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 1۲/۳3/۲۳1۲             روالګشهسوار سن
 

 تېروتنو؟ خپلو ه د کودتا قرباني شو که دلنجیب ال
 امریکا فشارونه: د ،لومړئ برخه

 

پوځونه یې شاتګ ته اړ کړل یو هم د سټنګر  نورو الملونو تر څنګ چې د شوروي د کارمل د واک په وروستیو کې د
 توغندی وه چې د شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو زړه یې ښوی ووېست.

هغه مهال مجاهدینو له هوایي بریدونو نه ډېر سر ټکوه او په ځانګړي ډول څرخي الوتکو نه چې دره په دره او کلي په 
 کلي به یې جنګیالي څارل.

په ټینګار )که څه هم چارواکو وېره درلوده چې دغه وسله د شورویانو  C.I.Aمریکا د خو کله چې سټېنګر توغندي ا
په افغانستان کې داسې  دیه ګوکوردووز،ها رېسېیون په اند الس ته ورنشي(، مجاهدینو ته په واک کې ورکړل.نو د

د امریکا « ه اړ کړل.وازې او انګازې خورې شوې چې همدغه سټنګر توغندي ول چې شوروي ځواکونه یې ایستلو تآ
ه پ« فردایکل»او په همدغه وزارت کې د مجاهدینو د چارواکو سالکار « میشل پیلز بوري»د دفاع د وزیر مرستیال 

یس جنرال اختر عبدالرحمن ورته ئر I.S.Iباد ته سفر وکړ. د آکال د مې په میاشت کې اسالم  1۸۲۱همدې تړاو په 
 مخ (1۸۸)وګورئ [1]«توغندیو په تېره سټېنګر ته ډېره اړتیا لري...ي ضد ئوړاندیز وکړ چې مجاهدین هوا

ي چارواکو، دا یوازیني سفرونه نه ول چې یوازې به پاکستان ته تلل، بلکې دوی کوښښ کاوه چې د افغانستان ئد امریکا
سناتور ګورډن د حکومت او په جګړه کې د ښکېلو شوروي چارواکو د حال جاج هم ترالسه کړي. نو همدا المل وه چې 

همفري کابل ته سفر وکړ او کله چې بېرته راستون شو نو د اوږد واټن ویشتونکو وسلو سپارښتنه یې وکړه چې مجاهدینو 
رال جن»بیا په دې اند دی چې « سټیو کول»ته په واک کې ورکړل شي، چې روسي او افغاني سرتېري پرې ووژني. 

 نه ویل خو نوموړي د بریدیز ځواک په وړاندې د تشدد پلوی و.؛پر ملکي ځایونو د برید په مالتړ څه « کېسي
 ته په واک کې ورکړل. I.S.Iسټېنګر توغندي د پاکستان ( ۲۳د امریکا متحده ایاالتو په لومړي سر کې شل )

 پخپل یوه څېړنیز غبرګون کې« مورتون آ براموویتز»که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اطالعاتو مرستیال 
کال سپټمبرر میاشت( د اړتیا وړ وسلې په واک کې ندي ورکړ شوې. چې ګورباچف  1۸۲۱وویل چې افغان مجاهدینو ته )

 دېته اړ شي چې خپل پوځونه له افغانستان نه وباسي.
له سفر نه بېرته راستون شو، د بهرنیو چارو وزیر شولتز، « مورتون»د وینا له مخې کله چې « پیلز بوري»د 

، کیسي او نور هغه کسان چې د افغانستان په کشاله کې ښکېل وو، ولیدل. ټول په یوه خوله وو چې له افغان ارماکوست
 جنګیالیو سره د پرمختللو وسلو مرسته وشي.

ولی د سټنګر کار ک« بلو پایپ»پدې ټینګار کاوه چې انګلیسي توغندي « جان مک ماهان»مرستیال  C.I.Aخو یوازې د 
 شي.

