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کتاب چاپ، پر وېبپاڼو او ټولنیزو رسنیو د خپرولو حقوق له خپرندویه  د دې 
 ټولنې رسه خوندي دي

 
 دکيل عامه کتابتون 

هـ ل کال د کتاب، ليک او لوست د  ( ۱۳۹۲د کيل عامه کتابتون په نوم علمي او ټولنیز خدمت په )
پرمختګ او د همدې فرهنګ د غوړېدا په موخه پيل شو. دغه خوځښت د خلکو له لوري له تاوده هرکيل  

رسه مخ شو، له همدې کبله له مجيب الرحمن محمودي رسه چې په لومړيو کې يې دا خوځښت پيل  
  کړ، يوه ډله نور ځوانان هم ملګري شول چې اوس د يوې منظمې ډلې په توګه کار او خلکو ته خدمت 

کوي. ياد خوځښت له خلکو کتابونه را ټولوي، د کتاب له پاره د خلکو په بسپنو کتابونه پېري او په لرې 
پرتو کليوالو سيمو يا هم د ښارونو په ځينو سيمو کې د عامو خلکو د مطالعې او لرسيس وړ کتابتونونه  

 جوړوي.
مطالعې دود ژوندی ساتل، په  جوړول، د ود دې ډلې موخه په کلیوالو سیمو کې د عامه کتابتونون 

 تعلیمي برخه کې خپلو هېوادوالو ته خدمت کول او په ټولنه کې مثبت فکري بدلون راوستل دي.
عامه کتابتونونه جوړ کړي، تر کلیوالو خویندو یې دريس   ۱۸ياد خوځښت تر اوسه په لرې پرتو کلیو کې  

د کتابتون تر څنګ )د کيل خرييه بنسټ(  توکي، قرانکریم او د )الف با( سيپارې رسولې دي، چې اوس 
هم لري. وخت په وخت يتيامنو، کونډو او بې وزلو کورنيو ته مرستې رسوي، د کاروبار سېستم ورته  

 جوړوي او د ځينو کورنيو داميي کفالت کوي.
،  د کيل عامه کتابتون خوځښت د کتابونو او نورو مرستو را ټولولو لپاره د فېسبوک له لرې کمپاین کوي

دوی د هېواد په ډېرو وليتونو کې خپل استازي لري؛ څو د کتابونو په را ټولولو کې مرسته وررسه وکړي.  
تر څنګ يې خپلو خلکو ته کتابونه هم خپروي. تر دې وړاندې يې د )دوې لرې( په نوم د مجيب 

)د الف ويروس(  الرحمن محمودي د لنډو کيسو ټولګه د ليکوال په خپل لګښت خپره کړه او اوس دا دی 
  ولېري او Vladimir Snegirevسنيګېروف په نوم خپل دويم کتاب چې د دوو رويس ليکوالو )ولدیمیر 

ليکلی او ښاغيل عبدالکریم رحيمزي په خوږه او روانه پښتو ژبه ژباړلی   (Valery Samunin سمونېن
 دی، د ژباړن په شخيص لګښت په چاپي بڼه خپروي. 

تاريخي کتاب دی، چې په افغانستان کې د روسانو د يرغل په اړه په زړه پورې بحثونه لري او  دا ډېر ګټور 
هغه لملونه راښيي چې ولې روسانو په افغانستان يرغل وکړ او د يرغل لمل يې څه و؟ له همدې کبله د  



 ت
 

روي او د کتاب تر  کيل عامه کتابتون وياړي چې خپلو هېوادوالو ته داسې په زړه پورې او ګټور کتابونه خپ
 مينه والو يې رسوي، نو که غواړئ په دې تاريخي بحثونو خرب شئ، دا کتاب خامخا ولولئ.

  Village's Public Libraryد کيل عامه کتابتون فېسبوک پاڼه: د کيل عامه کتابتون
 

 په درنښت 
 حامد واحدي 

 د کيل عامه کتابتون مرستيال 
 مه ۱۷ملريز کال د غربګويل  ۱۳۹۹د 

  ، افغانستان کابل
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 د ژباړن یادښت
 

د دغه کتاب يو ليکوال په کابل کې د شوروي اتحاد په سفارت کې د ديپلومات په پلمه يو څارګر   
او دويم يې يو خربيال و چې افغانستان ته څو ځلې تللی او په اړه يې راپورونه او ليکنې کړې دي.  

ر  دوی د رسدار محمد داود خان له سپينې کودتا څخه نیولې پر افغانستان باندې د شوروي ت
يرغل پورې په افغانستان کې پېښې بيان کړې دي. ليکوالنو دغه کتاب د روسيې وګړو ته ليکلی  

چې دوی ته څه نا څه دا روښانه کړي چې ولې د وخت شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي يرغل  
وکړ او په دغه حيايت پرېکړه کې څوک ښکېل وو. کتاب په رويس ژبه ليکل شوی او په انګلیيس  

ما     د امريکا د امنيت شورا په ارشيف کې شته چې هر څوک ورته لس رسی لري.يې باړه  ژبه ژ 
 هم همدغه انګلیيس ژباړه پښتو ته واړوله. 

که څه هم د کتاب لوستونکي رويس وګړي په پام کې نيول شوي، خو دغه کتاب افغان 
ه روښانه کوي چې  يوازې د شوروي د پوځي يرغل وجې بيانوي بلکې دا هم ورته  لوستونکي ته ن

. داسې ناورين چې  او چا یې پیل ته لره هواره کړه زموږ په هېواد کې اوسنی ناورين ولې پيل شو
ونونو افغانان له منځه لړل، په ميليونونو معيوب شول، د  ی په ميل بېګناه خلک ژوندي ښخ شول،

رامنځته شوې د خلکو پر مال   ۍطوایف   ملوکخه وايستل شوه، هېواد ويجاړ شو، ې هېواد زېربنا له ب
او ناموس تېري وشول، دوه نسلونه مو په جګړه کې سرت شول او ډېری يې د تعليم له نعمته بې  

، مزدوران او ګوډاګي يې د خپلو ګټو او د  ې برخې شول، د بېالبېلو هېوادونو لسوهنې پيل شو 
 پاره وروزل او راولېږل. افغانستان د تباهۍ ل

دغه ناورين څلور لسیزې مخکې پيل شو او تر اوسه دوام لري، هره ورځ يې افغانان په بېالبېلو بڼو   
 دلی.  ېقرباين کېږي، داسې ورځ نشته چې په افغان کورونو کې د وير ټغر نه وي غوړ 

انا چې د پېښو شاهدان  لره هواره کړه يو ژوندی تاريخ دی. په دې م چې دغه ناورين ته  و هغو پېښ
او په پېښو کې ځينې ښکېل خلک تراوسه ژوندي دي. د هېواد ډېری وګړي چې څلور لسیزي  
مخکې د دغو پېښو او روان وضعیت شاهدان وو، د غويي د اوومي خونړۍ کودتا او ورپسې د واکمنو  

 کمونستانو اکاړې کړنې په افغانستان کې د اوسني ناورين د پيل وجې بويل. 
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او ورپسې واک ته له رسېدو وروسته،   د رسدار محمد داود خان د ټولې کورنۍ د بېرحمه وژنې 
کمونستانو سمدلسه د هېواد د مخورو ميل څېرو لکه موسی شفیق او ويف الله سميعي په نيولو او  
وژلو لس پورې کړ، خو کمونستانو دغسې بېرحمي يوازې د هېواد په ديني او ميل څېرو محدوده  

کړه بلکې دوی ته ټول هغه افغانان چې له دوی رسه يو لس نه وو ممکنه ګواښ برېښېدل؛ نو    نه
ځکه يې په لنډ وخت کې له جوايل څخه نيولې تر وزير پورې د ټولنې له هر پوړ څخه خلک په  
ډېره اکاړۍ نيول او وژل. دوی نه هټۍ وال پرېښود، نه سوداګر، نه زده کوونکی او نه ښوونکی، نه  

. د بېګناه افغانانو د  ، نه نرس او نه ډاکرت، نه عسکر او نه افرسګر او نه کارګر، نه مامور او نه مديربز 
وژلو شمېر دومره ډېر وو چې کمونستانو به پر بلدوزورو ډله ييز قربونه کیندل او قربانيان يې حتی  

 ژوندي پکې خښول.  
. وېره او ترور دومره ډېر و چې حتی  کمونستانو په ټول هېواد کې د اختناق فضا حاکمه کړې وه
 پالر به زوی ته او ورور به ورور ته د زړه خربه نه شوای کولی.

په عني وخت کې کمونستانو د هېواد عيني واقعيتونو ته نه کتل او داسې بې وخته فرمانونه يې   
اوی کاوه،  ورکول چې د افغان دود او کلتور رسه په ټکر کې وو، د اسالم سپېڅيل دين ته يې سپک 

 په تلويزوين خپرونو کې اسالم او افغان کلتور ته پام نه کېده. 
دغسې وضعيت افغانان اړ کړل چې د کمونستانو پر ضد ودرېږي. د هېواد په بېالبېلو وليتونو کې   

لکه کابل، کنړ، ننګرهار، باميان او هرات کې پوځي او وليس پاڅونونه وشول. که څه هم کمونستانو  
خوا څلورويشت زره  او نونو په ځپلو کې رحم ونه کړ او يوازې د هرات په پاڅون کې یې شد دغو پاڅو 

 افغانان ووژل، افغانانو دغه ځپلو ته رس ټيټ نه کړ او د حکومت پر ضد يې وسلې ته لس کړ. 
دا به هر افغان چې د پېښو شاهدان وو په رصاحت څرګنده کړي چې د کمونستانو پر ضد پاڅونونه   

  اوس ځينې   ملسونه نه بلکې پر افغانانو باندې د ظلم او وحشت له کبله رامنځته شول.  د چا په
کمونستان پاکستان ګرموي او وايي چې پاکستان ګلبدين او مسعود ته د رسدا محمد    افغان پخواين 

 داود خان په واکمنۍ کې پناه ورکړې وه. 
پاکستان هېڅکله ونه توانید چې    ېد رسدار محمد داود خان په واکمنۍ ک  هو، دا ريښتيا دي، خو 

دوی د افغانستان پر ضد وکاروي. يو ځل يې مسعود له خپلو څو غديوالو رسه افغانستان ته ولېږه 
له پنجشري څخه  نوموړی  چې په پنجشري کې خرابکارې کړنې تررسه کړي، خو پخپله وليس خلکو 

اولس له حکومت رسه و، خو کمونستانو  هغه وخت    وشاړه او بېرته اړ شو چې پاکستان ته وتښتي. 
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داسې وحشت جوړ کړ چې نه يوازې ولس اړ شو چې د دوی پر ضد ودرېږي بلکې پاکستان او نورو  
 هېوادونو ته يې هم لره هواره کړه چې زموږ په هېواد کې زموږ د ميل ګټو په بیه خپلې ګټې وپايل. 

څخه کار    وییوچې له سوچه پښتو    کړې  هڅهژباړې په هکله غواړم ووایم چې ما  د دغه کتاب د 
م.  کېږ بریالی  پوره نه  په دې هڅه کې    پوهېدم چېدا کار راته ډېر ستونزمن و او که څه هم    واخلم

دومره  یې    ځینېکې شته، خو  په پښتو ژبه    ویيسیال    وییوانګرېزي    ډیرید    ه چېدستونزه دا  
. د بېلګې په توګه دا به  ښه کولی  واییې کارولو ته زړه نه ش  ماچې    ينااشنا او عجيبه راته برېښ

دا  .  ی)اړتون( د  ویيتاسې ته هم عجیبه ښکاره يش چې په پښتو ژبه کې د )بندي خانې( سیال  
شته، خو    وییسم    لپارهځای دی چې رسه له دې چې په پښتو کې د ډېرو څیزونو    ۍډېر د خواشین 

څخه کار    وییوه وجې چې په خپلو ليکنو او خربو کې له پرديو  زموږ د لیکوالنو او قلم خاوندانو ل
اخيل او همدې ته ورته د هغه پښتنو له وجې چې زموږ د دري ژبو وطنوالو په سيمو کې مېشت  

و ځای نیولی او دغسې  ویی د بې شمېره پښتو    ویيو  يدي او د دري ژبې اغېز پرې کړی، اوس پرد
د  بیا هم  چې په ليکلو او ويلو کې ډېر عجيب ښکاري.  دي    ياوس دومره نااشنا شو   ویيپښتو  

اقتصاد کارول کېږي، پخلنځی شته، خو  په پښتو کې  بېلګې په توګه،   وټه شته خو پر ځای يې 
اشپزخانه، اکاړ شته خو مستبد، پاڅکی شته خو مفتخور کارول کېږي. که دا کار دوام وکړي، پښتو  

رو ژبو يوه ګډوله يش. هيله من يم چې هر پښتون په دې اړه د مسولیت احساس  به هسې د نو   هژب
 وکړي او د پرديو کليمو له کارولو ډډه وکړي. 

نااشنا    څه ناڅهچې ما ته    څنګ رسه مې مانا هم لیکلې  له    وییو  وهغد    د دې کتاب په ژباړه کې
 د کتاب په لوستلو او پوهاوي کې اسانتيا رايش.  څو  دي يښکاره شو 

 : کسانو څخه د زړه له کومې مننه وکړم ېلند لهپه پای کې د دغه کتاب په ژباړه کې غواړم 
ښاغلی عبدالحبیب صالح چې څه نا څه درې مياشتې کابو هر ماخوسنت لږترلږه يو ساعت   •

ه مارسه ليې د تيلفون په وسیله د ژباړې د سمون او د مناسبه پښتو کليمو د کارولو په هکله  
 مرسته وکړه.

ژباړې  • د  چې  ومنله  غوښتنه  زما  یې  تندي  ورین  په  چې  بېکسیار  عبداملالک  ښاغلی 
 یې په غاړه واخیسته او ډېرې تېروتنې یې اصالح کړې. وروستۍ کتنه 
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 د دغه کتاب ژباړه خپل کړېديل ولس ته ډالۍ کوم. 
 

   په درناوۍ 
 ی عبدالکریم رحیمز 
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شعرونه،   نکلونه،  کيسې،  یادښتونه،  کتابونه،  سلګونو  مقالې  ېژورنالپه  پېښليکونه  او  ستي  په  پوځي 
تر اوسه په بشپړه توګه    رسلیکدغه  افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې په هکله ليکل شوي؛ نو که  

 شاربل شوی نه دی، خو ښه مستند شوی دی.  
يانو د لېږلو پرېکړه څنګه وشوه؟ څوک د يرغل مخالف وو او خو د یرغل وجه څه وه؟ افغانستان ته د پوځ

چا وروستۍ پرېکړه وکړه؟ دا څرنګه مرموز هېواد دی چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن هېوادونه یې لومې ته 
چې بېلګې يې کابو د لېونتوب کچې ته رسېږي. په نولسمه او د شلمې پېړۍ په    ملسول کېږي داسې  

مو کلونو کې شورويانو او اوس امريکايان او متحدين يې دغه  ۱۹۸۰وکړ، په    لومړيو کې دا کار انګرېزانو
 ته دوام ورکوي.   میراث

که څه هم دا خربه به عجيبه وبرېښي، بېوزله او په نه منونکې توګه شاته پاتې افغانستان یو نورماله هېواد 
ګاونډيانو    نېږدېنه دی. د اسيا په زړه کې د خپل سرتاتيژيکي موقعيت له کبله، دغه غرنيز هېواد ته يوازې  

س په دې هيله ننوځي چې يوه اسانه  سرتګې نه دي نيولې، خو هر هغه څوک چې دغه هېواد ته وسله په ل 
پښې لوڅي او نالوستي افغانان په ثابته توګه د هغه   -لسته راوړنه به ولري، خپګان او غم ور په برخه کېږي  

له کنډکونو او سرتاتیژيکي بم غورځونکو    شوبلوبهرنيو بېګانه ځواکونو هيلې له خاورو رسه برابروي چې د  
 ي.الوتکو رسه دغه هېواد ته ننوځ

 د افغانستان په اړه پوهېدنه د خپلې راتلونکې په اړه د پوهېدنې په مانا ده.
پر دې باندې پوهېدل چې هلته څه پېښ شول او په دوامداره توګه څه پېښېږي، د لوی ناورين د مخنيوي  

 .  مانا ورکوي
وخت پيلېږي  مې څخه هغه  ۲۷کال د اپرېل له    ۱۹۷۸د افغانستان د عرصي تاريخ يوه کړکېچنه موده د  

انقالب« تررسه شو او د افغانستان د خلک دموکراتیک چپي ګوند واک ترلسه کړ. دغه موده   غویيچې د »
مه هغه وخت پای ته رسېږي چې د شوروي ځانګړو ځواکونو خپلې »نړيوالې  ۲۷سمرب په  دکال د    ۱۹۷۹د  

و د همدغه ګوند يو بل مرش يې  دندې« ته په کتو رسه په افغانستان کې د وخت حاکم مرش له منځه يووړ ا
. دغه شل مياشتېنی بهري د ډېرو پېښو او په منځني ختیځ کې د وخت د پېښو په هکله  کښېناوهپر ځای  

 لره پرانيزي.   لپارهد پوهېدنې 
داود، د هغه   ۱۹۷۸د   انقالبیانو ولسمرش محمد  په ترڅ کې يې  اپرېل د مياشتې خونړۍ کودتا چې  د 

کورنۍ او متحدين ووژل، د راتلونکو کلونو د دسيسو، توطيو او وژنو د اوږده ځنځري ملړنۍ کړۍ جوړوي. 
خو له بلې    انقالب له يوې خوا اسالمي بنسټپال وځپل او د دوی واک ته د رسېدو مخه يې ونيوه،   غویيد  
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د ځواک غښتلتیا ته اسانتياوې برابرې کړې. همدې ته ورته، همدغو اسالمي بنسټپالو  خوا يې وروسته د  
. دغه انقالب د نړۍ  زېږاوهانقالب د دغه بنسپټالو داعيې ته د لوېدیځو او ختيځو هېوادونو مالتړ و   غویي د  

ه کوونکو يې د سپېڅلو هيلو ادعا کوله، وروستنۍ )او په اوس وخت کې( داسې ټولنیزه کودتا وه چې تررس 
 خو د ويجاړونکې ماتې رسه مخ شول. کودتا کوونکو تر ډېرې کچې په خپله ځان ته قربونه وکيندل.

او پر وړانډې يې ډېری وخت حتی په کلکه مقاومت وکړ    و نه کړ ولې وګړو د انقالبیانو د هغه هیلو مالتړ  
تيارو له  پېړيو  منځنيو  د  هېواد  دغه  ييز    چې  وټه  راوبايس،  اقتصادي(  څخه  د  )  او  کړي  تررسه  سمون 

يرغمل شو حال   رښتینیدموکراتيکو اصولو په پيل کولو هېواد بدل کړي؟ څنګه کرېملېن د دغه انقالب  
د انقالب په اړه ډېر بې    غویيدا چې د داود خان د بورزواژي فیوډايل رژیم رسه خوښ او په لومړيو کې د  

او څه يش دغه هديف وژنه   اژهوو فیر: ژباړن(  )په کابل کې د امریکا س   Adolf Dubsبز پروا و؟ چا اډولف ډ
  څارګرو ادارو وهڅوله؟ ايا حفیظ الله امین د يس ای اې اجنټ و؟ په دغه پېښو کې د سیاستوالو، پوځيانو،  

 او ديپلوماتانو ځانګړې ونډې څه وې؟ 
 تر نن پوري په دې اړه د ځوابونو په پرتله پوښتنې ډېرې دي. 

»نړيواله دنده«/ښکېلتیا پيل شوه، د شوروي پوځ    په افغانستان کې د کریملېن   کال  ۱۹۷۹کله چې په  
 ېاوږدداسې    ېوشو، خو دغه پوځي عمليات په چټکۍ په يو ز  يو »محدود ځواک« د لېږلو وړانديد  يوازې  

ښکېلتیا بدل شول چې شوروي اتحاد يې د لوېدېځ هېوادونو، اسالمي ختیځ او چني د یو    ېسيمه ييز 
پراخه اېتالف رسه په شخړه کې ښکېل کړ. کله چې دغه شخړه کابو لس کاله وروسته پای ته ورسېده، پر  

ه  نړۍ یې نه هېرېدونکی اغېز کړی و او کېدای يش د هغه لوی بندښت د وروستني یادښت په سرتګه ورت
درلود.  يې  وږم  سياست  نړيوال  د  لسيزو  مخکنيو  د  چې  يش   وکتل 
دغه بحث چې شوروي اتحاد بايد په هغه کلونو کې له خپلو سوېيل پولو څخه نه وای تېر شوی، تر ډېره  

انو د خطرناکو ګواښونو پر وړاندې يو داسې ځواب و دوښمنسوړ نه يش. ايا د پوځ لېږنه د بهرنيو  به  وخته  
ې ناشونی و او يا دا يوه مرګونې تېروتنه وه؟ ايا نورې داسې وسيلې شته وې چې د اسالمي  چې مخنيوی ي 

د شوروي اتحاد د نفوذ په کړۍ  یې  او افغانستان    ی وی کړ یې  و د خطرناکو دسيسو مخنيوی  ځسخت دري 
کړي،   توجېهونه  ځ؟ د دواړو اړخونو مالتړي جدي او مهم دليلونه لري چې خپل دريلی ویکی د ننه سات

انو په افغانستان کې د شوروي د ښکېلتیا له سرتاتيژیک  دوښمنخو يوه خربه څرګنده ده. د شوروي اتحاد  
فرصت څخه په ډېره هوښيارۍ ګټه پورته کړه، لومړی يې مسکو په بشپړ ډول یوې ستومانه کوونکې جګړې  

بیا يې پر شوروي اتحاد د »شيطاين امپراتورۍ« نوم کېښ او  نوم چې تر ډېرې  ته ورټېل واهه  ود، داسې 
 مودې په دغه هېواد پوري تړلی و. 
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کوم ليد چې په دې ټينګار کوي چې د افغانستان جګړې د شوروي اتحاد د پروژې او هېواد د تباهۍ بهري  
او منل شوی. له دې څخه انکار نه يش کېدای چې جګړې د شوروي  ګړندی کړ، په پراخه کچه خپور 

وکړ، د هېواد اخالقي بنسټ يې فاسد کړ او د نړيوالو متحدينو شمېر يې په جدي  اتحاد پر وټه ناوړه اغېز  
شوروي   زرګونو  د  او  کړنې  ځواک  پوځي  څلورڅلوېښتم  د  کې  افغانستان  په  څوک  که  خو  کړ،  لږ  توګه 
سالکارانو پلې شوې خاکې وسپړي، په دې به اعرتاف وکړي چې د افغانستان له دموکراتيک جمهوريت  

ځواک« د وتلو په وخت، دوی خپلو ډېرو موخو ته رسېديل وو. دا په ډاډ ویل کېدای يش    څخه د »محدود
چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته که چېرې هغه رسبدايل نه وای چې د رويس مرشانو پر اند او کړنو  

د خپلو   يې اغېز وکړ او که چېرې افغان ولسمرش نجيب الله يوازې نه وای پرېښودل شوی چې په يوازېتوب
انو پر وړاندې ودرېږي، د منځني ختيځ تاريخ به اوس بل شان وای. طالب، مخدره مواد دوښمنځواکمنو  

  ځواکونو يرغل به نه وای تررسه شوی، خو دا يوه فرضيه ده. اېتاليفبه نه وای او د ناټو  ترهګر او 
د    اتحاد  ننوتل د شوروي  اتحاد  ته د شوروي  افغانستان  ده چې  انفرادي    مونستکدا څرګنده  د  ګوند 

پایله   اندي حالتو يوې جوړې دغه  او  عيني  بلکې د  نه،  ناڅاپه رامنځته شوو هيلو زېږنده  سياستوالو د 
رامنځته کړه. دا د تېرو درېیو لسیزو سړې جګړې په ترڅ کې په سيايس جغرافیه کې د دريځ خپلولو پایله  

 وه. 
نستان او هغه غمجنې پېښې چې موږ دلته بیان کړې دي،  چې د دغه کتاب ليکوالن یوو، افغا لپارهزموږ 

خيايل کيسې نه، بلکې هغه څه دي چې په خپل ژوند کې مو ليدلې دي. يو مو په کابل کې د شوروي 
په   حتیشاهد او په يو لړ پېښو کې    نېږدېمړي پړاو  و د انقالب د ل  غویياتحاد د سفارت مامور و چې د  

م مو يو تاريخ پوه او ژورنالېست دی چې په وار وار دغه مرموز هېواد ته تللی او په ینېغه توګه ښکېل و. دو
  نه يوازې دې اړه یې بېشمېره مقالې، کتابونه او تېزسونه ليکيل دي. د دغه کتاب په ليکنه کې موږ طبعا  

روسيه او بهرنيو    پر خپلو یادښتونو ډډې لګولې بلکې له نورو رسچينو )کتابونه، مقالې او مونوګرافونه چې په
څخه مو کار اخيستی چې ډېری يې په  )اسنادو( و لسوندارشيفي  داسېهېوادونو کې خپاره شوي( او له 

و او  راپورون مړي ځل دلته نقل شوي. رسبېره پر دې، په دې کتاب کې د داسې خلکو له ډېرو ارزښتمنو  و ل
برخه اخيستې وه. د دغه رسچينو حال څخه کار اخيستل شوی چې په پېښو کې یې    د سرتګو له لیديل

بشپړ نوملړ د کتاب وروستۍ برخه جوړوي. دلته موږ غواړو له خپلو رسچينو څخه مننه وکړو. د تاريخپوهانو  
وچې بیان نه کړو او پر ځای يې   يپه ټک  يپه توګه زموږ د شاليد برعکس، موږ دا غوره وګڼله چې پېښې ټک

چې پېښې د ادبیاتو په اډانه کې د کيسې په څېر بیانوي. موږ  د سيايس پلټنو هغه تلوسمنه لره ونيسو  
 ناټ )عالقه(باور لرو چې دغسې بڼه به ګڼ شمېر لوستونکي چې د اوسني پېر د تاريخ له مهمو پېښو رسه  

ښتيا دي. په هغه خربو اترو کې  یلري ځانته راوبويل. ټول هغه حالت چې په دې کتاب کې بیان شوي، ر
و او يا د هغه خلکو له قول څخه بیان  لسونده برخه نه ده اخيستې، په ارشيفونو کې له  نېغچې ليکوالنو په  
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اترو برخه وال وو. د کتاب د ليکلو په بهري کې موږ د هر ګړين بیان د ريښتينوالۍ   چې د خربودي  شوې  
م نشته. يوازې د هغه څو کې جي يب مامورينو نومونه د دوی  پخلی کړی. په دې کتاب کې هېڅ جعيل نو 

 په غوښتنه بدل کړل شوي چې په کابل کې يې پټې څارګريزه دندې تررسه کولې.
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 څنګه ککړ شوو په ویروس يرغل باندې د افغانستان پر  ويروس: موږ 
 

ويل. کله چې اوږدېدونکې ورځې غرمې ته ااری د افغانستان پالزمېنې ته ر هپرسلی د تندريزه توپان غړومب
اسامن په محسوسه بڼه تياره يش او تورې تخته ورېځې د غرونو په  روڼ  او  ملريز  سهار    کېږي، د  نېږدې

يش، د بدن هر   بدل  ه غرم  هتودپه  چې ځالنده سهار  . مخکې له دې  ږيښېڅلړۍ چې له ښاره چاپېر دي  
ځ له  چې  تاو  پيکه  تودوخې  پاتې  د  د  مغړی  رسه،  رارسېدو  په  توپان  د  احساسوي.  کېږي  راپورته  کې 

. په دغه  ځلېتېنښپاتې تازه هوا  وان توپان ټوله  ر اکسيجن له کمښت څخه داسې ښکاري چې نابليل را  
ښاريانو شورماشور په  له لسه ورکوي او خپره شوې تياره د پليو    نظمخپل    سمون شېبو کې د ښار ګڼغږی  

پيل شو  ډېروي.  نظمۍ  د  تېزېږي   سیلۍ  ېبې    ي کاغذ، پالستيکوړ کړي چې  ج دېو    یو داسېدوړو    او 
سرتګې  ونکي او  چیچپه  پوستکي  کڅوړې او نور کثافات له ځان رسه لېږدوي او په عني وخت کې د خلکو  

يو څو تازه  د باران  ناڅاپه د برېښنا څرک يش او بیا د تندر غږ واورېدل يش.    .ربړويرېګ    ځوونکيسو په  
د   واټونو کې  په ګردجنو  تاوده څاڅکي هاخوا دېخوا  او سیلۍ( او  باران  )تیز  او    ترغاک  اعالنوي  پيالمه 

. د توپان تخته ورېځې چې له برېښنا ډکې دي په چټکۍ يورپسې د تندر څرکا کابو شېبه په شېبه ډېرېږ 
اري ته  همبو کېږي. اوس داسې ښکاري چی تندر نېغ د سړي په رس بړکه کوي او غړ   نېږدې پالزمېنې ته  
 دوام ورکوي.  

باييل او تورې ورېځې خورې  ځواکبرېښنا ورو ورو خپل  توپان يو یا دوه ساعته دوام کوي. ورپسې تندر او
ورې يش. د باران اوبه کوچني ډنډونه جوړوي او حریصه ځمکه يې ستا د سرتګو وړاندې ځبېښي. ورېځې  

ي. توپان د ورځې تودوخه و او ملر يو ځل بیا ځال پيلوې  د هغه غرونو په لور خوځېږي له کومو چې راغلې  
ه ماښام ډېر خوندور يش. هوا چې يوازې څو ساعته مخکې ډېره  ګکړې وي او په حريانوونکې تو   ېکمزور 

ده او د شاوخوا غرونو له ارغاړو څخه د بوټيو او سارايي ګالنو وږمې راوړي. د  تازه  او  سړه  توده وه، اوس  
چوغکې چوڼېږي او    بل رسه ګډ يش او ښه عطر ترې جوړ يش.او  یو  له  ونو د غوټيو بوی    وبوټيو او د ميو 

ملر ډېر ژر د ورېځو په لور د پغامن د غرونو رسته لړ يش او واورينو څوکو ته زرين او سور بخون رنګ ورکړي.  
شپه رايش او په تور اسامن کې ځالنده ستوري راښکاره يش. لیرې د غرونو شا ته د اسامن په څنډو کې  

 پتيا برېښناوې کوي.بل تندریزه توپان چې راتلونکی يا تلونکی دی په چو
په شپږويشتمه د چارشنبې په ورځ پر کابل باندې يو سخت تندریزه توپان راښکته   اپرېلکال د   ۱۹۷۸د  

 Victorتر ماښامه دوام درلود. د شوروي سفارت لومړی منيش، لوړ او هډور وېکتور بوبنوفترغاک  شو.  
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Bubnov   او د خپل انګړ چمن ته يې ګامونه واخيستل چې    و  یللږ شېبه مخکې له کار څخه کور ته راغ
لوبې وکړي. په دغه    هخپل لوی برب سپي رسه چې د ده کور يې سات  لهله تازه هوا څخه خوند واخيل او  

شېبه کې د تيلفون زنګ راغی. نوموړي د کوټې په لور دومره چټکه منډه وکړه چې د داسې لوړ منصب د 
ه درلود. يوه اشنا غږ په دري ژبه غوښتنه وکړه چې فایض جان ته  څېښنت له ځانګړتياو رسه يې سمون ن 

بڼه ځواب ورکړ: »په    يبوبنوف مخکې له دې چې غوږۍ بېرته کېږدي، په بېخونده رسم   غوږۍ ورکړي.  
وي.« بیا یې خپل ګنجی رس په ورغوي    ېدې کور کې په دغه نوم څوک نشته. شمېره به دې غلطه وهل 

ي وېاو يو سوړ اس  هوموښ څخه خوند وانه    ې وايست. دا څرګنده وه چې دی به له ارامه او ساړه ماښاملی 
 خیستی يش. 

زنګ او ورته ويل شوې   تیلفونوېکتور د شوروي اتحاد د بهرنۍ څارګرې ادارې مامور و. هغه »تېر وتلی« د  
ورته ويل شوې وه چې په اورېدو یې له اجنټ »محمود« رسه په ټاکيل   مخکې تر مخکېغونډله يو رمز و چې  

وکړي.  غونډه  بیړنۍ  يوه  کې   ځای 
وېکتور پوه شو چې داسې بیړنۍ غونډې ته بلنه نيک شاګوم نه لري او باید يوې داسې مهمې او ښايې 

افغان افرس او  ه او يا پېښه شوی ده. محمود يو  و غمجنې پېښې ته چمتو يش چې همدا اوس په پېښېدو  
مرکزي کمېټې غړی و. نوموړی د خپل هېواد په سيايس دسيسو   د افغانستان د خلک دموکراتیک ګوند د

 مهمو مالوماتو ښه ارزونه کولی شوی.   وکې ښه وتلی و او خپلو ډېرو اړيکوالو ته يې د اړوند
په اوولسم نامالومو    اپرېلد  . نهه ورځې مخکې  ولړزاوهپه هغه ورځو کې کابل يو لړ بې ثباته کوونکو پېښو  

. نوموړي ته په پراخه کچه د دغه ګوند د »وياړ او ضمري« په هژ ا کسانو د ا خ د ګ یو مرش، مرياکرب خيرب وو 
نوم خيسته او هېچا د وژونکي او يا د هغه چا  ه  سرتګو کتل کېدل. هېچا د نوموړي د وژنې پړه په غاړه وان 

ی. وروسته له دغه غمجنې پېښې، د  لکړی و په ډاډمنه توګه نشوی اخيستیې چې د دغه هديف وژنې امر 
واټونو ته    لپارها خ د ګ سمدلسه له دې نازک حالت څخه ګټه پورته کړه او په زرګونو خلک يې د لريون  

ډېر داسې خلک وو چې    يوازې د ا خ د ګ غړي او مالتړي نه وو بلکې د کابل   ي وايستل. لريون کوونک  را
نه و ښودلی او ډېر لږ يې په لريونونو کې برخه اخيستې  )شوق( ناټسياست رسه  لهمخکې يې هېڅ کله 

 وه. 
د افغانستان ولسمرش محمد داود ناچاره او اندېښمن و. د افغانستان په تاريخ کې هېڅ کله دومره لوی   

رژیم پر وړاندې خپله ناخوښي څرګنده    نکم وانه وو راوتيل چې د    لپارهشمېر خلک واټونو ته د لريون  
و ارزونې وکړې، نوموړي  اوږدې خربې ارسه  نو  ا سالکار   نېږدېکړي. وروسته له دې چې محمد داود له خپلو  

د یو قامر پرېکړه وکړه. ده د ا خ د ګ د اوو مرشانو د نيولو امر ورکړ. په دغه نوملړ کې د ګوند عمومي  
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منيش نورمحمد تره کي او د ده د مرستيال بربک کارمل نومونه هم وو. د خيرب له خښولو وروسته د اپرېل 
ې  کړ   ننګېرنه )احساس(زمېنه کې د خوټېدونکې غوسې  په ارامه ورځو کې بوبنوف او همکارانو يې په پال 

 وه. 
خربو    یوټا کې کښېناست او ټاکيل ځای ته د بیړن ی په خپل زاړه شنه ټيوبوبنوف  بجو    ۸:۳۰د ماخوسنت په   

دنې ته لړ. کله چې هلته ورسېد، محمود يې په دودیزه پښتني جامو کې وليد چې په  ید محمود ل  لپاره
د و ګامونه اخيل. وېکتور د ګاډي څراغونه مړه کړل او په تياره کې يې ګاډی د محم  غيل   تنګه لره کې غيل 

پ يې خالص کړ. محمود په چټکۍ د کاډي په شاتني  ل. بیا ودرېد او د ګاډي د دروازې کو هو په لور وچال 
وکړ، بښنه يې وغوښته چې خپل شوروي ملګری يې    روغبړه افغاين بڼه يې  دودیز سيټ کې کښېناست، په  

 د دغې پټې لیدنې مهم لمل بیان کړ.  یې په عذاب کړ او بیا  
، په مېلمه خونه کې ډوډۍ ورته تياره شوې وه او يو بوتل  وستو راته  کله چې وېکتور خپل دغه اجنټ کور  

مېلمه ته بلنه ورکړه چې د ډوډۍ  ورته اېښی و. وېکتور خپل  مېز د کايف پر     Stolichnayaیخ ستالیچنايه 
اب کې  کپه  ځان ته  مېز ته رايش او له ده رسه ډوډۍ وخوري. دغه اجنټ وررسه کښېناست، ډوډۍ يې  

رس يې    يواچوله، خو رشاب يې ونه څښل او په داسې حال کې چې لس يې پر سینه کېښود او د درناو 
ټيټ کړ، ويې ويل: »مننه ملګری وېکتور، خو نن شپه زه بايد د مرکزي کمېټې او زموږ د خلقي افرسانو يوې  
غونډې ته لړ شم. دا يوه معموله غونډه نه ده. نن شپه به د افغانستان برخليک ټاکل کېږي. په دې غونډه  

 کې پړېکړه کېږي چې وسلوال پاڅون تررسه يش يا نه.«
وېکتور چې اوچتو وروځو يې اندېښنه څرګندوله په ډېره ارامۍ وپوښتل: »پاڅون؟« اجنټ زياته کړه: »د   

بیا  ازادول وي.« وېکتور  بندي ملګرو  او زموږ د  به د محمد داود د فاشېستي رژيم پرځول  پاڅون موخه 
: »که څه  ړ کور د ځواب  : »نو څه مته کوې چې د غونډې برخوال به کومه پرېکړه وکړي؟« محمو ړهکو پوښتنه  

ډېری هم يو څو کسه ډاډه نه دي، خو ډېری د وسلوال پاڅون مالتړ کوي او دوی ښايي په غونډه کې  
جوړ کړي. په تېرو څلورويشتو ساعتو کې د خلقي افرسانو په منځ کې ښه کار شوی. موږ پر دې    )اکرثیت(

ه به مو مالتړ وکړي. همدا راز په اوومه پلې  او د بګرام پراشوټي فرق   غونډکابو ډاډه يوو چې څلورم زغروال  
فرقه کې هم ډېر مظبوط موقف لرو، خو زه تا ته له دې کبله نه يم راغلی چې يوازې د ورستيو پېښو په 
هکله مالومات درکړم. زه مې ملګرو رالېږلی يم چې زموږ د وسلوال پاڅون د پرېکړې په هکله د شوروي 

 ته کولی شې همدا نن شپه دغه کار تررسه کړې؟«  مرشتابه د غربګون په اړه پوه يش.
په اتوماتيک ډول یې د اوبو ګېالس ته لس کړ او په ژوولې بڼه يې    ،دغه مامور په ژور فکر کې ډوب شو

وويل: »زه به تر خپلې وسې هڅه وکړم.« بیا يې هغه کتابچه راواخيسته چې تل يې په مېلمه خونه کې    تهور 
او له شوروي مرشتابه څخه شوې پوښتنه يې پکې  مېز پر رس اېښودل  کايفد   او ورکړل شوي مالومات  ه 

دغه یادښت يې مېرمن ته ورکړ او ورته    کاوه.ه. ورپسې پخلنځي ته لړ چېرته چې مېرمن يې چای  لولیک
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  سماليس ويې ويل چې سفارت ته چټکه لړه يش، هلته یې د کې جي يب مېشت مرش ته وسپاري او د  
ځواب غوښتنه ترې وکړي. بیا يې د چای پتنوس چې مميز او مندکې پکې وې، پورته کړ او بېرته مېلمه 

 خونې ته لړ.  
ې او په تياره کې د  و نه کړ بې ځایه پوښتنې    Antoninaپه توګه، انټونینا  ېد يو څارګر مامور د ښې مېرمن

مرش په خپل دفرت او کور کې نه و. دا شونې وه  واټونو له لرې سفارت ته لړه. د کې جي يب    وتشو او تيار 
ښار ته تللی و. انټونينا دغه یادښت د نوموړي مرستيال، ارلوف مروزوف    لپارهچې ښايي د يوې غونډې  

Orlov Morozov   چې خاوند ورته وييل وو هغه يې ورته وويل. وروسته یې په سفارت  يې او څه  هته وسپار
 وغوښتل چې کور ته يې ورسوي. اوهه يې کار ککې له ديپلوماتانو چې تر ناوخت

. په سفارت  ه مخکې له مسکو نه کوم ځواب ترلسه کړيخچې دا ناشونې ده چه له سهار څ  هوېکتور پوهېد
نو په اړه پرېکړه  موضوعګامېشت مرش او حتی سفري دا واک نه درلود چې د داسې مهمو  کې جي يب   کې د  

وکړي. کله چې ښځه يې بېرته راغله، وېکتور خپل مېلمه ته وويل چې مسکو ته مالومات ولېږل شول، خو 
دا ناشونې ده چې په راتلونکو څو ساعتونو کې ځواب ترلسه کړي. په دې موخه چې د ځواب د راتګ په  

لږترلږه څلورويشت ساعته  یې چې ولې  سوکه او ځنډمن بهري ترې ونه پوښتل يش، وېکتور، محمود وترټلو 
مخکې خپلو شوروي ملګرو ته خرب ورنه کړ. دغه افغان يوازې خپلې اوږې پورته وخوځولې. کېدای يش  

به څنګه مخته ځي. کله چې افغان د تګ هوډ وکړ، وېکتور    وضعیت چې    هدی هم يوه ورځ مخکې نه پوهېد
 کارپوهانهغه واټ ته درځم چېرته چې زموږ    مکرورياند  پرې غږ کړ: »صرب وکړه، سبا سهار په پنځو بجو زه  

اوسېږي. تا ته خو دغه واټ مالوم دی او ستا له کور څخه دومره لريې هم نه دی. ته به بهر راووځې. که  
ه جامې په تن وې، نو دا به ما ته د دې مانا ولري چې پوځي پاڅون نه کېږي او  دودیز چېرې ستا خپلې  

کچېرې تا پوځي يونيفورم اغوستی وي، نو مانا يې دا ده چې د پوځي پاڅون پرېکړه شوې ده.« وروسته 
 توطيه جوړونکو غونډه درلوده.تراوسه چېرته چې  ورساوهو ته مکروريانوېکتور خپل مېلمه 

؛  ودراوه ته څېرمه    کور ته  کارپوهانوبجو د سپېدو په چاودو کې بوبنوف خپل ګاډی د شوروي    سهار په پنځو 
نو که چېرې دی هلته وليدل يش، خلک به پرې شکمن نه يش. په کابل کې خلک د وخته ویښېږي. د  

ر بازارونو ته ځي، بایسکلونه په واټونو کې راښکاره يش او ګ سهار پنځه بجې داسې وخت دی چې کسب
کړ.    مړ   یاډي هم هارن وهل پيل کړي . محمود ټيک داسې وخت راښکاره شو چې وېکتور خپل ګاډګ

دغه اجنټ د ګاډي له څنګه نېغ تېر شو او داسې يې وښوده چې وېکتور ته يې هېڅ پام نه دی. نوموړي  
 پوځي یونیفورم اغوستی و. 
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يوه پياله چای وڅښيي او بیا ژرترژره سفارت ته لړ يش. دا به ده ته يوه  په چټکۍ بوبنوف کور ته لړ چې  
ډېر وخت و، خو بوبنوف پوه شو چې په کابل کې د کې جي يب  اوږده ورځ وي. د رسمياتو تر پيل پورې ل 

په تلوسه پر خپل مېز د څه يش په لیکنه    Osadchiyاوسادچي. جګړن  ومرش په خپل دفرت کې  مېشت  
پر بوبنوف په    مېشت مرشرس په کاغذونو کې خپل راپور هم وليد.    ر بوخت و. وېکتور د اوسادچي د مېز پ

  ې شپ  د. زه  هارلوف مرکز ته ولېږ ستا په غوښتنه  سوونکيه. دا هغه پيغام دی چې  خندا غږ کړ: »راځه راځه مل 
ټول پام  په ډېر  په پيغام کې ټولې خربې سمې دي؟« وېکتور  ،  ويې لوله  .دلته راغلم چې لسليک يې کړم

، خو بايد يو شی ور زيات يش. ما شاوخوا يو ساعت Vilior ویلیور منت ولوست او ويې ويل: »ټول سم دي،
 مخکې اجنټ محمود وليد. نوموړي پوځي جامې اغوستې وې. پاڅون به نن پيلېږي.  

ژوره اندېښنه يې په مخ کې څرګنده شوه: »ايا   ه  له مخ څخه رنګ والوت او يو   کې چي يب د مېشت مرش د  
لونو رسه لوبې نه کوي؟ ايا داسې څه يې له ځانه نه  خيا  له ته ډاډه يې چې ستا دغه اجنټ دروغ نه وايي؟  

په خپل کوچني دفرت کې يې ښکته پورته ګامونه    ،له خپل ځای څخه اوچت شو اوسادچيدي جوړ کړي؟«  
ښکاري. دا هغه څه دي چې موږ له څو ورځو   ریښتيااخيستل او په لوړ غږ يې وويل: »هو، لعنت د وي، دا 

د خربو بڼه ناڅاپه    مېشت مرشدغو خربو رسه سم د    له«  چې څه روان دي  )احساسول(  راهيسې ننګېرل
له اندېښنې څخه په امر واوښته: »دا ده، د پيغام سپينه پاڼه، دلته يې وليکه، همدا اوس، لنډ او واضح، نه  

کېږي.« مته  »داسې  یا  کېږي«  انګېرل  »داسې  يا  ښايي«  ه  پ»ته،    kryuchkov  ف کریچکو   ولیکه:  ،» 
په مسکو کې    ،له ځان رسه موسکا وکړهاوسادچي  غیرمعمويل توګه بیړنی«، » په مسکو کې څو بجې دي؟«  

. د څو دقیقو په ترڅ کې د پېښېدونکې کودتا په  و  ډېر ښه وخت  لپارهبجې وې، د داسې پيغام    ۶د سهار  
 اړه مالومات مرکز ته ولېږل شول.

  وضعیت یوه غونډه جوړه کړه چې د نازک   اوسادچيڅارګر افرسان په نهو بجو په سفارت کې راغونډ شول.   
ه. ډېری افرسانو دغه  و نه کړ په هکله ټول خرب کړي. د ده د خربو له اورېدو وروسته هېچا کومه پوښتنه  

ري کې، داسې مياشت نه وه  او دا د پوهاوي وړ و. د محمد داود د واکمنۍ په به اڼهخرب دومره جدي ونه ګ
 کاوه.چې د کې جي يب مرش به د رژیم پر ضد د بیړين ګواښ او يا توطيو جوړولو په هکله خرب نه ترلسه  

غوښتونکو دموکراتانو ګواښ، د چني پلوه چپي ډيل »شعله جاويد« توطيه، د اسالمي بنسټپالو    اصالحد  
ونو ګواښ چې د لږکيو د حقونو مالتړي وو. هره مياشت به د ګواښونو بې پخيل  تنظيم  ځينېګواښ، د  
 سېدل پرته له دې چې د سفارت ورځنۍ چارې ګډوډې کړي. ر خربونه را

  نېږدې ته    کړکۍته ننوت، همکارانو يې ټوکې کولې: دوی به په وار هغه    کله چې وېکتور عمومي کوټې  
ترې   دارالمان  چې  »کومښکارېدهشول  وپوښتل:  ترې  به  نورو  »جنګي   شوبله  ه،  »نه«،  ښکاري؟«،  درته 

الوتکې څنګه؟«،»پيل ځواکونه هم نه ښکاري.« درېيم کس به وویل: »عجيبه کودتا ده... حتی يو عسکر  
 هم په واټونو کې نه ليدل کېږي.«
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وه چې له کابل څخه     Aeroflotد سهار په نهو بجو د يوې الوتکې بنګاری واورېدل شو، خو دا يوه اېروفلوټ
رس د مسکو په لور والوته. مخکې له دې چې له سرتګو پنا يش، د ملر سهارنۍ وړانګو    ر پ  د شامل غرونو

يې د کړکيو ښيښې ځلولې. په همدې شېبه کې د جالل اباد د لويې لرې له لوري د توپ د ډز غږ راغی.  
ل چې  فضا په بېخونده چوپتيا بدله شوه. په عمومي کوټه کې ټول پوه شو   ملنډوپه سفارت کې د ننه د  

 کودتا پيل شوه.  
جولی په اوولسمه، رسدار محمدداود پرته له کومې ځانګړې ستونزې    کال د  ۱۹۷۳پنځه کاله مخکې د  

تخت چپه کړ. نوموړي پاچاهي لغو کړه او خپل ځان    ،چې د ده خپل هم و  ،د افغان پاچا محمد ظاهر شاه
الن کړ. په ټوله نړۍ کې د پوځي کودتا او د  او د بهرنيو چارو وزير په توګه اعلومړي وزیر  يې د ولسمرش،  

رژیم د بدلون په هکله خربې وشوې. د افغان سياست يو شمېر شوروي کارپوه مامورين پوهېدل چې د  
 خورا بدل و.  وضعیتې،  لچې په رسمي توګه بیانېد  پرتلههغه پېښو په 

نکي ته په پټه وويل چې بې  و و په کابل کې د کې جي يب کارکو   نېږدېيو کس چې شاهي کورنۍ ته ډېر   
چې   پوهېده  ،ار او د ښه لرلید څېښنت ویچې هوښ  ،پخپله شاه د دغه کودتا تر شا و. پاچا(  )بې شکهاړنګه  

په کابو کولو کې بې وسه دی چې د کړکېچ په لور    وضعیتد داسې خرابېدونکي سیايس  کې  په هېواد  
پرځنګ  او وسلوال    ېکېدل   ې ورځ تر بلې د ډېر نفوذ خاوندان   ډلې   ېمسلامن  ې بنسټپال  روان دی. له يوې خوا

وله، له بلې خوا هغه خلک چې د افغانستان په داسې حالت ناخوښ وو چې منځنيو  یته يې تابیا ن   (ې)مبارز 
پېړيو ته ورته و په ډېرېدونکې توګه هوډمن کېدل چې حاکم رژیم وننګوي. که دغه خلک ساده بزګران،  

ان وی، وضعيت به دومره خطرناک نه وی، خو دا خلک ځوان پوځي افرسان وو چې  بیروکراتکارګران او يا  
خپل ځان په ډېر ستونزمن  په اسانۍ  ځ د مال تري ترې جوړ و. په دغسې نازک سيايس وضعيت کې شاه  د پو 

. د کلونو په ترڅ کې د داسې کړکېچن وضعیت په رامنځته کولو کې ده هم تر يوې کچې  لوحالت کې لید 
ه« يش او خپل  ې نوموړي دا غوره وګڼله چې »شا تنونډه درلوده او اوس له خپلې تجربې څخه په کاراخيست

واک يو داسې چاته ورکړي چې له ډېرېډونکي کړکېچ رسه زور ازموينې ته چمتو وي او هېواد بېرته د یوې 
محمد داود    لومړی وزیرخپلوان    نېږدېلرې ته سيخ کړي. دا سړی د شاه    ملتپالنې  ېمنځالرې او دودیز 

ټالیا ېخپلوانو رسه مل ا  لهچې دومره ګرانښت يې نه درلود. مخکې له دې چې »کودتا« تررسه يش، شاه    ،و
 .وي څخه په امان کې  وولړو ناخوال  ته لړ څو د واک د لېږد په بهري کې د معمول په څېر له را

ز بدلون د پرمختګ »د داود له کودتا رسه د شاه خوښه وه« مسکو ته ولېږل شو، خو د ټولني  دغه خرب چې 
کې دې ته د چا پام نه شو. دغه خوښي او ناټ پر ځای ناټ  نوي پړاو ته د هېواد د اوښتنې په خوښۍ او  

وو. داود خان د واک د ترلسه کولو په سهار په خپله راديويي وينا کې خپلو وطنوالو ته ډاډ ورکړ چې هېواد 
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ټولنيزو اصالحاتو په لره کې د پرمختګ په لور روان   او  )اقتصادي(  وټه ييزو  وبه رس له اوسه د دموکراتيک
اعالن وکړ چې د ځمکې د اصالحاتو د يو عادل بنسټ په    ېيش. ده د ټولنيز او توکمیز نه برابرۍ د لغو 

جوړولو به افغان بزګرانو ته د دې توان ورکړي چې خپله ځمکه ولري. داود دا نيت هم څرګند کړ چې  
ی کېږدي او د سواداګرۍ پر سکتور او د خدماتو په بیه به حکومت کنرتول  ي فساد ته به د پای ټکادار 

يش، دا د يادونې وړ ده چې د خپلې  و ولري. نوموړي د ښه نيت نورې څرګندونې هم وکړې. که انصاف  
واکمنۍ په بهري کې ده په ډېر صداقت هڅې وکړې چې هغه اصالحات تر رسه کړي چې د واک په پرانيسته  

 وينا کې يې ژمنې کړې وې. 
لوی شاميل ګاونډي«    له»  مرش  نويکې  د جمهوري نظام د بهرنۍ پاليسۍ په هکله په خپله يوه تبرصه  

ستي هڅې پر  ېلو ټينګار وکړ او ويې ويل چې په هېواد کې د ننه به د هرې امپريالرسه د اړيکو په مضبوطو 
وړاندې ودرېږي. د مسکو په ګټه پر بهرنۍ پاليسۍ ځکه ټينګار وشو چې د نوموړي واک ته رسېدنه د هغه  
ځوانو افرسانو له لوري غښتلې شوه چې په شوروي اتحاد کې یې زده کړې کړې وې او ډېری يې د ا خ د 

ته ورسېد، داود اړ و چې دوی په لوړو دولتي   ۍ وو. کله چې ولسمرش خلک    نېږدېګ غړي او کارمل ته ډېر  
 څوکيو ونازوي.

مسکو ته و. ده ته تود هرکلی وويل شو. له مسکو څخه د   یون )سفر(بهرنيو هېوادونو ته د داود لومړنی  
شوروي هراړخيزو اړيکو د پراختيا -فغانليدنې په بهري کې ډېرې غونډې تررسه شوې چې په ترڅ کې يې د ا

 تګ لوری وټاکل شو. 
داود يو پوخ سیاستوال او هوښيار سړی و چې چارې يې واقعيتونو ته په پام په عميل توګه په هوښيارۍ   

. د  انهانو ومدوښمنخپل سيايس واک پر خپلو    کې   تررسه کولې. نوموړي په يوه پرېکنده او سماليس کړنه 
چې حجاب    ل دوشين تېزابمېستانو د هغه نجونو پر مخ ال بنسټپالو ځپل يې لومړنۍ موخه وه. اساسالمي  

د هېواد په ځينو سيمو کې يې د وسلوال مقاومت    حتیکړنې تررسه کړې او    ېرهګریز يې نه اغوست. دوی ت
ې ډلې بنسټ  ند لر و پوهنځي ريس او د »مسلامنو ځوانانو« ت  رشعیاتو دهڅې وکړې. داود د    لوجوړو   ود ډل

سمرب په مياشت دکال د    ۱۹۷۳اېښودونکی غالم محمد نيازي ونيو او بندي يې کړ. څو مياشتې وروسته د  
يو بل اسالمي راديکال مرش، حبیب الرحمن ونيو او په دې تور پانيس شو چې د رژیم د پرځولو یې  کې  

و  په دسیسه کې ښکېل  يې چې  د    ودسیسه يې جوړوله. ملګري  بند محکوم شول. دا د دواد  اوږده  په 
واکمنۍ وخت و چې پاکستان ته د اسالمي بنسټپالو تګ پيل شو، نه د ا خ د ګ د واکمنۍ پېر چې ځينې 
پرې ټينګار کوي. وروسته له يوې ناکامې هڅې چې د دولت ضد کړنې تررسه کړي، د ګلبدين حکمتيار او 

خلکو    ولږ   وهېواد پرېښود. په هغه وخت کې ډېر   ېې بلې ډلنو يو ناندلرو مسلام و احمدشاه په ګډون د ت
دغه ځوانان پېژندل، خو د شوروي اتحاد له پوځي مداخلې څخه وروسته، دغه تبعید شوي د وسلوالو ډلو  

 او نومورو سياستوالو ځواکمن مرشان وګرځېدل. 
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لیدنې کولې،    څخهل  په هغه وخت کې د شوروي ديپلوماتانو او له مسکو څخه رسمي مېلمنو چې له کاب  
خپله خوښي نه پټوله. په مسکو کې ډاډګېرنه ډېره شوه    حتی د اسالمي ارتجاع پر ضد د داود د کړنو په اړه  

ځوان سیاستوال يې   يځينې ژورنالېستانو پر داود اېښی و( چې شوروي پلو دغه نوم  چې »سور شهزاده« )
برخمن    يدمالتړي   مرستې څخه  لويې  له  د شوروي  که    )متایل(  ګروهنه  به  ته  ېد  ،دیاو  ولري چې 

د شوروي افغان ملګري سيايس    بهپکې  سوسيالېزم جوړ نه کړي، لږترلږه به داسې يوه ټولنه جوړه کړي چې  
پرېکړو ته بڼه ورکوي، يا په بل عبارت، په افغانستان کې د شوروي سيستم د پيل کولو يوه ناشونې هيله  

 وزېږېده. 
چې    ه داسې نيت نه درلود چې د ټولنې بنيادي بنسټون هېڅ  نه درلودل. ده  په حقيقت کې داود بېل پالنو  

، ده د خپل هېواد  ملتپالنی  یو په ترڅ کې يې خپله بڼه جوړه کړې وه بدل کړي. لکه يو ريښتید ډېرو پېړ 
  هو ابلکې اصالح ک  هدوديزې بڼې ته ډېر درناوی درلود. د نوموړي اصالحاتو سيايس سيستم له کاره نه ايست

يې. داود په خپله بهرنۍ پالييس کې هڅه وکړه چې د لويو قدرتونو په منځ کې انډول وسايت او له دې  
په    لپارهڅخه د خپل هېواد   نوموره وه: »داود د شوروي  يوه ټوکه  په کابل کې  پورته کړي.  اعظمي ګټه 

ډلو ته ماته ورکړه او د هېواد په شامل   اورلګيت امريکايي سېګرېټ بلوي« کله چې داود اسالمي راديکالو
د توکميزو لږکيو پاڅونونه وځپل، ده پرېکړه وکړه چې له شوروي پلوه وزیرانو څخه ځان خالص  یې  کې  

 .حدین وود ده متد کودتا په وخت کې هغه چا څخه چې له کړي، 
له لسه ورکړې.    څوکۍکلونو کې د ا خ د ګ ډېرو غړو د وزارت او نورې لوړې دولتي    ۱۹۷۵-۱۹۷۴نو په  

د    رد سفیرانو په توګه بهر ته ولېږل شول او نور بېکاره په کور کې کښېناستل. ډېر رشموونکی ګوزا  ځينې
قوماندان    دواد په کودتا کې فعال ګډونوال عبدالقادر ته ورکړل شو. دغه پوځي پيلوټ د هوايي ځواکونو د

  کوتلځي )قصابخانه، مسلخ( شو او وروسته يوه ټيټه څوکۍ چې د افغان پوځ د  کړل  په توګه له دندې لريې  
ين وه ورکړل شوه. د څوکۍ له تنزیل څخه وروسته، قادر د داود پرضد د يوې نوې کودتا خربې له  اقوماند
 یو افغان ډېر څه  افرسانو رسه پيل کړې. -ملګرو  نېږدېخپلو 

 . عزت باندي تېری پر یې نه  زغملی او بښلی يش، خو 
ګوند په مرکزي کمېټه    کمونست شوروي  ګوښه کول مسکو هک پک کړ. د    غړود وزيرانو او چپي ګوندونو د   

کې بیروکراتانو او د بهرنيو چارو وزارت یوازې انګېرنې کولې. داسې برېښېدل چې د مرکزي کمېټې نړيوالې  
څانګې د نوي افغان رژيم په اړه سمه سرتاتيژي غوره کړې وه. شوروي ملګرو پرچمي او خلقي مرشانو ته  

چې د اصالحاتو پلوی  ،چې »د خپلو انقاليب لېوالتياو کچه ټيټه او له نوي رژیم څخه هو اټينګار کپه کلکه 
تر    ،دی ليدلوری  سرتاتيژيک  خپل  چې  غوښتل  نه  مرشانو  شوروي  وکړي.«  مالتړ  وسېلو  ټولو   خپلو  په 
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کړي. ډېرو نه  ور ه چې ناهيلتيا ته لره  پتېيلپوښتنې لندې راويل او له داود څخه ناهييل يش؛ نو دوی و 
چې لوړ    مانهد داود دغه منطق و   ،افغان اړيکو په چارو کې بوخت وو-پوړو بیروکراتانو چې د شوروي  لوړ

. د هغوی دليل دا و چی د جمهوري انقالب  و نه کړ   ر فک   ډېر پوړي چپيان ګوښه کړي او په دې هکله يې  
وړ او پوهو کسانو ته   ته روزل شوي ډېرو  مارش افرسانو په پرتله چې يوازې ډزو او يپوځپه دغه پړاو کې د 

 ه. و اړتيا 
په هغه وخت کې يو شمېر ځوان ديپلوماتان او څارګر کارکوونکي په کابل کې شته وو چې د پېښو په اړه   

چې د کابل چوڼۍ   ،يې ښه مالومات درلود. دوی پوهېدل چې د دوميې نړيوالې جګړې په بهري کې داود
ېملېن يې چې د باور  او دی داسې ساده نه و لکه کر   ې وهنازيانو رسه د همکارۍ پلوي کړ   له  ،قوماندان و

نه  و نکي راپور و او کله کله غندو  دقیقهيله کوله. دوی په دې هم پوهېدل چې د داود د رژیم په هکله هغه 
چې دوی مسکو ته لېږل، جګپوړو مرشانو ته نه رسېدل بلکې چاڼ به شول او بیا به د مراتبو په سلسلې چا  

سکو کې اسايس لوبغاړي د ولسمرش داود او افغان چې په م   دهدرلو ته ولېږل شول او چا ته نه. دوی وېره  
ا به د دواړو هېوادونو د مرشانو ترمنځ غلط پوهاوی رامنځته  دجمهوري رژیم په هکله غلطې انګېرنې پايل او  

 کړي. دغه وېره ژر په حقيقت بدله شوه.
داسې  کال د اپرېل په مياشت کې کله چې ولسمرش له مسکو څخه رسمي ليدنه کوله، برېژنېف    ۱۹۷۷د   

چې داود د شوروي اتحاد يو »ريښتينی ملګری او ورور« دی، د ملګرو ملتونو تر چرت لندې د شوروي  ه  انګېرل
په هکله   فعاليتونو«  »پلټنیزو  امريکايانو د  اوږدو کې د  په  اندېښنه څر   یېپولې   برېژنېفګنده کړه.  خپله 

نکو« په نوم هلته  و کارکو   د  د »ملګرو ملتونو   و داسې شواهد لرل چې دا يې ثابتول چې د يس ای اې اجنټان
نه شوی کولی. د )اشاره(  ه  نغوته خپلو څارګريزو مالوماتو ته  نېغپه    برېژنېفه چې  و عي  یدا طب  کاوه.کار  

برېژنېف د خربو پر وړاندې د داود غربګون په نابربه توګه له غوسې ډک و. نوموړي وويل چې په افغانستان 
کې کارپوهانو ته په بېالبېلو سيمو کې د اجازې ورکول او يا نه ورکول يوازې او يوازې د افغان حکومت  

 غانستان په کورنيو چارو کې لس ووهي.  صالحيت دی او دی د دې مته نه لري چې شوروي ملګري د اف
په زغم ومنله، خو د خربو اترو په ترڅ کې دا ردونه وروستۍ نه وه. برېژنېف هغه کاغذونو  دغه ردونه  برېژنېف  

ا خ د ګ   لهافغان ولسمرش څخه وپوښتل چې  لهته په کتو رسه چې مخکې ترمخکې ورته ليکل شوي وو، 
عمومي منيش دې ته د يوې بې غرضه پوښتنې په سرتګه کتل، خو داود   رسه د اړيکو د پاللو څه نيت لري.

ي  منځګړ  اړيکېبیا په غوسه شو او په يوه غري طبيعي ځواب کې يې وویل: » د هېوادونو تر منځ د ملګرتيا 
. دغه  هو ايې پرې وانه چ  فشارته اړتيا نه لري.« برېژنېف چې د خپل سيال د ځواب تونده بڼه وليده، نور  

راپورته کړې چې افغان ولسمرش د ا خ د ګ  یې  داسې اندېښنې  او    پېښې پر ځينو شوروي مرشانو اغېز وکړ 
ه چې  لد ېينه وزېږ ېنيت لري؛ نو له اندېښنې څخه دا پت  ړنګولود فعاليت د محدودولو او يا د دغه ګوند د  
 متحد  واچوي څو د يو فشاري پړاو ومړ په فعاله توګه د خلق او پرچم د يووايل په ل
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 او ځواکمن ګوند په توګه د يوه مرشوع سيايس ځواک په بڼه د داود له واک رسه انډول برابر کړي.
اترو په ترڅ کې راپورته شول تر يوې کچې يې له داود رسه د  )شکونه(  هغه اړنګونه    چې د اپرېل خربو 

د مالتړ په عمومي سرتاتيژۍ  ژیم  جمهوري ر شوروي مرشتابه د » ورورولۍ مينه« سړه کړه، خو د افغانستان  
  کې څه بدلون را نه غی. کله به چې د افغانستان په هکله د شوروي اتحاد د بهرنيو چارو په وازرت کې 

چې يو بې پلوه داسې ملګری هېواد و چې   هلاب   هېوادته ورته    دخربې کېدې، کارکوونکو افغانستان، فنلن
 ی شوی.ا د سياست وړاندليدنه يې کېد

نکې پوله کې د ناڅاپه تاوتريخوايل د رامنځته کېدو غوښتونکی نه  و شوروي اتحاد په خپله سوېيل زيامننو 
 و.  

 

 
 

  لپاره کابو درې کاله د افغانستان د وسلوال پوځ     Lev Nikolayevichb Gorelovګرېلوف لېف نيکوليوويچ  
تش و. په افغان  او ننګونو و ستونز هر ډول د شوروي سالکارانو د ماموريت مرش و. هلته د نوموړي چوپړ له 

په شوروي اتحاد کې جوړ   توغنديولې تر  یپوځ کې ټولې وسلې، له ټوپک څخه ن  او    ېو   ېشو   ېپورې 
په روانه رويس    و و کې روزل شوي وو. ډېرو افرسان ښوونځي يو او  اکاډمډېری افغان افرسان د شوروي په پوځي  

ښل يې خوښېدل او په خوښۍ يې په شوروي اتحاد کې د زده کړې کلونه او په  څد وتکا  ،  ژبه خربې کولې
په روزنيز     Ryazanکيسه چې د رېزن  يد ګرېلوف د يوه لس لند  ځانګړې توګه شوروي نجونې يادولې.

:   ووان افرس وييلغوې، تل د جرنال په ذهن کې پاتې وه. دغه افکړې  پراشوټي مرکز کې يې زده کړې  
درجه شاوخوا منفي دېرش    هوازه يو ځل په مسکو کې وم. د    ؟»ملګری جرناله، د دې تصور کولی شې

  ښغټې موزې يې په پښو وې، يو بالپو   یود وړدرجې وه او يوه ښځه مې وليده چې ايس کريم يې خرڅول.  
ږدې شوم او د ایس  ېيې لويه سينه پټه کړې وه. زه ورن   (پېشګېرک  مختاړي )  یې په تن او يو کابو سپني

  موګيل کريم پېرودلو غوښتنه مې ترې وکړه. نوموړې حريانه شوه او له ما څخه يې وپوښتل: »په تا څه شوي،  
•Mowgli    په داسې کنګليزه هوا کې به ايس کريم په غاښو حتی مات نه شې کړی.« بیا يې يو د وتکا يخ

او په سختۍ مې    ه يستل. ما وتکا وڅښلاڅخه راو بوتل، دوه ګيالسونه او د اچارو يوه ټوټه له ډوډۍ بکس  

 

)لیکوال(دځنګلپهکیسوکېدیوهلکنوم)ژباړن(Kliplingدکلېپلېنګ• 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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اچار څخه کپ وکړ. دې هم له ما رسه وڅښل خو اچار يې ونه خوړل؛ نو زموږ ليدنه په دې   ېله يوې ټوټ
 ته بلنه راکړه. ته پوهېږې، ملګريه، زه نه پوهېدم چې حتی داسې خلک هم شته.« توګه وه. بیا يې کور

افغانستان بېالبېلو سیمو ته پرته له کوم خنډ څخه تلل. دوی به د پوځي اډو  ګرېلوف او مرستيالن يې د  
 ليدنه کوله

په توله يو  وسلې نه ګرځولې. کله کله چې چېرته يې د ښکار پالن درلود،  یې له ځان رسه  او هېڅ کله   
Tula    ه ډنډ  کې جوړ شوی اوږد ټوپک به يې له ځان رسه واخيست. ډېری وخت به کابل ته څېرمه په يو

له دوی رسه يوځای   ،چې د ښکار ډېر شوقي و  ،کې د هيلۍ ښکار ته تلل. کله کله به د ولسمرش ورور، نعیم
ښکار کړي، خو د    ي شو. دوی به د هېواد شامل ته، د شوروي پولې ته څېرمه، لړل چې ځنګيل رسکوز 

به پوخ شو دومره ښه هوسانه نه و، خو    لپاره  ماښامنۍ ډېر په زړه پورې و. شکوڼ چې د  ورته  شکوڼ ښکار  
پرته له ښکار څخه    بېالبېلو مهمو خلکو رسه د اړيکو د جوړېدو وجه به وګرځېد.  لهد ملګرو د راغونډېدو او  

ه. شوروي جرنالن او افرسان به چې هر ځای ته تلل، دوی ته به تل تود  لهېڅ کله وسلې ته اړتیا نه پېښېد 
به خپلو مامورينو ته ويل چې که د شوروي تبعې يو وېښته ضايع شو،   ولسمرش داود  .کېدههرکلی ويل  

 مجرم ته به د مرګ سزا ورکول کېږي. 
او    جرنال نه و. دی يو پخوانی پراشوټي و چې په  ټینخی )ځان ښودونکی(  جرنال ګرېلوف يو غوريالی 

  پوهېده.کړی و او په خطر  بیړنيو پوځي حالتو کې يې تجربه حاصل کړې وه، په لريې پرتو اډو کې يې چوپړ  
او یونیفورم يې په ډېرو اعزازي پیتو ښکلی شوی و. په    وبريايل پراشوټي دېسانتونه کړي و   ۵۱۱نوموړي  

نه غواړي دی  خو    –کال کله چې شوروي پر چکسلواکيا يرغل وکړ، ده د پراشوټي فرقې مرشي کوله    ۱۹۶۸
کال نوموړي د څوارلسم پوځ د قوماندان د   ۱۹۷۵يادونه راژوندي کړي. اووه کاله وروسته په    د دغه یرغل

پوځ د لوی درستيز دف ناڅاپه د شوروي وسلوال  په توګه دنده تررسه کوله چې  يوې  مرستيال  له خوا  رت 
وويل: »ته په افغانستان   هرکلی     Kulikovشو. ده ته لوی درستيز مارشال کوليکوف   ور وغوښتلغونډې ته  

کې د پوځي سرتسالکار په توګه وګامرل شوې. د شوروي اتحاد د پوځي شتون او مرستې د پراختيا په رڼا  
او پوځي واحدونو د جوړونې مسول به د پوځيانو د روزنې  ته  په غاړه ولرې  کې،  ياد ولره چې    -يت  په  دا 

باندې دوه درجنه بېالبېلو    مېز سياست به نه کوې.« مارشال په خپل لوی دفرت کې ګامونه اخيستل او پر  
مړی ساده ښکاره يش، خو د پردې تر شا  و »کېدای يش د افغانستان حالت ل   :و وویلکتپه  تیلفونو ته يې  

ډېر په زړه پورې بهريونه موندل کېدای يش. ځايي افرسان بېالبېلو لوريو ته کش کول کېږي. ولسمرش  
ا لري. کله چې هلته  دان د پوځ په هکله خپله اجنکمونستداود غواړي چې دوی يې پلوي وکړي، خو افغان  

 .«ېته به په خپله پرې پوه ش  ،لړې
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ګرېلوف کابل ته ورسېد، ولسمرش داود سمدلسه لیدنه وررسه وکړه. جرنال يې د افغانستان د   کله چې
ته ور اعلی رس قوماندان  په  و  پوځ  ته يې  بريا هیله يې ورته وکړه. ده  او د  يو لوی  مکروريان پېژانده  و کې 

 وګامره. اپارمتان او يو ګاډی ورکړ او يو ژباړن يې هم ورته 
لېف نيکوليوويچ د ا خ د ګ په شتون خرب و، خو د مارشال امر ته په پام رسه هڅه يې کوله چې له سياست   

څخه    ۳۰۰نه لیرې وګرځي او خپلو افرسانو ته يې هم امر وکړ چې همداسې وکړي. په هغه وخت کې له  
ه افغان ټولنه کې چې ډېری يې په دې هېڅ نه پوهېدل چې پ  وډېر پوځي سالکاران په افغانستان کې و 

 مخ پر ودې دي.  هځينې تباه کوونکي سيايس ځواکوان 
جرنال ګرېلوف او اړوند کسانو يې خپل کارونه له دوی څخه بېل کړل. که څه هم افغان پوځ په پوځي   

کار اخيستنه کې د دوی    هو، خو د دوی پوځي روزنه او د عرصي وسلو او تکتيکونو پ  ی پرېټ کې ښه وتل
څخه پيل کړي. ؛ نو شوروي سالکاران اړ شول چې د دوی روزنه له اساساتو  لهلس بري کمزورې برېښېد 

يل کول. له پ لوستل او بیا يې په بېالبېلو پوځي مترينونو کې پرې    هو درسې کتابون وونکخپلو زده ک  ر دوی پ
پوځي روزنې رسبېره، شوروي سالکارانو بايد د پوځيانو ورځني ژوند ته پام اړولی وی. کله چې دوی کابل  

. عسکر پر غويل او يا وو  اړين لومړين بارکونه نه شته  حتیل، هک پک شول چې په افغان پوځ کې  لړ ته  
ورتلل هغه يې خوړل. ناوړه فزيکي    ته  پر ځمکه ويده کېدل. ډوډۍ یې په اور پخوله او هر څه يې چې لس

نه درلوده. پخپله ټيټ  ننګېرنه    لس لندو په ډبولو کې هېڅ د زیايت  وچلند خورا پراخه و. يو افرس به د خپل
 د جګړن او جرنالنو تر وهلو لندې راتلل.پوړي افرسان 

مرشانو ته    ودوه مياشتې مخکې ګرېلوف د ډګرجرنالۍ رتبې ته ترفېع کړې وه. ده د افغان پوځ ترټولو درن 
په   ۍ، ماښامنومنع و   پکې  بلنه ورکړه چې خپله ترفېع ومنانځي. افغان دود ته په درناوي رسه چې الکول  

چې   هنګ ته يې په بله کوټه کې الکول پر مېز اېښي وو. ګرېلوف پوهېداو څ  هو   ې شو   هيوه کوټه کې جوړ 
افغان همکاران په چوپتيا چې څوک يې ونه ويني د يوې يا دوو پيالو په څښلو    یې  له دغه منعې رسه رسه

 مېز ته کښېناستل.   ۍه د ماښامنخوشالخوا نه بدوي. دوی به يو پر بل پسې بلې کوټې ته لړل او بېرته به  
مه ونيول يش. د ۲۹غونډه په سفارت کې د اپرېل په  دودیزه  يل شوې وه چې د »سوداګرۍ ټولنې«  ېپت 
ګوند هغه غړو جوړوله چې په    کمونستسوداګرۍ ټولنې« نوم هغه غونډو ته ورکړل شوی و چې د شوروي  »

په   بسونه  دوه  پوځي سالکارانو څخه  له  کوله.  دنده تررسه  په سفارت کې  يې د شوروي  افغانستان کې 
دارملان واټ  يالن يې په يو والګا کې د تو کې ډک شول چې سفارت ته لړ يش. ګرېلوف او مرسمکروريان

شول. د لرې په نياميي کې د دوی کتار له لوی لريون رسه مخ شو. په زرګونو افغانان د ښار   روانپه لور  
مرکز په لور روان وو، توغونه يې رپول او شعارونه يې ورکول. سالکاران بالخره په سختۍ سفارت ته ورسېدل.  
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پرچم ډلې مهم چپي    سفري يو له لومړيو کسانو څخه و چې په غونډه کې يې خربې وکړې. هغه وويل چې د 
پوزانوف   اېډيالوجست مرياکرب پر حکومت اچوي. سفري  پړه  او لريونوال يې     Puzanovخيرب وژل شوی 

خپلو خربو ته داسې دوام ورکړ: »خو موږ داسې مالومات لرو چې خیرب په خپله په ا خ د ګ کې د توطيې  
پايلې ته له رسېدو مخکې ډېر فکر وکړو،   ؟ موږ بايدلپارهی. کېدای يش خلقيانو وژلی وي. د څه  شو قرباين  
 ملګرو.«
مامورينو ته په سفارت    وځين. د نوموړي  روان شوڅخه سفارت ته    مکروريانسهار ګرېلوف له    ۲۷  پهد اپرېل  

ځينو پوځي سالکارنو اندېښمنوونکي خربداري ورکړي وو. ظاهراً د  مخکې ده ته  کې ځای ورکړل شوی و. 
برخو کې ملسونونه روان وو، د غريمعمولو کړنو ګنګوسې راپورته شوې وې. شکمنو   وکابل چوڼۍ په ځين

نکي برېښېدل افرسان ملسول چې په يوه پاڅون کې برخه واخيل. د اپرېل په شپږويشتم  و خلکو چې ملسو 
مهم مرشان ونيول شول. جرنال    ځينې ماښام افغان اجنټانو سفارت ته مالومات ولېږل چې د ا خ د ګ  

اندېښمن و. ده وننګېرل چې خطرناکې پېښې په رامنځته کېدو دي؛ نو دا يې اړين وګڼل چې په   ګرېلوف 
يو کتار وليد چې د ښار    شوبلووکړي. د سفارت په لره کې نوموړي د    سالسفارت کې له ديپلوماتانو رسه  

روان دي؟« د منظور    مرکز په لور روان و. نوموړی څک شو او له ځان رسه يې فکر وکړ: »عجيبه ده، دا چېرته
د پالزمېنې په مرکز کې بايد   شوبلېخو  و،شوي پالن پر بنسټ، په ډګر کې پوځي مترينات په پالن کې و 

و  درستيزوالینه  خپل  سمدلسه  ګرېلوف  ورسېد،  ته  سفارت  چې  کله  ستوپکو   ،.  ور     Stupkuډګروال 
ل چې نوی  اپه ښار کې څه کوي؟ چا د دې امر ورکړی؟« ډګرو   شوبلې او ترې ويې پوښتل: »دا    وغوښت

کابل ته راغلی و او له حالتو خرب نه و، ځواب ورکړ: »نه پوهېږم.« جرنال امر ورکړ: »نو لړ شه په اړه يې  
له افغان پوځي فرقو څخه څه راپورونه ورکړي؟« ستوپکو    ومالومات پيدا کړه. دا ستا مسوليت دی. زموږ ملګر 

 پوهېده.هم نه په دې 
، دغه پایله ترې  لوروسته کله چې د ورځې په اوږدو کې د پېښو په هکله مالومات راغونډ او وسپړل شو  

سهار وخته له ستوپکو رسه اړيکه     Yezhkovپوځي سالکار ډګرمن يژکوف   غونډ راووته: د څلورم زغروال  
تر قوماندې لندې   -خلقي وطنجار او مزدوريار -چې د ځينو مالومو افرسانو   » نيولې وه. نوموړي راپور ورکړ 

او  »    . ده خپلو خربو ته دوام ورکړ:هد يژکوف غږ له اندېښنې رېږدېد  «څخه ووت  غونډيو کنډک له    شوبلو د  
دي.« ډګروال ستوپکو دغه سالکار وترټلو او مخکې له دې چې غوږۍ    ېله ژونديو ګوليو څخه ډک  شوبلې

 .«ېاو د چا په کار کې غرض ونه لر  مه وایه برغزووې )بې مانا خربې(ږدي ورته ويې ويل چې »کې
و کې له خپل مرکز څخه يې څه نوي مالومات ترلسه نه کړل. د ده مکروريان ته لړ، خو په  تیلفونګرېلوف 

امر څخه وتيل وو خرب  ته نوي مالومات نه لرل. دوی د پوځيانو له خوځښت څخه چې پرته له    کارکوونکو ده
وو او هڅه يې کوله چې د وضعيت په اړه پوه يش چې څه پېښېږي، خو د دوی اړيکې له يو شمري شوروي  

، خو  هها، ګرېلوف سفري ته زنګ وو نېکورين مزي څخه په کار اخيست  له. بیا  وې  افرسانو رسه غوڅې شوې
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هغه    لهپوزانوف هوايي ډګر ته تللی و چې    هغه نه شته و. د هغې ورځې په لومړيو کې الکساندر میخايلويچ 
شوروي پولې د يو شمېر برخو د نښه کولو لپاره خربو اترو   -شوروي پالوي رسه مخه ښه وکړي چې د افغان

له امله   شوبلو. په ښار کې د زغروالو ګاډو او ښکارېدهته راغلی و. سفیر ډېر ژر بېرته راغی او ډېر وېرېدلی 
خوځښت سخت و. پوزانوف جرنال ګرېلوف ته سپارښتنه وکړه چې د پوځيانو رسه له خپلو اړيکو ګټه واخيل  

 وواهه.سالکار ډګرمن يژکوف ته زنګ    غونډ جرنال د څلورم زغروال    ؟او ترې وپوښتي چې څه خربه ده
اجازې ووت او د ولسمرشۍ  يو کنډک پرته له    شوبلونوموړي وويل: »د جګتورن اسلم وطنجار په مرشۍ د  

ماڼۍ او د دفاع وزارت لرې يې بندې کړې دي. د هوايي ډګر د ناستې ليکه هم نيول شوې.« بیا جرنال 
  روانېد ښار په لور    شوبلې  غونډزنګ راغی او ويې ويل چې د    څخه  له سالکار  غونډته د پنځلسم زغروال  

يوه  په کابل کې  څو پوه يش    يد ماغزو جراح و   ل، سفیر ته وویل: »اړينه نه ده چې سړی بايدادي. جرن 
»څه بايد وکړو، ده وپوښتل:  نې کودتا روانه ده.« پوزانوف رسبداله شو، خو د پټولو پروا يې نه لرله.یریښت

»موږ ګورو چې څه پېښېږي، الکساندر ميخايلويچ، بل څه کولی  ګرېلوف ځواب ورکړ:    لېف نيکوليوويچ؟«
ت څارو او هر يو به خپل مرش ته راپور ورکوو. موږ په دې کې لس نه وهو، پرېږدئ چې یشو؟ موږ به وضع

 پخپله رسه شل کړي.« یې دوی 
په خرابېدو دی، پوزانوف د ديپلوماتيکو چارو سالکار نووکرېشنوف  چې وضعيت    )احساس(  ننګېرنه  ېپه د

Novokreschenov    ي ډلو مرشانو ته خربداری ورکړي  شورو چې په افغانستان کې د بېالبېلو    وواههته زنګ
چې راغونډېدو ته تابیا ونييس. بیا نووکرېشنوف د ديپلوماتانو او نورو مامورينو يوه غونډه جوړه کړه چې په  
دغسې استثنايي حالتو کې د کار په بڼه خربې وکړي. کله چې غونډه پيل شوه، نووکرېشنوف له سيف  

. په دغه پالن کې د هغه پروتوکول  ههغه پالن راوايست چې په بيړنيو حالتو کې ترې کار اخيستل کېد  څخه
نيولو هڅې کېږي.  یرغمل  پيل کول وو چې په جګړه او يا پوځي عملياتو کې د ديپلوماتيکي ماموريت د  

ټپيانو   لهديپلومات ته    دلته ديپلوماتانو په ورکړل شوو دندو خربې پيل کړې. يوه معزز او د تجربې خاوند
رسه د طبي مرستې دنده سپارل شوې وه. دغه ديپلومات چيغې پيل کړې: »زه له وينې وېرېږم! کله چې  
وينه ووينم، بې هوښه کېږم!« نووکرېشنوف پرته له دې چې خپله غوسه پټه کړي، په ترخه بڼه يې ورته  

ورته وګوره، د چا لسليک دی؟« دغه ديپلومات  وویل: »دلته وګوره، وګوره! دا د چا لسليک دی؟ ستا دی؟  
، زه هېڅ په دې باور نه وم چې داسې څه  هو اورته وويل: »سمه ده، هو زما دی، خو کله چې ما لسلیک ک

ته به اړتيا پېښه يش.« نووکرېشنوف په يوه وچه تبرصه کې وويل: »وګورئ ملګرو! ستاسې مخ ته يوه منونه  
 تابیا کې داسې ارتاويز او غريمسولنه چلند کېږي.«چې بیړنيو حالتو ته په 
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)د شوروي پوځي څارګره     GRUکله چې دغه ګډوډه غونډه مخته روانه وه، سفیر د کې جي يب او جي ار يو 
 اوسادچياداره. ژباړن( مرشان خپل دفرت ته راوغوښتل چې د حالتو په هکله د دوی په اند پوه يش.  

ت ترلسه کړل چې د داود پر ضد يو پاڅون په لره دی. موږ د دغه راپور په وويل: »تېره شپه موږ مالوما
نوموړي په داسې بڼه  اوسادچي  هکله مرکز خرب کړ.« د   د خربو بڼه ارامه وه، خو پوزانوف فکر وکړ چې 

خپلو خربو ته دوام ورکړ: »پرون دا څرګنده نه وه   اوسادچيخربې وکړې لکه دی چې ترې لوړپوړی وي.  
لفني به پاڅون وکړي، خو سهار وخته موږ د دوی د نيت پخلی ترلسه کړ. دغه مالومت مو مسکو  چې مخا

 ته ولېږل.«
بل ته وکتل پرته له دې چې د   او یو اوسادچياو   Pechenenkoد جي ار يو مرش کونټر ادمېرال پېچېننکو

 سفري ورته پام 
مود له راپور څخه خرب کړی و. پېچېننکو خپل د جي ار يو همکار د مح اوسادچي  وختي يش. همدغه سهار   

سمدلسه خپلو لس لندو ته خرب ورکړ چې اړوند مالومات راغونډ کړي. د دې باور برعکس چې د کې جي  
  ې دو   هلري، په کابل کې دغ  ېننګېرن )حسد(    ۍ او رخې  دوښمنيو بل رسه د  له  يب او جي ار يو افرسان  

بل رسه او  يو  له  نکو يې د سفارت د مامورينو په پلمه خپلې دندې تررسه کولې  و چې کارکو   ېادار   ېڅارګر 
 په مسلکي او درانه چلند اوسېدلې ځکه چې مرشانو يې د ملګرتيا اړيکې درلودې. 

ګاډی کوږ ووږ د سفارت دروازې ته راغی. د     Zhigulyدقیقو په شاوخوا کې يو ژوګويل    ۳۰بجو    ۱۰د   
سفارت يو کارکوونکی په بیړه له ګاډي څخه ښکته او د سفارت د ننوتنې دروازې په ټکولو يې پيل وکړ. 
کله چې دروازه پرانېستل شوه او ګاډی د سفارت انګړ ته د ننه شو، د صحنې ليدونکي د ګاډي په ليدو  

کارکوونکی  دغه  او دواړه مخکنۍ دروازې نه شته وې. د سفارت  هک پک شول. د ګاډي د ښي لوري شاتنۍ  
يو    ل،د ارګ له څنګه تېرېد  دویچې چټکه ساه ايستله په منډه سفارت ته د ننه شو او ويې ويل کله چې  

پر   ولسمرش  د  ارګ،  پر  نوموړی  ا ټانک  ډز  دغه  وکړ.  ډز  يې    ګنګسستوګنځي،  دروازې  ګاډي  د  او  کړ 
په سفارت کې نوکري و، پوځي اتشې ته غږ کړ. نوموړی د سفارت دالن ته   والوزولې. هغه مرستيال چې

 ځان رسه دفرت ته بوت چې مالومات ترې واخيل. له  راغی او دغه جګړن يې چې خربو يې تسلسل نه درلود  
سفارت    کارپوهانوسفارت ته د مالوماتو رارسېدل کرار کرار پيل شول. د ښار له بېالبېلو برخو څخه شوروي  

په همغ   ته او  ورکول. د  يې  ځايونو کې    وزنګونه وهل  مالومات  اړه  په  پېښو  له  سوسيالېستد  هېوادونو  ي 
سفارتونو څخه ديپلوماتانو زنګونه پيل کړل چې د پاڅون په هکله نور مالومات ترلسه کړي او په هغه واټونو  

د شوروي پوځي سالکارانو    د پېښو په اړه مالومات ورکړي. کوم مالومات چې  وکې چې د دوی سفارتونه و 
له لوري ورکول کېدل په ځانګړې توګه ارزښتمن وو. دوی راپور ورکړ چې د بغاوت مرکز د کابل هوايي ډګر  
ته څېرمه د هوايي او دافع هوا ځواکونو په مرکزي قوماندانیو کې دی. ډګروال عبدالقادر چې د هوايي او 

ي برید قومانده پر غاړه درلوده. داسې ښکارېدل چې پر  دافع هوا ځواکونو قوماندان ګامرل شوی و د پوځ
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، خو داسې برېښېدل چې دا  ومتباوهلومړنی بريد د ګارد پوځيانو شاته    شوبلوولسمرشۍ ماڼۍ باندې د  
ناشونې وه چې بغاوت کوونکي د رژيم له پرځولو لس واخيل. جرنال ګرېلوف په ځانګړې توګه دغه خرب  

بغاوت کوونکو او   اندېښمن کړ چې  پر دفاع وزارت ډزې کړې دي. هلته شاوخوا شل شوروي سالکارانو 
ژباړنو دنده درلوده. په دوی به څه شوي وي؟ وژل شوي؟ ټپيان دي؟ وروسته څرګنده شوه چې د لوی 
خطر رسه رسه، يوه ته هم زيان نه و رسېدلی. د غرمې په شاوخوا کې شوروي افرسانو له بهر څخه يو عجيبه  

دوی فکر وکړ چې د درنو ګاډو کتار تېرېږي، خو کله چې دوی له کړکيو څخه    لومړیواروېد.  دروند غوراری  
. ېوليدل  ومرته لريې    ۱۰۰يې دفاع وزارت ته مخامخ چې له ارګ څخه څه ناڅه    شوبلېوکتل، شاوخوا سل  

ودرېدل. يو چا په ځينې يې په اوچت غوراري د پښتونستان څلورلرې په لور روان شول او پاتې یې هملته  
يو شمېر افرسانو چې    اړنګ پوښتنه وکړه: »دوی په دې بڼه پوځي مترينونه تررسه کوي، همداسې نه ده؟«

تجربه يې ډېره وه په ځواب کې ورته وويل: »د څي يش پوځي مترينونه؟ داسې ښکاري چې ډېر ژر به اور  
 بل يش، هلکانو.«

يو   پ  هړ تاو ک  ماشينګڼهخپل    شوبلې  ېپه غرمه کې  یو   ر او  پيل کړې.    ې بل  ېولسمرشۍ ماڼۍ يې ډزې 
د لوی درستيز دفرت نښه    شوبلېخپل میل د دفاع وزات په لوري تاو کړ او نېغ ډز يې پرې وکړ.    شوبلې

کړی و، خو پر ځای يې ګولۍ د کيمياوي چوپړونو پر کوټه ولګېده، وېره خوره شوه، ټپيانو زګېروي کول او 
دالنونه له لوګي او لوخړو ډک شول. شوروي سالکارانو انګړ ته منډې وکړې. لوی درستيز عبدالله روکی  

کور ته لړ شئ« وويله. ده يو ژباړن    Domoiليمه رويس »سالکارانو رسه بهر و په چيغه يوازې يوه ک لهچې 
یې  و ته  مکروريان يو بس بهر تم دی چې  دوی ته  لس کړ او ورته ويې ويل چې    تېرېدهته چې له څنګه يې  

وايستل شول او بغاوت کوونکو په دوو بجو د    ی څخهورسوي. شوروي افرسان په خوندي توګه له دې ځا
وزير غالم حيدر رسويل امتې فرقې ته چې کابل ته څېرمه په پغامن کې وه تللی  دفاع وزارت ونيو. د دفاع 

 و. 
په داسې حال کې چې په دفاع وزارت کې کړکېچ خپلې تر ټولو اوچتې کچې ته رسېدلی و، د جرمني  

دفاع وزير رسه يوه پالن شوې غونډه تررسه کړي.    لهفدرايل جمهوريت د سفارت پوځي اتشې راورسېد چې  
د غونډې وخت يوه بجه ټاکل شوی و او دغه حارض وخته اتشې ټيک په يوه بجه راورسېد. که څه هم له  

هک پک کړ، خو وار يې   یدزغروالو ګاډو څخه ډکې څلورلرې او په ګوليو نيمه ړنګه د دفاع وزارت ودانۍ 
څو افرسانو رسه مخ شو او د خپل راتګ موخه يې ورته    لهشو. هلته    نېږدېه  خطا نه کړ او د وزات دروازې ت

وويله پرته له دې چې ځان پوه کړي چې دا ياغيان او يا حکومت ته وفادار افرسان دي. ده ته په ادب غوږ  
 ټولې غونډې کنسل شوې دي. ېدغه ورځد  ونيول شو او ورته وويل شول چې بل وخت رايش ځکه چې 
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. کومه تياره چې پر ښار خوره شوه هغه لوګي  دوو بجو تر منځ يو وېروونکی تندریز توپان پيل شود یوې او   
د    نه يوازې. کله کله به داسې ښکارېدل چې  لهنوره هم وېروونکې کړه چې په ښار کې له اورونو اوچتېد 

، هاوانونو او ماشينګڼو ګوليو د ولسمرشۍ ماڼۍ په نښه کړې وه بلکې په خپله اسامن هم هڅه کوله  شوبلو
تر منځ توپري   غړومبهاريچې ړنګېدونکې ماڼې پر برېښنا وويل. دا ناشونې شوه چې د توپخانې او تندر د 

توپان لږ شو، د    به بدل شول. کله چې  ېويش ځکه چې دواړه به يو ځای شول او په يوه بې کچې ازانګ
وڅرکېدې.   الوتکې  جېټ  جنګي  کې  اسامن  شنه  په  شا  تر  ورېځو  او   لوګي 

تر مببارۍ لندې ونيول    توغندیو  د   SU7Bs،MIG-21درېنيمو بجو څخه ولسمرشۍ ماڼۍ د دوامداره    له
رس الوتنې کولې. د   رهم په بریدونو کې برخه اخيسته. جنګي جېټ الوتکو د ښار پ و شوه او پوځي چورلک

ډزې به یې    توغندیو رسه سم به په ډلو ووېشل شوې، پر ارګ به راښکته شوې، د    ېکومې نه لېدونکې اشار 
والوتې.  اوچتې  به  بېرته  او   وکړې 

  توغنديې فرقې څخه له ځمکې نه هوا ته د  رس يې ټيټه الوتنه کوله، له يوې پل   ر يوه الوتکه چې د رېشخور پ
 پر ډز ولګېده. پيلوټ يې په پراشوټ کې ښکته شو.  

يو د   د افغانستان په جمهوريت کې د شوروي اتحاد لوی او واکمن سفري الکساندر ميخيالويچ پوزانوف 
او   ديپلومات  خاوند  د   بیروکراتتجربې  ته  نوموړي  ستالني  پخپله  و،  ځوان  چې  کله  و. 

يو    له. دی  ې وهګوند د مرشۍ څوکۍ ورکړ   کمونستد    ېد سيم    Kuibyshevفکوبېشې برېژنېف رسه 
او په کابل کې د سفیر په   ی وګوند په نوولسمه کنګره کې د مرکزي کمېټې غړی شو   کمونستځای د  

 توګه د دندې پر مهال هم د مرکزي کمېټې غړی پاتې و. لنډه دا چې پوزانوف درې
 لسیزې د شوروي اتحاد يو له سيايس نخبه ګانو څخه و. 
پوزانوف خپلو کارکوونکو ته د خپلو تېرو يادونو له کيسو څخه خوند اخيست: »کله کله به ليونېد ايليچ   

برېژنېف زه په خوښۍ خپل حضور ته ومنلم. ما به خپل راپور د هغه وخت په بهري کې ورکړ چې ماته ټاکل 
بیړه   ېاو ويل به يې: »چېرته د شوی و. کله به چې اوچتېدم چې لړ شم، برېژنېف به ما ته اجازه نه راکوله

چې   راځه  شه،  پاتې  لږ  وکړوده،   .« بنډار 
نسلی په پوزانوف کې ليدلی و. دی د    سوچهداسې برېښېدل چې عمومي منيش د ستالیني مکتب يو  

وفادر او ژمن غړی و او خپل ګوند ته يې په ټولو هغو څوکيو کې چوپړ وکړ چې    یګوند يو ريښتين  کمونست
له کابل څخه برېژنېف او نورو لوړپوړو مرشانو     هل شوې وې. کله کله به يې پرته له کوم دليلده ته ورسپار 

)چې کمیاوي رسه او دارو    بیعيطته د خوږو انګورو، کندهاري غټو انارو، نازک پټوکي کينو او د بېالبېلو  
 . لېږلېسابو غوټې   یې د ودې لپاره نه وو کارول شوي(

 

 یوادبيچلنهدیچېددغوحاالتوغمیزهښتیاواليټینګاروکړي.دایدلتهلیکواالنغواړيددتندریزهتوپاندراتګپهر
یشي.اډېرهوښیي،بلکېیوهپېښهچېپههواپېژندنهکېیېپخلیکېد
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الکساندر ميخيالويچ د خپل ژوند په بهري کې په ډېرو مهمو څوکيو کې دنده تررسه کړې وه. نوموړی د يوې  
وسالويا ته د د روسيې د فدراسيون د وزيرانو شورا ریس و. وروسته شاميل کوريا، بلغاريا او يوګ لپارهمودې 

د   بلغاريا  د  نوموړي  شو.  وټاکل  مرش  ماموريت  م  کمونستديپلوماتيکي  عمومي  له  ټودور نيشګوند   ،
رسه د ملګرتيا له نکلونو خوند اخيست، خو ګنګوسې داسې وايي چې ژېفکوف     Todor Zhivkovژېفکوف

بلغاريا کې د شوروي اتحاد له برېژنېف رسه په يوه شخيص ليدنه کې له ده څخه وغوښتل چې پوزانوف په  
 د سفیر په توګه لريې کړي.

د    به  ته ښې څرګندې وې. دی  الکساندر ميخيالويچ دوې مشغولوې درلودې چې د سفارت مامورينو 
.  ه ت  لپارهجمعې په شپو )په اسالمي هېوادونو کې د جمعې په ورځ رخصتي وي( د نغلو ډنډ ته د کب نيولو  

اباد جالل  او  کابل  د  ډنډ  وخت    دغه  ډېری  به  رسه  ده  له  دی.  پروت  کې  لره  نياميي  په   chefترمنځ 
d’protocol Slava،شپز، قونسل او يو څارګر افرس مل وو. )د کوم لمل له مخې پوزانوف  اد ده   ، محاسب

.( د خپلو کارکوونکو رسبېره،  ونیيسامنيت    هدچې د  ده  دنده دا  په دې اند و چې د کې جي يب اجنټ يوه  
ته هم بلنه ورکړه. که ستويانوف نه غوښتل او يا يې نه    Stoyanovه يې د بلغاريا سفیر ستويانوف کله کله ب 

. نوموړی د هغه نومور  ولېږه  ور    Kolya Popovشوای کولی، ده به د بلغاريا د سفارت اتشې کوليا پوپوف 
ونيو. د کوليا کب نيول نه خوښېدل  جرنال پوپوف زوی و چې په دوميه نړيواله جګړه کې يې د بلغاريا تزار  

. بې اړنګه، نوموړی يوازېنی کس نه  ړکله يې له ځان رسه د کب نيولو سامان نه راوو  او چې دا وښيي، هېڅ
ويلی. د دوی د  شوی  ن   «نه»و چې نه يې غوښتل کب نیولو ته لړ يش، خو چا د شوروي اتحاد سفیر ته  

 هغه وخت   څخه يو دا و چې د سهار په څلور بجو به سباناری اونيزه کب نيولو يون تر ټولو مهمو مناسکو  
د څارنې سپاچې ته ورسېد. د سفري ګاډی  ته  تيار و کله به چې د ګاډو کاروان د نغلو د برېښنا بند بل لوري  

لکه د رسکس سحرګر دسرتخوان به يې پر ځمکه هوار کړ او بیا به يې پر هر ګوټ    Petroپېټرو ،چلوونکی
د رسکوزي د ورانه مالګینه یا په )   hamه کېښوده. ورپسې به اشپز او محاسب خوندور هم  باندې يوه تيږ 

، د رسکوزي د ژبې د غوښې جيل شوي او د باتينګڼو  هکړ   هغوڅ  ۍنر   ۍلوګي وهل شوې غوښه. ژباړن( نر 
په لعاب کې د سټرجن )يو ډول کب. ژباړن( کويت به يې پرانيستل او توره ډوډۍ او تازه سابه لکه بادرنګ،  

وتکا څخه پرته نور هر څه خوندور وو.    ې. له تودبه وررسه وو  ، نېش پياز)رسې مولۍ(  باتينګڼ، تربوچې 
یست. هر چا ته به له تاوده وتکا يوه پياله  اد وتکا بوتل د ګاډي له ټولبکس څخه راو   پيالو رسه  لهپیټرو به  

تر ژۍ پورې ډکه شوه. الکساندر ميخيالويچ به د بريالۍ کب نيونې په هيله پياله پورته کړه او هر يو بايد  
پ پياله څښلې وی، د ټولې  ټوله  له مخیخپله  نه وه. سفري د عادت  اجازه  ته  نه څښلو  ې د خلکو د  الې 

 کاوه.څښاک بڼې ته پام 
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د ماښامه لوړپوړي ديپلوماتان نوموړي به  درلوده.    هم  الکساندر ميخيالويچ پوزانوف یوه بله ساده مشغول 
وريش او له ده او ښځې رسه يې د پچې لوبه وکړي. په نورماله توګه د ده ملګرو   کور تهوهڅول چې د ده  

دومره خوندوره نه ده لکه د کتان له کڅوړې څخه چې شمېرې لرونکې  ه چې بله هېڅ لوبه  لبه داسې ښود
چې د ده    اوهمردکۍ راوبايس او بیا يې شمېره په اوچت غږ ووايي. ډېرو لږو دیپلوماتانو دې ته زړه ښه ک

دغه عجيبې مشغول بلنې ته نه ووايي، خو ځينو لکه د کې جي يب او جي ار يو مرشانو د دې زړه درلود 
. د شوروي  وېرېده ې ونه مني. دوی د الکساندر ميخيالويچ نه خوښېدل او تر يوې کچې له دوی  چې بلنه ي

سفیر په کابل کې ښه ژوند درلود، مسوليتونه يې له کچې ډېر نه وو. د ده ورځې به له مېلمستياو، غونډو 
؛ نو د اپرېل د هتلاو د سفارت په معطره انګړ کې له ګام وهلو ډکې وې. د جمعې په ورځو به کب نيولو ته  

 .تېرېدهويشتمې له تورې ورځې مخکې، د سفیر وخت داسې  هاوو 
بايد مفصل راپورون   بهر    و څخه ون دېوالمسکو ته لېږل شوي وی چې د سفارت له    هد هر هغه څه په اړه 

، خو د څه يش راپور بايد لېږل شوی وی؟ سړی څرنګه څرګنده کړي چې داسې وفادار او ملګری  پېښېدل
رژيم چې مسکو يې بشپړ مالتړی و کېدای يش هره شېبه وپرځول يش؟ بل دا چې پرځوونکي يې اسالمي  

  لیونېدوي کوي.  چې د دوی مالتړ هم شور دي  ي ماوېستان نه بلکې داسې ملګري  لر مرتجعین او يا توند 
په اړه موږ ته    ابیازموږ اعتباري ملګرو کودتا ته د ت  ولېالیچ او د سيايس بېرو نور غړي به څه فکر کوي؟  

مخکې تر مخکې خرب را نه کړ؟ ولې توطيو جوړونکو زموږ مشوره ونه غوښته. له دې وروسته به څه پېښېږي؟ 
غوښتونکو تور ولګوو؟  جنجال  ا کوونکو د سيايس  که چېرې داود بريالی يش، څه به ويش؟ موږ به پر کودت

لومړنی هېواد   بايد  ايا موږ  بايد ويش؟  بريايل يش، څه  ياغيان  وپېژنو؟ و که  په رسميت  نوی رژيم  و چې 
 دغسې پوښتنو سفیر رسبداله کړی و.

«  دا څرګنده وه چې دغه پوښتنې چې »څوک به ګټونکی يش« او »د کودتا له پايلې رسه بايد څه وکړل يش
مسکو پر سفیر او دوو څارګرو مرشانو د    راهيسېسهار  له  يوازې سفري له سختۍ رسه نه و مخ کړی بلکې  

 پوښتنو باران جوړ کړی و چې څه پېښېږي او ياغيان په کوم وضعيت کې دي. 
سفیر يو ځل بیا لوړپوړي ديپلوماتان، د کې جي يب او جي ار يو مرشان او د پوځي سالکارانو د ماموريت   

 يوې غونډې ته راوغوښتل. جرنال ګریلوف وويل: »د ارګ نيول اسانه کار نه دی. دا يوه داسې مظبوطه  مرش
ونو کې نه يش ننوتلی. د ماڼۍ د ساتونکو شمېر دوه  دېوالګولۍ يې په دوه جوړې    شوبلېکال ده چې د  

لري. درنې ماشينګڼې يې په دروازو کې   توغنديضد    شوبلواو د    شوبلې   T54زرو کسانو ته رسېږي. دوی
خربې ته ستا پام نه دی.   مهمېپرځای کړې دي.« د جي ار يو مرش په خپګانوونکې توګه وويل: »خو يوې 

دغه انقالبیان کولی يش له هوايي ځواک څخه کار واخيل. بې اړنګه، د بګرام او شينډنډ د هوايي اډو 
ه د پام دی چې د هوايي ځواکونو قوماندان قادر، هغه څوک چې  نيول د دوی د پالن يوه برخه ده او دې ت
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ظاهر يې لريې کړ، قومانده په لس کې لري.« ګرېلوف ومنله او ويې ويل: »نو داسې چې ده، د داود چانس 
 لږ دی.« 

وويل: » په دې غونډه   اوسادچيپه ياد شول چې په دغه ورځ داود د کابينې يوه غونډه درلوده.  ته ور  چا    یو
 .«هکې د ا خ د ګ او د بندي مرشانو د راتلونکې په هکله پرېکړه کېد

له غونډې وروسته پوزانوف له خپل دفرت څخه کوچنۍ کوټې ته لړ او هلته پر يو کوچ پرېوت. سينه يې  
، د ګاډي چلوونکي مېرمن، څخه يې وغوښتل چې د سفارت  Lyubaپلې سکرترې لووبه  درنه شوه؛ نو له خ

زنګ ووهي. د ستالیني مرشۍ په څېر، الکساندر ميخيالويچ هېڅ کله ناروغۍ   لپارهکلينک ته د يو ډاکرت 
کلن سفیر کمزورتياوې نه وې ليدلې که څه هم لکه هر    ۷۲. هېچا د دغه  هته دومره اسانه نه تسليمېد

 ډاکرت ته تم و. کې ين برش کله کله يې د ناروغۍ ننګېرنې کولې. نوموړی په وېره او خپګان فا 
د دغه کتاب  ،ښکارېدهترې  کرېملېنچې   ،په مسکو کې لس کاله وروسته پوزانوف په خپل اپارمتان کې 

کال د اپرېل مياشتې په اووه ويشتم سهار دی په پيکه توګه   ۱۹۷۸ليکوالنو ته وويل چې هغه وخت د  
  -   ه ژوند چې ده ترې خوند اخيست پای ته ورسېدخوشاللشعوري پوه شو چې په افغانستان کې ارامه او  

او له همغې شېبې څخه به هر څه خراب مخته ځي. وينې به تويې يش، د »جنجالونو وخت« به رايش او  
ب  ډېر  به  کې  بهري  دې  ورکړي. په  لسه  له  ژوند  خلک   ېګناه 

سړی و. د سفیر فشار يې    دروندمجرب او  يو    ید سفارت د کلينيک مرش په لنډ وخت کې راورسېد. نوموړ 
، ګولۍ يې ورکړې او ورته ويې ويل چې اندېښنې دې نه کوي. عجيبه وه، ډاکرت وويل چې د سفیر  وکوت

ځاځ رت بېرته لړ، الکساندر ميخيالويچ له ځان رسه په  دغه حالت د تندریز توپان له کبله دی. کله چې ډاک
 کرار وويل: »زما وضعيت له هوا رسه څه تړاو لري؟« )غوسه(

ونه تر لسه کړل چې  تېلګرافاو پېچېننکو کابو په يوه وخت کې له مسکو څخه بیړين  اوسادچي  په دوو بجو  
بل رسه په يوه وخت برابر شوي و.    او  يوله  ر يو ، له لوري  ابې اړنګه د دوی د مرشانو، کې جي يب او جي  

کې په افغانستان کې د نازک سيايس وضعيت په هکله د سيايس بېرو او نورو شوروي   و په دغه ټېلېګرافون 
ټينګار شوی و چې په منظمه    پکې  او دوی ته    و  مرشانو د ډېرېدونکې اندېښنې په اړه راپور ورکړل شوی

ټينګار وکړ چې د پوځي  ناټ  توګه د پېښو د پرمختګ په اړه مسکو ته خرب ورکړي. مسکو پر خپل کلک  
ته د دغو پېښو د ممکنه پايلو ارزونې دقيقه پر دقيقه ورولېږل يش. مسکو    یاغیانوپېښو او حکومت پلوي او  

ډلې جوړې او ښار    څارونکول کې د کې جي يب او جي ار يو څانګې بايد د  واړندیز هم وکړ چې په کاب   اد
 . ېولېږ  لپارهد وضعيت د مالومولو یې ته 
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و څارګريزو عملياتو  ید لومړن   ود دواړو څارګرو ادارو مرکزي دفرتونو خپلو مرشانو ته چې په کابل کې مېشت و 
او يا د کودتا په بهري کې کله چې د اجنټانو  نوتاوتريخوايل، لويو لريونو بڼه ور په یاد کړه: »په واټونو کې د 

تکيه نه يش کېدای او يا د دوی د مالوماتو ورکړه ناشوين يش؛ نو د څارګريزو مالوماتو د راټولولو   وتماپر مالو 
 دی.«نکو له خوا د پېښو په هکله د سرتګو ليدلی حال و د څارګرو کارکو )مېتود(  بنسټيزه لېله

 په هکله چې له مسکو څخه يې تر لسه کړ خوښ نه وو.  ېلګرافتپه کابل کې دواړه څارګر مرشان د دغه  
او پېچېننکو په دغسې بنسټيزو عملياتو ښه پوهېدل، خو بیا يې هم نه غوښتل چې خپل  اوسادچي  دواړه،  

  و او هلته د خپلو لس لند لس لندي ښار ته ولېږي. دوی د کابل په واټونو کې له درنې جګړې ښه خرب  
 د لېږلو په خطر ښه پوهېدل، خو دوی نه شوی کولی چې د خپلو مرشانو امر له پامه وغورځوي.

 

 
 

په   و د قومانداند پاڅون په شپه ډګروال عبدالقادر خوب ونه شو کړی. ده ته د هوايي او دافع هوا ځواکون 
توګه د ګوند له لوري امر وشو چې د داود رژيم پر ضد د پوځي پاڅون مرشي وکړي. دوه اونۍ مخکې  
نوموړي پخپله د يوه چټک بريد پالن جوړ کړی و چې په کابل کې د يو شمېر مهمو پوځي اډو قومندانان  

غه پالن کې په شنډ کړي او د ولسمرشۍ ماڼۍ په ګډون ځينې مهم دولتي ځايونه ونييس. د قادر په د
، زغروال ګاډي، د بګرام او شينډنډ له هوايي اډو څخه جنګي جېټ الوتکې او يوه ډله د  شوبلېدرجنونو  

شوي   نيول  کې  پام  په  پوځیان  واخيل. وو  کوماندو  برخه  کې  انقالب  په   چې 
ناشونې  چې پالن يو څه دی او واقیعت بل څه. دا    هقادر هسې يو خيايل اېډيالېسټ نه و. دی ښه پوهېد

کولی يش انقالب په خطر    پېښهنابربه    هده چې په يو پالن کې هره ممکنه پېښه په پام کې ونيول يش، هر 
په مانا ده.  اعدام  او همکارانو د  او د دوی د کورنيو، ملګرو  يې د هر ګډونوال  ناکامي  کې واچوي چې 

يوازې يو دليل ته  هسې هم  حکومت به بې رحمه وي، هېڅوک به ونه سپمول يش، داود او مل کسان يې 
 ان له منځه يويس.دوښمنتم دي چې خپل 

دا تصاديف نه وه چې له دغه ډګروال څخه غوښتنه وشوه چې په انقالب کې يوه پرېکنده ونډه واخيل. هغه 
وخت قادر يو مسلکي کودتاچي و. يوازې پنځه کاله مخکې يې د پاچا پر ضد د داود په کودتا کې برخه  

ولو کې ډېر څه زده کړي  اخيستې وه. په دې کودتا کې نوموړي د بېالبېلو پوځي فرقو د فعاليتونو په غږمل
 وو. 

ده د دې وړاندليدنه  هم   پوهېده.ا خ د ګ رسه د قادر په پټو اړيکو  له دداود چې يو ځیرک سياستوال و، 
 .واړول يشبايد پام  ې تهکړې وه چې ډېر افرسان د قادر په پله روان دي او د

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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نو، نور محمد تره کی او بربک کارمل،  قادر يو اېډيالوجېسټ جنګيالی نه و. نوموړی د ا خ د ګ له هغه مرشا 
بېله    راهيسېڅخه بېل و چې خپل ټول ژوند یې له ځوانۍ   .  وهسیاست ته ځانګړی کړی و. د ده لره 

چې په شوروي کې د پيلوټ په توګه روزنه ورکړل يش. کله    ی وانو رسه غوره شو څو نورو افرس   له  ی نوموړ 
، له يو شمېر هم اندو افرسانو رسه يې د ځوانو پوځيانو انقاليب تنظيم په نوم يوه ډله  لړچې بېرته هېواد ته  

، دوی ټول رسه مساوي وو او ځانګړی مرش يې نه  وجوړه کړه. د ډلې په جوړښت کې اووه افرسان حارض و 
لې کوم پروګرام، تګ لره او يا غړيتوب نه درلود، خو د افغانستان د راتلونکې په هکله یې  درلود. دغه ډ

پر   پاتې وايل  او همدارنګه د شاته  په هکله  لېلو  او عرصي کولو د  اوږده بحثونه کول، دوی د اصالحاتو 
دوی د خلق او  دغه ډلې له جوړولو څخه څو کاله وروسته،    دننګونو باندې د بريا په هکله خربې کولې.  

 پرچم ډلو په شتون خرب شول، خو په دې نه پوهېدل چې دوی ولې دوه بېلې ډلې دي.
له    غړود ا خ د ګ سپېڅلې، اصالح غوښتونکې او دموکراتیکې موخې د ځوانو پوځيانو انقاليب تنظيم د  

نه پخال  یې  ه  بل رس او  او له يو    کول  بل باندي تېرياو    موخو رسه سمون درلود، خو خلق او پرچم پر يو
پر وجه ځان پوه   ېچې د دغه دوو ډلو د شخړ   ولېږهۍ پاللې. قادر يې خپلو ملګرو ور دوښمنکېدونکې  

کړي. د پرچم غړو يوه ښه د شش کباب، سبو او وتکا میلمستیا ورته جوړه کړه. پرچميانو له دغو افرسانو  
»تاسې ولې   ؟« یبل رسه جګړه کو او  يو    لهوغوښتل چې د دوی د ګوند غړي يش. قادر ترې وپوښتل: 

کارمل داسې ځواب ورکړ: »دا يوازې تخنيکي موضوع ده، د وخت په تېرېدو به هر څه سم يش.« بیا قادر 
وکړو.«  صرب  پورې  يووايل  تر  ستاسې  به  موږ  ده،  چې  »داسې  وويل:   ورته 
که څه هم قادر ډېرې لوړې زده کړې نه وې کړې، خو نوموړی يو ځیرک، هوښيار او پاميالی سياستوال و  

به يې په زغم ترلسه کولې.   کله چې د ځوانو پوځيانو انقاليب تنظيم د غړو   ،وروستهچې خپلې موخې 
ويې ويل چې داود   شمېر له سلو اوچت شو، د داود یو اعتباري استازي له ده رسه اړيکې ونیوې او ورته

په دې کې   او  پخپله له ده رسه د لیدو غوښتنه وکړه. اوس د شاهي نظام پر ضد د کودتا وخت رارسېدلی
  ،؛ نو د نظام په بدلون کې د پوځ ونډې ته پاملرنېکېدهتر اوسه نه لیدل  دغه مالتړ  ، خو  ود پوځ مالتړ اړين  

يو کې قادر د داود په مالتړ کې له ډېر پام څخه کار  قادر او د ده تنظیم دغه کړۍ ته د ننه کړل. په لومړ 
ته لره هواره کړي، قادر ډېر ژر   سوسیالېزماخيست، خو کله چې داود ژمنه وکړه چې د شاه لېرې کول به  

 ه به پ  سوسیالېزمخوشبین شو او خپل ملګري يې د دواد د پالن په وړتيا قانع کړل. داود ژمنه وکړه چې  
کال د جوليي په مياشت کې    ۱۹۷۳ي او د افغاين هويت پر بنسټ ولړ وي. د  اصل او شريه کې اسالم

اده شوه، د شاه پرځول دومره  یچې مخکې  نګه  جګړن قادر او ډلې يې له داود رسه مرسته وکړه. لکه څ
يوازې شپږ کسه مړه شول. يو له دوی څخه چې تر ټولو د پام وړ و، د  په دې کودتا کې  سخت کار نه و،  
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مرش و. کله چې محمد ظاهر شاه پوه شو چې څه خربه شته او يا کله چې خپلو    ګاردتونکو يا  شاه د سا
 خپلې شاهي کورنۍ رسه ایټالیا ته لړ.   لهوفادارو ملګرو يې خربداری ورکړ، نوموړی 

چاريکار سيمه کې د حاصلخيزو ځمکو   سوېيلوروسته له کودتا څخه داود سمدلسه بېوزلو بزګرانو ته په  
د ورکړې اعالن وکړ. د دغه تاريخي اعالن په ترڅ کې قادر هم حارض و او کله چې داود اعالن وکړ، قادر  

خپله ژمنه تررسه کړه. ما د  ته يې داسې له مانا څخه ډکې سرتګې واړولې لکه چې ورته وايي: » وګوره! ما  
 او دا دي اوس يې پلی کوم.« ې وهژمنه کړ  سوسیالېزم

د پاچا په پرځولو کې د برخې اخيستنې په بدل کې قادر په سخاوت ونازول شو. ده ته د ډګروال رتبه او د  
ل  نداين ورکړل شوه. په همدې وخت کې نوموړي د خپل پټ پوځي تنظیم مرش وپېژنداهوايي ځواکونو قوم

 شو. 
ژمنه په چاريکارو کې د ځمکي له وېش نه نوره مخته لړه نه، خو که انصاف ويش، په    سوسیالېزمد داود د  

هېواد کې اصالحات په ثابته توګه مخته تلل. داود او قادر ښايي غوښتل چې خپل هېواد د پرمختګ او  
رخليک ښه په ياد و چې له خپل  ښېرازۍ په لور وويني، خو دوی د خپل هېواد د هغه پخوانيو واکمنانو ب 

وخت څخه مخکې وو. د شلمې پېړۍ په پيل کې امان الله خان ښځو ته اجازه ورکړه چې ټکري لريې کړي  
  ی او سړي اروپايي ډوله جامې واغوندي. له دې کړنې وروسته نوموړی څومره وخت پر تخت پاتې شو؟ حت

وسايت. اوس بايد داود دا په پام کې ونييس    د شوروي پوځي مالتړ په دې کې پاتې راغی چې دی پر تخت
. څاره  نېږدېبنسټپالو له  -لندې و او له ښي لوري مذهبي توندلرو  فشارچې له کیڼ لوري د ا خ د ګ تر  

لوی شاميل ګاونډي رسه متحدين وو، په افغان    لهچې رسبېره له هغو ډلو چې    کاوهنوموړي دې ته هم پام  
 لوېديځ رسه يې ملګرتيا غوښتله.  لهو چې و ټولنه کې داسې خلک شته  

داود د انډول په راوستلو کې بوخت شو. کله چې ولسمرش شو، د هېواد له دفاع وزير څخه يې وپوښتل:  
ړ شه او وګوره چې دوی څه لري.«  »ولې زموږ پوځ يوازې او يوازې په شوروي وسلو سمبال دی؟ هند ته ل 

بیا يې د هوايي ځواکونو قوماندان راوغوښت او ترې وې وپوښتل: »ولې زموږ ټولې الوتکې او چورلکې په  
 د ورته تکنالوژۍ د پېرودلو پلټنه وکړې.«کې شوروي کې جوړې شوې دي؟ ته بايد په لوېديځه اروپا 

ته يې ولسمرش ته راپور ورکړ: »سويسزرلنډ چمتو دی چې عبدالقادر په صداقت دغه دنده تررسه کړه او بېر 
زموږ د اوسنيو انتونوف ترانسپوريت الوتکو په پرتله ښې ترانسپوريت الوتکې راکړې. فرانسوي چورلکې هم  

ښې دي.« داود په خوښۍ دغه راپور ته غوږ    ډېرېچورلکو په پرتله   MI-8ی شو چې زموږ د اوسنيو لپېرود
امر وکړ چې په دې اړه خربو اترو ته دوام ورکړي، خو د ا خ د ګ قادر ته يو لکچر ورکړ:    ونيو او وزير ته يې

ه  لرښوونله شوروي اتحاد څخه    تلبايد دغه معامله سبوتاژ کړې. په داسې موضوعګانو کې موږ بايد     »ته
او سرتاتيژيک ملګری دی.« باوري  ټولو  تر  په خپله حل شوه. هند،   وغواړو. شوروي زموږ  خو دا ستونزه 

سعودي عرب او لوېديځو هېوادونو د خپلو وسلو، الوتکو او تکنالوژۍ په بدل کې په يو ځل د ټولو پيسو  
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افغانستان رسه په مرسته کې عمالً کابو هېڅ پيسې نه غوښتې، د ځينو   لهغوښتنه کوله، خو شوروي اتحاد  
 يکه بڼه شوروي ته پيسې ورکړل شوې او د پورونو په هکله هوکړې وشوې، په سمبول

 افغانستان له زېرمو څخه د طبيعي ګاز په بدل کې هم د توکو د ورکړې هوکړې وشوې. 
، د شاهي واکمنۍ په پرځولو کې د مرستې په بدل کې ونه نازول  کاوهيوازې قادر چې په پټه يې فعالیت  

ترلسه کړې. د ا خ د ګ   څوکۍد وزيرانو    و چې ډېری يې پرچميان و   غړوشو بلکې د ا خ د ګ یو شمېر  
تررسه کړل او په عني وخت يو لړ بريايل عمليات د اسالمي بنسټپالو او د دوی د خواخوږو پر ضد  غړودغو 

ې. په هغه کلونو کې د اسالمي توندلرو خوځښتونه  لانو جرړې وايستدوښمنکې يې د خپلو پټو او ښکاره  
مخ پر ودې وو. د دوی ډېرو تنظيمونو په ښکاره د کابل په پولتخنيک او په  کابل پوهنتون کې فعاليتونه  

د راتلونکي جهاد اتالنو، رباين، ګلبدين او مسعود، د داسې رژيم پر ضد خپلې چړې تېرولې چې    -کول
. دغو مالتړو ته هم ل. هر خوځښت د واک په اوچتو پوړونو کې مالتړي لر ڼهګادوی له کچې وتلی سېکولر 

خپلو ملګرو رسه يو پنځوس کسیز نوملړ جوړ کړ چې    لهد توطيو جوړونکو په سرتګو وکتل شول؛ نو قادر  
له بېالبېلو لرو داود ته د دغه »توطيو جوړونکو« په هکله    جوړاوه.ګواکې دوی د ولسمرش د پرځولو پالن  

 ورکړل شو. په دغه نوملړ کې د هوايي او دافع هوا د ځواکونو د قوماندان، د پخواين لومړي وزير، يو  خرب
چې بې اړنګه    ،نومور قومي مرش، يو نوميالی بانکوال، او د يو لوی سوداګر نومونه هم وو. ګلبدين او مسعود

 هم په دې نوملړ کې وو. ،د پوځي ډلګيو په جوړولو بوخت وو
داود په ګواکې دغه توطیې باور وکړ؛ نو کابو ټول پنځوس کسه ونيول شول،  بالخره  سولوي.    اوبه تيږي  

ان، دوښمنځينې يې سمدلسه وويشتل شول او ځينې نور په اوږده بند محکوم شول، خو هغه »ريښتيني«  
ی و او  مسعود او ګلبدين، په حريانوونکې توګه وتښتېدل. دوی ته د داود د نيت په هکله خرب ورکړل شو 

په سوچه   الله پوهېږي. دا هغه څه دي چې  يوازې  ته وتښتېدل. ولې داسې وشول؟  پاکستان  یا  غرونو 
 افغاين بڼه ويل کېږي.

عبدالقادر په دې ورستيو کې د هوايي او دافع هوا ځواکونو د قوماندانۍ تشې څوکۍ ته وده وکړه. شپږ  
کې توګه دا ځل هم د پټ چپي ګوند يو غړي دا  مياشتې وروسته دوميه توطيه بربنډه شوه. په حريانوون 

توطیه بربنډه کړه. ډګر جرنال مري احمد شاه هغه جرنالن او افرسان راټول کړي وو چې د داود په اصالحاتو 
بريدمن وطنجار يې يوې   لومړی غونډخوښ نه وو. د مرياحمد شاه لويه تېروتنه دا وه چې د څلورم زغروال 

ه بده مرغه وطنجار د ا خ د ګ پټ غړی و. نوموړي د داود خلک له دغه پالن  غونډې ته وربللې و، خو ل
شول.  اعدام  او  ونيول  سمدلسه  ټول  دوی  نو  کړل؛  خرب   څخه 

ده ته یې  چې  سيستم په جوړولو کې    ځیرکداسې  خو د سيالو قوتونو په منځ کې د انډول ساتلو او د يو  
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کله   کاوه.زړغيتوب نه    هم  داود کله کله د چپيانو په ځپونه کې،  کاوهفرصت ور د کنټرول او انډول ساتلو  
انو کابو يرغمل شوی دی، ټول هغه څوک يې له دولتي څوکيو  کمونستچې نوموړي وننګېرل چې دی د  

لريې کړل چې د ده په باور د ا خ د ګ غړي او يا خواخوږي وو. دغې څپې قادر هم يووړ او له څوکۍ څخه  
په کور کې پاتې شو. ده ته بالخره    لپارهلريې کړل شو. نوموړی د يوې بلې ګامرنې په مته د اوږدې مودې  

 مرشي ورکړل شوه. )قصابخانه، مسلخ(کوتلځي د پوځ د 
يو کال مخکې قادر ته اجازه ورکړل شوه چې بېرته وسلوال پوځ ته راوګرځي. د بخت په دې  بيدارۍ کې  

چې نوموړي په لوی    ېنوموړي ته د هوايي او دافع هوا د درستيزوال څوکۍ ورکړل شوه. داسې ګنګوسې و 
شوروي  تر يوې کچې ويل کېدل چې د ده په ګامرنه کې رشوت دغه څوکۍ ترلسه کړه. بلې خواته دا هم 

ملګري ښکېل وو چې داود يې پر دې قانع کړ چې د »شاهي نظام پر ضد د انقالب اتل« په ياد دغه څوکۍ 
 و، په دې کار داود په خپله ځان ته قرب وکيند.   هورکړي، خو د ګامرنې دلیل يې چې هر څ

يو    قادر په رسمي بڼه د ا خ د ګ غړيتوب ته ومنل شو.  مخېه تصادف له  عجيبد  وخت کې،    همدېپه  
 ماښام چا د ده د

او ګوري چې د ا خ د ګ عمومي منيش نورمحمد تره    پرانیستلهمنځنۍ کچې کور دروازه وټکوله. ده دروازه  
م بريدمن ګالب زوی رسه ولړ دی. ګالب زوی د هوايي ځواکونو د  یخپل ګران ملګري امني او دو  لهکی  

او د    ولګاوهو بلنه ورکړه، د تيلو څراغ يې  لترانسپورت څانګې تکنېشن و. ډګروال مېلمنو ته د ننوت  پوځي
چای د راوړلو غږ يې وکړ. تره کي قادر ته يوه لنډه او درنه وينا وکړه: »زموږ د قانون پر بسنټ، يو کس ته دا  

په ګوند کې اصيل غړی يش،    اړينه ده چې د غړيتوب ازمویښتي موده تېره کړي مخکې له دې چې زموږ
خو تا ته به موږ استثنا درکړو. ته همدا اوس زموږ د ګوند اصيل غړی شوې، مبارک د شه.« کوربه هک پک  

باور به    څخه   شو: »ستا له  ، چلونه، او سپکاوی ونه  دسیسېمننه، خو زه غواړم همدا اوس ووايم چې زه 
زغمم. زه به ستاسې په ناندريو کې برخه وانه خلم.« دلته امني د خپل لرښود مرستې ته ورودانګل: »ته پر 

باور   باور نه لرې؟« ډګروال ځواب ورکړ: »پر سياستوالو  يش؟« امني وويل: »دا غلط ذهنيت   کېدایموږ 
 درکړو چې ګوند متحد شو او اوس زموږ په منځ کې د  دی. موږ تر ټولو لومړی تا ته راغلو او غواړو خرب

مخالفت کوم ټکی نشته«؛ نو د ا خ د ګ قادر او په هوايي او دافع هوا ځواکونو کې د ده په سلګونو متحدين  
کړل.  خپل  بڼه  دې   په 

وموړي  قادر ته بلنه ورکړه چې د يو بل پيلوټ، اسدالله رسوري کور ته وريش. د ن   ،د پرسيل په پيل کې امني
کور د کابل په لوېديځه برخه کې و. د زغروال کنډک قوماندان، وطنجار هم حارض و. امني څېرمه کوټه  

  مهمې پخپله وکتله څو ډاډه يش چې چا غوږ نه دی نيولی. بیا يې وويل: »ملګرو، زه غواړم تاسې له يوې  
ه يش، د ګوند په مرشتابه به  چې که داود زموږ په هکله پو   یپرېکړې خرب کړم. سيايس بېرو په دې اند د

د سیايس بېرو غړي ونيول    چېرېرسچينې دغه مالومات رالېږيل. که    نېږدېګوزار وکړي. ولسمرش ته يوې  
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شول، بیا بايد د ګوند پوځي څانګه لس په کار يش.« بیا يې په ځري افرسانو ته وکتل او خربو ته يې دوام 
څون په ګډون يو لړ ګامونه واخلئ. ما تاسې ته دلته بلنه  ورکړ: »تاسې بايد د رژيم پر ضد د وسلوال پا

 درکړه څو داسې پاڅون ته پالن جوړ کړئ.«
ته اړتيا شته چې د ولسمرش پر    شوبلو قادر راتلونکې ورځې د داسې پالن په جوړولو تېرې کړې. څومره  

ه بند کړي؟ د داود کوم ماڼۍ، دفاع وزارت، هوايي ډګر او پر نورو مهمو ځايونو بريد وکړي او اصيل واټون 
متحدين بايد له پاڅون څخه مخکې ونيول يش؟ څوک بايد سماليس ووژل يش؟ نوموړي دا هم ارزولې  

بېالبېلې پوځي ډلې څرنګه پاڅون  د  او  يو    له  وه چې د  وکړه چې  اړيکې وساتی. وطنجار ژمنه  بل رسه 
او شل زغروال ګاډي چمتو کړي. ډګروال قادر دغه شمېر    شوبلېپاڅون په لومړيو ساعتونو کې لږترلږه شل  

چې د نورو پوځي اډو په نيولو به د دوی ځواک ل ډېر يش. نوموړي د    پوهېده. دی  ګاڼهپوره و   لپارهد بريا  
نه نه لرله ځکه چې دا د ده تر کنرتول لندې و. يوې موضوع چې دغه مسلکي  اندېښهوايي ځواک په هکله  

توطيه جوړوونکی اندېښمن کړی و د خلق او پرچم د يووايل ریښتینتوب و. ده د کودتا د پالن په غونډو  
ټول پټ امرونه يوازې او يوازې خلقي غړو ته ورکول کېدل. قادر   کېپوځ  په  کې حتی يو پرچمي ونه لید او  

 پخپله ګټه واخيل. څخهاسې اټکل وکړ چې امني پر پرچميانو باور نه لري او يا غواړي له حالتو د
په چټکۍ مخته روانې وې. د ګوند معزز سړی، خیرب ووژل شو، جنازه يې په لوی لريون بدله    ډېرېپېښې   

د نامالومې وجې له   شوه. داود له دغه لريون څخه د ا خ د ګ د مهمو مرشانو په نيولو کې کار واخيست.
چې    ولېږه کبله امني لتراوسه نه و نيول شوی او مخکې له دې چې ونيول يش، قادر ته يې يو ګړنی پيغام  

 سبا ته د سهار په اتو بجو پوځي پاڅون پيل کړي.  
سهار د هوايي   ۲۷ل په ېقادر د اپر  زوری()سست او کم او ناپړانده •ځکلېدلیله بې خوبې شپې وروسته، 

او دافع هوا مرکزي دفرت ته لړ. نوکريوال افرس له سالمي وروسته په خوښۍ راپور ورکړ چې د دفاع وزير د  
رخصتي اعالن شوې ده. قادر يې د وجې پوښتنه وکړه او غوښتل   لپارهامر پر بنسټ نن ورځ د ټولو پوځيانو  

يي. قادر په دې کې ډېر وتلی و چې داسې يې چې دغه افرس ته پر مخ څپېړه ورکړي چې دروغ ولې وا
ړي خپلو لس لندو ته ورکړي. افرس ځواب ورکړ: »ځکه چې زموږ د هېواد خاينان ونيول او بنديان  ېڅپ

م بريدمن  یزموږ هېواد ته يوه لويه ورځ ده.« دغه دودا  شول.« قادر په غربګون کې داسې وويل: » ښه؛ نو  
ورپسې چيغه کړه: »د سهار په لسو بجو غونډه ده.« قادر په دويم پوړ کې خپل دفرت لړ او خربونو ته تم  

چې که تر ماښامه ژوندی پاتی يش، دی به يا يو اتل او يا يو مجرم وي. په لسو بجو د    پوهېدهشو. دی  
  شوبلې څخه    غونډ له څلورم زغره وال  د ده دفرت ته ننوت او ويې ويل: »  یقوماندان مرستيال ډېر پارېدل

 

ځکلېدلی:ځورېدلیاویادځورونېلهوجېپهغوسهشوی• 
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پک وښود او د قوماندان دفرت ته لړ، خو جرنال    کدي.« قادر ځان ه   روانېد کابل ښار په لور  او    ې ووتل
نوموړی تشناب ته تللی و. ده لږ موده مخکې د مثانې عمليات کړي وو او له   موسی خان په دفرت کې نه و.

ه ليکه نېغولسمرش رسه په    له. د يو تيلفون، چې  ځورېدهد کنرتول له ضعف څخه ډېر    میتیازوډېر درد او د  
کې و، زنګ راغی. قادر غوږۍ اوچته کړه. ولسمرش ډېر په غوسه وويل: »ټولې جنګي الوتکې ژرترژره هوا 
ته کړه او خاينان له منځه يوسه.« قادر وويل: »ښه ښاغلی ولسمرش.« او له الله نه يې د داسې ښه بخت  

ځان رسه وويل چې کودتا پيل شوه او رس له اوسه به هېڅوک د ده مخه ونيش  له  شکر وکړ. بیا يې    لپاره
او خپل عسکر  و  يوه دقيقه مخکې دی د ولسمرش د ډلې غړی  يوازې  ته    سوګند   ينیولی.  او ولسمرش 
 .واړاوهداسې وفادر و لکه په دغه ودانۍ کې نور افرسان، خو اوس يې مخ بل لوري ته 

به ډېر ژر ورسېږي او په مرکزي دفرتونو،    شوبلېپالن رسه سم هر څه مخته لړ يش،    لهکه چېرې د قادر  
ور  د لوړپوړو چارواکو پر دفرتونو به ډزې پيل کړي. په همدغه شېبه کې موسی خان، قادر خپل دفرت ته  

شو. جرنال ته يې د ولسمرش د امر راپور ورکړ او ورته ويې ويل چې ده د بګرام )وارخطا(    . قادر ټپراوغوښت
نې پيل کړي. بیا يې جرنال ته ټينګار وکړ چې ښکته لومړي پوړ ته لړ يش  پيلوټانو ته امر وکړ چې الوت

ځکه چې هغه ځای خوندي دی. دغه بوډا جرنال د قادر په نيت سم پوه نه شو، خو خربه يې ومنله. کله  
چې دوی ښکته کېدل، يو زغروال ګاډي پر دغه ودانۍ ډزې پيل کړې. د ماشينګڼو ګولۍ لومړۍ د دويم  

قادر پر وېرېديل    ې د لومړي پوړ په کړکيو ولګېدې. يوې ماتې ښيښې د قادر ټنډه غوڅه کړه.پوړ او ورپس
جرنال چيغه وکړه: »ته ونيول شوې، ښاغلی جرناله! دلته کرار کښېنه، يو څوک به ډېر ژر رايش او تا به تر  

  يې تیلفونونه پيل کړل. خپلې ساتنې لندې ونييس.« قادر بېرته دويم پوړ ته لړ او د بګرام هوايي اډې ته  
يوې موضوع يې رس نه خالصېږي. ولې د ده ټولې هڅې    رکله چې نوموړی هغه شېبې خپل ياد ته راويل، پ

چې له پوځي ډلګيو رسه اړيکې ونييس نه بريالۍ کيږي؟ دی له هغه پټ رمز څخه کار اخيل چې امني  
قادر موږ ته وويل: »زه وروسته په   شوه؟  ورکړی و، خو هېڅ ځواب نه ترلسه کوي. د پالن کومه برخه غلطه

او بلې ډلې ته سېالب  سيند    یې  هلمند او د ځواب په توګهد رمز په توګه  ستونزه پوه شوم. امني يوې ډلې ته  
وو،    نېږدېد رمز په توګه او توپان د ځواب په توګه ورکړي وو. لومړۍ ډله هغه خلقيان وو چې امني ته  

خلک نه وو. پرچميان خو حتی هېڅ نه پوهېدل چې    نېږدېدوميه ډله هم خلقيان وو خو امني ته دومره  
ملګرو په لس تررسه    نېږدېد رمز په نوم څه شی شته. زه فکر کوم چې امني غوښتل دغه انقالب د خپلو  
 ې وی.«کړي، خو ده دويم پالن هم درلود که چېرې ډېرو ځواکونو ته يې اړتيا پيدا کړ 

» ولې د ده قادر ته  وویل:  اړيکه ټينګه کړي.سمدلسه رسوري وتوانېد چې له غرمې وروسته له قادر رسه  
 پښې شاته

خو کوم امر چې پيلوټانو ته لېږل شوی   .«وی مببار کړې، که نه ناکامیږ استوګنځوباسې؟ ته باید د داود   
او سپکې سپورې يې ويلې: »ويده يې    وواههزنګ  رته  و و، ور رسېدلی نه و، ځکه چې رمز غلط و. بیا وطنجار  
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قادر    که څه! موږ په ډېر نازک وضعيت کې يو، که الوتکې همدا اوس اوچتې نه يش، موږ ټول مړه بوله.«
ترې وپوښتل: »رمز څه شی دی؟ سم رمز راکړه!« مخکې له دې چې غوږۍ کېږدي، وطنجار په چيغه ورته  

قادر پوه شو چې بايد په خپل رس عمل وکړي. د ده   وکړه، همدغه زما رمز دی.«وويل: »سمدلسه مبباري  
. ده هغه چورلکې ته  وو  کسانو ل د وخته د هوايي ځواک کابو ټول قوماندانان نيويل او ځينې يې وژلې

دو پر مهال يې چورلکې ته خپله خولۍ وخوځوله ې ک  نېږدېچې په ډګر کې ورته تم وه منډې کړې او د  
څانګې مرش قاسم    د شنډولو  یزه فعالیتونو ني چالن کړي. پر ده پسې د هوايې ځواک د څارګرچې ماش 

ه او پر قادر يې چيغه کړه: »ودرېږه، که نه ومل دې!« په دغه لستای روان شو، له کاش نه يې خپله تومانچه راو 
چې    لهدغه صحنه لید په ډګر کې راښکاره شو او قاسم يې پر ډزو مړ کړ. قادر    ی شېبه کې يو زغروال ګاډ

دغه چورلکه چې د اخفا رنګ ورکړل شوی و والوته. تر کې  د قاسم رس والوزول شو. د يوې دقيقې په ترڅ  
 واټن و. ودقیقبګرام پورې يوازې شپېته کيلومرته یا د پنځلسو 

 

 
 

، پنځه ويشت کلن دويم بريدمن سيد محمد ګالب زوی په يو زغروال ګاډي  د اپريل په اووه ويشتم سهار
ناستو کسانو رسه هغه ځای ته روان شو چې د کودتا کوونکو د قوماندې    لهکې کښېناست او په ګاډي کې  

ملګري، اسدالله رسوري ناڅاپه په مخابره کې له ده رسه   نېږدېله مرکز څخه ورته ويل شوي وو. د نوموړي  
يو نوميايل    ونوسړی و چې مخ يې کټ مټ د شوروي  فلم  )په جثې غټ(  ونيوه. اسدالله يو پلونډاړيکه  

ته ورته و. نوموړي ګالب زوی ته خرب ورکړ چې د کابل په هوايي   Elder Rezanovډارېکټر اېلدر رېزانوف 
خرب شوی او ټول پيلوټان يې د الوتکو په ګراج کې بند ساتيل.    څخهکې د چورلکو قوماندان له کودتا    ډګر 

اسدالله، ګالب زوی ته وړاندیز وکړ    دا يو ډېر بد خرب و ځکه چې پرته له هوايي مالتړ څخه بريا ناشونې وه.
چې دوی دواړه هوايي ډګر ته لړ يش چې پيلوټان ازاد کړي او نور هغه څه تررسه کړي چې اړتيا يې ليدل  

د بګرام له الوتکې     Su-7Bخو پوځي عملیات ډېر لږ وخت د پالن رسه سم مخته ځي. يوه جوړه    کېږي،
او د ګالب زوی پر زغروال ګاډي يې د مزايل ډزې وکړې. دا تر اوسه    ېلوري ناڅاپه په هوا کې ښکاره شو 

د وکړ. د ګالب  ې ټول د دوی ملګري وو پر ګالب زوی بريچناڅرګنده پاتې شوه چې ولې د بګرام پيلوټانو 
زوی څلور کسه همدلته ځای پرځای مړه شول او پخپله ګالب زوی په ګېډه کې سخت ټپي شو. رسوري  

په چټکۍ   ته  يووړ، عمليات خونې  ته  پر   لهخپل ملګری پوځي روغتون  او  ننوت  خپل کالشينکوف رسه 
 ډاکرتانو يې چيغه وکړه: »که دی مړ شو، زه به تاسې ټول ووژنم.«

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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ي ته ډاډ ورکړل شو چې ګالب زوی نه مري، خپل ماموريت ته يې دوام ورکړ چې بند پيلوټان  کله چې رسور 
ازاد کړي. کله چې هوايي ډګر ته ورسېد، د پيلوټانو قوماندان ده ته وکتل، له ځايه اوچت شو، له خپل  

چې اوس به څه پېښېږي.    پوهېدهې په لور يې ګامونه واخيستل. دی ښه  ر دفرت څخه ووت او د ځغاست ل 
  وی دی پر مرګ محکوم و. رسوري ورپسې روان و. له لیرې ځايه دغه دواړه داسې ښکارېدل لکه چې د

و، خو يوه افرس ته دغه چکر په همدې ځای پای ته ورسېد. کله چې د خپل دفرت له ودانۍ  لهسې چکر وه
خپل کالشينکوف اوچت کړ او دغه جګړن   ، رسوري واړاوهنه لريې لړ، دغه قوماندان ناڅاپه رسوري ته مخ  

د   دویواټن کې وويشت. په راتلونکو څو دقیقو کې ټول پيلوټان خويش شول. کله چې  نېږدېيې په ډېر 
ي، د دوی برخليک به څرنګه  و نه کړ خپل قوماندان مړی ولید، په دې پوه شول چې که د پاڅون مالتړ  

و د کابل په   پکې قادر  ،دافع هوا ځواکونو درستيزوال وي. په عني وخت کې هغه چورلکه چې د هوايي او 
له ننګېرنو  شامل کې د بګرام هوايي اډې ته ورسېده. قادر ټول پيلوټان او تکنېشنان راغونډ کړل او يوه  

ه رژيم« پر ضد انقالب  دوښمنوينا يې وکړه. د وينا شريه يې دا وه چې د »د داود ولس    څخه ډکه)احساساتو(
« نيول پاتې دي. د ېکابو بريالی شوی، يوازې د ولسمرشۍ ماڼۍ »د تورو تيارو او ارتجاعي ځواکونو اډ

ې د الوتنې ختم کړي. کله چ (  بې رحمه)  بګرام هوايي اډي پيلوټانو ته دا وياړ ورپه برخه دی چې دغه اکاړ
؛ نو اوس داسې څه نشته وو چې پر دغه د کرکې وړ رژيم باندې د و نه کړ امر وشو، هېڅ پيلوټ زړغيتوب  

 هوايي مببارۍ مخه ونييس.  
بېرته د کابل په لور   پيلوټانو وررسه اړيکه  روان شوډګروال قادر په چورلکه کې  . کله چې په هوا کې و، 

»ستاسې نښې د ارګ ودانۍ دي. د ولسمرش  ده ورته وویل:  ووايه.«،  نښې راته    لپاره  ۍ: »د مببار لهونيو 
 ی.«استوګنځ

 

 
 

کتار پرته له کوم خنډ څخه د    شوبلوراځئ چې له غرمې مخکې يوولسو بجو ته بېرته لړ شو. د وطنجار د  
او د ښار تر منځ د دوی په لره کې پرته   غونډښار مرکز ته ورسېد که څه هم يوه توپخانه د څلورم زغروال  

و. کله يې چې  دوه. د     ې د ښار په لور روان   شوبلېغه توپخانې قوماندان د کودتا په هکله هېڅ خرب نه 
دفاع وزارت رسه اړيکه ونيوه، خو د چانس له مخې غوږۍ د کودتا یوه ګډونوال    له، سمدلسه يې  ېوليدل

ښار ته    شوبلې دي. کله چې    ېد ارګ د ساتنې په موخه ښار ته روان   شوبلېپورته کړه او ورته ويې ويل چې 
چېرته چې د هوايي او   له. لومړۍ یې د هوايي ډګر په لور وخوځېد ېشو   وېشل، په درېیو ډلو و ېورسېد

  ې لرغونې کال په لور لړ  صارد بالح شوبلېوه، يو شمېر پرته فع هوا قومانداين او يوه لويه پوځي چوڼۍ دا
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پروت و. مخالفینو د بالحصار په نيولو کې هېڅ ستونزه نه درلوده، دوی حتی   غونډ  يوچېرته چې د کامندو  
يوه ډز ته اړ نه شول. درېیمې ډلې تر ټولو مهم عمليات په مخکې درلودل: پر ولسمرشۍ ماڼۍ باندې  

 بريد او د دفاع وزارت کنرتول ترلسه کول. 
دغه ډز د بريد د   دفاع وزارت ډز وکړ. د کنډک قوماندان اسلم وطنجار ټيک د غرمې په وخت پر  شوبلود 

پر ارګ ډزې پيل کړې. د   شوبلو ورپسې د مزدور یار، عمر او رفيع تر قوماندې لندې نورو  پيل نښه وه.
. د ارګ ساتونکو پر دفاع لس پورې کړ او سمدلسه ېو  ېښکېل شوبلې  ۶۰کودتا په مالتړ کې شاوخوا 

 ونو ډزې پيل کړې. يې پر مخالفينو د درنو ماشينګڼو او راکټ
د دفاع وزير غالم حيدر رسويل امتې فرقي ته لړ، هلته يې افرسان راغونډ کړل، دوی ته يې دنده ورکړه  
چې ښار ته لړ يش، مخالفينو ته ماته ورکړي او حکومت وژغوري. نوموړی دې ته تم نه شو چې امته فرقه 

ه وکړي. کله چې امته  رښوون ل د ښار په لور روانه يش او پر ځای يې نورو پوځي اډو ته لړ چې هغوی ته  
، د هلودرو   شوبلهقوماندان ناڅاپه    شوبلې  ۍه، د کتار په رس کې د لومړنلفرقه له خپلې اډې څخه وخوځېد 

  شوبلې په لور تاو شو او يو ګواښونکی ډز يې پر خپلو خلکو وکړ. ورپسې ټول کتار په لېوالتيا دغه    شوبلو نورو  
خلقيان   يوازې  چې  وفاد  پکې  ته  خپله  کړه.وو  څرګنده   اري 

کې وه ورسېد. ده وکولی شول چې خپل   ملن په ماښام کې د دفاع وزير اوومې فرقې ته چې د کابل په  
  هوا قوماندانان دې ته قانع کړي چې د ولسمرش مالتړ وکړي، خو کله چې پوځي ګاډو حرکت پيل کړ، له 

باران جوړ کړ. د اوومې فرقې   الوتلې وې پر دوی باندې د ګوليو  بګرام څخه  الوتکو چې له  څخه جېټ 
 قوماندان ووژل شو او پاتې عسکر وتښتېدل. 

 همدغه شپه لږ ناوخته د دفاع وزير رسويل ونيول شو او پرته له محاکمې ووژل شو. 
دغه انقالب، لکه ډېر نور انقالبونه، په سپينو لسامغو او په ډېره پاملرنې او درناوي تررسه نه شو. د بالحصار   

ندان جګړن هاشم سمدلسه پوه شو چې د مخالفینو پر ضد اپه لرغونې کال کې د ځانګړو ځواکونو قوم
لومړی بريدمن شهنواز تڼي ته چې  ندان  امقامت بې ګټې دی. نوموړي په رضاکاره توګه د لومړي ټويل قوم

او ورته    لهد مخابراتو بلوک له قوماندان تورن امام الدين رسه اړيکه ونيو   ي. تڼ وسپارهد ګوند غړی و واک  
ويې ويل: »ته د ارتباطاتو کارپوه یې. ګوند تا ته دغه امر کړی. ارګ ته لړ شه او د پوځي انقاليب شورا  

ام الدين فکر وکړ چې ده ته به کاغذونه او يا يوه بنده لفافه ورکول کېږي،  ام  پيغام ولسمرش داود ته ورسوه.«
خو داسې څه نشته وو. تڼي ورته وويل چې د پيغام منت بايد په ياد کې وسايت. د دغه پيغام شريه داسې 
وه چې په افغانستان کې واک پوځي انقاليب شورا ته لېږدول شوی؛ نو داود او متحدين يې بايد تسلیم  

 ځان رسه مه وړه.«له د مخابراتو افرس ته داسې وويل: »وسله  ي . بیا تڼ يش
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په کابل کې د کې جي يب او جي ار يو مېشتو مرشانو وروسته له دې چې له مسکو څخه امر ترلسه کړ  
په کابل کې د پوځي حالتو د مالومولو   او   لپارهچې  کار شول  په  د څار ډلې وګامري، سمدلسه لس 

څانګه دوه کسېزه دوې ډلې جوړې کړي. دواړه ډلې،    ه يله چې هر ېيې جوړې کړې. دوی وپتعمليايت ډلې  
ته ننوځي. دوی ته په ښار کې د    نود کې جي يب او جي ار يو، به په يوه وخت د پوځي فعاليتونو ځايو 

د کابل په بېالبېلو    اوشتون پلمې هم جوړې شوې چې که چا ترې پوښتنه وکړه، دوی يې ورته بیان کړي  
دغه عمليايت ډلو ته   نيوه.يې  ورکول شو چې څه نا څه يونيم ساعت وخت    ځايونو کې داسې تګ لوری

اله او يا د اړيکو نيولو لپاره کومه وسیله وګرځوي    لپارهځان رسه کمره، د ثبت  له  اجازه ورنه کړل شوه چي  
طي کړنې وې چې که دوی ودرول يش، د نيولو  اوحتی د کتابچې ګرځولو اجازه یې نه درلوده. دا احتيا

 خطر به يې لږ وي. 
کلن افرس و چې د شوروي سفارت د درېيم    ۳۳د کې جي يب يو     Valary Starostinسرتستني    ولېري

کلتوري او څارګريزو مالوماتو په برخه کې او د مذهبي   ددنده يې    کاوه.منيش په پلمه يې په کابل کې کار  
  له چې ښار ته لړ يش.    همامورينو او سپوريت ټولنو په تړاو وه. اوسادچي نوموړی په دوميه ډله کې وګامر 

دچي، اتجربې خاوند او وتلی سړی و. اوس  ډېرېده رسه يو په عمر پوخ څارګر افرس غوره شوی و چې د  
لندې خپلې چارې په ارامۍ تررسه کولې، په دري ژبه پرته له    فشار نوموړي تر    ځکه غوره کړ چې   ولېري

و او د ژباړن زده کوونکی و. کله چې    ختیځپوه  لېوالاو په ښار کې ښه بلد و. دی يو    لوفصیح غږېد   ګړدوده
 کې په پښو ګرځېدلی و.  لوېشت ه په توګه يې دنده درلوده، د کابل په هر 

کله چې دوی ته دغه دنده ورکړل شوه او د څارګرې څانګې له مرش څخه يې دستور ترلسه کړ، سرتستني   
بابنوف او يوري    وېکتورپه عني وخت کې    او ملګری يې عمومي کوټې ته لړل چې تګ ته تابیا ونييس.

څخه بهر ولړ و  چې لومړۍ ډله ترې جوړه وه د خپل ګاډي په لور چې له سفارت   Yuri Kitaevکېتايوف 
له کړکۍ نه د کې جي يب افرسانو او ورپسې د جي ار يو افرسانو ته کتل چې د خپلو   ولېريشول.    روان

چې د   واړاوهد کابل هغه لويې مفصلې نقشې ته مخ  ولېري ګاډو په لور روان وو. چې وخت ضايع نه يش، 
چې ده او ملګري ته يې ټاکل شوی و او   کاوهدا  یعمومي کوټې پر دېوال ځړېدلې وه. ده هغه تګ لوری پ

دوی ته ګټور وو. لکه څنګه چې    لپارهچې د څار    کاوهپر هغه ځايونو فکر  یې  د تګ لوري په اوږدو کې  
ده خپل ملګري ته وړانديز وکړ چې له ده رسه يوځای تګ   ،چې ګاډی به يې ملګری چلوي ه ټاکل شوې و 

او ويې ويل: »بال د په تګ لوري پسې    ههاته ټېل و   لوري ته په نقشه کې وګوري. ملګري يې دی څنګ
هغه هوايي مببارۍ ننداره چې  ، د  ښايي د ده ملګري او نورو کسانو ته چې په کړکۍ کې درېديل وو  «وي.

 ؛ نو هپه زړه پورې و ه د ولسمرشۍ پر ماڼۍ کېدلې ډېر 
 کړکۍ ته ودرېد. رسه خپلو ملګرو لهاو  واړاوههم له نقشې څخه مخ  ولېري
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. چې وخت ژر تېر يش، نوموړی ښکته لړ، د ښکارېده  وخت  ته يونيم ساعت تم کېدنه ډېر اوږد  ولېري 
پروتوکول له څانګې رسه ودرېد او بیا د سفارت د ننوتنې دالن په لور لړ. هلته يې هغه بکس سفارت د  

. ده ته له مسکو څخه د خپل پخواين مرش له لوري دلاېښودل کې  پکې  پرانیست چې ده ته راغيل ليکونه  
يو پست کارت راغلی و. په پست کارت کې د مې د ورځې مبارکي وه. ده د خپل سخت ګري خو عادل  

 ېدغه پست کارت د خپلیې  ولوستې او بیا پرته له کوم فکره    خربېپخواين مرش له مهربانۍ څخه ډکې  
پروتوکول   په جېب کې کېښود.  کرتۍ »پاکو   له له څانګې رسه ودرېد چې    ورپسې د  په  خپلو  )هغه چې 

په ښار کې د پېښو په اړه د   « ديپلومات ملګرو رسه بنډار وکړي.څارګریزو چارو کې ښکېل نه وو. ژباړن(
وې. ښايي د دوی د ديپلوماتيکي وړتيا له کبله او يا ښايي پېښو بیان ته اړتيا نه درلوده،   ټولیزېدوی خربې  

له بيان    ولېريه. ښايي دوې پرته د  و نه کړ کومه ځانګړې پوښتنه    نه  ولېرييې هم له  له دوی څخه يوه  
او د ده کورنۍ ته په    ولېريڅخه پوهېدل چې په ښار کې څوک پر چا ډزې کوي. يو ديپلومات، میخایل،  

لوی نه سفارت کې د ننه د خپل دوه کوټيز اپارمتان د ورکړې وړاندیز وکړ. ميخايل ورته وويل: »اپارمتان  
.  کې په يوه دوه پوړيزه کوټۍ کې اويس  درېیمه کارتهپه    ولېريچې    پوهېدهدی، خو خوندي دی.« دی  

جرګې ودانۍ وه بلکې د دفاع وزير غالم حيدر رسويل، د لومړي وزير مرستيال او د   د وليس  نه يوازېهلته  
د داسې خلکو  یې  چې ملګری    پوهېدهخطر    بالقوهکورونه هم وو. ميخایل په هغه    عبدالللهمالیې وزير  

ۍ لس ورکړ او ورته  نوي دخپل ملګري ته په منن  ولېريوو.    نېږدې کورونه ته څېرمه اويس چې داود ته ډېر  
  له   ولېري کله چې    ، زه به په دې هکله له خپلې مېرمنې رسه خربې وکړم.«Mishaويې ويل: » مننه، مېشه  
ر يو همکارانو ګاډي په لوړ غږ برېک  اد ده د جي  د سفارت له دروازې رسه  ،  کاوهخپلو ملګرو رسه بنډار  

او ګاډی   له ګاډي   ۍانګړ ته د ننه شو. افرسان په چټک ونيو. د سفارت دروازه سمدلسه پرانیستل شوه 
ښکته شول او هغه ودانۍ ته لړل چېرته چې اندېښمن پېچېننکو دوی ته تم و. دوی په چټکو ګامونو پر  

م پوړ کې دفرت  یخپل څارګر مرش او پوځي اتشې پسې وو او پرته له دې چې له چا رسه خربې وکړي په دو
 ته ننوتل.

اوسه له ښار څخه نه وو راغيل. سرتستني بېرته عمومي کوټې    تر   کتور او يوري لېخو و   ،وخت په تېرېدو و
ناڅاپه د دارلمان پر واټ    ته لړ چېرته چې ګرومجنه فضا خوره وه او د هر چا پر روحیه يې اغېز اچولی و.

ډو له څنګه تېر د واده کتار چې په ګلونو ښکيل شوي وو راښکاره شو، د پوځي ګايو  کوونکو ګاډو    د هارن
پر ژۍ خپه او بېکاره ناست وو، د څو شېبو   وګاډ واو زغروال شوبلواو د ښار په لوري لړ. عسکر چې د خپلو 

ه شول او د واده نوې جوړې ته يې لکه ماشومان په خوښۍلسونه خوځول. د رمز کښنې يو  خوشال  لپاره
( عمومي کوټې ته په دې موخې . ژباړننه يشافرس )په کود باندې د يو منت بدلول چې بل څوک پرې پوه  
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راغی چې که د څارګرې څانګې مرش ده ته اړتيا ولري، سمدلسه به يې چوپړ ته حارض وي. نوموړي وويل: 
نه شوی غوره کولی؟« يو بل څارګر په ټيټ غږ وويل: »چې    لپاره» دوی ته وګوره، کومه بله ورځ يې د واده  

ده ته يو ټپرا ځواب   «ا يوازې په يو کتار کې دېرش زغروال ګاډي وشمیرل.دغه عسکر به د چا په پلو وي؟ م
  « وينې تويې يش.  ډېرېورکړل شو: » څه يې کوې چې د چا پلوي کوي. بې اړنګه په دواړو خواوو کې به  

په ټيټ غږ لکه له ځان رسه چې خربې کوي، وويل: »خو وېکتور   ولېري، لهکه څه هم نورو يې خربه واروېد 
هغه د تجربې خاوند ملګری چې له ده رسه بايد ښار ته تللی وی، ناڅاپه په   ولېريي چېرته دي؟« د او يور 

چټکۍ اوچت شو او په داسې حال کې چې سرتګې يې ښکته نیولې وې د دالن په لور يې منډې کړې. 
ته د  ورته وکتل چې سرتګې يې بې حرکته مړې او مخ يې لکه د مړي تک ژېړ و. څو شېبې وروس  ولېري

وپوښتل:    ولېريله    لحن. اوسادچي په يوه بدمرغه  خپل دفرت ته ور وغوښت  ولېريڅارګرې څانګې مرش  
پرتاو د خ  ته د ملګري په سرتګه کتل  ولېري »څنګه يې؟« اوسادچي،   ه  ورته  لپلو لس لندو څارګرو په 

ځواب ورکړ: »ښه يم.« بيا اوسادچي ورته وويل: »داسې ښکاري چې ستا ملګری ناڅاپه   ولېري  و.  نېږدې
ناروغ شو. کېدای يش د وينې فشار يې وجه وي. اوس کلينيک ته لړ. نه پوهېږم چې پر ځای يې له تا 

خپل مرش ته په درناوي چوپ    ولېريرسه څوک ملګری کړم، خو کېدای يش چې ښار ته هېڅ لړ نه شې.«  
بېرته عمومي    ولېري کړو.«  و تې شو. اوسادچي بیا خربې پيل کړې: »ښه؛ نو اوس لړ شه، موږ به يوه چاره  پا

خپل مرش رسه د خربو په اړه په فکر کې ډوب شو. پر نوموړي    لهکوټې ته لړ او د خپل ناروغ ملګري او  
. له يوې خوا د مرګ او يا تر دې بد د معيوبېدو وېره وررسه وه، واچاوهننګېرنو زور   )متناقضو(اړپېچنوباندې  

له بلې خوا دې ته لېوال و چې په ښار کې پېښې په خپلو سرتګو وويني او دا يې هم غوښتل چې خپل 
ځان په خطرناکو حالتو کې وازمويي. کله چې وېکتور او يوري له ښار څخه بېرته راغلل، په عمومي کوټه  

سمدلسه د څارګر مرش د دفرت په لور    او  له ګاډي څخه ښکته شول  دویبېرته ښه شوه.    کې د خپګان فضا
  شول. په دالن کې د اوسادچي د دفرت مخته، همکارانو يې دوی ته د اتالنو په څېر ستړي ميش   روان

: »څه خربې وې؟ څوک يې ګټي؟ مرګ ژوبله ډېره ده؟« يوري ځواب ورنه  ې او پوښتنې ترې پيل شو  ویلو 
کتور يوازې سپکې سپورې ويلې. دوی د اوسادچي دفرت ته ننوتل.  ې. په ښار کې د وضعيت په هکله و کړ 

سپينه کتابچه په لس کې، يوري له دفرت څخه ووت او د اوسادچي    هاستونو يو   شفريڅو دقیقې وروسته د  
سرتستني بیا خپل يو بیړنی پيغام وليکي. اوسادچي،  مرکز ته  د مرستيال،ارلوف مروزوف دفرت ته لړ څو  

او ورته ويې ويل: »وېکتور به تا رسه ښار ته لړ يش.« ده ځواب ورکړ: »پوه شوم، ښاغليه.«    ور وغوښتدفرت ته  
په دې خرب سېکمن شو ځکه چې ده ته دا لکه خوب داسې وو چې له خپل ملګري، وېکتور بابنوف    ید

د يو باوري او زړور سړي په توګه هر چا ته مالوم و. اوسادچي   وېکتوررسه یوځای کار وکړي. رسبېره پر دې،  
ته څه مه وايه. که خربه يش، بیا به د کار توان ونه لري.    Tamara  تامارېته وکړه :»  ولېريدغه خربه هم  

ځواب ورکړ :»سمه ده،   ولېريتر ټولو مهمه رسچينه ده.«  د مالوماتو    ېپه اوسنيو شېبو کې موږ ته نوموړ 
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د  ښاغلیه. چې    ولېري«  کله  لرله.  دنده  توګه  په  ژباړنې  د  څانګې  څارګرې  د  تامارا     له   ولېريمېرمن، 
تامارا په يوه بله کوټه کې يوې ځانګړې مخابرې ته ناسته وه او د بېالبېلو    ېاوسادچي رسه خرب  کولې، 

موړې راپورونه راغونډ  به د نو   وپوځي اډو او ډلو مخابرايت اړيکو ته يې غوږ نيولی و. د څارګرې څانګې شنونک
. وېکتور او  ولېږه یې  به  کړل او له هغو څخه به يې د پېښو په هکله هر ساعت يو راپور جوړ کړ او مسکو ته  

کې    ټیویټاکتور په شنه  ېپه چوپتيا د اوسادچي له دفرت څخه د سفارت د دروازې په لور ووتل، د و   ولېري
د ښار مرکز ته لړل چېرته چې د ډزو او چاودنو غږ په چټکۍ  کې  کښېناستل او د دارلمان د واټ پر اوږدو  

)غلیظې کېدې(. کله چې دوی د شوروي له کلتوري    ې او له ودانيو څخه د لوګي لوخړې ټينګېد  هډېرېد
لور سيخې کړې وې. لږ  چې ميلې يې د ښار په    لهولید   یه ضد يوه بطر   شوبلېکور څخه تېرېدل، دوی د  

له څنګه د شاه دو  ته څېرمه، دوه زغروال ګاډي درېديل وو. دوی يې  ترافيکو مرکزي ودانۍ  وړاندې د 
زر څلورلرې ته ورسېدل. له دې ځای څخه دوی په ډېر   ېره جومات په لوري تېر شول او بیا د سپنيششم

او زغروالو ګاډو له څنګه کاږه واږه    شوبلو پام د کابل هوټل او پښتونستان څلورلرې په لور روان شول. د  
، ځينې روان، ځينو اور اخيستی او ځينې د ډزو په حالت کې وو، په وسلو سمبال  تېرېدل. ځینې درېديل

، د زغرې واسکټونه يې  وې  انو او عسکرو بېالبېلې ډلې چې ډګري خولۍ يې پر رسبشپړ بلوکونه، د افرس 
تر منځ هاخوا دېخوا لیدل   شوبلواو راکټونه يې په لس کې د زغروالو ګاډو او    هپه ځان او کالشينکوفون 

  ته داسې ښکاره شول چې   ولېريکېدل، ځينې نورو ټپيان پر شا کړي وو او يا يې په تذکرو کې لېږدول.  
وو او يا ځينې نورو شخيص ګاډو ته يې هېڅ   پکې  ته چې بهرنيان    ټیویټاپوځيان دومره بوخت وو چې شنه  

ته وکړه او هغه هم وررسه همغږی و: »دوی په خپلو ذهنونو کې ډېر نور څه    وېکتورپام نه و. دا خربه يې  
ونه وهي؛ نو يو قلم او هغه پست کارت يې له    هپه دې اند شو چې بايد پر خپله حافظه ډډ  ولېريلري.«  

جيب څخه راوايستل چې پخواين مرش يې له مسکو څخه ورته لېږلی و چې د سرتګو لیدلی حال  پر دواړو  
 شول.  مخونو په لنډو ټکو وليکي. د نوموړي دا يادښتونه بیا په راتلونکي کې مسکو ته د پيغام خاکه

، چېرته چې ېپور  له ارګ څخه نيولې تر پښتونستان څلورلرې ته څېرمه د چنګاښ د شپږويشتمې واټ 
او زغروال ګاډي د سوځېدونکو ګاډو په منځ کې خوځېدل او   شوبلېد دفاع وزارت و، درنه جګړه روانه وه.  

