه چې د امریکا کنګرې د مصر هېواد لپاره ( )3ملیارده ډالره په پام کې
نیولي ول ،ده په ډاګه وویل :پاکستان ځان د دې مستحق ګڼي .که چېرې له کوم ګواښ سره مخ شي له دې زیات د
مرستې تمه لري[13]».
امریکا د شوروي پر وړاندې غبرګون کې یوازې نه وه بلکې د ده متحدین ،د ساري په توګه د برتانیا هېواد د خپل
بهرنیو چارو وزیر په « »1۵نېټه ( 1۹۸۰کال) ترکې ،سعودي عربستان ،اردن او پاکستان ته سفرونه وکړل.
له یوې خوا یې د ګډ دښمن (شوروي اتحاد) پر وړاندې د دوی په سیاسي او اقتصادي مرستو غږ وکړ او له بلې خوا
یې د هغو افغان کډوالو کمپونه (پنډغالي) هم ولیدل چې د شوروي پوځونو د برید له امله پاکستان ته کډه شوي ول.
له دې نه یوه اونۍ وروسته د جنورۍ په ( )۲1نېټې اسالمي هېوادونو یوه بېړنۍ غونډه را وبلله او په پای کې د کارمل
او شوروي پر ضد د جهاد اعالن وکړ.
شوروي اتحاد چې د یو سلو شل زرو ( )1۲۰۰۰۰په شاو خوا کې ،خپل ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای
کړل ،که څه هم سالکارانو یې په ملکي او پوځي چارو بشپړ واک درلود ولې بیا هم د افغان ولس له سخت غبرګون
سره مخ شول.
که د تره کي او حفیظ هللا امین د واک په مهال د کورو کلي یو خان او دیني عالم د شپې په تیاره کې له مینځه وړل
کېده خو د کارمل او د شورویانو د قدرت په وخت کې ټول هغه کلي د روسانو د بمبارۍ له کبله له مینځه الړل ان د
کلو جغرافیه یې هم په بل مخ واړوله.
د کارمل د حکومت چارواکي د شوروي اتحاد په سیاسي غالمۍ کې شکېل ول .یو شمېر چارواکي دومره د سویتیزم
په پلوی روږدي شول چې د افغانستان د ملي هویت پر ځای یې انترناسولیزم غوره ګاڼه.
هغه د ببرک کارمل مشهوره خبره ده چې په خپله ژبه به یې په ډېر ویاړ دغه خبره کوله چې:
«معیارې وطنپرستي در سویتیزم است».
مانا دا چې هغه افغان رښتینی «وطنپرست» دی چې شوروي پرسته وي.
د شوروي ا تحاد د ځمکنیو او هوایي بریدونو پر وړاندې د افغانستان د خلکو ملي پاڅونونه او نړیوال غبرګونونه تر
دې بریده ورسېدل چې په پای کې د جنوري په ( )۷نېټې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دیارلسو ( )13غړو غونډه
وکړه ،له شوروي اتحاد او ختیځ المان نه پرته د نورو هېوادونو استازو په ټینګه له شوروي نه وغوښتل چې خپل
پوځونه له افغانستان نه وباسي.
د جنورۍ په  1۴څوارلسمې نیېټې د ملګرو ملتو عمومي غونډې د  1۸۰څخه  1۰۴تنو د رایو په اکثریت پرېکړه
وکړه چې شوروي اتحاد باید ډېر ژر خپل ځواکونه له افغانستان نه بېرون کړي.
افغان ولس له یوې خوا د شوروي اتحاد د بریدونو او له بلې خوا نړیوالو غبرګونونو دېته اړ کړ چې له هېواد نه کډه
شي .هغه وه چې یوازې په پاکستان او ایران کې د پنځه ملیونو په شاوخوا کې افغان کډوال دېره شول ،د وسلو او
پیسو له الرې د نړۍ ډېرو هېوادونو د مرستې ټټر وواهه چې موږ امریکا ،د لوېدیځې اروپا هېوادونه ،چین او جاپان،
عربستان ،مصر ،ترکې ،د خلیج یو شمېر هېوادونه د بېلګې په توګه یادولی شو.
له یوې خوا ،یادې نړیوالې مرستې وې او له بلې خوا د افغان چارواکو تېروتنې ،چې په پای کې د ببرک
[1] - The Observer, London, April 2, 1989. p.1.
[2] - Yuri Gankovsky, Director of the Afghanistan project of oriental studies.
[3] - interview, Moscow, March 3, 1993.
] -[4بولیټن ،ودرولسن ،نړیوال مرکز ژمی  13۰ ،1۹۹۷ – 1۹۹۶مخ.
] -[5فرهنګ میر محمد صدیق دویم ټوک  1۶۰مخ.
] -[6الکساندرلیاخفسکي توفان د افغانستان  1۹3مخ.
] -[7غوربندي عبدالقدوس نګاهې به تاریخ حزب  ۹۵ – ۹۴مخونه.
] -[8بوریس ګروموف ارتش سرخ در افغانستان  ۲۴مخ.
] -[9لیا خفسکي طوفان در افغانستان  1۹3مخ.
] -[10هارسیون  ۶1مخ.
] -[11سټیو کول  ۶۹مخ.
[12]- Interview, Washington, D.C. April 5, 1991.

[13]- Interview, Islamabad, February 19, 1981.
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یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