ملیونو « ۲۱۳»و سره سره سپېنې ماڼۍ ومنله چې افغان مجاهدینو ته د اړتیا وړ وسلې ورکړي او له د دې ټولو خبر
میلونه ډالره نور یې د « ۲۳۳»مالي کال لپاره بودیجه زیاته کړه، د دې بودجې په څنګ کې  1۸۲۱ډالرو سربېره یې د 

 « National Security »دفاع وزارت د پټو تګالرو په موخه منظور کړل.
مشر اختر عبدالرحمن د همدغه کال په څلورمې وروستۍ برخې کې د اړینو جګړه ییزو توکو نوملست او نوملړ  I.S.Iد 

آیکل او فیلسبري ته وړاندې کړ چې د الوتکو ضد توغندي، اوږد واټن نښه ویشتونکي ټوپک، د شپې عینکې، پالسټیکي 
 ول ډول بمونه او په لسګونه نور توکي شامل ول.چاودېدنوکي توکي، د څارګرو لپاره الکتروني توکي، ډ

د مشر اختر او د پاکستاني پوځي جنرال، ضیاءالحق ډېر ټینګار په دې و چې هرو مرو باید سټنګر توغندی  I.S.Iخو د 
 ترالسه کړي.

غه په ه ولې د امریکا یو شمېر پوځي مشرانو وېره لرله چې دغه تکنالوژي روسانو ته په الس ورنشي او دغه توغندي
 توغندي موجود وو.( 3۳۳۳وخت کې دومره مهم وو چې د امریکا په ټول پوځ کې یوازې )

اې د  –آی  –بیا هم د دې لپاره د امریکا ولس، پوځي او ملکي وګړي د دې جګړې په ارزښت ښه خبر شي. سي 
مت خپرونو له الرې د مجاهدینو مقاوتلویزیون له الرې، د مستندو فلمونو پر بنسټ او په ټوله کې د ډله ییزو رسانیو او 

آی په توصیه خپرول چې امریکا او متحدین یې  –اس  –او د شوروي ځواکونو له وحشت او وېرې ډک انځورونه د آی 
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د کتاب « هاریسون»دېته وهڅوي چې له پاکستان سره هر اړخیزه پوځي او اقتصادي مرسته وکړي. په همدې تړاو د 
، آبراموویتز، پیلزبوري، ایکل او دسپینې ماڼۍ د اطالعاتو د کمېټې اوسنا «اورین هچ»پالوی په حواله: سپینې ماڼۍ یو 

کال د جنوري په میاشت کې چین او پاکستان ته واستوو. نوموړي پالوي د چین د اطالعاتو له  1۸۲۱پنځه غړي په 
 دې وکاروي مرسته وکړي.سازمان نه وغوښتل چې د سټنګر توغندیو په رسولو کې چې د کابل حکومت په وړان

 [2]«په پاکستان کې چې له جنرال ضیاءالحق سره ولیدل هغه سر د واره ورته وویل موږ سټنګر غواړو.
نېټه(  ۲1کال د جنوري  1۸۸۱د یوې مرکې په ترڅ کې )« کاسپر واین برګر»سره د دې چې د امریکا د دفاع وزیر 

په ښکاره وویل: موږ نه غوښتل چې زموږ تکنالوژي زموږ له هېواد نه ووځي... ولې له داسې غبرګونونو سره سره، 
د دې لپاره چې په ګورباچف او کابل حکومت فشار راوړل شي دغه توغندي یې پاکستان ته ورکړل چې د مجاهدینو په 

 جنګیالیو ووېشي.
 1۸۲۱اسټنګر توغندي د افغانستان او انګوال جنګیالیو ته ورکړ شول. په ( 3۳۳د همدې فشارونو له مخې درې سوه )

 نېټې یو توغندی د شورویانو په یوه هلیکوپتر ډز شو. ۲۱کال د سپتامبر په 
سټنګر توغوونکي او زر سټنګر توغندي د جګړې په اوږدو کې مجاهدینو ته ورکړل... امریکا د « ۲۱۳»په ټوله کې 

 مخ(.202)[3]«لونه ډالره بودیجه ځانګړې کړې وه.می« ۱۱»دې لپاره 
 نجیب الله څرنګه واک ته ورسېد؟ 

، د پلوپایپ او سټنګر توغندیو په تړاو ۱۳، سکر ۲۳ال له ځمکې نه هوا او له ځمکې نه ځمکې ته توغندیو، د سکر 
کی روان کړکېچ ته د پای ټ خبرې ال د ژبې په سر وې، چې ګورباچف واک ته د رسېدو سره سم وپتېله چې د افغانستان

 کېږدي او خپل پوځونه له افغانستان نه وباسي.
کله چې کارمل دېته اړ شو چې له دندې ګوښه شي، هماغه وو چې نوموړي ته شوروي چارواکو سپارښتنه وکړه چې 

 اوس باید کابل ته ستون شي.
نېټې مراسم تېر شوي ( ۷ال( وه او د ثور )ک 13۱۱نېټه )( 11دی یې په داسې وخت کې کابل ته را پرېښود چې د ثور )

ز کال د مې میاشت( د افغانستان د خلک دموکراتیک ګوند پلینوم جوړ شو  1۸۲۱نېټې )( 1۱ول. د ثور په څوارلسمې )
 او کارمل استعفا وکړه.