  ولېري ډزې نه کېدې. وېکتور او په دوامداره توګه يې د ارګ په لور ډزې کولې، خو د ارګ له لوري ځوايب 
. په هغه واټ کې چې ارګ ته مخامخ  یدې پایلې ته ورسېدل: د داود د دفاع مرکز ارګ ته د ننه خوځېدل

لږترلږه سل کسه مړه يا سخت ټپيان پراته وو. هېچا مرسته وررسه نه کوله، ځينو د خاپوړو هڅه کوله،   ،و

 

 پر   کلیزې )جنرتۍ(ن په کابل کې دا يو تر ټولو ښه واټ و او د شاهي نظام پر ضد د کودتا په وياړ نوم ورکړل شوی و چې د افغا
.ميالدي کال د جولی د اوولسمې رسه سمون لري تررسه شوه۱۹۷۳کال د چنګاښ په شپږويشتمه چې د   ۱۳۵۲بنسټ د 
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وو او نورو هڅه کوله چې پر خپلو ټپونو پټۍ وتړي. د ځينو له ډېر درد څخه زګېروي کول، ځينې چوپ  
ټوټې، د انسانانو لسونه او    ېدرنو وسلو پوچک، په وينو کې پرتې ډګري خولۍ، موزې، د یونیفورم څري 

 پېښې د ارګ مخې ته پراته وو.
او ښه وړتيا خپل ګاډی    ارامۍ  په  برخه کې روان وو، وېکتور  په دغه خطرناکه  له کله چې د تګ لوري 

د ژونديو ګوليو د چاودنې د اندېښنې   کاوه.، زغروالو ګاډو او نورو خطرونو څخه بچ  شوبلوخوځنده او روانو 
او زغروالو ګاډو څخه په تېرېدو کې لريې واټن واخيست. کله به چې    شوبلوله کبله به يې د سوځېدونکو  

  ې او فعال  ېپه چټکۍ هغه ويجاړ   ولېري، همدې ته ورته هڅې به يې کولې.  تېرېدهله مړيو او ټپيانو څخه  
نومونه    واو نور ګاډي شمېرل چې د ماڼۍ په برید کې يې برخه اخيستې وه. نوموړي د هغه ځايون   شوبلې

له هم وليکل چ په لس کې پست کارت ډېر ژر د جګړې  نيويل وو. د ده  په ترڅ کې  برید  ياغيانو د  ې 
شول او    روانکله چې د ارګ د مخې له لیدو خالص شول، دوی د هوايي ډګر په لور    يادښتونو ډک شو.

يو له ودانۍ  د. د افغانستان د راوواو زغروال ګاډي يې وليدل چې په همغه لوري روان  شوبلې ېنور  ېډېر 
دايروي    لهد هوايي ډګر مخته    ولېري. وېکتور او  ېچاپېر و   شوبلېد هوايي ډګر په لره پرته ده  چې  څخه  

په خپلو کورونو کې    وو په لور چې ارامه او تش و، لړل. د دغه سيمې خلکمکروريان پالزا رسه راتاو او بېرته د  
ځان خوندي کړی وو او په چوپتيا يې دعاوې کولې. دوی دواړو چې دلته د پام وړ څه ونه لیدل، بېرته د 
شول.   روان  لور  په  مرکز  د   ښار 

ځوايب ډزې   شوبلو دومره وخت تېر نه و چې بېرته د چنګاښ شپږويشتم واټ ته ورسېدل چېرته چې ډېرو  
ته څېرمه يو زغروال ګاډي اور اخيستی و، خو دلته يې   يستوګنځا. د داود  هبچاو کولې او له ډزو یې ځان  

روان دی.    نېغمړي يا ټپيان ترسرتګو نه شول. يو ټانک ناڅاپه راښکاره شو چې د دوی د ګاډي په لور  
دغه ګړندي ټانک له چينونو ټيک هغه شېبه بچ کړي چې ټانک د ارګ پر    وېکتور وکړی شول چې ګاډی د

يې دومره اغېز وکړ چې له    ولېري کړ. د ډز څپو د ګاډي مخکنۍ ښۍ دروازه خالصه کړه او پر  لوري ډز و 
کیڼ    ر پ  سماليسګاډي څخه يې څېرمه لښتي ته کابو ځان اچولی و چې ګولۍ پرې ونه لګېږي. بیا یې  

ر په بنده کړه. وېکتو کلکه  لس سیټ کلک ونيو، په ښي لس يې دروازې ته لس کړ او په زور يې بېرته  
ورته وويل: »څو ځلې مې درته وييل چې دروازه په زور مه بندوه؟ دا خوارکی ګاډی له کاره    ځاځ )غوسه(

او   وهېڅ ونه ويل او چوپه موسکا يې کوله. په داسې وخت کې چې هره شېبه د مرګ خطر    ولېريوځي«  
د خندا وړ و او تر ټولو مهمه دا   ځاځسړی بايد د توبې او ابدیت په فکر کې يش، د ده د ملګري ناڅاپي  

ته   څلور لرې  يعقوب  د حاجي  کله چې  وه.  کېدو  اوبه  په  مخ  کابو  زړورتيا  پولدي  ملګري  د  ده  د  چې 
ستوګنځي، د هند  ار د  ورسېدل، وېکتور څو ځلې پرله پسې کيڼ لوري ته تاو شو. دوی د امريکا د سفی

ي او د هند سفارت ته  استوګنځسفارت او د کورنيو چارو وزارت له څنګه تېر شول. د امريکايي سفري د  
څېرمه سیمې ارامه وې او ساتونکي پوليس يې کرار په خپلو غرفو کې داسې ناست و لکه هېڅ خربه چې  
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د    په وخت کې هر څه ته چمتو وو.  ه چې د اړتيالنه وي، خو بیا هم څک ښکارېدل او داسې څرګندېد 
يو  پر ځای شوی و. هلته دوی  اشنا څېره   هکورنيو چارو وزارت مخکې د »شلکا« دافع هوا سیستم ځای 

 وليده، »لطیف!« دواړو پر يوه وخت چيغه کړه.
پنځه کاله مخکې جګړن )په هغه وخت کې لومړی بريدمن( لطیف د شاهي نظام پر ضد کودتا کې برخه  

او نه هم د داود يو متحد و. په سياست کې يې هم    ینه د ا خ د ګ غړ   ی. هغه وخت نوموړ اخيستې وه
نه درلود او په کودتا کې یې ښايي له دې کبله ګډون کړی و چې بله چاره يې نه لرله    ناټ )عالقه(دومره  

د پوځي پرته له دې چې د خپلو شوروي خواخوږو ملګرو رسه يو ځای يش. له دوی رسه نه يو ځای کېدل  
شلکا رسه درېدلی و هغسې    له، خو اوس دغه جګړن چې  وورورولۍ د لوړې د ماتولو او ډارنتوب په مانا و 

ېره يې نه وه خرېیلې، یو ږ څارګرو چې مخکې لیدلی و. نوموړی شاړې واړې و،    ولکه دغو دو   ښکارېدهنه  
پر رس وه    ولۍخ  (ټانکستوال )شوبلخرسک يې اغوستی، د دودیزې پوځي خولۍ پر ځای يې د    رتو ازاد  

 تک تور و. څخه ، لوګي او ناخرېیلې ږېرې فشاراو مخ يې له ډېر 
. ده یو اتوماته وسله پر زنګون اېښی وه او د کورنيو چارو وزارت مخته  ته پام نه شو  شورویانو  و د جګړن دغ

وهلې وې. په  لرتۍ  کارکوونکواو نېکرونه په ځان کې د وزارت  کرتۍیه چمن ته يې کتل چېرته چې  بګران 
بڼه    احمقه()   کالشينکوفونو سمبال عسکر د دغو بې پتلونو مامورينو په لیکه کې ګرځېدل. وېکتور په ځبنه
 وخندل: »ډېر ښه نظر، داسې حالت چې دوی يې اوس لري، تېښتې ته به زړه ښه نه کړي!«

ورپسې دوی د بهرنيو چارو وزارت ته لړل. د وزارت په سپينو دېوالونو کې درنو وسلو خپلې نښې پرېښی   
داګر ور په یاد شو چې  يو افغان سو   ولېري او ښیښې يې ماتې کړې وې. يوه کړکۍ روغه نه وه پاتې. دلته د  

په دې وروستيو کې یې ده ته رسټکونه کړې وه: »ستاسې د سوداګرۍ استازی موږ دې ته اړ باسی چې د 
له   ولېريلکه د کړکۍ ښیښې وپېرو.«    توکياړينو توکو لکه اورلګيت او کلوشو رسبېره بې ګټې او ګرانبيه  

کړې    پکې  ځان رسه په ملنډيزه بڼه سوچ وکړ: »څومره بد، که تا ښیښې پېرودلې وی، اوس به دې ډېره ګټه  
. دغو  کېدهجوړ کړی و چې له اوبو ډ کنده(  )  وی.« د وزارت مخې ته په واټ کې د الوتکې يو بم يو ډوغل

پولتخنيک په لور روان شول.   د هلر   هدوو افرسانو ته دا ناشونې وه چې له څنګه يې تېر يش، نو دوی پر بل
چې ميلې يې د ښار په   لهولید   یهبطر  یوه   howitzersپونوتوپه لره کې يې داود ته د وفادارو د هووېتزر  

  ټیويټاغزين په لره خپل شني  -پغامن لره زغروالو ګاډو بنده کړې وه. دوی د کابل-لور سيخې وې. د قرغې
یله ېوپت  ولېريتر څو چې د داود د وفادارو پوځيانو يو جوړ شوي پاټک ته ورسېدل. وېکتور او    لوتر هغه وچلو 

 يش.چې بېرته سفارت ته د پوهنتون له لرې لړ  
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دغه دوو څارګرو له يو بل رسه ډېرې لږ خربې وکړې. دوی خپل اندونه او پايلې رسه د ماموريت په بهري کې  
و يې ورکړل، په دې پوه شول چې راپورونو يې له يو  راپورون پرتله نه کړې، خو کله چې بېرته راغلل او خپل  

ې  و چې له جګړ )وارخطا(  بل رسه سمون درلود. د دې تصور سخت دی چې اوسادچي به څومره ټپرا  او  
ځپيل ښار څخه د خپلو همکارانو د بېرته راتګ په مته ناست و. کله چې دوی یې دفرت ته ننوتل، ده د 

پاڼې ورکړل شوې او ورته وويل    شفري  ېوکړه. وېکتور ته يوه دلۍ سپين  ننګېرنه )احساس(ارامۍ    ډېرې
  وسادچي له وېکتورشول چې د ارلوف مروزوف دفرت ته لړ يش چې مرکز ته سمدلسه يو پيغام ولېږي. ا

لوري د بريا شونتيا   وغوښتل چې په ښار کې د خپلو سرتګو لیدلی حال په مفصل ډول وليکي او د هر   څخه
خپل   ولېري   کله  چې  ځکه ده غوښتل  يوه هوښياره کړنه وهدغه    )اوسادچي( وڅېړي. د کارپوه څارګر مرش

به دراپور بشپړ کړي، د پرتله کړي. شل    ولېريچې د    ولري  فرصتدې    ی  له راپور رسه د وېکتور راپور 
خپل څلورمخيز راپور بشپړ کړ. د نوموړي د راپور تر ټوله مهمه برخه د ده څرګنده   ولېري دقيقې وروسته  

دی. د جګړې له ډګر څخه د څارنې    غښتلیپایله وه او هغه دا چې مخالفین ډېرې وسلې لري او مورال يې  
ارزوله چې د داود وفادار ځواکونه به تر سهار پورې چې د    خې دوی دا وپر بنسټ د دغه څرګندونې له م

 ونه پايي او د نورمحمد تره کي په مرشۍ د ا خ د ګ مرشان به بريا ترلسه کړي.   کېدهاپرېل اته ويشتم 
و او د اوسادچي له څنګ رسه د رمز کښنې  ی د اوسادچي دفرت ته بېرته راغی، وېکتور وتل ولېريکله چې  

چې   ښکارېدهپيغام ولوست او لسليک يې کړ او له ورايه    ولېرييو افرس ناست و. اوسادچي په چټکۍ د  
دوسيه واخيسته او په چټکۍ خپل دفرت ته لړ چې دغه   ولېريله راپور څخه خوښ و. د رمز کښنې افرس د  

ته وويل: »ځه، لړ شه دمه وکړه. ما يو بل کس ته امر وکړ چې    ي ولېر پيغام مسکو ته ولېږي. څارګر مرش،  
ورته   ولېريايسته کړې.«   هپر ځای کار وکړي. نوموړې ټوله ورځ غوږۍ له غوږ څخه نه د تامارېد نن شپه 

ته لړ شو. که چېرې    ېکارتدرېیمې  وويل: »زه به نن شپه خپل زوی په سفارت کې پرېږدم. زه او تامارا به  
زما افغان ملګري او يا ځينې هغه بهرين ديپلوماتان چې زه اړيکې وررسه لرم د کومې په زړه پورې خربې  
په هکله له ما رسه اړيکې ونييس، زه بايد څه وکړم؟« اوسادچي ځواب ورکړ: »زه فکر نه کوم چې کوم بل 

وايې، که داسې څه   ریښتياډېر مالومات ولري، خو ته  بهرنی به په کابل کې د پېښو په اړوند زموږ په پرتله
دې ترلسه کړل چې زموږ د مالوماتو په تفصيل او شننه کې مرسته کوي؛ نو موږ بايد ګټه ترې واخلو. ته  
پخپله هڅه وکړه چې د خپلو ځينو رسمي ملګرو رسه اړيکه ونيسې.« ناڅاپه د دغه مرش رنګ ژېړ شو، لس  

وکۍ کې یې تکيه وکړه او مخ یې له ډېر درد څخه غونچ کړ. بیا يې په داسې حال يې پر زړه کېښود، په څ
داسې وويل خو غونډله يې پوره نه    هله کړکۍ څخه کتل چې پر کابل خورېدیې  هغه تيارې ته  چې  کې  

پرې غږ کړ: »څه خربه ده؟ ډاکرت ته زنګ ووهم؟« اوسادچي  ولېريشوی کړی: »کابل ښار ته ستا تګ...« 
ويل: »نه، څه خربه نه ده. لړ شه، دمه وکړه. که مې ډاکرت ته اړتيا پېښه شوه، زه به پخپله زنګ ورته  ورته و 
 ووهم« 
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ي د وره زنګ ووهل شو. ده د چا د راتګ مته نه  استوګنځشپه، د بربک کارمل د  د اپرېل په پنځه ويشتمه  
راغيل. د ده انګېرنې هېڅ کله    لپارهکوله. دغه مسلکي انقاليب داسې وانګېرل چې څوک د ده د نيولو  

غلطې نه وې او د يو انقاليب په توګه یې ډېره تجربه درلوده. دی د خپل ژوند په بهري کې تر څار لندې  
عي ژوند کې  یو او ټول هغه څه پرې تېر شوي وو چې د يو مخالف په طبراغلی و، ګواښل او بندي شوی  

وخته. کله چې بربک ور پرانيست، دوه پولیس افرسان چې   ریښتياپېښېږي. د نوموړي انګېرنه دا ځل هم 
دکارتونه  پېژن ، خپل  وپېژاندهنوی یونیفورم يې اغوستی و کور ته د ننه شول. افرسانو په ادب خپل ځان ور  

ی  پېژن ما نه    اسې او د کور د څېښنت د نوم پوښتنه يې وکړه. بربک ملنډیزه ځواب ورکړ: »ت  ښودلور و يې  
چې څوک یم؟« يو ښايسته ځوان افرس چې رڼې سرتګې یې لرلې په درنښت ورته وويل: »پېژنو دې. موږ  

چا نيول بايد  دې پېژنو. تاسې پخپله يو حقوقپوه ياست. اړينه نه ده چې موږ تاسې ته دا بیان کړو چې د  
څرنګه تررسه يش.« د ا خ د ګ دويم کس چې کیڼ لس يې شاته او زنه يې اوچته نيولې وه وويل: »زه 

چې پکې لوی څارنوال د ده د نيولو امر   وښودهور بربک کارمل د محمد حسني زوی يم.« افرسانو يوه پاڼه 
 کړی و او ده ته يې وويل چې د ده د نيولو وجه د ناقانونه لوی لريون او غونډې جوړول دي. 

يوه ورځ مخکې د کورنيو چارو وزير  له نيولو څخه  د دغو افرسانو داسې دروند چلند له دې کبله و چې  
ی و چې په دغه عملياتو کې يې برخه اخيسته چې په  افرسانو ته دستور ورکړ   وعبدالقدير نورستاين هغ

عملياتو کې بايد د قانون په اډانه کې او له دروند چلند څخه کار واخيل. دغه وزير دا امر هم کړی و چې  
نيول شوو خلکو رسه د ده له امر رسه سم  له د ټولو نيونو غږيز بهري ثبت يش څو په دې ډاډه وي چې بايد 

 د نوي رژیم لسته ورغلل. )اسناد( لسونديه ټول غږيز چلند شوی. وروسته دغ
چې   پرځنګ )مبارزه(دلته کارمل نه کوم اعرتاض وکړ او نه يې کومه اندېښنه څرګنده کړه. هغه سيايس   

ده يې کابو دېرش کاله مرشي کوله، دی دې ته چمتو کړی و چې د ډېرو ناخوالو او ننګونو رسه رسه خپل 
سيايس تجربې نوموړي ته داسې بڼه ورکړې وه چې د عادي خلکو په پرتله يې  پرځنګ ته دوام ورکړي.  

ته يې ځان داسې ځانګړی کړی    ۍېډيالوژ ځانګړتياوې خورا بېلې وې. دی يو مسلکي جنګيالی و. خپلې ا 
. کارمل مخکې  قربانۍ ته  خپل ژوند د  او حتی    ېمادي شتمنۍ، هوسايند    و چې هر راز قربانۍ ته چمتو و:  

مو کلونو کې کله چې په کابل پوهنتون کې محصل و، د حکومت ضد لريون  ۱۹۵۰هم بندي شوی و. په  
کې د برخې اخيستنې په تور څلور کاله بندي و. همغه وخت يې خپل نوم »کارمل« ته بدل کړ چې په  
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ا له ويشتل کېدو  لرله.  نه  وېره  له زندان څخه  وايي. ده  ته  نه  پښتو »کارکونکي«  اعدام څخه هم  له  يا  و 
. يوازې له يو يش څخه يې وېره درلوده: چې د شکنجې عرصي او ښې اغېزمنې شوې وسيلې او  وېرېده

يا تحقيق په څانګه کې د   رواين درملونه به يې له کاره وغورځوي. کارمل د کورنيو چارو وزارت د پلټنې 
چې حکومت به يې پرې ولګوي او   کاوهسوچ    بندي خونې پر سمټي غويل ناست او د هغه تورنو په اړه يې

  ونې له دې څخه راولړو پوښتنو ته د ځوابونو په لټه کې و. يو هزاره ساتونکي چې یوه ځبنه او کابو د مالمت
. بربک هڅه کوله چې له ده لراوړ   ۍاو بیا ماښامن  ۍموسکا يې پر مخ خوره وه، ده ته چای، وروسته غرمن

ور   رسه وغږېږي، خو دغه ساتونکي نه  ونه وغوښتل شو.  تېرېدهوخت    کاوه.ځواب  ته  ، خو بربک پوښتنو 
نورو   له مارسه څه وکړي. دوی  نه پوهېږي چې  ونيومل، خو اوس  »زه يې  له ځان رسه فکر وکړ:  نوموړي 

کې خوځېدنه رامنځته کړې    ۍ. زما نيونې خامخا د افغان ټولنې په فعاله سيايس کړ يدستورونو ته تم د
ده.« ده د سګرېټو څکول پيل کړل او هغه غږونو ته يې غوږ ونيو چې د زندان له دېوالونو څخه بهر وو: ګاډو 

. په کابل کې ژوند په نورماله توګه روان و. کارمل په زندان کې دېوال لر و لپ   يهارنونه کول او سوداګرو توک 
  کاوه.چ يې او سو  ليې څکو   سګرېټته تکیه کړې وه، 

په ګوند کې له تره کي وروسته بربک کارمل تر ټولو لوړپوړی غړی و. دا چې دی د ګوند دويم لوړ پوړی  
چې د ګوند په يووايل که د    پوهېده کس شو، د ده پر ځان باندې باور تر يوې کچې زيامنن شو، خو دی  

په پرتله يې د ميل او انقاليب ځواکونو غښلتيا غوره   اودوو مرشانو شونتيا نشته؛ نو د خپلو شخيص لېوالتي
 وګڼله. نوموړی د ګوند له جوړېدو وروسته تل د ګوند دويم کس و. 

لومړۍ نېټه د نورمحمد تره کي په کور کې جوړه    هکال د جنورۍ پ  ۱۹۶۵د ګوند لومړۍ کنګره چې د  
ه چې خپل ژوند د »افغانستان د ښې کړې و یې  شوه، د کارمل په ياد وه. اووه ويشت ځوانانو چې پرېکړه  

د اوسپنې  « لپاره ځانګړی کړي په دغه کنګره کې ګډون وکړ. د ناستې په کوټه کې  پرځنګد    لپارهراتلونکې  
او کوټه يې    کاوهکت کېدونکې څوکۍ خالصې او په ليکو کېښودل شوې. د لرګيو يوې بخارۍ پړکاری  

 توده کړې وه.
دم خان ځاځی د رايې ورکولو د يوه پرانيستي  ا  پخوانی پوځي پيلوټ او په عمر کې تر ټولو مرش ګډونوال، 

بهري په پايله کې د کنګرې لنډمهاله منيش وټاکل شو. ده ته، د ده مرستيال او سکرتر ته دنده ورکړل شوه  
ې په لرګي کې يې هډوکي  ته کښېناستل چ مېز چې د کنګرې يادښتونه وليکي؛ نو دوی يوه داسې کايف 

بل رسه ټوکې کولې کيڼ لوري ته په لومړۍ لیکه  او  يو  ه  لکارول شوي وو. تره کي او کارمل چې په خندا  
کې ناست وو. د کنګرې ګډونوالو هڅه کوله چې کرارې خربې او چک چکې وکړي ځکه چې دا يوه پټه  

و په دې پوهېدل چې کور ته څېرمه په  غونډه وه. دوی د خپلې غونډې په دسيسه ييزه بڼه ښه خرب وو ا
څلورلره کې يوه څوکيداري شته. دوی د ګاونډيانو په هکله هم اندېښمن وو چې پوليس ته به خرب ورکړي  

 له پوليسو رسه ستونزې لرلې. هم او د داسې کور د څېښنت په هکله راپور ورکړي چې مخکې يې 
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رمل رسه يو ځای راغيل وو. دوی د انګړ په واوره  د کنګرې ساتونکي يو شمېر غښتيل سړي وو چې له کا
پټ چمن کې درېديل وو. کله کله به له انګړ څخه بهر ووتل او په شاوخوا واټونو کې د ګزمې او يا ځان  

لېسې   د حبیبیې  د ساتونکو مرش  موخه ګرځېدل.  په  کوونکی  تودولو  »غويي«  زده  د  و چې  الله  نجيب 
په خيال کې به دا نه ګرځېدل چې يو وخت به د ګوند عمومي منيش  ستاينوم يا لقب يې درلود. د نجيب 

 او وروسته ولسمرش يش. 
، د ده کتاب »نوی ژوند« يې ور وښود او د نوموړي سيايس  وپېژاندهځاځي، نور محمد تره کی ګډونوالو ته ور 

ټوکر يوه رسه    فعاليتونه يې ياد کړل. بیا يې د خربو وار تره کي ته ورکړ. له خربو څخه مخکې تره کي د
ټوټه واخيسته او د کايف پر مېز يې وغوړوله. دې پر ټولو ګډونوالو اغېز وکړ او دغو دسيسه ګرو کرارې چک  
د   فيوډالۍ  د  ورپسې  وکړي.  خربې  عجايبو  پر  پرمختګ  تاريخي  د  افغانستان  د  کي  تره  وکړې.  چکې 

ښکېالکي انګرېزانو رسه د افغانانو د جګړو    له او د ښکېالک پر ضد  حمۍ(  )بې ر پرېکنده واکمنۍ او اکاړۍ  
وونکې اغېزې،  نمخ پر ودې او زيامن  امپريالېزمپه هکله وغږېد. بیا يې په هغه وخت کې په خپل هېواد کې د  

انقاليب خوځښتونه، او د  تېر  د ټولنیزې وټې له اړخه د هېواد شاته پاتې کېدنه، د اصالحاتو غوښتونکي  
تيوريو پر بنسټ د يو نوي ګوند د جوړولو اړتياوې یادې کړې. ورپسې يې د کړنالرې او د ګوند د    علمي

 ې ليکيل وو. کله مخ مخکېاصولو هغه مهم ټکي ولوستل چې ده 
. کارمل د ګوند د راتلونکو فعاليتونو پر اصولو يوه ښه  وپېژاندهبیا د غونډې منيش، کارمل ګډونوالو ته ور 

او   اوسنی وضعجوړه شوې  ټولنې  افغان  »د  نوموړي وويل:  وينا وکړه.  او  یتفکري  ت د سماليس رادیکالو 
ته ځای نه لري، خو رسه له دې چې موږ په    )شک(   دوامدارو اصالحاتو په پيل کولو کې هېڅ کوم اړنګ 

ورځ او هر دغه اړتيا پوهېږو، که موږ رس له اوسه لس په کار نه شو، موږ به ښه انقالبيان نه وو. موږ هره  
ګړۍ باید داسې کړنې تر رسه کړو چې وګړي دې ته چمتو کړو چې د هېواد په سيايس ژوند کې برخه  
واخيل. موږ بايد ټولې هغه کړنې تررسه کړو چې په پراخه کچه د هېواد وګړي په دموکراتیکه توګه د هېواد 

شول   وېشلکې ګډونوال په ډلو و   وروسته، د دمې په ترڅ اوپه واکمنۍ کې برخه واخيل.« د مرشانو له وين
دم خان ځاځي د کور په يو لريې ګوټ کې پر يو  امميزو، مندکو او کلچو رسه چای ته کښېناستل.    لهاو  

ګډونوال له تره کي څخه وپوښتل: »تا ته چا واک درکړی چې موږ راغونډ کړې؟«    هجاينامز ملونځ وکړ. يو 
 : »زما خپل هوډ او د افغانستان خلکو.«تره کي په يوه ډارنه موسکا کې داسې ځواب ورکړ 

له دمې وروسته دوی د ګوند پر نوم خربې وکړي. کله چې دوی د ګوند د کړنالرې او اصولو خاکه منظوروله،  
خپلو ټوليزو موخو ته يې داسې بڼه ورکړه: »د يوې داسې ټولنې جوړول چې ځبېښاک یا استثامر پکې  

وژۍ د بنسټ په توګه وپېژندل شول.  اېډيالخوځښت د تيورۍ او    لېننیزم د دغه-مارکسېزمځای ونه لري.«  
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د ګوند نوم »په افغانستان کې د کارګر پوړ او ټولو خواريکښو مخکښ او ريښتينی ساتونکی« کېښودل شو.  
کارمل پر دغه نوم اعرتاض وکړ او ويې پوښتل: »په فيوډايل افغانستان کې کارګر پوړ له کومه شو؟« د ده  

. تره کی د کارمل لوري ته ور کوږ شو او په پساري يې ورته  ولېکوم ځواب او يا خربې ونه زېږ پوښتنې  
دا خوښ يش به  ملګرو  د شوروي  »زموږ  چا    وويل:  وړاندې  پر  داسې خربې  د  ده.«  وررسه کړې  ما سال 

 استدلل نشوی کولی. 
يل يش، پرېکړه وشوه چې هر  د رايې ورکونه پ  لپارهد ټاکلو    غړومخکې له دې چې د مرکزي کمېټې د   

وپېژين. کله چې شاويل خربې کولې، له غونډې يې غوښتنه وکړه    ګډونوال په لنډه توګه ځان نورو ته ور
چې دا يادښت وليکي چې دی پر بورژوا پوړ پورې تړلی دی او کېدای يش څه تېروتنې وکړي. نور احمد  

ش زره کسیز شخصی وسلوال ځواک لري. کله  نور وويل چې پالر يې يو داسې نومور فيوډال دی چې دېر 
چې ګډونوالو دغه مالومات هضمول، نور احمد ژمنه وکړه چې دغه ځواک به، چې پالر ته يې وفادار دی، 
رس له اوسه د ګوند په چوپړ کې وي. د مستعار نوم »کارمل« رسه رسه، بربک د نورو په پرتله دومره کارګر يا  

. ټول پوهېدل چې د نوموړي پالر د پکتيا لوی وايل و، خو  ښکارېدهنه  پر کارګرې ټولنې پورې تړلی کس  
د انقاليب ځوانانو مرشي کوله.    څخهدوی د ده په اړه پر نورو مهمو ټکو هم پوهېدل. کارمل له زمليتوب  

شړل شو او په  و چې له کبله يې له پوهنتون څخه     وونوموړي د حکومت پر ضد ډېر لريونونه په لره اچويل
ن کې يې وخت تېر کړ. د تره کي په اړه به سړی څه ووايي؟ دی په يوه پښتنه بزګره کورنۍ کې زېږېدلی  زندا

کې مړه شوي وو؛ نو دی   و. د ده کورنۍ له يوې کوچۍ قبېلې څخه وه. مور او پالر يې د ده په کوچنيوايل
هېڅ    ي ګډونوالو په څېر، تره ک. په غونډه کې د نورو  وبالهجوړې زوی    ېانګرېز په برتانوي هند کې يوې  

  لهيې    هېڅ کلهکله پر ځمکه کې د بزګر په توګه او يا له ماشينونو رسه د کارګر په توګه کار نه و کړی؛ نو  
  بیروکراتتو او کلتور په وزارت کې يو ليکوال، ژورنالېست او يو  اطالعارسه تړاو نه درلود . دی د    ړکارګر پو 

او په کابل کې د امريکا په سفارت کې    ېپه سفارت کې د مطبوعاتو اتش ، په واشنګټن کې د افغانستان  
 ژباړن و، خو نه کارګر او نه بزګر و. 

چې د ده انقاليب تجربې    پوهېدهد زړه له تله غوښتل چې د نوي ګوند مرش يش، خو په دې ښه  کارمل   
غوښتونکي    پرمختګ   له  یپرې اغېز کوي. تره ک   تره کيبه پر ګډونوالو دومره اغېز ونه لري لکه دومره چې د  

. کارمل په دې هم پوه شو چې په  ی ومو کلونو کې يو ځای شو ۱۹۶۰ويښ زمليانو رسه په    ،خوځښت
»شوروي    لهلري. تره کي ده ته په »پټه«    اړيکېشورويانو رسه    لهکنګره کې دی يوازينی کس نه دی چې  

ملګرو رسه د خپلو ځانګړو اړيکو« په هکله وويل. د يادونې وړ ده چې په هغه وخت کې تره کي او وروسته  
»شوروي ملګرو رسه د خپلو ځانګړو اړيکو« په هکله مبالغه او حتی دروغ ويل څو خپل    لهملګرو    نېږدېد ده  

ر  په  درلود. دریځ  ارزښت  ډېر  اړيکو  داسې  کې  چاپېريال  داسې  په  کړي.  غښتلی  کې   اتلونکې 
او ښکاره. اووه کسه د مرکزي کمېټې غړي وټاکل شول او دې کمېټې ته   ېزاد اټاکنې پيل شوې. بشپړې 
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څلور کسه راتلونکي کاندیدان هم وټاکل شول )کېدای يش اووه کسه د مرکزي کمېټې اصيل او څلور  
تي غړي ټاکل شوي وي. ژباړن(. ورپسې د مرکزي کمېټې نويو ټاکل شوو غړو نورمحمد تره  کسه ازمویښ

کی د مرکزي کمېټې عمومي منيش او بربک کارمل د نوموړي د مرستيال په توګه وټاکل. کنګره د شپې  
 ته لړل.  وپر دوو بجو پای ته ورسېده. ګډونوال په پښو او يا پر بایسکلونو خپلو کورون 

په ياد شول    ور   ته په وار وارنوموړي    ،کاوهد زندان په کوټه کې د ګوند د برخليک په اړه سوچ    کارمل چې 
ا ښودونکې کنګره کې راښکاره  ې چې په »کلک متحد ګوند« کې لومړين درزونه په همغه لومړنۍ بنسټ 

، د کانګرس په غونډه کې منيش، چې د مرکزي کمېټې د غړي په توګه ونه ټاکل شو، سبا  يشول. ځاځ
د ځان بلکې د نورو    نه يوازېهم وو چې تره کي، کارمل او بدخيش   ګومانته ګوند پرېښود. ځينې په دې 

يله يې د  په ګټه دوه ځلې رايې ورکړې. دغه درزونه ډېر او دومره ژور شول چې رغونه یې ناشونې شوه او پا
ډلو   دوو  په  و   وېشلګوند  ياد  په  کارمل  د  هکله    وشول.  په  تکتيکونو  او  د سرتاتيژۍ  پيل څخه  له  چې 

ان« ويل. د دې پر ځای چې په  کمونستته »  نو کي او متحدينو يې په ښکاره ځانو   مخالفتونه شته وو. تره
او دوامدار  په کار اخيستنې د   هسيستامتيکه  تاوتريخوايل څخه  له  افغانانو کې کار ويش، دوی  په  توګه 

واکمن رژيم سماليس پرځونه خپله موخه وګرځوله. د چپي شعارونو پر ځای، کارمل يوه داسې منځالرې  
. ده د تاوتريخوايل  کېدهڅخه کار اخيستل  ېتودونو(  )مد نفوذ له قانوين لېلو    پکې  تګالره خپله کړه چې  

 خو پر لور د تدريجي پرمختګ غوښتونکی و.و وسیله د رژيم پرځول نه غوښتل بلکې د دموکراتیکو م په
کال د مارچ له څوارلسمی څخه کله چې کارمل او متحدينو يې د پرچم )توغ( خرب پاڼه پرته د تره  ۱۹۶۸د  

تشکياليت    نه يوازې ، د دوی بېلتون خپلې وروستۍ بڼې ته ورسېد. دغه بېلتون  هکي له ښکېلتیا خپره کړ 
و بلکې دغو ډلو په لوی لس خپلې لرې بېلې کړې او په جال توګه يې فعاليتونه پيل کړل. د بربک متحدين  
پرچميان او د تره کي مالتړي خلقي شول. دغه نوم يې د خپلې خرب پاڼې »خلق« څخه واخيست چې په 

 يې خپرول پيل شوي وو.  کال ۱۹۶۵
  پيل او يو بل  لد زندان په کوچنۍ کوټه کې يې ګام اخيست  کارمل اوچت شو، خپله شخي يې وايسته،

: »دا ښه ونشول چې    کړ ډوب  کې  او دغه سوچونو په خپګان    کاوهده له ځان رسه فکر  .  ولګاوهسګرېټ یې  
هغه وخت يې زه د عمومي منيش په توګه ونه ټاکلم. اوس به په هېواد کې پېښې بل شان وای، د مرکزي  

به ګوند نه وای پرېښی. لس کلن بېلتون به نه وای او په هېڅ وجه به   کمېټې ځينو غړو او د ګوند کدرونو
ورکړې. ټولې ستونزې هغه وخت پيل شوې چې دی له زده    ی مې امني ته د ګوند د غړيتوب اجازه نه وا

 

 د ا خ د ګ دغه د مراتبو سلسه درلوده. د مرکزي کمېټې عمومي منيش، د مرکزي کمېټې منيش، د سيايس بېرو    کې په هغه وخت
غړي، د مرکزي کمېټې غړي، د ګوند کدرونه، د ګوند غړي، د ګوند متحدين. 
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  ټاکلکړې وروسته له امریکا څخه بېرته راغی، د تره کي ملګری شو او د مرکزي کمېټې د غړي په توګه و 
 شو.«

ياستوال به دغه ساده پايلې ته رسېدلی وی چې په تاريخ کې »که چېرې« نشته. دا پایله به هر  بل هر س
غونډلو په اړه فکر وکړ چې ايراين   و سیاستوال په پام کې نيولې وی، خو پر ځای یې بربک کارمل د هغ

لړه او زه خپل  انقاليب، کاظمي د خپل اعدام په شپه ليکلې وې: »زموږ پرسلی تېر شو، زموږ تېره زمانه  
ډېر  لپارهبرخليک ته تم يم.« کارمل ځان رسه بیا په سوچ کې شو: » ښه نو، داود زموږ د نابودولو راتلونکي  

زموږ پر ضد کومې کړنې ته اړتيا نه لرله ځکه چې هغه    ریښتياپه    یېښه وخت غوره کړ. يو کال مخکې  
ښمنو ډلو وېشل شوی و او يو بل یې خوړل. یو کال وروسته به دی زموږ پر ضد د و وخت ګوند پر دوو د

کومې کړنې توان ونه لري ځکه چې يوازې نهه مياشتې مخکې دواړه ډلې پخال شوې او د دوی بیا يووالی  
يو جزيات  دوښمنورځ تر بلې غښتلی کېږي.« وروسته کله چې د ګوند د بېلتون او د خلق او پرچم ترمنځ د  

خربو  )له غوسې ډکې(  اوس هم هغه ځاځمنو    حتی.  وخوځاوه ر په ياد شول، کارمل په اندېښنه او غم رس  و 
مالتړو به پرچميانو ته د    تره کي. د  خراباوهچې خلقيانو او پرچميانو يو بل ته کولې د ده د خولې خوند  

او   •سوټامران  لوستي يمه  »ارشافیت چوپړيالې فاحشې.« ويل. کارمل او مالتړو يې په خپل وار خلقيان »ن 
 توندلري پښتانه« بلل. د ا خ د ګ د مرشانو تر منځ شخيص تور لګونه په ګوند کې د شخړې تر ټولو سياڼه

چې تره کي هڅه کوله چې دی شوروي ملګرو   پوهېدهکړنه وه. کارمل د تره کي د خلکو په وسيله    )مکاره(
ګوند په مرکزي کمېټه کې خپلو    کمونستته بې اعتباره کړي. په هغه استونو کې چې تره کي د شوروي  

ملګرو ته لېږلې، ده هڅه کوله چې دوی پر دې قانع کړي چې کارمل د جرمني له څارګرې ادارې او په  
 ادارې رسه اړيکې لري.  له د شنډولوافغانستان کې د څارګرو فعاليتونو 

د غاښ په بدل    -کارمل که څه هم په عميل بڼه مسلامن نه و، خو په اسالم کې د قصاص ) »مساوي غچ«(  
اصولو ته په پام رسه د تره کي پر ضد ځوابیه کړنې تررسه کولې. -کې غاښ او د سرتګې په بدل کې سرتګه

فرصت ورته پيدا شو، د خپلې ښې غرېضې رسه   شوروي ملګرو رسه د لیدنې   له کله به چې په کابل کې  
او    لهرسه، نوموړي به د خلق مرش   او دا  انګرېز امريکايانو    نغوتهانو رسه د شکمنو اړيکو په لرلو تورن کړ 

ګوند    کمونستجې څخه غال کوي چې د شوروي  یبه يې هم وکړه چې د خلق مرش له هغه بود  )اشاره(
ورلېږي. د ده شوروي ملګری، د کې جي يب مامور    لپارهمالتړ  مرکزي کمېټه يې د د ا خ د ګ د مايل  

د تره کي پر ضد دغو بېخونده تورونو ته کرار او تر يوې کچې په اړنګ     Alexey Petrovالکيس پېرتوف  
دغه اجنټ کارمل ته سوال وکړ چې د ګوند د يووايل په پار، له خپل سيايس مخالف رسه داسې   نيوه.غوږ  

ۍ يوې خواته کړي. کارمل د پېرتوف د خربو له بڼې پوه شو چې دا د پېرتوف شخيص وړانديز نه  دوښمن
 بلکې د مسکو اند دی. 

 

سوټمار:ګرځندهبنجارهخرڅوونکی• 
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ګوند د مرکزي کمېټې    مونست کتره کي ته هم همداسې لکچر ورکړل شو. څارګر افرس د شوروي اتحاد د   
اوږدې    ېدغه دستور تره کي ته ټکي پر ټکي ولوست: »له بده مرغه ستاسې خپلمنځي شخړې له کچې وتل

شوې او په اصالح غوښتونکو ځواکونو کې يې همغږي له منځه وړې ده چې له کبله يې دواړه لوري کمزوري  
ان  دوښمني چې د افغانستان د جمهوريت يوازې او يوازې هغه چا ته ګټه رسو  وضعیت. دغسې  دي شوي

کې ښکېل دي، او هغه   (سبوتاژونوریو )ورانکادي، هغه څوک چې د حکومت پر ضد توطیې جوړوي، په  
ۍ ډکې کړنې تررسه کوي چې زوړ رژيم  دوښمنڅوک چې د نوي سيايس جوړښت پر ضد په دې موخه له 

  هڅېبیا واکمن يش. ټول اصالح او پرمختګ غوښتونکي ځواکونه بايد خپل مخالفت يوې خواته او خپلې  
او  يو ولس منلی  چې جمهوري رژيم ته د مالتړ    يداسې رسه متحدې کړ  او د کورين  بنسټ جوړ کړي 

 .« وزېږويبهرين ګواښ پر وړاندې مقاومت 
مالتړی و بلکې د هرې هغې کړنې مخالف و چې د داود رژيم    بې اړنګه د ګوند د يووايل   نه يوازېمسکو  

په توګه داود د لومړي ځل   ولسمرش  په    لپارهيې ګواښلو. د    له ليدنه وکړه.    کال  ۱۹۷۴له مسکو څخه 
برېژنېف رسه د خربو په بهري کې داود اندېښنه څرګنده کړه چې د امنيتي ادارو د مالوماتو پر بنسټ چپيان  
د رژيم پر ضد د کودتا پالن جوړوي او دا پالن به تررسه کړي کې چېرې دی د هغو ټولنيزو او وټه ييزو 

هېواد   چې  کړي  نه  ګړندي  کول  تررسه  دا  له پروګرامونو  )رسمایه  او پانګوالۍ  لیرې  څخه  سیستم  ری( 
ې وروځې ر د داود اندېښنو ته غوږ ونيو، خپلې نومو   ځیر ایلیچ په    لیونېدي ودې ته سيخوي.  سوسیالېست

يې اوچتې کړې او مخکې له دې چې بیا داود ته سرتګې واړوي، په ترټوونکې بڼه يې په بهرنيو چارو کې  
ته وکتل. ورپسې برېژنېف داسې ژمنه     Boris Ponomaryovد مرکزي کمېټې منيش، بوریس پونومروف  

 وررسه 
 وکړه: »موږ به دا موضوع حل کړو.«  
  پکې ترلسه کړ چې    تېلګرافلیدنې وروسته، په کابل کې د کې جي يب مرش يو    لهله مسکو څخه د داود   

داسې  )په هغه وخت کې د شوروي مرشانو د بربک نوم     K. Babrakکې بربک  لهدستور ورکړل شوی و چې  
رسه وګوري او د دوی پام د خلق او پرچم د يووايل اړتيا ته واړوي څو  M Taraki( او اېم تره کي  لواخيست

جمهوري دولت رسه په همکارۍ په افغان  له  »د افغان جمهوري رژيم او د داود په مرشۍ د افغانستان  
 ټولنه کې د کارګرانو، بزګرانو او ټولو خواريکښو له 

 ګټو دفاع وکړي.« 
 له ې. لاو په تدريجي توګه د ګوند د يووايل په هکله د مسکو سپارښتنې ډېرې ټينګاريزه کېد  تېرېدهخت و 

تره کي او کارمل رسه د ليدنو په ترڅ کې، شوروي ملګرو په وار وار د داسې پوښتنو د ځواب غوښتنه کوله  
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  څه يش ته اړتيا ده؟ څومره وخت بايد څوک د ګوند يووايل ته تم کښېني؟«   لپارهلکه: »د ګوند د يووايل  
»د عياشانو  - رې پرچميان  ي که چېو نه کړ يووايل مخالفت به    په دغسې شېبو کې به تره کي ويل چې د

پښېامين څرګنده کړي او بېرته  په تړوا        visionismRe•  خپلو تنګ نظره ډلپالنې او بدلونپالنې  د   -زامن«
د ا خ د ګ له ليکو رسه يو ځای يش.« بې اړنګه، داسې دریځ کارمل ته د منلو وړ نه و ځکه چې د لس 

د    کاوه.. ده د يووايل په بهري کې د موقفونو پر مساواتو ټينګار  هکلن بېلتون پړه د ده پر غاړه اچول کېد
 کاوه. ګوند مرکزي کمېټې د کارمل له دريځ څخه مالتړ   کمونستشوروي اتحاد د 

افغان    ۱۹۷۷د    په ترڅ کې  ليدنې  له مسکو څخه د  له دې چې  وروسته  په مياشت کې  اپرېل  کال د 
  ی ړي ته اړتيا نه لري«، تره کمنځګهېوادونو تر منځ ملګرتيا،  ولسمرش د ا خ د ګ په اړوند وويل: »زموږ دوو

لندې راغی. په مرکزي کمېټه کې شوروي چارواکو غوښتنه وکړه چې دواړه لوري بايد ناندرۍ    فشارتر کلک  
  ې د مې له مياشت  کال  ۱۹۷۷ودروي. په    ېبس کړي، که نه مسکو به خپل ټول سيايس او مايل مالتړ پر 
ګوند په بهرنيو چارو کې د مرکزي    کمونستنه تر جون پورې د ا خ د ګ د مرشانو او د شوروي اتحاد د  

  لپاره په ځانګړې توګه د همدغه موخې    يکارکوونک   هکمېټې د کارکوونکو تر منځ غونډې تررسه شوې. دغ
ېټې رسه سال مشورې  مرکزي کم  لهافغانستان ته لړل. تره کی هم د »درملنې« په پلمه مسکو ته لړ چې  

په بازار کې چنې وهلو ته ورته وې، هېڅ پای نه    ډېرېوکړي. د تره کي او کارمل تر منځ خربو اترو، چې  
  ۱۹۷۷درلود؛ نو د نه پرمختګ له وجې د ګوند ديووايل يو کنفرانس ته لره هواره شوه. دغه کنفرانس د  

خ د ګ د مرکزي کمېټې پالن شوې غونډه جوړه    اکال د جولی پر درېیمه جوړ شو او دوه ورځې وروسته د  
نورمحمد تره کی د مرکزي کمېټې عمومي منيش او بربک کارمل، نوراحمد نور او شاه ويل  پکې  شوه چې 

شول.  وټاکل  توګه  په  منشيانو  د  کمېټې  مرکزي   د 
د خيرب د وژنې په لريون کې، تره کی او کارمل لس په لس د لريون په رس کې روان وو. خلکو ته داسې 

بالخر  پخواين جنګيايل  دوه  پخال شول، خو کارمل  برېښېدل چې دغه  پخالينه   پوهېدهه رسه  چې دغه 
رسرسي ده. هر څه د دوی مخته پراته وو: نوې ناندرۍ، دوه اړخيزې ردونې او بالخره حتی جګړه. کارمل 

 .«یېدل بدل  او يو يې هم نيش  : »تراوسه هم هر څه زموږ مخته پراته ديکاوهپه ترخه بڼه فکر 
وپوښتل: »ايا څارنوال مې د عامه غونډو    څخه  ارمل څو ځلې له ځان»نو دوی به مې پر څه تورن کړي؟« ک 

له قانون څخه په رسغړونې تورنولی يش؟ هو، يش، خو دا به بې بنسټه تور وي. اړينه نه ده چې موږ د  
اجازه وغواړو. د جنازې تررسه کول مناسک دي، نه عامه غونډې.    لپارهخپل ملګري د جنازې د مراسمو  

ه لوی سيايس لريون بدله شوه، خو ايا داسې قانون شته چې په جنازه کې د ګډونوالو  هو، جنازه پر يو 
هېچا ته بلنه نه وه ورکړل شوې. دوی په خپله   لپارهشمېر ته يې کچه ټاکلې وي؟ رسبېره پر دې، د ګډون 

 

. )ژباړن( په مارکسېستي تیورۍ او اصولو کې د بدلون راوستنه• 
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ا  خوښه راغيل وو چې يو نومور سياستوال ته چې هديف وژل شوی و خپل وروستی درناوی وکړي. هو، د
پرځنګ  حقيقت دی چې د جنازې په بهري کې پر حکومت تورونه ولګول شول او لوړې وشوې چې د خيرب  

ته به دوام ورکول کېږي؛ نو څه؟ د جنازې په بهري کې چا د ويناو منځپانګې ټاکلی شوی؟ نو هر    (ې)مبارز 
راز تور چې پر ما او يا د ګوند پر بل غړي لګول کېږي دومره کلک بنسټ به ونه لري. داسې تورونو ته په  

ګوند ته د پای  اسانۍ ځواب ورکول کېدای يش، خو داود دومره ساده نه دی. که دی وغواړي چې زموږ  
ډومارونکي ډېر  بايد  نو  کېږدي،  قان   ټکی  استدلل  کوونکي()په  د    ع  توګه،  په  بېلګې  د  ولري،  دليلونه 

 حکومت پر ضد د کودتا شواهد.« 
پوه شو چې  )احساس( دغه سوچ کارمل ډېر اندېښمن کړی و. دی بالخره د ګواښ او ډار په هغه ننګېرنې  

د ده په زړه کې ځای نیولی و. ده په اندېښنه په خپله کوچنۍ کوټه د خیرب د مرګ له خربېدو راهيسې يې  
کې ګامونه اخيستل: »هو، کېدای يش دا يوه درغلګره لوبه وي. خو د پړي رس له چا رسه دی؟ چا دا ټوله 

؟ ولې دغه هديف وژونکي  وواژهدسیسه جوړه کړه؟ داود؟ که زموږ ملګری د داود خلکو نه وي وژلی، نو چا  
ښه کړ؟ ولې یې زه يا تره کی په نښه نه کړو؟ خو ولې خیرب بايد قرباين يش؟ زما او يا د تره کي  خيرب په ن 

 وژنه هم همدومره اسانه وه لکه د خیرب چې وه.«
بجو له کابل سيند څخه يوازې   ۷:۵۵د مرکزي کمېټې د غړي، خیرب مړی د اپرېل په اوولسم د ماښام په  

و ته غځېدلی  مکروريان نځ کې وموندل شو چې د ښار له مرکز څخه زاړه  دوه سوه مرته لريې د هغه واټ په م
د پوليسانو پام شو چې په ګاډي کې پرهغه لره روان وو. دا ډېره شونې ده چې خيرب بل  ته  و. د ده مړي  

راديو په لنډه توګه د يو   ستانافغان سبا یېو. په   شوی او وروسته يې مړی دلته اچول  وي ځای وژل شوی
نومور مخالف سياستوال د هديف وژنې خرب خپور کړ. حکومت ژمنه وکړه چې د دغه جنايت بشپړه پلټنه  

 به وکړي، خو دا څرګنده وه چې قاتل به هېڅ کله ونه موندل يش.
  ې ښودونکېا د ګوند په بنسټ  هم  جست او د ا خ د ګ يو له بنسټ اېښودونکو څخه و که څه  اېډيالو خيرب يو   

د پوليسو يو افرس و او په رسمي توګه يې دا   یکنګره کې يې برخه نه وه اخيستې. په هغه وخت کې نوموړ 
دوه کاله وروسته کله چې تقاعد شو، خيرب د پرچم    حق نه درلود چې په سيايس فعاليتونو کې ښکېل يش. 

ۍ په ډېرو  دوښمن د بېلتون او    یحتډلې د مرکزي کمېټې غړی شو. نوموړي په ګوند کې لوړ موقف درلود.  
بدو کلونو کې، هېڅ خلقي دا جرئت نه درلود چې ده ته سپکې سپورې ووايي. دی د ګوند د يووايل لېوال 

 و چې خپل ژوند يې سپېڅلې داعيې ته ځانګړی کړی و.  اليب مالتړی او يو پاک زړه انق 
موخه دا وه چې پر دې وژنه    دوښمن کارمل په سوچ کې ډوب و: »نو ولې بايد خیرب وژل شوی وی؟ ايا د  

ما يا تره کی، د مرکزي کمېټې غړي او يا د ګوند ټول غړي وپاروي چې په ښکاره د رژیم پر ضد بغاوت  
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لوا د جوړولو او د وکړو؟ ايا د دوی موخه دا وه چې موږ وملسوي څو داسې کړنې تررسه کړو چې د لويې ب 
وي؟« برابرې  رسه  کچې  له  پارولو  د   بغاوت 

يې د   لپارهبلکې نورو افغانانو چې د افغانستان    ود ګ غړ   خد ا    نه يوازې.  ولړزاوهد خیرب وژنې ټول ګوند  
د داسې »تورو تيارو د  یې  چې له لوېديځ څخه يې الهام اخيستی و، دغه وژنې ته    کاوههغه سناریو مالتړ  

مخالفينو رسه د مدين خربو اترو په پيلولو کې یې د داود د رژيم    له د توطيې« په سرتګه کتل چې  ځواکونو  
 کوله.  (اشارهنغوته )ته  ۍنه تيار 

پخپله په افغان ټولنه کې هم په خوټېدو و ځکه چې داسې بې رشمه او کچه جنايت په نېغه   ځاځ )غوسه(
خرب    کېدود افغانستان د عزت او غريت لرغونی اصل، پښتونويل، ننګوله؛ نو ځکه کله چې د خيرب د وژل  

 د کابل ښار له ننګېرونو ډک وپارېد.  ،خپور شو
باندې د خیرب د جنازې بدلول به دوی ته دا فرصت ورکړي   د ګوند مرشان پوهېدل چې په يو لوی لريون 

د داود رژیم بلکې د کابل وګړو ته    نه يوازېاو ځواک وښيي. دوی غوښتل چې    یچې د خپل ګوند يووال
ګڼ شمېره بلکې په ټول افغانستان کې تر ټولو منظم ګوند دی. د جنازې   نه يوازېوښيي چې د ا خ د ګ 

شول. ځينو ته د جنازې د ګاډي او ګالنو او ځينو ته د شعارونو او د    وېشله و په شپه دندې او مسووليتون 
يو کې کوهدامن ته ولېږل شوې یخیرب د انځورونو د تيارولو دندې ورکړل شوې. يوه ډله نجونې په څو لر

و  ته  برخوالو  په بهري کې  پټيو څخه رسه غوړیديل غاټول راټول کړي چې د جنازې  له  يش.    وېشلچې 
د مرکزي کمېټې  چې  عکاسانو او فلم جوړونکو ته بلنه ورکړل شوه. له غښتلو ځوانانو څخه يو ډله جوړه شوه  

ه  لد غړو امنيت وسايت. د جنازې تګ لوری له ټولو جزياتو رسه غوره شو. جنازه له هغه ځای څخه پيل کېد 
 ې په لور روانېده. او د بالحصار په ملن کې د هدیر  موندل شوی و  پکې چې د خیرب مړی 

د جنازې په ورځ د ماتم په دغه لريون کې کابو پنځوس زرو خلکو ګډون وکړ. د ګوند ډېرو غړو د خپلو   
بلنه ورکړې وه. ډېرو زده  او ګاونډيانو ته د برخې اخيستنې  مرشانو په لرښوونه خپلو همکارانو، خپلوانو 

هم   اخيست  پکې  کوونکو  چ  ېبرخه  نجونو  او  هلکانو  څرګندوه،  وير  او  ځاځ  يې خپل  په ښکاره  د   هو اې 
  هد کابل واټون)احساساتو(  . په دغه ورځ د دوی ننګېرونو  هلريونوالو له نيمې څخه ډېره برخه جوړه کړې و 

له ډراماتيک برم او پرتم څخه ډک کړي وو. کابو د هر ګډونوال په لس کې د غاټول سور ګل و. بېشمېره  
ونو په رس رپېدل او د خیرب انځورونه او په اړه يې شعارونه هر ځای ليدل کېدل.  رسه توغونه او شعارونه د رس 

د خښولو او يادون له مراسمو وروسته، د ماتم لرونکو يوې اوږدې ليکې د درناوۍ په پار د دغه انقاليب پر  
او شنو پاڼو  تازه قرب خپل د غاټول ګلونه اچول. دومره وخت تېر نه وو چې د ده د قرب پر رس د رسو ګالنو  

 لویه دلۍ جوړه شوه. د افغانستان په تېر تاریخ کې د نوموړي جنازه تر ټولو لوی سيايس لريون وګرځېد.  
کړنه   داسې  هېڅ  وه چې حکومت  »عجيبه  کړ:  پيل  بیا سوچ  بربک  کوټه کې  په  زندان  کړ د  نه  ه چې  و 

 لپاره لريونوال وپاروي. دوی يې ګډوډۍ ته ټېل نه وهل که څه هم دا کار ورته ډېر اسانه و. د اور  بلولو  
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 لهچې    ور د ننه کړي ویلريون ته    یې  ډېر تېل شته وو. دا ډېره اسانه وه چې له لسو څخه لږ ملسوونکي
کی په   بیا ډزې پيل يش. بیا نو زه او ترهپوليسو رسه اخ و ډب رامنځته کړي او له کبله يې ورپسې بلوا او  

ډېره اسانۍ نيول کېدای او د بلوا په ملسون تورن کېدای شوی. عجيبه ده؛ نو ولې داسې ملسوونکي نه  
شته وو؟ کېدای يش داود دا لوبه هېڅ نه وي جوړه کړې. کېدای يش دا کار بل چا کړی وي، يو د ډېر  

يو داسې پټ ځواک چې موخې يې د ا خ د ګ ړنګېدل او    ،يځواک څېښنت، يو پټ تدريجي زيامننوونک
و خلکو ته مالومه ده چې داود يو خپلواک او پر ځان  ډېر ي. بې اړنګه،  و شوروي د اړيکو سړول    -د افغان

سړی دی، خو څوک پوهېږي چې د پردې تر شا څه تېرېږي؟ دلته څه خربه شته، بې اړنګه، يو څه   متکي
 سم نه دي.«

، يو ساعت پر بل پسې، سهار به ماښام شو، ماښام به سهار شو. کارمل وننګېرل چې د زندان  تېرېدهوخت 
له دېوالونو بهر ډېر مهم څه روان دي، داسې څه په پېښېدو دي چې دی ورباندې اغېز نه يش کولی. ده  

داره شوې.  خو وروسته اوږدې او دوام  ،ې. ډزې جال جال پيل شوېل غوراری او ورپسې ډزې واورېد   شوبلود  
د ښار معمول شور ناڅاپه بدل شو. د سوداګرو چيغې ودرېدې، د ټکسيانو هارنونه چوپ شول، او د پليو  
خلکو شورماشور په ټپه ودرېد. د کارمل يو شعر په ياد شو چی له چا يې اورېدلی او يا چېرته يې لوستی و: 

 «.يرغمل شو  بهاندو اوبو»څه چل دی؟ میراب د  
وځيانو د موزو ترپاری، د پوځي امر دروند غږ او د کليو رشنګاری د وره تر شا د زندان په  کارمل ناڅاپه د پ

دالن کې واورېد. د ماښام شاوخوا پنځه بجې وې چې د ده د کوټې ور پرانيستل شو او يو جګړن چې تور  
کوټې   خولۍ يې پر رس او يو کالشينکوف يې په لس د ده  (ټانکستشوبلوال )خرسک يې اغوستی و، د  

 ته ننوت او په خوښۍ يې ده ته ته وويل چې ملګری کارمل ازاد شوې.
کارمل له دغه افرس څخه وپوښتل: »څه خربه ده؟« افرس په توده بڼه ځواب ورکړ: »انقالب!« کارمل بیا   

پوښتنه کوي: »او تره کی؟ تره کی چېرته دی؟« افرس ورته وايي: »ستاسې په څېر، دی او ملګری امین هم  
شېبه مخکې ازاد شول.« د کارمل بله پوښتنه: »او داود څنګه؟« افرس بیا ځواب ورکوي: »نه پوهېږم. په لږ 

 ارګ کې تر اوسه هم جګړه روانه ده؛ نو 
 ځکه زه راغلم چې تاسې خوندي ځای ته ورسوم.«

د کورنيو چارو وزارت له ودانۍ څخه   ،افرسان او عسکر ترې چاپېر وو  له ولولو ډک()  نولولچې    ،کارمل 
ېرته د غرونو شاته تندریز توپان  ځو پټ و، چې. اسامن په تورو ورد تازه هوا خوندوره سا يې وکښلهاو  بهر ووت  

 روان و، خو د کابل په ملنو کې باران درېدلی و. د پرسيل وږم خپور و.
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ت، د زغروال ګاډي د ننوتنې له سوري څخه يو لس راښکاره او کارمل يې  و کارمل يو زغروال ګاډي ته وخ 
 اوبو يرغمل شو.«  بهاندو  د ننه کش کړ. ده بیا له ځان رسه په چوپتيا وويل: »مرياب د

 

 
 

ه. همدغه سهار  و نه کړ   (اشارهنغوته )د افغانستان ولسمرش ته د دغه ورځې سهار د بدمرغۍ د راتګ کومه  
. داود پالن درلود چې په دې غونډه کې د ملسوونکو او د دوی د سيايس لهد کابینې يوه غونډه جوړېد 

بايد وررسه ويش خربو اترو ته دوام ورکړي.   اړه خربې يوه ورځ مخکې پيل   په دېتنظيم په اړه چې څه 
نه ته  ټوليزې هوکړې  يوې  کابینه  لکه څنګه چې  ته  لېرسېد  وه  شوې وې، خو  ورځې  راتلونکې  غونډه   ،

؛ نو ځانګړو کړنو ته اړتيا  يښ شو ېوزيران په دې اند وو چې غري معمويل څه شی نه دي پ  ې. ځينهوځنډېد
نه شته. ځينو دا ويل چې د حکومت پر ضد د لريون ټولو ملسوونکو ته بايد سخته جزا ورکړل يش او په  

  رستاينپلې يش. د کورنيو چارو وزير، نو    martial lawهېواد کې بیړين حالت اعالن او پوځي واکمني  
. نوموړي وويل: »دوی ټول بايد اعدام يش، که نه  ټيټاوهته رس نه    يپه ځانګړې توګه په غونډه کې جوړجاړ 

و. د معمول په څېر،   )زړه نا زړه(  زموږ هېواد به له بې پايه ستونزو او جنجالونو رسه مخ يش.« داود زړغی
ي مخکې له دې چې وروستۍ پرېکړه وکړي. داود فکر وکړ: »ايا بايد دوی  ور ده غوښتل چې د ټولو اند وا 

کوي؟ که له دوی نه شهيدان جوړ کړل يش، څه به    فکر اعدام يش؟ نو بیا نړېواله ټولنه به زموږ په اړه څه 
 ټکانونه رامنځته کړي.« يپېښ يش؟ داسې څه به په ټولنه کې نو 

  ېراغلی وی. دا د دوی دود ګرځېدلی و چې د پنجشنب  کور ته ده  ماښام ته د داود لويه شوې کورنۍ بايد د   
 دود هېڅ کله مخه نه وه نیولې. غه دل. هېڅ يش د دېپه ماښام به ټول د داود کره راټول

ورکړل شو چې   لور  خو څنګه چې غونډه پيل شوه، ولسمرش ته خرب  په  دي. داود   ېروان  شوبلېد ښار 
او ترې ويې پوښتل چې څه خربه ده، خو ده ته    لهسمدلسه له دفاع وزير او لوی درستیز رسه اړيکه ونيو 

مرکزي قول اردو رسه اړيکې ونیوې،   لههوايي او دافع هوا او همدا راز  لهواضح ځواب ورنه کړل شو. بيايې 
ټيک د غرمې په وخت له ټانک څخه پر ماڼۍ دوی ته یې اړين امرونه ورکړل او بېرته غونډې ته راوګرځېد. 

ډز وشو. داود د غونډې ګډونوالو ته وويل چې که څوک غواړي، کولی يش لړ يش. ځينې په دې دلیل  
ورځنۍ چارې پر مخ بوځي. ځينې نور پاتې شول او په دې يې خوښه وکړه چې  وزارت  خپل  د  لړل چې  

، ښځه، ماشومان او ملسیان يې او د کورنيو چارو تل خونې ته چېرته چې ژمنی بڼ و لړ يش. ولسمرش
او    عبدالللهحارض شو(، د لومړي وزير مرستيال او د مالیې وزير    لپارهوزیر )چې پخپله د ولسمرش د ساتلو  

 پاتې نور ښکته تل خونې ته لړل.

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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او پر يو  مظبوطه وه، اوچت دېوالونه ترې چاپېر وو    هد ولسمرشۍ ماڼۍ نيول سخت وو. د ارګ دفاع ډېر 
 بشپړ دفاعي

چې د ارګ په    پوهېدهسیستم سمبال و، خو دلته يوه ستونزه وه چې داود يې ډېر اندېښمن کړی و. دی  
څو ساتونکو کې د ا خ د ګ بېشمېره مالتړي شته. په امنيتي تفصيالتو کې نوموړي ته په دې اړه    ۱۶۰۰

خرب ورکړل شوی و. په دې ورستيو کې داود د ګارد قومندان، ضيا مجيد په درنه بڼه په هند کې د    ېځل
فاداري نه پټوله. له  په توګه هند ته تبعيد کړ. نوموړي د ا خ د ګوند ته خپله و   ېافغان سفارت د پوځي اتش

  هګران   هډېر  هبده مرغه، داود ته دا فرصت برابر نه شو چې د ګوند نور خواخوږي لريې کړي او دا به اوس ورت
 ي. ځپرېو 

مخابراتو مرش، تورن ګل اغا چې لوېدلی غږ يې درلود او مخ يې له  د  کودتا پيل شوه، د ګارد  څنګه چې  
  ې ليې له بهر رسه نښلو   ۍالونو/بخاردانو ډک و، د تيلفون ټولې هغه ليکې زيامننې کړې چې ولسمرش خ
  هکولی خپل وفادار پوځي ځواکون شو دغه کړنه د دې لمل شوه چې داود ونه  ( وتاژبسوران کارۍ ). د هو 

اړي. کله چې داود غوښتل چې له ارګ څخه بهر ووځي څو په خپله د مقاومت قومانده پر  مرستې ته راوغو 
ولسمرش    نو  ؛ غاړه واخيل، يو بل افرس د ده پر ګاډي ډزې وکړې. په دې بريد کې د داود زوی سخت ټپي شو

 له ارګ څخه د وتلو اند پرېښود.
ولو ته په سخاوت انعامونه، د جرنالۍ شاوخوا دېرش افرسان د »پنځمې ستنې« غړي وو. وروسته کابو ټ 

 رتبې او بېالبېلې لوړې څوکۍ ورکړل شوې. 
د جمهوري رياست د ګارد مرش، صاحب جان د ډېرو هغو افرسانو ښه ملګری و چې د ا خ د ګ له    حتی

لرغوين اصل ته وفادار پاتې شو او خپله دنده    ۍاړيکې لرلې، خو په هغه ورځ د پښتونولیې  مرشانو رسه  
ول او وروسته يې تر پايه رسته ورسوله. دی د ولسمرش او حکومت په دفاع کې وجنګېد، خو په پای کې وني

 ووژل شو.
 چارو ، په پېچلو سيايس  هنداخلکو چې داود پېژ   ولیکنې او خربې شوې دي. هغ  ډېرېد داود په هکله   

العاده عزم، هوښياري او وړتيا بیان کړې. ډېرو دغسې خلکو د دغه رسدار سخت   کې يې د داود خارق 
 نه يوازېياده کړې ده. نوموړي  هم    نهالګريي، ټينګښت او حتی بې رحمي، او په پټه زيان رسونه او غچ پ

چې له واکمنې کورنۍ څخه دی بلکې په دې يې هم ډېر وياړ درلود چې په اصل کې    کاوهپه دې وياړ  
يث ار   ډېرېنيکونو    پښتون دی. ولسمرش بشپړ باور درلود چې افغانانو د ايرانيانو په پرتله د لرغونو اريايي

د نوموړي له همدې   ېهڅ هکېدای يش د داود هغ غوره ځانګړتياوې په میراث اخيستې دي. (جنيټيکي)
 

 اواسي،اري)اشرافي(یااریندهغهخلکونیکونهووچېپهایرانيژبویېخبرېکولې)پارسي،تاجکي،پښتو،کردي
داسېنورې(
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اند څخه رسچينه اخيستې وي چې د خپلې ولسمرشۍ په لومړيو کې د افغانستان نوم پر »اريانا« بدل  
ه يې په نو په اړه د داود د کار بڼه او چلند د پښتونولۍ پر اصولو ولړ وو. يو بېلګموضوعګاکړي. د مهمو  

ځانګړتيا وه چې د مرګوين خطر پر وړاندې په زړورتيا درېږي. کله    ۍنوموړي کې د خپلو نيکونو هغه نوميال
يه يې بايلوده، داود د يو داسې ريښتيني افغان په څېر عمل وکړ چې په داسې  عچې پوه شو چې خپله دا

انو د ده زړورتوب او سپېڅلې روحيې ته درناوی  دوښمنحالتو کې وررسه مخ کېږي. وروسته حتی د نوموړي  
 کاوه.

امن او ه: خپله مېرمن، ورور، ز ور وغوښتکله چې کالبندي پيل شوه، داود سمدلسه خپله کورنۍ ماڼۍ ته   
ملسيان. ده ته وړاندیز وشو چې ارګ ته څېرمه د فرانسې سفارت ته پناه يويس. فرانسويانو ته په دې اړه 

او دوی هوکړه کړې و  و  په کلهخرب ورکړل شوی  پاتې ک. ولسمرش دغه وړانديز  »نه، زه همدلته  ه رد کړ: 
 . هکېږم.« د کورنۍ ټولو غړو يې همداسې پرېکړه وکړ 

 

 
 

په ودانۍ کې راټول شول او همدا ځای  راديو  کله چې ازاد شول، د ا خ د ګ کابو ټول مرشان د افغانستان  
مه کابو تېره وه. د بېالبېلو دولتي او امنيتي ځايونو د نيولو  ۲۷ل  ې. د اپر اوهد کودتا اصيل مرکز وګرځیې  

چې د بغاوت کوونکو په کنرتول کې نه  ځای  ېنی پيغامونه په دوامداره توګه راتلل. د ماښام په ترڅ کې يواز 
خورا مست کړي وو. کابل چې په   )احساساتو(  و راغلی د ولس مرشۍ ماڼۍ وه. انقالبيان د بريا ننګېرونو 
يو بل ګام پاتې و او هغه دا چې پر ولسمرشۍ    ېافغانستان کې د واک کلۍ وه د دوی لسته ورغلی و. يواز 

 ي.کېږدی ړي او پاڅون ته د پای ټککماڼۍ یرغل و 
د افغانستان راديو د ودانۍ په دالن کې چې له افرسانو او عسکرو ډک و، کارمل د مرکزي کمېټې له يو  
بل غړي، پرچمي سليامن ليق رسه ټکر وکړ. ليق پښتون او يو نومور روڼ انده او شاعر و. لیق هم کارمل  

ملګري يې بندي شوي، لیق پخپله  چې  غوندې لږ مخکې له بنده ازاد کړل شوی و. کله چې خرب شو  
وکړ او بیا يې مخونه د کړکۍ لوري ته    روغبړ   اوږد  دوديزه. بربک او ليق  ی و حکومت ته ځان تسلیم کړ 

او ويې ويل: »ښه نو، انقالب دی« ليق ورته وويل:   هو اخوځ  تهبربک بهر ته کتل، رس يې ښکته پور   واړول.
الله   ي چې موږ په دې کې هېڅ کار نه درلود. پرته له دې چې د  پوهېږ »ډېر پوځي کودتا ته ورته دی. 

  مرکزي کمېټې خوښه واخيستل يش، دغه کودتا تررسه شوه. برمين خلک تاريخ ليکي، همداسې نه ده؟«
ته اجازه ورنه    بې باکانوتر ټولو مهم دا دي چې دغه سيايس اوس  کارمل په اندېښنه وويل: »همداسې ده.  

هېڅ   ږ تېروتنې وکړي. که چېرې لويه وينه تويونه رامنځته يش، تاريخ به مو )احمقې(  کړل يش چې ځبنې 
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نښه وي، نوره وينه به هم    ېکله ونه بښي.« ليق زياتوي: »وينې همدا اوس تويې شوې. زما دغه خربې د
ي. پوځيان پر خپلو اسونو سپاره شول، دوی چې څومره  کېږ يش. اوس زموږ له لسه دومره څه نه    هتوي 

 او  همدومره چټک به چارګام په ځغاسته کې وي، خپل کرچونه به خوځوي، د ګناه کارو او بېګنکولی يش 
له ګڼې ګوڼې  په يوه  رسونه به لغړي.« کارمل لیق ته وويل چې له زندان څخه د راتګ په وخت کې امني  

واچولې او بیا  (  زولنېۍ )د لس  ړ کتاڅخه ډکه څلورلره کې د زغروال ګاډي رسته وخوت، لسونو ته يې  
ی دی  رسېدللسونه خوځول او داسې چيغې يې وهلې: »اوس د دې وخت را  زولنېيو ته خپل  ییې لرو

ماتې کړو چې د کرکې وړ رژيم د افغانستان خلکو ته اچولې، ازادي دې تلپاتې وي!«    ۍړ کتاچې هغه  
« ليق وويل: »همداسې برېښي.« کارمل داسې وړاندوینه هم وکړه: »دی به د دغه »انقالب« اصيل اتل يش

بل رسه د څه په اړه خربې کوي؟ دوی او  يوله چې ډېری ملګري  ېاو بیا يې په ټيټ غږ زياته کړه: »پوهېږ 
وايي چې د خیرب په وژنه کې د داود خلکو هېڅ لس نه درلود او وايي چې دا کار د جنايتکارانو و.« ليق  

په پساري په شونډو کې ورو وويل: »دا وژنه د امني په امر تررسه شوې يوه له مانا ډکه دمه وکړه او بيا يې  
 داسېکارمل په ځواب کې ورته وويل: »که    ده. د معمول په څېر يوه داسې پارونه چې بېړۍ يې ولړزوله!«

لیدلوري رسه سم مخته ځي.« ورپسې ټيک داسې لکه د دوی د خربو چې پخلی    لهوي؛ نو هر څه د ده  
کېږي، دوی ته بلنه ورکړل شوه چې هغه کوټې ته لړ يش چېرته چې ډېر ژر د پوځي انقاليب شورا يوه  

  ته   (ټانکستانوشوبلوالو ). لکه يو وړ پوځي مرش، امني پيلوټانو، د ځانګړو ځواکونو افرسانو او  هغونډه پيلېد
امرونه ورکول. د ګوند عمومي منيش، تره کي خپل زده کړيال ته په ډېره ستاينيزه بڼه کتل. ده کارمل ته  

کارونه به پوځ او   ناويلپه غوږ کې ورو وويل: »زه او ته به د پاڅون سيايس مرشي پر غاړه واخلو او ټول  
 ملګري امني ته پرېږدو.« 

خوا په يوولسو بجو هغه وخت ودرېدې چې تر ودانۍ یې  د راديو افغانستان خپرونې له غرمې مخکې شاو 
 چاپېر شوبلې

. هغه افرسانو چې د راديو ودانۍ ونيوه، ټولو مامورينو او تکنېشنانو ته  وويل چې پر خپلو ځايونو کرار  ېشو 
يې منع کړې راديو خپرونې.  کښېني، خو خپرونې  له غرمې  بېرته  د    چې  پيل شوی  هغه وخت   وروسته 

اړه حتی يوه کليمه هم خپره نه شوه. يوازې نغمې،  ، خو د ورځې د پېښو په  توپان لږ په کرار شويزه  رتند
غږ ناڅاپه ودرېد،    ود ماښام په اوو بجو د پوځي پرېټون   ې.لخپرېد   ېپښتو سندر   پوځي پرېټونه او حاميس

کړې وه. امني   ته فضا ډکه پس پيس د مايکروفون څنګ ياو نه پېژندونکغږ د چا د خوځښت، د کاغذونو 
او پوځي شورا ته   بیا يې د خربو وار   عالند واک د لېږد ایې  لومړنی کس و چې خربې يې وکړې  وکړ. 

او پرمختګ   وطنجار او قادر ته ورکړ: »زه ډګروال قادر د انقاليب پوځي شورا مرش يم. د افغانستان ميل 
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وو د افغان پوځ د    لندې  ځپنورژيم تر ازار او    )بې رحمه(اکاړ  غوښتونکو ځواکونو چې د داود د خوسا او  
  نېږدې « د قادر د وينا پر بنسټ، داود او    پرځاوه.وطنپالو افرسانو او عسکرو په مرسته دغه د کرکې وړ رژيم و

متحدينو ته يې دا فرصت ورکړل شو چې تسلیم يش او بیا به په يوه ملکي محکمه کې محاکمه يش، خو  
مرش او لس لندو يې د انقاليب پوځي شورا د استازو پر وړاندې مقاومت ته مخ  د افغانستان پخواين ولس

کړ او د ډزو په تبادله کې مړه شول. قادر هغه وسلوالو ځواکونو او د واک هغه جوړښتونو ته وړانديز وکړ چې  
مرکز امر  ندانۍ د  ادل چې شتون يې نه درلود، چې د انقاليب قومېتر اوسه د يو داسې رژيم په مالتړ جنګ

مخه ونيول يش. نوموړي ادعا وکړه چې   نېدتوی ومني او خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي څو د نورې وينې  
واد کې د نظم ساتلو دنده پر غاړه اخيستې . ورپسې يې په ټول کابل کې د بنديز  ېافغان پوځ په ټول ه

 اعالن وکړ چې رس له اوسه يې اعتبار درلود. 
ې ولوستې چې د کابل ښاريان يې په پام کې  لرښوون يو لړ    خربیال د ډګروال له خربو وروسته، د راديو  

 ونييس څو له خطر
او روغ رمټ و او هېڅ   یخو حقيقت داسې و چې د افغانستان مرشوع ولسمرش ژوند،  څخه په امان کې وي 

 ه ګټه دروند کړي. کله يې په خپل هوډ کې نرمښت ونه ښود چې د جګړې انډول د ځان پ
له دې څخه د توطیه ګرو موخه دا وه چې د ولسمرش په مالتړو کې رسبدايل خوره کړي څو ژرترژره تسلیم  
يش. په دې وخت کې د »پنځمې ستنې« په مرسته داسې ګنګوسې خورې شوې چې که ارګ تسليم نه  

کې مرشان پوهېدل چې يوې  بم به پرې واچول يش. د بغاوت په مرکز    ګرامه  يش؛ نو يو پنځه سوه کيلو
  له شېبه د دوی په تاوان ده. که داود وتوانېږي چې    ېدونکېپرېکنده او چټکې بريا ته اړتيا لري او هره تېر 

نو    رسه  خپلو پوځي مالتړو ځواکونو  اباد پوځ ته خپل غږ ورسوي؛  يا د کندهار او جالل  او  اړيکه ونييس 
 به سمدلسه بدل او د دوی په تاوان يش. وضعیت

ته  بغاوت کوونکو    په منځ کې  پوځيانو    دجنګي جېټ الوتکو او چورلکو پر ارګ مبباري ډېره کړه. د داود  
چې د ګارد مورال ساعت په ساعت ټيټېږي او هره شېبه    ولېږهيو پيغام  خپلو مرشانو ته    افرسانو  وفادارو

څه وکړل يش؟ ايا  بايد رسه داود  لهشونې ښکاري چې دوی به د تسلیمۍ سپينه جنډه پورته کړي؛ نو بیا 
ه په څېر ووژل يش او يا بايد ژوندی ونيول يش چې په يوه  دوښمناو ولس    اکاړد يرغل په ترڅ که به د يو  

و خلقيانو غوښتل  ر انقاليب محکمه کې محاکمه يش؟ اندونو له يو بل څخه توپیر درلود. تره کي، امني او نو 
يووړل يش. کارمل او د ګوند ډېرو منځالرو غړو دا غوره ګڼله چې  چې داود له ټولې کورنۍ رسه له منځه  

ولسمرش ژوندی پاتې يش. دغه مخالفت همغه زاړه درزونه بیا راښکاره کړل. په دې اړه د دوی ناندرۍ  
ې شوې چې يو خلقي وويل چې بربک د داود اجنټ دی او بايد له داود رسه يو ځای ووژل ددومره شدی 

او مالتړي يې له    اودړه او ورپسې يې خپله وروستۍ پرېکړه څرګنده کړه: »که ديش. تره کي مداخله وک
مقاومت څخه لس واخيل او خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي، دوی به خوندي ځای ته ولېږدول يش او د 
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برابر چلند وررسه ويش، خو که دوی مقاومت ته دوام ورکړ، بیا نو زموږ  به افغان ټولنې له دود او قانون رسه  
  ې خو په همدې شېبو ک  دفاع وکړي.«څخه  له خپل ځان، ازادۍ او انقاليب امرونو  چې  ملګري حق لري  

امر ورکړ: »رسدار داود او کورنۍ يې بايد له    ډولچې دغه خربې اترې روانې وې، امني خپلو خلکو ته بل  
نيمې شپې ډزې بیا   خوره شوه، ډزو دوام درلود. وروسته لهتياره  کله چې پر ښار    حتی  منځه يووړل يش.«

 ښار رڼا کړ. يو يا دوه ساعته وروسته ډزې بېرته لږ شوې.  شوې، اورونو، ډزو او چاودنو ډېرې
 

 
 
وروسته له دې چې موذنانو له منارونو څخه خلک ملانځه    کال د اپرېل نوې اته ويشتمه ورځ راغله.  ۱۹۸۷د  

ور  او کله چې د ملر لومړنۍ وړانګې خورې شوې، ولسمرش خپل مالتړي او د ګارد افرسان    ور وغوښتلته  
نه لرم. تاسې  د  او د ګارد قوماندان ته يې وويل: »ما خپله پرېکړه کړې ده. زه    وغوښتل جوړجاړي نيت 

اعرتاض      .« ده په داسې بڼه خربې کولې چېئځوانان ياست او بايد د خپل ژوند د ژغورولو په هکله څه وکړ 
ورسوي: »وسلې مو  ځای نه  و. بیا يې صاحب جان ته وويل چې د ده امر بايد پاتې ساتونکو ته    پکېته  

 نې مخه ونيول يش.«د کېږدئ چې د بې ځايه وينې توي 
لږ شېبه وروسته چې صاحب جان بېرته لړ، د يو ټيټ افرس په مرشۍ يوه ډله عسکر هغه کوټې ته ننوتل  

خپلې مېرمنې، زامنو، ملسياتو او څو نورو کسانو رسه ناست و.دغه افرس پر ځان ډېر بې باوره   لهچې داود 
يې وکړه او ځان يې د »امام الدين«    يته ودرېد، ځان يې نېغ کړ، سالم مخې  . نوموړی د ولسمرش  ښکارېده
 . وپېژاندهپه نوم ور 

ې وه. نوموړي په چوپتيا دغه اېښناست و چې پر يوه لويه رسه قالينه    کې  داود په يوه څنګ لرونکې څوکۍ 
مهربانۍ يې د خپلو ملسيانو  په  ناسته وه او  کې    څوکۍافرس ته کتل. د ده مريمن هم په يوه څنګ لرونکې  

پالنه کوله چې پر قالينه ناست وو او انځوریزو کتابونه ته يې کتل. د وره څنګ او ژمني بڼ ته څېرمه د 
او د ماليې وزير،   )وارخطا( و. بې اړنګه، دی ټپرا  و ناست    کې  په څوکۍ  لللهعبدالومړي وزير مرستيال 

. د داود ښي لوري او د وره څنګ ته چېرته چې د کوټې او د ګالنو د يو پټي تر منځ د تېږو یو ښکارېده
لندې لس    کرتۍدېوال و، د کورنيو چارو وزير، قدير نورستاين و. ده په دوام داره توګه خپل څنګ ته د  

ښې وه په لس ريس  ېتومانچې لستي ته چې په پرانیستي کاش کې ا  Waltherچې د خپلې والرت    کاوه
 ځان ډاډه کړي.
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امام الدين خپلو خربو ته په اړنګ داسې دوام ورکوي: »ښاغلی ولسمرش، په هېواد کې سيايس واک د ا خ  
تسلیم شئ او سمدلسه موږ  د ګ ته لېږدول شوی. د پوځي انقاليب شورا د پرېکړې پر بنسټ، تاسې بايد 

چې پوه نه شو، بیا يې په غرور رس پورته کړ او په   هته ځان وسپارئ.« داود پوه نه شو او يا داسې يې وښود
: »زه د انقاليب پاڅون  لي وامام الدين و  وپوښتل: »چا رالېږلی يې؟« څخه ارامه خو ژور غږ يې له دغه افرس

امام الدين ته کتل. د امام الدين    نېغې چوپتيا خوره شوه. داود  د پوځي شورا امر تررسه کوم.« په کوټه ک
. د امام الدين دغه ورو خربې چې  و  درې عسکر ولړ او ولسمرش یې په نښه کړیوسلو رسه    و اتومات  لهشاته  

چې په سوچ کې    هګونګړو وې. داود داسې برېښېد  ډېرېده ته امر شوې د ده د مخکنيو خربو په پرتله ل  
راغيل وو، نه خپلې مېرمن، ملسيانو   لپارهډوب دی. ده بهر ته نه کتل، نه هغه کسانو ته چې د ده د نيولو 

، د داود مېرمن خپلو  لهه کتل، خپل روح ته يې کتل. چوپتيا اوږدېد او وزيرانو ته، خو ده خپل ځان ته د نن
ملسيانو ته وويل چې دې ته وريش، دوی ورغلل او د نوموړې پر زنګون يې تکيه وکړه او امام الدين ته په  

ناڅاپه او په ډېره    ه داسې څه نه وو لیديل چې پر بابا باندې يې يو افرس امر وکړي.لک  ځیر شول. دوی هېڅ
تومانچې ته لس کړ او پر امام الدين یې ډز وکړ. امام     Browningنګېۍ داود خپلې کوچنۍ برون چټک

په اوږه ولګېد. نوموړی له ډېر درد څخه تاو شو او په عني وخت کې د ده شاته ولړو عسکرو په خپلو    الدين
  له څخه په لږ وخت کې هر څه پای ته ورسېدل. ولسمرش    انیودېرشو س  له.  کړې  وسلو ډزې پيل  واتومات

  خپلوانو او متحدينو رسه په وينو کې پټ پر رسه قالينه پروت و. ولخپ
کله چی د دوی مړي له ژمني بڼ څخه لريې کړل شول، د تيلفون يو زنګ راغی. هلته يو چوپړيال غوږۍ  

زه ماللۍ  : »رکړهو   غوږۍته او ډاکرت ته يې واخيسته. کله يې چې په غوږۍ کې غږ واروېد، بښنه يې وغوښ
  مېرمن. کولی شم له خپل مېړه رسه خربې وکړم؟« عبدالللهيم، د 

 . بښنه غواړم، اغلې، دا ناشونې دهډاکرت: 
  وژل شوی؟ ټپي دی؟ څه خربه ده؟ چېرته دی؟ماللۍ: 
 .وژل شوی، اغلېډاکرت: 
 وکړم؟ رته دی؟کولی شم خربې وررسه ېولسمرش چ ماللۍ:
 .دوی ټول وژل شوي -دونه، ملسيانولسمرش، مېرمن، اول  -ټول ډاکرت:

 «.کله چې دغه مېرمن غوږۍ بېرته اېښودله، په پساري يې وويل: »خدای په امان

 

   وويشت. نوموړی د  اکاړله کودتا څخه وروسته ، امام الدين ډېر ژر په ډېر ناټ غورې کولې چې څرنګه ده پخپله »د کرکې وړ »
افغانستان په وسلوال پوځ کې جرنال شو، خو کله چې مجاهدين واک ته ورسېدل او سيايس وضعيت بدل شو، ده په غوڅه توګه له دې  

 په وژلو کې يې کومه ونډه درلوده. دی اوس په لوېديځه اروپا کې ژوند کوي او د ښوونکي دنده  څخه انکار وکړ چې د افغان ولسمرش
 لري.
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پوهېد مخکې  کلن    هماللۍ  ويشت  اته  چې  شوه  پوه  وخت  هغه  نوموړې  ويش.  به  پېښه  ناوړه  يوه  چې 
د داود ځای ناستی غوره شو.    لپارهد لومړي وزير مرستيال په توګه وګامرل شو او د ولسمرشۍ    عبداللله

وېره او وهم له ځان رسه وويل: »موږ څومره نېک    ه په دې وخت کې د دوی دويم زوی وزېږېد. ماللۍ په ډېر 
د ،  هلونډو کښېناستپر جاينامز په ګ  هاو ښايسته ښځ  هځوان   ه! دا بخت به داسې پاتې نه يش.« دغوبخته يو 

 له ته يې ډېر دوام ورنه کړ. کله چې اوچته شوه، پوهېد   او. دعخپل وژل شوي خاوند روح ته يې دعا وکړه
چې اوس بايد څه وکړي. نوموړې لومړی د خوب کوټې ته لړه او هغه جعبه يې پرانيستله چېرته چې يوه 
تومانچه وه. تومانچه يې واخيسته او د کوچنيانو د خوب کوټې ته لړه او لومړی د خپل مرش څلورکلن زوی  

ګې يې پرانيستې او مور  . سرت احساس کړ() ه  شوه. دی وېده و، خو د مور شتون يې وننګېر   نېږدېکټ ته ور 
ته موسکا شو. »ته ډېر ښايسته يې، بچيه!« دا د ماللۍ په فکر کې تېر شول او ورپسې يې دغه زوی په  
ټنډه کې وويشت. کوچنی ماشوم يې د ډز په غږ ويښ شو او ژړل يې. ماللۍ يې کټ ته ور منډه کړې او 

رانيستل شو. ماللۍ هغه عسکر وليد چې  دی يې هم وويشت. په دغه شېبه کې د ماشومانو د کوټې ور پ
د دوی کور پرېنښود.   هېڅ کلهد دوی د کور ساتنه کوله او د کودتا په بهري کې یې یې په کارته پروان کې 

 کېښوده  ټېک )شقیقه(تومانچه پر خپل يې ورپسې 
 او ماشه يې کش کړه.  

 

 
 

وژل کېدل. شاوخوا سل کسه چې له داود رسه يې د ولسمرش د ډلې غړي  ټوله دغه ورځ او راتلونکې ورځ  
د پوځ غړو او د ګارد پوځيانو ژوند له لسه ورکړ. انقالبيانو لکه   ۱۵۰۰تړاو درلود ووژل شول او په ټوله کې 

چې تر اوسه ولسمرش ته وفادار وو. دوی ته د خپل   کاوهلېوان د هغو خورو ورو افرسانو او عسکرو ښکار  
خلک ښه مالوم وو ځکه چې په کلونو يې له دوی رسه يو ځای زده کړې، پوځي روزنې او مترينونه    لپارهکار  ښ

کړي وو. د داود وفادار پوځيان تر خپلې وروستۍ مرمۍ وجنګېدل ځکه چې دوی پوهېدل چې رحم به  
 پرې ونه يش. 

د سهار په سپېدو کې د شوروي د   ،مخکې. جګړه ورو ورو د کابل له مرکز څخه شاوخوا سيمو ته ولېږدېده
  پکې سوادګرۍ استازي د دفرت ودانۍ او د شوروي سفارت ګراج ته څېرمه په يوه وړه سیمه کې چې ونې  

،  تيو ساعت دوام وکړ. کله چې ملر وخو   ېاکونو درنه جګړه پيل شوه. دغه جګړ و کتار درېدلی وې د پليو ځ
. په داسې حال کې چې سهار  لرو باپه پوځي بسونو کې  دلته عسکر وليدل شول چې مړي او وسلې يې  
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وخته جګړه ونښته، د شوروي د سوادګرۍ دفرت يو مامور، د نړيوالې دوميې جګړې يو پوځي، د زړه د درېدو 
له کبله مړ شو. هغه څه چې په کابل کې پېښېډل، ښاغيل ایوانوف ته يې د دوميې نړيوالې جګړې د هغو  

تازه کول چې نوموړي دېرش کاله مخکې د جبهې په لومړۍ کرښه کې  هيبتناکو پېښو مرګوين ياد ونه 
 د  کال ۱۹۷۸چې د   ایوانوف د شوروي لومړنی تبع و چې د دغه اړودوړ له کبله مړ شو کوم لیديل وو.

  شو. پېښافغانستان کې  پرسيل په يو سهار کې په
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۲

 موږ يې غاښونه مات کړل او ازاد شوو 
 

ورېځ نه لیدل کېده. د غرونو  هېڅ    هم چاپېر غرونو    څخه پر   له کابل م سهار روڼ او ملريز و.  ۲۸د اپرېل  
پايه شنه شاليد مخې ته اوچتې درېدلې وې. کله چې د سفارت ګاډي ته ختل،    ېواورين  څوکې د بې 

ونه   باران  به  نن  اړنګه،  »بې  وويل:  ته  مېرمنې  خپلې  به  اسرتستني  ورځو  په  جمعې  د  عمومي  ورېږي.« 
 ېنورې ښځې، تامار  ډېرې. لکه روان شولت له کبله دوی وختي کار ته یرخصتي وه، خو د ځانګړي وضع

. نوموړې د  و نه کړ درلود، خو دا ځل یې د خپل مېړه خربو ته پام  ناټ )شوق(څرنګوايل رسه  لههم د هوا 
خپل پنځه کلن زوی په هکله اندېښمنه وه. تېره شپه دوی خپل زوی په سفارت کې له خپلو ملګرو رسه 

و ډېر ترهولی وي؛ نو په لره کې يې په  پرېښی و. دې اندېښنه درلوده چې زوی به يې د پوځي يرغل ډز 
 چوپتيا دعاوې کولې چې هر څه سم وي. 

بريدملو    ويوه هیبتناکه صحنه وليده. دو په لره کې  ، دوی  وکله چې د دارلمان پر واټ په ګاډي کې روان و 
رس وه او نه    ر د دغه پوځي نه خولۍ پ  کاوه.او يو دويم بريدمن يو پوځي افرس د ټوپک په زور مخته کش  

 لرله،  ېیه  ثج غټه  چې  . يوه ښځه  ښکارېدهايي، کمر بند او کاش درلود. دی چوپ و او بې پروا  تيې نک
وه او د ژړا غوغاوې  روانه  په دوی پسې    ېيې اغوستی و   جامې  ۍخالص تور وېښته يې لرل او کورن   هاوږد

و،  ی. دويم بريدمن يې له لستوڼي ون ورساوهيې کولې. بیا يې ناڅاپه منډې وکړي او دغو افرسانو ته يې ځان  
، خوځاوهد دويم بريدمن مخ ته  یې  مخامخ يې د ده سرتګو ته کتل او په داسې حال کې چې خپل يو لس  

چې پوځي افرس   وبريدمالن  وکوله او هغه دو په ډېره چټکۍ يې خربې کولې. دويم بريدمن د ځواب هڅه  
د دوی له څنګه تېر نه شو او پر ځای یې خپل    ولېري ، ودرېدل او خپل قوماندان ته يې کتل.  کاوهکش  

څو د کوم خطر رسه مخ نه يش. په عني   ودراوهګاډی د سفارت د هستوګنې ودانيو له يوې دراوزې رسه  
وخت کې دغه دويم بريدمن ښځه لريې ټېل وهله او خپلې وسلې ته يې لس کړ. پوځي اسیر افرس د دويم 

  ره زنګونو کښېناست په داسې حال کې چې لسونه يې شاته پلښتي رسه پله  بريدمن په نيت پوه شو،  
شو او په رس يې وويشت. اسیر په لړزه شو او ښکته لښتي   نېږدېته ور   . دويم بريدمن اسريوورمېږ نيويل و 

ته پر مخ ولوېد. په لښتي کې د پروين باران اوبه تر اوسه وې. ښځې په بېخودۍ په ژړا چيغې وهلې، پر  
و له لښتي څخه يې بېرته واټ ته کش کړ. په عني وخت کې دويم بريدمن او دوه بريدمالن  مړي ورولوېده ا

 په چټکۍ د يوه فرعي واټ په لور تري تم شول. 
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ر ګورېلوويچ  و د اوسادچي دفرت ته ننوت، دی پوه شو چې مرش يې په بیړه کې دی. ولی  ولېريکله چې  
Vilior  

Gavrilovich     يوه دوسيه کې کاغذونه تخته کول. د ده ونګه سمه نه برېښېده.  په بې کچې ګرومجنه بڼه په
مخ يې پړسېدلی و او د تکو رسو سرتګو لندې یې کڅوړې جوړې شوې وې. يوه پياله چې لږ چای ترې 

پر رس پراته    ود هغه پيغامونې څو ټوټې او د کلچو یو رسخالصی کوتی  ر څښل شوی و پر مېز اېښی وه. د بو 
له مرکز څخه د    وو چې  بړستنې رسه  يوې ګونځې  او  بالښت  اوار  يو  له  وو. یو کت کېدونکی کټ  راغيل 

 چې اخځونه پرې اېښي وو.  ته ووا ته پر رپک څنګ  هغهد کتابونو 
شی چې »ما پرېږده    کېدای اوسادچي وپوښتل: »کوم بیړنی کار مارسه لرې؟« د دې پوښتنې تعبیر داسې 

 چې زه ډېر مهم 
تل خپل مرش له يو څو ټکو خرب کړي، خو دا يې غوره وګڼله چې په ارامۍ يې  کارونه لرم.« سرتستني غوښ 

 ورته وليکي؛
نو خپل مرش ته يې داسې ځواب ورکړ: »نه، بیړين څه نه لرم.« اوسادچي ورته وويل: »زه د سفیر کور ته د   

ځم. له سفارت څخه مه وځئ. پاتې ډلې ته ووايه چې چېرته ونه ښوري. کله چې بېرته   لپارهيوې غونډې  
ولرو.« غونډه  يوه  به  موږ   راغلم، 

او ارامه   )ډويل( ارلوف مروزوف ته لړ. نوموړی سم بڼيالی  د څارګر مېشت مرش مرستيال،  ولېريورپسې  
يو په لس جوړ شوی خودرنګ قلم يې په ګوتو کې نيولی و او يو    پینو زروسپه خپله څوکۍ کې ناست، د  

يې لوست. د معمول په څېر د سګرېټو پيپ يې په خوله کې نیولی و. د پيپ لوګي خوږ بوی    تېلګراف 
ورته    نغوتهته پورته وکتل مخکې له دې چې    ولېريینکو لندې په بې پروا بڼه  درلود. مرستيال له خپلو ع

  ولېري اصالح کړ، پاڼې يې  منت تېلګراف وکړي چې ولدیمیر ته مخامخ پر څوکۍ کښېني. کله یې چې د 
 نه وي.  پکې لويل چې کومه تېروتنه و ته ورکړې چې دی یې هم  

سرتستني ځانګړی ځای درلود. مخکې له دې چې څارګر افرس   ولېريڅانګه کې کې جي يب  د کابل په  
ننګراد په دولتي پوهنتون کې د ختیځ پوهنې له څانګې فارغ شو او د ستاژ دوره يې په  ېيش، نوموړي د ل

رسه اشنايي پيدا    اندو  ډېرو مهمو افغان روڼ   له چېرته چې د ژباړن په توګه يې  وه    ې کړ   افغانستان کې تېره
شوی وی، خو د  غړی  ګوند    کمونستکې کار پيل کړ، نوموړی بايد د  کې جي يب   کړه. کله يې چې په  

کمېټې د تېرې    ې د ده به د مرکزي کمېټې او يا سيمه ييز   -مودې لپاره د ده غوښتنه ونه منل شوه    ډېرې
وړ پوړو غړو« ورکړې وې سمې ټاپه  غونډې پرېکړې په ياد نه وې او يا به هغه سپارښتنې چې د »ګوند ل

نشوی کولی چې له هېواد   ،ګوند غړي نه وو کمونست چې د   و نکو شوې نه وې. د کې جي يب هغه کارکو 
 امپريالېزمڅلور کاله په مرکز کې تېر کړل چېرته چې نوموړي د    ولېري نو ځکه    ؛ څخه بهر دنده تر رسه کړي

دا وسله    –  نه درلود  پر ضد جګړه کې داسې تېره وسله کاروله چې د کې جي يب يو افرس ورته لس رسی 
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راټولول او ګنډل وه. د ده په سيف کې يوه مکروف تومانچه او    )اسنادو(  ولسوند. د ده دنده د  وه  رينهیوه  
کې  ې دوسيې وې چې  نپل  ېډېر و  لسوندخلکو په هکله د    او هغهپه افغانستان کې د ټولو فعالو اجنټانو  

 و رسبېره، له ده رسه د ټولو هغ  ولسوند  ووو. همدا راز د نور   د اجنټانو په توګه په پام کې نيويلجي يب   
دغه ځوان افرس   کاوه.و دوسيې وې چې په افغانستان کې يې کار  ماتکې جي يب افرسانو په هکله د مالو 

په اړه د    وفعاليتون   واو پر بنسټ يې په افغانستان کې د شوروي څارګر   یلوستی و   لسونديبايد دغه ټول  
رينې، لويې ستنې    لهسپارښتنې ورکړې، ده به  خپل مرش  چې  يې    به  مرکز سپارښتنې جوړې کړې وی. کله

و څخه دوسيې جوړې کړې. سرتستني د پخوانيو دوسيو  لسونداو سنۍ څخه په کار اخيستنې له لوستو  
اخيست. د شلمو او دېرشمو کلنو څارګرو افرسانو په اړه ارشيف شوو دوسيو چې په پنسل له لوستلو خوند 

 ورکوله.  ننګېرنهد درناوۍ  ههيبت او درب رسه ګډ لهاو د وريجو پر کاغذ ليکل شوې وې ده ته 
ولدميري  سړی و. نوم يې    (پوه او د نظر خاوند)  مرش يو سخت ګريه خو سرتګه ور  ولېريپه هغه وخت کې د   

دومي   Vladimir Alexondrovich Sobolevالکساندرويچ سبلوف په  نوموړی  د    هو.  جګړه کې  نړيواله 
وو. کله چې د کې جي يب د سيايس څار   یجنګي الوتکو پيلوټ و او د جګړې په بهري کې سخت ټپي شو 

اجنټان    ن کې دوه ګوينکړ. ده په ايرا  مشهور( )   څانګې غړی شو، دی يو شمېر شانداره لسته راوړنو نومور
نوموړی  انو، امريکا او برتانيه، کې وګامرل.  دوښمنخپلو سختو    پهبربنډ کړل او ډېر اړين نوي اجنټان يې  

الیکل شوو اصولو  ن رګرو فعاليتونو د  اچې دا کار د څ  لويو ځل په قاهره کې برتانوي څارګرو سخت وډبو 
 خالف و. 

ې خربې کولې، په فرانسوي ژبه يې د شعر لیکل خوښېدل، په روان   ژبه زي  ېولدميري الکساندرويچ په انګر 
  ژبه يې پاريس

سکې يې غونډولې. نوموړی يو د لوړې کچې    ټکټونه او لږموندېد متقاطع کليمو جدولونه حلول او پوستي   
و.   اندی   روڼ 

الکساندرويچ ډېر سخت ګري و  وکړه. ولدميري  ننګېرنه    يله لومړۍ ورځې خپل مرش ته د ډېر درناو   ولېري
خپله کاري وړتيا په دوامداره  په وسیله  زده کړو    دکړل شوو دندو  ر د و ې  او له خپل لس لندي يې غوښتل چ

غوښتل چی د دوسيو په اړه د ده پوښتنو ته سماليس او سم ځواب ورکړي.    ولېريتوګه ډېره کړي. ده له  
يا ځانګړ  او  يو ځانګړي کس  په توګه، د  بېلګې  په کوم  د  او د دوسيې  په کومه دوسيه  اړه  په  ې موضوع 

 پراته دي. مالوماتشاخص او کومه پاڼه کی 
کرار کرار د ټولو هغو دوسيو    ولېريد خپلې طبيعي وړتيا او د ولدیمیر الکساندرويچ د څارنې په وسيله،  

 افغان اړيکو کارپوه شو.ښې وې او د شوروي ېله ياده زده کړل چې د افغانستان په سيف کې ا لسوندي



 61 /  موږیېغاښونهماتکړلاوازادشوو

 

ټينګار    Ivan Ershovان اېرشاف  و اي   کله چې سرتستني افغانستان ته لړ، د هغه وخت مرش  کال  ۱۹۷۵په  
و دنده هم  راپورون بايد د مايل چارو سمبالونه او مرکز ته د مايل  ولېريرسبېره،  ېدند ېڅارګر د چې  کاوه

 وېشداسې وچې دندې لکه د شمېرو جمع، تفريق، رضب او    ولېريد کابل په څانګه کې تررسه کړي. د  
 بربنډې کړې.  هڅې ، خو بیا یې هم د محاسب په توګه د ډېرو څارګرو د غال کاوهته زړه نه ښه 

دغه مرستيال چې له ده   نوموړي. د  پېژاندهارلوف مروزوف  راهیسېد خپلې دندې له لومړي کال  ولېري 
کرارې خربې کولې او په خربو کې    ډېرېف لو او اعتبار يې پرې درلود. اور   خوښېده لس کاله مرش و  څخه

د غونډلې په منځ کې به يې دومره اوږده وقفه    حتی و تر منځ او  لنه و. د غونډ   )فشار(  يې کابو هېڅ خج 
بله  )  يویکې چې سړی به ورته تم و چې بل    کوله چې له ده رسه خربې اترې سختې وې او په داسې حال

.  هيې له خولې راووځي، د ده پيکه شنو سرتګو ته کتل د سړي د نارامۍ او زړه تنګۍ وجه ګرځېد  کلیمه(
وز مرده يا د مړي تيز ويل، خو الکساندر په ليکلو کې ډېر تکړه و. هغه څه ګد خربو دغې بڼې ته افغانانو د 

سړی و   سرتګه وريې چې لیکل ډېر منطقي او دقیق وو چې خامې او يا اصالح ته يې اړتيا نه لرله. دی يو 
پيسې يې له جرمني څخه د   ډېرېه او  لمشغولوې يې لرلې. له ځمکې پېژندنې رسه يې مينه لر   ېاو ډېر 

و او موزو په پېرودلو لګولې چې د افغانستان په غرونو کې وګرځي. نوموړي له کيميا رسه هم مينه ړ لک  مزل
رسه. په   ډيدرلود، په تېره بیا د ایټالوي برن ناټ څښاک جوړولو رسه يې   ه د الکويلګلرله او په ځانګړې تو 

له مسئلو رسه يې ډېر ناټ درلود.   )تشیال(  )کيهان( او فضا  کبانو او د ټوپنۍ  ورسه سمندر کې د لږموند
 له نورو دندو رسبېره، د نوموړي اصيل دنده د مالومايت او څېړنيزو کړو وړو څارنه وه. 

د پرونۍ   کېدهچې مرکز ته لېږل  تېلګراف ورکړ. دغه   مروزوف چې په ډېر پام ولوست  تېلګراف هغه  ولېري 
  پکې   مالوماتد مرګ ژوبلې په اړه هم    ګاردنښتې د دواړو اړخونو د قربانیانو په هکله و. د ولسمرشۍ د  

يوه پر درېيمه برخه پوځيان مړه او يا ټپيان شوي وو. د افغان پوځ په بېالبېلو    ګاردوو. په نښته کې د دغه  
د پوځي  نه يوازېا په ورځ افرسان او عسکر  . د کودتي ووپوځي واحدونو کې هم يو شمېر پوځیان وژل شو 

 .ي ووکودتا بلکې د خپلمنځي شخړو له کبله هم مړه شو 
داسې مالومات ترلسه کړل چې د کودتا په شپه د افغان حکومت او پوځ له يو شمېر لوړپوړو خلکو    ولېري

په لوستلو    تېلګراف بندي شوي وو. نوموړی د يو    سونو کېکپپه  او په کابل ژوبڼ کې    ېجامې ايستل شوې و 
  پوځي په ډېر خپګان خرب شو چې د ده يو اشنا، د پاچا اوښی او په مسکو کې د افغان سفارت پخوانی  

ي زوی چې په پوځي روغتون کې  کتېره شپه وژل شوی. د سليامن رو   کیبريد جرنال سليامن رو   ېاتش
کړې وې هم وژل شوی و. يو لوی شمېر  کړې  ۍ کې يې زده  اکاډمګراد په پوځي طبي  لېننجراح و او د  

وروستۍ برخه داسې وه: »موږ    تېلګراف د    ن هم د کودتا په ترڅ کې لدرکه شوي وو.ابیروکراتپوځيان او  
تيا رد کړو( ډېری افغانان او د لوېديځ  لو چې )هرڅومره په کلکه موږ د کابل په پېښو کې خپله ښکېږ پوهې

 اوپروپاګند به د نړۍ په دې برخه کې دغه پېښي د شوروي د ځمکني سياست له لېوالتيډله ييزو رسنيو  
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ضد سياست رسه وتړي. موږ په دې کې هم اړنګ نه لرو چې د نوې واکمنۍ د تېروتنو پړه    امپريالېزماو د  
لګري  به پر موږ واچول يش؛ نو ځکه دا سپارښتنه کوو چې له خپل نفوذ څخه کار واخلو چې زموږ افغان م

له کدرونو څخه د  او د دغه رژيم  له ځپلو لس واخيل  ته رسېديل د داود رژیم د مالتړو  نوي واک  چې 
لرو چې تره کی او متحدين به يې   )شک( اصالحاتو په پيل کولو کې کار واخيل. موږ په دې کې هم اړنګ 

ه خربې اترې  نېغ دوی رسه په    لهد سفارت مامورينو ته غوږ ونييس تر هغه چې د شوروي لوړپوړي چارواکي  
ته  ي؛ نو ځکه وړانديز کوو چې سبا ته د اپرېل په نهه ويشتمه او يا په راتلونکو څو ورځو کې سفارت  و نه کړ 

دغه  څېرمه د تاس خربې ايجنسۍ په دفرت کې د شوروي سفري له تره کي رسه په پټه يوه غونډه وکړي.  
  ېچې په داسې خربو کې ښکېل يش او دا به هم شون  به د شوروي سفري هغه اړين صالحيت ولري  مهال

 يش چې د نوي رژیم د رسميت پېژندنې د بهري په اړه خربې اترې ويش.«  
د هغه اسیر افرس د وژنې په هکله بشپړه کيسه وکړه چې ده او مېرمنې    ولېريله لوستلو وروسته،    تېلګرافد  

د کيسې    ولېريد     Volodya Khotyaevېیفيې د سفارت په لره کې يو ساعت مخکې ولید. ولوديه خت
ته ورزيات يش او يا    تېلګراف شو او غوښتنه يې وکړه چې دغه مالومات هم    (په غوسه  ځاځمن )   په اورېدو

کې مرکز ته ولېږل يش. ولوديه باور درلود چې د سيايس ارزونو او احصايي په پرتله   تېلګراف په يو نوي  
 د شوروي پر بوډا مرشانو ډېر اغېز کولی يش. هن و دغسې ځانګړې کيسې، د پېښو بیان او انځور 

نه  په خربو  »په مسکو کې مرشان زموږ  او ويې ويل:  الکساندر وېکتوروویچ څو ځلې خپل پيپ کش کړ 
موږ بايد د هغو خلکو په هکله په وار وار فکر وکړو چې خپلې ارزونې ورلېږو. راځئ چې د دوی پر  پوهېږي.  

او له کش وروسته يې ولوديه ته وويل: »که    فشارروحيه نور   ډېر نه کړو.« ده خپل پيپ بیا خولې ته کړ 
.« کله  ېيادښت کتاب وليکژوندی پاتې شوې، دغه کيسې تر هغه وخته وساته تر څو چې ته په خپله يو  

يې چې دغه خربې خالصې کړې، ده وخندل او بیا سمدستي د ويليور ګوريلوويچ د تيلفون زنګ راغی.  
اوسادچي رسه يوې غونډې ته لړل. کله چې د خپل مرش   لهپه چټکی    ولېري، ولوديه او  مروزوف اورلوف  

او   وخوځاوهورکړ. نوموړي د منظورۍ رس    څارګر مرش ته  تېلګراف  لپارهدفرت ته ننوتل، ختييف د لسليک  
 لسليک يې کړ چې مرکز ته ولېږل يش.

خوبۍ له وجې د ګنګسوايل څه نښې  ېتر شا خپلو کارکوونکو ته وکتل. په دوی کې يې د ب   مېز اوسادچي د  
 وو. نښانې ونه لیدلې که څه هم تېر څلورويشت ساعتونه د دوی په ټول ژوند کې ترټولو ستومانه کوونکي  

څارګر مېشت مرش په يو واکمن غږ خربې پيل کړې او ويې ويل: »موږ پرون په ښار کې د پېښو له کبله  
غونډه جوړه نه شوی کړی. هر چا په خپلواکه بڼه خپلې دندې تررسه کولې، خو اوس بايد پالن جوړ کړو. 

ايليچ برېژنېف يو تيلفون    ونېدلیله يوې غونډې راغلم. کله چې هلته وم، ده ته د  همدا اوس  سفیر رسه    لهزه  
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د  لويه اندېښنه په افغانستان کې د نوي رژیم  بېرو  . اوس د سيايس  مراغی؛ نو ځکه زه هلته ډېر وځنډېد
رسمیت پېژندلو په اړه ده. الکساندر ميخيالويچ ته زما سپارښتنه دا وه چې مسکو ته ووايي چې د نوي رژیم  

نور هېوادونه دا کار وکړي. د بېلګې په توګه،  لومړی  ېږدئ چې  ي. پر و نه کړ په رسمیت پېژندلو کې بيړه  
بلغاريا، ويتنام او د جرمني دموکراتيک جمهوريت. که هند دا کار وکړي، دا به ل ډېر ښه ويش. اوسادچي  

ند دی، دا سمې سپارښتنې وې؟« چا کوم اعرتاض  اخپلو کارکونکو ته ځري شو او ويې ويل: »ستاسې څه  
  اجنټانو رسه دومره غونډې نه شته. هغه چا چې له دوی رسه کتنې پالن کړې   لهعه ده.  . »نن جمو نه کړ 

خو ډېر پام کوئ. موږ به د هرې کتنې په هکله په جال توګه خربې وکړو. هغه   ،تررسه کړي  ې، هغه ددي
څوک چې غونډې نه لري، ښار ته دې لړ يش چې د پرون او بل پرون د پېښو په هکله د افغان وګړو او 
بهرنيانو د غربګون په اړه مالومات راغونډ کړي. پوه شوئ؟ ټول راټول شوي مالومات بايد ختييف ته راوړل 

. که چېرته ډېره بیړنۍ خربه نه وي، ما ته زنګ مه وهئ. تاسې بايد د راتلونکو پېښو د شونتيا ارزونه  يش
، زه له تاسې يوه غوښتنه لرم. هاو ويې ويل: »بختورين  واړاوههم وکړئ.« څارګر مرش د امنيت افرس ته مخ  

ن کړي دي. همدارنګه په کابل او ژرترژره د هغه شوروي وګړو بشپړ راپور برابر کړه چې پرونۍ پېښو زيامن 
په هکله هم بشپړ مالومات راټول کړه.« بیا يې په ارامه    وضعیت يو د  استوګنځنورو ښارونو کې د شورويانو د  

 او کابو مهربانه غږ ختييف ته وويل: »ولوديه، ځه لړ شه، لږ خوب وکړه. ډېر ستړی ښکارې.«
بڼه يې داسې فکر وکړ: »لکه چې ته ستومانه نه  ختيف سرتګې په مرش کې خښې کړې وې او په تروه   

 ښکارې.« 
 

 
 

افرسانو ختييف ته د »مېخ« لقب ورکړی و. ده پر دغه نوم اعرتاض نه درلود. کې جي يب   په کابل کې د  
ه کرش افرسان وو چې د خپل ژوند په څلورمه لسيزه  خو له ده څ  یاېښهغه څارګر چې دغه نوم يې پرې  

. د نوموړي نېغې بڼې د ده لوړه ونه ډېره جوته ښکاروله. ښکارېدهکې وو. دوی ته به نوموړی سپني ږيری  
  ګومانوېښتانو ته په کتو، خلکو د انګرېز )چنګ چنګ(  او ګاړګوټي ېز و ې، طوطي ته ورته پثج نرۍ د ده
، خو د ده ونګې د دغه لقب موندلو ته الهام نه و ورکړی. ختييف د جوړجاړي سړی نه و، کله کله  کاوهپرې  

حتی هغه    لو و. ده به هېڅ کله خپل اند نه بدلو   )سپین ګویه(  به په خپلو ارزونو کې له کچې وتلی بډول
ان له لسه  وخت هم چې په اړه يې اړنګمن و. کله کله به داسې برېښېدل چې ختييف خپل هغه همکار 

ځورول چې د ده وررسه جوړه نه وه. د يوه شنونکي په توګه، د ده موخه دا وه چې په مسکو کې يې مرشان  
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پوه يش بلکې دوی ټيک هغه څه ق(م)ع  ايلژورو په کابل کې د حالتو په اړه د ده د شننې په    نه يوازې
 کاوه.وکړي چې ده يې وړانديز 

وه.    او ګرد څخه ډکه  له لوګي  ادارې عمومي کوټه  تياره خوره شوه، د څارګرې  پر ښار  ماښام کله چې 
يې څکولو او په يوه لويه پياله کې يې تور   سګرېټمخې ته ناست و،   typewriterختييف د خپل ليکمن 
جوړه کړې وه. دی د پرونۍ کودتا په    )دایره(  ویاړهننه د چای پاتې شونو يوه توره  چای څښلو. د پيالې د  

هکله د راپورونو او شننو د يوې لويې دلۍ چې همکارانو يې ورسپاريل وو په سپڼلو بوخت و. ډېری راپورونو  
چې د »خلکو« دغه   کاوهبه سوچ  ه  د نوي رژیم واک ته د رسېدنې په اړه د »افغانانو« خوښي څرګندوله. د

 څه مانا لري، د شورويانو ګروهنه؟ د افغانانو ګروهنه؟ )متایل( ناڅاپي ګروهنه 
اريايان...  کافرستان  د  ازبک،  هزاره،  پاړسيوان،  تاجک،  پښتانه،  دی؟  څنګه  جوړښت  ولس  افغان  د 

ج  نا  جوړ  زاړه،  ځوانان،  ماشومان،  ښځې،  نارينه،  اسامعيلیه...  شيعه،  سني،  بزګران،  مسلامنان..  وړه، 
 ان، بیروکراتفيوډالن، ښوونکي،  

»بالخره موږ له بې پايه فيوډايل تيارو څخه ځان ازاد کړ، موږ د    سوټامران، شوکامران، ماليان، عسکر...
له ګونځ »افغانانو« خوښي  د  اړه  په  انقالب  پروين  د  تويې کړل.«  غاښونه  اکاړ  وړ  و څخه  راپورون   ېکرکې 

. دا انګېرنه به منطقي وه که چېرې داسې غربګون خلقيانو او د دوی خواخوږو ښودلی وی، څرګندېدلهرا
څرګندوي. »يا خدايه« ختييف   ولېخلقيان بلکې عادي وګړي د خوښۍ ول  نه يوازې خو ختييف ډاډه و چې  

يوازې دوه ورځې مخکې ما مسکو ته خرب ورکړ چې د   په سوچ کې شو: »دا څومره خواګرځن دی چې 
په هکله افغانانو څومره خوښي څرګنده کړه. دوی د هرکيل لوی    یون  نستان بېالبېلو سیمو ته د داود دافغا

لریونونه تررسه کړل، په لسګونو زرو خلکو شعارونه ورکول چې د قانون ساتونکی د ژوندی وي او تر ټولو  
و يې د زړه له کومې خوښ  حريانوونکې خربه دا ده چې پر دوی خپل ولسمرش په ریښتیا ګران و او په ليد

 اوس همغه ګڼه ګوڼه په همغه خوښۍ د خپل ولسمرش د مړينې خربو ته غوږ نييس.  ، خووو
. نوموړي  ولېږهمرکز ته    تېلګراف د داود د رژيم د پرځولو په اړه د خلکو د مثبت غربګون په هکله ختييف يو   

څارګرو راپورونه په يوه پالستيکي کڅوړه کې    د کودتا په هکله د افغان ټولنې د مثبت غربګون په اړه د ټولو
واچول چې په کور کې يې وسوځوي. ده هغه څرګندوين محرمې ونه ګڼلې چې نوموړي له غري رسمي  

 لپارهله منځه وړل کېدای شوی. د همدغه موخې    ېرسچينو ترلسه کړې وې؛ نو دوی په عادي خځلځي ک
 د سفارت په دويم پوړ کې زينو ته څېرمه يوه بخارۍ اېښودل شوې وه.
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  تېلګرافو لوستل خالص کړل، ختييف د هغه يادښتونو دلۍ ته وکتل چې ده په خپل  راپورون کله يې چې د   
داسې  يوه    يې  ولیکوالن  ویادښتون  و د دغ  خپلهپ وروسته    کې ونه ليکل. دوی يې څنګ ته کېښودل ځکه چې

 جوړوي.«  ټېسکرو څخه  ایروله چې د څارګرو په ژبه: » نه کولهځانګړې شن
کې يو  واټ  : »ما له يو رسمي اړيکوال، صويف شېخ مبلغ رسه وکتل. دی په ميوند    وو  يو څارګر ليکيل 

لري. زده کونکي يې هم حارض وو. ما د پرونۍ کودتا په هکله خربې وررسه وکړې. ده وويل: »زه   پلورنځی
  - ليکوالن، ښوونکي  -کودتا وکړه، خو روڼ اندي    لپارهپوهېږم چې تره کي او متحدينو يې د عدالت د اعادې  

ه بده مرغه ته هم ښايي  د »عدالت« د مانا پر غوچوايل نه پوهېږي. دوی د لوېديځوالو په څېر فکر کوي، ل
  )حامقت(  وخته له لسه ورکړې. هلته ځبنتوب   دهمداسې فکر کوې. په لوېدیځ کې عدالت خپله مانا ل

واکمن دی. دوی يو سړی د غال له کبله نه محاکمه کوي، بلکې د غال د کچې لپاره يې محاکمه کوي. له  
او ریښتینی عدالت    له  هماو ته    نشته  التعدپه لوېديځ کې  دې څخه بله ډېره ځبنه کړنه شته؟ نو ځکه  

. هغه خلک چې پرون واک ته ورسېدل عدالت نه يش پلی کولی.  يېبې برخې  څخه  ريښتينی قضاوت  
ډېر لريې شوي دي؛ نو ځکه افغانان به دوی د ريښتينو مرشانو په    ه نه دي. دوی له خدای  ان دوی مسلامن 

ونځونو کې بدرنګه او مسخره ښکاره يش. منماتونو ته لړ يش، دوی به په خپلو و توګه ونه پېژين. دوی به ج
 ګناه ده.  منافقتدي او په اسالم کې  منافقدوی 

د دوی په پرتله ته   يم. زه خدای نه پېژنم.«    کمونستچې په نېغه وايې: »زه يو  یې  ته، يو روسی، يو شوروي  
موږ مسلامنانو ته ډېر ښه یې. ته خپله اصيل څېره نه پټوې. زموږ به ستا څېره نه خوښېږي، خدای راز راز  
څېرې پيدا کړې دي؛ نو تر هغه وخته چې ته زموږ په چارو کې ګوتې ونه وهې، زموږ پت، دين او مال ونه  

لرو چې ته څوک يې. له خدای نه شکر کوم چې د هېوادونو تر منځ پولې شته. ننګوې، موږ د دې پروا نه  
ځمکو او سيندونو جوړې کړې دي بلکې د ژوند په اړه د خلکو د عقيدو تر منځ هم پولې    نه يوازېپولې  

شته. ستا خپل کار دی چې خپل ژوند څرنګه کوې. موږ غواړو په هغه بڼه ژوند وکړو چې موږ یې غواړو او 
زه دا خلقيان چې د مسلامنۍ دعوا کوي پېژنم.   ک بايد له دې پولې تېر نه يش، نه تاسې، نه موږ.هېڅو 

پر موږ وتپي. دوی به زموږ د خلکو    ېهڅه وکړي چې ستاسې لوېديځوالو عقېد  بې شکه()  دوی به بې اړنګه
د ضمري بدلولو هڅه وکړي. دوی روڼ اندي دي او هڅه به وکړي چې د مذهبي خلکو واک محدود کړي.  

داود په سلګونو    دا کار به دوی تباه کړي ځکه چې دوی له خپلو خلکو رسه په شخړه کې ښکېل کېږي.
چې داود    پوهېدهه. هر وګړی  و نه کړ   ننګېرنه  ي ښه مسلامنان ووژل، خو په دې کار هېڅ افغان د سپکاو 

»زموږ خپل سړی« دی. ده د تره کي په څېر د بېوزلو خلکو په هکله کتابونه نه ليکل. ده په لیسو کې درس  
خو دی يو افغان و. ده يو څو مسلامنان د نورو مسلامنانو    -يو فيوډال او يو اکاړ  -دی يو رسدار و  کاوه.نه ور 

ولس رسه و او هېچا په دې اړه اړنګ نه    لهووژل. دی ګناهکار و، خو مسلامن هم و. دی    لپارهد ښېګڼې  
درلود. د ده چلند په هغه بڼه و چې زموږ په هېواد کې، زموږ په تاريخ کې دود لري. يو حاکم چې څومره  
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. دوی  خلک وژين، هغومره درناوی ورته کېږي. ستاسې انقالبونه »زموږ« نه دي. دوی ولس ته پردي دي
 ستاسې لوېديځوالو دي.««

داسې اسالمي سوچونه به څه رامنځته کړي؟ حتی په دې    -  ختييف وخندل: »دا د بنسټپالو د فکر بڼه ده 
، د امريکا په  Marek Warren»ما له مرېک وارن    :ده يو بل راپور راوخيست  هکله سوچ وېروونکی دی.«

کې وليدل. موږ سالد او پيتزا     Tretonپه ترټان   «Green Bazzarار »باز   سبوسفارت کې قونسول، رسه د  
پيسې    ۍ، د غرمنورسه وخوړل. ما ځان رسه وتکا راوړی و (  Sardine)یو ډول کوچنی کب  خنيټۍټالوي  ېد ا

مرېک نېشه شو. امريکايان د کار خلک نه دي او نه پوهېږي چې څرنګه رشاب وڅښي. د   .پرې کړې  ام
کولې. ده هڅه کوله چې په رويس ژبه خربې وکړي، ما    رشمه نغوتې نېشې په محال يې ځبنې پېښې او بې

ځان رسه يې وويل: »ښه؛ نو تا عجيبه    له  ختييف په کړساري وخندل او  «کاوه. هم په همغه بڼه ځواب ور 
امريکايي رسه د ليدنې په هکله   لهشه، د راپور ليکنې څه يوه خندوونکې بڼه!« مېخ    ېليدنه درلوده. دارو د

دغه په زړه پورې رسيزې پسې به    ه چې پ  پوهېدهد خپل همکار د راپور خندوونکې رسيزه خوښه شوه. دی  
چې د دغه راپور ليکوال ملګری يې په رويس ګرامر کې    پوهېدهيوه جدي شننه وي. نوموړی په دې هم  

وتلی و، خو کله کله چې ځان ژرترژره د راپور ليکنې له اصولو خالص کړي، راپور به يې ګډوډ او بېخونده  
»زموږ د خربو په ترڅ کې، په افغانستان کې د امريکا قونسل، مرېک وويل  ده یې بیا لوستل پیل کړل:    و.

يو بندښت رسه لس او ګریوان شو. د وارن د   لهي کودتا« له کبله شوروي اتحاد  کمونستچې د »پرونۍ  
خربو پر بنسټ، شورويان اوس د خپلې افغان پاليسۍ په تړاو دوې خوښې لري چې دواړه يې د بايلې په  

دا وي چې شوروي اتحاد د ا خ د ګ د خيايل پروګرامونو په پيل کولو کې  یې  خوښه به    ۍ مانا دي. لومړ 
کوي. دغسې برخه اخيستنه به   نغوته ي ټولنې جوړولو ته  وسیالېستسبرخه واخيل. دغه پروګرامونه د يوې 

  - مادي رسچينې لګول اړين کړي. برشي رسچينو ته به هم اړتيا ولري  ډېرېد شوروي اتحاد د بې کچې  
او د ښه دسپلني کارپوهان چې د افغانستان له ځانګړتي رسه اشنا وي، خو د وارن د خربو پر   اوډېر وړ 

اوس د مادي او برشي رسچينو له کمښت رسه مخ دی. شوروي به د خپلو پانګونو  بنسټ، شوروي اتحاد  
هر  ته  په بدل کې دومره څه ترلسه نه کړي چې په افغانستان کې يې کوي؛ نو موږ شورويان به افغانستان  

شوروي اړ دی چې په ډېرو برخو کې، په    ؛ نو څه ورکوو پرته له دې چې په بدل کې يې څه ترلسه کړو
ړې توګه په دفاعي پروګرامونو کې خپل لګښتونه لږ کړي څو وکولی يش له خپل سوېيل ګاونډي رسه  ځانګ

د   امریکا متحده    سوسیالېزممادي مرسته وکړي چې  د  به څه وي؟  پايله  د دې  نو  وغوړېږي؛  يې  ګلونه 
 ته به ګټه ورسېږي.«  ونوايالت



 67 /  موږیېغاښونهماتکړلاوازادشوو

 

موږ، شورويان به په افغانستان کې پوره پانګه    :»د وارن د خربو پر بنسټ، د شوروي دوميه خوښه داسې ده
و. په يوه يا دوو مياشتو کې به زموږ افغان ملګري په دې سوچ کې يش چې افغان وګړو ته و نه کړ اچونه  

څه وړاندې کړي. افغانان له دوی څخه د پرمختګ مته لري. وګړي به له دوی وپوښتي: »تاسې ولې بشپړ  
، ولې مو خونړۍ کودتا وکړه او ولسمرش مو  رهد ته د هېڅ چوپړ توان نه ل واک ته لېوال وی؟ که تاسې هېوا

ستاسې اصالحات او بدلونونه چېرته دي؟ د هيلو او متو د ناکامۍ د وجې د موندلو    لپاره؟ د سمون  وواژه
بربنډ يش. بیا به دوی    قان()احم  پيل يش او په دې بڼه به د ګرم د لټون په بهري کې ځب   هڅېبه    لپاره

بل رسه به جګړه پيل کړي چې پايله به يې د دوی  او بل به ګرموي او له يو   او  بل ته ګويت نييس او يو او  یو  
ا خ د ګ رسه   له رژیم به   راتلونکیناکامي وي. د دوی ناکامي به د شوروي د ناکامۍ په مانا وي ځکه چې  

ګه د امريکا او نورو هغه هېوادونو نفوذ به په افغانستان کې  د مرستې له کبله شوروي ونه بښي او په دې تو 
دې، په پرمختګ کوونکو هېوادونو کې    ر شوروي اتحاد رسه ښې اړيکې نه لري. رسبېره پ  له ډېر يش چې  

 به د شوروي اتحاد ملګري پر موږ باور بايلې.« 
وستايله چې ارګ يې مبباري کړ. ده د زموږ د خربو په ترڅ کی وارن د افغانستان د هغه پيلوټانو وړتيا  »

ورته وويل:   داسې يادونه وکړه چې پيلوټان افغانان نه بلکې شورويان وو. ما  نغوتې ته په    ېامريکا پوځي اتش
امريکايي پيلوټانو ته هم روزنه ورکولی    ېافغان پيلوټانو ته بلک  نه يوازې»باور وکړه چې دوی افغانان وو. موږ  

  کمونست خو لومړی بايد دوی په امريکا کې د ، ئلېږ راو  لپاره. تاسې خپل پيلوټان شوروي ته د روزنې وش
ک زما په ټوکو پوه نه شو ځکه ډېر  رې« ته د وفادارۍ سوګند وکړي.« مسوسیالېزمګوند غړي يش او »نړيوال  

 نېشه و.«
خان رسه وکتل، د هغه کور  ليکل شوي وو: »ما له ارشف    پکې  ختييف بل راپور راوخيست چې داسې  

ريا  ثڅېښنت چې سفارت ته څېرمه ما کرايه کړی. نوموړی د احمدزيو د قبيلې یو مرش دی. د ده مېرمن  
نومېږي چې په امريکا کې د افغانستان پخواين سفري لور ده. نوموړې د افغان پوځ د لوی درستیز، ډګر  

کې زده کړې کړې دي او د افغانستان مخکنيو  يا  کجرنال فاروق لور بللې هم ده. ارشف خان په چکسلوا
واکمنانو، ظاهر شاه او داود د نوموړي پالرګنۍ او خپلوان پېژندل. دوی د نوموړي کورنۍ ته د دوی د  

او د   هپه پوځ کې دنده تررسه کړ   لپارهرشافت او ښه طبیعت له کبله درناوی درلود. ارشف د یوې مودې  
اوس د پالن جوړونې په وزارت کې د يوې څانګې مرش دی. د خپلې   جګ تورنۍ يا جګړنۍ رتبې ته ورسېد.

ځمکې لري    ېدولت رسه د اړيکو په مانا ده. ډېر   لهدندې په اړه اندېښنه نه لري. ده ته دولتي دنده يوازې  
ډېرو هکتارونو حاصلخيزو ځمکو او په کوهدامن او نورو    لهاو ډېر شتمن دی. دغه شتمني يې په کابل کې  

بېک ماڼۍ ته څېرمه، چېرته چې دی    سيمو کې د انګورو له باغونو پيدا کړې ده. امري امان الله خان د تاج
ډېره ځمکه ډالۍ کړې وه. دی په چکي او رويس ژبه ښې  د ده پالر ته  اوس په يوه کوټۍ کې اوسېږي،  
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ښېږي او ډېری مسکو ته يون کوي چې خپل زوی، عزيز ته توکي وپیري. د ده خربې کوي. شوروي يې خو 
 په نړۍ که تر ټولو ښه دي.« توکي جوړ شوي لپاره د ماشومانو په اند په شوروي کې 

پرونۍ پېښو وروسته زما احوال واخيل. د لنډې مرکې په ترڅ کې چې    لهنن سهار زما ليدو ته راغی چې  
خربې نه کوي(، نوموړي داسې وويل: » تره   ډېرېدی او  ه پينګ )ګوښه ګیر(شيلما پرې وتپله )دی ډېر  

 لهکی او هغه نور پښتانه چې د ا خ د ګ له مرش رسه يې کودتا وکړه، له ارشايف کورنيو څخه نه دي. دوی  
چې له ډېرو ارشايف   نو تهاړيکې نه لري. په نورماله توګه پښتانه او حتی هغه پښت  نېږدېقومي مرشانو رسه  

کورنۍ لږترلږه اووه تېر نسلونه مالوم دي. ايا تره کي ته خپل نيکونه مالوم    خپلې کورنيو څخه نه دي، د  
ده نيکونه  دي، لږترلږه تېر درې نسلونه؟ نه، حتی که ورته مالوم هم وي، دی به وياړ پرې وکړي؟ نه، د  

 شپانه، يا مزدوران؟«  او غویو ګله( اوګاهر )د غو څوک دي، مريي، درويزګر، د 
پښتنو تل افغان سياست ټاکلی دی. يوازې هغه څوک پر دوی واکمني  کې  ارشف زياته کړه: »په افغانستان  

ي ونه  کولی يش چې دوی منلی وي. دلته قومي مرشان پرېکړې کوي، خو پښتانه مرشان به دا نوې واکمن
زم  ېما په چکسلواکيا کې مارکس.  يو نه کړ مني او د دې مانا دا ده چې عامه وګړي به د نويو واکمنانو مالتړ  

  وتلی وم. په ازموينه کې ډېر ښه بريالی شوم. زه پوهېږم چې تره کی د »پوړيز  پکې  زم لوستی او زه  ېاو لېنن
  ټيټ پوړچې  « پر تيورۍ باندې د باور پر بنسټ په دې اند دی چې ګواکې پښتانه »  پرځنګ    )طبقايت(

پای غواړي. دی ځکه په دې اند دی چې نوموړی د پښتون په    (استثامرځبېښاک )« د »لوړ پوړ« د  دی
، ما ته مې خپل پالر او نيکه  ېپوهې رسبېره چې ما په پراګ کې ترلسه کړ   هر انګرېز دی. د هغپرتله ډې

چې ريښتيني پښتانه وو هم مالومات راکړي؛ نو ځکه زه وايم چې تره کی پر غلطه لره روان دی. د »پوړ« 
کوم. دوی ښې تيورۍ دي،   نیوکه  لېننېزماو    مارکسېزمې چې پر و نه کړ تيوري اروپا ته ښه ده. داسې فکر  

ونه نه شته. په افغانستان کې  ړ پوبېل  . په افغانستان کې بېال لپاره، نه د افغانستان  لپارهخو د اروپايي ټولنو  
موږ داسې کارګران، بزګران او يا پانګوال نه لرو چې د مارکس په وخت کې په اروپا کې وو. چې لږ واضح 

نه لرو لکه په اروپا کې، خو موږ قبیلې    اړيکېنو تر منځ داسې  يې ووايم، په اوسني وخت کې موږ د پوړو 
بل رسه اړيکې نه  او  يو  له  تيورۍ د قبیلو تر منځ او په خپله په قبیلو کې د ننه    لېننېزماو    مارکسېزملرو او د  

تيورۍ نه يش پلې    لېننېزماو    مارکسېزميش بیانولی. ما په دې تړاو ډېر سوچ کړی، په افغانستان کې د  
ټړښت لرم. زه پوهېږم چې د قبیلې ټيټ پوړ د همدغه قبیلې    نېږدېخپلې قبیلې رسه ډېر    لهېدای. زه  ک

دي. کېدای يش دوه کورنۍ په يوه    برغزووې )بې مانا خربې(له اوچت پوړ رسه د جګړې خربې هسې  
يش او جګړې ته مخ کړي، خو دا به د پوړ جګړه نه وي ځکه چې زموږ په قبیلو کې د    ېشخړه کې ښکېل

 دي، دوی ټول خپل خپلوان دي.« ډول ننه لوړ او ټيټ پوړ يو 
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ډېر   لپارهکې د سوچ    ې. بیا يې فکر وکړ چې په دولګاوهيې    سګرېټپه دې اړه په سوچ کې شو. يو    مېخ
رکه راکوي، بل وايي چې شوروي به له کچې  ډزموږ د نه منلو  څه نغښتي دي. يو د مسلامنانو له لوري  

ډېره يا لږ مرسته وکړي او درېيم داسې برېښي چې د ملګري په توګه موږ ته خپل اند څرګندوي، خو    ېوتل
نه چی زما مخته  و نه زموږ د ملګرو د ملګري په توګه. دوی ټولو سمې خربې کړې دي: » زه دغه ټول راپور 

ستونزې له منځه وړلی شم. ښايي دا به ښه وي چې ويې نه سوځوم، ښايي دغه مالومات    پراته دي پرته له
شوي   ليکل  کېږدم.«   تېلګراف په  ټکی  پای  د  ته  خوښۍ  مرکز  د  او  کړم  ورزيات   کې 

  تېلګراف دغه درې راپورونو او  يوې لفافې رسه چې    لهپه داسې حال کې چې په سوچونو کې ډوب و، ولوديه  
دفرت ته لړ، خو د څارګرې څانګې مرستيال په خپل دفرت کې نه و او ور يې    مروزوفو د اورلوف    پکې  

ته ناست او    مېز په يوه څنګ کې    مروزوف لړ چېرته چې    ته   کولپ و. دی د څارګرې څانګې د مرش دفرت
په کراره وويل: »راځه ولوديه.« بیا يې ورته وويل: » وېلیر ګورېلوويچ روغتون  ورته  مروزوف کاغذونه يې اړول.  

دې لسليک په کار دی؟« ولوديه د   لپاره  تېلګرافته ولېږدول شو، ښايي د زړه حمله پرې راغلې وي. د  
ځواب ورکړ:    مروزوف کېښودل او پوښتنه يې وکړه: »وېلیر ګورېلوويچ څنګه دی؟«  کاغذونه  پر مېز    مروزوف 

ولوست او د    تېلګراف»زه له روغتون څخه همدا شېبه راغلم، خو نه پوهېږم. زه ډاکټر نه يم.« کله يې چې  
 پر کاغذ  لپارهخودرنګ قلم د لسليک    زرهسپینکامو او ټکيو له اړخه يې سم کړ. مخکې له دې چې خپل  

وکتل او ترې ويې پوښتل: »بل څه شته؟« ولوديه هغه درې پورته  کش کړي، له خپلو عینکو يې ولوديه ته  
  مروزوفو ته ګوته ونيوله چې دی يې په اندېښنه کې اچولی و او ويې ويل: »هیله کوم دغه ولولئ.« راپورون 

. کله يې چې لوستل خالص  لهله يې نه ښورېد ضد مخ يوه ع  حتیيې لوستل په چوپه خوله پيل کړل.  
ليکلې      د پرونيو پېښو په هکله يوازې مثبتې خربې  پکېيې لسليک کړ چې ولوديه    تېلګراف کړل، هغه  

ه دي. ويې ساته، موږ به کار پرې وکړو. ته پوهېږې چې که  راپورون ښه    ر وې. بیا يې په کراره وويل: »دا ډې
باران جوړ کړو، د دوی ماغزه به وچوي. رسبېره پر دې، پر خپلو مرشانو د داسې مالوماتو  موږ  په مسکو کې  

وويل: »ولې بايد د ايونوويچ او د خپلو مرشانو  ځاځ  ولوديه په ډېر    «ايون ايونوويچ د مې په دوميه رارسېږي.
وکړو؟«   اندېښنه  ماغزو  ايونوويچ.«   مروزوف د  ايون  »اوه،  وويل:  ورته   دومره 

  وو په لېږنه کې د ده پاتې راتګ او تر ټول راپورون ، له معتربو رسچینو څخه مرکز ته د ښو  ېد مرش د زړه حمل
ته ټکان ورکړی و. نوموړي ټوله شپه خوب نه و کړی او اوس هم   مروزوفډېر د ايون ايونوويچ د راتګ خرب  

  مروزوفه ورته وويل: »زه کور ته ځم چې ځان نېشه کړم. زه دې اوس په کار يم.«  . ولودي ښکارېدهخوبجن نه  
 چې د خپل شنونکي په نيت پوه شو ورته وويل: »ځه لړ شه، دمه وکړه.« 
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سپورت    یسهار خپل معمول سهارن په  ولدميري الکساندرويچ کريچکوف د اپرېل په نهه ويشتمه د شنبې  
نوموړ  اتحاد    یپيل کړ.  ادارې  بهرنیو چارو   د    کېکې جي يب  په  د شوروي  په  د څارګرې  ريس و چې 

يکو زده کړو او پر جزياتو مني سړی و. ده هېڅ کله خپل اصول او مناسک نه بدلول. سهارنی شديد  اکاډم
يې   به  و، خپل سهارنی سپورت  به چې هر ځای  و. دی  له معمولو کړنو څخه  ده  د  يو  په کاوهسپورت   ،

په    یاسينېوا به  ده  اپارمتان کې.  په خپل  په مسکو کې  يا  او  باغچه کې،  په  دفرت  د خپل  سفاريت کې 
او د کې جي يب د سناتوريم په او  غاړه کې په ارامۍ خپل سپورت وکړ. لس لندي يې په  ب استوګنځيو 

 کاوه.عادت پوهېدل او درناوی يې ورته 
ه. د سهار په شپږو بجو اوچت شو، د  و نه کړ وه، کريچکوف سستي    يد شنبې ورځ وه او که څه هم  رخصت 

سپورت جامې يې واغوستې او په خپله باغچه کې يې يو ساعت شديد سپورت وکړ. بیا يې شاور وکړ، ساده 
، کارځای يې له يو کيلو مرت څخه  هتلکار ته  په پښو  شو. نوموړی    روانسباناری يې وخوړ او خپل کار ته  

ړۍ تېر شو چې کټاره ترې چاپېره وه او د بهرنيو چارو څارګرې  لريې نه و. دی به د هغو ودانيو له ل  ډېر 
اسې دادارې ودانۍ ته څېرمه وه. لکه څنګه چې له يوې څارګرې ادارې رسه ښايي، د کې جي يب اداره  

په يوه ځنګله    ه،څخه بر   واټ   ییز )دایروي(وياړه    لهنه وه،    پکې  ځای پرته وه چې د بېګانه خلکو ګڼه ګوڼه  
  ړۍ کې. د بهرنيو چارو د څارګرې ادارې مرکزي دفرت اووه کاله وروسته دلته ولېږدول شو. د ودانيو دغه ل

ز« ګونګ نوم پرې  ک په ځانګړي دفاعي سيستم سمبال شوې وه. يوه د وسپنې دړه چې د »د پلټنو علمي مر 
وم خوښ کړی و، خامخا يو ټوکامر  ليکل شوی و پر اصيل دروازه کې نښلول شوې وه. هر چا چې دغه ن 

يش چې    نېږدېسړی و، خو هېڅ بېګانه د دې زړه نه درلود چې په پښو يا په ګاډي کې دغه دروازې ته  
سرتګې يې په دغه حريانوونکې دړه ولګېږي ځکه چې هغه لره بنده کړل شوې وه کومه چې له وياړه ييز  

وه. په هغه وخت کی شوروي وګړو دسپلني درلود   څخه د »ساينس پوهانو دغه ځالې« ته راګرځېدلې  واټ
او د خربدارۍ دړو ته يې درناوی درلود. داسې ويل کېږي چې يوازې يو ځل له دغه خربداري څخه رسغړونه  

  دفاعي کرښې څخه تېر يش   لهيو ګوزن چې ودانيو ته څېرمه خوږو وښو ته راغلی و وتوانېد چې    -   شوې وه
ودانيو ته څېرمه ځانته د شنو وښو مېلمستيا جوړه کړي مخکې له دې چې د همدغه  ګرې ادارې  ر څا  او د

 ودانيو او باغچې ترمنځ په لره کې ويده يش. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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ونو     سپېداراو    د عکايسې ورځې دي.  ښکې د پرسيل وروستۍ ورځې د کال کابو ترټولو    ملند مسکو په   
لره ګام اخيستنه  په دېاو تک شني وي.   . اسامن اوچتيپاڼې تنکۍ وي او شنو وښو ځمکه پټه کړې و 

د کريچکوف د سپورت په دوام وه او ده ته يې خوشبيني او سېک وربښلو، خو دغه سهار څوک پوهېدل 
 سړي په دې لره کې له تګ څخه يوه ذره هم خوند نه اخيست. ټیټکي چې دغه

د کريچکوف له ونګې داسې نه ښکارېدل چې د يوې داسې ادارې لوړپوړی مامور دی چې د نړۍ په لويه  
او يا    بیروکراتبرخه کې يې وېره خپره کړې ده. که واضح وويل يش، پر ده باندې د يو محاسب، يو ساده  

کې تر ټولو  نه د داسې څارګرې ادارې مرش چې په نړۍ    ی شوی، ا د يو ښوونکي خيال کېد  ښوونځي د  
ې عينکې يې په سرتګو کولې او له ننګېرنې نه نری و، ګرد ګنجی رس يې درلود، پلثپه ج  یځواکمنه وه. د

   Mordvinد قبیلې يو مارډويني   Mokshaتش تاتارو ته ورته مخ يې و. ويل کېږي چې کريچکوف د موکشا  
دوله چې دی يو خارق العاده سړی  پلنو عدسيو شاته يوازې د ده سرتګو دا څرګن  د و. د نوموړي د عینکو  

 دی. د ده ځريليد ډېر خلک نارامه کول. 
او په لره يې نېغ مخامخ کتل.   تو و د معمول په څېر دغه سهار هم په هوډمنه بڼه له خپلې باغچې څخه  

 چې په لره کې مخې ته ورتلل.  خوځاوهرس  څرښنده    ې په متمرکز ځیر يې هغه همکارانو ته د ستړي مش
دوی د خپل مرش   کاوه.يو کې د بهرنيو چارو څارګرې ادارې يوازې لوړپوړو جرنالنو ژوند  استوګنځپه دغو  

.  وکړيول درلودل چې نه يې غوښتل څوک رسغړونه ترې  ځينې داسې اص  مرشانو   په عادت پوهېدل او ټولو
کريچکوف رسه يوځای کېدل او ورته د يوې اړونده موضوع    لهبېلګې په توګه، کار ته د تګ په لره کې    د

چې د سهاره کار ته د تګ په لره   کاوهه. ډېرو لږو خلکو دې ته زړه ښه  ليادول یوه لويه تېروتنه ګڼل کېد 
  ه نه خوابدی کېد  څخه  چې له هغه څو لېوالو  هکې د نوموړي مزاحمت وکړي، خو کريچکف داسې برېښېد

ۍ کې ودې وکړې او په بريالۍ توګه يې ځانونو ته ښه  اېجنسدوی وروسته په دغه    کاوه.چې دا کار يې  
 کاري ژوند جوړ کړ.

د کريچکوف دا عادت ګرځېدلی و چې د سهاره د کار لوري ته د ګام وهلو په بهري کې خپل ورځنی کاري   
او بیړنۍ تررسه کونې يې    مهمې  ډېرېپالن جوړ کړي او په هغه موضوعګانو ترټولو لومړی کار وکړي چې  

پام نه و. په افغانستان کې    هېڅپرسيل ښايست ته    کې د  ملن  پهاړينې وې. په دغه سهار يې د مسکو  
پېښو د بهرنيو چارو څارګر مرش ټول فکر ځانته اړولی و. پر هغه کودتا چې دوه ورځې مخکې پيل شوې وه  

و د کې جي يب په دوسيو کې  و . هغه خلک چې اوس واک ته رسېديل  و اوس د انقالب نوم اېښودل شوی
شوي وو. دوی د نيمه پټ د ا خ د ګ مرشان وو او له هغې بوديجې يې    اجنټان يا »باوري اړيکوال« نومول

ګوند مرکزي کمېټې په ټوله نړۍ کې چپي ځواکونو   کمونست پيسې ترلسه کولې چې د شوروي اتحاد د  
ته ځانګړې کړې وه. د کريچکوف مامورينو به له دوی رسه په پټه په خوندي کورونو کې ليدنې کولې. دغو  

کړنو ته لس وانه چوي او    یواو بیړن   )احساسايت(  وچې دوی وډوماري چې ننګېريز   ېکړ و   هڅېمامورينو  
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د قانوين ادارې پر ضد له هرې کړنې څخه لس واخيل، خو له بده مرغه انقالبيانو غوږ    اوسمهاللږترلږه  
، داود ووژل او رژیم يې نسکور شو. اوس د دې په اړه پتېینه اړينه وه چې د اوسنيو پېښو په هکله نیوهونه  

 څرنګه چلند ويش. 
واک ترلسه کړ؟ د دوی    وې. د انقالبيانو اصيل موخې څه وې چې داسې په چټکۍ يې   ډېرېپوښتنې  

مالتړي څوک وو؟ ايا دوی د کړنو څه پروګرام درلود؟ د دوی پروګرام څه و؟ په افغانستان کې د پېښو په  
ولري؟    )شک(  ګهکله به د لوېديځ غربګون څرنګه وي؟ دوی به په دغو پېښو کې د مسکو پر ښکېلتیا اړن 

پر وړاندې مسکو بايد څرنګه غربګون وښیي په داسې   د يو قانوين ولسمرش، د ده د کورنۍ او وزيرانو د وژنې
حال کې چې ډېری يې د شوروي اتحاد ملګري وو؟ وروستۍ پوښتنې دا چې په کابل کې د کې جي يب  

داسې خلکو رسه اړيکو ته بايد څرنګه وده ورکړي چې    لهکې څه وکړي؟    وضعیتڅانګه بايد په دغه نوي  
او    يتر پرون پورې د هغه کې جي يب مامورينو اجنټان وو چې په کابل کې د ديپلوماتانو په پلمه کار کو 

 اوس دغه اجنټانو د هېواد تر ټولو لوړې څوکۍ نيولې دي؟ 
پوهېدل اړين   ېتر ټولو لومړی د ددا څرګنده وه چی کريچکوف د اندروپوف سالمشورې ته اړتيا درلوده.  

وو چې په افغانستان کې د ورستيو پېښو په اړه د مرکزي کمېټې ذهنيت څرنګه دی او په دې کې ځنډ ته  
و چې هېڅ کله يې پرته له سوچ څخه د يو    بیروکرات ځای نه و. ولدميري الکساندرويچ کريچکوف يو پوخ  

. نوموړی ګوند    ګاڼهتوجيه وړ و، د ګوند ريښتينی رستېری    څه په اړه پرېکړه نه کوله. ده خپل ځان، چې د
د یاسينېوا په دغه پټه اداره کې ځينې پخوانيو خلکو د ده    ګامرلی و چې په څارګره اداره کې چوپړ وکړي.

او داسې سړی    بیروکراتله نوميالتوب رسه جوړه نه وه. دوی به په کريچکوف پسې ويل چې دی يو بېګانه،  
ه راتلل، خو ده به ويل چې  راپورون ښيي خو دومره وړتيا نه لري. ده ته به د داسې خربو    دی چې ځان پوه

بانډ؟ دا سپي پرېږدئ چې خپلې چارې تررسه کړي،  بايد د څارګرې ادارې مرشي وکړي، جېمز  څوک 
نور زيامن)اسناد(    لسوندياجنټان وګامري، پټ عمليات وکړي، محرم   او  راټول    توکي  يوونک نپټ کړي 

او دنده يې په مډرنه نړۍ کې د څارګرو کړنو پر ضد څارګر عمليات وو. نوموړي    کاوه کړي. ده به خپل کار  
پر دې باور درلود چې د لوړې کچې سياست ته څارګره اداره تر ټولو ارزښتمنه وسیله ده او د دې مرشي  

 ، نه يو پوځي سړی. بايد يو داسې سياستوال وکړي چې په ګوند کې يې ډېر وخت تېر کړی وي
د مرکزي کمېټې غړي نه پوهېدل چې له داسې ناڅاپي »ډالۍ«    حتی کې    وضعیتد افغانستان په اوسني  

وکړي.  څه   رسه 
د بهرنيو چارو په وزارت کې به ديپلوماتان خامخا له خوښۍ مست شوي وو، خو دا څرګنده وه چې ټولې  

د نوموړي مامورينو په دغو پېښو کې    نه يوازېچې  ناولې دندې به د کريچکوف ادارې ته وسپارل يش ځکه  
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مهمه ونډه درلوده بلکې کريچکوف ننګېرل چې د هغه پېښو اغېزې به ژر پای و نه مومي چې په افغانستان  
يو، هېوادونو او سيايس سيستمونو  ېډيالوژکې وشوې. دغو پېښو په سيستامتيکه بڼه د بېالبېلو خلکو، ډلو، ا

 انګازې درلودې.تر منځ د شخړو 
ووايو،    قیقدکريچکوف درې کاله مخکې د کې جي يب د لومړي رياست مرش ګامرل شوی و. که يې لږ   

په دويم پوړ کې خپل لوی دفرت   ۍسمېټي او ښيښه يي ودان   ېنو   دی درې کاله او څلور مياشتې مخکې د
د مرستيال     Mortinارتنياو بیا د م   Sakharovskyته ننوت. له دې څخه مخکې يې لومړی د سخروفسکي

يې  وړتيا  ډېره  د زده کړې  وه چې  نه  پوره  ته  تجربه داسې سړي  ايا دومره  نو  دنده تررسه کوله؛  توګه  په 
درلوده؟ سخروفسکي او مارتني داسې څارګر افرسان وو چې ډېره تجربه يې درلوده، خو بیا هم دوی عادي 

ا د  وو چې  پوځيان  عمليايت  منظم  داسې  او  وې. استاکاران  شوې  غټو ستوريو ښکلې  په  يې  پيتې  وږو 
چې   ورکولې  دندې  داسې  ته  لندو  لس  خپلو  نوموړي  چې  ځکه  کړه  سيايس  اداره  څارګره  کريچکوف 

ی سيايس اړخ يې دروند و. د کې جي يب عمومي ريس اندروپوف د کريچکوف د هڅو په ارزښت پوه شو 
ه. اندروپوف حتی په یاسينېوا کې  ولڅخه ليدنه ک او په ډېرېدونکې منظمه توګه يې له دغه »ساينسپوه« و

اسينېوا ته راغی، مرشان به يې راټول کړل، له دوی څخه به يې وغوښتل چې یهم دفرت درلود. کله به چې 
څارګر افرسانو د   د بهرنۍ پالیسۍ د ستونزو په هکله خربې وکړي. ده به په ډېر پام ورته غوږ نيولی و.

خوښ کړنه  دغه  وياړ    لهو اندروپوف  يې  دې  په  اندروپوف    کاوهاو  ته  چې  نييس.  دوی  غوږ  ځیر  ډېر  په 
یې له اندروپوف    ي ه يې پام و چې لس لندبکريچکوف به په داسې ناستو کې يوازې ننداره کوله او دې ته  

 اړيکو ته څومره ارزښت ورکوي. نېږدېرسه د ده 
دی. په داسې حال کې چې په ستالينګراد    کريچکوف له زمليتوب څخه په دې باور و چې يو وړ زده کړيال 

زده کړو په وسيله د رساتوف د حقوقو    •کی د ځوانانو سازمان د مرش دنده يې تررسه کوله، نوموړی د ډاګي
مسکو ته ولېږل شو چې د    کال ۱۹۵۱له پوهنځي څخه فارغ شو او ورپسې وليتي قايض القضات شو. په  

شوروي اتحاد د بهرنيو چارو وزارت په ديپلوماتيکي پوهنتون کې زده کړې وکړي. دی يوازينی کس و چې  
د هنګري ژبې زده کړه يې کوله ځکه چې هېچا نه غوښتل چې د داسې سختی ژبې په زده کړه بوخت  

او خپل ځان او    کاوهلور ساعته خوب  ، په شپه کې يې يوازې درې يا څو نه کړ يش، خو کريچکف زړغيتوب  
کله    کال  ۱۹۵۶و کارونو جوګه دی. نوموړي په  ډېر نورو ته يې دا جوته کړه چې د نورو په پرتله، دی د ل  

چې د هنګري د حکومت پر ضد کودتا وشوه په بوداپست کې د شوروي په سفارت کې دنده درلوده. دلته 
غري معمويل کاري اخالقو، بې سارې    و. دغه ځوان په خپلوکتل  لپارهاندروپوف رسه د لومړي ځل    لهيې  

. کله چې اندروپوف  واړاوهرۍ د اندروپوف پام ځان ته  احافظې، په شننو کې وړتيا او په خپله مسلکي وفاد

 

لکهڅنګهچېدغهپوهنتونلهستالینګرادڅخهډېرلیرېو،دیپوهنتونتهنهتلهاوپرځاییېدرسيتوکيدډاګي• 
)پست(پهوسیلهپهستالینګرادکېترالسهکول)ژباړن(
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ي هېوادونو د څانګې مرش شو، ده کريچکوف د خپل مرستيال په توګه  سوسيالېستپه مرکزي کمېټه کې د  
 وګامره.راوغوښت. وروسته کله چې اندروپوف د مرکزي کمېټې منيش شو، دی يې د خپل همکار په توګه  

کال د دسيسو په پايله کې اندروپوف د کې جي يب د مرش په توګه وګامرل    ۱۹۶۷په مرکزي کمېټه کې د  
ته بدل کړي.   Lubyankaکې هېڅ اړنګ نه درلود چې خپل وفادار ملګری لوبيينکې شو. نوموړي په دې 

، خو ډېره  هدلته کريچکف ته د کې جي يب مرکزي دفرت د منيش دنده ورکړل شوه. دغه څوکۍ وړه برېښېد
مهمه وه. د کريچکوف دفرت د کې جي يب د عمومي ريس دفرت ته مخامخ و او له لومړۍ ورځې څخه په 

  او نوي شيان يې زده کول.   نیوهتوګه د اندروپوف له څنګ رسه حارض و، ننداره يې کوله، غوږ يې    دوامداره
نوموړي د ځان په هکله داسې اند درلود: »سمه ده چې ما په څارګره برخه کې ځانګړې روزنه نه ده کړې  

پوهنتون مې نه دی لوستی او يا په دې مسلک کې    Counterintelligence  چارو د شنډولو  واو د څارګر 
 ډېرېمې کار نه دی کړی، خو ما په نورو داسې پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي چې دغه څوکۍ ته  

 کې زده کړې.  ښوونځياړيني دي، د بېلګې په توګه د ګوند د مرشتابه په 
ونه يې  تېلګرافکړل شول او يو څو  دی د سهار په اتو بجو په خپل دفرت کې ناست و، شننيز مالومات ور  

چمتو کړي    لپاره. بیا يې هغه لنډ ورځني مالومات ولوستل چې د ده دفرت د مرکزي کمېټې  للسليک کړ 
وو. کله يې چې دغه معمويل ورځنۍ چارې خالصې کړې، ده له خپل ياور څخه وغوښتل چې د منځني  

د مالوماتو او شننو څانګې مرش ته زنګ ووهي  ختيځ په چارو کې د ده مرستيال، د همدغه څانګې مرش او  
څانګې    د شنډونې  و فعالیتونوچې د ده دفرت ته رايش. ياور يې په ډېر ادب ورياده کړه چې د بهرنيو څارګر 

بېرته راغلی په مېلمه خونه    دندېمرش او په بهر کې د څارګرو يو مېشت مرش چې وروسته له يوې اوږدې  
لرم.«  نه  وخت  ته  ليدو  يې  »اوس  وويل:  ورته  کې  ځواب  په  کريچکوف  دي.  تم  ته  ده   کې 
راغوښتل شوي کسان دومره ژر راغلل لکه د دروازې شاته چې درېديل او د ده بلنې ته تم وو. کېدای يش  
وو.  هم   همداسې 

کښېناستل  ته  مېز  بيضوي  لوی  يو  کسان  رابليل  چې  »په  کله  وکړه:  پوښتنه  بڼه  وچه  په  کريچکوف   ،
افغانستان کې څه تېرېږي؟« د ده مامورين د خپل مرش په کاربڼې پوهېدل چې ده ته بايد حاشيوي نه، 

اړه   په  موضوع  د  به    نېغبلکې  کله  کله  ورکړل يش.  مالوماتو کريچکوف  مالومات  د  روغبړ څخه  له  پرته 
کوله. ميډيانيخ  غوښتنه  مرستيال  نوموړي  پر     Medyanik  د  يش  کېدای  نشته.  خربونه  »ښه  وويل: 

يو مېشت څارګر مرش څخه    لهاوسادچي د زړه حمله راغلې وي. نوموړی په ډېر بد وخت کې ناروغ شو.  
»د زړه حمله؟ يوکوف پروکوفيويچ    Yakovپرته به د چارو رسته رسونه ستونزمنه وي.« کريچکوف وايي: 

Prokofievich  ، مرسته کولی شو. ايا بايد مسکو ته يې  څرنګه  د ده په رغېدو کې  سوچ وکړه چې    په دې
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يوکوف ځواب ورکړ: »د ده په اند، ډېر ژر به    راوغواړو؟ او يا يې په کابل کې هم سمه درملنه کېدای يش؟«
لو وويل: »هو، بې و تيزې حافظې په ښکار  خپلېبېرته روغتيا ومومي. دی يو تکړه سړی دی.« کريچکوف د 

ځکه چې تا په ارسايل کی يوځای کار وررسه کړی.« له دې مخکې، ميډيانيخ په    ې پېژن اړنګه. ته يې ښه  
ت څارګر مرش و. کريچکوف د خپلو خربو په دوام وويل: »خو ستا هيل کې د کې جي يب مېشډتل ابيب او  

بايد حتی د څو ورځو   څخه  پرته له يو څارګر مېشت مرش    لپارهخربه سمه ده. په کابل کی زموږ چارې 
 کې. تاسې څه سپارښتنې لری؟«   وضعیتپرېنښودل يش په تېره بیا په دغسې 

ه چې د ده د خربو د پخيل بلنه ورکوي او ويې ويل:  ميډيانيخ خپلو همکارانو ته داسې وکتل لکه دوی ت
ډله بايد سمدستي افغانستان ته ولېږل يش.   ه»په دې هکله موږ سوچ کړی دی. د اېرشاف په مرشۍ يو 

 ېښه پوهېږي او انقالبیان هم ښه پېژين. اوس يې وخت دی چې د ده له بېسار  وضعیتايون ايونوويچ په 
پوهې ګټه واخيستل يش. د ده شتون به په کابل کې زموږ څارګرې ادارې او زموږ افغان ملګرو ته ګټور  

وخت    وي.« څه  به  »دوی  وپوښتل:   يش؟«لړ    کريچکوف 
اري چارې ژرترژره بشپړې کړو. دا به درې ورځې  ميډيانيخ ورته وويل: »موږ هڅه کوو چې په دې اړوند اد

ونييس.«   وخت 
 کريچکوف په پای کې وويل: »ډېر ښه، د دې چارو غم وخورئ.«

کله چې غونډه خالصه شوه، کريچکوف له ميډيانيخ او د مالوماتو د شننې څانګې له مرش جرنال ليونوف  
Leonov   چې ډېر ژر به له اندروپوف رسه    پوهېدهغوښتل چې د ده په دفرت کې پاتې يش. دی  څخه و

وکړي   خربېپه اړه    وضعیتږي؛ نو غوښتل يې چې مخکې له دې يو ځل بیا له خپلو همکارانو رسه د غږېو 
او د دوی په اند پوه يش. نوموړي خپلې خربې داسې پيل کړې: »ښه، يوکوف پروکوفيويچ! افغانانو موږ ته  

ي او په بيړه کوم عمل تررسه نه  و نه کړ چې پر داود غرض    وو   موږ په واضح توګه ورته ویيل  نيوه.غوږ ونه  
او وفادار  ګاردله کورنۍ، وزيران، چې څومره بېګناه خلک مړه شول. ولسمرش، د ده ټو  ئکړي. تاسې وګور 

جرنالن یې.« بیا يې وويل: »نيکولی رسګوويچ، په افغانستان کې د کودتا پر وړاندې د نړۍ غربګون څنګه  
ښکېل بويل؟« رسګوويچ ورته وايي: »پرته له دې به نه وي، تراوسه یې غربګون لږ   پکې دی؟ د مسکو لس 

 لري، خو لوېديځ به ووايي چې دا د کې جي يب توطيه وه.«  سوکه دی ځکه چې دوی ډېر لږ مالومات  
دي. دوی ډېر بې زغمه دي. چا دغه لنډ فکره(  )ميډيانيخ په ارمانجنه بڼه وويل: »افغانان ډېر لنډپاري  

په شوروي کې زده کړې کړې دي. دوی زموږ   و سيمو ته  بېالبېل هېواد  د  انقالب وکړ؟ هغه افرسانو چې 
يله: »ولې له افغانستان څخه د شوروي اتحاد د منځنۍ اسيا په  ېيونونه وکړل، سيمې يې وليدې او ويې پت

اړه کې« فيوډالیزم، بې وزيل، او د ژوند په هره برخه کې  څېر ځای جوړ نه کړو«. هلته »د سيند په بله غ
، کلتوري فعاليتونه، درمل ښوونځيبشپړ شاته پاتې والی شته. دلته موږ ښېرازه ښارونه او کيل لرو، برېښنا،  

او بشپړ لوستوايل يا سواد لرو. دا ټول په لريو پرتو هېوادونو کې نه دي، د سمندر په بله غاړه کې نه، بلکې  
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پولې ته په څېرمه سيمو کې، د امو او پنج سيندونو يوازې بلې غاړې ته په تېرېدو رسه هر څه   نېږدېه دلت
بدل دي. افغانان په دې خيال دي چې هر څه به د يوې شپې په ترڅ کې بدل کړي، په دومره لنډ وخت 

 کې لکه هغه چې د امو له سيند څخه تېرېدنه یې نييس.« 
په  )و. ده وويل: » انقالبیان زموږ پروپاګند ته اړتيا نه لري او دې ډومارنې  کريچکوف له ده رسه همغږی و 

ته هم اړتيا نه لري چې زموږ هېواد يې خوښ يش. دوی دغه کلکې عقیدې ته وده کړې  استدلل هڅونې(  
او پرمختګ   افغانستان د ودې  بڼې څخه، د  له پرمختګ  پرته د شوروي  نشته. داسې    لپارهچې  بڼه  بله 
او ويې ويل: »هو،  وخوځاوهبرېښي چې دوی هرې پوښتنې ته ځواب لري. که څنګه؟« ميډيانيخ د هو رس 

خو دا د دې مانا نه لري چې د دوی هر ځواب سم دی. راځئ چې صرب وکړو، په راتلونکې يوې يا دوو ورځو  
يکي بنسټ  ېډيالوژ د کوم ا  لپارهيد د خپلو کړنو کې به د دوی مرشان، په تېره بیا تره کی وينا وکړي. دی با

 يادونه وکړي او لږترلږه په عمومي بڼه يوه کړنالره څرګنده کړي.« 
ي. و نه کړ د پيل کولو د پالن اعالن    سوسیالېزمورپسې ليونوف وويل: »خدای مکړه چې دوی سماليس د   

ه توګه ونه لرو. موږ همدا اوس نیمې  هېواد د ګاونډي پ   pseudo socialistسوسیالېست موږ بايد يو جعيل  
ورکوو.«  ډوډۍ  ته   نړۍ 

ګوند مرکزي   کمونستجرنال ليونوف د هغه پټ راپور له ليکوالنو څخه و چې درې کاله مخکې د شوروي 
کمېټې ته وړاندې شوی و. په دغه راپور کې د شوروي اتحاد د څارګرو ادارو مرشانو وړانديز کړی و چې 
شوروي اتحاد دې په نړۍ کې د خپلې عالقې سيمې محدودې کړي. دغه مرشانو چې ټولو اړوندو وټه  

پرمختګ کوييز  پوهېدل چې  ته لس رسی درلود ښه  مالوماتو  پوځي  او  له  ، سيايس  ته  هېوادونو  وونکو 
ډکو   څخه  کمېټې  ورورولۍ  د  سخاوت  مرکزي  د  دی.  اچولی  پېټی  دروند  يو  اتحاد  شوروي  پر  مرستو 

پرمختګ بڼې هېوادونه« ۍ  هېوادونو ته يو نوم وموند: »د نه پانګوال  پاڅکي )مفت خور(هوښيارانو دغسې  
لومړنۍ نښې وننګېرلې. شوروي د شوروي څارګرې ټولنې د شوروي امپراتورۍ د کړکېچ    کال  ۱۹۷۵په  

ورکړي. دغه    ډوډۍته روزنه، وسلې او    »ملګرو«  اتحاد نور د دې توان نه درلود چې په داسې لوی شمېر 
راپور ته د »پېړۍ ناول« لقب ورکړل شو، خو په مرکزي کمېټه کې خښ شو ځکه چې هلته په عقیده کې  

 مرشانو اغېز ډېر و چې هېڅ راز بدلون يې نه غوښت.  کمونستد هغو پخو 
ليونوف يو له هغو جرنالنو څخه و چې ځانته يې د ازاد فکر اجازه ورکوله. که څه هم د ده مرش محافظه   

ميډيانيخ وويل:    نو« رسه په کله کله خربو اترو خوا نه بدوله.  ل »لېرب له  کار و، خو په خپله کړۍ کې يې  
همکار مې راته کړې. دا يوه د پام وړ  »ولدميري الکساندرويچ، ته پوهېږې، زما يوه کيسه په ياد شوه چې يو  

ساده سړی نه دی. نوموړي په کابل کې ډېر وخت تېر کړی او تره کی   ،کيسه ده او هغه چا چې راته ويلې
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ښودونکې کنګرې مخکې تره کي زموږ دغه سړي ته  ېکال له بنسټ ا  ۱۹۶۴يې اړيکوال و. د ا خ د ګ د  
د دې توان ولرو چې   بهونو د جوړولو په بهري کې يوو او موږ  وويل: »موږ د ګوند د مرشتابه او سيايس ارګان 

وې، خو له تره کي څخه د داسې خربو   اورېدلېواک ترلسه کړو.« زموږ اجنټ دغسې خربې مخکې هم  
شو: »ښه، کله چې واک دې ترلسه کړ، بیا به دې شوروي اتحاد ته د دروېزې    )په غوسه(  په اورېدو ځاځمن 

د پوځيانو غوښتنه هم وکړې.«    لپارهموږ نه به د خپل انقالب د دفاع  له  پر دې،    لس نيولی وي. رسبېره
هغه څه چې دلته د پام وړ دي دا وو چې تره کي وويل: »نو څه؟ که اړتيا يې پېښه يش، ولې نه؟ موږ به له  
شوروي اتحاد څخه د مرستې غوښتنه وکړو او شوروي اتحاد چې خپلې نړيوالې وجيبې ته وفادار دی، نه 

 ن رالېږئ.«به ونه وايي. که يې اړتيا وه، تاسې به پوځيا
ورکړ:    دوام  ته  ميډيانيخ خپلو خربو  او  و  غوږ  ته  مرستيال  ووايي، خپل  له دې چې څه  پرته  کريچکوف 

ته بلنه ورکړل شوه چې مسکو ته رايش. دا يوه رسمي ليدنه نه وه. د کلتوري خربو اترو    ي»وروسته، تره ک
اديب تره کی مسکو ته راغی چې د مسکو له  په پلمه ده ته د ليکوالنو د ټولنې په نوم بلنه ورکړل شوه؛ نو 

  کمونست اديبانو رسه ليدنې کتنې وکړي. په حقيقت کې، دا د پېژندګلوۍ ليدنې کتنې وې او د شوروي د  
   Ulyanovskyګوند مرکزي کمېټې وررسه وکتل. د مرکزي کمېټې د بهرنيو چارو مرستيال اوليانوفسکي 

ي. کله چې بېرته کابل  و نه کړ ورته وويل چې انقالب ته بیړه    له نوموړي رسه خربې وکړې او په ټينګار يې
بل څنګ ته ناست وو او د    او  بلنه ورکړه. دوی د يو   لپارهته لړ، ظاهر شاه نوموړي ته د يوې پيالې چای  

افغانستان د راتلونکې او د پرمختګ د بېالبېلو لرو په هکله یې خربې کولې. پاچا له تره کي وپوښتل:  
ه کی، زه خرب شوم چې ته په دې ورستيو کې مسکو ته تللی وې او د خپلو لسته رواڼو په وياړ  »ښاغلی تر 

په ادبیاتو کې د لېنن جايزه درکړل شوه. زه ډېر خوښ يم چې يو افغان ته داسې اعزاز ورکړل شو.« تره کی  
مرکزي کمېټې يوه    خولۍ په مسکو کې ورکړل شوې وه. دا د  د وړیو رسبداله شو ځکه چې ده ته يوازې يوه  

بېالبېلو کلتوري خلکو    لهدوديزه ډالۍ وه. تره کي وويل: »نه، دلته تېروتنه شوې. زه مسکو ته تللی وم او  
رسه مې ليدنې وکړې او بس.« ورپسې ظاهر شاه چې نېغ يې د ده سرتګو ته کتل وويل: »پوهېږې ښاغلی  

  ې اړيکو کلک مالتړی یم. زه په دې باور يم چې په راتلونک  نېږدېشوروي اتحاد رسه د    لهتره کی، زه پخپله  
زموږ هېواد   اوسمهال لره خپله کړي. زه تر يوې کچې په دې اند يم، خو    سوسیالېزمکې به افغانستان د  

ته چمتو نه دی؛ نو بايد داسې نظريې پر موږ ونه تپل يش او کنه موږ به له ګډوډۍ، ورانۍ او    څهداسې  
 جګړې رسه مخ شو.«

په دفرت کې يوه اوږده وقفه راغله. کريچکوف په دوام داره توګه له انګېرنو تش پر خپل ځای ناست و او د 
چې    پوهېدهدغه خربو په اړه يې هېڅ غربګون ونه ښود. له يوې خوا نوموړی د مرکزي کمېټې په هغو هڅو  

دا خوا  سړې کړي او له بلې    په افغان ملګرو کې ناڅاپي رامنځته شوې تودې انقاليب هیلې او لېولتياوې
ي هېواد جوړوي،  سوسیالېستبه يو    اليسهم ورته څرګنده وه چې کچېرې د ا خ د ګ اعالن وکړي چې سم
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کېدای. بې اړنګه، پونومروف او سوسلوف به    وایګوند د غربګون اټکل نه ش  کمونستد شوروي اتحاد د  
يش او دغه جرنالن پرېږدي چې    پاتېکريچکوف پټه خوله    اوسمهاليې منظور کړي؛ نو ښه به دا وي چې  

 دا ښايېدل چې څه ونه وايي.  اوسمهالته  له خپلې هوښيارۍ او ټوکامرۍ څخه خوند واخيل. نوموړي 
پخال    ریښتياويل: »ایا تاسې فکر کوی چې خلق او پرچم په  ميډيانيخ د خربو موضوع بدله کړه او ويې   

شوي دي؟« ايا پخالينه يې اوږدمهاله ده؟ کله چې د حکومتي څوکيو وېش پيل يش، دواړه ډلې به بيا 
لی وايست او ويې ويل: وېبل وژل پيل کړي.« ليونوف اس او  کړي او کېدای يش حتی د يو    جوړېشخړې  

»څومره بد، دا يوه بدمرغي وه چې موږ سيايس بېرو قانع نه شوای کړی چې څارګرې ادارې بايد د افغان  
ډلو په سياست کې غرض ونه لري، کرار يې کړي او ګړنګ يې پاک کړي.« کريچکوف په ترټوونکې بڼه  

نيوکه کوي؟ د دوی په کړۍ کې نيوکو ته    . ايا دی د ګوند پر مرشتابهوخوځاوهليونوف ته وکتل او رس يې  
تر يوې کچې اجازه  وه، خو سړي بايد پام کړی وی چې له بريده ونه وځي که څه هم ليونوف تر يوې کچې  
سمه خربه وکړه. د څارګرو ادارو يې پرخلق او پرچم څه؟ حتی د سيايس مالوماتو د رسچينو په توګه د 

ستان کې هېڅ کله د مالوماتو په لسته راوړلو کې ستونزه نه وه. دوی ارزښت له اړنګ څخه ډک و. په افغان 
مرشانو او پوځيانو تل په خپله خوښه د شوروي له څارګرو ادارو   چارو  امنیتيلوړپوړو افغان بیروکراتانو، د  

کړۍ کې ځري لرل. په مرکزي کمېټه    نېږدېرسه همکاري کوله. موږ حتی د پاچا او ورپسې د داود په  
ي  کمونست، تراوسه پورې د هغه نړيوالې  Brutenzډا سړي، پونومروف، اوليانوفسکي او بروتېنز  کې دغه بو 

چې ډېر پخوا له منځه تللې وه. دوی يوازې په څارګرو ادارو باور درلود چې    کاوهکړنالرې پر بنسټ فکر  
 لهشخيص چارې سمبالولې.    حتی نکو  و »ملګرو« ته بوديجې ورسوي. شوروي څارګرو د ا خ د ګ د کارکو 

د يو حکومت پر ضد کړنو کې  چې  خطرناکې وې ځکه    ډېرېيو پټ مخالف ګوند رسه زموږ د څارګرو اړيکې  
 د ښکېلتيا تورونه د سختې جزا لمل کېدای شوی. 

مرکزي کمېټې  چې اوس    ېڅه فکر کو   ه، پروکوفيويچ. تریښتياورغی: »هو  يو رغنده اند  ته    کريچکوف رس د   
مرکزي کمېټې    لهښه فرصت نه دی چې په دغه پروژه کې برخه واخيل؟ زه دې ته حارض يم چې    ېبلند  ته  

ګوند يوه کارپوه سالکاره ډله افغانستان ته ولېږي. څه فکر کوې چې    کمونسترسه اړيکې ونيسم چې د  
ل: »دوی به د دغه نظريې مالتړ وکړي.« افغان ملګرو غربګون به څرنګه وي؟« ميډيانيخ په لېوالتيا ووي د  زموږ  

 ليونوف په همغږۍ وويل: »دوی به په دې کار زموږ منندوی وي.« 
چې   و  وخت  دې  د  اوس  او  ورسېدې  ته  پای  اترې  خربې  شو.  اوچت  څوکۍ  خپلې  له    دی کريچکوف 

ووهي. زنګ  ته   اندروپوف 
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ا خ د ګ رسه اړيکې    لهمسکو په کابل کې د کې جي يب د ادارې هغه وړانديز سمدستي عميل کړ چې  
کچې ته اوچتې يش. پوزانوف له مسکو څخه دغه دستور ترلسه کړ: »ته بايد د ا خ د ګ له مرش   ېلوړپوړ 

راتلونکې کې د   نېږدېنورمحمد تره کي رسه يوه غريرسمي ليدنه وکړې. دا ډېره شونې ده چې نوموړی په  
په ترڅ کې هڅه وکړه چې په کورنيو او بهرنيو چارو    خربو اتروافغانستان د ولسمرش په توګه اعالن يش. د  

د نوموړي په اوسني پالن ځان پوه کړي.  لپارهاو همدا راز د وټه ييزو اصالحاتو په هکله د نوي افغان رژيم 
شته چې چاته به په حکومت کې لوړې څوکۍ ورکړل    )متایل(  د داسې مالوماتو ترلسه کولو ته هم څوب

بايد خربداری ورکړل يش چې په بې بنسټه توګه د داود د رژيم له استازو څخه د غچ    يتره ک  يش. ته 
اخيستنې لړۍ پيل نه کړي او بايد د داسې کارپوهانو د ګامرنې اړتيا ورته څرګنده يش چې له اوسني  

 شخيص اړيکو جوړول به يوه ارزښتمنه پانګه وي.« نېږدېرسه د  ي نه کوي. له تره کي دوښمنرژيم رسه 
له    وښود.  یې ور   تېلګراف دغه    او  خپل دفرت ته راوغوښت  مروزوف په کابل کې د شوروي سفري، اورلوف  

ورته وويل: »کومه ستونزه نه شته، الکساندر ميخيالويچ. څه وخت غواړې چې له   مروزوف لوستلو وروسته  
ليدنه وکړې؟« سبا ته؟ څو بجې؟ زه فکر کوم چې دا به ښه وي چې داسې ليدنه په ماښام    رسهتره کي  

ته د ماښام په اووه نيمو بجو بلنه ورکړي. ژباړه به    يک  کې ويش. زه به الکيس پېرتوف ته ووایم چې تره
ځان رسه بوځم چې د خربو په ترڅ  له     Rurikovڅوک کوي؟ الکيس؟« سفري ورته وويل: »زه به روريکوف 

  اشپزوليکي. الکيس پرېږده چې د لوجستيک چارې سمبال کړي. که يې اړتيا وه زه به خپل    هکې يادښتون 
ورته وويل: »زه فکر کوم چې پرته له دوی هم الکيس د دغه    مروزوفسمبالوونکي ورولېږم.«    اواو د مېلمستي

اندیز  ړ د مروزوف وسفیر    «کار جوګه دی، ښه به دا وي چې ډېر لږ خلک د دغه ليدنې په هکله خرب يش.
یمريويچ به په غونډه کې حارض وي. زه له تاسې څخه څه نه پټوم. د»هو، الکيس ول ویې ویل:  او    مانهو 

خ  زموږ  چې  پوهېږي  دی.«څوک  ملګری  شخيص  کي  تره  د  پېرتوف  ولري.  بڼه  څرنګه  به  ورپسې    ربې 
»اوس د پروتوکول اړوند يوه خربه. څوک بايد د تاس دفرت ته لومړی لړ يش؟ ته که تره وپوښتل:    مروزوف 

لکه څنګه چې دا غريرسمي ليدنه ده، پروا نه کوي چې څوک لومړی وي. څه  »سفیر ځواب ورکړ:    کی؟«
 خوښه وي، هغسې وکړه.« چې ستا 

سبا ته په کابل کې د شوروي اتحاد سفیر، الکساندر پوزانوف او د سفارت دويم منيش دميرتي روريکوف  
  يد تاس خرب یې  کې  کې جي يب مامور چې په کابل  د  لړل چېرته چې نورمحمد تره کی او  ته  د تاس دفرت  

 دوی ته تم ناست وو.  کاوهۍ د مرش په پلمه کار اېجنس

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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کې ليدلی و چې کله کله به پکې    اود سفارت په هغو مېلمستي  یالکساندر ميخيالويچ مخکې هم تره ک 
افغان سياستوالو ته د » روڼ اندو او منورينو« په توګه د ګډون بلنه ورکول کېده، خو هېڅ کله يې خربې نه  

چت شو او خپل غربګ لسونه يې پورته کړل چې  او   ی وې وررسه کړې. کله چې سفیر کوټې ته ننوت، تره ک
له ده رسه روغبړ وکړي. سفري هم په خپل وار له تره کي رسه تود روغبړ وکړ. له دوديزه افغاين روغبړيزو 

و وروسته، د غونډې ټول برخوال د يو مېز چاپېر کښېناستل. تره کي يوه داسې ځالنده او  ن ګروېږ پوښتنو  
لکه چې وايي: »و مو لیدل، موږ د انقالب په تررسه کولو کې بريايل شوو.« ده وه  برمينه بڼه خپله کړې  

غوښتل چې سفري پر خپل عقل او بريا اغېزمن کړي. الکساندر ميخيالويچ يوې لنډې رسسالمتۍ ته بلنه  
 شوروي د ملګرتيا په وياړ!« دميرتي روريکوف په خپل زړه کې سفري وستايلو: »ډېر اعلی،-کړه: »د افغانر و 

پوخ سياستوال داسې وي. د نښې منځ د وويشت.« ورپسې خربې پيل شوې. تره کي وويل دغه کودتا چې  
واکمنۍ وپاروله.    مستبدې()  اکاړېد ده  « تررسه کړه داود او  ورځېکې نه بلکې د   خلقي افرسانو »په شپه

دغه کودتا تررسه    که خيرب نه وای وژل شوی، که د ګوند مرشان نه وای نيول شوي، ډېره شونې وه چې 
منطق عيني او عندي ښکاروندوينه   angeliHe  •ګېلينيیهشوې نه وی، خو تره کي په دغو پېښو کې د  

 په عميل توګه ننګېرله. 
بڼه له ځان رسه فکر   )شکمنه(  ، روريکوف په اړنګمنهېيې ژباړل   خربېپه داسې حال کې چې د تره کي   

نو خربې پيل  موضوعګاني منطق ته يې واړوو.« وروسته دوی په ځانګړو  یلې ګیوکړ: »سمه ده، راځه چې ه
له جيب څخه د افغانستان د راتلونکې مرشتابه د جوړښت يوه خاکه    کرتۍ  ېزړ   ېکړې. تره کي د خپل

ورکړ.   ته  پېرتوف  ځای  پر  روريکوف  يا  سفري  د  کاغذ  دغه  يې  دليل  ناڅرګند  کوم  په  ېرتوف  پراوايسته. 
  هوکړ   غوښتنهسمدلسه د تره کي تېروتنه جربان کړه او کاغذ يې سفري ته ورکړل. سفري له روريکوف څخه  

يې ولويل. نوموړي په خاکه کې د نوملړ لوستل پيل کړل او په عني وخت کې يې له    چې په اوچت غږ 
پېرتوف رسه د نومونو په هکله خربې کولې. وروسته له دې چې د خاکې په نوملړ خربې اترې وشوې، 
سفیر د خپل اند لنډيز داسې څرګند کړ: »دا به ښه وي چې د هېواد مرشتابه له ټولو اصالح غوښتونکو او  

د    ې.و نه کړ ، خو په دې اړه يې نورې خربې  وخوځاوه.« تره کي د همغږۍ رس  ېوادپالو ځواکونو جوړ يشه
په ترڅ کې د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په هکله هم خربې وشوې. تره کي وويل چې رس له    ې غونډ

 

 سې برېښي چې تره کي، لوی الکساندر په خپل پام کې درلود. له ګاګاميلېداGavgameli    جګړې څخه مخکې، الکساندر ته يې
. الکساندر په ځواب کې ورته وويل: »الکساندر وړانديز وکړ چې د شپې په ترڅ کې بريد وکړي Parmenionخپل پوځې سالکار پامينني  

 . کېدهنه غال کوي. وروسته په افغانستان کې د ورځې په بهري کې بريا ته ډېر پام  لو په څېر خپله بريا په شپه کېغد 
یو جرمن فیلسوف و. د نوموړي فلسفې دې ته نغوته کوله چې پخپله منطق په ریښتیا شته، په دې مانا چې واقعیتونه د    Hegelهیګل • 

هر هغه څه چې د هیګل له فلسفې رسه تړاو لري. )ژباړن(  :  Hegelianمنطق په کتګوریو کې بیانېدلی شی. هیګېلیني 



 81 /  موږیېغاښونهماتکړلاوازادشوو

 

زم پر لره روانېږي او په دې کې به د افغان ولس هيلې نغښتې  ېاو کمون   سوسیالېزماوسه به افغانستان د  
چې که د افغان  وي. پوزانوف په دې نيت چې د خپل مرکچي تودې انقاليب لېوالتياوې لږ سړې کړي وويل  

ټولنې عجايبو ته پام وکړو، دغه کار ډېر اوږده تاريخي پړاو ته اړتيا لري. دلته داسې وبرېښېدل چې تره 
ته ورسېږو.  کمونېزموکړه، نوموړي وويل: »نه، ښايي د شوروي په پرتله موږ لومړی  ننګېرنه کي د سپکاوۍ 

لري. موږ يوازې دې ته اړتيا لرو   )متایل( ګروهنه ته کمونېزمد ميل دودونو له کبله افغان ولس همدا اوس 
لېنني فلسفي رسه ګډ کړو.« پوزانوف پوه شو چې له افغان دود رسه د   -ستي ې چې افغان دود له مارکس

فلسفي د ګډولو په اړه خربې اترې رغوونکې نه دي؛ نو د مرکزي کمېټې سيايس بېرو    لېنني  -مارکسېستي
پر ضد د ممکنه کسايت استازو  نوموړي د مخکني رژيم د  پام رسه،  په  ته  اړه    نتقامي()ا  دستور  په  کړنو 

  ې اندېښنه څرګنده کړه. تره کي وويل: »له چا څخه غچ اخيستل؟ د مخکني رژيم کوم استازي؟ کولی ش
په ځانګړې توګه يې نومونه واخلې؟ څوک بايد محاکمه نه يش؟ موږ ته یې ځانګړي نومونه واخله او موږ به  

به دې کچې ته رسېږي؛ نو د تره کي د  ې اترې  مته نه درلوده چې خرب   ر ستا اند په پام کې ونيسو.« سفی
نديز وکړ. ورپسې دوی په ډېره روغتيا او د نوي رژيم د بريا په هيله يې د رسسالمتۍ د پيالو اوچتولو وړا

 وکړه او لړل.   مخه ښهتوده بڼه 
 

 
 
 ،ادارې مامور  څارګريزو فعاليتونو د شنډولو کال د مې په لومړۍ نېټه د شپې په يوولسو بجو د    ۱۹۷۸د  

هوايي ډګر ته راوستل شو. ده    Sheremetevoډګروال ايون اېرشاف په يو دولتي ګاډي کې د شېریمېتېو  
نه وه. ډګروال د دغې ډلې غړي يوازې څو ساعته مخکې  رواد يوې ډلې مرشي کوله چې افغانستان ته  

دغه ډله له  ليديل وو، لومړی د هرکيل په دالن کې او بيا د کې جي يب د عمومي ريس په دفرت کې.  
ادارې( يو مامور، د کې    څارګريزو فعاليتونو د شنډولوداسې خلکو جوړه وه: د کې جي يب د دويم رياست )

جي يب د نهم رياست )د سيايس بېرو د امنيت( يو مامور، د کې جي يب د اووم رياست ) بهرنی څار( يو  
له چې اندروپوف دوی ته د دندې  مامور او د کې جي يب د څلورم رياست )تخنيکي مالتړ( يو مامور. ک

جزيات څرګند کړل او بیا يې پوښتنه وکړه چې که څوک کومه پوښتنه لري، ټول چوپ پاتې وو او هېچا  
اړنګ څرګند نه کړ او نه يې د وضاحت غوښتنه وکړه، خو اوس په الوتکه کې ځینو يو لړ پوښتنې راپورته  

 کړې. 
ګاړګوټي    تور  لوړ ډګرمن چې  يو  يو همکار،  ايونوويچ  ايون  نومور  چنګ چنګ(  ) د  يوه  د  لرل  يې  وېښته 

کارتوين فلم يوه سندره وبنګوله. نوموړي د نهم رياست خپل يو پيکه نېشه همکار چې د اېرشاف له څنګ  
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/د»ا«ویروس 82  

 

www.samsoor.com 
 

کښېني. ورپسې  کې  رسه ناست و، له خپل ځای څخه لريې کړ چې د تګ لرې په بله غاړه کې په څوکۍ 
دی د اېرشاف څنګ ته کښېناست او پوښتنه يې ترې وکړه: »ايون ايونوويچ، لکه څنګه چې تاسې ويده نه  

چې په کابل کې به زما ماموريت څه    ېراته وواي   ېياست، کولی شم ستاسې لږ وخت ونيسم؟ کولی ش
کړم؟ زه لږ ټپرا يم ځکه زه هيله  وي؟ له کوم ځای څخه يې پيل کړم؟ څه يش ته بايد په ځانګړې توګه پام و 

و خوښ شو. له لاېرشاف د دغه خربو په اورېد   من يم چې د هغه باور وړتيا ولرم چې پر ما باندې شوی.«
. ايون ايونوويچ له ځان  ښکارېدهپيل څخه دغه مامور ښه، د باور وړ او د ماموريت د بريا په اړه اندېښمن  

ډوډۍ نه خوري او په دې موخه څک دی چې هر څه سم مخته  رسه فکر وکړ: »دغه مامور خوب نه کوي،  
يوه اغېزمنه    څارورته وويل: »ډېر زيات کار مو په مخ کې دی. موږ بايد له بنسټ څخه د    بیا یې  «لړ يش.

انو رسه په جګړه کې ښکېل يش، د يس ای اې  دوښمناو مډرنه اداره جوړه کړو. نوی افغان رژيم به له ډېرو  
له   هېوادونو  غړو  د  ناټو  د  ادارواو  ساواک    لهاو    څارګرو  اسالمي    SAVAKایراين  رسه.  ادارې  څارګرې 

بې اړنګه د نوي رژيم پر ضد جګړه   ،نه لريبنسټپال چې په پاکستان او د افغانستان په وليتونو کې مرکزو 
چې د نوي رژيم د اصالحاتو پيل کول د دوی پوړيزه  به هم د رژيم پر ضد ودرېږي  پيلوي. هغه افغانان  

ويل: »هغه انقالب چې له ځان څخه دفاع    لېننموقفونه په ټولنه کې اغېزمن کوي. ستا به په ياد وي چې 
او  تر  انقالب دی.«  بد  او د  نه يش کولی،  اډانه کې څارګرې  په  افغانستان د دولت  پورې  څارګريزو  سه 

اداره چې استخبارات يې نوم دی له کچې وتلې بې اغېزې  څارګره  ادارې نه لري. افغان    فعاليتونو د شنډولو
 ده او د هېواد مرشان ورباندې باور نه لري. 

بل پېژين. که څوک    او  خيص توګه يود نخبه ګانو په پوړ کې، په پوځ او دولتي ادارو کې افغانان په ش 
په   پرېکړو بنسټ  پر ځای د داسې  قانون  پرېکړه کوي، خو د ليکيل  اړه  په  رسغړونه وکړي، مرشتابه یې 

څارګرې ادارې په چوپړ کې وي، دوی ته يوازې هغه    ۍ ږي. که افغانان د يوې بهرن جوړې شخيص پوهاويو  
د واکمنې کورنۍ يا ډلې د غړي    او یا  وخت د خاين په سرتګه کتل کېږي چې پټ فعاليتونه يې د حکومت

نه هم د ګامرنې کومه ځانګړې  ،  سيستامتيک ارشيف لري  څارګرو فعالیتونود  نه  پر ضد وي. افغانستان  
. کومې پلټنې چې کېږي، د بهري او د ارزونې معيارونه    لپارهټو همکاريو  د چا د پ   او نه هم  )مېتود(  لېله

 پايلو په اړه يې کوم ليکلی بیان نه وي. 
 جوړه کړې، د څارګريزو  کې  رڼا  هاداره د قانون پيوه ځواکمنه    څارګريزو فعاليتونو د شنډولوبايد د  پخپله    هت 
يجه جوړه  دخپلو افغان همکارانو ته موخې وټاکې، ژرترژره يو تشکېاليت پالن او بو   د شنډولو لپارهفعاليتونو   

چې اغېزمن او انقالب ته وفادار وي. کېدای    ې اسې افغان کدرونو په غوراوي کې برخه واخلدکړې او د  
 « يش له دوی څخه ځينې يې د پوليسو او استخباراتو پخواين افرسان هم وي
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غېزمن کړ. نوموړي وويل: »ما له خپل مرش څخه وپوښتل چې د سالکارانو  دغه ډګرمن د دندې کچې ا
ه وکړي؟ ما ته يې  لرښوون په بهر کې د فعاليتونو په هکله کومه کړنالره شته چې په کابل کې ما ته    لپاره

کړې.«  اشنا  وررسه  مې  به  ته  چې   وويل 
چې څه ووايي: »سمه ده، خو دلته په الوتکه کې نه. په کابل کې زموږ د کې جي يب    پوهېدهاېرشاف نه  

لري. سبا ته مو که وخت درلود، تا ته به يې د لوستلو   لرښودڅانګه په بهر کې د څارګرو د کړو وړو په اړه  
چې فرصت درکړل يش.« ايون ايونوويچ يو ژور ارګمی وايست څو ډګرمن ته وښيي چې اوس دی غواړي  

چې په الوتکه کې به خوب ورنيش. نوموړی    پوهېدهيوازې پرېښودل يش، خو ده ته خوب نه ورتلو. دی  
کابل رسه يې ژوره مينه پيدا کړې    لهډک و ځکه چې  به  تيا  لېوالهر ځل کابل ته تللو، له خوښۍ او  چې  

 وه. 
. ی وبزګره کورنۍ کې سرت شواو په يوه بې وزله  یسيمه کې زېږېدل  Kalugaاېرشاف د شوروي په کلوګه 

ډېر اندېښمن کړی و. له همدې وجې يې تل اوچتې موزې په پښو کولې او لوی    دې  او   دی په ونه ټيټ و
ګاډ دولتي  کله  کله  چې  به  ده  خوښېدل.  یې  کې  وهچال   ی شيان  ګاډي  په  چې  ښکارېدل  به  داسې   ،

انو ګاډو چلوونکي به په وېره کې شول  چلوونکی نه شته او ګاډی پخپله روان دی. له مخامخ لوري د را رو 
او ډېری وخت به يې خپل ګاډي ګوښی ته کړل. د ده غږ ډېر نری و، له ښځو او په ځانګړې توګه له خپلې  

. ايون ايونوويچ د دوميې نړيوالې جګړې پخوانی افرس  وېرېده  Maya Alexeyevnaښځې مایه الکسيويه 
ګراد لېننکې په سمندري ځواک کې زده کړيال و، نوموړي د  Kronstadt  ډو. لومړی، کله چې په کرنسټا

ويشتونکی شو او کله چې جګړه په ختمېدو   ه په بامونو کې د نازيانو اورجن مبونه مړه کول. وروسته، نښ
بلغاريا ازاده کړه او صوفیې ته يې په    غونډمرش و. کله چې د ده    غونډوه، د ځوانانو د سازمان د يو پوځي  

س  اه چې ښار ته پر اس سپور ننوځي. ده ته يې يو ښه  وپتېیلننوتلو تابیا نيوله، ايون ايونوويچ  د  نه بڼه  برمي
ټي داسې تڼاکې کړل چې دا ورته ډېره  اوموند، خو د اس زين چې چا ورته خوښ کړی و د نوموړي کون 

ځای، نوموړی صوفیې    فيې ته د ننوتلو پر و ربړونوونکې وه چې خپل پالن عميل کړي؛ نو پر اس باندې ص
د توطيې  یې  دی ډېر شکاکي شو او په هر څه کې    راهيسې ته په امبولنس کې ننوت. له همدغه وخت  

کې فرانسوي ژبه زده کړه. لکه    انستېتیوتد مسکو د ژباړې په پوځي    یېله جګړې وروسته    کاوه.  ګومان
يکو زده کړو ته يې ګروهنه درلوده، ده ته وړانديز  اکاډماو    کېدهڅنګه چې له سيايس اړخه پر ده باندې باور  
،  مانهاداره کې کار وکړي. نوموړي دغه وړانديز و   د شنډولو په  وشو چې د کې جي يب د څارګرو فعاليتونو

په   کې نه بلکې هفرانس په دی پک شو چې مرشان يې غواړي چې خو کله يې چا کار پيل کړ، پر دې هک 
چې د هغو خلکو په پرتله چې په    پوهېدهافغانستان کې کار کولو ته چمتو کړي. هغه وخت اېرشاف نه  

. دی له هغو وو هیله من() ډېر خلک په پاريس کې دندې ته څومبن لیدلد دندې خوبونه یې ختيځ کې 
ه. يوازې د افغانستان پالزمېنې ته د تګ په بهري کې دی  لچه وختپنېکبختو څخه نه و چې پاريس ته يې  
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الوتکه بدله کړي. کله چې بالخره افغانستان ته ورسېد، ده ته د قونسلګرۍ په څانګه   ه اړ و چې درې ځل
ده پخپله د   نوم خپله اصيل دنده تررسه کړي.  په  کې ځای ورکړل شو چې د همدغې څانګې د مامور 

  ژبې زده کړه پيل کړه. په دغه ژبه يې خربې کول زده کړل او ساده متنونه يې هم لوستالی شوی. پاريس
په نوم يو په زړه پورې او وتلی ديپلومات و. د ده    Degtiarپه هغه وخت کې د شوروي سفري د ډېکتيري  

 باکفايته او 
 خاکرسه افرسان خوښېدل. 

، له مسکو څخه په کابل کې د شوروي مېشت څارګرې  هونيول شو    Beriaکله چې بېريا    کال  ۱۹۵۳په  
ليکل شوي وو.: »ستاسې د اجنټانو شبکه په خاینانو او دوه   پکې  راغی چې داسې    تېلګراف څانګې ته  

مسکو ته رايش.« په ټوله نړۍ   ژرترژرهګونو اجنټانو ککړه شوې. ته او د څارګرې څانګې ټول مامورين بايد 
دغه   څارګرو چې  هغه  د شوروي  ل   تېلګراف کې  ته  لوبيينکې  و  خو  ړ ترلسه کړی  کوم هل،  ته  دوی  لته 

تور ورنه کړل شو او نه چا وررسه وکتل. دوی خپلې ورځې په خوشې ګرځېدو، څښکلو  وضاحت او يا کوم دس
 چې په دې ځان پوه کړي چې سبا ته به څه پېښېږي. هاو هڅه يې کول ېڅکولو تېرول سګرېټاو 

یله چې له کابل  ېکله چې ايون ايونوويچ له مسکو څخه دغه حکم ترلسه کړ، په خپله غرېزې يې دا وپت
 ېيوې دوسيله  يش. نوموړی په داسې حال کې چې د مخ ونګه يې له خپګان څخه ډکه وه،    څخه لړ نه

ته يې وويل چې د قونسلګرۍ څان   ه وهو ډکلسوند  لهچې  رسه   او ده  ته لړ  ټپه  ګ سفري  په  به  ې کارونه 
اړيکې لرلې، سمدلسه يې مسکو   نېږدېلوړپوړو چارواکو رسه  لهودرېږي کچېرې دی لړ يش. سفري چې 

ليکل شوي وو: »په کابل کې هر څارګر کولی يش لړ يش، خو زه   پکې  چې داسې    ولېږه  تېلګراف ته يو  
 من او وړ کس لکه اېرشاف ته د تګ اجازه ورکړم.«تداسې ارزښیو  څانګېنه شم کولی چې د قونسلګرۍ 

د ايون ايونوويچ همکاران له کابل څخه لړل، خو يو يې هم بېرته را ونه ګرځېد. ځينې يې له دندو څخه   
يو څه وخت   ته ولېږل شول. د  نورو هېوادونو  وروسته  نور يې  او ځينې  د  په کابل کې    لپارهوشړل شول 

یوه موده وروسته، نور څارګر  ادارې څخه اېرشاف يوازينی مامور و.    د شنډولو لهشوروي د څارګرو فعاليتونو  
 کابل ته ولېږل شول او د نوموړي ترلس لندې يې دندې تررسه کولې.  

  څانګې په کابل کې له لومړنۍ دندې وروسته، د اېرشاف کاري ژوند وده وکړه او په تهران کې د کې جي يب  
يوه بېخونده پېښه وشوه. ايراين چارواکو يو ډېر ارزښتمن  يې هلته  ر کې  یمېشت مرش شو. د ماموريت په به

دغه سړي ته    ،ې ادارې ، ساواکاو شوروي اتحاد ته ډېر وفادار اجنټ ونيو او پانيس يې کړ. ايراين څارګر 
سخته شکنجه ورکړه. له نوموړي څخه يوازې يوه غوښتنه کېدله: چې په دې اعرتاف وکړي چې شوروي  

بيا به پرېښودل يش چې په کراره مړ يش، خو ده شوروي اتحاد ته د وفادارۍ اقرار   کاوه.اتحاد ته يې کار  
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؛ سخته ځورونه او غري انساين شکنجه يې پر ځان ومنله. کله چې پانيس شو، ايراين چارواکو د  و نه کړ 
 د مړي د ترلسه کولو په بدل کې پيسې ورکړي.  لپارهنوموړي مېرمن او خور اړ ايستل چې د خښولو 

ې رحمۍ ته اوښتی وړتيا او ب   دغه ناکامۍ پر اېرشاف ژور اغېز وکړ او ټول پام يې د ایراين څارګرې ادارې 
يو باوري کس،  بايد  چې هر وخت    کاوهو. ده نه غوښتل چې په دفرت يا کور کې يوازې وي او ټينګار يې  

ونه لرل او د هر څه  کولپګاډی چلونکی، څارګر مامور يا يو بل څوک، له ده رسه وي. د کور ټولو دروازو يې 
يوه لويه ستونزه ورته جوړه کړه. يوه ورځ   بتو ولو کې له کچې وتلی وسويس و. يو ځل دغه روږدي کولپپه  

لپ کړ. د ورځې په اوږدو کې يې مېرمن سخته  و کله چې کار ته تللو، په مېرمن پسې يې د خوب کوټې ور ک 
اور رسه مخ  ور  ترټنو له س  دپه عذاب وه چې تشناب ته لړه يش. کله چې نوموړی له کار څخه بېرته راغی،  

 شو. 
د يو مريب په    د شنډولو فعاليتونو    وډګروال اېرشاف کابل ته راغلی و. دا ځل د څارګر دا درېيم ځل و چې  

 توګه، لږترلږه 
سفیر رسه وکتل او هغه د ساسچو، کافيري) شړومبو ته ورته    لهتر هر څه لومړی يې    کاوه.ده داسې فکر  

وروسپارله. سفري د دغه څښاک: ژباړن(، پوڅې او د کوچنيو کبانو غوټه چې د سفري لور ورکړې وه ده ته  
. اېرشاف په داسې بڼه  لپوښتو په اړهدندې د  دهد یې مننه وکړه او په کابل کې ترې  ښېګڼې په بدل کې 

من ښودنه نغښتې وه په کراره او مرموزه توګه ځواب ورکړ: »شخصاً يوري  تچې په خربو کې يې د ځان ارزښ
سفیر رسه له ليدو وروسته، اېرشاف د ودانۍ په دويم پوړ کې   لهولدیمیر د دندې لپاره کابل ته راولېږمل.« 

څکولو او د اېرشاف راتګ ته    سګرېټ اشنا برخې ته لړ چېرته چې الکيس پېرتوف    څانګېد کې جي يب  
. ايون اېرشاف په لس اشاره ورته وکړه چې دالن ته راووځي څو د دوی خربې اترې څوک وانه اوري.  تم و

تره کي    لهره  ژ رتر ژې رسه نوموړي پېرتوف ته دنده وسپارله چې  نغوت له مرکز څخه ورکړل شوې دندې ته په  
 او امني رسه د ده د ليدنې فرصت برابر کړي. 

او ده اوس    کاوهلکه دومره يې چې د دوی لوړو څوکيو ته    کاوهاوی نه  ايون ايونوويچ خلکو ته دومره درن 
خپلې دندې پوه شو او سمدلسه لړ    ر غوښتل چې د هېواد نوي مرشان وررسه ليدنه کتنه وکړي. پېرتوف پ

غونډې ته تابيا پيل کړه او    مهمېاړينې چارې تررسه کړي. ايون ايونوويچ هم دغه    لپارهچې د دغې ليدنې  
ډلې ته دستورونه ورکول چې له ده رسه يو ځای راغلې وه، خو حتی څو ورځې وروسته  هغې  کله کله به يې  

  ه ېرتوف، اېرشاف ته حتی سوګند وکړ چې څو ځلپورځ نه وه ټاکل شوې. الکيس    لپارهل د دغه غونډې  
بوختيا په يادولو    ېيې تره کي او امني ته د اندروپوف د استازي غوښتنه ورياده کړه، خو دوی به د ډېر 

امني رسه به د تاس په   له. بالخره په څلورمه ورځ پېرتوف په څومبنۍ اېرشاف ته وويل چې هغونډه ځنډول
ل: »ايون ايونوويچ، تره کی  ودانۍ کې وګوري. اېرشاف وپوښتل: »او تره کی؟« پېرتوف په عاجزۍ ورته ووي 
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يو خپلواک هېواد مرش دی. که    ساو  نه شم   ریښتيايو ځانګړی موقف لري. دی اوس د  ووايم، زه  درته 
 کولی له ده رسه نېغې اړيکې ونيسم.«  

، ده به هپه تېرو کلونو کې کله چې اېرشاف په سفارت کې د کې جي يب په څارګره څانګه کې دنده درلود
تره کي او امني رسه د تاس په ودانۍ کې کتل. په هغه وخت کې نوموړي د دوی خربو ته   لهډېری وخت  

لمل يې    کاوه.رسه دومره د خوښۍ چلند نه    يدغه مېشت استاز   له خلقيانو هم    کاوه.دومره ارزښت نه ور 
نوموړی    څرګند نشتوالی و. دوی ته  (ېناټ )عالقد نوموړي تنګ نظري، د خربو تروه بڼه او له دوی رسه د  

 داسې يو پاتيالی برېښېدلو چې د خپلو ژمنو د ساتلو پراو يې نه لرله. 
 لپارهمرستيال و. هر څه اوس بدل وو. پېرتوف د غونډې    ي وزیر لومړ اوس امین د بهرنيو چارو وزير او د   

ه يې چې  امني د تاس دفرت ته راوستلو. ايون ايونوويچ دغه نوي مرش ته د دالن په کوچ کې تم ناست و. کل
و ته ورته موسکا وکړه او په چټکۍ يې د ايون په لور ګامونه  امريکایانوليد، امني    «خپل »شوروي ملګری

ايون لس يې په خپلو چې د  واخيستل. د نوموړي لس يې په دواړو لسونو ټينګ کړ او په داسې حال کې  
ښورولې. بیا يې    لپارهافغان خربو يې شونډې د يو بېخونده اوږده وخت    وپه دوديز   روغبړ ، د  خوځاوهلسونو  

وويچ مال ته لس کړ او يوې ځانګړې کوټې ته يې بوت، داسې محرمې کوټې ته چی امني ته ښه  د ايون ايون
مالومه وه. نوموړي د تره کي له خوا هم ده ته سالمونه وويل او د تره کي خواشيني يې څرګنده کړه چې د  

يش.   ېډېر  لړ  ته  ليدو  ملګري«  »پخواين  خپل  د  چې  کړای  شو  ونه  يې  کبله  له   بوختيا 
. ايون ايونوويچ په دې خيال چې د دوی  ښکارېدهامني ډېر متمرکز  وډۍ ورکړل شوه.  ډته يوه ساده  دوی  

اړيکو تر منځ دومره بدلون نه دی راغلی، يوه پياله وتکا وڅښل، په څنګ لرونکې څوکۍ کې يې شاته د  
ې له امني رسه  تکیه وکړه او په ډېره ګونګۍ بڼه يې د هغه موضوعګانو اصيل ټکي بیان کړل چې غوښتل ي

ورباندې وغږېږي. امني په ډېر ځیر غوږ نيولی و، خو دا په واضح توګه څرګندېده چې د اېرشاف په خربو 
او په دې اړه يې خپله ستوماين پټه نه شوی کړی. په دغه شېبه کې الکيس په ډېر ادب له    پوهېدهنه  

لنډه توګه يې د خربو اصيل ټکي بیان کړل: »موږ    په  اېرشاف څخه د خربو اجازه واخيسته او ډېره واضح او
افغانستان  غ برخه کې د  په  فعاليتونو  او د څارګريزو ضد  په دولتي کچه د څارګريزو  دموکراتيک  له  واړو 

و راکړه ورکړه ولرو. موږ ماتبل رسه د محرمو مالو او  جمهوريت رسه اړيکې ټينګي کړو. موږ غواړو چې له يو  
مامورينو ته روزنه ورکړي چې څرنګه په سختو حالتو   څارګروبه تاسې ته سالکاران درولېږو چې ستاسې  

وپوښتل: »د دغه موضوع د مايل اړخ ستونزه  بیا يې    کاوه.کې چارې مخته بوځي.« امني چوپ و او فکر يې  
په   لګښتونه  ټول  سالکارانو  خپلو  د  به  »موږ  وويل:  سمدلسه  اېرشاف  يش؟«  حل  څنګه  غاړه  خپله  به 

بوديجه ځانګړې کړو او دې ته چمتو    لپارهواخلو.رسبېره پر دې، موږ به د افغان څارګرې ادارې د جوړولو  
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تخنيکي وسيلې برابرې کړو.«   ېشوو ګاډو په ګډون تر ټولو نو   ووړ چې دغه ادارې ته په شوروي کې د ج  ويو 
امني په پام وويل: » ښه، دا خو ډېره ښه ده. موږ تل پوهېدو چې تاسې زموږ ښه او داسې ملګري ياست  

  ي انقالب لوی مرش ملګری تره کی سوسيالېستچې تکيه پرې کولی شو. زه هېڅ اړنګ نه لرم چې زموږ د 
زموږ د څارګرو ادارو تر منځ د همکارۍ هر هغه هوکړه ليک منظور کړي چې تاسې يې وروړاندې کړی.«   به

 لپاره پېرتوف پرته له دې چې له خپل مرش رسه مشوره وکړي وويل: »د دغه موضوع په هکله به د خربو  
او ځاځمنې   کړي  غونجې  اېرشاف خپلې شونډې  وي؟«  اړيکوال څوک  يې  سرتګې  )قهرجنې(  ستاسې 

واړولې. امني په تېزه موسکا ځواب ورکړ: »اسدالله رسوري به ستاسې اړيکوال وي. زه به ورته  ه  پېرتوف ت
 څخه  يو بل کويت ساسچ  له.« د يوې بلې پيالې له څښلو او  ووايم چې له تاسې رسه ژرترژره اړيکه ونييس

 ېد. له مزې څکلو وروسته، افغان سياستوال بېرته خپلو ورځنيو چارو ته وګرځ
اېرشاف    لهده وپوښتل چې    وواهه.په همدغه ورځ د ماښام په ترڅ کې اسدالله رسوري پېرتوف ته زنګ   

او ورپسې يې   رسه چېرته لیدلی يش. پېرتوف د هغه وخت ارزونه وکړه چې د اېرشاف پيدا کول يې نييس
پرېکړه وکړه چې د د دوی د لیدنې ځای به د سفارت دروازې ته په مخامخ څلورلره کې وي. کله چې په 

بل يو  نوموړي  ورکړل شو،  ته خرب  اېرشاف  اړه  په    کمیس  دې  او  کړه  غاړه  په  يې  نېکتايي  بله  واغوست، 
ا د بهرين سازمونونو د دراوزو  توګه يې پېرتوف ته وويل: »په دې نه پوهېږې چې يو څوک خامخ  ځاځمنه

داسې ځای  په  پېرتوف په درنښت ځواب ورکړ: »پوهېږم.« اېرشاف بیا ورته وويل: » نو ولې مې   څارنه کوي؟«
؟« پېرتوف په عاجزۍ ځواب ورکړ: »چا ته دې ښکاره کوم؟ حتی که څوک تاسې  ېښکاره کو خلکو ته کې 

د سفارت   ټیويټايو سپني  راپور ورکړي؟ رسوري ته؟« له رسوري رسه وويني، هغه به چاته ستاسې د ليدنې
رسه ودرېد. د ګاډي چلوونکي په سيټ کې يو لوړ او پلونډ ځوان سړی  څلور لرې  دروازې ته مخامخ له  

ځان   لهوه او مهربانه او هوښیاره ونګه يې درلوده. ايون ايونوويچ  ېدرېيش يې اغوست ګونځېناست و چې 
رسه فکر وکړ: »عجیبه ده، دغه سړی زموږ د فلم ډايرکټر اېلډر رېزانوف ته څومره ورته دی.« کله چې اېرشاف 

ي بڼه سالمي وکړه  انګرېز له سفارت څخه ووت، دغه افغان په چټکۍ له ګاډي ښکته شو، اېرشاف ته يې په  
وري.« بیا يې د ګاډي شاتنۍ دروازه  : »پيلوټ اسدالله رس وپېژاندهاو په لوړ او ژور غږ يې ځان داسې ور  

پرانيستله او اېرشاف ته يې د کښېناستلو بلنه ورکړه. دوی د دارلمان په واټ کې د ښار په لور په تياره کې 
و.په لره کې رسوري پوښتنه وکړه: »ملګری ايون ايونوويچ، دغه غونډه به تاسې ته ډېره ناوخته نه  و روان  

د همکارۍ په هکله کې  ژرترژره ستاسې ليدنه وکړم څو په امنيتي چارو    وي؟ ملګري امني راته وويل چې
يوې پايلې ته ورسېږو.« اېرشاف ورته وويل: »د هېڅ يش په اړه اندېښنه مه کوه. زموږ په چارو   وپه ټولو اړخون 

  « اسدالله په خوښۍ وخندل او ويېنه ونه لرواندېښش د ساتلو په هکله  ې کې موږ بايد د معمول مهال و 
مميزو    لهدرلوده.« کله چې دوی د رسوري دفرت ته ورسېدل، رسوري ده ته    ننګېرنهويل: »ما هم همدغسې  

او مندکو رسه چای کېښود او ويې ویل چې کولی يش کباب، ويسکي، وتکا او يا وطني رشاب راوغواړي.  
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امني   لهپېرتوف  دوی چای غوره کړ. اېرشاف هڅه کوله چې هغه دري کليمې او غونډلې په ياد کړي چې 
د څارګرو ادارو تر منځ د همکارۍ په    نواو رسوري ته يې د دواړو هېوادو   وې رسه د غونډې په ترڅ کې ويلې

خورا ډېر    پوهېدههکله د شوروي د وړاندیز بنسټيز ټکي بیان کړل. رسوري چې په دې اړه د امني په اند  
نه  خوشال هېڅ  دې  په  خو  شو،  لړ    پوهېدهه  يو  د  اېرشاف  وکړي.  يا  او  ووايي  څه  وروسته  دې  له  چې 
په هکله خربې وکړې چې دواړه خواوې يې بايد چمتو او لسليک کړي. نوموړي دې ته    )اسنادو(ولسوند

نکو د شمېر  و د امنيتي کارکو   لپارههم چمتووالی وښود چې د راتلونکو دوو مياشتو د فعاليتونو، د راتلونکې  
د يو ګډ پالن خاکه    لپارهپه هکله د خربو اترو    اومنيتی ادارې د عمليايت بوديجې د اړتيد ارزونې او د ا

چې له مسکو څخه يې لږ وخت  هم  . نوموړي د پاکستان د مرشتابه په اړه هغه مهم مالومات  جوړه کړي
  رسوري چې په دغه ورځ په خپل دفرت کې څو کسه د   رسوري رسه رشيک کړل.  له مخکې ترلسه کړي وو  

ان په وهلو وژيل وو په خپګان په خپلو خړو سرتګو اېرشاف ته وکتل او ويې ويل: »کوم پالن؟  دوښمنانقالب  
ان دوښمنانقاليب دندې ته ګامرل شوی و چې په بې رحمۍ د انقالب    مهمېکومه بوديجه؟« رسوري يوې  

شوروي ملګری ورته وايي  له منځه يويس. دی په دغه دنده کې شپه او ورځ بوخت و او اوس دغه کوچنی  
 چې په بیروکراتيکي چارو کې لس په کار يش.

وپېژين چې له ده    ته ورسبا ته هغه نور د کې جي يب افرسان رسوري  اېرشاف به  دوی هوکړه وکړه چې   
رسه يوځای له شوروي څخه راغيل وو. دغه پخواين پيلوټ به خپل خلک چې رويس ژبه يې زده وه اېرشاف  

په دوامداره توګه د اېرشاف له ډلې رسه په اړيکه کې وو او په دري او پښتو ژبه د اړينو    یل. دو ته ورلېږ 
کوله.  لسوند مرسته  یې  کې  ژباړه  په   و 

مخ پرانيستې    رپه وخت کې رسوري اېرشاف ته وويل چې د ده د دفرت دروازه تل د اېرشاف پ  مخه ښې د  
ا يوازې يو افرس نه بلکې یو  دپه وياړ وويل: »  رسوري،  پېژاندهده. کله يې چې خپل مرستيال اېرشاف ته ور

 .ورساوهاېرشاف بېرته سفارت ته په ګاډي کې   ،زمری هم دی.« د نوموړي مرستيال
 

 
 

څان  يب  جي  کې  د  کې  کابل  يو  ګپه  د  يکوونک   ر اکې  شورويانو  د  کې  افغانستان  په  کېتايوف  يوره   ،
دنده تررسه کوله.   پلمهايونو د امنيت دنده لرله. نوموړي په سفارت کې د قونسل د مرستيال په  استوګنځ

شوروي ښځو رسه د اړيکو ساتلو ډېره ستونزمنه دنده هم درلوده. دغه ښځې    لهد نورو دندو تر څنګ، ده  
زرګونو افغانانو  څوک وې؟ دوی هغه شوروي ښځې وې چې له افغانانو رسه يې ودونه کړي وو. ډېری له هغو  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671


 89 /  موږیېغاښونهماتکړلاوازادشوو

 

مې په پيل کې يې په شوروي پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې. د افغانانو اړوند ډېر  ۱۹۶۰رسه چې د  
څیزونو شوروي نجونو ته زړه راښکونکي وو. د شورويانو په پرتله د دوی ونګه ډېره په زړه پورې او مېړنۍ وه، 

بدل چلند د زړه راښکنې نور فکتورونه وو. افغانانو    ، د دوی ګړدود او کاوهد رشابو په څښلو کې يې زياتی نه  
خپلو   مهربانۍ،  په  باندې  وزلو  بې  پر  کولو،  پوره  په  ژمنې  د  کنټرول،  ځان  پر  خوی،  ارامه  سخاوت،  په 

ښځو او ماشومانو رسه په پام او نرم چلند کې نوم   لهملګرو رسه په وفادارۍ او    لهږیرو ته په درناوي،  نسپي
 درلود.  

، زړې او ځوانې، له بېالبېلو توکمونو، له بېالبېلو روڼ  کاوهګڼ شمېر شوروي ښځو په افغانستان کې ژوند  
له خپلو خاوندانو    ریښتيابېالبېلو سيايس اجنډاو رسه. ځينو يې په    لهاو شاليدونو څخه او    اواندو لېوالتي

دوزخ« څخه   »شوروي  له  غوښتل چې  یوازې  يې  ځينو  لرله، خو  مينه  ته  رسه  »پانګوال جنت«  او  ووځي 
 ننوځي.

ې چې  ل، خو هغه ښځې يې نه خوښېد مینوال و   Tatiana، تتيانه  ېپه تېره بیا خپلې مېرمن  ،ښځو  ديوره   
له افغانانو رسه يې ودونه کړي وو. دوی به په دوام داره توګه له ده څخه بېالبېلې غوښتنې کولې او دی يې  

چې له   کاوهډېری د هغه شوروي ښځو په هکله سوچ    نوموړيګواښلو چې برېژنېف ته به راپور ورکړي.  
روسته په دې پوه شوې وې ، خو له تګ څخه و وې  ېتللڅخه د تېښتې په مته افغانستان ته    سوسیالېزم

شوروي ناهيلو ښځو رسه رساوکار   لهچې  يې  چې د دوی د ژوندانه نوی ځای هم څه نا څه همغسې و. کله  
، يوره به په سوچ کې له ځان څخه پوښتل: »دوی به اوس چېرته ځي؟ ارسايل ته؟ امريکا يا مدېګسکر  کېده
  ته؟«

او کورنۍ دې پېښې څنګه تېرې شوې؟ څه خو به نه وي    : »يوره، پر تاوواههيوه ورځ نتاليه نورزۍ زنګ  
او   ياست؟    مېړهدرپېښ شوي؟ زه  تاسې ښه  اندېښنه کې وو.  په  په هکله ډېر  او ستا د کورنۍ  مې ستا 

 مېړه هلکان څنګه دي؟« يوره ځواب ورکړ: »خرييت دی، هر څه سم دي.« ورپسې نتاليه ورته وويل: »زه او 
چې يوه پياله چای   ځئ و ته زموږ ليدو ته راشئ. رامکروريان مېرمنې ته بلنه درکړو چې  ستا  مې غواړو تا او  

يوره د نوموړې خاوند عبدالقیوم د  او وغږېږو. ډېره موده کېږي چې تاسې مو نه يی لیديل.«    ورسه وڅښ
او د    . نوموړی په ونه ټيټ و او که څه هم په خټه پښتون ښکارېدهډېر جدي    عبدالقیوم .  خوښېدهنورزی  

ۍ  اکاډمو، په پښتو    نېږدې. دی تره کي ته  د خلق غړی و، خو برېت يې نه لرل  راهيسېګوند له جوړېدو  
کې ښوونکی و او د افغانستان په تاريخ او پښتو ژبه کې يې تخصص درلود. ده له خپل تېزس څخه د مسکو  

تر څارنې لندې     Dvoryankovپه پوهنتون کې د يو نومور شوروي افغانستان پوه، پروفيرس دېورينکوف  
 دفاع کړې وه. نورزي د ډېرو روسانو په پرتله په رويس ژبه ښې خربې کولې. 

يوه يهوده وه او پخلی یې ډېر خوندور و؛ نو ځکه يې     Odessaچې نتاليا د اودېسې    پوهېدهيوره په دې هم  
.« نتاليه ورته وويل: »ډېر ښه، په پنځو وپرته له ځنډه ورته وويل: »که ستاسې خوښه وي، سبا ته به درش
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، ته خو زموږ پته لرې.« له يوره رسه د نتاليه پته شته وه ځکه چې په  ریښتيابجو راشئ. زموږ پته وليکه، هو 
 دې وروستيو کې نوموړې قونسلګرۍ ته ورغلې وه چې د څو بېخونده موضوعګانو په هکله وررسه وغږېږي. 

له ځان څخه وپوښتل: »ولې يې موږ ته اوس بلنه راکړه په داسې حال   ورهی کله يې چې غوږۍ کېښوده،   
له دوی رسه د ليدلو په ترڅ کې ځان پرې به  بليل نه وو؟ څه خربه شته، زه    هېڅ کلهکې چې مخکې يې  

سامان رسه یوره او مېرمن له  د لوبو    لپارهته د ګالنو، شريينيو، وتکا، شمپاين او د ماشومانو    پوه کړم.« سبا
و ته لړل. عبدالقيوم نورزي په خندا ور پرانيست. د دوی درې کوټه ييز کور د  مکروريان د نورزي کور ته    يې

خوندور پخيل له ښه بوی څخه ډک و. عبدالقيوم يوره ته غېږ ورکړه او پر مخ يې داسې ښکل کړ لکه د  
بل رسه روغبړ وکړ، له ماشومانو رسه يې، چې د    او  مودې ورک ورور يې چې ليدلی وي. دوی له يو   ېډېر 

 . د خربو موضوع پوځي کودتا وه.هپيل شو  ۍ نمه وو، خربې وکړې او ورپسې ماښاخوشاللوبې سامان ته 
او پرځای يې    نورزي هغه پوښتنو ته نېغ ځواب ورنه کړ چې د پوځي یرغل په بهري کې ده څه کول  ديوره   

وره په دغه چل پوه شو. وروسته دوی سوچه سيايس بنډار پيل ی. نورزی د  ېرسسالمتۍ وکړ   ېد وتکا ډېر 
کړ. عبدالقيوم چې يو ژبپوه و او هېڅ کله یې په پوځ کې چوپړ نه و کړی وويل چې له حفیظ الله امین  

. د يادښت په ترلسه کولو رسه، نوموړی  څخه يې د ا خ د ګ د مرشانو د ازادولو په اړه يو يادښت ترلسه کړ 
ې ټولو افرسانو ته ورغی او ورته ويې ويل: » سبا سهار به پوځي کودتا تررسه کېږي. افغان  کو  مکروريانپه  

ې، ته  لکېد   غړی امريکا پلوه رژيم په زور نسکور کړي. کله چې ته د ا خ د ګ    فاشېستپوځ به داود او د ده  
  ی . دا يو امر دی. که ته زموږ مالتړ وکړې، کېدای يش ژوندباید زموږ مالتړ وکړېپه خپلو دندو پوه وې. ته 

. که ته زموږ  ې لسته راوړنې ولر   ې او يا د يو اتل په څېر مړ شې. که موږ وګټله، په ژوند کې به ډېر   ېپاتې ش
برېښنا په مزو  ې، موږ به دې د اپارمتان د کړکۍ مخې ته د مېرمنې او بچيانو په مخ کې د  و نه کړ مالتړ  

رسه   پانيس کړو.« ځينو افرسانو وژړل، د عبدالقيوم پښو ته ولوېدل او داسې يې وويل: »ولې مې ځان له تا
چې    مانهاو په ګوند کې ښکېل کړ.« عبدالقيوم به ځواب ورکړ: »پوهېږې چې ما څومره خطر په ځان و   اشنا

ه پوهېږې چې زه هم مېرمن او بچيان لرم.  تاته له داسې ګواښ رسه راشم. ته پوهېږې چې زه څوک یم؟ ت 
ې چې زه يې غواړم، ما ته، زما مېرمن او بچيانو ته به سبا څه پېښ يش؟ سم سوچ  و نه کړ که ته هغه څه  

زم يې په دې  ېوکړه، دا ټوکې نه دي.« يوره په ژور سوچ کې لړ: »نو انقالب په دې توګه تررسه شو، میکان 
موږ په دې خيال دې ته انقالب ويلې چې دا د ولس کړنه وه.« نورزي يوره    ډول و. موږ څومره ساده ګان وو.

کېږي.«  رامنځته  ډول  همدې  په  »انقالبونه  ويل:  ويې  او  وکتل  يې  ته  مېرمنې   او 
يوره اوس د بلنې په موخه پوه شو. نورزي هيله درلوده چې ځان د انقالب د اتل په توګه نومور کړي او له  

ار واخيل. وروسته له دې چې په کودتا کې د خپلې ونډې په اړه يې غورې وکړې،  دې څخه د ځان په ګټه ک
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نورزي له وتکا څخه يو ګيالس تر خولې ډک کړ او په چوپتيا يې وڅښلو. بیا يې د داسې څه په اړه خربې 
رګه کړل  په زړه پورې نه وې. نتاليا يوره او مېرمن يې تر ګاډي بد   هېڅه ته  ر يو   توګهوکړې چې د يو څارګر په  

د بېخونده پای وجې وبللې. د خدای په امانۍ په شېبه   ۍاو د خپل خاوند ستړيا او اندېښنې يې د ماښامن
، زما خاوند، زه  وکې يې وويل: »پوهېږی چې څو ورځې دا سوچ څومره راته سخت و چې هر يو به ووژل شو 

اړيکې ساته، هېڅوک به زيان    نېږدېوره ځواب ورکړ: »موږ رسه  ی؟«  لپارهاو ماشومان مې؟ او دا ټول د څه  
 د تر ټولو لوی هېواد تبع يې.«کې در ونه رسوي. ته په نړۍ 

و هر ننداره وه ا  هکله چې يوره بېرته کور ته لړ، فکر يې وکړ چې په دغه شپه چې څه پېښ شول، هسې يو  
 خپله ونډه ډېره ښه ولوبوله.  پکې چا 

 

 
 

عمومي کوټې ته    څانګېد تاس خربيال الکيس پېرتوف د کې جي يب    نېږدېد شنبې په ورځ غرمې ته  
. کېدای يش غوښتل يې دا وښيي چې  ښکارېده (له ولولو ډک )نولول په برمينه خندا ننوت. دی خوښ او 

يو   يې  رسه  نويو مرشانو  دوو  له  هېواد  افغانستان  د  د  ډېره سړه سينه  په  نوموړي  پيکه جنګويل.  دوه  يا 
او ويې ويل: »ولوديا،    واچاوهف پر مېز  ییدموکراتيک جمهوريت د نويو ګامرنو نوملړ د شننونکي ولوديا خت

نوملړ ولېږه. دغه نوملړ به نن یا سبا خپور يش. زه به يې وروسته   یکې د کابینې دغه وروست تېلګراف په يو  
وروړم. ته  شاته    «سفري  ولوديا  د  او  پرېښودل  کارونه  ټولو کسانو خپل  او  کړل  پيل  لوستل  د منت  ولوديا 

ودرېدل چې دغه نوملړ ولويل. ولوديا، الکيس ته وويل: »ته بايد خپله اوږه په شاباسۍ وټپوې. کوم انعام  
چې هر څه ناهييل    کړېو   هڅې  ېترلسه کړ بې ځايه نه و. تا په داسې وخت کې د يووايل ډېر   چې تا

ښکارېدل او اوس داسې برېښي چې د ګوند په يووايل کې بريالی شوې. دا يوازې يو نوملړ دی. د څوکيو  
ورا ریس،  د ا خ د ګ د انقاليب ش  وېش په انډول او انصاف شوی دی.« بیا يې نوملړ په اوچت غږ ولوست:

 د ولسمرش لومړی مرستیال   ، مرستيال، بربک کارمل  د ا خ د ګ د انقاليب شورا ،  نورمحمد تره کی ولسمرش
وزير  چارو  بهرنيو  د  او  مرستيال  ولسمرش  د  )خلقی(  امني  الله  د  ،  حفيظ  )خلقی(  وطنجار  اسلم  محمد 

نوراحمد نور )پرچمی(  ،  دفاع وزير عبدالقادر )د پوځي کودتا مرش( د  ،  ولسمرش مرستيال او د مخابراتو وزير 
عبدالکریم ميثاق )خلقی( د  ،  سلطان عيل کشتمند )پرچمی( د پالن جوړونې وزير ،  د کورنيو چارو وزير 

سليامن ليق  ،  بارق شفیع )پرچمی او د افغانستان يو ډېر نومور شاعر( د مالوماتو او کلتور وزير ،  مالیې وزير 
په نوملړ کې د نورو کسانو نومونه هم  .  راديو او تلويزيون وزير   دشاعر(    )پرچمی او د افغانستان يو ډېر نومور
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نه وې، خو د څوکيو په   مهمېاو ورکړل شوې څوکۍ يې هم دومره    ووو. دوی دومره پېژنديل خلک نه و 
 شوی و.نیول وېش کې بشپړ انډول په پام کې 

وليک. د افغان    لپارهمرکز ته د لېږلو    کې د خپلې شننې په ګډون دغه نوملړ تېلګراف ف په يو  ییولوديا خت 
دفرت ته لړ    مروزوف حکومت د مرشتابه د ترکيب په اړه د نوموړي شننه ډېره مثبته وه. ورپسې د اورلوف  

ه چې دغه نوملړ سفیر ته وپتېیلپرې لسليک کړي. په عین وخت کې پېرتوف    تېلګراف چې ليکل شوی  
! پرېږده چې دغه خرب لومړی مرکز ته ورسېږي. راځه هوويل: »بېړه مه کو يويس. وېکتور بابنوف په زاريو ورته  

دلته پاتې شه او له خلکو رسه خربې وکړه. همکارانو ته دې نکل وکړه چې څنګه د ا خ د ګ په يووايل کې  
خوند اخيل او ويې ويل: »پوهېږی،    لکه چې له دغه فرصت څخه ډېر   ښکارېدهبريالی شوی.« الکيس داسې  

لړ ډېر ارزښتمن دی. په دې اړه زه خپله خوښي او وياړ نه پټوم. تاسو ټولو وليدل چې دغه کار دغه نوم
څومره    یپه قانع کولو تېر کړ چې د ګوند يووال  کرملاو    څنګه تررسه شو. ما څومره ډېر وخت د ترکن

نه   پام  هېڅ  ته  ما  دوی  خو  دی،  چې    کاوهاړين  مې  به  کله  سماليس  ،  واچاوهپرې    فشاراو  به  دوی 
وړ خربه دا وه چې ما بايد د دوی    داته رسټکونه وکړه. په دې کې تر ټولو د خن   Ponomaryovپنومروف 

به دغه رسټکونو ته يو يادښت     Viliorوی، خو منندوی يم چې وېليور  لېږلېرسټکونه مرکزي کمېټې ته  
نه لري.«    ناټ )عالقه(ډلو له يووايل رسه  ورزيات کړ چې دا زما نيمګړتيا نه ده چې تره کی او کارمل د خپلو  

ه نه  خوشاله يې؟« الکيس ځواب ورکړ: »ولې به  خوشالبابنوف ترې وپوښتل: »نو اوس څه يش ته دومره  
له   نه   نېږدېوم؟ هغه خلک چې زه  »په دې  وويل:  بیا ورته  بابنوف  پېژنم، اوس د هېواد مرشان شول.« 

وي. که ډېر ژر نه وي خو يوې يا دوې اونۍ وروسته به تا ښه نه    هېڅپوهېږې چې کېدای يش دا تا ته  
په خپله نه غواړي چې له تا رسه ليدنې کتنې وکړي. دوی به    به دوی او يا    پرېنږدي  نېږدېڅوک دوی ته  

اوس له سفري او يا په لوړه کچه له مسکو رسه اړيکې غواړي؛ نو بیا به ته له چا رسه کار کوې، له ساتونکو  
رسه؟« يو چا په ټوکه کې وويل: » دی ښايي اوس د افغان     Guliamاو يا له خپل چوپړيال ګليم    یې  رسه

  و نه کړ ترې جوړ يش.« الکيس ټوکې ته پام   Lawrenceتابه سالکار يش او د عربو لرنسحکومت د مرش 
. بيا يوره  ولګاوهيې    سګرېټخو د بابنوف د خربو پر حقيقت یې رس خالص شو؛ نو خوا يې بده شوه او يو  

ه لويه لسته  یو مهم اعزاز ترلسه کړ. د سولې او ارامۍ په وخت کې د رسه توغ نښان يو   اورته وويل:»خو ت
 راوړنه ده.«

 

   لقب چې په رويس ژبه د ګړندي يا چابکي مانا لري تره کيد 
   د کارمل لقب
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يف ورته راوړلو او ويې ويل: »د حکومت ترکيب  یپه بې پراويۍ ولوست چې خت  تېلګراف هغه    مروزوف اورلوف   
سم برېښي. د څوکيو داسې وېشنه دغه حکومت ته ښه ده. اجازه راکړه چې دا ورزيات کړم چې د څوکیو 

ګوند د مرکزي کمېټې هغه سپارښتنې په پام کې نيولې   کمونست په وېش کې تره کي د شوروي اتحاد د 
دا به زموږ مرشان ډېر خوشبین کړي.« ولوديا ورته وويل:   دي چې د تاس په دفرت کې ورته يادې شوې.

ناهييل   ډېر  يو وخت  وي،  ډېر خوشبین  وتيل خوشبین دي. هغه خلک چې  له کچې  اند دوی  په  »زما 
کېږي.« اورلوف ترې وپوښتل: ته خوشبین نه يې؟« ده ورته وويل: »خوشبینۍ ته لږ ځای شته. خو زه نه  

يم چې افغان مرشتابه به ژر بدلون ومومي او    ه لړ يش. زه په دې باور به کوم لوري ت  وضعیت پوهېږم چې  
 وېره لرم چې موږ به بیا خلق او پرچم ته زارۍ کوو چې يو ځل بیا رسه پخال يش.«

 

 
 

   Potsdamد دغه امر په ترلسه کولو حريان نه شو چې د جرمني پاتسډم   Zaplatinتورن جرنال زپلتني
د   ځواکونو  پيل  شوروي  د  نوموړي  وکري.  يون  کاري  يو  ته  څانګو  مرکزي  ښار  رسکتسيايس   نوالو د 

په توګه دنده لرله؛ نو ځکه يې ډېری د جرمني دموکراتيک جمهوريت ته کاري یونونه کول. د   )رسمفتش(
د لويې  ه جګړه خپلې اوچتې کچې ته رسېدلې وه، شوروي اتحاړ مې په ورستيو کلونو کې کله چې س۱۹۷۰

د    هپوځي رسچينې په لوېديځ کې راټولې کړې وې. د جرمني دموکراتيک جمهوريت خاوره په لويه کچ
ته    دوښمنځکه چې دغه هېواد د ممکنه    لهکارېد   لپارهموخو    پوځي په   نېږدې اډو  و. شوروي مرشتابه 

او د کتنو ډلې په  کمېسیون څارل.    نېږدېجرمني کې شوروي ځواکونه له   . که  ېدوامداره توګه ورتللونه 
یمه نړيواله جګړه پيل شوې وی، په جرمني کې به شوروي رستېري او افرسان لومړين کسان وو چې د  ېدر 

اتومي جګړې له امله سټېدل، خو مخکې له سټېډو څخه دوی ته دنده ورکړل شوې وه چې ټوله لوېدیځه  
کوله. مېرمن يې چې مخه ښه وررسه کوله    اروپا تباه کړي. دغه ځل جرنال زپلتني د کتونکې ډلې مرشي

نه وه او يوازې يې ترې وغوښتل چې د مې مياشتې په پای کې د نوموړې د زوکړې  (هیجاين)  دومره رښکنه
ي او ورپسې  و نه کړ ويل چې اندېښنه    ېی کليزي ته بېرته رايش. زپلتني خپله مېرمن ښکل کړه، ورته و

هوايي   لپاره  پاتسډم ته ورسېد، د فرقې قوماندان چې د ده د ستړي ميش. کله چې  روان شوهوايي ډګر ته  
غواړي چې    یډګر ته راغلی و، زپلتني ته وويل: »ملګری جرنال، د شوروي ځواکونو د پوځي شورا يو غړ 

»څه   :وواههتاسې ژرترژره وررسه اړيکه ونيسئ.« زپلتني د قوماندان له دفرت څخه خپل دغه همکار ته زنګ 
ځواب ده    »وسييل پېرتويچ، خپل سفر بکسونه دې دررسه دي؟«له ده څخه وپوښتل شول:    ؟«خربه ده

»سمدلسه بېرته هوايي ډګر ته لړ شه. يوه الوتکه درته تم ده چې    بیا ورته وویل شول:  »هو، رارسه دي«ورکړ 
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، دغه امر حريان نه کړ، پوهېدهپه بدلون ښه   وجرنال زپلتني چې د داسې پالنون  تا بېرته مسکو ته راويل.«
د ډلې مرشي يې يو بل همکار ته وروسپارله او بېرته يې مسکو ته الوتنه وکړه. هلته ورته وويل شول: »ته  

اپيشف   له لوی سيايس ریس،  ژرترژره د پوځي ځواکونو  د    Epishevبايد  اپيشف  رسه وګورې.« جرنال 
. جرنال ېپه توګه په پوځ کې چارې مخته وړل يزي کمېټې د استاز ګوند د مرک کمونست شوروي اتحاد د  

ليديل. وو  نه  هېڅ  کابو  مخکې  رسه  نوموړي  له  په   زپلتني  چې  »پوهېږې  وپوښتل:  زپلتني  له  اپيشف 
افغانستان کې يو انقالب شوی؟« پرته له دې چې ځواب ته تم يش، نوموړي خپلو خربو ته داسې دوام 
ورکړ: »د دموکراتيک ګوند غړو پخوانی رژيم نسکور کړ او په هېواد کې يې د اصالحاتو په پيل کولو کې د  

اصالحاتو غوښتونکو ځواکونو   لهلکه څنګه چې ته پوهېږې، موږ  دومداره پرمختګ د تګ لوري اعالن وکړ.
رسه د مرستې ډېره هڅه کوو ځکه چې دا زموږ نړيواله دنده ده. افغانانو له موږ څخه غوښتنه وکړه چې د 
دوی د وسلوالو ځواکونو سيايس ريس ته يو سالکار ورولېږو. بې اړنګه، دوی پوځي سيايس رياست نه لري؛ 

 د له بنسټ څخه جوړ يش. ما د دفاع لهنو هر څه باي 
 وزير رسه مشوره وکړه چې څوک بايد ولېږل يش. موږ ته غوره کړې، ستا څنګه خوښه ده؟« 

، خو کله يې چې د اپيشف د  جرنال زپلتني يوه ثانيه په سوچ کې شو چې د خپلې مېرمنې خوښه واخيل
نه    •مخ ګلډانګ بله چاره يې  نوموړی سماليس ځواب غواړي.  پوه شو چې  وکتل، دی  ته  ته ورته ونګې 

  نه تررسه کو   هدرلوده پرته له دې چې داسې ووايي: »مننه کوم چې تاسې پر ما باور وکړ. زه به د دندې په ښ
: »بورېس  رمۍ وويل: »سمه ده.« نوموړي غوږۍ اوچته کړه او ويې ويلن کې بشپړه هڅه وکړم.« اپيشف په  

، موږ د پوځ سيايس رياست ته سالکار وموند. جرنال زپلتني چې ډېره  Boris Nikolayevichنيکوليوويچ 
پوځي سيايس تجربه لري د داسې دندې ټولې ښې ځانګړتياوې لري. تاسې يې منی؟« کله يې چې په 
تيلفون کې خربې خالصې شوې، اپيشف، زپلتني ته وويل: »مرکزي کمېټې ته لړ شه او د نړيوالو چارو له 

 ليدنه وکړه. هغه به نور مالومات درکړي او ته بايد په دوو ورځو کې کابل ته لړ يش.«   منيش، پنومروف رسه
وسيل پېرتوويچ د اپيشف له دفرت څخه ووت او سخت په وېره کې شو چې د افغانستان په هکله په هېڅ نه 

او  نه درلودناټ  پوهېږي. ده د انقالب په اړه تصاديف اورېديل وو، خو په دې اړه يې يوه ذره   . انقالبونه 
. ده هېڅ کله په خپل ژوند کې دا فکر نه و کړی چې  یې؛ نو دا ولې بايد ځانګړې و لکودتاوې تل پېښېد 

لوړپوړو مامورينو رسه خربې وکړي    له يو وخت به کابل ته لړ يش. اوس بايد مرکزي کمېټې ته لړ يش چې  
تان کې د انقالب په اړه بنسټيز مالومات پيدا  ښتنو ته ځواب ورکړي. دی بايد لږترلږه په افغانسو او د دوی پ

کړي. بې اړنګه، په دې اړه به د پوځي ځواکونو په سيايس رياست کې د پروډا ورځپاڼې په دلۍ کی خربونه  

 

ګلډانګ:غټخولیسپی• 
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چې په دغه ورځپاڼه کې هر راز سياسی   پوهېدهشته وي. د يوه ښه سيايس پوځي افرس په توګه، زپلتني  
مالوماتو   دډېر ژر يې د شوروي په دغه مهمه ورځپاڼه کې د کابل په هکله  پوښتنو ته ځواب موندلی يش؛ نو  

مقاله وموندله. په مقاله    لنډهپه لټه کې شو. نوموړي د »له کابل راديو څخه پيغام« تر رسليک لندې يوه  
کی واک پوځي انقاليب شورا ته لېږدول    هېوادکې ليکل شوي وو چې په افغانستان کې کودتا شوې او په  

وی. زپلتني په سوچ کې شو: »عجيبه ده چې د رويرت په وسيله دغه خرب له لندن څخه راغلی، په کابل  ش
کې موږ خپل خربيالن نه لرو؟« د اپریل د نهه ويشتمې ګڼې د نړيوالې برخې په پنځمه پاڼه کې نوموړي  

يو قلم يې راواخيست او ټوله يې په خپله  ناڅه مفصله مقاله وموندله؛ نو  يادليکچه کې وليکله:    يوه څه 
پر بنسټ، پرون يوه کودتا   راپورونو»اسالم اباد، د اپرېل اته ويشتمه )تاس(. له افغانستان څخه د راسېدلو  

تررسه شوې. له کابل راديو څخه په يوه اعالميه کې چې د هوايي ځواکونو مرش عبدالقادر لوستله داسې  
، ازادۍ او افغان ولس له پت څخه د دفاع دنده په غاړه  راغيل: »وسلوالو ځواکونو د ټولنې، ميل خپلواکۍ

اخيستې« انقاليب شورا زياته کړې چې دوی به کورنی سياست د اسالمي اصولو، دموکراسۍ، ازادۍ او د  
  لپارهفردي حقونو د ساتنې پر بنسټ مخته ته يويس او د افغان ټولنې په ټولو اړخونو کې به د پرمختګ  

د کودتا   يوازې  بلکې  نه  پوځي کودتا  د  ته دوی  وکړ چې دې  فکر  نوموړي  دلته  وکړي.«  نوم هلې ځلې 
 ورکړی، خو ولې دغه مالومات د کابل پر ځای د پاکستان له پالزمېنې څخه رارسېديل؟

زمېنه  يو ځل بیا له اسالم اباد څخه د اپرېل په دېرشمه، د تاس يو خربيال راپور ورکړی و چې په افغان پال 
نيستل شوې او انقاليب شورا د ټول هېواد کنټرول ترلسه کړی. په اثبات موندلی، هټۍ پر   وضعیتکې  

سبا يې د تاس يو خربيال له کابل څخه راپور ورکړي و: »د ا خ د ګ انقاليب شورا، وتلی انقاليب مرش نور  
 پېرتوويچ د ورځپاڼې پاڼې په  وسيل  .«ههېواد او ولسمرش په توګه وټاکد  محمد تره کی د شورا د ريس او  

ناهيلۍ اړولې. د حالتو په اړه له دغو راپورونو څخه څوک سم پوهېدی نه شوی. »حالتو ثبات وموند، ټول  
واک د خلکو لس ته ورغی، نوې اداره د ځپل شوو ډلو د ګټو استازويل کوي، خوشبيني پراخه ده، انقالب  

ي کښ او حاکم پوړ تر منځ له ډېرېدونکې شخړې څخه رسچينه ناانډولۍ او د خوار  ډېرېپه ټولنه کې له 
ياد انقالب  دموکراتيک  بلکې  نه  »کودتا  نور  شول،  پېښ  څه  چې  کې  کابل  په   ږي.« ېاخيستې.« 

يو ساعت وروسته، زپلتني د مرکزي کمېټې د منيش د دفرت هرکيل خونې ته ننوت، خو د مرکزي کمېټې  
ه. د نوموړي ياور ورته وويل چې بورېس  و نه کړ ه سماليس ليدنه  د نړيوالو چارو د څانګې مرش له ده رس 

نيکوليوويچ پنومروف ته تیلفون راغی چې له ليوند ايليچ برېژنېف رسه ليدنه وکړي او د ده پرځای زپلتني  
الکساندرويچ   رستېسلف  مرستيال،  له  نوموړي  د   Rostislav Alexondrovichاوليانوفسکيبايد 

Ulyanovsky     د ختيځ په اړه    اوليانوفسکي کلن    ۷۴رسه وګوري. دغه جرنال ته وروسته وويل شول چې
د شوروي اتحاد د سياست يو له مهمو تګ لوري ټاکونکو څخه و. نوموړي ډېر کلونه د شوروي اتحاد د 

کړو تېر کړي  ه  ه زدوونکې برخې سوېيل هېوادونو ، هند، پاکستان او افغانستان، په اړه پن م  واکمنۍ د زيان 
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، يو نومور تيوريسن و، يوه  وو. په ځوانۍ کې يې په کابل کې د شوروي اتحاد په سفارت کې دنده درلوده
دوکتورا يې درلوده او ډېر کتابونه یې ليکيل وو. ختيځ پوهانو ده ته ډېر درناوی درلود. زپلتني ته وروسته  

يو قرباين و.   ځپنېم وويل شول. دی د ستالني د  مودې په هکله ه  مهمېد نوموړي د ژوند د يوې بلې  
 نوموړي پنځه کاله د جربي کار په زندان کې او پنځلس نور په تبعيد کې تېر کړي وو. 

چې دی بايد خربې وررسه وکړي.   پوهېدهخو د مې په دغه ورځ زپلتني د هغه سړي په هکله په هېڅ نه   
لړ چې د ودانۍ په بله برخه  به  دی به چې کوم وخت مرکزي کمېټې ته تللو، د دفاعي چارو څانګې ته  

، ويې خندل او بلنه يې ورکړه چې په دغه  واړاوهور    مخ  اوليانوفسکيکې وه. کله چې دی دفرت ته ننوت،  
په ونه لوړ، په ونګه ستومانه او د ککرۍ وېښته يې    سکياوليانوفدفرت کې د کنفرانس لوی مېز ته کښېني.  

و نه له جرنال څخه په افغانستان کې د وروستیو پېښو په اړه پوښتنه    اوليانوفسکيسپني وو. له نېکه مرغه  
. کوربه د مېز بلې خوا ته د مېلمه مخ ته کښېناست او مېلمه ته  کېدهه. د اپيشف خوښې ته ډېر درناوی  کړ 

 وخوري. ده جرنال ته وويل چې د خربو ډېر څه شته. تاځان ته چای واچوي او ناشيې ست وکړ چې 
خربې له ډېر پخواين وخت څخه پيل کړې. دا څرګنده وه چی د منځني ختيځ په هکله ډېر    اوليانوفسکي

اد  د مهمو تاريخي پېښو نېټې، د پاچاهانو، د دوی د وزيرانو، جرنالنو، ديپلوماتانو نومونه يې ي   پوهېده.
واد په ميل ځانګړتياو وغږېد )له شلو څخه ډېر قومونه چې په پنځو توکميزو ډلو اړه لري په دغه ېکړل. د ه

ډلو   وهېواد کې ژوند کوي( او په لنډه توګه يې د هغو ستونزو يادونه هم وکړه چې د پښتنو او نورو توکميز 
سې ګڼل کېږي چې په ټولنه کې دوی د  تر منځ شته )پښتانه په هېواد کې ډېری دي او په ټولیزه توګه دا

امتياز خاوندان دي.( زپلتني ته دا د حريانتيا خربه وه چې د افغانستان په وسلوال ځواک کې په دومره  
شوروي پوځي سالکاران د افغانستان   ۳۰۰ر شوروي سالکاران شته )»په دغه وخت کې شاوخوا  ېلوړ شم

  اوليانوفسکي   «(درلوديې په هکله ښه اند    وم، افغانانو نه کړ په وسلووالو ځواکونو کې وو او که زه تېر وتنه  
ډېر وخت پر مذهبي اړخونو په تېره بیا د ښي ليس سخت دریزو اسالمي مرشانو په هکله وغږېد. )»نو په 

د ا خ د ګ د جوړښت په هکله هم خربې    کال  ۱۹۶۵(. نوموړي په  راتلونکي کې خطر دلته پروت دی«
ناڅاپه په اوچت غږ وويل: »ښه، ته يو جرنال يې؛ نو څنګه څوک له يو پوځي رسه پرته  اوليانوفسکيوکړې.  

له نقشې غږېږي!« ده د خپلو کتابونو له تاخچې څخه د افغانستان يوه داسې نقشه راواخيسته چې څنډې  
ليک پنسل  په  نندارځی  يې  فعاليتونو  پوځي  راتلونکو  د  ستا  به  »زه  وويل:  يې  ته  جرنال  او  وې  ډکې  نو 

پرته له ستونزې په نقشه کې ټول هغه ځايونه په ګوتو کړل چې پښتون، تاجک،   اوليانوفسکي  دروښيم.«
ټينګار وکړ چې په افغانستان کې په دوديزه توګه    قتهزاره، بلوڅ او ازبک مېشته وو. نوموړي په دې حقي

مرکزي اداره کمزورې ده او پرېکړې قومي واکمن کوي، »خو کله چې بهرنی خطر ښکاره يش، ټول کورين  



 97 /  موږیېغاښونهماتکړلاوازادشوو

 

پر ضد ودرېږي. دا بايد هېر    دوښمنهېر يش او افغانان د يو واحد ځواک په توګه د    ونه()تناقض  اړپېچونه
  ننګېرنهپر سياست خربې پيل کړې. زپلتني په دغه موضوع کې د راحت    نه يش.« ورپسې يې د ګوندونو

وويل: »د افغانستان په تاريخ کې د ا خ د ګ   اوليانوفسکيبل ته ورته وې.  او  شې یو  یوکړه ځکه سيايس کل
انګازې   ته  ګټو  خواريکښو  د  چې  دی  ګوند  له  )انعکاس(  لومړنی  چی  ده  دا  موخه  انقالب  د  ورکوي. 

، سوداګرو او د ځمکې له خاوندانو څخه واک نوي ميل حکومت ته ولېږدوي. دغه حکومت د  انوبیروکرات
منځنۍ کچې او وړو ميل بورژوازيو په ګډون، د ډېرو پرګنو د ګټو استازويل کوي. د سيايس افرس په توګه  

د دې  کفر ښکاره يش، خو په داسې هېوادونو کې ملی بورژوازي  حتی ښايي تا ته دا عجيب، هېښناک او 
  ې جوګه ده چې په پرمختګ او اصالحاتو کې ونډه ولري . کله چې دنده دې پيل کړه، ته به يې پخپله ووين

چې دغه ګوند په انقاليب خوځښت کې د خواريکښو ونډې اخيستنې ته ډېر پام اړوي. په افغانستان کې  
زياته کړه: »د   وليانوفسکيا  شته چې دا يو د پام وړ ځواک دی.«  -کارګر پوړ    -ګارګران    ۳۰۰۰۰۰شاوخوا  

نکي يې د ا خ د ګ غړي وو، خو په  و اپریل د اووه ويشتمې انقالب په سپينه کودتا پيل شو چې تررسه کو 
افغانستان کې سيايس انقالب په عني وخت کې ټولنيز هم دی. په داسې حال کې چې د مالکيت اصيل  

نولو بسنه نه کوي. ېاو پر ځای يې د بل په کښحقونه خوندي سايت، دغه انقالب د يوه حاکم په لريې کولو  
ملګري بايد ډېر کار وکړي. ته به ډېر ژر پوه شې چې افغانستان څومره    -څخه ستا    ساو رس له او   -زموږ  

ورپسې يې د ا خ د ګ د ننه د حالتو په   ستونزې بايد حل يش.«   ېشاته پاتې هېواد دی او څومره ډېر 
و شخړې يې بیان کړې چې شوروي ملګرو خپل افغان ملګري د يووايل  هکله خربې وکړې او هغه ستونزې ا

په استدلل هڅول(  ډومارل  لپاره په )  او  په هکله هم خربې وکړې  او امني  تره کي، کارمل  نوموړي د   .
خپګان يې وويل: »د ا خ د ګ د ننه حالت له بهر څخه سم ښکاري او اوس يو کال کېږي چې د خلقيانو  

هر څه ډېر پېچيل دي. کله  په حقيقت کې  او پرچميانو ترمنځ شخړه نه ده شوې، خو په خواشينۍ رسه،  
په تازه ځواک بیا راپورته    هاړپېچون به  ۍ تېرې يش، د دوی ترمنځ  خوشالا ښادۍ او  چې د دغه چټکې بري 

چې دوی ډېر   کاوهيش. زموږ د وړاند ليدنې پر بنسټ، پرچميانو بايد دا انقالب تررسه کړی وای. ټولو فکر 
تا هوډمن او ښه منظم دي، خو زموږ ارزونه غلطه وخته او بې اړنګه، برعکس يې پېښ شول. اوس به س

. دوی په پوځ کې هم ډېر ښه موقف  يڅوکۍ به د دوی و   مهمېخلقيانو رسه وي ځکه چې ټولې    لهرسوکار  
رسه له غونډې وروسته، زپلتني د مرکزي کمېټې منيش پنومروف ته وروپېژندل شو.    اوليانوفسکي  له  لري.«

کې ليدلی و. پنومروف په سېکمنه بڼه له څوکۍ اوچت    تلويزیونزپلتني دغه منيش يوازې په ورځپاڼو او  
اړه هېچا    په پرتله ډېر امرانه برېښېدلو. د پنومروف د مقام په  اوليانوفسکي شو او ده ته يې لس ورکړ. دی د  

 دنده يې له ستالني رسه پيل کړې وه.  ياړنګ نه درلود. دی د ګوند يو پخوانی او وتلی غړی و چې ګوند
څخه ترلسه کړي وو، پنومروف په افغانستان کې    اوليانوفسکي لکه څنګه چې زپلتني پراخه مالومات له   

دندې ورکړل شوې، خو تر    ډېرې  د سيايس وضعيت او هلته د زپلتني د دندې په هکله وغږېد. زپلتني ته 



/د»ا«ویروس 98  

 

www.samsoor.com 
 

انو پر ضد راتلونکې جګړې ته د افغانستان وسلوال پوځ چمتو کول  دوښمنټولو مهمه دنده يې د انقالب د  
وو. داسې ښکارېدل چې پنومروف د داسې جګړې په پېښېدو کې هېڅ اړنګ نه درلود. د غونډې په پای 

د   يعنی  »موږ،  وويل:  پنومروف  او  ګوند مرکزي    کمونست کې  غوږونه  افغانستان کې  په  اوسه  تر  کمېټه، 
سرتګې نه لرو او په بشپړه توګه مو پر کې جي يب او پوځي څارګرې ادارې ډډه لګولې؛ نو ځکه مو پرېکړه 
وکړه چې د ګوند د سالکارانو يوه تکړه ډله افغانستان ته په دې موخه ولېږو چې د ا خ د ګ غښتلی کړي. 

ه دا فرصت ولري چې د ا خ د ګ د ننه له مالوماتو خرب ولري، خو دا بايد ستا کمېټ په دې توګه به مرکزي  
 مهمې موږ رسه هم مرسته وکړې. ته بايد سماليس او په اخالصمنه توګه د هرې  له    مخه ونه نييس چې ته 

 .ېو له لرې وکړ ن و چينلپېښې په هکله موږ خرب کړې او طبعاً دغه کار بايد د مناسبو 
پ  غونډه  او  کله چې  زپلتني  دواړه،  او  ورسېده  ته  ووتل،    اوليانوفسکيای  دفرت څخه  له    اوليانوفسکيله 

زپلتني څخه وپوښتل چې که کومه پوښتنه ولري. زپلتني ډېرې پوښتنې لرلې، خو ده وانګېرله چې اوس 
په مهال   مخه ښېيې هم د داسې مهم مامور ډېر وخت ونيو. »مننه، رستېسلف الکساندرويچ« زپتلین د  

په ځواب کې ورته وويل: »څنګه په   اوليانوفسکيناڅاپه پوښتنه وکړه: »په کابل کې موږ خربيال نه لرو؟«  
دې باور يې چې نه يې لرو؟« ورپسې زپلتني وويل: »مخکې له دې چې مرکزي کمېټې ته راشم، ما د پراوډا  

ا  او اسالم  له لندن  په هکله ټول خربونه  انقالب  افغان  وکتلې. د  وو.« تېرې ګڼې  ورکړل شوي  باد څخه 
احتياط    اوليانوفسکي وتلی  کچې  له  څانګې  مالوماتو  نړيوالو  د  زموږ  چې  ځکه  »دا  شو:  خندا   کاوه.په 

او مامورينو يې اندېښنه لرله چې شوروي اتحاد به په کودتا کې په ګډون تورن يش؛    Zamyatinزمياتني 
وسيله   دې  په  دوی  ښود  لهنو  لريې  ځان  څخه  څه  کې    ههغه  افغانستان  په  په    پېښچې  موږ  شول. 

 افغانستان کې خربيالن لرو او ته به ډېر ژر وررسه وګورې.«
مېرمنې بښنه وغوښته او ورته ويې ويل: »له بده مرغه، ته    لړ، دغه جرنال له خپلې  کور تهکله چې بېرته   

به د خپلې زوکړې کليزه له ما څخه پرته ومنانځې.« درې ورځې وروسته د پوځي سالکارانو د يوې لويې  
 شو. روانډلې د مرش په توګه افغانستان ته 

د. ده ته يو ځوان افغان کال د مې مياشتې په يوه ځالنده سهار کې کابل ته ورسې  ۱۹۷۸جرنال زپلتني د   
: » اقبال وزيري،  وپېژاندهوويل او په ښه رويس ژبه يې ځان ور    هرکلی  چې ملکي جامې یې اغوستې وې  

د وسلوالو ځواکونو د سيايس رياست مرش. ښه راغالست ملګری جرنال. که تاسې ستړي نه ياست؛ نو زه  
 موږ ته تم دی.«وړانديز کوم چې سماليس لس په کار شو. ملګری امني 

شو. دغه ليدنه د اساميي غره    ور وغوښتليو ماښام د اجنټ خوست له خوا سرتستني يوې بیړنۍ کتنې ته  
او لیدل   يوه واټ کې تررسه شوه. په ماښام کې واټونه تش وو، يوازين مخلوق چې اورېدل  څنګ ته په 



 99 /  موږیېغاښونهماتکړلاوازادشوو

 

ور سپني رسی افغان و چې کېدل مږې وې چې په ډېران کې يې منډې وهلې. اجنټ خوست يو بوډا هډ
مخکې د افغانستان په بهرنيو چارو وزارت    ید زړه د ناروغۍ له کبله يې په ساه اخيستلو کې ستونزه لرله. د 

کې لوړپوړی چارواکی و. کله چې تقاعد شو، ده پرېکړه وکړه چې سوداګري پيل کړي. دی ډېر شتمن نه  
، کاوهنوموړي په يو لوی او ښایسته کور کې ژوند    و، خو دومره شتمني يې لرله چې ښه ژوند پرې وکړي.

خوست د ا خ د ګ يو غري رسمي )پرچمی( غړی و. په ګوند    ښه کورنۍ، بريايل زامن او ملسيان يې لرل.
کې یې کومه څوکۍ نه درلوده، د ګوند د غړو په نوملړ کې يې نوم نه شته و او دومره ګوندي نه و لکه دومره  

او اعتباري سړی و. بربک به ډېری له خپلې انډيوالې او هم ګوندې، اناهيتا  چې د بربک کارمل ملګری  
 رابلل. کور تهد ده  لپارهرسه د خوست په کور کې ليدنې کتنې کولې او خپل باوري خلک به يې د غونډو 

له مټ څخه ونيو او تيارې ته يې بوت. د تګ په وخت کې    ولېريکله يې چې په خوست سرتګې ولګېدې،   
رسه په افغاين دودیزه بڼه روغبړ وکړ او ورپسې یې ترې وپوښتل: »څه خربه ده، استاده؟« خوست د يې ور 

او ورته ويې ويل: »همدا اوس زما په کور کې بربک او ورور يې محمود  خپل کور په لوري رس وخوځاوه 
پرچمي افرسانو، بريالی، نوراحمد نور، اناهيتا راتب زاد، بارق شفيعي او نور پرچمي مرشان ناست دي.  

نوې    له چې تره کي او امني سپک کړي دي، د دوی د مشورې غوښتنه کړې ده. دغه افرسان وايي چې  
واکمنۍ رسه د جوړجاړي هېڅ لره نه شته ده. د دوی ډېری ل د مخه له خپلو دندو شړل شوي او هغه 
خلک چې څو ورځې مخکې د دوی لس لندي وو اوس د دوی د مرشانو په توګه ګامرل شوي. داسې 

اجازه غواړي    پرچميان شته چې د خپل ځان او کورنۍ د وژنې وېره لري او اوس له خپلو مرشانو څخه د دې
چې په هېواد کې د يو عادل او دموکراتيک رژيم د واکمنولو په موخه د يو وسلوال بريد له لرې خلقيان  
کړي.«  نسکور 

  ې د خوست خربو سرتستني ته داسې ټکان ورکړ لکه برېښنا یې چې ونييس. ده خپلې ننګېرنې کابو کړ 
ت په خوسد ده د متحدينو غربګون څرنګه دی؟«  او ويې پوښتل: »د دغه افرسانو غوښتنې ته د کارمل او  

ځواب کی ورته وويل: »ملګری کارمل هڅه کوي چې دوی ارامه کړي. دی وايي چې له خلقيانو رسه ټولې  
د ګډو رغوونکو هڅو له لرې حل يش. خلقيان به بالخره پوه يش چې ټول هغه    هستونزې به په لويه کچ

و غوښتونکو ځواکونو مخته پراته دي يوازې يو متحد ګوند يې تررسه  لوی کارونه چې د ګوند او نورو اصالحات
پرچميانو رسه د هېواد د نوي مرشتابه د منفي چلند وجه څه ده؟   لهسرتستني بیا وپوښتل: » کولی يش.«

د خپلې پوښتنې د ځواب اټکل کولی شوی،    ولېريتره کی او ملګري يې له تاسې نه په څه خپه دي؟«  
ه دغه اجنټ څخه يې واوري. خوست داسې ځواب ورکړ: »تر هر څه لومړی، تره کی  خو غوښتل يې چې ل

دا نه دي وييل او نه يې په ورځپاڼو کې  ته  او امني موږ د داود له رژيم رسه په همکارۍ تورنوي. دوی تاسې  
داود رسه  له  بنسټ  پر  د مسکو د سپارښتنو  موږ  پوهېدل چې  ډېر ښه  ياده کړې ځکه دوی  دغه خربه 
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رژيم همکاران وو. دويم دا    ديانو ته وايي چې موږ د نادريناري کوله، خو دوی خپلو ټيټ پوړو ګو همک
چې دوی وايي پرچميان ډارن دي او د اپرېل د اووه ويشتم په پاڅون کې يې برخه وانه خيسته؛ نو ځکه 

لري چې اوس يې    ي بلکې د هغه څوکيو ارزښت هم نهو نه کړ د لوړو څوکيو غوښتنه    نه يوازېدوی بايد  
ده چې ډېرو پرچميانو د پاڅون په ورځ ننداره کوله. ځينې يې هېڅ نه پوهېدل چې څه   ریښتيالري. دا  

روان دي؛ نو ځکه يې د داود په پلوي جګړه کوله چې خپله پوځي دنده پوره کړي، خو دا ځکه چې دوی  
  د پاڅون په اړه هېڅ خرب نه وو. زه تر يوې کچې د امني کړنې توجيه کوم. نوموړی دې ته اړ وو چې د 

پاڅون په پيلولو کې يوازې پر خپلو تر ټولو اعتباري افرسانو تکیه وکړي، ده داسې کسانو ته اړتيا لرله چې 
په شوی چې    کېدایي. که چېرې امني په دغه پالن کې د خلکو شمېر ډېر کړی وی،  و نه کړ زړغيتوب  

شوي وی او بیا به تاسې  اړه خربې راپورته شوې وی چې له کبله يې تاسې، شوروي ملګري، به هم خرب    دې
خامخا د دغه پالن د مخنيوي هڅې کړې وی، خو دا له انصاف څخه لريې خربه ده چې پرچميانو په  
انقالب کې هېڅ برخه وا نه خيسته. زموږ په منځ کې ریښتیني اتالن شته چې د خلقيانو تر څنګ يې  

 جګړه کوله.«
د خوست سرتګو ته نېغ وکتل او   ولېريوکړ،    له دغې ليدنې وروسته چې کابو څلوېښت دقيقې يې دوام 

په غوږ کې يې وپسېد: »تا پخپله زه راوغوښتلم او يا دا د ملګري کارمل غوښتنه وه؟« خوست په ارامۍ او  
ته داسې ځواب ورکړ: »ما پخپله غوښتل چې له تا رسه ووينم او له دغه خربو د خرب کړم.   ولېري اخالص،  

ې، خو ما ورته وويل چې موږ بايد خپل  و نه کړ خربې    هړ په ا  تا رسه د ليدلوله کارمل رسه په تفصيل له  ما  
وپوښتل: »نو د کارمل ځواب څه  ولېريد ګوند د ننه څه تېرېږي.«  اوسمهالشوروي ملګري خرب کړو چې 

 .« وو؟« خوست ورته وويل: »ده وويل چې موږ له خپلو شوروي ملګرو څخه څه نه پټو 
  ولېريسبا ته د شوروي سفارت مخته د ګاډو د درېدنې په ځای کې سرتستني د اېرشاف راتګ ته تم و.   

روغبړ وررسه وکړ او ورته ويې ويل چې غواړي خربې وررسه وکړي. کله چې ايون ايونوويچ د اجنټ خوست 
شو او سرتستني    سه()په غو   خربو او د ګوند د ننه د شخړو په هکله خرب شو، ډېر ځاځمن  لهد تېرې ورځې  

يې په ډېره بې رحمۍ وترټلو چې له سيايس او عمليايت حالتو څخه خرب نه دی او په افغانستان کې روان 
هڅه وکړه ورته ووايي چې هغه څه يې چې ده ته بيان کړل،    ولېريسيايس بهري ته يې پام نه دی اړولی.  

هغه اجنټ پرونۍ خربو ته څه ورزيات کړي چې  د ده اند او له پېښو څخه د ده تعبیر نه دی او نه يې د  
چې نوموړي ډېر کلونه مخکې د کې جي يب مامور په توګه په    پېژاندهايون ايونوويچ له هغه وخت څخه  

 

 لهانقالبڅخهوروستهپهدېموخهچېدټولومخکنیورژیمونوارتجاعيطبیعتبربنډکړي،افغانپروپاګندیوهغویيد
یسته،یعنیدظاهرشاهاوداودرژیمونهدافغانستاندامیر،نادرشاهبرتانويپلوهرژیمانوېاصطالح»دنادریانورژیم«راو

تهورتهوو.
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کابل کې دنده پيل کړې وه. اېرشاف په ډېره پارېدنې بڼه په اوچت غږ ورته وويل: »نو بیا ستا اجنټ خاين  
کې جي يب د بهرنيو چارو د څانګې اجنټ دی. ما    ی دجنټ نه دی، ددی!« سرتستني ځواب ورکړ: »زما ا

امرلې، دا ته وې چې ما ته دې امر وکړ چې کار وررسه وکړم.« اېرشاف ورته وويل: »پروا يې  ګنوموړی نه دی  
مه کوه. له داسې خلکو رسه به ستا رسوکار ډېر ژر پای ته ورسېږي.« ورپسې اېرشاف په چټکۍ د سفارت  

 .روان شوپه لور د دروازې 
د سفارت د انګړ په شاوخوا کې ګامونه واخيستل چې خپله غوسه سړه کړي. ده تازه شنه چمن، له  ولېري

دفرت ته لړ. نوموړی په دفرت   مروزوف غوټيو څخه ډکو بوټيو او په پټيو کې ګالنو ته کتل. ورپسې د اورلوف 
هغه مالومات چې    ولېري   کاوه.و کار  لسوندکې يوازې نه و. داسې برېښېدل چې ده او ختييف په ځينو  

پرون يې له اجنټ خوست څخه ترلسه کړي وو وررسه رشيک کړل او د ايون ايونوويچ د غربګون کيسه يې  
چې په    ېپوښتنه وکړه: »ته پوهېږ   ولېريله    مروزوفهم ورته وکړه. ختييف له ننګېرونو ډک شو. اورلوف  
ورکړ: »فکر کوم چې د اوسادچي ځای ځواب    ولېريکابل کې د ايون ايونوويچ د ماموريت موخه څه ده؟«  

بیا خربې پيل کړې: »نه، دی راغلی چې په کابل کې د کې جي يب    مروزوف ناستی او زموږ مرش به يش.«  
جوړولو په هکله خربې اترې وکړي؛ نو دې ته په پام رسه، ته څه فکر کوې چې د  د  څانګې    ېد استاز 

تا مالوماتو ته اړتيا لري؟ نوموړی اوس بېلې موخې او د افغانستان په مرشتابه کې د اړپېچونو په اړه دی س
پېښو په اړه بل انځور لري.« ورپسې ختييف په اندېښنه وويل: »نو ته وايې چې موږ دغه مالومات مسکو ته  

له ځان رسه وويل: »اوس ايون ايونوويچ    مروزوف نه لېږو؟ دا خو ډېر مهم مالومات دي.« څارګر مرستيال  
 لسليک کولو واک لري، دی تر ټولو لوړپوړی عمليايت مرش دی؛ نو زه څه کولی شم.«د  تېلګراف ستا د 

 

 
 

، دوی به د  ولې کله به چې نورمحمد تره کي او بربک کارمل له خپلو شوروي ملګرو رسه لیدنې کتنې ک
بل رسه ناستې درلودې، يوازې چای به يې څښلو. دغه او  وو، خو دوی به چې له يو    لېوالرشابو څښلو ته  

څرنګه تابيا ونييس چې په رسنيو کې   لپارهدوه مرشان رسه کښېناستل چې د مې لومړۍ نېټې د ملانځلو 
ښکاره يش. دوی د داود او د شاهي کورنۍ    ۍخوشالاو    ېد برمين انقالب په هکله د افغانانو بېسارې ولول

شتمنيو په هکله هم خربې وکړې او پرېکړه يې وکړه چې د پخوانيو افغان واکمنانو ملکیتونه خرڅالو ته   د
د راتلونکي مرشتابه د نوملړ خاکه جوړول وو. د خربو   یکېږدي، خو د دغې ناستې د خربو تر ټولو مهم ټک

 چه استازويل درلوده. اترو په پای کې يو داسې نوملړ جوړ شو چې پکې دواړو ډلو په کابو مساوي ک

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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د دفاع وزير په توګه د عبدالقادر په ګامرنه کې هېڅ اړنګ نه شته و. بل چا ته به دغه څوکۍ ورکول کېده؟   
دی د پاڅون اتل، يو ډګروال او د ا خ د ګ يو داسې غړی و چې په خپله خوښه او پرته له کومې ستونزې  

دغه څوکۍ ته کېدای شوی د انقالب يو بل اتل،   .پارهوسيې د هېواد ترلسه کړی واک د ګوند مرشتابه ته 
يې هېڅ ونه غوښتل؛  لپارهاسلم وطنجار هم کانديد وی، خو ده نه غوښتل چې د دفاع وزير يش او د ځان  

دوی    نو تره کي او بربک پرېکړه وکړه چې د اولسمرش د مرستيال او د مخابراتو د وزارت څوکۍ ورکړي.
ومورو څېرو لکه سليامن ليق او بارق شفيعي ته په حکومت کې ځای ورنه  څنګه کولی شوای چې داسې ن 

کړي؟ دوی شاعران وو او ځوانان يې مينه وال وو، خو ستونزه دا وه چې داسې دوو وړ کانديدانو ته يوازې  
يوه د وزارت څوکۍ پاتې وه؛ نو په پای کې تره کي او کارمل پرېکړه وکړه چې دغه څوکۍ په دوو برخو  

تو او کلتور وزارت او د راديو او تلويزيون وزارت. بارق شفيعي ته لومړی او سليامن ليق ته اطالعا: د  ووېيش
په پيل کې نورمحمد   ه وو.خوشالدويم پورته ياد شوي وزارتونه ورکړل شول. دواړه پرچميان دغه څوکيو ته 

رلود، خو کارمل د انقاليب شورا مرش  تره کي د کورنيو چارو وزير په توګه د نور احمد نور پر ګامرلو اړنګ د
عبدالستار يو له مخورو ځمکوالو څخه دی او له زرګونو پوپلزيو پښتنو    ،ته ورياده کړه چې د نوراحمد پالر

څخه جوړه يوه شخيص وسله واله ډله لري چې ده ته ډېر وفاداره ده. له دغو خلکو څخه د نوي رژيم په 
ار اخيستل کېدای يش. رسبېره پر دې، نور احمد نور له ډېر وخت ګټه د قبایيل سيمو په ګډون هر ځای ک

د کورنيو چارو وزارت ډېر پخواين افرسان د دغه سازمان   څخه د پرچمي افرسانو د پټ سازمان مرش هم و.
د    غویيکارمل هيله درلوده چې د    غړي وو؛ نو د دغه دليلونو پر بنسټ تره کي دغه څوکۍ ورته ومنله.

»شوروي ملګرو« رسه په لومړۍ غونډه کې د ګډون ځای ورکړل يش. دی د زړه له    لهاوومې له بريا وروسته  
و نه  پرېکړې    مهمېتله په دې باور و چې د ګوند دويم واکمن سړی به وي او تره کی به پرته له ده څخه  

انقالب څخه وروسته د لومړنۍ له    غویيي، خو د کوم دلیل پر بنسټ، د شوروي سفري يوازې تره کي ته د  کړ 
غونډې بلنه ورکړه؛ نو تره کي هم ځان په دې ډاډه کړ چې کارمل له دغې غونډې خرب يش ځکه چې دی  

 چې دا به د کارمل پر ځان باور ډېر زيامنن کړي. پوهېده
او    نېشه    پخوانۍ ارګ  د  ه  خوشالکله چې د انقاليب شورا ريس د پوزانوف رسه له غونډې وروسته نيمه 

ماڼۍ )اوس پر دغه ماڼۍ د خلکو کور نوم اېښودل شوی و( ته بېرته راغی، نوموړي په نيمه شپه کې کارمل  
ي ته راوغوښت. حفيظ الله امني چی په خپلو رټو سرتګو تل کار ته چمتو و هم په دغه استوګنځخپل نوي  

ړ هغه خاکه چې ده او کارمل  غونډه کې حارض و. تره کي خپلو مېلمنو ته وويل چې د افغان مرشتابه د نومل 
جوړه کړې وه، د شوروي ملګرو ډېره خوښه شوه. تره کي زياته کړه چې سبا سهار ته به دغه خاکه په رسمي  
توګه منظور او اعالن کړي. کارمل ځواب ورکړ چې دی کوم اعرتاض نه لري او خوښ دی چې شوروي  
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؟ دغه نوملړ کابو په بشپړه توګه د خلق او پرچم تر  خوښېدهملګرو هم دغه نوملړ خوښ کړ. ولې به يې نه  
منځ مساوي وېشل شوی. د دغه خربو په اورېدو رسه امني موسکا بس کړه، کارمل ته يې سرتګې وغړولې  
او په غوسه يې وويل: »ملګری کارمل، دغه خربې به څه وخت پای ومومي؟ خلقيان، پرچميان ... زموږ د 

و کال تېر شو. اوس د دې وخت رارسېدلی چې دغه حقيقت ومنو چې د ا  يووايل له کنفرانس څخه کابو ي
خ د ګ يوازې يو متحد ګوند دی، نور نو پرچمي او خلقي لوري نه شته.« تره کي چې په خربو کې د داسې 

امني ته وکتل. امني په ډراماتيکه بڼه سرتګې پورته ونيولې او خپلو خربو ته   ناټبدلون مته نه درلوده په  
غونډې د رابللو وړانديز کوم چې ژرترژره جوړه    عمومي سې دوام ورکړ: »ملګرو، زه د سيايس بېرو يوې  يې دا

د ګوند د بېلوايل چلونه منع کړو بلکې هغه کليمې او نومونه هم منع    نه يوازېيش. په غونډه کې موږ بايد  
له ګوند څخه د شړلو په ګډون  کړو چې د ګوند عادي غړي يې د ګوند د پخواين بېلوايل په تړاو کاروي. زه  

هغې   جوړوي.«  هڅېهرې  درزونه  کې  ګوند  په  چې  کوم  وړانديز  جزا  سختې  د   ته 
پرچميانو رسه د ده له غونډې او د پرچميانو له هغه غوښتنې خرب    لهکارمل سماليس پوه شو چې امني  

 افرسانو هم ګډون  شوی چې خلقيان په لره سم کړي. بربک فکر وکړ چې ښايي په هغه غونډه کې د امني 
تره کي په ځواب کې وويل: »سمه ده.« بيا له خپل ځای څخه    درلود او په سوچ کې شو چې دا به څوک وو.

او له کارمل څخه يې وپوښتل: »ته څه فکر کوې، ملګری    اوچت شو، په دفرت کې يې ګامونه واخيستل 
نن ورځ يو تر ټولو هوډمن کس يم چې د  کارمل ځواب ورکړ: »زه د ګوند د يووايل تل مالتړ کوم او بربک؟«

څ کله مخالفت نه درلود. ته، زه او ېګوند د غړو تر منځ خنډونه لريې کړم. موږ د ګوند د موخو په هکله ه
خو موږ د ګوند د کدرونو او تکتيکونو په هکله په ځينو ځانګړو ټکو تل   ،ان او سويتان يووکمونستموږ ټول  

ننوتلې ده. زما په اند، ي  دوښمنهم اندي نه وو. له بده مرغه زموږ په ليکو کې د ګڼ شمېر خلکو زړونو ته  
و.« غونډه کې موږ بايد په ازاده توګه د خپلو ملګرو په شتون کې په دې اړه وغږېږ   عمومي د سيايس بېرو په  

تره کي وويل: »داسې چې ده؛ نو راځئ چې دغه غونډه راوبلو او هلته د هر څه په اړه خربې او پرېکړې 
له يخ رسه وېسکي واچول او ويې  ځان ته  وکړو.« بیا يې پرته له دې چې چا ته ست وکړي په ګيالس کې  

  څښل.
مل ته د پخواين ارګ په يوه ودانۍ  د انقاليب شورا د مرستيال او د ولسمرش د لومړي مرستيال په توګه کار 

 کې يو لوی 
وو  نارامه کوونکي  پر دېوالونو، انتيک    .دفرت ورکړل شو. په دغه دفرت کې هر څه خپل نوي څېښنت ته 

چې شل کاله مخکې شني رنګ  یې  دېوالونه  او  پرتې وې. تريه خړ پيشتول    ېدوړ   سېټونو او پر لرګني غويل
فرت څخه خوسا توږم راوتلو، له دېوالونو او دورکړل شوی و د تارکشکو په تورو ګڼو تارونو پوښل شوي وو. له  

. غولی د نولسمې پېړۍ له غټو فرانسوي څوکيو  کېدهد پیشتول له لرګينو شاتېرونو څخه خوسا توږم پورته  
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دفرت او غټ مېز د ده د کوچنۍ اډانې او د خندا وړ موقف    او سېټونو ډک و. بربک فکر وکړ چې دغه لوی
 . يڅرګندونه کو 

  ی نیپرچمي مرشان ډېر ژر پوه شول چې دوی په زرین قفس کې بند پاتې شوي دي. کارمل هېڅ ريښت 
. د ده ټول موقفونه ترشيفايت او هسې سوچه افسانې وې. د ده ليدو ته  کېدهواک نه درلود او نه ورکول  

ملګرو تر منځ د واک    نېږدېملګري ورتلل او ټولې خربې يې د تره کي، امني او د دوی    ږدېنېيې يوازې  
د وېش، غېر قانوين کړنو او د پرچميانو پر ضد د داسې تعصب په هکله وې لکه چې دوی د ګوند غړي نه  

به داسې رسټکونو ته غوږ  دوښمنبلکې   او ژمنه به يې وکړه چې دغه ستونزې به حل   نیوهان وې. بربک 
ه هېڅ واک نه درلود او له حالتو څخه د ګټې اخيستنې کوم میکانیزم دکړي، خو ده څه کولی شوی؟  

د کاندیدانو په هکله    لپاره، د تشو څوکيو  کېدهنه راوړل    لسوندیهېڅ    لپارهد لسلیک  يې نه لرلو. ده ته  
واد په هېڅ چاره کې ښکېل نه و. د مې لومړۍ نېټې له ملانځنې وروسته،  پوښتنه نه کوله او د هې ترې چا 

 تره کي نوره د ليدلو بلنه نه ورکوله.
که چیرته کارمل يو عادي بېروکرات وی، دغسې حالت به يې خوښ و. په خپل لوی دفرت کې به ناست و،  

به يې د افغان او بهرنيو خربيالنو غوښتنو ته  لپارهپر خپلو خوبجنو لس لندو به يې امرونه کول او د مرکو 
ځوابونه ورکول. د ډېرو نورو په څېر، ده کولی شول چې له خپلو اداري رسچينو څخه ځان بډای کړي، له  
باوري رسچينو څخه بسپنه ترلسه کړي او په سوداګرۍ کې پانګونه وکړي. ده کولی شول ګټورې څوکۍ  

 ؟لو نه کړ رې کړي؛ نو ولې يې داسې خپلو ملګرو او خپلوانو ته براب 
مسلکي انقاليب و چې له مادي شتمنۍ   داسېنه و او نه شو. دی يو    بیروکراتبربک کارمل هېڅ کله يو  

نه درلود. ده عمل ته اړتيا لرله او غوښتل يې چې په زرګونو لريونوالو ته وينا وکړي او ويې    ناټ  رسه يې  
، هغه به ډېر ژر په يو داسې ننګېريل    ړ دريځ څخه کوم نظر څرګند ک   لهبه يې    کلهچې    پوهېدهپاروي. دی  

څيز بدل شو چې خلک به په غوسه او يا څومبن شول. خلکو به هغه څه کول چې ده به ورته ويل. کارمل  
ده ته داسې برېښېدل چې    د عمل سړی و او دا ورته ډېره سخته وه چې کرار په څوکۍ بېکاره کښېني.  

ۍ کې ډوب دی؟ ايا خوشالکړی دی. څه شوي؟ ايا تره کی تر اوسه د ورستۍ بريا په    تره کي بيخي هېر 
ۍ يې په رس کې دوامداره نېشه پرېښې ده؟ يا کېدای يش ناروغه وي؟ خو کارمل يوه د پام وړ خوشالدغه 
داسې    وکړه. تره کی يو ښه فرصت ته تم دی چې پرچميانو ته يو پرېکنده ګوزار ورکړي. بربک د  ننګېرنهبده  

کارمل    .ړل يشکمپاين د پيل وړاندليدنه وکړه چې دی او د ده ملګري به د هېواد له سيايس ژوند څخه وش 
بد   چې په خپل لوی، خو بېخونده دفرت کې ناست و او خپل چوپ تيلفون ته يې کتل، په رس کې يې 

و چې له وسلوال پوځ او   فکرونه ګرځېدل. بې اړنګه، تره کی د هغه پرچميانو په ډېرېدونکې ناراضتيا خرب 
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چې دغه خلک ما   وي  ملکي ادارو څخه شړل شوي وو. ډېره شونې ده چې تره کي ته راپور ورکړل شوی
ي« انقالب د تررسه سوسیالېستما څخه يې د يو بل داسې »ريښتيني له ، راغلل او یم د دوی مرشچې ته، 

کولو او مرشۍ غوښتنه وکړه چې موخه يې د خلقيانو له منځه وړل وه، خو که زه دې ته ورته څه وکړم، ډېره 
شونې ده چې نوی پاڅون به بريالی نه يش او زما ملګري او متحدين به اعدام يش. شوروي ملګري به ما  

ي پرمختګ ضد  سوسيالېستچې د افغانستان د  نانو د غدۍ په سرتګه وګوريیاو زما ملګرو ته د داسې خا
ستل شوم. هو، اوس زه په يو زرين  ی برېښي چې زه له يو زندان څخه وايستل او بل ته ننو  داسېوه. اوس  

قفس کې يوه مرغۍ يم. دا به ماته ډېره ښه وای چې د داود په زندان کې پاتې وای او يا ويشتل شوی وای؛  
 ۍ په لره کې مړ شو، خو اوس څوک يم؟خوشال و شهيد چې د افغانانو د نو بیا به زه د خلکو اتل وای، ي

ګامرل شوی و د ده دفرت ته راغی چې د وزارت  نوی  يو ځل نور احمد نور چې د کورنيو چارو د وزير په توګه  
لوړو څوکيو ته د کاندیدانو نوملړ وروښيي. کارمل دغه نوملړ په ډېر ځري ولوست او يو شمېر پوښتنې يې  

په نوملړ    وکړې. کله چې نوراحمد په تفصيل هر څه ورته بیان کړل، کارمل خپله خوښه ورته څرګنده کړه.
او اداري مرستيالن وو. په نوملړ کې داسې    کارپوهانکې د تېر رژيم خلک و، ډېری يې جنايي او تخنيکي  

نېغې اړيکې لرلې. او قومي مرشانو رسه یې  څوکۍ په مساوي کچه    خلک هم وو چې له لويو فيوډالنو 
ورپسې نوراحمد دغه  خلقيانو او پرچميانو ته وېشل شوې وې. کارمل پر نوملړ باندې وليکل: »منظور دی«

نوملړ تره کي ته يووړ چې نوموړی يې لسليک کړي. تره کي نوملړ ته وکتل او پرته له دې چې د کاندیدانو  
ملګري امني څخه مشوره واخيل. نور احمد خپله   په اړه څه ووايي، نوراحمد ته وويل چې په دې اړه له 

پارېدنه پټه نه کړه او تره کي ته يې وويل: »ولې باید د بهرنيو چارو وزير د کورنيو چارو وزارت په ګامرنو کې  
کار ولري؟« تره کی په موسکا شو، نور احمد ته يې وکتل او داسې ځواب يې ورکړ: »زويه، ته د ما په څېر 

 غويي له انقالب څخه مخکې امني د پوځ او پوليسو د پټ سازمان مرش و.« ښه پوهېږې چې د 
د کورنیو چارو وزیر بېرته کارمل ته لړ. کارمل ډېر په غوسه شو، مخ يې تک شني واوښت. نور ترې وپوښتل:  

ه  ورۍ پرته د کدرونو دغه نوملړ ن ظ»څه بايد وکړو؟« کارمل ورته وويل: »څه کولی شو؟ ته د ولسمرش له من
 شې منظورولی. چې د امني خوښه نه وي، تره کی به يې لسليک نه کړي. ته بله چاره نه لرې.«

په داسې حال کې چې د ا خ د ګ د دويم پوړ غړي له پامه وغورځول شول، امني له خپلې بدنامۍ »د 
انقالب اتل« څخه خوند اخيست. دی چې مخکې د ګوند يو لږ پېژندلی غړی و، ناڅاپه یو نومور مقام ته  

مرکه وکړي،    بهرنيو رسنيو غړو غوښتل چې د افغان حکومت له استازو رسه  داوچت کړل شو. کله به چې  
د دوی پوښتنو ته يوازې او يوازې امني ځوابونه ورکول. دې ته له پامه پرته چې بهرنی کوم مقام لري او يا  

ته چمتو و چې   تل دې  ده، دی  او   لهموضوع څومره مهمه  غونډو  عامه  ټولو  په  ده  وګوري.  هر چا رسه 
مخ تل ښکاره  څخه ډک  موسکا    لهد ده    برخه اخيسته. د افغان ورځپاڼو په لومړيو مخونو کېکې  منانځنو  

 « څنګ ته ناست يا ولړ و.  يتره ک ياو تل به د خپل مرش »لوی ملګر  کېده
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يو ځلې د مې مياشتې د يوې جمعې په ورځ چې په افغانستان کې رخصتي وي، امني سفارت ته زنګ  
  پوهېده  نه  پاريسنوموړي د سفارت له عادي شمېرې څخه کار اخيستی و. تيلفون ته ناست سړی په    وواهه.

د کلتوري   چې چا او ولې زنګ وهلی. له نېکه مرغه په دغه شېبه کې د شوروي  پوهېدهاو په دې هم نه  
. نوموړي ده ته غوږۍ ورکړه چې  تېرېدهد ده له څنګ څخه     Budrinمرکز مرستيال او ختیځ پوه، بودرين  

 »له دغه بهرين رسه وغږيږي« 

لومړی    :امین ولسمرش  د  جمهوريت  دموکراتيک  افغانستان  د  يم.  امین  الله  حفیظ  زه  ملګريه،  سالم 
ښاغيل پوزانوف رسه په اړيکه کې شم، خو چا غوږۍ    لهما هڅه وکړه چې   مرستیال او د بهرنيو چارو وزير.

 اوچته نه کړه. 
  سالم ملګری امني. زه په کابل کې د شوروي اتحاد د کلتوري مرکز مرستيال، روسالن بودرين يم.درین:  بو 

لپاره يې ما ته ملګری روسالن، زه غواړم ستاسې له سفیر رسه خربې وکړم. زه غواړم چې د ليدو  امین:  
 ژرترژره وخت وټاکل شې. دغه کار به ته وکړې؟ 

 څخه يې وپوښتل: »سفیر چېرته ډی؟« ي ناست سړ له بودرين پر غوږۍ لس کېښود او تيلفون ته 
 تللی دی. ماښام ته بېرته راځي.«  لپاره»نغلو ته د کب نيولو هغه ورته وویل: 

ي کې نه شته. نوموړی  استوګنځپه خپل    اوسمهالسفري  ورپسې بودرين امني ته وويل: »ملګری امني، زموږ  
شوروي د همکاريو له یو مهم ځای څخه کتنه کوي. ډېره شونې ده  -د کابل په سویل ختیځ کې د افغان

رايش.« بېرته  غرمې  له  وروسته   چې 
امني ورته وويل: »ملګری روسالن، زه په خپل دفرت کې کار کوم او سفارت ته د ده بېرته راتګ ته تم يم.«  
کله يې چې بودرين ته خپله د تيلفون شمېره ورکړه، امني له ده رسه خربو ته دوام ورکړ: »ملګری روسالن،  

وتلی و او په ډاډ يې خربې  کوې؟« بودرين چې په سيايس خربو کې ښه    فکر زموږ د انقالب په اړه څه  
کولې ځواب ورکړ: »زما په اند د غويي انقالب د يوې چټکې پرمختګ کوونکې ټولنې او نوي افغانستان په  
لور پرېکنده ګام کېدای يش.« امني بیا وپوښتل: »ولې دې د کېدای يش کليمې وکارولې؟ ايا دا په دې 

وړتيا اړنګ لرې؟« بودرين ځواب ورکړ: »نه، ملګری  مانا ده چې زموږ په نيت او د ا خ د ګ په نوښتګرې  
امني. ما ځکه کېدای يش وويل چې ستاسې په هېواد کې فیوډالن ډېر ځواکمن دي او بل دا چې د  

وي. دوی به هر څه ته لس واچوي چې د افغانستان پرمختګ    ستي کړۍ ځواب به ډېر اکاړېنړيوالې امپريال
ملګري ډېر کار په مخ کې لري.« امني ورته وويل: »زه په بريا کې هېڅ  ودروي. زما په اند تاسې او ستاسې 

اړنګ نه لرم که چېرې شوروي اتحاد اړينه مرسته رارسه وکړي. پوهېږې ملګری روسالن، زه ډېره هیله لرم 
چې له تا رسه مخامخ وګورم چې د شوروي اتحاد د کلتوري مرکز د کارونو په هکله په تفصيل خربې وکړو. 
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ښه سړی يې. زما دفرت ته راشه، راځه چې    ډېر ، ته زموږ په ژبه ډېر ښه غږېږې او زما په اند ته  ښتياریهو  
مې درکړه، زه به سماليس ګاډی    لپارهزنګ ووهې چې د سفري  راته  رسه وګورو. کولی شې په هغه شمېره  

  درپسې ولېږم.« ورپسې نوموړي غوږۍ کېښودله.
روسالن بودرين سمدلسه د سفارت له دويم منيش رسه اړيکه ونیوه. دميرتي پرته له ځنډ څخه د سفارت  

. روسالن د امني د تيلفون او له ده رسه يې د خربو په اړه ورته وویل. ورپسې بودرين  لړد چوپړونو ودانۍ ته  
د سفیر راتګ ته تم وو او د لوبې  او روريکوف د هرکيل په دالن کې تر ماښامه د شطرنج لوبه وکړه. دوی  

  له په ترڅ کې بودرين دغه خربه ياده کړه: »زه نه پوهېږم چې څنګه د يو هېواد د بهرنيو چارو وزير پخپله  
عادي تيلفون څخه يو بهرين سفارت ته زنګ وهي او له يو کلتوري مامور رسه په خربو اخته کېږي. رسبېره  

زما د اند غوښتنه وکړه او ما ته يې د ليدلو بلنه راکړه. ته راته ووايه،   پر دې، نوموړي د خپل انقالب په هکله
به په دې بڼه يو بهرين سفارت ته  زیر( )د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو و   Gromykoګروميکو، Dimaدميه 

زنګ ووهي او له داسې چا رسه به خربې پيل کړي چې حتی ديپلوماتيکي موقف ونه لري؟ فکر نه کوم  
ې کار به شونی وي.« دميرتي ورته وويل: »دغه افغان مرشان تر اوسه سيايس څوکيو او پرتوکولونو  چې داس

په فساد نه دي ککړ کړي. دوی د مقام په کچه او پروتوکول نه پوهېږي او د خپلو موخو د ترلسه کولو  
يې چې په سفارت  ، د دې پروا هم نه لري چې له چا رسه خربې کوي. دوی داسې خلک نه دي لکه ته  لپاره

او يا د مسکو په لوړپوړو دفرتونو کې وينې. سبا ته امني ته زنګ ووهه، زه ډاډه يم چې يو ګاډی به درپسې  
د  لېږ راو  مرکز  کلتوري  د  پورې  وخت  هغه  تر  چې  وکړي  درته  وړانديز  به  دی  وګوري.  به  تا رسه  له  او  ي 

څو يې چې اړتيا وي، خو که ته په يوه يا دوو  پروپاګندي فعاليتونو په ښه وايل کې دررسه مرسته وکړي تر  
وښيي چې هېڅ کله يې ستا په    داسېدی  مياشتو کې زنګ ورته ووهي، تر ټولو ښه پايله به يې دا وي چې 

. که دا کار  ېدرته وايم چې زنګ ورته ونه وه   ریښتياخو زه په    ،هکله نه دي اورېديل او تا هېڅ نه پېژين
 ميخيالويچ او نور ملګري به ستا په موخه پوه نه يش. ته بايد له دغه کار څخه ډډه وکړې.« وکړې، الکساندر  

سفارت ته راغی، بودرين په لنډه توګه مالومات ورکړل او ورپسې يې روريکوف ته  بېرته  کله چې پوزانوف  
يت د بهرنیو  بلنه ورکړه چې له ده رسه مل يش. دی خپل دفرت ته لړ چې د افغانستان دموکراتيک جمهور

 چارو وزیر ته زنګ ووهي. 
په بهرنۍ پاليسۍ کې نوښتونه کول بلکې د واک له لومړۍ ورځې څخه يې د واکمنۍ په    نه يوازېامني  

: په پوځ، په کورنيو چارو او په امنيتي ادارو کې. پرته د ده له منظورۍ څاره  نېږدېاډانه کې هر پرمختګ له  
نو  نه شوی کېدای.  پيل وکړ. هلته يې  څخه  هېڅ ګامرنه  له دفاع وزارت څخه  يوازېموړي  د کارمل   نه 

مالتړي بلکې له سيايس اړخه ناپېييل خلک له مهمو څوکيو وشړل. پرچميان له څوکيو ګوښه کړل شول  
او پر ځای يې د دوی لس لندې وګامرل شول. د دغو لس لندو ډېری د پغامن پښتانه خروټي، د امني  

په عني وخت کې، د هغه افرسانو په ګډون چې په فعاله توګه يې د شوروي او افغان پوځونو    خپلوان وو.  
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تر منځ د اړيکو په وده کې مرسته کړې وه، د پخواين رژيم ډېر درانه جرنالن ونيول او يا ګوښه کړل شول.  
و د مارشال ۍ/ حريب پوهنتون مرش و ااکاډمپخوانی لوی درستيز ډګرجرنال فاروق چې وروسته د پوځي  

  ۱۹۷۸شخيص ملګری هم و د پلچرخي په زندان کې يې سړه او مرداره خونه ځای شو. د    Zhukovژوکوف  
کال د نومرب په پای کې د وېکتور بابنوف له بې کچې هڅو وروسته، دغه بوډا او ناروغ او يو ترټولو وتلی  

 پوځي سړی له زندان څخه ازاد کړل شو. 
 

 
 

بلنه ورکړل شوه چې د بهرنيو چارو له وزیر     رسه سمپک شو چې کابل ته له رسېدو    کجرنال زپلتني ه
حفیظ الله امین رسه ليدنه وکړي. اقبال وزيري، په افغان پوځ کې د نوي سيايس رياست مرش چې زپلتني  

پخپله   يې له هوايي ډګر څخه راوستلو، وويل: »دا انقالب دی، موږ ډېر کارونه په مخ کې لرو. ملګري امني
پوليسو او امنيتي ادارو رسه د مرستې دنده په غاړه اخيستې ده. هغه ټوله ورځ او    له  او  د پوځ د مدیریت 
 شپه کار کوي.« 

  سړی و  سيل پېرتوويچ سماليس خوښ شو. نوموړی سېکمن، د ډېرو نظريو خاوند یحفيظ الله امني د و
 غوښتل يې  چې

. کله يې چې خپله د زړه له کومي  څرګنداوهخربې سېک   ژرترژره خپلې نظريې په کار واچوي. د ده هرې
خوښي د نوي سيايس سالکار په راتګ څرګنده کړه، امني په سېکمنه بڼه په داسې حال کې چې اقبال 
»ملګری   داسې څرګندې کړې:  ته  زپلتني  کتل، خپلې متې  بې صربۍ  په  کوله،  يې  ژباړه  يې، چې  ته 

هيلې او متې پر پوځ باندې تړلې دي. د شوروي انقالب بېوزلو  چې موږ خپلې لويې    ی جرنال، تاسې پوهېږ 
بزګرانو او خواريکښو ګارګرانو تررسه کړ، خو په افغانستان کې پوځ انقالب جوړ کړ. افرسانو او عسکرو په 
افغانستان کې د خواريکښو ونډه ولوبوله. دغه پوځ بايد د د داسې خلکو چاڼ يش چې له دوی څخه د  

زه له تاسې څخه دا نه پټوم چې وضعيت پېچلی دی،    و هوډمن دفاع کوونکي جوړ يش.انقالب رسسخته ا
د غويي له سرت انقالب وروسته، موږ دې ته اړ وو چې کابو ټول پخواين قوماندانان وشړو او ټول هغه افرسان 

ګوښه کړو چې باور پرې نه شوی کېدای. د دوی ځای ناستي ځوانان او لږلوستي خلک شول.    ناو جرنال 
ځينې يې وړ ښکاره نه شول. دوی ته بايد روزنه ورکړل    هته به ژر له دوی رسه وګورې. په دې مه حريانېږه ک

 ډه ولوبوي.يش او وړ کسان ترې جوړ يش؛ نو په دې برخه کې د پوځ سيايس څانګه بايد يوه پرېکنده ون
دغه ملګری اقبال دی. ګوند دنده ورکړې چې د پوځ سيايس څانګه جوړه کړي. په دې اندېښنه مه کوه  
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چې نوموړی ملکي سړی دی. ملګري اقبال د مسکو په دولتي پوهنتون کې د فلسفې په پوهنځي کې زده  
ليتونو له کبله داود بندي  کړې کړې دي. دی د ګوند يو پخوانی او اعتباري غړی دی. په پوځ کې د پټو فعا

کړ چې له کبله يې ښځه او ماشومان له لوږې مړه شول. د اقبال په څېر خلک زموږ د ګوند تر ټولو ښه  
استازويل کوي.« زپلتني په دې خوښ شو چې اقبال د امني د وروستيو خربو په ژباړه کې ستونزې لرلې، 

يې بندېدل پيل کړل. امني ورته امر    ېژبشو او مخکې له دې چې چوپ يش    همخ يې سور شو، رسبدال
. دوی بايد پوه يش چې څوک  ووکړ چې ژباړې ته دوام ورکړي: »موږ له خپلو رويس ملګرو څخه څه نه پټو 

کدرونه غوره کړي    لپارهپوځ کې د سيايس کار   ريښتيني اتالن دي او څوک د اتلولۍ پېښې کوي. موږ په
ه په جال توګه وګورې او بیا يې په اړه خپل اند له ما رسه رشيک  دي. زه هيله کوم چې ته له دوی هر يو رس 

 ما ته ووايه څو ستا ارزونه په پام کې ونيسو.«  کړه. که دې څوک خوښ نه شول،
امني خپل مېلمه ته د ځان په هکله هم مالومات ورکړل، هغه دا چې په امريکا کې يې زده کړې کړې دي  

په ګوند کې د حالتو په هکله هم وغږېد: »ګوند په    ی. نوموړ او په انګرېزي ژبه ښې خربې کولی يش
هره اونۍ  چې  شمېر او ځواک کې مخ پر وده دی او يو جدي سيايس ځواک ترې جوړېږي.« دوی سال وکړه  

به رسه ګوري »خو که چېرې داسې کومه پوښتنه ولرې چې سماليس ځواب ته اړتيا ولري، هر وخت ما ته 
 راتللی شې.«

ورته  ډې وروسته، اقبال، زپلتني د تره کي لیدلو ته بوت. تره کی د امني په پرتله ډېر بل شان  له دغه غون  
ښکاره شو. د ګوند عمومي منيش د زپلتني په ذهن کې د يو داسې بابا انځور جوړ کړ چې په نرمۍ يې  

توپري درلود. خربې کولې او موسکا يې تل په خوله کې وه، د ده شخصيت د امني له جدي شخصيت رسه 
چې تره کي بیړه نه درلوده او دې ته چمتو و چې د کابل د هوا او د شوروي په وسلوال   لداسې برېښېد

پوځ کې د سيايس افرسانو د ونډې په ګډون، د هرې موضوع په هکله له خپل مېلمه رسه خربې وکړي. د  
ته ورت امین خربې  الله  تره کي خربې د حفیظ  په هکله د  پر  زپلتني د کار  ه وې: چې د شوروي ماډل 

بنسټ، په افغان پوځ کې یوه سيايس څانګه جوړه کړي ځکه چې پوځ ته د رژيم د بنسټيز مالتړ دنده  
 ورکړل شوې وه. 

زپلتني راتلونکې څو ورځې د غوره شوو افرسانو ليدلو ته ځانګړې کړې. د دغه افرسانو شمېر شاوخوا دېرش   
لل. يو يې د تره کي ياور، د پوځي هوايي ترانسپورت پنځه ويشت کلن  ډېر ژر دوه کسه وړ ونه ب  دهکسه و. 

ګالب زوی و. دی د افغان پوځ په سيايس رياست کې يوې لوړې څوکۍ ته غوره شوی و. د مرکې په ترڅ  
د ولسمرش د ياور په توګه هم کار وکړي.    ،کې ګالب زوی وويل چې غواړي په پوځ کې د سيايس کار رسبېره

نه لري؛ نو نوموړی    ناټيکي کار رسه  ژاېډيالو کې څرګنده شوه چې دغه انقاليب د ګوند له    د مرکې په ترڅ
دندې   دغه  وويل: لپارهد  ورته  زپلتني  شو.  نه  خوښ  زپلتني  د   ، 

 کړې.«  هخوښ ه»داسې نه کېږي، ته باید له دغو دوو څخه يو 
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 .چارې به هغه تررسه کوي ډېرېزه يو باوري مرستيال لرم چې ګالب زوی:  
ته نه پوهېږې چې دغه څوکۍ چې ته غواړې ترلسه کړې څومره مهمه ده. د دغسې څوکۍ خاوند  زپلتین:  

 په وسلوال پوځ کې د سيايس څانګې د زړه او ماشني په څېر دی.

 ګالب زوی وخندل او ويې ويل: »ګورو به.«
د زوی په څېر و او ډېر پرې ګران و. د دغې   جرنال زپلتني خرب نه و چې ګالب زوی عمومي منيش ته 

خو    چې د ګالب زوی غوښتنې ومني،  يورځې په سبا، تره کي هڅه وکړه چې زپلتني په نرمۍ قانع کړ 
زپلتني رسمتبه پاتې او قانع نه شو: »که غواړې يوه کارنده څانګه جوړه کړې، بیا نو پر ما باور وکړه، خو که  

 څانګه ولرې، بیا نو چې څه د زړه غواړي هغه وکړه.«غواړې هسې په نوم دغسې 
ګراد د مخابراتو له  لېننتره کي د زپلتني خربې ومنلې؛ نو د ګالب زوی پرځای د امني وراره/خوريږ چې د  

وکړي، د    هڅېپوهنځي فارغ شوی و وګامرل شو. په دې توګه زپلتني پرته له دې چې کومې ځانګړې  
 امني ډېر خوښ شو. 

تره کي رسه هم ښې اړيکې ساتلې. هېواد مرش د خپلو نورو شوروي ملګرو په پرتله، له زپلتني  زپلتني له   
رسه ډېرې ليدنې کتنې کولې. حتی د پوځي سيايس سالکارانو مرش، جرنال ګرېلوف په دومره غري رسمي  

لی چې  بڼه له ارګ څخه ليدنه نه شوی کولی لکه زپلتني چې کولې. تره کي او امني دا نه شوی هېرو 
 ګرېلوف د داود داسې اعتباري همکار و چې په ټول هېواد کې د يونونو په ترڅ کې وررسه و.

زپلتني ډېره هڅه وکړه چې افغان مرشان دې ته قانع کړي چې ليو نيکوليوويچ ګرېلوف د انقاليب بدلونونو   
ي، دوی ته به ګټور وي. بالخره تره کي او امني  ر روحيې ته وفادار دی او نوموړی چې ډېره پوځي تجربه ل 

 . و نه کړ ، خو هېڅ کله يې باور پرې مانهد ګرېلوف شتون و 
 پوهېده تيا د غوره شوو افرسانو روزنه پيل کړله. ده ته د يو نصاب جوړول اسانه نه وو او نه  لېوالزپلتني په  

او تر ټولو مهمه موضوع   څه وي؟ د شوروي بايد  چې له کوم ځای څخه يې پيل کړي. د درس لومړنۍ 
ر سرت انقالب،  مکتب د سيايس کارکوونکي په توګه نوموړي د موضوع وړانديز په دغه رسليک وکړ: »د اکتوب 

تاريخي مانا، زده کړې او پايلې يې او د پايلو د خوندي ساتلو اړتيا يې« د شوروي د سيايس مامور په اند  
، خو امني اړنګمن و: »څوک به په دې اړه ليکنه وکړي؟ زموږ په ګوند کې  هدغه رسليک ډېر ښه برېښېد

 ېر لږ وضاحت شته. راځئ چې صرب وکړو.«هېڅ شی تر اوسه ثبات نه لري او د ډېرو موضوعګانو په اړه ډ
يش،   وبلل یدی به بالخره د غويي انقالب د بريا الهام ورکوونک و چې اند  دې ډېره شونې ده چې امني په

تره کي، قادر او وطن جار رسه رشيک کړي. رسبېره پر دې، کېدای يش چې    لهخو اوس بايد دغه مقام  
له لږ سوچ څخه، ويسيل پېرتوويچ د يو بل رسليک وړانديز    . وروستهې ویاوس کارمل هم ګډوډي جوړه کړ 
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وکړ: »زموږ شاميل ګاونډی، شوروي اتحاد.« امني په دغه وړانديز خوښ شو او له زپلتني څخه يې وغوښتل 
چې د دغه رسليک پر اړوند موضوعګانو دومره ډېر وخت تېر کړي څومره چې ورته اړتيا وي. زپلتني لس 

انګړي کړل او ژر پوه شو چې په دې هکله يې پرېکړه سمه وه. افغانانو د نوموړي  ساعته دغه رسليک ته ځ
ډېر   په  ته  شوه.   نیوهغوږ    ناټلکچر  ډېره  مينه  يې  رسه  اتحاد  شوروي  له   او 

ي چې ولې افغان افرسانو ته شوروي  و نه کړ کېدای يش چې هر هغه څوک چې دغه کتاب اوس لولې باور  
نه و. په حريانوونکې توګه، هغه افغانان چې )جذاب(    اتحاد په زړه پورې و، خو لوېديځ ورته دومره سرتکوکو

اروپا )ډېری د جرمني فدرايل جمهوريت(    ېد ملکي، پوځي او يا په پولييس چارو کې امريکايي او د لوېديځ 
کې د ژوند بڼې په هکله    لوېدیځ ېږل شوي وو، د بېرته راتګ رسه يې په  ل  لپارهپوهنتونونو ته د زده کړې  

ننګېرنو له کبله به دوی په خوښۍ د شوروي د څارګرې   ي څرګندوله. د دغو بدودوښمنناهيلتيا او کله کله  
ادارې اجنټان او د ا خ د ګ غړي شول. دوی د خپلو هغو ملګرو په پرتله چې په شوروي کې يې زده کړې  

 ، ډېر شوروي پلوه وو.کړې وې
ولې له لوېدیځې ټولنې څخه دومره کرکه؟ کله به چې افغانان په دې اړه وپوښتل شول، دوی به ډېری   

وخت د لوېديځ پر وړاندې د خپلې بدنيتۍ وجه نه شوی څرګندولې. ځينو به بداخالقي او د وجدان او 
کتل يادول. افغان   هافغان پوځ ته په ټيټه سرتګپه لوېديځ کې  درناوي ګونګې نظريې يادولې. ځينو نورو  

نه شوی بیانولی، خو د يوې دوديزې ټولنې خلکو د لوېديځ له لوري د دوديزتوب   شیرهافرسانو د خپلو کتنو  
ه. په عني وخت کې، په شوروي  کولتباهۍ او پر ټولنتوب باندې د ځان ځانۍ له برلسۍ څخه کرکه    د

جوړونکو په اخالقي قانون    کمونېزمکېدله او د  اتحاد کې د دوديزه ټولنتوب له ارزښتونو څخه په پام ساتنه  
 .ی وکې ځای ورکړل شو 

او   زپلتني له ډېرو نورو هغه شوروي سالکارانو رسه توپیر درلود چې افغانستان )او انګول،اېتوپيا، کيوبا 
( ته تليل وو چې پيسې ټولې کړي. ده خپله دنده په ډېر مسولیت تررسه کوله او ډېر  هېوادونوداسې نورو  

وان شو. د بېلګې په توګه، دی پر خپلو ډېرو همکارانو پوه شو چې د  ېبېخوندو چارو رسه لس اوګر   لهژر  
متې رسه سم لس، دولس ساعته کار وکړي، دوی به تر   لهدې پرځای چې په داسې انقاليب لېږد پړاو کې  

( څخه لپارهوتکا )د مکروب وژنې    الواو څو پي  ۍغرمن  ېلوی   ې په خپلو دفرتونو کې پاتې وو او له يو   ېغرم
نوموړي    وروسته به خپلو کورونو او يا د هغه همکارانو ليدنې ته لړل چې دوی ته ورته کاري اخالق يې لرل.

؛ نو په نېغه توګه  کاوهه کار  و چې حتی ډګر جرنال ګرېلوف په همدغه بڼ و ته د دې ليدل تر ټولو بېخونده  
په   هېڅ کلهوروسته ته    ۍيې ګرېلوف ته دغه ډپکه ورکړه: »ستا مخته ډېر کارونه پراته دي، خو له غرمن

دفرت کې نه وې!« ګرېلوف هک پک او رسبداله شو او هڅه يې وکړه چې دا په يوه ټوکه واړوي، خو داسې 
مخابرايت   پټې  د شوروي  دلته  لړ.  ته  کلوپ  زپلتني عسکري  وروسته،  اونۍ  يوه  نه شوې.  ستونزې حل 

وليدل حې له   وسييل ځای پرځای شوې وې. د ورځې په نياميي کې زپلتني د شوروي لوړپوړي چارواکي
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بخار خونې څخه تازه راوتيل، څادر تری تاو په چمن کې ناست بري څښي او بنډار کوي. د شوروي پوځي 
شو، ګرېلوف    ځاځمن )په غوسه( سالکار ماموريت مرش ګرېلوف هم په دغه ډله کې و. ويسيل پېرتوويچ  
ا د چلند په اړه ورته وايم. تا به په يې څنډې ته کړ او ورته ويې ويل: »زه لوی درستيز ته تيلفون کوم او ست

څلورویشتو ساعتو کې له افغانستان څخه وبايس.« ورپسې زپلتني د مخابراتو کوټې ته لړ. ګرېلوف چې  
او شوروي افرس په توګه ژمنه    کمونستڅادر تری تاو و ورپسې منډه وکړه او په زاريو يې ورته وويل: »زه د يو  

 ه يش. ما وبښه.«کوم چې بیا به داسې څه تکرار ن 
بیا داسې څه پېښ نه شول. شپږ مياشتې وروسته ګرېلوف له زپلتني څخه مننه وکړه: »مننه پېرتوويچ، زه 

ان دوښمندې له لوی جنجال څخه وژغورمل.« خو زپلتني په کابل کې د شوروي په څارګرو افرسانو کې ډېر  
کړل.   پيدا 

. ويسيل  ېته لېږل کېدل چې ستونزې يې رامنځته کړ   د افغانستان په هکله مالومات له بلې لرې مرکز 
نه رسه همغږي کړي مخکې له  و پېرتوويچ ډېر ځلې هڅه وکړه چې خپل همکاران وډوماري چې خپل راپور 

دې چې مسکو ته يې ولېږي. د حالتو بېالبېلې ارزونې وزارتونه رسبدايل کوي. که څه هم دوی له يو بل  
يب او د پوځي څارګرې ادارې د څانګو مرشانو په مسکو کې خپلو  رسه ګړنۍ ژمنه کړې وه، د کې جي  

ګۍ، په دغسې حالتو خپه و: »دا څنګه کېدای  ه  ه لېږل. زپلتني، ښایي په سادراپورون مرشانو ته اړپېچن  
خو   چې موږ په ځينو ځانګړو شيانو همغږي يوو« کاوهي صداقت چېرته دی؟ ما فکر کمونستيش؟ د دوی 

د زپلتني د مسلکي او شخيص صداقت اېډيالونه او متې ځينو هغو افغانانو ولړزولې چې ده وررسه کار  
دغسې يو افغان د دفاع وزير عبدالقادر و. کله چې زپلتني د لومړي ځل لپاره وررسه وليدل، قادر   کاوه.

ه کوه، ملګری جرنال. زه به دې وغولوم او په اسانۍ به دروغ درته ووايم. ته  ورته وويل: »پر ما بشپړ باور م
نه پوهېږې؛ نو زه تا ته دغه مشوره درکوم: په ټول هغه څه چې درته   اوزموږ په ژبه او د افغانانو په ځانګړتي

يي ويل: »تاسې ويل کېږي، باور مه کوه.« قادر پوه شو چې زپلتني د ده په ټولو خربو پوه نه شو؛ نو ورته و
مانا نه لري، زموږ    هېڅ. خربې  ويو   ډولشورويان چې څه مو په زړه کې وي همغه وايی، خو موږ افغانان بل  

ډډه وکړه او   څخهپر خربو باور مه کوه.« زپلتني ورته وويل: »نو پر څه باندې باور وکړم؟« قادر له نېغ ځواب  
مطل پر  زما  وکړې،  ژوند  ډېر  لږ  دلته  »که  ويل:  شې.« ويې  پوه  به   ب 

. نوموړی ټيټکی او هډور و. زيږ بزګري مخ او داسې چالکې  کېدهزپلتني ته قادر يو مرموز کس ښکاره  
ګېرنې  نن  ېسرتګې يې لرلې لکه دوی چې خپل بېل ژوند ولري. د نوموړي سرتګو هېڅ کله د ده ریښتین

 خپله لوبه په خپله لوبوي.نه ښکاره کولې. د دفاع وزير خلقی یا پرچمی نه و. خلکو ويل چې دی 
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ګرځېد، خو په پوځ کې د سيايس کار په اړه يې  ه  وروسته د غونډې په ترڅ کې قادر بیا دغه خربو ته را ون  
، وويل: »دا څومره بد وو چی موږ مخکې په  هټوکې کولې. نوموړي په داسې حال کې چې جدي برېښېد

دا يوه لويه ناپامي وه، خو ته به په دې کې رارسه شوم چې    وهپوځ کې سيايس کارکوونکي نه لرل. زه اوس پ
وکړي.«   مامور څخه مخکې خربې  له هر سيايس  بايد  ټوپک  اتومات  همغږی وې، ملګری جرنال، چې 
زپلتني په ځواب کې په ارامۍ ورته وويل: »نه، اړينه نه ده چې بايد داسې وي. کله کله د اتومات ټوپک په  

ړې ښې پای ته رسوي او کېدای يش چې سړی هېڅ ډزو ته اړ نه پرتله سمې خربې په سم وخت کې شخ
 يش.« قادر وخندل او ويې ويل: »ښه، ښه.«

 

 
 

او يوه دلۍ    ور وغوښت خپل دفرت ته    کېتايوف،  مروزوف په کابل کې د څارګرې څانګې مرستيال اورلوف  
يې مخې ته کېښودل: »دا د ا خ د ګ د مرکزي کمېټې د سيايس بېرو د   لسوندي په ليکمن ليکل شوي  

  مروزوفوپوښتل: »رويس ژبې ته چا وژباړل؟«    کېتايوف دي.«    لسوندينۍ عمومي غونډې په هکله  و پر 
ژباړې رسه رسوکار ولري. د سيايس   لهځواب ورکړ: »د سفارت مامورينو. خوښ يم چې دوی به رس له اوسه  

نډې په اړه سفري مخکې مالومات لېږيل. ما ولوستل. ليکل شوي وو چی دغه غونډه په  بېرو د عمومي غو 
درته ووايم، زه په اړنګ کې    ریښتياخو که    ،ګوند کې د بشپړ يووايل په راوستلو کې يو لوی ګام ګڼل کېږي

کوې؟«   فکر  څه  ته  کې    لسونديدغه    کېتايوف يم.  څوکۍ  يوه  په  لړ،  ته  کوټې  عمومي  او  واخيستل 
يو   بېرو  لسونداو د    ولګاوهيې    سګرېټکښېناست،  پيل کړل: د مرکزي کمېټې د سيايس  و لوستل يې 

غونډه تررسه شوه. تره کي د »د غويي انقالب او د ا خ د ګ دندې« تر رسليک لندې يوه وينا وکړه. داسې 
په اند دا وه    کېتايوف برېښېدل چې دغه وينا په خپله تره کي ليکلې وه. د تره کي د وينا غوښنه برخه د  

ټولو موضوعګانو د جرګې له لرې پرېکړې کېږي( او د يو    ر وکراسۍ اصول )چې پ چې د پښتون قوم د دم
بل رسه سمون لري. تره کي  او  يو  له  لېننې تيوري  -يت سدموکراتيک سوسيالېست هېواد په هکله د مارکسې

وه  توګه اروپايي هېوادونه لسيزو او حتی پېړيو ته اړتيا لري چې ي   ېزياته کړه چې نور هېوادونه، په ځانګړ 
سوسيالېستي ټولنه جوړه کړي، خو افغانستان همدا اوس له کلتوري اړخه يو دموکراتيک سوسيالېست 
هېواد ته ګروهنه لري ځکه چې وګړي يې، په تېره بیا پښتانه همدغسې ذهنيت لري. د وينا په پای کې  

ي چې د غويي  تره کي وړانديز وکړ چې مرکزي کمېټې ته ځينې نوي غړي ومنل يش او دا هغه افرسان د
 انقالب بريا يې شونې کړه.