ولیانو ا پخوا تر دې چې کارمل ګوښه شي داسې انګېرنې وې چې ښایي سلطان علي کشتمند د هغه ځای ناستی شي خو د
فسکي په اند وروسته شورویان خپلو تېروتنو ته متوجه شول چې دوی ګنلې وه باید په افغانستان کې لږکي واکمن شي 

 اولیانو فسکي پخپلو څرګندونو کې ډاګیزه کړېده چې:
 [4]«موږ ځکه په افغانستان پوځي برید وکړ چې د اکثریت دکتاتوري ختمه کړو او دولتي ځواک لږکیو ته ولېږدو»
 مخ(.۲۲۸)

ولې کله چې شورویان پوه شول چې پښتانه د افغانستان لپاره لکه د مال تیر نو کارمل بیا ځان بدل کړ. پخپل ژوند لیک 
 کې یې ځان پښتون وښود خو د ده د ورور محمود بریالي په تذکره کې تاجک لیکل شوي وو.

 ۲۳کال د نوامبر په  1۸۱۲منشي وټاکل شو او بیا په  نجیب الله د کارمل له استعفا نه وروسته لومړی د ګوند عمومي
 نېټه چې کارمل له انقالبي شورا نه هم مستعفی شو، ګوندي او دولتي واک یې خپل کړ.

شوروي چارواکو د یو شمېر الملونو په لړ کې، نجیب الله ځکه غوره وګاڼه چې له یوې خوا په خټه پښتون اوله بلې خوا 
، ستم ته ژمن وویټولو هغو هېوادونو کې چې سوسیالستي رژیمونه یې لرل او یا همدغه س یس و. مسکو پهئر« خاد»د 

او د کې جي بي تر مینځ اړیکې دومره خوږې کړې وې چې « خاد»په استخباراتو یې ډېره ډډه لګوله او نجیب هم د 
 له سالکارانو او مشورې نه یې یو کار هم پخپل سر نه کاوه. K.G.Bپرته د 

د هغه د پښتونوالي خبره وه، دا په دې مفهوم وه چې دی په قوم پښتون وه خو په مارکیسي اېډیالوژۍ کې څومره چې 
 توکمپالنې ته په ظاهره بڼه لمن نه وهل کېده. ولې حقیقت دا و چې:

 .هپه افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د مسکو چارواکو په عملي او شعوري توګه د توکمپالنې روحیه پیاوړې کړې و
چرننکو چې د برژنف د موخو پلوی و، نو ځکه یې کارمل د هغه په سترګو وساته او کارمل »د عبدالحمید مبارز په اند: 

تر دغه وخته پورې پښتانه په بشپړه توګه له پامه غورځولي وو... وروسته ]د ګورباچف په وخت کې[ د فرېب له مخې 
 [5]«او سپارښتنې له مخې وو چې د خپل واک او ځواک لمن وغځوي.یې پښتنو ته مخه کړه، چې دا هم د مسکو د فشار 

پښتانه د شوروي اتحاد د برید پر محال د دواړو لورو لخوا وځپل شول. نه یوازې د مسکو او کابل چارواکو پرې رحم 
 ښلي دي چې:ک ونکړ بلکې پاکستان او ایران هم په بېالبېالو پلمو دغه ټبر په دېرې بېرحمۍ وځپه. ګارییف هم پدې اړه

رښتیا خبره دا ده چې د جګړې په کلونو کې پښتانه ډېر وځپل شول او کمزوري شول، هغوی له ټولو نه ډېر تلفات »
 [6]«ورکړل، د هغوی په مینځ کې کډوال هم ډېر دي.