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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ترمنځ د همکارۍ اړتيا ته پام    غړوورپسې کارمل وينا وکړه. ده له ټولو غوښتنه وکړه چې د ا خ د ګ د   
د ګوند د مرشانو په چارو کې له دې کبله لس   )بې ادبۍ( واړوي. ده دا د منلو وړ ونه ګڼله چې په لړاکۍ

له خلقي ډلې څخه نه دي. پرته له دې چې په ځانګړې توګه د تره    وهنه کېږي چې دغه مرشان د ګوند
کي ليکنه »د پرمختګ سوسيالېستي ماډل ته د افغانستان ګروهنه« وننګوي، کارمل د برخوالو پام هغه 

ته   سوسي  واړاوهټکو  د ېلا چې  نوموړي  جوړوي.  خنډونه  کې  لره  په  پرمختګ  د  ټولنې  افغان  د  ته  زم 
هېوادونو شيطاين دسيسې، کورنی ارتجاعي سیاست او د افغانستان وټه ييز شاته پاتې والی  ستي  ېامپريال

لکه   ارتجاعي ځواکونو  وغوښتل چې کورين  غړو  له  مرکزي کمېټې  د  کارمل  یاد کړل.  توګه  په  بېلګو  د 
ينو  په سرتګه ونه ګوري. ده خواست وکړ چې د مخالف  دوښمن قومي او مذهبي مرشانو ته د    او  فيوډالنو

وژلو ته لس وانه چوي او پر ځای يې د دوی داسې درناوی وکړي لکه ښه ماشومان چې د خپلو هغه بوډا 
 پلرونو کوي چې د زاړه فکر خاوندان دي. 

ې رسه چې کارمل د »د نغوتخو دې ته په  ،  بیا د امني وار راغی. نوموړي د تره کي د نظريو بشپړ مالتړ وکړ 
افغان ولس له وينو څښونکو« رسه د خواخوږۍ وجې لري، کارمل ته يې ګوته ونيوه چې د »کورين ارتجاعي 
ځواکونو« پر وړاندې له زغم څخه کار اخيل. ده د خلق او پرچم د کليمو د نارواتوب په ارزښت ټينګار وکړ  

افغانستان کې خلق او پرچم نه شته. زه غوښتنه   چې مخکې يې ګوند وېشلی و. امني اعالن وکړ: »اوس په
د ګوند په غړو کې بلکې په رسنيو کې هم منع کړل يش. اوس زموږ ګوند    نه يوازې  ویيکوم چې دغه  

يوازې د افغانستان خلک دموکراتیک ګوند دی. موږ ټول د دغه ګوند غړي يو. هغه څوک چې په دې اند  
 زموږ له ليکو بېل يش.«  نه دي، کولی يش

منع کېدل د کارمل او د   يویله ځان رسه فکر وکړ: »په زړه پورې چل، په دې توګه امني د دغه    کېتايوف 
 کې د ګوند نوم حزب دموکراتیک خلق افغانستان لوستل کېږي چې  پاريسده د خلکو پر ضد کاروي. په 

د پرچم کليمه منع کړل    و په دې توګه یوازې؛ ن د خلق کلیمه د ګوند په نوم او شعارونو کې پاتې کېږي
 « شوه.

په پايله کې يې لیکيل و چې د دې پرځای چې د سيايس بېرو    .وليک  تېلګراف په دې اړه يو    کېتايوف  
عمومي غونډه د ګوند د يووايل بنسټ غښتلی کړي، د خلق او پرچم په اړيکو کې يې نور درزونه رامنځته  

ته وښود او وروسته    مروزوفمنت اورلوف    تېلګراف نوی بېلتون وي. نوموړي د  کړل چې پايله به يې د ګوند يو  
داسې تبرصه پرې وکړه: »د افغان ژبو په کلیمو به مرکز ډېر پوه نه يش، خو د شننونکي   مروزوف له لوستلو 

اوسادچي ته   تېلګراف دغه  کېتايوف څارګر مرستيال او  ورپسېپه توګه، تا خپل کار ډېر سم تررسه کړی.« 
تکړه  په ونګه    ،چې له ناروغۍ او رخصتي څخه وروسته لږ مخکې له مسکو څخه راغلی و  یيووړ. نوموړ 
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دغه  ښکارېده ده  لېږل    تېلګراف .  ته  مرکز  کړ.  کېدهچې  لسليک   سماليس 
په سبا، په کابل کې د کې جي يب مېشت څارګر مرش د ګاډي چلوونکي او تخنيکي پرسونل    ورځېد دغې  

نغښتی و    پکې  راټول کړل. نوموړي په لنډه توګه چې ویاړ    لپارهپه ګډون خپل مامورين د يوې غونډې  
ګوند    کمونستخپلو مامورينو ته وويل چې د کې جي يب ريس، يوري ولدميريوويچ اندروپوف، د شوروي د  

د مرکزي کمېټې منيش، بوریس نيکوليوويچ پنومروف او ډېرو نورو ګوندي او دولتي لوړپوړو چارواکو په 
ه ټولو څارګرو مامورينو وغوښتل مسکو کې د ده د اقامې په ترڅ کې له ده رسه لیدنې وکړې. اندروپوف ل

  فشارچې خپلې ټولې څارګرې رسچينې په کار واچوي چې نوی رژيم د کورين او بهرين سيايس حالتو د  
اندروپوف دا خربداری هم کړی چې هېڅوک   يو خپلواک  بايد  پر وړاندې غښتلی کړي.  په هېڅ وجه د 

هم وکړه چې څارګر مامورين بايد د ا خ د ګ د ننه هېواد په کورنيو چارو کې لس ونه وهي او دا يادونه يې  
جدي شوې   ډېرېمنځګړي نه يش که څه هم د غويي له انقالب وروسته دغه شخړې    لپارهد شخړو د حل  

دي. په عني وخت کې اندروپوف غوښتنه وکړه چې د ا خ د ګ د پرچم ډلې له استازو رسه د پټو اړيکو په  
ې تره کی له پرچميانو رسه زموږ د پټو اړيکو او د رژيم پر ضد د پټو کړنو  ساتلو يو ځل بیا فکر وکړو. که چېر 

 نو زموږ تر منځ د باور په شتون به يو لوی ګوزار ويش.   ؛په هکله خرب يش
ويلري ګورېلوويچ له کريچکوف رسه د ليدنې په هکله هم وغږېد. ډېره شونې وه چې کريچکوف د پرچميانو   

هکله خرب و؛ نو ځکه يې وويل چې له ټولو پرچمي اجنټانو رسه بايد د اړيکو    په اړه د اندروپوف د اړنګ په
وشلوي چې د اجنټانو په  اړيکېټولو هغه خلکو رسه  لهساتل ودرول يش. نوموړي دا دستور هم ورکړ چې 

توګه چمتو کړل شوي او له پرچميانو رسه اړيکې لري. کله يې چې په مسکو کې د خپلو غونډو، بنډارونو  
نو په اړه به له هر  موضوعګااو نورو خربونو په هکله خپل مامورين خرب کړل، اوسادچي وويل چې د ځانګړو  

 مامور رسه په جال توګه مخامخ خربې وکړي. 
ګورېلوويچ په مسکو کې د خپلې رخصتۍ په هکله خربې وکړې، خو لکه چې هېڅ د زړه ناروغي ور  ويلري   

  پېښه شوې نه وي، نوموړي د زړه د درېدو په ټړاو د خپلې ناروغۍ او درملنې په هکله هېڅ کومه يادونه و 
 نه کړه. 

، ته پوهېږې چې ښايي  »الکيس  او ورته ويې ويل:  ور وغوښت الکيس لومړنی کس و چې ويليور ګوريلوويچ   
 . څومره وخت کېږي چې دلته يې؟« ېډېر ژر له افغانستان څخه لړ ش 

 څه باندې څلور کاله.: پېرتوف 
 دلته له کار څخه ستړی يې؟ : اوسادچي

 نه پوهېږم، د دې ويل سخت دي. :پېرتوف 
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کار کېږي. تا  يځای ناستښه نو، دلته تا خپله دنده ډېره ښه تررسه کړه. په مسکو کې ستا پر : اوسادچي 
. د تاس ېډېر څه وکړل او د هغه اعزاز وړ يې چې درکړل شو. ته د کې جي يب مرشتابه ته لوی ارزښت لر 

د خربيال په پلمه د خپله دنده ډېره ښه تررسه کړه او زه په دې هم پوهېږم چې د تاس مرشتابه ستا له کار  
ژوند کې به وده وکړې. ته خو پوهېږې چې په کابل کې  . زه باور لرم چې په خپل کاري  ید  ښڅخه خو 

دي. که چېرې د کارمل او تره کي تر منځ کومه شخړه    ولې ستا شتون د ا خ د ګ په کړيو کې اندېښنې زېږ 
ونو په وسيله تا ته منډې را وهي چې د دوی په استازولۍ د مسکو  چينلرامنځته يش، دوی دواړه به د پټو  

څه   که  کړې  خرب  دغه  مرشتابه  يش.  کارولی  وسيلې  ښکاره  اړيکو  د  اسانۍ  په  اوس  دوی   بالقوههم 
 . زما په خربو پوه شوې، الکيس؟يتاوتريخوايل ته بايد تابيا نيول شوې و 

که څه هم د څارګر مرش د خربو په اورېدو خپه شو. د ده هغه خربه په ياد شوه   وخوځاوهالکيس د هو رس 
بابنوف ورته کړې وه )دا به درته دومره ښه نه وي چې هغه خلک چې تا ته   وېکتور چې په دې وروستيو کې  

دي، اوس د افغانستان مرشان دي.( پېرتوف د مرکز په دليلونو چې مرش يې ورته څرګند کړل    نېږدېډېر  
 پوهېده پوه شو او پرته له دې چې ويې مني، بله چاره يې نه لرله، خو له کابل څخه په تګ کې زړغی و. دی  

 ښه  پاريسنه درلود. الکيس په  ناټ  په نورو »ښو هېوادونو« کې به دنده ورکړل يش، خو ده وررسه    چې
ي ژبه په خربو کې يې ستونزې لرلې. دی اروپا يا امريکا ته د تګ د خپګان په سوچ  انګرېز ، خو په پوهېده

د سړي   به  تګ  ته  ځايونو  د    موقفکې شو. دغسې  افغانستان کې  په  دا  خو  له  اوچت کړي،  کولو  کار 
 .ښکارېدهڅومبنۍ رسه په پرتله کې ډېر پيکه 

. ده ترې وپوښتل: ور وغوښتوېکتور بابنوف دويم کس و چې څارګر مرش، ويليور ګوريلوويچ خپل دفرت ته   
چې په غونډه کې خربې وکړې، ته له خپل کوم پرچمي اجنټ    ړاو مېت»وېکتور اندريوويچ، د اجنټانو په  

ه خو په ارامه توګه ځواب ورکړ: »زه به له يوه رسه هم اړيکې ونه  کشلولی شې؟« بابنوف په کلرسه اړيکې  
چې دغه اجنټان زما ملګري هم دي. ته له ما څخه هره غوښتنه کولی    ېشلوم، ويليور ګوريلوويچ. ته پوهېږ 

وويل: »وېکتوره، زه نه شې، خو دا راڅخه مه غواړه چې له خپلو ملګرو رسه ناځواين وکړم.« ګوريلوويچ ورته 
غواړم چې ته داسې فکر وکړې چې دا زما غوښتنه ده. رسبېره پر دې، زه پوهېږم چې ته يوازې يو پرچمي  

د مرکز امر دی؛   ا. زه اړ يم چې په رسمي توګه له تا څخه وپوښتم. ته خو پوهېږې چې دېنه لر  هم اجنټ
 نو د دې پر وړاندې څوک دليل نه وايي.«

، ولېريسرتستني و چې د خپل مرش دفرت ته وغوښتل شو. ګوريلوويچ په وچه بڼه ورته وويل: »درېيم کس  
رسه يې     Artemد نويو حکمونو په رڼا کې ته بايد له خوست رسه د اړيکو ساتل ودروې او له اجنټ ارتم

دچي  وشلوې.« سرتستني چې دغه خربو ته ځان ښه چمتو کړی و، همدغسې رټ ځواب ورکړ: »ولې؟« اوسا
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: »ويليور ګورېلوويچ، فکر نه  کړېځواب ورکړ: »ځکه چې دوی پرچميان دي.« سرتستني بیا خربې پيل  
پرچمي اجنټانو رسه د اړيکو شلول يوه تېروتنه ده؟ لومړی دا چې داسې کړنه زموږ څارګر    لهکوې چې  

او د ناکامۍ    وبربنډېدل له  د مالوماتو    چې مرکز   شویله دې وجې    کارونه له اعتبار څخه غورځوي. دغه حکم
او مرکز رسبېره، . د ځينو دليلونو له کبله د مرکز خلک فکر کوي چې له تا څخه په وېره کې دی شونتيا له 

دوی څه يش   ؟له اجنټانو رسه زما پر اړيکو به نور خلک هم پوه يش. دوی ولې زموږ د وړتيا لږ ارزونه کوي
يا د اجنټانو په توګه او  بربنډ کړي  او ارتم به مالومات  زموږ رسه خيانت   به  په دې اند کړل چې خوست 

د ګ د پرچم ډلې له لوري مالومات په زړه پورې  دويم دا چې زه نه پوهېږم چې مرکز ته ولې د ا خ  ؟وکړي
نه دي. دا د پېچلو او خطرناکو دسيسو زانګو ده. موږ به څرنګه د دوی له پالن او نيت څخه خرب شو که  
موږ په دغه ډله کې له خپلو اجنټانو رسه اړيکې ونه ساتو. که دوی سبا ته څه لېونتوب وکړي، مرکز به موږ  

سيايس پرمختګونو څخه ځان خرب نه ساتو. موږ به مسکو ته بیا څه وايو؟ ايا    ګرموي چې په هېواد کې له 
و نه  دا ليکو چې تا، يعنی زموږ مرش، موږ منع کړي وو چې له خپلو پرچمي اجنټانو رسه کار  به بیا  موږ  

لو  ااړيکو دريم، ولې مرکز وېرېږي چې تره کی او امني به زموږ د پرچمي    و؟ ايا مرکز به دغه دليل ومني؟کړ 
په هکله خرب يش؟ که څه هم دا ناشونې ده، راځه چې داسې يې وګڼو چې دوی خرب شول. زموږ ملګري،  
تره کی او امني، به يې وزغمي. رسبېره پر دې، دوی به موږ ته ډېر تابع يش. دوی پرته له موږ څخه څه 

متحدين به يې    نېږدېی ډېر  کولی يش؟ چا ته به مخ واړوي؟ لوېدیځ ته؟ چني ته؟ که داسې وکړي، د دو 
څلورم، ته ښه پوهېږې چې دا څومره سخته ده چې له يو اجنټ رسه د اړيکو ساتل ودروې.    دړې وړې کړي.

چې دواړه ډېر   -دا به د ده روحيې ته زيامننوونکی ټکان ورکړي. په دغسې حالتو کې به خوست او ارتم  
توب په سرتګه وګوري. اوس راځه چی    ه  ت او بې زړ زموږ له خوا د اړيکو شلولو ته د خيان   -هوښيار دي  

داسې وګڼو چې موږ له دوی رسه د اړيکو په شلولو کې بريايل شوو. که داسې څه پېښ يش چې موږ د  
وې او څنګه به دوی بېرته ګدوی مرستې ته اړتيا ولرو، بیا به څه کوو؟ له دوی رسه به بیا څنګه اړيکې ټين

 وږ رسه مرستې ته زړه ښه کړي؟« م له فعالوې؟ ايا دوی به بیا 
اوسادچي حتی يوځای هم د سرتستني خربې غوڅې نه کړې. کله چې سرتستني خپلې خربې خالصې  

ي، خو دا  د، زه پوهېږم چې ستا خربې تر يوې کچې سمې  ولېريکړې، ګورېلوويچ په کلکه ځواب ورکړ: »
يو امر دی چې نېغ له مرشتابه څخه راغلی. موږ د اعرتاض حق نه لرو او د امر د تررسه کولو ځنډول هم  

  ولېري ګټه نه لري.تا ته به دا ښه وي چې په دې سوچ وکړې چې څرنګه دغه امر په ښه توګه تررسه کړې.«  
ي غړی نه و، د ګوند د غړو په  ورته وويل: »د سوچ لپاره څه شی شته؟ خوست هېڅ کله د ا خ د ګ رسم

نوملړ کې يې نوم نشته، هېڅوک يې د پرچميانو د مالتړي په توګه نه پېژين او نه يې کومه ګوندي دنده  
درلوده. دی د بهرنيو چارو وزارت يو پخوانی بیروکرات دی چې اوس يې تقاعد کړی. ټولې دغه خربې د  

ساتل کېږي. زه فکر کوم چې موږ تل کولی شو دی  ده په هغه دوسيه کې شته چې د مرکز په ارشيف کې 
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د پخواين رژيم د يو داسې استازي په توګه ياد کړو چې موږ يې د افغان ارشافيانو، شاهي خيلو، د داود د 
ايا موږ به داسې   او د انقالب ضد کړيو په اړه د مالوماتو په ترلسه کولو کې وکاروو.  پخوانيو بیروکراتانو 

. سرتستني خپلو خربو ته دوام وخوځاوهد هو رس يې    اوسادچي موسکا وکړه،  شو کړی؟«  مالومات ترلسه نه 
په ډېرو انقاليب   راهيسېورکړ: »خو د ارتم موضوع بېله ده. بې اړنګه، دی د پرچم فعال غړی و او د لېسې 

  له م  ډېر ګوندي مالتړي لرل، په زندان کې يې وخت تېر کړی او حتی اوس ه  يکړنو کې ښکېل و. نوموړ 
ا خ د ګ څخه بهر    لهاړيکې لري، خو لکه څنګه چې خلقيان، پرچميان او    نېږدېلوړپوړو پرچميانو رسه  

. دا يوه لويه رسوايي وه. ستا به  وشاړهخلک پوهېږي، درې کاله مخکې پخپله کارمل نوموړی له ګوند څخه  
يوې شاهي نسبه ښځې رسه د نجیب الله د واده له کبله   لهپه ياد وي چې وروسته له هغه رسوايي چې  

رامنځته شوه، کارمل خپلو پرچميانو ته يو حکم وکړ چې د ګوند هر غړی مخکې له دې چې د خپل واده  
 ګوندي مرش څخه منظوري واخيل.  نېږدېپه هکله پرېکړه وکړي، بايد له خپل 

 ېوکړه، نوموړی کارمل ته ورغی، خو کارمل له دغ  کله چې ارتم له خپلې اوسنۍ مېرمن رسه د واده پرېکړه  
ښځې رسه له واده څخه منع کړ. ارتم د کارمل له امر څخه رسغړونه وکړه او واده يې وکړ؛ نو له ګوند څخه  
وشړل شو. اوس دوی دواړه، خوست او ارتم د پرچم ډلې غړي نه دي« د اوسادچي مزاج ښه شو او سرتستني  

ږې چې ولې زما خوښېږې؟ ستا په سرتګو کې اخالص لیدل کېږي او د دې ، پوهېولېريته يې وويل: »
وړتيا لرې چې خلک قانع کړې، خو له وخت څخه مخکې ګام مه اخله، څوک يو سړی يوازې هغه وخت 
قانع کولی يش چې نوموړي وغواړي چې قانع يش.« سرتستني ورته وويل: »مننه ويليور ګوريلوويچ، دا په  

له خپلو اجنټانو رسه کار ته دوام ورکولی شم؟« اوسادچي ځواب ورکړ: »هو، خو له  دې مانا ده چې زه  
دا ترې وغواړه چې د   ،له دوی رسه په چارو کې له ډېر پام څخه کار اخله ،دوی رسه د ليدنو شمېر  لږ کړه 

وې« چې موږ به هغه بې ګټې »مړې اروا  ي.و نه کړ پټو کړنو اصول تل په پام کې ونييس او رسغړونه ترې  
يوازې يې زموږ د اجنټانو په نوملړ کې نوم شته د پرچميانو په توګه وشمېرو.« سرتستني وپوښتل: »ايون  

کړي؟« اوسادچي ځواب ورکړ: »د هغه په هکله اندېښنه مه  ه  ايونوويچ به څنګه کړو؟ هغه به زموږ راپور ورن
وکړو.« به  چاره  يوه   کوه، 

 

 
، ښکارېدهد جولی په نياميي کې وېکتور له اجنټ »محمود« رسه وکتل. د نوموړي روغتيايي وضعيت ښه نه  

او داسې برېښېدلو    کاوهلرلې، تګ يې کرار کرار    کړۍډېر ډنګر شوی و، رنګ يې ژېړ او سرتګو يې تورې  
 څ کې يې ګاليل وو. نو له امله ډېر خوځېدای نه شوی چې د غويي د اوومې کودتا په تر و چې د هغو ټپ
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يې په لومړي ځل »ورور« ورته وويل.   راهيسېاشنايۍ  لهوېکتور دغه اجنټ ته توده غېږ ورکړ او له ده رسه  
دوی له مالګني خوراک رسه وتکا وڅښل او په سياست کې وغږېدل. وېکتور غوښتل د ګوند د ننه په پېښو 
او همدارنګه د پرچم او خلق تر منځ د اړپېچونو او د دوی د پايلو په هکله د خلقيانو په اند پوه يش. پرته 

ر په نېغه وپوښتل: »له کارمل او پرچميانو رسه  ستاسې اړيکې  له دې چې حاشيوي خربې وکړي، وېکتو 
« محمود په پام ځواب ورکړ: »ته پوهېږې ترمنځ ترينګلتيا شته.  ستاسېڅنګه مخته ځي؟ موږ پوهېږو چې  

م، کارمل او  یدرته ووا   ریښتياواد په مرشتابه کې حالت ډېر پېچيل دي. که  ېوروره چې د ګوند د ننه او د ه
وپوښتل:   وېکتورکې ډېر ښه وای.«    نه شتوني مې نه خوښېږي. ګوند او هېواد به د دوی په  د ده ملګر 

روڼ اندی    )مکار(  دوی سياڼه  -خربې کوي    ې »ولې؟« محمود په ځواب کی ورته وويل: »ځکه چې دوی ډېر 
 څخه ډېر لريې دي.« اواو د افغانانو له هيلو او اړتي -دي 

رامنځته  د دغې خربې په اورېدو رسه وېکتور ته يوه پېښه ور په ياد شوه چې په يو ډک بس کې هغه وخت 
پوله مې په ورستيو کې نوموړی د ۱۹۶۰په هغه وخت کې، د  کاوه.ګراد کې يې ژوند لېننچې په  ې وهشو 

ۍ کې  اکاډم په  ګراد ته راغلی و چې د کې جي يبلېننعسکرو ځوان افرس و او له قرغزستان څخه  ساتو  
پاريس زده کړي. ده دې ته تابيا نيوله چې بهرنۍ څارګرې برخې ته بدل يش. بس له خلکو ډک و او يو  

غربګون    )له غوسې ډک(  په يو ځاځمندغه سړي  پښه پل کېښود.    ر سړي چې خولۍ يې پر رسه وه د چا پ
 . نوم کېښودکرغېړن منور  پر خولیوال د  کې

کله چې په افغانستان کې و، وېکتور د ا خ د ګ د بېلتون په اړه د سفارت او په کابل کې د کې جي يب   
ه  راپورون ټول شننيز    انستېتیوتۍ د ختيځي زده کړو د  اکاډمټولې ليکنې وپلټلې او د شوروي د ساينس  

د ونډې او ځای په هکله   وازيوژ يې ولوستل. په دغه راپورونو کې د خواريکښو په انقالب کې د کوچنيو بور 
له مارکسیستي  مهمې  ډېرې په دغو    لېنني-نظريې وې چې  خو  وه،  اخيستې  تيوريو څخه يې رسچينه 

تاوتريخوايل په اړه څه نه وو ليکل پوړون و کې د وګړو د ځينې  راپورون  او »خولۍ والو منورينو« ترمنځ د  و 
شوي. بابنوف په سوچ کې شو: »ښايي د ګوند بېلتون له همدغه تاوتريخوايل څخه رسچينه اخيل.« نوموړي  
له اجنټ محمود څخه وغوښتل چې خپلو خربو ته دوام ورکړي. محمود وويل: »فکر کوم کارمل به ډېر ژر  

رسه جوړ نه    ايل و ه  دغه ګوښله  ي وغواړي چې چېرته يې د سفري په توګه ولېږي. دی له يوې خوا  له تره ک 
راځي او له بلې خوا د پرچميانو د هغه غوښتنې مالتړ نه کوي چې دی بايد ژرترژره د تره کي د نسکورولو  

او امريکا  لکه  هېواد،  پانګوال  يو  په  به  ده چې دی  طبيعي  دا  پورته کړي.  ګام  فدرايل    لپاره  د جرمني 
 جمهوريت کې د سفري دنده ونه مني، خو دی به هېڅوک په شوروي کې د سفري په توګه ونه ګامري.«

 چې پرچميان د تره کي د پرځولو پالن جوړوي؟  ېته څنګه پوهېږ  :وېکتور
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  نېږدې ما ته اسدالله رسوري وويل. دی د افغانستان د ميل امنيت مرش، پخوانی پيلوټ او زما    :محمود 
 ملګری دی. ته يې پېژنې؟ 

په زندان کې خلک   نه، نه يې پېژنم، خو د ده د اکاړۍ په هکله مې اورېديل چې څرنګه د اګسا :وېکتور
 شکنجه او وژين. 

انقاليب دی. که يې څوک   یډېر اخالصمن سړی او يو ريښتينباور وکړه چې ملګری رسوري يو : محمود
وژيل او يا شکنجه کړي، دا به د انقالب بريا ته اړين وو. هره ورځ ملګری امني ده ته بدنيتي خلک  

دي. په ياد د دي چې لېنن به څه ويل:   ترهګر ورلېږي. د دوی ډېری د لوېديځ جاسوسان، مرتجعین او 
دفاع نه يش کولی، ناکام دی.« که ته او زه د رسوري پر ځای وی، موږ به    »هغه انقالب چې له ځان څخه

  ښايي موږ به د ده په پرتله ډېر بې رحمه وی. -ی هم همداسې کړي و 
 نو رسوري خرب دی چې د کارمل په شاوخوا کې څه روان دي؟ : وېکتور
  ته څه فکر کوې. رسوري جعيل پرچميان کارمل ته لېږي.: محمود
 تا ته دغه خلک مالوم دي؟: وېکتور
ياد کړي، حتی ما ته چې ملګری يې يم؟ زه هم په چا ته  بې اړنګه نه، ولې رسوري د دوی نومونه  :محمود

چې له کې   ه، له خپل هغه سالکار څخه وپوښتېدې هکله پوښتنه ترې نه کوم. که ته غواړې چې پوه ش
  جي يب څخه د ده مرستې ته راغلی. دی کولی يش له رسوري څخه پوښتنه وکړي.

 څه فکر کوې چې کارمل پوهېږي چې داسې جعيل پرچميان ده ته ورلېږل کېږي؟: وېکتور
زه نه پوهېږم چې کارمل کوم ځانګړي مالومات لري چې اګسا د ده پرضد فعالیت کوي، خو : محمود

ومات هم ونه لري، په دې ښه پوهېږي چې څه روان دي. دی ډېر هوښیار، ځیرک حتی که دی ډېر مال
  .او د سرتاتيژيک فکر خاوند دی. کله کله د پېښو داسې وړاندوينه کوي لکه د غيب علم چې ولري

   نو له دې وروسته به څه پېښېږي؟: وېکتور
او يا په بهر کې   توګهلکه څنګه مې چې مخکې درته وويل، کارمل او ملګري به يې د سفريانو په : محمود

د نورو دندو غوښتنه وکړي. دوی غواړي د پولې پر رس کښېنی او د دې ننداره وکړي چې سبا ته څه 
ېرته راتګ  پېښېږي. ډېره شونې ده چې دوی به بېرته افغانستان ته رانيش، خو په هر صورت، موږ به يې ب 

  ته پرېنږدو.
دم چې ته د پرچميانو داسې نه جوړجاړی کوونکی بدوردی يې. تا هېڅ کله مخکې  ېزه نه پوه: وېکتور

  داسې څه نه وو وييل.

 

 :ساتونکېاداره(کېجيبيتهورتهدترهکيپهوختکېدافغانستانڅارګرهاداره.)دافغانستانګټېاګسا
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و  ر 'نه جوړجاړی کوونکی بدوردی' ډېره غټه خربه ده. زه څوک يم چې د کارمل او د ده د نومو : محمود
پېژندل شوې څېرې دي. موږ   ېبدوردی شم. دوی په افغانستان کې ډېر متحدينو نه جوړجاړی کوونکی  

په توګه اعالن کړي. که   دوښمنان شوو چې ملګری تره کی يې د دوښمنښايي هغه وخت د کارمل 
پرچميان نه خوښېږي. زه د دوی په هکله په ډېرو بدو شيانو پوهېږم. زه   ریښتيادرته ووايم، زما په  ریښتيا

  دوښمنرم، خو تر هغه وخت پورې چې ملګري تره کي امر نه وي کړی، زه به دوی ته د پر دوی باور نه ل
  په سرتګه ونه ګورم.

 تره کي په دې هکله څه يادونه کړې ده؟: وېکتور
  دوښمن ی تراوسه نه. زه فکر کوم چې په ګوند کې د کارمل او پرچميانو يوازې يو سوګند خوړل: محمود

  شته او هغه ملګری امني دی.
 ته څنګه پوهېږې؟: وېکتور
ته پوهېږي چې په هره څوکۍ کې ملګری کارمل د ملګري تره کي مرستيال دی. که چېرې : محمود

ملګري تره کي ته څه ورپېښ يش، د بېلګې په توګه ناڅاپي ناروغي او يا مړينه، بیا به کارمل د هېواد او  
  سيايس کاري ژوند د پای په مانا ده. امني دګوند مرش يش چې دا د 

   د امني هيلې او لېوالتياوې کومې دي؟: وېکتور
زه فکر کوم چې يوازينۍ هيله يې د تره کي ځای ناستي ده؛ نو ځکه ده ته دا اړينه ده چې : محمود

  کارمل او نور پرچمي فعالن له منځه يويس.
وروره، څه فکر کوې چې وروسته له دې چې امني پرچميان له منځه يووړل، بیا به په خلقيانو  : وېکتور

  کې د خپلو سيالنو په نابودولو لس پورې نه کړې.
زموږ خلقيانو په منځ کې امني کوم سيال نه لري. له تره کي څخه وروسته، دی زموږ مرش دی او  : محمود

ضد کومه   رسبېره پر دې، که ملګري امني د کوم خلقي پر تره کي دغه خربه په وضاحت کړې ده. 
 دسیسه جوړه کړې، زه باور لرم چې تره کی به داسې بې انصافه کړنې ته اجازه ورنکړي. 

  تېلګرافوېکتور بابنوف وننګېرل چې له محمود رسه دغه بنډار ډېر مهم و. سبا ته يې ټول هغه څه په يو  
ته کوم غربګون ونه ښودل شو.   تېلګراف وو، خو دغه  ديل ېکې مرکز ته ولېږل چې له محمود څخه یې اور 

ه مسکو کې مرشان  نه درلود. پناټ  داسې برېښېدل چې کې جي يب د واکمن ګوند په کورنيو چارو کې 
په دې اند وو چې په افغانستان کې د شوروي پلوه سياست وال په مرشۍ شوروي پلوه رژيم واکمن دی  
او د رژيم کورين سياست ته په نه کتو رسه، دوی بايد له دغه رژيم او ملګري تره کي څخه مالتړ وکړي.  

 حل کړي. ېپرېږدئ چې افغان ملګري پخپله خپلې کورنۍ شخړ 
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په پيل کې پر افغانستان باندې د شوروي له بېالبېلو ادارو څخه د سالکارانو سيالب    دويبکال د    ۱۹۷۸د  

   Valery Kharazovخارازوف  ولېريګوند مرکزي کمېټې خپل استازی،    کمونستراغی. د شوروي اتحاد د  
  کمونست د   کال   ۱۹۸۰ګوند لومړنی سالکار و. وروسته په تېره بیا په   کمونست  د. خارازوف  ولېږهکابل ته  

سالکاران په ټولو وليتي کمېټو  ګوند    کمونست. د شوروي  لړلګوند او د ځوانانو سازمان ښوونکي کابل ته  
نه درلود چې د غويي  ناټ کمېټې په ټولو څانګو کې وګامرل شول. په پيل کې خارازوف هېڅ  مرکزياو د 

منيش،    انقالب  کمېټې  مرکزي  د  شو،  وګامرل  کې  افغانستان  په  چې  کله  يش.  ښکېل  کې  مرسته  په 
ځکه  لته د ده ځواب منفي و. نوموړي د دغه دندې په نه منلو کې سم دليلونه لر   Kapitonovکپيتونوف 

 .ځورېدهله درد څخه  ېچې د پښو او مال د لندنۍ برخ
ګوند مرکزي    کمونست ګوند د مرکزي کمېټې دويم منيش، د شوروي د    کمونستخارازوف د لیتوانیا د   

ښودنې د سيستم  ېجرګې مرستيال و. د نوم ااعلی    ې کمېټې ته کانديد او د شوروي اتحاد د قانون جوړونک
ه افغانستان کې  پ سړی د کچې پر بنسټ، نوموړی د شوروي اتحاد د نخبه ګانو يوه برخه و؛ نو ولې داسې

د دندې لپاره غوره شو؟ ښايي ځکه چې دوه کاله مخکې يې دې ته ورته دنده په بريالۍ توګه په انګول 
کله لږ ښه   دی به چې  ، خوکاوهکې تررسه کړې وه. د ده د روغتيايي وضعيت دلیل مرکزي کمېټې توجېه 

خرب  څخه    کۍلړا پيتنوف د ده له دغه  وکړه چې ډېری به يې د تینس لوبه کوله. کبه یې  شو، دا تېروتنه  
شو؛ نو خپله د خربو بڼه يې ورته بدله کړه او له ځان رسه يې په سوچ کې وويل: »ښه؛ نو ته په پنډوسکي  
پسې منډې وهلی شې، خو د ګوند له لوري يوه مهمه درکړل شوې دنده نه منې!« ده د ليتوانيا دغه منيش 

کې له دې چې خارازوف  يش. مخ  لړته درې ورځې وخت ورکړ چې خپل کايل راټول او افغانستان ته  
افغانستان به  د لرښوونو په ترڅ کې ورته وويل: »زه نه پوهېږم چې ته   افغانستان ته لړ يش، اوليانوفسکي

ته له رسېدو رسه سم څه کوې، خو زما دغه مشوره ومنه. له درې شيانو څخه ځان وساته: د مرکزي کمېټې  
او د دولت او قومي مرشانو ترمنځ له شخړو څخه. د او پوځ تر منځ ، د دولت او مذهبي مرشانو تر منځ  

داسې پېښې شته چې سپک کړل شوي قومونه کابل ته راغيل چې حکومت    ډېرېکې  افغانستان په تاريخ  
 نسکور کړي. 

ی دی. زموږ له هڅو رسه پېچل  وضعیتپنومروف په همدې کچه په لنډه توګه ورته وويل: »په ګوند کې   
رسه، خلق او پرچم تراوسه ناندريو ته دوام ورکوي. د ګوند يووالی چې تېرکال تر رسه شو هسې ترشيفايت  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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، هڅه وکړه چې دا مالوم  ریښتياو. موږ له پرچميانو رسه مخکې همکاري کوله؛ نو دوی ډېر ښه پېژنو. هو  
 دا بربک کارمل نومېږي يا کارمل بوبرک؟« -کړې چې په ګوند کې دويم کس ته څرنګه اشاره وکړې 

چې په مرکزي کمېټه کې څوک   پوهېدهه وشوه. دی لرښوون خارازوف ته همدومره مخکې نو له تګ څخه 
موضوع يې همکاران    ېچې دغ  برېښېدلد افغانستان په هکله د بنډار دومره ګروهنه نه لري. ده ته داسې  

يوازې څو مياشتې    کاوه.موضوع دوی ته خوند نه ور   ېله کبله دغپه غوسه کول. د ځينو ناڅرګندو دليلونو  
وروسته خارازوف د دوی د نارامۍ رسچينه وموندله. هره ورځ به له کابل څخه پېچيل او ګونګ مالومات  

نه پوهېدل چې څه ووايي نو ځکه ده ته داسې   ؛رارسېدل چی د ځواب غوښتنه يې کوله، خو هېڅوک 
 هلته ورسېدې، ته به پخپله په حالتو پوه شې.«ه وشوه: »کله چې لرښوون 

شعاع او    بېپه افغانستان کې يې چې څنګه پښه پر قري شوې ځمکه کېښودله، يوه ټيټکي سړي چې   
یونیفورم    هپلېټ  پوځي  راغالست،    یېافغان  »ښه  وکړ:  وررسه  روغبړ  و،  اینوکينتيوويچ.«   ولېري اغوستی 

رنال ګرېلوف مخکې په ليتوانيا کې د پراشوټي فرقې د قوماندان  ه شو. جخوشالخازاروف د جرنال په ليدو  
سرتسالکار   پوځي  اوس  وو.  شوي  ملګري  هملته  دوی  وه.  کړې  تررسه  دنده  توګه  رارسېديل    دپه  نوي 

اتګ ر پېژين، خو افغانستان ته له  وخازاروف لرښود شو او دا يې وررسه ومنله چې ځايي نندارو ته يې ور 
  لهسمدلسه د هغې لومړنۍ غونډې په ترڅ کې پر ډېرو جدي ستونزو پوه شو چې  څخه وروسته، خازراف  

غبړ وروسته، تره کي د افغانستان د حالتو په هکله مالومات ورکړل  و ولسمرش رسه يې درلوده. له دوديزه ر 
ډېر ژر پلی يش. خازاروف ته تره کي سپارښتنه    سوسيالېزماو ده ته يې ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به  

وکړه چې په دوامداره توګه له ملګري امني رسه په اړيکه کې اويس چې که چېرې ده ته چې نوی افغانستان  
غلی ستونزې پېښېدلې، امني به وررسه مرسته وکړي. وروسته، کله يې چې په غونډه کې نور ګډونوال  ته را

رخصت کړل، تره کي له خازاروف او سفري پوزانوف څخه وغوښتل چې پاتې يش. د نورو ګډونوالو په وتلو 
ه راغی، له شوروي رسه، تره کي وويل چې بربک کارمل غواړي خپلو شوروي ملګرو ته څه ووايي. کارمل د نن

ه کوونکې چوپتيا په دفرت کې خوره شوه. ورپسې  اممېلمنو رسه يې سوړ روغبړ وکړ او کښېناست. يوه نار 
.« په داسې حال کارمل له ننګېرنې څخه په ډک غږ خربې پیل کړې: »زه له شوروي ملګرو غوښتنه کوم

خپلو خربو ته داسې دوام ورکړ :    کې چې د سرتګو سوځوونکي ځري يې د تره کي مخ نه پرېښود، کارمل
ګوند مرکزي کمېټه خربه کړي    کمونست »زه له خپلو شوروي ملګرو غوښتنه کوم چې د شوروي اتحاد د  

نه دي. دلته هېڅ راز دموکرايس نورمال  او د همکارۍ ننګېرنې    چې زموږ په مرکزي کمېټه کې حالت 
ړی: تره کي او امني. دوی پرته له دې چې په ګډه نشته. په هېواد او ګوند کې ټول واک دوه کسانو ولکه ک 

کوي، د مرکزي کمېټې او سيايس بېرو د نورو غړو اند    ۍپرېکړې او منظور   مهمې ويش، تر ټولو    ېخربې پر 
له پامه غورځوي او زه د هېواد او ګوند په اړه له پرېکړو څخه ګوښه کړل شوی يم. ما ته دا داسې ښکاري  
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کې زه بايد د ناروغۍ پلمه وکړم او يا بل هېواد   وضعیتژوند کوم. په دغسې    لکه په يو زرين قفس کې چې
 ته د سفیر په توګه لړ شم.«

 پوهېده خازاروف رسبدال شو. ده ته د افغان مرشانو تر منځ د شخړو په هکله ويل شوي وو، خو په دې نه  
لس ليکلی يو یادښت يې    چې د دوی بدوردي دومره ژوره ده. پوزانوف چې خپل همکار هک پک وليد، په

کارمل ووت، له تره کي وغواړه چې له کارمل رسه يوه بېله غونډه جوړه کړي    چې  دغه سالکار ته ورکړ: »کله
کړي او خپل   ې الصخربې خنو وغږېږي، خو تره کي کارمل پرېنښود چې خپلې  موضوعګاڅو په حساسو  

مېز ته يې کلک سوک ورکړ: »نور نو بس کړه! دا ټول دروغ دي! په هېواد او ګوند کې بشپړه دموکرايس  
شته او هره پرېکړه په همکارۍ کېږي. که څوک له دغو پرېکړو رسه مخالفت لري، موږ به يې تر پښو لندې  

 « کړو او خپلې موخې به ترلسه کړو.
کړ او له ځان رسه يې وويل: »دا حريانوونکې ده. ما ته ويل شوي وو چې  دغه صحنې خازاروف اېښ پېښ   

تره کی يو مهربان زوړ سړی دی چې مېږی به هم ازار نه کړي. د دغه شخړې منځګړيتوب نيش کېدای. 
 هم دي.«  دوښمنبل سيال بلکې او  د يو  نه يوازېدوی 

ښه وويل. د ده سرتګې له غوسې تک رسې  بربک کارمل ولړ شو او په وچه بڼه يې شوروي مېلمنو ته مخه  
او شاوخوا يې تورې وې. کله چې بربک ووت، تره کي بیا خپل مېز ته سوک ورکړ او ويې ويل: »موږ به خپل  

 ان وځپو.«دوښمن
بې اړنګه، له وليتونو، د جمهوريتونو له مرکزي کمېټو او حتی د شوروي له مرکزي کمېټې څخه نور ګوندي   

سالکاران افغانستان ته راغلل. ځينو يې پرته له دې چې د حالتو په هکله فکر وکړي، په لېوالتيا هڅه  
مېټې جوړې کړې، ګوندي  کوله چې د شوروي د پرمختګ بريا په افغانستان کې پلې کړي. دوی د ګوند ک

جوړ کړل. ښوونکو به يې د لېنن، برېژنېف او تره    ښوونځيغونډې يې نيولې او د شوروي په بڼه يې ګوندي  
کي )او وروسته د امني، کارمل او نجيب الله( خربې نقل قول کولې. سوګندونو به د سرت غويي انقالب  

پای کې به رضاکاره ټولګي جوړېدل چې د لېنن    لسته راوړنو ته د وفادارۍ ژمنې څرګندولې. د اونۍ په
. په لنډه توګه، د شوروي ټول  کېدهد ليکنو، سوسيالېستي سياليو او د استازو د ګنګرو په اړه پکې لوست 

ي بنسټ جوړونه په افغانستان کې تقليد شوه. ټولې هغه تشې، دوه مخۍ او ترشيفايت کړنې  ژيکاېډيالو
خازاروف داسې رسرسي  د  ته هم راوړل شوې، خو که انصاف ويش،  ، افغانستان  ېچې په شوروي کې و 

اصيل  اصالحاتو  د  ژوندانه  د  کې  افغانستان  په  چې  غوښتل  توګه  ريښتينې  په  ده  خوښېدې.  نه  کړنې 
 څرنګوايل ومومي او کله يې چې کومه مشوره ورکوله، هغه به له اخالص او ژور فکر څخه ډکه وه. 
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دی. له ده رسه به یې ډېری ليدنې کتنې کولې. امني  زده کوونکی  وال  ېخازاروف پوه شو چې امني يو ل 
غوښتل چې د شوروي اتحاد پر بسنټيز جوړښت، د منځنۍ کچې ګونديانو او د ګوند د مرشتابه په ونډو په  
تفصيل پوه يش. يو ځلې نوموړي وويل چې دا به ښه وي چې د شوروي اتحاد په څېر پر خپل ګوند د  

 م کېږدي، خو خارازوف په دې بريالی شو چی دی له دغه اند څخه واړوي. ګوند« نو  کمونست»
د بهرنيو چارو وزير و بلکې ده وسلوال ځواکونه،   نه يوازېه چټکۍ د واک پر پاټکي ختلو. دي ډېر امني په 

ژۍ په پراختيايي چارو کې  اېډيالوځانګړي ځواکونه او پوليس هم اداره کول. دی په وټه ييزو او د ګوند د  
زپلتني خوښ او  د ګرېلوف  نوموړی  و.  توګه ښکېل  ژوره  او  و  په  بوختيا  دوامداره  لويه سېکمنتيا،  ده  د   .

امني ته په ډېره ښه سرتګه   ،انو په پرتلهبیروکرات. د نورو  خوښېدهيې ډېر    ناټو ته  مسوليت په غاړه اخيستل
کتل کېدل. پوځي سالکارانو د خارازوف پر اندېښنو اعرتاض وکړ. هو، دی ډېر شخ رسی دی، خو دا ختيځ 

اوچت وې، که نه ترټولو ټيټ پاتې کېږې.    ووي. ته بايد تر ټول   داسېدی، په افغانستان کې دی بايد هم
. تره کی په معموله توګه ورځ تر  ېدی ښايي ډېرې څوکۍ ولري، خو دا څوکۍ يې له هېچا نه دي اخيست

واک ورکوي او پر خپل باور ټينګار کوي چې پرته له امني څخه بل څوک داسې دندې ته وړ نه    ډېربلې  
انو پر وړاندې بې رحمه وي، خو پرچميان هم په ډېرو دي. همداسې نه ده؟ کېدای يش امني د پرچمي

، ولس غولوونکي او دروغجن دي. شوروي  )مغرور(  کې ګرم ګڼل کېدای يش. دوی نارايض اډماران  وڅېزون 
پوځي سالکارانو امني ته ډېر درناوی درلود. ده ته د انقالب د اصيل اتل، د اوسني رژيم د پرمختک د 

 ونکي واکمن په سرتګه کتل کېدل.ماشني او د افغانستان د راتل 
په اړه يوې پايلې ته د رسېدو بیړه نه کوله. ده ننداره کوله او بېالبېلو    وخارازوف په افغانستان کې د حالت

او خربې اترې به د ګوند د ننه سوله او   ې، خو ده ته دا څرګنده وه چې هېڅ راز ژمننیوهاندونو ته يې غوږ  
لتون د بهري بېرته شاته راتګ نا شونی و. دا په دې مانا وه چې شوروي بايد  هوکړه رامنځته نه کړي. د بې

 ه کړي.  ر بالخره يوه خوښه غو 
يو مياشتو په بهري کې چې خازاروف په کابل کې دنده تررسه کوله، تره کي يوازې دوه ځلې وررسه  ېد در 

وال نه و. افغان ولسمرش چې  وليدل او دا څرګنده وه چې نوموړی په ځانګړې توګه د ده د ليدو دومره لې
نه درلود چې د خپل ګوند په اداره کې له يوه    ناټ )شوق(له خپلې واکمنۍ څخه خوند اخيست د دې  

منګولې   خپلې  واقعیتونو  پر  چټکۍ  په  نوموړي  واخيل.  مشوره  څخه  سالکار  وليتي  لیتوانیايي  شوروي 
سستولې. ده ځان ته د يوې تاريخي څېرې او د ولس د پالر په توګه کتل او د سوسيالېزم د راتلونکې بريا  

په دې لره کې چې هر څه ل د مخه تررسه شوي وي؛ نو خارازوف به  په هکله يې داسې خربې کولې لکه 
شوروي ملګري د افغانستان په عجايبو نه پوهېدل، دوی د غويي    ځينېده ته څرنګه مشوره ورکړې وی؟  

افغانستان ته ژر   ریښتياانقالب په ارزښت نه وو خرب او نه په دې باور وو چې ژر راتلونکی سوسيالېزم به په 
 وی؟  ېتره کي له دوی رسه خربې کړ اړه به دې په و رايش؛ ن 
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ته دنده ورکړل شوه چې د دوی يو ځانګړی    خارازوف ګوند د مرکزي کمېټې له لوري    کمونستد شوروي   
ويش.   هڅېپيغام افغان عمومي منيش ته ورسوي. په پیغام کې ټينګار شوی و چې د ګوند د يووايل لپاره  

چې    وښوده. تره کي په خپل چلند  وسپارهله تره کي رسه وليدل، دغه پيغام يې ور   خارازوفکله چې بالخره  
نه غواړي په دې اړه خربې وررسه ويش او له غاښونو څخه يې په پساري وويل: »له خپل مرشتابه څخه زما  
دي.« اندېښمن  دوی  اړه  دې  په  چې  وکړه  مننه  خوا   له 

ډه جوړه شوه. امني په خپل معمول فصاحت »زموږ ګران  د جون په اوولسمه د ا خ د ګ د سيايس بېرو غون
، د ګوند او هېواد د حالتو ارزونه يې وکړه او ورپسې کارمل او  همرش او ښوونکی نورمحمد تره کی« وستای

په ګوند کې    .نیولو   کې لندېنیو   ېسختتر  يې    يملګر  پر ځای چې  پر بنسټ، د دې  د امني د خربو 
مل او ملګري يې د دسيسو په جوړولو بوخت دي او غواړي په ګوند او هېواد رغوونکې کړنې تررسه کړي، کار 

غه وپوښتل چې ايا دغسې خلک بايد د ګوند په مرشتابه کې  ېنور هم ژور کړي. امني په ن   هکې شته درزون 
ځای ولري. تره کی چوپ پاتې شو. کارمل چې خپلې ننګېرنې کابو نه شوی کړی، ښکاردانه يې په خوله 

 »که ملګري پر دغو خربو باور کوي، موږ چمتو يو چې په ګوند او حکومت کې خپلې څوکۍ پرېږدو.« کړه: 
کار وکړ: »نو داسې چې ده، زه د رايې اچونې وړانديز کوم چې ملګري کارمل او متحدينو    )دام(  د امني اړکۍ

قه کې پای ته ورسېد. د  يوه دقيپه ديپلوماتيکي څوکۍ ورکړل يش.« د رايې ورکولو بهري په بهر کې ته يې 
 امني وړانديز د يوې رايې په اکرثيت ومنل شو. 

په   په   چکسلواکياکارمل  و  غړی  د مرکزي کمېټې  بریالی چې  يې محمود  ورور  او  توګه  په  کې د سفري 
په توګه وګامرل شول. د مرکزي کمېټې بل غړ  افغان ديپلوماتيکي ماموريت د مرش  ،  يپاکستان کې د 

په تهران کې د سفیر دنده ورکړل شوه. د کورنيو  ته  عمومي منيش او ولسمرش(    ی) راتلونک ډاکرت نجيب الله  
چارو وزير، نور احمد نور په امريکا کې، اناهيتا راتب زاد په يوګوسالويا کې د سفريانو او د مرکزي کمېټې  
شول.   وګامرل  توګه  په  قونسل  د  کې  مببيي  په  رسبلند  عبداملجید   غړی، 

له افغانستان څخه لړ يش، کارمل په پټه خپل ملګري راغونډ کړل. د غونډې په ترڅ  مخکې له دې چې  
کې   نه شتونه پکړه وکړه چی د پالن جوړونې او وټې وزير، سلطان عيل کشتمند به د کارمل ېکې دوی پر 

د غونډې د پايلې په اړه    ،د پرچم ډلې مرش وي. د امنيت اجنټانو چې د پرچميانو په پلمه په غونډه کې وو
د کې جي يب څارګر هم پوهېدل چې پرچميان د کومې کړنې په اړه فکر کوي؛    امني سماليس خرب کړ.

ونه منله چې د تګ په شپه له ده رسه وګوري. سفري  د کارمل غوښتنه  نو ښايي له همدی کبله پوزانوف  
 چې امني به سماليس د دوی له ليدنې خرب يش. پوهېده
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ه يوويشتمه د جمعې په ورځ، کارمل، بريالی، رسبلند او اناهيتا ناڅاپه د شوروي سفارت په دروازه  د جون پ 
کې راښکاره شول، خو له ساتونکو رسه له لنډو خربو وروسته، د دوی د څلورو ګاډو کتار بېرته وګرځېد او  

پل دفرت کې ناست و.  لړ. دوی ته ويل شوي وو چې سفري په سفارت کې نه شته که څه هم پوزانوف په خ
لړ چېرته چې د تاس خربيال هستوګن و. الکيس پېرتوف چې کارمل ښه    ته  د ګاډو دغه کتار هغه کوټۍ

ده  د    Leonid Biryukovل د مخه کابل پرېښی و او د کې جي يب يو بل څارګر، ليوند بېريکوف    پېژانده
ی و او د خلق او پرچم ترمنځ د  رسېدلراپه توګه ګامرل شوی و. نوموړی لږ مخکې کابل ته    يځای ناستد  

بدوردۍ په ژوروايل خرب نه و. ده د کارمل او متحدينو په اړه په مسکو کې يوازې د کې جي يب د دوسيو د  
ووهل شو. دی د خپل  د دروازې زنګ  د کور  ده  د  بجو  په لسو  د شپې  لرل.  مالومات  له لری  لوستلو 

 . پرچميانو په ليدلو هک پک شو ونومور ي په دروازه کې د دغو څلورو استوګنځ

 زه بربک کارمل يم او دوی د مرکزي کمېټې غړي زما ملګري دي.کارمل: 
 هو، زه تاسې پېژنم، ملګری کارمل. په لیدو دې خوښ شوم. د ننه راځئ.  : بېريکوف 

 ودروو. دا به ښه وي که چېرې موږ ته اجازه راکړې چې خپل ګاډي د کور په انګړ کې  :کارمل
 هو، ولې نه.  :بېريکوف  

بېريکوف ور پرانيست او څلور ګاډي انګړ ته د ننه شول. د موټر چلوونکو رسبېره، د مرکزي کمېټې د غړو  
ي دالن ته ننوت چېرته چې نوموړي ته مخکې پېرتوف او استوګنځساتونکي هم له دوی رسه وو. کارمل د  

ویلی و. دا ځای داسې ورته اشنا و لکه خپل کور   راغالستله پېرتوف څخه مخکې ګوريلني ډېر ځلې ښه 
اناهيتا چې   وي.  بریايل  يې چې  د    زوی  یشپږمیاشتند  و،  غېږ کې  پوړپه  ي  استوګنځپه  د    کې  دويم 

بېريکوف مېرمن، نينا ته ورغله. نجيب او رسبلند په دالن کې کښېناستل. کارمل وويل: »موږ بايد ژرترژره 
ليدنه وکړو. زموږ مخکنۍ غوښتنه ونه منل شوه، خو موضوع ډېره جدي ده او تم له ملګري پوزانوف رسه  

کېدای نه يش.« د کارمل له خربو ليونېد پوه شو چې کارمل نه پوهېږي چې شوروي ملګري يې د سيايس  
کړې خرب دي چې دوی په درنه توګه په تبعيد لېږي. د نوموړي مېلامنه په دې باور وو چې  ېبېرو له هغه پر 

شوروي ملګري يې له دغه پرېکړې خرب يش، دوی به سمدلسه د عدالت په راوستلو کې لس په کار    که
 يش. 

  ۱۹۷۸چې د    پوهېدهکه څه هم بېريکوف کابل ته نوی راغلی و، خو د هغه وضعيت په اړه په ځينو ټکو  
ګۍ ته حیران شو  کال په دوبی کې رامنځته شوی و. کارمل ته په غوږ نيولو رسه، بېريکوف د کارمل ساد 

هيلې تړلې وې چې د ده په داعيه کې مرسته  داسې  چې د شوروي ملګرو په توان او ګروهنو يې خپلې  
وکړي، خو څه بايد تررسه شوي وی؟ ده نه شوی کولی چې دغه مېلامنه وشړي او دوی په ډېر صرب د ده  

 مرستې ته ناست وو.
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ليونېد دوی ته چای راوړ او ورته ويې ويل چې دی به سفارت ته لړ يش چې پوزانوف پيدا کړي. د سفارت   
مامورينو په خندا ده ته وويل چې سفیر کب نيونې ته تللی دی او هېڅوک نه پوهېږي چې بېرته به څه  

ده ته غوږ ونيو او له لږ    وخت رايش. ليونېد د کې جي يب په دفرت کې ايون ايونوويچ اېرشاف وليد. نوموړي
سوچ وروسته يې ده ته »ارزښتمنه« مشوره ورکړه: »ځان پوه کړه چې دوی څه غواړي او سبا ته يې په اړه 

 راپور راکړه.«
بېريکوف په سفارت کې څه ترلسه نه کړل؛ نو بېرته کور ته لړ. ده په کور کې    ،نيمه شپه په رارسېدو وه

پرچمي مېلمنو رسټکونو ته    درسه پر مېز کېښودل او کښېناست چې    څه بوتل چې لرل د خوراکي توکو
د خربو له  پوهېده.وکړل، خو خربې يې په پښتو کولې چې ليونېد پرې نه   ونهغوږ ونييس. دوی څو تيلفون 

بڼې او له ځينو کليمو چې ليونېد ته اشنا وي داسې ښکارېدل چې دوی له خپلو پوځي ملګرو رسه غږېدل 
 ښتنه يې ترې کوله.او د څه يش غو 

ترټولو مخور مرشان،  ينو  مخالفد  وضعيت په بشپړه توګه د خندا وړ و. په نيمه شپه کې، د افغان حکومت   
کوي. دوی په ښکاره تره کی او   خربې  دي او  ان، د کې جي يب څارګر په کور کی ناستدوښمند رژيم  

زنګونه وهل چې کېدای يش افغان امنيتي    یې   ي له تيلفون څخهاستوګنځد څارګر د    او  امني ښکنځل
ادارو غوږ ورته نيولی و. رسبېره پر دې، دوی به څرنګه د ده له کور څخه تليل وی؟ ډېرو لږو خلکو دې ته  

چې د شپې بنديز په وخت کې ووځي حتی که د شپې نوم هم وررسه و. که د دوی په هکله   کاوهزړه ښه  
 دغو څلورو پرچميانو حالت ډېر په خطر کې و. د  ریښتيانور هېڅ ونه ويل يش، خو په 

هڅه وکړه چې مرسته ترلسه کړي. ده ته په ياد شول چې په کابل    ۍد شپې ناوخته بېريکوف يوه وروست 
ی  استوګنځکې د کې جي يب پخوانی څارګر، ګوريلني د لنډې مودې لپاره کابل ته راغلی او ده ته څېرمه  

ښه اشنا    رسهسياست    لهيو د تجربې خاوند څارګر و او د افغانستان  لري. ګوريلني د اېرشاف په ډله کې  
کې ښکېل يش. کله چې په دې پوه شو   جنجال  و، خو د نورو په څېر، دغه ډګروال هم نه غوښتل چې په 

بېريکوف يوازې پرېښی، ده ته يې مشوره ورکړه چې تر    ېکار ک  ېچې اېرشاف او د سفارت مامورينو په د
يش   تم  پورې  وکړي.  سهار  خربې  اړه  دې  په  رسه  مرشانو  خپلو  له  يش  کولی  بیا   او 

د بېريکوف مېلامنه لړل. د مخه ښې په ترڅ کې کارمل د بېريکوف سرتګو ته وکتل او  سم  ملر ختو رسه   له
 بل رسه به بیا وينو.«او يو  له په باور يې ورته وويل: »ته او زه ملګريه،

ه تيږه کښېناست  ړ په انګړ کې پر س یوکړه. نوموړ ننګېرنه ليونېد ور بند کړ او په څرګنده توګه يې د ارامۍ 
بیا يې په همدغه سیمه   چېرسه تېره شوه    ر . ناڅاپه يوه چورلکه د ده د کوټۍ پولګاوهيې    سګرېټاو يو  

ليونېد په لړبکه شو او ځان رسه په  کې ګرده الوتنه کوله. ورپسې بیا د ده د کور په رس نېغه راټيټه شوه.  
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فکر کې شو: »دوی به د يو ليس بم په اچولو هر څه ته د پای ټکی کېږدي. چورلکې څو دقیقې په دغه  
ځای کې الوتنه وکړه او بیا د ښار په لور روانه شوه. که څه هم ل تر اوسه ډېر وختي و، خو بېريکوف سفارت  

کې پوزانوف هم په خپل دفرت کې ناست و. بېريکوف چې بې  . عجيبه وه چې په دې وخت  روان شوته  
په  د تېرې شپې کیسه بیان کړه، خو دا څرګنده شوه چې یې ۍ رسبداله او ستومانه کړی و، سفري ته ب خو

 و. يمالومات ورکړل شو ل د مخه  سفري ته دې هکله 
له ځانګړتي  رسه يې سمون نه درلود، بېريکوف ته وويل: »ارامه شه، زما    اوسفري په پلرنۍ بڼه چې د ده 

ملګريه. موږ لږ مخکې مسکو ته راپور ورکړ چې کارمل او ملګرو يې د تاس په دفرت کې شپه تېره کړه. هر  
 څه سم دي. ځه لړ شه خپل مرش ته دې راپور ورکړه.«

  مروزوف پنځلس مخيزه خاکه وليکله او اورلوف    تېلګراف رت څخه ووت، بېريکوف د يو  کله چې د سفري له دف 
په بې پراويۍ ژر ژر ولوست او ورپسې    تېلګراف ته يې پر مېز کېښودله. د څارګرې څانګې دغه مرستيال  

  کړې؟ هو، خود يې غواړې؛ نو زه مشوره درکوم ه  يې بېريکوف ته وويل: »غواړې چې خپل کار له لسه ورن 
چې څه دې ليکيل، څريې يې کړه او د دغه وړې پېښې په اړه هر څه هېر کړه، يا يې ماته پرېږده چې له  

 . لهپه مسکو کې غوسه پارو   و ون تېلګرافچې دغسې    پوهېدهپه دغه وخت کې ښه    مروزوف .«  ممنځه يې يوس
لړ او د راتلونکي خطر په  کارمل چې د شوروي سفري د مالتړ په خپلولو کې پاتې راغی، بېرته تره کي ته  

اړه يې خربداری ورکړ: »دېکتاتورۍ ته د تګ په لره کې به هېڅ شی ستا »د ګران زده کونکي« مخه ونه  
نييس. دی بشپړ واک غواړي. سرتګې د خالصې کړه.« تره کي ورباندې وخندل او ورته ويې ويل: »سپکاوي 

مني پرته له سوچ څخه خپل ژوند تر ما قربانوي.«  ستا ماغزه له کار څخه ايستيل. حقيقت خو دا دی چې ا
 ورپسې دواړه په خپله مخه لړل.

ته د پرچميانو په اړوند د شپنۍ پېښې په هکله څه نه وو ويل شوي.   خارازوف   ولېريد ګوند سرتسالکار،   
د ده  ګرېلوف رسه    لهکې جي يب رسه اړيکې نه لرلې. کېدای يش وجه يې    لهد ځينو لملونو له کبله ده  

په هکله د ګرېلوف اند د کې جي يب له څارګرو رسه توپري   ود ډېرو څيزون   وخت کېملګرتيا وه. په هغه  
له سفري پوزانوف رسه ښې اړيکې    هبله وجه يې د خازاروف ازاد خياله طبيعت و. دکېدای يش  درلود او  

لرلې او ډېر وخت يې له پوځيانو رسه په خربو تېر کړ، خو په کابل کې د خپلې درې میاشتنۍ هستوګنې  
و چې هغه    ګومان په ترڅ کې يې حتی يو ځل هم د کې جي يب له مامورينو رسه ونه کتل. نوموړی په دې  

  له شننو رسه ډېر توپري لري.د کې جي يب ،راپورونه چې دی مرکزي کمېټې ته لېږي
وزير، کشتمند رسه يې اړيکې    له  افغان پالن جوړونېد  يو ځل په وټه ييزو چارو کې د شوروي سالکار چې   

 Valeryاينوکېنتوويچ    ولېريته وويل چې نوموړي له ده رسه د ليدلو غوښتنه کړې ده.    خارازوف درلودې  
Innokentievich   ارانو په کارځي کې چې يوه د منځنۍ کچې ودانۍ وه وړانديز وکړ چې دوی د سالک

رسه وګوري. کشتمند ونه منله او ويې ويل: »زه نه غواړم چې په دې اړه امني سمدلسه خرب يش.« کشتمند  
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.  مانهو بالکونو شاته به رسه وګوري، خو دا ځل خازاروف د کشتمند دغه وړانديز ونه  مکروريانوويل چې د  
ګوند د مرکزي کمېټې د استازي موقف دومره ټيټ نه و چې د دسیسو او توطیو په لوبو کې    کمونستد  

په تور    دوښمن، د بهرنيانو د اجنټ او د انقالب د  جوړولو  ښکېل يش. څو ورځې وروسته کشتمند د توطيې
 ونيول شو. 

ګ څخه يې ډېر ژر  ا خ د    لهوروسته له دې چې بربک کارمل په پراګ کې د سفري په توګه هستوګن شو،   
يو امر ترلسه کړ چې سماليس هېواد ته بېرته لړ يش ځکه چې ګواکې يوې بلې څوکۍ ته بدل شوی دی.  

له کرلووي ورې   امنيتي ادارو په مرسته  او د چکسلواکيا د  وننګېرل چې کومه خربه شته   Karlovyده 
Vary   په غوسه(   منځکچې وتلی ځا  څخه ډېر لريې په يو دوبني کور کې پټ شو. امني هک پک او له(  

  د شنډولو ته ولېږله، خو د چکسلواکيا د څارګرو فعاليتونو    چکسلواکياشو. نوموړي د هديف وژونکو يوه ډله  
 نېدله چې دغه هڅه شنډه کړي.  ااداره وتو 

   Vasil Bilyakګوند د مرکزي کمېټې د منيش، وسېل بیلیاک    کمونست په عني وخت کې د چکسلواکيا د  
لی و. تره کي او امني خپلو مېلمنو  تلافغانستان ته    یګوند دولتي پالو   کمونستپه مرشۍ د چکسلواکيا د  

دغه دپکه ورکړه: »که تاسې کارمل بېرته راونه  دوی ته یې  ته په ټينګار وويل چې کارمل بېرته راولېږي او  
ا تاسې زموږ ملګري نه ياست.« بيلياک به په ځواب کې یوه مٔودبه موسکا وکړه. کله چې رسمي  لېږی، نو بی

غونډه خالصه شوه او تره کی لړ، امني خپلو مېلمنو ته وويل: »که موږ د کارمل په موندلو بريايل شوو، 
کارمل د قضيې په   چې مسکو د،  کابل ته به يې راولو او د يس ای اې اجنټ په توګه به يې وولو.« بیلیاک

 کړ. ه اړه کلک خربداری ورکړی و، د امني خربو ته يې ځواب ورن 
خلقيانو بلکې مسکو ته هم لوی رسخوږی شو. مسکو بايد له    نه يوازېکال په مني کې کارمل    ۱۹۷۸د  

  غچ د خپلو هم ګونديانو له    ،انقاليب افغان او د شوروي يو وفادار او اعتباري ملګری  مجربيوې خوا له يو  
تررسه کړې چې تره کی او امني خپه کړي. دوی    یڅخه ساتلی وی او له بلې خوا يې هېڅ داسې کړنه نه و 

رمل  ښتينی او قانوين صالحيت څرګندولو چې بايد درناوی او مالتړ يې شوی وی، خو د کایدواړو خپل ر
انو رسه د جګړې  دوښمنمخورو پرچميانو رسه ليدنې کولې او له خپلو    لهناستي ته ډډه نه لګېده. ده به    کرار

  نېږدېپه هکله يې پر پالنونو خربې کولې. لکه څنګه چې افغان څارګرې ادارې دغه ناګران انقاليب له  
 ، کابل به سماليس په هر څه خرب شو. څاره

د شوروي په خوښه پناه ورکړې؛ نو ځکه يې  ته    دوښمنچکسلواکيا د ده  چې    پوهېدهامني په بشپړه توګه  
له هر فرصت څخه کار اخيست چې خپل رويس ملګري وځځېري: »تاسې ولې دغه دسيسه جوړونکی او  

 ی.«دی زموږ د رژيم پرضد پټې کړنې تررسه کوي او تاسې مرسته وررسه کو  ؟ید يس ای اې اجنټ پټو 



 131 /  موږیېغاښونهماتکړلاوازادشوو

 

کې مرکز ته ټينګار وکړ چې د کارمل مخه    تېلګراف بالخره په کابل کې د کې جي يب مېشت مرش په يو   
ونييس: »په پراګ کې د افغانستان دموکراتيک جمهوريت پخوانی سفري کارمل بربوک )په هغه وخت کې  

و کې په دې بڼه ليکل شوی( چې زموږ چکي ملګرو وروسته له هغه سيايس لسوند د نوموړي نوم په شوروي  
، په افغانستان او مانهپناه ورکړه چې د سفري له دندې ګوښه شو او افغانستان ته یې د بېرته تګ امر ونه  

بهر کې )په پانګوال او سوسيالېستي هېوانو کې( پرچمي ځواکونه د اوسني افغان رژيم، د ا خ د واکمن  
ته    ګوند کړنو  ضد  پر  جمهوريت  دموکراتيک  افغانستان  د   کوي.«  پیاوړياو 

ګوند د مرکزي کمېټې د نړيوالې څانګې مرستيال اوليانوفسکي د اوسادچي    کمونستد شوروي اتحاد د  
: »دا به ښه وي چې د ولېږهدغه يادښت    هولوست او سمدلسه يې د مرکزي کمېټې سکرتريت ت  تېلګراف 

او د   وکړيکارمل بربوک رسه خربې  لهه ويش چې نګوند له مرکزي کمېټې غوښت کمونستچکسلواکيا د 
ټولو هغه کړنو د درولو په اړتيا ټينګار وکړي چې د افغان پرمختګ خوښوونکي رژيم پر ضد يې تررسه کوي.«  

  کمونست ورپسې پرته له ځنډ څخه په پراګ کې د شوروي سفري ته دستور ورکړل شو چې د چکسلواکيا د  
مرش ته ورته حکم وکړي. په ملپاڼه کې د دغه غوښتنې   يګوند له يو مرش رسه وګوري چې افغان تبعيد شو 

بسنټيز لملونه ليکل شوي وو او په ځانګړې توګه دغه يادونه پکې شوې وه: »د کارمل بربک دغسې کړنې  
ګري په يو نارامه کوونکي او سیاڼه وړاندې د ده کوربه او شوروي مل ر د افغانستان اوسني انقاليب مرشانو پ

 پخپله يوه پايله ځان ته جوړه کړي.  څخه پرېښودل شو چې له داسې خربو کارملموقف کې اچوي.« 
کله چې کارمل ته دغه پيغام ورکړل شو، ده داسې وويل: »صرب وکړئ او وخت به يې رايش چې له مارسه   

 شوه. ریښتياوسته د نوموړي دغه خربه په بله بڼه خربې وکړي.« ور ژر دغه شوروي ملګري  به 
د درېيو مياشتو په تېرېدو رسه په کابل کې د خازاروف ماموريت پای ته ورسېد. نوموړی له پښېامنۍ پرته 

يې په اړه هېڅ    ی کې خپل ارامه او هوسا کور ته له داسې هېواد څخه بېرته لړ چې د Vilniusپه وېلنيس  
مسکو ته لړ چې هلته دمه او ځينې درملنې وکړي. ده فکر    یپوه نه شو. لېتوانيا ته د تګ په لره کې لومړ 

ګوند مرکزي کمېټه به بلنه ورکړي او د افغانستان د وضعیت په اړه به پوښتنې    کمونستچې د شوروي    کاوه
ړيکو ته د ودې ورکولو په هکله به د ده اند وغوښتل  انقالبيانو رسه ا  لهترې وکړي. نوموړي مته درلوده چې  

رې شوې، خو له مرکزي کمېټې څخه هېچا تيلفون ورته  ېيش. په مسکو کې د ده د هستوګنې څو ورځې ت
، زه له يو مهم  Mikhail Andreevichته يې تيلفون وکړ: »مېخايل اندرييوويچ     Suslov؛ نو سسلوف و نه کړ 

مامور  دغه  ګوند د دويم پوړ    کمونست غواړم په اړه يې راپور ورکړم.« د شوروي د  او    ی یم يون څخه بېرته راغل
ورته وويل: »نه، نه، دا زما له پوهې او کار رسه تړاو نه لري. کله چې پنومروف له رخصتۍ بېرته راغی، کولی  

په روغتون کې بسرت شو.   ورپسې خازاروف  ورکړې.«  راپور  ته  را  دشې هغه  بېرته  له  تګ  رخصتۍ څخه 
نوموړي ته په روغتون کې تيلفون وکړ: »داسې برېښ چې افغانستان درباندې اغېز    يوروسته، پنومروف 

ژرترژره  ېکړی.« خازاروف ورته وويل: »زه چې دلته راغلم، رک روغ وم.« پنومروف ترې وغوښتل: »کولی ش
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غوږ ونيول يش او ويې ويل: ه شو چې بالخره د ده شننو ته به  خوشالکميټی ته راشې؟« خازاروف    مرکزي
کله چې خازاروف د پنومروف دفرت ته ننوت، ده ته   «» ولې نه، بوریس نيکوليوويچ. زه به سمدلسه درشم.

وويل شول: »زه کابل ته ځم، دا راته ووايه چې د تره کي کوم يو خوښېږي، وتکا يا کنياک؟ او د امني څنګه؟  
زده کړې کړې دي.« پنومروف له خازاروف څخه نورې    یې  د ده به ويسکي خوښېږي ځکه په امريکا کې

پوښتنې نه لرلې. خازاروف ورته وويل چې غواړي د افغانستان د سياست په اړه خپل اند وررسه رشيک  
ونو په وسيله په هر څه خرب يم. موږ  تېلګرافکړي، خو پنومروف يې مينه وال نه و: »ځان مه په عذابوه. زه د 

 چينې لرو.« هلته د مالوماتو ښې رس 
نه    ناټ )شوق(د نوموړي مرستيال، اوليانوفسکي هم د پخواين ګوندي سرتسالکار خربو ته د غوږ نيولو  

رسه د افغانستان په     Zagladinيو بل مرستيال، زګلدين  له  درلود. خازاروف هڅه وکړه چې د پنومروف  
  ړېافغانستان په هکله خربې پيل کزګلدين د ده په خربو کې ولوېد او پخپله يې د  خو  هکله خربې وکړي،  

 حال دا چې هېڅ کله افغانستان ته نه و تللی. 
 

 
 

د غويي انقالب د لومړيو دوه نيمو مياشتو په بهري کې د افغان رژيم پرضد شاوخوا دېرش دسيسې بربنډې  
ه تر څو يې  لتر هغه وخت پورې شکنجه ورکول کېد دوی ته به    .ونيول شولبه  شوې. دسيسه جوړونکي  

 چې پر خپل جرم اقرار نه و کړی او بیا به پرته له محاکمې ووژل شول.
اکونو لوی درستيز، شاپور احمد زی او د کابل روغتون مرش ډاکرت عيل اکرب د اګست په  د وسلوالو ځو  

، خو د ومياشت کې ونيول شول او د خيانت تور پرې ولګول شو. له دوی څخه يو هم د ا خ د ګ غړي نه و 
؛ نو ډېر ژر د دفاع  کېدهپر هر هغه چا تېر کړل شو چی نوي رژيم ته د نه وفادارۍ اړنګ پرې    بلدوزر  ځپنې

راورسېد.  هم  وار   وزير 
چې يو    پوهېده. دغه وزير  اوهد  ا خ د ګ د ننه د شخړو په هکله عبدالقادر هېڅ کله خپل منفي اند نه پټ 

وه. وروسته له    ې ده رسمتبګي پر تعقل برلسوخت به یې خپل منفي اند ده ته زيامننه پايله وزېږوي، خو د  
قادر     Ustinovد اړيکو يو پټ مرکز جوړ شو، د شوروي دفاع وزير مارشال اوستينوف په کابل کې  دې چې  
او د مبارکۍ رسبېره يې نيکې هيلې ورته څرګندې کړې. قادر ورته وويل: »ملګری مارشال،    وواههته زنګ  

قربان کړم. زه د شوروي اتحاد يو وفادار او اخالصمن ملګری يم، خو    زه چمتو يم چې له انقالب څخه ځان
پوه ش بايد  د    ېته  موږ ستاسې  زموږ ګوند ډړې وړې کوي.  او شخړې  ګوند کې ګړبړ دی  په  زموږ  چې 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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د   چې  وکړه  هم  غوښتنه  دې  د  قادر  دي.«  تړلې  هيلې  خپلې  هوډمنتوب  او  هوښیارۍ  په  سالکارانو 
ورول نقشې  مفصلې  سمدلسه  افغانستان  نقشې  افغانستان  د  به  »موږ  وويل:  ورته  اوستينوف  يش.  ېږل 

درولېږو. په ګوند کې د شخړو په هکله غواړم درته ووایم چې اندېښنې مه کوه. ډېر ژر به افغانستان ته نوي  
 او ډېر درانه سالکاران درولېږو. زه په دې اند يم چې ستاسې مرشان به د دوی نظريو ته ارزښت ورکړي.« 

خربو باور درلود چې قادر ته يې وکړې، خو نوموړی هېڅ کله افغانستان    وهغ  رکېدای يش چې اوستينوف پ
د شوروي پوځي مداخلې په بهري کې هېڅ کله لړ نه شو. په    حتی ته نه و تللی او په راتلونکې کې هم  

. ده ګاڼهن يې له هر څه بر  توا •افغانستان کې د واقعيتونو په هکله د ده پوهه ډېره پيکه وه، خو بلشويکي
چې د سالکارانو لېږنه به داسې ستونزې له منځه يويس او له بده مرغه په ګوند کې د ننه شخړې    کاوهفکر  

 يې د خربو اترو وړ نه بللې. 
. لکه څنګه چې دغه نقشې محرمې وې، له کار اخيستنې څخه وروسته  کړې قادر ډېر ژر نقشې ترلسه  

ګرېلوف ته تسليم شوې وی. د شخړو د حل لپاره هره ورځ نوي سالکاران افغانستان ته  بايد بېرته جرنال  
چې په هېواد کې پاتې او   وله رارسېدو رسه هغه پرچميان   دويب. د  هتلل، خو وضعيت ورځ تر بلې خرابېد

زنداين شوي نه وو، ځانونه پټ کړل. قادر پرچمی نه و او تراوسه يې هڅه کوله چې په شخړو کې ښکېل  
نه يش، خو په هغه وخت کې هېڅوک ناپېييل پاتې کېدای نه شوی. هغه خلک چې تره کي او امني ته نه  

 .کېدهکېدل او شتون يې اړين نه ګڼل  بلل  دوښمنپه ګونډو کېدل چې د وفادارۍ سوګند ورته وکړي، 
وغوښتل چې ده ته د جرنالۍ رتبه ورکړي. قادر   څخه د مې په مياشت کې امني، ښايي په ټوکه، له قادر  

يش   کولی  اولسمرش  يوازې  کار دی.  اوچت  واک څخه  له  زما  »دا  وويل:  ته  ورته  رتبې  خلکو  د جرنالۍ 
ورته څنډله، قادر ته وويل: »زما ګرانه قادره، د وسلوال  ې  یورکړي.« امني په داسې حال کې چې خپله ګوته  

ن  ته  کې  بريا  په  ورکړي.« ه  پاڅون  ارزښت  ته  ونډې  زما   غواړې 
 هچې پکې د انقالب په بريا کې د امني او يوازې د خلقيانو ستاينه شوی و   یپه دې وخت کې يو کتابګوټ

 چاپ شو او په پراخه کچه په کابل کې ووېشل شو. 
. د دفاع  هه مياشت کې امني، قادر ته د يوې لیدنې بلنه ورکړه. د دغه بلنې لپاره ښه وجه شته و د اګست پ 

وزير د مرکزي کمېټې غړی شوی و چې دا د لوی اعتبار مانا درلوده. د امني لور ګرانبيه سکاتلندي ويسکي  
یه تېږو څخه ب چې له نيمه ګران   هېدړ واچول. د خونې پر دېوال د افغانستان يوه نقشه ځدوی ته  په پيالو کې  

ه سيستان نه تر بدخشانه، دا ټول ستا  جوړه شوې وه. امني له قادر څخه وپوښتل: »دغه نقشه وينې؟ ل

 

کال کې د روسیې د سوسیال   ۱۹۰۳ته بلشویک ویل کېدل.  په   و موکرات د ډېرګړې ډلې غړ د بلشویک: په روسیه کې د سوسیال • 
او  بلې ډلې ته د لږکیو   دموکرات ګوند په دویمه ګنګره کې هغه ډلې ته د ډېرګړې یا بلشویک نوم ورکړل شو چې په ګوند کې ډيری وو

کال کې د اکتوبر په انقالب کې واک ته  ۱۹۱۷د لېنن پلوي وکړه او په   بلشویکانو. د ګوند په بېلتون کې  نوم ورکړل شو  مېنشويک یا 
.  )ژباړن( ته وروسته د شووری کمونست ګوند نوم ورکړل شو ، سوسیال دموکرات،ګوند بلشویکانو ورسېدل. د 



/د»ا«ویروس 134  

 

www.samsoor.com 
 

دي. اوس ته د دغې خاورې څېښنت یې، خو په يو رشط. زما پر ضد به کومه کړنه نه تررسه کوې او کنه 
نه لرم، خو دا راته ووايه چې تا ولې   ناټځان مړ بوله.« قادر ډاډ ورکړ: »زه ستا پر ضد په کړنو کې هېڅ  

ه له تره کي رسه يو ځای ما ته راغلې او تاسې دواړو ژمنه وکړه چې دروغ راته وويل؟ ستا په ياد دي چی ت
ګوند به يو موټی يش.« امني خپله پياله داسې شاته ټېله کړه چې لږ ويسکې ترې تويې شول، له خپل 

شو، تر څنګل يې ونيو او مخامخ يې د ده سرتګو ته کتل: »پر ما    نېږدېځای څخه اوچت شو، قادر ته ور 
او شاته يې ګام کېښود: »زه پوهېږم چې ته    ه وې.« قادر خپله څنګل ترې کش کړ به  روغ رمټ    ؛ نو باور وکړه

لوبې دي چې ماته څرګندې نه دي، خو    داسې  ما نيولی او حتی وژلی شې. له يوې خوا ستا لېوالتياوې او
 له بلې خوا د انقالب داعيه ده چې زه يې په چوپړ کې کار کوم.« 

امني رسه د خربو په اړه موږ ته وويل. ده وويل چې د تره کي او امني پر ضد  له    قادر  دا هغه څه دي چې
وويل. د پېښو د    ریښتياه. د دې ويل سخت دي چې په دې هکله قادر موږ ته  ولتررسه کنه  کړنه    هيې کوم

رسمي ليکنې پر بنسټ، ځينې پرچميانو او د دفاع وزارت ځينې جرنالنو په جال توګه د يوې بلې کودتا 
کال د سپتمرب    ۱۹۷۸د    -د کودتا د پيلولو د نېټې یادونه هم کړې    حتینونه جوړول. افغان رسچينې  پال 

 دوولسمه. 
او د دفاع وزارت يو شمېر جرنالنو ته ګواکې دستور ورکړل شوی و چې د   لوی درستیز شاپور احمدزي 
کودتا لپاره پوځي ډلې چمتو کړي او د خلقيانو د قوماندې لړۍ شنډه کړي. د پالن جوړونې وزير سلطان  

  له کار وکړي. ده ته  عيل کشتمند او نورو نومورو پرچميانو ته دنده ورکړل شوې وه چې له ملکي وګړو رسه 
ایستيل   انو رسه د خواخوږۍ لپاره خلک واټونو ته رادوښمن لهد تره کي او امني  باید  ويلو رسه سم نوموړی

. اوس به هر څوک دا فکر کوي چې د کابل په سيايس نندارغايل کې د ډرامې مدير قادر و، خو کله  وی
، خو هر څه چې وو، لندې څرګندونه  مانه ونه  يې چې له موږ رسه خربې کولې، نوموړي د پېښو دغه تعبري

 ده: ریښتيا
ل او دوولس ورځې وروسته، د انقالب سکال د اګست په اوولسمه، د غويي له انقالب څخه يو   ۱۹۷۸  د

د پېښې په شپه د افغانستان په شامل، کندز کې د شلمې فرقې د قوماندان له    اصيل لوبغاړی بندي شو.
پيغام راوړل شو: »مخالفو ځواکونو هوايي ډګر نيولی دی، موږ د مرستې غوښتنه  خوا د دفاع وزير ته يو  

کوو.« قادر له ځان رسه فکر وکړ چې دلته کومه خربه شته؛ نو نوکريوال افرس ته يې امر وکړ چې له کندز  
وړي  څو دقیقې وروسته، نوم  رسه په اړيکه کې يش څو دا جوته کړي چې په پيغام کې کومه تېروتنه نه شته.

تره کي ته لړ او ورته ويې ويل: »په کندز کې  ، قادر  له کندز څخه د مرستې يوه بله غوښتنه ترلسه کړه؛ نو
.« په دغه شېبه وداسې دی. زه وړانديز کوم چې له بالحصار څخه يوه ډله کوماندو کندز ته ولېږ   وضعیت
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وی ته پيغام وروښود او د قادر وړانديز  ننوتل. تره کي دته  کې امني، ګالب زوی او وطنجار د تره کي دفرت  
ته يې زنګ   او کندز  پورته کړه  بیان کړ. امني غوږۍ  تيلفون کې خربې    وواهه.يې ورته  په  کله يې چې 

خالصې کړې، امني وويل: »په کندز کې خريخرييت دی. هلته مخالفین نشته. دا ټولې د قادر توطيې  
  ځاځمنقادر ډېر    «.تا کې ځانګړي ځواکونه ښکېل کړيدي. بې اړنګه، دی هڅه کوي چې په يوه بله کود

په پرتله   دوښمنشو او تره کي ته يې وويل: »تا دلته څوک ساتيل؟ دغه سړی ډېر خطرناک دی. دی د هر  
تره کي ته سالمي وکړه او له دفرت څخه ووت. اوس قادر ته په بشپړه توګه    ،ډېر خطرناک دی.« د دفاع وزير

پېښېږي. دی د کندز په اړه د امني په چل پوه شو. په دې ورستيو کې انقاليب    څرګنده وه چې بیا به څه 
دالله ته د ټول شامل زون د مسوليت دنده ورکړې وه؛ نو خامخا ده په کندز کې د  عبشورا د امني ورور  

 پيغامونه جوړ کړي وو.دغه ينو په هکله د دروغو مخالف
سهار ته د معمول په څېر ګرېلوف او زپلتني د قادر دفرت ته لړل. د دفاع وزير په خوښۍ راپور ورکړ چې   

شوي او ټولې پوځي اډې پر خپل ځای او د مهال وېش پر    پېښتېره شپه په ځانګړې توګه څه نه دي  
کړه او ويې ويل:  . ورپسې د تيلفون زنګ راغی. قادر غوږۍ اوچته  ېدندې مخته وړل  ولېخپلې معم  بنسټ 

م. که غواړی تاسې ور وغوښتل او ويې ويل: »اولسمرش    واړاوه»پوهېږم. زه درځم.« نوموړي سالکارانو ته مخ  
کولی شئ زما تر راتګ پورې تم شئ.« ورپسې يو دقيقه چوپتيا راغله. قادر يو څنګ ته کتل او ويې ويل: 

 او له دفرت څخه ووت.   ېده نقشې ګرېلوف ته ورکړ دررسه کوم.«    مخه ښه»کېدای يش بیا رسه ونه وينو؛ نو  
ساعتونه تېر شول. وروسته د قادر ياور دفرت ته ننوت او ويې ويل: »د دفاع وزير د خيانت په تور ونيول شو.«  
ګرېلوف ډېر په غوسه شو: »دا ته څه وايې؟ دوی څنګه د دې جرئت کوي. دی زما ملګری او د انقالب اتل  

هڅه کوله چې ګرېلوف په کرار    سپکې سپورې پيل کړې. زپلتني ډېره  نغوتودی!« ده افغان مرشانو ته په  
کړي، خو ګرېلوف خپلو خربو ته دوام ورکړ: »دلته دوی ټول لېونيان دي. دوی ته د دفاع هر وزير جاسوس  
او يا توطيه جوړونکی دی. موږ بايد سمدلسه له امني رسه ووينو.« زپلتني چې هڅه کوله خپل همکار ارامه 

هېږې او ډېر ننګېرلی يې. داسې څه به ووايې چې لويه رسوايي  کړي، وويل: »اوس نه، ته اوس په ځان نه پو 
 به ترې جوړه يش. راځه چې دمه وکړو او وروسته له غرمې به ملګري امني ته ور شو.«

امني له دوی رسه په ستړي مشې کې داسې وښوده چې هېڅ نه وي پېښ شوي. ده په څرګنده توګه  
  ۍ به او مقام کې له زپلتني څخه لوړ و. د نوموړي لومړ په رتچې  زپلتني ته خربې کولې، نه ګرېلوف ته  

دي.« امني په   ریښتياخربه دا وه: »زما ګرانو شوروي ملګرو، زه پوهېږم چې تاسې ولې راغيل ياست. دا  
چې زموږ له زنې    کړی  ته پام نه و  دوښمنډېره خواشينۍ او خپګان خپلو خربو ته دوام ورکړ: »موږ داسې  

کړنې تررسه کولې. زه غواړم په رسمي توګه تاسې خرب کړم چې د دفاع پخوانی وزیر،  زموږ پر ضد    یې   لندې
ګرېلوف يو له ننګېرنې ډک اعرتاض وکړ:    عبدالقادر يو خاين و چې د انقالب پر ضد يې توطيه جوړوله.«

له کچې وتيل ډېر نه دي؟ تا دوه ورځې مخکې لوی درستيز په همدغسې تور    ي»ايا دلته توطيه جوړونک
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په خربو کې ولوېد: »ملګری جرنال، غواړم تاسې په دې هم خرب کړم چې لوی  د ده  په سړه بڼه    ونيو.« امني
درستيز شاپور او ملګري يې ، عيل اکرب په خپل خيانت اقرار وکړ. دواړه د يس ای اې اجنټان دي او د 

قادر به هم ډېر ژر پر خپلو    -انقاليب محکمې د پرېکړې پر بنسټ به دواړه اعدام يش. اندېښنې مه کوه  
لې چې ته  ېناروا کړنو اقرار وکړي.« ګرېلوف په توندۍ وويل: »په دې کې زه هېڅ اړنګ نه لرم چې هغه ل

کاروې، داسې اقرار به ترلسه کړې چې ته يې غواړې، خو اوس موږ په رسمي توګه د هغه ځانګړو شواهدو  
ولرې.« امني يوازې    لسونديڅه بنسټيز    لپارهه د نیولو  غوښتنه کوو چې د وزير ګناه ثابتوي. ته بايد د د

لرو. خپل مرشتابه ته ووايه چې موږ به ژرترژره اړين شواهد   لسونديزپلتني ته کتل او ويې ويل: »هو، موږ 
 ورته وړاندې کړو.«

ورباندې يرغل وکړ،   پر    کله چې قادر د ارګ ودانۍ ته د ننه شو، له شا څخه څلورو امنيتي کارکوونکو 
ځمکه يې چپه کړ، ويې تړلو او تل خونې ته يې کش کړ. د ماښام په ترڅ کې يې د جرنالۍ يونيفورم ترې  
واخيست، هغه جامې يې ورکړې چې عسکر يې تر يونيفورم لندې اغوندي او پوښتنې یې ترې پيل کړې.  

رته چمتو و. د دغه وسيلې  ؛ نو و ېږيله کومو وسيلو کار اخيستل ک  لپارهښتنو  و چې د داسې پ  پوهېدهقادر  
او هغه دا چې له يو ډګري تيلفون څخه به يې د برېښنا بهري تېر کړ او بندي    هنوم »ولدميري ته بلنه ورکړه« و 

د زغم توان درلود داسې غونچ کړ لکه اور چې پرې بل يش. د قادر پخوانی لس  يې  به چې هر څومره  
ادارې مرش اسدالله رسوري به پخپله د تيلفون لستی  لندې، لږ موده مخکې پيلوټ او اوس د څارګرې  

څرنګه زموږ انقالب په امريکايانو خرڅ  تا غوښتل چې  تاو کولو: »په خيانت دې اقرار وکړه. راته ووايه چې  
همغه وليکه، زه يې   ېهر څه غواړ چې  کړې.« قادر چې په بې کچې ډېر درد کې و په چيغه وويل: »ته  

لسليک کوم. زه ستاسې ټول تورونه منم.« له ده څخه بیا پوښتنه وشوه: »ستا تر شا څوک ولړ ډي؟ ستا 
. زه له هېڅ ډلې رسه  ېپېژن رسه په جرم کې نور څوک رشيک دي؟« قادر ځواب ورکړ: »زه يوازې يم. ته ما  

 تړاو نه لرم.«
ت  زندان  پلچرخي  د  قادر  وروسته  ورځې  ولېږدول شو.  څو  شاوخوا شل د ه  ښار څخه  کابل  له  زندان  غه 

کيلومرته بهر پروت دی. لږ وروسته پوه شو چې دوه نومور پرچميان، کشتمند او رفيع په څېرمه کوټو کې  
  ۍبندي دي. د مستنطقینو د تيور 

 پر بنسټ، قادر د توطيې پوځي مرش او دا نور يې سيايس مرشان و. 
د سيايس بېرو غړی او وزير سلطان عيل کشتمند وينزويال ته د تګ په ورځ ونيول شو. نوموړي بايد د افغان 
پالوي د مرش په توګه د پرمختګ کوونکو هېوادونو په يوه غونډه کې ګډون کړی وی. ده ته د امني سکرتر  

وکړ چې ملګری تره کی غواړي له ده رسه سماليس خربې وکړي. دی پرته له دې چې کوم اړنګ  تيلفون  
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يې په رس کې وګرځي، ارګ ته لړ او هلته سمدلسه ونيول شو. ده پوښتنه وکړه چې ولې ونيول شو، هغه  
يش.   پوه  دې  په  به  وروسته  چې  وويل  ورته  و  نيولی  چې   چا 

وه او د ښار په يوه تل خونه کې واچول شو. په نيمه شپه کې د   د کشتمند په رس کې کڅوړه اچول شوې
ادارې مرش عزيز اکربي او د امني وراره   د  د شنډولو ده هم ګونديان، رسوري، تړون، د څارګرو فعاليتونو  

کې دی د پرچم    نه شتونه چې د کارمل په  و نه کړ اسدالله ورته راغلل. کشتمند د دغه خربې د پټولو هڅه  
ډلې مرش دی او پرچميانو په پټه غونډې جوړولې چې د اوسني وضعيت په اړه خربې وکړي. دغه غونډې  

ځکه چې په هغه وخت کې د دغسې غونډو ښکاره جوړول شونې نه وو او ګډونوال يې نيول    ی بايد پټې و 
چې حتی د رژيم پر ضد  کودتا خو پرېږده    ېکېدل، خو د کشتمند د خربو پر بنسټ د دغو غونډو موخ

هېڅ کړنې نه وې. برعکس، کشتمند وويل چې ده خپل ملګري ډومارل چې له زغم او منطق څخه کار  
واخيل او په هېڅ داسې کړنو لس پورې نه کړي چې اوسنی حکومت وننګوي، خو هغه چا چې له ده څخه 

 ځوابونه غوښتل.  ډولکولې، بل  نېګروېږ پوښتنې 
، دغه وزیر ته د برېښنا په وسیله شکنجه ورکړل شوې وه. کشتمند له ډېر درد  راهيسېله لومړي تحقيق  

څخه غونچ منج شوی و. د دوميې شپې په ترڅ کې شکنجه ورکوونکو ته يې زارۍ وکړې چې ويې وژين. 
رسوري وخندل او ويې ويل: »هر څه پر خپل وخت کېږي. لومړی بايد راته ووایې چې زموږ پر ضد د توطيه  

ړه کړه. ته زموږ څخه کرکه لرې، همداسې نه ده؟« کشتمند اقرار وکړ: »زه اوس له تا څخه کرکه  څرنګه جو
وايې خو په حقيقت کې يو فاشېست یې.« رسوري    کمونست لرم. زه ځکه له تا څخه کرکه لرم چې ځان ته 

ورکړ: »د څه  ورته وويل: »په پوځي توطيه کې د خپلې شخيص ښکېلتيا په اړه راته ووايه.« کشتمند ځواب  
 يش شخيص ښکېلتيا؟ زه يو ملکي سړی يم. څوک به په هره توطيه کې زما پر ښکېلتیا باور وکړي؟« 

د برېښنا ورکولو شکنجه ورکړل شوه. يو ساتونکي په غوږ کې ورته وويل    سېپ  پرلهلس ورځې  کشتمند ته  
چې په څېرمه کوټه کې د ده مېرمن، کرميه شنکجه کېږي؛ نو دغه خربې کشتمند دې ته اړ کړ چې پر  
هر راز اقرار لسليک وکړي او همداسې يې وکړل. په اقرار کې ليکل شوي وو چې ده خپل متحدين واټونو  

ايستل   را  وکړيته  لريونونه  ضد  پر  رژيم  د   . چې 
او يا دروغ وه،    ریښتياپه هېواد کې د نيونو د سېالب څپې روانې وې. امني د توطيې له نوم څخه، که به  

په   ه او دا ورته يوه ډېره ښه پلمه وه چې خپل ټول کورين مخالفین له منځه يويس. د دويبولګټه پورته ک
  ګومانزرو څخه ډېر پرچميان او هغه خلک چې د پرچميانو د خواخوږو  پای او د مني په پيل کې، له درې  

کال له اپرېل    ۱۹۷۸ونيول او پرته له محاکمې ووژل شول. د افغان رسمي رسچينو پر بنسټ، د    کېدهپرې  
 کال تر سپتمرب مياشت پورې له دوولسو زرو څخه ډېر خلک ونيول او ووژل شول. ۱۹۷۹مياشت څخه د 

 

  کال د جنورۍ په مياشت کې بربک کارمل واک ته ورسېد. کشتمند د ولسمرش لومړی مرستيال وګامرل شو. اسدالله  ۱۹۸۰د
مرستیال وګامرل شو. وزیر  ته شکنجه ورکړې وه، د لومړی رسوري هم، چې ده 
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پر    توکو  اقرار متنونه خپاره کړل. د دغه خپرو شوو  او  افغان رسنيو د تحقيق  په مياشت کې  د سپتمرب 
 بنسټ، د پالن 

شوې کودتا موخه د داسې خلقي رژيم نسکورول وو چې »د سوسيالېزم لره« يې پرېښی وه او پر ځای يې   
ي او په نړۍ کې د ټولو هېوادونو مالتړ  د داسې رژيم جوړول وو چې »په پراخه توګه د پرګنو هيلې تررسه کړ 

خپل کړي«. د قادر، کشتمند، شاپور او نورو په ګډون، د توطيې ټول مرشان پر مرګ او پاتې خلک تر شلو  
شول.  محکوم  بند  اوږده  په  پورې   کلونو 

ه د دوی زړور جرنال ګرېلوف يوازنی شوروي مامور نه و چې د »توطيه کوونکو« د ژوند د ژغورنې او يا لږترلږ 
کمولو   د  امني    هڅېد جزا  د  توګه  په ځانګړې  يا  او  دليلونو  له  تره کي  د  به چې  نه    لهوکړې، خو کله 

ماتېدونکي باور رسه مخ شول، شورويان به ډېری وخت شاته شول او هوډمنتوب به يې کمزوری شو. دوی  
ک کمزوری کړي ځکه  پوهېدل چې په هېواد کې اصيل واکمن څوک و او نه يې غوښتل چې د نوموړي وا

چې د    کاوهچې ښايي دوی نه غوښتل چې پخپله دوی ته زيان ورسېږي او يا هغه اصولو ته يې درناوی  
 بهرنيو هېوادونو په کورنيو چارو کې بايد لسوهنه ونه يش. 

  کله چې سفري پوزانوف په ډارنه بڼه د دفاع وزير د بندي کولو د لمل په اړه وپوښتل، تره کي حتی د خپلې
ه. د تره کي د خربو پر بنسټ، په کابل کې د حکومت پر ضد يوه داسې توطيه  و نه کړ غوسې د پټولو هڅه  

ډه شوه چې امريکا، چني، ايران، سعودي عرب او د جرمني فدرايل جمهوريت پکې ښکېل وو. توطيه ن برب 
رت عيل اکرب په خپل  کوونکو غوښتل تره کی او امني ووژين. دا توطیه څرنګه بربنډه شوه؟ شاپور او ډاک

جرم اقرار وکړ او په توطيه کې د ګواکې ښکېلو کسانو نومونه يې هم بربنډ کړل چې په دغه کسانو کې د  
وې.   هم  څېرې  ميل  نورې  شمېر  ګڼ  او  عبدالقادر  وزير   دفاع 

مالوماتو پر  . پرون پوځي څارګر مرش، پېچېننکو ده ته وويل چې د ده د  وخوځاوهسفیر په اړنګ خپل رس  
 چې په دوامداره توګه يې په ژړا د ژرترژره وژنې غوښتنه کوله.  کېدلهل  و بنسټ، شاپور ته داسې شکنجه ورک 

تره کي خپلو خربو ته دوام ورکړ: »ستا ملګري له قادر څخه دفاع کوي، خو ده هم په ځينو تېروتنو اقرار   
مېږی مېږی کړ. تره کي بیا وويل: »په دې کړی. زموږ خلک اوس له ده رسه کار کوي.« دغه خربو سفیر  

 ې کې اړنګ مه کوه چې موږ به د قادر اقرار هم ترلسه کړو. ته، ملګری پوزانوف، بايد له خپلو ملګرو وغواړ 
رسه خواخوږي وکړي. د خپل انقالب په هکله فکر وکړئ. تاسې څومره    ( ېپرځنګ )مبارز چې زموږ له  

ان د دوښمنستاسې مرشانو دغسې    لپارهڅومره اوږدې مودې    ان لرل؟ په څومره بې رحمۍ او ددوښمن
تاسې ته د مېنشويکانو    پرځنګګوند له ليکو څخه بېل کړل. ايا په ګوند کې د ننه د فرصت پالو پر ضد زموږ  

Mensheviks موږ يوازې ستاسې له کړنو څخه درس اخيستی.«؟ پر ضد خپل پرځنګ نه در په يادوي 
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سفري په نرمۍ ځواب ورکړ: »خو بیا هم ملګری تره کی، زه غواړم د شوروي مرشتابه دغه غوښتنه تاسې ته   
 ورسوم چې په نیول شوو خلکو رحم وکړئ او د ژوند اجازه ورکړئ.«

و ښکته    یافغان مرش له خپل ځای څخه اوچت شو او په داسې حال کې چې تټر يې نېغ مخ ته راايستل 
يستل پيل کړل او ويې ويل: »موږ د شوروي ملګرو اند ته په درنه سرتګه ګورو. ستاسې پورته ګامونه اخ

انو رحم  دوښمنخربې موږ ته د قانون په څېر دي، خو د لېنن خربې در په یاد کړه: سړی بايد د انقالب په 
نه کړ  ویو  اړ  تاسې  ترلسه کړئ. هغه وخت  بريا  بشپړه  اکتوبر  د  ياد وساتئ څو  په  بايد  دا  په    ي.  چې 

ځپونه په غري معمويل توګه يوه تېره وسله ده، خو ستا د   -ان له منځه يوسی. زه منم چې دوښمنميليونونو 
 و.«و نه کړ هېواد ټول تاريخ موږ ته دا درس راکړی چې د دغه وسلې په هوډمنه کارونه کې زړغيتوب 

د ا خ د ګ د مرشانو کړنې د انقالب  مرکز ته وليکلو: »زموږ په اند،   تېلګراف په سفارت ت کې پوزانوف دغه 
واک ټينګولو ته لره هواروي او د افغان ټولنې په ټولو برخو کې، په تېره بیا په پوځ کې د ګوند ونډه پیاوړې 

نوموړی له سيايس اړخه يو خام سړی    ،کوي. د دفاع وزير عبدالقادر د نيولو په هکله زموږ د کتنو پر بنسټ
 وهنه درلوده او له لیدلوري څخه تش و.« و چې خطر اخيستنې ته يې ګر 

 

 
 

نوم و د يو پټ ماموريت لپاره   شفريد اګست په دوميه »ملګری ولدميريوف« چې د ولدميري کريچکوف  
چې وروسته په کابل کې د کې جي يب د استازې     Bogdanov. له ده رسه ډګروال بګدانوف لړکابل ته  

بهرنيو څارګرو  )د    لومړي لوی ریاستد  کې    کې جي يب  په   Kaluginڅانګې مرش شو او جرنال کلوګني  
ريس هم مل وو. کريچکوف ته د دغه ځوان جرنال د بې پامه خربو په اړه (  PGUپي جي یو   ه،  ادار   چارو

څخه مخکې، کريچکوف د کلوګني په هکله د ډېرو مالوماتو يوه  خربداری ورکړل شوی و. کابل ته له تګ  
وونکې دوسيه جوړه کړې وه. پر نوموړي د يو لړ ناسمو کړنو څخه نيولې تر يس ای اې اجنټ پورې  نزيامن
چې د کې جي يب د بهرنيو څارګرو چارو په اداره   پوهېده. په داسې حال کې چې په دې نه  کېده  اړنګ

  کاوه کې له دندې څخه شړل کېږي، کلوګني له خپل مرش رسه چې په لومړي ځل يی افغانستان ته يون  
 مل و.

چې کاري ژوند يې تر پوښتنو    کاوهله خپلو هغه همکارانو رسه په يوه غیر معمويل توګه چلند  کريچکوف  
»خپل خلک« په يو غري رسمي چاپېريال کې وڅېړي. د بېلګې په توګه،   لندې و. د ده دا خوښېدل چې

برخه اخيسته چې جرنالۍ رتبې ته يې د همکارانو د    اوپه هغه مېلمستي  ناټ )شوق(ده به په ډېر   کې 
څخه يې د   اورشاب نه څښل، خو له داسې مېلمستي  هېڅ کلهرسېدو په وياړ جوړېدې. کريچکوف پخپله  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671


/د»ا«ویروس 140  

 

www.samsoor.com 
 

ګه کار اخيست چې د هغه همکارانو کرکټر چې ترفيع ګاين ورکړل شوې وې په  داسې يو فرصت په تو 
او په دې توګه د دوی اصيل کرکټر ډېر ژر    و داسې حال کې وڅېړي چې دوی »د رشابو تر اغېز لندې« و 

 . کېدهښکاره 
کريچکوف اوس کلوګني له ځان رسه مل کړ چې دی په ډېرو مهمو شېبو کې وازمويي او دا چې د خپل 
مرش په شتون کې څرنګه چلند کوي. کلوګني ته د کابل يون يو بل چکر و )نن په کابل کې، سبا ته په 

بل ماموريت راغلی  مسکو، بیا په پراګ، وارسا او هاوانا کې(، خو د ده همکار ډګروال بګدانوف کابل ته په  
غوښتل    خو څه کوې، نوموړي هېڅ نه  ادو. دی بايد په افغانستان کې تر ناڅرګند وخت پورې پاتې يش.  

 چې افغانستان ته لړ يش. 
ليونېد پاولوويچ بګدانوف له افغانستان رسه ځانګړې مينه نه لرله. ده ته افغانستان د کار او ژوندانه له   

ه هيلې او لېوالتياوې بل ځای پرتې وې. نوموړي په هند او اندونيزيا کې په  اړخه په زړه پورې نه و. د د
کال په جنورۍ کې له ايران څخه بېرته راغی. په ايران    ۱۹۷۷برياليتوب خپلې دندې تررسه کړې وې. د  

کې يې هم دنده بريالۍ وه. کله چې څو کاله مخکې ده ته د بهرنيو څارګرو چارو په امته څانګه کې چې  
چې   مانهنځني ختيځ چارې يې مخته وړلی د ګامرنې وړانديز وشو، نوموړي دغه وړانديز په دې رشط و د م

څارګر  بهرنيو  د  يش.  لېږل  ونه  لپاره  ماموريت  اوږده  د  ته  ادارې    وافغانستان  د  مرستيال،  چارو 
د ده په خربه پوه شو، ويې    ،چې د دغه ګامرنې په تړاو يې له ده رسه مرکه کوله   Solomatinسلومتني

نه غواړي.« د سلومتني دغسې ستوغې خربې خوښېدې  وخندل او ويې ويل: »هېڅوک دغه ډېران ته تلل 
او د خپلو همکارانو په منځ کې يې په کړتېدنه کې ساری نه درلود، خو په عني وخت کې نوموړی په ډګر  

د نويو اجنټانو ګامرنه وه. دی پخپله اندروپوف    خلکو ننګولی شوی. د ده دنده  ولږ   وکې د کار په تړاو ډېر 
د »څار نابغه« نومولی و. دغه ستاينې د ده همکاران په دې باور کړل چې نوموړی به په راتلونکې کې د  
بیوروکراسۍ په ډګر کې يو   نابغه د  بده مرغه د څار دغه  بهرنيو څارګرو چارو د ادارې مرش يش، خو له 

کري او  وخوت  لوبغاړی  ته  کمزوری  بهر  توګه  په  څارګر  مېشت  د   . ولېږهچکوف 
په افغانستان کې ماموریت او په دې توګه هستوګنه د ډګروال بګدانوف غوښتنه نه وه. ده ته په خپل کاري 
ژوند کې دغه ګامرنه نه د پرمختګ او نه د شاتګ مانا لرله، خو دی په دې اند و چې له دې څخه د ښې  

د رسېدو ډېر لېوال و. پالر يې هم يو جرنال او د پولې په پوځيانو کې يو    دندې وړ و او د جرنالۍ رتبې ته
پوځي ښوونځي کې پيل کړ     Suvorovمهم افرس و. بګدانوف په لس کلنۍ خپل پوځي ژوند په سووروف 

 او ټول کاري ژوند يې بې عيبه و؛ نو ولې بايد د جرنالۍ رتبه نه وی ورکړل شوې؟ 
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تون يو مامور ده ته د ليدنې بلنه ورکړه. دغه مامور ترې وپوښتل: »ښه پېژن په نياميي کې د    دويبخو د  
واخل ونډه  په مرسته کې  دفاع  د  انقالب  غويي  د  غواړې چې  پاولوويچ،  وويل: ېليونېد  ورته  بګدانوف  ؟« 

د څارګرو شم؟« مامور ځواب ورکړ: »ملګري تره کي له موږ څخه غوښتنه کړې چې    ی»څرنګه ونډه اخيست
يي چې  ښنظريې دا    اوسمهالادارو په جوړولو کې وررسه مرسته وکړو. موږ د سالکارانو يوه ډله جوړوو او  

 وکړې.« ي ته د دغه ډلې مرش 
بګدانوف په ډېر زغم او د ده په اند په ډېره قانع کوونکې بڼه څرګنده کړه چې ولې دغه دنده نه يش منلی.  

چې   وښودهکې له اوږده ماموريت څخه بېرته راغلی او داسې يې    ده وويل چې لږ وخت مخکې په ايران
اوس دمې ته اړتيا لري. نوموړي ځينې کورنۍ او خپلې روغتيايي ستونزې يادې کړې او خپلو ځينې وتلو  

تون مامور کوم  پېژن ه وکړه چې کېدای يش د ده پرځای دغه دندې ته خوښ وي. د  نغوتهمکارانو ته يې  
کړ اعرتاض   نه  ومنل.  و  يې  دليلونه  ده  د  چې  ښکارېدل  داسې   او 

يو بیړنی  ته  ، ده  ېچې دغه موضوع حل شو   کاوهيوه اونۍ وروسته په داسې حال کې چې بګدانوف فکر  
راغی: »د شوروي    نېغ  کريچکوف رسه وګوري. د تل په څېر، کريچکوف اصيل موضوع ته   له تيلفون وشو چې  

د مرش په توګه تا کابل ته   ې څانګې ې جي يب مرشتابه پرېکړه کړې چې د کې جي يب د استاز اتحاد د ک
په  مې  تون مامور ته وړاندې کړ چې دغه دندې ته  پېژن ولېږي.« بګدانوف وويل: »خو ما خپل موجه عذر د  

خو ستا   پام کې ونه نييس.« کريچکوف يې په خربو کې ولوېد او ورته ويې ويل: »زه په هر څه خرب يم،
شخيص او مسلکي ځانګړتياوې دومره ښې دي چې ته دغه دندې ته تر ټولو وړ کس يې.« بګدانوف په  
عذر ترې وغوښتل: »يوه ورځ وخت راکړه چې په دې هکله فکر وکړم.« کريچکوف ورته وويل: »هر څومره 

رنې پرېکړه  غواړې همدومره وخت سوچ کولی شې، خو په دې پوه شه چې دغه دندې ته ستا د ګام چې  
اخرۍ ده.« ورپسې يې سرتګې په خپلو کاغذونو کې ښخې کړې څو بګدانوف ته وښيي چې د خربو لپاره 

نشته.نور    څه 
چې دغه حتمي تګ وځنډوي. ده له ډاکرت څخه يو    کړېو   هڅېليونېد پاولويچ بګدانوف يو شمېر نورې  

راپور واخيست چې پکې د نوموړي د يو شمېر ناروغيو پخلی شوی و، خو د جولی په پای کې کريچکوف  
د اګست په دوميه کابل ته ځو. زه هم ځم چې له افغان لوري رسه موږ    او ورته ويې ويل: »  ور وغوښتبیا  

سليک کړم. تا به هم وروپېژنم.« بګدانوف په زاريو وويل: »ولدميري  د همکارۍ يو شمېر هوکړه ليکونه ل 
چې له تا رسه یوځای بېرته مسکو ته راشم. ما حتی لتراوسه خپله رخصتي    من یمالکساندرويچ، زه هيله  

 نه ده اخيستې.« کريچکوف په رټ ځواب کې ورته وويل: »نه، ته به يو 
 ګورو.«دوه مياشتې هلته کار وکړې، بیا به رسه 

تره کي د شوروي څارګرو ادارو درې استازي خپل حضور ته ومنل. د نوموړي خربې    ،د اګست په څلورم
دوستانه وې او خوشبيني یې څرګندوله. ده وويل چې هر څه د پالن رسه سم مخته ځي، انقالب بريالی  
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ييزې او پوځي مرستې  شو او لکه څنګه يې چې هيله کوله، شوروي اتحاد نيت لري چې په پراخه کچه وټه  
وررسه وکړي. کابل ته د شوروي څارګر مرش راتګ د دې څرګنده شاهدي ورکوله چې مسکو به د کابل د 

 غوښتنې ومني. ټولې مرستې 
کريچکوف د ارګ نوي څېښنت ته د برېژنېف له خوا يو ټوپک ورکړ. داسې يو ټوپک چې په لرګني بکس  

ګوند د عمومي منيش پېژندکارت وررسه مل و. ده تره   کمونستکې اېښودل شوی و او د شوروي اتحاد د  
کي ته خرب ورکړ چې په کابل کې د کې جي يب د استازې څانګې د جوړولو په هکله د ده غوښتنه ومنل  

کريچکوف، تره کي ته د   شوه او په دې تړاو به سبا ته د دواړو لوريو تر منځ يو هوکړه ليک لسليک يش.
ي ورکړه او زياته يې کړه: »موږ فکر کوو چې تاسې په داسې لره کې مزل پيل کړی  انقالب د بريا مبارک

هيلو رسه سم نه دي، دا به سخته   لهپرتې دي. په اوسنيو حالتو کې چې      لويې عيني ننګونې  پکېچې  
 . په لنډ وخت کې د سوسيالېزم د پيلېوي چې هغه انقاليب بدلونونه تررسه کړې چې ته يې په پام کې لر 

.« بیا يې په ديپلوماتيکي بڼه  کولو موخه چې تاسې اعالن کړې زموږ د ملګرو په منځ کې اړنګونه زېږويل
په    ودوی وو که ملګری تره کی د خپلو پالنون نوويل: »ښايي موږ ټول اړين مالومات ونه لرو؛ نو موږ به من

کړي.« رشيک  رارسه  مالومات   هکله 
يې داسې خالصه   غېږ ه نا څه په خانتامتوب يې موسکا وکړه او  تره کي چی د مېلمه خربې واورېدلې، څ

کړه لکه چې کريچکوف ته بښنه وکړي. ورپسې يې يوه اوږده وينا وکړه چې په ذات کې يې دا څرګندوله  
چې مسکو په کابل کې د غويي د مياشتې په پېښې سم نه دی پوه شوی. ده وويل: »هو زما ښه په ياد دي  

م او د داود له رژيم رسه همکاري و نه کړ . تاسې مشوره راکړه چې بیړه لاري راکړ چې ستاسې ملګرو خربد
وکړم، خو اوس ټولو ته څرګنده ده چې موږ په سمه لر روان وو. په ډېرو اړخونو کې زموږ انقالب د اکتوبر  
انقالب انګازې لري، خو موږ د شپې له تيارې څخه په کار اخيستنې نه بلکې په رڼا ورځ په مخامخ جګړه  

اوس په افغانستان کې پېښېږي، د شوروي په بڼه د خواريکښو د  کې خپله بريا ترلسه کړه. هغه څه چې  
دېکتاتورۍ پيل څرګندوي، خو هغه څه چې تاسو په شپېتو کلونو کې لسته راوړل، موږ يې په پنځو کلونو  
کې ترلسه کوو. ته يو کال وروسته بیا دلته راشه چې وګورې افغانستان څومره بدلون کړی. زموږ جوماتونه  

موږ بزګران به داسې کوپراتیفونه ولري لکه ستاسې ګډې کروندې. زموږ انقالب به ټول ختيځ  ه تش وي، ز ب 
 په توګه زموږ له دريځ رسه همغږی وې.«  کمونست ته لره وروښيي. زه هيله من يم چې د يو  

او بګدانوف ته يې له مانا څخه ډکې سرتګې واړولې چې بګدانوف    وخوځاوههو رس    دکريچکوف سمدستي  
او له تا څخه مته کېږي    ېتعبري ترې واخيست: »رس له اوسه به ته هره ورځ دغه خربو ته غوږ نيسداسې  

، چې  ' څه مانا لري.« کريچکوف ه لرهچې سم غربګون څرګند کړې. موږ بايد په دې پرېکړه وکړو چې 'سم
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  نه ږد  او  څخه کار واخيست او له تره کي رسه يې نور بحث    هوښیارۍ   ېله خپل   په پامیالۍ کې نومور و،
  ې د غونډد  اوتې بوتې وويلې چې  داسې  او په ځواب کې يې    وته په ادب غوږ وني  خربوکړ. ده د تره کي  

 . مانا یې ورکولهپای 
وسته، د ده په ياد وو چې د »تره کي ګران زده کونکی« د ده  ر کريچکوف له امني رسه درې ځلې وکتل. و  

، خو ځينو خربو رس  هاو شوروي اتحاد ته ژمن برېښېد خوښ شو ځکه چې دی ځوان، سېکمن، خوږ ژبی 
. د بېلګې په توګه، دا څرګنده وه چې امني ځان ته د ضمني هېواد  ی وله اوسه کريچکوف اندېښمن کړ 

انو  دوښمنپټو    ته به په دې دليل دوام ورکوي چې د ښکاره او  ځپنو مرش په سرتګه کتل او هوډ يې درلود چې  
له منځه وړل اړين دي. دا هم ښکاره وه چې ده خپله وفاداري خپلو شوروي ملګرو ته څرګندوله، خو په  

 حقيقت کې يې خپله لوبه مخته بېوله.
کله چې له ارګ څخه سفارت ته روان و، کريچکوف په کابل کې د ژوندانه صحنو ته داسې کتل لکه چې  

او ځړېدلو قالينو،  و نه کړهېڅ ورته په زړه پورې نه وي. پر ده باندې د منځنيو پېړيو ختيځي بازارونو اغېز 
. د ده په اوهونه پار ناټ  کو يې هم ، جاپاين الکرتونيکي توکو، امريکايي سګرېټو او نورو قاچاقي تو نوپوستي

رس کې نورې خربې ګرځېدلې. دی په دې سوچ کې و چې د افغانستان حالت به څرنګه مخته لړ يش  
او شوروي اتحاد به څومره د افغانستان په خټو کې ځان بند کړي؟ بیا يې له ځان رسه وويل: »نه، معجزې  

و اوږو واخلو.« ده ته د خپل مرستيال، جرنال ميډيانيخ  نه پېښېږي. موږ به هڅه وکړو چې دغه بار پر خپل
ور په ياد شوه چې تره کي څوارلس کاله مخکې د شوروي يو څارګر مامور ته په ډاډ داسې وييل وو:   هخرب 

او    ئ»موږ به انقالب تررسه کړو او له موږ رسه به تاسې چې خپلې نړيوالې دندې ته ژمن ياست، مرسته وکړ 
 پوځي مداخله هم وکړئ.« حتیښتنه وکړه، تاسې به که چېرې يې موږ غو 
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۳ 

 اصيل غلیم 
 

سهار وختي د جمعې په ورځ سرتستني ته »انارشېست« تيلفون وکړ. سرتستني دغه نوم پر يو امريکايي  
راپورونو کې د ده له اصيل نوم اخيستنې ډډه وکړي. له دغه امريکايي رسه د سرتستني  اېښی و چې په  

، زه راورسېدم. له امريکا څخه د لندن له لرې  ولېري»سالمونه   :شوې وه    اشنايي شپږ مياشتې مخکې پيل
وروسته له يوې تودې، دوپجنې او بې خوبه شپې، سرتستني چې تر اوسه خوبجن و، ترې  پرون راغلم.«

باراين؟«که ، سړه )ګردجنه( هخوپوپوښتل: »په لندن کې هوا څنګه وه؟ 

 همداسې وه لکه دلته چې ده، توده او منجنه. : انارشېست

 .وږ ځورېښه؛ نو يوازې موږ نه يو چې : ولېري
 .يکېدای يش نن شپه رسه وګورو. ما له امريکا څخه سالمونه او ډالۍ درته راو ، ولېري:  انارشېست

 څرمنې  د سمسارېڅخه سالمونه،    Langley•  بس کړه، نور څه مه وايه. زه پوهېږم چې له لنګيل:  ولېري 
راوړی چې زه يې ردولی نه    ې ليس بکس کې يو ميليون ډالر او داسې د کار وړانديز د  جوړ شوي  په  څخه
 شم.

خو زما سالمونه او ډالۍ دومره ګرانبيه نه    ،ه کړی وایخوشالغې چې ته مې په دې توګه  ېدر :  انارشېست 
 دي.

 د ژوبڼ د دروازې څنګ ته رسه وګورو. ۷:۱۵سمه ده، راځه چې په  : ولېري 

کړکېچنو    مو۱۹۶۰په  )د لوېديځ لپاره(  دغه انارشېست خوښ و. دی يو په زړه پورې سړی و چې    ولېريد  
 ژبو زده کړې يې کړې وې. نوموړي د  پاريسکلونو کې د هارورډ له پوهنتون څخه وتلی و او د رويس او  

شوروي پوه په توګه خپل کاري ژوند پيلولی شوی، خو د سيايس دليلونو له کبله يې د کار دغه وړانديز ونه  
 Mikhail. ده ويل چې د خپلې زده کړې په بهري کې یې د شوروي انارشېستانو، ميخايل بکونېن  مانه

Bakunin    او کونټ کرپوتکنيCount Kropotkin   دومره خوښه شوې وه چې »امپريالېستي    يېډيالوژ ا
 .ښکارېدهامريکا« ته د کار او چوپړ سوچ ورته غیراخالقي او د کرکې وړ  

 

اداره پکې پرته ده )ژباړن(.  ي: د امریکا په ورجنیا کې هغه ښار چې د يس ای اې مرکز لنګيل• 
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په داسې حال کې چې د ده ټولګيوال د بهرنيو چارو په وزارت او يس ای اې کې د کاري ژوند په پاټکيو   
اوچت ختل، دغه انارشېست به هر هغه څه کول چې مخې ته يې ورتلل، ډېری وخت به په زړه پورې، له  

او کله کله خطرناکو کړنو کې اخته و او هڅه به يې کوله چې د عجي به او خطرناکو  رشغوبل څخه ډکو 
 کارونو له لرې په اسانۍ پيسې پيدا کړي. 

د عربو او ارسايل د جګړې په ترڅ کې نوموړی له يوې ويديو کمرې رسه د ارسايل او سوريې    کال  ۱۹۶۹په  
او ځينې بېساري فلمونه یې واخيستل. دغه مستندو فلمونو    ورساوهکرښې ته ځان    ۍتر منځ د جګړې لومړ 

يل کړ او په نورو عجيبه کارونو رسبېره، ده د پلورنې کار پ  پر لږ پيسې خو ستونزې هم ور په برخه کړې.  
    و ته کمېسون بشپړه نوې بڼه يې نارينه  

وموندل. د ختيځ هرنونو او عميل کوډو په هکله يې مقالې وليکلې او بيا يې خپرې کړې. د چپه ګردنونه   
په ورستيو کلونو کې يې د انتیکو او په ختيځ کې د نورو په زړه پورې توکو په جعل کارۍ کې    یمې ۱۹۷۰

پيدا کړ او په مصنوعي توګه يې د پاريس قالينو د زړولو په تخنيک کې ځانګړې وړتيا ترلسه کړه. بیا  ناټ  
يو هټيوال يې   يوه هټۍ خالصه کړه،  توکو  پورې  په زړه  په کامربیج کې د پاريس  بیا   هورته وګامر يې  او 

 جوړ کړل.  ه افغانستان ته لړ. هلته يې د قالينې وودلو او نورو توکو يو شمېر ورکشاپون 
خوښېدې. يوه ورځ يې کله چې د سرتستني په کور    ډېرېد نوموړي يوه ځانګړتيا دا وه چې ناڅاپې يې  

سرتستني په لسونه کې    کې خپله شپو خولۍ له رپک څخه را اخيسته، ناڅاپه ترې خطا شوه او نېغه د
ته پام شو چې په خولۍ کې د ننه ليکل «   Mordicaiولوېده. د سرتستني د »موډېکای )مردخای( نوم 

شوی و. ده په ټوکه له انارشېست څخه پوښتنه وکړه چې ايا دغه شپو د هغه سړي ده چې په تورات کې  
موډېکای يو دوديزه يهودي نوم دی. دا يې يې نوم ياد شوی. امريکايي په ډېره جدي بڼه ورته وويل چې  

د هغو دوسيو لپاره    FBIخپل، د مور او خدای نوم دی او خپل غري مذهبي انګرېزي نوم يې د ایف يب ای 
دی چې پکې د سرتستني په نوم د کې جي يب د يو مامور د ملګري په توګه نښاين شوی دی. سرتستني  

څه يې نه وو کړي چې دغه ملګری يې په دې پوه يش چې    چې هېڅ داسې کاوهډېر اوتر شو ځکه ده فکر  
دی د کې جي يب مامور دی. انارشېست چې د خپل ملګري په اوترتوب پوه شو، په رويس ژبه يې دغه  

 سندره پيل کړه: »پام چې وار د خطا نه يش ملګريه، په يوه بې انډوله جګړه کې زړورتیا مه بايله.« 
د يو بالقوه اجنټ ځانګړتياوې نه لري ځکه ده يوه ډېره ارزښتمنه تشه    سرتستني پوه شو چې دغه امريکايي

داسې يو ښه دليل نه درلود   ولېرينوموړي محرمو مالوماتو ته نېغ لس رسی نه درلود؛ نو ځکه    -درلوده  
ی بايد له امريکايي رسه اړيکې وشلوي، خو  دچې د مرکز د هغه سپارښتنې پر وړاندې يې وکاروي چې  

چې له انارشېست رسه اړيکو ته دوام ورکړي. دغه امريکايي    کاوهدغه ځوان مامور د هيلې مالتړ    اوسادچي د
اړيکې درلودې او له دغو ديپلوماتانو رسه   نېږدېد اصيل غليم استازی و، له امريکايي ديپلوماتانو رسه يې 

کايانو د مېنې په هکله  يې په کابل کې په غري قانوين سوداګرۍ کې مرسته کوله. ده په کابل کې د امري 
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د ارزښتمنو مالوماتو د ورکړې توان درلود او په سياست کې يې يوه پېچلې غريزه لرله؛ نو د دغو لملونو پر  
. له ده رسه د اړيکو ساتلو يوازينی زيان پر الکولو  هانارشېست د زيامنن په پرتله ډېر ګټور برېښېد  ،بنسټ

 .وه د پيسو لګول و او کوچنيو مېلمستاو باندې په بابېزه کچ
په هغه ليکنو کې دستورونه د معمول په څېر ګونګ وو چې د انارشېست په هکله د مرکز او په کابل کې   

 تر منځ کېدې. څانګېد کې جي يب 
څلورمه وليدل او د خپل دفرت په والګا کې يې په    ته څېرمهسرتستني له انارشېست رسه د ژوبڼ دروازې   

ته   انګړ کې    راووست.کارته کې خپل کور  په  او د کور  و  په هوا کې خور  بوی  نوي رېبل شوي چمن  د 
 .هتم و  ماښامنۍ ښه  هامريکايي مېلمه ته له الکولو رسه يو 

، خو انارشېست  لړه يش  ه غوښتل یې چې له انګړ څخه کور ته د ننچې خپل مېلمه ته ډوډۍ ورکړه،  تامارې
شو چې سمه خربه پيدا کړي  پاتې  تری وغوښتل چې د ده له څنګ رسه کښېني. نوموړی يوه ثانيه چوپ  

په نوم يو کتاب    د پارس میراثونهاو بيا يې په اوچت غږ په رويس ژبه وويل: »نړۍ څومره کوچنۍ ده!« بيا يې  
   Richard Fryeد ايران او منځنۍ اسيا کارپوه ریچارډ فرای    دغه کتاب  لېري ته یې ورکړ.او و   راوايست
چې د هارورډ په پوهنتون کې    هکلهپه    رسه د خپلو اړیکو    ليکوال     دغه  له انارشېست  ورپسې  و.  ليکلی  

او اوس يې له   ه زده کړې و پاريسښوونکی و په انګرېزي ژبه په ډېر تفصيل وغږېد. انارشېست له ده څخه 
توکو په توګه د قالينو يو مخکښ    يزوی رسه د سوداګرۍ اړيکې لرلې چې د قالينو او په عمومي ډول د هرن 

 کارپوه و. 
کله چې د جون په مياشت کې يې زوی ورته وويل چې انارشېست له افغانستان څخه امريکا ته راغلی،   

 فرای هيله څرګنده
کړه چې له ده رسه وګوري او د غويي انقالب د يو لیدونکي په توګه د ده د اند څرګندونو ته غوږ ونييس. د  

راڅر  د  انقالب  د  کونکي  زده  او  ترڅ کې، ښوونکي  په  راتلونکي سيايس  ليدنې  د  افغانستان  د  ګندېدو، 
د غوراويو په هکله اوږدې خربې وکړې.    و وضعيت او د نړۍ په دې برخه کې د امريکايي پاليسيو د بديلون 

فرای داسې ادعا هم وکړه چې په افغانستان کې يې دغه شوروي کارپوه ښه په ياد دی چې هغه وخت يو  
،  د پارس مرياثونهلرغونپوه و او له بده مرغه اوس يو ديپلومات دی. نوموړي د خپل تر ټولو ښه علمي اثر،  

 ه يې ورسوي. ت ولېرييو ټوک انارشېست ته ورکړ چې  
په ډېر ځیر د کتاب منځپانګه وکتله او د چاپ د څرنګوايل په هکله يې خوښي څرګنده کړه. ده له    ولېري 

. انارشېست ورته وويل  و نه کړ انارشېست څخه وپوښتل چې فرای ولې په دغه کتاب کې خپل لسليک  
 ه يې په لمل پوه يش.ب   ولېريچې ده همدغه پوښتنه له پروفيسور څخه وکړه، خو فرای وويل چې 
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په   تړاو وې. دی  په  فرای  ریچارډ  د  ياد کړې چې  په  ژوند هغه شېبې  د خپل  د    کال   ۱۹۶۶سرتستني 
کې و. دغه ښار له سمرقند څخه شاوخوا دېرش کيلومرته     Penjikentتاجکستان په لرغوين ښار، پنجکنت  

واکمنانو د ماڼۍ په راسپړلو     Sogdianلريې د زرفشان سيند پر غاړه پروت دی. هلته لرغونپوهانو د سغدي  
 کاوه.پوهنې ماموريت د مرکز په کوچنيو کوټو کې، په هره کوټه کې دوه کسانو ژوند  ون دوی د لرغ  کاوه.کار  

وروسته به په لرۍ کې د کیندلو ځای ته ولېږدول شول او هلته به    ياڅېدل، له سبانار ه پب سهار وختي  
و زده کوونکي وو. د سرتستني دنده د  ښوونځي. کارګر سيمه ييز خلک او د تخنيکي  وکړ يې تر غرمې کار  

ی و، ګرمۍ له کبله کار ناشون  ډېرې هغو توکو پېژندنه وه چې علمي ارزښت يې درلود. په غرمه کې چې د 
بور  راغلل چې خوندور  ته  استوګنځي  بېرته  به  لرغونپوه ډلې غړي  له  )   Borschشد  يو ډول سوپ چې 

ګل   چې  وخوړ  ژباړن(  کېږي.  خوړل  رسه  پېروي  تروه  له  ډېری  او  جوړېږي  سبو  نورو  او  کرم  چغندر، 
ې پورې  ځانګړې تاجکي ښځې به پوخ کړی و. وروسته به دغه روڼ اندي تر شپ  ې یا يو    Gul'djamoجمو
په جوړولو او راپورونو په ليکلو بوخت وو.د سرتستني په ګډون، ځينې نور  (Presentations)   نونو و اندړ د و

به په سيمه ييزو باغونو کې ګرځېدل، انګور او مڼې به يې خوړلې او د سيمې له خلکو رسه به يې خربې  
ارزانه رستورانتونو کې پلو وخوري او سيمه کولې او يا به سمرقند ته لړل چې د پنجکنت په واټونو کې په  

 ييز واين وڅښي. 
ې پاتې شوې ليکنې وموندل شوې.  روغاو   ې بېسار   دېوالپه دغه موسم کې د سغدي واکمنۍ د ماڼۍ پر   

  Vladimir Livschitzدغه سړی ولدميري ليفشېتس    پوهېده.په ټوله نړۍ کې يوازې يو کس پر دغو ليکنو  
او  ځريک  په دولتي موزيم کې دنده لرله. دی چې يو     Hermitageې د هېرمتېج  ګراد کې یلېننو چې په  

د  له سمرقند څخه  او خپلو همکارانو ته له يو کارتن واين رسه  په ملتیا    ملګرې  ازبکې  خپلې  دسړی و،ښه  
 کیندلو ځای ته په ټکيس کې راورسېد. 

شو، له خپل څوارلس کلن زوی رسه له امريکا    په عني وخت کې ریچارډ فرای چې له دغې موندنې خرب 
توګه د دستويفسکي د    دقیقهپوهې، په    ډېرېڅخه پنجکنت ته راغی. نوموړي د رويس ژبې په هکله د  

د لرغونپوه ډلې    -  پولورايد کمرهد    -دیځ پر وروستي پرمختګ  ېپر نقل کولو او په تکنالوژۍ کې د لو  اووين
 اغېزمن کړل. په ټول شوروي اتحاد کې چا داسې کمره نه وه ليدلې. ډېر  غړي

ستي ځل و . په ور کېدهوروسته به سرتستني په علمي کنفرانسونو کې ډېری له فرای رسه مخ    دويبله دغه   
  Kushپه کابل کې د کوش    يې له نوموړي رسه يو کال مخکې د هغه علمي کنفرانس په ترڅ کې وکتل چې

فکر وکړ چې دا به ناښنده وي چې دغه امريکايي روڼ اندي ته په خپل    ولېريکلتور په اړه جوړ شوی و.  
  نېږدې ته ور   ولېري راتلونکې ورځ په سيمينار کې د دمې په ترڅ کې فرای،    دکور کې بلنه ورنه کړي، خو  

شو او په ډېره خواشينۍ يې د ده بلنه رد کړه. فرای وويل چې د بهرنيو چارو د څانګې د اصولو پر بنسټ،  
په ده بايد په سفارت کې د دغه بلنې په هکله د امنيتي چارو مامور خرب کړی وی. دغه مامور فرای ته  
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يانو رسه له شخيص اړيکو ډډه بلنه هېره کړي او په راتلونکې کې له شور   ولېريسپارښتنه وکړه چې د  کلکه  
 وکړي. 

وي چې له ما رسه د پېژندګلوۍ کوم    ی په سوچ کې شو: »ښايي دغه خربداريو فرای دې ته اړ کړ   ولېري 
؛ نو ځکه يې رالېږلی کتاب نه دی لسلیک کړی، خو زموږ تېرو اړيکو ته  پرېنږديله ځان څخه    لسوندی

ري.« بیا يې له انارشېست څخه وپوښتل: »نو د غويي انقالب  په کتو رسه، دی بیا هم زما په اړه نېک نظر ل
 په تړاو، د افغانستان او امريکا تر منځ د راتلونکو اړيکو په هکله د درانه پروفيسور اند څه دی؟«

سرتستني ته د فرای اند ډېر ارزښت درلود ځکه چې دی د منځنۍ اسيا يو تر ټولو وتلی امريکايي روڼ  
ماڼۍ سيايس سالکار و. د يو سالکار په توګه، نوموړي کولی شوی د امريکا د ولسمرش  اندې او د سپينې  

 کړو اغېز ولري.ېاو ادارې پر پر 
دا فکر   ریښتياانارشېست په خندا شو او ويې ويل: »زه پوهېدم چې له ما څخه به دغه پوښتنه وکړې. ته   

، ته د هغه موضوعګانو  Uncle Samکل سم  چې فرای ته له دې کبله لړم چې ترې وپوښتم: »ګرانه ان  ېکو 
په هکله په څه پوهېږې چې زما شوروي ملګري ته ډېر ارزښت لري؟ بې اړنګه، ما نه شوی کولی چې له  

ې پوهېدم چې په افغانستان کې د پېښو په  کده رسه په داسې موضوعګانو وغږېږم، خو زه مخکې له مخ
قالب په هکله کيسې ورته کولې، ما يې يوازې غربګونونو ته  اړه فرای څه نظر لري. کله مې چې د غويي ان 

 پام کولی شوی.«
انارشېست خپلو خربو ته داسې دوام ورکړ: »زما د کتنو پر بنسټ، امريکا د داود پر نسکورولو وير نه کوي.  

ې  کرک   داصولو رسه    له داود يو داسې ټولواک غوښتونکی واکمن و چې په ښکاره يې د امريکايي دموکراسۍ  
ګوندي سيايس سيستم جوړ کړ. دی يو  یو   ته ورتهڅرګندولو وېره نه لرله. له قانوين اړخه، داود شوروي  
کې ژوند    وچې د ديورند کرښې په دواړو خوا  و  منافغان ملتپال و چې د هغو پښتنو بیا يووايل ته تلوس

لسليک نه کړي. دا    •چې د بغداد تړوناچولی وي    فشار کوي. دا ډېره شونې ده چې داود پر ظاهرشاه  
مارکسېستانو رسه    او  انوکمونستچې د دغې افغان کورنۍ وليعهد له تاسې    و نه کړ کار يې له دې کبله  

سې، لېنن، ستالني او خروشوف  مينه درلودله. دی ستاسې په داعيه هېڅ کله پوه نه شو او هېڅ کله يې تا
نه خوښېدل. ده تاسې ته د يو داسې سيايس متحد په سرتګه کتل چې د افغان دولت په غښتلتيا کې يې  
په غښتيل کولو رسه، داود خپلې  پوځ  په ځانګړې توګه د خپل  او  توان درلود. د خپل هېواد  د مرستې 

 

  ره پرېښی وه. ښايي غوښتل يې چې د انکل سم یپه دغه وخت کې ریچارډ فرای وزږUncle Sam   .نوموره ونګه ولري 
ایران، عراق، کال کې د  ۱۹۵۵ژمنو لره هواره کړه چې پر بنسټ یې په   مرستو په  ه ییزوټ خپلو پوځي او و د دغه تړون ته امریکا • 

پاکستان، ترکيې او برتانیې تر منځ د سړې جګړې یو پوځي ایتالف رامنځته شو. په پیل کې امریکا د ځینو لملونو له کبله پکې برخه  
 . )ژباړن(کال کې ړنګ شو  ۱۹۷۹دغه ایتالف په  .  هکې د دغه ایتالف د پوځي کمېټې غړې شو  ۱۹۵۸و په  خ وانه خیسته، 
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غانستان په هکله سياست کې موږ امريکايان، د  انارشېست زياته کړه: »د اف  ملتپالې هيلې تررسه کولې.«
او   افغان  يې  توګه  په دې  او  ټوټې کړ  دوه  افغانستان  انګرېزانو  په هغه وخت کې  یرغمل شوو.  انګرېزانو 
پاکستاين مرشانو ته لويه ستونزه جوړه کړه. لکه څنګه چې فرای دغه خربه رارسه رشيکه کړه، کله چې  

په   و، ده په پښتنونستان کې د خپل مېشت استازي اخرت محمدداود په شاهي حکومت کې صدراعظم 
لوی وسلوال پاڅون رامنځته کړ چې موخه وسیله د پاکستان په شامل ختيځ وليتونو کې د پښتني قبیلو  

ارزونه    ښهسياستوال و چې د خپل ځواک    مجربيې په پاکستان کې د حالتو بې ثباته کول وه. داود يو   
او اکاړ ګوزارونه يې کولی شوی. فرای په دې کې هېڅ اړنګ نه درلود چې که داود يو دوه کاله نور پاتې  

چه غښتلی کړی وی او افغان پوځ او ځانګړي ځواکونه به يې په نويو  شوی وی، افغانستان به يې په لويه ک
وسلو سمبال کړي وی. بیا يې له تاسې رسه د خپلې ملګرتيا څخه په ګټې اخيستنې، خپل ټول زور او  

 يې افغانستان ته د پښتونستان د بېرته راګرځولو په جګړه کې په کار اچولې وی. به رسچينې 
ستوال و ځکه چې له ارشايف شاهي نسب څخه و او سيايس ژوند ليک يې  جدي سيا  ی داود يو ريښتين 

او د ده اند ته يې درناوی    نیوهتشه نه لرله. د امریکا د متحدينو په ګډون، د ډېرو هېوادونو مرشانو ده ته غوږ  
بیا يې وويل:»نو ښه وشول چې ووژل شو.« او  وکړه  لنډه دمه  يوه  په خربو کې  انارشېست دلته   درلود.« 

بڼه ترې وپوښتل: »نو تاسې خيال درلود چې داود ستاسې د خوښې مرش نه و؟    ېسرتستني په پارونک
، که څنګه؟ د تره کي او د نوموړي د ګوند د راتګ په هکله د وواژهتاسې دا فکر هم نه کوی چې داود موږ  

دی؟«  څه  اند  کارپوهانو  امريکايي  نورو  د  کې  سياست  نړيوال  په  او   فرای 
ځ کې  انارشېست  افغانستان  په  کله  هېڅ  امريکا  ويني.  نه  ستونزه  کومه  کې  دې  په  »امريکا  ورکړ:  واب 

بلکې ستاسې    ،سيايس او وټه ييزې ګټې نه لرلې. په سپينه ماڼۍ کې زموږ ښاغلو تل افغانستان ته زموږ نه
ده پوله هېواد د ځمکني سياست او حيايت ګټو د سيمې په سرتګو کتيل. تاسې له افغانستان رسه اوږد  

او تاسې د افغانانو   لری، ستاسې د ځينو جمهوريتونو وګړي د افغانستان له وګړو رسه رشيکه وينه لري 
خوښېږی؛ نو موږ څنګه؟ موږ به دلته څه وکړو؟ د ملنګانو په څېر په ټول هېواد کې په سپېڅيل حقيقت  

 پسې وګرځو او يا لکه ما غوندي جعيل قاليني واوبدو؟
سرتګې بلې خوا ته واړولې او په ملنډو يې وويل: »خوار امريکايان!« انارشېست بیا خربې پيل سرتستني  

کړې: »تاسې دلته سوسيالېزم جوړولی شی او د ټولنيزې وټې له اړخه ښايې په افغانستان کې سوسيالېزم  
او  لکه  و  کې  کچه  هغه  په  پرمختګ  د  راغی، شوروي هم  انقالب  اکتوبر  د  کله چې  وي.  نه  س چې  بد 

افغانستان دی. په راتلونکو پنځوسو کلونو کې ښايي تاسې افغانستان له ځان رسه مدغم کړی او خپل يو  
، خو ستاسې دغه تلوسه چې افغانستان شوروي پلوه کړی، ښايي په منځنۍ اسيا یجمهوريت يې وګرځو 

 

  پالر و.  ، نجیب اللهيو مرش او د ا خ د ګ د راتلونکي عمومي منيش او د افغانستان راتلونکي ولسمرشاخرتمحمد د احمدزي قبيلې



150د»ا«ویروس/  

www.samsoor.com 
 

ه يوه خوندوره سناریو  کې د ځواک انډول بدل کړي او کورنۍ جګړه وپاروي. که داسې ويش، دا به امريکا ت
په څوارلسمه پېړۍ    ،کليزې پر بنسټ  ېمه ییزې، د دوی د س، خو ډېری افغانانېوي. ته چې هر څه واي

امريکايي سياستوال خپه نه کړل او    واک ته رسېدل  ، د تره کي او د ده د ملګرو  ولېريکې ژوند کوي ؛ نو  
'انقالب  افغان  يې هيله ورکړه چې  ته  امريکايانو  په دغه شاته  برعکس،  به  د    پاتېيان'  اسيايي هېواډ کې 

سوسيالېزم د جوړولو لپاره په خپلو بې کچو لويو او بې ګټو چارو کې دومره بوخت وي چې په پښتونستان  
ياد پخپله  لږترلږه تر هغه وخت پوري چې دغه وروڼه يې خپل ځان    -کې به خپل وروڼه هېر کړي ور په 

چې تاسې شورويان به د تره کيانو او هر هغه بل    من ديواشنګټن کې ټول ډاډکړي. رسبېره پر دې، په  
افغان مرش چې تاسې ته وفادار دی د داسې راديکالې کړنې مخه ونييس چې په منځنۍ اسيا کې اوسنی  

 حالت بدل کړي او دا ټيک هغه څه دي چې امريکا ورته اړتيا لري.«
دغه پوښتنه ترې وکړه: »نو ښاغلی فرای او ته، زما ملګريه، فکر کوی چې امريکا به د نړۍ په دغه   ولېري

سيمه کې زموږ ګټو ته درناوی وکړي او افغانستان به زموږ د بنسټيزو ګټو په کړۍ کې پرېږدې؟« انارشېست  
پوه يش،   اوغانستان په پېچلتيورته وويل: »زما په اند پروفیرس د داسې يو سياستوال په پرتله چې د مدرن اف

بیا پوښتنه وکړه: »ته پخپله څه فکر کوې؟«   ولېريډېر ختیځ پوه او د ايران د لرغوين تاريخ کارپوه دی.«  
زما په اند، امريکا، افغانستان ته او د درېیمې نړۍ ورته هېوادونو ته  »انارشېست په ځواب کې ورته وويل:  

او نښتی د ډګر په سرتګه ګوري. له دوميې نړيوالې جګړې څخه وروسته،  د دوو لويو هېوادونو د بالقوه ټکر  
ائتالف کې ګډ کړي چې د شوروي    پوځي  داسې   زموږ حکومت سماليس هڅه وکړه چې افغانستان په يو

په سوېيل سيمو کې يو ګواښ رامنځته کړي. هغه وخت چې يوازې سرتاتيژيکي بم غورځوونکو الوتکو د  
تيا درلوده، موږ امريکايانو په کندهار کې يو مدرن هوايي ډګر جوړ کړ. افغانانو يې  اتومي مبونو د لېږد وړ 

ستاسې رسنيو د ځينو   ،په جوړولو کې يوه روپۍ ونه لګوله، خو ډېره ګټه يې ترې پورته کړه. لږ وخت مخکې
په شاوخوا غرونو کې امريکايانو لوی غارونه کينديل   ډګر کړه چې د کندهار هوايي و و يادونه راپورون څارګرو 

 وي؟« ېچې خپلې جنګي الوتکې پکې پټې کړي. زه حريان يم چې کوم ځب به دا کيسه جوړه کړ 
په شخيص توګه هغه همکاران پېژندل چې د داسې غارونو د شتون په هکله يې ليکنې کړې وې او    ولېري

ليکنو به په مرکز کې    ېيک کړي وو. دوی نيت درلود چې په دله ده رسه يې د دغو ليکنو دليلونه هم رش
په دفاع وزارت کې لويه وېره خوره کړه؛ نو د پام وړ څارګرې    و نوم وبايس، خو د داسې مهمو مالوماتو پايل

بربنډ کړي. په پای کې دغه موضوع      نګرونهه رسچينې وګامرل شوې چې په افغانستان کې د امريکا داسې  
او ورپسې هېره کړل شوه. هغه خلکو ته چې دغه ګنګوسه يې خپره کړې وه ترفيع ګانې     هوتج  ،روښانه

 ورکړل شوې. 
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 « وکړه:  پوښتنه  بیا  څخه  انارشېست  له  کیندل؟«  ریښتياسرتستني  غارونه  کې  غرونو  په  ولې  تاسې   ،
ډګر له پامه   ، کندهار هواييپه واټن توغندي راووتل)قارې(    ووچ  ولوي   دانارشېست ځواب ورکړ: »کله چې  

دي، دا به موږ ته اړينه وي چې د تره   پاتېوغورځول شو. اوس چې زموږ هېوادونه په رواين جګړه کې بند  
 « رژيم ته ستونزې جوړې کړو او ستاسې په لره کې اړکۍ کېږدو. کمونستکي 

ته په ياد شوه چې همکارانو يې په هغه راپور کې هم ليکلې وه چې له امريکايي    ولېريد اړکۍ کليمه  
 و. یرسه يې له ليدو وروسته ليکل  Marik Warrenديپلومات، ماریک ورن 

  

 
 

. ده  ورساوهنوموړی تر ښار پورې بېرته   ولېريکله يې چې له انارشېست رسه خربې اترې پای ته ورسېدې، 
امريکايي رسه د خربو اترو په هکله سوچ وکړ او په خپل زړه کې يې دا ومنله چې د امريکا لپاره له دغه  

افغانستان يوازې له شوروي رسه د ټکر ډګر دی. بیا يې له ځان څخه پوښتنه وکړه: »د موږ لپاره افغانستان  
پراختيا لره؟ يو معترب    څه شی دی، د شوروي اتحاد لپاره؟ يو سرتاتيژيک ملګری؟ د سوېل په لور زموږ د

ناپېيلی هېواد چې د ډال کار ورکوي چې د ممکنه اتومي بريد مخه ونييس؟ د لويې سوسيالېستي تجربې  
دا ډېره شونې ده چې زموږ    ېږي؟ يا دا ټول؟ځد ازموينې ډګر چې که بريالۍ شوه ښايي ټولې اسيا ته وغ

اړي څو افغانستان د شوروي په کړۍ کې د  هغه سياستوال چې د رسچينو په ځانګړولو کې کمښت نه غو 
 ننه وساتې، په بشپړه توګه بېل دليلونه ولري او هر دليل يې ډېر مهم وي.«

او د نړۍ   •فکر وکړ چې د ځمکني سياست ځينې عيني قانونونه بايد شته وي چې د دولتونو اښوې  ولېري
ته له دې چې سيايس رژميونه او د دولتونو  په بېالبېلو برخو کې د دولتونو تر منځ اړيکو ته لوری ورکوي پر 

په   پېړۍ  نولسمي  يادونه ويش، ډېر پخوا، د  اړوند  په  افغانستان  پام کې ونييس. که د  په  ټولنيزې وټې 
 ټکر ډګر و.  کلکي برتانيې د امپريالېستنياميي کې دغه هېواد د تزاري روسيې او 

په هکله راوسپړله او په دې اړوند يې  ېښو  پد لوی ټکر    دغه  ځواکونو تر منځ دزبر   د  خپله حافظهسرتستني  
له ځان رسه فکر وکړ چې د روسيې او برتانيې ګټې مالومې او د پوهاوي وړ وې. روسيې له افغانستان رسه 

  ې پول  ېله افغانستان رسه ګډ  سېموتر ښکېالک لندې  د برتانيې  په سوېل او ختيځ کې  په شامل کې او  
په دې    کال  ۱۹۴۱په    ، دغه هېواد هم  چې جرمني یوه پراخه څارګره شبکه جوړه کړهوروسته له دې  .  ېلرل

کله چې هېتلر  :  ن اغېزمن ووپه دې کار کې جرمناسیمه کې ځان ښکېل کړي.    غهچې په د  لټه کې شو
پر شوروي اتحاد یرغل وکړ، د کابل ملړنی غربګون مثبت و. افغان مرشان په دې باور وو چې شوروي ته به  

 

 aspirationاښوه:لویههیله،دزړهغوښتنه، • 
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به افغانستان ته شوين يش چې   او د يو متحد هېواد په څېر به پاتې نه يش؛ نو دا    په ماته ورکړل يش 
 دې خاوره پراخه کړي. شوروي جمهوریتونو په بيه تر خپلې واکمنۍ لن کې د منځنۍ اسيا 

  ی پلپالن  وا خپلړ غل په تد یر  پر هند باندېچې جرمني د يوې پاټکۍ په څېر افغانستان ته اړتيا درلوده  
رشيکي کړې چې  رسه  مسکو او لندن چې تر دې وروستيو پوري د يو او بل سيالن و، خپلې هڅې  کړي.  

 افغانستان کې د دوی د شتون مخه ونييس. د نازيانو پراخه څارګره شبکه شنډه کړي او په 
مې په نياميي کې د شوروي پوځي ۱۹۵۰د څارګرو شبکو ټکر د سړې جګړې تر پيل پورې دوام درلود. د   

  ې څارګرې ادارې د اجنټانو يوه شپږپنځوس کسيزه ډله چې له تاجکستان او ازبکستان څخه ګامرل شو 
افغانستان ته ولېږه. دغه ډلې ته دنده ورکړل شوې وه چې په افغانستان کې د امريکا او د دې د متحدينو    هو 

پر ضد پټ فعاليتونه وکړي څو که چېرې يوه نوې نړيواله جګړه پيل يش، شوروي به د دغه فعاليتونو له  
ځای پر ځای شوه، د ډلې پايلو څخه ګټه پورته کړي، خو وروسته له دې چې دغه ډله په افغانستان کې  

مرستيال او د اړيکو کارپوه سماليس ځانونه سيمه ييزو چارواکو ته تسليم کړل او د ډلې نور غړي يې هم  
بربنډ کړل. افغان حکومت د دوی اقرار ته ارزښت ورنه کړ او د دغه ډلې موخې او ريښې ورته په بشپړ ډول  

 ې او بالقوه ورانکارې کړنې د افغان رژيم پر ضد نه وې. په زړه پورې نه وې. افغانان پوهېدل چې د دوی پټ 
هېچا دغه اجنټان محاکمه نه کړل او د دوی په هکله په رسنيو کې حتی يوه ليکنه ونه ليدل شوه. دوی   

همدغه ملګرو    لهډېر ژر بنديان شول او هغه دوه تسليم شوي اجنټان چې خپل ملګري يې بربنډ کړل،  
انکار    څخه  رشيکې شوې. شوروي اتحاد له دغه ډلې رسه د هر راز اړيکو لرلو رسه يې په زندان کې کوټې  

وکړ او ويې ويل چې دا د لوېديځ هېوادونو د څارګرو ادارو پارونکې کړنه ده. د ډلی غړو لس کاله یا له دې  
ه څخه ډېره موده د دهمزنګ په زندان کې تېره کړه. شوروي اتحاد او افغان حکومت دوی هېر کړل، خو کل

  شنډولو د  شو، په کابل کې د شوروي د څارګرو فعاليتونو    کمښت پېر پیلد     detente ترينګلتيا  د  چې
مو کې کابل ته ورسېد، فعال ګامونه پورته  ۱۹۶۰چې په     Erik Nekrasovڅانګې مرش، اېرېک نيکراسوف

اجنټان بېرته خپلو کورونو  کړل چې هغه بنديان ازاد کړي چې تراوسه ژوندي پاتې وو. ځينې دغه پخواين 
 ته لړل، خو ځينې نور يې له ازادۍ وروسته په افغانستان کې پاتې شول.

مو کلونو کې شوروي اتحاد له افغانستان رسه په لويه کچه همکاري پيل کړه. امريکا هم چې نه  ۱۹۶۰په   
يل کړې. د بېلګې په  غوښتل په افغانستان کې خپل نفوذ شورويانو ته له لسه ورکړي يو شمېر پروژې پ

توګه، دوی په هلمند کې يوه ګرانبيه د اوبو لګونې پروژه پيل کړه، خو ډېر ژر دا روښانه شوه چې کومې  
انو اختالس کړې او هغه امريکايان چې بايد د بیروکراتافغان    ،پيسې چې دغه پروژې ته ځانګړې شوې وې

رسوايۍ څخه ډکه محکمه جوړه شوه چې يو افغان  نيولې وی په رشوت ککړ شول. يوه له  یې  غال مخه  
 ته يې د مرګ سزا ورکړه، په هغه وخت کې داسې سزا بې سارې وه او عامه وګړي يې ولړزول. بیروکرات
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يوه پروژه او په نغلو کې د اوبو د برېښنا يوه    کرنې په همدغه کلونو کې شوروي اتحاد په ننګرهار کې د  
جوړ کړ چې ډېرو وړ    انستېتیوتې. شوروي انجنريانو د کابل پولتخنيک  فابريکه په برياليتوب بشپړې کړ 

ښوونکو او ژباړنو پکې دنده تررسه کوله. په عني وخت کې ځينې نور ځايونه هم جوړ شول چې دومره مهم  
 نه وو. 

يوه تباه کوونکې وچکايل په افغانستان کې رامنځته شوه. په دې وخت کې شوروي اتحاد   کال  ۱۹۷۱په  
ر څخه غله واردوله، خو بیا یې هم افغانستان ته په لويه کچه اوړه ولېږل. وروسته، شورويان خرب شول  له به 

چې د دې پر ځای چې په هوکړه ليک کې د ياد شوي رشط رسه سم دغه اوړه وګړو ته وړيا ووېيش، افغان  
ټاپه    USAIDواچول، د    انو خرڅ کړل. له دې اړخه امريکايان هوښيار وو. دوی اوړه په کڅوړو کېبیروکرات

 يې پرې ووهله او خپلو رضاکارو ته يې دنده ورکړه چې ويې وېيش.
چې   سوچد    ولېري  کله  هکله  په  تييډور  ده    ،کاوه  امريکايانو  سفري،  امريکا  د  کې  افغانستان  په  ته 

په اند دی ډېر ښه سړی و او تل يې له شورويانو رسه ښه    ولېري . د  شوورپه ياد     Theodore Eliotاېلیت
  -  نوموړي به د امريکايي او شوروي ديپلوماتانو په زړه پورې ګډې غونډې جوړولې او د امريکا  کاوه.چلند  

کې    کابلپه   شوروي د همکاريو د اړتيا په هکله يې ښې ويناوې کولې، خو سړی دا بايد په ياد ولري چې
. دا  رسه سمون درلودله پېر    detenteد کمښت  ترينګلتيا  د  امريکا او شوروي ترمنځ    د  د ده کاري دورې 

د دغو دواړو هېوادونو تر منځ هېڅ کله دومره ښې اړيکې    راهيسېدوميې نړيوالې جګړې  له  هغه پېر و چې  
يون تررسه شو او د اتومي وسلو    )فضایی(  ینه وې لکه په دې وخت کې چې وې. دغه مهال يو ګډ تشيال

د لږولو تر ټولو مهم هوکړه ليک لسليک شو. اېلیت او مېرمن يې له پوزانوف رسه ښې شخيص اړيکې لرلې  
وده. کله چې لېلیت په مسکو کې د سالکار په توګه د امريکا په سفارت کې  چې دې هم مهمه ونډه درل

يوې  )د پوزانوف مېرمن(  دنده لرله، تتيانه ميخايلووه پوزانووه   يوه تر ټولو ښه روغتون کې د  د مسکو په 
ا څانګې مرشه وه. دلته يې د لېلیت د زوی د زېږېدنې په بهري کې له دوی رسه مرسته وکړه. د دوی ملګرتي

 همغه وخت پيل شوه.
هغه بنډار په ياد شو چې په دې   ولېريخو د ترينګلتيا د کمښت رسه رسه، هر څه بې ستونزې نه وو. د   

رسه درلود. دغه ديپلومات په    Malinovsyورستيو کې يې د امريکا د سفارت له دويم سکرتر، ملېنوفسکي 
 Great    •لويې جګړېوطنپالې  چې د  خپلوان دی  مارشال  شوروي  نوميايل    د هخه  یډېر وياړ وويل چې د

Patriotic War    اتل و. کله چې سرتستني د امريکا او شوروي د ملګرتيا ستاينه پيل کړه او د افغانستان په
، ملېنوفسکي  بیاناوهڅېر د بېوزلو هېوادونو رسه پر مرسته باندې يې د دغه دوو لويو ځواکونو د همکاريو اغېز  

خو نه د شوروي او امریکا    ې په شتون باور وکړمکشیشيې په تېزۍ په خربو کې ولوېد او ويې ويل: »زه به د  
 

شورویانو د دویمې نړیوالې جګړې په بهیر کې هغه جګړې ته د وطنپالې لویې جګړې نوم ورکړی چې د دوی او نازي جرمني تر منځ  • 
ونښته )ژباړن(.
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حتی دلته په    ،وو ی به هم  کې    ې ان وو، او په راتلونکدوښمند ملګرتيا په شونتيا. موږ د يو بل سرتاتيژيک  
 يې بايد ومني.« انم عقل خاوندلافغانستان کې هم. دا يو حقيقت دی او د سي

ترينګلتيا د کمښت په وخت کې، امريکا په لويه کچه له  مریکا تر منځ د  شوروی او اوړ ده چې د    ېد يادون 
افغانستان رسه خپلې وټه ييزې مرستې لږ کړې. په دغه موده کې دوی په کومه لويه وټه ييزه پروژه کې 
برخه وانه خيسته. دا ډېره شونې ده چې امريکايانو دا منلې وه چې افغانستان د شوروي اتحاد د حيايت  

وو. په هغه وخت کې داود په ښکاره شوروي اتحاد ته د به  يا کېدای يش بل څه    ګټو په اډانه کې دی او
سخت    غوه  له . د دغه کلونو په بهېر کې داسې مالومات رابرسېره کېدل چې يس ای اې  اوهمرستې مخ اړ 

 وو.  چې پاکستان ته تښتېديل وې و اسالمي مخالفينو رسه اړيکې ټينګې کړېدريځ
له سفري پوزانوف رسه د ملګرتيا او ښو اړيکو رسه رسه، سفري اېلیت خپل مسلکي واټن ساتلو. مخکې له  

کال د مې په مياشت کې داود خپل رسمي سفر امريکا ته پيل کړي، اېلييت د دغه   ۱۹۷۸دې چې د  
تابيا کې   بڼه    ۱۹۷۷د  کې    تېلګراف نوموړي په يو  هلې ځلې وکړې.    ډېرې سفر په  کال پېښې په لنډه 

ښې وې.    ډېرېداسې ليکلې وې: »د دغې مودې په بهري کې د امريکا او افغانستان اړيکې  واشنګنت ته  
په هکله په ملګرو ملتو کې د امريکا له دريځ څخه    Guamم  ګوا او  Puerto Ricoولسمرش داود د پورتېريکو  

ومنله. موږ د افغان افرسانو په روزنيزه پروګرام کې خپله ونډه  مالتړ وکړ او امريکا ته يې د رسمي سفر بلنه  
وروستيو کې افغان مرشتابه د دې پخلی وکړ چې غواړي د امريکا مرستې د پام وړ   ېدوه برابره کړه. په د

 مخه ونييس.«فوذ د برليس ن په افغانستان کې د شوروي   څو کچې ته ورسېږي 
ه ورځ مخکې له دې چې د ا خ د ګ مرشان ونيول يش، اېلييت، کال د اپرېل په څلورويشتمه، يو  ۱۹۷۸د  

چې کاري دوره يې په افغانستان کې ل د مخه پوره شوې وه، له داود رسه وروستۍ ليدنه وکړه. وروسته، 
خته مالتړي«  س شورويانو ته وويل چې دغه د »تاوتريخوايل د کمښت رس   وو   نېږدېهغه اړيکوالو چې داود ته  

ولسمرش ته د دې سپارښتنه وکړه چې د ا خ د ګ له هغه مرشانو رسه تر ټولو سخت چلند وکړي چې  افغان  
. د دې په بدل کې، نوموړي له افغانستان رسه په لويه کچه د امريکا د  هد اوسني رژيم امنيت يې ګواښ 

د بهرنيو چارو او يا  څخه  دغه خربې له ځانده همکاريو د پراختيا ژمنه وکړه. د دې جوتول سخت وو چې 
وخت مخکې له دې چې له کابل څخه لړ يش، نوموړي د بهرنيو    ږوزارت په استازولۍ وکړې. په پای کې، ل

په   دهچارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې ژرترژره د تره کي د حکومت په وړاندې خپله کړنالره جوړه کړي.  
و د قانون په رڼا کې موږ نه شو کولی چې په  : »د امريکا د بهرنيو مرستکې واشنګټن ته ليکيل  تېلګراف يو  

ه تاوتريخوايل او د وينو پمرشتابه    ي' وشمېرو. افغان نو کمونست' يا 'غري کمونستبشپړ باور افغان حکومت '
په تويولو واک ترلسه کړ، خو دوی په ډاکه کړه چې د 'اکاړ دېکتاتور رژيم' په پرځولو کې د دې مخنيوی  
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تونه تر يو وخت پورې په تياره کې نینې موخې او  یده چې د نوي حکومت ريښت  ناشونی و. دا ډېره شونې
 «پاتې يش.

دغه امريکايي سفري واشنګټن ته خواست وکړ چې له کابل څخه مخ وانه ړوي او کنه »دغسې دريځ به   
نوی افغان رژيم اړ کړي چې په بشپړه توګه پر شوروي اتحاد ډډه ولګوي«. ده په خوشبينۍ خپلې ليکنې 

 ه پخپله ټاکو.«ته داسې دوام ورکړی و: »ډېر ژر به موږ په داسې يو موقف کې وو چې د لوبې رشطونه ب 
د   افغانستان څخه  له  لوړپوړی    ۱۹۷۸اېلییت  بل  يو  ناستی  ده ځای  د  مياشت کې لړ.  په  د مې  کال 

ته سفري ډبز په زړه پورې او د پام وړ سړی    ولېريشو.     Aldoph Dubsامريکايي ديپلومات، اډالف ډبز
ټولې ناستې ولړې د پروتوکول پر    د شوروي او امريکايي ديپلوماتانو  راهيسېښکاره نه شو. د ده له راتګ  

 بنسټ کېدې. 
  و مرست   وپلوه رژيم واک ته د رسېدو پر وړاندې د امريکا غربګون ډېر ارامه و، خو هغه د وټه ييز   کمونست د  

  کړې وې. د تره کي او امني پر ضد يې مالومايت یې  چې د داود د واکمنۍ په وخت کې  ماتې کړې  ژمنې يې  
کړه او يوازې دې ته تم وو چې د انقالب پايلې روښانه يش. امريکا هغه پېښو ته ځانګړی پام  ه  جګړه پيل ن 

کې    واړاوه وخت  عني  په  کېده.  اخيستل  ګټه  ترې  لپاره  کمزورلو  د  نفوذ  شوروي  د  کې  سيمه  په  چې 
الو  و اسالمي ډلو رسه کار ګړندی کړ چې له مذهبي بنسټپدريځانو په پاکستان کې له هغه سخت ایامريک

 او وسلوالې ډلې جوړې کړې.  هګرېاو هر راز څنډې ته کړل شوو خلکو څخه يې تر 
له انقالب وروسته په کابل کې امريکايي څارګر مامورين غيل وو. بې اړنګه، يس ای اې خپل اجنټان په   

 کابل کې او ښایي 
ې مامورين ډېر ناتوانه  حتی د ا خ د ګ د مرشتابه په ليکو کې لرل، خو د شورويانو پر وړاندې د يس ای ا

   خطر پوهېدل. بالقوهوو ځکه چې دوی د اجنټ په توګه د شوروي اتباعو د ګامرنې په 
يوازې يوه قضيه په ياد وه چې څو کاله مخکې د    ولېري په مرکز کې د خپلې کارې دورې په بهري کې، د  

وه چی غوښتل يې يو شوروی د اجنټ په توګه وګامري. په هغه    ېپه اړه ثبت شو   هڅېامريکايانو د هغه  
په کابل    کاوهوخت کی يو ډېر نارامه او وېرېدلی ځوان ازري ژباړن چی له پوځي کارپوهانو رسه يې کار  

رخې ته راغی او ويې ويل چې د يس ای اې اجنټانو هڅه وکړه چې  کې د شوروي سفارت د قونسلګرۍ ب 
يوري رسنني په هغه وخت کی  افغانستان کې د شوروي څارګرې  ،   Yuri Surninدی وګامري.  په  چې 

ادارې لنډمهاله مرستيال مرش و، ده ته په ډېر پام غوږ ونيو او د ده له خربو څخه يې دا پايله واخيسته چې  
انګېرنې سم ده  اوسني  وضعیتاو    ي د  ې د  له  پوه شو چې    و يې  ارزولی دی. رسنني  واقعيتونو رسه سم 

نو ریښتيا د دې نيت درلود چې دغه شوروي مامور په دې موخه وګامري چې په راتلونکي کې ګټه  یاامريکا
وکړي.  وړانديز  ته د ګامرنې  ژباړن  ژر  ډېر  به  امريکايان  وکړه چې  وړاندوينه هم  دا  نوموړي  واخيل.  ترې 
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يو ارزښتمن فرصت   نو ژباړن يې رضا کړ چې د شوروي    ننګېرنه  رسنني د  ادارې رسه    څارګرې له  وکړه؛ 
 همکاري وکړي. 

مه کې د يس ای اې مامورينو په وار وار هڅې وکړې چې هغه شوروي اتباع وګامري چې په بهر  ۱۹۷۰په   
 و عمليات  «Kukish کې مېشت وو؛ نو له دې کبله په کابل کې کې جي يب يوه ډله جوړه کړه او د »کوکېش

نوم يې ورکړ. د دغه عملياتو تر شا د کې جي يب مامورينو موخه د خپلو سيالو امريکايانو رشمونه وه او  
چې  و  همدا راز دوی غوښتل چې امريکايانو ته د خپلې څارګرې ادارې برليس وښيي. د دوی يو پالن دا  

جاسوس په توګه د ده د و رسه داسې چلند وکړي چې امريکايانو ته د  امريکایان يو شوروي پټ اجنټ له  
 نو په دې توګه به د امريکايانو داسې هڅې بربنډې کړي. ؛ګامرنې هيلې پيدا يش

وه، په کابل کې د يس ای اې هغه مامور چې د اجنټ په توګه    کړې لکه څنګه چې رسنني يې وړاندوينه  
يو واکمن او لوړپوړی   يې د شورويانو د ګامرنې دنده لرله دغه ځوان ازري ته وويل چې د امريکا د حکومت

چارواکی به ډېر ژر له ايران څخه رايش او دغه مهم سړی غواړي چې له خپل »شوروي ملګري« رسه خربې  
ه شوروي ژباړن ورته وويل چې  لرښوون وکړي چې د محرمو همکاريو اړيکې وررسه ټينګي کړي. د رسنني په  

او نيکونو    یچې دی يو ازاري ملتپال د  په خربه پوه شو او کېدای يش له دوی رسه همکاري وکړي ځکه
د بلشويکانو پر ضد جګړې کولې، خو دوی بايد د ده د ژوند يوه هيله پوره    ويې چې د مساوات ګوند غړي و 

تومانچې درلودل دي. ده ورته وويل: »زه د قفقاز يو ازري    Coltکړي او هغه د يوې اصيل امريکايي کالټ 
لرغون  د  زموږ  بنسټ،    ېيم.  پر  ده.«دود  مانا  په  درناوي  او  باور  لوی  د  ورکړه  وسلې  يوې  د  ته   چا 

ورته   او  وکړ  تيلفون  ته  ژباړن  ملګري«  »امريکايي  وروسته،  ورځې  څو  څخه  خربو  دغو  چې  وله  ویل  يې 
امريکايي لوړپوړی چارواکی له ايران څخه راغلی او غواړي په يو ټاکيل رستورانت کې له ده رسه نن ماښام 

 وګوري.
 نوموړی عملياتو کې ښکېل و.  دغو    پههم    ،نوم يې »فتح« و  شفريکې د کې جي يب يو اجنټ چې    په کابل 

ې خپل مرش  ک پوړ افغان افرس و. رسنني ده ته دنده ورکړې وه چې مخکې له مخ    منځني  و يو دژاندارم د  
د   ترهګر کابل ته رارسېدونکی دی. دغه  ترهګر مهمو مالوماتو یو راپور وليکي چې يو خطرناک نړيوال د ته 

ونیخ کې د ارساييل اوملپيک  یتنظيم غړی دی. په هغه وخت کې، په م  Black Septemberبلک سپتمرب 
لوبډلې د يرغمل کېدو له کړکېچ څخه لږ وخت وروسته، ټوله نړۍ له فلسطينيانو څخه وېرېده. مخکې له 
دې چې امريکايي مامور او شوروي ژباړن راورسېږي، فتح له يوې ډلې کوماندو پوځيانو رسه د رستورانت  

 

   په شوروي کې دا د سپکاوۍ یوه څرګنده اشاره ده. د چا يوې غوښتنې ته د نه پر ځای، سړی خپل لس موټی کړي، خپله بټه ګوته د
ي چې دی يې سپکاوی کوي. ښیشهادت او منځنۍ ګوتو تر منځ ونييس او بیا يې هغه چا ته و 
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(  يران کې د يس ای اې د څانګې مرستيال مرشه چې دغه مهم امريکايي مامور )په الشاته پټ شو. ک
ګامرنې دنده  دغه  ي د  چد يس ای اې هغه مامور لړ  چې    وروسته له دېشوروي ژباړن رسه وليدل او    له

و، پر رستورانت يرغل وکړ او   یيونيفورم يې اغوست  ژاندارم يې لرله، د کوماندو ګڼ شمېر پوځيانو، چې د  
 او په چټکۍ له دې ځای څخه لړل.  واچاوه« يې ونيو، په ګاډي کې يې ترهګر »فلسطیني  دغه ګواکې 

. مخکې له دې چې خپل یرغمل ېوکړ   نېګروېږ له امريکايي څخه پوښتنې    بې رحمۍ  ېځانګړ   هفتح په يو  
کړنو اقرار وکړي. په کاش کې د   وترهګر کې يې وتړلو او ترې ويې غوښتل چې په خپلو    وډبوي، په څوکي

 ژبو وشوې. ورپسې، د  پاريسپه جرمني او    نېګروېږ . پوښتنې  اوهکالټ تومانچې د ده خرابکار نيت ثابت
يستل  اراو  تهران کې د امريکا د سفارت د سالکار پاسپورت   شاهدانو په شتون کې د ده له جيب څخه په 

په  . د امريکا د بهرنيو چارو  ولېږه مرش داود ته يو راپور شو. د ژاندارم مرشتابه د دغه پېښې په هکله ولس
چې   ولېږه يادښت ليک  ځاځمن  یو یې  د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت ته؛ نو کې غوسه وپارېده وزارت 
بې بنسټه او زورمټی    ژاندارمباندې د افغان   و: »پر امريکايي ديپلومات   څرګند کړی احتجاج یې پکې  داسې  

 .« دبري )زورور( 
ې وه، اېښامريکايي رستورانت ته راوړې وه یا فتح هلته  د دې ويل سخت دي چې د کالټ تومانچه پخپله 

ن وګواښي چې نور شوروي اتباعو ته یاخپله موخه ترلسه کړه چې امريکا خو هر څه چې وو، کې جي يب 
  .نه يش نېږدېور 

بهرنیو چارو وزارت رسمي يادښت ليک ولوست، خو چوپ  امریکا دو راپور او د  ژاندارم افغان ولسمرش د  
شو   .پاتې 

 

 
 
استازې څانګې مرش، بګدانوف افغان مرشتابه ته د   کال د سپتمرب په لومړيو کې د کې جي يب   ۱۹۷۸د  

. کله چې نوموړي او ډلې يې په دغه امنيتي پروژه ولېږهوړانديز   افغانستان د امنيتي ځواکونو د جوړښت
 هيله دا وه چې د افغانستان لپاره داسې ځواکمنه څارګره اداره څخه د امني يوازينۍ پيل کړ، له دوی  کار

 :جوړه کړي لکه کې جي يب. دوی د داسې اډانې وړانديز وکړ 

څارګرې ادارې جوړول. په پيل کې به دغه  د کې جي يب لومړي رياست ته ورته، د بهرنيو چارو د •
چې د افغانستان دموکراتيک جمهوريت ته دغه دوه  پاکستان او هند ته اړوي ځکهاداره خپل پام  

  .ديهېوادونه د خطر اصيل رسچينې 
 

 ویلیمکیسیWilliam Caseyاتلونکیریس،هغهوختپهایرانکېدسيایاېپهڅانګهکېیومشرو.،دسيایاېر
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د شنډولو يوې ځواکمنې ادارې جوړول. د  د کې جي دويم رياست ته ورته، د څارګرو فعاليتونو •
 بهرنيو اجنټانو 

ديني عاملانو رسه په سياست ځان پوهوي رسبېره، دغه اداره به له   مخنيوي  لهله ننوتنې څخه   
 او له قومي 

 .رسه به کار کوي مرشانو 
او لکه په شوروي  له دفاع وزارت څخه د څارګرو فعاليتونو د شنډولو • پوځي څانګې لريې کول 

 .راوستل اتحاد کې، د څارګرې ادارې تر امر لندې يې
د غويي )انګې د رسچينو لېږدول. عمليايت څ څارګرې ادارې ته د کورنيو چارو وزارت د تخنيکي  •

کورنيو چارو وزارت  له  سالکارانو د افغانستان   له انقالب څخه مخکې د جرمني فدرايل جمهوريت
 ( .ته يې اړونده ځانګړې تخنيکي وسيلې ورکړې وې همکاري کوله او افغانانو نېږدېرسه 

مالوماتو، شننو او پلټنو چارې مخته بهرنی څار،   په څارګره اداره کې د داسې څانګو جوړول چې د •
 .يويس

افغانستان ګټی ساتونکې د  ته  يا جوړښت  ادارې  اتل،   دغه  يو  انقالب  د  او  ورکړل شو  نوم  اګسا،  اداره، 
 .اسدالله رسوري يې مرش شو

استازې څانګه غښتلې کړل شوه. بګدانوف به چې   په بهري کې په کابل کې د کې جي يب  مودېد دغه  
. ده مرکز اړ ايست  جوړاوهخپل چاپېريال به يې پخپله خوښه   دنده لرله، ده دا عادت درلود چېهر ځای  

کړي؛ نو لږ وخت وروسته دغه ګاډی له تهران څخه ورته راوړل شو.   یځانګړ  چې يو مرسيدېس بنز ورته
 شفري  ، له شوروي اتحاد څخه په ځانګړې توګه يو روزل شوی ګاډی چلوونکی، يو مرسيدېس  پر   رسبېره

شول ورولېږل  هم  ګاډي  نور  شمېر  يو  او    .کارپوه 
په کابل کې د کې جي يب استازې څانګې لومړنۍ مرستيال  Chuchukin ډګروال ولدميري چوچوکین

امريکا کې دنده لرله، خو دې ته اړ شو چې ورکړل شوې دنده پرېږدي ځکه چې د يس ای   شو. نوموړي په
 .يو پټ اجنټ بربنډ کړ  اې
و لکه څنګه یې چې بګدانوف خيال کړی و. يوه وجه  کابل کې ژوند مخ پر ودې و او دومره خراب هم نهپه  

ټولو تر  شوروي  د  چې  وه  دا  پوځي  يې  لوړپوړي  وزيران،  مرستيال،  ولسمرش  د  لکه  چارواکي  لوړپوړي 
 ې دغو لوړپوړومرشان په منظمه توګه کابل ته راتلل. ده بايد په ټولو غونډو کې چ  چارواکي او د ګوند

راتلونکې کې   چارواکو ته جوړېدلې ګډون کړی وی؛ نو له داسې خلکو رسه پېژندګلوۍ، بګدانوف ته په
  .ګټه رسوله
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مرکزي کمېټې منيش او سيايس بېرو ته کاندید، ب.   ګوند د  کمونستد سپتمرب په مياشت کې د شوروي  
و، د هرکيل لپاره يې ترشيفات ونه نيول    چې د ده راتګ رسمي نه . لکه څنګهلړن. پنومروف کابل ته  

د هرکيل  کې کښېناسته او په يوه لريې ځغاست لره کې ودرېده.    ډګر په هوايي   شول. یوه دولتي الوتکه
ته   کتار چې پوزانوف، بګدانوف، رسوري او د سيايس بېرو غړی شاويل پکې وو الوتکې ګاډو يو کوچنی

شوروي مرشتابه   ، پنومروف د خپل راتګ موخه بيان کړه. د شو. کله چې په ګاډي کې کښېناست  نېږدېور 
او ناقانونه کړنې د    ځپنېعامه   دنده ورکړې وه چې تره کی او امني په دې قانع کړي چې په هېواد کې

اندېښمن    ځپنېمسکو د پرچميانو پر دوامداره   دوی سوسيالېستي اښوې زيامننوي. داسې برېښېدل چې
  .و

ې يوه سخته  وړاند   ر ځان رسه وويل چې د دغه مېلمه پ غوږ نيولی و، بګدانوف لهکله چې پنومروف ته يې  
و چې افغان مرشان په دې اړه خربې اتري په رټه توګه نه مني. د   دنده پرته ده. بګدانوف له مخکې خرب 

له نياميي راهيسې هېچا يې په   دويبخاورې پرتې وې. د  راهیسې موضوع له ډېر وخت  ګوند د يووايل پر
خربو خلقيان  خربه نه وه ياده کړې. په افغانستان کې د شوروي ډېری مامورينو هڅه کوله چې په داسې  ړها

ځای پرځای  پنومروف چې د سفارت د ودانيو په يو مېلمستون کې .په غوسه نه کړي ځکه ګټه يې نه لرله
  .عجايبو يې خرب کړي پر  شو، د سفارت باغچې ته د چکر لپاره لړ. بګدانوف ده ته ورغی چې د حالتو

يې ګامونه اخيستل، دغه ډګروال هغه موضوعګانې   حال کې چې د ګالبو د بوټيو په اوږدو کې په داسې
واقعيتونو    وموضوع د افغان مرشانو چپي ګروهنه او سيمه ييز  وې: »لومړۍ  مهمې يادې کړې چې تر ټولو  

 تيا ده. په دې کړنه به دوی لهلېوالرادیکالو اصالحاتو سماليس پيل کولو ته د دوی   ته په نه پام رسه، د
تيورۍ کې مني   ان به پيدا کړي. دوی پهدوښمنسيايس اړخه د وګړو اکرثيت د ځان پر ضد ودروي او ډېر  

د ټولنيز  امني ورځ تر بلې د انقالب   چې په وګړو کې په پراخه کچه د متحدينو لرل اړين دي، خو تره کی او
  ځپنېپرچميانو، مذهبي مرشانو او د هر هغه چا په   بنسټ کړۍ تنګوي.« بګدانوف په ځانګړې توګه د

. داسې راپورونه ورکول کېدل چې پرته له محاکمې څخه  کېدهپرې  ګوماناندېښمن و چې د نه وفادارۍ 
بڼه زياته کړه چې    وويشتل شول چېرته به چې ونيول شول. بګدانوف په ترخه به خلک په هغه ځای کې

 امنيت هغه افغان مامورين کوي چې شوروي روزيل دي. ده وويل: »نو ځکه افغانان به ښايي  دغه وژنې د
نېغ امر وژل   په   حتیاو خلک زموږ په خوښه او    وکې ښکېل يو   ځپنوداسې فکر کوي چې موږ هم په دغه  

  راوه.ښکاره ځو کېږي.« دغه وروستۍ موضوع په کابل کې د کې جي يب مرش په 
چوپتيا د بګدانوف اندېښنو ته غوږ نيولی و مخکې   ګوند د مرکزي کمېټې منيش په کمونستد شوروي د 

وکړي. د سپتمرب د شپږويشتمې په سهار، ده له تره کي او امني رسه  پوښتنې ېله دې چې يو شمېر بابېز 
رميت ته په پام رسه، پنومروف د  يې د مسکو اندېښنې يادې کړې. د داسې غونډې مح وکتل او په ځريکۍ

شوې. دواړه افغان   ګ له مرشانو رسه په جال توګه وکتل او حتی د شوروي سفري ته بلنه نه وه ورکړل ا خ د
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ښکارېدل او دا هم له ورایه ښکارېدل   مرشان چې له مخکې د خربو پر موضوع خرب وو په څرګنده توګه ټپرا
ځلې خپل زغم له لسه ورکړ او په ننګېريزه توګه   څو  يتره ک چې دوی خپل اعرتاض نه شوی کابو کولی.  

باور نه درلود. زموږ يووالی هسې ترشيفايت و. پرچميانو په پوځي  يې وويل: » موږ هېڅ کله پر پرچميانو
، خو د انقالب له بريا وروسته يې غوښتنه کوله چې ټولې څوکۍ په مساوي توګه  و نه کړ پاڅون کې ګډون  

ونه منله، دوی   غوښتنهخلقيانو او پرچميانو تر منځ ووېشل يش، ايا دا انصاف دی؟ کله چې موږ د دوی   د
  .«يا به دوی وي او يا به موږ وو پاڅون وګواښي؛ نو يوازې يوه د حل لره پاتې ده، روپتېيله چې موږ پ

دی په څوکۍ    څرګنداوه.سپکاوی   دغه خربو اترو تهپه ښکاره    (body language)  ژبې  صوريتد تره کي  
،  ه او مهربانه ونګه له ننګېرنو تشه وهخوشالمعموله   ر بله اړولې وه. د دهپکې شړم ناست و او يو پښه يې  

  .د ده کرکه يې پټوله خو
وګڼله. ده هغه څه وکړل چې ورته ويل شوي وو.  پنومروف خپله ورکړل شوې دنده په رسمي توګه تررسه

ليونېد اېليچ برېژنېف شخيص« ډالۍ وروسپارلې. نوموړي دا غوره  » د  مرشانو ته يې د سيايس بېرو اوافغان  
  ننګېرنه ي. په دې اړه دوی د سپکاوۍ  و نه کړ سيايس بېرو رسه ليدنې کتنې   وبلل چې د ا خ د ګ له

غوښتل   رې ويېماښام ته يې په کابل کې لوړپوړي مېشت شورويان په سفارت کې راغونډ کړل او ت . وکړه
غونډه کې هر څه تر هغه   چې يو ځل بيا »په صداقت او په ځانګړې توګه« د حالتو ارزونه وکړي. په دغه

کړې. ده د افغان وسلوال پوځ په هکله  وخت پورې سم مخته لړل تر څو چې بګدانوف خربې نه وې پيل
خو څه کوې، دوی حتی له ځان افغان ملت څخه دفاع    څرګنده کړه او ويې ويل چې لهګوماينډېره بد 

زپلتني په ننګېرنې د ده خربه ناسمه وبلله: »دا خربه سمه نه ده. هو،  څخه د دفاع وړتيا هم نه لري. جرنال
افغان پوځ غښتلی کړو، خو دا انصاف نه دی چې دوی د جګړې وړ ونه بولو.    دی اموږ ب  دي چې  ریښتيادا  

ته غلطه   داسې په ځواب کې لرښوون شننې زموږ مرشانو  بګدانوف  پايلې لري.«  زيامننې  او  ورته   ه کوي 
خو زموږ رسچينې بل   جرنال څرنګه مالومات په اختيار کې لري،  ډګروويل: »زه نه پوهېږم چې دغه ګران  

په ښکاره وويل   خوښېدهيې نه   .« ورپسې سمې ناندرۍ پيل شوې. زپلتني چې »عياش« بګدانوف څه وايي
وڅښي؛ نو »بیا به د حالتو په اړه د دوی ارزونه   چې په کابل کې د کې جي يب مامورين بايد لږ الکول

لس   استازي دغه جرنال په بې کفایتۍ او په داسې چارو کې په  سمه يش.« په ځواب کې د کې جي يب 
 پورې يې اړه نه درلوده او ويې ويل: »ته په سيايس چارو کې د کار لپاره کابل ته وهنه تورن کړ چې په ده

کړي ارامه  دوی  چې  کولی  شوی  نه  پنومروف  کړه.«  تررسه  چارې  همدغه  نو  یې؛  شوی   .رالېږل 
راغلی و. په هغه وخت کی  لوړپوړی چارواکی و چې کابل ته   رو کانديد تر ټولوېد سيايس ب   کال ۱۹۷۸په  

له يو غريرسمي دود و چې  او بګدانوف د  راغيل  مسکو څخه   دا  اوسادچي  ته ډالۍ ورکړل يش.  مېلمه 
 په نوم د امنيت له يو افرس څخه وپوښتل: »سېرګي ګورېلوويچ، له خپلې رسچينې Bakhturin بختورين 
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 »رسچينه« د کې جي يب د نهم چې د بوريس نيکوليوويچ څه شی خوښېږي؟« دغه  وکړه  ه  نڅخه پوښت
غاړه درلود. داسې  ر رياست يو افرس و چې د سيايس بېرو د غړو او سيايس بېرو ته د کاندیدانو امنيت يې پ

شو. ده وويل: »د بوريس نيکوليوويچ   کې و او سمدلسه د پوښتنې په بڼه پوه  هيو سړی د پنومروف په مل ډل
 .«مېرمن غواړي د قره قل يو کوټ ولري

بهرنۍ ډالۍ بسپنه څرنګه برابره کړي. قره قل حتی په   کې شول چې د داسې  هڅهدې    پهاړه ډګروالن  دو 
و نه  توکی  ارزانه  يو  کې  افنسیف.  کابل  مرستيال  څانګې  سوداګرۍ  د  دنده  دغه  چې  وشوه   پرېکړه 

Afanasiev اکي د تګ  لوړپوړي چارو  ته ورکړل يش. ده ټيک په داسې چارو کې د وړتيا نوم درلود. د دغه
دغه ډالۍ سماليس پنومروف ته ورکړل   .وسپارهپه شپه افنسیف يوه جوړه د قره قل پوست بختورين ته ور 

پنومروف د غوښتنې يادونه وکړه چې دغه خړ رنګه قره قل   شوه، خو لږ شېبه وروسته د نهم رياست افرس د
نيکوليوويچ هيله پوره کړي. نوموړي دغه  دنده ورکړل شوه چې د بوريس   په تور بدل يش. افنسیف ته بیا

له تګ څخه مخکې تررسه کړه. بګدانوف د سوداګرۍ استازي د مرستيال وړتيا اغېزمن  دنده هم د مېلمه
  .کړ 

  (زولنېۍ )د لس ړ کتانورو کارپوهانو په لسونو کې  دوه کاله وروسته، د افنسیف او د دغې څانګې د دوه
کړنو په تور ونيول شول لکه جعيل قرادادونه،  . دوی د داسې ناروالل شولبوتله کابل څخه    او  اچول شوېو 

شوروي د  کې  بهر  په  اختالس.  او  »وستاکېنتورګ   رشوت  ګواکې  د  کې  څانګو  استازو  په  سوادګرۍ 
Vostokintorg  وشوې موضوع« په اړه په پراخه کچه خربې. 

ډګر کې مخه ښه وررسه کوله، د مرکزي کمېټې  هوايي   سبا ته پنومروف مسکو ته لړ. کله چې بګدانوف په
انقاليب خوځښتونو لپاره، په تېره بيا په اسيا کې چېرته چې د ازادۍ  منيش يو بشپړ لکچر ورکړ. د نړيوال

، د غويي انقالب د ارزښت په هکله بوريس نيکوليوويچ يوه اخالصمنه ومخ پر ودې و  هملتپال خوځښتون 
 خربې اترې چې ده په کابل کې تررسههغه  يله څرګنده کړه چې ټولې  يک پنومروف هاکاډموکړه.   وينا

او په افغانستان کې   مرسته وکړي. دا   له ټولو اصالح غوښتونکو ځواکونو رسه  بهکړې د ګوند له يووايل 
خو ده خپله ونډه ښه ولوبوله.   ناڅرګنده پاتې شوه چې په دې اړه د مرکزي کمېټې د منيش مطلب څه و،

جنګياليو   کمونستزړو    وهغڅېر دده په  افرسان د   پنومروف لويه اندېښنه دا وه چې په کابل کې د امنيتد  
او مرکز ته په      په دوامداره توګه وفادار ديداعیې نظریو ته    کمونستيد  چې    څرګند نه کړيپه اړه اړنګ  

 ي. کړ نه  ارزونې ورزياتې   دا ډولکې راپورونو  خپلو
دوام وکړ او افغان انقالبيانو هر هغه څه کول چې   ځپنې نوموړي د يون اغېز بې ارزښته و. عامهکابل ته د 

 زړه يې 
بګدانوف رسه په ليدنو کې به يې خپله توره  رسبېره پر دې، پخپله امني ډېر تېری ګر شو. له.  غوښتل 

نومونه ياد کړل چې د ده په اند »د  شوروي مامورينو   د يو شمېر   به یې  ه او په کابل کېلکتابچه پرانیست
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تررسه کوي.« يو ځل يې د داسې سړي نوم ياد کړ چې په کابل کې د   افغانستان په ضد خراب کاره کړنې
او و  مامور  کار   کې جي يب  يې  نوم  په  قونسلګر  نوم    کاوه.د  مرکز مرش  کلتوري  د شوروي  یې  بل ځل 

 چې له  دلغسې تورونه په هغه شورويانو لګول کې يو لړ څېړنو وروسته دا جوته شوه چې د واخيست. له
څارګرې ادارې د  پرچميانو رسه يې پټې يا ښکاره اړيکې لرلې. لکه څنګه چې وروسته ښکاره شوه، امني د

 .مرکې او اړيکوال يې ثبت کړيټولې   ننه يوه ځانګړې ډله جوړه کړې وه چې شورويان وڅاري او هر راز
څخه توپري درلود چې د سوسيالېزم په لره روان وو.  هېوادونو له ملګروحفيظ الله امني د شوروي د هغه  

وکړ چې هغه افغانان ازاد کړي چې د شوروي له څارګرې ادارې رسه   بګدانوف څو ځلې امني ته خواست
له مسکو څخه نېغې څرګندونې ترلسه کړې چې مسکو ولې د دغو خلکو د برخليک   يې اړيکې لرلې. امني

د پوليس او   ،Charkhخ  مرستيال چر پخوانی    لومړي وزیر په منځ کې د    ویمن دی. د داندېښ په هکله
رفيع هم وو. امني به په معموله توګه د مسکو له   هر او د انقاليب شورا پخوانی غړیظژاندارم پخوانی مرش ا

ډلې غړی   هګرې سړی چې شورويان يې يادوي د يوې تر   کومچې   او يا به يې وويل  تېراوهغوښتنو ځان  
چې ستاسې سړی سمدلسه خوشې کړو او حتی   ووويل: »سمه ده. موږ حارض يو  بڼه  ملنډیزه. ده به په  دی

توګه په  وزير  منې؟ د  رشط  دغه  ته  ضامنت.  شخيص  په  ستا  يوازې  خو  وګامرو،   «يې 
امني رشط ومني. ده به په ځواب که ورته وويل چې   دې ته چمتو نه و چې د  ،چې ډېر پاميالی و  ،بګدانوف 

نو ځکه د دوی د کړنو مسوليت په غاړه نه اخيل. امني به په   دی په شخيص توګه دغه خلک نه پېژين؛
  .«وخوځولې او وبه يې ويل: »ګوره، موږ هر څه له قانون رسه سم کوو مسخرو خپلې اوږې پورته

له کومې وجې او محاکمې په زندانونو کې ساتل  هېڅ قانون نه شته و. خلک به پرتهخو په حقيقت کې  
او هغه    ېورکول کېده. ډله ييزې وژنې به هره شپه تررسه کېد کېدل. دوی ته به په ډېره اکاړۍ شکنجه

  .پخپله يې ځانونو ته قربونه ايستل څوک به چې وژل کېدل،
ه. له نهم رياست څخه يو  ېدڅانګه په چټکۍ لوي  استازېپه عني وخت کې په کابل کې د کې جي يب  

راورسېد چې د هېواد د مخکښو مرشانو، لکه د تره کي، د امنيت   Your Kutpov پوف تسالکار، يوري کو 
کړې. په دغه دنده کې د ده اصيل همکار د افغان ګارد مرش جګړن يعقوب و چې وروسته   چارې جوړې

 . درستیز شو لوی
پوله ييز ځواک او د افغان پولې د دفاع لپاره يو  وړي افرسان کابل ته ولېږل شول چېله مسکو څخه لوړپ 

هېڅ نه پوهېدل چې ولې افغانان نه غواړي چې له پاکستان رسه   سيستم جوړ کړي. د کرميلني مرشان
په داسې پوله وتړي  ننوتل. شوروي  خپله  ته  افغانستان  له کوم خنډ څخه  پرته  حال کې چې مخالفني 

 کال څخه وروسته ټولې پولې په خوندي توګه ۱۹۱۷چېرته چې له  کاوههېواد کې ژوند  نو په داسېمرشا 
کوله. د افغانستان  سمدلسه په اغزن تار بندې شوې او شپه او ورځ يې د پوځي تاڼو يو پراخه سيستم ساتنه
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کرښه، چې پښتانه يې په افغانستان  په سوېل کې پوله نه شته وه ځکه چې کابل هېڅ کله د ګواکې ډيورند
په اوږدو کې د تاڼو جوړول د برتانيې د تاريخي بې   ، نه منله. د دغې کرښېدياو پاکستان کې بېل کړي  

 مانا لرله چې دغه ناندريزه خاوره اسالم اباد ته ورپرېږدي. هر اوړی به په . دې داهانصافۍ د منلو په مانا و 
مالونو ډډه وهلې وه   افغانستان ته تلل او سيمه ييزې وټې پر هغه جعلیميليونونو کوچيان له سوېل څخه 

 .چې په اسانۍ له پولې څخه تېرېدل
درلود چې د تاڼو داسې سيستم په غرنيزو سيمو کې جوړ   بله وجه يې دا وه چې افغانستان د دې توان نه

 کړي. شوروي 
و کچه  اغېز   د بدو  دغې ستونزېد  لونو يې کار پيل کړ چې  یافغانستان ته راغلل د دې پر بد سالکاران چې  

 .کړي  ټیټه
تر مني پورې د کې جي  کال    ېد همده تګ څخه  . د ده للړکابل ته   کې  دويبکال په    ۱۹۷۸بګدانوف د  

. د درېیمې نړۍ په  ولوړ شله اتو څخه شاوخوا پنځوسو کسانو ته    يب استازې څانګې د مامورينو شمېر 
استازې   د اصولو پر بنسټ، چېرته به چې دواړه د کې جي يب مېشته اداره او  پي جي یوهېوادونو کې د  

لس لندې وه، خو مخکې له دې   د مېشتې ادارې په يو هېواد کی شته وې؛ نو استازې اداره به  ېادار 
  څخه  اصولو    دی له دغو   په کابل کېوډوماري چې   چې کابل ته لړ يش، بګدانوف وتوانېد چې کريچکوف

اوسادچې په مرکز کې دنده تررسه کوله، اوسادچي د  چې يو وخت دواړو، بګدانوف او  کړي. کله  یستثنم
له کريچکوف رسه خربې کولې، بګدانوف له دغه دليل څخه د ځان  بګدانوف لس لندې و. کله يې چې

ته د بګدانوف په راتګ رسه، اوسادچي تر يو وخت پورې دی د مرش په توګه ونه   په ګټه کار واخيست. کابل
  موضوع يو کال وروسته هغه وخت حل شوه چې اندروپوف په يو امر کې د کې جې يب مېشت  . دغهمانه
 .څوکۍ د جرنالۍ کچې ته اوچته کړه مرش

سالکارانو   ۱۹۷۸په    پوځي  او  افرسانو  يب  جي  کې  د  کا  ل  کې  په  خوندي  تراوسه  ځان  کې  .  ګاڼهبل 
 بګدانوف به په ښکار او 

تر دوه سوو کيلومرتو لريې تللو، خو   ول او پنځوسسيو  داو له کابل څخه به  تېراوه کب نيونې خپل ساعت 
د وګړو د   وخت په تېرېدو رسه په هېواد کې امنيتي حالت مخ په خرابېدو شو. مذهبي محافظه کارانو د

کېدل. په هېواد کې سيمه   وهله چې په حکومت کې کافران ورځ تربلې ځواکمنهغه ناراضتيا اور ته ملن  
څانګې او په پېښور    ېمېشت  کې جي يب  شوې. په پاکستان کې د  ېکړنې ډېر   زې هګریييز پاڅونونه او تر 

، ای اس ای، هڅه هار دا هڅارګر  يد پاکستان پوځ کې د اګسا رسچينو د روسانو مرشتابه ته خرب ورکړ چې
چې   تنظيمکوي  فعاليتونه  مخالفينو  وسلوالو   د  اسالمي  له  هم  ارسائيل  او  مرص  عرب،  سعودي  کړي. 

 تر ټولو لوی خطر د امريکا »اصيل غليم« له لوري راپورته شوی پيل کړ، خو نهڅرګندو ناټ    د  مخالفينو رسه
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امريکا باندې د شوروي  څاري. پر و  نېږدېمامورينو ته امر وشو چې امريکايان له  ؛ نو ځکه د کې جي يبو
 .بهرنيو چارو څارګرې ادارې د »اصيل غليم« نوم اېښی و د

 Shuvalov امريکايي کارپوه، ولدميري شووالوف کال د اپرېل په مياشت کې پوځي څارګر او  ۱۹۷۸د  
 ښې انګرېزي خربې کولې او په يوه امريکايي پوهنتون کې يې زده کړې کړې  ې شو. ده ډېر  کابل ته ولېږل

ته په پټه  کې خربو  سفارت په  راتګ څخه مخکې، د نوموړي همکاران وتوانېدل چې د امريکا  له  . د ده  وې
ليکنه پيل   ونييس. په کابل کې شووالوف خپله دنده د امريکايي ديپلوماتانو تر منځ د هغه خربو په غوږ

 .شوو خربو څه را ونه وتل کړه چې د مايکروفونونو په وسيله ثبت شوې وې، خو په لومړيو کې له دغو ثبت
په مرشۍ له څو مامورينو جوړه وه. تورکو د   Turko په هغه وخت کې د کابل يس ای اې ډله د تورکو 

دنده تررسه کوله. په کابل کې د امريکا ديپلوماتيکي ماموريت شاوخوا شل  سفارت د سالکار په پلمه خپله
ديپلوماتانو په   او  مامورينو«    »پاکګرو  او غیر څار   او پنځوس تخنيکي کارکوونکي لرل. څارګرو ديپلوماتان

 .خپلې چارې تررسه کولې پام ډېر 
و په منځ کې  ان . په کابل کې د ديپلوماتړهل افغانستان ته   کال په وروستيو کې د سفري ډبز مېرمن  ۱۹۷۸د  

. د کايف د ه کړ   هجوړ   ماښامنۍ  هد راتګ په وياړ يو نوموړې  توګه، پوزانوف د   د يو معترب او دروند کس په
بګدانوف په غريرسمي توګه وپوښتل چې په افغانستان کې د امريکا څه ګټې دي. د   څښاک په وخت کې

» ده ورکړ:  ځواب  رټ  داسې  بنډاروال   .« څېهامريکايي 
 

 
 

، چې په  ي. تره ک يادېدهکي په پرتله د امني نوم ډېر   ونو کې د ترهتېلګرافمرکز ته د څارګرو او سفري په  
«  وفادار    شاګرد  »   ګران زده کوونکي مرش و، ورځ تربلې يې واک خپل   رسمي توګه ولسمرش او د ا خ د ګ 

چې ده پخپله امني ته د واک تدريجي لېږد پيل کړی او ويل به   تره کي داسې ښودله  کاوه.ته له لسه ور 
وه. امني    ریښتياپه ده پورې تړلې دي.« له يوې خوا، د ده دغه خربه    ېټولې هيل .به بريالی يش  مینايې: »
ده به ټوله   .داعيې ته خپل ژوند ځانګړی کړی و او کاري اخالق يې په حريانوونکې بڼه د پام وړ وو دغې

د    راهیسېله ډېر وخت   تره کی.    ، خو له بلې خوا خربه دومره ساده نه وهکاوهشپه په خپل دفرت کې کار  
او د تره کي پر پرېکړو يې په    هښوونکی« تېر ايست»ۍ خپلځريک امني د سطرنج یوه دانه و. امني به په ډېره  

 .اوهاچ زخپله ګټه اغې
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افغانستان کې ډېر ژر له يو نوي مرش رسه رسوکار   په مسکو کې ډېرو ته دا څرګنده شوه چې دوی به په 
 ولري. د واک 

 . مخه چا نه شوی نيولی د امنيکې په ترلسه کولو   
لپاره بلنه ورکړه. د معمول په څېر کريچکوف پرته له  کله چې بګدانوف مسکو ته لړ، کريچکوف د خربو 

وروسته له دې چې بګدانوف يې دفرت ته ننوت، ده سماليس وپوښتل: »د   .ننګېرنې اصيل خربې ته راغی
 ؟« بګدانوف خپله دوسيه پرانيسته او په لوستلو يې پيل وکړ: »حفيظ اللهمالومات لرو امني په هکله څه

دی له يوې کوچنۍ  .ه کورنۍ کې په پغامن کې زېږدلیبیروکراتپه يوه د ټيټې کچې    کال ۱۹۲۹امني په 
. دی د  یمرش ورور سرت کړ  پښتون قبیلې »خروټي« څخه دی. پالر يې پخوا مړ شوی او امني يې خپل

زده کړې تررسه کړې  یې پوهنځي کې   څخه وتلی او د کابل پوهنتون د ساينس په ښوونځي پېداګوژي له 
د مرستيال او وروسته د  انستېتیوت  پېداګوژۍ   دي. رشته يې فزيک او ريايض وه. د فاکولتې د غړي، د

 .دي د مدير په توګه يې دندې تررسه کړې لېسې ابن سينا 
چې تاسې ګوری، د امني د ژوند په اوږدو کې کوم   ري الکساندرويچ، لکه څنګهبګدانوف وويل: »ولدمي

وي دا دي چې نوموړی د داسې يوې  زړه پورې  ښايي موږ ته په   ځانګړی شی نه شته. يوازينی شی چې
يې يوازې پښتانه وو. زموږ د مالوماتو پر بنسټ، امني حتی همغه وخت يو   لېسې مدير و چې زده کوونکي

زموږ  : ». ورپسې بګدانوف لوستلو ته دوام ورکړ وخوځاوهملتپال و.« کريچکوف د هو رس ورته   تونلېوال پښ
د کوملبیا    - دې ته واړوم   زه غواړم دلته ستاسې ځانګړی پام  - امريکا ته لړ. ده    کال  ۱۹۵۷دغه سړی په  

  ږدېله نې  يې تل  وادار امريکايي څارګرو   په پوهنتون کې زده کړې وکړې. هو، په هغه پوهنتون کې چې
بهرنيو زده کوونکو ته خپل پام اړوي چې د خپلې   کوملبیا د يس ای اې زېږنتون دی. دوی هغه   کاوه.څار  

کړي  جوړ  څارې او په دې توګه له داسې چا څخه راتلونکی اجنټ   يې  ی، دو وينيموخې پوره کول پکې  
  .«ولري چې په خپل هېواد کې اغېز 

 .«او په بې صربۍ يې وويل: »زه په دې پوهېږم بګدانوف لوستلو ته دوام ورکړيکريچکوف غوښتل چې  
مېشت ډلې يو فعال   . هلته د افغانېامني په امريکا کې ماسرتي اخيستف خربو ته دوام ورکړ: »بګدانو 

او د دې   غړی و چې دا هم د پام وړ ده. زموږ امريکايي سيالن دغسې سړی له پامه نه يش غورځولی 
د امني د همکاری کوم ثبوت نه لرو، خو که   برعکس له شونتيا څخه لريې برېښي. موږ له يس ای اې رسه 

 ...«کار واخلو چې په دې اړه پلټنه وکړي موږ په امريکا کې له خپلو اړيکوالو څخه
شو او په دفرت کې يې ګامونه اخيستل پيل  د کريچکوف سرتګې رڼې شوې، له خپلې څوکۍ څخه اوچت

 . واړاوهالکساندرويچ پام ځانته  کړل. دغه مالوماتو په څرګنده د ولدميري
اندروپوف او نورو شوروي مرشانو رسه په    له د بهرنیوچارو د وزیر او د ولسمرش د مرستيال په توګه   امین

درناوی وکړ. پخپله کريچکوف هم کله چې کابل ته لړ، له ده رسه  شوروي مرشانو ده ته .مسکو کې وکتل
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یې  غويي انقالب د الهام او د اصيل ناظم په توګه وپېژندل شو. کله به   . امني په رسمي بڼه د وويې کتيل
څرګندوله   مرشانو رسه خربې کولې، ده به د سوسيالېزم اېډيالونو ته خپله بې پايه وفاداري چې له شوروي 

 .کوله ه نغوت یې  ملګرتيا ته دونکې ېشل  نهرسه خپلې  شوروياو له یادولو   لېننیې وار وار به   او په
وي. هر ژڼی    تېروتنې ويل: »دا به يې د ژڼيتوب   کريچکوف د خپل دفرت له کړکۍ څخه بهر کتل او ويې

جاسوسۍ بګدانوف پوه شو چې دی په داسې موقف کې نه دی چې له  .«  تېروتنې کوي، خو دوام ورکړه
 وايل ټينګار وکړي؛ نو ښه به وي چې لوستلو ته دوام ورکړي: »له امريکا څخهریښتيا رسه د امني د تړاو په

مدير يش، په کابل   افغانستان ته له بېرته ستنېدو وروسته، امني مخکې له دې چې بیا د ابن سينا د لېسې
ټينګې    اړيکې نېږدېله تره کي رسه  دنده درلوده. په دغه وخت کې نوموړي    يپوهنتون کې يې د ښوونک

مه  ۱۹۵۰له يو بل رسه پېژندګلوي لرله. په    راهیسې ، خو زموږ د مالوماتو پر بنسټ، دوی له ډېر وخت ېکړ 
بل رسه وپېژندل. وروسته امني د    او  چې داود جوړ کړی و، له يو  کې دوی د »پښتون ميل کلپ« په مالتړ 

 مريکا ته لړ چې د کوملبیاابېرته    کال  ۱۹۶۲وګامرل شو. په    مرا پېداګوژي څانګې   ښونې او روزنې وزارت د
دوکتورا يې هېڅ کله ترلسه   يو ښه کانديد نه و او  دی  هغه وخت  دوکتورا ته   په پوهنتون کې دوکتورا واخيل. 

 .«کوونکو د ټولنې مرش شو ډېر فعال و او د افغان زدهنه کړه، خو په عامه چارو کې 
دی؟« بګدانوف ورته وويل: »لومړی دا چې امني د   کريچکوف وپوښتل: »له عامه چارو څخه د مطلب څه

دا د محمد داود اند و    کاوه.لوی پښتونستان د نظريې مالتړ يې   و چې د  ښکېلداسې چارو په تنظيم کې  
ه دواړو لوريو کې پښتانه رسه يو کړي. داسې ښکاري چې امني په لومړي کرښې پ  چې ګواکې د ډيورند د

په    .. دی په سياست کې وتلی و او پوه شو چې يو مرش به ترې جوړ يشهک اسياست خوند وڅ ځل دلته د
د خربو پر بنسټ، دی د 'سيايس دليلونو له کبله' ، په ځانګړې   امني بېرته کابل ته لړ. د ده  کال   ۱۹۶۵
په مالتړ په يو لوی لريون کې د ونډې اخيستنې له کبله له امريکا څخه وشړل  فلسطني د داعيېتوګه د  
 په دې وخت کې نوموړی د نوي جوړ شوي ګوند، د ا خ د ګ غړي شو. امني وليس جرګې ته ځان شو؛ نو

خکې له دې  کړه م  ليسه کې د ښوونکي دنده پيل  ه کانديد کړ، خو بريالی نه شو. ورپسې يې د نجونو په يو 
کې   دويبکال په    ۱۹۶۶يش. د    بیروکرات و زدکړو په څانګه کې يویچې د ښونې او روزنې وزارت د لومړن 

کانديدۍ وړانديز وکړ. کله چې ګوند دوه ټوټې شو، امني د   تره کي د ګوند مرکزي کمېټې ته د امني د 
پرېکړه وکړه چې دی له غونډې  يانو عمومي  قد خل  کال  ۱۹۶۸شو. په   کمېټې غړی  مرکزيخلک ډلې د  

وشړي چې د فاشېستي چلند ځانګړتياوې او شونيستي اند يې درلود، خو يو   مرکزي کمېټې څخه ځکه
کي ټينګار وکړ چې امني وبښل يش.« کريچکوف په شونډو کې وويل: »په زړه پوري، دا   کال وروسته تره

ته دومره   و بل رسه غوټه کړل. ويل عمومي منيش امنيده چی څه يش امني او تره کی له ي زړه پورې   په
کوم چې د امني په چلند   و؟ ولې يې دی تر خپل وزر لندې ونيو؟« بګدانوف وويل: »دلته زه فکر   نېږدې
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څخه يې په ډېر    اوتره کي له نيمګړتي او د  دی  کې سړی ځواب موندلی يش. دی په غوړه مالۍ کې استاذ  
 .« اوهپالر'، 'د انقالب لوی مرش'، 'ګران ښوونکی' یاد مهارت ګټه اخيسته. ده به تل تره کی 'د ملت

بیا خربې پيل کړې: »بیا امني ته د وليس جرګې د   کريچکوف وويل: »خربو ته د دوام ورکړه.« بګدانوف 
 غړيتوب اعزاز 

پ ورکړل شو. کارمل ل د  نيوکو  مخه په وليس جرګه کې د  رچم استازی و. امني، کارمل د توندو  عامه 
وه. زه  ي ښکارهدوښمن. که څه هم دوی د يو ګوند غړي وو، خو د کارمل په وړاندې د ده  اوهوګرځ وسيله

 .ۍ په پرتله کرکه يې ډېره وهدوښمنکولی شم دا ووايم چې د 
پټ    کړ، امني ته دنده ورکړل شوه چې په پوځ کې   کله چې شاهي نظام وپرځول شو او داود واک ترلسه

اړوند  مرشۍ وړتيا په بشپړه توګه وغوړېده. د تل په څېر د پښتنو پر   پيل کړي. دلته د امني د  ونهفعاليت
ټينګار په وسيلې، په لنډ وخت کې ده وکړی شول چې د کابل چوڼۍ ډېر افرسان د   نو باندې دموضوعګا

، ریښتيا و. هوو اوومې پوځي کودتا په ترڅ کې دغه افرسان د ده ساتونکي ته راوبويل. د غويي   خلک ډلې
اعزاز له قادر، وطنجار او   سماليس له ګواکې 'انقالب څخه وروسته' امني ومنله چې د مخکښو انقالبيانو

يوازينی اتل دی پخپله دی. حتی يو فلم   انقالب  د نورو افرسانو رسه رشيک کړي، خو اوس دی وايي چې  
ه. د فلم جوړولو په بهري کې ده  د  ولې انقالب د اتل ونډه لوب  چې پکې امني پخپله د قوماندان او د  جوړ شو 

یې    ی. همدا راز يو کتابګوټولېاو تاريخي پېښې يې په خپله ګټه بدل  هتا ک په شخيص توګه پخپله منت
به   چاپه نسکورولو کې د ده بې سارې ونډه پکې په تفصيل ليکل شوې وه. هر هغه   چې د داودکړ  خپور  
وژنې   ، دوی به د امني د بې رحمه ځورونې او حتیکاوهپېښو په دغه بیان باندې د اړنګ جرئت   چې د

 .«وسيله وګرځېدل
درلوده.« بګدانوف وررسه همغږی  اوومه کې مهمه ونډه   د غويي په  ریښتياکريچکوف يادونه وکړه: »خو ده په  

وي  او  و  نور څه   ويل: »هو، خو د ګوند  ېنه  په اړه  »د ده  بيا وپوښتل:  يوځای.« کريچکوف  له ملګرو رسه 
 « شخيص ژوند په اړه يې؟ مالومات لرې، د

لورانې لري. خپلې مېرمن ته دومره وفادر نه دی او دا د   ، دری زامن او څلورکړیواده    هبګدانوف وويل: »د
غلطي نه بلل کېږي. ته پوهېږې چې کارمل په ښکاره له اناهيتا رسه ژوند   دوی په کلتور کې دومره لويه

  ډېرې  نورو ښځو رسه له ملګرتيا څخه هم مخ نه اړوي.« کريچکوف له لهفرصت ورته برابر يش،  کوي او که
 .« کرکې خپل مخ غونج کړ او ويې ويل: »دوام ورکړه

. د ځينو پخوانيو هم  ږيیې خوښې  ينېشه يې توک ي ژبه ښه پوهېږي اوانګرېز بګدانوف وويل: »دی په  
لېوالتياوې لري.   ېويناو پر بنسټ دی يو اکاړ او غچ پاله سړی دی او ډېر  ګوندو، په تېره بیا د پرچميانو د 

اړه په  ده  وو د  همدومره    .«مالومات 
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په خپلو هغو خربو دی  بايد په دې ځان پوه کړو چې   څېره. موږ  يوه ځالنده  ریښتياکريچکوف وويل: »په  
 .« رسه مينه لري او سوسيالېستي نظريو ته وفادار دی شوروي اتحاد  لهکې څومره صادق دی چی 

يم«    یخربو کې وويل: »زه ستاسې په پرتله ډېر شورو  بګدانوف وويل: »يو ځل امني زموږ له پالوي رسه په
. دا يو حقيقت دی. رسبېره پر  اورېدلېپه هکله بده خربه نه ده   د شوروي   هېڅ کله له ده څخه هېچا او  

وکړي، امني يې سماليس په خربو   خربې شتون کې د شوروي په هکله منفي   دې، که څوک د امني په 
پر   زموږ د رسچينو  کې  ډلهې.« د امني په  و نه کړ ورته وايي: »هېڅ کله بیا داسې خربې   کې ورلوېږي او

کاسرتو په  ستالني خوښېږي او هڅه کوي چې هغه ته ورته وي. ډېری وخت د فېډال  نوموړيبنسټ، د  
ناپېييل خوځښت په کنفرانس   هکله په ډېره مينه خربې کوي. ده له کاسرتو رسه هغه وخت وکتل چې د

رسه    دهکاسرتو له ملګرتيا څخه ډکه کتنه له   کې يې ګډون کړی و. د امني د خربو پر بنسټ، په هاوانا کې 
 .سيايس بېرو په غونډه کې ګډون وکړي ددوی د درلوده او ده ته يې اجازه ورکړه چې 

ټول مالومات هضم کړي. ده غوښتل چې د   بګدانوف خربې بس کړې او غوښتل يې چې کريچکوف دا 
 امني په هکله د  

په غربګون ډاډه نه و. دغه ډګروال ته د خپل مرش کرکرت  خو د کريچکوف   يوې بلې خربې يادونه هم وکړي،
زړه يې ډېر غوښتل چې خپلو خربو ته دا ورزياته  هم  که څه    پوهېدهخپلې دندې په برید   ښه مالوم و او د

او   کړي او تره کي د اکتوبر لوی انقالب  وروسته د  انقالب څخه  لهچې ده ته داسې ښکاري چې امني 
په بهري کې دوی په   شخيص خربو  شوروي ملګرو رسه د  لهلومړيو کلونو په درسونو ځانونه ښه پوه کړي.  

يې کوله چې لېنن او وروسته ستالني  او د دې يادونه  ندلېځانګړې توګه د پرچميانو په ځپلو کې پلمې مو 
او نورو هغه خلکو  Zinovievist ستانواو زينوويفې Trotskyite تراټسکيياتانو ،Mensheviksو  له مېنشويکان 

امني به خپل شوروي ملګري په دغه خربو   کاوه.يې پرې    ګومانوفادارۍ   رسه څرنګه چلند وکړ چې د نه
»ايا کړل:  ته غيل  موږ  اچولی؟  سيوری  اړنګ  د  سرتاتېژۍ  برحقې  داسې  پر  کتابونو  تاريخ  د   ستاسې 

 .«  ل ډېر ترينګلی کېږي  مبارزه(قايت  طبپرځنګ )تيورستانو سبق راکړی چې د پوړونو    لېنني-مارکسېستي
بنسټ کړنې تررسه   بګدانوف غوښتل چې ووايي امني په بشپړه توګه د بلشويکانو د تکتيک او سرتاتيژۍ پر 

ډېره  بیا  او  وړي  منځه  له  دوی خواخوږي  د  او  مخالفني  لومړی  خپل   کوي. دی  ده چې    نېږدې شونې 
لره کې خنډ جوړوي، ټيک  چې د ده د شخيص واکمنۍ په  لیرې کړيله مخې  تحدين او هر هغه څوک  م

بګدانوف، کريچکوف ته د دغو خربو په يادونه   ، ستالني تررسه کړې، خواېډياللکه هغه کړنې چې د ده  
چې امني  ده څوک پوهېږي چې څه به پېښ يش. دا شونې : »وکړ. ده له ځان رسه فکر وکړ   بتو کې زړغي

ډېرو کلونو لپاره د شوروي اتحاد يو وفادار رشيک پاتې يش. ښايي کرېملېن   کاسرتو د راتلونکو  فېډلبه لکه  
کړم.   قامر وهي. هر څه شوين دي؛ نو ځکه زه بايد يوازې مالوم او ثابت شوي مالومات بيان پر ده باندې 
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بايد دغسې مالومات    لومړی ې وکړو،نغوتو ته  راپورون چې د اجنټانو او يا باوري ملګرو    که چېرې موږ غواړو
 .« سم چاڼ يش

هضمول. بګدانوف څو پاڼې له خپلې دوسيې څخه   کريچکوف چوپ ناست و او د بګدانوف مالومات يې
بېلګه ده. دا د هغې ولدميري الکساندرويچ، دغه د امني د خربو يوه  : »راوايستې او خپل مرش ته يې ورکړې

 رسه  پالويۍ له  اکاډماترو ليکلی منت دی چې په دې وروستيو کې امني زموږ د علومو   غونډې د خربو
استازوال    -درلوده   ډېر  يو    .«دی  لسوندیدا 

د شوروي پالوي رسه له روغبړ وروسته، ح امني وويل  : »کريچکوف پاڼې واخيستې او په لوستلو يې پيل وکړ 
وادونو ته به د يوې  ېلوی اکتوبر انقالب يوه نېغه پايله وه او ډېرو نورو ه قالب د سوسيالېستيچې د غويي ان 

انقالبيان په   څېر کار ورکړي. د اکتوبر انقالب په نظريو کې موږ تل الهام موندلی او ډېر افغان بېلګې په
هکله امني وويل چې افغانان خپلو   لېنني کارنامو روزل شوي. د شوروي او افغانستان تر منځ د اړيکو په

مالتړ  داسې  خه کچه له موږ رسه مرسته او زموږ  اپر  او اخالصمن دي. دوی په  نېږدېشوروي ملګرو ته تل  
  راهیسې. زموږ د ګوند د جوړېدو له لومړۍ ورځې  ت زېږويضامن  يو  لپارهکوي چې زموږ د انقالب د بريا  

د بريا اصيل رشط دی. امني ژمنه وکړه چې د پالوي په  عميل کول موږ ته   موږ ويل چې د شوروي بېلګې 
 مرسته وکړي او خپلې خربې يې داسې پای ته ورسولې: »موږ له خپلو شوروي ملګرو څخه څه چارو کې به

وپالو: هېواد   ځانګړتياوې د خپل ګوند د غړو په منځ کې  مهمېنه پټوو ځکه موږ تل هڅه کوو چې څلور  
 .« پالنه، شوروي پالنه او نړيوالپالنهزم ېپالنه، مارکس

څه نوی شی نه شته. ما همدغه خربې په کابل   کريچکوف چې لوستل خالص کړل، وويل: »په دې کې خو
وي، خو زه ورځ تر بلې دا   ږۍ وويل: »په عمومي توګه به همداسې غبګدانوف په هم  .«ېدلېور کې ترې وا

چې د ده ټولې داسې غوړې   لرم  ننګېرنه )احساس(ننګېرم چې نوموړی يو ساده سړی نه دی. زه کلکه  
داسې لوبې يوه برخه ده چې موږ تراوسه   ويناوې پر خپلې اصيل موخې باندې د پردې اچول دي او د يوې

 .«پرې نه پوهېږو
ووایې    خربههغه  امني    دکابو کولی چې کريچکوف ته   يې نه شوی  څوبتیابګدانوف زړغی و، خو خپله هغه   

افغانستان کې د اوسني شوروي سفري پر ځای بل څوک دنده   وويل چې غواړي په  نېغ  چې ده ته یې  
  .ولري

د دندې په تررسه کولو کې  واکمنۍ کې په افغانستان   د امني د خربو پر بنسټ پوزانوف د پاچا او داود په
ستان د وضعیت په اړه غلط  انقالب په ارزښت نه پوهېږي او د افغان  خپل اعتبار له لسه ورکړی، د غويي

پوزانوف    پوهېدهلېږي. بګدانوف د دغو خربو په اورېدو هک پک شو ځکه څومره چې دی   مالومات مسکو ته 
امني د اغېزې په  ونو کې دتېلګرافهنه يې درلوده چې په خپلو  و ر ګامني په هکله ډېر ښه اند درلود او   د

کړه ډاډ درلود چې د ده هيله  خپله دغه هيله څرګندههکله کابو مبالغوي ليکنې وکړي. افغان مرش چې  
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ډېر    لپارهغلطه وه. دغه ډګروال د داسې خربو   ته سماليس ورسول يش، خو د ده ارزونه   نوبه د مسکو غوږو 
داسې دسيسو کې منځګړی يش. رسبېره پر دې، څوک پوهېدل  ځیرک و. ده دا خطرناکه وګڼله چې په

افغان ولسمرش مرستيال له د  په هکله امني نورو ته څه وييل وو، خو    استازو چې د سفري او نورو شوروي
خپلې خربې نه وې هېرې کړې. ده هڅه وکړه چې له نورو لرو جوته کړي چې د نوموړي   بګدانوف رسه

  .مرکز ته رسول شوې يا نه هيله
يخ يې راوغوښت. ورسوله، خپل مرستيال جرنال ميډيان  کريچکوف چې له بګدانوف رسه خپله غونډه پای ته

درلود. کريچکوف له ده څخه وغوښتل چې د امني په هکله خپل اند   چارو مسوليت  ي دغه جرنال د ختيځ
کې   ميډيانيخ ته دغه پوښتنه د حريانتيا وړ نه وه. ده وويل: »موږ او په امريکايي څانګه .وررسه رشيک کړي

راټولول پيل کړل.  په هکله د مالوماتو  زموږ همکارانو لږ وخت مخکې په امريکا کې د امني د هستوګنې
ولې، امني د ښونې او روزنې له پخواين  ک تراوسه ډېر مالومات نه لرو. کله چې په کوملبيا کې يې زده کړې

اړيکې لرلې. دوی به يو ځای څښل او د يو او بل    نېږدې رسسخته مخالف، پژواک رسه  کمونېزموزير او د  
افغانستان ته بېرته د راتګ په لره کې، امني لوېديځ جرمني ته لړ چې  .له ملګرتيا څخه يې خوند اخيست

بون  لوېديځ Bonn په  په ښکاره  وګوري. دغه سفیر  پوپل رسه  احمد  افغان سفیر، عيل  له  او   کې  پلوی 
له    ،بويل  کمونست ه دا ده چې دغه سړی چې پخپله ځان ريښتينیوي ضد سياستوال دی. پوښتنر شو 

کې ولړ دي. وليس جرګې ته د   ۍ په بل لیدلوريېډيالوژ خپلو هغو ملګرو رسه څه ګډه وجه لري چې د ا
چې شاهي  ،Nascherزر رسوري نارش ټاکنو په هلو ځلو کې، د يوې ګډې سهامي کمپنۍ مرش، سپني

ده مايل مالتړ وکړ. له انقالب څخه وروسته امني نوموړی له   دی کس و، د پلوه او پاچا ظاهر شاه ته نږ 
غونډو  ځانګړي کړل. له امريکايانو رسه د امني د پټو چلونکی يې ورته  رسه لهګاډی   زندان څخه ازاد او يو

 .«يادونې هم کېږي. موږ تراوسه همدومره مالومات لرو
څه نه شته. خپل کار ته دوام   دې مالوماتو کې د پام وړ کريچکوف په ناخوښۍ وويل: »په ځانګړي ډول په  

اخله چې خدای مکړه امني پوه نه يش. دا مه هېروه چې ته د يو لوی چارواکي   ډېر پامپه ګام ورکړه، خو  
يادونې ته اړتيا  ميډيانيخ چې يو پوه مسلکي مامور و دغسې  «زموږ د رشيک په هکله په کار بوخت يې. او

 .نه درلوده
جي يب ريس، اندروپوف ته راپور ورکړ. د  ع په هکله کريچکوف د کې  ته د همدغې حساسې موضوسبا   

او ارزونو څخه ځان لريې وسايت او يوازې په مستندو  معمول په څېر کريچکوف هڅه کوله چې له پايلو 
سيايس بېرو له غړو يکي لوبو کې ډېره تجربه لرله او کله به يې چې د  بیروکرات خربو ډډه ولګوي. ده په

کوله. که   موضوع په اړه د خپل اند يادونه نه  مهمې خربې کولې، هېڅ کله يې په هېواد کې د هرې   رسه
اصولو ته وفاداري څرګندوله.   لېننېزم-به يې څه ويل، هغه به عمومي خربې وې او تل به يې د مارکسېزم
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اړنګه ښې ځانګړتياوې بيان کړې )ښه   بېيې د امني   لومړیثابت شوی تخنيک غوره کړ.  همدغه  دلته يې  
تشې ونومولې )زياتی، له کچې وتلی موخن، د مخالفت  تيا( او بيا يېلېوالکاري اخالق، استقامت، سېک،  

خربو او کړنو کې ټګامر(. ده وويل: »شوروي همکارانو د ده په ژوندليک   پر وړاندې نه زغمن، ډېری وخت په
 توګه، د ده په بانکي اړه ځينې پوښتنې راپورته کړې. د بېلګې په  کې د مېشتې مودې په کې په امريکا

ته داسې   حساب کې هر څه رڼه نه وو او دغه موضوع اوس تر پلټنې لندې ده« کريچکوف خپلو خربو
غويي انقالب د ښېګڼې   لنډيز ورکړ: »خو په عمومي توګه امني عمومي منيش ته وفادار دی او په ښکاره د

 .« کې د دوی تګ لوری سم دی پرتله ډېر کار کوي. د سوسيالېزم په جوړولو لپاره د هر چا په
خو ولوديا، دا مه هېروه چې هر څومره افغانان بريايل   اندروپوف په همغږۍ وويل: » همدا ترټولو مهمه ده،

، په پاکستان کې  ریښتياتېره بيا امريکا دغه سيمې ته پام اړوي. هو  ، په  دوښمنان کېږي، همدومره زموږ
چې دوی تر   امريکايانو څار کوې؟ پوهېږې چې هلته څه پېښېږي؟« کريچکوف ورته وويل: »موږ ننګېرو د

کارپوه، مخکښ  کې  چارو  په  افغانستان  د  نييس.  تابيا  ته  عملياتو  لويو  ډوپر  اوسه   Louisي  لوييس 
Dupree،  ټ  ته تللی. د يس ای اې مامورين، لسار  مرب کې له کابل څخه وشړل شو، اسالم ابادچې په نو
Lessart، ن  رابېنسRobinson، ډ  ډېوېDavid، براک Brock هلته ليدل شوي. داسې  او ځينې نور هم

ينو  مخالفبنسټ، دوی هڅه کوي چې د   چې يوه بشپړه ډله هلته راټولېږي. د څارګرو مالوماتو پر   برېښي
همکاريو لپاره د دوی ژوندليک وڅېړي. موږ فکر کوو چې   ټينګې کړي او د راتلونکو  اړيکېله مرشانو رسه  

رو مالوماتو پر بنسټ،  ده. زموږ د څارګ  ېتهران څخه اسالم اباد ته لېږدول يس ای اې خپله مرکزي څانګه له
 زرو کوماندويانو ته چې ډېری يې افغان مهاجرين دي په پاکستاين کمپونو کې روزنه ورکول تر څلوېښتو

 .« کېږي
 .«يې څار کوه نېږدېيوازې د لوبې پيل دی. له  او ويې ويل: »ته ګوره ورته! دا پارېداندروپوف و

 

 
 

پاکستان کې د سفري له څوکۍ څخه لريې کړل   بريالی پهمحمود د اګست په مياشت کې د کارمل ورور، 
چې بېرته کابل ته لړ يش څو »خپله نوې   مانهد امني امر ونه   شو. د نورو نومورو پرچميانو په څېر، ده هم

تم ده؛ نو ځکه يې وپتېيله چې له بربک کارمل    ورتهچې څرنګه دنده    پوهېدهښه   دنده پيل کړي.« دی ډېر
 .و يوځای يش. کارمل د لوېديځې چکسلواکيا په ځنګلونو کې د امني له هديف وژونکو څخه پټ رسه

. راتلونکې ورته تياره برېښېده. ده په ښکارېده بربک کارمل د خپل ورور په راتګ له کچې وتلی اندېښمن 
ما د امنيت غم زموږ چکي ملګري وخوري، خو کېدای يش هره شېبه زما ز  ترخه بڼه وويل: »د اوس لپاره به

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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پای ژوند   .«وګرځي د 
څخه کابو ډک وو. د ډيل اصيل مرشان اړ شول چې   په هغه وخت کې د پرچميانو لپاره حالت له ناهيليو 

او تر  په بېالبېلو هېوادونو کې په پټه ژوند سختې    وکړي. هغوي چې په کابل کې پاتې وو، ونيول شول 
او مسکو د خپلو پخوانيو متحدينو    ولېګوند عادي غړو خپلې پرچمي اړيکې پټ  شکنجې لندې راغلل. د

یې    . د کارمل دا هېر نه وو چې له کابل څخه پراګ ته له تګ مخکېولېداسې کړنو سرتګې پټ  پر ضد په
وويل غوسه  په  کارمل  وګوري.  رسه  پوزانوف  سفري  له  چې  وکړه  هڅه  ګټې  بې  »دیڅرنګه  يو   :  څرنګه 

ي.« بريايل وپوښتل:  و نه کړ  دی؟ يو ډارن فرصتپال. سړی بايد داسې چلند له خپل اړ متحد رسه  کمونست
او کي  تره  د  او  کړو  پټ  ځان  بیخي  موږ  ښايي  وکړو؟  باید  کړو »څه  بس  کړنې  ضد  پر   .«امني 

او بیا يې د لنډمهالو شونو تکتيکونو په    ولګاوه کارمل د خپلې خوښې کېنټ سګرټ خالص کړ، بل يې
موږ هېڅ داسې څه نه شو کولی چې حالت نور خراب کړي. ښايي   هکله خربې پيل کړې: »د اوس لپاره

په    ډېره چې د پرچم ويجاړونه بشپړه کړي او موږ ټول له منځه يويس. دا زموږ   دوی يوازې دې ته تم وي 
 ونيانېزموږ په ګټه بدل يش. هغه څه چې دغه ل  وضعیتر به  . زه ډاډ لرم چې ډېر ژ وتم شو  چې  هګټه د

ۍ خوشالپه اړه   د غوسې څپې به راپورته کړي او دغه څپې به دوی ورک کړي. د انقالب   ،زموږ پر هېواد کوي
پر ځای يې دوی څه ويني؟   تېرې شوې. ولس هغه بدلونونو ته تم دی چې دوی ته يې ژمنه شوې وه، خو

په پټو کړنو بوخت دی. ته به ګورې چې ډېر  لوی مرش خيال کوي او دا بل د ده تر شایو مسخره پر ځان د  
 .« يش ژر به ډېر خلک له دغه رژيم څخه ناراضه

ړندو او کڼو په څېر چلند کوي؟« کارمل وويل: »دا  بريايل وپوښتل: »خو په مسکو کې زموږ ملګري ولې د
همکاران يې مسکو ته غلط مالومات لېږي. دا خربه ډېره  ښايي پوزانوف او   .ما ته هم يوه مرموزه خربه ده

د   مسکو ته لړ شم چې سمدلسه  بريايل، کارمل ته داسې وړانديز وکړ: »نو اجازه راکړه چې   .«شونې ده
يوازينی رشط دا و   دوی له مرشانو رسه خربې وکړم څو سرتګې يې خالصې کړم.« د کارمل خوښه وه. د ده

  .نه يش سکو کې افغان سفارت د بريايل په ورتګ خربچې په هېڅ وجه بايد په م 
په کابل کې    نېکراسوف کله چې    وواهه.کور ته زنګ   سوف امسکو ته په رسېدو رسه، بريايل د اېرېک نېکر 

په ډېر پام له ده رسه د ليدنې غوښتنه    اېرېکاړيکې لرلې.    نېږدېو، ده وررسه   د کې جي يب مېشت مامور
ستونزمن   منله، خو په تيلفون کې يې اوږدې او په تفصيل خربې وررسه وکړې. بريايل د پرچميانو د ونه 

، لويې  ېو نه کړ مرسته   وضعيت په اړه ټولې خربې ورته وکړې. ده خپل پخواين اړيکوال ته وويل: »که ته
ګواښ لندې ژوند کوو.« ده د مايل   دوامدارهتر او موږ ټول د مرګ ستونزې به راپورته يش. ملګری کارمل 

چې د کارمل له لوري يې يو ليک د شوروي مرشتابه   شتون هم خوابدي څرګنده کړه او ويې ويلنه  مالتړ په  
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دغه پای کې  په  د خربو  راوړی.  موږ   ته  پار  په  انسانيت  »د  وکړې:  يې  زارۍ  داسې  او  ژړا شو  په  افغان 
 .« په لنډه توګه ورته وويل: »له تا رسه به اړيکه ونيول يش نېکراسوف وژغورئ.« 

مرشتابه ته راپور ورکړ. دغه مالومات په چټکۍ  سمدلسه خپل  نېکراسوف د دغه تيلفونې مرکې په هکله   
همدغه ورځ د مرکزي کمېټې منيش ته خرب ورکړل شو او ده سماليس   د لوړو پوړونه په پاټکۍ وختل. په

غوږ   اوليانوفسکي ته تيلفون وکړ: »په دې فکر وکړه چې څوک بايد له بريايل رسه وګوري او خپل مرستيال،
 .« نه يش  ورته ونييس. اړين محرميت په پام کې ونيسه. په دې هکله بايد په کابل کې څوک خرب

ونه لوبوي. په پای کې د نړيوالو چارو له څانګې څخه   دغه لوبه پخپله  چې دی بايد    اوليانوفسکي پوه شو
. له ده رسه لیدنه وشوهله بريايل رسه وکتل. بريالی خوښ و چې   Genrich Polyakov ګېرنيخ پوليکوف 
 ته يې وييل وو. ده په  نېکراسوف پوليکوف ته ورکړ او هغه څه يې ټول تکرار کړل چې   ده د کارمل ليک

ني  یشوروي ټول ريښت انو له منځه وړل په افغانستان کې روان دي. د کمونستترخه بڼه وويل: »د ريښتيني  
.  غلط مالومات درکوي ملګري په زندانونو کې ورستېږي. ډېر يې وويشتل شول. تاسې ته سفري پوزانوف 

څه بايد وکړم، ملګری پوليکوف؟ بېرته افغانستان  دی د هر څه په پرتله د خپل کاري ژوند ډېر غم خوري. زه
 «کې د پټېدو سپارښتنه راته کوی؟ ته لړ شم او يا تاسې په بل هېواد

ي؛ نو خپلې اوږې يې پورته وخوځولې و نه کړ په دې اړه خربې   پوليکوف ځانګړی دستور ترلسه کړی و چې
هکله بايد بريالی پخپله پرېکړه وکړي. بريايل وويل: »مخکې به په ستونزمنو   و ياده يې کړه چې په دې ا

 يو ګامپرته  له اجازې څخه  ستاسې  چې څرنګه مخ ته لړ شو. موږ    ولېشورويانو مشورې راک حالتو کې
خپلو  داسې کوچني وروڼه واوسو چې تل  ستاسې. تاسې موږ ته روزنه راکړه چې  اخيستیهم نه شوی  

تاسې په داسې بدماشانو  ږدی.  ېمرشانو وروڼو ته غوږ نييس. اوس تاسې موږ ته شا اړوی. موږ  يوازې پر 
دوکه   وواههرشط   به  رسه  تاسې  له  او  دي  رشم  ته  سوسيالېزم   .« وکړي چې 

ده بريايل ته ډاډ ورکړ چې دی به تر خپلې وسې  .اجندا کې نه وېپوليکوف تريو شو ځکه دغه خربې په  
  .وکړه وکړي. ورپسې دوی دواړو مخه ښه هڅې

 

 
 

ته د مشورې وخت   پرچمیانوکمېټې مامورينو   ګوند د مرکزي  کمونستد شوروي اتحاد د  کې  په هغه وخت  
عمومي منيش، د انقاليب شورا ریس  افغان ولسمرش، د ا خ د ګ   شوروي اتحاد ته د  په مسکو کې نه درلود.  

  .نورمحمد تره کي لومړي رسمي یون ته تابيا نيول کېده  وزیر   يلومړ جمهوريت   او د افغانستان دموکراتيک
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په شوروي اتحاد کې د  Kozyrev مرستيال وزير کوزېرېف د شوروي اتحاد د بهرنيو چارو  ۲۷د نومرب په  
تره کي د يون پر جزياتو وررسه وغږېږي. رازمحمد پکتني، چې تر دې ورکړه چې د   افغانستان سفیر ته بلنه

په   پورې  وروستيو و،  له خپلو  دويبد کابل راديو خربيال  نوموړي  و.  په توګه ګامرل شوی   کې د سفري 
او نړيوالو   شوروي ملګرو څخه غوښتي وو چې ده ته يو شخيص ښوونکی ځانګړی کړي چې د ټولنيزو علومو

خپلو شوروي ملګرو ته ډاډ  څو »په سيايس چارو کې د نه تجربې تشه ډکه کړم.«. ده  اړيکو سبق ورکړي
زده    یلېننېزم رسښندونک-به د مارکسېزم ورکړ چې په شوروي کې د نورو افغان زده کوونکو په ګډون، دی

اتحاد کې  له اوسه ټول هغه افغان زده کونکي چې په شوروي   کوونکی وي. پکتني دا ډاډ هم ورکړ چې رس 
 .په توګه ځي کمونستټاټويب ته به د   زده کړې کوي خپل پلرين

افغان لوری چمتو دی چې له شوروي اتحاد رسه د   د تره کي د راتګ په شپه، پکتني د دې پخلی وکړ چې
جوړولو    کمېسيونشوروي د تل پاتې همکاريو لپاره د يو  -تړون، د افغان ملګرتيا، ښه ګاونډيتوب او همکارۍ

 مسکو ته د تره کي د يون په هکله د ګډې اعالميې خامه لسلیک کړي. مرستيال وزير ليک او  هوکړه
کې    تلويزیون کوزېرېف هيله څرګنده کړه چې شوروي لوری به تره کی ته فرصت ورکړي چې په شوروي 

روي معاينې وکړي چې د شو  خربې وکړي او د روغتيا وزارت د څلورم رياست په هغه کلينيک که روغتيايي
 و. لوړپوړو چارواکو لپاره 

نيول کېده. د ملګرتيا، ښه ګاونډيتوب او همکارۍ تړون  په افغانستان کې هم د تره کي رسمي يون ته تابيا
هغه تړون خپل لرښود    اومرشانو رسه خربې وشوې. د منت په برابرولو کې دواړو خو  د منت په هکله له افغان

لسليک شوی و او   کال   ۱۹۲۱نستان او شوروي روسيې تر منځ په  چې د لېنني اصولو پر بنسټ د افغا کړ
اصالح کړل او پر ليکنښو يې له يو  ويي   منتد   وونه ورزيات کړل. کارپوهان تدغه نوي تړون ته يې نوي واقعي 

رسه په اړيکه کې و چې  وزرات د افغانستان له بهرنيو چارو  او بل رسه بحث وکړ. پوزانوف په دوامداره توګه
پاڼې واړولې   لسونديد دغه    امینجوړښت او بدلونونو په هکله خرب وسايت.   بهرنيو چارو وزير د منت دد  

 سېداژباړه او د شوروي ديپلوماسۍ دود يې خوښ شو، خو نوموړی    دقیقهژبه د منت بشپړه   او په دري
وي؛ نو خامخا   نه درلود. که شورويانو دغه تړون ليکلی  ناټچې د تړون له منځپانګې رسه يې    ښکارېده
 .سم دی

لسليک کړي وو، دوی ته دغه تړون هم په ځانګړې   د نورو مخکنيو تړونونو په څېر چې افغان ولسمرشانو 
 توګه دومره  

  وليکوناو تر هغه وخته پورې هوکړه    کاوهته ارزښت نه ور   لسوندوداسې کاغذونو او   نو ارزښت نه درلود. افغانا
 ژمن  ته

  .وو تر څو يې چې پکې ګټه وه 
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نه وو. د کې جي يب د نهم رياست مامورين په دې   يوازې سياستوال د تره کي د راتګ په تابيا کې بوخت
څو همدغسې خواړه ورته په مسکو    يپالوي د خوښې خواړه مالوم کړ  لټه کې وو چې د تره کي او د ده د

دا جوته شوه چې را روان افغانان د خوړو په هکله دومره کربجن نه وو. په سهار کې   کې برابر کړي. وروسته
پياز  ،ېچای څښلو او پوڅه يې له سپورې ډوډۍ رسه خوړله. د غرمې لپاره يې د سبو سوپ چې ګازر  يې

څخه جوړېده خوړله.   او هګيو ويي چې د پسه له غوښې، پياز اړ او ټېپر پکې وو خوښېدل او ماښام به يې ک
  .په ځينو ځانګړو وختونو کې يې پلو او شېش کباب خوړل
. پرېکړه وشوه یستل يشکې ترې کار واخ  وغونډ د هغه ژبې په هکله خربې وشوې چې له تره کي رسه په

ديپلومات  کارپوهان  مخکښ  کې  ژبه  دري  په  ستنې چې  او  روريکوف    ګوريلوفستنېسلف    دیميرتي 
Stanislav Gavrilov  په دې    وي. د پروتوکول مامورينځمخته بو  به د مرشانو په غونډو کې د ژباړې چارې

  .واغوندي کرتۍاو  ګانې کې مرشان کومې نېکتايي  هوکړه وکړه چې تره کي ته د هرکيل په مراسمو
غونډه ونیول شوه چې په ګوند کې د اړودوړ پای عمومي   د نومرب په اوويشتمه د ا خ د ګ د مرکزي کمېټې

ټاميز يوه مقاله خپره کړه چې په دوديزه توګه اېډيالوژيکي کليشې پکې   وملانځي. سبا ته يې په اړه کابل
چې د ا خ   وښودهغونډه د خواريکښو په خوځښت کې یو تاريخي ګام دی. عمومي غونډې   وې: »عمومي

مرشتابه   لې سولې ته ژمن دی. عمومي غونډې د ا خ د ګ د هوښيارنړيوالتوب او نړيوا  ،خوارېکښۍ د ګ
کوله څرګندونه  مرشۍ  ښې  د  کي  تره  مرش،  د  خلکو  د   .« او 

ځمکو د اصالحاتو په اړه پر اتم فرمان خربې وشوې   د افغانستان دموکراتيک جمهوريت د انقاليب شورا د
 او منظور 

ټولو مهمه  تر  و  شو. د غونډې  ته د  او  موخه پرچميانو  اووه   دروستي ګوزار ورکونه وه. د مرکزي کمېټې 
قادر  دوه غړي )بربک کارمل، نوراحمد نور، کشتمند، اناهيتا راتب زاد، وکيل، بريالی، نجيب، انقاليب شورا

انقالب، د افغانستان  او رفيع( په رسمي توګه له ګوند څخه په دې تور وايستل شول چې »د غويي لوی
په ډکو دسیسو کې برخه اخيستې وه.«  ګوند پر ضد يې له خيانت څخه  پرمتیند  دموکراتيک جمهوريت او  

شوه. د دوی موقف د مرکزي کمېټې له غړيتوب څخه   د مرکزي کمېټې څلورو نورو غړو ته نرمه سزا ورکړل 
ې او ځان ته د ګوت نيونې په هکله روزنه  کچې »یو ځل بیا د نيو  د مرکزي کمېټې کانديدتوب ته ښکته شو

 ټاميز په دغه غونډه کې د تره کي وينا هم خپره کړه. د وينا اصيل ټکي د هغه دسيسه ړل يش.« کابل ورک 
انګازې وې   اووين جوړوونکو په هکله وو چې له ګوند څخه وشړل شول. د تره کي په خربو کې د ستالني د

توګه له منځه يووړل. تره کي په ټينګار  د اجنټانو« په  امپريالېزمچې مخالفني يې د »ګامرلو لسونو او د  
ي کړييو  امپريالېستدسيسه جوړه کړې وه او په کابل کې  د غويي انقالب پر ضد يوه امپريالېزموويل چې »

دارو داسې مالومات تر لسه کړل چې د کارمل، ټينګې کړې وې. زموږ امنيتي ا له خپلو اجنټانو رسه اړيکې
ي کړييو  امپريالېست نورو په ګډون زموږ ملګرو په دغه توطيه کې لس درلود. د حالتو د سمون او د قادر او
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توګه په پراګ، نور په واشنګټن، وکيل په   د بربنډولو... په موخه پرېکړه وشوه چې بربک کارمل د سفري په
او بريالی په اسالم اباد کې وګامرل يش. د قادر، مريعيل اکرب   ګراد، نجيب په تهرانلندن، اناهيتا په بېل

چې په توطيه کې   وترلسه کړ  لسونديوروسته، موږ وتوانېدلو چې يو شمېر داسې  او شاپور له نيول کېدو
او رفيع ښکېلتيا ښوده. دغه سفريان بېرته راوغوښتل شول، خو دوی   يې د يوازېکشتمند  غلل   هران   نه 

د دغه خربو په اورېدو رسه حارضينو د خوښۍ    .«بلکې د سفارت له بوديجې څخه يې پيسې هم پټې کړې
پېښو   ورکړل يش. دا ټولو د هغو  وکړې او چيغې يې وهلې چې توطيه کوونکو ته دې سخته سزا چک چکې

 ې.و   ېشو  ېپه کلونو کې په شوروي اتحاد کې پېښ مې۱۹۵۰مې او ۱۹۳۰انګازې لرلې چې د 

 
 

بچيانو رس خوري. د غويي انقالب يې يوه ښه بېلګه ده. کله  دا هر چا ته مالومه ده چې هر انقالب د خپلو
تررسهچيې   کودتا  پوځي  لومړ  ي  انقالبیانو  افغان  خپلو    ی کړه،  د  ووژل،  متحدين  پاتې  رژيم  پخواين  د 

پيل کړې.   و وژلو ته يې دوام ورکړ او بيا يې په خپلو ليکو کې د مخالفينو پرضد چارېدوښمنان  خيصش
ته زور    ځپنوکړي وو عامه   افغان مرشانو چې د وينې تويونې تندې او له سزا څخه د معافيت خيال نېشه 

. د دوی ډېری قربانيان  کېدهپرې    ګومان ورکړ او هر هغه څوک يې وژل چې د نه وفادرۍ حتی ډېر لږ
 .بېګناه خلک وو

يوازې او يوازې له دې کبله وژل کېدل چې له دوی   ډېرې ځمکې خاوندان، سوداګر، بانکوال او پانګوال  د
د خپلې خوښې دولت جوړونې    انقالبیانوه چې  مرشان وژل کېدل ځک رسه يې ګډه اېډيالوژي نه لرله. ديني

وژل کېدل څو په راتلونکې کې د دوی پر ضد ونه درېږي. بزګران په ډله  ته دين ناښنده بللو. روڼ اندې
 کېدل ځکه چې پر دوی باور نه شوی کېدای او ګواکې د انقالب ضد خوځښتونو رسه به يو ییزه توګه وژل

ورانولې. د هديف وژنو   هوايي ځواکونو مبباردولې او په توپونو يېځای يش. د پښتني قبيلو اصيل سيمې 
  وو. ليدل شوي پکې اخوانيان  ډلې به هر هغه ځای لېږل کېدې چې د څارګرو مالوماتو پر بنسټ

تاوتريخوايل د درولو هڅه وکړه، دوی ته به يې خپل د اکتوبر   کله به چې شوروي سالکارانو د داسې ځناور
ستاسې په ياد دي چې څنګه مو په کورنۍ جګړه او ورپسې کلونو کې خپل ريښتيني  : »انقالب ياد کړ لوی  

بريا تضمني   ان په ډېره اکاړۍ او بې رحمۍ له منځه يووړل او کرار کرار مو د سوسيالېزم دوښمنبالقوه   او
لو داسې کړنو اعرتاف وکړ  خپلو ټو  کړه؟« سالکارانو به د اعرتاض هڅه وکړه او وبه يې ويل چې شورويانو په

داسې ښکارېدل چې    نيوه.خو دوی ته چا غوږ نه  ،  چې غلطې وې او د نورو غلطيو يادونه يې هم کړې ده
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ډېر وطنوال  خپل  چې څوک به    ووکرغېړنه سيالۍ کې ښکېل   د هرې څوکۍ افغان مرشان په يوه داسې
 .کړنې ډومارلېداسې د دوی تر ټولو اوچت پوړ مرشتابه افغان د ووژين. 

چارو په وزارت کې د جرمونو او داړه مارۍ ضد چارو   يو ځلې د افغانستان دموکراتيک جمهوريت د کورنيو 
په ډېر پارېديل حالت کې د شوروي سفارت ته لړ. ده له  Kliushnikov سالکار ډګروال کلويوشينکوف 

 ځوان فعالن د هېواد په سوېل کې د پکتيا وليت مرکز  ګه يې وويل: »د ا خ د او ورت بګدانوف رسه وکتل
د انځور نښانونه   ته ننوتل. دوی ځوانان راغونډ کړل او د انقالب په هکله يې خربې ورته وکړې، د تره کي

بلنه ورکړه چې د ګوند په سیمه ييزه څانګه کې د ګوند غړي يش. د سيمې  يې ووېشل او دوی ته يې 
څخه د نجونو په لیدلو حريان شول چې   درلود چې پوه يش دوی څه وايي. دوی له کابل  ناټوانانو  ځ

کړل، خو وروسته له    )سنجاق(  نښانونه پر خپلو ختونو ستګ چادرۍ يې نه وې په رس کړې. ځينو ځوانانو
خلکو په شتون کې ووژل   ود عامسمدلسه  ځوانان  لړل، دغه 'مرتد'   دې چې دغه فعالن له سيمې بېرته

ځوانان ټوټې ټوټې کړل. امني امر وکړ چې هر هغه څوک کابل ته راوستل  شول. اسالمي سخت دريځو اووه
 پرته له دې چې دا جوته کړي چې چا په وژنو کېعسکرو  وژنو کې يې برخه اخيستې وه.   يش چې په دغه

 .« ونيول سل کسه  څه نا څهکې وو،  لس درلود او څوک هسې تصاديف د وژنې د ځای په شاوخوانېغ 
کلويوشينکوف ته راغی او ويې ويل: »د کورنيو چارو په   د همدغه ورځې په ماښام کې د څارندوی يو مرش

کې محاکمه کوي. دا به ښه وي چې ته راشې.« کله چې دغه ډګروال  وزارت کې دوی سل کسه په يو وخت
پ  ولیدل چې  لسګونو خلکته ننوت، ده په   د وزارت د ننوتنې دالن او د    ر د پښو  رس پر غويل ناست و 

اوچت په څوکۍ ناست و. د دغه خلکو زړې جامې پر تن وې. د    څخهتړون له دوی   څارندويو مرش جګړن
دي.   او د مرګ ليق  شوکامرانشو او ويې ويل چې دوی ټول    نېږدېمرستيال کلويوشينکوف ته ور  تړون

محاکمه کولو کې بايد   ويش او په  نېګروېږ يو څخه په جال توګه پوښتنې    ډګروال سپارښتنه وکړه چې له هر 
په همدغه دالن کې پيل شوې. شوروي  نېګروېږ بیړه ونه يش. د ډګروال له سپارښتنې رسه رسه، پوښتنې  

نوموړی کړکۍ    بس ګاډي د ماشني غږ تر غوږ شو.   سالکار خپل دفرت ته لړ، خو څو شېبې وروسته يې د
 .دلبسونو کې خېژول کې او ويې ليدل چې پاتې بنديان پهته لړ 

دوه نور همکاران د سالکار ليدو ته راغلل. دوی  همغه د څارندوی مرستيال او د ده  سم،  له ملر ختو رسه
ژېړ وو. کله يې چې ځان ته وتکا واچول، دوی وويل چې ټول بنديان   رسبداله ښکارېدل او د مخ رنګونه يې

څخه چې کلويوشينکوف يې شاهد وو، دوی ټول په  نېګروېږ له ډله ييزې پوښتنې  هوويشتل شول. وروست
محکوم  شول مرګ  ووژل  سمدلسه   .او 

څرګنده نه کړه. ده خپل ملګري ته يوه بله کيسه وکړه.   د دغه کيسې په اورېدلو بګدانوف کومه حريانتيا
رسېد. ډېری وخت به يې اسدالله  و   وختياداره کې خپل دفرت ته سهار   کله به چې بګدانوف په څارګره

. بګدانوف ته کرار کرار څرګنده شوه وويې په خټو  به  او موزې او کايل    ښکارېدهستړی   چې  هرسوري ليد
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کابل   شپه اسدالله رسوري پخپله په شخيص توګه په هغو ډله ييزو وژنو کې برخه اخيستله چې د چې هره
مامورينو څخه د دغه   وخت وروسته، رسوري د کې جې يب لهد څنډې په يو پيلېګون کې تررسه کېدې. لږ  

.« دغه خربه وسل نور خاينان پاکستان ته ولېږ  کړنو د پټولو پروا نه لرله. ده به په ځبنه موسکا وويل: »نن به
 .وه هو هکله منل شوې برغزو  د رژیم له لوري د ډله ييزو وژنو په

چې پر انقالب ضد تورن شوي وژل شوي  خلکپه مني کې ګنګوسې خپرې شوې چې هغه بنديان شوي 
پرې وکړي. داسې    هسايبرييا او يورال په معدنونو کې کارون  نه دي بلکې شوروي اتحاد ته لېږل شوي چې د 

دغه ځايونو څخه د بدبختو افغانانو ليکونه راغيل چې ګواکې د شوروي   ګنګوسې هم خپرې شوې چې له
  .ربړو څرګندونې پکې شوې دي معدنونو کې د ډېرو  د يورانيم په

ن چې اګسا نيويل وو له خپلو کورونو  ناچې هغه افغا حقیقت باور نه شوی کولی يخلکو پر دغه بوږنوونک
رامنځته کړي، رژیم ته يې    وېرې د دې پر ځای چې د رژيم برليس ل، خو دغه پراخېکېد  څخه بهر وژل

وزېږولدوښمنډېر     .ان 
امني امر وکړ چې دغه پاڅون ژرترژره او په بې رحمۍ   .کې له نورستان څخه د پاڅون خرب راورسېد  دويبپه  

سيمه په کنډوالو بدله کړه. ناکراري د نورستان په څنګ کې د کنړ وليت   وځپل يش. هوايي ځواکونو ټوله
 ګړه په منظم ډول نهد پنجشېر له درې څخه هم بد خرب راورسېد. تر اوسه د رژیم پر ضد ج .ته خوره شوه

 یو پر بنسټ، په پاکستان کې افغان مهاجرو د مخورو اسالمي تنظيمونو    د څرګندونو  وه، خو د څارګرو
 .ائتالف و ائتالف جوړ کړ او دې ته يې د 'ميل ژغورنې جبهه' نوم ورکړ.دا د مجاهدينو لومړنی 

 

 
 

هوايي چلند ډلې چې د شوروي د اوچت مرشتابه په چوپړ   شو. د  روانتره کی د دسمرب په څلورم مسکو ته  
دو څخه دوه ورځې مخکې، په کابل کې  روانېالوتکه برابره کړه. له   II-62 کې وه د تره کي د يون لپاره يوه

کې   تره کي په نه شتوناستازو بايد يوه نابربه موضوع حل کړې وی. داسې ګڼل شوې وه چې د   شوروي
مخته وړي،   ، د تره کي پر ځای چارې وبه امني، چې په حکومت او ګوند کې د ده منل شوی ښي لس  

منظور شو، امني ناڅاپه   سته له دې چې د پروتوکول ټولې موضوعګانې حل شوې او د پالوي نوملړ و خو ور 
ڼه« مسکو ته لړ يش. بګدانوف خپله  ب ډګروال بګدانوف ته خرب ورکړ چې غواړي په »چوپه او غري رسمي

کې د    وضعیتتوجيه کېدای يش چې په داسې نازک   حريانتيا پټه نه شوی کړی او ويې پوښتل: »ايا دا
وطنجار او رسوري   خو امني د نه ځواب نه غوښت. ده وويل: »موږ لکه  «هېواد دوه مرشان بهر ته لړ يش؟
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. که يې  ېتررسه کولو لپاره پاتې کېږ  بګدانوف، ته هم دلته د خپلې دندېنور درانه ملګري لرو او ملګری  
ه وکړې. زه پر تا باور لرم چې سمې پرېکړې به  لرښوون  چې زما ملګرو ته   ې اړتيا وه، ته هر وخت کولی ش 

شتون کې د حکومتولۍ په چارو کې مرسته وکړې. ه  غوښتنه کوم چې زموږ په ن  وکړې. زه پخپله له تا څخه
 .« زه غواړم چې له ملګري اندروپوف رسه وګورم ره پر دې،رسبې

استازو   ي يب او پرېکړه يې وکړه چې امني د کې ج  ي و نه کړ بګدانوف وپتېيله چې له امني رسه نور بحث  
اړيکو څخه په کار اخيستنې له اندروپوف رسه د ليدلو لرې چارې  له خپلوپخپله  په وسیله نه بلکې بايد  

  .برابرې کړي
د مخه ښې پرمتینه ملانځنه ونيول شوه. بګدانوف هم   لپاره يوه  يکابل په هوايي ډګر کې د افغان پالو د  

افغان مرش رسه په لس مخه ښه وکړي. د    روان   لهکې تم ولړ و چې   د شوروي سفارت د مامورينو په کتار
لره  ېوايي ډګر په پلجوش کې د بګدانوف د سرتګو د کونجو امني ته پام شو چې د ه ملانځنې په جم او

ننوت کې ته  الوتکې  غلی  او  اخيل  ګامونه  چټکۍ    .په 
دويم   هوايي Vnukovo ونوکوواد  دولتي  مېلمن په  افغان  کې  شانداره    وډګر  بله  يوه  راغالست  د ښه  ته 

 لهعمومي منيش ليونېد ایلیچ برېژنېف او نورو مرشانو له مېلمنو رسه روغبړ وکړ.  ملانځنه تم وه. د شوروي
 ميل رسود وغږول شو او دورپسې  ل،  کړ ښکل  یې  يو او بل ته غېږې ورکړې، يو او بل  دوی  رسه سم   دود

ګاډي کې کښېني. د   ترشيفاتو ګارد په پرېټ تېر شو. برېژنېف افغان مرش ته بلنه ورکړه چې له ده رسه په
څخه کرملین ته د    ونوکوواژباړن و. له   د دوی  ګوريلوف افغانستان د بهرنيو چارو وزارت سالکار ستنېسلف  

خربو هڅه وکړه. ګوريلوف يې خربې سمدلسه په دري ژبه   لرې په اوږدو کې برېژنېف له تره کي رسه د
چې پوه نه شو. د شوروي عمومي منيش په خانتام مهربانۍ وويل:   وښوده داسې  تره کيوژباړلې، خو  

اوږدو کې يوه سرتګه خوب وکړي. ده تېر به خامخا ستړی وي. ښه به وي چې د لرې په   »ملګری تره کی
 .«ساعته په هوا کې تېر کړي اوه

د شوروي سفارت دويم سکرتر دميرتي روريکوف د   د ليدنې رسمي پروګرام سبا ته پيل شو. په کابل کې
ګوريلوف هم چمتو ولړ و، خو مخکې له دې چې خربې اترې پيل  .دوو مرشانو تر منځ د ژباړې دنده لرله

افغانان يو. که په    و،چې خپل ملګري هېواد ته راغيل يو   ،موږ د پالوي غړي: »تره کي ناڅاپه وويليش،  
کار   نو ځکه موږ غواړو چې په دغه ځانګړې غونډه کې له پښتو څخه  ؛وويل يش، موږ پښتانه يو وضاحت

يو پښتون    داسې  واخيستل يش. څومره چې زه پوهېږم، ستاسې ژباړن په پښتو نه پوهېږي؛ نو ځکه موږ 
کړې دي او په روانه رويس   کې ځای ورکړ چې ستاسې په هېواد کې يې زده کړې  ي افرس ته په خپل پالو 

  .«ږيغږېژبه 
غربګون وښود او يا چې واضح وويل يش، ده هېڅ غربګون   ليونېد ایلیچ چې په دې خربو ډېر لږ پوه شو، نرم

 ونه ښود. د 
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 و ته ځري شو چې مخ ته يې پراته و څولسوندهغه  Kosygin لومړي وزير کسېګن شوروي حکومت مرش، 
 وښيي چې 

ګرومجن شو. د سفري پوزانوف مخ لومړی   Gromyko منځپانګه يې ارزوي. د بهرنيو چارو وزير ګروميکو 
 .سپني وتښت او بيا تک سور شو 

امني رسه هوکړه يادونه وکړي چې په کابل کې له   شو چې ده ته  نېږدېروريکوف په چټکی ګروميکو ته ور 
ګروميکو، چې د پروتوکولونو پر بنسټ د چارو په تررسه کولو کې   .شوې وه چې ژباړه به په دري ژبه کېږي

 Andrei Andreyvich چې دغه هوکړه يې ښه په ياد ده. ورپسې اندرې اندرييوويچ ډېر څک و، ورو وويل
لس ليک کړه. نن يې دررسه  کړه ليکد پنومروف په غوږ کې وپسېد: »هو، له داسې انډيوالنو رسه هو 

 .«لسليک کړي، سبا ته يې ماتوي
، ژباړه پيل کړه. واچاوهلوی مرش« يې پر اوږو » توپچي تورن، چې هغه لوی مسوليت غونج کړی و کوم چې

ننګېرنه  يوه خواشينوونکي صحنه وه. ګروميکو، چې د سپکاوي  .  ده سيايس او حقوقي ويي رسه ګډول
لږ په زوره غږېږه. خربې د واضح نه دي.« خو دغې خربې تورن ل  : »دغه تورن ته وويلوکړه،    )احساس(

داسې  : »لړزېډونکی غږ يې کابو د اورېدلو نه و. بیا، اندرې اندرييوويچ په ډېر لوړ غږ وويل ډېر ټپرا کړ او
په ملنډیزه نه دی خوړلی!« دشوروي پالوي غړو  اړوب  پوره  موسکا وکړه. بڼه   ښکاري چې ملګري ژباړن 

بهرنیو چارو په وزارت کې يو   ورپسې ګروميکو له خپل مرستيال څخه په پس پيس پوښتنه وکړه چې که د
ګوريلوف رسه مشوره وکړه. ده وويل: »هو داسې سړی   وړ کارپوه وي چې په پښتو پوهېږي. دغه مرستيال له

و چارو وزیر سمدستي وويل: »پيدا  ۍ کې زده کړې کوي. د بهرني اکاډم يپه ديپلوماتيک  اوسمهالشته، خو  
 .«ته يې ژرترژره راولئ يې کړئ او کرېملېن 

په شوروي اتحاد کې يو له   ،ۍ کې د ماسرتۍ زده کوونکیاکاډم په ديپلوماتيکې، Kozin ولدميري کوزېن
  سخته او لږمونده ژبه کی يې بشپړه برليس لرله. کوزېن پخپله هېڅ باور نه  څو کسانو څخه و چې په دغه

 .پښتو ژبه کې دی يوازينی وړ کس دی. پښتانه په افغانستان کې اصيل توکميزه ډله جوړوي چې په  کاوه
پراخه کچه خربې   دوی د هېواد په وګړو کې ډېری دي. په پښتو او دري ژبه د واک په اوچتو ادارو کې په

ګرتيا لرله د اړتيا وړ ژباړنو  رسه مل کېږي؛ نو ولې شوروي اتحاد چې له ډېرو کلونو راهيسې يې له افغانستان
راغ پاتې  کې  روزلو  ولپه  کوم ی  ته  پوښتنې  دغه  و ؟  شته  نه    .ځواب 

. هلته يوازې  وې   ې زده کړ   ې پښتو، دري او انګلييس ژب  کې ولدميري   انستېتیوتد مسکو د نړيوالو اړيکو په  
شول. ولدميري  تري تم  ترلسه کولو وروسته    و او دوی د ديپلومون  دوه کسو غوښتل چې پښتو ژبه زده کړي 

په چارو  بهرنيو  وزارت کې   د  ټول  په  پاتې شو چې دی  نوموړی حريان  هلته  کړه.  پيل  دنده  وزارت کې 
  .کس دی چې په پښتو ژبه خربې کولی يش يوازينی
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ې کار  افغانستان ته ولېږل شو چې د شوروي په سفارت ک له فراغت څخه يوه مياشت وروسته، ولدميري
مامور و چې له پښتنو رسه يې خربې کولی شوی. په سفارت کې به ده   وکړي. هلته هم نوموړی يوازينی

 دی بېرته شوروي ته راغی او کال ۱۹۷۶ملتپال« نغوته کېده. څلور کاله وروسته په  ته په ټوکه د »پښتون
 د غويي انقالبد وزارت مامورين د بهرنيو چارو وزارت د منځني ختيځ په څانګه کې په دنده وګامرل شو. 

ريښتيني اېډيالوژيکي متحدين دي،  چې د انقالب مرشان د دوی  وته ډېر خوشاله شول. ټول په دې اند و 
  .ۍ کې ماسرتي پيل کړهم اکاډولدميري په ديپلوماتيکي   په افغانستان کې به ژوند سمون ومومي. وروسته

په کرېملېن کې لوړپوړو چارواکو ته ژباړه وکړي.  کله داسې فرصت برابر شوی نه و چې هېڅ مخکې ده ته 
يوه بشپړه پلټنه کوله  د هر هغه مامور په اړه  چې امنيتي چارواکو   داسې کار ډېر وخت ته اړتيا لرله ځکه

 سيايس بېرو امر پر ټولو پرتوکولونو برلسی شو. ددنده ورکول کېده، خو دلته د   چې په کرېملېن کې
اشنا شو او د   ډېر ژر د کرېملېن په پرمتني دالن کې د کار په چاپېريال کې  یماسرتۍ دغه زده کوونک 

کې   بهري  ټول  په  ليدنې  رسمي  کړهیې  دغه  تررسه  ښه  دنده    .خپله 
سليک شو. کله يې چې تړون لسليک  پروتوکول رسه سم ل  د ملګرتيا، ښه ګاونډيتوب او همکارۍ تړون له

د شمپاين ګيالسونه پورته کړل او د بهرنيو چارو له وزيرانو، ګروميکو او   کړ، د دغه دوو هېوادونو مرشانو
  ړی و.يې د لسليک لپاره چمتو ک لسوندیيې مننه وکړه چې دغه  امني، څخه

وزارتونو او سازمانونو لوړپوړي مرشان وررسه مل وو، د پوځي  ګروميکو او امني، چې د خپلو اړوندو  ورپسې
د يوې بلې پوځي کارپوه ډلې د لېږلو په تړاو هوکړه ليکونه لسليک کړل. رسبېره  او افغانستان ته  مهامتو

مرستې هوکړه   دې، د دوو هېوادونو تر منځ د سوداګرۍ د پراختيا او له افغانستان رسه د هراړخيزې پر 
تر منځ د اړيکو يو پالن هم   ګوند او د ا خ د ګ  کمونستم لسليک کړل. د شوروي اتحاد د  ليکونه يې ه
  .لسليک شو

ورځ کې يې له لومړي وزير کسګني    هپه دومي په عني وخت کې امني خپل وخت ضايع نه کړ. د ليدنې
امني خپلې خ  رسه د شخيص کتنې لره هواره کړه. دمييرتي  کوله.  ژباړه  د دوی  يوه روريکوف  په  ربې 

کال د افغان انګليس د   ۱۸۹۳الکيس نيکوليوويچ ته يادونه وکړه چې په  تاريخي لړۍ پيل کړې. نوموړي 
 بهري کې انګرېزانو د افغانستان خاورې يوه برخه له ځان رسه مدغم کړه چې له کبله يې دوميې جګړې په

نوره خاوره اوس د   او د افغانستان ډېرهيو لوی افغان ښار، پېښور د برتانوي هند يوه برخه شوه. دغه ښار  
ميليونه پښتانه، چې شمېر يې څه نا څه   پاکستان د شامل لوېديځ پوله ييز ولیت يوه برخه ده. کابو اووه

اړ شوي چې په جرب رسه خپل ځانونه د بل هېواد اتباع   په افغانستان کې مېشتو پښتنو ته رسېږي، دې ته
د ورستيو پېښو په هکله چې پايله يې د ضياالحق واک ته رسېدنه وه   وګڼي. ورپسې امني په پاکستان کې

کې   څرګنده کړه. د امني د خربو پر بنسټ، دغه ارتجاعي او امریکا پلوی جرنال »په امريکا خپله اندېښنه
مړ کړي. امني   د خپلو مربيانو په مرسته« تر خپل وروستي وس پورې هڅه کوي چې ځوان افغان انقالب 
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دموکراتيک جمهوريت ته لېږي؛  د افغانستان و غدۍدريځو او مذهبي سخت ر هګپاکستان د تر وويل چې 
په هکله له شننو وروسته،   وضعیتپاکستان د   نو ځکه ملګری تره کی دې ته اړ دی چې لس په کار يش. د

او يوازې په  وارزوله چې د پاکستان رژيم دومره غښتلی نه دی    -امني   تره کي او  -د »پښتنو لويو مرشانو«  
. پښتانه، بلوڅان، د نسکور شوي لومړي  دې  یې ډډه لګولې چې ضياالحق ته وفادارې هغه څو پوځي فرقو

ان د ضياالحق پر ضد پاڅون ته چمتو دي، خو د  کمونستعيل بوټو مالتړي او د پاکستان   وزير ذوالفقار
که شوروي اتحاد  .اړيکو وسيلو ته اړتيا لريکار لپاره دوی مايل مرستي، وسلو ، مهامتو او د لېږد او   دې

افغان وکړي،  مرسته  ورکړې  ستانداسې  او  وېش  د  کې  سيمو  قباييل  په  يې  پ به  واخيل  ر دنده    .غاړه 
د سيايس بېرو په غړو    ،ښه روغتيايي حالت کې و چې د برېژنېف برعکس په،  الکيس نيکوليوويچ کسېګن

ه کي د عینکو تر شا د تېرې ورځې په منطق پوه شو. کله  تر  کې تر ټولو ښه مرکچي و. دی سمدلسه د
چې نه غواړي په دري ژبه خربې وکړي، د ده اصيل موخه دا وه چې ځان يو   چې تره کي په ښکاره وښوده

 وښيي چې د افغان مرشانو په اند، دا څرګندونه يې کوله چې د دوی د رسمي راتګ اصيل «تونپالښ»پ
شوروي اتحاد  کله دا اړنګ نه درلود چې  هېڅتړون هسې ترشيفات وو. دوی  ټکی پښتونستان و. د ملګرتيا  

هاخوا غزېږدلې.    لوافغانستان له پو  د دوی اصيل متحدين او مالتړي وو، خو د مېلمنو هیلې او لېوالتياوې د
رسټکونه کوله او بل دا چې هغه    په هکلهبېالبېلو برخو   دځکه پخپله دوی د افغان ټولنې    ،دا عجیبه وه

افغانستان د کورنيو چارو يو بېخونده انځور يې کاږلو. د يو ګاونډي   مالومات چې شوروي مرشانو درلودل، د
و پرته له سپني سرتګۍ څخه    پکې  جګړې د اعالن نظريه چې په ښکاره د شوروي ګډون   هېواد پر ضد د

غوښتنه نغښتې   بلوڅو او له نورو مخالفينو رسه د مرستې  څه نه وو. په دې کې د پاکستان له پښتنو، بل
به په حقه د شوروي   او پاکستاين حکومت  وې ویوه. داسې مرسته به په پراخه کچه ټولو ته مالومه ش

له متحدينو رسه به د شوروي اړيکې   . له امريکا او د دغه هېوادی ویخرابکارو کړنو پر ضد غږ پورته کړ 
بريا شونتيا له صفر رسه رضب وه او خامخا زېږنده   په لنډه توګه، د دغسې پالن د .  وی ویسمدلسه تروې ش

 کاوه.اغېزو يې په لسیزو دوام 
وويل چې دغه سړی په نړيوالو سيايس چارو کې يا له  کسېګن امني ته په ډېر پام وکتل او له ځان رسه يې

بڼه ورته وويل    رټه شورا ريس په نرمه خو    انوپارونې نيت لري. د وزير  ساده دی او يا د يو ډول  ی کچې وتل
و  خرابکار د    ، ي لريدوښمنپه هغه هېوادونو کې چې له شوروي رسه    حتیهېوادونو کې   چې په خپلواکو

  .مالتړ د شوروي اتحاد له بهرنۍ پاليسۍ رسه په ټکر کې دی کړنو
بل رسه وکتل. روريکوف، چې  برېژنېف يوازې له يو او  په همدغه ورځ د کرملین په ژمني بڼ کې تره کي او

نه   په دې غونډه کې ژباړه کوله، هرې ناڅاپې ته چمتو و. داسې برېښېدل چې امني د لومړي وزير په 
تره کی خرب کړی و؛ نو تره کي داسې څه ونه ويل چې مته يې نه کېده. ده يوازې   جوړجاړي کوونکي دريځ 
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جګړې   وييل وو او د افغان انګليس د دوميې  بيا وويل چې مرستيال يې يو يا دوه ساعته مخکې  هغه څه
د خپل مېلمه په خربو پوه  تاريخ يې بيان نه کړ. لېونېد ايليچ تره کي ته غوږ نيولی و، خو پرته له دې چې

افغان مرشانو غوښتنو ته برېژنېف کوم ځواب   . داوهيش چې له ده څخه څه غواړي، خپل رس يې ورته خوځ
  .یادې کړې  تره کيموضوعګانې به په بشپړه توګه وارزول يش چې   وکړه چې هغهورنه کړ، خو ژمنه يې  

له لوېديځوالو رسه خربې وکړي، د ګروميکو په نوښت،   تره کي ته د داسې يو فرصت د برابرولو په موخه چې
وخت    دېځو ديپلوماتانو رسه د ده غونډې تهې پروګرام کې له لوړپوړو لو له مسکو څخه د تره کي د ليدنې په

ته په پښتو    ديپلوماتانو ي خربې کولی شوی، دا غوره وګڼله چې  رېز چې ښې انګ  ،کي ورکړل شوی و. تره
ژبه ژباړله.   بېخونده بڼه په رويس  هوکړي. په مسکو کې د افغانستان سفري، پکتني د نوموړي وينا په ډېر  وينا

شپې يې خوب نه و کړی،   د ل. ښايي داسې برېښېدل چې تره کي ديپلوماتانو ته د ويلو کوم ښه شی نه لر 
معافيت په موضوع کې له ننګېرنې ډک شو.   ، دی د ديپلوماتانو د خونديتوب ياهخو وجه يې چې هر څه و 

کي خربې يې داسې وژباړلې: »تاسې هر يو ديپلوماتيکي   پکتني چې دومره ټپرا وو چې په لړزه شو د تره
او نيول  يو سفري  لری.  او  خونديتوب  تررسه کړي  دنده  بايد ښه  ځکه سفیران  نو  يش؛  نه  کېدای  بندي 

ته   د   مالومات  سمحکومت  چې  دوی  کړل.  خندا  په  ديپلوماتان  خربې  دغې  سلېپ و فر ولېږي.«    ډيني 
Freudian slip  چې د ویلو  ، پرته له دې زړه کې ويیا هغه څه چې د چا په    ړه خربه کول)په تېروتنې د ز

اشنا وو پوه شول چې د ده د خربو   له څرنګوايل رسه  (: ژباړنله خولې راووځينیت یې ولري، ناڅاپه یې  
افغانستان کې جوړ شوی او له سفري پکتني رسه د خپل   تر شا څه پراته وو. يو اکاړ او ځپوونکی رژيم په

 .ژوند وېره ده
سالون کې د سيايس بېرو غړو او   Granovitya ګرانوويتايه کله چې غونډه پای ته ورسېدله، د کرېملېن په

 . درې واړو، ګوريلوف، روريکوف او کوزېن ته هم بلنه ورکړل شوېهو   ېشو  هجوړ   ماښامنۍ افغان پالوي ته
. دی  کښېناوهنېغ   وه چې د اړتيا په وخت کې ژباړه وکړي. برېژنېف زده کوونکی کوزېن له خپل څنګ رسه

خوږ کړی   نوک په سوټک څخه لږ وخت وړاندې نوموړي په خپل کور کې خپل ۍمن. له دغه ماښارشمېده
وه چې په بیړه يې په ګوته تړلې وه او کله به يې چې چاکو او   يې هغه پټۍ ل ډېره کړې  ننګېرنه  و. د رشم 

مخامخ  ، دغه پټۍ ښه ليدل کېده. تره کی برېژنېف ته او کسېګن، کوزېن ته  لواخيست پنجه په لس کې
پاتې دي.   په پای کې د برېژنېف، کوزېن ته پام شو چې درې واړه ګيالسونه يې ډک   ۍوو. د ماښامن ناست

منيش ترې وپوښتل: »ولې يې   کوزين د رسو واينو، سپينو واينو او وتکا حتی يو غوړپ نه و کړی. عمومي
  ښکارېدهه څښم.« برېژنېف له ورايه  زه يې بايد ون  .نه څښې؟« کوزېن ځواب ورکړ: »زه کار کوم، ليونېد اېليچ

ته په غوسه وکتل او ويې ويل: »نو زه دا انګېرم چې ته فکر کوې   چې دغه ځواب هک پک کړ. ده ژباړن
په رخصتۍ دلته يوو؟« عمومي منيش زوبروکه چې موږ  يوې   Zubroka ناست  له  څښل چې د ښيښې 

زېن داسې غوښتنه وکړه: »کولی شم  کېدل. له عمومي منيش څخه کو  ځانګړې رصاحي څخه ورته اچول
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چې ده ته   وخوځاوهال ته لس  یتاسې يې څښی، ليونېد ایلیچ؟« برېژنېف چوپړ د هغه څه مزه وڅکم چې
په دې  ي څخه زوبروکه واچوي. ورپسې عمومي منيش په ګوته مايکروفون ته ټک ورکړ.  حصحرا له ځانګړې

بیا په   .کوي او يا يې  حارضينو ته د چوپتيا نغوته وکړهازمويي چې کار  و غوښتل چې مايکروفون    ده  کار
ټول له خپل ځای څخه  !«اوچت شو او ويې ويل: »زموږ د ژباړن په سالمتۍ يو جام پورته کوو ۍډېره سخت

او د دغې رسسالمتۍ څرنګوايل ته حريان شول. دغه ځوان په   اوچت شول  تراوسه دوه ورځې  سړي ل 
رسه کېږي؟ خو بیا يې هم د کوزېن په ور نو ولې داسې ځانګړی چلند    کرېملېن کې نه دي تېرې کړې؛

وزارت کې د کوزېن همکارانو پوښتنې کولې چې ولې عمومي   سالمتۍ وڅښل. وروسته، د بهرنيو چارو په
ورکړل شوې ځکه چې    ېچلند وکړ. دلته کوزېن ته په اتوماتيکه توګه دوه رتب منيش له ده رسه دومره ښه

  .چې برېژنېف پېژين او ښايي په راتلونکې کې د دوی په درد وخوري لدکې  داسې انګېرل
ليک کې ښې ارزول شوې وې چې مرکزي کمېټې   مسکو ته د تره کي د راتګ پايلې په هغه محرم يادښت

شوروي اتحاد او د افغانستان دموکراتيک جمهوريت ترمنځ   و کې ټينګار شوی و چې دلسوندو. په    یلیکل
او د ملګرتيا   اوس دغه اړيکې د پوړه يزو ) طبقايت ( ارزښتونو پر بنسټ ولړې  او ې پړاو ته ننوتل ياړيکې نو 

شول چې   انقاليب همدردۍ له روحيې ډکې دي. د افغانستان دموکراتيک جمهوريت مرشتابه ته وويل  او
شوروي پر مالتړ ډډه  توګه د دوی د شوروي په مرستو او د افغان ټولنې په انقاليب بيا تنظيم کې په بشپړه

  .لګولی يش
چې د »لوی پښتونستان« د پرځنګ    ولېنه وه غورځ  پامهد محرم يادښت ليک ليکوال هغه نازکه موضوع له  

. په يادښت ليک کې داسې ليکل شوي وو: »افغان مرشانو  ې وهغوښتنه کړ  لپاره تره کي او امني د مرستې
نه څرګنده کړه چې د پاکستان په خاوره کې تررسه کېږي  د هغه کړنو په هکله اندېښ د افغانستان پر ضد 

داسې سختو   څرګند کړ. زموږ لوري د  تاو د پښتنو او بلوڅو د موضوع په هکله يې له پاکستان رسه مخالف
پورته ترې    ه ان ګټ دوښمنکورين   اقداماتو په تررسه کولو ناڅوبتيا څرګنده کړه چې د افغانستان بهرين او

 .« ولی يشک
 

 
 
پوهنتون کې ښوونکی نيکوليوويچ الکساندرويچ   ماښام سرتستني ته وويل شول چې د مسکو په دولتييو 

هر څه پرېږدي  بايد  چې دی    پوهېده  ولېريسبا ته کابل ته راځي.   دېورينکوف د ايرفلوټ په يوه الوتنه کې
ته اندي  روڼ  دغه  ووايي چې   .هرکلی 
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او  ۱۹۶۰په   کې  ۱۹۷۰مو  کلونو  منظمه مو  په  تل دېورينکوف  ته  افغانستان  د  هتوګه  او  پښتو  په  دی   .
  نونو و اندړ وپه کنفرانسونو کې د اعلی    واو په کابل کې د روڼ اند افغانستان په تاريخ کې يو مخکښ کارپوه و

)  (Presentations  درلود. کله به چې په کابل کې و، الکساندرويچ به په خوښۍ له کابل   په ورکولو کې نوم
 کولې. د دغه مرکو به تل ستاینه کېده او د افغان روڼ اندو ذهن به يې روښانه کړ. د راديو رسه مرکې

ژبه دومره خوږ   د دوی په  ی ستاينې يوه وجه دا وه چې دوی ته دا د حريانتيا خربه وه چې څرنګه يو بهرن 
او   Pushkin د پوشکني ښې پښتو خربې کولې بلکې په پښتو يې شعرونه ليکل او  نه يوازېغږېږي. ده  
  .پښتو ته ژباړل اثرونه يې هم  Nayakovski مياکافسکي

او بل رسه وليدل، په   دېورينکوف له پخوا څخه د تره کي ملګری و. کله چې يو  په لومړي ځل له  دوی 
پهته    يتره ککې    افغانستان ننګېريزې   د داسې چا  به  ليکوال يش. ده  سرتګه کتل کېدل چې غواړي 

 يې د   چې په افغانستان کې کيسې ليکلې 
  .ولېبېوزلو د ژوند ستونزې بیان
ولسمرش د افغانستان او پاکستان پولې، پښتونستان ته   افغانستان راتلونکی  ديوه ورځ دغه ښوونکی او  

الکساندرويچ له تره کي رسه پر يو بوتل ښو فرانسوي کنياکو رشط کېښود. ده وويل  يوځای لړل. نيکولی
 .چې په ماشومتوب کې يې خپل پلرنی ټاټوبی پرېښی  يو ته ځان داسې يو پښتون ښی سيمي خلک  چې د

ستونزه نه لرله،  دغه ښوونکي هېڅ   خهده وويل چې هېڅوک به د ده پر اصليت پوه نه يش. د خربو له اړ 
پوښتنو ته ځواب ورنه کړی شوی چې   خو ده د خپل نسب په هکله پوره فکر نه و کړی. ده د پښتنو هغه

نيکه، تره  او د ټر نيکه،  نيکه  نيکه، ټر  پلرين نسب  ياو ورور يې څوک د نيکه، غور  . هر پښتون د خپل 
دومره وخت تېر نشو چې دغه پښتنو پر نيکولی الکساندرويچ د بهرين   يش؛ نو  یلږترلږه اوه نسلونه يادول

  .کنياک يو ځای وڅښلاو دواړو د ګټلی رشط    هټاکي ومنله چې دېورينکوف رشط وګ اړنګ وکړ، خو تره
د مسکو په دولتي    هعلمي ليکنې يې کړې وې. د دېورينکوف په نړۍ کې يو نوميالی ښوونکی و او ډېرې

او د نوموړ  پوهنتون کې د ښوونکي دنده درلوده  و.  ټولنې مرستيال مرش  يو    ی افغان شوروي د ملګرتيا 
شوروي په حکومت کې يې ډېر ملګري لرل چې  باورمن سړی و او د   او پر ځان)جذاب(    سرتکوکو،  کځري 

کوونکي وو. ده ته دا ډېره اسانه وه چې د بهرنيو چارو په وزارت او مرکزي کمېټه   ډېری يې خپل پخواين زده
  .دروازې پرانيزي ډېرې کې

  ېدېورينکوف د تره کي لپاره شوروي اتحاد ته د تګ ډېر  ،پيالوهکله چې تره کي خپل سيايس کاري ژوند  
راتلونکي مرش ته د ليکوالنو د ټولنې او همدا راز د افغان شوروي د ملګرتيا  ې جوړې کړې. د افغانستانبلن

ملګري ته   له لوري بلنه ورکړل شوه. دغه ښوونکي له خپلو اړيکو څخه په کار اخيستنې خپل افغان ټولنې
په ازربایجان کې چاپولې. لنډه دا  ېليکنې ي   تره کيد قفقاز په تفريح ځايونو کې وړيا درملنه برابروله او د  

رسه کي  تره  له  وسيله  په  دېورينکوف  د  مسکو    .وپېژندل چې 
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و، د خپل ولسمرش شوی  افغانستان  د  تره کی  افغان  اوس چې  وې.  ياد  په  يې  استاد ښېګڼې  شوروي 
تره کي شخيص  نيکولی الکساندرويچ ته بلنه ورکړه چې د   حکومت د شوروي د بهرنيو چارو وزارت له لري

تهېم افغانستان  توګه  په    .رايش لمه 
سکرتريت څخه افرسان هوايي ډګر ته تليل وو. د افغانستان   د نيکولی الکساندرويچ هرکيل ته د تره کي له 

ۍ ريس، نورزی )د دغه ښوونکي پخوانی زده کوونکی( هم هلته و. اکاډم دموکراتيک جمهوريت د علومو 
 له لکساندرويچ رسه تود روغبړ وکړ. دوی په دې خوښه وکړه چی مېلمه بهنيکولی ا سرتستني له  ولېري

هم په کابل   مېلمستون څخه د شوروي سفارت ته بوځي. د ډېرو نورو شوروي مېلمنو په څېر، دېورينکوف 
بوت چې ته  په ګاډي کې د شوروي سفارت  نوموړی  واړول. سرتستني  پوزانوف رسه   مېلمستون کې  له 

اوتر او په غوسه له دفرت څخه   نکی د سفري په دفرت کې ډېر وخت پاتې نه شو. دیوګوري، خو دغه ښوو 
  .ووت

پوه شوی. ته غواړې چې زه له تا رسه د تره کي ليدو ته  الکساندر ميخيالويچ، ښايي زه سم نه ومپوزانوف: 
شم؟  لړ 

په تا پورې څه اړه لري؟  ته بلنه راکړې. دا  ما   ملګري په توګه   نېږدې تره کي د يوه شخيص  دېورينکوف:  
 .ورځم او يا هېڅ نه ورځم ته يوازې کي بښنه غواړم، خو زه تره

وو    نېږدېنېغې خربې کوې او بې ټوکو درته وايم چې    ډېرې  وروسته سرتستني، دېورينکوف ته وويل: »ته
 « .کړې پيدا  دوښمنځان ته خطر ناک 

ننوتل، د تيلفون رشنګ شو. د تره کي له دفرت   کله چې دوی په مېلمستون کې د دېورينکوف کوټې ته
موزين ګاډی مېلمستون ته ولېږل شو چې دېورينکوف د انقاليب  یل څخه چا وويل چې له ساتونکو رسه يو

بوځي. کله چې دوی ګاډي ته تم وو، سرتستني د افغان انګرېزي ژبې ورځپاڼې،  ي تهاستوګنځشورا ريس  
انځور چاپ   اسې غټد. په لومړی پاڼه کې د تره کي يو  وښودهه  ټاميز، وروستۍ ګڼه دېورينکوف ت کابل

کابینې غړي لکه کوچنيان ورته   او په داسې حال کې چې د  وناست  ته  ته ورته مېز     Tخپل  ېچشوی و  
. سرتستني  خالصه وهۍ يې خوله په خندا  خوشالډېره   ، پهووولړ او په مينه د انقاليب شورا ريس ته ځري  

الکساندرويچ، دا څرنګه انځور په افغان ورځپاڼو کې چاپېږي. دا ډېر د  ورته وويل: »ته خو ګوره نيکولی
ځای   'لوی مرش' انځورونه در وښودل چې په ټول ښار کې ځای پر ستا به په ياد وي چې ما د   .خندا وړ دی

مسخرو ډيزاين    په شوي دي. دې ته د پام و چې تره کی په شنه او زرغون رنګ انځور شوی. دغه پوسرتونه 
بې مانا پرله پسې رنګ څخه راوتلی.  له   شوي. دی په يوه ځبنه خندا کې داسې کاږل شوی چې رس يې

يا دداسې ښکاري لکه دی چې   څوک توجيه    امنځنيو پېړيو هسپانوي پاچا وي. د يو مذهبي سياڼه او 
ييزه وېشنه په دې مانا ده چې د تره کي په ډله کې څوک غواړي ولسمرش   کولی يش؟ ايا د دغه انځور ډله
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 او دا خلکو ته وښيي چې تره کی بېالرې شوی دی؟ او يا دا چې له حقايقو څخه د تره کي ته زيان ورسوي
 « پوره نه ده؟ هپوه

وکړې. زه   ګومانګرځېدلی چې پر هر سړي او هر يش بد   ، دا ستا عادتولېريدېورينکوف ورته وويل: »
د يو مهربان او ساده سړي    -خو زه کابو ډاډ لرم چې داسې انځور   دې نه مالمتوم. دا ستا مسلک دی،

 څو وښيي چې داود يو ګرومجن او داسېپروپاګند جوړ کړی چې له داود رسه يې پرتله کړي   افغان  -انځور  
افغانستان د   يو خانتام ارشايف و چې هېڅ کله يې نه خندل. زه فکر کوم چې د تره کي دغه انځور به د

وويل: »د کابل ټاميز ورځپاڼه چې  ټيټ پوړو وګړو، کارګرانو او بزګرانو خوښ يش. سرتستني په طنزي بڼه
په   لپاره خ  ده  ي ژبهانګرېز يوازې  افغاند چا  لپاره؟« دېورينکوف د ځواب   پرېږي؟ د  بزګرانو  او  کارګرانو 

ولسمرش ياور و   دځوان افرس چې    يادب وټکول شو. يو ګڼ برېت فرصت ونه موند ځکه چې د کوټې ور په
چې ښکته ګاډی ورته تم دی. ده يو ديپلومات بکس چې له ډاليو ډک و واخيست،  دېورينکوف ته بلنه ورکړه

ويې ويل   سرتستني ته ورکړه او د وره په لور لړ. سرتستني له ده رسه مخه ښه وکړه او ورتهيې   د کوټې کلۍ
  .بېرته راتګ رسه سم ده ته تيلفون وکړي   لهچې مېلمستون ته 

و او    یشاوخوا کې سرتستني ته تيلفون وکړ. دی پارېدل نيکولی الکساندرويچ سبا سهار د لسو بجو په
کېږي چې    ګومانګاډي ټکر وکړ. څوک خوږ نه شول، خو داسې   سرتستني ته يې وويل چې د تره کي

و. د هغه ګاډي چلوونکی چې د تره کي له ګاډي رسه يې ټکر وکړ ونيول   برید نښه  هګر ولسمرش د يو تر 
تر  اوس  او  دین ګروېږ پوښتنو   شو  لندې   .و 

سفارت څخه لومړی خپل کور ته لړ چې يو څو ساړه   له  ولېري مخکې له دې چې مېلمستون ته لړ يش،  
ۍ د ريس، نورزي په ګډون  اکاډمخپله کوټه کې يوازې نه و. د علومو   بري واخيل. نيکولی الکساندرويچ په

 ځينې په څوکيو او ځينې په کټ وررسه ناست وو. دېورينکوف له خپلو مېلمنو رسه تود نور مېلامنه هم
لکه دوی ته   ښکارېدهغانان له ورايه ښکارېدل چې دی يې خوښېږي. دی داسې  بنډار جوړ کړی و او اف

د يوې ژمنۍ ونې   فکر وکړ چې دوی داسې ښکاري لکه چوغکې چې  ولېريچې په تدريس کې ډوب وي.  
او  استاذه!  »او  وويل:  کله  کله  به  دوی  وي.  ناستې  کې  څانګو    «استاذه! په 

وويل چې دی بايد همدا اوس سفارت ته لړ يش.   وليد، ده خپلو مېلمنو ته   ولېري کله چې دېورينکوف،  
دېورينکوف رسه نه سفارت او نه خپل کور ته بلکې پغامن ته  مېلامنه له کوټې څخه ووتل. سرتستني له

ري ساړه  ېکې چې د امري امان الله خان په وخت کې ايټالويانو جوړ کړی و ول لړ. هلته په يوه تش پارک 
 ورس  او ژېړودېورينکوف ته ورکړل. ورپسې په  بیر 

  .وچو پاڼو کې ګرځېدل او خربې يې کولې 
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رسه يې تود بنډار درلود. دوی پلو او کباب وخوړ او   ته وويل چې له تره کي   ولېرينيکولي الکساندرويچ،  
، تېر  کاوهخطاب    ي ملګر   نېږدېويسکي وڅښل. يو او بل ته يې د   Queen Anna ټوله شپه يې کوين انه

 .تازه کړل، پښتو شعرونه يې ويل او له يو او بل رسه يې ټوکې کولې يادونه يې
مېلمستون کې يې له سرتستني رسه درلودې؛ نو له   د نيکولی الکساندرويچ هغه خربې په یاد وې چې په 

په اړه ستا اند څه دی چې د ولسمرش په توګه په خلکو کې    پروپاګند تره کي څخه يې وپوښتل: »د هغه
او له نېغ ځواب څخه يې ډډه وکړه،   په موخه کېږي؟« دغه پوښتنې تره کی ګيچ کړ  ستا د دريځ ټينګولو

امر   پرځای يې وويل چې دی کولی يش له امني رسه په دې هکله وغږېږي ځکه چې د دغه کمپاين خو
 .کولو چارې څارې تنې د تررسهښاو کلتور وزارت ته ورکړی او دی پخپله د خپلې سپار  اطالعاتوامني د 

پاره خپل کور ته بلنه ورکړه. د    ۍسرتستني د ماښامن اوس چې دېورينکوف د غره تازه هوا ښه ډېره سا کړه،
 . وکړ  د سرتستني په کور کې د دوی خربو دوام .او دوی ته تم وه خوندوره ډوډۍ پخه کړې وه ېتامار 

د   چې د غويي انقالب به ورځ تر بلې غښتلی کېږي. له تره کي رسه لېدنې زما باور ټينګ کړ دېورينکوف:  
 .پرېکنده تباهي زما د دغه باور يو ثبوت دی -پرچميانو  - خطرناکو ليکو دانو دوښمنکورنيو 
ليکه له منځه  ړلو ړنۍ مو نيکولی الکساندرويچ، خلقيانو دغه ل:  ولېري به څه کېږي؟  پوړې  بیا  يوړه، خو 

رژيم ل تراوسه    ی، خو نو يپنځمه او همداسې نورې به هم ختمې کړ  ،مهدوميه به هم له منځه يويس، څلور 
ما ته داسې ښکاري چې تره کي او متحدينو يې يوه تېروتنه وکړه چې د کارمل او د  کمزوری دی؛ نو ځکه

د ز  ده  برخې کړل.  بې  ځانونه  يې  له مالتړ څخه  بايدکړۍ  پړاو کې دوی  اوسني  په  کوم چې  فکر  د   ه 
پر  يوې  او وطنپالو پر  پښتنو پر يوه   خه جبهې ډډه لګولې وای د دې پر ځای چې د خلقيادموکراتیکو 

 .کړۍ تنګه کړي  وهي او د خپلو فرصتون و ډډه و  لرې ډلېتوند کوچنۍ 

 .وکړهننګېرنه  د ويي په اورېدلو د سپکاوۍ رې توند ل دېورينکوف د 

  ونکی او بلشويک يو رسښند کمونست شوروي  زه، دغه پښتون وګڼه. هو  توندلرینو ما هم يو دېورينکوف: 
 .خلقي دی

ي، د خربو موضوع يې بدله کړه. نوموړې د خپل  و نه کړ فکر وکړ چې دوی پر دغه موضوع جګړه    تامارې
په هکله خربې پيل کړې، خو دېورينکوف، چې يو ژبور    انستېتیوت ختيځي زده کړو دپخواين کار ځای، د  

او  ځان د خپل دريځ دفاع ته ځانګړی کړی ورسه يې په دغه سيايس بحث کې   له سرتستنيبرهاين و،  
 .هوډ یې درلود چې په دغه بحث کې سرتستین ته ماته ورکړي

 نه؟ ، ته يو هوښيار سړی يې که ولېريدېورينکوف: 
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يو   نه پوهېږم. زه د يو ښه مغز درلودلو تهسرتستني:   او نه په    عاملځانګړې اړتيا نه لرم. زه  يم    علمي نه 
 .که کار کوم انستېتیوت

سفیر يې چې کوي. تاريخ دې نه دی لوستی؟  همدغه شېبه ته داسې خربې کوې لکه ستادېورينکوف:  
و انقالبونو بنسټ نيش کېدای. دا د نړۍ په هر ریښتين د  -دموکرايس  -ته نه پوهېږې چې پراخې جبهې  

افغانستان کې ريښتيا دي. که دلته دموکرايس پيل يش؛ نو هېڅ کله به   ګوټ، هر هېواد په تېره بيا په
خربې   نيش. د انقالب د اړتيا او د انقالب تررسه کولو د شونو لرو په هکله به يوازې تشې انقالب رامنځته

يوه برخه کې يو ګوند   انقالب يوازې هغه وخت رامنځته کېږي چې د ټولنې په  یاو بحثونه وي. يو ريښتين
کړي چې د هغه چا وسپنيز هوډ ته درناوی   په دې بريالی يش چې پرته له قيد او رشط څخه ټولنه دې ته اړ

باید    انقالب کې تر ټولو ډېر تاوتريخوالی وي. وکړي چې د انقالب د تررسه کولو اښوه لري. په کله کله 
به    خامخاي،  و نه کړ ي چې که د انقالب مالتړ  کړ هر سړی پوه    څو سړی بې کچې اکاړ )ظامل( عمل وکړي  

 یو رښنینی انقالب اړ دی چې شپه او ورځ د ښارونو په اصيل څلورلرو کې رسونه غوڅ کړي.   ووژل يش.
 سرتستین هک پک شو  او خربې یې داسې پیل کړې: 

تنده پرې ماته   )ساتول( ټوکیا خپل ې چې یو انقالب قربانیانو ته اړتیا لري چې دته وایښه نو،  :سرتستین
؟ ولې وینې تویې شوې؟ ما په خپلو سرتګو دغه  لوژ و کړي، خو د څه لپاره؟ د څه لپاره افغان پوځ یو او بل 

ل؟د غویي له  تویونې ولیدې، ما ته یې کتل ډېر وېروونکي او دردوونکي وو. ولې دغه خلک مړه شو   ېوین
اوومې راهیسې، د دغو څو میاشتو په بهیر کې کومه ښه لسته راوړنه شته؟هغه ګالن چېرته دي چې باید  

 په وینو اوبه شوې خاوره کې راپورته شوي وی؟  
تر   دېورينکوف:  چې  وشوې  موخه  دې  په  قربانۍ  دغه  په   ټولې  پروګرام  غوښتونکی  اصالح  ډېر  ټولو 

ه په ياد وي چې دغه تګ لوری د انقالب  ب لوری.' ستا   'د انقاليب دندو اصيل تګافغانستان کې پلی يش:  
شو منظور  ورځ  دوولسمه   .په 

ما حتی رويس ژبې ته يې په ژباړه کې مرسته وکړه.   هو دغه پروګرام منظور شو. ما لوستی دی او:  ولېري
دغه ډېر ښه پروګرام دی،  دی او منت يې بېخونده ليکل شوی،   که څه هم د رسليک جوړښت يې سم نه

. هغه هڅې ی او دغه پروګرام يوازې د يوې اعالميې په څېر پاتې شو   يشو  خو تر نن پورې هېڅ نه دي
 .پروګرام په ټولنه کې پلی کړي، دا يوازې خربې دي، خربې، خربې چېرته دي چې دغه

ته چې   نغمې Dalida ه ليداد  ،نومورې سندرې سرتستني وروستي دوه درې ويي داسې وويل لکه د يوې
بويل  .سندره 

 .اوس دېورينکوف لکچر پيل کړ 
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پروګرام پيل کول همدغه د انقاليب شورا د فرمانونو اعالنول   تر ټولو لومړی غواړم ووايم چې ددېورينکوف: 
شوی چې    پیلچې په هېواد کې داسې بدلون    ې، ته نه پوهېږ ولېريمهم دي.   دي چې هېواد ته ترټولو

بدلون   نه ليدل کېږي، خو هېواد به ډېر ژر ښه  اوسمهاله و تررسه شوی؟ دغه بدلونونه به  ن  مخکې هېڅ کله
په يو نوي   به د جرمونو او بېوزلۍ له داسې سيمې څخه چې ټولې نړۍ هېره کړې ده  افغانستانومومي.  

يش  سوسیالېستازمویښتي   بدل    .هېواد 
زموږ د ګوند سالکارانو مسکو ته لېږيل؟ د افغان مرشانو   ونو په منت کې چېتېلګراف: چېرته؟ د هغه ولېري
 فرمانونو کې؟  کې؟ د دوی په اوپه وين

 نه خوښېږي؟ دي چې ستا ی د دوی په فرمانونو کې څه شدېورينکوف: 

 .يوه خړه دوسيه راواخيسته د کتابونو له تاخچې څخه ولېري

دی. دا د افغانستان دموکراتيک جمهوريت د  فرمان   ښه نو راځه چې ويې ګورو. دغه لومړی منرب:  ولېري
يو شوروي او د شوروي اتحاد د   دسيستم د پلې کولو په هکله دی.   جوړولو او په هېواد کې د يو ګوندي 

غړي په توګه په صداقت وايم چې زه د يو ګوندي سيستم پر ضد نه یم. د بېلګې په   ګوند د يو   کمونست 
پرتله  به د دوه ګوندي او يا څو ګوندي بورژوازي دموکراسۍ پهګوندي دموکرايس    ه زه منم چې يو  توګه،

ګوندي سيستم چې د   انقالب څخه مخکې، د محمد داود په واکمنۍ کې يو   غویي لهدومره بده نه وي. د  
 .  شو نغښتي وو په اسايس قانون کې منظور  پکې افغانانو هيلې او دودونه 

يو ګوندي سيستم خپل   و له بده مرغه دغه د افغاين بڼې تره کي په دې هکله کوم نوی کار نه دی کړی، خ 
  .وينسخت زيامن پخواين متحدين، پرچميان، او نور خلک چې د دوی نه خوښېږي ډېر 

يو  هو، خو دغه پرچميانو د يوې کودتادېورينکوف:     ېتابيا نيوله. تېره شپه تره کي راته وويل چې دوی 
  .کول پوځي کودتا ته ځانونه چمتو

خواته پرېږدو. راځه چې مخکې لړ شو. دغه دويم   نيکولی الکساندرويچ، راځه چې پرچميان يوې :  ولېري
چې په افغانستان کې پاتې دي بايد ونيول يش، شتمني او  منرب فرمان دی. د شاهي کورنۍ هغه غړي

ګرانه نيکولي الکساندرويچ، دې ته څه وايې؟ خلک له خپلو مدين حقونو   .واخيستل يش  ېدې تر   تابعيت
 کول او تر ټولو مهمه دا چې د محمد زيو د کورنۍ له شاهي نسبه استازو څخه د شتمنيو څخه بې برخې

نغښتی دی؟ ته بايد   چې په دې کې ميل روحيه او د افغانانو دود  ېبه ته وواي  ضبطولو ته څه وايې؟ دې ته
کورنۍ د افغانستان د خپلواکۍ لپاره  تر ټولو ښه پوه وې چې په تېرو يوسلو پنځوسو کلونو کې د محمد زيو

او زړورتيا  قبیلې  همدغې  د  دا  ده.  یو  جنګېدلې  انګرېزانو  د  کله  هېڅ  افغانستان  چې  وه  ه  هېوادپالنه 
ځانګړې قبيلې د اتالنو په مرشۍ افغان پوځ په درېيو جګړو کې انګرېزانو ته په   مستعمره نه شو. د دغې
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ناپېژندل شوي کسان غازيان راڅرګندېږي برياليتوب تره کي د قبيلې  او اوس د  د   ولس  د  ، ماته ورکړه 
په دې هکله   انګېرې چې مرشانو اولدې ته خاينان وايي او دی پخپله د دوی شتمني ضبطوي. ته څه  

 افغانان څه فکر کوي؟ 
 .سرتستني خپلو خربو ته دوام ورکړ  .د دېورينکوف ټنډه تروه شوه او په سوچ کې شو

ته کېښودل شول.    او داود د کورنيو مالونه بولۍپلور کله چې دويم فرمان خپور شو، د ظاهر شاهسرتستني:  
په دالن کې يوه په لس وودلې قالينه پرته وه چې د افغانستان د    ېننوتن دې ته زه او تامارا ورغيل وو. د

نښې   انځور پکې وودل شوی و او د بغالن يا مزاررشيف اوسېدونکو ولسمرش ته د خپلې مينې د ولسمرش
بولۍ پلور تنظيموونکو په دې موخه   چې ودانۍ ته   هلته اچولې وه چې هر څوکپه توګه ورکړې وه. د 

انو  دوښمنپوهېږم چې د ماتو  ، د ولسمرش پر مخ به خېژي او خپل ککړ بوټونه به پرې موښي. زه نه ننوځي
زه پوهېږم دا د افغانانو کلتور نه   له څه يش رسچينه اخيل. څومره چې  )شوق(د انځورونو د سپکاوي کاز

 .و نورو افغانانو هم دې ته ورته اند درلودډېر  ام کېنښود اودی. موږ، بې اړنګه، په دغه قالينه ګ
زاړه او ارزان بيه   توکيپای زار، لوښي او ګاڼی. ډېری  اېښودل شوي وو: جامې، توکيد پلور لپاره بېالبېل 

او بهرنيان حیران پاتې وو چې د افغان شاهي کورنۍ  وون وو. دا يوه ډېره خواشين کې صحنه وه. افغانان 
مامور، په دغه بولۍ   د يس ای اې  Lenox څومره خاکرسه وو. ما خپل يو امريکايي ملګری، لنېکس  غړي

ما د يوې پای جامې هغه کميس   .پلور کې وليد. ده له ما څخه پوښتنه وکړه چې څه شی مې پېرودل
کمې پيسې    ډېرېپه وخت کې اغوست. ما   وروښود چې ګواکې محمد داود له دندې څخه کور ته د تګ

. لنېکس د سپينو زرو دوې. ما يوازې د نښې لپاره پېرو  ډېرېرې ورکړې، خو بیا هم له ارزښت څخه يې  پ
ګراد کې د  لېننپکې کارول شوي وو او يوه د کايف چيني پياله چې په   دوه ګوتې راوښودې چې لجورد

 کورنۍ دومره  په کمپنۍ کې جوړه شوې وه. ما ورته وويل چې د داود او شاه   Lomonosov   لومونوسوف 
په ميليونونو   ډويل )شيک( ژوند نه درلود، خو دی رارسه همغږی نه و. ده وويل چې د شاهي کورنۍ شتمني

ځکه چې ارزښتمن توکي   ۍ پلور پيسې هېڅ کله دغې کچې ته ونه رسېدې لډالرو ارزول شوې، خو د بو 
 .غال کړي وو وافغان انقالبیان  مخکې تر مخکې

خو خپل څوب   ،ووایي دليل ورغی چې د سرتستین د څرګندونو په وړاندې  ناڅابه څوب يو  ته دېورينکوف 
 یې کابو کړ او 

 «ه مار دی؟ړ وپوښتل: »ته په ریښتیا فکر کوې چې تره کی يو دایې په ټيټ غږ  

وکړم، خو د امني او د ده د ځينو هغو افرسانو په   زه ځان ته اجازه نه ورکوم چې داسې فکرسرتستني:   
و  و نه کړ لرم، خو راځه چې د داسې بېخونده موضوع په اړه خربې   دغسې اند   ل ټول يې وکړ و هکله چې ل

ته خربو  فرمانونو  د   .وراوګرځ او 
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قانون کې هر څه لغو شول، خو  په دغه  قانون لغو شو.   د درېيم فرمان پر بنسټ، د داود د واکمنۍ اسايس
وې. دا یو عجيب فورمول نه دی؟   چې د غويي انقالب له موخو رسه په ټکر کې نههغه مادې لغو نشوې  

چې له کبله     وې،هغه موخې   ه پام کې نیولېپ  ېد انقالب موخ  ،دهجوړاوهاسايس قانون    لکه کله چې داود
ووژل دی  سرتې   .شو  یې  د  بنسټ،  پر  فرمان  دغه  دموکراتيک  د  افغانستان  د  چارې  ټولې  محکمې 

 لس لندې ده. د عدليېنېغه  سرتې محکمې هغه شورا ته ولېږدول شوې چې د انقالبی شورا   جمهوريت د
دې مانا ده  وزير، لوی قايض القضات شو. پوځي انقاليب محکمه د انقاليب شورا لس لندې ده. دا په 

اجراييوي چارو بېلتون يې له منځه   رکړ او د عديل، قضايي اوچې نوي رژيم ټول واک انقاليب شورا ته و 
 .په لس کې ورکړ او هغه سړی تره کی دی يووړ، نو په عميل توګه يې ټول واک يوازې د يو کس

بهولېريدېورينکوف:   فکر کوې چې موږ  ته  اتحاد کې   ،  او دوميه په شوروي  سوسيالېزم جوړ کړی وی 
 ټول واک د يو کس، ستالني، په لس کې نه وی؟  مو ګټلې وی که چېرېبه  نړيواله جګړه 

دي. موږ بېل تاريخ او بېل برخليک لرو. رسبېره پر دې،   شوروي اتحاد او افغانستان بېل هېوادونه :  ولېري
کودتا پورې نړۍ څومره بدله شوې    ر ت غويي  د  انقالب څخه په افغانستان کې  له  دې ته د پام دی چې زموږ  

واضح   ته داسې ښکارې چې د تاريخ په پوهېدنه کې داسې اسانه پرتله د منلو نه ده. چې لږ يې ده. ما
 . پلې کړو ووايم، موږ د دې حق نه لرو چې د شوروي تاريخي تجربې د افغانستان په خاوره کې

لکه څنګه چې له دغه بې پايه او ننګوونکي بحث څخه   یا،دېورينکوف د يو څه وخت لپاره چوپ پاتې شو. ب 
او د خپل دويم واده په هکله يې خربې پيل   واړاوهته يې مخ    تامارې يې خپله ستړيا پټه نه شوی کړی،

  .بیا واده وکړ   ۍ کېمېرمنې له مړينې څخه وروسته، نوموړي په څلورپنځوس کلن کړې. د لومړۍ

وګورو چې د دولتي نښو په هکله دی. د هېواد توغ   الکساندرويچ، راځه چې څلورم فرماننيکولی : ولېري
اريايانو دی. څومره چې زه پوهېږم، د افغانانو دا رنګ خوښېږي، خو   سور رنګ لري. سور رنګ د پښتنو او

ليکل  CPSU ولې بايد د واکمن ګوند نوم 'خلق' ورباندې وي. که چېرې زموږ په توغ .نښان ته يې ګوره
افغانستان دموکراتيک جمهوريت   زه فکر کوم چې دا به ډېر ښه وای چې د  کاوه.شوي وی، تا به څه فکر  

ګوربت، د واورې بور او يا يو مرغومی يې پرې انځور   يو غريند  ندې يو ډول سمبول وای، ښايي  با پر توغ  
يا د يو بل نوميايل افغان کالسيک  د اجمل خټک د شعر يوه مرصع او   يا يې يو نړيوال شعار،  کړی وی او

 .شاعر يوه مرصع پرې ليکلې وای
سم فکر نه دی کړی او ما هم له دوی رسه ډېره مرسته   ښه، زه منم چې زموږ ملګرو په دې اړهدېورينکوف:  

 .ډېر نور په زړه پورې بدېلونه  وو. راځه چې پنځم فرمان ته راشو ه. بې اړنګه، په دې هکلهو نه کړ 
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کې ژوند کوي. اېټاليابرخليک په هکله ښکاري چې په   پنځم فرمان د هغه شاهي غړو د وروستي:  ولېري
حمريا، ملکې  شاه،  ظاهر  پاچا  د د  شاه،  احمد  او  شهزاده  زوم  پخوايند    پاچا  چوڼۍ  قوماندان،    کابل 

ابعيت څخه بې  درويشت غړي خاينان ونومول شول او د افغانستان له ت عبدالويل په ګډون، د دغې کورنۍ
د دې تر شا دوی خپل دروغ او وېره پټوي. د شاهي کنه  فرمان ته څه اړتيا وه او يا   برخې کړل شول. دغسې

په اروپا   چې افغانستان ته رايش او د خلقي رژيم پر ضد جګړه وکړي. دوی  واړينه غ  یحتی يو غړ  کورنۍ
يې هېڅ   هفرمان ته ب  چې د خلقيانو پر ضد جګړه وکړي، د تره کي  یکې هوسا دي، خو که دوی غوښتل

نادر خان، ورور يې شاه محمود خان   کال په پرسيل کې،  ۱۹۲۹ارزښت نه وی ورکړی. د بېلګې په توګه، د  
کړ او د کابل په لور وخوځېدل چې د بچه سقاو لوټامر  او مارشال شاويل خان غازي د پښتنو يو پوځ راټول

  .کړي رژيم نسکور

چې شپږم فرمان، چې د جولی په مياشت کې   وويل  ولېري؛ نو  و نه کړ په دې هکله دېورينکوف بحث  
پورورکونکو ته د پور له ادا    بزګران، د ځمکو خاوندانو او يهودو خپور شو، ولويل. د دغه فرمان پر بنسټ،

پور له بېرته  د  درلوده په بشپړه توګه   . هغه بزګران او کارګران چې ځمکه يې نهوو  يشو  کولو څخه معاف 
ځمکه  . هغه بزګرانو چې لږ او يا هېڅپام ويش  د پور رشطونو تهپرته له دې چې د دوی    ورکړې معاف شول

شول. له شپږم فرمان   کال پورې د خصويص خلکو پوروړي وو په همدې توګه ونازول  ۱۹۷۴او تر    درلودهنه  
زوين، ولیتي او سيمه ييزه کچه د   يش چې په  جوړېمل وې چې بايد کاري کمېټې  ېرسه داسې غوښتن

کې زوين کاري ډلو مهمه ونډه درلوده. د کمېټې   بزګرانو ستونزې حل کړي. د دغه دندې په تررسه کولو
. له ده رسه د شتمنيو د بودیجې يو بیروکرات، د څارنوالۍ، کېده مرش به د نوې ادارې له لوري ګامرل

بايد د   وزارت استازي او د بزګرانو دوه درانه استازي مل وو. دغسې کمېټو   کرنې وزارت، د   ونې او روزنېښ
موضوعګانو ته يې هم د حل   وی او هغه  کړېځمکو خاوندانو تر منځ شخړې په انصاف حل    دبزګرانو او  

ته بېرته ورکړل يش. د ځمکې درلودلو د  څېښتنانو  ولره موندلې وی چې پور شوې شتمنۍ خپلو پخواني
د هغه    متویل  بنسټ  لسوندکچه  پر  د  ه و و  لرلو حق   چې  د  و  تضمني شوی    پکې  ځمکې  راز  او همدا 

. که يې اړتيا  وو  ماليې ورکړه او داسې نور څه پکې ليکل شوي محاسبې پر هغه کتابونو چې د ځمکې د
  لسوندي ي، د پور  وکړ د وېش په هکله پرېکړې   د ځمکې  و ته واک ورکړل شوی و چې، د زون کمېټ وه
ي، د شتمنۍ او د ځمکو پور او د پور د ه کړ بزګرانو احصاييه برابر  ي، د بې ځمکوړ ک و ګوري او پخلی يې  و 

 . يه کړ ګټې کچه  جوت

 

 .پهاسالمکېدپورورکړهدسودپهبدلکېمنعده؛نوځکهپهافغانستانکېپورورکوونکيیوازېیهودانوو
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چې دغه کمېټو ته بې کچې ډېر    دا څرګنده دهاو   د دغه دندو نوملړ د کمېټو د واک يوه برخه څرګندوي 
، خو حقيقت  یاې غړي بايد ډېر اخالصمن او وړ خلک و کمېټ  ؛ نو دو  ک په خپلو سيمو کې ورکړل شویوا

 .بل څه وايي
ل او نهو اداري ولسواليو کې د  سويشتو وليتونو او يو   نومرب په مياشت کې، په ټولو اووه  دکال    ۱۹۷۸د  

عجيبه دا وه چې په ټول هېواد کې بزګرانو د  کمېټو د جوړولو اعالن وشو، خو   بزګرانو د ستونزو لپاره د
 .ادارو پر ضد هغه وخت لريونونه وکړل چې دغه شپږ فرمانونه اعالن شول ييزو هسيم

اړيکې کمزورې    socioeconomicهغه ټولنوټيزې   هو، دغه فرمانونه لويه اغېزه لري. داوویل: »  سرتستني
دي. دغه فرمان به د افغانستان بېخ وبايس   ېغځول کوي چې په پېړيو يې د افغانستان په کليو کې ریښې  

خاوندانو او پورورکونکو په منځ کې رامنځته کړي چې له خپلو و  د هغو ځمک  نه يوازېاو لويه ناراضتيا به  
کې هم چې له دې وروسته د ځمکو له   برخې کېږي بلکې د هغه بزګرانو په منځ ځمکو او پيسو څخه بې

تررسه کولو   پورورکونکو څخه پور نه يش ترلسه کولی. خلقي ادارې به په تلوسه د دغه فرمان په خاوندانو او
 « .کې هڅه وکړي او خدای مه کړه کليوال ژوند به ګډوډ کړي

به پېښ يش.  زه فکر نه کوم چې داسې څه    »:  ه وویلد  .په خربو رټ اعرتاض وکړ   ولېريدلته دېورينکوف د  
سيمه ييزو کمېټو جوړونه چې د بزګرانو ستونزې حل کړي لتراوسه   چې د زوين، وليتي او ېته ښه پوهېږ 

توګه پاتې ده. هو، په ځينو ولسواليو کې ځينې کمېټې جوړې شوي دي، خو د   هسې د يوې اعالميې په
 و دا رارسه منې چې موږ ټول غواړو چې په افغانستان کې د، ته خولېريډېر وخت ونييس.   دوی اغېز به

کوي. ايا دوی   بزګرانو ستونزې حل يش. اوس شلمه پېړۍ ده، خو دوی لتراوسه په منځنيو پېړيو کې ژوند
اصالحات چې په دې فرمان کې   د پورورکونکو او د ځمکو د خاوندانو په چوپړ کې وي؟ که دغه تل  بايد  

  «يکې ښه ټولنيز مالتړ خپل کړ  يش، نوې اداره به د بزګرانو په منځراغيل په بريا تررسه 
رسبېره   اوکه بريايل نه يش؟ د نورو ناراضتي  : »اوسرتستني په دې اړه خپل اړنګ څرګند کړ او ويې ويل

چې په کليو کې لرغوين دودونه له بېخه   ېهغه ناراضتيا په اړه څه واي چې نوي رژيم رامنځته کړې دي، د
اووم  ...« فرمان بايس؟ 

 .«وويل: »هو دغه فرمان به لويې ستونزې رامنځته کړي ېلی وايست او بیا يېونيکولی الکساندرويچ اس
ه ښځو ته له نارينه رسه  خشو چې د ټولنيزو حقونو له اړ  اووم فرمان د اکتوبر په اووه لسم په دې موخه خپور

تر منځ له انصاف څخه لريې فيوډايل نارينه واکمنې اړيکې له منځه   برابر حق ورکړي، د مېړه او ښځې
  .کې ښې اړيکې غښتلې کړي یويس او په کورنۍ 

او اوس له لسو درهمو څخه چې رشيعت ټاکلی ډېر    هکاوټ دغه فرمان د مادي او مايل ولور کچې ته برید
، د اسعارو د بدلون د بیې پر بنسټ، لس درهمه، درې  ویناارې پر  مايل اد کېدای. د يوې نامعلومې  نيش
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دليل  . په هغه وخت کې درې سوه افغانۍ د يو کارتن امريکايي سګرېټو بيه وه. د دویېکېد سوه افغانۍ
د پيغمرب په پرتله ډېر  دا و چې پيغمرب محمد له لسو درهمو څخه ډېر ولور نه دی ورکړی؛ نو دوی لږترلږه

کورنۍ ته يې د ډاليو ورکړه او همدارنګه   ه رخصتيو او د ټولنيزو ورځو په ملانځنه کې ناوې اوسخي وو. پ
لوی لګښت د قانوين واده مخنيوی منع شو. د واده حداقل عمر   جربي واده او په ګواښونو، تاوتريخوايل او 

لپاره له شپږو مياشتو    ېهر راز رسغړون د  س. له دغه فرمان څخه  لاو ښځينه شپاړ  وټاکل شو: نارينه اتلس
نيولې  وه څخه  شوې  ټاکل  جزا  ضبط  د  ولور  او  ډاليو  د  او  زندان  د  پورې  کلونو  درې    .تر 

نيکولی  »:  ورکړ خه پوښتنه وکړه، خو خپلې پوښتنې ته یې پخپله ځواب  څ  نيکولی الکساندرويچ   له  ولېري
ت څنګه پيل شو؟ دا د ښځو  منځنۍ اسيا کې د بسمچيانو خوځښ الکساندرويچ، ستا په ياد دي چې په

و  ښوونځيلرلو په منع کولو، د چادرۍ په لريې کولو او د ښځو په مسلکي زدکړو او  څو مېرمنو  په ازادولو، د
اداره ډېر   نجونو په اړ ايستلو پيل شو. ما د بسمچي مقاومت تاريخ په ډېر پام لوستی دی. شوروي ته د
بريالی شو چې موږ ګڼ   ېوه. شوروي حکومت ځکه پر دوی باند  ښکېلله دوی رسه په جګړه کې    هکلون 

توانيايانو جګړه کوله ېروسانو، اوکراينيانو او ل ملتيز او ګڼ مذهبه هېواد درلود. د بسمچيانو پر وړاندې ډېری
ويس ښوونکي او ډاکرتان  مسلامنو ملتونو له استازو څخه ډکه وه. ر  او په عني وخت کې منځنۍ اسيا د غري 

افغانستان  مېشت وو او د خپل ژوند بڼه يې بزګرانو ته ښوده. پههم  بلکې په اطراف کې   په ښارونو  نه يوازې
بسمچيانو په څېر يو لوی   ې څخه ډېر وګړي مسلامن دي. که د حکومت پر ضد دنکې له نهه نوي سل

  .خوځښت پيل يش، حکومت به د دې توان ونه لري چې ويې ځپي
پراو نه لري چې په هېواد کې څوک واکمن دي.   په څېر افغانان هم د دې  و خلک  وزه باور لرم چې د نور 

حکومت يې جيب ته لس ورنه وړي او يا د کورين ژوند يوه   چې و څتر نه کوي  دوی تر هغه وخت پوري غږ 
 .« تپي ونه  ځانګړې بڼه پر دوی

که داسې ويش، د اولس په منځ کې به ناراضتیا دررسه همغږی یم.    ي، په دې ټکولېري»:  وویل  دېورينکوف 
 « .له تره کي رسه خربې هم وکړېتېره شپه دې اړه مې بدله يش. په ډېرو خطرناکو کړنو   په

 د ده ځواب څه و؟: ولېري
غوښتونکي انقالب  افغانانو او ټولې نړۍ ته د دغه اصالح   فکر کوي چې اووم فرمان به  یتره کدېورينکوف:  

کوم چې د دغه فرمان پيل کول سخت کار دی؛ نو ځکه د عمل په پرتله، د   څرنګوالی وښيي. زه هم فکر
 .او پروپاګندي اړخ ډېر دی فرمان اعالميوي

انو ته به يو ښه فرصت  دوښمند انقالب   عميل پايلې يې صفر دي، خو  .يټيک همدغسې د سرتستني:  
 .لپاره ګټه واخيل فرمان څخه د خپل پروپاګندبرابر يش چې له دغه 
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خربې وکړې او پر منځپانګه يې فکر وکړ. دا فرمان د   دېورينکوف او سرتستني د اتم فرمان پر اوږده منت
يوې کورنۍ ته يې په عمومې توګه د ځمکې لرلو کچه ټاکلې وه. د هغه   ځمکو د اصالحاتو په هکله و چې

همدې   انګور تاکونه او يا دوه فصله حاصل ورکوي دېرش جريبه ټاکل شوه وه او پهباغونه،   ځمکو کچه چې
دې څخه ډېره  کچې د نورو ځمکو د درلودلو کچه هم دېرش جريبه ټاکل شوې وه. هرې کورنۍ چې له

کارکونکو او بېوزلو   ېکرن  دبزګرانو،  .ځمکه لرله، پرته له دې چې تاوان ورکړل يش، ورڅخه اخيستل کېده
کېده چې دوی پخپله په ځمکه کار وکړي. په فرمان کې دا هم   يانو ته په دې رشط وړيا ځمکه ورکولکوچ

ورکړل شوو ځمکو کې تر درېيو مياشتو پورې کار پيل نه کړ، بېرته به ترې اخیستل   راغيل وو چې که چا په 
پر ورکړل   غړي دي او  د فرمان پر بنسټ، پرته له هغو ښځو او ماشومانو څخه چې د کورنۍ يوازيني .کېږي

خرڅه نه يش او له پنځو   کړل يش،ه  شوې ځمکه د کار توان ونه لري، ځمکه بايد چاته پور يا اجاره ورن 
رسبېره چې په ځمکه يې د کار توان نه   جريبو څخه په وړو ټوټو ونه وېشل يش. د هغو ښځو او ماشومانو

 .و چې ځمکه په اجاره ورکړيحق ورکړل ش انو او کسبګرو ته همبیروکراتدرلود، حکومتي 
شاهي کورنۍ ځمکې او د دولتي پروژو د هغو  کومه ځمکه چې خلکو ته وېشل کېده، د دولتي ځمکې، د

وې، له هغو خلکو څخه ضبط شوه چې له دېرشو جريبو څخه   ځمکو رسبېره چې د دولتي فارم لپاره وړ نه
لرله.   ته  د جوماتونويې ډېره  په وېش کې هغهنځانګړې استث ځمکو  ته   ا ورکړل شوه. د ځمکې  بزګرانو 

وروستي کوچيان او د نورو   چې د بل چا پر ځمکه يې بزګري کوله. په دې وېش کې  شولومړيتوب ورکړل  
  .ځمکه نه موندل کېده وو چې په خپل وليت کې ورته  وليتونو هغه بې ځمکې بزګران

ژرترژره په کوپراتيفونو کې  بزګران نيول شوي وو چې  د ځمکني اصالحاتو په بهري کې، دا هم په پالن کې
د  ، تخم او  وسایل  چې د بزګرۍ  ل يش په لږ ګټه بانکي پور برابر کړ  ته  و  او دغو کوپراتیفون يش   ل راټول کړ 
لپاره ترمیم(  ) يلو د تنډلواې د وسن وړاندیز هم شوی و چې د کر  وپېري. د دې  ناروغیو ضد درمل بوټیو د  

  .شيدو د پلورلو لپاره کوپراتيفونو جوړ يش چې کوچيان يې تولیدوي غوښې او ېيش، د هغ  ېهټۍ جوړ 
 .ړلدېورينکوف د فرمان د منت لوستل بشپړ ک

زما په اند موخې    که څه هم  څخه هم تش نه دی له بدو اغېزو    خو  ،ینه د فرمان  دا دومره بددېورينکوف:  
غلطه کار اخيستنه  به  بېوزلو بزګرانو څخه    ډېروکړي، له   يې ښې دي. دغه فرمان بايد د مالکيت اصول جوړ

وهڅوي؛ نو په دې توګه به د وګړو مايل حالت ښه يش. دا مهمه ده چې دغه  وده به  کرنې د  لږ کړي او  
 .تررسه يش پالن په پام

ضبطول به د لويو ځمکوالو ثابت سيستم   ځمکې   ډېرېکوې چې له ټاکلې کچې څخه د  نه  فکر  :  ولېري
 رسه مخ کړې؟ افالس() له دېواليې
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په پام تررسه يش؛ نو ولې بايد داسې ښه ثابت   ما مخکې وويل چې ځمکني اصالحات بايددېورينکوف:  
 سيستمونه 

 .يش سمدلسه په کوپراتيفونو بدل 
 چې دغه ځمکې يې لرلې؟  ايا هغه ځمکوال به د کوپراتيفونو غړي يش: ولېري

 .کولی يش کوپراتيفونو پرته له دوی څخه هم ودهدېورينکوف: 
، وسلوالې )چوپړیالن(  ځمکه وال ګڼ شمېر ارديل د لويو ځمکوالو په اړه څه وايې؟ ټول شتمن:  ولېري

  اړيکې ځمکوال د معمول په توګه له ديني مرشانو رسه   .داسې زامن لري چې پوځي افرسان ديملېشې او  
غاړه لري د لويو ځمکوالو په اطاعت کې روږدي دي. ته پوهېږې نيکولی   ان چې د اوبو وېش پهو لري او مريا

ک پاروي ته کله کله داسې ښکاري چې د تره کي د حکومت اصالحات په لوی لس خل الکساندرويچ، ما
  .حکومت پر ضد جګړې ته مخ کړي چې د

تلوار کار وکړ او داسې ګروهنه هم شته چې د شوروي   . هو، دوی لږ پهولېريته مبالغه کوې، دېورينکوف:  
پرته له دې چې افغان دودونو ته پام ونييس. په وليتونو کې پوره  تجريب په بشپړه توګه دلته پلې کړي

 .د حکومت پر ضد وپارويبزګران خو زه به دا ونه وايم چې د دغو فرمانونو خپرونه به  پروپاګند نه کېږي،

 .ورساوهدېورينکوف مېلمستون ته   له ډوډۍ څخه وروسته، سرتستني په ګاډي کې
چې له   پوهېدهوکړه. دی  ننګېرنه  ډېره    یامالمت د  ولېريکله يې چې له دېورينکوف رسه مخه ښه وکړه،  

کې  کابل  بې انډوله و. د کې جي يب د يو مامور په توګه چې په   ښوونکي رسه يې د موضوع په اړه بحث
چې   پوهېده  یوليتونو کې د حکومت ضد خوځښتونو په هکله ښه مالومات لرل. د ، ده پهکاوهيې ژوند  

چې  و   لو او روزلو پيل کړیاسالمي خوځښتونو او ګوندو مرشانو ل د مخه د پوځي ډلو په جوړو  پاکستان، د
او د پاکستان   ومرشان  ، دينيوچې د پښتني قبیلو مرشان  پوهېدهد افغانستان پر خاوره يرغل وکړي. دی ښه  

و چې هغه خلک چې د کابل رژيم پر   او امريکا څارګرو ادارو دغه کړنې تررسه کولې. دی په دې هم خرب
ځواب کې د   هچې د دې پ  پوهېدهاو په دې هم   ووڅومره ښه په وسلو سمبال   وله د پاڅون تابيا نيیې  ضد  

 .حکومت کړنې څومره له اغېزو تشې وې
ځينې راپورونه ورکول، خو په عمومي  وليتونو کې د نارامۍ بې اړنګه، د تاس ورځپاڼې د افغانستان په ځينو

بريا،   په ټول افغانستان کې د غويي انقالب و رسنيو په ډېرو ولولو ډله ييز وخت کې د شوروي   توګه، په هغه
بالقوه نورې ودې خربې کولې.   له انقاليب بدلونونو څخه د ډېری وګړو مالتړ او د شوروي او افغان اړيکو د

و ته لس رسی درلود چې لسونددېورينکوف هغه محرمو   ،بې اړنګهيزه بڼه مرکزي کمېټې ټاکله.  لدغه ولو 
کې وېشل کېدل، خو ده هېڅ دا خيال نه درلود چې په  ګوند د غړو په منځ  کمونستتاس برابرول او د  

يو  کال  ۱۹۷۸ ته  و افغانستان  راڅرګندېدو  په  ګواښ    .لوی 
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ن مېرمن ته يې په يو ليک کې داسې لیکيل وو: »افغا کله چې بېرته مسکو ته لړ، دېورينکوف، سرتستني او
نو په حل  موضوعګاافغانستان ته ورولېږل شم چې د ځينو ځانګړو   مرشتابه څو ځلې غوښتنه وکړه چې زه

سفري د رسو خلقيانو    يپه پار د دغه هېواد له خلکو رسه مرسته وکړم، خو سورمخ  کې او د سولې او پرمختګ
 .«ټوټې رسه کوي  غوښتنې رسه داسې چلند وکړ لکه يو ټيټ نسلی سور غويی يې چې له رسې له دغه

 :نوموړي خپل يو شعر هم په ليک کې ليکيل و

 ملر ختو رسه په سفارت کې  له
 لسفري پوزانوف ګامونه واخيست  

 يو کاروان  ځپل شوو پرچميانو  د
 وپه ده پسې  په خپګان روان 

  ؟وودغه د جرنالنو زامن څوک   
  ؟وودوی د کوم ځای 

  ومومي؟ چېرته ارزښتداسې خاينان بیا به خپلو ملګرو ته 
   !ناويل او دوه ګوين اجنټان

  پوه يش هر څه پر  چې
 يوازې د وتکا او واينو څښل بسنه نه کوي 

 ايا دا زموږ د پوړ وروڼه دي؟ 
 یله پوزان څخه دغه پوښتنه بايد شوې وا

 کېده  په دې اړه ترې پوښتنه نه ان ووکمونستخو هغه څوک چې 
 ناست و ټپهر ځای او جنجال  
 .  چې په لسيزو دوام وکړي 

 په سفارت کې  سم له ملر لوېدو رسه
 سفري پوزا انګړ ته ووت  
  او له ارګنې رسه په خپګان کښېناست 

 افغان يوه ښه بېلګه-پوليس-د نفر 

دسمرب په اوولسمه د زړه د حملې له کبله مړ شو. ده   کال د  ۱۹۷۹نيکولی الکساندرويچ دېورينکوف د   
.ژوند وکړ  رمړينې وروسته يوازې دوه مياشتې نو  د خپل افغان ملګري، تره کي، له
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۴ 

 مې کوټې مرموزتیا ۱۱۷د کابل مېلمستون، د 
 

مه د چارشنبې د سهار په لومړيو کې د کې جي يب مامور ليونېد بېريکوف، چې د تاس ۱۴د فربورۍ په  
خربيال په پلمه يې دنده تررسه کوله، د ښار مرکز ته ورسېد چې له خپل يو افغان ملګري رسه وګوري. دغه 

اخالصمنه مينه لرله، په  ملګری يې اجنټ نه و، خو د نورو هغه افغانانو په څېر چې له شورويانو رسه يې  
خوښۍ يې له بېريکوف رسه مالومات رشيکول. دا شونې ده چې افغانان په دې خيال وو چې په کابل کې  

او له دوی رسه يې هر راز مرسته خپله شخيص دنده ګڼله ځکه چې له   ديټول شورويان څارګر مامورين  
 ه د همدغه شورويانو د مرستې وجه يش.داسې ځواکمنو شورويانو رسه مرسته کول به يو وخت له دوی رس 

ۍ څارنه يې کوله،  اېجنسو چې د افغان اطالعايت    بیروکراتد ليونېد ملګری د اطالعاتو په وزارت کې يو  
خو کله چې دوی سپني زر مېلمستون ته څېرمه په دفرت کې کښېناستل او د سهار چای يې له تلوار څخه  

چې يو بیړنی تيلفون ورته راغلی. دی په اندېښمنه بڼه    شوپرته پيل کړ، دغه افغان کوربه ته خرب ورکړل  
ناپېژندل شوو کسانو  بېرته راغی او ويې ويل: »بښنه غواړم ملګری بېريکوف، د ام  ريکا سفري، اډولف ډبز 

 نيولی دی او په کابل مېلمستون کې يې د یرغمل په څېر ساتلی .«
بيا يې وويل: »ښه، دا خو عجب خرب دی.« نوموړي د شوروي سفارت ته زنګ    ،بېريکوف یو شپېلی وکړ 

 ، خو هلته هېچا د دغه پېښې په اړه خرب نه درلود.وواهه
ي څخه ووت. د ده کور د نخبه ګانو په سيمه، شهرنو  استوګنځد سفارت مرش له خپل  دغه سهار د امريکا 

نوموړ  د خپل ګاډي په لور ګامونه واخيستل. دی یو د تجربې خاوند داسې    يکې و. د معمول په څېر 
و چې له ټولو هغه اړينو کرښو څخه تېر شوی و چې په کابل کې د امريکا د سفري وړتيا ولري.    بیروکرات

د ده  هم  جي يب په دې باور وه چې دی د امريکا له څارګرې ادارې رسه يو لړ اړيکې لري که څه    کې
 ژوندليک داسې تشه نه لرله او ټول کاري ژوند يې د امريکا په بهرنيو چارو وزارت کې تېر کړی و. 