نجیب الله د »مخ کې د کارمل او نجیب سیاسي پرتله داسې کړې ده:  ۲۳۸هم د خپلې لیکنې په « دیه ګو کور دووز»
توکم له مخې پښتون و او د شوروي دېپلوماتانو لپاره د پام وړ وګرځېد ولې چې کارمل واقعي پښتون نه وه او د ده 

 [7]«سیاسي توکمپالنې په پښتنو کې د ده د رژیم پر وړاندې کرکه پیدا کړې وه...
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د ګوند کې  –ا.د.خ  -له مخې د شوروي نوې رهبرۍ کوښښ پیل کړ چې د نجیب سیاسي وړتیا د د همدې غوره والي 
 کال د نوامبر په میاشت کې سیاسي بېرو ته لوړ کړ. 1۸۲۱وځلوي، نو ځکه یې دی په 

له بپه ګوند کې د نجیب الله په څېر بل داسې ځواکمن، واکمن نه تر سترګو کېده چې له یوې خوا د کارمل د ډلې مقا
 وکړي او له بلې خوا داسې روزل شوي څارګر تر شا ولري چې د پېښو جاج واخلي او حاالت کابو کړي.

جي  –د پټو پولیسو مشر نجیب الله د داسې ځواک مشري په غاړه درلوده چې د کي »د ستیو کول د څرګندونوله مخې: 
کسان او سل زره تنخا خوړونکي جاسوسان بي په الس روزل شوي افغان څارګري خدماتو اټکل دېرش زره مسلکي  –

 لرل.
د هغې سیمه ییزې څانګې، د دې له کبله چې د ولس په مینځ کې یې همکاران نه لرل، په منظمه توګه یې خلک بندیان 
او شکنجه کول تر څو د افغان مجاهدینو په اړه معلومات ترالسه کړي. بهرنیو څارګري خدماتو په ایران او پاکستان کې 

 لیات لرل.هم عم
باد، نوې ډیلي، کراچۍ او نورو ځایونو کې پټ کورونه لرل او دشوروي د سفارتونو او آهغوی په کوټه، پېښور، اسالم 

قونسلګریو له الرې کابل ته اطالعات ورکول، د مهاجرینو په مینځ کې د خپلو ایجنټانو د ځای پر ځای کولو له الرې، 
 [8]«نو لیکو ته الر موندلې وه.افغان جاسوسو ادارو ورو ورو د مجاهدی

دغه او د دې په څېر نور ډېر کور دننه او بهر پرېمانه السوندونه له نجیب الله سره په واک کې ول، چې په پرتلیزه توګه 
 د مرکزي کمېټې بل غړي دغه امکانات نلرل.

د لوی اکثریت څښتن دی واک ته  که څه هم نجیب الله په دې موخه چې پښتون دی او دغه ټبر د نورو توکمونو په پرتله
ورسېد، ولې بیا هم لکه څنګه چې د کارمل د واک پر مهال په پښتنو ډېر ظلمونه وشول، نجیب الله هم کوم داسې ستر 

 بدلون را مینځته نکړ چې پښتانه له ور پېښ ناورین نه وژغوري.
 پخپل کتاب افغانستان... کې لیکلي دي:« بروس ریچارد سن»
و به چې سوځول شوې سیمې پلټلې که کوم څوک به ژوندی پاتې وه د ښځو او ماشومانو په شمول به شوروي سرتېر»

لې او په ې تشخیصوئیې په ماشینګڼو وژل، غلې دانې، څاروي او نور شته به یې ورته له مینځه وړل. د پښتنو سیمې به 
ایستل. د پښتنو د سیمو ړنګول د پښتنو وژل د  ظالمانه توګه به یې کورونه ورته سوځول او دوی به یې کډې کولو ته اړ

 [9]«کال پورې دوام درلود. 1۸۲۸کال نه تر  1۸۷۸شورویانو لپاره توکمیز ارزښت درلود او دغې پالیسۍ له 
آی له هڅو نه هم  –اس  –بي د سیمې له استخباراتو نه هم بشپړ معلومات درلودل او په دې لړ کې د آی  –جي  –کې 

 عبدالرحمن د افغانستان مجاهدینو له جنګیالیو سره څومره نږدې و. خبر ول چې اختر
شخصیت ته اړتیا ده چې لږ تر « اوپراتیپي»پر وړاندې داسې یوه  I.S.Iنو ځکه شورویانو پرېکړه کړې وه چې د 

 لږه له هغوی سره د سیالۍ جوګه شي.
الله د دې وړتیا او پیاوړتیا لري چې په کورنیو یس نجیب ئر« خاد»دوی ته د شپږو کالو موده کې څرګنده شوه چې د 

او بهرنیو چارو کې په افغان حکومت کې چې کومې ستونزې شتون لري برالسی شي. نور ډېر الملونه هم ول چې 
 د نجیب الله د کړو وړو په سرټکو کې به ورته ګوته ونیول شي.
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