د تل په څېر،   . روان شوسفري خپله تر ټولو مسلکي ونګه خپله کړه او د پالش شوي ليموزين ګاډي په لور 
ښودې. افغان ګاډي چلوونکي  ېده خپل شخيص ژوند او ننګېرنې تر خپل بیا راتګ پورې په کور کې پر 

ې وروځې  خړ معمول سيټ کې کښېناست. ګل محمد خپلې    شاتنۍ دروازه ورته پرانيسته او دی په خپل
کې یې داسې چوپ ځواک  سفري ته اوچتې کړې او ويې پوښتل: »سفارت ته؟« سفري په نرمه ژبه چې په غږ  

 ري رسه ښايي ځواب ورکړ: »هو، حرکت وکړه.«سفنغښتی و چې د امريکا د متحده ايالتو له 
  د مرغانو کوڅه ليموزين چې د امريکا له ستورو څخه ډکه جنډه رپوله، د کابل په واورينو واټونو کې روان و.  

وم او عبدالکریم د انتیکو هټۍ کيڼ  د عبدالقي  ،، د پاکستان سفارتۍ خوا تهد حميدي پلورنځی ښ  او
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لوري ته وې. دوی د امريکا کلتوري مرکز ته څېرمه په څلورلره کې وو چې ناڅاپه غږ وشو: »ودرېږه!« لړزه 
د سفیر په شمزۍ راښکته شوه او ځان يې داسې تود شو چې سړي به دا خيال پرې کړی وی چې اوس  

و خپله ډنډه ليموزين   ین پوليس چې خړ يونيفورم يې اغوستبه سړو اوبو ته ټوپ اچوي. د ترافيکو يو افغا
. پوليس  وخوځاوهته وخوځوله چې ودرېږي. ګاډي چلوونکي په ښيښه کې سفري ته وکتل او سفري د هو رس  

د ګاډي د دروازې ښیښې ته ورټيت شو او په دري ژبه يې وويل: »موږ بايد ستاسې ګاډی وپلټو، صاحبه.«  
او ويې ويل: »سمه ده.« ديپلوماتيکي    وخوځاوهغوسه کابو کړي. ده بیا د هو رس  ډبز هڅه وکړه چې خپله  

ي، خو په کابل کې دغسې پاټک اوس و نه کړ چې دغسې امر ته پام    کاوهمصونیت ده ته د دې حق ور 
یوې داسې نارامتيا په سرتګه کتل چې ډډه نشوای ترې کېدای. داسې انګېرل    معمول وو او سفري دې ته د

کېدل چې پوليس به په ګاډي کې د ننه لټون وکړي او ښايي د ټول بکس د پرانيستلو غوښتنه هم وکړي.  
  پولیس پام شو چې چلند يې بل شان دی.  یې  ډبز ورته وويل چې د اندېښنې څه شی نشته، خو پوليس ته  

شوې نه وه پرانيسته او د يوې ثانيې په    کولپنۍ دروازه چې د کوم ناڅرګند دليل له کبله  د ګاډي شات
ترڅ کې د سفري تر څنګ کښېناست. سفري ته يې يوه څرخي تومانچه ونيوه. په همدغه شېبه کې دوه نور  
 افغانان چې ملکي جامې يې اغوستې وې په ګاډي کې کښېناستل. دوی هم څرخي تومانچې لرلې. يوه

برېتو کې يې وخندل. ده ګاډي چلوونکي ته امر وکړ چې کابل   او په خپلو خرينو  يې خوله جينګه کړه 
 مېلمستون ته لړ يش. 

ګل احمد چې تر اوسه اوتر و، د ګاډي اشرتېنګ ته يې په ډېره وېره لس کړ. ده په ښيښه کې سفري ته په  
يې کوله. سفري تر يوې کچې    هچې د موسکا هڅ  ښکارېدهمالمتيا کتل، خو سفري څه ناڅه ارامه و او داسې  

لور   په  مېلمستون  د  ګاډی  ځو.«  چې  »ځئ  وويل:  بڼه  پروا  بې  شوپه  وسروان  د ل.  سفري  افغانانو  والو 
مېلمستون د هرکيل دالن ته بوت. يو بوډا هزاره مامور د هرکيل د مېز تر شا د دراوزې په ښي لوري کې  

پاتې وه. له ده رسه يو ځوان چې د شل کلنۍ په لومړيو کلونو کې و  خندا يې خوله جينګه    له ولړ و او  
مېلمستون ته د ننه شول، دغه ځوان هم له دوی رسه  یوځای خربې کولې. کله چې وسلوال له سفري رسه

مې کوټې ته لړ يش. سفري  ۱۱۷يو ځای شو او په چوپه خوله يې دوی ته نغوته کوله چې په دويم پوړ کې  
په مرمرينو زينو کې د ختلو په مهال شاته لنډ وکتل. په دالن کې د کوټ ځړولو د ځای له کړکۍ څخه  

. دغه شېبه ساعت اته بجې او  ويې خپل ګاډی وليد چې په پښتونستان واټ کې د سفارت په لوري روان  
 پنځوس دقيقې ښودې.  
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يال، رسګي بختورين سفارت ته په رسېدو رسه سمدلسه پوه شو چې يوه  په امنيتي چارو کې د سفري مرست

د ساتونک ده.  پېښه شوې  ډېره څک  وډېره غريمعموله  وارخطا ښکارېد  ه ونګه  او خلک هم هاخوا دېخوا  ه 
وليد. نوموړي د افغان     Kutepovګرځېدل. ده د کې جي يب د نهم رياست يو مامور جګړن کوڅيپوف 

هم   دی  درلودله.  دنده  امنيت  د  ده؟«  ښکارېده  ټپرامرشانو  خربه  څه  »یوري،  وپوښتل:  ترې  بختورين   .
کوڅيپوف ورته وويل: »ته نه يې خرب؟ کوم چا د امريکا سفري، ډبز يرغمل نيولی. دی د سهار له نهو بجو  

 يسې په کابل مېلمستون کې ايسار کړل شوی.«هرا
ب  مېلمنو د خوښې دغه خرب  او د شوروي  و  په منځ کې  د ښار  مېلمستون  کابل  ورکړ.  ټکان  ته  ختورين 

وخت دې  په  و.  اوسېدل:   کې  مېلمستون  کې  مېلمستون  دغه  په  کارپوهان  شوروي  دېرش  شاوخوا 
سالکاران، ديپلوماتان، ژورنالېستان او پوځي مامورين. له ډېرو رسه يې کورنۍ هم وې. ډګرمن بختورين، 

ادارې مامور و، د مېشتو شورويانو د امنيت    شنډولو  د کې جي يب کې د بهرنيو څارګرو فعاليتونو    چې په
لرله. دی د امريکا سفري د برخليک په هکله بې پروا نه و، خو په دې شېبه کې د ده تر ټولو مهم    دنده

رشه او د حالتو په  لومړيتوب د شورويانو خوندي ساتنه وه. ده کوڅيپوف ته وويل: »يوري، بګدانوف ته و 
هکله راپور ورکړه. زه الکساندر ميخيالويچ او اوسادچي ته ورځم. راځه چې په همدغه ځای کې زه او ته  

 لس دقيقې وروسته بیا وګورو.«
ې او داسې يې وويل: » رسګي ګورېلوويچ، هلته لړ شه او هڅه وکړه چې  و نه کړ بېځايه پوښتنې  پوزانوف   

ته   ځای  خوندي  وکړه.«ې وباسخلک  راته  تيلفون  سمدلسه  وه،  اړتيا  ته  مرستې  دې  که  د   .  بختورين 
کابل مېلمستون ته ټولې لرې  پوليسو  کوڅيپوف په ټيوټا ګاډي کې د ښار مرکز ته لړ. په دې وخت کې  

بندې کړې وې. د دوی ګاډی دوه ځلې ودرول شو، خو پوليس به چې پوه شول چې دوی شورويان دي، 
ازه به یې ورکړه. کله چې بختورين او کوڅيپوف مېلمستون ته ننوتل، دوی د افغانستان د  د مخته تګ اج

کورنيو چارو په وزارت کې سالکار، ډګروال کلويوشينکوف وليد. ده په لنډه توګه د سهارنۍ پېښې بهري  
، دغه سټنورته بيان کړ او د اوسني وضعيت په هکله يې مالومات ورکړل. د کلويوشينکوف د خربو پر ب

چې که د دوی غوښتنې ونه منل يش، د مېلمستون په کوټه کې    یو چې سفري تښتولی، ګواښ کړ هګر تر 
خوشې کول غوښتل. نوموړی د     Badrudin Bahesحسدين باال به بم وچوي. دوی له زندان څخه د بدر 

و دا غوښتنه هم وکړه چې په ميل  ترهګر يو مرش و.    کېدهستم ميل چې د طاهر بدخيش ګوند هم ورته ويل  
کې د خربو حق ورکړل يش او خوندي هوايي لره ورکړل يش چې د امريکا له سفري رسه يوځای  تلويزیون

بل هېواد ته لړ يش. بختورين وپوښتل: »دا باحس څوک دی؟ چېرته بندي دی؟« کلويوشينکوف خپلې  
ی، خو تړون وايي چې دی خامخا پرچمي دی اوږې پورته وخوځولې او ويې ويل: »درېغی چې زه پوهېدل
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او په خربو کې يې داسې نغوته وکړه چې هغه هېڅ چېرته نه شته. زه پوهېږم چې نوموړی څه موده مخکې  
 وژل شوی.« 

بختورين ته   Charlieد امنيتي چارو افرس، چاريل    ید امريکايانو يوه ډله هم دوی ته څېرمه ولړه وه. د دو 
و  شو او ويې ويل: »همکاره، زه له تا څخه يوه غوښتنه لرم. زه هیله من يم چې تاسې داسې څه    نېږدېور 

نه شم نه کړ  »زه داسې ژمنه دررسه  وويل:  ورته  بختورين  اچوي.«  په خطر کې  ژوند  ډبز  ئ چې د سفري 
 به دي.«کولی. ښه به دا وي چې تاسې له افغانانو څخه دغه غوښتنه وکړئ. تاسې پوهېږی چې دوی کور

د   ورپسې  اوسېدل.  پکې  شورويان  چې  کړ  ترلسه  نوملړ  کوټو  هغه  د  بختورين  کې  مېز  په  هرکيل  د 
مېلمستون بېالبېلو پوړونو ته لړ چې دوی ته د بالقوه خطر خربداری ورکړي. پرېکړه وشوه چې د مېلمستون  

منځته شوه چې بختورين د  مېلامنه د لومړي پوړ په رستورانت کې راغونډ کړي. يوه ستونزه هغه وخت را 
څنګ ته وه. د ګوند سرتسالکار، وېسلوف او مېرمن يې په دغه  کوټې  مې  ۱۱۷چې د   کاوهيوې کوټې ور وټ

. کله يې چې  پرانيستهخپل کار ته تللی و، خو مېرمن يې ور نه    ي کوټه کې اوسېدل. وېسلوف سهار وخت
نوموړې    ،بهر ګڼ شمېر وسلوال په منډو وليدلپه دالن کې شورماشور واورېد او له مېلمستون څخه يې  

وه. بختورين ډېره هڅه وکړه چې نوموړې وډوماري چې ده ته ور پرانيزي او زارۍ    ې له کچې وتلې وېرېدل
يې ورته وکړې چې د مېلمستون په لومړي پوړ کې په څه ناڅه خوندي رستورانت کې د حالتو تر روښانتيا 

 پورې تم يش. 
ګواښ په پرتله، دوی په دې ډېر   یز هګرنه له خپلو کوټو څخه له وېرې نه وتل، د تر د هوټل ځينې مېلام 

وېرېدل چې پېروديل بهرين توکي يې ورک نه يش. بې اړنګه، افغانستان يو بېوزله هېواد و، خو هر راز 
و د پسه توکي چې د شورويانو خوښېدل په افغان بازارونو کې شته وو: ټيپونه، الکرتونيکي ساعتونه، جينز ا

په شوروي اتحاد کې نه موندل کېدل؛ نو ځکه شورويان په مېلمستون    يد څرمن او وړيو کوټونه. داسې توک
کې له خپلو کوټو څخه له داسې غټو کڅوړو او بکسونو رسه ووتل چې په کابل کې يې له پېرودلو توکو ډک  
کوله.  ننداره  دوی  د  حريانتيا  په  امريکايانو  اړنګه،  بې  وو.   کړي 

( کوله. جګړن تړون، د څارندوی مرش او سيف  پوليسو)څارندوی  ه مېلمستون کې د عملياتو مرشي افغان  پ
مشوره    څخه  مسوليت په غاړه درلود. افغانانو په وار وار له کلويوشينکوف   وامر د عمليات  څارندوید    ،الدين

و د يوې  ترهګر څومبنه توګه مسلکي مشورې خپل افغان سيالنو ته ورکولې. په وغوښته او دغه ډګروال به 
تومانچې غوښتنه وکړه. کلويوشينکوف افغانانو ته مشوره ورکړه چې يوه ناکاره تومانچه ورکړي. پالن داسې  

ننګېرنه  و خامخا د خطر  ترهګر مه کوټه يرغل ويش، خو  ۱۱۷و چې د تومانچې د ورکړې په شېبه کې پر  
 و ور يې پراننيستلو.وکړه ا
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د کلويوشينکوف، بختورين او  کوڅيپوف په ګډون، د ژغورنې عملياتو مرشان له دويم پوړ څخه کرار کرار  
 درېيم پوړ ته وختل چېرته چې لږ ارامي وه. 

چاريل په دوامداره توګه له بختورين څخه غوښتنه کوله چې پر کوټه باندې له يرغل څخه ډډه وکړي. ده   
و رسه خربو اترو ته دوام ترهګر چې هر څومره چې شونې وي همدومره يرغل وځنډوي او له    کاوهټينګار  

 ورکړي، خو نوموړي د سفري د ازادولو لپاره کوم بديل پالن نه درلود. 
ون په دالن کې ناڅاپه ګڼه ګوڼه شوه. د اګسا افرسان چې ساده جامې يې اغوستې وې دالن  د مېلمست

ته ننوتل. اګسا افغان څارګره اداره وه چې یوازې په دې وروستيو کې جوړه شوې وه، خو د هر هغه چا په  
ضد   انقالب  افغان  د  چې  وه  اچولې  وېره  يې  کې  کسا  ېسيال  د.  کېدهپرې    ګومانزړه  د  نو  ادارې 

راڅرګندېدنې جګړن تړون په غوسه کړ. تړون، چې يو خانتام او پر ځان باورمن کس او د امني له خوښو  
له يو مامور رسه يې خربې بس کړې او په چټکۍ د   ېکسانو څخه و، د امريکا د سفارت د امنيتي ادار 

ه دې خربو وروسته، د اګسا ډلې ته ورغی. دوی په پښتو خربې کولې او لسونه يې يو او بل ته خوځول. ل
 . ي ووومره په تېزۍ چې راڅرګند شو څشول لکه تري تم اګسا خلک دومره په چټکۍ 

 

 
 

خربې کېدې. د افغانستان په  ډېرېديپلوماتانو په منځ کې د رسو زرو په هکله په دغه ژمي کې د لوېديځ 
د رسو زرو خزانه     Sarianidiشامل کې د شربغان ښارګوټي ته څېرمه یوه شوروي لرغونپوه، سېريانيدي

په کیندلو    ونوه. نوموړي له میالد څخه مخکې په دوميه زريزه کې د شپږو باخرتي شاهزادګانو قرب ې و موندل
امريکايانو،   د  موندنې  دغه  راوسپړلې.  ګاڼې  بېسارې  ګرامه  کيلو  اوه  زرو  رسو  د  نورو انګرېز رسه  او  انو 

 .وپاروللوېديځوالو خيالونه 
په هکله    ېدنه د بنډار توده موضوع شوه. هر چا د دغه خزان نکې د خزانې مو   اوپه ديپلوماتيکي مېلمستي 

 دنو په اړه ډېر مالومات لرل.نړي د باخرتيانو او دغه لرغون کيڅخه پوښتنې کولې. نومو ولېريله 
د فربورۍ په ديارلسمه په کابل کې د چني د قونسل د بېرته تګ په وياړ د چني د خلکو جمهوريت په   

هلته يې لږ څارګريز کار هم    سفارت کې مېلمستيا جوړه شوې وه. سرتستني دغه مېلمستيا ته تللی و او
څخه     Deebرسه، چې ده ته ډېر په زړه پورې و، وکتل. د ايران له قونسل، ديب «   Vanله »ونتررسه کړ. ده  

يې د اسالمي انقالب په هکله مالومات ترلسه کړل )دیب د نسکور شوي شاه د مېرمنې لريې خپلوان و(. 
وکړې. کله چې  ځينو نورو ديپلوماتانو رسه هم ګټورې خربې اترې    لهد کوچنيو او لويو هېوادونو    سرتستین

. نوموړې د ودراوه    Louise Turkoيسه تورکوولو   دی،  هتل  ۍ نرمپه  له يوه بنډار څخه بل بنډار ته    ولېري
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هغه امريکايي ديپلومات مېرمن وه چې د شوروي څارګرې ادارې په کابل کې د يس ای اې مېشت څارګر  
لرغونپوهنې رسه ډېره مينه لرله او ويې پوښتل چې يسې وويل چې يو وخت يې له  ولو   کاوه.پرې    ګومان

چېرته او څه وخت به له سېريانيدي رسه وويني. سرتستني داسې وښوده چې دغه نومور لرغونپوه يې ډېر  
ښه ملګری دی. لويسې ته يې وويل چې دی به هڅه وکړي چې له سېريانيدي رسه د دې د ليدلو فرصت  

 سهار به یې په اړه خرب ورکړي.برابر کړي او ژمنه يې وکړه چې سبا 
د فربورۍ د څوارلسمی په سهار، سرتستني د معمول په پرتله لږ ناوخته سفارت ته ورسېد. کاري ورځ ل د  
مخه ښه په جوش کې روانه وه. ده د پروتوکول څانګې ته رس ورښکاره کړ چې له خپلو ملګرو رسه روغبړ  

ي. د پروتوکول مامورين پارېديل او څک ښکارېدل. يوه يې  او د نويو مالوماتو په هکله ځان خرب کړ   وکړي
و نيولی دی. د پروتوکول بل مامور يوه لفافه راوايسته چې  ترهګر په پساري وويل چې د امريکا سفري، ډبز  

روان عمومي کوټې ته    څانګېلوري سرتستني ته رالېږل شوې وه. بیا د کې جي يب  له  د امريکايي سفارت  
  لټاوه ده ته وويل چې د کې جي يب مېشت مرش دی . همکار یې يو همکار رسه مخ شو. په لره کې له شو

وي   به  ښه  لړ.  چې  او  ته  مرش  مېشت  سماليس  سرتستني  نو  وګوري؛  رسه  اوسادچي   له 
ته يې په موسکا ښه راغالست وويل.    ولېري، خو  ښکارېدهويلري ګورېلوويچ له کچې وتلی اندېښمن او ټپرا  

درنښت   په  بختورين رسه خپلې خربې    ولېريده  له رسګي  دی  تر څو چې  وکړه چې کښېني  نغوته  ته 
خالصې کړي. سرتستني کښېناست او په داسې حال کې چې د اوسادچي او بختورين خربو ته يې غوږ  

 مور ورکړی و. نيولی و، د هغه ليک په لوستلو يې پيل وکړ چې د پروتوکول ما
. د ګوند  ېاوسادچي، بختورين ته وويل: »سفري سمه خربه کوي، ته بايد ژرترژره کابل مېلمستون ته لړ ش  

سالکاران... خدای مکړه دوی ته څه پېښ نه يش. که له مېلمستون څخه د دوی ايستل اړين وو، ته بايد  
 واخلې.«هلته پخپله پرېکړه وکړې پرته له دې چې له ما څخه اجازه 

، په غمجنه بڼه داسې وړاندوینه وکړه: »زه  پوهېده بختورين، چې په بهر کې د شوروي سالکارانو په چلند  
پوهېږم چې دوی به خپلو بکسونو ته لس واچوي او موږ به د دوی په ايستلو ونه توانېږو.« اوسادچي په  

هم ته د دې اړتيا نه لرې چې زه يې   ټينګار ورته وويل: »له دوی رسه په خپل چلند کې زغرد اوسه. که څه
درته ووایم، امريکايانو ته د پام وي چې له چا رسه راځي، له چا رسه خربې کوي او څه کوي. ښه بخت درته  

 غواړم.« بختورين، سرتستني ته لس ورکړ او د اوسادچي له دفرت څخه ووت.« 
په ډېر تفصيل،   سرتستنيله ون رسه ليدنه څنګه وه.«    ېڅخه وپوښتل: »پرون د  سرتستنياوسادچې له  

توګه   ننګېريزه  په بې کچې  ارزښتمن    لهخو ښايي  بالقوه  يو  ادارې  دغه کس رسه چې شوروي څارګرې 
تورکو رسه د خربو په هکله هم اوسادچي ته راپور ورکړ.    ې يسود لیدنې راپور ورکړ. ده له لو   ګاڼهاجنټ  

چې مېړه يې د يس ای اې مېشت مرش دی؟« سرتستني ليک وروښود    اوسادچي ترې وپوښتل: »پوهېږې
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او په ځواب کې يې ورته وويل: »هو، تا يې په يوه لنډه مالومايت وينا کې يادونه کړې وه. له مېرمنې څخه  
 ولېري يسې د پرونۍ شپې د ليدنې يادونه کړې وه او  ويې نن سهار ما دغه ليک ترلسه کړ.« په ليک کې لو 

ورکړی و چې غواړي لرغونپوه ته بلنه ورکړي چې د امريکايي ښځو د نړيواله کلپ د ختيځي    ته يې خرب
 زدکړو په څانګه کې وينا وکړي.

ته وويل: »زه به درته ووايم چې اوس بايد څه وکړې. ژرترژره د سېريانيدي احوال    ولېري  ،ورپسې اوسادچي 
 او دغه  واخله

ې خربې وررسه وکړه لکه ته چې د سفري په يرغمل نيول کېدو  مېرمنې ته په کور کې تیلفون وکړه. داس 
 هېڅ خرب نه وې.«

چې په خربو کې يې حرست نغښتی و داسې وويل: »زه په ریښتيا په هېڅ نه يم خرب.« اوسادچې   ولېري 
يسې  وه زه هم دومره مالومات نه لرم؛ نو په دې اړه تا ته څه نشم ويلی. ځه لړ شه لو لورته وويل: »د تا په پرت

 ته تيلفون وکړه او بيا بېرته دلته راشه.«
کړل چې سېريانيدي په راتلونکو دوو اونيو کې په کابل کې نشته. ورپسې  سرتستني ډېر ژر مالومات ترلسه  

يسې تورکو کور ته تيلفون وکړ،  ود پروتوکول څانګې ته لړ چېرته چې ښار ته تيلفونونه کېدل. هلته يې د لو 
خو غوږۍ يې مېړه واخيسته او په خوښۍ يې وويل چې مېرمن يې ځان مينځي او دی کولی يش شل، 

يسې  ووروسته زنګ ووهي. نيم ساعت وروسته وېلريې بیا تيلفون ورته وکړ. دا ځل بیا د لو   ډېرش دقيقې
پورته کړه. ده   لو   ولېريمېړه غوږۍ  يسې غوږۍ  و ته وويل چې مېرمن يې خپل وېښته ږمنځوي. بالخره 

  واخيسته او له سرتستني رسه يې خربې وکړې. له خربو وروسته سرتستني د اوسادچي دفرت ته لړ. ده 
اوسادچي ته وويل: »زموږ د يس ای اې ملګري په زړه پورې ژوند بڼه لري. داسې ښکاري چې د يس ای  

کوي په  )اسرتاحت( اې مېشت مرش په کور کې له خپلې مېرمن رسه چې تازه يې ځان مينځلی دی اښی
 . هو ار و د ټوپک په زور نيولی.« اوسادچي په سوچ خپل ګنجی رس وګترهګر داسې حال کې چې سفري يې 

 

 
 

په کابل کې دغه سهار ملر ډېر روښانه و. هغه واوره چې تېره شپه ورېدلی وه ويلې کېده، خو په سيوري  
کې د شپې له يخنۍ څخه جوړ شوی کنګل شته و؛ نو په پراخو مرکزي واټونو او نورو تنګو لرو کې دغسې  

کابل ډېر په زړه پورې ښيي. د   يخه و و تودتوپري چې يو ځای روښانه، بل تياره، یو ځای ساړه او بل ځای  
 پيکه ګاليب رنګ ورکړی و.وړانګو  سهارين ملر د وو او   يپالزمېنې پاس د پغامن غرونه واورو پټ کړ 
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دسيسې هغه چاته د اندېښنې وړ نه وې    ( ېپرځنګ )مبارز په ښار کې بوخته ورځ پيل شوه. د سيايس   
دا کولو لپاره راوتيل وو. د سبو سوداګر چې خپل رسونه يې د وړيو په پټوګانو پټ  ی چې د ورځني خرڅ پ

کړي وو خپلې کراچۍ ټېله کولې او په داسې حال کې چې څپلۍ يې په پښو وې په سختۍ يې په اوبجنه  
مامورينو، چې مخامخ د کابل مېلمستون ته پروت دی، په  واوره کې ګامونه اخيستل. د افغانستان بانک  

پیسو   نويو خلقي    دلۍوړتيا د  په  و  انځور پکې  نوټونه چې د محمد داود  و  نوټونشمېرلې. اوس پخواين 
 بدليدل. 

ونو کې په غري معمويل توګه ډېره ګڼه ګوڼه وه. څارندوی هر ځای دهلېز د کابل مېلمستون په دالنونو او   
کېدل. دوی هغه خرين، ساده او ډنګر پوليس نه وو چې د ښار په هرګوټ کې د اتوماتيکو وسلو يا  ليدل  

رمنو  و زړو ټوپکو رسه ليدل کېدل. په کابل مېلمستون کې د څاروندوی استازويل دنګو، هډورو او پر ځان با
کې وسلې وررسه وې.  سړيو کوله چې برمناک پښتني برېت يې لرل، ډويل يونيفورم يې اغوستی و او اتوماتي

کړې جوړې  جوړونکو  وسله  نړيوالو  لويو  چې  وې  تومانچې  څرخي  هغه  وياړ  ځانګړی  دوی  په   وې  د  او 
 ي کاش کې د دوی له مالو ځړېدې.تپرانيس

   Amstuzروګرځېد. چاريل د سفري مرستيال، امستوزو تړون بېرته د امريکايي سفارت د مامورينو ډلو ته  
و ورکړه پيل کړه. ده په ماتد پېښو په اړه په لنډه توګه د مالو   تهد سفري مرستيال  . تړون  پېژاندهده ته ور

ښکاره هڅه کوله چې په انګرېزي ژبه کې په خپله وړتيا، په تېره بيا په هغو وييو چې له امريکايي پولييس  
تنې داسې ورته بيان  و غوښترهګر توګه د    ېوو، نوموړی اغېزمن کړي. ده په ځانګړ   ديلې فلمونو څخه يې اور 

او    احسب   بدرالدينکړې: »دوی د خپل ملګري   ته د سپارلو   پهد ازادولو  کابل مېلمستون کې يې دوی 
غوښتنه کوي. ورپسې دوی غواړي چې له بهرنيو خربيالنو رسه خربې وکړي او د خپلې خوښې بهرين  

ندې دوه ساعته وخت راکړی  هېواد ته د سفري په ګډون د خوندي تګ ضامنت غواړي. موږ ته يې څه با
خربې په ترڅ کې تړون خپل هغه د ژېنوا اومېګا ساعت ته وکتل    ۍچې غوښتنې يې پوره کړو.« د وروست

 چې په دې وروستيو کې امني ډالۍ ورکړی و.
و غوښتنې ته په پام رسه، امستوز وپوښتل: »نو تاسې به څه وکړی؟« تړون هوښيار و او داسې يې  ترهګر د  

وښودل چې په پوښتنه بل شانته پوه شو؛ نو امستوز ته يې وويل چې د مېلمستون دېوالونه له خښتو جوړ  
نو ځکه  ؛  ونه لريړو جوړ شوي او ډېر مظبوط کولپد او ډېر پلن دي. همدا رنګه ورونه يې د څېړۍ له پلنو  

راو  په څو شېبو کې  به  ويشتونکي  نښې  او سخت دی، خو  يرغل خطرناک  په رسېږ له دهلېز څخه  او  ي 
افغانستان بانک کې به مخامخ هغه کوټې ته ځای پرځای يش چې سفري پکې دی. رسبېره پر دې، زما  

ه کړي.« ورپسې تړون د  بېخود ترهګر سړي لړل چې ګاز راوړي. دغه ګاز به د وره لندې وشیندل يش څو  
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ه څخه يې  دد خپل پالن په اړه نورې پوښتنې ورڅخه ونيش او له    څو  واړاوهامنيت امريکايي مامور ته مخ  
 وپوښتل چې دوی کومې کړنې په پالن کې لري. 

. دی د يرغل لپاره لېوال و، خو بیا يې ومنله چې له دهلېز  ښکارېدهد امريکا امنيتي مامور له ورايه ټپرا  
ه پر کوټې باندې یرغل ډېر خطرناک دی. بيا يې وويل چې د سفارت ساتونکي چې سمندري پوځيان  څخ

دويم پوړ ته د ختلو هڅه وکړي. ده څلور ځوانو سړيو ته چې ښې جامې    د مېلمستون  دي، له واټ څخه به
ري چې لروي  يې په تن وې نغوته وکړه او له دوی رسه يوځای له مېلمستون څخه ووت. د پوليسانو يو ځنځ 

ډلې د واټ په   ې. بېالبېل واړاوهيش د خلکو پام ځان ته   نېږدېيې نه پرېښودل چې کابل مېلمستون ته ور 
دې ته  او    وو  د مېلمستون دېوال ته څېرمه ځانونه کړوپ کړي  وهلکان  وبله خوا کې راټولې شوې. څو ځوان 

ې  ښپه وسلووالو پوليسانو کې سرتګې خغيل تم وو چې څه به پېښ يش. د تېرېدونکو ګاډو چلوونکو به  
 کړې.  

د   ډله  يوه  بهرنيانو  ډوله  اروپايي  او  پوليسو  افغان  د  لومړی،  ورسېد.  ته  پای  صرب  نندارچيانو  د  بالخره 
سړيو له يوې زینې رسه د مېلمستون  پلونډو مېلمستون له دروازې رسه راغونډه شوه. ورپسې درې دنګو او 

ډه وکړه. بيا، په يو ځای کې ودرېدل او زینه يې پر دېوال ودروله. يوه يې  د بهرين دېوال په اوږدو کې من
 دويم پوړ ته ختل پيل کړل او د کړکۍ تر بېخه ورسېد، خو کوټې ته د ننه يې کتو ته زړه نشوی کولی. 

په واټ    نه يوازې. دې  ښکارېدهخرب نه وو، دغه صحنه به ورته ډېره د خندا وړ    وضعیت هغه څوک چې په  
له خپلو مايل چارو څخه   مراجعينوکې بلکې د بانک د ننه هم تلوسې رامنځته کړې. د بانک مامورينو او  

 کتل.ناټ  او د بهرنيانو دغه عجيبه کړنو ته يې په ډېر  واړاوهپام دې لوري ته 
ی چې له  د دغه عملياتو مرشان پوه شول چې هېڅ شی به پر زينه ولړ سمندري پوځي دې ته اړ نيش کړ  

مرګ تم و. که يې کوټې ته رس ورښکاره کړی وی؛ نو    حتميکړکۍ څخه کوټې ته د ننه وګوري. ده ته يو  
. د څه لپاره؟ دا ښکاره وه چې سمندري پوځيان دومره لېوال نه وو چې یرس خوړلې و  ر يوه ګولۍ به يې پ

 د سفري لپاره خپل ژوند له لسه ورکړي. 
 

 
 

ازادولو په عمومي کړنالرو پوهېږي. څارګرو ادارو ځينې چلندلرې جوړې کړې دي  ډېر خلک د يرغملو د  
هم ليکل شوي او په دې هکله فلمونه جوړ    ونهیا په بل عبارت په دې اړه د ا ب ت لرښود شته. ډېر کتاب 

اړين    د اړينو وسيلو نوملړ هم جوړ شوی او وړتياوې په ګوتو شوې دي. دا ټول  پارهشوي. د داسې عملياتو ل
 خو هر وخت کارنده نه دي. کله کله ژوند نه غواړي يوازې په تيوريکي کړنالرو او عقيدو ځان محدود کړي.
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د کړنو پر منطق باندې پوه وي. دا ښه ده چې سړی    و ترهګر دا ښه ده چې ځانګړي ځواکونه پر جرمونو او د  
ي. يا په نورو ټکو، دا ښه ده چې د هغه چا په رواين حالت پوه وي چې یرغمل يې په اسارت کې ساتيل و 

وضعيت څه ناڅه روښانه وي. بيا سړی کولی يش چې په پوره ډاډ د حالتو ارزونه وکړي او داسې ګامونه  
. دا هم ښه ده چې د يرغمل په ژغورلو کې داسې خلک ښکېل  يکړ   څخه وار د مخهو  ترهګر   چې له واخيل  

يش چې ښه تجربه ولري او يو او بل وپېژين. رسبېره پر دې، دوی بايد د قوماندې يو ځانګړی مرکز ولري  
 د ژغورونکو په ګټه وي. باید او بهرين حالت هم  

د اډولف ډبز په پېښه کې هر څه بد وو. دواړه، بختورين او کلويوشينکوف پوه شول چې د اسیر سفري په  
پرتله، یرغمل کوونکي خپل ځان ډېر د حالتو يرغمل ننګېري. دوی پوه شول چې دوی پخپله په داسې  

لمستون  دي چې هېڅ کله يې بايد نه وی پيل کړی. داسې برېښېدل چې د کابل مې  يکې نښت  وضعیت
ه ورته  لرښوون مه کوټه کې يرغمل کوونکي پخپله پرېکړې نه کوي، بلکې د بل چا ناشولته غوښتنې  ۱۱۷په  

ښکارېدل، خو اوس کوم    )شور او غوغا(   وږهځکوي. د سفري د يرغملولو په وخت کې دوی ډېر ارامه او بې  
دل چې دوی يې وړاندليدنه نه  يش د دوی ارامي له منځه وړې وه او دوی ته داسې څه کرار کرار څرګندې

ته ور   ټپراچې دوی په ډېرېدونکې توګه    پوهېدهپرې    ی. سړ کړېوه     نېږدېکېږي او خامخا هغه شېبې 
شی به په بشپړه توګه د دوی رواين حالت ګډوډ کړي. که دوی  د داسې رواين حالت   عاديکېږي چې ډېر  
لشعوري    یو لره به ونه لټوي. برعکس، کېدای يش دوی  منطقي  يوه د حل   طبیعي ده چې   رسه مخ شول،

 اور پر هغه چا بريد وکړي چې د سفري د ازادولو هڅه کوي.نلکه ناچاره ښکاري ځ او کړي ته مخهعمل 
شوروي د  چې    دوی مالوماتلکه د    کاوهله بلې خوا، د امريکايانو کړنې هم عجيبې وې. دوی داسې چلند  

. داسې ښکارېدل چې دوی د داسې پېښو پرمختګ ته تم وو چې يوازې دوی پرې  په پرتله ډېر ويافرسانو  
ه کوي. په پوهېدل او داسې يې ښودله چې د دغې پېښې پايله به ټيک هغسې وي لکه دوی يې چې مت

ډېر مهم  چې داسې  دې وخت کې داسې برېښېدل چې د سفري ازادول د دوی لومړيتوب نه و، لکه دوی  
 .  هچې يوازې دوی ته مالوم و په زړه کې سات شی

عجيب ټولو  تر  دا  پېښهخو  و   ه  کې    هنه  کابل  په  په څوارلسم سهار  فربورۍ  د  داسې هشو   رامنځتهچې   .
هڅه کوله   دهبرېښېدل چې رسه له دې چې جګړن تړون د يرغمل ازادولو لپاره د عملياتو مرشي کوله،  

ی  څخه ځان تېر کړي چې دغه سهار رامنځته شو   وضعیتهغه بې کچې ډېر حساس او بېخونده    لهچې  
ورته    وضعیتلړ يش چې   سالکارانو ته چې  نېږدې . په وار وار به د امريکايانو له سرتګو پنا شو، لکه خپلو و

بیان کړي او يا له دوی څخه سال واخيل. تړون هغه وخت ډېر ټپرا شو چې امستوز ترې وپوښتل چې ايا  
افغان مرشان د سفري له يرغمل کېدو څخه خرب دي او که خرب دي، د دوی غربګون څرنګه و. دغه پوښتنې 
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ځواب کې وويل: »ما ملګري امني ته تيلفون    يې وکړه. ده په  ننګېرنه )احساس(او د غوسې    ورشماوهتړون  
 وکړ، خو پيدا مې نه کړ.« 

په عني وخت کې، هغه څه چې د کابل په مېلمستون کې پېښېدل په يو داسې بېل حقيقت بدل شول  
وو هغه جنګيايل یا پوړي پوليس  ټيټ هغه  بې خوندهکه د مرګ او ژوند ترمنځ کابو يو مرموز واټن. ترټولو ل

د   وو. دوی  لپاره روزل شوي  ويجاړولو  او  وژلو  د  يوازې  غټه دروازه کې ۱۱۷چې  په  مې کوټې د څېړۍ 
ويو ارزونه چې کوي. داسې اخپلو شته غور   سرتګې ښخې کړې وې، په وار وار يې داسې ورته کتل لکه د

ځريکو چلونو او داسې  دا شونې ده چې له  هم  چې د دوی په هېواد کې    کاوهښکارېدل چې دوی باور نه  
پېچلو وسيلو څخه کار اخيستل کېږي لکه د نورو پرمختللو هېوادونو د ځانګړو ځواکونو په واک کې چې  

 دي او په ښکاره دوی له دغه حقيقت څخه دومره لريې نه وو.
جمهوريت افغان   هغه د ګازو ډبې چې د داود د واکمنۍ په وخت کې او ښايي ل مخکې د جرمني فدرايل

يې پرانيستل شوې. ډبيو    ۍپوليسو ته ډالۍ کړې وې راوړل شوې. پيپونه په ډبيو کې ورکړل شول او نلک
نېټه ډېره پخوا تېره شوې وه، دې هم د   پسارې پيل کړ، خو وروسته مالومه شوه چې د ګاز د کارنتوب 

 ګمنه بڼه ل ډېره کړه. ن تکتيک اړ 
ل او مخامخ د افغانستان بانک په کوټو کې ځای پرځای شول. دوی  افغان نښې ويشتونکي هم راورسېد

هغه کړکۍ په کتلو ډېر وخت تېر کړ چې دوی ته ښودل شوې وه، خو دوی نه  د  په خپلو لیرکتونو کې  
غوښتل چې ډز وکړي او ويل يې چې د ملر د وړانګو څرک يې مخنيوی کوي. تړون او سيف الدين به کله  

و ته خربې کولې.  ترهګر کې يې  (    megaphoneشول او په لوړغږي )    ږدېنېمې کوټې ته ور ۱۱۷کله  
په تړاو د ستونزو د    و په دې قانع کړي چې د دوی د غوښتنو د تررسه کول  ترهګر پوليسانو هڅه وکړه چې  

و د غوښتنو د تررسه کولو په هکله هېڅ کړنه ترهګر حل لپاره نور وخت ته اړتيا لري، خو حقيقت دا و چې د  
ډېر   حسنه وه تررسه شوې او بل دا چې د دوی اصيل غوښتنه خو هېڅ نه شوی پوره کېدای ځکه چې با

چې د دغه وضعیت د حل لپاره يوه   کاوهه  رامنځت وخت مخکې له منځه تللی و. پوليسو په دې هيله ځنډ  
پوهېدل چې هر څه    نیوهلره پيدا کړي. دا ډېره شونې ده چې هغه چا چې ژمنې کولې او ژمنو ته يې غوږ 

 ، هر څه هسې ترشيفايت وو.هو ابهري بې ګټې او له ننګېرنو تش خربو اترو درواغ دي. دغسې کړنو او ژمنو د 
سفري رسه د خربو فرصت   له و وغوښتل چې  ترهګر د غرمې په شاوخوا کې امريکايانو د تړون په وسيله له  

و په دې رشط دغه غوښتنه ومنله چې خربې به په انګرېزي ژبه وي. که د ډبز د غږ ارزونه  ترهګر ورکړي.  
د ټوکو    حتیوکړې او    ويش، د نوموړي روحيه اوچته وه. ده له خپلو ديپلوماتانو رسه په سېکمنتیا خربې

هڅه يې هم وکړه. سفیر وويل چې ښه دی او دغه »ښاغيل« چې دی يې نيولی ډېر ښه چلند لري. بختورين  
او کلويوشينکوف يو او بل ته وکتل. دوی ته دا ناشونې برېښېده چې په دغسې حالتو کې يو سړی دومره  
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توګه ډاډ ولري چې هر څه به سم پای ته    ارامه او باورمن وي. ډبز داسې خربې کولې لکه چې په بشپړه 
 ورسېږي.  

د پايلې په مته  دوی  کې خلک ستړي کړل. داسې ښکارېدل چې    اوترينګلتيا د څېړۍ دروازې په دواړو خو 
 .شوي وو  ومانهدغه نندارې په کتو ست د

اوچت  غږ    ټیټاو    هسکپه    ترهګر و لومړنی ګام واخيست. د وره له شا څخه يو  ترهګر د يوې پايلې لپاره  
. د ده د خربو پر بنسټ، که د دوی غوښتنې ږيوويل چې د دوی د غوښتنو د پوره کولو مهلت پای ته رسې 

ژرترژره تررسه نه يش، چمتو دي چې سفري ووژين. په ځواب کې تړون چې د خربو ويي يې په ډېر پام غوره 
و د غوښتنو په تررسه کولو کې ستونزې کرار  ترهګر او په خربو کې يې اوږدې دمې کولې وويل چې د کول 

 کرار په برياليتوب هوارېږي: »تاسې به د چارواکو د  
 همدا اوس مېلمستون ته په لره کې دی.«  حسبا  بدرالدين. یښه نيت نښه ډېر ژر ووين 

شاته ځينې داسې اوچت غږونه    ېنورې دقيقې تم يش. د درواز و پرته له نورو ناندريو ومنله چې لس  ترهګر 
او سفري ډبز ته څه شی څرګندوي. ورپسې    يپه خپل منځ کې ناندرۍ وه  ترهګر اورېدل کېدل لکه چې  

او ويې ويل: »د دروازې له لرې بايد پر کوټه يرغل ويش. زه فکر کوم   واړاوهامستوز او چاريل ته مخ  ،تړون
 لونکو څو دقیقو کې يرغل چې موږ بايد په رات

 بل فرصت پيدا نيش.«پيل کړو. بیا به د ښاغيل ډبز د ازادولو لپاره 
د امريکايي سفارت د امنيت افرس خپل لسونه داسې وخوځول چې د اعرتاض څرګندونه يې کوله. د ده 

وويل: »هڅه وکړه چې لږ نور  پرېکنده چلند او د خربو بڼه له يو او بل رسه په ټکر کې وو. ده په اړنګمن غږ  
د هرې شېبې په تېرېدو رسه د    ؟ مهلت ترلسه کړې.« تړون ترې وپوښتل: »نور مهلت به موږ ته څه راکړي

سفري د وژل کېدو شونتيا ډېرېږي. همدا اوس د عمل وخت رارسېدلی.« امستوز په اندېښمنه بڼه وپوښتل: 
ډب  ښاغيل  د  کړی،  پيل  يرغل  شېبه  همدا  تاسې  که  يش  دز  »خو  کېدای  څرنګه  ضامنت   «؟خونديتوب 

دغ  هم  لرم.«   وکلويوشينکوف  نظر  يو  »زه  ويل:  ويې  او  شو  ورګډ  ته   خربو 
شوروي سالکار نه غوښتل چې وخت ضايع يش. ده په مېلمستون کې يوه داسې کوټه ل د مخه کتلې وه 

نوموړي د ډبز د ژغورنې  . د کوټې له بشپړې ارزونې څخه وروسته،  کېدهلکه په کومه کې چې ډبز ساتل  
يو ټاکيل وخت کې تشناب ته د تګ غوښتنه په  يو پالن جوړ کړ. پالن داسې و چې ډبز به  لپاره  عملياتو  

په مرميو   ماشيګڼېوکړي. تشناب د کوټې د وره په ښي لوري کې و. ژغورونکي به د کوټې د وره کولپ د  
و ترهګر ل يش چې په يو ټاکيل وخت کې له  له منځه يويس. دا ښه پالن و، خو سفري به څرنګه خرب کړ 

ژبه   انګرېزي  په  افغانان  نيوونکي  يرغمل  چې  برېښېدل  داسې  وغواړي؟  اجازه  تګ  د  ته  تشناب  څخه 
پوهېدل؛ نو په انګرېزي ژبه خربې شونې نه وې. کلويوشينکوف د بختورين په وسيله پوښتنه وکړه: »ښاغلی 
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وويل چې په رويس ژبه     Flatinسفارت سيايس سالکار، فلټېن   امريکايي  دډبز په کومو نورو ژبو پوهېږي؟«  
لري ريښې  جرمني  زه  لکه  دی  پوهېږي.  هم  جرمني  »په  کړه:  زياته  امستوز  ورپسې  .«  پوهېږي. 

ۍ وويل: »ډېر ښه؛ نو زه له تاسې څخه غوښتنه کوم چې د وره تر شا له سفري رسه  خوشالکلويوشينکوف په  
ي پيل کړئ او ورپسې يو څو ويي په جرمني داسې ورته ووايئ چې د دغو  وغږېږئ. خپلې خربې په انګرېز 

بېړا ګانو ورته پام نيش. موخه دا وه چې سفري وهڅول يش چې ځان ناروغه واچوي. دی بايد د اسهال او 
ور په ځان پسې تر هغه وخت پورې    ې کانګو هڅه وکړي او تشناب ته د تګ اجازه وغواړي. په تشناب کې د

 ر څو چې هر څه پای ته نه وي رسېديل.کولپ کړي ت
. ده وويل: »زموږ خوښه ده.« بیا يې لوړغږی امستوز ته  ښکارېدهکله چې تړون په پالن پوه شو، ډېر خوښ 

ورکړ او ورته ويې ويل: »سفري ته ووايه چې چېرته بايد پټ يش.« امستوز ومنله او په اطاعت يې لوړغږی  
 واخيست.

حال پوښتنه وکړه، امستوز په ډېره چټکۍ او په داسې  د  ي ژبه له سفري څخه د ده  انګرېز کله يې چې په   
سمدلسه   ترهګرخلک پرې پوهېدل.    ه ییز ګونګه بڼه په جرمني څو خربې وکړې چې يوازې د دغه ژبې سيم 

ې چيغې پيل یپوه شول چې خربه بل څه ده. دوی غوښتنه وکړه چې امستوز چوپ يش او په اعرتاض  
له داسې غربګون رسه رسه، د دې هيله شته وه چې دغه ساده پالن به کار ورکړي، خو    وترهګر کړې. د  

مې  ۱۱۷د راوړلو لپاره لېږل شوي وو ځنډ وکړ. دوی د    ېدغه هيله ژر مړه شوه. هغه پوليس چې د ماشینګڼ 
له دروازې رسه شل دقيقې وروسته راښکاره شول، داسې وخت چې سفري بېرته کوټې  له تشناب څخه   

وکړ.   وړانديز  جوړولو  د  پالن  بل  يو  د  کلويوشينکوف  و.  شوی  ايستل  اړ  ته   راوتلو 
و غوښتنه وکړه چې بهرين خربيالن بايد د کابل مېلمستون مخ ته راغونډ کړل  ترهګر په عني وخت کې  

يش او د هېواد مرش بايد پخپله له دوی رسه خربې اترې وکړي. تړون وخندل: »ولې نه. موږ بايد دوی ختم 
بريد وخت رارسېدلی دی. کلويوشينکوف په ځواب کې ورته وويل: »راځئ چې   دکړو. اوس پر کوټې باندې  

يو نوي پالن وغږېږو.« بیا يې ورو وويل: »زموږ شاوخوا ته ډېر غوږونه دي. راځئ چې يو ارامه ځای ته د    پر 
 خربو لپاره لړ شو.«

 تړونتړون، سيف الدين، کلويوشينکوف، بختورين او کوڅيپوف د کابل مېلمستون د مرش دفرت ته لړل.   
له منځه يويس او پر کوټې    ې کوټې ور په ماشینګڼ   سمدلسه وړانديز وکړ چې دوی بايد په پرېکنده کړنې د

يرغل وکړي. بیا حالتو ته په کتو رسه هغه څه وکړي چې اړين وي. کلويوشينکوف ورته وويل: »نو ته بايد  
چې دغه کار به د سفري ژوند په لوی خطر کې واچوي. دغه کار به په عمل کې د سفري د ژوندي    ېپوه ش

کومه بله لره نه لرو.« بیا د حل  .« تړون په ځواب کې ورته وويل: »خو موږ  پاتې کېدو فرصت له منځه يويس
چارواکه   لوړپوړی  چې  ته  چا  يو  د    ښکارېدهيې  سالکارانو  شوروي  »د  ته  مرش  خپل  تړون  وکړ.  تيلفون 

کې   عملیاتو  په  ژغورنې  د  دوی  د  بنسټ،  پر  خربو  د  تړون  د  وکړه.  رسټکونه  هکله  په  رسمتبګۍ« 
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س وهنه کوي. کله يې چې په تيلفون کې خربې خالصې کړې، تړون په برمينه بڼه دغه  کلويوشينکوف ل 
 لسوهنې حق نه لري. دسالکار ته وويل چې د دوی په کورنيو چارو کې 

الکساندر کلويوشينکوف په غوسه له دفرت څخه ووت او په دالن کې يې وويل: »يوه داسې خطرناکه او 
. ما د اعرتاض  يش، د سفري ژوند به په بې کچې لوی خطر کې واچويشوده پرېکړه وشوه چې که تررسه  

و ته يوه الوتکه ورکړل يش  ترهګر چې  يهڅه وکړه، خو زه په ډېر سپکاوي څنډې ته کړل شوم. دا به ښه و 
يش. لړ  ته  هېواد  درېيم  رسه  سفري  له   «چې 

برخليک ټاکنې عملياتو مرشې يې کوله.  تړون دويم پوړ ته لړ. اوس دی يوازينی کس و چې د ديپلومات د  
هلته لږ تم شو. بیا يې ټولو هغه کسانو ته چې په عملياتو کې نېغ ښکېل نه وو نغوته وکړه چې له وره څخه  

امستوز پوه شو چې څه په پېښېدو دي او ده ته به دا ښه وي چې نه په عملياتو کې برخه    لريې لړ يش.
دی خپلو پښو    پوهېده.   . دی ستړی او اوتر و او د دغو عملياتو په پايلهواخيل او نه د عملياتو بهري وويني

په   رسه  کتو  په  لړ.   دهلېز ته  لريې  څخه  کوټې  دغې  له   کې 
واسکټونه يې اغوستي وو او د دویمې نړيوالې جګړې د پېر اوسپنیزه خولۍ یې پر رس    زغرهافرسان چې د  

شول. يو تر ټولو دنګ افرس چې کالشينکوف   نېږدېمې کوټې دروازې ته  ۱۱۷وې، په چوپتيا او چټکۍ د  
وررسه و پر دروازې باندې ډزې پيل کړې. يو بل افرس په دروازه ماتونکې کوندې دروازه ووهله او په عني  
له   پوليسانو  او  پرانيستل شوه  کوټې دروازه  د  پيل کړې.  ويشتونکو ډزې  بانک څخه نښې  له  وخت کې 

ننوتل. تړون په دوی پسې و او په خپلې    کوټې ته  د ننه ډزې وکړې او دروازې څخه په لويه کچه د کوټې  
 څرخي تومانچې يې دوامداره ډزې کولې.

و د يرغل مته نه لرله. يو د شا پر ترهګر . داسې برېښېدل چې  و نه کړ ډزو له پنځلسو ثانيو څخه ډېر دوام  
وې. داسې برېښېدل چې ګوليو دوه يارده )یو مرت او  ې  غځېدلتخته پروت و او پښې يې د دروازې په لوري  

پر قالينه    ترهګر يو بل    رېږدېده.دوه اتيا سانتي مرته. ژباړن( شاته ټېل وهلی و. ده په ټغهاري سا ايستله او  
ه. نوموړي خپله خيټه پر خپلو لسونو پټه کړې وه. دی په ګولۍ لګېديل  ناست او پر کوچ يې تکيه کړې و 

و، خو تراوسه ژوندی و. سرتګې يې مړې او بې خوځښته وې. ده په چوپتيا دعاوې کولې. تړون پرته له کوم  
پروت و او په داسې حال کې چې د مرګ    ويلپر مخ په غ  ترهګرزړغيتوب څخه دواړه پر رس وويشتل. درېيم  

. ده ته څېرمه، د کېدهيې کولې، يوه موزه يې د يوې څوکۍ پر پښه لګېدله چې غږ ترې راپورته  سلګۍ  
تشناب د دروازې ښۍ خواته اډولف ډبز غونج پروت و او په سختۍ يې ژوره سا اخيسته. شاوخوا يې د وينو  

وروبهېدلې او وررسه  و وينو ته  ترهګر ډنډ جوړ و. د تړون دې ته پام شو چې د ډبز وينې څرنګه د مخ پر مرګ  
 ې. لد ګډې
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امريکايي ډاکرتانو چې د ډبز د مړي څېړنه وکړه وويل چې د سفري په مړي کې د اتوماتيکو وسلو او څرخي  
تومانچې لس ګولۍ وموندل شوې. دوه يې په ټټر او درې نورې يې په رس کې ننوتلې وې. د ده په جامو 

پرې ډزې وکړې؟ ټولو  واټن څخه شوې وې، خو چا    نېږدېکې د باروتو پاتې شونو وښوده چې ډزې له ډېر  
. دا په دې مانا اورېدلېهغه امريکايانو چې د پېښې په ځای کې وو وويل چې دوی په کوټه کې ډزې وانه 

ه چې په لوی لس وژل و وه چې سفري د يرغل په ترڅ کې وژل شوی و. داسې برېښېدل چې ډېره شونې  
 شوی وي.

ته پرتې وې. د سفري روغې رمټې عينکې يې هم    افرسانو ټولې هغه وسلې راټولې کړې چې د مړيو شاوخوا 
اوچتې کړې. دوی يو ديپلومات بکس چې د ډبز څنګ ته پروت و پرانيست. په بکس کې يو دستامل، د  

 غاښو بورس او نور د تشناب داسې توکي وو چې سړی يې د يو اوږده يون لپاره له ځان رسه اخيل.
 

 
 

ور شو. په لومړيو کې د ګنګويس په څېر، خو بیا  پټول ښار کې خد امريکايي سفري د مرګ خرب ډېر ژر په  
د شپې په خربونو کې د ده د مړينې خرب خپور کړ.   تلويزیوند کابل راديو په ماسپښيني خربونو او افغان  

 سبا ته ټولو افغان ورځپاڼو د پېښې په هکله رسمي مالومات خپاره کړل.
کله چې د کې جي يب شنونکی، ولدميري ختييف دغه سهار خپل کارځای ته ورسېد، ده د انيس سهارنۍ   

و انځورونو ته وکتل او ټولو جزياتو ته  ترهګر يې په ډېر ځري د ډبز او د وژل شوو    یورځپاڼې ته وکتل. لومړ 
ل پيل کړل. دغه ورځپاڼې د  بیا يې په کابل مېلمستون کې د پېښې په اړه د مالوماتو لوست  کاوه.يې پام  

د يو ښار نوم ته پام شو چې  کې جرمني  پهډبز ژوندليک هم خپور کړی و. د لوستلو په ترڅ کې د ختييف 
وه.  پاريسد   دنده تررسه کړې  دلته  لومړيو کې  په  ژوند  ډبز د خپل  ليکل شوی.  و  نه  تورو سم  په   ژبې 

 کې ليکل  پاريسرمنی دغه ښار ولټوي. ده په  ولدميري ښکته کتابتون ته لړ چې په يو اطلس کې د ج
شوي نوم ته ورته بېالبېلې بڼې لکه ګوملبخ، کالبخ او کوملبخ ولټولې، خو داسې څه يې ونه موندل چې  

 هغه نوم ته ورته وي چې په ورځپاڼه کې چاپ شوی و. 
پيل وکړ او هڅه يې کوله چې د منت له بڼې په    نېږدېکله يې چې منت ولوست، ولوديا يې په څېړلو له  

. په خرب کې  لیکوال ته څه ډول دستور ورکړل شوی  خرب په هکله د دې  دې پوه يش چې د ډبز د مړينې  
. په خواشينۍ او غم خرب راورسېد چې  وواژهانو  دوښمناډولف ډبز د افغانستان    عالیقدرليکل شوي وو: » 

په شاوخوا کې د ه  ۱۲:۳۰پرون د   پايله کې چې څو  بجو  په  افغانستان   -و  ترهګر غو دوه اړخيزو ډزو  د 
 اډولف ډبز، په کابل کې د امريکا واکمن سفري ووژل شو.« عالیقدر پیل کړې،  -انودوښمن

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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ختييف له ځان رسه فکر وکړ: »ښه، سفري ووژل شو. د منت پر بنسټ، د هغه دوه اړخيزو ډزو په پايله کې  
و او يا د امنيتي ارګان مامورينو؟ د چا  ترهګر ؟  وواژهو وکړ؛ نو سفري چا  ترهګر ووژل شو چې پيل يې څو  

ګولۍ مړ کړ؟ په دې منت کې دغه مهم ټکی نه دی روښانه شوی. په منت کې راغيل: د نهو بجو په شاوخوا  
ي څخه د سفارت په لور روان و، د ده ګاډی په داسې ځای کې  استوګنځله خپل    عالیقدرکې کله چې  

ې د امريکا له کلتوري مرکز څخه لريې نه و. څلور پوليسان چې د ترافيکو يونيفورم يې اغوستی  ودرول شو چ
و سفري  ترهګر او ګاډی چلوونکی يې اړ ايست چې کابل مېلمستون ته يې ورسوي. وسلوالو    ونيوهو، سفري  

 بوت او هلته يې په يوه کوټه کې ايسار کړ. په زور  مېلمستون ته 
. دا د ګڼې ګوڼې وخت دی  و ښه وخت غوره کړی وترهګر ولدميري سوچ وکړ: »' د نهو بجو په شاوخوا کې'،   

 او هغه څوک
چې په واټونو او دفرتونو کې د امنيت ساتلو دنده لري، په دغه وخت کې دومره څک نه وي. دغه کسان  

روان اراموونکی اغېز لري. بل دا چې  په تياره کې ډېر څک وي. د معمول په توګه، د ورځې رڼا د سړي پر 
چې د امريکا له کلتوري مرکز څخه لريې نه و' ، د سړي تښتولو لپاره    ی و'ګاډی داسې ځای درول شو 

خوا په دغه ځای کې وي چې خپلو کارونو ته راځي  او عجيب ځای. د سهاره ډېر امريکايان او نور بهرنيان ش
ه پام نه وي شوی چې ترافيک د سفري داسې ګاډی دروي او خپل ګاډي پارک کوي. ايا د دوی به دې ت

؟ لرويو به دا پېښه نه وي ليدلې او د نورو پام به يې  ننوځياو بیا ګاډي ته ور   يږېچې د امريکا توغ پرې رپ
دې ته نه وي اړولی؟ د امريکا کلتوري مرکز ته څېرمه د پوليسو يوه پوسته شته، يو چا ډزې پيلولی شوای  

و له يوې بالقوې ترهګر به بیا سخته وای چې وتښتي. ښايي د دې لملونه شته وي چې ولې  و ته  ترهګر او  
 ناکامۍ څخه وېره نه لرله او يا ښايي دوی د ناڅاپې پر اغېز ډډه لګولې وي.«

...' ليکل شوي وو. دلته د رسمي خرب ليکوال غوښتل داسې وښيي چې څلور    ترهګر په راپور کې 'څلور   
د دې ليکل ولې اړين وو؟ دا ښکاره وه چې داسې ليکل   -له پيل څخه تر پای پورې يوځای وو  ترهګر واړه 

و استازويل يې  ترهګر دوی ته د دې فرصت ورکوي چې د هغه مرکچي د وژنې په هکله څه ونه وايي چې د  
پوهېږو چې دغه    خلک  و. موږ او ډېر نور  نه   کې  مه کوټه۱۱۷عملياتو په ترڅ کې په    یزود ژغورن کوله او  

چې دوی د سفري د ازادولو په   وسپارهمرکچي جوړ او روغ خپل ځان افغان امنيتي چارواکو ته سمدستي  
ه؟ سلیم و له غوښتنو او رشطونو څخه خرب کړي، خو بیا هم، دی ووژل شو، د څه لپار ترهګر بدل کې د  

نې شوې وای او محاکمه شوی وای. سمه ده، که  ګروېږ عقل او قانون وايي چې له ده څخه بايد پوښتنې  
نو او يا د محاکمې په  ګروېږ نې وشوې، خو که د پوښتنو  ګروېږ داسې وګڼل يش چې له ده څخه پوښتنې  

ونې ده چې دی ځکه کړې؟ نو ډېره ش   يترڅ کې نوموړي داسې څه وييل وي چې هېچا يې وړاندوينه نه و 
 ووژل شو چې خوله يې ورپټه کړي.
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او ګاډی چلوونکی يې اړ کړ چې دوی د کابل مېلمستون ته    ونيوهښه، وړاندې ليکل شوي چې سفري يې  
ورسوي. عجيبه ده، ولې ډبز ګاډي چلوونکي ته د درېدلو اجازه ورکړه؟ ولې يې د ګاډي دروازه پرانيسته؟  

و نه  زه يو سفري نه يم، خو حتی زه چې يو ديپلوماتيکي منربپلېټ لرم د ترافيکو د داسې امر اطاعت به  
 برېښي.   م. دا ډېر عجيبکړ 

 و...' دا د اوږدې مودې لپاره د يرغمل ساتلو لپاره سم ځای نه دی. د بهرنيو رسمي پال مېلمستوند 'کابل 
مې کوټې مخامخ دېرش مرته ۱۱۷د راتګ له کبله په دغه ورځ د مېلمستون امنيت مظبوط شوی و. د  

و ترهګر ترې کېدای شوی.  هاخوا د بانک بالکن و چې د مېلمستون دغه کوټه سمه ورته ښکارېده او ډزې
ته به دا ډېر خوندي او اسانه وی چې په کوټه کې ځان بند نه کړي او په ګاډي کې پاتې يش. دوی به د  

سفري رسه هرځای تللی شوی، خپل ملګری، بدرالدين به يې راپورته    لهخوځښت ډېر فرصت درلودلی. دوی  
 ېښی وی او دوی به ګاډی بدل کړی وی. کړی وی، ورپسې به بل ځای تليل وی، هلته به يې سفري پر 

په دغه خرب کې ليکل شوي چې د امنيت مسلکي ارګانونو ډېره هڅه وکړه چې ډبز په خوندي توګه د  
 و له منګولو ترهګر 

و داسې نه غوښتل... څوک به پخپله دا ومني چې سم کار يې نه دی کړی او يا ترهګر څخه وژغوري، خو   
 غلطه ارزونه 

 يې کړې ده؟   
په نوم د يو سړي ازادول غوښتل، داسې سړی چې په افغانستان   حسو د بدرالدين باترهګر رسبېره پر دې،  

، خو د دغه کاوهو پر دغه غوښتنې ټينګار  ترهګر کې نشته او ځای يې مالوم نه دی. په ټولو خربو اترو کې 
ړو لوريو ځان په نادانۍ اچولی و. بې اړنګه، . دا په زړه پورې ده چې ولې دواوغوښتنې تررسه کول ناشوين و 

يې د خوشې کولو غوښتنه کوي په افغانستان کې نه و. ولې    ترهګر چې دغه سړی چې    پوهېدهتړون ښه  
ه چې بدرالدين چېرته دی، دی يې چېرته ولټوي او د ده د راوستلو ترټولو و نه کړ و پوښتنه  ترهګر تړون له  

و ولې د  ترهګر چې داسې وګڼو چې تړون غوښتل چې نور وخت ترلسه کړي، خو  ئښه لره کومه ده؟ راځ
ه  و نه کړ ؟ ولې دوی له افغان چارواکو څخه پوښتنه  ی وخپلو غوښتنو په تړاو داسې يو رسمي دريځ غوره کړ 

 چې د دوی غوښتنې به څرنګه تررسه کوي؟
په شاوخوا کې    ۱۲:۳۰بیا ليکل شوي و چې د   په لسو دقيقو کې يې    و ګواښ وکړ ترهګر بجو  چې که 

ه دوی چې درې ساعته خوب کړی وي او بیا کغوښتنې تررسه نيش، سفري به ووژين. دا داسې برېښي ل
ناڅاپه ويښ يش. په زړه پورې خو دا ده چې يوه غوښتنه چې په درېيو ساعتونو کې نه تررسه کېږي، څرنګه  

دغه ډرامې رسه سمون نه   له  ي او نه شتون یېلته جدیت نه ترسرتګو کېږپه لسو دقيقو کې تررسه يش. د 
و ژوند په خطر کې و. دا څنګه کېدای يش چې يو سړی په دغسې حالتو کې ترهګر لري، د سفري او د  

 جدي نه وي؟  
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وروسته ليکل شوي وو چې امنيتي ځواکونو چې دغه ګواښ ترلسه کړ لس په کار شول چې د لسو دقيقو  
و پر سفري ډز وکړ او ټپي يې کړ... دا ټول ترهګر له تېرېدو څخه مخکې سفري وژغوري چې په پایله کې  

له  ،ښکاري  ریښتيا پرته  پر سفري ډز وکړ'. زموږ کارکوونکو  ترهګر '  دې خربې چې  خو  يوازې و  وويل چې 
پوليسو ډزې کولې، خو د داسې درواغو په وجه سړی پوهېدای يش. بې اړنګه، افغانانو يو داسې رسمي  
راپور نشوی ليکلی چې امريکايانو ته ووايي: »زموږ ګرانو امريکايي ملګرو، موږ وبښئ. زموږ سړيو کار مردار  

 کړ او ټول يې ووژل، دواړه، يرغمل شوی او يرغمل کوونکي. 
  ۱۹۲۰د    ف د سفري ژوندليک په ځیر ولوست:ییله يې چې د رسمي راپور لومړنۍ شننه بشپړه کړه، ختک

له کالج څخه فارغ   کال ۱۹۴۲کې زېږېدلی، په    Illinoisکال د اګست په مياشت کې د امريکا په الینايز 
کال پورې يې د افرس په توګه د امريکا په سمندري ځواکونو کې دنده   ۱۹۴۶کال څخه تر   ۱۹۴۲  لهشو.  

کال څخه تر  ۱۹۵۰لهيې د امريکا د بهرنيو چارو په وزارت کې دنده پيل کړه.    کال  ۱۹۵۰تررسه کړه. په  
کال پورې يې د ملکي مامور په توګه د جرمني فدرايل جمهوريت د ګلبخ؟ په ښار کې دنده تررسه  ۱۹۵۲

کې په   هڅانګ  هکال پورې په ليبېريا کې د امريکا د سفارت په وټه ييز ۱۹۵۴کال څخه تر  ۱۹۵۲  لهکړه.  
و.   بوخت  تر  ۱۹۵۴لهدنده  اوتاوه  ۱۹۵۷کال څخه  په  يې  پورې  د      Ottawaکال  امريکا  د  )کانادا( کې 

کال پورې د امريکا د بهرنيو    ۱۹۶۱کال څخه تر    ۱۹۵۸  لهسفارت په سيايس څانګه کې دنده تررسه کړه.  
کال پورې په ۱۹۶۳کال څخه تر  ۱۹۶۱  لهچارو وزارت د نړيوالو اړيکو په څانګه کې په دنده بوخت و.  
کې يې په يو کالج کې کار  ۱۹۶۴او  ۱۹۶۳مسکو کې د امريکايي سفارت د سيايس څانګې مرش و. په  

کال پورې د امريکا د بهرنيو چارو په وزارت کې د شوروي څانګې مرش  ۱۹۶۸کال څخه تر  ۱۹۶۴  لهوکړ.  
کال څخه    ۱۹۷۲  لهکلونو کې يې د بهرنۍ پاليسۍ په کورسونو کې زده کړې وکړې.  ۱۹۷۲او  ۱۹۷۱و. په  

کال پورې د ۱۹۷۸کال څخه تر  ۱۹۷۵  لهار و.  کال پورې په مسکو کې د امريکا د سفري سالک۱۹۷۴تر  
کال د جولی په دوولسمه په افغانستان کې د    ۱۹۷۸  د منځنۍ او سوېيل اسيا د څانګې مرستيال و.  

 وزير په توګه وګامرل شو.   نامريکا د واکم
کلن ديپلومات لپاره ډېر لنډ و،   ۵۲بيا ښايي د يو    ه، په تېر ښکارېدهد ولدميري په اند دغه ژوندليک لنډ   

 خو  
و د  و ژوندليک افغانانو ته ورکړي؟ همدومره يې بسنه کوله. هغه څه چې عجيب    مفصل يو  ولې  امريکايان   

ګامرل شوی و. ايا دا شکمن برېښي؟ کېدای يش،    پکې  و چې دغه سفري    وضعیتداسې سيمې ناچاره  
نوموړي يس ای اې ته کار   او که نه دغه    ،کاوهخو يوازې هغه وخت چې څوک پر ډبز شکمن وي چې 

 ځکه چې د امريکا د بهرنيو چارو وزارت کاري بڼه همدغسې وه. ښکارېدهژوندليک نورمال 
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. ده په ځينو برتانيوي ژورنالونو  هو اپار وناټ  ونکي  کال په شاوخوا کې د ډبز کاري مودې د دغه شنن  ۱۹۷۳د   
او حتی د يو امريکايي مامور په توګه د چيل قانوين  و  په چيل کی وخت تېر کړی    زکې ولوستل چې ډب 

په توطيه کې ښکېل و. د   Pinochetپر ضد د پينوچې     Salvador Allendeولسمرش، سلوادور الېنډې  
رسمي ژوندليک پر بنسټ، دغسې څه هېڅ کله نه و شوي. په ژوندليک کې يې ليکل شوي وو چې  د  ډبز 
 نوموړی په مسکو کې و، يعنی زموږ تر څار لندې. کال ۱۹۷۲په 

ف په خپله کتابچه کې يادښتونه ليکل. دا د ده معموله کاربڼه  یکله يې چې په دې اړه ورځپاڼه لوسته، ختي
د نن سهار    ولدميري په لنډه توګه داسې وليکل: مرسته وکړي.وررسه شننه کې   وه چې د ازادو رسچينو په

په غونډه کې د هغه مالوماتو پر بنسټ چې اوسادچي څرګند کړل، د فربورۍ په ديارلسم سهار، له يرغمل 
داسې خلکو رسه وليدل شو چې دغه    لهکېدو څخه لږ مخکې، په همدغه کابل مېلمستون کې اډولف ډبز  

؟ ولې يې په لهګډه وجه لر   و ته ډېر ورته ښکارېدل. د امريکا سفري له داسې سپېرو خلکو رسه څهترهګر 
بکس کې د تشناب داسې توکي اېښي وو لکه چې په يو اوږد يون روان وي حال دا چې خپل کار ته روان 

خلکو ته اجازه ورکړه چې ګاډي ته يې ننوځي؟ د ده ارامي او د سړي    بېګانهو؟ ولې يې په دومره اسانۍ  
 څنګه توجيه کېدای يش؟ یې  ښې پايلې باور  ر تښتونې پ

رې پوښتنې شته. ولې د يس ای اې مېشت مرش د دغه پېښې په هکله د  ېده د همکارانو لپاره هم ډ  د
د امريکايانو د    ،جنايت تر کچې بې پروا و؟ ولې زموږ هغو خلکو چې په مېلمستون کې یې پېښې څارلې

ه نااړينه  و باندې دومر ترهګر په پای کې، پر    داسې عجيب چلند راپور ورکړ لکه دوی چې څه شی پټوي؟
ووژل شول او ولې د دوی استازی چې پخپله يې چارواکو ته   ترهګر اکاړي څنګه توجيه کېدای يش؟ ټپي 

په چوپتيا ووژل شو؟ ايا کېدای يش دغه مرکچي بیخي بل څوک و؟ دا شونې ده چې تړون يا    وسپارهځان  
پوښتنې راپورته کېدې؛ نو   ېپه خپل زړه او يا د بل چا په امر د تېروتنې ټولې نښې له منځه وړې وي. ډېر 

 شيانو لپاره سوچ ته اړتيا وه. ود ډېر 
 

 
 

، سرتستني د معمول په څېر له خپلو اجنټانو رسه  ليدنې  د پنجشنبې په ورځ، د اونۍ له پای څخه مخکې
وو. لومړی دا چې سرتستني په دې اند و چې وروسته له يوې  شته  کتنې نه کولې. د دې لپاره دوه دليلونه  

خپلو ملګرو او خپلوانو    لهڅارګرو مامورينو رسه د خربو په پرتله غواړي    لهبشپړې کاري اونۍ څخه، اجنټان  
رسه وخت تېر کړي. ارامتيا او دمه سپېڅلې وه. سرتستني نه غوښتل چې دغه دمه اخالل کړي. دويم دا 

وه چې د اونۍ د پای رخصتۍ ته هيلو او متو د اجنټانو نوښتيزه وړتيا لږوله او    ېچې سرتستني دا ننګېرل

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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نو فکر  موضوعګابلې خواته وګرځي او په ډېرو جدي  دوی دې ته ګروهنه درلوده چې په ډېره اسانۍ يې پام  
ي؛ نو چې په دغو ورځو کې خپل وخت ضايع نه کړي، سرتستني به له هغو بهرنيانو رسه لیدنې  و نه کړ 

کتنې کولې چې اجنټان نه وو، خو د ده کار ته ګټور وو. نوموړي به د داسې ليدنو کتنو لپاره خلکو ته په 
 يا به يې په يو هوسا رستورانت کې وررسه کتل. خپل کور کې بلنه ورکوله او  

د فربورۍ په ديارلسمه د پنجشنبې په ورځ سرتستني وپتېيله چې له انارشېست رسه وګوري. د سهار په   
بهري کې يې د تيلفون له يوې غرفې څخه د مېلمستون هغه کوټې ته تيلفون وکړ چې دغه امريکايي پکې  

او ورته ويې ويل چې ښه به   وپېژاندهپه نوم ور    Jimmy Carterتر خپل ځان د جيمي کار   ولېري.  هاوسېد
په   ده  وکړي.  ليدنه  »پخواين ښه ښوونکي«  د  به    نغوتهوي چې  وويل چې دی  بوتل  ښوونکي    دورته  يو 

 ويسکي هم له ځان رسه راوړي.
ې سينام  رمد ليدنې ټاکيل ځای ته ورسېد. ده خپل ګاډی له يوې څې  ولېريد ماښام په لس کمو اوو بجو 

چې له انارشېست رسه کتل. که څه هم دغه مهال  يې او د پارک په لره هغه واټ ته لړ چېرته  ودراوهرسه 
 . هو اهوا سړه شوې وه، خو هوا د وختني پرسيل ښه وږم له ځان رسه لېږد

و پايڅو ړ شوايوه دنګه څېره د واټ په بله خوا کې راڅرګنده شوه. انارشېست يوه تياره زرغونه کرتۍ او د   
  ویکوبای پتلون اغوستي وو، خپله معموله شپو خولۍ يې په رس او پالستيکي موزې يې په پښو وې. د

نت ته ننوتل. سرتستني له يوې  دواړو له يو او بل رسه روغبړ وکړ او یو او بل ته په موسکا يو کوچني رستورا
پالستيکي کڅوړې څخه ويسکي راوايست او د دې په بدل کې يې د رستورانت له چوپړيال رسه د پيسو د  

کاب  نو د  ،  رستورانت ته یويس يش  څه  د څښاک یا خوراک لپاره  که څوک له ځان رسه  )  ورکړې هوکړه وکړه
راوغوښته،  ډوډۍ دوی لږ  (.. ژباړنغوښتنه کوي د پیسوستورانت څېښنت ر یا ګیالس د کارونې په پلمه د  

 چې د دغه رستورانت ځانګړی پخلی و، هم راوغوښتل. خو د مزې څکلو لپاره يې اشک،
سرتستني د امريکايي سفري د مړينې په هکله انارشېست ته خواخوږي څرګنده کړه. بيا يې د هغه پېچلو  

په هکله خربې    ترهګرۍپه قاموس کې کتيل وو د    مخکې تر مخکېچې ده  ي وييو په کارولو رسه  انګرېز 
تر ټولو بده بال وه او د شوروي اتحاد او نورې نړيوالې ټولنې په ګډون    ترهګريپيل کړې. په هغه وخت کې  

سيايس نظم يې درلود غمونه رامنځته کړي وو...خو انارشېست،    -په ټولو هېوادونو کې چې هر راز ټولنيز 
پاکې کړه، ښاغلی ډبز    ېسرتستني پرېنښود چې خپله غونډله پوره کړي. ده په مسخرو وويل: »اوښکې د

مړينه هېڅ کله بد خرب نه دی.« سرتستني په ځواب کې ورته وويل: »هغه   دوښمنو او د    وښمندستاسې  
نه و، بلکې زموږ يو سيايس سيال او مخالف و.« د يو انسان په توګه، سرتستني په ریښتيا د   دوښمنزموږ  

 خواخوږي لرله. هکلهسفري په 
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ه ستا په ننګېرنې پوه وی، خو ته به په دې کې  ملګری وی، زه ب  نېږدېانارشېست ورته وويل: »که ډبز ستا   
رارسه همغږی وې چې ته خپله خواخوږي د دې لپاره نه څرګندوې چې بوډا کاکا ډبز مړ شوی بلکې د  
دې لپاره يې څرګندوې چې د سفري ډبز په اړه د پروتوکول غوښتنه ده. يوه رسمي څېره، د امريکا يو استازی 

د خپلې رسمي څوکۍ یرغمل او قرباين شو. د يو انسان په توګه يې    ووژل شو، دا يوه رسوايي ده. دی
کمپيوټري   يو  له  پرته  نوموړی  پوهېږې؟  ته  پوهېږي؟  څوک  و؟  انسان  يو  دی  ايا  لري.  نه  پروا  هېڅوک 

څخه بل څه و؟ ايا دی کوم وخت پرته له يوې داسې شطرنج دانې څخه چې سيايس ماشني    بیروکرات
ه ده چې دی د امريکا د سفري په څوکۍ کې ناست و. ده خپله سيايس او  بل څه و؟ سم  واچاوه ايسته  

چې د يوې پېچلې لوبې په ترڅ کې له لسه ورکړل    هټولنيزه ونډه لوبوله، خو دی د سطرنج يوه داسې دانه و 
 شو او يا قرباين شو، د سطرنج په يوه داسې نړيواله لوبه کې چې په کابل کې تررسه کېږي.«

؛ نو داسې يې وپوښتل: »د سطرنج يوه  ورکړيسرتستني غوښتل چې انارشېست خپلو څرګندونو ته تفصیل  
 داسې دانه  

 چې قرباين شو؟ ايسته واچول شو؟«
ورته وويل: »هو، همداسې ده. دی ايسته غورځول او يا قرباين کېدای شوی. دی د سطرنج په   انارشېست

ه و، لکه يوه لس پولۍ چې چاته بخشيش ورکړې. ټيک لکه د  تخته کې پرته له يوې دانې څخه بل څه ن 
ده مرشان، د واک د زينې په ټولو پاټکيو کې، تر اولسمرش پورې، خو زما په انګېرنه، ولسمرش به د لس  

 پولۍ په پرتله د يوې روپۍ ځای ولري.« 
اړه خپل اړنګ څرګند    انارشېست خپل ږېرور مخ غونج کړ چې د امريکا د ولسمرش او يا د امريکايي پيسو په

کړي او ويې ويل: »دوی ټول داسې لوبغاړي دي چې خپلې هغه ونډې تررسه کوي چې د خپل ټول ژوند  
ځانګړو احکامو او د هغه ټولنې چې تر دغه احکامو لندې ژوند کوي    دلپاره يې زده کړې دي. دوی ټول  

ې وده کړې. دوی هېڅکه په خپله  چې په نسلونو ي کوچنۍ برخې دي  ماشني  داسې  مريي دي. دوی د يوه  
خوښه کومه کړنه نه تررسه کوي او داسې څه کابو هېڅ نيش کولی چې د لوبې د رشطونو پر بنسټ نه وي  

شوې    مخکې تر مخکېشوي او ټولې پرېکړې    )ترتیب(  او هېڅ کله پخپله پرېکړې نيش کولی. هر څه اډول 
چې ژوند وکړي بلکې د دې لپاره په داسې    دي. د ډبز په څېر خلک داسې څوکۍ د دې لپاره نه مني

څوکيو کښېني چې چوپړ وکړي. د دوی ژوند په دوامداره توګه د اخالقي یا ټولنيزو او يا د دندو د مسوليتونو  
يا بد دي، خو تررسه  تررسه کونه دی. دوی هېڅ کله پرته له تررسه کوونکو څخه بل څه نه دي، که ښه 

 قربانيان دي چې د لوبې د منت پر بنسټ ورکړل شوي دي.« کوونکي دي او يا د هغه احکامو 
لکه د څه په هکله چې    ښکارېدهکله يې چې دغه وينا پای ته ورسېده، انارشېست چوپ پاتې شو او داسې  

سوچ کوي. ډوډۍ راوړل شوه. د ويسکي له لومړۍ پيالې څخه وروسته په داسې حال کې چې يو بل اشک  
کتل چې خپله پياله بیا ډکوي، انارشېست خپلو جدي خربو ته دوام ورکړ:  يې ژوولو او سرتستني ته يې  
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   Hitchcockصحنو سوچ کوم. د هېچکاک ) ډېرو ډاروونکو(  »کله کله زه د ځينو مستندو فلمونو په سونځو
د فلمونو صحنې نه يادوم بلکې د درېیمې امپراتورۍ د پېښو په هکله د فلم صحنې يادوم. څو درجنه نازي  

د ګاز خونو ته ورننبايس. په څو دقيقو کې به دا خلک مړه وي. دا تر ټولو    ګلې   و افرسان د زرګونو خلک
وېروونکې نه ده چې دوی ټول وژل کېږي بلکې تر ټولو سونځ د داسې صحنو کتل دي چه دوی څرنګه په  

  او پام سايت  قتدارامۍ او اطاعت خامخا مرګ ته ورروان دي. دوی په ليکه کې خپل ځای په داسې ډېر 
لکه څوک چې غواړي د دوی ليکه ماته کړي او يا په ليکه کې نور خلک پر دوی اعرتاض کوي چې ولې  

ورپسې امريکايي    .وخوځاوهد هو رس  ورته  ليکه بې اډوله کوي. داسې صحنې تا ليدلې دي؟« سرتستني  
د ژغورلو لپاره يوه وروستۍ ناچاره ؟ ولې يې د خپل ژوند  و نه کړ خپلو خربو ته دوام ورکړ: »دوی ويل بغاوت  

؟ دوی به څه بايليل وی؟ په دوی څه  و نه کړ ه توګه پر ساتونکو بريد  ډله ييز ه؟ ولې يې په  و نه کړ هڅه  
وشول؟ زما په اند دوی ځکه داسې نه کول چې د ډلې په توګه د دوی فکري بڼه د نوموړو له فردي فکري  

. کله چې دوی په يوه ډله کې يو ځای وي، داسې غرېزې يې اداره کوي چې له  درلودبڼې څخه توپیر  
 فردي غریزو رسه توپري لري.« 

؟« وواژهو په هکله څه فکر کوې چې ډبز يې  ترهګر انارشېست څخه وپوښتل: »د هغه    سرتستني په نېغه له
چې ډبز يې وژلی وي   ترهګر انارشېست په ځواب کې وويل: »تا دغه پوښتنه غلطه څرګنده کړه. داسې  

کرکجنو، بېړا، ناشولتو او نالوستو افغان    -  وواژه پوليسانو  سفري  هېڅ نشته. ما غوندې ته هم پوهېږې چې  
شول، پر    چې پر موږ برليس  وواژهپوليسانو او يا ښايي د دې معکوس، داسې هوښيارو او ځريکو پوليسانو  

هوښيارو امريکايانو او پر تاسو هوښيارو شورويانو.« انارشېست په لوی لس څو ځلې د »هوښيار« ويي داسې  
دوی لس ډېر خالص دی، تکرار کړ لکه خپل بنډاروال چې ځوروي. بيا يې وويل: »دا ټول ځکه چې د  

پېژنو.«   يې  موږ  چې  کوي  نه  کار  بنسټ  پر  اصولو  هغه  د   دوی 
سرتستني ترې وپوښتل: »ستا مقصد څه دی، ته غواړې ووايې چې دا ټول هسې يوه لوبه وه؟« انارشېست  
لري؟«   مانا  څه  کړنه«  »پټه  چې  پوهېږې  ته  وي.  مقصد  مې  همدغه  »ښايي  وويل:  ورته  کې  ځواب  په 

په تړاو خپله پوهه )ترمېنالوژۍ(    وي څو د څارګرې نومونپوهنې  زړغیچې  لکه  ځان داسې وښود  سرتستني  
 پټه کړي. 

انارشېست په اوچته او روښانه بڼه په رويس ژبه وويل: »دا د محرمو يا پټو عملياتو مانا لري.« سرتستني   
 څارګروکار و؟ د امريکايي او يا د افغان    وادار   څارګروترې وپوښتل: »ايا ته په ضمني بڼه وايې چې دا د  

يې يو ناکامه پټ عمليات او يا د لوړې  ؟« انارشېست بېرته په انګرېزي ژبه ځواب ورکړ: »ولې نه، ولې  وادار 
بیې پټ عمليات ونه ګڼو. ولې دغه پېښه په افغانستان کې د ځينو ځانګړو ځواکونو يوه لويه ننداره ونه  
ګڼو؟« سرتستني د استعارې په تيوريکي بڼه وپوښتل: »او د دغه نندارې موخه؟ د دغه ډرامې منت څرنګه  
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وو؟    ترهګرد سفري ژوند په خطر کې اچول اړين وو؟ دا څرنګه  يې څوک و؟ ولې    producerو؟ جوړونکی  
ووژل شو چې په خپله رضا چارواکو ته تسليم شو؟ د ډرامې راتلونکې برخه به څرنګه وي؟«   ترهګر ولې هغه  

پرله پسې ځواب  بڼه  په هغه  نه    ونهانارشېست  پرله پسې پوښتنې ترې وشوې: »زه  ورکړل لکه څنګه چې 
پوهېږم. د دې ويل سخت دي. زه هم په همدې اړه سوچ کوم او کله چې د څښلو پرځای سوچ کوم، رس  

ملګريه، زه وېرېږم چې زه به هېڅ کله ونه توانېږم چې دغه    )کنجکاوه(  لهپوښتنیامې په درد يش. زما ګرانه  
 کړم.« سونځ راز دررسه رشيک  

پياله تر ستوين تېره کړه او يوه بله يې ځان ته واچوله. دی د يوې دقيقې  دوميه  انارشېست خپله د ويسکي   
ته يې کتل او خپلې نرۍ او رېږدېدونکې ګوتې يې    )شمعې(   لپاره چوپ پاتې شو، پر مېز باندې بل موبايت

ام ورکړ: »پرون وروسته له دې چې د  د موبايت پر پاسنۍ څنډې ولګولې. بیا يې وخندل او خربو ته يې دو 
ښاغيل ډبز پر مرګ خرب شوم، سمدلسه خپل سفارت ته لړم. هلته فضا ډېره ترينګلې وه، ما ته هېچا پام 

. ځينې ډېر بوخت وو، خو ځينو نه غوښتل چې له مارسه خربې وکړي. دوی داسې ښکارېدل چې  و نه کړ 
ملينافسکي   له  ما  پټېږي.  بل څخه  او  يو  يې    Malinowskyله  ته  وکړې،  لږ خربې  په  پېژن رسه  ی. دی 

 و. ځاځمن )په غوسه(، خو ډېر ښکارېدهسيايس څانګه کې کار کوي. دی ډېر خپه نه 

 پر چا غوسه و؟ سرتستني : 
چې د امنيتي کارکوونکو پرځای پوليسو د سفري د ژغورنې    کاوهپر افغانانو. ده هېڅ باور نه  انارشېست:  

 . ېپېژن خربې کولې. دی يو قونسول دی چې ته يې هم  ډېرېدنده لرله. مرېک وارن تر ټولو 
 ده څه وويل؟ سرتستني: 

 په ځانګړې توګه؟ انارشېست: 
 هو. سرتستني: 

ده راته وويل چې خپله پښه د ده د ګاډي له ټولبکس څخه لريې کړم او له ده څخه پوښتنې انارشېست:  
بس کړم. رسبېره پر دې، ده وويل چې ده ته دنده ورکړل شوې چې د سفري مړی امريکا ته ولېږي. دا يې  

 ، د امني او يا تره کي په امر.وواژهو نه بلکې افغان پوليسو  ترهګر هم وويل چې ډبز 
 خو ولې؟ : سرتستني

په دې اړه يې څه ونه ويل او زه فکر نه کوم چې دی پرې پوهېږي. په عمومي توګه، زه فکر کوم  انارشېست:  
  چې دی ټول مالومات نه لري.

 نو څوک په هر څه پوهېږي؟سرتستني: 
 ښايي تورکو، خو زه له ده رسه امريکايي فوټبال نه کوم.انارشېست: 
 په سفارت کې وليد؟ ېدی دسرتستني: 



222د»ا«ویروس/  

www.samsoor.com 
 

 نه، دی به هېڅ کله له مارسه ونه ګوري. نوموړی د ما لپاره ډېر ځريک دی.انارشېست:  

يو وړ راپور  مرکز ته  سرتستني يوې محسوسې پايلې ته اړتيا لرله. ده ډېر غوښتل چې له دغه لیدنې وروسته  
انارشېست د ډبز د وژنې په هکله ورکړل:  ټولو هغو مالوماتو ته لنډيز ورکړي چې  غوښتل  وليکي؛ نو ځکه يې  

»نو له ملينافسکي، مرېک او په سفارت کې له نورو کسانو رسه ستا د خربو اترو پر بنسټ، ته په دې باور  
 يې چې د سفري وژنه د کوم هېواد د څارګرې ادارې د ناکامه پټو عملياتو پايله وه؟ همداسې ده؟«

 ه په لوړ غږ وويل: »اه، دغسې هوښيار ارامچکي!« اماتيکه بڼه په رويس ژب ر انارشېست په ډ
خپل خالص  ماښامنۍ   هدوی  مخکې  دقيقې  څلوېښت  څخه  بنديز  شپې  ووتل.    ه کړ   هله  ته  بهر  دواړه  او 

انارشېست خپل مېلمستون ته په يو ټکيس کې لړ او سرتستني چې کنګليزه هوا سا کوله، کرار کرار د  
کې ځلېدل، د اسامن بې پايه توپاين ژوند دوام درلود. ده   ناسام. ستوري په  روان شوخپل ګاډي په لور  

 کړ.   څريېيو ځالنده لوېدونکی ستوری وليد چې اسامن يې 
نه، د انارشېست خربې    فکر وکړ: »کېدای يش همدغه شېبه څوک مړ شوی وي.  ولېري  منو ګښخپه او   

د ډبز یا زما په څېر ملکي مامورين د سطرنج دانې نيش کېدای. که هر څومره   حتیريښتيا نيش کېدای. 
موږ کنرتولېږو، خو بیا هم موږ هر يو خپل ستوری لرو چې بې اړنګه ارزښتمن دی. اډولف ډبز هم خپل  

 ستوری درلود، خو کېدای يش ده هېر کړی و. 
  

 
 

. لوېديځو  الکساندر کلويوشينکوف له جنجال رسه مخ شود ډبز له مړينې څخه يوه ورځ وروسته ډګروال  
رسنيو ادعا وکړه چې ده، د افغانستان د کورنيو چارو وزارت سالکار، د ژغورنې د عملیاتو مرشي کوله؛ نو  

ه. د امريکا د  و نه کړ ې لوېديځو رسنيو  ز ، خو دغه ادعا يواځکه د دغې لويې ناکامۍ پړه د ده په غاړه ده 
ته يو ځاځمن     Dobryninپه امريکا کې د شوروي سفري، دبرېنېنکرېستفور  زارت مرستيال  بهرنيو چارو و 

ډک(   غوسې  ليک  )له  شوروي    ولېږهيادښت  هغه  د  کې  وژنه  په  سفري  د  چې  و  شوي  ليکل  پکې  چې 
په پسې  ور  کاوه.پوليسو رسه يې کار  له  چې د کابل    ده  ولېسالکارانو ونډې د امريکا بې کچې غوسه پار 

 مسکو کې د کلويوشينکوف مرشانو ته خرب ورکړل شو.
هېچا د دې پروا نه لرله چې ټوله پړه پر کلويوشينکوف واچوي. د فربورۍ په شپاړسمه، نوموړی په مهاليز  

 ډول له دندې 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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ګوښه کړل شو او په کابل کې د شوروي په سفارت کې تر څارنې لندې ونيول شو. ده اجازه نه درلوده   
رتبې اخيستلو امر وشو او د شوروي په کورنيو    ۍڅخه بهر ووځي. له ده څخه د سمونوالچې له سفارت  

چارو وزارت کې يې له دندې شړلو چارې هم بشپړې شوې. يوازې د يوې رسمي پلټنې تررسه کول پاتې  
چې په دې اړه پلټنې    ولېږهکابل ته    بیروکرات له مسکو څخه يو لوړپوړی    وزارت  وو. د شوروي بهرنيو چارو

 تررسه کړي.
دغه    ورسېد،  ته  دفرت  پوزانوف  د  کې  کابل  په  چې  لپاره    بیروکراتکله  مرکې  يوې  د  ور  کلويوشينکوف 

. کلويوشينکوف چې په دې ورستيو کې يوه رتبه ترې اخيستل شوې وه هڅه کوله چې ځان کابو  وغوښت
رګندونې پيل کړې. له مسکو څخه راغيل پلټونکي  کړي. ده په کابل مېلمستون کې د پېښو د بهري په اړه څ

)په بې کچې سپکاوي يې نېغ امر وکړ( د    وشاړهد ده هغه څرګندونو ته چې تړون نوموړی له عملياتو څخه  
اړنګ په سرتګه وکتل؛ نو له کلويوشينکوف څخه يې وپوښتل: »داسې څوک شته چې ستا د دغه خربې  

  تا ته سپارم.« وروسته  يې     ۍخوښ  پهواب ورکړ: »زه ثبوت لرم او  پخلی وکړي؟« کلويوشينکوف په ټيټ غږ ځ
مه کوټه برید وکړ چېرته چې ۱۱۷ورپسې يې د عملياتو د هغه وروستيو شېبو کيسه وکړه چې پوليسو په  

سفري ايسار کړل شوی و. د کلويوشينکوف د خربو پر بنسټ، يو شوروي سالکار په ريښتيا په دغه عملياتو 
نه بلکې د نهم رياست يو جګړن و چې د افغان مرشانو    کلويوشينکوفوه. دغه سالکار   کې برخه اخيستې 

د  لکه  و  اغوستی  کوټ  تور  باران  د  همدغسې  جګړن  دغه  لرله.  دنده  سالکار  د  يې  تړاو  په  امنيت  د 
چې  و  کلويوشينکوف چې پر تن و او ونه يې هم د نوموړي له ونې رسه برابره وه؛ نو ځکه داسې فکر شوی  

لرله.  برخه  کې  عملياتو  په   کلويوشينکوف 
د يرغل په بهري کې ختييف د څېرمه کوټې په بالکن کې ولړ و او د واټ په بله غاړه کې يې نښې ويشتونکو  

ه کوله. د کلويوشينکوف د خربو پر بنسټ، نوموړي د  لرښوون ته چې په بانک کې ځای پرځای وو په نغوتو  
 غه کوټې ته ننوځي چېرته چې د ډبز مړی پروت و.امريکايانو مخه ونيوله چې ه

ته    بیروکراتکله يې چې خپله کيسه بشپړه کړه، کلويوشينکوف د ټيپ يوه فيته له مسکو څخه راغيل   
 ورکړه او ويې ويل: »زما ثبوت دغه دی.«

 چې د تړون له هغه  دوی دغه فيتې ته غوږ ونيو چې د کلويوشينکوف هغه ځاځمنې خربې پکې ثبت وې 
چې شوروي سالکاران بايد د افغانستان په کورنيو چارو کې لس ونه وهي.  وې  کړې وروسته  یې   امر څخه

د    وله دغ او  و  له عملياتو څخه لريې کړل شوی  ثبت شوو خربو څخه روښانه شوه چې کلويوشينکوف 
وړاند له  ورځپاڼې خربيال    ې عملياتو  يو چکسلواکيايي  د  فيته  دغه  و.  کې  مخالفت  په  پالن رسه  شوي 

کلويوشينکوف ته ورکړې وه. نوموړي د فربورۍ په څوارلسم د کلويوشينکوف خربې ثبت کړې وې. دغه 
او له سفارت څخه د وتلو  هتې کلويوشينکوف وژغور في نوموړی له څارنې خالص  . په درېيو ساعتونو کې 
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اجازه بېرته ورکړل شوه. د يوې ورځې په ترڅ کې د شوروي اتحاد د کورنيو چارو مرستيال وزير، جرنال  
 ده ته تيلفون وکړ او ورته ويې ويل چې دوی نورې پوښتنې نه لري.   Yelisov يليسوف 

وروسته کلويوشينکوف خرب ترلسه کړ چې د تښتول شوي ډبز پر پېښه باندې سياسی بېرو خربې وکړې.   
د سيايس بېرو له غونډې وروسته، د کې جي يب ريس کلويوشينکوف ته په تيلفون کې امر وکړ چې ژرترژره  

استازې څانګه په    مرکزي کمېټې ته يو ليک وليکي چې په کابل کې د شوروي اتحاد د کورنيو چارو وزارت 
استازې څانګې تر لس لندې کړي. اندروپوف له دغه پېښې څخه ګټه پورته کړه  کې جي يب   کابل کې د  

 چې د کورنيو چارو له وزير، شېلوکوف رسه په سيالۍ کې يوه بله بريا ترلسه کړي. 
ړه چې له خپلې پټې ډلې  رسبېره پر دې، د افغانستان اوسنيو حالتو ته په پام رسه، کې جي يب پرېکړه وک 

A»  » څخه د 
څارګرو یوه ډله افغانستان ته ولېږي چې د شوروي د سفري او نورو لوړپوړو پوځي سالکارانو ساتنه وکړي.  

په نوم وپېژندل شوه. دغه کړنې په افغانستان کې د  «   Alphaضد ډلې »الفاهګرۍ ډله وروسته د تر «  «Aد  
 شوروي دريځ ل ډېر غښتلی کړ.

  

 
وکيدار له دروازې رسه ناست  څکابل يو پرانيستی ښار دی. هلته ژوند ډېر ساده دی او تلوار پکې نشته. يو  

د شاوخوا ننداره کوي. يو زوړ سړی، بابه جان، چې عينکې يې په    -لکه څنګه چې بل کار نه لري    -وي  
،  بیروکراتماليې وزارت يو    د ماښام ملانځه لپاره جومات ته روان وي. د  ،سرتګو او کلوشې يې په پښو وي

له يوه کور څخه     Tagiسيد احمد په خپل زاړه فلوکسواګون کې کور ته روان وي. ټوکامر سيد عيل تګي
او په بهرنيانو د سوند لرګي پلوري. يوه ګله بې څېښتنه سپي د يو کور شاوخوا ته چې  بل کور ته ځي 

وکيدار له ځان رسه په سوچ کې وايي: »چې دا سړی به څوک  څپولنديان پکې مېشت دي ګرد ګرځي.  
که څوک یو    حتیوي؟ ما د ده ونګه مخکې نه ده ليدلې.« په کابل کې کابو ټولې ونګې اشنا ښکاري.  

ځانګړی سړی ونه پېژين، په تېره بیا يو بهرنی، د نوموړي به ورته پام يش او په اړه به يې يوې پايلې ته  
جامې بدلې دي، ګرځېدل يې بدل دي، خربې يې بدلې دي، خوځښت يې چټک  ورسېږي. د بهرنيانو  

 دی، نه پوهېږي چې څه وپېري، بیه يې څو ده او څرنګه له پلورونکو رسه چنې ووهي.  
که   -په څارګريزو چارو کې د څارګر نه پېژندنه يو تر ټولو مهم ټکی دی. څارګر چې له چا رسه ليدنه کوي 

وي، په يو بې څوکيو پارک کې، په يوه ناولې کوڅه کې او يا د سينام په تياره    په يو ګوښه رستورانت کې
لري. د ليدنو کتنو تر ټولو ښه    هاړيک  کومهبايد هېڅوک په دې پوه نه يش چې پالنی له پالين رسه    -کې  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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خوندي کور څخه کار    همدغسېځای يو خوندي کور دی. په هغه وخت کې شوروي څارګرو مامورينو له  
 ت.اخيس

د فربورۍ په اتلسم ماښام، سرتستني پالن درلود چې له خپل معمول اجنټ، ارتر رسه وګوري. د ورځې  
په لومړيو کې يې اوسادچي له خپل پالن څخه خرب کړ. اوسادچي سرتستني ته وويل چې »هڅه وکړه په 

ا خلک څوک وو؟« د او د  وواژهچې ارتر د ډبز د وژونکو په هکله څه مالومات لري، چا    کړېدې ځان پوه  
دې باور سخت و چې لتراوسه دغه خلک نه وو پېژندل شوي، په تېره بیا په افغانستان کې. په دغه هېواد  

 کې دوی داسې خلک نه يش پېژندلی چې په سيايس کړنو کې ښکېل وي؟ 
اب سرتستني له اوسادچي وپوښتل: »زموږ نورې رسچينې د ډبز د پېښې په هکله څه وايي؟« اوسادچي ځو 

ورکړ: »دوی ډېری د ژغورنيزو عملياتو تخنيکي اړخ بیانوي، خو په هغه څه چې موږ پوهېږو دا نه څرګندوي  
چې څه پېښ شول. زموږ دغه مالومات يوازې نورې پوښتنې زېږوي. موږ تر اوسه يو بشپړ انځور نه لرو. د 

ي، د دغه جنايت تر شا هېڅ  خلکو د داسې کړنو تر شا هېڅ منطق نه ليدل کېږي. لکه څنګه چې دوی واي 
 چې د دغې پېښې سيايس لملونه تر اوسه روښانه نه دي، پوه شوې؟«  يدليل نشته و، خو تر ټولو مهم دا د

 دغه موضوع به له ارتم رسه خربې   سرتستني وويل چې پر 
 وکړي. 

خپل اجنټ رسه د پالن   لهسرتستني ته د فربورۍ اتلسمه په يوه سخته ورځ بدله شوه. دی ډېر ترينګلی و،  
 ليدنې  ېشو 

پوځيان ويتنام   ۶۰۰۰۰۰په هغه وخت کې د چني شاوخوا   له کبله نه، بلکې د ځينې نورو پېښو له وجې. 
ته ننوتل. د افغانستان او ويتنام تر منځ خورا ډېر واټن دی، خو په نړۍ کې د داسې نويو پېښو په هکله  له  

باید د ويتنام سفارت ته    ولېريوي ديپلوماتانو او څارګرو يوه مهمه دنده وه.  ر غربګونونو څخه خربېدل د شو 
  ولېريله ليدنې څخه وروسته،   رسه وګوري.   Koکوتللی وی چې له خپل ملګري، مرستيال سفري ملګري  

نومونو   يځخيست څو په ختيامرکز ته وليکي، نوموړي يو دايرة املعارف راو   تېلګراف مخکې له دې چې يو 
 ي. و نه کړ او وييو کې تېروتنې 

چې په   پوهېدهله ويتنامي ديپلومات رسه د خربو په ترڅ کې د ډبز پېښه ياده شوه. کو يوازې په هغه څه   
ورځپاڼو کې يې لوستي وو او کوم نوي مالومات يې نه لرل. دی په څرګنده خوښ و چې له خپل شوروي 

ملګری کو ناهيلی نه کړ او د بې پامه ژغورنيزو عملياتو   ولېريملګري څخه نوي مالومات ترلسه کړي؛ نو  
ې په پوښتنو په عذاب نه کړ. دی د ي   ولېري، خو  خوځاوهپه هکله يې کيسه ورته وکړه. کو خپل رس ورته  

منندوی   کولو  ترلسه  په  ويتنامي  ښکارېدهمالوماتو  دغه  کړې،  خالصې  خربې  سرتستني  چې  کله   .
ديپلومات د امريکايانو په هکله خربې پيل کړې. نوموړي دې ته ورته څه وويل: »د دوی له ناولو کړنو څخه  

خلک دې ته چمتو   دوی څخه کرکه کېږي؛ نو ځکهد نړۍ هېڅ برخه خوندي نه ده؛ نو ځکه هر ځای له  
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پر ضد دي، خو    ترهګرۍدي چې له خپل ژوند څخه تېر يش څو د امريکايانو مخه ونييس. ويتناميان د  
 زېږوي.« هګري تر  هپالييس چې نور داسې  ترهګرۍ د  -موږ د امريکا د بهرنۍ پاليسۍ پر ضد هم يو 

شو، خو حېران په دې شو چې په معموله توګه ارام، په موسکا  سرتستني د دغه خربو په اورېدو حريان نه  
او   دروند  يې  غږ  او  رډې  سرتګې  کو  د  څرګندوي.  اند  خپل  بڼه  ننګېريزه  داسې  په  کو  ملګری  غلی  او 

 لړزېډونکی شو. ده نه شوی کولی له امريکا څخه د خپلې کرکې څرګندونه پټه کړي.
 دیڅوکۍ کښېناست.    څنګ لرونکېخپله  وا يې وکتل او په  ماښام شو او ارتم خوندي کور ته ننوت، شاوخ

  (body language)  ژبې  صوريتيو دنګ ځوان او تندرست افغان و. کله  يې چې خربې کولې، د نوموړي   
 .څرګندولې د ده د خربو انګازې 

يې  لپيل کړ   ځپلله هغه وخت څخه چې امني   به  او کله  برېت کله وخرېيل  به خپل  ارتم  پرېښودل. ، 
د ځينو  و.  برېت خرېييل  يې  دا ځل  وتړله.  پر خپل خونديتوب  توګه  په ګونګه  کار وجه  د دغه  نوموړي 
عمليايت موضوعګانو په اړه له لنډو خربو اترو وروسته، ارتم د خپل کوټ له جيب څخه کاغذ پاڼې راوايستې  

په هکله    يل: »دغه دي د اخوانيانواو په وياړ يې د سرتستني مخ ته د کافی مېز پر رس کېښودې او ويې و
تا يې غوښت دي، دا هم د ګلبدين په هکله   مالوماته کړې وه، دا يې د تنظيمونو په اړه  نمالومات چې 

مالومات، دا د رباين او دا له سويډن څخه پاکستان ته د تګ او له نورو اخواين مرشانو رسه د صبغت الله 
کړنو په هکله مالومات دي چې دوی د پاکستان په خاوره کې مجددي په هکله مالومات دي. دا د هغه  

تابيا ورته نييس چې په کندهار او هرات کې يې تررسه کړي. دغه په افغان پوليسو او وسلوالو ځواکونو کې  
 د اخوانيانو د اړيکوالو په هکله مالومات دي.«

په هکله وضاحت ورکړي. دغه سرتستني دغه پاڼې وکتې او له ارتم څخه يې وغوښتل چې د ځينو ټکو  
 اجنټ ځان ته

او کلچو ته يې لس کړ. ده خپل چای څښلو او سرتستني ته يې کتل چې په مالوماتو ځان    واچاوهچای  
 پوهوي. 

سرتستني مالومات ولوستل او ځينې ټکي يې پکې نښه کړل چې ارتم يې په اړه تر راتلونکې ليدنې پورې  
چې څه وخت او څرنګه د سرتستني دغه غوښتنه تررسه کړي او د    پلټنې وکړي. دوی په دې هوکړه وکړه

وټاک يې  ځای  او  وخت  ليدنې   .هراتلونکې 
کړنې خربه راپورته کړه، ارتم په ارامۍ خپلې موندنې وررسه رشیکې کړې.    ېترهګر کله چې سرتستني د  

و يوازې يوه غوښتنه ياده شوې وه او هغه د بدرالدين باحس ازادول  ترهګر ده وويل: »په رسمي راپور کې د 
 

 پاکستانکېراڅرګندشول.اخواني)اخوانالمسلمینیامسلمانوروڼه(دهغهبنسټپالوتنظیمونوغړوتهویلکېدلچېپه
کلهچېددویتنظیم)مسلمانځوانان(پهافغانستانکاوه.ستينظریوپرضدپرځنګېیالسدیځژوندبڼېاوسوېدغهخلکودلو

کېلهمنځهیووړلشواومشرانیېدداودپهامرپاڼسيشول،دویلهافغانستانڅخهوتلوتهاړشول.
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که   شوی؟  کېدای  تررسه  غوښتنه  دا  څرنګه  وه؟  عجيبه  ډېره  غوښتنه  دغه  چې  کوې  نه  فکر    ترهګر وو. 
، نو دوی بايد په دې پوه وی چې نوموړی  قرباناوهخلک وو چې خپل ژوند يې ترې    نېږدېته دومره    بدرالدين

باحس، طاهر بدخيش او ستم ميل رسه دومره رسوکار نه لرم، خو له ډېر وخت    له ډېر د وخته مړ و. زه  
شو.«  راهیسې ووژل  کې  زندان  په  دوبی  تېر  بدرالدين  چې   پوهېدم 

د خپلو انګېرنو پخلی وکړي، وپوښتل: »نو دا څنګه کېدای يش چې دوی نه  سرتستني په دې هيله چې  
 پوهېدل؟« 

ځکه چې دغه خلکو له بدرالدين رسه هېڅ تړاو نه درلود. دوی د ده له نوم څخه په کار اخيستنې  ارتم:  
او له ستم ميل رسه د تړاو ښودنه تر ټولو اسانه کار و ځکه چې کابو    کاوهدغه کړنې ته سيايس رنګ ور 

هېڅوک د ستم ميل په جوړښت نه پوهېږي په تېره بیا چې په دې ورستيو کې د دوی په ليکو او څوکيو  
کې ډېر بدلونونه راوړل شول. بدرالدين باحس دومره پېژندل شوی کس نه و. ما تا ته وييل چې يو وخت  

 ؟پېژاندهښه مې باحس ډېر  
 نه. سرتستني: 

د کابل په پوهنتون کې موږ ټولګيوال وو. دی د زده کونکو د شورا يو غړی و او د رشعياتو پوهنځي ارتم:  
استازويل يې کوله. ګلبدين حکمتيار د انجنريۍ او ما د حقوقو پوهنځي استازويل کوله. په لومړيو کې  

و. ده ته د مال په سرتګه کتل کېدل. بیا يې له    نېږدې  ۍ تهېډيالوژ د مسلامنو ځوانانو ا  باحثبدرالدين  
 طاهر بدخيش رسه وپېژندل او د ستم ميل غړی شو. 

سرتستني د ارتم مخې ته هغه ورځپاڼه کېښوده چې د څلورو لوڅو مړيو انځورونه پکی وو او ويې پوښتل: 
باور يې وويل:   ډېر پېژنې؟«ارتم انځورونو ته چې ده خامخا مخکې هم ليديل وو وکتل او په    ترهګر »دغه  

يايس کړنو کې ښکېل  »نه، خو دا عجيبه ده. ما هېڅ کله دوی نه دي ليديل. که دغه خلک په پام وړ س
وی؛ نو موږ به خامخا ليدلی وی. زه يوازې ځان نه ښیم. ما د بدخشانيانو په ګډون له نورو خلکو څخه هم 

  د دوی په اړه پوښتنې وکړې، خو هېچا ونه پېژندل. دا عجيبه نه ده؟«
تني کومه  ارتم يوه دمه وکړه چې سرتستني ته د دې فرصت ورکړي چې د ده خربې هضم کړي او که سرتس

و يوه بله  ترهګر پوښتنه ولري. لکه څنګه چې کومه پوښتنه ورڅخه ونشوه، خپلو خربو ته يې دوام ورکړ: »
  تلويزیوينغوښتنه لرله چې په رېښتيا سيايس مانا پکې وه. دوی غوښتل چې افغان او بهرين خربيالن، د  

او ملګری امني مېلمستون ته وريش.« ارتم د امني له نوم څخه مخکې د »ملګري« ويي    يچينلونو استاز 
د امريکايي سفري په    اړيو وويل چې دوی غو ترهګر ي پکې نغښتې وه. »دوښمنداسې ياد کړ چې ملنډه او  

 امريکا څخه کومې ګيلې ګرمانې نه لرلې.« شتون کې له امني څخه څو پوښتنې وکړي. دوی له سفري او

 ؟ ېته څنګه پوهېږ سرتستني:  
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 قادر ما ته وويل. ستا به په ياد وي چې په اړه يې ما تا ته وييل دي. ارتم: 
و دغه غوښتنه ترهګر هو، دی هملته د تړون له څنګ رسه تر پاي پورې و. عجيبه خو دا ده چې د  سرتستني:  

 هم جدي نه ښکاري. 
 د تا او ما لپاره، خو نه د امني لپاره.ارتم: 

 څه مانا؟سرتستني: 
 و غوښتل چې امني ته يو څه ورپه ياد کړي.ترهګر فکر کوم ارتم: 

ټولو واکمن سړی به کابل مېلمستون   چې امني، په هېواد کې دويم تر   کاوهدوی ريښتيا دا فکر  سرتستني:  
 ته وريش او د دوی پوښتنو ته ځواب ورکړي؟ 

يوازې هغه څه کول چې ورته ويل شوي وو. دغه خلکو دوی    کاوه.په يقني رسه، نه. دوی هېڅ فکر نه  ارتم:  
چې وبه وژل يش. نه دوی او نه امريکايانو دا خيال درلود   کاوهدوی فکر نه    کاوه.د امريکايانو امر تررسه  

چې امني به ځوايب بريد وکړي. امريکايانو هېر کړي وو چې امني يو پښتون دی او د ګواښ په پرتله مرګ  
  هڅې و څخه د دوی د دغه  امريکایان. ده له  ل شول امر و چې په کوټه کې ټول ووژ   غوره ګڼي. دا د امني

 واخيل.   blackmailڅخه د چوپ پاتې کېدو حق يغچ واخيست چې له نوموړ 
 غوښتل چې امني ته يې ورپه ياد کړي؟  یامريکايانو څه شسرتستني: 

، ملګری امني د بهر مېشتو افغانانو د  ولېچې کله يې په امريکا کې زده کړې ک   ېپوهېږ ته خامخا  ارتم:  
ټولنې مرش و. فکر کوې چې څوک به د يوې بهرنۍ ټولنې مرش په داسې پولييس هېواد کې يش لکه  

 امريکا پرته له دې چې د سيمه ييزې څارګرې ادارې خوښه او همکاري وررسه نه وي؟ دا ناشونې ده.
رسه   څارګروځينو نورو امريکايي  له  چې امني د يس ای اې او يا    ېنو د دې پر بنسټ، ته واي سرتستني:  

 لري؟  اړيکې 
رامنځته کوي. هغه څه ولوله چې نوموړي    ګومان ارتم: نور داسې دليلونه هم شته چې پر امني د خيانت  

ونو کې خپرې شوې دي. ښه  ژورنالکال څخه مخکې ليکيل. د ده مقالې په بېالبېلو ورځپاڼو او  ۱۹۶۵له 
په اړه څومره   Petit bourgeoisد ټيټې کچې منځني ټولنيز پوړ    چې  په ځري يې ولوله. تا ته به څرګنده يش

  ۱۹۶۴ده، د  دی او څومره ملتپال او شوروي ضد دی، خو لکه څنګه چې ښه روښانه تنګ نظره() لنډاک
درلود د ا خ د ګ په جوړولو همغږي شول.    څوب کال په ورستيو کې زموږ سيايس مرشانو چې انقاليب  

او لېوال انقاليب شو. د ده اېډيالوژيکي اند او سيايس ترجيح    کمونست اوس، ملګری امني ناڅاپه يو کلک  
بلکې پوخ سړی و. له همغه وخت   ،څنګه دومره په چټکۍ بدل شول؟ نوموړی هغه وخت يو خام ځوان نه

. تا ته دا عجيب نه ښکاري؟ په ا خ د ګ  یامني د تره کي يو 'وفادار شاګرد او مالتړی' پاتې شو   راهيسې
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و؟ څوک يې ملسوونکی و؟ امین    ی ونکړ وجته پام وکړه. څوک د هرې شخړې او جګړې    کې د درزونو تاريخ
 و کنه!

 خو دا ټول نېغ دلیلونه نه دي.سرتستني: 
لرو چې له امريکايانو رسه د امني د اړيکو پخلی وکړي.    لسونديهو، نه زه او نه زما ملګري داسې  ارتم:  
هېڅ نشته وي،    لسونديثبوتولی. ډېره شونې ده چې داسې    ېته چې دومره اړيکې لرې، دا نه ش   حتی

 خو حتی د خلقيانو په منځ کې داسې ګنګوسې دي چې امني د امريکايانو اجنټ دی. 
 ي؟ځمرشتابه ته ورننو   نو امني څنګه وکولی شول چې د ا خ د ګسرتستني: 

ته  ارتم په دوام داره توګه دی مخ  تره کي  وپېژندل چې زموږ عمومي    کاوه.:  دوی دواړو هغه وخت رسه 
منيش په واشنګنت کې د افغان سفارت وياند او امني د افغان ټولنې مرش و. د دوی تر منځ داسې عجيبه 

والی د سيايس عقيدې پر  نېږدېاړيکه شته چې هېڅوک پرې سم نه پوهېږي او ډېره شونې ده چې د دوی  
   ري.بنسټ نه وي بلکې کومه بله وجه ول

خپل ياد ته راويل. بیا يې وويل: »ښايي    یارتم سرتستني ته داسې کتل لکه دی چې هڅه کوي کوم مهم ش
)رضايي     او د ده ممڼه  وبالهزی ښځې زوی  ېيوې انګر   کلنۍچې ته خرب وې چې تره کی په شپږ يا اووه  

شوه. نوموړې له خپل مېړه رسه په انګرېزي هند کې اوسېده. تره کی په يوه انګرېزي کورنۍ کې سرت  مور(  
شوی، خو په ژبه او روحيه کې دومره افغان دی لکه څومره چې انګرېز دی. د تره کي انګرېز مور او پالر  

نيانو ته ښونه او روزنه ورکول  . په دغه کالج کې هغه هندوستاولېږهنوموړی ' د بهرنيو ژبو د ژباړنو کالج' ته  
ي مستعمرو په ادارو کې دنده ورکول  انګرېز کېده چې انګرېزانو ته وفادار وو. د دغه کالج فارغانو ته د  

شو. زه دا نه وايم چې تره کی يو انګرېز څارګر    ۳۷کېده. کله چې تره کی فارغ شو، دی ديپلومات منرب  
دي، خو زه باور لرم چې د تره کي او امني تر منځ داسې  دی که څه هم زما پرچمي ملګري په دې باور  

ځانګړې اړيکې شته چې ريښه يې د دوی په سيايس اندونو که نه بلکې په کوم بل يش کې ده، خو زه  
 « هېڅ نه پوهېږم چې د دوی ګډه وجه څه ده.

 ؟کېدای يش چې په کابل مېلمستون که رامنځته شو یاو د هغه ناورين لمل څه شسرتستني:  
امني لوړه سيايس څوکۍ ترلسه کړه، ده ځان ته د يوې بشپړې ازادې    ي: زما په اند، کله چې ملګر ارتم

بادارانو نظر ته پام وکړي،هر    نیوڅېرې په سرتګه کتل؛ نو پرته له دې چې په يس ای اې کې د خپلو پخوا
ناکامې شوې چې امني په لره    هڅې څه يې په خپله خوښه کول. کله چې د امريکايانو بېالبېلې داسې  

او سفري پکې    ترهګراو داسې ډرامه يې جوړه کړه چې    واچاوهډېرو جدي کړنو ته لس    سم کړي، دوی 
شو؛ نو امر يې    ځاځمنښکېل وو، خو د دوی پالن ناکام شو. په لومړيو کې امني وډار شو او بيا بې کچې  

  او سفري. زه د کوم بل دليل په هکله فکر نه شم کولی. ترهګر  -وکړ چې ټول له منځه يووړل يش 
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د يو شوروي ديپلومات او يو داسې    کاوه.و سوچ  نپه کوټه کې چوپتيا خوره شو. سرتستني د ارتم په څرګندو 
ته پام « رموز ي بايد د يو داسې اجنټ »پارونک ی مسلکي کس په توګه چې په سياست کې ښکېل و، نوموړ 

څارګر په توګه سرتستني بايد  ي چې د يو ملګري او کابو ورور هېواد د مرشانو رنګ بدوي، خو د يو و نه کړ 
ګوره.  مه  منفي سرتګه  په  ته  مالوماتو رسچينې  خپلو  د  کله  هېڅ  وايي:  خپله کړي چې  لره  زرينه  هغه 

. ورپسې په داسې حال کې چې ېسرتستني په سوچ کې ډوب و او پر کاغذ يې په بېخودۍ کرښې ايستل
سرتګې خښې کړې. ارتم خپل ساعت ته   د چای په پاڼو کېیې  فکر يې بل ځای و، د پيالې په بېخ کې  

زه او مېرمن د ورور کره ځو. مېرمن مې نه پوهېږي چې زه  مې نن شپه  وکتل او ويې ويل: »زه بايد لړ شم. 
 چېرته يم. هغه به اندېښمنه وي.

 

 
 

خوښېدې. دوی ته دا تر ټولو ښه خوږه او د دوی    ډېرېد نورمحمد تره کي او امني له خربيالنو رسه مرکې  
په کلونو خوبونه ليدل چې خلک يې خربو ته غوږ  چې  دنه وه. داسې برېښېدل لکه دوی  و ښد خوښې ځان  

ښايي داسې هم وو چې    نيوه.ونييس، خو دوی ته يوازې ترټولو وفادرو متحدينو او شوروي ملګرو يې غوږ  
د دوی شاوخوا ډېری خلکو د غوږ نيولو پرځای خربې کول خوښېدل. اوس بالخره داسې وخت راورسېد  

د دوی خربې او   ،« فرصت ترلسه کړ چې وګړايب، وګړايبيچې عمومي منيش او د ده »وفادار زده کوونک
  نه يوازېنظر چاپ يش، غوږ ورته ونيول يش، خربې پرې ويش او وشنل يش. دوی داسې خيال درلود چې  

 ته کله به يې چې ځان د رسنيو استازو  او درناوی لري.    ناټافغانان بلکې نړيواله ټولنه هم د دوی خربو ته  
يالنو له پام څخه خوند اخيست او څومره  دوی په عجيبه توګه خوښ ښکارېدل ، څومره يې د خرب  ،ښکاراوه

يې خوښېدل چې خپلو خربو ته غوږ ونييس او ټولو دوی ته پام اړولی وي. دوی په ښکاره له خپلو خربو 
 ښتنو ته يې په باور او هوښيارۍ ځوابونه ورکول.و څخه خوند اخيست چې سختو پ

د  اد شوې چې ارتم د ټيټې کچې  په دغسې شېبو کې دوی ته په کتو رسه د سرتستني هغه خربې په ي 
د خلکو   غواړي چې او ځان ښیي از حالتو کې ر  : »د دغه پوړ غړي په هر کړېمنځني ټولنيز پوړ په هکله و 

 او په جنازو کې مړي وي.«  انپام دوی ته اوښتی وي؛ نو ځکه دوی غواړي په ودونو کې زوم
له   نوولسمه امني  په  پېښه د مرکې  لوېدیځد فربورۍ  والو خربيالنو رسه مرکه وکړه. د کابل مېلمستون 

 اصيل ټکی و. سبا ته د مرکې منت د کابل په ټولو ورځپاڼو کې خپور شو. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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فکر کوې چې د امريکا متحده ايالتو د سفري وژنه به د افغانستان : د واشنګنت پوست خربيال پوښتنه
 ا پر اړيکو اغېز وکړي؟ او امريک
چې ايا د امريکا د سفري وژنه به د افغانستان او   ېستا د پوښتنې موخه دا ده چې په دې پوه ش:  ځواب

ښه، د امريکا   يش؟  یامريکا تر منځ د ملګرتيا په اړيکو اغېز وکړي او د دې په ځواب کې امريکا څه کول
کې يو لوی ځواک دی. زه باور لرم چې هېڅوک به د دغه هېواد د مرشانو پر اند اغېز    نړۍمتحده ايالت په  

ېږم چې د امريکا حکومت دغه پېښه څنګه انګېري، خو د افغان حکومت په استازولۍ ونيش کړی. زه نه پوه
پر بنسټ موږ هر راز شونې کړنې    وتر منځ د ملګرتيا د اصول  هېوادونوشم چې زموږ د    یزه تا ته په ډاډ ويل

ته د ده د مړي لېږدولو   واکمن سفري اډولف ډبز ازاد کړو. موږ د ده پلرين ټاټويب  عالیقدرچې    کړېتررسه  
خپلې د ملګرتيا   موپه خپلو پيغامونو او د تابوت د لېږد په مراسمو کې      ،په مراسمو کې برخه واخيسته

تر منځ پر اړیکو ښې    هېوادونوو چې دا ټولې کړنې به زموږ د  ی ننګېرنې څرګندې کړې. موږ په دې اند  
 اغېزې وکړې. 

نی په هکله پلټنې کوم پړاو ته رسېدلې دي؟ دغه پلټنو  یډبز د مړ د سفري  :  د اوبزرور خربيال پوښتنه 
 تراوسه کومه پرېکنده پايله ورکړې ده؟

چې دوی له يو    هونيسو، خو دا څرګنده شو   ترهګرکړی چې په دغه کړنه کې ښکېل    موږ ونه شو   :ځواب
دی چې سخت دريځه  کس  بدنامه سړي، بدرالدين باحس رسه تړاو درلود. دغه سړی يو داسې بې باکه  

 ژي له لنډپارې ملتپالنې رسه ګډوي.اېډيالوچپي 
يو  :  د اسوشيېتېد پرېس خربيال پوښتنه بښنه غواړم، ځينو سیالنیانو د امنيت مامورين وليدل چې 

 ؟نې شوې ديګروېږ ېز کې ونيو، له ده څخه تراوسه پوښتنې يې د مېلمستون په دهل  ترهګر 
نه    ترهګر په تېروتنه يو شمېر خلک نیويل وو، خو وروسته جوته شوه چې دوی    ود امنيت مامورين:  ځواب

 وو؛ نو ټول بېرته ازاد کړل شول. 
 اړيکې لرلې؟و له بهرنيو هېوادونو رسه  ترهګر فکر نه کوې چې دغه  :  واشنګنت پوست خربيال پوښتنه  د 

زه نه غواړم په ځانګړې توګه د هېوادونو نومونه ياد کړم، خو ځينې هېوادونه شته چې زموږ په کورنیو  :  ځواب
 چارو کې لسوهنې کوي.

و تر اسارت  ترهګر ځينې ديپلوماتان وايي چې کله د امريکا سفري د  :  فايننشل ټاميز خربيال پوښتنه  د
 د دغه پېښې په اړه تا په بې پروايۍ ګرموي.دوی لندې و، ته هېچا نه شوی موندلی. 

ټولو ته مالوم دي. هر سړی پوهېږي چې زه يا د خلکو په ماڼۍ کې، په بهرنيو    ونهزما د دفرتونو ځای:  ځواب
دومره سخته وه. راځئ چې چارو وزارت او يا د دفاع په وزارت کې يم. زه نه پوهېږم چې ولې زما موندنه  

داسې وګڼو چې زه په خپل دفرت کې نه وم. هر چا چې ماته اړتيا لرله، زما له مرستيال رسه او يا د انقاليب  
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  ولې شورا له دفرتمرش، ملګري فقري رسه يې خربې کولی شوی. ده به هر راز پوښتنه زموږ لوی مرش ته رس
 وای.

په پېښه کې    ې څوارلسم   د  امريکا د بهرنيو چارو وزارت وييل چې د فربورۍد  :  د اوبزرور خربيال پوښتنه
 . په دې اړه تاسې کومه تبرصه لری؟ ووينې شوروي کارپوهان د عملياتو په ځای کې ځ

د کابل مېلمستون يو له ډېرو پخوانيو مېلمستونونو څخه دی. دا له انټړکانتېننتل مېلمستون څخه  :  ځواب
مېل لوی  ترټولو  بايد  وروسته  اتباعو شتون  مېلمستون کې د شوروي  په  ورځ  په  پېښې  د  نو  مستون دی؛ 

کړي.  نه  راپورته   پوښتنې 
 ايا هلته د مرستې لپاره شوروي سالکاران شته وو؟ د اوبزرور خربيال پوښتنه:

خربې ما خپه کوي. د ځينو لملونو له کبله داسې برېښي چې په ځينو هېوادونو کې  دغسې ستا : ځواب
انقالب پخپله په داسې    غویي هر راز کړنې وړتيا ته په ټيټه او د اړنګ په سرتګه کتل کېږي. موږ د  د  زموږ  

نه وو،    بڼه تررسه کړ چې تر هغه وخت پورې چې پيل شوی نه و، په ټوله نړۍ کې هېڅوک يې پر تابيا خرب 
حتی هغه هېوادونه چې په ميليونونو ډالر يې په افغانستان کې په جاسوسۍ لګول، په هېڅ خرب نه وو. 
کله چې ځوانو افغانانو د انقالب بريا ترلسه کړه، په بهر کې ځينو کړيو وويل چې په دې کې خامخا شوروي  

 اتحاد ښکېل و. 
پر شوروي   هڅې و، خو بيا هم، له بده مرغه، زموږ  موږ هره شونې کړنه تررسه کړه چې ښاغلی ډبز وژغور 

 . دا موږ خواشيني کوي.ېمرستو وتړل شو 
چې د پېښې    یکېدای يش زه ستاسې په ځواب نه وم پوه شوی، تاسې واي:  د اوبزرور خربيال پوښتنه

 په ځای کې حتی يو سالکار هم نه و؟ 
 ارواح هم نه وه چې له موږ رسه مرسته وکړي. د شوروي او يا د کوم بل هېواد سالکار حتی يوه : ځواب

 د امريکا د اعرتاض ليک په اړه ستاسې غربګون څه دی؟: د اسوشيېتېد پرېس خربيال پوښتنه
متحده ايالتونو رسه ملګرتيا ته په پام رسه،   لهموږ دغه اعرتاض بې بنسټه ګڼو. د برشدوستۍ او  :  ځواب

بز ژوند وژغورو. زه داسې کړنه او يا نه کړنه نه وينم چې زما  موږ هره شونې کړنه تررسه کړه چې د ښاغيل ډ
 د خربو برعکس څرګندونه وکړي.

و يې د ازادولو غوښتنه کوله له تاسې رسه ترهګر هغه سړی چې  :  د واشنګنت پوست خربيال پوښتنه
 دی؟

او د  :  ځواب  او نه په دې پوهېږو چې چېرته دی. دی د داود رژيم په وخت کې بندي و  انقالب په نه، 
 لومړيو ورځو کې له 

 زندان څخه وتښتېد.  
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کوم بهرين هېواد رسه    له څوک وو او ايا    ترهګر چې دغه    ېايا دا مو جوته کړ :  د رويرتز خربيال پوښتنه
لرلې؟ اړيکې   يې 

نومونه کاروي؛ نو ځکه موږ لتراوسه د دوی اصيل هويت او تړاو نه    شفري ترهګرد معمول په توګه : ځواب
کړی.  جوت   دی 

د دوی د ګړدود له مخې تاسې ونه شوی کړی چې د دوی اصيل  :  د اسوشيېتېد پرېس خربيال پوښتنه
کړی؟ مالوم   وطن 

لږترلږه يو    دوی څلور کسه وو او موږ ته نه مالومېدله چې کوم يو يې خربې کولې، خو زموږ په اند:  ځواب
   يې له بدخشان څخه و.

 و کومې وسلې وکارولې؟ ترهګر : د رويرتز خربيال پوښتنه
بم هم وررسه    ليسچې د جوړښت ځای يې نه و مالوم او يو    هماشينګڼ   ه: دوی تومانچې لرلې، يو ځواب

 څخه کار واخيست. ېو. دوی له تومانچو او ماشينګڼو 
 دغه وسلې په افغانستان کې جوړې شوې وې؟ : د اسوشيېتېد پرېس خربيال پوښتنه

 .وپه افغانستان کې موږ وسلې نه جوړو : ځواب
  خربو اترو و رسه د  ترهګر   لهپه دغسې پېښو کې دا معمول دي چې  :  د واشنګنت پوست خربيال پوښتنه

اوږد   امنيتي کارکوونکو څخه همدغه غوښتنه   غځول بهري  له  امريکا سفارت مامورينو ستاسې  کېږي. د 
 . وکړه، ولې هېڅ داسې کړنه تررسه نه شوه چې خربې اترې اوږدې کړی يش

چې تا زما څرګندونو ته غوږ نيولی وي. ما وويل چې موږ هره شونې کړنه تررسه کړه    مزه هیله من ي :  ځواب 
موږ وتوانېدلو چې خربې اترې درې نيم ساعته اوږدې کړو او حتی ورورسته له    چې نور وخت ترلسه کړو.

و له لوري ټاکل شوی وخت پوره شو، بیا يې هم د لسو دقيقو په مهلت خوښه وکړه. دوی ترهګر دې چې د 
په وار وار وويل چې نور تم کېدای نيش؛ نو ځکه د نور وخت ترلسه کولو لپاره زموږ هڅو زموږ د خوښې  

له رامنځته نه کړه. موږ تر پای پورې هر هغه څه وکړل چې زموږ په واک کې وو څو د ښاغيل ډبز ژوند  پای
 وژغورو. 

و ته وييل وای چې د  ترهګر ماته داسې برېښي چې که تاسې  :  د اسوشيېتېد پرېس خربيال پوښتنه
ه دې خوښه کړې  دوی غوښتنې مو ومنلې، خو بدرالدين د هېواد په لريې پرته سيمه کې دی، دوی به پ

وځنډوي.  وژنه  سفري  د  چې   وای 
و څخه دغه حقيقت پټ کړ چې بدرالدين له موږ رسه نشته. موږ څو ځلې دوی ته  ترهګر موږ له  :  ځواب

ږي. امريکايان چې د پېښې په ځای کې وو د دې شاهدان  ې وويل چې دی په لره کې دی او ژر به راورس
دلته زه غواړم يو بل ټکي    و نه غوښتل چې نور تم يش او يا خپل مخکنی مهلت اوږد کړي.ترهګر دي، خو  

ځای ودرول شو چې ګاډي ته د درېدلو اجازه نشته   داسې. له بده مرغه، د ښاغيل ډبز ګاډی  مته نغوته وکړ 
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چې د ترافيکو پوليس په   ترهګرچې ده هلته د ګاډي درولو پرېکړه نه وای کړې.  وه. دا به ډېره ښه وای  
خو دا د سفري ګاډی و چې ديپلوماتيکي خونديتوب يې    يونيفورم کې وو، وويل چې غواړي ګاډی ولټوي،

ديپلوماتيکي  ې ولټول يش. رسبېره پر دې، دغه ګاډي ی درلود. سفري بايد اجازه نه وای ورکړې چې ګاډی 
منرب پلېټ او د امريکا توغ درلود. په ګاډي کې د امريکا سفري و؛ نو هېچا حق نه درلود چې دغسې ګاډی 
ولټوي. د ګاډي چلوونکي د خربو پر بنسټ، د سفري ساتونکو په وار وار سفري ته وويل چې يو بل ګاډی يې  

 تعقيبوي.
وړ څارندويان ورکړي، خو له بده    بهبدرګې لپاره    څو مياشتې مخکې زموږ امنيتي ادارو ورته وويل چې د

 . مانهمرغه سفري زموږ دغه وړانديز ونه 

 
 

ه ته کېښوده، د ت  ورځپاڼه څنګ  کېتايوف کله يې چې د امني مرکه څو ځلې ولوسته، شننونکي ولدميري  
   مرکې ځينې ځايونه يې په ژېړ قلم په نښه کړل او سوچ يې پرې پيل کړ.

ساده سړی نه و. ده په وضاحت او باور خربې کولې او له بېخونده حالتو څخه يې په خربو ځان امني يو  
ولدميري د سرتستني، ارتم او انارشېست تر منځ د خربو، د امنيتي افرس، بختورين او نورو رسچينو  .  هايست

نوموړي د راتلونکي    راپورونه راوايستل او يوه کتابچه چې پاڼې يې شمېرې لرلې خپلې مخې ته کېښوده.
ډبز د وژنې تر شا د غرضونو   ،رسليک په يوه سپينه پاڼه کې داسې وليک: »د امريکايي سفري  يلسوند 

 سيايس شننه.« بیا يې د ځينو مهمو پوښتنو د شننې خامه پيل کړه.

که سفري ته مخکې خربداری ورکړل شوی و چې ګاډی يې تعقيبېږي، ولې يې د پوليسو د بدرګې    .۱ 
 او يا يې ولې د سفارت له سمندري پوځيانو څخه د ساتنې لپاره کار وانه خيست.   مانهوړانديز ونه  

و؟ ولې    ؟ ايا دی رسبداله و؟ يا پالن همداسېودراوهې  ی ولې د ترافيک غوښتنه ومنله او ګاډی  سفري    .۲
ته اجازه ورکړه چې ګاډي ته ننوځي؟ ولې يې جنجال جوړ نه کړ چې خلک پرې خرب يش؟ ايا    ترهګريې  

وګواښول ش په  وپه وسلې  د ګاډي چلوونکي خربې  لرله؟  پېښې مته  د دغې  ده  ايا  پورې  ؟  د  زړه  دي. 
نې کړې دي. د  ګروېږ څارندوی مامورينو بختورين ته وييل چې دوی له ګاډي چلوونکي څخه پوښتنې  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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له وررسه رشيکه کړي، د  ینو پاګروېږ امنيت مامور سمدستي له تړون څخه غوښتنه وکړه چې د دغو پوښتنو  
 . څاروندوی مرش په زړغيتوب دغه غوښتنه ومنله

  نوو او کاغذو لسوندد سفري هغه ديپلومات بکس چې په مېلمستون کې وموندل شو څه مانا ورکوي؟ د  .  ۳
په ديپلومات بکس کې اېښوديل وو؟ په مېلمستون کې يې د ډېر وخت    ي شناب توک ولې د ت  یې پرځای  

 مته لرله؟ لوتېر 
کله يې چې د دروازې تر شا خربې کولې، سفري ولې دومره ارامه و لکه هېڅ غريمعمول څه چې نه وي  . ۴

 پېښ شوي؟ او يا يې باور درلود چې ده ته به هېڅ پېښ نيش؟ 
ې چې د پېښې  و نه کړ يپلومات او يا د سفارت مامور له خربيالنو رسه خربې  ديو امريکايي    حتیولې  .  ۵

يا خپلې ارزونې ورته بیان کړي؟ د ډبز د مړي لېږلو مراسم داسې تررسه شول لکه   په هکله وضاحت او 
ډبز  د  چې    پخپله امريکايانو چې په لوی لس هڅه کوله دغه مراسم ته د چا پام راونه ګرځوي. دوی وويل

مېرمنې غوښتي وو چې دومره لوی مراسم جوړ نه کړي. ايا نوموړې د داسې موضوعګانو په هکله د پرېکړې 
 واک لري؟  

غه پېښه کې د امريکايي سمندري پوځيانو او امنيتي کارکوونکو ونډه ډېر لږ وه. د پېښې په بهري  دپه  .  ۶
 د امريکا په سفارت کې نشته و؟ کې ولې د يس ای اې مېشت مرش په کابل مېلمستون او يا

څوک وو؟ داسې برېښي چې دوی ګومارل شوي وو؛ نو بيا ولې ونه پېژندل شول! ارتم په حقه    ترهګر  .۷
 دوی  –هک پک و 

بيا هم په دې نه پوهېدل چې نوموړی مړ دی. امني هم داسې    ويل چې د بدرالدين ملګري دي، خو 
 چې د بدرالدين  وښوده

 په مرګ خرب نه دی که څه هم ښايي ده پخپله د نوموړي د وژنې امر ورکړی وي.  
  ترهګرو او داسې وګڼو چې هېڅ  و نه کړ راځه چې پر امني هېڅ اړنګ    -ووژل شول    ترهګرولې ټول  .  ۸

، خو کله چې د يرغل په ترڅ کې تړون د مېلمستون  کړيپخپله تسليم نشو چې خپلې غوښتنې څرګندې 
ټپيان وو، ولې يې دواړه ووژل؟ کېدای يش وجه يې يوازې د حالتو    زېيوا  ترهګر دغه کوټې ته ننوت، دوه  

 ترينګلتيا وي؟  
ولې د اګسا پرځای څارندوی په عملياتو کې ښکېل شول؟ ايا له دې کبله چې د اګسا مرشي رسوري  .  ۹

  و په داسې حال کې چې د څارندوی مرشي د امني   نېږدې کوله چې تره کي ته وفادر او زموږ سالکارانو ته  

 

  نو پايلې وررسه رشيکې يش، خو افغانانو په وار وار د دوی غوښتنې  ګروېږ چې د پوښتنو  ېشوروي استازو هڅی وکړ له پېښې وروسته
شو او نوی رژيم واک ته ورسېد، بختورين د   لجنورۍ په مياشت کې وروسته له دې چې امني نسکور کړ  د کال  ۱۹۸۰ونه منلې. د  

نو کومه فيته شته؟ نوموړي  ګروېږ ارشیف کې له ګاډي چلوونکي څخه د پوښتنو  امنيتی ادارې له مرش څخه پوښتنه وکړه چې ايا په
نه لرو.«  لسونديوويل: »د ډبز د مړينې په هکله موږ هېڅ  
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پېښه يوه نازکه موضوع وه؛ نو په دې کې يوازې پر هغه چا ډډه لګول   د وژنې  ملګري، تړون کوله؟ د سفري
 .وملګري و  نېږدېډېر د امین کېدای شوی چې 

، امني په دې وخت کې چېرته و؟ ولې امريکايانو  کېدهکله چې سفیر په مېلمستون کې يرغمل ساتل  .  ۱۰
ونييس؟ د ده له امر څخه پرته پر مېلمستون باندې يرغل ناشونی و.    اړيکېونه شوی کړی چې له ده رسه 

چې څه به    پوهېده  مخکې ترمخکې . ښايي امني  يو نه کړ تړون به هېڅ کله په خپل رس دغسې پرېکړه  
 وي؛ نو د ده موخه څه وه؟   داسېپېښ يش. ايا د سفري تښتونه د امني پالن و؟ که 

د انارشېست په هغه څرګندونو څومره جدي باور کېدای يش چې دا د يس ای اې پټ عمليات وو. .  ۱۱
ه څوکۍ کې  د امني پ  ؟ارزېدل  ولسته راوړن   په  که زه د يو امريکايي پر ځای په دې فکر وکړم، دغه عمليات

د يو اجنټ لرل مهمو مالوماتو ته د لس ريس مانا ورکوله او دا يې هم شونې کوله چې په افغانستان او له 
په سيمو کې سيايس بهري په خپله ګټه راوګرځوي. پر وګړو باندې هغه اغېزې بايد له  بهر افغانستان څخه 

افغانستان کې څرنګه چلند کېږي، خو دا  پلوه    کمونست ونه غورځول يش چې له امريکايانو رسه په    پامه
پټو عملياتو ته ورته څه نه ښکاري ځکه چې شور او غوغا او وينه بهیدنه پکې ډېره وه. په عني وخت کې د  

ل هم ناشوين دي. د داسې کړنې پر وړاندې د امني غربګون توجيه  اږ دا ډول بهري بشپړ خط ک  ر پېښو پ
انارشېست په ډېرو برخو کې سمه خربه کړې ده او ارتم هم همدې ته ورته  کېدای يش. داسې برېښي چې  

 ډېر څه وويل. 
څنګ ته کېښود. د ده مزاج ښه نه و. پوښتنې   ژورنالخپل    کېتايوف کله يې چې دغه پوښتنې وليکلې،  

  وې. که څوک په دې باور وکړي چې دا د امريکا پټ عمليات وو او له دې کبله له ناکامۍ رسه مخ   ډېرې
شول چې د امني د داسې رټ غربګون مته نه کېده؛ نو بیا د هرې پوښتنې ځواب شونی و. پرته له يوازې 
يوې موضوع څخه، د ټولو پوښتنو ځواب پر يو منطق راټولېدای شوای. که دا د امريکايانو کړنه وه، نو دوی  

اين« کړی. دا هم روښانه وه چې  د څرنګه پايلې مته لرله؟ امريکايانو به په لوی لس خپل سفري نه وی »قرب 
امني به په هېڅ وجه کابل مېلمستون ته نه وی تللی؛ نو ده بايد څه کړي وی؟ يو بل سړی يې د باحس په 

و ته ورسپارلی وی چې په دې توګه به يې په زړغيتوب خپل د اطاعت رس امريکايانو  ترهګر نوم په بدله څېره  
جوړې شوې وي څو امني ته خوښه    مخکې ترمخکېهم  ته ټيټ کړی وی؟ کېدای يش چې نورې پايلې  

 ه کړي.غور ورکړل يش چې يوه ترې 
کرکې ولړزېد. د دغه پېښو کلۍ چې له هر چا رسه وه، خو د عملياتو د تررسه کونې بڼه   ډېرېله    کېتايوف  

دغه ټولو په ډېره ناښنده، اکاړه او کابو شيطاين وه. ده له ځان رسه سوچ وکړ: »که زه په خپل راپور کې د  
هکله وليکم، د اوسادچي غربګون به څرنګه وي؟ په مرکز کې به څرنګه ورته وکتل يش؟ دا به خامخا له 
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رسوايۍ څخه ډک وبرېښي. له دې څخه د ځان خالصونې هېڅ لره نشته پرته له دې چې له رسه هېڅ 
 .« ل يشراپور ونه ليک

اري ټينګار ونيش، مرکز ته به يې منل اسانه وي. دې  خو که په شننه کې له امريکايانو رسه د امني پر همک
څخه وروسته يوې بېخونده رسګرمۍ ته.  ۍته به د يو ډول بېخونده افسانې په توګه وکتل يش، لکه له غرمن 

يس ای اې د يو اجنټ نغوته ويش، خامخا به يوه رسوايي جوړه يش، يوه لويه رسوايي. د يو  د  که امني ته  
ن سړی د امريکا جاسوس دی! زموږ ديپلوماتان، د کې جي يب افرسان او د ګوند  ملګري هېواد دويم واکم 

سالکاران له ده رسه اوږه په اوږه کار کوي. ختياوف له ځان رسه وويل: »ښه به وي چې زه د کې جي يب  
 .هولګاو يې    سګرېټله مېشت مرش رسه وګورم او اوس راپور ونه ليکم.« نوموړي خپله کتابچه بنده کړه او يو  

ه چې په وپتېیل. د ځينو نامالومو دليلونو له کبله امريکايانو  دا وه چې دغه پېښه ډېر ژر هېره شوه  هعجيب 
دیځو  ېپه يو رسمي اعرتاض ليک يې بسنه وکړه. ولې په لو  ېدې هکله ډېر شور او غوغا جوړه نه کړي او يواز 

رسنيو کې غوغا جوړه نشوه؟ ايا دا له دې کبله وه چې په ايران کې د شاه پر ضد د انقالب په ګډون، په  
پېښې رامنځته کېدې او يا يوازې امريکايانو غوښتل چې د دغه ناورين پر رس   مهمېنورې    ډېرېنړۍ کې 

 خاورې واچوي او هېر يې کړي؟ 
او د امريکايي    هموريت د ډېرو کلونو لپاره بې سفري په افغانستان کې د امريکا ديپلوماتيکي ما پاتې شو 

ديپلوماتانو شمېر په لويه کچه لږ کړل شو. امستوز شازدفېر شو او لږ وخت وروسته د امريکا د بهرنيو چارو  
 وزارت تر ټولو لوړ اعزاز ورکړل شو.

ت په ښه راغالست خونه کې  د ډبز له مړينې څخه څه ناڅه يوه اونۍ وروسته، بختورين د يو لوېديځ سفار 
شو. ده وويل چې د امريکا د بهرنيو چارو وزارت    نېږدېو. د امريکا د امنيتی چارو افرس، چاريل، ده ته ور 

له لوري د شوروي سالکارانو په تور لګونه کې ده هېڅ ونډه نه لرله. ده په شاړپاړه بڼه د څرګندونو داسې  
بختورين ډاډ ورکړ: »کومه    خلک خپله لوبه مخته وړي.«هڅه وکړه: »دا هسې سياست دی. د واشنګنت  

 وکړ؟« اغېز خربه نشته. راځه چې يو څه وڅښو. دا راته ووايه چې دغه پېښې په شخيص توګه پر تا کوم 
 ېلی وکښ او ويې ويل: »زما څوکۍ ټيټه کړل شوه او بولېويا ته بدل کړل شوم.«واو اوږد اس سوړچاريل يو 
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۵ 

 لومړنۍ وینه  -په هرات کې پاڅون 
 
. واوښت  څخه  کسانو  زرو  دووه  له  کې  افغانستان  په  شمېر   کارپوهانو  شوروي  د  کې  پرسيل  په  کال  ۱۹۷۸  د
  کرنې   د  لپاره  زيتونو  او   مالټو  د   کې  څنډو  په  اباد  جالل   د .  کړېخپلې    ڼېب  بېالبېلو  مرستو  کارپوه  دوی  د

  ښوونکي   ته  ښوونځي   تخنيکيد ګاډي    کې  کابل  په  او  پوهنتون  پولتخنيک  د   شول،  جوړ   فارمونه   مدرن
  او   کړې  کار اخیستنې ته چمتو  زېرمې   ګاز   د   کارپوهانو  شوروي  کې  شامل  په   افغانستان  د   شول،  راوستل

  د   او  کارکوونکو   پوهنتونو  د   ډاکرتانو،  د  نورو.  کړه   جوړه  فابريکه   يوه  رسې  مرنايل  د  يې   کې  رشيف  مزار   په
  کاوه.  کار توګه په سالکارانو ګوندي او دولتي

  ه پېښ   او  نانځکو  داسې  د  ته   سالکارانو  ټولو  چې   وي  لريې  څخه   انصاف   له  به   دا  رسه،  رسه   اند  عمومي  د
.  کړي تررسه څه هر بنسټ پر خاکې شوروي د چې ستلیا اړ ته  دې يې  افغانان چې يش  ورکړل نوم •مارو

  هوښيارۍ،   کچه،  په  کړو  زده  د  يې  بڼه  تررسکولو  د  دندو  خپلو  د  او  درلود  توپري  څخه  بل  يو  له  سالکارانو
 .وه تړلې پورې اوڅرنګتي اخالقي او تجربې

 دوی.  کتل  سرتګه  په  سزا  د  لوري  له  خدای  د  ته  کونې  تررسه  ماموريت  د  کې  افغانستان  په  شورويانو  ځينې 
  دوی.  ووتل  لپاره  پېرودلو   د  ته   بازار  به  کله   کله  او  تېراوه  کې   کوټيو  او  اپارمتانونو   خپلو   په  وخت   ډېری  خپل

 -   لرله  وېرهیې    څخه  څه   هر   له  او  درلود  نهناټ    دومره  رسه  افغانانو   حتی  او   اصالحاتو  ټولنيزو  انقالب،  له
  پارونو   لوري  له  څارګرو  افغان  د  کېدل،  دوکه  کې  بازار  په  حالت،  هوا  د  بنسټپالنې،  اسالمي  خواړه،  ناويل

 خطر   ځای  هر   چې  ننګېرل  داسې  دوی.  ورکړي  به  راپور  دوی  د  چې  ېدلوېر   څخه  شورويانو  نورو  له  حتی  او
  وخت  چې  يې   به  کله.  وو  پورې  کلونو  دوو  تر   نيويل  څخه  مياشتو  درېيو  له  قراردادونه  دوی  د.  دی  تم  پټ  ورته
  شوروي   بېرته  به  ننګېرنه   په   اتلولۍ  د   او  بخت  ښه   په  کېدو   پاتې   ژوندي  د  او  شو   ارامه   ډېر  يې  به   زړه  شو،  پوره

 .للړ  ته
  ښه   لپاره  کولو  بډای  ځان  د  لرې   له   بازار  تور  د   تګ  خپل  يې   ته   افغانستان  لرله،  وړتيا  سوداګرۍ   د  چې   نورو

  ګټه  ډېره  په  يې  کې  شوروي  په  چې  پېرودل  کوټونه  څرمنې  د  پسه  د  درجنونو  په   به  دوی.  ګاڼه  فرصت
  کوبای   ټيپونه،  ګاډي،  لکه  يتوک   داسې.  يوپېر   Zhiguli  ژېګويل   ګاډی،  خوښ  ټولو  د  يې   ګټه  په  او  وپلوري

 

پېښه مار: هغه څوک چې پخپله کومه وړتیا ونه لري او د نورو خلکو پېښې )تقلید( کوي • 
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  نو   وو؛  لږموندي  کې  اتحاد  شوروي  په  ساعتونه  الکرتونيکي  او  تيږې  ګرانبيه  نيمه  ټوکر،  ګرانبيه  پتلونونه،
 .  شول جوړ ترې توکي  احتکار د به هلته

 دې  په  هېڅوک  به  دوی.  وو  خلک  هوښيار  او  اخالصمن  خواريکښ،  سالکاران  شوروي  ډېر   ريښتيا  په  خو
  څخه   وکخا  نورو  کومو  له   دوی  نو  کولې؛  تررسه  دندې  خپلې  يې  بنسټ   پر   خاکې  شوروي  د  چې  کړي  نه  ګرم
  ژوند   شوروي  له   يوازې  چې   وو  څخه  نسل  داسې  درېيم  او  دويم  له  شوروي  د  ډېری  دوی  د  ؟اخيست  کار

 پوځي   يا  کاري  که  او  وټولن  یزوسوداګر   د   ،  بڼه   سازمان  ځوانانو  د  وه،  بڼه  ګوند  د   که  دا  وو،  اشنا  رسه  بڼې
  ګډې   چې  وهڅوي   بزګران  چې  کوله  هڅه  دوی.  پوهېدل  بڼو  همدغو  په  يوازې  دوی  وې،  بڼې  ژوند

  ناولې دوی چې کولې  نه  کبله دې له يې  ېهڅ  دغه. کړي  جوړ شی يو ورته  ته  Collective farmsبزګرۍ 
 دوی . وه نه  مالومه لره  بله کومه ته دوی کې اډول په توکو کرنيزو د چې کولې يې ځکه بلکې لرلې موخې

  شته   کوټه   دغسې  کې   بارک   پوځي  هر  په  شوروي  د  چې   ځکه   کړه  جوړه   کوټه«  »لېنن  د   کې  بارکونو  پوځي  په
  راپور پرمختګ د کار خپل د وياړ په به دوی. وه ډکه به انځورونو له مرشانو شوروي د  او پروپاګند له چې وه
  سازمان  په  ځوانانو  د  کې  اتحاد  شوروي   په  چې  يې   کله   لکه   کاوهور   بڼه   هغه  په  ته  مرشانو   خپلو  کې  شوروي  په
 پرته  څخه  ګ  د  خ   ا  له  چې  و  ناشونی  خيال  دې  د  ته  سالکارانو  شوروي  کاوه.  کار  کې  ټولنو  سوداګريزو  په  يا

  دا.  وو  شوي  سرت  کې  جوړښت  ګوندي  يو  په  دموکراسۍ«  مرکزي  »د  د  دوی  چې  ځکه  شته  هم  ګوندونه  نور
  به   ته  رسغړونې  هرراز  څخه  اصولو  دغو  له  چې  پوهېدل  دوی.  و  جوړښت  واک(  عمودي)  نېغ  او  کلک  يو  د

 .يش  ورکړل  سزا رحمۍ بې په
. ورورويل  او  برابري  ازادي،:  درلود  باور  اېډيالونو  پر   انقالب  غويي  د  څخه  تل  له   زړه  د  سالکارانو  شوروي  ډېری

  افسانو  او  ليکونو   يادښت   کتابونو،   د   او  و  اوښتی  مرياث  تاريخي   يو  پر   پرځنګ    انقاليب   کې  اتحاد  شوروي  په
  چې   وه  يې  منلې   او  بلل  حيايت  لپاره  تاريخ  کلتوري  خپل  د  اېډيالونه  دغه  دوی .  و  شوی  بدل  رسليکونو  پر 
  پروت  بهر نېغ   څخه وره  له دوی  د چې  کې  ځای  داسې په  دی، روان پرځنګ انقاليب  يو   کې  افغانستان په

  يو  له  کې  افغانستان  په  ګڼله  برخه  بشپړوونکې  يوه  هويت  خپل  د  دوی  چې  جګړه  منځ  تر   بد  او  ښه  د.  دی
 (.استثامر) ځبېښاک وي  د ورک ازادي، وي د ژوندۍ.  شوه رامنځته رسه ځواک نوي

 جرنال،  افغان  هر   د.  و  شوی  ځانګړی  ته  پوځ  وسلوال   افغانستان  د  شمېر  لوی  ترټولو  سالکارانو   شوروي  د 
  پوځي   هر   په  سالکارانو  پوځي  شوروي.  و  ولړ  جګړن  او  ډګروال   جرنال،  شوروي  يو   شا  تر   جګړن  او  ډګروال

  شوروي   د  کې  وخت  عني  په  .کوله  تررسه  دنده  کې  پوهنتون  او  ښوونځي  پوځي  هر   او  اډه،  مرکزي  هره  واحد،
  چارو   افغان  په.  و  ډېرېدو  په  مخ   چټکۍ  په  نفوذ  سيايس  ګوريلوف  جرنال  مرش،  د  ماموريت  سالکار  پوځي

 .کېده  مخور   بلې  تر  ورځ  نيکوليوويچ  ليو  کی
. ګاڼه  واکمن  ريښتينی  افغانستان  د  او  څېښنت  وړتيا  د  يې  دی  او  ښوده  خواخوږي  رسه  امني  له  ښکاره  په  ده

  شوروي   د  چې  و  کړی   بشپړ   سيستم  هغه  خپل  امني   کی  وخت   دغه  په  پوهېده.  حقيقت   دغه  په   هم  امني 
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  اونيزه  کې   تيورۍ  پوځي  په  ته   ده  چې  وغوښتل  څخه  ګوريلوف  له   امني  ورځ  يوه.  وکړي  څارنه  کارپوهانو
  وسلو،   تکتيکونو،  سرتاتيژۍ،  له  مرش  افغان  يې   کې  ساعتونو  دريس  اوږدو  په  او  ومنله  ګوريلوف .  ورکړي  سبق

  ل  ګوريلوف   د  امني   کې  ترڅ   په  درسونو  دغه  د.  کړ   اشنا  رسه  قانون  پوځي  له  او  تکنالوژۍ  پوځي  مهامتو،
  منځ   په  وزيرانو  افغان  هغو  د  چې  دی  سياستوال  افغان  نيالپوښت  او  سېکمن  داسې  يو  چې  شو  خوښ  ډېر 
 . بدوله نه  خوا يې کړو زده پر  چې دی وتلی ټولو تر کې

  د   کې  مسکو  په  چې  ويل  بڼې  سپکې  ډېرېدونکې  په  ته  زپلتني  او  ګوريلوف   جرنال  وخت  ډېری  به  امني 
 څخه   دې  له  يا  او  وشړي  يې  سماليس  چې  ځای  پر   دې  د  کوي  خواخوږي  رسه  پرچميانو  له  ملګري  دوی

 دغو  د  چې  يې  کله  ورځ،  يوه.  يش  کړل  »محاکمه«  چې  وسپاري  يې  ته  ادارو  امنیتي  افغانستان  د  ښه،  هم
  يې  اوکنځ  په  کولې،  خربې   رسه   ملګرو  شوروي  خپلو   له  هکله   په  بېلتون  پخالکېدونکي  نه   د   منځ تر   ډلو  دوو

  ولې   راهيسې  جوړېدو   له  ګ د  خ   ا  د   اند،  په »ستاسې:  وپوښتل  څخه   جرنالنو  دغو   له  امني .  پرانيسته  خوله
  او   تکتیکونو  د: »کړ ور   ځواب  داسې  پام  په  زپلتني   کړي؟«  دي  نه  څه  بل  پرته  څخه  شخړو  له  ډلو  دوو  دغو

 »خلقيان :  ورکړ  ځواب  بڼه   ديپلوماتيکي  لږ   په  ګوريلوف   پرتله  په  زپلتني   د  «.اندونه  بېل  هکله   په  سرتاتيژيو
  پوړ   بورژوازي  لوړ  او  منځني  د  پرچميان  چې  کې  حال  داسې   په  دي  څخه  پوړ  ټيټ  ترټولو  له   کې  ټولنه  په
  لويه  يوه  بېلتون  د  منځ  تر  پوړونو  د  کې  ټولنه  په  دا  اند،  په  زما.  کوي  استازويل  کړيو  فيوډايل  د  راز  همدا  او

 درته  زه  يې  لمل  اصيل  چې  راکړئ  اجازه  اوس  خو  دي،  سمې  خربې  ټولې  »ستاسې :  وويل  امني  «.ده  برخه
  سرتګې  ملګرو شوروي   هغو   د  زموږ   او   کړئ  رشيک  رسه  مرشانو  خپلو  له  يې  تاسې  چې  يم  من  هيله  زه .  ووايم

  پايله   غربګون  فيوډايل  او  يامپريالېست  د  بېلتون  دغه.  کوي  باور  کارمل  پر   سرتګو  پټو  په  تراوسه  چې  پرانيزئ
  پوځي   د شنډولو  فعاليتونو  وڅارګر   د  او  پوليس  څارګر   ادارو،  څارګرو  د  زموږ بڼه  مصنوعي  په  پرچميتوب.  هد

.  شول  وګامرل  کې   دوره  شاهي  په  چی  دي  اجنټان   هغه  يې  متحدين  او  کارمل.  شو  رامنځته  کې  تل  په  ادارو
 «.کې  بن  په يا امريکا په کوي، کار لريې ډېر  څخه کابل له مرشان ريښتيني دوی د چې لرم ډاډ زه

  کې  د چې  وو  ياد په ښه  نيکوليوويچ ليو د. واړولې ته بل  او يو  سرتګې ډکې  څخه مانا  له جرنالنو دوو دغه
  کی   تره  کارمل،  پورې  انقالب   تر   غويي  د  چې  وو   وييل   ورته   کې  بخارخونه  په  چارواکي  لوړپوړي   يو   يب  جي

 . درلوده همکاري نېږدې رسه  يب جي کې له امني پخپله او
  تاسې   که  خو  وکړی،   باور  دې  پر  چې   ده  سخته  ته  تاسې   چې   پوهېږم  »زه:  ورکړ   دوام   ته  خربو  خپلو   امني  

  خوځښت   انقاليب  چې   کوله  هڅه   راز  هر   پرچميانو  چې   شی   پوه  به   تاسې  شی،  ځري  ته  تاريخ   ګوند  د   زموږ
  ده.  ويش  همکاري  رسه  رژیم  ارتجاعي  شاهي  له  چې   وکړه  غوښتنه  وار  وار  په  پخپله  کارمل .  کړي  ړنګ

.  ويو   نه  انکمونست  موږ  چې  کړو  قانع  دې  په  پاچا  او  کړو  پيکه  لږ   رنګ  سور  تک   خپل  موږ   چې   وکړ   وړانديز 
 يش؟   کېدای څه  بل پرته کړنو پټو له رسه شاه  له دا وکړئ، فکر  ته دې تاسې
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  ملګري  شوروي  زموږ ښايي  خو  دی،  ښکاره ښه  ته   مرشانو ګوند د  زموږ  چې  وکړم  نغوته ته  حقيقت  هغه  به  زه
  د  -   و  جاسوس  داود  محمد   د  پورې  مياشتې  تر  غويي   د  کال   تېر   د  حتی  ،کلونه  ډېر   کارمل .  کړي  پک   هک

 ادارو   امنيتي  داود  د  کې،  بدل  په  دې  د.  و  لس  ګامرلی  امپريالېستانو  د  پخپله   چېسړي    اکاړ  داسې یو
  په وزيرانو د کې کابینه خپله په پرچميان ځينې داود کې وخت عني په او نيولې   سرتګې پټې ته پرچميانو

 «.وګامرل توګه
  غربګون   له  سالکارانو  د  وکړي،  خربې  ټکي  وروستني   ر پ   چې  دې  له   مخکې  او  شو  تم  کې  خربو  خپلو   په  امني
  داود  د  کبله  له  دليلونو  ځينو  د  وروسته،  څخه  کودتا   له  ضد  پر   شاه  »د:  وويل  يې  بیا.  اخيست  خوند  يې  څخه
  کړي   ګران  ځان  خپل  بیا  داود  پر   لرله  هيله  چې  کارمل.  شوه  لږ   رسه  کارمل  جاسوس،  پخواين   خپل  له  مينه

  ته   ولسمرش  يې   پالن  دغه.  يش  يووړل  منځه  له   او  يش   ونيول   مرشان  ډلې  خلق   د  چې   کړ  جوړ  يې  پالن   يو 
 کېدو  وژل  او   نيول  له  چې   وکړه  مرسته  يې  رسه   موږ  له  چې  و  مالتړ   خلکو  د  او  رضا  الله  د  يوازې  دا.  وسپاره

 « .وژغورو ځان څخه
 خلک  خوسا  پرچميان  چې  وو  شوي  ويل  وار  وار  په  ته  دوی   مخکې.  ښکارېدل  خواشيني  سالکاران  دواړه

  او  کارمل  له  چې  شول  پوه  دوی  واروېدل،  حقيقتونه  نوي   چې   يې  اوس  خو  کېدای،  نيش پرې  باور  چې  دي
  بدلون  په  مزاج  د   سالکارانو  د  و،  پوهروان   ځريک  يو   چې  امني .  ده  ناشونې   پخالينه  خلقيانو  د   رسه  متحدينو

  په   دی .  کړي  جوړ  پالن   بريا  دلپاره    پرځنګ  بدنامۍ  د   چې  واخيست   کار   څخه  فرصت  دغه   له  ده.  شو  پوه
  چې  پوهېده  نوموړی   توګه،   په  بېلګې   د.  کېده  اشنا  رسه  کرکټر  له  ملګرو  شوروي  خپلو  د  توګه   ډېرېدونکې 

.  لري  اند  اخالقي  نړيوال  چې  سړی   داسې   يو  لري،  ارزښتونه   دوديزه  چې  ید   ی سړ   پال  کورنۍ   يو   زپلتني
 ېپوهېږ   ته.  وګڼه   بېلګه  يوه  اړيکې   کارمل  د  رسه  زاد  راتب  اناهيتا  »له:  ويل  ويې  او  واړاوه  مخ  ته  زپلتني   امني،

 يې  بیا  دی،  سړی  داسې  کارمل!  ډاکرت  شخيص  شاه  د  بلکې  نه  څوک  بل  و؟  څوک  مېړه  نوموړې  د  چې
 « !راوسته ته کمېټې  مرکزي انډيواله ګنهکاره خپله

  امني .  وي  رشيک  کې  کرکه  په  کارمل  د  رسه  کوربه  خپل  له   چې  لکه  وخوځول  داسې   لسونه  خپل  زپلتني
  په   مو  بنسټ  مالتړ   خپل  د  او  يو  ولړ  دريځ  خپل  په  هکله  په  پوړ  ټولنيز   د  تل  »موږ:  ورکړ   دوام  ته  خربو  خپلو

  د  رسه  خاوندانو   له  ځمکې  د  حتی  او  وايانو ژ بور   ميل   اندو،  روڼ  له  تل  کارمل.  دی  بللی  کې   پوړ   خواريکښ
 خلقيان  دا  شوه؟  څه   يې  پايله  نو   لوستی؛  دی  نه  ځیر   په  لېنن  دوی  چې  ده  روښانه  دا.  کولې  خربې  اتحاد

  پرچمي  يو تاسې. وو  رستېری پرځنګ  انقاليب د خلقيان. شول بريايل کې  انقالب لوی په غويي د چې وو
 ،و  قوماندان  غونډ  زغروال  څلورم  د  چې  رفيع،.  وي  کړې  تررسه  کارنامه  کومه  يې  ورځ  دغه  په  چې  راوښيئ

  د  چې  واچاوه  کې  خطر   په  ژوند   خپل  افرسانو  پوړو  ټيټ   ده  د  چې  دا  حال  و   ناست  کرار  کې  دفرت  خپل  په
  ملګري   خلقي  زموږ  پخپله  ده  او  و  مرش   ګارد  د  داود  د   پرچمي،  پټ  يو  ضيا،  جګړن.  کړي  ازاده  ماڼۍ  ارګ

 « .لرله نه  اړتيا ته انقالب دوی نه،. شول پټ کې سوړو  خپلو په پرچميان نور. ويشتل
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.  دی  څوک  اتل   ريښتينی  انقالب  غويي   د  چې  پوهېږي  ټول   »اوس:  وويل  يې  وياړ   په  او  وواهه  ټټر   خپل  امني  
 دغه   د  چا  وکړه،  سپارښتنه  غړيتوب   د  زما  ته  کمېټې  مرکزي  کي   تره   ملګري  چې  کله  مخکې  کاله  ديارلس

  مخه   زما  چې  وکړل  څه  هر   پورې  وسې  خپلې  تر   يې  ملګرو  او  ده!  کارمل  وکړې؟  خربې  ضد  پر   سپارښتنې
  څخه  کمېټې  مرکزي  له  بیا  ځل  يو  خلکو  دغه  مخکې،  مياشت  يوه  يوازې  څخه  انقالب  له  غويي  د.  ونييس

 دوی   شوه؟  څه   يې  پايله.  وکړه  غوښتنه  کولو  ګوښه  د  زما  څخه  مرشۍ  له  وزر  پوځي  د  ګوند  د  او  شړلو  د  زما
  دي؟   چېرته يې  ملګري  او  کارمل  اوس.  وو  ضد  پر   اصالحاتو  موکراتيکود  د  او  وو  خلک  ضد  ګوند  او  انقالب  د

  وزير  منيش،  کمېټې   مرکزي  د  واکمن،  دويم  هېواد  د  ناست  ته  مخ   ستاسې  چې   ئ وګور   ته  ما  او!  چېرته  هېڅ
  په   مرشانو  خوځښت  کمونست  يوالړن  د  خلکو،  لوړپوړو  ټولو  تر   اتحاد  شوروي  د .  يم  ولسمرش  مرستيال  او

 «!پېژين مې نړۍ ټوله او وويل راته  راغالست ښه  غېږ  پرانیستې
  ده .  کوئ  مه  باور  کيسو  دروغو  پر   هکله  په  کارمل  د  توګه  په  نتيورېس  لوی  يو  د  خوځښت  انقاليب  افغان  د
 ياغي،   يو  به  ته  تاسې  ولولی،  ځري  په  يې  تاسې  که  خو  وي،  ليکلې  مقالې  ډېرې  کي  کلونو  څو  تېرو  په  به

  ډېر  کې   ۍتيور   ستي ېمارکس  په  چې   يش  څرګند  ستېېډيالوژ ا  داسې  او  یپاروونک   پال،  فرصت   بورژوا
 « .کړي لريې لپاره تل د پوهاوی غلط خپل څو کړئ ر و  خرب  ته مرشانو خپلو کې  مسکو په. غواړي نرمښت 

 په  سړي«   واکمن  دويم  د  کې  جمهوريت  دموکراتيک  په  »افغانستان  د   بڼه  همدغه  په  زپلتني  او  ګوريلوف 
  کاري   او  اوڅرنګتي  شخيص  په  امني  د  به  دوی.  کولې  ته  مرشانو  خپلو  څرګندونې  اند  مثبت  خپل  د  هکله
  مرش  پر   ماموريت  سالکار  شوروي  د  کله  هېڅ  امني  چې  وه  دا  پورې  زړه  په  خو  څرګندوله،  خوښي  خپله  وړتيا
 نېږدې   ته  داود  ګوريلوف   چې  لیېرو ه  نشوی يې  دا  ويل،  انقاليب  ته  ځان  چې  نوموړي  کاوه.  نه  اعتبار  بشپړ 

 افغانان  پېژنديل  هغه  ټول  کابو  کې  بهري  په  کال  تېر   د .  وې  جنګولې  پيالې  يې  لپاره  روغتيا  د  شاه  د  او  و
  په  امني   د  -   وتښتېدل  څخه  هېواد  له  يا  او  شول   ووژل  يا   بنديان  درلود  تړاو  يې  رسه  رژیم  پخواين  له  چې

  زده  کتابونو  هغو   له  سبق  انقالب   لوی  اکتوبر   د  امني .  و  داسې  منطق  رحمه  بې  پرځنګ  انقاليب  د   مرشۍ
  کتابونه   دغه  کې  ترڅ   په  ستوګنې ا  خپلې  د  کې  امريکا  په  نوموړي.  وو  ليکيل  ليکوالنو   امريکايي   چې  و   کړی

 نرمپاله  دورې  د  برېژنېف  د  چې  پوزانوف،  سفري  او  ګوريلوف   جرنال  ځکه  نو  وو؛  لوستي  خوند  ډېر   په
  ليو   خو،  درلود  نه  ځای  کې  پالن  انقاليب  په  امني  د  لپاره  ژوند  نوي  د  کې  افغانستان  په  وو،  مارکسېستان

. کوله  تررسه  دنده   ه خپل  يې  توګه   اخالصمنه  ډېره   په  او  وو  نه   خرب   ذره  يوه   ۍدوښمن   په  امني   د  نيکوليوويچ 
  په   څېر   په  شوروي  د  يې   غوښتل  چې   و  قوماندان  فرقې  پراشوټي   د   او  پوځي  پراشوټي  پخوانی  يو  دی

  غښتيل   ۳۰۰  څخه  افغانستان  ټول  له  يې  موخه  دې  په.  کړي  جوړ  ځواک  پوځي  ځانګړی  يو  کې  افغانستان
  څارنه   روزنې   د   دوی   د  پخپله   ګوريلوف   او  ورکوله  روزنه  افرسانو  شوروي  ته  دوی.  کړل  راغونډ   ځوانان  افغان
 ځانګړو  د  دوی  د  به  ده  ګډون،  په  کېدو  راښکته  د  مرسته  په  پړي  د  څخه  چورلکې  ولړې  له  کې  هوا  په.  کوله
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  کال ۱۹۷۹ د.  واخيست کار  ژر  ډېر  څخه ځواک ځانګړي دغه له ګوريلوف   جرنال. سمبالولې چارې روزنو
  شوی   پيل  يو   کې  هرات په  چې  شوه  ولېږل  ته  لوېديځ  افغانستان  د   ډله  دغه  که  نياميي  په  مياشتې  مارچ  د

 . وځپي پاڅون

 
 

 پوله   رسه  ايران  او  ترکمنستان  له  چې  هرات. بللو ښايسته  ټولو  تر   ښار  هرات د  کې  افغانستان  په  خلکو  ډېرو
 دغسې  د  هم  طبیعت.  درلود  نوم  کې  موزيک  او  شاعرۍ  ښايسته  بېسارې  سوداګرۍ،  کسبکارۍ،  په  لري

  ځنګل   نښرت  د  ښايسته  داسې  څوک  به  کې  برخه  هېڅ  په  نړۍ  د.  کوله  مرسته  رسه  ودې  له  استعدادونو
 جامع   د  او  منارونو  له  الصم  د  چې  راتلل  سيالنيان  لوري  هر   له.  دی  چې  کې  هرات  په  لکه  موندلی  ونيش

  څخه   نقاشيو  هښايست  ډېرو  له  کې  ختيځ  په  چې  واخيل  خوند  څخه  نقاشيو  داسې  رنګه  شني  له  جومات
  جوړه   رس  پر   غونډۍ  د  کې  منځ  په  ښار  د  چې  خوښېده   کال  هغه  پېړيو  منځنيو  د  سیالنیانو  د.  کېږي  شمېرل

 . کوله يې به  ننداره  جنګ د چرګانو د او پېرودل توکي وسپنيز  قاليني، ټوکر، به دوی. وه شوې
  و ښار  داسې يو   پخپله هرات . دی پیټرزبورګ سنکټ چې  ته روسيې  لکه و  داسې هرات لپاره افغانستان د

 .کال ډکه څخه سمونتیاو او اورڼ له لکه
 دودياله  ډېره  يوه  هرات   ،  ستندرد  ه پ  افغانستان  د   منله،  خوښۍ   په  دنده  کې  هرات   په   سالکارانو  شوروي 

په  )  مېلمستون  پوړيز   درې  نوی  يو.  وه  سيمه  )متمدنه(  او   سمبال  ( )اېیرکانډېشن  يسپېڅ  هواچې 
  شته  ځايونه  نور  ډېر   ليدلو   د  او  څيل   مهنديس   موزميونه،   سينامګانې،  ،(یې درلود ډنډ  لمبو   د   او  رستورانت 

  څخه  هرات له  لره  دغه  په.  نښلوي  رسه  ښار،  سوېيل  ټولو  تر   شوروي  د  کوشکې،  له  هرات  لره  لويه  يوه.  وو
  د   او  ښار  ارامه  او  خوندي   يو  هرات  چې  و  دا  ټکی  مهم  بل  يو .  دی  مزل   دقيقو  ۹۰  د  پورې  اتحاد  شوروي  تر 

 سيمې  د.  و  پروت   لريې  ډېر   څخه   سيمو  قباييل  توپاين  له  افغانستان  د  او  څخه  پاکستان  ځالې«  له  »رش
  په   کال  ۱۸۷۹  د.  وو  خلک  بوخت  کې   کسبونو   دوديزو  په  او   پال  مېلمه  خاوندان،  مزاج  ښه   د   اوسېدونکي

 کارپوهانو،  ملکي  وو،  شوي  ګامرل  کې  فرقه  اوولسمه  په  هرات  د  چې  سالکارانو  پوځي  شوروي  د  کې  پرسيل
  هرات   په.  اخيست  خوند   څخه  ژوند   له   کې  هرات  په  ټولو   نو،هاکارپو   هندي  او  بلغاريايانو   چکسلواکيايانو،

 . اوسېدل رسه کورنيو خپلو له افرسان  شوروي  ټول کابو کې
  يې   شاوخوا  او  کې  سيمه  دغه  په  ځکه   وو  نه  ستونزمن   دومره   توګه  ځانګړې  په   چوپړونه  سالکارانو   پوځي  د 

 ل   څخه  انقالب  له  جوړښت  غښتلی  يو  ګوند  د  کې  فرقه  اوولسمه  په.  وو  نشته  عملياتونه  پوځي  فعال  هېڅ
 . وو  پکې هم عسکر  حتی او مل  بريد بلکې افرسان، نه يوازې چې و شته تراوسه او جوړ مخکې

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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  لېربال  انقالبيانو  ييزو  سيمه  د  يش   کېدای.  ووهله   پلته  ته  پيل  پاڅون  د  يش  څه  چې  ده  نه  روښانه  تراوسه  دا
 چې  غوښتل  ښځو  له  ادارې  نوې  توګه،  په  بېلګې   د.  وي  پارويل  حساسيتونه  ديني  وګړو  د  سيمې  د  چلند
.  وکړي  کړې  زده   کې  وښوونځي  په  يوځای  رسه هلکانو  له  نجونې  او  يکړ   لريې   paranjaحجاب  دوديزه  خپل
  عبادت وو، کې  ښار  ټول په يې انځورونه  چې کي، تره  د  بلکې نه  عبادت الله د چې  غوښتل خلکو  له دوی

  کړي   پيل  اصالحات  ځمکې  د  چې  لرله  ونډه  کې  پيل  په  پاڅون  د  هڅو  شاړپاړو  هغه  دوی  د  ښايي.  وکړي
  انقالب   هغه  د  يې  وجه  ښايي  يا  او  کړي  سم  ژوند  اوسېدونکو  شوو  ځبېښل  او  بېوزلو  ترټولو  د  کې  سيمه  په  څو

  مسلامنان  شيعه.  شو  تررسه  مخکې  مياشت  يوه  ضد  پر   شاه  د  کې  ايران  په  چې  وو   هاړخون   سوداګريز   او  ديني
 هاخوا  توګه  ازاده  په  خلک  سيمې  د  او  وه  هن   پوله  ترمنځ  هرات  او  ايران  د.  اوسېږي  کې  ايران  او  هرات  په

 انقالب  اسالمي برياليتوب په مالتړو خميني  الله ايت  د کې مياشت په فربورۍ د. شوی تللی دېخوا
 . وه رسېدلې  هم ته هرات ناره  دغه يش کېدای . کړ  اعالن کې  برخه  هره په ژوند ايراين د
  ګڼه   بزګرانو  پارېدلو  د  څخه  لوري  هر   له  دوولسمه  په  مارچ  د  کال  ۱۹۷۹  د  و،  څه  هر   چې  يې  لمل  خو 

  دغه  خلکو   د   او  شول   يوځای  کې  واټونو   په  رسه  بزګرانو   له   هم  اوسېدونکي   ښار   د .  ېننوتل  ته  هرات   ې ګوڼ
 ټول  او  هکمېټ   ګوند  د.  هننوت  ته  منځ  ښار  د  نارو  په  اکرب«  »الله  د  وې  وررسه  تیږې  او  سوټي  چې  ګوڼه  هګڼ 

. وسوځول يې کورونه او کړل ټوټې ټوټې فعالن ګ د  خ ا د بلواګرو. شول وران او چور واکځايونه ييز  سميه
)قهرجن(    ځاځمن  يو  په  کې  ترڅ  په  شپې  يوې   د  و،  ښار  من  سوله  او  ارامه  يو  توګه  نورماله  په  چې  هرات،
 بلوا  څو  کولې  ډزې  هوايي  څخه  ګاډو  زغروالو  له  یې  کې  واټونو  په  چې  هڅو  پوځي  هغه.  شو  بدل  دوزخ
  نارې  نيولو  د  مهامتو  او  وسلو  د  او  بريد  اډو  پوځي   پر   کې  ښار  ټول  په  او  وپارول  ډېر   ل  خلک  کړې  شنډه

 .  شوې واورېدل
 Stanislav کڅييوف  ستنېسلف  ډګروال   سالکار،  لوی   قوماندان د  فرقې  لسمېو او   د   څوارلسمه،  په  مارچ  د

Katichev  د  کوونکو   پاڅون  پر   چې  وکړ  امر  ته  کڅييوف  ،ګوريلوف   جرنال.  وغوښته  مرسته  څخه  کابل   له  
 « .وکړي مرسته  وررسه  به  کې کولو  کابو په حالتو »د چې وکړه يې  ژمنه او وکړي ډزې توپخانې

  هرات   په  کې  وخت   هغه  په  .کړې  سيخې   لور  په  پاڅونوالو  ځاځمنو  د  وسلې  خپلې  یانو ځپو   ډلې  توپچي  د
  په   Bogdanov   Yuriبګدانوف   يوري  سوداګر،  وړيو  د.  وليده  ژوبله  مرګ  لومړنۍ  خپله  روسانو  مېشتو  کې
  ګڼې   ناکې  غوسه  له  او  کړه  پټه  ګاونډيانوافغان    مېرمن  ده  د  څېر   په  معجزې  يوې  د  او  شو  ووژل  رحمۍ  بې

  توګه   اکاړه  په   Nikolai Biziukovبزيکوف   نيکولی  جګړن.  هلوژغور   مېرمن  ټوښټوکه  دغه  يې  څخه  ګوڼې
 . هو اودر  کې لره په فرقې اوولسمی د جيپ ده د پاڅونوالو چې شو ووژل وخت هغه

  چې  کېدل  ګڼل  داسې  مخکې.  کېده  نه  مته   هېڅ  و  نيولی  يې  هرات  ټول  چې  تاوتريخوايل  دغسې  د 
  هر  يې   به  دوی  او  دي  ګران  »افغانانو«  پر   چې  ځکه  لري  نه  لمل  کوم  وېرې  د   کې  افغانستان  په  شورويان
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 ټوټې  ټوټې  انګېرنې  مهاله  اوږد  دغه  وژنو  بڼې  د  پېړيو  منځنۍ  د  ناڅاپه  اوس.  وکړي  ساتنه  وخت  هر   او  ځای
  ته  کابل   ورپسې  او  وايستل  ته  اډې  هوايي  هرات  د  کورنۍ   سالکارانو   پوځي  د  او  کارپوهان  ملکي.  کړې

  ځای  کې  دالن نومي مرمرين   په سفارت د خلک  دغه پورې، رارسېدو  تر الوتنې ايرفلوټ د. شوې ولېږدول
  هرات  له. و شوی ځانګړی ته اومېلمستي رخصتيو ځانګړو د ځای دغه کې حالتو نورمالو په. لشو  ځای پر 

 خوب  د  يې  ډېرو   د.  پرېښودل  ترشا  شته  نور  او  لسوند  ټول  خپل  شورويانو  روېډ  کې  بهري  په  وتلو  د  څخه
 .وو کې ځان په نېکر  يوازې او جامې

  شو   غښتلی  وخت  هغه  توګه  دوامداره  په  پاڅون.  دی  خرابېدونکی  هم  نور  وضعيت  چې  شوه  څرګنده  ژر  ډېر  
  اعتباري   او  هوفادر   ترټولو  ته   ګ  د  خ   ا   د  چې  کې   فرقه  دغه  په  حتی .  ونيوه  فرقه   پلې  اوولسمه   بلواګرو  چې

  له وروسته. وو   ژمن ته  رژيم  نوي  چې و ډېر  پرتله  په وفادارۍ  د پوځيانو هغو  د نفوذ  ماليانو د کېده، انګېرل
  بل  خولې  توپونو  د  کېدل،  نېږدې  ته  اډې  چې   وکړې  ډزې  کوونکو  پاڅون  هغه   پر   ډلې   توپچي  د  چې  دې

  ټولې  د  کابو  وروسته،  ورځې  دوه.  کړې  پيل  ډزې  بارکونو  پر   يې  کې  اډه  پخپله  او  شوې  راوګرځول  ته  لوري
 . پرېښودې دندې  خپلې  يې  يا او شول  ځای يو رسه الوپاڅونو  له يا واحدونه اړوند فرقې

  شوروي   او  قوماندانانو   ووفادار   ته  رژيم .  راغی  لندې   کنرتول  تر  پاڅونوالو  د  هرات  پنځلسمه  په  مارچ  د
 .وکړ  شاتګ وه، لريې مرته کيلو لس څخه ښار له چې ته، اډې  هوايي سالکارانو

 وېرې  له  کړۍ  حکومتي.  وې  مهمې  ډېرې  ته  جمهوريت  دموکراتيک  افغانستان  د  ورځې  پنځه  راتلونکې 
 دومره  په  ته  لس  ګوڼې  ګڼې  وسلې  بې  د  ،کېده   انګېرل  وفادار  ته  حکومت  او  ارامه  چې  هرات،.  وې  ډکې

  ي ګډوډپکې    مخالفينو  وسلوالو  او  دي   کې  حالت  نازک   ډېر   په  چې  څخه  سيمو  نورو  له   نو  ورغی؛  اسانۍ
 پيل   پاڅون  ځواکمن   يو  چې   وي  نغوته   يوه  ته  ونور   به  پاڅون  دغه  ايا.  يش  کېدای  مته  څه  ده  کړې  جوړه

  روان   توګه  ځواکمنه  ډېرېدونکې  په  لور  په  کابل  د  نېغ   به   ځواکونه   ضد  انقالب  د  نو   ويش؛  داسې   که  کړي؟
  ،شوبلو  الوتکو،  سالکارانو،  شوروي   له  به  اداره  واکمنه  تنکۍ  يا  اومه  او  ډېرېږي  بلې  تر   ورځ  يې  به  ځواک.  يش

 . ګواښيو  خښولو په يوځای  رسه ژمنو  او يوېډيالوژ ا
  ده   يش،  وويل  روښانه  که.  وکړه  غوښتنه  مرستې  پوځي  د  يې  څخه  ګوريلوف   له  و،  اوتر   ډېر   چې  کی،  تره 

 . يش کار په لس پوځيان پراشوټي  شوروي د چې غوښتل
.  کړي  بدل  کنډوالو   په  تاج  افغانستان  د  چې  یې  غوښتل  او  وکړ   امر   مببارۍ  هوايي  د  کې  هرات  په  امني 

  دغه   په  دوی  بالخره   خو   ي،و نه کړ   کار   دغه  چې   وډوماري  امني  چې   وه  سخته  ډېره  ته   سالکارانو  شوروي
 . شول بريايل  کې هڅه

 دی.  وکتل  رسه   ده  له  لس  په  تومانچه  رسوري.  وګوري  رسه   ده  له  چې  لړ  ته  دفرت  رسوري  د  بګدانوف  
  »نور:  وويل  غږ   لړزېډونکی  او  نيويل  په  نوموړي.  لري  مته  برید  د  مخالفينو  د  شېبه  هر   چې  ښکارېده  داسې
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  دغسې   وضعیت  که.  يش  خور   اوتروالی  او  ډار  ځنځريي  يو   کې  پوځ  په  ښايي.  نشته  فرقه  پلې  هرات   د   نو
 «.وي څېر  په هرات د برخليک کابل د به وروسته ورځې  پنځه ،يوکړ  دوام

  ورته  رسوري  لرې؟«  پالن  څه   کړنې  »د:  وپوښتل  ترې  ليدلی   و  نه   اوتر  داسې  رسوري   کله   هېڅ  چی   بګدانوف 
  به   هېواد  پر   او  شو   راغونډ   رسه  بېرته  به  موږ.  کړو  پيل  رسه  له  به  څه  هر   او  وخېژو  ته   غرونو  به  »موږ:  وويل

  شی،   به  پټ  او  وتښتی  به  تاسې.  ارومرو  »هو،:  وويل  رسه  ځان  له  بګدانوف .«  •ميال  یو  لکه  شو  راښکته  داسې
  بايد   »ته:  وويل  ته  رسوري  يې   ورپسې   کړي؟«  پټ  ماشومان  او  ښځې  زموږ  به   څوک  شو؟  لړ  چېرته  موږ  خو
  رسه   هرات  له  چې   لو نه کړ   څه  داسې   مرشتابه  ستا  پوهېږم،  زه  چې   څومره.  وکړې  ارزونه  حالتو  د  ارامۍ  په

  په  نوموړي  چې   برېښېدل  داسې  «.نه: »ورکړ   ځواب  رسوري  تللی؟«  هلته  مرش   کوم  ستا  ایا.  وکړي  مرسته
  مرسته  رسه  موږ  له  اتحاد  شوروي  چې  دي  تم  مرشان   ټول  »زموږ :  وويل  يې  بيا.  کړی  و  نه  فکر   هېڅ  اړه  دې

 « .وکړي
  هم   یاستوګنځ  کي  تره   د  چې   کې،  ماڼې  په  خلکو  د  غړي،  کمېټې  مرکزي   د  ګ   د   خ  ا   د  مامورين،  دولتي

  ته   سد  مرشان وزارت  دفاع  د  چې   کوله  هڅه سختۍ   ډېره  په  ګوريلوف  او  ینتزپل.  وو اوتر   ټول  ان،بیروکرات  و،
  اډې   هوايي  له  شينډنډ  د  او  کړه  جوړه  ډله  عمليايت   يوه  مرشۍ  په  انځريګل  ډګروال  توپچي  د  دوی.  راويل
  يوې   د  راز،  همدا.  واچوله  کار   په   ډلګۍ  الوتکو  IL-28  د   يوه  ده،  پرته  کې   سوېل  په  هرات   د  چې   يې،  څخه

 .وځپي پاڅون چې وکړ  پيل هم يې جوړولو  په ډلې پوځي ځانګړې داسې

 
 

.  ووېرول  ډېر   هم   ياستاز   شوروي   کې   کابل   په   بلکې   مرشان  افغان   نه يوازې  پاڅون   کې   فرقه  پلې  په   هرات  د
 د  هکله   په  ستونزې  دغه  د.  هو اواړ   ته   ځان  هم  يې  پام  غړو  د  بېرو  سيايس  د  او  ورسېده   ته   مسکو  کهلړب   دغه

  جوړې   غونډې  ډېرې  دومره  ورځې  پسې  پرله  څو  بېرو  سياسی   ګډون،  په  یکشنبې  او  شنبې  د  لپاره  خربو
  کرېملېن   د  چې   ښيي  متنونه   شوي  ليکل  غونډو  دغو  د.  درلود  نه  ساری  يې  کې  پېر   په  سولې  د  چې   کړې

 . ومومي لره يوه  حل د چې وو مخ رسه  ننګونو یدود ش  څومره له  مرشان
  بهرنيو   د  چې  لړ  ته  وزارت  چارو  بهرنيو  د  اندروپوف   ريس،  يب  جي  کې  د  ورځ  په  شنبې  د  اوولسمه  په  مارچ  د 

  د .  کړ   تېر   کې  دفرت  په  ګروميکو  د  وخت  ډېر   دواړو  دغه.  وګوري  رسه   Gromykoګروميکو   وزير،  له  چارو
 خپل  له( اندروپوف ) اندرييوويچ اندري. وکړ  تيلفون ته اوستينوف  مارشال ځلې  څو يې  کې ترڅ په غونډې

. راوغواړي  ته  کار  مرشان  څانګې  د  ختيځ  منځني  د  او  مرستيالن  شمېر  يو  نوموړي  د  چې   وغوښتل  څخه  ياور 

 

یمال:لهغرهڅخهدواورېراښویېدنه• 
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  څخه   تګ  له.  وکړي  ګډون  کې  غونډه  په  بېرو  سيايس  د  چې  لړل  ته  کرېملېن  اندروپوف   او  ګروميکو  ورپسې 
  پورې  راتګ  تر  ده  د  چې   وويل  وو  شوي  بلل  ته  کار   ورځ   دغه  په  چې   ته  ديپلوماتانو   هغه  ګروميکو   مخکې،

 .نيش لړ چېرته
  چېرنېنکو  او   Suslov  سوسلوف   برېژنېف،  يوازې  څخه  غړو  مهمو  له  بېرو  سيايس  د  کې   غونډه   په 

Chernenko  زوېدواوو  په  برېژنېف  .و نه کړ   ګډونZavidvovo   خوښېده  ښکار  نوموړي  د  چې  چېرته  و،  کې .
 څېر   په  معمول  د  به  دی.  ځورېده  څخه  ناروغيو  شمېر   يو  له  او  و  روان  ۍدزړبو   په  مخ  چټکۍ  په  ایلیچ  ليونېد

  هم  چېرنېنکو  رسه  برېژنيف  له  ځل  دغه.  هتل  ته  ياستوګنځ  کليوايل  خپل  وخت  په  غرمې  د  ورځ  په  جمعې  د
  برېژنېف   چې  وويل   Kirilenkoکېرېلېنکو  منيش،  کمېټې  مرکزي  د.  و  تللی  رخصتۍ  په  سوسلوف   او  و  مل
  يش   راغونډ  چې  ورکړې  دنده  ته  دوی  منيش  عمومي  او رسبېره پر دې  واخيل  برخه  کې  خربو  په  ته  سبا  به
  چې   شول   ځیر   ته  پاڼو   هغو  او  وخوځول  رسونه   سپني   خپل  هوکړې   د  غړو  بېرو  سيايس   د  .يوارزو   وضعیت  او

 .وې شوې  اېښودل مېزونو  پر  ته دوی
 په   وضعيت  د  لاګډونو   چې  وکړ   وړانديز   کوله،  مرشي غونډې  د  کې  شتون  نه  په  برېژنېف  د  چې  کېرېلېنکو، 

 په   وزير  چارو  بهرنيو   د  نو  و؛  نه  اعرتاض  کوم هکله  دې  په.  ونييس غوږ  ته  وينا  مالومايت لنډې  ګروميکو   د  اړه
  موږ   چې  بنسټ  پر   راپورونو  هغو  »د:  کړې  پيل  خربې  هکله  په  پېښو  د  کې  افغانستان  په  بڼه  سړه  او  نيولې

  ملګری   سالکارانو،  پوځي  له  زموږ  کې  افغانستان  په  او  ونوتېلګراف  شفري  د  -  کړي  ترلسه  څخه  افغانستان  له
  ډېر  حالت  -  ګډون  په  خربو  تيلفوين  د  رسه   Alexeyev  الکسييوف   ملګری  شازدفېر  مهاليز   او  ګوريلوف 
.  لري  پوله  رسه  ايران  له  کې   لوېديځ  په  افغانستان  د  چې   دی   ښار  هرات  د  مرکز  نارامۍ   د.  شوي  کړکېچن 

  يو  او  توپچي  يو.  ده  شوې  منحل توګه  بشپړه  په  فرقه  اوولسمه   هرات  د  چې  رارسېديل   راپورونه  داسې  ته  موږ 
  غدۍ   ورانکارانو  او  وترهګر   د  څخه  خاورې  له  ايران  د.  شول  يوځای  رسه  مخالفينو  له  او  وکړ   پاڅون  غونډ  پيل
  ضد   انقالب  له  دوی.  دی  راوستلی  لندې  واک  خپل  تر   يې  ښار  هرات  د  او  کوي  تررسه  کړنې  قانوين  غري

  مخالفينو   د.  کړي   يو  لسونه   دي  رسښندونکي   مذهبي   بنسټپال  او  څېرې   مذهبي  يې   ډېری  چې  رسه  افغانانو
 په  ويي  زرګونو«  »په  د  ګرومېګو  «.دي  زرګونو  په  دوی  چې  وايي  ملګري  زموږ  خو  دی،  سخت  اټکل  شمېر   د

  يې   ورپسې.  يش   پوه  جديت  په  وضعيت  د  ټول  څو  وکړه  دمه  يوه  کې  وينا  په  يې  بیا  او  ادا کړ   بڼه  ټينګاريزه
  چې  راکړ   ډاډ  ته  ما   باور او  ارامۍ  په  نوموړي . وکړې  خربې  رسه  امني  له   ما  بجو يوولسو  په  سهار   »دغه:  وويل

  لندې  کنرتول تر  پوځ وسلوال افغانستان د  وضعيت او ښکاري چې څنګه لکه دي نه  پېچيل دومره حالت
 « .دی

  نېغ   په   ګروميکو ؟«ید  نه  اندېښمن  مرشتابه   افغانستان   د  بنسټ،   پر   خربو  د  امني  د  »نو :  وپوښتل  کېرېلېنکو
   کې ځواب
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 چې   کوي  ادعا  دی.  دي  نورمال  حالت  توګه  عمومي  په  چې  وويل  راته  امني.  ښکاري  »همداسې:  وويل  ورته
 او   هرات  په  چې   وايي  دوی.  وايي  څه  بل  ملګري  زموږ  خو،  دي  وفادار  ته  حکومت  قانوين  خپل  واليان  ټول

  ېاړين  کړنې  کومې  دوی  چې  وپوښتل  څخه  امني  له  ما.  دي  وړ  اندېښنې  د  حالت  کې  ځايونه  نورو  ځينې
 کې   پای  په  خربو  د.  وکړ   انکار  ټينګه  په  څخه  ګواښ  راز  هر   له  ته  رژيم  امني.  کړو  تررسه  يې  موږ  چې  ويلب 

  خو ،  ورسوم  سالمونه  ده  د  ته   برېژنېف  توګه  ځانګړې   په  او  ته   غړو  بېرو  سيايس  د  چې   وغوښتل  څخه   ما  له  ده
  د   اوس.  ده  ډېرېدو  په  مخ  نارامي  کې  هرات  په  چې  وويل  ملګرو  زموږ  وروسته،  ساعته   درې  دوه  شاوخوا

  کابو .  نييس  تابيا  ننوتلو  د  ته   افغانستان  دي  شوې  روزل  کې   ايران  او  پاکستان  په  چې   ډلې  داسې   مخالفينو
ور    الکسييوف  او  ګوريلوف   لپاره  غونډې  يوې  د   کي  تره  ملګري   چې  شو  راکړل   خرب  وروسته،  ساعت   نيم

  مرستې   د  ګډون   په  توکو   خوراکي  او  مهامتو  وسيلو،  پوځي  د  څخه  اتحاد  شوروي   له   نوموړي.  وغوښتل
  هم  يادونه دا کي تره. دي پراته ته مخې ستاسې چې شوي نوملړ  کې ولسوند هغه په هرڅه. وکړ  خواست

 چې  غواړي  دی   چې  لري   مانا دې  د  دا.  ولري  اړتيا  ته  ېمرست  هوايي  او  ځمکنۍ  زموږ  ښايي  دوی  چې  وکړه
 «.ورولېږو  ځواکونه   هوايي  او  ځمکني  دواړه   خپل  موږ
  بهرنيو  د. وکتل اوچت ته ده توګه اندېښمنه په ټولو کې غونډه په کړه، بشپړه غونډله وروستۍ  چې يې کله

  په  مرستې  د  ته  هېواد  دغه  موږ  چې  کله  اند،  په  »زما:  کړي  ورزيات  دا  ته  خربو  خپلو  چې  شو  اړ  وزير   چارو
. کړو  ورنه  لسه  له  افغانستان  بايد  وجه  هېڅ  په  چې  ولرو  کې  پام  په  حقيقت  دغه  بايد موږ  کوو،  ارزونې  هکله

  سياست   زموږ   به   دا  ورکړو،  لسه   له  افغانستان  اوس   که .  کړی  ژوند  کاله  شپېته  توګه  په  نډيانوو ګا  ښو   د  موږ 
 « .وي ګوزار  لوی يو ته
  ډېر  يې  مخ   چې   ،اوستينوف .  هو اواړ   ته   وزير   دفاع   د  پام  خپل   دوی.  شول  پاتې  چوپ   غړي   بېرو  سيايس  د

 دغه.  ید  یکړ   اندېښمن  ډېر   مرشتابه   افغان  ريښتيا  په  حالتو  چې  وکړ   پخلی  دې  د  ،ښکارېده  ترينګلی
  چې   برېښېدل  داسې.  وو  مالوم  ښه  ورته  حالت  او  وې  کړې  خربې  ځلې  څو  رسه  ګوريلوف  جرنال  له   وزير 

  کنرتول  خپل  تر   مامورين  افغان  بايليل   باور  او   وضعيت  چې  وکړل  څه  هر   وسې  خپلې   تر   سرتسالکار   پوځي
 ډزې   بلواګرو  پر   چې  وکړ   امر   يې  ته  واحد  توپچي  او  واچوالې  کار  په  الوتکې   IL-28  نوموړي.  راويل  لندې
  پوړ   کارګر  چې  وويل  ته   ګوريلوف   غوسه  په  وزير   دفاع  د  پرون .  خرابېدل  شېبه  په  شېبه  حالت  خو  وکړي،
  پوځي يو بلکې  نه  سياستوال يو »زه: ويل ويې او وکړه  هڅه  اعرتاض د  سالکار دغه. کړي وسلوال او راغونډ 

.  پرېنښوده  چاره  يا  خوښه  بله  کومه  يې  ته  ګوريلوف   نو  و؛  بدلېدونکی  نه  او  سخت  ځواب  اوستينوف   د  خو  «.يم
  ګوريلوف  کاوه.  فکر   څه  هکله  په  اوستينوف   د  ګوريلوف   کې  شېبه   دغه  په  چې  کولی  نيش  خيال  دې  د  سړی

 .وې اپلتېهسې  خربې  تشې اېډيالوژيکي هکله په پوړ  کارګر  افغان د چې پوهېده ښه



هراتکېپاڅون،لومړنۍوینهپه   / 249 

 

 ته   هرات  ډلې  عمليايت  څخه  کابل  له  به  سهار   »سبا:  وويل  ته  کوونکو  ګډون  چوپ  غونډې  د  اوستينوف 
  مې  خربې  چې .  ولېږي  ډلې  پوځي  شمېر   یو  ته  سیمې   چې  وکړه  سپارښتنه  ته   کي  تره  موږ .  يش  ولېږل
 « .کوي مته  بريدونو ځمکني او هوايي  پراخو د دوی کړم، لنډې

 وکړو؟« ډزې مخالفينو  پر  چې کوي مته  څخه موږ له دوی »او: وپوښتل باورۍ  بې  په اندروپوف 
 وکړو،  پرېکړه  لېږلو   د  پوځيانو  د  موږ که.  کېږي  راپورته  پوښتنه  يوه  دلته  »ملګرو،:  وکړه  پوښتنه  کېرېلېنکو  بیا

 عسکر زموږ
  دوی .  شول  يوځای  رسه  پاڅونوالو  له   ځواکونه  مذهبي  چې   واورېدل  داسې  موږ  جنګېږي؟  پرضد   چا  د  به 

  وړانديز  جګړې  د  ضد  پر  خلکو  د  افغانستان  د  څرنګه  به  موږ.  خلک  عادي  افغانستان  د  -  دي  مسلامنان  ټول
 کوو؟«

  څخه   پاکستان  له   بنسټ،  پر   مالوماتو  د  »زموږ:  وکړه  څرګندونه   داسې  ريسکې جي يب     د  هکله  دې  په
 زره درې شاوخوا

  څومره  به افغانان چې ده  دا پوښتنه. دي بنسټپال مذهبي ټول دوی. شول ولېږل ته افغانستان مخالفني 
 « .وکړي  مالتړ  دوی  د

  د.  دی  نه  روښانه  انډول  واک   د  اوس   منځ   تر   مالتړو  د  حکومت   د  او  مخالفينو »د:  وويل همغږۍ  په  ګروميکو 
 حتی  خو  شول،  ووژل  خلک  ډېر   څخه   کسانو  زرو  له  ،  ځي  مخته  رسبدالۍ  او  ګډوډۍ  په  ډېرې  پېښې  هرات

 «.دی نه  روښانه وضعيتهم  تراوسه
  خامه  دغه  ليک  پرېکړه  د  اند  په  »زما:  وويل  يې  بڼه  پرېکنده  په  او  شو   ورګډ  کې  خربو  په   Kosyginکاساګني

 لپاره  رسونې   د  وسلو  د  پورې  اپرېل  تر   بايد  موږ   چې  دا   لومړی.  يش  اصالح  بايد  ده  پرته  ته  مخې  زموږ   چې
  کړنو  غهد  د  زه .  يش  ولېږل  وسلې  ژرترژره  اوسه  له   رس  سم   رسه  غوښتنې  له  دوی  د  بايد   ته  دوی .  نشو  تم

  واردوو  يې  څخه  افغانستان  له  چې  بيه ګاز  هغه  د  موږ  چې  يش   ورکړل خرب  بايد  ته  کي تره:  کوم  هم   وړانديز 
  فرصت  دې  د   ته  ملګرو   زموږ   به  دا.  اوچتوو  ته  روبلو   ویشتو  پنځه   څخه  روبلو   پنځلسو  له   کې  مکعبو   مرتو   زر   په

 « .يش   ورکړل وړيا وسلې دغه بايد   ته افغانانو  اند، په زما  خو کړي،  پوره لګښت وسلو د چې ورکړي
 حکومت  د.  لیده   نه ګټه  څه  ېک  سوګتۍ  په دوی  چې  ځکه  وښورولې  شونډې  هوکړې  د  غړو  بېرو  سيايس  د

 د   اوړو  ټنو  ۷۵۰۰۰  د  موږ  چې   شوي  ليکل  کې   منت  په  ليک  پرېکړه  »د:  ورکړ   دوام  ته  خربو  خپلو   ريس
  موږ.  ورکړو  اوړه  ټنه  ۱۰۰۰۰۰  ته  افغانستان  چې  وکړو  فکر   هم  دې  په  بايد  موږ  اند  په  زما.  لرو  پالن  ورکړې

 « .و وجنګېږ  لپاره افغانستان د بايد او وښييو مالتړ  ټينګ خپل څخه افغانانو له بايد 
  شوروي   د  چې  وکړو  غوښتنه  څخه  نيکوليوويچ  الکيس  له  چې  »راځئ:  وکړ   وړانديز   داسې  کېرېلېنکو  ورپسې 

  ونييس   کې  پام  په  ټکي  هغه   ټول  او  راويل  بدلونونه  دغه  کې  خامه   په  ليک  پرېکړه  د   شورا  وزيرانو  د  اتحاد
 « .کړي  وړاندې ته موږ ليک پرېکړه شوی بياکتل  نوموړی به ته سبا. وشوې پرې خربې دلته چې
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  موضوع  يوه  چې  غواړم  زه  خو  وي،  کړي  بشپړ   څه  هر   ما  به  سهار  سبا.  ده  »سمه:  ويل  ويې   او  ومنله  کاساګني
  موږ.  پټوي  څخه  موږ  له  وضعيت  ريښتينی  افغانستان  د  امني  او  کی  تره  وايی،  هرڅه  چې  تاسې.  کړم  راپورته
  څخه موږ له خو ښکاري، خلک  ښه دوی. دي  روان څه ريښتيا  په کې افغانستان په چې پوهېږو نه تراوسه

  ته   ګروميکو  مخ  کاساګني  «.يش  پوه  لمل  اصيل  په  چلند  دغسې  دسړی    چې  ده  سخته  دا.  پټوي  څه  ډېر 
  کابل   په سفري اوسنی . کړو حل موضوع  سفري د  بايد  موږ اند  په زما اندرييوويچ، »اندري: ويل ويې او هو اواړ 

  پوځي  نور  چې  بومل  اړين  دا  زه  دې،  پر   رسبېره.  کوي  يې  نه  وکړي  بايد  چې  څه  هغه  او  لري  نه  واک  هېڅ  کې
 ليک  پرېکړه  سيايس  هراړخيز   ډېر   يو بايد  موږ چې  برېښي  داسې  چې  دا  بل.  وولېږ   ته  افغانستان  کارپوهان

  د   کمېټې  مرکزي   د  او  يب  جي  کې  د  وزارت،  دفاع  د  وزارت،  چارو  بهرنیو  د  زموږ   چې  يش  کېدای.  کړو  جوړ
 چني،  ايران،  چې  کېږي  مته   دې  د.  کړي  جوړه  خامه  لیک  پرېکړه  دغسې  د  همکاران  څانګې  نړيوالې

  وسې   ترخپلې  او  ونييس  دريځ  ضد   پر   افغانستان  د  به  (ژباړن.  ولسمرش  امریکا  د)  کارتر   اړنګه   بې  او  پاکستان
  مالتړ  سيايس  زموږ  افغانستان   دلته.  وکړي  لسوهنه  کې   حکومت   قانوين   په  افغانستان  د   چې  وکړي  هڅه   به
 «.لري اړتيا ته

  موضوع  هغه راشې، ته  موضوع مهمې  ترټولو چې  دې له  مخکې وکړه   دمه يوه  کې  خربو خپلو  په کاساګني 
 نورو  چې ته

  چې  يش  وهڅول  دولت  افغان  چې  کوم  فکر   »زه:  وويل  نوموړي.  وه  کړې  ډډه  يادونې   له   تراوسه  يې   ګډونوالو  
  مسلامنان   ټول   دوی  کوو؟   جګړه   کې  افغانستان  په  ضد  پر   چا  د  به   موږ .  يو نه کړ   غوښتنه  مداخلې  پوځي  د

. کړي  هواره لره  يووايل  د  دوی  د  يش   کېدای  چې   دين  غښتيل  يو  داسې  د  دي،  خلک  دين  يو  د  دوی.  دي
  د   هم  نن   حتی  دوی.  يش  وويل  نېغ  هکله  په  تېروتنو  د  دوی  د  ته  امني  او  کي  تره  چې  ده  اړينه  ډېره  دا

  اوس   او  واوښت  کچې  له  مرشانو  پرچمي  د  کمپاين  هګرۍتر   د  دوی  د.  ورکوي  دوام  ته  ولواعدام   ناراضيانو
 «.دی کړی پيل  پوړ  منځني  په ډلې دغې د يې

  د   پوځ  د  او  يب  جي  کې  د  نوموړي.  و  نيولی  چمتوالی  ښه  ته  غونډې  دغې  کاساګني   چې  برېښېدل  داسې
 د.  وو  لوستي  وو  ورکړي   کمېټې  مرکزي  او  وزارت   چارو  بهرنيو  د  چې  ونهتېلګراف  ادارې  څارګرې  نړيوالې
  پوځيانو  د  چې  لرله  وېره  يې  څخه  دې  له  خو ،هوستاي   لپاره   چمتوايل  دغه  د  نوموړی  همکارانو  بېرو  سيايس

.  راغی  وار  خربو  د  اوستينوف   د  اوس.  کړ   څرګند   اند  خپل  کاساګني.  کړي  خپل  دريځ  يو  کې  لېږنه  په
 د   چې  کاساګني  لکه  و   شوی  روږدی  داسې  کې   دې  په  او   و اشنا  ښه  رسه  سياست  يکيبیروکرات  له  ینوموړ 

  لره غريمستقيمه يوه  يې پرځای او کړ   نه څرګند دريځ خپل ښکاره په ده. و  روږدی لندې لس  تر  ستالني
  مې ۱۰۵  د  ته  افغانستان  يې  لومړی.  کړي  جوړ  غوراوي  دوه  لپاره  کړنې  پوځي  د  »موږ:  وويل  ده.  کړه  خپله

  ته   پولې  کې  وخت  عني  په  او  لېږل  ډلې  پلې  ټوپکواله  خوځنده  يوې  د  ته  کابل   دي،  لېږل  فرقې  پراشوټي
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  کولو تررسه د  کار دې د وشوه، يادونه مخکې چې څنګه لکه. دي لېږل فرقې پنځمې او مې۱۰۸ د څېرمه
 « .شته اړتيا  ته ليک پرېکړه سيايس يو لپاره

. کړه  راپورته  موضوع  ښه  اوستينوف   »ملګري:  وويل  يې  داسې  او  ورودانګل  ته  مالتړ  وزير   دفاع  د  کېرېلېنکو
  موږ  کوو،  فکر   لېږلو  پر  پوځيانو د  موږ   که  کې،  وخت  عني  په.  وودرېږ   ضد   پر   ځواکونو  مخالفو   د  چې  يو   اړ  موږ 
  افغانستان  له  حې دې له  پرته ولېږو ته افغانستان پوځ  خپل کولی نشو   موږ چې  وواچو  زور کي تره  پر بايد 

 .«يش پوه دې په بايد  کی تره .کړو  ترلسه غوښتنه اړونده يوه څخه
 دویم  په.  دی  هم  شوی  بشپړ   او  لرو  هم  غوراوی  دويم موږ  »خو:  کړې  پيل  خربې  بيا  باور  ډېر   په  اوستينوف 

 موضوع  اصيل  له  بڼه  ديپلوماتيکي  په  اندروپوف   بيا،  .«شوي  نيول  کې پام  په  لېږل  فرقو  دوو  د  که  غوراوي
  لره   ښه  ترټولو  چې ښکاري  داسې  ته  ما  اړوند،  په  خربو اترو  د  رسه  کي  تره  له»:  ويل  ويې  او  لړ   لريې  څخه

  څرګند   مالتړ  څخه  وړاندیز   له  اندروپوف   د  غړو  بېرو  سيايس  د  .«وکړي  خربې  وررسه  کاساګني  چې  ده  دا  يې
  سيايس  يو  بايد  چې  ده خوښه  هم  ام»ز :  کړې  پيل  خربې  بیا  غږ   ارامه  په  ريس  يب  جي  کې  د  ورپسې.  کړ 

  وروځې   خپلې  بيايي  «.شو  ونومول تېريګر  به موږ چې  وساتو  ياد  په  دا  بايد   موږ خو  يش، کړل جوړ  لسوندی
 .«کړو  ورنه لسه  له افغانستان بايد وجه هېڅ په »خو: ويل ويې او کړې   اوچتې ته همکارانو خپلو

.  شوې  غټې  هم  نورې   چې   لکه  شوې  ښکاره داسې  يې   کڅوړې   لندې  سرتګو  د.  وکتل  ښکته  کاساګني
  څخه  نظر   له   لېږلو  د   پوځيانو  د  توګه  غريمستقيمه په  کچې  يوې  تر   هم   پنومروف   کانديد،  ته  بېرو  سيايس

 دفاع د چې غوښتل  ده خو يش، يوځای رسه نظر  عمومي له بايد چې وننګېرل کاساګني. کړ   څرګند مالتړ 
  لره   پاله  جګړه  يې  کې  پاليسۍ  بهرنۍ  په  چې  خوښېده  نه  کبله  دې  له  يې  نوموړی  .ورکړي  لغته  يوه  ته  وزير 

  رسه   منيش عمومي   له  ډېروله،  بيه  په  وټې  د  هېواد  د  بوديجه  دفاعي  يې  غوښتنو  پايه  بې  په  وه،  کړې خپله
 يوه  کې  وغونډ  په بېرو  سيايس  د  يا  او  کې  شورا  په  وزيرانو  د  چې  ېد  له  پرته  او  لرلې  اړيکې  نېږدې  یې

  بڼې   اغوستلو  د  يونيفورم  پوځي د  اوستينوف   د.  کولې  پرېکړې  اړه  په  يې  به  ترشا   پردې  د  کړي،  ياده  موضوع
  وزير   د  ته  ده  پوځيانو    ډېری  ډلې  د  اوستينوف  د  چې  پوهېده  هم  دې  په  کاساګني  کاوه.  غوسه  په  کاساګني

:  وپوښتل  داسې  کاساګني  .و  اېښی  پرې  يې  نوم  سپک  یو  او  کولې خربې  يې   شا  تر   ده  د  ،کتل  نه  توګه  په
 پرېکړه  لېږلو  د  پوځيانو  د   موږ  که.  شو  څرګند  څرنګه  کې  نظر  عامه   نړيوال په   به  موږ   چې  ده  دا  »پوښتنه

  زموږ  يش  »کېدای:  وويل  يې  بيا  او  وکړه  دمه  يوه  کې   خربو  خپلو   په  کاساګني   «.ولرو  دليل  سم  بايد موږ  وکړو،
  هلته   اوستينوف   ملګری يش   کېدای  وګوري،  نېږدې  له  وضعيت  چې  يش   لړ  ته  افغانستان  ملګری  معزز   يو

 «اوګارکوف؟ ملګری  ښايي »يا: وويل يې  ورپسې او وکړه دمه يې بيا  يش؟« لړ
  په   ګډونوال  غونډې  د.  شو  خوښ  وړانديز  دغه  حارضينو ټولو   د  رسبېره،  مارشال  د.  و  چل  ځريک   ډېر   يو  دا

  راتلونکو  د  او  ځي  ته  افغانستان  چې  څوک  کېږي  نيول  ګوته  ته  چا هغه  به  بالخره  چې  شول  پوه  هم  دې
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 لپاره  تګ  د ته  افغانستان  يې دی  چې  وړانديز   دغه  وزير   دفاع  د.  کېږي  اچول  باندې  ده په  به  پړه  ټوله  پېښو
 . کړ   اوتر  نوموړی وړانديز  خطرناک  خپل په کاساګني. و نه خوښ هېڅ کړ  کاندید 

  ګامونو   سيايس  د   بايد  »موږ:  وويل  ده .  کړي  بدله  موضوع  خربو  د   چې  غوښتل  بڼه  شاړپاړه   ډېره  په   اوستينوف 
  له  پوځ  افغان  د  کچه  لويه  په  بايد  موږ.  وکړو  بحث  کړې  دي  نه  خربې بشپړېپرې    مو  تراوسه  چې  هکله  په

 خپلو  په  چې  نوموړي  «.دی  نظر  ښه   يو  تګ  زما  ته  افغانستان  چې  کوم  نه  فکر   زه.  واخلو کار  څخه  وړتيا
  وي   دا  به ښهښايي    »:  وکړ   وړانديز   داسې  پاکولې  دستامل  يو  په  يې   وارخطایۍ  په  او  وهلې  ګوتې  کې  عینکو

 .«يش  لړ   ته  افغانستان  غړی  يو  دولت  د  چې
  »نه، :  وويل  ورته  ټينګار  په   ده.  کړي  نارامه هم  نور   دوښمن   زوړ  خپل  چې  وموند   فرصت   دې  د  کاساګني 
  موږ  چې  ده داسې  خربه.  شې  لړ  ته  افغانستان  بايد  پخپله  ته   Dmitry Fedorovich فېدوروويچ  دمييرتي

 مکړه  خدای.  کېږي  اخيستل  کار  سم  څخه  دوی  له  چې  شو  پوه  بايد  موږ.  لېږو  ته  افغانستان وسلې  ډېرې
 سوه  پنځه  پاسه  د  څه  کې  افغانستان  په  ږمو  دې،  پر   رسبېره.  ږيېولو  ته  لس  ينومخالف  د  وسلې  زموږ  چې

  څه   کې  نوځواکو   ووسلوال  په چې  يش  څرګنده  دا  څو  ده  اړينه  کتنه  رسه  دوی  له.  لرو  سالکاران  پوځي
  بشپړه   حالتو  د  يش،  هم  لړ  هلته  يو  څخه  موږ له  که  »حتی:  وويل  غږ   ټيټ  ډېر   په  وزير   ټپرا  دفاع  د  «.تېرېږي

 .« وي ناشونې کې  ورځو  څو  په يوازې به  ارزونه
  »موږ: شو ګډ کې خربو دغو په ۍځريک ډېره په و، ملګری وفادار او پخوانی  يو وزير  دفاع د چې اندروپوف، 

  اليس سم ګروميکو «کوې؟ فکر  څه اندري،. کړو خرب څرنګوايل په  پرېکړو خپلو د ايليچ ليونېد ملګری  بايد
  ورځ   نن  اړنګه،  »بې:  وويل  ګړدود  بالرويس  خپل  په  ده.  کړ   ګډ  ځان  کې خربو  په  اندروپوف   ولې  چې  شو  پوه
  بايد   موږ.  دی  واضح  کړ   ياد  مخکې  ما  چې  ټکی  يو  خو  دي،  نه  روښانه  حالت ته  کسانو  ډېروکې    موږپه  

  رسېدلی  ته  موخې   دغه  څرنګه  چې   وکړو  فکر   دې  په  بايد  او  کړو ورنه  لسه  له   ته  انودوښمن  خپلو افغانستان
 .«وي نه  اړين  لېږل پوځيانو د چې ښايي. شو

 اوچت   ګام  يو   لور  په  دوی  د  چې  يلهتېپ  ويې  وليد، بدلون  کې  مزاج  په  همکارانو  خپلو  د  چې  کاساګني 
  ټولو   خپلو  له  بايد   موږ.  يش  کړل  ورنه  لسه  له  بايد  افغانستان .ويو   همغږي  هکله  دې   په  ټول  »موږ:  کړي

  چې  ورورسوو  مرستې  هغه  وکړو،  مرسته  کې  ثبات  په  مرشتابه   افغان  د  چې واخلو  کار  څخه  وسيلو   سيايس
 .« وګڼو ګام وروستی خپل ښکېلتيا پوځ خپل د او کړې   ژمنه  يې  موږ

 او  خربې  ټولې  کې  غونډه  دغه  په  «.کړو  جوړ  لنډيز  غونډې  دغه  د  چې  »راځئ:  وويل  وړانديز   په  کېرېلېنکو
  له  به   زه  لری،  نه  اعرتاض  تاسې   »که:  وويل  کېرېلېنکو  ورپسې.  شول راغونډ   کې  ټکو   لسو  په  وړانديزونه 

 «.ورسوي  ته ایلیچ ليونېد وړانديزونه دغه چې ونيسم  اړيکه رسه چېرنېنکو يوستانوويچ کانستنتني 
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 په  چېرنېنکو  »د :  ويل  ويې  او  راغی  بېرته  څخه دقيقو  څو له  وروسته.  لړ  ته  کوټې ېرمڅې  اړيکو  د  کېرېلېنکو
 زموږ   اند

 غونډه  لپاره  نن   د  چې  راځئ.  ورکړي  خرب  هکله  په  ارزونو  د  زموږ  به  ته  ایلیچ  ليونېد او  دي  سم  وړانديزونه 
 .«ورسوو  ته  پای

  خپلو   د  ګروميکو  لړ،  ته  وزارت  خپل  کې څلورلره  په  Smolenskaya  ساملېنکسکايه  د  بېرته  چې  ماښام
. و  خراب   مزاج  وزير   د   چې  وايي   وو   حارض   کې   غونډه  په  چې   څوک هغه.  راوغوښته  غونډه  يوه  مامورينو 
  خپلو   له  ده.  ورکول  يې  امرونه  يوازې  او  ويل  ونه  څه  هکله  په  جزياتو  د  غونډې د  بېرو  سياسی  د  ګروميکو
  کې   چارو کورنيو  په  هېواد  ګاونډ  د  او   کړي  چمتو  ته  پاکستان   ليک   يادښت  يو  ژرترژره  چې   وغوښتل مامورينو 

 لېږنې  پوځ  ممکنه د  ته  افغانستان  چې  وغوښتل  هم  دا  څخه  دوی  له  ده.  ورکړي  خربداری  وهنې  لس  د
 په  او  کتل  اوچت   ته  همکارانو خپلو  ګروميکو.  کوي  توجيه  کړنه  دغه  چې  کړي   پيدا  دليلونه  داسې  لپاره

  نوموړي   د  «.وي  چمتو  ته  سبا  لپاره  کمېټې  مرکزي د  څېر   په  ليک  يادښت  يو  د  بايد  »دا:  وويل  يې  زغرده
  د خو  ي،و نه کړ  بايد  پوښتنه کومه  چې شول پوه وو  اشنا رسه کرکرت  سخت  له ګروميکو   د چې لندې لس

 بېرو سيايس ايا   چې   پوښتل  ويې   او  وکړ  زړه پوښتنې  يوې   د    Korniyenko کورنيينکو مرستيال،  لومړي   ده
 وکړه؟ پرېکړه لېږلو د پوځيانو د
  چې  ويو   چمتو  موږ  يش،  اړين  که  خو  رسېديل،  ويو   نه ته  پرېکړې  دې  »تراوسه:  ورکړ   ځواب  کراره  په  وزير  

  که   چې  شئ  پوه  بايد  تاسې.  ورکولی  نشو  لسه  له  افغانستان  وجه هېڅ  پهموږ    »:  وويل  يې  بیا.«  وولېږ   پوځ
  ازبکستان  يا  تاجکستان  په  چېرته  وړاندې  پر   ډلو  مسلامنولويو    د  چې  وو  اړ  به  ته  سبا  پرېږدو، افغانستان  نن

 .« وکړو دفاع څخه پولو خپلو له کې
 

 
 

  هکله   په  خربو  خپلو  د  رسه  کي  تره  له  وزیر   لومړي.  شول  راغونډ  بیا  غړي  همدغه  بېرو  سيايس  د  ته  سبا
 ځلې   دوه  زه  وکړه،   هوکړه  پرون  چې  مو  څنګه  هک»ل:  کړ   پيل  داسې راپور  مفصل  خپل  ګروميکو.  وکړې  خربې

  ه ک  اند   په  ده  د .  دي  پېچيل   ډېر  حالت  کې  هرات   په   چې  وويل  راته  ده.  وغږېدم  رسه  کي   تره  ملګري  له
  سقوط هرات که. ساتلی يش ونه کنرتول ښار هرات د به دوی ي،و نه کړ  مرسته اوس همدا اتحاد شوروي
  له   ولې  نو  لری؛ پوځ  کسیز   زره  سل  تاسې  »که:  وپوښتل  ورڅخه  ما.  ورکړي  لسه  له  هرڅه  به  دوی  وکړي،

 هرات  په  جوړېږي،  فرقې  دغه  چې څو  تر   وويل  ده  لېږی؟«  نه  يې  ته  هرات  او  جوړوی  نه  فرقې  څو  څخه  دوی
  څخه  موږ  له  کی  تره  يې  ځای  پر  خو  وي، هوفادار   ته  حکومت  چې  پاتې  وي  نه  ډله  پوځي  داسې   به  کې
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 پوره  دوی  چې  وپوښتل  ورڅخه  ما.  وورولېږ   لپاره  مرستې د  دوی  د  ګاډي  زغروال  او  شوبلې  چې  غواړي
  تاسې  له  موږ  ځکه   نو  »نه؛:  وويل  راته  کې  ځواب  په  ده  وچلوي؟  شوبلې ېشو   ورلېږل  چې  لري  شوبلوال

  افغان   ته  دوی.  وچلوي  شوبلې  زموږ  چې  راولېږئ  هم  تاجکان  څخه  پوځ  خپل   له  چې کوو  غوښتنه  څخه
  چې  يش پوه به  نړۍ ټوله  او وي کار  سخت  به  پټول کړنې دغه د چې  وويل  ورته ما  ورکړئ« يونيفورم پوځي

 .کوي  جګړه   کې   افغانستان  په  شوبلوال   شوروي
  ډله   يوه  څخه اوسېدونکو  له   کابل د  چې  ده  نه  شونې دا   ايا  چې  وپوښتل  څخه  کي تره  ملګري  له  ما   ورپسې 

  چې   وويل  راته  کې  ځواب  په  ده  دی؟  خطرناک  وضعيت  چې  چېرته  يولېږ  يې  ته  وليتونو  هغه  او  کړي  جوړه
  چې   کې  حال  داسې  په  يش؟  کېدای  څنګه  »دا:  وپوښتل  ورڅخه  ما.  نشته  څوک لپاره  روزنې  د  دوی  د

 مسلکي  هغه  ډېر   رژيم   پخواين  د  او  دي  کړې  کړې  زده  پوځي  کې  اتحاد  شوروي  په  افغانانو ډېرو  څومره
  يش   کېدای څنګه  بیا  نو  ؛ده  ېکړ   څرګنده  څخه   رژيم  نوي  له  يې  وفاداري  خپله  چې  شته  هم  کدرونه  پوځي

  راکړ؟   ځواب  څرنګه   کي تره  چې  یپوهېږ   دي؟  څوک  مالتړي   ستاسې  بیا  نو  نشته؟  څوک  لپاره  روزنې  د  چې
  همغه   يې  ورپسې  او  کوي  نه   مالتړ دوی   د  هېڅوک  چې  وويل   راته  ده  ورپوي،  سرتګې   خپلې   چې  دې  له  پرته
 اړتيا  ته  مرستې  ستاسې.  دی  لندې   ګواښ  نېغ تر   انقالب  وکړي،  سقوط  هرات   »که:  کړه  پيل  سندره  زړه

 .«شته
  مخالفينو   ټول  يا  دي؟  نه  شوي  فعال  ټول  دوی  ايا.  دی خلک  زره  نهه  کې  فرقه  اوولسمه  »په:  وويل  کېرېلېنکو

  «اوښتي؟  ته
  نيش   باور  دومره   نيمه  پاتې  په  او   اوښتې  ته   مخالفينو  فرقه نيمه   بنسټ،   پر   خربو  د   کي  تره  »د:  وويل  ګروميکو 
 .«يو نه کړ  مالتړ  دولت د کلکه په لږترلږه به  دوی کېدای،

:  ورکړ   ځواب  وزير   دفاع  د  لرې؟«  ندا  څه  ته  فېدوروويچ، مييرتيد»:  وپوښتل  څخه  اوستينوف   له  کېرېلېنکو
 اتحاد   شوروي  د  ډول  بشپړ   په  برخليک  انقالب  د  چې  وويل  راته  ده  وکړې، خربې  رسه  امني  له  چې  مې  هل»ک
 تړلې ګاډو  زغروالو  او  شوبلو  پر   زموږ  هيله  يوازينۍ  دوی   د  »نو:  وويل  کېرېلېنکو  ورپسې .«دی  کې   لس  په

  د   بايد  موږ  وکړو، پرېکړه  کومه  چې   دې  له  مخکې   خو  هو،  ،ګومان  لبغا  »په:  ورکړ   ځواب   کاساګني  ده؟«
 .« دی  کار   جدي  ډېر   يو   دا.  وکړو  ارزونه  ښه   پایلو  ټولو

 ډډه   څخه  خربو  مهمو   له  کې  غونډه  پرونۍ  په  چې  ،  اندروپوف .  وکړ   مالتړ   کاساګني  د  اندروپوف   ناڅاپه
  بدل   درجې ۱۸۰  اوس يې لوری روتا خربو د  چېوو  کړي   څه داسې  کې بهري په شپې  د یې   خامخا ه،کول
  برېژنيف   له  پخپله  شپه  تېره  ښايي  اندروپوف .  وکړ   اغېز   لوی  بهري  پر   غونډې  د  بدلون اند  د  نوموړي  د.  کړ 

 په یکشنبې  همدغه  د  چې  ده  شونې  هم  دا.  وي  ېکړ   خوښه  همدې  په  دواړو  دوی  او  وي  ېکړ   خربې رسه
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  يو   حالت  يې توګه  اخالصمنه  په  او  وي  کړې  غونډه  پالنه  بې  يوه  اوستينوف   او  اندروپوف   ميکو،و ر ګ  سهار
 .وي ارزويل بيا ځل

  فکر  توګه   جدي  ډېره   او  ډېره   په  بايد   موږ .  ورسېدم  ته پايلې   دغه  زه  »ملګرو،:  وويل  بڼه  نرمه  په  اندروپوف 
 هېواد دغه چې  ده روښانه  ته  موږ  ډول بشپړ  په دا. ولېږو ته  افغانستان پوځ  خپل بايد لپاره څه د چې  وکړو
 نالوستي  دی،  جابر   دين  هلته.  کړي  حل  بڼه  سوسيالېستي  په  ستونزې  خپلې  چې  دی  نه  چمتو ته دې

 په  حالتو  انقاليب  د.  وګڼئ همداسې  هم  يې  اړخونه  نور  او  ده  پاتې  شاته  يې  وټه  ده،  ډېرېدونکې  او  پراخه
  خربې   هکله  په   حالتو  انقاليب  د  حتی  کې   افغانستان په  چې  شته  څوک.  وکړئ  پام  ته  تيورۍ  لېنن  د  هکله

  موږ   خو  ،شو  ساتلی  انقالب  دوی  د   زور  په  برچې   د  يوازې  موږ.  لري نه  شتون  هېڅ  حالت  دغسې  وکړي؟
 .« اخيستی نشو  غاړه په خطر  داسې او ورکوو نه  اجازه کړنې دغسې د ته ځان

: کړې  پيل  داسې   خربې  خپلې  ده.  و  تم  ته  بدلون   دغسې اند  د  چې  لکه  ښکارېده  داسې  وزير   چارو  بهرنيو   د
  ونه   کې  پام  په   غوراوی  مداخلې  پوځي  د  بايد  موږ  چې  کوم  مالتړ   بشپړ  څخه  وړانديز   دغه  له  يوري  د  »زه

 جګړه  ضد  پر   چا  د  به  ځواکونه  وسلوال   زموږ.  يش  تېريګر  پوځ  زموږ  به  رسه  ننوتلو  په  ته افغانستان.  نيسو
  او  international détente  نرمښت   کې  يودوښمن  نړيوالو  په!  کوي  جګړه  ضد   پر   افغانانو  د  به  دوی  کوي؟

 ټول .يش  لغو   به  ټول  دا  کړي،  ترلسه  هڅو  ډېرو  په  موږ  چې  کنرتول  جوړولو  وسلو  د  منځ  تر  هېوادونو  د
 د  ايليچ  ليونېد  د  رسه  کارتر  له .  وي  ډالۍ  ښه  يوه  ته  چني  به  دا   او  واړوي  شا  ته  موږ  به  هېوادونه  ناپېييل

.  ولسمرش  فرانسې  د ) Giscard d' Estaing جيزکردستنګ   د  کې   مارچ  په.  يش  هېڅ  به   پالن  هر   ليدلو
  نړيوال   د  چې  ونيسو  کې  پام  په  هم  دا  بايد  موږ  وي؟  څه  به  ګټه  زموږ .  رايش  لندې   ګواښ   تر  به  ليدنه(  ژباړن
 هېواد   هر   بنسټ،  پر   تړون  نړيوال  د  ملتونو  ملګرو  د.  کولي  توجيه  نشو  مداخله پوځي  موږ  بنسټ  پر   قانون

 خربو  خپلو او کړه  پورته بڼه واکمنه په ګوته  خپله ګروميکو دلته يش« کولی  غوښتنه مرستې پوځي د زموږ
. وي  لندې  يرغل  بهرين تر   هېواد  غوښتونکی   مرستې  د  چې  يوازې  او  يوازې  »خو:  ورکړ   دوام  داسې  يې  ته
 .«دي پېښې کورنۍ خپلې  يې دا شوی، دی نه  يرغل بهرنی  افغانستان پر 
  همدغه   په  بېرو  سيايس   د   چې  وو   نه   شوي   ر ېت  ساعته  څلورويشت  څخه  غونډې  هغه  له   چې  وه  حريانوونکې   دا

 وجه هېڅ »په چې کړي قانع دې په همکاران خپل ډاډ ډېر  په چې کوله هڅه اندرييوويچ اندري کې کوټه
  افغانستان  کې   لټون  په  ګټو  نورو  د  چې  غواړي  همکارانو   خپلو  له  اوس  «.ورکولی نشو   لسه  له  افغانستان  موږ

  درلود  نوم هم کې دې په ده. و مالوم ته ټولو کې بدلون  په اند د سم رسه حالتو له ګروميکو. واړوي شا ته
  نو و؛ کې ټکر  په نېغ رسه دريځ مخکني له نوموړي  د چې کوي دفاع ډوماريزه څخه دريځ داسې يو له چې
 خربو  ګروميکو  او  اندروپوف   د  چې کېرېلېنکو،.  شول  پېښ  څه  شپه  تېره  کړ؟  رامنځته  يش  څه  بدلون  دغه

  کې   افغانستان  په  چې  ښکاري  اسېد»:  وويل  ده .يش  همغږی  رسه  اند  نوي  له  چې  وکړه  هڅه  کړ،  رسبدال
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 لپاره  مداخلې  پوځي  د   چې  منو   ټول  موږ .  دي   روانې  ډول بل   خربې   زموږ   دلته  خو   دي،  شوي   ښه   حالت
 .«نشته دليل هېڅ

 زغرده  په ريس يب  جي کې د. هلد ېواور  خربه دغه چې يې  کله کړ  تريو مخ  خپل بڼه   څرګنده په اوستينوف 
  يوازې  اوسمهال.  شوي  ښه  دي  نه  حالت  کې  افغانستان  په: »کړې  اصالح  خربې  منيش  د  کمېټې  مرکزي  د

  مو   څنګه  لکه.  ده  ېشو   ځای  يو  رسه  دوی  له  فرقه  ټوله  بلکې  اوښتې،  ته  مخالفينو چې  ده  نه  ډله  پوځي  يوه
  زموږ  ایا  خو  کوي،  نه   مالتړ   حکومت  د  افغانان  واروېدې،  خربې  منځ  تر  کي  تره  او  نيکوليوويچ الکيس  د  چې

 ګاډي  زغروال او  شوبلې  کې  حالت  دغسې  په  نه،  يش؟  کولی  مرسته  کومه  کې  وضعيت  دغسې   په  عسکر 
 .« وکړو  خربه دغه ته  کي تره بايد موږ اند، په زما. ده نه لره حل د

  مرستې   خپلې  به  موږ  چې  ووايو  ورته  او  ورکړو  بلنه راتګ  د  دلته  ته  کي  تره  يش  »کېدای:  وويل  کاساګني
  ته   موږ  به  دا.  کوي   جګړه  رسه  افغانانو  له  به  دوی  چې  ځکه  لېږو  ونه  ته افغانستان  به  پوځيان  خو  کړو،  ډېرې
  .«لري ونه به  ګټه هېڅ او واړوي زيان

  يش   څه  د  خو  ورکوو،  څه   هر   ته  دوی  »موږ :  وکړي   مرشي  خربو  د  کې   غونډه  په  چې  وکړه   هڅه   بیا  کېرېلېنکو
  دې   د  او  ووژل  خلک  بېګناه  دوی.  وتله  راونه  ترې  پايله  ښه  کومه  شوه؟ څه  پايله  ېمرست  د  زموږ  کې؟  بدل  په
 عجيب  دوی.  ووژل  خلک  لندې  ترمرشۍ  لېنن  د  هم  موږ  چې   وايي  او  کوي  نغوته  ته  موږ   دوی لپاره  توجيه  د

  راوغواړو   ته  مسکو  کی تره  او  کړو  څرګند  ته  ایلیچ  ليونېد  اند  خپل  بايد  موږ  اند  په  زما!  دي  مارکسېستان  ښه
 .«کړو  خرب يې  څخه پايلو له خربو دغو د چې

  وکړو،   پيل  وژلو  په  افغانانو  د  او  کړو  پيل  مداخله  پوځي موږ  »که:  شو  اوچت  غږ  نيولی  سا  او  غلی  چېرنېنکو  د
  له   چېرنېنکو «.نشته  لره خالصون  دهېڅ    څخه  تور  داسې   له.  يش ولګول  تور  تېریګرو د  به   موږ   پر  اړنګه   بې

 . و رارسېدلی څخه زوېدواوو له ناوخته ډېر  شپه  تېره مخکې څخه  غونډې دغه
  کي  تره  د  او   وغواړو  ژرترژره  اند  ايليچ  ليونېد  د  موږ چې  کوم  فکر   »زه:  وکړ   وړانديز   دغه  کاساګني  ورپسې

  شوی  بدل دی  نه دريځ زموږ  هکله په وړانديز  پروين د زموږ  اړه په مرستې د. ولېږو ته کابل الوتکه يوه لپاره
 .«کړ  کښ خط  مداخلې  نظامي  په موږ چې دې له پرته

 .« يش وايستل منځه له بايد غوراوی دغه »هو،: وويل  پخيل په وزير  دفاع د
  کې  کمېټه مرکزي په  تازه او هوسا منيش عمومي کمېټې مرکزي د ورځ، په دوشنبې د نوولسمه په مارچ د

  نوې  يوې  ګډونوال  ټول  غونډې  پرونۍ  د  رسبېره، Ogarkov اوګرکوف   درستيز  لوی  د  چېرنېنکو.  شو  راښکاره
  له کیسې  ېر خوندو   ښکار  دخپلې    کې  زوېدواوو  په  څېر   په  معمول  د چې  برېژنېف، .  راوغوښتل  ته غونډې

  يې  همکاران چې  موخه  دې  په.  کړې  پيل  خربې  يې  موضوع  پر   افغانستان  د  کړې،  رشيکې  رسه  همکارانو
.  څاره   نېږدې  له  وضعيت  يې  کې افغانستان  په  چې  ورکړ   ډاډ  ته  دوی  برېژنېف  ي،و نه کړ   اړنګ  وړتيا  په  ده  د
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  نه   وخت  دې  د  »اوس:  وويل  يې  همغږۍ  په  او  کړل منظور  وړانديزونه  غونډو  وتېر   د  بېرو  سيايس  د  يې  بیا
 او اندروپوف  ،اوستينوف  ګروميکو، ده. شو  کړل کش  ته جګړې چې دی

  اوسني   ځواب  بيړين  د  اتحاد  شوروي د  څرنګه  چې  کړي  څرګندبیا    اند  خپل  چې  ورکړ   فرصت  ته   کاساګني 
   پای د ته بهري 
 .کېږدي ټکی

  چې  کړه   ورزياته  يې  خربه   دغه  خو  وې،  کړې مخکې   چې  يې   کومې  وکړې   بیا  ځل  يو   خربې  هغه  ګروميکو 
 دغو  د اړنګه بې

.  وغږېد هکله  په   خربو  وروستيو  خپلو  د  رسه  کي  تره   له  دی   .«شته  لس   امريکا »د  کې   کولو   رامنځته  په  پېښو 
  زارۍ  لپاره  مرستو  د  بیا  ځل   يو  رسه  يادونې   په  ړنګېدو  د  حکومت   خپل  د   کې  راتلونکې  نېږدې   په   مرش  افغان
 يوازې   چې  وويل   ده  شته؟  ګارګران  څومره کې  هرات  په   چې  وپوښتل  تری  »ما:  کړه  زياته  رميکوګ.  وکړې

  يو  رسه به خلک هغه ټول يش، لړ لسه له  هرات که بنسټ، پر  خربو د مرش افغان د. کسه ۲۰۰۰ شاوخوا
  وي؛  مانا  په پای د  حکومت  د  به  دا او وکړي  برید   به  کابل  پر او  دي ناراضه  څخه  حکومت  نوي  له  چې  يش

 چارو  کورنيو  په  افغانستان  د  چې  وکړ   هم  وړانديز   دا  کاساګني  «.وکړه  غوښتنه  پوځيانو  د زموږ  يې  ځکه  نو
  د  ځل دا بیا، ځل يو  نوموړي. يش  لورکړ  خربداری جدي يو   ته ايران او پاکستان هکله په لسوهنې د کې

 .کړه  راپورته خربه کولو لريې د سفري  شوري  د کې کابل  په کې، شتون په برېژنېف
  پوځي   شوروي  چې   کاوه  ټينګار  هم   امني .  وکړې  څرګندونې هکله  په  خربو  خپلو   د  رسه  امني   له  وزير  دفاع  د

  ښه   ناڅه  څه  وضعيت  کې  هرات  په  اوسمهال  چې  وکړه  هم  يادونه  دا اوستينوف .  يش  ورولېږل  ځواکونه
  په   اسيا  منځنۍ  د  يوه  او  کې  سيمه  پوځي  په  ترکستان  د  فرقې  پوځي  دوه  چې کړه  زياته  نوموړي.  شوی

  رسېدلی  ته  افغانستان  کې  ساعتونو  درېيو  په  فرقې  درې  دغه.  دي  شوې  پرځای  ځای کې  سيمه  پوځي
 چمتووالی  پوځ  د  چې  کړل  څرګند  کبله  دې  له  يوازې  يې  مالومات  دا  چې  وويل  مارشال  دغه خو  يش،

  د  ده  يې،  همکاران نور  لکه  خو  وغوښتله،  اجازه  کولو  تررسه  د  مانورونه  تکتيکي  د  څېرمه  ته  پولې  ده.  وښيي
  .کوي نه  مالتړ  مداخلې  پوځي د چې وويل  کې پای په خربو خپلو

  يې   دوی.  وکړه  هکنیو   سخته  يې  ومرشان   افغان  پر   او کړ   څرګند  بیا  ځل  يو  دريځ   پرونی  خپل  هم  اندروپوف 
 لري،  رسچينې  لږ   ډېرې  لپاره  مالتړ   د  رژيم  خپل  د  راغلل،  پاتې  کې   کولو  کابو   په  حالتو   د  چې  کړل   تورن

  وکړ   هم وړانديز   دا  نوموړي.  ورکوي  دوام  ته  ونځپ  او  راغيل  پاتې  کې  کار  ياېډيالوژیک   په  رسه وګړو  خپلو  له
 •ادرم  او  برم  ډېر  د  يو  يې  ځای  پر   او  يش  کړل  لريې  وسېلوف   سالکار،  لوی  اوسنی  ګوند  کمونست  د  چې

  .وي څخه کمېټې مرکزي  له چې يش  کېدای سړی  دغسې يش،  وګامرل څېښنت
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 کارپوه   ښه  یو   »وسېلوف :  وکړ   اعرتاض  خربې  ورستۍ پر   اندروپوف   د  کپيتانوف   منيش،  کمېټې  مرکزي  د
 Bashkir بشکري   په  او  کړې   تررسه  دنده  توګه  په  څارن  د  کې   مامورينو  په  کمېټې   مرکزي  د   نوموړي.  دی
 .«دی ځوان سېکمن يو   نوموړی. و منيش  دويم کمېټې ييزې  سيمه د ګوند د کې

  يې   متحدينو   نېږدې   چې  و  هخوشال  وخت  هغه  به نوموړی.  ښکارېده  خوښ  بهري   په  غونډې  د  منيش  عمومي
 وږدې ا  برېژنېف  د.  وو  همغږي  غړي  ټول  بېرو  سيايس   د  چې  به کله  او  وهلې  نه   ناندرۍ  رسه  بل  او  يو   له

 .وکړي پرېکړې برابرې  انډول په کې  ساعت يو په چې وتوانېدل  دوی ځل دا. خوښېدې نه غونډې 
  ورځو  څو  تېرو  دا  په  چې   کړو  منظور  کړنې   هغه  بايد  موږ   چې  کوم  فکر   »زه:  وويل  داسې   کې  پای  په  برېژنېف  

 د ته اتحاد شوروي  ،ته  سبا،شلمه  په مارچ  د ته کي  تره ملګري چې هوپتېیل موږ .  وشوې پرې پرېکړې کې
 خپل  زه  يې  به  بیا  او  کوي  اترې  خربې  رسه  ده  له  به  اوستينوف   او  ګروميکو  کاساګني، .ورکړو  بلنه  راتګ

 .«ومنم ته حضور
 

 
 

 د   سهار  په  شنبې  سې  د  چې  شول  وويلته    کوزېن  ولدميري  يکوونک  زده کلن  ۳۳  ۍاکاډم  ديپلوماتيکې  د
 افغانانو  لوړپوړو  له  دنده  ده  د  چې  ځکه  نشو  حیران  دې  په  نوموړی .رايش  ته  څانګې  نړيوالې  کمېټې  مرکزي

  په   کرېملېند    چې  شول  وغوښتل  څخه  کوزېن  له  چې  و  ځل  دويم  دا.  وه  ژباړه  کې ترڅ  په  غونډو  د  رسه
  غرفې   يوې  کې  ډګر   هوايي  دولتي  په ونوکووا  د  نوموړی  شلمه،  په  مارچ  د.  وژباړي  ژبه  پښتو  کې  غونډو مهمو

 يو  دا  چې  څنګه  لکه.  ورارسېد  څخه  کابل  له  کې  شېبو  څو  راتلونکو په  کی  تره  محمد  نور.  شو  بوتلل  ته
 .و ورغلی  ته هرکيل یې کاساګني يوازې وه، کتنه ليدنه  پټه يوه  کې اصل په و، نه  يون  رسمي

  خربو  رسه کي تره  له  چې کړل  پيل لوستل  و لسوند ځينو  د کاساګني  و، تم ته رارسېدو  الوتکې د  چې  کله
  پخپله   يې  کاساګني  چې   و  پروت  ليک  ژوند  کي   تره  د  کې  رس  په دلۍ  د  ولسوند  د.  ونييس  تابيا  ته  اترو

  د  خو   وو،  ليکيل  کي   تره  چې   و   نوملړ   کتابونو  هغه   د  او  څوکيو   نېټو،  د   کې  ليک  ژوند   په.  وه  کړې   غوښتنه
  وخت نېږدې راتلونکي  په چې  يش پوه خوی په سړي  داسې  د چې  کړه سخته  دا ته کاساګني لوستل دې
 په   کي  تره د  کړی،  کار  کې  افغانستان  په  »تا:  وپوښتل   څخه  ژباړن  له  ده  نو  کوي؛  وررسه  خربې  جدي کې

 .«وغږېږه راته هکله
  ولوېد   کې  خربو  په  يې  کاساګني  «...  يې  ديپلوم  زېږېدلی، کال  ۱۹۱۷  په  کی  »تره:  وويل  سمدلسه   کوزېن

.  دی  سړی   څرنګه   کی  تره  چې  ووايه   راته  دا.  کار  په  دي  نه   ديپلومونه   او  نېټې  زما .نه  نه،  »نه،:  ويل  ويې  او

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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  رشمېده و   ولدميري .«  شم  پوه  څرنګوايل  په  مزاج   د   يې  زه  چې   ووايه   راته  اړه  په  کرکټر   شخيص   د   نوموړي د
  بزګره   پښتنه  يوه  په  کال  په  انقالب  اکتوبر  د  کی  تره  نورمحمد.  نيکوليوويچ الکيس  شوم،  »پوه:  ويل  ويې  او

  په   چې  کېده  ګڼل  څېر   په  پالر  خپل  د  هم  برخليک   نوموړي  د.  و شپون   يو  پالر  ده   د.  وزېږېد  کې  کورنۍ
  برابره  لولور پ   په  توکو  غريقانوين  کوچنيو  د)اذوقه(    ارګانه  خپله   او  يش  پاتې  ینالوست به  کې  ژوند  ټول  خپل

  کړې  زده زوی  يو  لږترلږه  یې  کې کورنۍ  لويه  خپله  په  چې  ه وپتېیل  پالر  ده  د.  و  بخته  نېک  کی  تره  خو کړي،
  ورپسې.  ولېږه  ته  ښوونځي   يو  يې  کې   وليت  غزين  په  او   کړ   غوره  نورمحمد   ده  نو   ولري؛  بڼه  ژوند   بېله   او  ي وکړ 
 د  چې  چېرته  ،کړې  زده  کې  هند  په   يې  ژبې  اردو  او انګرېزي  او  وکړ   کار   ېک   مببيي  او  کندهار  په  کي   تره

  کې   کالج  يو  په  او  لړ  ته  کابل  بيا.  شو  اشنا  رسه   پرځنګ    له  ازادۍ ميل  د  او   زمېمارکس  د  لپاره  ځل  لومړي
  څخه  وزارت  دغه  له  او  هکړ   تررسه  دنده  کې  وزارت  په  وټې  د  یې  توګه   په  بیروکرات  يو   د  وکړې، کړې  زده  يې

  دی  و، کس شوي  ناپېژندل يو مخکې وخت لږ نوموړی هم څه که. لړ ته وزارت رسنيو چاپي  او اطالعاتو د
 تره.  وه  جنسۍېا  اصيل  وماتمالو   د  کې افغانستان  په  باخرت.  شو  وګامرل  توګه  په  ريس  مرستيال  د  باخرت  د

 او  شو   مرش   يو   زمليانو  ويښ   د  دی.  کړ   نومور يې  نوموړی  چې  کړې   خپرې  ټوټې   اديب   داسې  شمېر  يو   کي
 له  ټولنې  د  او  سمون  د  کې  ژوند  په  وګړو  افغان  د  يې  کې  مقالو  دغو په.  وليکلې يې  مقالې ېر نومو  شمېر   يو

 .«کوله دفاع څخه بدلون  دموکراتيک
  کې   کړنو انقاليب په مخکې څخه پېر  له جګړو د کی تره »نو: وپوښتل کاساګني لپاره روښانتيا د موضوع د

 « و؟  ښکېل
  ده  نه  سزا  توګه  جدي  په  کله  هېڅ  ته  يک  تره خو  ښکاري، »همداسې:  کړه  يې زياته  او  وکړ   پخلی  يې  کوزېن
 د  و،  حالت  برعکس   نورو  د  حال دا چې  دی  نه  هم  شوی  نيول  حتی او  شوی  محاکمه  نه  او  شوې  ورکړل
  ته   خوځښتونو  مخالف  وړ  پام  د  حکومت  چې   کله  کال  ۱۹۵۲  په  حتی . کارمل  بربک  د  توګه   په  بېلګې

 ولېږل  ته  واشنګنت  ژر  ډېر   نوموړی  دې،  پر   رسبېره.  شوه  کړل  ورنه  سزا  جدي  ته  کي  تره ورکړ،  ګوزار  ځواکمن
  يې   وروسته مياشتې   شپږ .  کړي  تررسه  دنده  توګه  په  اتشې  د  رسنيو  د  کې   سفارت   په  افغانستان   د  چې  شو
 کاري  ده  د  توګه  په  ديپلومات د  نو  وليکلې؛  مقالې  ضد  پر   داود  او  واکمنۍ  شاهي  د  کې رسنيو  امريکايي  په

  بېرته  نو   نشو؛  بريالی  کې   کار   دې   په  خو  وکړه،  غوښتنه پناه  سيايس   د   کې  امريکا  په  ده.  ورسېد  ته  پای  ژوند 
  سفارت   په  امريکا  د.  کړې تررسه  دندې  بېالبېلې  يک  تره  پورې،  کال  ۱۹۶۳  تر  وروسته  .لړ  ته  افغانستان

  ځان   يې  عجايبو  په  لېننېزم-مارکسېزم  د  او  وليکلې  يې   مقالې   او  کتابونه   وکړ،  کار  توګه  په  ژباړن  د   يې  کې
  کي   تره  ،وې  کړې  رامنځته   حکومت   يوسف  محمد   د   چې  اخيستنې  ګټې   په   څخه  ازاديو   هغو  له.  پوهاوه

  راغونډ کې  ډله ستيېمارکس يوه په ځوانان  هغه نوموړي. کړ  ځانګړی ته فعاليتونو انقاليب وخت ټول خپل
 ضد  پر   واکمنۍ  شاهي  د  چې  درلود  يې  نظر   جوړولو  د  ګوند  چپي  داسې  يو  د  او  وو  ضد پر   رژيم  د  چې  کړل

 وروسته،  کال يو.  شو  وټاکل  منيش لومړی  ګوند  همدغه  د  توګه  په  جوړونکي  د  ګ  د  خ  ا  د  ی ک  تره.  ودرېږي
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 څخه  کارمل  بربک   مرش  اېډيالوژيکي بل  يو  له  کبله  له  توپري   د  اندونو  د  کې  کونه  تررسه  په  کړنو  انقاليب  د
 .« شو بېل

 تفصیل  په  هکله  دې  په  چې  راځه  ځه،  مه  چټک  »دومره:  ورولوېد  کې  خربو  په  کوزېن  د  کاساګني  دلته
  »الوتکه :  ورکړ   ځواب  نوموړي  لرو؟«  »وخت:  پوښتل   ويې  ېر ت  او هواړاو   مخ  ته  ياور  خپل  کاساګني  «.وغږېږو

 دلیل  اصيلد توپیر    اندونو  د  دوی   د  ملګريه، ژباړن ښه  »ډېر :  وويل  کاساګني .«رارسېږي  کې  دقيقو  لسو  په
  داسې   په  دوی  ولې  چې  ی څرګندول  نيش  دا   ته  ما   هېڅوک  خو  يادوي،  پرچم  او خلق  ټول   و؟«  شی  څه

 .«جنګېږي رسه بل  يو له ۍدوښمن
  نازکه   ډېره يوه  دا  خو نيکوليوويچ،  الکيس وکړم، هڅه  وسې خپلې تر  به »زه: وويل ورته   زړغيتوب په  کوزېن

 او  ي ک  تره  ، ودواړ .  لرو  نه  وخت  ډېر   چې  ځکه  شم  تېر   څخه  جزياتو  ډېرو  له بايد   زه  نو  ده؛  موضوع  ېپېچل  او
 فيوډايل  او  واکمنۍ  شاهي  چې  هېواد  داسې  وي،  هېواد  دموکراتيک  يو  بايد  افغانستان  چې وه  منلې  کارمل

 د .  درلود  توپري  ډېر  وسيلو   اخيستنې   کار  د  دوی   د  لپاره  رسېدلو د  ته  موخو  دغو   خو   وي،  نه   پکې  محدويتونه
 دغه   چې  و  باور   دې  په  کی تره  لري،  ځانګړتياوې  ړنو د ناڅاپو ک  چې  څېر   په  خلکو  هغو  او  نوښتګرو  نورو
  د  او  هګريتر   هرس   پاڅون،  وال وسله  نوموړي  چې  ښکاري  داسې  ته  ما.  يش  کېدای  ترلسه   زور  په  ېموخ

  په   مرش   د   ګ  د  خ   ا  د   چې  وه  نه   تصاديف   هسې دا   نو  ګڼله؛  لره  حل   د  کول  پلې   زور   په   اصالحاتو  ټولنوټيز 
  کې   ځواکونو  وسلوالو  په  چې  و  کړی  ځانګړی  ته  دې  وخت ډېر   خپل  ينوموړ   څخه  ورځې  لومړۍ  له  توګه
  کارمل  له.  لرله  ونډه  پرېکنده  کې  پاڅون  په  اوومې  د  غويي   د  کال ۱۹۷۸ د  ډلو  دغو.  کړې  جوړې  ډلې  پټې
 د ډلو خپلو د رخې په دوی. شوه بدله ۍدوښمن ښکاره په وخته هم کې برخو څو په سيايل کي تره د رسه

  له  واکمنۍ  شاهي   د  چې   لی ېرو ه  شو  نه   حقيقت  دغه  کي  تره   توګه،  په  بېلګې د .  کوله  څارنه   موقف   سيايس
  د  کارمل خوا  بلې  له.  ورکړل  ته  مالتړو  دوی  د  او  پرچميانو  وزارتونه  شمېر   يو  داود  ،وروسته څخه  پرځولو
  پر   کي  تره  د ته   شوروي او  درلودله  هيله  کولو  ترلسه  د   برخې  لويې   د  مرستې شوې ځانګړې  د  اتحاد  شوري

 تره.  شو  تررسه  مرسته  په  ټولنې  د  ليکوالنو شوروي  د  مخکې  څخه  انقالب  له  يون  دغه.  کوله  رخه  يې  يون
  کارمل   يې کبله  له چې و څخه  کورنۍ مخورې يوې  له نوموړی چې  کاوه نه  باور وجې دې له کارمل  پر  کي

 ملتپال  پښتون  څرګند   يو  سيال  سيايس  خپل  کارمل   خوا  بلې  له.  درلودې  اړيکې نېږدې  رسه  داود  او  شاه  له
  زه .  تللی  نيش  منځه  له  يې  سيايل  چی  ډېر  دومره   -  شته  لملونه  ډېر   ۍدوښمن  د  منځ  تر   دوی  د  نو  ؛نوماوه
  څخه   ما  له  تاسې  چې  څنګه  لکه.  دی  اند  شخيص  زما دا  اړه  په  دوی  د  چې  وکړم  ټينګار  دې  په  غواړم

  کړم   زياته  غواړم  زه  دي،  محرمې  خربې  زموږ  چې  پوهېږم  هم  دې په   زه  او  وکړم  خربې  ازادې  چې  وغوښتل
  وروسته څخه  جوړولو له ګوند د او ګوري سرتګه په مرش  د ګ د خ ا د ته کي تره خلک ډېر  هم څه که چې

 د اوس ې،کړ  رامنځته یې ننګونې ېډېر  چې وروسته څخه بريا له انقالب غويي  د خو خوښوي، ونډه ده د
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  انقالب  د  نوموړی.  دی  نه  مرش   سېکمن  او  ځواکمن  يو   کی  تره  چې  شوی  پام  ته  دې  ومالتړ   وډېر   نوموړي
  اصالحات  ټولنيز   څرنګه چې  پوهېږي  نه  دی.  لري  نه  تجربه  او  وړتيا  اړينه  چلند   د  وړاندې  پر   ځواکونو  ضد
  ويل  ته  موږ  دې،   پر   رسبېره.  راغلی پاتې  کې  مخنيوي  په  دسيسو   د  کې  مرشتابه   په  ګوند  د  او  کړي  پيل

  سختو  هغو  له  شاته   پردې  د  خوښېږي،  يې  ستاينې  تشې   لري،  ګروهنه  ته  څښلو   رشاب   نوموړی   چې  شوي
 ته  دې  نو  بويل؛  غوره  کړنې  ترشيفايت  يوازې  او  کوي  غوښتنه يې  څوکۍ  ده  د  چې  کوي  ډډه  څخه  کارونو

 .« کړ   ترلسه واک سيايس ډېر  دومره څرنګه امني  چې شئ پوه به تاسې رسه، پام په
 .«نيکوليوويچ الکيس راورسېدله، »الوتکه: وويل  درنښت په ياور  کاساګني د 

  کې   ګاډي  يو  په  ژباړن   او  کی  تره  وزير،  لومړی  اتحاد  شوروي   د.  شو  راښکاره  څخه  الوتکې   له  کی   تره
  شپه  نن   به  ايليچ  ليونېد   چې  ورکړ   خرب   ته  کي  تره   کاساګني،.  شول روان  لور  په  کرېملېن  د  او  کښېناستل

 اندېښنو  خپلو  د  ته   کي  تره  هکله  په  حالتو  د   افغانستان  د   نيکوليوويچ  الکيس  کې ګاډي  په.  وګوري  وررسه
 . کړې پيل څرګندونې

  لوري   هر   له  مخالفین.  ده  وتلې  څخه  واک  له  ستاسې برخه  لويه  هېواد  د  اوس  برعکس،  پخوا  د:  کاساګني
 .کوي بريدونه 

 .مانه و  حقيقت تريخ دغه کي تره

 دوی  د  چني  او  ايران  پاکستان،  امريکا،  لکه  ځواکونه ارتجاعي  نړۍ  د  خو  دي،  ريښتيا  دا  هو،:  کی  تره
 .ويو  کې وضعیت  خراب په موږ. دي مالتړي 

  ستاسې.  کوی  تېروتنې   کې  چارو  کورنيو  خپلو  په تاسې   چې  ښکاري  ماته  خو   منم،  يې  زه  هو،:  کاساګني
 .کړل  غښتيل يې  لسونه  انودوښمن د انقالب د او کړي غوسه په وګړي  کړنو

  چې   وانګېرل  يې  ژر  ډېر   او  وي   سختې  به  اترې خربې   راتلونکې  چې  شو  پوه  دی.  شو  پاتې  چوپ  کی   تره 
  خرب   منلو  د  غوښتنو  د  ده  د  هکله  په  مداخلو  پوځي د  چې  شوی  غوښتل  دی  نه  موخه  دې  په  ته  مسکو
 .وسايت  ته فرصت ښه يوه دليلونه خپل  او کړي تېر  ځان خربو له چې  وکړه يې پرېکړه نو  يش؛ ورکړل

  ده .  کړي  خوښمنه  بڼه   اترو  خربو  د  چې   هوپتېیل کاساګني  ،کېده  نېږدې   ته  مرکز  مسکو  د  ګاډی   چې   کله
  وکتل  ورته ځیر  په کي تره «.شوی ځپل پاڅون کې هرات په چې درکړم خرب غواړم کی،  تره »ملګری: وويل

  له  سرتګو  د کوزين   ،وو   تم  ته  راتګ  الوتکې  د   څخه  کابل   له  چې  کله  پوهېږې؟« څنګه  »ته:  پوښتل  ويې  او
 ليکل  پکې  چې  وليد  تېلګراف  محرم  يو  لوري  له  ګوريلوف   جرنال  د  کې  ولسوند  په  کاساګني  د  څخه  ګوټ
په ځواب  د تره کي د پوښتنې    او  وکړ   سرتګګ  ته  ژباړن  وزير  لومړي  .«شو  وځپل  پاڅون  هرات   »د:  وو  شوي
 ډېر  دی، ربخ  ښه ډېر  خو »دا: ويل ويې او نشو پوه ټوکه په کی تره «.راغيل کې ورځپاڼه »په: ويلو   يېکې 
  .«ښه
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  يوې  مېز  د  پنومروف  او  اوستينوف  ګروميکو،  کاساګني، .و  چمتو   ته  ليدلو  مېلمه   افغان  خپل  د  کرېملېن
  مامور،  يو   وزارت  چارو  بهرنيو   د  کې   غونډه  دغه  په .  وو  ناست   کوزېن  او کی  تره  يې  خواته  بلې   او  خواته

 يو   نو  وه؛ غونډه محرمه ډېره يوه دا. اړولې منت په يې  خربې  غونډې د چې  و شته هم ګوريلوف  ستنېسلف
 . شوی راغوښتل و نه  stenographer • کښلنډيز  مسلکي 

 اتحاد  شوروي  د  هکله  په  وضعيت  د  يې   بیا  خو   ورکړي، ته  کي  تره  به  وار  لومړی  خربو  د  چې  وويل  کاساګني 
لپاره   ستونزې  دغه  »د:  وويل  کاساګني   وروسته،  ډاډګېرنو  معمويل   له  ملګرتيا د .  کړ  بیان ټکو  لنډو  په   دريځ
  وګړو خپلو  په  چې  ده  هغه  يې  ښه  ټولو  تر   خو  شته،  لرې  بېالبېلې  لپاره  حل  د  ياست  مخ  وررسه تاسې  چې
  ټولنه  نړيواله په او کړئ   نه  خرابې اړيکې  رسه  ګاونډيانو   خپلو له  چې وساتئ داسې  واک دولت خپل  د کې
  د  کاساګني  لپاره،   کولو  روښانه  د ټکي  دغه  د  «.کړئ  نه  بد  نوم  جمهوريت  دموکراتيک  افغانستان  د  کې

  و  ښکېل  کې  وخت   داسې  په  کې   جګړه  سخته  په  رسه امريکا  له  چې   کړ   ياد  توګه  په  بېلګې  د  هېواد  ويتنام
 .کوله جګړه هم  وړاندې پر  تېري د چني د يې يوازېتوب په چې

  ځواکونو   ضد  انقالب  د  چې  لری  ځواکونه  پوره  کې  هېواد خپل  په  »تاسې:  ورکړ   دوام  ته  خربو  خپلو  کاساګني
  وکولی   تاسې  کړ،  پيل  چلند   توګه  جدي  په  تاسې  چې  کله  کړو،  بېلګه  يوه هرات  که.  ونييس  مخه  بريدونو  د

  وخت  هغه  برخه  ياغي  فرقې  اولسمې  د  چې  شو  راکړل  خرب  سهار  نن  ته  موږ.  کړی  کابو حالت  چې  شول
  چې   کاوه  شوبلو هغه  مالتړ  کنډک  دغه  د.  راغله  لندې  برید  تر  کنډک  پراشوټي  يو  د  چې  شوه  ونيول بېرته

  پوځي  زموږ  خو  وکړو، مرسته   رسه تاسې  له وسيله  شونې  هره په به  موږ  .ېو   ې رسېدل  هلته څخه  کندهار  له
  ګډ   زموږ .  وزېږوي  پايلې  منفي   ډېرې   به کې  برخو  شمېر   يو  په  او  وپاروي  ټولنه  نړيواله  سمدلسه   به   مداخله 
نه    به  پوځيان  زموږ  چې  ده  څرګنده  دا.  ننوځي  ته افغانستان  ځواکونه  شوروي  چې  دی  ناست  تم  دوښمن

  نيش   جرم  داسې  خلک.  جنګېږي  هم  ضد  پر   وګړو  ځينو  د  ټولنې افغان  د   بلکې  تېریګرو  بهرنيو  د  يوازې
 .« بښلی

  ته  مخې چې کتل ته لړۍ هغه کاغذونو د يې   کله کله يوازې وکړې، بڼه هروان  په څرګندونې دغه کاساګني
  په   او  کوله  دمه  کې  خربو  خپلو  په  به  وزير   لومړي.  وه  نه  سخته  ژباړه  خربو د  ده  د  ته  ژبې  پښتو.  وه  پرته  يې

 . وژباړي خربې  ده د چې و تم ته ژباړن به زغم
  اړه  په  فاعل  د   او  راځي  پکې  فعل   چې  برخه  هغه غونډلو   د   چې  ځکه   ده  سخته   ژبه   پښتو   لپاره  ېژباړ   د 

  ويي  بیا   او  وي،   نه   شوې   بشپړه   غونډله  ټوله  چې   څو   تر  نو  راځي؛  کې   پای  په  غونډلې   د   کوي  څرګندونې
 . ده  سخته يې ژباړه  کېږي، اېښودل دانې  چې کې  لوبه په سطرنج د لکه وي نه  شوي اډول داسې

 

لنډیزکښ:هغهڅوکچېپهغونډوکېخبرېپهلندهبڼهپهمتنبدلوی• 
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 او ترينګلې سرتګې مهربانه  يې څرنګه چې کتل  ته کي تره ژباړن کړه، بشپړه  غونډله ۍوروست چې يې کله
  چې   وي  کړی  قانع  دې  په  نوموړی  خرب  ښه  هکله  په  هرات د  چې  برېښېدل  نه  داسې.  کېدې  اورجنې

 . يش تېر  بلنې له پوځ شوروي د ته افغانستان
  تر   زموږ  ته  تاسېبه    کې  پړاو  اوسني  په  چې  ورسېدو  ته پايلې  دې  »موږ:  ورکړ   دوام  ته  خربو  خپلو  کاساګني

  اړخېزې   ګڼ  ته  تاسې  او  واچوو  فشار  سيايس  ګاونډيانو  پر  ستاسې موږ  چې  وي  دا  مرسته   اغېزمنه  ټولو
  د  «.کړلې  وړاندې  ته  تاسې   کې   چاپېريال  ازاده   په  ملګرتيا  د  موږ   چې   وې  ارزونې  هغه   دا.  درکړو  مرستې 
  خپل  يې  بیا.  وکړه  تکيه  کې   څوکۍ  خپله  په  يې  خوښۍ  په  او  کړې  بشپړې  خربې  خپلې  مرش  دولت شوروي

 .ورکړه بلنه خربو د ته مېلمه افغان
  کاساګني   نوموړي.  وه  نيولې  تابيا  ښه  ته  اترو  خربو   هم  ده  چې  شوه  څرګنده  څخه  ويي  لومړين  له  کي  تره  د

 پهې  چ  منو  موږ.  وکړم  خربې  سپينې  هم  به  زه  توګه،  په  ملګري  د  ستاسې: »ويل  ويې  او  ونيولې  سرتګې  ته
 پام  په  توګه  په  ګام   دويم  د  کړنې  پوځي  او  يش  حل  وسيلو  سيايس   په  لومړیبايد    ستونزې  کې  افغانستان

  منځ   تر   اتحاد شوروي   او  افغانستان  د  چې  وکړم   ټينګار  دې  په  څخه  اړخ  خپل  له  غواړم  زه.  يش  ونيول  کې
  تيورۍ   پر   پوړونو  ټولنيزو  د اړيکې  دغه  بلکې  اړيکې   عادي  ترمنځ  هېوادونو  نورو   د  لکه  دي  نه  داسې  اړيکې 

  واک   هم   کې  هېواد  په  زموږ   کې،  هېواد  په  ستاسې لکه.  دي  ولړې   سياست  ګډ  او  يو ېډيالوژ ا  ګډو  پر   زموږ  او
 .«لري اړه  پورې بزګرانو او پوړ کارګر  پر 

  دغه  کي  تره  »نو:  وويل  يې  رسه  ځان  له  او  وکړ  سوچ  هکله  په  خواخوږۍ  د  منځ  تر   پوړونو  خواريکښ  د  کوزېن
 رامخته  خربه

  له  واک  او  نشته   پوړ  کارګر   کې   افغانستان  په  اړنګه   بې  خو  پوهېږم،  نه  هکله په  اتحاد  شوروي  د  زه.  کړه 
 نه   رسه بزګرانو

 « کړي؟ خوله په ښکاردانه  )بې مانا خربو( برغزوو خوږو دغسې د مرشان  زموږ چې ده شونې دا ايا. دی 
 پاکستان،  يې   ورپسې  «.کړ   رامنځته  غربګون   توند  انو دوښمن د   پوړ  ټولنيز   د  زموږ   انقالب»:  کړه  زياته  کي  تره 

  اړينه  به  »دا:  وويل  ده.  واچوله  دوی  پر   يې  پړه  کړکېچ  د  کې   افغانستان  په  او  ونيوه  ګوته   ته امريکا  او  ايران
  کړنې   پټې ضد  پر  زموږ  چينايان او  امريکايان  ايرانيان،  پاکستانيان،  ولې  چې  وکړو  فکر   ټکو  دغو  په  چې  وي

 او  لوستی  لېنن  موږ.  به  وو  او  يوو  ملګري  ستاسې  موږ چې  وکړم  ټينګار  دې  په   غواړم  يوازې  زه.  کوي  تررسه
  چورلکې،  زغروالې  چې  ولر   هيله موږ.  وکړم  نغوته  ته  اواړتي   پوځ  افغان  د  غواړم  زه  ...ورکوو  دوام  يې  ته  لوستلو

 .«کړو ترلسه وسيلې رنې د م  اړيکو د او  BMP پي اېم  يب ګاډي، زغروال نور شمېر  يو
.  لري  دړې  زغروالې  ضد  ګولۍ   د   چې  یيادو   چورلکې  Mi24 خامخا  »تاسې:  کړه  روښانه  خربه   اوستينوف 

 پای   په  کال  د  به  نورې  شپږ   او  درولېږو  چورلکې  دغسې  شپږ   کې  مياشت  په  جولی يا  جون  د  چې  ومنله  موږ
 .« درکړو کې
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 خربې  دغه  په  يې  اوستينوف   خو  ئ«لېږ راو   يې  رسه  پيلوټانو له  چې  وي  به  »ښه:  کړه  بدله  بڼه  خربو  د  کي  تره 
  روزنې  د  يې  به  موږ  کوي،  کړې  زده  دلته  افرسان  ستاسې.  وروزئ  پيلوټان خپل  بايد  »تاسې:  وکړ   اعرتاض

  څخه   وادونوېه  نورو  ځينو  يا Hanoi هناوی  له   يش  »کېدای:  و  ولړ  خربه  خپله  په  کی  تره  .«کړو  ګړندی  بهري 
  زده   افرسانافغان    ۴۰۰  کې  اتحاد  شوروي  په  »دلته،:  وويل  ژبه  ترخه  په  کاساګني   .«کړو  ترلسه  پيلوټان

  موږ  لری،  اړتيا  ورته  تاسې  چېئ  کړ   غوره  هغه  څخه  دوی  له.  شته  رسه  تاسې  له  نوملړ   دوی  د.  کوي  کړې
  »که:  وويل  پام   ډېر   په  ده .درلود  نه  خيال  وبدلول  د  غوښتنې  خپلې  د  مېلمه  خو  .«کړو  ګړندۍ  روزنه  يې  به

 وفادارو  موږ .  ده  لويه   نړۍ.  راولو  يې   به  څخه ونوهېواد  نورو  له  موندل،  ونه  پيلوټان  کې  افغانستان  په  موږ 
 او  اخوانيان  یډېر   کوي   کړې  زده  کې  اتحاد  شوروي   په  چې  کې  منځ په  افغانانو  هغو  د.  لرو  اړتيا  ته  خلکو
  افرسان   افغان  نوي   او سل  يو» :  کړي  پټه  غوسه  خپله  چې  کوله  هڅه   اوستينوف   .«دي  ستانېماو   پلوه  چني
  س لشپاړ   کې  دوی  په.  فارغېږي کې  راتلونکې  نېږدې  دې  په  کوي،  زده کړې  کې  اتحاد  شوروي  په  چې

  دوی  د او نوملړ  دوی د وسيله  په ګوريلوف جرنال د به  موږ.  دي هم پيلوټان چورلکې د ديارلس او پيلوټان
 «.یلر  ورته اړتيا تاسې چې کړئ غوره ترې خلک هغه تاسې بیا. ودرکړ  مالومات اړه په روزنې د

  کې   راتلونکې  نېږدې  په  چې  وکړې  څرګندونې  تفصیل په  هکله  په  ومرست  ييزو  وټه  او  پوځي  هغو  د  کاساګني
  نوملړ  سيستمونو هوا دافع د چورلکو، ګاډو، پوځي بېالبېلو د نوموړي .ورکولې ته افغانستان اتحاد شوروي
 افغان. ورکوي  ته افغانستان  به  اوړه  ټنه ۱۰۰۰۰۰  چې وکړه   هم یادونه   ېپریکړ  هغې د کاساګني. ولوست

.  وي  ځنډنۍ به  ورکړه  پور  د  چې  ويل  ويې  او  وکړه  هم  غوښتنه  اوړو   نورو  ټنو  ۳۰۰۰۰۰  د  پور  په مرش
 . ومنله ځنډونه پور د زړغيتوب  په کاساګني

 اړتيا  ته  ډلې  کارپوه  پوځي  بلې   يوې  به  رسه  لېږلو په  مرستې   پوځي  د  چې  شو   پام  ته   دې  اوستينوف  د
 .يش  رامنځته

 تاسې  خو  پرانېزو،  ورته  غېږ   خپله  خامخا  به  موږ  بولی، ښه  يې  تاسې  »چې:  ورکړ   ځواب  ناراضتيا  په  کي  تره
 «واخلو؟  کار  څخه  پيلوټانو  او  شوبلوالو  له  هېوادونو  سوسيالېستي  نورو  ځينې د  چې  کړئ  رانه  اجازه  ته  موږ  به

  هېوادونه  سوسيالېست.  یکو   ټينګار  دې  پر   ولې تاسې چې  پوهېږم  نه  »زه:  وويل غوسه  ښکاره  په  کاساګني
  جدي   يوه  وکړي   ډزې  وړ وګ  پر  ستاسې  چې  غوښتنه  خلکو   د  څخه  هېوادونو  نورو  له.  ينه کړ و    کار   دا  به

 .«ده موضوع سيايس
  په  کدرونو   د کاساګني  و،  کړی  جوړ  لپاره  اترو  خربو د  مخکې ترمخکې  کاساګني  چې  بنسټ  پر   پالن  هغه  د

  چې   يوکړ   هڅه  بايد  »سړی:  کړ   پيل  ته  کي  تره   سبق   اخيستنې  کار د  نه  پاليسۍ  ډکې  پامه  له  یوې  د  اړه
  رسه،   پام  په  ته  ونځپ  دوامدارو.«  يش  لووه  پرې  ټاپه  دوښمن  د  چې  دې  له پرته  وپېژين  ښه  څوک  هر 

  هرات   »د:  وويل  ده.  نشو  پوه  خربو  په  کاساګني  د  چې   وښوده  داسې  کي  تره.  وترټلو مرش   افغان   کاساګني
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  ې وهل  ده نه  ټاپه  هېڅ کله   چا   داسې  په  موږ .  ننوتيل  ته  چاپېريال   زموږ  املسلمني  اخوان  چې   وښوده پېښو
 .«دي رسه موږ له چې

  پيل  وهل  چنو  د  بیا  کي  تره.  يو نه کړ   خربې  نورې اړه  دې  په  چې  وګڼله  غوره  دا  وزير   لومړي   شوروي  د
 څه  به  اتحاد  شوروي  ويش،  يرغل  افغانستان  پر   څخه  بهر   له که  چې  وپوښتل  څخه  کاساګني  له  ده.  کړل

 ده.  کړه  شنډه  پوښتنه  دغه  يې  اسانۍ  ډېره  په  و،  سياستوال  تجربې اوږدې  د  چې  کاساګني  خو  وکړي،
 .«نيش پېښ هېڅ يرغل داسې چې  کوو هڅه وسې خپلې تر  موږ. ده موضوع بېله  بیخي »دا: وويل

  خربو   د  بايد  زه.  دي  خرب  غړي   بېرو  سيايس  د  زموږ  هکله په  راتګ  د  »زما:  کړه  ياده  خربه  بله   کي   تره   ورپسې 
  دموکراتيک   له  افغانستان  د  اتحاد  شوروي  چې  ووايم  ورته  دا  زه  ايا.  ورکړم  راپور ته  دوی  هکله  په  پايلې  د  اترو

: وکړ   پخلی  يې  کاساګني  کوي؟«  وررسه  مرستې  نورې  ځينې  او  کوي  مالتړ  سيايس  يوازې څخه  جمهوريت
 ليونېد  .ده  پرېکړه  بېرو  سيايس  د  دا.  مرستې  نورې  او  پوځي  لويې  او  مالتړ   سيايس.  ده  همدغسې »هو،
 .«ووايي درته به  هکله دې په او وګوري دررسه کې دقيقو لسو په به ایلیچ

 

 
 
 اعلی،  »ډېر :  وستايلو  کوزېن   بدلولې،   منت  په   خربې غونډې  د  چې   ،ګوريلوف   سالکار،  وزارت   بهرنیوچارو  د
 .«وکړه  ژباړه   ښه   ډېره  تا
  تررسه  دنده  کې  کابل  په  يې  کلونه  ډېر .  و  لس   ښی څانګې  افغان  د  ګوريلوف   کې  وزارت  په  چارو  بهرنيو  د

 درلود،   ارزښت  ډېر   ستاينې  نوموړي  د  ځکه  نو   ؛لېو ک ېژباړ   يې  کې غونډو  په  رسه  داود  او  شاه  له  او  وه  کړې
 وشوه  غوښتنه  څخه  ما   له .  ده  پاتې  ل   ازموينه  لويه  ستا !  خو : »ورکړ   خربداری  داسې  ته   کوزېن  ګوريلوف،  خو

 وليکې، هم يادښتونه خربو د ایلیچ ليونېد او کي تره د رسبېره ژباړې د بايد ته نو کړم؛ بشپړ  منت دغه چې
 « !غواړم درته بخت  ښه
 وضعيت   د.  و   يوازې  کی  تره.  وکتل  کې  دفرت  خپل  په  رسه مېلمه  افغان  خپل  له  ايليچ  ليونېد  کې  کرېملېن  په

  وه   نه  بلنه  هم  ته  سفري  افغان  حتی  رسه،  پام   په  ته  اوپېچلتي  ممکنه کې  غونډه   په  او  حساسيت  ځانګړي
  چلند   درنښت  ډېر   په  کي  تره  .نشوه  تهرامنځ  شېبه  ترينګلې  کومه  کې  بهري  په  غونډې د  خو  شوې،  ورکړل

 و،  دود  چې  څنګه   لکه  کې   شتون   په  برېژنېف  د.  کوله  ډډه  څخه   بحث   له   يې  رسه  برېژنيف   له  وا  کاوه
  .و  ناست   غيل  پنومروف  او  ګروميکو   کاساګني،

  کړی   چمتو  يې   ياور  چې   ولوست  غږ   اوچت  په   ليک يادښت   هغه  توګه   ښه  په  مرش  شوروي  سم،  رسه  متې  د
  د.  وې  شوې  ليکل  بنسټ   پر   تجربې  بولشويکي   د   چې  وې  سپارښتنې  شمېر   يو   کې   ليک  يادښت   په.  و
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  ځانګړی  ته  جوړولو  جبهې  ميل  متحدې  يوې  د  بايد  حکومت  افغان چې  وه  دا   سپارښتنه  يوه  توګه،  په  بېلګې
  موخه جوړولو  د کمېټو دغسې د. کړي جوړې کمېټې څخه بزګرانو بېوزلو له سيمو کليوايل د او واړوي پام
  پروپاګند  سياسی د  چې   وه   شوې هم  سپارښتنه  دا  «.و  مخنيوی   خاوندانو   پانګوالو  ځمکې  د  او  فيوډالنو »د

  شوې   هم  څرګندونه  دې د  کې  ليک  يادښت  په.  وتړي  پولې  رسه  ايران  او  پاکستان  له  او  کړي   پراخه  کچه
 .کېدای توجيه نيش  مداخله پوځي ولې چې وه

 حقيقت  په  چې  واخيست  کار  څخه  دروغو  له لږ   یې  کې  ځواب  په  شو،  پوه  وزم  په  غونډې  د  چې  کي،  تره
 ميل  متحده کې

  بهرنيو   د  بیا  ځل  يو  نوموړي.  ده  شوې  جوړه  بڼه  هپ  ټولنو  سوداګريزو  د  او سازمان  ځوانانو  د  ګوند،  د  جبهه 
 انو دوښمن

 په  پښتنو  پاکستاين او  افغان  بلوڅو،  د  به  دا»  .منل  ونه  تړل  پولې  د  ده.  وکړه  رسټکونه  څخه  لسوهنې له
 افغان کې،  پای په وينا لنډې خپلې د «.کړي زيامنن به  برم او درم زموږ او کړي  رامنځته ناراضتيا کې منځ

  دوی   ورپسې  .کړ  برابر   يې  فرصت  ګندونور څ  د  اندونو  د  چې  وکړه مننه  څخه «  ایلیچ  ليونېد  »ګران  له  مېلمه
 مارچ   د  کال  نوی  افغان.  وملانځي  کال  نوی  افغان  ورځ،  نوې  چې لړ  ته  سفارت  خپل  کی  تره.  وکړه  ښه  مخه

  په   يې   ياور  چی   برېژنېف،.  وي  برابر   يو  اوږدوالی  ورځې  او  شپې   د  چې   وخت  هغه کېږي،   پيل  يوويشتمه  په
  بشپړ  منت  غونډې د چی شو ښودلېپر  ېنز کو. شو روان لور په دروازې وتنې د کوله،  مرسته وررسه پام ډېر 

  چوپړياله   غلې  يوه.  ورکړه يې  کتابچه  يوه  او  ورکړ   ځای  کې  کوټه  څېرمه  په  سموتيکني  ياور،  برېژنېف  د.  کړي
  ياد   په   ويي  هر   غونډې  د  کوله  هڅه   چې  ولدميري، .راغله  رسه  ساندویچ   او  ۍډوډ  مالګينې  ېغوړ   چای،  له

 . کړل پيل ليکل منت د کړي،
. راغلل  کې  رس  په  اجندا  د  غونډې  د  بېرو  سيايس  د  بیا  ځل  يو  حالت  افغانستان  د  ويشتمه دوه  په  مارچ  د

 له.  وو سم  ډول  بشپړ  په  ټکي  اړوند  ټول  هکله  دې  په  او  دريځ  نوموړي  د  چې وکړ  ټينګار  بیا  ځل   يو ېفبرېژن 
  »افغان:  بنسټ پر   وينا  د  برېژنېف  د.  کړل  رشيک   رسه  همکارانو  خپلو  له   يې  جزيات  خربو  خپلو   د  رسه کي   تره

ننګېرنه   ارامۍ د کې بهري په خربو د يې کرار  کرار خو ،و یلراغ ته مسکو کې  وضعيت اندېښمن يو په مرش
  بهري  په خربو اترو د ښکاره په ایلیچ ليونېد .«درلود چلند پرځای او ارامه يې کې پای په او وکړه )احساس(

  په  ته کابل او و خوښ ډېر  کی تره ملګری وکړه، يادونه چې  مې څنګه »لکه:  وويل  ده. ښکارېده خوښ ډېر 
  څه   يو  ته  خربو  زما  ،وه  اخيسته  برخه  يې  کې   غونډه  په  چې   ملګري  هغه يش  کېدای.  کې لړ  مزاج  ښه

 .« کړي  ورزيات
  سيايس  له  ده.  وکړه  ښه  مخه  رسه  کي   تره  ملګري   له کې   ډګر   هوايي  په  »ما:  وويل  خوند  ډېر  په  کاساګني

 همنن  ه تلهل  زړه  د  لپاره  نيت  ښه  د  اړه  په  افغانستان  د  او  پالنې  مېلمه ښې  د  څخه  ایلیچ  ليونېد  له  او  بېرو
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 چې  درلوده  نه مته  ده.  ملانځهو   دلته  کي  تره .  دی  کال  نوی  اوس  بنسټ   پر   کليز   افغان  د.  کړه  څرګنده
 .« يش حل  کې وخت  لنډ دومره  په به موضوعګانې  ډېرې دومره

 

 
 

  ه لرښوون   يې  چا  او  ي و   یشو   رامنځته  پخپله  ناڅاپه څخه  پالن  مخکني   له  پرته  پاڅون  چې   ده  شونې  ډېره
   چټکۍ   په  دومرهپاڅونوالو    چې   ښار   دغه  چې  دی   سخت  باور   دې  د  نو   وی؛  نه   داسې   که .  کوله  نه   اداره  يا

 .ورکړ  لسه له بېرته اسانۍ دومره پهیې   ولې ،ونيوه
  ګوريلوف   چې  ډله  يوه  خلکو   هغه   د  يش،  وويل  واضح  چې  يا  ټولی،  پراشوټي  دمه  تازه  يو   شپاړسمه،  په  مارچ  د
  وو   غړي  ګ  د  خ  ا  د  چې) ټانکستان(    شوبلوال  شمېر   يو.  شوه  ولېږل  ته هرات  هو   ېکړ   غوره  لپاره  روزنې  د

  کې   پيل  په  پاڅون  د  يې  وشوبلوال  ټولو  خو  ،ې و   شته  شوبلې   کې  فرقه اوولسمه  په.  شول  مل  رسه  دوی  له
 په  کودتا  د  غويي   د  چې  سړی  هغه  و،  ټڼی  شهنواز   جګړن  قوماندان  ټويل  دغه  د.  وې پرېښې  دندې  خپلې

 د  چې  و  څوک  هغه  نوموړی.  و  لېږلی  ته  داود  محمد  رسه  الجل  رضب  يو  له   الدين  امام  تورن  يې  کې  ترڅ
  يو  ضد   پر   پرچميانو د  کال  ۱۹۹۰  په  يې  وروسته  او  شو  وزير   دفاع  د  کې  وخت   په  واکمنۍ  د  الله  نجيب
 . وتښتېد ته پاکستان وروسته  ماتې له پاڅون د او واچاوه لره په پاڅون

  ۳۰۰  کې   ټوله  په   چې  وو  پاتې  وفادار  ته   رژیم   چې  عسکر  او  افرسان   هغه   فرقې  اوولسمې  د  او  ټولی   ي ڼ ت  د
 .وو تم ته امر  کې ډګر   هوايي په هرات د کېدل کسه

  په  چوڼۍ  د  یې   هکله  په  ګام  راتلونکي   خپل  د   وو اوښتي   ته  مخالفينو   چې  افرسانو   هغه  کې   وخت  عین  په
  نوموړی.  شو  څرګند  وتلی  ټولو  تر   کې   ټويل  خپل  په  جګتورن يو   هوا  دافع  توپچي   د.  کولې  خربې  کې  کال

  نښه   په  يې  ځايونه   مخالفينو   د  چې  الوتکه  يوه  پخپله  ده  کې،  بهري  په  جګړې  د  هرات د.  و  افرس  وړ  او  زړور   يو
  د .  وساتل کې  خواو  مخالفو  په  کلونه  ډېر   اسمعيل،  او  تڼی  افرسان،  دوه  دغه  برخليک.  کړه  نسکوره کول

 افغانستان  د  ورپسې  او  واخيسته غاړه  په  مرشي  ډلې   يوې  د  مجاهدينو  د  اسمعيل  وروسته   ېدنېځپ  له  پاڅون
 تورن  د  ونډې  ده  د  کې  جګړه  ضد  پر   شورويانو  د .وش  قوماندان  نومور  ترټولو  يو  جبهې  د  کې  لوېديځ  په

 .هوکښ   کې تاريخ په نوم اسمعيل
 او   واخيسته  ګټه  څخه  ورسېدلرا  له  پوځيانو  دمو  تازه  د Katichev کتيچيف  ډګروال  سالکار  سرت  پوځي

  تررسه يې عملیات (کشفيڅارن ) چې دی  له  وروسته. وکړ  امر بريد د  يې مخالفينو  پر چې و کس لومړنی

 

 څخهوروسته،اسمعیلخاندهراتدواليپهتوګهوګمارلشو. کالکېدنجیبهللادحکومتلهنسکورېدو۱۹۹۲په

.انحکومتکېدوزیردندهترسرهکويکېواچولو،خوپهتېښتهبریالیشو.اوسپهافغ )زندان(نوموړیطالبانوپهاړتون
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 پوځيان وړ اعتبار د  چې شوبلې  پنځه نوموړي وکړ،  يې  پخلی پايلو  د او وارزولې يې  پايلې څارنې د او لکړ 
  چې  کله . کړې پيل ډزې توپچي  پر مخالفينو  د نو ټانکو . ېولېږل  ته برخې شاتنۍ فرقې اولسمې د  وو  پکې

  لندې   بريد  تر  تڼي   د  مرچلونه   مخالفينو  د  کې   فرقه  په  شول،   کړل   تاو  لوري  په   شوبلو  د  میلونه   توپچي   د
  نه   اغېزمن  دومره   کې  جګړه  پرانيستې  په  خو  کوي،  جګړه ښه  ډېره  کې  بريدونو   غلچکي  په  افغانان.  راغلل

  خپل  تر   حالت  يې  ژر   ډېر  او  کړل   ننه   د  ته  اډې   ستونزې  ځانګړې   کومې له  پرته  جنګيايل  خپل  تڼي .  دي
  ځل  دا خو شول،  تسليم اطاعت ډېر  په ځواکونه پيل څېر، په مخکې ورځو پنځو د. راوستل لندې کنرتول

 .ته استازو ادارې قانوين يو د
  او  عسکر   سوه  درې  شاوخوا  پوځيانو  پراشوټي.  وه  رحمه بې  او  چټکه   جزا  پوځيانو  اوښتو  د  ضد  پر   حکومت  د

  ته  بارکونو خپلو بېرته  يا او شول خواره کې کلیو څېرمو په يا پوځيان پاتې فرقې د. ووژل سمدلسه افرسان
  ګوريلوف کتيچيف،  سهار،  په  شلمې  د  مارچ  د.  ورکوي  دوام  به  ته  چوپړ   خپل  چې  منله  ويې  او راوګرځېدل

 .«شو وځپل پاڅون  کې هرات »په: وليکل ته
 په.  شو  پاتې  وليت  ډک  ستونزو  له  او  خطرناک  ټولو  تر  يو  وليت  هرات  د  پورې،  وتلو  تر   پوځيانو  شوروي  د

  وخت  يو  چې  ځای  هغه.  درېدلې  ونه  جګړې  اوږدې   کې  شاوخوا  په  ښار د  او  کې   ښار   دغه  په  کلونو  کلونو
 .شو بدل  دوزخ اورجن پر  و رغياڼه يوه

  په   و،  شوی  ودان   ستندرد  په  لوېديځ   د  او  اوسېدل پکې   سالکاران  شوروي  چې   مېلمستون   مدرن  هرات   د 
 ريښتينې  يوه

 ېشو   پرځای  ځای  بام  پر  يې  ېګڼ نماشي  شوې،  کېښودل  کڅوړې  ريګ  د  يې  کې  کړکيو  په.  شو  بدل   کال 
 به  سالکاران  شوروي   راهيسې،  وخت  هغه  له .  کوله  ساتنه  وګاډ  وزغروال  يې  څخه  ېدرواز  له   ننوتنې  د  او

  چې   ښتاو و    ته  چا  هغه  واک   تیارې په خورېدو رسه به    د.  ګرځېدل  کې  ښار  په  کې  رڼا  په  ورځې  د  يوازې
 . بلل »دوشمن« شورويانو

  ريښتيا  به   غربګون«  »ځنځريي  وړاندوينه   غمجنه او  تياره  رسوري  د  وی،  شوی  بريالی   پاڅون   هرات  د  که
 ی شو  رامنځته

  کې   ځايونو  نورو  او  فراه  بغالن،  ننګرهار،  په  کې  پرسيل  هغه  په.  و شوی  پيل  بهري  دغه  حساب،  يوه  په.  وی
. شول  وځپل  رحمۍ  بې  ډېره  په  او  و  ډک  ناچارۍ  له  حالتپاڅونونو    ټولو  دغو  د  خو  وشول، هپاڅونون   وسلوال

  مخالفني  شوي  نيول  چې  يې  کله.  وځپي  پاڅون  هلته  چې  لړ  ته  اباد  جالل  يعقوب  محمد  توګه،  په بېلګې  د
  جاغورونه   ډک مرميو  د  ته  ده به   مرستيال  ده  د.  وکړ   پيل  وژلو  په  دوی  د  پخپله  ده  وليدل،  مالتړي  دوی  د  او

  څه  د.  ېشو   ېګرم  ېوتل   کچې   له   به ډزو  ډېرو  له  چې   ځکهې  کړ   ېبدل  ورته  يې  به   ګڼې نماشي  او  ورکول
 .هوستاي  اکاړۍ دې په درستيز  لوی خپل  امني وروسته، څخه وژنې رحمه  بې  له کسانو  ۲۰۰ باندې



هراتکېپاڅون،لومړنۍوینهپه   / 269 

 

 افغانستان  په  کې  ترڅ  په  ورځې  يوې  د.  ورسېد  ته کابل  څخه  مسکو  له  یک  تره  ويشتمه،  پنځه  په  مارچ  د
 .شو ريس  يې  کی تره  .شوه جوړه شورا عايل دفاع د کې
 خوښې د ده د منځ  تر  خلقيانو د چې شو هو پ حريانتيا ډېره په کی تره راغی، بېرته څخه مسکو له چې کله

  غونډه   په  شورا  انقاليب  د  وړاندې  پر   ټولو  د  زوی،  ګالب  او  طنجار و   اتالنو، انقالب   د.  تللی  منځه  له  يووالی
 ولګاوه  تور  امني   ر پ  دوی.  اخيل  کار  ناښنده  څخه  پوځ  وسلوال  له  چې  ویل  ېوي   او  وکړه  هکنيو  امني  پر   کې
  ر پ  چارو  دکورنيو چارې  دغسې  چې  دې  له  رسه  اخيل  کار  ضد  پر   وګړو  منو  سوله  د  څخه  پوځيانو  له  چې

  کوله   غوښتنه  دې  د   وې  اخيستې  غاړه  په  سالکارانو   شوروي  چې  چارو  روزنيزو  هغه.  لري  اړه پورې    وزارت 
  له   پوځ  د  امني  کوونکی«،  زده  »ګران   خپل چې   وکړ   زړه  دې  د  کي   تره.  کړي  حل  موضوع  دغه  کی   تره  چې

 وطنجار .  واړوي  پام  ته  سياست  کورين  او  چارو  ييزو  وټه امني  چې  وشوه  سپارښتنه  داسې.  کړي  لريې  څارنې
  ،شول  وګامرل  توګه  په  وزير  چارو  کورنيو   د   و،  مخالف  بل  يو  امني  د  چې   مزدوريار،  او  وزير   دفاع  د

 لوړ   په  واک  د.  وسپارلې  چارې  وزير   لومړي  د  ته   »کوونکي  زده  »ګران  خپل  کي  تره  کې  بدل  په  دې  د  خو
 د.  لراغل  هم  اصالحات  حقوقي  ځينې  کې  حکومت  او  شورا   انقاليب په  وروسته  بدلونونو   دغو  له  کې  پوړ

  شورا   انقاليب  د  سمون   بل .  شوه  کړل  رامنځته  څوکۍ  وزير   لومړي   د  يې   پرځای او  لريې  څوکۍ   صدراعظم
 . شول لندي لس ده د غړي  ټول کابينې  د او کړ   بدل ولسمرش په ريس

  وي   شوې  څرګنده   داسې  به  ته  کتونکو   بهرنيو حتی   او  کړه  مظبوطه  څوکۍ  خپله   توګه  رسمي   په  کي   تره
 ډېر   وضعيت  چې  وښوده  پېښو  راتلونکو  خو  شو،  لسربی امني  پر   کی  تره  کې   هڅو  په  واک  مطلق  د  چې
 . و بدل

 په B.S Ivanov ايوانوف   س.  ب  ډګرجرنال  د  رسه، کتو  په  ته  وضعيت  يخرابېدونک   اوولسمه،  په  مارچ  د 
  د  کې  رياست  لومړي  په  يب  جي  کې  د  نوموړی.  شوه ولېږل  ته  افغانستان  ډله  يوه  يب  جي  کې  د  مرشۍ

 کرلوچي  فرنک  د  څوکۍ   ده  د.  کوله  يې   مرشي  څانګې   څارګرې سيايس  د  او  و  مرستيال  لومړی  کريچکوف 
Frank Carlucci ، رېګن د  وروسته  چې  و  څوک  هغه  کرلوچي.  وه  برابره  رسه  کس  دويم  له  اې  ای  يس  د 

 په  اروپا  او  امريکا  د  ته ايوانوف  سيميونوويچ   بوريس.  شو  وزير  دفاع  د  او  سالکار  امنيت   ميل  د  کې  اداره  په
  په   مرش  مېشت  يب   جي   کې   د   کې  امريکا په  نوموړي .  کېدل  کتل  سرتګه  په  کارپوه  نومور   يو   د  کې  چارو
   Carter کارتر  او  Ford  ډفار  ،Nixon  ننېکس  نواولسمرش  له  ده.  وې  کړې  تېرې  دورې  اوږدې  دوې  توګه
  کمونست   چيل  د  چې   و  ايوانوف  دا.  وه  کړې  تررسه  دنده  هم  توګه  په  غړي  د  پالوي  رسمي  د  خربو اترو  د  رسه

  دنويب) Dunai دونی  د  ده.  کړې  تررسه  او  جوړې  يې  چارې  تبادلې د   Louis Corvalan کوروالن  لويس
Danubi  )هلته  چې  وکړ   يرغل چکسلواکيا  پر   شوروي  کې  عملياتو  دغه   په  وه،  اخيستې  برخه  کې  عملياتو  په 

  لپاره   مودې  لنډې  د  ده.  وه  کړې  جوړه هم  اداره  څارګره  ځانګړې  چارو  ييزو  وټه  د  ايوانوف .  کړي  بدل  رژيم
  مهمه   ترټولو  ايوانوف   د  ښايي  خو  وه،  ې کړ   مرشي  ،ېڅانګ  ېديارلسم   څانګې،  پټې  ترټولو   د  رياست  لومړي  د
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  همکار   اعتباري  ترټولو  يو  ريس  د  يب  جي  کې  د  کې  کلونو  ورستيو  په  مې۱۹۷۹ د   چې  وه  دا  راوړنه  لسته
 له پرته  ونييس  اړيکه  نېغه  رسه  غړو  ونور   له  بېرو  سيايس  د  او  اندروپوف  له  چې   شوی  کولی ايوانوف.  شو
 افغانستان  په  چې  و  ټکی  مهم  ټولو  تر   همدغه  ښايي  .وغږېږي  رسه  کريچکوف   مرش  خپل  له  لومړی  چې  دې
 شوروي   د  چې درلوده  دنده  مرش  دغه.  درلوده  ونډه  يې  کې  غوراوي  په  مرش  د  کړنو  ټولو  د  يب  جي  کې  د کې

 اړتيا  ته  سړي  يو داسې  کې  کابل  په  اندروپوف .  وسايت  خرب  اړه  په  وضعيت  نيیريښت  د  افغانستان  د  مرشتابه
  له   شورويانو  مېشتو  د  کې  افغانستان  په چې  ته  سړي  يو  داسې  يش،  وکړی  ورباندې  باور  بشپړ   چې  لرله

  کچه  لويه  په  کې  منځ په  مامورينو  پوځي  او  سياستوالو و،ان ديپلومات  د  او  وي اوچت  ډېر   څخه  سيالۍ  بېځايه
  يش   یوکړ   پرېکړې   مهمې  کې  حالتو  پېچلو  په   چې  لرله  اړتيا  ته  سړي  يو  داسې اندروپوف .  ولري  ادرم  او  برم

 رياست لومړي د کبله  دې له نو کړي؛ ضايع وخت خربو په لپاره همغږۍ د  رسه مسکو له چې دې له پرته
 چارو   امريکايي  د  وه،  غاړه  په  مرشي  عملياتو  د  يې   کې  ختيځ  منځني  په  چې   ځای  پر  مرستيال  بل  يو   د

  .شو غوره ته څوکۍ دغه ايوانوف  کارپوه
  بايد   نوموړي.  کړ   پک  هک  کريچکوف   الکساندرويچ ولدميري  ګامرنې  دغه  کېده،  يې  مته  چې  څنګه  لکه

  مېشت  يب  جي   کې   د  کې   کابل   په  اوسه  له  رس  به  ريس يب  جي  کې   د  چی  وی  کړی  پام  هم   ته  دې  اوس
  هغو  له  مالومات  بګدانوف  ليونېد  مرش،  څانګې  استازې  يب  جي   کې د  کې   کابل  په  او  اوسادچي   وليور  مرش،

  بلې   له  خو  کوي،  ترلسه  څخه   ايوانوف   استازي  شخيص   خپل   له  يې   اندروپوف   چې  کوي   پرتله  رسه  مالوماتو
اسې  دیو   ايوانوف   جرنال.  لرل  هم  لملونه   خوښۍ   د  بدلون   ناڅاپه  داسې  په  مرش   رياست  لومړي د  خوا،

  يې   څوکۍ  په  مرستيال عادي  د  رياست   لومړي  د  چې  و  سړی  وړ  يدرناو   د  کچې  بې  او  مسلکي  خپلواک،
يې   پرتله په ده د چې  ځکه ه دبرېښې اړنګمن کې  چارو خپلو په توګه دوامداره هپ کريچکوف. درلود نه  باک

  له   کريچکوف   د  څومره  چې  څېښنت  اړيکو  د   رسه  خلکو واکمنو  له  داسې  يو  نو  درلوده؛  وړتيا  ډېره  مرستيال
  سيايس   چې  وه  ويښېدنه  بخت  د  کريچکوف   د  دا  .و  خوښ  پرې  کريچکوف   همدومره  و،  لريې  څخه  ادارې

 .ولېږي ته افغانستان ايوانوف  چې وکړه پرېکړه بېرو
  ګامرنه : کړ  څرګند داسې غربګون ده د هکله په ګامرنې د ده د لندو لس  ايوانوف  د چې ده وړ يادونې د 

  وکتل  سرتګه په دندې مهمې داسې يوې د لوري له ګوند د ته ګامرنې دغه نوموړي. ومنله بڼه ارامه په يې
  ګټو   د  شوروي  د  وه  مهمه   ډېره  لپاره  موخو  د   شوروي  د   چې  کې  سيمه  مهمه  داسې   يوه په  يې  موخه  چې

  ور   ته  څوکۍ  پخوانۍ   خپلې  کله  هېڅ  به   دی  چې   شو   پوه  جرنال   لړ،  ته  افغانستان  چې  کله  خو  وه، ساتنه
 درلود  فرصت  دې  د  يې   اوس   ځکه   شو  ولېږل  ته   افغانستان  چې  و   خوښ  دې  په   نوموړی  ښايي .  ګرځي  ونه 
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  .کړي  بدلې  ننګونو  وینو   پر   وې  ډول  يو  تل  چې  دندې  معمويل  خپلې  چې
 . لرلې ستونزې يې کې منلو په ضايعې دغې د او وه شوې  مړه مېرمن ايوانوف د کې وروستيو دې په

.  کوله  غوښتنه  مسلک  چې  يې  څنګه  لکه   ورسېد چوپتيا  داسې   پهپټ    ته  کابل  ايوانوف   سيميونوويچ   بوريس
  ي استوګنځ  د  سفري  شوروي  د  ايوانوف.  ورغلل  ته   ډګر   هوايي  لپاره  راغالست ښه  د  يې  بګدانوف   او  اوسادچي

 د  يب  جي  کې  د  کې   پوړ   دويم   په  سفارت   د  ته   ده.  واړول  کې  اپارمتان  ييز   کوټه  دوه  يو په  کې  حريم  په
  مخته   يې چارې  شنډولو   د  فعاليتونو   څارګريزو  د   چې  شو   ورکړل  دفرت  عادي  مرستيال  هغه   د  مرش   مېشت 

  مرش   له  څانګې  استازې د  يب   جي  کې  د  او مرش مېشت  يب  جي   کې  د  غونډې  دوې  لومړنۍ   ايوانوف .  وړلی
  توګه   ځانګړې  په  ده.  ونيو  غوږ  ته  راپورونو مفصلو  یې  اړه  په  حالتو  سيايس  د  کې  هېواد  په.  درلودې  رسه
  د  ايوانوف  اخيست.  کار   ډېر  ترې   ومخالفين  کې  کړنو   ضد  رپ دولت   د  چې  و  اړولی   پام  ته  مېکانيزم  هغه

  انقالب  د  چې  وکړه  غوښتنه  اند  د  همکارانو  خپلو  د  هکله  په  تياوړ و  څارګرو  داسې د  کې  منځ  په  مخالفينو
  په   څرنګتياو شخيص  او  دندو  ليد،  نړيوال  ، اوځانګړتي  د  مرشانو   افغان  د  ده.  کوي  کمزوري  ځواکونه ضد

  ورته  وضعيت  ډلو  عمليايت خپلو  د  دوی  چې  وغوښتل  يې  څخه  بګدانوف   او   اوسادچي  له.  وپوښتل  هکله
  وروستي   ټول  کې  راپور  رسمي  يو  په   به  مرستيالن دوی  د  او  ډګروالن   دواړه  چې  وکړه  هوکړه  دوی.  کړي  بیان

  ترلسه  مالومات جدي او مهم مامور  عمليايت هر  که  چې وکړه هم غوښتنه دا ايوانوف  خو ورکړي، مالومات
  توګه   ه نېغ  په   سمدستي  ته   ده  بايد   مالومات  دغه  و،  چې  وخت   هر  ورځې   د   او و  چېرته  هر  چې  دی  ل،و ک

 . يش ورسول 
  اغېز  هيلو  هغه   پر  بګدانوف   د  به   راتګ  ده  د  ته افغانستان   چې  پوهېده  ښه  دې  په  سيميونوويچ   بوريس 

  لس   ده  د  ګډون  په  ډلی  د  يې   اوسادچي  او  يش  مرش   پوړی   لوړ يب  جي   کې  د  کې  افغانستان  په  چې  وکړي 
  که . کولې  کتنې ليدنې  رسه  استازي  له  يب جي  کې د  چلند  ښه  او  درنښت په ايوانوف  ځکه   نو يش، یلند

 په  اوسادچي  د  کله  هېڅ  نوموړي  ويش،  څرګندونه  اند  د  ايوانوف   د  هکله  په  مرش  مېشت دکې جي يب     د
 .درلود نه  اړنګ وفادارۍ

  وه،   شوې  کړهېپر   کې  مسکو  په  چې  څنګه  لکه.  وکتل رسه  امني  او  کي  تره  له  ايوانوف   نولسمه  په  مارچ  د
  چې   ويل  ېوي  او  وپېژاندهور   توګه  په  استازي  شخيص  د  ريس د  يب  جي  کې  د  ځان  خپل  سمدستي  ايوانوف 

 .ورکوي  مشورې  کې چارو امنيتي  په به  ته جمهوريت دموکراتيک افغانستان د
 لکه  وخوځاوه يې رس  داسې هوکړې  د او وکړه موسکا کي  تره واورېدلې، خربې مېلمه  خپل د چې  يې  کله 

  ستونزې   کې  پټولو  په  غوسې  خپلې  د  امني  خو  ،يو   کړې  غوښتنه جرنال  دغه  د  يب  جي  کې  د  پخپله  چې  ده
  عسکر  چې  کوو  زارۍ  ورته  »موږ:  کوي  فکر   دغه  رسه  ځان  له  چې  ښکارېده داسې  ورایه  له  دی  .لرلې

 افغانستان  د   خو  «.راولېږل  سالمونه   ورورولۍ  د   بېرو  سيايس   د  او   سالکار  بل   يو  يې   ځای پر  خو   راولېږئ،
 ته  موږ  کې شېبو   سختو  ډېرو  په  »ته:  وويل  خندا   مینه ناکه  په  امني  .کړه  کابو  تنګستيا  خپله  واکمن  دويم
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  پوځي   اوس  همدا څخه   اتحاد  شوروي  له  ته  موږ   که  چې  ی د  خراب  دومره  حالت  کې  هرات  په.  راغلې
 .« ورکړي دوام  ته پرمختګ خپل به  کې هېواد په او ونييس وليت دغه هب  مخالفني  رسېږي،  ونه  را مرستې

 کوم   فکر   »زه:  ويل  ويې  نو  دی؛  ناراضه  ډېر   وزیر   افغان چې  شو  پوه  ،پوهېده  ژر  ډېر   خربه  په  چې  ايوانوف  
  چې   اړه  په  مرستو   داسې  د  به  مرشان  زموږ  ،ته پیلېږيسبا  چې    کې  ترڅ  په يون  د  کي  تره  د  ته  مسکو  چې

  له   زه  ځکه  نو  کړي؛  روښانه   دريځ  یځانګړ   خپل  يش   واخيستل  کار  ترې وړاندې  پر  ځواکونو  ضد  انقالب  د
 « .مو نه کړ  خربې هکله  دې په کې  غونډه ننۍ په چې ئراکړ  اجازه ته ما چې کوم غوښتنه څخه تاسې

 څخه  لغېامب له ې ی  ونګې او کړې   کابو ننګېرنې ې خپل هم امني  کړه، څرګنده رضا خپله  موسکا په کي  تره
  يوه  په   يې  کی  خوله  په  چې   خندا   امريکايي )جذابه(    سرتکوکو   خپله  په  نوموړي.  کړه  څرګنده  خوښي  ډکه 

  ډېر  ته  مرشانو  ستاسې  زه  -  دی  ګران   ډېر   اتحاد  شوروي  ما   »پر :  وويل  شول ښکاره  غاښونه  برابر   سم  ليکه
 .«شم لړ يوځای رسه کي  تره ملګري  له چې لرم هيله ډېره هم زه  ووايم، ريښتيا که  او لرم درناوی
  ليدنې   رسمي  غري  ېيو   د  ته  ي ک  تره   يملګر   و مرشان   شوروي  چې   اوس .نه  »اوه،:  ورکړ   ځواب  ړ وس  ډېر   ايوانوف 

  امني   ملګری  تاسې،  کې   حالتو  ثباته  بې   او  و نازک  داسې   په  چې   دي   باور  دې  په  وی د  ورکړې،  بلنه  کتنې
 .وکړئ مرشي  جګړې د ضد پر  ينومخالف د او وئ کې  افغانستان په
.  پرېنښود  ځای  اعرتاض  د  يې  ته  ده  او  کړه  نه  خوله په  ښکاردانه  ده  د  ايوانوف .  شوه  پيکه  خندا  امني  د

 تل  ايوانوف 
  يو   يب  جي  کې  د  چې  کاوه  فکر   داسې  به  خلکو.  کولې  خربې  مهربانۍ  او  غږ   ټيټ په  هوښيارۍ،  په  ارامه، 

 کولې،  خربې  وسيله   په  ژباړن  د  چې  يې  به  کله.  دي  غوږ   ته  تاريخپوه  وتيل  يو  ژبې   د  بلکې نه   ته  مامور 
 د   ده  د.  راويل  اسانتياوې کې   ژباړه  په  هت  ژباړن  څو  وې  ساده  به  اړخه  له  ګرامر   د  او  لنډې  يې  به  غونډلې

  اډانه   په  انځور  پراخه  يو  د  يې به  ته  مالوماتو دغه.  و  کې  شننه  او  پوهاوي  چټک  په  مالوماتو  د  راز  بڼې  داسې
 . راوايستې ترې يې به پايلې  عيبه بې او وکتل کې

  سېک   بېساري  ده  د  چې  شو  پوه  ناڅاپه  مرش  افغان  چې کبله  دې  له  ښايي.  هېدساې  بد  ډېر   امني  د  ايوانوف  
 رسه  ملګرو  شوروي   له  تل  به  امني  چې  وه  وسله  داسې  هيو   دا.  و نه کړ   اغېز  ايوانوف   پر   توب  پوری  زړه  په  او
  به  کله   وځلېږي  سرتګې   پوزانوف   سفري   د  نګهر څ  چې   شو   پوه  سه ل د سم  به   امني .  کاروله  کې اړيکو  خپلو  په

 پوځي  پر   شوروي د  به  ده.  يش  هېواد  سوسيالېستي  يو  ژر  ډېر   به  افغانستان  چې  کاوهور   ډاډ  ته  ده چې  يې
  امني   له  مېلمنو  لوړپوړو ډېرو  څخه  مسکو  له   چې  کله به  اوه.ګران   ځان  برياليتوب  په  سالکارانو  ګوندي  او

 داسې  او  دی  ملګری  وفادار  او  اعتباري  يو  اتحاد شوروي  د  نوموړی  چې  شول  باور  دې  په  ، دوی بهوکتل  رسه
  ېکوم  د  خو  ،يش  کولی  مرشي  افغانستان  د  لور  په  ېراتلونک سوسيالېستي  روښانه  يوې  د  چې  دی  سړی

 حقيقت په او کړی ونشوی اغېز  ده پر  امني. شو نه ښکار اغېزې داسې د ايوانوف  کبله له وجې ناڅرګندې
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  چې   دی  پوه  اروا  هوښيار  داسې   يو  جرنال  دغه   چې  وننګېرله امني  کې  غونډه  لومړنۍ په.  شو  وډار   ترې  کې
  داسې   امني .يش  پوه  بڼه   باطني  په  سړي  د  چې   لري  توان  دې  د  او  ورکوي  نه  ارزښت   دومره  ته  خربو غوړو

 .ښکاري  بربنډ  ډول بشپړ  په کې  سرتګو  په ايوانوف  د دی چې ننګېرل
  امني   په  سمدلسه  نوموړي  توګه،  په  مامور   څارګر لرونکي  تجربه  هيو   د.  شو  نه  خوښ  امني  هم  ايوانوف   د 

  دغو   د  کې  غونډه  لومړنۍ  په  نو  شو؛  پوه  تکتيک  په  خربو  د  امني د  دی  .وکړ   اړنګ  نه شتون  د  صداقت  د  کې
 .کېده غښتلې تېرېدو په وخت د او شوه هترامنځ ناخوښي اړخيزه دوه يوه منځ تر  کسانو دوو

  ناشونې   ته  ټولو   دا  کاوه.ور   ارزښت  ډېر   ته  وړتيا  او  وفادارۍ مامورينو  يب  جي  کې   د  ايوانوف   پرتله  په  څه  هر   د 
  واړو د.  پوهېدل  حقيقت  دې  په  اوسادچي  او  بګدانوف .  وغولوي  ورکړې  پر   مالوماتو غلطو  د  دی  چې  وه

 وروپېژين،  ځانګړتياوې  ښې  مامورينو  خپلو  د  او  وښيي  کسان  وړ  ښه  لندي   لس  خپل  ته  ده چې  غوښتل
  مرکز  په  او وه  شوې  جوړه  کې   وروستيو  دې  په  څانګه  ده  د  چې  ځکه  و  سخت  ډېر   ته  بګدانوف   کار  دغه  خو
  ورلېږل  مامورين  داسې  يې به  وخت  ډېری.  ورولېږي   يې   ته   ده  چې  وو  نشته  کارپوهان  افغان  پوره  هم   کی
 چچوکني  مرستيال،  ده  د   يا  بګدانوف پخپله  ځکه  نو   پوهېدل؛  نه  دودونو   په   سيمې  د  او  ژبه   په  چې

Chuchukin  کاوه.ور  راپور  ته ايوانوف  به افرس يو  اړيکو د يا او 
  ده . پېژندل  مامورين   لوړپوړي ډېری څانګو استازې  او مېشتې  د يب جي کې  د کې  افغانستان په ايوانوف  

  کې   د  کې   امريکا   په   ايوانوف   چې  څخه  وخت  هغه  له   ،پېژانده  څخه وخت  له  امريکا  د  چچوکني   ولدميري
 . و مرش مېشت يب جي
  ترلسه   راپور  پورې  زړه  په  څخه  مامورينو  خپلو  له  هکله په  ليدنې  د  رسه  اجنټ  کوم له  اوسادچي  چې  به  کله
  د   ايوانوف .  وروغواړي  لپاره  ليدو  د  مامور  دغه  چې   غوښتل  يې  وبه   ترې   او  وکړ  تيلفون  ته  ايوانوف   به  ده  کړ،
  ارزونه   دوی د  بنسټ پر   رتبې او  عمر   د  يې  کله  هېڅ  او  نیوه  غوږ  پام  په  تل  ته  مامورينو  عمليايت يب  جي  کې

  دستور   يې  به  که   پای   په  خربو  د .ايستل  اړ   نه  ته   ېبیړ   کې   ورکړه  په  لوماتوام  د  ه لک  هېڅ   يې  به   دوی .  کوله  نه
  تررسه   کړنې  کومې  بنسټ  پر   مالوماتو  دغو  د  او ويش  چلند  څرنګه  رسه  مالوماتو  شوو  ل ړ ورک  له  چې   کاوهور 

 .يش
 استازو  شوروي  نورو  او  بګدانوف   سفري،  چې  وروسته  څخه مېلمستيا  هغه  له  ورسېد،  ته  کابل   ايوانوف  چې   کله

  ايوانوف  د.  ورکړه   بلنه  مېلمستيا  د  کې  کور  په  ته  جرنال  سمدلسه  اوسادچي وه،  کړې  جوړه  وياړ  په  ده  د
  خربيال بل  او  ديپلومات  يو  همکاران،  »پاک«  دوه   او  مامورين  عمليايت  دوه  يب  جي   کې  د  اوسادچي رسبېره،

  نوي د څخه  مسکو  له  او شو ه  تېر  ښه  ماښامنۍ. وې هم مېرمنې   خپلې يې رسه  يو هر له. وو  يراغوښت هم
  همکارانو  نورو وروسته،  څخه ۍ ماښامن ېدغ له. وکړهننګېرنه    هوساينې د ټولو  کې  شتون  په  همکار راغيل

  اودی    څېښنت  مزاج  ښه  د  او  سړی  بنډاري  يو  نوموړی چې  شول  پوه  دوی.  کړې  پيل  بلنې  ته  ايوانوف   هم
  د   کې  کابل  په  يا  او  اړه  په  کار   د  هېچا  کې  ترڅ  په  مېلمستياو  د  اړنګه، بې.  کوي  بنډار  پوری  زړه  په  ډېر 
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  چې وويل  یې ځل  يو . کولې  خربې   لږ  ډېر  اړه  په  ځان   د  ايوانوف.  کولې نه   خربې  اړه   په  ماموريت   د  ايوانوف 
  ده .  وي  شوی  ګډ   کې   غوړيو   په   ملرګيل  د  چې   ي خوښېږ   يې   سالت  هغه  ) رسې مولۍ(تربوچو  او  وګازر   د

 .دی نومور  ډېر  کې ګرادلېنن ښار، په زوکړې د ده د سالت دغه چې وويل
  دروند   او  )جذاب(  سرتکوکو  يو  داسې   چې  وې  نېماندېښ  ښځې  ډېرې  مامورينو  عمليايت  د   کې  کابل  په

 ،Tamara Bakhurina  ېبختورين   تامارا مېرمنې،  افرسيو  د    يب  جي  کې  د ورځ یوه.  کوي  ژوند  يوازې  کونډ
  څلوېښت  يوه  نوم په Raisa Petrovna پرتونه  ريسه د نوموړې  راوسته،  ښځه يوهده ته    کې  ۍماښامن  هيو   په

  يو  له  ودواړ   دوی  وروسته،  کاله  دوه.  وه  هرت ډاک غاښونو  د  کې  مرکز   طبي په  سفارت  د  چې  وه  ښځه  جره  کلنه
  .وکړ  واده رسه بل

 

 
 
  خپل  سرتستني  او  ختييف  ،مروزوف   اورلوف   اوسادچي، وروسته،  ورځې  دوه څخه  وځپل  له  پاڅون  د  هرات  د

  نه  اخالل  يې  څوک  چې  کړه  کولپ  دروازه  اوسادچي  ننوتل،  ته  دفرت يې  دوی  چې  کله.  ور وغوښتل  ته  دفرت
 .درلوده مانا خربو مهمو د دې. وو  اېښي بوره او چای تازه باندې مېز  اېښي يو پر ته  څنګ. کړي

. وو  پوره  مو  وسې  تر   چې  وکړل  څه  هغه  موږ  که  بهري په  پاڅون  د  ملګرو،  »ښه:  کړې  پيل  خربې  اوسادچي
.  وو  اغېزمن  ډېر  موږ   کې  لېږنه  په  مالوماتو  تازه  د  ته   مرکز .  يش  کېدای ارزول  بدې   نه  او  ښې   نه  کړنې  زموږ
 ېپارېدل يا  او  ېواوښت  ته  مخالفینو  ډلې  پوځي  ستانۍپ  او  پالنۍ  چې  ساتل  خرب  توګه  دوامداره په  مو  دوی
  کې   هرات  په  چې  هو   کړېې  شون   لړۍ  هغه  مالوماتو  د  کار  غهد.  وکړ   بريد  ستاينپ  او  پالين  ر پ   ګوڼې  ګڼې
  اړين   مالومات  دغسې  اړنګه،  بې.  برابروله  شبکې ضد  فعاليتونو  څارګرو  د  او  اړيکوالو  شورويانو  مېشتو  د  زموږ

  مړ  اور   چې  يش  نېږدېور   خواته  کومې  کور   د  چې  وي   پوه  بايد سړی   وي،  بل  اور  کې  کور  په  چې  کله.  يد
  خلکو  ګوريلوف   او  بګدانوف   د.  وې  شوې  ېپېښ   مخکې  چې  وو  کلهه  په  پېښو هغو  د  مالومات  ټول  خو  کړي،

  شول   کولی  څه  همدومره  دوی  خو  لېږل،  مالومات  ورته  ته  همدې  هکله  په  پېښو  د سالکارانو  ګوند  د  او
  پېښ   چې  ولېږو  مالومات  هکله  په  څه  داسې  د  چې  پرځای  دې  د.  درلودل  هم  یې  کارونه  نور چې  ځکه

  نو   ؛ويو   څارګر  سيايس  موږ.  کوي  وړاندوينه  پېښو  د  چې  ولېږو  نظريې  شننيزې  داسې   بايد  موږ  وي، شوي
 . وي پېښېېدونکي کې  افغانستان په چې شو  وکړی وړاندوينه څه هغه د بايد 

.  خندل  ويې  او  وکتل  توګه   لنډه  په  ته   همکارانو خپلو  اوسادچي  کړه،   بشپړه  غونډله  وروستۍ   چې   يې   کله 
 سرتستني   څرګندېده،  ترې  ننګېرنه    لږ   چې  کتل  داسې  ته  مرش خپل  توګه  دوامداره  په  مروزوف   اورلوف 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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. و  اېښی  مېز   پر   يې  ته  مخې  چې  شمېرې  مميز   کې  يلوښ  هغه  په  ښیښې د  چې  لکه  ښکارېده  داسې
  يې   کې ځواب په او شو  غوسه په نوموړی . و ختييف وبلل، ترټل يې خربې  اوسادچي  د چې مامور ي يوازين

  مخکې  مياشتې دوه  يوازې  ،هو   کړې  مخه  د   ډېر   ل  وړاندوينه  داسې  موږ  ګورېلوويچ،  »ويليور:  وويل داسې
  نه   وړاندوينه   داسې  خو   »ما :  وويل ضاعرتا په   اوسادچي   حريان  «.وکړه  وړاندوينه  پاڅون  د   کې هرات  په  موږ 
 .«لېد ېاور  ده

  نه   توګه  ځانګړې  په  هرات  .ولېږه  ته  مرکز  موږ  چې کړ   ليک  لس  يادښت  هغه  پخپله  »تا:  وويل  ورته  ختييف
  پېښېدلی   کې  وليت  بل  هر   په  يا  کابل  په  چې  وې  شوې  يادې   پکې  سناريوې  داسې  خو  شوی،  ياد  پکې  و

 په   خو  ،ولېږه  بڼه  په  ليک  د  يادښت  دغه  موږ.  وکړ   پخلی  بشپړ   سناريو  داسې د  زموږ  پېښې  هرات  د.  شوی
 رسله  چې راځئ نو ده، »سمه: وويل  وړانديز  په اوسادچي «.و نه کړ  ورته پام هېڅ همکارانو زموږ کې مسکو
  کوې   فکر  ته  »او:  وويل ده  وې،  پاتې  ل  خربې  ختييف  د  خو   «.ولېږو  بڼه  په  تېلګراف   د  لسوندي   دغسې  اوسه
  مرش   مېشت  کې  ځواب  په  ويش؟« چلند  ډول  بل  به  رسه  دوی  له  يش،  ولېږل  بڼه  په  تېلګراف   دکه    چې

 ګوريلوويچ، »ويليور:  وويل  ارامه  په  بیا مروزوف   اورلوف   .«ولويل  يې  به ميډيانيخ  او  کريچکوف   »لږترلږه:  وويل
  منځپانګه  ولسوند   د  خو  ده، مهمه  ډېره  څېر،  په  تېلګراف   د  يا  او  ليک  د  بڼه،  لېږلو  د  لسوندي  د  چې  نمم  زه
  ټولو   د  زموږ.  لېږو  ته  مرشتابه  يې  موږ  چې  کوم نغوته  ته  وړاندوينو  داسې  زه.  ښکاري  مهمه  ډېره  ل  ته  ما

  بلې  تر   ورځ  انقالب   د  چې  مالومات  داسې  -  شول  ولېږل  ته  مسکو مالومات  خوشبین   ډېر   لرې  له  چينلونو
  انقاليب   د  ملګري   افغان  زموږ   چې   وي  شوي  ليکل  کې  دغه ډول استونو  په ،لهکو   نغوته یې    ته  غښتلتيا

 داسې   چې  پوهېږو  موږ  خو  پراخوي،  بنسټ  ټولنيز   خپل   او  کوي  ترلسه برياوې  کې  کولو  پيل  په  اصالحاتو
 زموږ به  وړاندې پر خوشبینيو داسې  د نو  دي؛ خطرناک ډېر  حالت  کې  وادېه په چې پوهېږو موږ.  دي نه

 « واړوي؟ پام ته دوی  تله له زړه د به  مرشان ايا. يش  وکتل سرتګه کومه په ته شننو
  وړاندې   يې  څرنګه   او  ليکو  شی  څه  موږ  چې  لري  اړه پورې  دې  په  ټول  »دا:  کړه  څرګنده   داسې  اوسادچي 

 لوښي  په  ښیښې  د  سرتستني  «.ووايه  راته  وړاندوينه  خپله  اړه  په  راتلونکې د  انقالب   غويي  د  ،ولېري  ته،.  کوو
 څرګندونې  هکله   په  اند  خپل  د  يې   ورپسې  «.بدبينه  ټولو   »تر:  ويل  ويې  او  کړل   بس   شمېرل  مميزو  د   کې
  ټولنيزو   د  چې  مپوهېږ  زه.  وم  کوونکی  زده  ښه  يو  تيورۍ  لېننېزم-مارکسېزم  د  زه  چې  پوهېږې  »ته:  کړې  پيل

  د   لېننېزم-مارکسېزم  د  زه  نشئ، پوه  غلط  خربو  په  زما  چې  يم  من  هيله  زه.  هشت  پرځنګ )مبارزه(  پوړونه
 افغانستان   په  قانون   نړيوال  ۍتيور   دغې  د  چې  کوم   فکر   زه  خو  يم،  نه   هم  لېونی   او  کوم  نه  هڅه  سپکاوي

  بريا   خامخا  د  پوړ  کارګر   د  امني  او  کی  تره.  پوهېږم  نه  زه  بڼه کاري  په  دوی  د.  دی  نه  کېدونکی  پلی  کې
 په  ګلکنج  د  چې  دي  خلک  هغه  پوړ  کارګر   ايا  دی؟  چېرته  پوړ  ګر کار   کې  افغانستان په  خو  کوي،  خربې
  سالکاران   ګوند  د  زموږ   کوي؟   کار   کې   مطبعه  دولتي  په  چې   خلک   هغه  کوي؟  کار   کې   فابریکه  تنډلو  ګاډي

 دوريانيکوف   پروفيسور .کوي  يادونې  کې   راپورونو   خپلو   په  ته   مسکو  هکله  په  ځانګړتياو  د  بزګر  -  کارګر  د
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Dvoryankov مرشۍ   تر   خلقيانو  د  چې  وايي  هم دی  حتی  خو  پوهېږي،  ښه  ټولنې   پوړيزې  ګڼ  په  افغان  د  
 . يش  بريايل  ونهپوړ  بزګر  او کارګر  به  لندې

 پام په ته ادعا دغه زه چې  کله  خو  ښکاري، ښه  ډېر څه هر سم   رسه و رشطون   له  تيورۍ دغه د  کې ظاهر  په
  چې   هټيوال  او  سوداګر  هغه  کابل   د  توګه   ځانګړې  په  يا   ليديل   ما  چې کړم   ياد  په  را   کيل  هغه   او  وکړم   فکر 

 فکر   زه.  ده  کړې  ژمنه   يې  امني  او  کي   تره  چې  کېږي   پيل  څرنګه   به  اصالحات  هغه  مپوهېږ  نه  زه  پېژنم،  زه
  په  موخه  فرمانونو دغه  د  چې  دا  مګر   ده  ميوه  ترخه  يوه  ځبنتوب  او   ناپوهۍ  د  فرمان  اتم  او  شپږم  چی  کوم
  کې افغانستان په چې  رسه پام په ته دې. وي  کول ثباته بې جمهوريت دموکراتيک افغانستان د لس لوی
  خلقيانو  د افغانان  به کې  مياشتو  راتلونکو څو  په چې  لرم باور  زه دي، روان  مخته  سوکه هبهريون  ټولنيز ټول 

  د  که  ګوريلوويچ،  ويليور.  لري  اند   همدغه  هم   پرچميان  چی  ده  وړ  يادونې د.  کړي  پيل  جګړه  يوه  ضد  پر 
 .«وه  کړې  نغوته   يې  ته  ټکو  دغو  ټولو  چې  درکړ   راپور  يو  ما  کې  ولومړي  په  مني  د  چې وي  ياد  په  تاسې

  خپل   د  ختييف  او  وه  پاتې  ننګېرنې  بې  همداسې  ونګه مروزوف   اورلوف   د.  وخوځاوه  رس  خپګان  په  اوسادچي
 .څاره پام ډېر  په ونګغرب  مرش

  ده  نه  دليلونو  پوره  په  شننه  ستا  هکله  په  افغانستان د  ،ولېري»:  وويل  وروسته  څخه  ځنډ  لږ   له  اوسادچې 
.  لري حق  اورېدلو او شتون   د اړنکه، بې خو  ،ېشو  وهل ډډه ډېره ليد  منفي او غرېزې پر کې  دې  په. ولړه

 .«ورسوو ته لوړپوړو کې مرکز   په اند دغه چې راځه بیا  نو لري؛ ليد همدغسې رسچينه باوري کومه ستا که
  هکله   په  وضعیت  سيايس   راتلونکي   د  افغانستان  د: »شو  پوه  مانا  په  خربې  وروستۍ  د  مرش   خپل   د  ولېري
 .« کړه ياد اجنټان  باروي  يې  ځای پر  او بوله  مه ځان يې شننوال خو وکړه، شننه

 په.  نشو  محروم  څخه  شننو   داسې  له  موږ   چې   يم من   »هيله:  ويل  ويې  او  شو  اندېښمن  مروزوف   اورلوف  
  اند  دې په ځينې . دي شوې خربې اړتيا په  څانګې مېشتې يب جي کې د کې   کابل په مخه د ل کې  مرکز 
  نه   اړتيا  څانګي  د  زموږ  بيا  نو  ولېږي؛  مالومات  اړين  ته  مسکو  چې  ولري وړتيا  دا  ژر  ډېر   به  اګسا  چې  دي

 « .کېږي ليدل
. واورېدلې  خربې   مرستيال  د  څانګې   ېتمېش  د  نوموړي   چې  کله  وليدله  خندا  ځبنه  سرتستني  د  ټولو

  چې   »پوهېږې:  وويل  سرتستني  ده؟«  خربه  »څه :  وپوښتل توګه  جدي  په  څخه  مامور  ځوان  دغه  له  اوسادچي
  زره   لس  چې لړم  کې سوچ  په  غونډو  هغو  د څېر   هپ  غونډو  د  زموږ ،  زه  ؟کاوه فکر   باندې څه  پر   اوس   همدا  ما

 د شعر  د فردوسی شهنامې د زه و، نيولی  غوږ ته ويچوېکتور  الکساندر ما چی  کله. وې شوې مخکې کاله
 ضحاک  شیطان  فالبینان  :  کړم  څرګند  درته  ټکی  اصيل  برخې  دغې  د  به  زه.  لړم  کې  سوچ  په  برخې  يوې

 

 )دغهشعردیویدلسمیپېړۍلویپارسيشاعر،فردوسيلیکل حماسيشعردیچېیوشاهنامه)دامپراتورانویوهډله.
څخهمخکې،لهلسمیپېړۍ .)لهمیالدلريپورېقدامتاوستايزردشتلرغونيپېرپههکلهڅرګندونېکويچېحتیتر

(څخهنیولېترشپږمېپېړۍپورې
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  تعبیر   خوب ضحاک   د   بايد دوی.  ړوورو  يې خرب  بد   چې   درلود  نوم   کې   وژلو په   چا  هغه  د   ضحاک .  ورغلل  ته
  لسه   لهبه    ژوند  خپل  وکړي،  سم  تعبري  خوب  د  يې  دوی   که چې   ځکه  وو  کې  وېره  په  ډېر   دوی   خو  ،وی  یکړ 

  ده  نه  سمه  يې  دنده  سپېڅلې  خپله  چې  يش  ووژل  هم  به  بیا  کړي،  پټ  حقيقت وېرې  له  که  خو  ورکړي،
 اوږو  پر   ولېري  ولوديا،  او  وخندل وررسه  هم  مروزوف   اورلوف   شو،  خندا  په  کړس  اوسادچي.  کړې  تررسه
 مخکنۍ   بېرته  چې  دې  له  مخکې.  کړ   پيل  بنډار  يې  هکله  په اديبانو  ولرغون   د  او  کړ   دم  چای  نور  دوی.  وټپاوه

: ورساوه  ته  پای  داسې  بنډار  اديب  دوی  د  رڼا کې   په  حکمت  انساين د  اوسادچي  وګرځي،  ور  ته  موضوع
  به  بیا  وو،  شته  چې  شی  »څه:  وي  ياد  په(  ژباړن.  برخه يوه  تورات  د)   Ecclesiastes ايکلييستيز  به  »ستاسې

  زه   ،ولېري»:  وويل  يې  ورپسې .««نشته  شی  نوی  کوم  لندی  ملر   تر .  ويش  به  بیا   شوي،  چې  شی  څه.  وي
 داسې  به  دا.  دی مورګه  په  جګړې  د  افغانستان  چې  يم  اند  دې  په  هم  زه يم،  همغږی  رسه  ليد  منفي  له  ستا

  پر  ځبېښونکو  د  جګړه  شوو  ځبېښل  د   به دا  کوي،  جګړه   رسه  بل  له  پوړ   ټولنيز   يو   چې  وي  نه   جګړه   کورنۍ
 ،وښوده  پېښې  هرات  د  چې  څنګه  لکه.  وي  جګړه  افغانانو ډېری  د  ضد   پر   رژیم   واکمن  د  به   دا.  وي  نه   ضد

  دنده  زموږ   اوس  اند  په  زما.  کړي  پيدا  مالتړ   کې   پوليسو   او  ځواکونو  وسلوالو  په  چې  وي  سخته  به ته  خلقيانو
 او  کي تره  د دوی  لرنهپام  په  خو  کړي،  ورنه  ټکان  ته  مرشانو  چې  ورکړو  مالومات  داسې  ته  مسکو  چې ده  دا

 تړاو  دې  په  .کړي  پوه  شننو  ځبنو  په  سالکارانو  ګوندي ځينو  خپلو  د  او  )حامقت(  ځبنتوب  په  طرحو  د  امني
  باندې راپور پر . کړي جوړ بنسټ وړاندوينو  ډول دغه د چې کړو جوړ راپور شننيز مفصل داسې يو  بايد  موږ

 وروزو  مرشان  خپل  چې  راځئ.  ولويل  يې  خلک  ډېر  چې  ده  دا  مو  موخه  ځکه  يش  وهل  ونه  بايد  ټاپه  محرم  د
 ؟«ورکړو  رسليک  څرنګه ته راپور دغه اند په ستاسې. کړو وړاندي دليل يو  ته دوی چې دې له مخکې
  قوت   ته  پاڅون  مرشانو  ديني  کې  پاڅون  په  هرات د  چې  رسه  پام   په  ته  »دې:  وکړ   وړانديز   داسې  ختييف

  اورلوف   «.اغېز   مرشانو  ديني  او  اسالم  بنسټپال  د  کې  پېښو  په  افغانستان »د:  وي  داسې  بايد  رسليک  ،کاوهور 
  چې  ځای  پر   دې  د  اند،  په  »زما:  ورکړ   ځواب  ختييف  لرو؟«  مالومات  پوره  اړه  دې  »په:  وپوښتل پاملرنې  په

  شننو   خپلو  د   هم  څخه  رسچينو پرانيستو  له  شو   کولی  موږ  ولګوو،  ډډه  مامورينو  عمليايت  خپلو  پر   يوازې  موږ 
 څخه  توکو شوو ارشيف هغو له چې لري ونه اعرتاض کې دې په هم به ولېري چې دا بل او  واخلو کار لپاره
 .« وو  کړي  راغونډ  لپاره تېزېس  خپل  د  نوموړي  چې  واخلو  ګټه
 د.  و  ورکړی ختييف  چې  هلوست  يې  لسوندی  هغه  او  و  ناست  کې  دفرت  خپل  په  مروزوف   وروسته  ورځې  څو

  ختييف   «.اغېز   مرشانو  ديني  او  اسالم  بنسټپال  د کې  پېښو  په  افغانستان  د»:  و  داسې  رسليک  لسوندي
  ده  د  چې و تم  ته دې او څکول يې سګرېټ بيه ارزان پسې  پرله و،  ناست ته  څنګ مېز  د مروزوف  د پخپله

 . يش پوه اند په مرش مرستيال مېشت د هکله په راپور د
  رژيم   نوي  د  ،وښوده  پاڅون  وروستي  کې  هرات په  چې  څنکه  لکه: »کړل  پيل  لوستل  غږ   اوچت  په  ف زو و ر م

  کمونست  هغه  او  ملحدانو   د   چې  وکاروي   شعارونه  داسې  کې   پروپاګند  خپل  په   چې  لري   نيت   اندوښمن
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  ضد   انقالب  د.  کړی  ترلسه  واک  يې  اوس  چې  کړي  څرګنده  دفاع څخه  اسالم  له  پرضد  ځواکونو  پلوه
  چې   څنګه  لکه)  کړي   پراخه  او  خپل  مالتړ   عاملانو   ديني   د  کې   جوړښتونو   خپلو  په  چې   لري  نيت  ځواکونه

 .  (وشول کې ايران په
  پراګراف  يو  چې  دا  بل  او  کړې  سم  لږ   بايد  ځای »دغه:  وکړه  سپارښتنه  داسې  ته  ختييف  ،مروزوف   ورپسې

  کړه  پورته  ګټه  څخه   موقف   مذهبي  خپل  له  څرنګه   خميني  الله  ايت  کې  ايران  په  چې  کړه  ځانګړی  ته  دې
 .«ورکړي پرمختګ  ته  انقالب   اسالمي   چې

  ته خلکو  چې  دی دين  داسې »اسالم: وکړ  پيل لوستلو په  بيا مروزوف. وخوځاوه ورته  رس  هوکړې د ختييف
  ځان  پر  سرتګو  پټو   په  يې  بزګران  بيا  تیره  په  برخه  لويه  ولس  افغان د  او  يکېږ  ورښودلسم    رسه  زوکړې  له

د داسې یو اصل  .  روزي  خلک  بنسټ  پر   نظريې  د  ورورولۍ  اسالمي  نړيوالې  يوې  د دين  دغه.  کوي  پلی
  کې   اند   په  خلکو  د   او  بدلېږي  اېډيالوژي  يوه  په  شوی  ټاکل  مخکې تر مخکې  برخليک څه   هر   د  چې  منل

  او  پلويانو د  دينونو   نورو  د  ته  افغانانو   توګه  دوامداره  په  دين  دغه.  وړي  منځه  له  )تناقضات(  اړپېچونه   ټولنيز 
  انصاف  د  کې  ټولنو  مسلامنو  په.  ښيي لویوالی  او  لوړوالی  مسلامن  ښه  يو   د   پرتله  په  دينو  يب  د  بيا  تیره  په
  .دي چې کی اروپا په لکه بويل ګناه اصول حکومتونو غريمذهبي  داسې د او خپروي نظريې عدالت او
 د  ټولنې  د  او  الوکليو   د  ،(دي  نالوستي  افغانان  ډېر  څخه  ېسلن  ۹۰  له)  کچه  ټيټه  کلتور  او  پوهې  د  وګړو  د

 دولت  افغان  د   اسالم  چې   حقيقت   دغه   راهيسې  دو ېک  رامنځته  له  دولت   افغان  د  او  اړيکې  لږ  ترمنځ   پوړ  پوه
 په  نفوذ  د   عاملانو ديني  د  او   منلو  په  اسالم  د  ټولو   دغو   ،(دی  منع   پروپاګند  دينه  بې  او)  دی   دين   رسمي

  شوې   ګډه  کې  دودونو  ميل   په  افغانانو د  عقيده  اسالمي   کې  بهري  په  پېړيو  د.  ده  کړې  مرسته  کې  ډېرښت
  سلنې  ۹۸  له  .لري  کې  واک  په  اجازه  ننوتلو  د  نظريو  نويو د  ته  ټولنې  افغان  چې  کړی  جوړ  يې  چاڼ  داسې  او

 په.  دي  شعيه  سلنه  ۱۸  او  سني  سلنه  ۸۰  بنسټ،  پر   احصايې افغان  د.  دي  مسلامنان  افغانان  ډېر   څخه
  ده   دا  ځانګړتیا  مهمه  ټولو  تر   يوه  ډلې  د  عاملانو  ديني  د.  شته  عاملان ديني  ۲۵۰۰۰۰  شاوخوا  کې  هېواد

 پوړونو  ټولنيزو  همدغه  د  او  شته  کې  پوړ  هر   په  ټولنې  افغان  د  عاملان  دينی.  دي  پوړيز ګڼ  دوی  چې
  مذهبي   همدغه  له  سوداګر  افغان   ر ېډ .يلر   اغېز  وړ   پام  د  بورژوازۍ  ميل   پر   عاملان  دينې .  کوي  استازويل
  ډېر  توګه،  په  بېلګې   د  -   دي  دريځي   سخت  مذهبي پخپله  دوی  يا   او  دي  شوي   راڅرګند  څخه  چاپېريال

  له  ګټې  لومړنۍ  خپلې  چې   مرشان  ديني  ځينې .  نور  داسې  او  امان  قاري  مراد،  حق   لکه  سوداګر  مخور 
 توګه   دې  په  او  ياچو   کار  په  کې  چارو  سوداګريزو  بېالبېلو  په  پانګه  دغه  خپله  کوي،  ترلسه  څخه  کړنو  ديني

 . کوي پيدا اړيکې  رسه وازيو ژ بور   بهرنيو او افغان له
 چارو   مذهبي  د  کې  شورا  په  وزيرانو  د)  کوي  کار رسه  دولت  له  نوم  په  مرشانو  روحاين  رسمي  د  وی چېهغ

 رشعياتو   د  پوهنتون   کابل  د  او  کې  وزارتونو  په  کلتور  او  اطالعاتو عدليې،  د  چې  مرشان  ديني  هغه  رياست،
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 پرتله،  په  عاملانو   ديني   نورو  د   يش   کېدای .  لري   اړيکې  رسه  انو بیروکرات  دولتي  له (  کوي کار  کې   پوهنځي  په
  له  به  دوی  چې  يش   ونيول کې  پام  په  بايد  دا  خو  ولري،  ګروهنه  ډېره  همکارۍ  د  رسه  حکومت  له  ډله  دغه

  افغانستان  د  چې   کوي  کار   ګټه  په  عاملانو ديني  مخورو  هغه  د  مهاله  هم  کې  همکارۍ  په  رسه  خلقيانو
 .دي اندوښمن جمهوريت دموکراتيک

 رسه  عاملانو ديني  له  ملکان  کليو  د  او  مرشان  قبيلو پښتني  د.  کوي  کار  کې  پولیسو  او  پوځ  په  مرشان  ديني
  ديني  کچې  ټيټې  د  چې   دا  ټکی   ورستی  او   دي  غړي   ډلې   دغې  د پخپله  دوی   يا  او   لري  اړيکې   نېږدې
  او  ملونځونو  ورځنيو  د  کې  جوماتونو  په  ماليان  دغه.  لري  نفوذ  ډېر   کې  خلکو په  ماليان  کليو  د  لکه  مرشان

  شته  وررسه  مال  غټېږي،  چې  او  رايش  ورته  مال  وزېږي،  ماشوم  يو  چې  کله.  کوي  امامت  ملونځ د  جمعې  د
  يې  کې  واده  په ورکوي،   روزنه  ته  ځوان  تنکي  دغه  کې   مدرسه  په  او  کوي  تررسه  مراسم   سنتۍ  د   يې  مال .  وي

. کوي  تررسه  دنده  طبیب  د  او  کوي درملنه  يې  مال  همدغه  يش،  ناروغه  بزګر   افغان  يو  چې  کله  تړي،  نکاح
  لسوندي  يا ليک يو د چې دي اړ افغانان ډېری. وي لوستی مال يوازې کې کيل ټول په  توګه، په معمول د
  محاکمې  يوې  د.  وريش  ته  مال  لپاره  ليکلو  د  (شکايتې رسټکونې )يو   د  ته  حکومت يا  او  لوستلو  يا  ليکلو  د
  لره اسانه ترټولو اخيستنه کار څخه مال له لپاره کولو تررسه دندې د توګه په قايض يو د يا او کولو تررسه د

 . ده
  ډوډۍ  د  ته  کورونو   خپلو  ماليان   وار   په   مرشان  ښارګوټو  د   چې  دی   اصل  يو   دا  کې   سيمو   ټولو   په   افغانستان  د 

  امامت  خپل  د  چې  کوي  مرسته  رسه  ماليانو  له  دا(.  بيايي  وان  پاده  چې  کې  کليو رويس  په  لکه)    بيايي  لپاره
 .کړي  ترلسه مالتړ  پوره دوی د څخه اړخ ديني له او يش  پوه ژوند شخيص پر خلکو د سيمي د

  چې   مامورين  ادارې  څارګرې  د  جمهوريت  دموکراتيک افغانستان  د  يا  فعالن  ګ  د  خ  ا  د  مرغه،  بده  له
  فعالن  ګوند  د  وخت  ډېری .نييس  نه  کې  پام  په  تل  حقيقت  دغه  ولري کنرتول  پروپاګند  پر   ماليانو  د  غواړي

 پروپاګند  ضد  دولت  د  څو  ونييس  غوږ  ته  وعظ  مال  ځانګړي  يو  د  چې  ځي  ته   جومات  يو مامورين  اګسا  د  يا
  دولت   د کې  شتون  په  خلکو  ډېرو  د  مال   ځکه  کوي  رامنځته   نه  پايله  کومه   کله  هېڅ  کړنې   داسې.  کړي بربنډ

 تررسه   وسيله  په  اړيکو شخيص  د  رسه  قتديم   خپل  له  بريا  ډېره  په  کار  دغه  دوی.  کوي  نه  پروپاګند  ضد  پر 
 .ورځي  لپاره   ډوډۍ  د  يې  ته  کور  چې  وخت  هغه  بيا  تیره  په  کوي،

 دومره   پرتله  په  جوړښت  د  مرشانو  مسيحي  د  هم  څه که  شته  سلسله  مراتبو  د  کې  جوړښت  په  مرشانو  ديني  د
  چې   ادرم  او  برم  پر   عامل  ديني  يو  د  لکه  تړلې  ده  نه دومره  موقف  ټولنيز  په  سلسله  مراتبو  د  دغه.  ده  نه  ټينګه
  د  ته  کورنيو روحاين  لويو  او  پيغمرب  د  تاريخ،  نسبي  کورنۍ  د)  نسب  پر   دوی  د  ادرم  او  برم  دوی د.  ده  ولړه

  هغه   کبله  دې   له  نو   لري؛  اړه پورې  وايل  ښه  په  کرکټر   د  او  کړو  زده  ديني  لوړو   ،(والینېږدې  نيکونو  د  وید
  لويو   له  کې  ادارو  حکومتي   نورو  په  او  رياست په  چارو  مذهبي  د  شورا  وزيرانو  د  چې  عاملان  ديني  رسمي
  يو  د  چې  کېږي  شمېرل  نه  کی  خلکو  داسې  په  يا  کېږي  ګڼل  نه  مرجع  تقليد  د  اخيل  خوند  څخه  څوکيو
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  هغه  بيا  تیره  په  وکړي   پام  ځانګړی   سالکاران   ګوند   د  بايد   ته  ټکي   دغه.  ويش  ورڅخه  تقليد توګه  په  ماډل
 غلط  دې  په  ډېری دوی  د  ځکه  جوړوي  وړانديزونه  ته  مرشانو  جمهوريت  دموکراتيک  افغانستان  د  چې  خلک

  پر  دوی   د  کې  حکومت  په  موقف   دوی  د  کې  ټولنه   په  يا  ادرم  او  برم   عاملانو  ديني   مسلامنو   د   چې  دي   باور 
 . لري اړه څوکيو

  د   بزرګ  سپيڅيل  يو  د.  لري  موقف  ړلو  کې  منځ  په عاملانو  ديني  سني  د  مرشانطرقیت    صويف  لرغوين  د
  د  خدای   د  ته   خربې  هرې  نوموړي  د  پلويان   ده  د.  لري  نه   ساری  کې  منځ  په   پلويانو  خپلو  د  کچه  ګرانښت

  د   ژوند   خپل  د  ته  چا  که  حتی  يش  تررسه  خامخا   بايد  کوي  دی  چې  امر  هغه هر.  ګوري  سرتګه  په  کالم
 . ويش هم امر  قربانولو

 منځنۍ دنوموړی . دی حرضت څېښنت نفوذ د ډېر  ټولو تر  يو مجددي الله صبغت مرش، صويف نقشبنديه
  صويف   قادريه  د  ګيالين،  سيداحمد.  لري  مريدان   څلورزره  لږترلږه  کې  عاملانو  ديني  په  کچې   ټيټې  او

  هم   مرشان   پښتانه  شمېر   يو  کنړ  او  ننګرهار  د  کې   دوی  په   چې  لري   پلويان  زره   پنځه  لږترلږه  مرش  طریقي
 ،دوښمن  پخالکېدونکی  نه    ټولو   تر  يو  رژيم د.  لري  پلويان   وفادار   زره   سلګونو   په  وار  خپل  په   دوی  چې   شته

  افغانستان  د  چې  هسته   ضد  انقالب  د .  لري  پلويان   پورې   کسانو  ۱۵۰۰  تر  کې  وليت   لغامن  په  تګايب   مياګل
  خپلو   د  کچه  سارې  بې  په  دوی .ده  جوړه  څخه   پلويانو  همدغو  له  ده  فعاله  کې  جمهوريت  دموکراتيک  په

  چې  يش   کېدای  ګامرل   ترهګر   داسې   اسانۍ ډېره  په   څخه  چاپېريال   دغسې  له .  دي  پلويان  مرشانو   روحاين
  .کړي  قرباين  ژوند  خپل  حتی  او  کړي  سمبالې  کړنې  ېترهګر  ضد  پر   اتباعو  شوروي  او  رژيم  نوي  د

  نېږدې   ډېر   ل  ته   بل  او  يو  پرتله  په  حرضتانو  صويف د  لري  خلک   ميليونه   څلور  درې  چې  ټولنه  شعيه  افغان
  شوې   ځپل  ډېره   ترټولو  کې  افغانستان  په  پېړيو  په   دوی.  ده  جوړه  څخه هزارګانو  له  ډېری  ټولنه  دغه.  دي
  يوه  يې  کې  ترڅ   په  پېړيو   د  وو،  لندې   فشار  تر   تعصب  مذهبي  او  توکميز  د   دوی   چې څنګه  لکه.  ده  ډله

 د  کې  جوړښت  نني  خپل  په  ټولنې  شعيه  هزاره  کې  افغانستان  په.  ې دهکړ   جوړه  ډله  ټولنيزه ځانګړې
  هر  بنسټ  پر سپڅلتيا  د  څخه  غړي  هر   له  بنسټ   پر   توان  »د:  کړل  پيل  شعار  دغه  په  اصول  تيورۍ  خميني

  ټولو  تر  کوي مرشي   يې روحاين يو کورنۍ کياين د چی ډله اسامعليه شعيه د کې افغانستان په .«ته غړي
 .«ده ډله مرموزه او ناڅرګنده

  داسې   په  چې  کوي  هڅه  سالکاران   هوښيار  زموږ  نو، »ښه:  وپسېد  رسه  ځان  له   کې  سوچ  په   مروزوف   اورلوف 
 .« کړي  پلی سوسيالېزم کې هېواد

  او   ته  موږ  چارواکي  مذهبي   يو  کې  خربو  په  رسه  همکارانو خپلو  له  ورځ   »يوه:  ورکړ   دوام  ته  لوستلو   مروزوف 
  نوموړي . کړي نه تررسه کړنې پامه بې او ېلنډپار  چې ورکړ  خربداری ته مرشانو رژيم نوي د وسیله په زموږ
 پت  اميان،  د:  کولې  يش  نه  کاره  درې  يوازې  خو  يش،  کولی  څه  هر  سړی  يو  کې   وادېه  دغه  په چې  وويل
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  يې   چارواکي  مذهبي دغه  چې  وکړ   تېری  ټکي  هغه  هر   پر   حکومت  کي  تره  د  خو،ننګونه  شتمنۍ  شخيص  او
 .و ورکړی  خربداری اړه په

  څخه   خاوندانو  له  ځمکو   د  او  پورورکونکو  له  بزګرانو  چې  کړ  لغو  پور  هغه  فرمان   شپږم  حکومت  نوي  د 
  وده   يې  پېړيو  په  چې  ېکړ   زيامننې  ېسخت  اړيکې  ېييز   وټه کليوايل  هغه  يې  توګه  دې  په  نو  و؛  اخيستی

  په   باج  د  برخه  يوه   حاصل  د  يې   څخه  بزګرانو   له  چې   ونيوه  مخه   قبيلو   پښتنو ځينو   د  فرمان  دغه.  وه  کړې
 دغه  .کړ   ثباته  بې   وضعيت   کې   سيمو  قبيلوي  او  کليو  په  فرمان   اتم  اړه   په  اصالحاتو  د   ځمکې  د  .واخيل  څېر 

  انقاليب   نوې چې  شوې  وجې  ناکامۍ  خامخا  د  کړونو  هغه  د  حکومت  د  چې   وې   پارونې  داسې  فرمانونه
  ته   خاوندانو  ځمکو  د  او پورورکونکو پرتله  په  بزګرانو  د  وون فرمان   نويو  څنګه،  تر   دې  د.  وې  کړې  اعالن  ادارې

  نيش  اوس  مزدوري  ځمکو   د  او  مرستې  هغه ورکړه،  لسه  له  اخيستنه  پور  د  اوس   بزګرانو.  ورسوله  ګټه  ډېره
 .«کولې وررسه خاوندانو ځمکو د او  پورورکونکو چې کولی ترلسه
  لوستلو   او  وليکلو  يادښت   دغه   که  ژۍ  په  پاڼې  د  يې   بیا «.هکړ   سمه  بڼه  ليکنې  د  »دلته:  وويل  مروزوف  اورلوف 

  ګټې   عاملانو  ديني  د  حالتو  اوسنيو  کې   کليو  په  افغانستان  د  چې  ده طبيعي  هم  »دا:  ورکړ   دوام  يې  ته
  ضد   دولت   د  کې   منځ  په  خلکو   د   دي،  نه خوښ  هکله  په   ادارې  نوې  د  چې   ماليان .  دي  کړې  زيامننې 
. شوې  ډېرې  کړنې  ضد  پر   حکومت د  کې  قبيلو  پښتني  ځينو  او  پامري  په  پرسيل  تېر .  کوي  اغېزمنې ننګېرنې

  وکړې   مببارۍ  داسې   دوی.  وو  عمليات  پوځي ګډون  په  مببارۍ  هوايي  د  او  هنځپ  اکاړه  ځواب  خلقيانو   د
  چې   شول   پيل  کېدل   پيل  کړنو  هغو   د   کې  وخت  عني  په .کړل  وران   کيل   بشپړ  يې   مبونو   ټن   نيم   په  چې

  ته   وليتونو  څخه  کابل  له  فعالن  ګوند  د  بنسټ،  پر   فرمان  اووم  د.  ونومولې «ننګوي  پت  افغانان  »د  ګيالين
  حجاب   دوديزه  اسالمي  چې  غوښتل  ښځو  له  دوی.  بايس  اړ  ته  کړو  زده  ښځې  کې  کليو  په  چې شول  ولېږل

 څخه دوی  له   پلرونو  او  وروڼو  مېړونو،  دوی  د  او  ېمنل  نه  غوښتنې  دغسې  ښځو  مسلامنو.  کړي  نه  تن ر پ
 کاوه.   مالتړ  ټينګ

  مبباريو   او  وژنو  پر   هڅې  ځينې  جوړونې  جرګې  د.  شوې منع  څخه  جوړولو  له  جرګو  دوديزو  د  قبيلې  پښتني
  ورکړل   چارې  امنيت  د  وليتونو   شاميل   د  دی  لېونی   واک  د  چې   ورور مرش  امني  د   عبدالله،.  شوې  شنډې

  ډنډ   په  ګانه  هزار   شمېر   يو  چې  وکړ   امر   وړاندې  پر   اوسېدونکو  د  ښار  د  څېرمه ته  کندز  نوموړي.  دي  ېشو 
  کرکه  هملتپال  څخه  دوی  له  امني   عبدالله  چې  شول   ووژل  کبله   دې  له  يوازې  ګانه  هزار   دغه .کړي  ډوب   کې
  وژنه   څارويو  او  خلکو  د  کولو  زندۍ  او  ډوبولو  په  بنسټ  پر   دودونو  د  مسلامنانو  د  چې  ده  وړ  يادونې  د. )لرله

  چې  دي باور دې په مسلامنان او توېږي نه  وينه کې وژنه داسې په چې ځکه کېږي  ګڼل ګناه لويه ټولو تر 
  کابل  په  افرسانو  پوځ  د  او  مامورينو  اګسا  د  فعالنو،  ګوند  د چې  شته  هم  پېښې  داسې.(  ده  کې  وينه  په  روح

  دې   له.  وپاروله  کرکه   مسلامنانو   د  پېښو   دغسې  ټولو.  دي  کړي  تېري   جنيس  ښځو  پر  کې   وليتونو  نورو  او
  کار  توګه  په  شواهدو  کوونکو   قانع   ضد  اسالميت  او  انسانيت  د  کې   پروپاګند  خپل  په  عاملان ديني   څخه
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  .اخيل
  په  کال  ۱۹۷۹  -  ۱۹۷۸  د  ودروي،  کړنې  ضد  پر  حکومت   د  لوري  له  مرشانو  ديني  د  چې   کې  هڅه  يوه  په

 د.  کړ   پيل  کمپاين  رحمه  بې  ضد  پر   مرشانو  ديني  افغان ونومور   د  حکومت  امني  -  کي  تره  د   کې  ژمي
  دغه  د  چې  کله   کې  وخت  دې  په  خو  ،(کسه  ۷۰  شاوخوا)    ووژل يې  خلک  شمېر   ګڼ  کورنۍ   د  مجددي 

  مسلامنانو  کې  جومات  يو  په  کوپنهاګن  د  مرش  کورنۍ  غهد  د  وکړ،  پیل  يې  وژنه پر   خلکو  د  پوړ  دويم  د  کورنۍ
  حالت   کې  افغانستان په  چې   وه   کړنه  داسې  لس  لوی  په   يا  وه  تېروتنه  يوه  خلقيانو   د  دا   ايا  کاوه. وعظ  ته

 .کړي ګډوډ
  د   کې  وخت  دغه  په.  شول  ووژل  او  ونيول  مرشان  شعيه نور  او  خپلوان  ده  د  واعظ،  رسور  مرش  ګانو  هزاره  د

  زده   ديني  لندې  مرشۍ  تر   مداري  رشيعت  الله  ايت  ايراين  د  کې  مشهد په  ايران  د  زاده  واعظ  زوی،  واعظ
 . شو راڅرګند توګه په مرش اصيل  يو   دکې  پاڅونپه  هرات د وروسته نوموړی. کولې کړې

  رامنځته   ټکر   منځ  تر   کړيو  مذهبي  او  حکومت  د  ننه د  هېواد  د  ېځپن  عاملانو  ديني  د  لوري  له  حکومت  د 
  خپلې  د  يې  کبله  له  ځپنو  دغو  د  چې  هغوی  بیا  تېره  په  وتښتېدل،  څخه هېواد  له  چې  مرشانو  ديني  هغه.  کړ 

 حکومت  په  یې  برخه  لويه  مهاجرو  هغو  د  او  کړې  پيل  هڅې  ضد  انقالب  د  وو  ورکړي  لسه له  غړي  کورنۍ
 عاملان ديني  هغه  کې  وخت  عني  په.  وو  ېځورېدل  څخه  ظلم  له  خلقيانو  د   چې  کړه  ښکېله  کې  کړنو  ضد
  دموکراتيک   افغانستان د  چې  يل اخ  کار  څخه  اړيکو   پراخو  خپلو  له  دي  پاتې  کې  افغانستان  په  چې

 .کړي  تررسه کړنې ضد  پر  حکومت د ننه  د جمهوريت
 اوومه  په  فربورۍ  د  کال  همدغه  د  او  لړ  ته  پېښور  څخه  کوپنهاګن  له  مجددي  الله  صبغت  کال  ۱۹۷۹  په

  د .  وکړ   مالتړ  نارې  جهاد   د  مرشانو   شعيه  او  سني  لويو   نورو.  کړ   اعالن  جهاد  ضد  پر   رژيم   افغان  نوي   د   يې
 هېواد  په  وو،  شوي   زيامنن  څخه   ځپنو  له   رژيم  د  امني   -  کي   تره  د  چې   ګډون  په   کارکوونکو مسلامنو   هغو
 .شول ځای يو رسه مرشانو ديني له هځواکون  ضد انقالب لوی ټول کې

 وګړو  د  بنسټپالنه  مذهبي  توګه  ناڅاپه  په  کې   پاڅونونو  دغسې  په  ،وښوده  پېښې  هرات  د  چې  څنګه  لکه 
 کې  منځ په

  .بدلېږي کړنو  ضد شوروي او حکومت پر  بنسټپالنه دغه لوري له ځواکونو ضد  انقالب د ،وروسته. ډېرېږي
  ځينې   يش  کېدای .  وي  هم  غولول  او  خيانت  ورانکارۍ، بلکې  اعرتاضونه  ښکاره  نه يوازې  کې  کړنو  دغو  په

  ناروغۍ  مذهبي  د  وو،  خواخوږي  رسه  وګړو  شوروي  او  رژيم  انقاليب له  پورې  پيل  تر  کړکېچ  د  چې  افغانان
 . کوله نه استازويل دوی د يې   مخکې چې کړي  تررسه کړنې داسې او رايش لندې اغېز  تر 

  چې   دي  څخه  ځواکونو  مهمو  داسې  ډېرو  له  يو  مرشان  دیني  مسلامن  وشوه،  يادونه  مخکې  چې  څنګه  لکه 
 :کوو  وړانديزونه دغه  موږ تړاو دې په نو  ټاکي؛ لوری حالتو  د کې افغانستان نوي په



هراتکېپاڅون،لومړنۍوینهپه   / 283 

 

  بالقوه   عاملانو  ديني   د  وړاندې  پر  کړنو  د  حکومت   افغان د  تل  بايد  سالکاران  او  کارپوهان  شوروي.  ۱
 .ونييس  کې   پام  په   غربګون

  ديني د لوري له حکومت  د  چې واخيل  کار څخه  فرصت راز  هر له  بايد انګهڅ استازې  يب جي  کې د. ۲
 . ودروي  ځپنې ناموجه استازو د مرشانو

  هېوادونو   اسالمي  نورو  او  افغانستان  د  او  ويش  کار  ډېر  بايد   رسه  استازو  له  مرشانو  ديني  رسميګواکي    د.  ۳
  ديني   رسمي  دغو   د  کې  منځ  په  مسلامنانو  د  افغانستان  د  چې  يش   واخيستل ګټه   څخه  رسنيو  ډلیزو  له

  .کړي  ډېر  ادرم او  برم   مرشانو 
 له   چې  يش  بشپړې  چارې  يون  د  عاملانو  ديني مسلامنو  شوروي  د  بايد  کې  راتلونکې  نېږدې  په .۴

  جوماتونو   په  او  وکړي   کتنې  ليدنې  رسه  مرشانو  ديني  افغان له  بايد  وید.  وکړي  ليدنه  څخه  افغانستان
  .وکړي وعظ کې

 دوام   موخه  دې   په  ته  اړيکو  محرمو  بايد  رسه  ګيالين  احمد سيد  له  وسيله  په  اړيکوالو  د  يب  جي  کې  د .۵
  دموکراتيک   افغانستان  د  او  يش  وهڅول  لپاره  راتګ  بېرته  د  ته  افغانستان ینوموړ   چې  يش  ورکړل

 .« کړي  جوړې اړيکې همکارۍ د رسه رژيم  نوي له جمهوريت

  یلسوند   دغه  ولوديا،  »هو،:  وکړه  سپارښتنه داسې  يې  ته  یفختي  کړل،  بشپړ   لوستل  چې  مروزوف   اورلوف 
  کومې   يش  کېدای .  کړې  ښه  هم   نور   منطق  او  بڼه   منت   د بايد   کې   برخو   ځينو  په   خو  دی،   پورې  زړه  په  ډېر 

  دغه   چې  چاته  هغه.  يش  ولېږل  کې  تېلګراف   بېل  په دي  شوې  کې  لسوندي  دې  په  چې  سپارښتنې
 .«يش پوه چلندلره په زموږ  رسه ګېالين له  چې ده نه  اړينه لويل لسوندی

 .« شوم پوه زه. ويچوېکتور   الکساندر ده، سمه: »ويل ويې او ېواخیست څخه  رس له مېز  د پاڼې یفختي
 

 
 

  ښکېلتيا .  وه  کړې  رامنځته  انقالب  غويي  د  چې کېده  ورکش  ته  بړبوکۍ  هغه   توګه  ډېرېدونکې  په  مسکو
  وټپوهان،   ديپلوماتان،  افرسان،  څارګر   او  پوځي  سياستوال،.  وو ناشوين  ترې  وتل  چې  وه  تللې  مخته  دومره

  چېرته   اتحاد،  شوروي.  وو  ښکېل  کې  بهري  دغه  په  سازمانونه  سلګونو  په  او  استازي يواېجنس  ملکي  بېالبېلو  د
  د   رسه، مرنايل  وسيلې،  پوځي  مهامت،  تېل،  خواړه،  سخاوت  په  ته  افغانستان  وو،  کې  کرس  په  څه هر   چې

 افغانستان   په   چې  ورکوله  تنخواه يې  ته  کارپوهانو  وسلګون   په.  للېږ   توکي  ښونیز  او  ګاډي  ماشينونه،  ېن کر 
 مرکزي  د يا  بېرو سيايس  د چې وه نه اونۍ داسې. کړي تررسه دنده کې

 .کېدې نیول  نه لندې بحث  تر  چارې افغانستان د کې  غونډو په منشيانو  د ېکمېټ 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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  اندروپوف،   ګروميکو،  وروسته،  ورځې  لس  څخه  کېدو ځپل  له  پاڅون  د  هرات  د  نېټه،  لومړۍ   په  اپریل  د 
  غاړه  ورپه  مسووليت  چارو  شوروي  د  کې  افغانستان  په  چې  ډلګۍ څلورکسيزه  هغه  پنومروف،  او  اوستينوف 

 چې   و  شوی جوړ  موخه  دې  په  )سند(  لسوندی  مخيز   يوولس  دغه.  وسپاره  ته  کمېټې  مرکزي  شننه  خپله  و،
  په .  يش  جوړ  پروګرام  يو  لپاره  کړنو  د  کې  راتلونکي  نېږدې  په  او  يش  رامنځته  هپوه اړوند  په  پېښو  اوسنيو  د

  »د:  و  شوی  پيل  رسيزه  اېډيالوژيکي   يوه  پر  لسوندی دغه  بنسټ،  پر  اصل  شوي  اليکلن  يو  د   کې وخت  هغه
 دی،   خواته يوې   کوي،  استازويل  ګټو د  پوړ کارګر  د   چې ګ، د  خ   ا  د   کې  پرځنګ )مبارزه(  په   پوړونو  ټولنيز 

  ېټول تر د مرشانو  ديني  د او  بورژوايانو خاوندانو،  ځمکو فيوډالنو، د چې  دي ځواکونه هغه  ته خوا بلې  خو
  وضعيت  ولې  چې  و  نوملړ  يو  دليلونو  هغو  د  وروسته  رسيزې  دغې  له  «.کوي  استازويل  ګټو  د  برخې ارتجاعي

  مذهبي   اړپېچونه،  پېچيل کې  منځ  په  قومونو  او  توکمونو   د   توګه،  په  بېلګې  د .  شو  خراب   چټکۍ   دومره  په
  د.  مظبوطېدنه  ځواکونو  ضد انقالب  ټولو  د   او  ستونزې  ييزې  وټه  ملتپالنه،  هدريځ  سخت  دريځي،  سخت

 پړاو   لومړين  ډېر   په  کېدو  پيل  د  پروګرام  بدلون  ييز   وټه او  ټولنيز   پراخ  د  چې  وه   منلې  جوړونکو  لسوندي  دغه
  ېغوښتونک  اصالح  پروګرام  دې  د   ځکه  نو   ليدلې   دي  نه   ګټې   نظم  نوي  د اوسه   تر  وګړو  ډېری  او  ی د  کې

 .خوښوي نه څرنګتيا
  دغه  چې غړو بېرو سيايس د ،کېده  ورکول ته کسانو لږو  ډېرو او و محرم اشد لسوندی دغه چې څنګه لکه

 دوی  توګه،  په  بېلګې  د  کړې،  پټې  وې  نه  نيمګړتياوې  ادارې افغان  د  و  کړی   لسليک  او  جوړ  لسوندی
 قومي  مخالفو  او  مرشانو  ديني  له  چې  غواړي  نه  او  لري  نه  مالتړ   کې  هېواد  په   اداره  دغه  چې  وه  کړې  يادونه

  پراخه   يو  پر   اوسه تر   ګ  د  خ  ا  د  هم  څه  که  چې  وو  ليکيل  هم  دا  دوی  خو  کښېني،  ته  خربو اترو  رسه  مرشانو
 .کېږي  غړي  ګوند  د   کرار  کرار   بزګران هبېوزل  ترټولو  او   کارګران  ريښتيني  خو   شوی،   بدل   دی  نه   ګوند  سيايس

  واک   د  منځ  تر   پرچم  او  خلق  د   بلکې  ی شو   پاتې کوچنی   نه يوازې  ګوند  چې  وه  شوې   زياته  کې   لسوندي   په 
 دولتي   او  يپوځ   له  او   لريې  چارو  يګوند  له  شول،  ووژل پرچميان  نومور  ډېر .  دی  هم  یکړ   کمزوری  شخړو
 .وتښتېدل ته بهر   توګه  په مهاجرينو سيايس د يې ډېری. شول وشړل  څخه دندو
»و  کړی   ټینګار  ډېر   موضوع  پر   اخيستنې کار  غلطې  د  څخه  واک  له  او  ځپنو  د  لسوندي  دغه   ډېری : 

  يش  ونيول  هم  به  دوی  چې  درلوده  وېره  کېږي،تري تم    او  نيول چې  ليدل  همکاران  خپل  چې  قوماندانانو
  بلکې   وکړ  پاڅون  وګړو  عادي  نه يوازې  چې  چېرته  وکړ   پخلی  دې   د  پېښې   هرات   د .بايلود  يې   باور  خپل  او
 .«ېواوښت ته مخالفينو هم ډلې پوځي ځينې نوښت په قوماندانانو ځينو د
  کار غلطې د څخه واک  له  ته مرشانو   افغان يې وار  وار په چې  وه ښودلې  ناهييل  جوړونکو لسوندي  دغه د

  پوره  او  تجربه  کاري  څخه  ځان  له  دوی  خو  کړل،  وړاندې  شواهد زيايت   او   تېروتنو  د  دوی  د  اخيستنې،
 .واړوي پام  ته سپارښتنو زموږ  چې ونښود نرمښت 
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  مرشانو  افغان د اړه  په مداخلې پوځي شوروي د  چې وه ې راغل برخه مهمه  ټولو  تر لسوندي  د  پسې دې په
  افغانستان  په  که.  وه  سمه  بیخي   لېږو  ونه  ډلې  پوځي  خپلې  ته  هرات   چې  پرېکړه  هغه   »زموږ:  وه  غوښتنه

  انکار   کې   راتلونکې  نېږدې په  يې  څخه  شونتيا له  پېښېدو  د  چې   شوې  رامنځته پېښې   نوې ورته  ته   دې  کې
 .« ويش چلند ورته  ته همدې بايد کېدای، نيش

 :وو شوي وړانديزونه  لندې  لپاره راوستلو ثبات  د کې  وضعيت کورين په افغانستان د

  د   وسيلو  پوځي  او  وسلو  د  او  ډېرول  اغېزمنتيا  د  ادارو  امنيتي د  اوچتول،  وړتيا  پوځي  د  پوځ  افغان  د.  ۱
  .ډېرول  مرستو 

 افغان  د  چې  يش  حل  ژرترژره  بايد  موضوع  مرستو  هغو  د  بيا تېره  په  مرستو،  ييزو  وټه  د  ته  افغانستان .۲
 . يش کولی غښتلی دريځ  رژيم دموکراتيک انقاليب 

  ټولنيز  شوي  پالن   د  چې   يش   وهڅول   بايد   مرشان  افغان :يش  پراخه  بايد   بنسټ  سيايس  رژيم  انقاليب   د .۳
  له  چې دې  له پرته وکړي  کار  پام ډېر  په بايد  دوی . ونييس  کې پام په ارزښت کولو   پيل د  بدلون  ييز  وټه او

  يوازې   او  يوازې  دوی   چې  يش   کړل   پوه  بايد   بزګران...  وکړي  پرېکړې   بیړنۍ  يا  او  واخيل  کار   غلط   څخه  واک
  ورکړل   ي،و نه کړ   دفاع  څخه  واک  انقاليب  له دوی  که  او  کړې  ترلسه  ځمکې څخه  برکت له  انقالب  غويي د

 .ورکړي  لسه له به  ځمکې شوې
 .يش  ډېر   بايد  شمېر   غړو  د  ګوند  د  او  يش  غښتلی   يووالی بايد  منځ  تر   غړو  عادي  او  مرشانو  د  ګوند  د.  ۴ 

  لږ  نفوذ  مرشانو  ارتجاعي  ياسالم  د  کې  وګړو  په  چې  ويش کار  موخه  دې  په  بايد  رسه  عاملانو  ديني  له .۵
 .يش رامنځته بېلتون منځ  تر  دوی د او يش

  داسې   بايد  کې  جزا  په  او  وي  ولړ  اډانې  پر   قانون  انقاليب د  چې  دي  اړين  ساتل  نظم  قانوين  يو  داسې  د .۶
 .وي پکې انډول چې يش غوره لره

 .يش واخيستل ګامونه  بايد پرضد لسوهنې د کې چارو کورنيو په افغانستان د خوا له هېوادونو نورو د .۷

  پام   په  يې  منځپانګه  او  وشوې  خربې  لسوندي  دغه پر  کې   غونډه  په   دوولسمې  د   اپرېل  د  بېرو  سيايس  د
  هغو  خپلو  يې  څخه  کرېملېن  له او  خيست  نه وا  کار  څخه  عقل   سليم  له   مرشانو  افغان  خو،  شوه  ونيول  کې

 کې،   پيل  په  اپرېل  د.  يش  ښکېل  ځواکونه  پوځي شوروي  بايد  ضد   پر   ينومخالف  د  چې  ورکړ   دوام  ته  غوښتنو
  غه د  امني  کې  غونډه  په  رسه Epishev ايپيشيف  جرنال  ريس، سيايس  له  پوځ  وسلوال  د  اتحاد  شوروي  د

  چې  کله.  کړ  پک  هک  يې  ايپيشيف  چې  وه نه  شېبه  يوازينۍ  دا  کې بهري  په  غونډې د  خو  وکړه،بیا    غوښتنه
  غونډې   محرمې د  »زموږ   چې   ورکړ   راپور   ته  کمېټې  مرکزي  ګوند  کمونست  د  جرنال   دغه  لړ،  ته   شوروي بېرته

  مرسته   څخه  کارپوهانو  پوځي له  شوروي   د  چې   کړم   نه  اندېښمن   زه  غوښتنې  دغه  يوازې  امني  د   کې  ترڅ  په
  کې   پاکستان  په  مرشان  جمهوريت  دموکراتيک افغانستان  د  بنسټ،  پر   خربو  د  امني  د  بلکې  کړي  ترلسه
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  سالکارانو   شوروي  چې  کړه  څرګنده  هيله  امني.  کړي زيامنن  سيستم  دولتي  پاکستان  د  چې  لري  ملګري
  ته  سالکارانو  پوځي  شوروي  چې  شول  وويل  ته  امني  کې  ځواب په.  يش  ورکړل   دستور  همدغسې  هم  ته

  کې  سوچ په مرشان افغان ريس لس نه ته  سمندر چې برېښي داسې .کېدای ورکول  نيش دستور دغسې
 .«اچويل

  يوه  ل څخه غونډې   هغې له اوسه تر . و پاتې حريان ايپيشيف جرنال کې بهري په يون خپل  د ته افغانستان
  ته   کي  تره  تفصيل  په   برېژنېف  اړه  په  ښکېلتيا  د  شوروي   د   کې  چارو افغان  په   چې  وه   نه  شوې  تېره   مياشت
 .بللې ببوللې  زړې  خپلې مرشانو  افغان خو وې، کړې خربې

 هغه   او  ورسوي  ته  مرشانو  شوروي  د  غوښتنه  ده  د  چې وغوښتل  څخه  ګوريلوف   له  امني  څوارلسم  په  اپرېل  د
 په .  ورولېږي  ته  افغانستان  ګډون  په  عملې  دپورې  و  چورلک   وشل  تر څخه  و  پنځلسله    اتحاد  شوروي  چې  دا

  وګوري   رسه  وزير  لومړي  له   جمهوريت  دموکراتيک  افغانستان د  چې   شو   ورکړل  دستور   ته  ګوريلوف  اړه  دې
 شوروي د وړاندې پر  کړنو ضد انقالب د چې  شوي ويل هم مخکې ته مرشتابه »افغان: ووايئ ورته داسې او

 ته  ځواکونو  ودوښمن  بهرنيو  او  انودوښمن  ضد  انقالب  د  به  دا   چې  ځکه  ده  ناښنده  ښکېلتيا هنېغ  ډلو  پوځي
 او  دولت افغان  د  او  ووايي  درواغ  هکله  په  بڼې  د  مرستې  د  شوروي  د  ته  افغانستان  چې  ورکړي  فرصت

  مارچ  د  کال  ږ س  چې  وکړه ټينګار  باندې  دې  پر .  وکړي  پروپاګند  کې  منځ  په  وګړو  د  به  ضد  پر   اتحاد  شوروي
  قانع  دې په امني او شوې ورکړل ته افغانستان چورلکې پوځي ويشت پنځه کې بهري په مياشتو د اپرېل  او

 .«وځپي کړنې ضد انقالب د...  چې لري توان  دې د عمله افغان چې کړه
  جوړجاړي  يو  د  کې   ځواب  په  ده  د  بالخره.  ورکړ   دوام ته  غوښتنو  خپلوناټ    نوي  په  امني   کې   حالت  هر   په  خو

  په .  يش  جوړ  روزنتون  پوځي  لوی  يو   به  کې  افغانستان  په  ،کې  کيوبا په  لکه  چې  دا  هغه  او  وشو   وړانديز 
  ټوپکوال   پيل  خوځنده  هغه  د  اتحاد  شوروي  د  روزنتون   پوځي  کيوبا  د  چې  و  دا ټکی   اصيل  کې   جوړجاړي

 سالکار،  سرت  پوځي  پوزانوف،  سفري .  و  ځای  پر   ځای  کې  ټاپو  دغه  په  چې   و  شوی   جوړ  شاوخوا  غونډ 
  ليکل   کې  تېلګراف  په.  ولېږه  ته  مسکو  او  لسليک  تېلګراف   يو  ايوانوف   استازي  يب  جي  کې  د  او  ګوريلوف 

 .کوي  ارزونې   شونتيا  د   جوړولو  روزنتون   دغسې   د  چې   و و   شوي
 شته  وجې  جدي  واندېښن د  مرشانو  افغان  د  کې دويب  او  پرسيل  په  کال  ۱۸۷۹  د  چې  ومني  دا  بايد  سړی

 پراخه  او  شول  واخيستل  ګامونه  ډېر   لپاره غښتلتيا  د  ادارې  څارګرې  او  پوليس  پوځ،  د  چې  دې  له  رسه.  وې
 سالکار،  سرت  ګوند   د.  شو  بد  ډېر   ل   بلکې  نه   ښه   وضعيت  کې   افغانستان  په  وشوې،   مرستې   ييزې   وټه

  ورکړ  راپور ته  کمېټې  مرکزي  غورځولې  وه  نه  پامه  له  يې   چلندلره«  پوړ   »ټولنيز   د  چې Veselov واسيلوف 
  مرشانو،   دیني  ارتجاعي پورورکونکو،  خاوندانو،  مخورو  پر   ځمکې  فيوډالنو،د  پر   بنسټ  ضد   انقالب  »د  چې

  عرب  سعودي  امريکا،  او  شوي  راغونډ  کې جبهه   په  ازادۍ  ميل  د  چې  دی  ولړ  ډلو  هغو  نورو  او  مائوستانو،
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  مائوستان«  او  مرشان ديني  ارتجاعي  »فيوډالن،  کليشې   اېډيالوژيکي  دغه  «. يکو   مالتړ   او  متويل  يې   چني  او
  بريا  ځواکونو مخالفو د چې وې شوې کارول کچه  پراخه په کې ولسوند هغه په کې  کلونو ډېرو ونکراتلو  په

 .څرګندوله يې
  مرشان   چې  دې   له  »رسه  ګ   د   خ   ا  د   چې  وو   ليکيل  واسيلوف  کې  ليک   يادښت  خپل  په   ته  کمېټې   مرکزي 

.  يش  کولی  استازويل  لږ   ټولنې افغان  د  چې  شوی  پاتې ګوند  کوچنی  داسې  يو  ،کوي  خربې  برعکس  يې
  د  ژرترژره  چې  وکړ  وړانديز   واسيلوف  «.دی  نه   ډېر   څخه  زرو  پنځلسو  له شمېر   غړو  د  ګوند  دغه  د  اوسمهال

 .يش اوچت ته زرو سوه دوه شمېر  پوځ وسلوال د جمهوريت دموکراتيک افغانستان
  ورستيو   دې  په  چې  Drozdetskii درودفسکي  جرنال مرش  تونپېژن   د  وزارت  چارو  کورنيو  د  اتحاد  شوروي  د

 يې  هکله  په  وضعيت  کورين  د  افغانستان  د  ،و   راغلی  څخه  افغانستان له  وروسته  څخه  يون  لنډ  يو  له  کې
  کې  وليتونو  لسو  په  ګډون په کابل   د. راڅرګندېږي کې  وليت   هر  په کابو شوکامران: »و پيکه ډېر ل انځور 
 سيمو   له اوسېدو  د  او  ښارونو  پنځوسو  له  شاوخوا  دوی.  ده  ېراوستل  لندې  واک  خپل  تر   برخه  ډېره دوی

  ګډون  په  وسلو  توپچي  سپکو   د   دوی.  لري  خلک  پورې  زرو  لسو  تر   ډلې  ځينې  و شوکامران   د .  دي  شوي  چاپېر 
  د.  دي  شوې  جوړې  کې اتحاد  شوروي  په  چې   دي  سمبال   وسلو  داسې  په   هاوانونه،  مرته  ميل  ۸۲  لکه

  رسه هېواد  پاتې له پالزمېنه چې څخه لرو  لويو درېيو هرو له. کوي  مرشي  يود غ ځينو د مرشان پوځ افغان
  لندې   واک  تر  دوی   د  توګه   بشپړه  په   وليتونه  ځينې .  دي لندې  کنرتول   تر  ينومخالف  د  يې   دوه   نښلوي،

 .«کېږي هم مته پېچلتياو نورو  د او دي خراب کچې بې حالت کې افغانستان په. دي
  له  ۍسوادګر   بهرنۍ  د  او Gosplan کمېسیون جوړونې  دولت  له  اتحاد  شوروي  د  کې  مياشت  په  مې  د

  وشوه  موخه  دې   په  پرېکړه  دغه.  ولېږي  ته  افغانستان ګاډي  ۱۵۰۰  ژرترژره  چې  وشوه  غوښتنه  څخه  وزارت 
  سپکو   ۴۸۰۰۰  ګاډو،  زغروالو  ۹۰  هاوانونو،  او  وسلو   توپچي   ۱۵۰  د  او يش  کړل  پراخه  مرسته«  »نړيواله  چې

 مبونو  د  ۱۶۰  او  وسيلو  اچونې  اور  د  ۱۰۰  مبونو،  هوايي  ۶۸۰  راګټونو،  ۱۰۰۰  شاوخوا ټوپکو،  او  وسلو
.  يش لورکړ   مرسته توکو پوځي ځانګړو د ارزښت په روبلو ميليونو  ۵۳ د ته افغانستان  ګډون،  په صندوقونو

ي  ګاز   داسېد  »:  و  ګونګ  ځواب  شوروي د  ته   غوښتنې  دغه  خو  وکړه،  هم  غوښتنه  وسلو  کيمياوي  د  افغانانو
 .«برېښي نه  ېشون  ولري  ي توک جنزهر غیر زهري  چې و درلېږنه مبون
  په   ډېرښت  د   کړنو   ارتجاعي  د   چې  ووايي  ورته  او  وګوري رسه   کي  تره  له  چې  ورکړه  دنده   ته  پوزانوف  مرکز
  شوروي  چې  الوتکو  ترانسپوريت  او  چورلکو  د  خو  دی،  رشيک  کې  اندېښنو په  رسه  مرشتابه  افغان  له  هکله
 ږ س   چې   يش وويل   بايد   اړه   په  کونې   پرځای  ځای   د  ځواکونو  پراشوټي  شوروي  د  کې  کابل په  او  ولري   عمله
  خربې هکله  دې  په  رسه  ده  له  کې  ترڅ  په  يون  د  کي  تره  ملګري  د  ته  مسکو  کې  مياشت  په  مارچ  د  کال

 .دي شوې
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  افغانستان  چې  و  ولړ  ټينګ   دريځ  خپل  پر   مرشتابه شوروي  د   کې  مياشت  په  اپرېل  او  مارچ  د  کال   ۱۹۷۹  د
  څارګرې   بهرنۍ  د  پوځ  وسلوال  د  اتحاد  شوري  د  راورسېده،  مياشت مې د.  لېږي   نه   ډلې  پوځي  خپلې   به  ته

 Oleg شوېتز   اولېګ او Vasily Kolesnik کولزنيک  وېسيل  ماموران،  يلوړپوړ   څخه  درستيزوالۍ  له  ادارې
Shvetz ډله  بېله کسیزه ۵۳۸ يوه چې و شوی امر  ته دوی. لړل ماموريت پټ يو په  ته چرچيک ښار ازبک 

 .ولوبوله  ونډه  مهمه  يې  کې  پېښو  په  دسمرب  د  کال ۱۹۷۹ د  چې  کنډک  داسې  يو  مسلامنانو  د  ،کړي  جوړه
  کنډک   مسلامن دغه  د   چې Halbaiev حلبايوف   جګړن   هم  نه  او کولزنيک  ډګروال  نه   کې   وخت  هغه  په

  د  کې   سيمو  پوځي  په  ترکستان د  هکله  دې  په.  پوهېدل  موخه  په  پروژې  دغه   د  و  شوی   ګامرل  قوماندان
  ولې  کنډک دغه چې پوهېدل نه هم جرنالن ادارې مرکزي څارګرې د پوځ وسلوال د حتی او مرشان اډې
 شول   پوه  دوی  ،شو  ورکړل  خرب  هکله  دې  په  ته ځينو  چی  کله  کې  وخت  خپل  په  وروسته  يوازې.  شو  جوړ
 اسيا  منځنۍ  د  اتحاد  شوروي  د  کنډک  ټول  کابو.  کوي عمليات  کې  هېواد  ګاونډ  يو  په  به  کنډک  دغه  چې

 پوځيانو  افغان د چې يونيفورم ځانګړی ته دوی. و جوړ څخه ترکمنانو او تاجکانو ازبکانو، له جمهوريتونو د
  ځايونو  سرتاتيژيکو  مهمو  داسې  د  کې  روزنو  خپلو  په  کنډک  دغه.  شو  ورکړل  و  ورته  توګه  عميل په  ته  هغه

  کنډک   د.  ايونهاستوګنځ دولتي   او  نهدفرتو   مرکزي   اډو  پوځي  د  ډګر،   هوايي  لکه  و   اړولی  پام  ته   نيولو
  برېښي  داسې  نو   ؛کړي  تررسه  چارې  کشفې  چې   شو  ولېږل  ته  کابل   لپاره  مودې  لنډې  د  حلبايوف  قوماندان،

  کار  کې  افغانستان  په  څخه  ځواکونو  شوروي  له   چې  و  بدلون   په  اند  مسکو  د  کې   پرسيل   په  کال   دغه  د  چې
  لرليد  اسېد  د  نوموړي  د  يې  توګه   په  معمول  د  چې   و  نوښت   شخيص   وزير  دفاع دبه    دا  يا  يش  واخيستل
 .« لپاره احتياط د »يوازې: کوله څرګندونه 

 



 289 /  څلوروالهغدۍ

 

۶ 

 څلورواله غدۍ 
 

له بوريس ايوانوف څخه وروسته چې مخکې يې هېڅ کله په ختيځي چارو کې دنده نه لرله، له مسکو څخه  
ندو چارو کې هېڅ تجربه و هکله او په نورو اړ يو بل مامور کابل ته ولېږل شو. دغه نوي مامور د افغانستان په  

د بهرنيو چارو   دد شوروي اتحا   Vasily Stepanovich Safronchukنه لرله. واسييل ستپانوويچ سفرانچوک 
مرش و او په خپله دنده کې ډېری د برتانیې په چارو کې   څانګېپه وزارت کې د اروپايي چارو د دوميې  

او ورته ويې ويل چې افغان حکومت د بهرنيو    ور وغوښتښکېل و، خو ګروميکو نوموړی يوې غونډې ته  
 رسه اشنا وي او په انګرېزي ژبه پوه وي.  نوپاليسيو د يو داسې کارپوه غوښتنه کړې چې له نړيوالو سازمانو 

 ابل ته تللی يې، کنه؟ته مخکې کګروميکو: 
  .کالځل د داود په واکمنۍ کې او دويم ځل تېر    ی هو، دوه ځلې د لنډې مودې لپاره. لومړ سفرانچوک:  

دواړه ځلې مې له خپلو افغان ملګرو رسه وليدل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډو په هکله 
 . ووايم د دغې سيمې ستونزو ته مې هېڅ کله پام نه دی اړولی ریښتياخربې وکړم، خو که 

ان مرش رسه  پروا نه لري، په دې که څه عيب نشته. دا راته ووايه چې تېر کال دې له کوم افغګروميکو:   
وکړه.  ليدنه 

 بهرنيو چارو وزير. دله ملګري امني رسه، سفرانچوک: 
 او په اړه يې څه نظر لرې؟ګروميکو: 

سفرانچوک چې يو د تجربې څېښنت ديپلومات و لږ ځنډ وکړ چې خپل ځواب سم وارزوي. بیا يې دغسې  
، ملګری امني يو وړ او سېکمن ېچارو کې چې موږ يې په هکله خربې وکړ   ومناسب ځواب ورکړ: »په هغ

وزير په خوښۍ وويل: »ډېر ښه، ته زموږ په وړاندېز سوچ وکړه، خو موږ سبا ته ستا    سړی راته ښکاره شو.«
ي  غوښتنه پوره کړو. هو ريښتيا، تا ته به د ديپلوماتيک  یې ځواب غواړو. افغان لوری ټينګار کوي چې ژرترژره  

 .«ېته نېغ لس رسی ولر ما په مهمو چارو کې به او سالکار رتبه درکړل يش 
وروسته سفرانچوک پوه شو چې ولې د بهرنيو چارو وزير په ځانګړې توګه دی غوره کړ. کله چې کابل ته   

کال د    ۱۹۷۸ورسېد، سفري پوزانوف ورته وويل چې دا د حفیظ الله غوښتنه وه. کله چې دغه ديپلومات د  
پوهې، چلند او په انګرېزي   دهاګست په مياشت کې کابل ته تللی و، نوموړی د امني خوښ شوی و. امني د  

ی ژبه ښې خربې  انګرېز ژبه کې فصاحت اغېزمن کړی و. په امريکا کې له زده کړو وروسته امني هم په  
 پوهېده. کولې، خو په رويس ژبه هېڅ نه 
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د افغانستان چې  هغه غونډې جزيات ور په ياد شول  ته د  اسييل ستپانوويچ  افغانستان ته د تګ په تابيا کې و 
د بهرنيو چارو له وزير رسه يې درلوده. په هغه وخت کې يې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د راتلونکې  
غونډې د چارو او همدا راز د شوروي اتحاد او د افغانستان دموکراتيک جمهوريت د دريځ په هکله خربې  

ې. په ډېرو موضوعګانو کې د دغو دوو هېوادونو دريځونه له يو او بل رسه برابر وو، خو د سفرانچوک  وکړ 
پام   ته  موضوعګانو  د  شو  ځينو  دريځ  افغانستان  د  يې  اړه  په  ته    ناپېييلچې  دريځ  و.    نېږدېخوځښت 

وررسه همغږی ، خو امني  هطبيعي ښکاره شو   هافغانستان هم د دغه خوځښت غړی و. سفرانچوک ته دا ډېر 
نه و. ده په اعرتاض وويل: »زه دې ته د ناپېييل په سرتګه نه ګورم. اوس افغانستان د سوسيالېزم لرې ته 

  ورپسې  دی.« نېږدېننوتلی او له سيايس اړخ څخه د ناپېيلو هېوادونو په پرتله سوسيالېستي هېوادونو ته 
امني خپل مرستيال، شاه محمد دوست، چې يو مسلکي ديپلومات و، وترټلو. د امني په اند شاه محمد  

دوست په نرم   دوست د افغانستان په بهرنۍ پاليسۍ کې دغه اصيل بدلونونه پوره په پام کې نه وو نيويل.
اعالن    وراتيکو موخزموږ انقالب د ميل دموک ځکه  واعرتاض وويل: »خو موږ د دغه خوځښت غړي پاتې کېږ 

 کړی.«
. بيا يې سفرانچوک  وخوځاوهاو د بې پراويۍ لس يې  و نه کړ امني په ښکاره د خپل مرستيال خربو ته پام 

ته وويل: »ده ته دومره پام مه کوه، ملګری سفرانچوک. زما مرستيال په دې وروستيو کې د ګوند غړی شوی، 
 .« وانقالب په مانا پوهېږي، خو موږ به سبق ورکړ  ستي استقامت نه لري او نه د غوييې پوره مارکس

سفري پوزانوف په خپله څنګل سفرانچوک په تيش کې وټونګلو او په غوږ کې يې ورته وويل چې د افغان  
 بهرنيو چارو وزير پر وړاندې د اعرتاض کومه خرب هېڅ راپورته نه کړي. 

ديپلوماتيکو  د  کال د مې په وروستيو کې سفرانچوک د درېيم ځل لپاره افغانستان ته لړ، دا ځل    ۱۹۷۹د   
 .په توګه ي، ګروميکو شخيص استازيړ چارو د يو سالکار او د شوروي د سيايس بېرو د غ

کې  ژر په افغانستان    ډېر ي  ړ وم سفرانچوک يو ډېر پر ځان باور من او د ښې ونګې او ښه چلند څېښنت و. نو 
بلکې له نورو رسه هم ملګرتيا جوړه کړه. ده له پوزانوف رسه، چې زوړخياله، بېخونده،    انوشوروي   له  نه يوازې

ونست ګوند د لوړپوړو چارواکو يوه ښه بېلګه و، ډېر توپري درلود. نوموړي حتی  ماو د شوروي ک  •منډخولی
ده څخه ديپلومان،  له  ه مېلمستيا کې به  په ډېرو جدي غونډو کې د نويو او تازه ټوکو توان درلود. په هر 

شوروي   ودرلود چې له نور ناټ  اسې سړي رسه د خربو ډېر  دبیروکراتان او خربيالن چاپېر وو. دوی له  
 مامورينو څخه يې ډېر توپري درلود.  

امريکايانو چې د سفرانچوک څارنه وکړه بلې پايلې ته ورسېدل. دوی وانګېرله چې دغه ځانګړی سړی په  
دې موخه کابل ته لېږل شوی چې رژيم بدل کړي. دوی چې د ديپلوماتيکو چارو د سالکار دوسيه وڅېړله  

 

 •منډخولی:هغهڅوکچېډېرېخبرېنهکوي
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، داسې مامور به تل په پټه د وه  )نوموړي په ملګرو ملتونو کې د شوري په ماموريت کې دنده تررسه کړې
اصولو څخه رسغړونه    کې جي يب څارګر و( او ويې کتل چې دی د شوروي د لوړپوړو چاروکو له ناليکل شوو

کوي، امريکايان دې پايلې ته ورسېدل چې سفرانچوک ته خامخا لوی واک ورکړل شوی او د ده تر شا  
خامخا اندروپوف ولړ دی. په زړه پورې خو دا وه چې په هغه وخت کی د اندروپوف اصيل استازي، ايوانوف  

 .یشو ه و ته د امريکايانو هېڅ پام ن 
چې کېدای يش سفرانچوک په کابل کې د    ولېږه  تېلګراف فارت واشنګنت ته يو  په کابل کې د امريکا س 

رژیم بدلولو ډرامې »د پردې شاته مدير« يش. ډېره شونې ده چې په دغه ډرامه کې »د امني ګوښه کونه او  
 « يا له دې څخه هم ډېر ښه، د ده وژنه وي

  فشار رين ډېر لږ شوي وو او د اګسا تر  د يادونې وړ ده چې که څه هم په افغانستان کې امريکايي مامو 
وو. دوی په    دقیقکې د حالتو په هکله په خپلو شننو کې ډېر  دويبکال په  ۱۹۷۹لندې هم وو، دوی د 

راتلونکې کې د واک په جوړښت کې د چټک بدلون وړاندوينه وکړه.    نېږدېځانګړې توګه د افغانستان په  
يو   خرابېدونک  تېلګراف په  د  کې  افغانستان  »په  وو:  شوي  ليکل  ډېر    ي کې  شورويان  هکله  په  وضعيت 

اندېښمن دي. دوی پوهېږي چې رژيم ډېر لږ مالتړ لري او په هېواد کې د حالتو کنرتول له لسه ورکوي. 
نوي  داسې  ، غلطې ارزونې کوي. مسکو فکر کوي چې يو لريټول واک په لس کې  امني، چې د حکومت  

وي نه  ښکېل  کې  سياست  اوسني  په  چې  ده  اړتيا  ته  وزير  لومړي  غښتيل  بنسټ،  او  پر  رسچينو  د   .
امني ځای ناستی کړي. رسچينه وايي چې »موږ اوسمهال    د چې بل څوک    شوې سفرانچوک ته دنده ورکړل  

ه ډېره توده وي. زه د هوا په ب ستي څپرکي د پای شاهدان يو او د اګست مياشت  د دغه حکومت د ورو 
کوم.««  نه  خربې   هکله 

د ځينو مالوماتو پر بنسټ چې پخلی يې نه دی شوی، دغه »نامالومه رسچينه« چې امريکايانو ته يې د 
شويزو   هرمن  سفري،  جمهوريت  دموکراتيک  جرمني  د  کې  کابل  په  کول  نکلونه  هکله  په  سفرانچوک 

Herman Schweisau    و. داسې هم کېدای يش چې د څارګرو تر منځ د پردې شاته پټې راکړې ورکړې
شوي وي، خو په دې هکله درېیمه سناريو هم شته: د ختيځ جرمني ديپلومات له امريکايانو رسه همکاري 
لرله. ده د سفرانچوک په هکله د پټ ماموريت کيسه جوړه کړه چې خپل ارزښت امريکايانو ته اوچت وښيي.  

لپاره له افغانستان د اګست په مياشت کې دغه حقيقت چې ګواکې د هرمن شويزو پښه ماته شوه او د تل  
  د شنډولو  وڅخه لړ د دغه سناريو پخلی کوي. په دغسې قضيو کې به د ختيځ جرمني د څارګرو فعاليتون 

خو چې هر څه وو، واسييل ستپانوويچ د خپل ورکړل  ،  ادارې ډېر سخت او د نه جوړجاړي غربګون درلود
يو چارو د وزير څوکۍ يې ساتله، سال شوي صالحيت پر بنسټ دنده تررسه کوله. ده امني ته، چې د بهرن 

ورکوله. د   افغان مرشان    کمونستمشوره  يې هڅه وکړه چې  پر بنسټ  ګوند د مرکزي کمېټې د دستور 
وډوماري چې د ګوند د ننه شخړې پای ته ورسوي او د انقالب ټولنيز بنسټ پراخه کړي. سفرانچوک له  
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ند او دولت کې خپلو څوکيو ته راويل. نوموړي  دوی څخه وغوښتل چې پرچميان وبښي او بېرته يې په ګو 
 له دوست رسه هم مرسته وکړه چې د بهرنيو چارو وزارت زېربنا جوړه کړي.

ساتلې، له امني رسه يې په منظمه    اړيکېد يو ريښتيني ديپلومات په توګه سفرانچوک له هرچا رسه ښې   
ېکمن او خورا بوخت سړی خوښ شو، خو  توګه لږترلږه په اونۍ کې يو ځل کتل. په لومړيو کې يې دغه س

او د ده عقيدې )يا د   ښکارېده وروسته پوه شو چې دغه لومړی وزير دومره ساده سړی نه و لکه څنګه چې 
، خو ده هېڅ کله له کاوهعقيدو پېښې( بې کچې خطرناکې وې. که څه هم سفرانچوک له امني رسه بحث 

له. يوه ورځ دوی  پرېښودڅخه پښې اوږدې نه کړې او تل يې وروستۍ خربه افغان مرش ته    ملڅيخپل  
دواړو د افغان انقالب د ارزونې په هکله پر يوې مقالې خربې کولې. مقاله د مرکزي کمېټې د نړيوالې  

خپره  کې    ژورنال  کمونست ليکيل وه او په    R.A. Ulyanovsky  اوليانوفسکي څانګې مرستيال مرش، ر. ا.  
  ،د افغانستان دموکراتيک جمهوريت د نورو دموکراتيکو هېوادونو لکه لوس، برما  اوليانوفسکيشوې وه.  

له شننې رسه همغږی    اوليانوفسکياېتوپيا او د مين دموکراتيک جمهوريت په ډله کې راوستلی و. امني د  
ه لوري د پرمختللې پانګوالۍ پړاو نه و. ده وويل: »موږ د داسې هېوادونو په ډله کې يو چې د سوسيالېزم پ

 «ته هېڅ لړ نشول، د داسې هېوادونو په څېر لکه ويتنام، شاميل کوريا او کیوبا.
سفرانچوک ترې وپوښتل: »داسې به نه وي چې د حقيقت په پرتله به دا ستا هيله وي؟« امني په کلکه  

برابروې؟ له داسې هېواد رسه چې ګوند يې  ځواب ورکړ: »بې اړنګه، نه. ته څرنګه افغانستان له ايتوپيا رسه  
ګوند څوارلس کاله مخکې    لېننېستي   -  ستيېد واک ترلسه کولو وروسته جوړ شو حال دا چې زموږ مارکس

 جوړ شوی.« 
سفرانچوک ورته وويل:»خو تاسې په هر ځای کې کارګر پوړ ته د مخکښې ونډې ادعا کوی. حتی په هوايي  
ډګر کې ستاسې مېلمنو ته يوه لويه دړه هرکلی کوي چې ورباندې ليکل شوي: »د بريال خواريکښ هېواد 

ه موږ سپارښتنه پالزمېنې ته ښه راغالست!« خو کله چې د مارچ د مياشتې د پاڅون په بهري کې تاسې ت
له کارګر پوړ څخه کار واخلئ، تاسې ځواب راکړ چې د  وکړه چې د انقالب ضد ځواکونو د مخنيوي لپاره  

 دی او د دوی ډېری په ځانګړې توګه شعوري نه دي.« دوی شمېر ډېر لږ 
ب بهري مخ  امني وويل: »دا ريښتيا دي چې د انقالب په بهري کې پوځ د کارګر پوړ ونډه ولوبوله، خو د انقال 

 دی. موږ  ېپر ود
پر خواريکښ پوړ او تر ټولو بېوزلو بزګرانو ورځ تربلې ډېره ډډه لګوو. موږ د لېنن تيوري ډېره ښه زده کړې  

. د شوروي اتحاد د کاڼي کرښه نه ده. د لېنن تيوري  عمل وکړوپه نوښت    رسهدغه تيورۍ  له  او پوهېږو چې  
ره په چټکۍ له فيوډاليزم څخه سوسيالېزم ته رسېږو. دا به زموږ  په مرسته، ته به پخپله وويني چې موږ څوم

 لېننېزم د تيورۍ ودې ته يوه مرسته وي.«  - له لوري د مارکسېزم



 293 /  څلوروالهغدۍ

 

تيورۍ    يګوندپه  سفرانچوک کرار کرار پوه شو چې که څه هم امني په ا خ د ګ کې ځان دويم کس بويل،  
پوهه لري. نوموړی د رټو شعارونو او نقل قولونو مينه وال و. په افغانستان کې چېرته    رسيکې هسې رس 

 چې لوستي خلک لږ وو، ده په ډېره اسانۍ د يو لوی تيوریسن ځای نيولی شوی. 
څ  د  مسکو  له  هکله  په  وضعیت  د  افغانستان  د  سفرانچوک  او  پوزانوف  کې  مياشت  په  بل  خجون  يو  ه 

سه کړ چې افغان مرشانو ته يو لړ سپارښتنې هم پکې وې؛ نو دوی له تره کي  اندېښمن يادښت ليک ترل 
)په ګوند کې    ونيوهاو امني رسه يوه غونډه جوړه کړه. تره کي او امني په ډېره ارامۍ دوديزو مشورو ته غوږ  

و نځپملګرتيا وساتئ، د واک څرګند او اغېزمن سيمه ييز جوړښتونه رامنځته کړئ، قانون مه ماتوئ، عامه  
 .ته اجازه مه ورکوئ، مذهبی د برم او ادرم خلک خپل لوري ته راوبولئ(

او د س پراخوايل  بنسټ  نوي رژيم د  او سفرانچوک د  پوزانوف  يووايل خربه    املوخو کله چې  ځواکونو د 
راپورته کړه، امني په غوسه وويل: »اوس به بیا تاسې د يوې ميل جبهې د جوړولو خربې موږ ته پيل کړی.  

، موږ به هېڅ کله خپل سيايس  یله تاسې رسه په زغرده همغږی نه يم. زموږ ګوند پخپله ميل جبهه د  زه
واک له چا رسه رشيک نه کړو. لومړی دا چې دا يوازې موږ وو چې لوی انقالب مو تررسه کړ، هېچا په دغه  

غږ  چی د افغان ټولنې د ګټو    ويوازې موږ يو   - ه او دويم دا چې موږ  و نه کړ جګړه کې له موږ رسه مرسته  
 .«رامنځته کېدینيش  ونه. په افغانستان کې پرته له ا خ د ګ څخه نور ګونداوچتوو

ه خندا ښکارېده د  ځريکپوزانوف د معمول په څېر چوپتيا غوره وګڼله. سفرانچوک چې په ونګه کې يې   
ه نه ده. دا په افغانستان کې د  اعرتاض هڅه وکړه: »هيله کوم ځان پوه کړئ. دا د يو بل رسمي ګوند خرب 

دموکراتیکو او اصالح غوښتونکو ځواکونو د يووايل خربه ده. ايا په افغانستان کې اوس دغه يوه پر وخت  
نه ده؟« افغانستان کې داسې څوک نشته چې موږ وررسه    موضوع  »په  په اعرتاض وويل:  په کلکه  امني 

د ودې لپاره   سوسیالېزمڅ کله نشته چې د اصالحاتو او  متحد شو. په افغانستان کې داسې نور ګوندونه هې
کار وکړي. ملګری سفرانچوک، تاسې دلته نوي ياست، کله دې چې دلته لږ ډېر ژوند وکړ، ته به زموږ په  

سلنې څخه ډېر افغان وګړي زموږ د ګوند او انقاليب    ۹۰هېواد ښه پوه شې. تا ته به دا څرګنده يش چې له  
 «اصالحاتو مالتړي دي.

سفرانچوک ترې وپوښتل: »د دغو ناراميو په هکله څه وايې چې د هېواد په بېالبېلو برخو کې رامنځته شوې 
 دي؟«

امني ځان هک پک وښود. ده پوزانوف ته سرتګې واړولې. د پوزانوف ونګه له ننګېرونو تشه وه. بیا يې تره  
کي ته داسې وکتل لکه چې خربو ته يې رابويل. ورپسې يې وويل: »ته يې په لمل نه پوهېږې؟ خو په دې  

. امني خربو ته دوام وخوځاوههر سړی پوهېږي، ملګری پوزانوف پوهېږي.« پوزانوف په چټکۍ د هو رس  
ورکړ: »او ملګری تره کی پوهېږي. زموږ ټولې ستونزې له بهر څخه راوړل شوې دي. پاکستان او ايران به  
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ې، دې ته ورته نور هېوادونه هم شته،  دکله دا ونه مني چې موږ د ازادۍ لره غوره کړې ده. رسبېره پر    هېڅ
 ږد دی.«زما نوملړ او -امريکا، سعودي عرب، چني، ارسايل 

او   سېدې ته په نغوتې رسه چې دغه بحث پای ته ورسوي، تره کي وويل: »موږ د دغو سپارښتنو لپاره له تا
 د مرکزي 

کمېټې له ملګرو څخه مننه کوو. زه هيله من يم چې تاسې دوی ته ووايئ چې موږ د شوروي اتحاد مرستو   
 هرکلی وايو.« ته ډېر ارزښت ورکوو او د خپلو مرشانو وروڼو هرې مشورې ته

د دغه    دفاع ميل سازمان جوړ شو.  د  انقالب څخه  له  پر ځای  په مياشت کې د ميل جبهې  د جولی 
سازمان د جوړولو موخه د سوداګريزو ټولنو )چې لتراوسه نشته وې(، د بزګرانو د کمېټو ) چې جوړول يې  

ت مخکې رامنځته شوي وو(، لږ وخت مخکې پيل شوي وو(، د ځوانانو او ښځو د سازمانونو )چې لږ وخ
»اصالح  د  ته  اعالن مسکو  د دغسې سوچه ترشيفايت سازمان  و.  يووالی  نورو سازمانونو  او  ټولنو  هرني 

خو په حقيقت کې امني  ،  غوښتونکو او دموکراتیکو سازمانونو د يووايل لپاره يو بل ګام« په توګه وړاندې شو
  کېدهولتي لوړپوړو څوکيو په داسې جوړښت کې بريالی  دد  په دوامداره توګه په بیروکراتيکو دسيسو او  

او ډېر وخت  هو . امني په دغو چارو کې خپل سېک نه سپامچې يوازې د ده وفادارو خلکو ته ورکول کېدې
. د مې په مياشت کې، لږ وخت وروسته له دې چې سفرانچوک خپله دنده پیل کړه، ده ته  تېراوهيې پکې  

پرته له دې چې يوه زره ورشمېږي، وويل: »دغه زما وراره، اسدالله   امین.  وپېژانده امني خپل مرستيال ور 
کې ډېره تجربه لري. دې يو باوري او د    پرځنګ )مبارزه(دی. که څه هم دی ډېر ځوان دی، په انقاليب  

 اعتبار وړ ملګری دی.« 
وروسته څرګنده شوه چې اسدالله د انقاليب پرځنګ په تړاو هېڅ ځانګړې تجربه نه درلوده، خو خپل تره   

ته بې کچې وفادار و. نوموړی چې په دې وروستيو کې د طب له پوهنځي څخه فارغ شوی و، په کومه 
امني،    پوهېده.نه    ، عميل اداري تجربه يې نه لرله او په نړيوالو چارو کې خو هېڅپوهېدهبهرنۍ ژبه نه  

سفرانچوک ته وويل: »ته به دی په يو لوی کارپوه بدلوې. په ژبه کې وررسه مرسته وکړه او په دې برخه کې  
يې اشنا کړه. دی يو وړ ځوان دی او کولی يش چې يو وزير يش.« له دې خربې رسه سفرانچوک په اړنګ  

کړ  غوره  دی  ځکه  امني  چې  شو  و   ی کې  د  ده  د  کې  کابل  په  يش.چې  لرښود   راره 
. له سيايس اړخه يې پر ده باندې باور نه  خوښېدهمرستيال، شاه محمد دوست نه  امني په ښکاره خپل  د  

زم او د دې لپاره ترټلو چې د غويي انقالب  ېربالېپر ده يې د پرچمي اړنګ درلود او دی يې د بيځايه ل  ،کاوه
محمد، چې يو مسلکي ديپلومات و او په دې برخه کې  د اصيل شريې په تړاو غلط پوهاوی لري. دوست  

نه په صرب زغمل. هېڅ کله يې سفرانچوک  و یې له شلو کلونو څخه ډېره تجربه لرله، دغسې بی انصافه تور 
. د نورو خربو  ېچارې مخته وړل  يادار   ېه او د بهرنيو چارو په وزارت کې يې ټولې معمولو نه کړ ته رسټکونه  
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يوه ورځ امني وويل چې دوست محمد به له وزارت څخه وشړي، سفرانچوک په ټوکه ځواب ورکړ:  ،ترڅنګ
نيش.«  پاتې  به  هېڅوک  کار  د  چې  ځکه  يش  وتړل  ور  وزارت  د  بايد  نو   »بیا 

بهرنيو چارو وزارت څوکۍ   په مياشت کې امني پخپله د  پام د دولت پرېښودد جولی  ه چې خپل ټول 
ي  ې يو بل نومور خلقي، شاويل د بهرنيو چارو وزير شو. شاويل له سفرانچوک  مرشۍ ته واړوي. پر ځای 
کېدای يش ده ته    .لکه دغه شوروي ديپلومات چې ده ته خطر رامنځته کوي  هڅخه ځان داسې لريې سات
وسايت، خو سفرانچوک په خپله له  اړيکېوي چې څرنګه له سفرانچوک رسه  یامني ځانګړی دستور ورکړ 

 د ملګرتيا اړيکې وساتې. لومړي وزير رسه
 
 

 
 

يوې غونډې لپاره اوسادچي ته لړ.   بابنوف د  د جون په پنځمه، د کې جي يب عمليايت مامور، وېکتور 
کله چې  کېښودل.  يادښتونه  درې  باندې  مېز  پر  يې  وېکتور  نو  کولې؛  تيلفون کې خربې  په  اوسادچي 

وليدل. اوسادچي په تيلفون کې خربې خالصې کړې، وېکتور خربې پيل کړې: »پرون مې له محمود رسه 
د ده د خربو پر بنسټ، د خلق په لوړ پوړ کې يو لوی درز رامنځته شوی.« کله چې مرش دغه خربه واورېده،  

: »بوريس سيميونوويچ، کولی شو موږ ستا  وواههسمدلسه يې غوږۍ اوچته کړه او يوې منرې ته يې زنګ  
»مهرباين وکړئ، راځئ« بابنوف  دفرت ته درشو؟ بابنوف ځينې مهم مالومات لري.« ايوانوف ځواب ورکړ:  

اوسادچي   ،د اړخ په جيب کې يې کېښودل، اسوېلی يې وايست  کرتۍ  ېيادښتونه بېرته واخيستل او د خپل
مخ ته او دی ورپسې د جرنال دفرت ته لړل. وېکتور له دې وجې يادښتونه په خپل جيب کې کېښودل  

ړونې او يا پر خرابې حافظې تورن نه کړي. په  چې څوک يې د پټو کړنو په هکله له پروتوکول څخه په رسغ
اجنټ، محمود رسه  اعتباري  يو  له خپل  پرون مې  »بوريس سيميونوويچ،  وويل:  ته  يې جرنال  دفرت کې 
وکتل، نوموړي موږ ته هېڅ کله ناسم څارګريز مالومات نه دي راکړي.د ده د خربو پر بنسټ، د خلق په لوړ  

جرنال يې په خربو کې ولوېد او د تم کېدو نغوته يې ورته وکړه : »صرب  پوړ کې يو جدي درز رامنځته شوی.«  
« جرنال ، بګدانوف ته تيلفون وکړ او ورته ويې ويل چې له دوی رسه يو ځای يش. وکړه، وېکتور اندرييوويچ

څرګندوله. جرنال ورته وويل: »مهرباين    يبګدانوف سماليس دفرت ته په موسکا ننوت. د ده ونګې خوشبین
 ړه، کښېنه او دغه ته غوږ ونيسه.« بابنوف د درېيم ځل لپاره خپل راپور پيل کړ. وک

د بابنوف د اجنټ د خربو پر بنسټ، د ژمي په وروستيو او ښږ کال د پرسيل په لومړيو کې اسدالله پوښتنې 
پورې، رسوري و ته دوام ورکوي. تر دې وخت ځپلپيل کړې چې افغان څارګره اداره د چا په ګټه د افغانانو 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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  -پرته له زړغيتوب څخه د امني امرونه تررسه کول. امني به ويل چې د دغه او هغه ځای »پاکول«اړين دي 
دې د وژلو مانا لرله. رسوري به هغه څه کول   -دغه بايد بنديان يش او هغه بايد »پاکستان ته ولېږل يش« 
 ګ نه درلود.چې امر يې ورته شوی و او د امني د واک په اړه يې هېڅ اړن

امني د ا خ د ګ غړی کړ، په ګوند کې يې اوچت   -رسوري په خپل ټول کاري ژوند کې د امني پوروړی و  
او د اګسا مرشي يې ورکړه، خو په دې ورستيو کې د اګسا د مرش په زړه کې لوی اړنګ ځای    ورساوهپوړ ته  

به د نيولو او وژلو امرونه کول، خو  لی وموند  بې  هېچا. امني  بېرحمۍ نه تور په  به پاک  هو ناسارې  ، امني 
راڅرګند شو. ده په خپلو څوکيو کې د بهرنۍ پالیسۍ او د وټې چارې په غاړه لرلې په داسې حال کې  
چې رسوري يې پټ امرونه تررسه کول. ټول هېواد ده ته د يو خونخور وژونکي په سرتګه کتل. دغه بدنامۍ  

 وې. ېخپلوانو له ده رسه اړيکې شلول   نېږدې، د ده ځينې او د همدغه بد نوم له کبله هو ارسوري ځور 
. په دې یې  ، همدومره ډېر به وضعیت ورته بد ښکاره شوکاوههر څومره چې رسوري پر دې باندې سوچ   

چې له انقالب څخه وروسته څه پېښ شول. نوموړی دې پايلې ته ورسېد چې د بېالبېلو خلکو،   کاوهسوچ 
او قبیلو د   ثبات    نه يوازېو هغه لره چې امني په خپلو امرونو کې کاروله، په هېواد کې يې  ځپلکورنيو 

د امني د هغه امر    رامنځته نه کړ بلکې برعکس اغېزې يې درلودې او نارامي يې وزېږوله. د بېلګې په توګه،
غړي بايد ووژل يش؟ په   ۍموخه څه وه چې د يو مخور افغان روحاين مرش، صبغت الله مجددي د کورن 

دغه عملياتو کې چې پخپله رسوري پکې برخه اخيستې وه، اتلس کسه ونيول او پرته له محاکمې ووژل  
مته يې کېده. مجددي، چې هغه  شول. د څه لپاره؟ دغو عملياتو د هغو پايلو برعکس پايلې وزېږولې چې

وخت په ډمنارک کې و، د خپلې کورنۍ د غړو د وژل کېدو له خربېدو وروسته، سماليس پېښور ته لړ او  
هلته يې د خلقي رژيم پر ضد د جهاد اعالن وکړ. نوموړی د انقالب ضد خوځښت د يو نومور مرش په توګه  
شو.   راڅرګند 

د ګيالين افندي پر ضد عمليات ل ډېره له منطق څخه وتلې کړنه وه.  د يو بل مسلامن مرش ، پري سيد احم
نقالب څخه وروسته، د صويف ډلې، قادريه، تر ټولو مخور مرش هڅه وکړه چې د کابل پوهنتون د يو  اله  

جوړې کړې. ګيالين غوښتل چې په دې پوه يش چې    اړيکېښوونکي په وسيله له تره کي او امني رسه  
بې ګټې    هڅېدغه نوي حالت کې کوم موقف ولري، خو د نوموړي د ښه نيت ټولې  دی به د هېواد په  

شوې او امني د ده او د ده د کورنۍ د نيولو او اعدامولو امر وکړ. رسوري د امني دغه امر خپلو لس لندو  
چې د ده د نيولو عمليات پيل يش، د امني په امر څه ناڅه خرب    ې، خو ګيالنی مخکې له دورساوهته  

لړ. دی چې په سلګونو ښه په وسلو    ته رسخرود،  ته نېږدېشوی و او سمدلسه له کابل څخه، جالل اباد  
چې نه    پاکستان له پولې داسې واوښت  -سمبال او بې کچې وفادار مريدان وررسه مل وو، د افغانستان  

 ې پاکستاين چارواکو مخه ونيوه. يې افغان او نه ي 
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انقاليب کړنو نښې وې، خو    په خوښه دټولې داسې کړنې چې له کچې وتلې زياتی ګڼل کېدې، د امني  
نيول    دوښمنانپه عني وخت کې داسې قضيې هم شته وې چې د رسوري خلکو ريښتيني   او   -لټول 

جاسوسان،   ايراين  او  ضدترهګر پاکستاين  حکومت  د  او  پاروونکي  برخه    ،  شوي  ثابت  کې  پاڅونونو  په 
خو کله به چې د دغو نيونو په هکله امني ته خرب ورکړل شو، ده به له رسوري وغوښتل چې  -اخيستونکي 

 پرته له ځنډ څخه خوشې کړي.خلک نيول شوي 
ايا کېدای يش چې د تره کي »وفادار زده کوونکی« په    د رسوري په زړه کې لوی اړنګ په ډېرېدو شو. 

؟ خو ولې؟ غواړي چې  ويډوب افغانستان کې ثبات ونه غواړي؟ ايا دا شونې ده چې دی په لوی لس بېړۍ  
کوم برخليک په پام   ؟ نو بیا به تره کی څوک وي؟ امني د تره کي لپارهيشڅرګند راد ملت د مرش په توګه  

 ؟نیولیکې 
په پرسيل کې رسوري د امني د امرونو د نه تررسه کولو لپاره بېالبېلې پلمې پيل کړې: دی نورو شواهدو   

ته اړتيا لري، د شکمنو په اړه پلټنې تررسه کوي او داسې نورې پلمې. نوموړي له داسې پرېکنده کړنو څخه  
او په ډېر   ور وغوښتد خلکو لېږل« امني خپل دفرت ته رسوري  هم ځان ساتل پيل کړل لکه »پاکستان ته  

وړ شوی.    تېري يې خربې ورته وکړي. دی يې تورن کړ چې خپله انقاليب تلوسه يې له لسه ورکړې او نا
يې وکړه. دا داسې يو سپکاوی  ننګېرنه  اسدالله په اطاعت د نوموړي ترټلو ته غوږ ونيو، خو د سپکاوۍ ډېره  

يې هېڅ کله نيش بښلی. لکه څنګه چې رسوري د امني له چلندلرې رسه ښه اشنا و،    و چې يو پښتون
نوموړی پوه شو چې د امني راتلونکی ګام به له اګسا څخه د ده ګوښه کول او د يو سفري په توګه بهر ته  

 ډېره ناوړه ګام. هم تبعيدول وي او يا له دې څخه  
ملګري، د مخابراتو  وزير ګالب    نېږدېد چای په يوه شخيص ناسته کې رسوري خپلې اندېښنې له خپل  

او   هزوی رسه رشيکې کړې. ګالب زوی هغه څوک و چې رسوري يې د غويي انقالب په ترڅ کې ژوند وژغور 
ژوند په هکله نه  د خپل  -. ګالب زوی ډېر اندېښمن شو ګاڼههغه څوک چې ځان يې د تره کي زوی بللی  

. ده ومنله چې امني په افغانستان کې  و  بلکې د هغه ګواښ په هکله چې امني، تره کي ته رامنځته کړی
واک   مطلق  کولو  د  کوي.ترلسه  لريې  خنډونه  کې  لره   په 

کله چې بابنوف په خپلو خربو کې تم شو، بګدانوف وپوښتل: »بوريس سيميونوويچ، د مې په مياشت کې  
په ياد دی؟« ايوانوف په وړانديز وويل: »له دغو ملګرو رسه يې رشيک    ېرسه زما د خربو راپور دله رسوري  

کړه. پرېږده چې دوی هم پرې پوه يش.« بګدانوف خربې پيل کړې: »خربه داسې وه چې يوه ورځ زه يوازې 
ي او په ټيټ شو چې څوک يې خربې وانه اور   نېږدېد رسوري په دفرت کې ناست وم. نوموړی ماته ډېر را 

وس    کړنې هغه    ې، اکاړ، خاين او خطر ناک سړی دی. دی د هر )مکار(  غږ یې راته وويل: »امني يو سياڼه
نورې منفي  د امني په هکله  ګوند او حکومت کې خپل واک ډېر کړي.« رسوري  وسیله یې په  لري چې په  

لرله. لومړی ما فکر وکړ چې دا به يو  خربې هم وکړې، خو زه پرې پوه نه شوم. ما د دغسې خربو مته نه  
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رسوري غواړي ما وازمويي چې زما غربګون به څرنګه وي. بیا مې فکر وکړ چې کېدای يش    -ډول پارونه وي  
د تره کي په استازيتوب يې دا خربې کړې وي. که ريښتيا ووايم، زه ډېر رسبدال شوم. کله چې ژباړن دفرت  

څوکۍ ته لړ. نوموړي داسې وښوده چې هېڅ خربه نشته او هسې  ته راننوت، رسوري بېرته د خپل مېز  
 عادي خربې يې پيل کړې.« 

ايوانوف ورته وويل: »ګوره بګدانوف، د خلقيانو ترمنځ د لوی مخالفت په اړه ستا مالوماتو نور پخلی هم   
ودرولې، وېکتور   او ورته ويې ويل: »بښنه غواړم چې ستا خربې مې واړاوهترلسه کړ.« بيا يې بابنوف ته مخ 

 اندرييوويچ. مهرباين وکړه خربو ته د دوام ورکړه.« 
د خپل راپور په دوميه برخه کې بابنوف نور حیرانوونکي مالومات وړاندې کړل: »د دفاع وزير وطنجار، چې 

د نندارې لپاره د ارګ مخې  اوس  دی. د وطنجار ټانک    دوښمن د افغانستان ميل اتل دی، د امني يو بل  
وه سټه درول شوی. د تره کي يو ياور چې د وطنجار شخيص ملګری او پخوانی همکار دی ده ته  ته پر ي 

تره ک  ټينګار هڅه کوي چې  په دوامداره  توګه    یوييل چې امني  په  قانع کړي چې د دفاع وزير  په دې 
و انقالب  ک ن وطنجار له دندې ګوښه کړي. د ده د لريې کولو لپاره ساده دليلونه شته: »دغه وزير د ډېرېدو 

ضد ځواکونو پر ضد هېڅ نيش کولی. پوځ مخ په انحالل دی. په وار وار په پوځي اډو کې پاڅونونه کېږي. 
ډېری افرسان د مخالفينو لوري ته اوړي. دا ټول ځکه چې وطنجار پوره پوځي پوهه او د ګوند په مرشۍ  

وانو نېشه رنډيو او سازندو ملتيا په  کې تجربه نه لري. بل دا چې د خپلې دندې چارو ته پام نه کوي او د ځ
 «« خپل وزارت کې خوښوي.

پوځي سرتاتیژستان او د ښو ډېر  کوي لکه چې د لوړو زده کړو    خربېداسې  امین  : »وویلدلته اوسادچي  
به پوځي نقشو ته په کتو شپې سبا   ناټ  اخالقو داسې خلک دغه څوکۍ ته په ليکه ولړ دي چې په ډېر  

محمود   بابنوف بیا خربې پيل کړې: »طبیعي ده چې وطنجار به امني په داسې خربو ونه بښي.  کړي.«
ې خربې وکړې او تره کي ورته وويل تر هغه  وايي چې په دې هکله د دفاع وزير له تره کي رسه ډېرې سپين

کوي.« نه  اندېښنه  هېڅ  دې  وطنجار  دی،  مرش  هېواد  د  دی   چې 
بابنوف خپل راپور ته داسې لنډيز ورکړ: »داسې ښکاري چې له وطنجار رسه يې خپل پخوانی     ورپسې 

له امني څخه    دی يو ځای شوی، د کورنيو چارو وزير، مزدوريار. دی هم  شوبلوالملګری چې هغه هم يو  
. دغه غدۍ يويسخوښ نه دی ځکه چې دی يې پرېنښود چې په کابل کې د جنايتکارانو غدۍ له منځه  

له خپلوانو څخه جوړه ده. دوی دواړه    Alemyar and Sahraiد مرکزي کمېټې د غړو، عامليار او صحرايي  
ه يوه ډله کې رسه راغونډ شوي  د امني کلک پلويان دي. تراوسه پوري دا مالومه نه ده چې دغه وزيران پ

يش.« يو  رسه  بالخره  به  دوی  چې  وايي  ډاډ  په  محمود  خو  نه،  يا   دي 
 ايوانوف وپوښتل: »تره کی د دغو مخالفتونو په هکله بشپړ مالومات لري؟« 
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بابنوف وويل: »خامخا يې په اړه خرب دی. وروسته له دې چې امني له تره کي څخه د وطنجار ګوښه کول  
وغوښتل، د دفاع وزير تره کي ته لړ چې موضوع روښانه کړي، خو محمود نه پوهېږي چې تره کی په کومه  
لري.«  مالومات   کچه 

تره  به  چې دغه په نوم »مخالف لوری«    ېاوسادچي داسې پوښتنه وکړه: »بوريس سيميونوويچ، فکر نه کو 
د دې منل سخت دي چې دغه  ډب کړي؟    ه واک مخ  يکي رامنځته کړی وي چې د امني د ډېرېدونک 

وزيران خپل سيايس اندونه، ګټې او موخې ولري.« بګدانوف وويل: »زه هم ويليور ګوريلوويچ ته ورته اند  
ی نه و  ړ ايوانوف په ځواب کی ځنډ وکړ. په کوټه کې چوپتيا خوره شوه ځکه چې ايوانوف داسې س  لرم.«
ته په خطاب د غونډې پايله داسې    ، اوسادچيچبوريس سيميونووي   څرګنده کړي.په بیړه  خپله پايله  چې  

کې د خپلې    تېلګراف چمتو کړه چې مخاطب يې پخپله اندروپوف وي. په   تېلګراف يو مرکز ته  لنډه کړه: »
شننې د شريې په ګډون، ټول هغه مالومات وليکه چې وېکتور اندرييوويچ څرګند کړل. د مې مياشتې په  

 ربې هم پکې وليکه. بیا يې ماته راوړه چې لسليک يې کړم.« لومړيو کې له بګدانوف رسه د رسوي خ
لس ورځې وروسته، محمود د خلقيانو په اوچت پوړ کې د ژور درز په هکله نور مالومات ورکړل. د اجنټ د  

. د اګسا مرش رسوري، د دفاع وزير وطنجار، د مخابراتو  ې وهخربو پر بنسټ اوس د امني ضد ډله جوړه شو 
. اوس په ښکاره دغو څلورو وزيرانو له  وووزير ګالب زوی او د کورنيو چارو وزير مزدوريار د دغه ډلې غړي  

د خربو لپاره نېغ تره کي ته ورتلل. امني هم له وطنجار رسه له  به او د چارو په هکله  هو اامني رسه کار نه ک
و غونډو ډډه کوله. يوه ورځ د انقاليب شورا په يوه غونډه کې د تره کي پام شو چې امني غونډې ته  اړيکو ا

دی چې ته د انقاليب شورا او په  نه  نه و راغلی؛ نو امني ته يې تيلفون وکړ: »ملګری امني، دا لومړی ځل  
ې  ی  ننګېرنهسپکاوۍ    د  لکه  ښکارېده امني، چې داسې    غونډو کې برخه نه اخلې، وجه يې څه ده؟«  ونور 

کړې وي، په ځواب کې وويل: »وطنجار وييل چې که ما چېرته وويني، سمدلسه به مې ووژين.« تره چې  
کي د انقاليب شورا غړو ته موسکا وکړه او امني ته يې وويل: »وطنجار يو رټ سړی دی. کومه ژمنه چې  

تو کې زه خپله دنده نشم تررسه کولی.« کوي، خامخا يې پوره کوي.« امني ورته وويل: »خو په دغسې حال 
 تره کي په جدي توګه ورته وويل: »راځه چې زه او ته په يوه ناسته کې پرې وغږېږو.« 

 

 
 

او اوسادچي برعکس چې يوازې په استثنای حالتو کې له کابل څخه وتلی شوی، جرنال   يد بګدانوف 
مسکو ته يون کولی شوی بلکې د هغه رسمرشيزې    نه يوازېده    کاوه.ايوانوف مسکو ته ډېر تګ راتګ  

د هغه رسمرشيزې    ویانا کې له ولسمرش کارتر رسه جوړېده.    ویانا و چې په  هم  غړی    پالوي غونډې د رسمي  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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د پروتوکول پر بنسټ    .ېدهپکې لسليک   SALT IIغونډې ځای و چې د سرتاتيژیکو وسلو د محدودولو تړون  
نېکسن ولسمرشانو،  امريکا  د  چې  ځکه  وی  شوې  تررسه  کې  واشنګنت  په  بايد  غونډه  او     Nixonدغه 

ف وار و چې د سمندر بلې غاړې  مخکې دوه ځلې پرله پسې مسکو ته راغيل وو. دا ځل د برېژني   Fordفارډ
ته يون وکړي، خو د نوموړي ډاکرتانو د عمومي منيش د روغتيايي وضعيت له کبله پر داسې يون اعرتاض  

 نا کې تررسه يش.اوکړ. له اوږدو خربو اترو څخه وروسته، يوه دوه اړخيزه هوکړه وشوه چې غونډه په وي 
ته ورسېد. د پالوي مرشي برېژنېف او د سيايس    ناا یو،  په اورګاډي کې د اطريش پالزمېنې  ید شوروي پالو 

او چېرنېنکو. بوريس سيميونوويچ ايوانوف، چې په    اوستينوف بېرو درې نورو لوړپوړو غړو کوله: ګرميکو،  
رسمي توګه د بهرنيو چارو د وزارت د کارپوه په څېر د سالکار رتبه ورکړل شوې وه، په دې پالوي کې د  

 کې جي يب مرش استازی و.
   SALT IIپه کابو ټولو پړاونو کې حارض و. دغو خربو اترو څو ورځې دوام وکړ او د    خربو اتروايوانوف د   

نې دې ته پام شو چې عمومي منيش نشوای کولی  اندېښتړون په لسليک پای ته ورسېدې. ايوانوف په  
ساده خربې د امريکا له ولسمرش رسه وکړي. د برېژنېف ټولې ويناوې په يو    ېحتی ډېر   يوازېتوبچې په  

ځواب لپاره هم مرستې ته اړتیا    دځانګړي ليکمن په غټو تورو ليکل شوې وې. نوموړي د کارتر د پوښتنو  
ده ياور به پوښتنې ته غوږ شو او مناسب ځواب به يې د ده مخې ته کېښود. عمومې منيش به په    دلرله.

کرار غږ ولوست پرته له دې چې پوه يش چې څه يې ولوستل. څو ځلې ډېر رشموونکی وضعيت رامنځته  
مخکې له دې چې  لنډ ځواب يې غوښت، ژباړن    شو. کله چې کارتر داسې يوه پوښتنه وکړه چې يوازې يو

برېژنېف  دغه یادښت  په هغه وييو خط کش کړ چې اړين نه وو.  یې  په چټکۍ  يادښت برېژنېف ته ورکړي  
تر هغه ځای پورې ولوست چې خط پرې نه و کش شوی او بيا يې وپوښتل : »پاتې برخه ونه لومل؟« ولسمرش  

ې  ر نومو   ویاناڅخه ډکې سرتګې واړولې. په دغه رسمرشيزه غونډه کې د  کارتر او ياور يې يو او بل ته له مانا  
ته هم ځای ورکړل شوی و. ټول پوهېدل چې ليونېد ایلیچ د هر راز هرني کلتور او په تېره بيا   Operaاوپرا  

چې   هد کالسيک ساز پروا نه لرله او هڅه يې کوله چې له داسې نندارو څخه ډډه وکړي، خو کارتر وډومار 
له اوپرا څخه يوازې د لومړۍ برخې »تښتونه« ننداره وکړي چې اوپرا ته    Mozartم په نوم د موزارت  د حر 

، خو دا به ډېره ښه وای  کاوهد دوی د ګډ تګ په هکله رسنۍ راپور ورکړي. کارتر عامه اړيکو ته ډېر پام  
خو  بهري کې څو ځلې  په  نندارې  د  منلې ځکه  وای  نه  غوښتنه  دغه  يې  برېژنېف  اوچت چې  او  يووړ  ب 

يې  ر اهخر  کړي  کاوه.ی  يې  ويښ  چې  ورکړه  څنګل  ته  برېژنيف  ځلې  څو  کسانو  مل  ډلې  د  ده     ، د 
خو داسې کوچني »جزيات« د شوروي پالوي نورو غړو ته دومره د اندېښنې وړ نه وو او بل دا چې اوس له  

نورې   باندې    مهمېامريکايانو رسه  پر منت  او د تړون  ته رسېدلې وې  پای  اترې    مخکې ترمخکېخربې 
ل او مسکو ته بېرته هوکړه شوې وه؛ نو يوازې د تړون لسليک، د بريا په هيله يې د شمپاين د پيالو جنګو 



 301 /  څلوروالهغدۍ

 

تګ پاتې وو، خو د شوروي په سفارت کې په يوه غونډه کې يوه کوچنۍ ستونزه رامنځته شوه. ولسمرش  
او په ښکاره يې په    کېدهکارتر، چې په نورماله توګه د غونډې له اصيل موضوعګانو څخه هاخوا دېخوا نه  

 ه موضوع راپورته کړه. سڅاپه يوه مهمه او حسا، ناکاوهمهمو خربو اترو کې د شوروي د مرش ناتوانۍ ته پام 
دی، نورو هغو سيمو    روانچې په اروپا کې    detenteکارتر وويل: »دا به ښه وي چې د کړکېچ هغه کمښت  

يش چې امريکا او شوروي يې په اړه همغږي نه دي. شوروي بايد ومني چې موږ په ځينو    غځولته هم و 
يوې  د  چې    ښکارېدهدغو سيمو کې حيايت ګټې لرو.« دلته کارتر په خپلو خربو کې دمه وکړه او له ورايه  

کړې: خربې يادولو ته تابيا نييس. د شوروي پالوي وړ کسان ترينګيل شول. کارتر بيا خربې پيل    مهمې 
»ځينې دغه سيمې د پارس خليج او د عربو ټاپوزمه دي. موږ له تاسې څخه خواست کوو چې هلته له زغم 
څخه کار واخلئ څو په دغو سيمو کې اوسنی وضعیت او زموږ ګټې اغېزمنې نيش. په افغانستان او ايران  

هنه نه کوي او هيله من  ستونزې شته دي، خو امريکا د دغو هېوادونو په کورنيو چارو کې لسو   ډېرېکې  
 چې شوروي اتحاد به هم همداسې وکړي.«  ويو 

کله يې چې خربې بشپړې کړې، د امريکا ولسمرش په مته برېژنېف ته وکتل. ليونېد ایلیچ چوپ پاتې شو.  
ده دغسې ناڅاپې ته د ځواب تابيا نه لرله؛ نو ګروميکو ته يې په دې هيله سرتګې واړولې لکه چې وايي:  
»مرسته، اندري اندرييوويچ.« خو د بهرنيو چارو وزير چوپه چوپتيا غوره کړه. کارتر د نفوذ د سيمو خربه 

 ی.اراپورته کړې وه او له داسې موضوع رسه د سماليس ځواب چلند نشوی کېد
برېژنېف، چې غوښتل د غونډې چوپتيا پای ته ورسوي، په کليشې يو ځواب ورکړ: »شوروي اتحاد هېڅ  

کله د افغانستان په کورنيو چارو کې لس نه دی وهلی او له امريکا څخه هم داسې مته لري.« په دې تړاو  
وې.  همدومره   خربې 

په خپل يادښت کتاب    Brzezinskiسکيوروسته، د کارتر د ميل امنيت ځريک او شکاکي سالکار، برېژېن
په   په   ویاناکې وليکل چې  په هکله  امريکا د ځمکني سياست  نه شول چې د  بريايل  په دې  کې دوی 

کې شورويان راګډ کړي. ډېره شونې ده چې برېژېنسکي د امريکا ولسمرش هڅولی وي    خربو اتروتفصييل  
وروستي ځل لپاره د نړيوالې دوميې جګړې  د  ي.  چې په دغه غونډه کې د نفوذ د سيمو موضوع راپورته کړ 

کې خربې شوې     Yaltaپه پای کې د شوروي اتحاد او امريکا د ولسمرشانو تر منځ په دغه موضوع په يلتا 
 وې.

خو کله چې د شوروي مرشان بېرته مسکو ته راغلل، د ايوانوف په ګډون ځينو يې د کارتر خربې تر کلکې  
او اندروپوف تعبیر داسې و چې د پارس خليج او د عربو ټاپوزمه دې د    تينوفاوسڅېړنې لندې ونيولې. د  

او افغانستان پرېښودل يش.  ته  امريکا تر اغېز لندې سيمې وي او شوروي اتحاد   ايران  به په بدل کې 
په دې باور و چې دغه وړانديز بايد ژرترژره ومنل يش، خو ګروميکو يې تودې ننګرينې داسې    اوستينوف 

ې بلکې يوازې خواست يې وکړ چې  و نه کړ کې کارتر د نفوذ د سيمو پر وېش خربې   ویاناړې: »په سړی ک
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د ايران او افغانستان په هکله په ټولو موضوعګانو کې بايد له زغم څخه کار واخيستل يش او دويم دا چې  
خليج هېوادونه د امريکا د ځمکني سياست د ګټو په سيمه کې شمېرل کېږي.«   پارسموږ دا ومنو چې د 

مالتړی نه و. د ده په اند افغانستان اوس هم د مسکو د    خربو اترواندروپوف هم له امريکا رسه د دغسې  
 ايران له لسه ورکړی دی. ،نفوذ په کړۍ کې د ننه دی او د اوسمهال لپاره دواړو، امريکا او شوروي

وغورځول يش او د منځني    پامه سته له اوږده بحث څخه دغسې پرېکړې وشوې: د کارتر وړانديز دې له  ورو 
وڅارل يش. په پاکستان کې د امريکا ډېرېدونکې ښکېلتیا، په تېره بيا له    نېږدېختيځ وضعيت دې له  

 انقالب ضد ځواکونو څخه د امريکا ښکاره مالتړ مسکو ته ډېر د اندېښنې وړ دی. 
پر هغه یادښت ليک خربې وکړې چې ګروميکو، اندروپوف،   غړوپه نهه ويشتمه د سيايس بېرو  د جون  

او ويې منله چې په افغانستان کې وضعيت پېچلی دی. د دغه    اوستينوف  او پنومروف لسليک کړی و 
 . درلودېيادښت ليک غونډلبڼو د شوروي اتحاد د واکمنو وزارتونو د ډېرېدونکو اندېښنو انګازې 

يې چې د وضعيت د خرابېدو لملونه څېړل، د سيايس بېرو غړو تره کي او امني ته نېغې ګوتې ونيوې    کله
په    ،چې ټول واک یې پخپلو منګولو کې نيولی، په وار وار يې تېروتنې وکړې او قانون يې مات کړی دی

ې شوې او »په دې  سيمه ييزې خپلواکې ادارې ل نه دي جوړ   ،له رژيم څخه پراخه مالتړ نشته  ېهېواد ک
تړاو افغان مرشانو زموږ د سالکارانو سپارښتنې له پامه غورځولې دي.« په يادښت ليک کې دا هم راغيل 

د افغان پوځ  هڅې وو چې د دولت د ثبات لپاره د حکومت ګامونه اغېزمن نه دي او د انقالب ضد ځواکونو  
ره بېالبېلې وسيلې لکه اسالمي بنسټپايل، په انحالل راټولې شوې دي: »د دغه موخې د ترلسه کولو لپا 

يې   ته  خيانت  چې  کېږي  نيول  اړيکې  توګه  جالجال  په  رسه  افرسانو  له  کېږي.  کارول  ډرکې  او  رشوت 
وډوماري. دغسې ارتجاعي کړنې په پراخه کچه تررسه کېږي او د انقالب لپاره به خطرناکې پايلې رامنځته  

 کړې.«
ه کوله چې د دغه مالومايت يادښت په پای کې يو لړ سپارښتنې  يوې ستندردې چلندلرې د دې غوښتن

  لېږل جوړې يش. يوه يې دا وه چې د سيايس بېرو په استازولۍ د ا خ د ګ مرکزي کمېټې ته يو ليک و 
يش چې پکې د ملګرتيا په ژبه د شوروي مرشتابه اندېښنې يادې شوې وي او د خلکو د واک مظبوطولو  

بله سپارښتنه کې وړانديز شوی و چې د ا خ د ګ د سالکارانو ډله غښتلې کړل  لپاره وړانديزونه وي. په  
يش او ښاري او سيمه ييزو شوراګانو ته هم سالکاران ځانګړي يش. د دې سپارښتنه هم شوې وه چې د  

او د پوځي   افرسانو په ګډون، يو د تجربې څېښنت  څارګرو فعاليتونو د شنډولو سيايس پوځي کارپوهانو 
يوه ډله افرسان افغانستان ته ولېږل يش چې په افغان وسلوال پوځ کې د شوروي سالکارانو د  جرنال او  

داسې  پکې  خو د يادښت ليک تر ټولو مهمه سپارښتنه څلورم توکی و چې  ،  ډلې له مرش رسه مرسته وکړي
. دوی به  ليکل شوي وو: »له افغان لوري رسه په هوکړې، يو پراشوټي کنډک بايد افغانستان ته ولېږل يش
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د هوايي ميخانيکانو يونيفورم ولري او په بګرام کې به د شوروي هوايي ځواک د الوتکو له ډلې دفاع کوي. 
کسه(    ۱۵۰  -  ۱۲۵د سفارت د مامورينو په پلمه بايد د کې جي يب عمليايت مامورينو يوه ځانګړې ډله )

کابل ته ولېږل يش چې د سفارت ساتنه وکړي. له روزنې څخه وروسته، د همدغه کال د اګست په لومړيو  
کې له لوی درستيزوالۍ څخه بايد يوه ځانګړې ډله افغانستان »بګرام« ته ولېږل يش چې په بيړنيو حالتو 

کړې پر بنسټ، پنومروف يو  پرې  ېکې له مهمو دولتي ځايونو څخه ساتنه وکړي.« د سيايس بېرو د همدغ
 ځل بيا کابل ته ولېږل شو »چې له افغان مرشانو رسه خربې اترې وکړي.«

په لومړيو کې د افغانستان په اړه شوروي اتحاد راديکالو پرېکړو    دويب د باور داسې دليلونه شته دي چې د  
کړ.   مخ   ته 

کتل، خو نوموړي د دې توان نه درلود که څه هم د شوروي سيايس بېرو تره کي ته د يو ښه سړي په سرتګه  
چې په توپاين سمندر کې بېړۍ سمه وچلوي. امني هم ورځ تر بلې په خپلو دسيسو او رسمتبه هوډمنتوب 

ولوبوي   په اسانۍ ډوبېدلی  هره شېبه  ل. په داسې وضعيت کې بېړۍ  و په غوسه کدوی  چې خپله لوبه 
 ه وه چې څه شی. شوی؛ نو يو څه بايد تررسه شوي وی، خو دا څرګنده ن 

بېرته ونښلوي. په دغه    اړيکېپرچمي تبعيد شوو مرشانو رسه شلولې    لهچې    هکې جي يب دې ته چمتو و 
څارګر رياست په چټکۍ د    والۍاروپا ته مهاجرت کړی و. د لوی درستيز   و وخت کې ډېری پرچمي مرشان 

ور  په چرچيک کې دوام  ته  ته    ېپه کابل کې د کې جي يب مېشت  کاوه.مسلامن کنډک روزنې  څانګې 
 دستور ورکړل شو چې د خلقيانو تر منځ مخالفت ته ډېر پام واړوي.

 

 
 

د »څلوروالې غدۍ« په هکله د امني او تره کي تر منځ خربو اترو يا چنو وهلو تر يوې نيمې مياشتې ډېر  
چې د اګسا مرش او دا نور وزيران د سفريانو په توګه بهر ته ولېږل يش. تره کي،   کاوهدوام وکړ. امني ټينګار  

چې اوسنی جوړښت وسايت او يا    چې نه غوښتل له خپلو وفادارو افرسانو رسه خيانت وکړي، هوډ درلود
ي، خو وطنجار او رسوري، چې د لوبې په رشطونو  کړ و   ې څرګندونهجوړ د روغې  لږترلږه له امني رسه د دوی  

هوکړې ته ورسېد چې تره    ېله امني رسه يو   یښه پوهېدل، دغه چلند لره هېڅ کله نه منله. بالخره تره ک
ويشتمه د افغانستان دموکراتيک جمهوريت د انقاليب    . د جولی په اووهګاڼهکي يو کوچنی جوړجاړي  

  څوکۍشورا د يو ځانګړي فرمان پر بنسټ، تره کی د وسلوال پوځ اعلی رس قوماندان شو او د دفاع وزارت 
يې خپل »ګران زده کوونکي« ملګري امني ته ورکړه. وطنجار ته يې د کورنيو چارو وزارت د وزير څوکۍ او  

 مزدوريار ته یې د رسحداتو د وزير څوکۍ ورکړه. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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په دولتي څوکيو کې دغه بدلونونه د انقاليب شورا او د ا خ د ګ د مرکزي کمېټې  له لوري  تره کي او امني  د  
شوروي مرشانو رسه په همغږۍ شوې ده. دوی هغو    لهغړو ته وروپېژندل شول او ويې ويل چې دغه پرېکړه  

نوموړ  وې.  يې کړې  پنومروف رسه  له  وکړه چې  نغوته  ته  ورس  یپټو خربو  يو   تیو کېپه دې  په  ته  کابل 
ه کي او امني د خربو اترو په ترڅ کې د  ر رسمي يون تللی و، خو په حقيقت کې له پنومروف رسه د تغري

دغو بدلونونو په هکله هېڅ خربه نه وه ياده شوې. د خلقيانو په لوړ پوړ کې د درز په هکله هم خربې نه  
 وې شوې.

شوروي مرشانو ته پوره    ېښايي هغه شننو چې په کابل کې د کې جي يب مېشتې څانګې مسکو ته لېږل
 خربداري نه ورکول.  

دا هم شونې ده چې دغه شننې د شوروي ترټولو لوړ پوړ ته په مناسبه بڼه نه وړاندې کېدې او يا په هغه  
 وخت کې کېدای 

يش په مسکو کې هېڅوک دې ته چمتو نه وو چې له کابل څخه راغيل مالومات په دومره ځري وڅېړي   
 چې د امني او تره 

 منځ د ټکر په ممکنه پايلو پوه يش. کي تر 
شوروي مرشان چې د پښتنو له اکاړو دودونو رسه اشنا نه وو، ښايي دغسې سوچ درلود: »ښه نو، کېدای  

د سفريانو په توګه بهر ته ولېږي. دا به دوی ته دومره بد کار نه وي ځکه چې    انيش دوی يو دوه ځوان وزير 
ې، په څوکيو کې  ددوی به خپل نړيوال اند پراخه کړي او تجربه او لرليد به هم ترلسه کړي. رسبېره پر  

چې  و. دا بېله موضوع ده  و نه کړ لسوهنه  پکې  بدلون زموږ د افغان ملګرو کورنۍ چارې دي او موږ بايد  
ملونځ کوي، څو مېرمنې لري    هاسالمي سخت دریځي هېڅ کله له خپلو وسلو څخه نه بېلېږي، پنځه وخت

او له مرګ څخه ځکه وېره نه لري چې دوی په دې باور دي چې څوک د کفارو پر ضد جګړه کې ووژل  
ي،  کو  ژونديش، په جنت کې يو ځای ورته تضمني شوی. دا داسې خلک دي چې په يوه مرموزه نړۍ کې 

داسې نړۍ چې زموږ له نړۍ څخه ډېر توپري لري؛ نو دلته د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې يو ريښتينی  
 ګواښ شته دی.«

له افغان مرشانو رسه د غونډې په ترڅ کې، د اسالمي ډلو د انقالب ضد کړنو او په تېره بيا په افغان پوځ  
ډېرېدونک د  مرشانو  ديني  ارتجاعي  د  ه  ي کې  په  ژورې  نفوذ  مرشتابه  د  اتحاد  شوروي  د  پنومروف  کله 

پخلی وکړ چې دغه ګواښ ډېر جدي    هم د دې)تره کي او امین(  اندېښنې څرګندې کړې. د ده مرکچيانو  
دی او په افغانستان کې يې د شوروي اتحاد د پوځي مداخلې خربه راپورته کړه. پنومروف په ډېره وړتيا د  

طبيعي  د  د انقالب    یا  ه وکړه او خربه يې د هېواد د پراخه کارګرو ډلودغه موضوع په هکله له خربو څخه ډډ
ندي  و د انقالب ټولنيز بنسټ پراختيا ته واړوله. رسبېره پر دې، دوی د هغو ګ   په وسیله  بللو  د متحدينو  
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  ګوند مرکزي کمېټې افغانستان ته لېږيل وو. دوی يې  کمونستسالکارانو د کار په اړه خربې وکړې چې د  
 »د ګوند په وده کې به ډېره مرسته وکړي.«  نکي« وبلل چېو انو د پوهې او تجربې لېږدو کمونست»د شوروي  

. له افغان مرشانو رسه  ېد پام وړ پايلې ونه زېږوليو ځل بیا  داسې برېښېدل چې کابل ته د پنومروف تګ  
و قانع کوونکي مالومات  خربې اترې تشې او بېخونده وې. له مسکو څخه مېلمه هېڅ نوي، په زړه پورې ا

 ترلسه نه کړل او کومه ځانګړې هوکړه ونه شوه.
دواړه، تره کی او امني پوه شول چې پنومروف په مسکو کې د پرېکړو سړی نه دی. ده ته يې د يو داسې  

په سرتګه کتل چې هېڅ واک يې نه درلود او د دې توان يې نه درلود چې له ځان څخه   بیروکراتلوړپوړي  
وښيي او له خپل اند څخه دفاع وکړي. دوی په ناهيلۍ خپله هغه دوديزه غوښتنه ياده کړه چې    يو نوښت

و پوځي کړنو کې ښکېل يش. پنومروف هم په خپل وار په ناهيلۍ  نېغ شوروي اتحاد د مخالفينو پر ضد په 
ډې مرشتابه  له افغان مرشانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې د همکارۍ بڼه خپله کړي او په ګوند کې د ګ

 اصل ته پام وکړي.
غاړه ورکړل شوی و.   هپه دغسې حالتو کې د پنومروف ونډه د رخې وړ نه وه. ده ته يو ناشونی ماموريت پ

 کال په  ۱۹۷۹د 
یې  کې د افغانستان حالت دومره جړ پړ، ناندريز او پېچيل شول چې د شوروي مرشانو په منځ کې    دويب

ګوند د مرکزي کمېټې په غونډو کې    کمونست رامنځته کړه. کله به چې په کرېملېن او د  پراخه رسبدايل  
افغانستان   مرشاند  شوروي  د  شوه،  ياده  د  وموضوع  يې  هيله  او  وه  ترينګلتيا  به  د غربګون  چې  رلوده 

ژمنې رسه سم   لهافغانستان چارې يو بل چا ته وسپارل يش. د دې پر ځای چې د امو سيند بلې غاړې ته 
 يش، په افغان مرشتابه کې کړکېچ، وينه تويونه اوريښتينې جګړه په رامنځته کېدو وه. ورپخسوسيالېزم 

ګواښ په هکله نور فکتورونه هم    ناستد يادونې وړ ده چې د خلقيانو تر منځ د بېلتون او تره کي ته د   
 شته وو چې د 

و وزاريت چينلونو څخه  ، له نور همسکو نيمګړی غربګون يې رامنځته کړ. د کې جي يب له مالوماتو رسبېر 
او جرنال زپلتني د امني    ګوريلوف مالومات لېږل کېدل، د بېلګې په توګه پوځي سالکارانو، جرنال  هم  

 کاوه. او د څلوروالې غدۍ پر وړاندې يې د امني بشپړ مالتړ  کاوهسازماين وړتيا ته لوی ارزښت ور 
کله چې پنومروف په کابل کې و، ده له سيايس سالکار څخه د امني او وزيرانو تر منځ د شخړې په هکله  

وپوښتل. زپلتني دغسې کيسه ورته وکړه: د زپلتني دفرت د دفاع وزارت د ودانۍ په دويم پوړ او د وطنجار 
به د  په لومړي پوړ کې و؛ نو زپلتني له خپلې کړکۍ څخه وطنجار ليدلی شوی. د غر  مې په وخت کې 

. دغه څلورواړه غیمعمول په توګه ګالب زوی او مزدوريار د وطنجار دفرت ته ورغلل، رسوري به هم کله کله ور 
ه چې په دې پتېيليل کابو نه شوی کړی او ويې  پوښتنیابه يو نامالوم ځای ته لړل. يوه ورځ زپلتني خپله  

ځان پوه کړي چې دغه د انقالب څلور اتالن له هرې غرمې وروسته څه کوي؛ نو پرته له دې چې وطنجار  
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خرب ورکړي، د ده دفرت ته ناڅاپه ننوت. ګالب زوی هڅه کوله چې د جال کوونکې پردې تر شا    مخکېته  
وم چې شوخي کړې وي. کله  پټ يش. زپلتني ورغی او د پردې له شا څخه يې داسې راوايست لکه يو ماش

وترټل چې ولې کار نه کوي، وزيرانو ځواب ورکړ: »موږ ځوانان يوو، موږ انقالب تررسه کړ    دوی   چې زپلتني
چې دوی کابو هره ورځ خپل سات    وښودهاو د دې حق لرو چې کله کله له ساتېرييو خوند واخلو.« دې  

کله د امني د ناخوښۍ ډېرې وجې زیرانو په هکي د و نو د تره    ؛کاوهاو يوازې يې ترغرمې پورې کار    تېراوه
وې. امني پخپله يو کارمار سړی و او له خپلو لس لندو څخه يې همدغسې غوښتنه درلوده. دغه ځانګړتيا 

د امني او څلوروالې غدۍ تر منځ د شخړې په وجه کې   څرګنداوه.امني د خپلو همکارانو په منځ کې وتلی  
 هر څه ښکاره او څرګند نه وو. 

 

 
 

ته يوه داسې نښه وه چې په افغانستان کې خپله ښکېلتيا ډېره کړي.  يس ای اېد هرات پاڅون د امريکا  
ڼۍ ته  د مارچ په مياشت کې يس ای اې د حکومت ضد ځواکونو د مالتړ لپاره خپل وړانديزونه سپينې ما

دغه   په  ښکاره    لسونديولېږل.  په  شورويان  هکله  په  وضعیت  د  افغانستان  د  چې  وو  شوي  ليکل  کې 
اندېښمن دي او مسکو د خپلې ماتې پړه پر امريکا، پاکستان او مرص اچوي. د مسکو په اند، دغه هېوادونه 

درايل کچه، په افغان چارو کې  وسلوالو مخالفينو مالتړ کوي. په حقيقت کې ، لږترلږه په ف  دپه فعاله توګه  
هغه وخت کې د پام وړ نه وه، خو د مارچ په دغه يادښت ليک کې يس ای اې له  په  د امريکا ښکېلتیا  

امريکايي څارګرې ادارې په سيمه کې د    مرستې وړانديز وکړ.ې  انقالب ضد ځواکونه رسه د پام وړ ډېر 
افغانستان تړاو  په  له  څاره  هم   وضعيت  شاه  د  او  وه  شوې  ورکړل  ماته  دردمنه  ته  امريکا  کې  ايران  په   .

له ايران څخه وتلو ته اړ ايستل شوې وه. د خميني مالتړو چې په ایران کې واکمن    هنسکورېدو څخه وروست
شول د امريکا رسسخته ګوتنيوونکي وو. په هغه وخت کې داسې پراخه خاوره چې په طبيعي رسچينو کې  

د چا د نفوذ تر اغېز لندې نه وه، خو د دې   ،ه څو اړخونو څخه يې سرتاتيژيک ارزښت ډېر وبډايه وه او ل
خيال کېدای شوی چې دا به د شوروي تر اغېز لندې رايش. امريکايي سيايس شننونکو دغه سيمې ته 

وم ورکړی  ۍ« ن د کېچ لينړ ې وه د »کغځېدلختيځ څخه تر ايران او افغانستان پورې    يچې له ايتوپيا او منځن 
و او هڅه يې کوله چې امريکايي وګړي په دې قانع کړي چې د شوروي تلپاتې موخه په دغه مهمه سيمه  

 کې د خپل شتون ساتل دي.

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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خو لکه څنګه چې هلته د شوروي د پراختيا جدي نښې نښانې نه ليدل کېدې، له ارشيفونو څخه د لوی  
 د   Peterپيټر 

خپل راتلونکي نسل ته وييل چې    تزارل کې راغيل چې ګواکې  هيلې کیسه راوايستل شوه. په دې نک 
يش. د امریکا ازادو رسنيو ناڅاپه   نېږدېقسطنطنیې او هند ته    ېهرڅومره چې کولی يش همدومره د

د وګړو په وېرولو یې داسې لسونه رسه يو کړل لکه يو دستور چې ورکړل شوی وي او له دغه افسانې څخه 
خليج په لور    پارسچې شوروي اتحاد د »کړکېچ ليندۍ« په لور په تېره بیا د    کار واخیست او ویل یې   کې

 غواړي. غځېدل
ه جګړه ړ ر يې پوندو ته رسېدلی و. سېد پای په لور روان و او د ټکر اوږد پ  detenteد کړکېچ د کمښت پېر  

په دغه وړانديز کې چې له افغان مخالفينو څخه په لويه کچه مالتړ ويش، د    کېده.   نېږدې خپل اوج ته  
هغه يې دا وه چې شوروي په داسې وسلواله جګړې   هامريکا څارګرې ادارې ډېرې موخې لرلې. تر ټوله مهم

يې د مرګ وجه يش. د يس ای اې شننونکو ويل چې که مخالفني    ه کې ښکېل کړي چې وينې بهېدن 
خپلې پوځي مرستې پراخه   ګډونغښتيل کړل يش، مسکو به دې ته اړ يش چې د نېغې پوځي مداخلې په  

داسې اړکۍ چې افغانستان ته د شوروي  يوه  څېر يش.    په  )تلک(   کړي. دا به شوروي اتحاد ته د يوې اړکۍ 
په   رسه  مخالفينو  اسالمي  له  او  ننوتلو  په  پوځيانو  به  لومړنيو  ونیيسښکېلتيا   .ښکار 

کې بند پاتې يش او د دې فرصت به له لسه ورکړي چې   ه جګړ  هشوروي به خامخا په يوه خونړۍ اشغالګر 
د پروپاګند   به   ه شخړهروان راکنرتول رامنځته کړي.    بشپړ  سيمه کې خپلد تیلو په بډایه  خليج    پارسد  

  ياو پراختيا غوښتونک  )مکاري(   سياڼتوبد  د کرېملېن  بالخره به  جنګياليو ته يوه داسې ډالۍ وي چې  
جګړې ته کش کړل يش، دوی به شوروي    خهي. که شوروي اتحاد له پوځي اړ شواهد پکې نغښتې و پالن  

 .ونې کړيبه په سړه جګړه کې بريا ش   ته ه کړي چې امريکاېکبې س دومرهتحاد ا
ځانګړې کمېټه )د کابینې يو تړلی جوړښت چې په بهر کې له پټو کړنو    هد مارچ په شپږمه د همغږۍ يو 

څار کوي( غوښتنه وکړه چې يس ای اې په افغانستان کې د امريکا د ښکېلتيا په تړاو يو تفصييل پالن  
وڅېړي او ځانګړي    نېږدېچې حالت له    لد يس ای اې عمليايت مامورين منځني ختيځ ته لړ   جوړ کړي.

ړ کړي. دوی په پاکستان کې داسې کمپونه وموندل چې په لس ګونو زره افغان کډوال پکې  وړانديزونه جو 
ل دې ته چمتو وو چې بېرته افغانستان ته لړ يش چې د کفارو رژيم نسکور کړي، خو دلته اوو. ډېری کډو 

  پاکستاين  يوه رسمي ستونزه شته وه او هغه دا چې د کارتر او ضياالحق تر منځ اړيکې سړې وې. لوېدېځ پر 
ولسمرش نيوکه کوله چې له برشي حقونو څخه رسغړونه کوي، په پاکستان کې دموکراتيکه ازادي نشته او 
پاکستان په پټه د اتومي وسلو په جوړولو بوخت دی. د يس ای اې مامورين ډېر ژر پوه شول چې د پاکستان  

ه چې د افغانستان په هکله کابو  »يو د سپۍ زوی دی، خو زموږ د سپۍ زوی دی« ؛ نو دا شونې د  ولسمرش
 په هره موضوع کې له ده رسه يوې هوکړې ته ورسېږو. 
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 يک ماشني په همدغه لوري چالن شو او هېڅ ځواک يې د درولو توان نه درلود.بیروکراتپه واشنګنت کې   
 د مارچ په

ارت يو استازي راپور  په يوه پټه غونډه کې د امريکا د بهرنيو چارو وز ته  ې  کمېټ دېرشمه د همغږۍ ځانګړې 
او د   بايد په سیمه  او  بايد د افغانستان پر حالتو اغېز وکړي  ورکړ چې د کارتر ادارې ومنله چې امريکا 

هغه وخت يوه روښانه سرتاتيژي نشته   درېیمې نړۍ په هېوادونو کې د شوروي د پراختيا مخه ونييس، خو
وه چې د دغې موخې لپاره کوم ګامونه بايد واخيستل يش. ايا بايد مخالفينو ته وسلې او مهامت ورکړل  

ځواب به په کومه    وان کمونستيش؟ ايا دوی ته مايل مرستې ورکړل يش؟ د مسکو غربګون به څرنګه وي؟ د  
 کچه وي؟ 

طر ډېر و؛ نو ځکه امريکايان په خپلو پټو کړنو کې په ډېر پام مخته جګړې د پارولو خ  ېد درېیمې نړيوال
درمل، ډګري مخابرې،  بايد  تلل. برېژېنسکي وړانديز وکړ چې په لومړي پړاو کې د وسلو مرسته نه بلکې  

کې د دغه موخې او پروپاګند او رواين جګړې   دويبکال په    ۱۹۷۹تخنيکي او مايل مرستې ورکړل يش. د  
امريکايي ډالر ځانګړي شول. د هغه ميلياردونو ډالرو په پرتله چې وروسته مخالفينو ته   ۵۰۰۰۰۰لپاره  

ورکړل شول، دغه پيسې يو تر کچې وتلی کوچنی رقم و، خو د افغان جګړې په ټول بهري کې امريکايي  
امريکا    د ضياالحق د رشطونو پر بنسټ،  څارګرې ادارې په خپلو پټو کړنو کې له ډېر پام څخه کار اخيست.

نشوی کولی له افغان مخالفينو رسه نېغې مرستې وکړي. دغه مرستې بايد يوازې د پاکستاين څارګرې  
ډېره ګرانبيه پرېوتله  کاراخیستنه  په توګه له ای اېس ای څخه    ګړي وی. د درېیم  شوې ادارې له لرې ورکړل  

مرستو يوه برخه پخپله ای اېس ای ځان ته ځکه چې په دغه اداره کې فساد ډېر و او بل دا چې خامخا د  
په عني    چې په سيمه کې نېغه ښکېله نيش.  کاوه، خو دغه بڼې يس ای اې ته د دې فرصت ور ګرځوله

کابل کې د يس ای اې افرسانو ته دستور ورکړل شو چې د افغانستان دموکراتيک جمهوريت  په  وخت کې  
وڅاري او په هېواد کې د انقالب ضد فعاليتونو    نېږدې له    هکورين بهريونه او د شوروي اتحاد ښکېلتیا لډېر 

 د ډېرښت شونتيا وڅېړي. 
انو له لوري يې خورې شوې وې د دوښمند يس ای اې د اجنټ په توګه د امني په هکله ګنګوسې چې د  

ورسېدې. سفري هک پک شو او د يس ای اې له مېشت مرش  د امريکا سفري ته کال په لومړيو کې   ۱۹۷۹
تورکو کړس په خندا شو او ويې ويل: »له بده مرغه داسې    ې وپوښتل چې ايا دا خربه ريښتيا ده؟څخه ي 

کې کېږي. دا شونې نه ده.« سفري وويل: »خو کېدای يش چې موږ     Hollywoodڅه يوازې په هايل ووډ
وررسه ولري.« مېشت مرش په همغږۍ ورته وويل: »کېدای   اړيکېبه    FBI  یپه هر څه خرب نه وو. اېف يب ا 
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رسبېره    يو څوک بايد خامخا راغلی وی چې له داسې اجنټ رسه اړيکې وسايت.څخه  يش، خو له امريکا  
 ورته دی چې زموږ اجنټ نيش کېدای.«ته    Pol Pot •ل پاټاپپر دې، امني دومره 

شو، له امني رسه پنځه امستوز، چې د ډبز له مړينې وروسته په افغانستان کې د امريکايي ماموريت مرش  
. دغه غونډې له پرتوکول څخه پرته شخيص  وځله داسې غونډې لرلې چې يوازې دوی دواړه يې برخوال و 

ر ورنه کړ. د امستوز د  ډله ورباندې خربه نه وه. رسنيو يې په اړه راپو   نېږدېاو حتی د امني تر ټولو    ېو 
 ي څرګندوله.«دوښمنخربو پر بنسټ، د دوی د خربو په ترڅ کې امني تل »د امريکا پر وړاندې کلکه 

خه د امني پر ضد کار واخيستل شو. کله چې د کې جي يب مامورين  څد غونډو له دغه پټې بڼې    ،وروسته
پايلې ته ورسېدل چې امني اوس د مسکو ت او دا د  پرې پوه شول، دوی دې  ر شا خپله لوبه پيل کړې 

 ښه دليل دی. لپاره د له منځه وړلو  نوموړي
رامنځته    همو رواين  ه  تيو او بل    لوړپوړو چارواکو  مسکو او واشنګنت  د  چې په دغه وخت کې   يداسې ښکار  

 کړ. شورويانو 
چې امريکايانو  اړنګ درلود چې امريکا د افغانستان د نيولو په نيت پټ عمليات کوي په داسې حال کې  

لور خپل په  به ډېر ژر د سوېل  قانع کړي چې شورويان  په دې  او متحدين    ې هڅه کوله چې خپل ځان 
 تېلو زېرمې ونييس. دخليج کې  پارس ولېږي چې په  شوبلې

مخالفينو )وروسته مجاهدين او ورپسې طالبان( د ای اس ای    وکې اسالمي وسلوال  دويب کال په    ۱۹۷۹د  
له لرې له امريکا څخه د مرستو ترلسه کول پيل کړل. شوروي څارګره اداره سمدلسه پرې خربه شوه. کله 

شوروي   د  وڅېړل،  يې  مالومات  دغه  کمېټې  کمونست چې  مرکزي  د   ، ګوند  اروپا،  ختيځې  شوروي،  د 
پهېدر  او  هېوادونو  نړې  چپي    يمې  د  کې  ييز لوېديځ  مالومايتډله  د  رسه  ښکېلولو  په  رسنيو  جګړې    و 

ښکاردانه خولې ته واچوله. کله چې د امريکا پر ضد د نړۍ په رسنيو کې د تورونو څپه راپورته شوه، د  
 .واچاوهکار   امريکا د بهرنيو چارو وزارت د ديپلوماتيکو چينلونو له لرې يو بشپړ ځواب په

ن  ټېڅخه د غونډې يوه غوښتنه ترلسه کړه. فل  Flatinدفېر، فلټېن  ژ ر پوزانوف د امريکا له مهاليز شاسفري  
وويل چې امستوز د مشورو لپاره واشنګنت ته تللی دی او ده ته دنده ورکړل شوې چې د امريکا له لوري د  
شوروي لوري ته د »په افغانستان کې د امريکا د لسوهنې په هکله دروغجنې ويناوې« تر رسليک لندې  

کېلتیا کم ارزښته ښودلې  يو يادښت ليک وسپاري. دا يو لنډ يادښت ليک و چې په ناغېړۍ يې د امريکا ښ
وه. کله يې چې ولوست، پوزاونوف په پرېکنده بڼه د شوروي پر ضد د امريکا ټول تورونه رد کړل. ده هڅه  

اتحاد   قانع کړي چې د شوروي  په دې  ييز وکړه چې خپل مېلمه  په  ډله  او  ورکړي  و رسنيو سم راپورونه 
ته    اوموږ خربيالن د تره کي او امني هغو وينافغانستان کې يې پېښې په عيني توګه تعبیر کړې دي: »ز 

 

ده   پورې یې واکمني وکړه.  لکا ۱۹۷۹کال کې واک ته ورسېد او تر  ۱۹۷۶پال پاټ په کمبودیا کې د کمونست ګوند مرش و چې په  • 
یونو کمبودیايي وګړي ووژل )ژباړن(. کې تر دوو میلپه بهیر واکمنۍ  ېخپل د
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د افغانستان په کورنیو چارو کې د امريکا لسوهنه ياده شوې، خو رسبېره  پکې  نغوته کوي چې په وار وار  
او مجلو د خربيالنو په ګډون لوېديځو    ،پر دې نورې مقالې هم شته چې د امريکايي ورځپاڼو  يو شمېر 

 نيش کېدای. ګوماننګه پر دوی باندې له امريکا رسه د تعصبي چلند او بې اړ  يخربيالنو ليکلې د
واورې  دا  چې  يې  د  دکله  اونيزې  امريکايي  يوې  کې  ورستيو  دې  په  چې  ځکه  شو  بړوس  لږ  فلټېن  ل، 

. پوزانوف   افغانستان دموکراتيک جمهوريت پر ضد د يس ای اې د پټو کړنو په هکله څرګندونې کړې وې
لپاره هېڅ بنسټ نه وي. زه    وته دوام ورکړ: »خپله لسوهنه ودروئ، بیا به د تورون  شارفپر امريکايي باندې  

چې د امريکا کانګرس د کارتر هغه غوښتنه ونه منله چې افغانستان ته    مغواړم تا ته د دې يادونه هم وکړ 
خو له دې رسه رسه د افغانستان دموکراتيک جمهوري دولت    ،اوولس ميليونه ډالره مرسته ځانګړې کړي

. دې ته څه وايې چې د دوو وزيرانو او دوو مرستيال وزيرانو په ګډون،  پايل  ېله تاسې رسه د ملګرتيا اړيک 
لوړپوړو مامورينو ستاسې د خپلواکۍ ورځې په وياړ په هغه مېلمستيا کې ګډون وکړ چې ستاسې افغان  

 په سفارت کې جوړه شوې وه.«
فلټېن ومنله او ويې ويل: »دا ټول ريښتيا دي او موږ دغسې قضيو ته ډېر ارزښت ورکوو، خو په عني وخت  

ه د اتومي موضوع په هکله زموږ د مخالفت  واړوم چې له پاکستان رس ستا پام کې زه غواړم دغه حقيقت ته 
په ګډون، د ځينو نورو دوه اړخيزو اختالفونو له کبله د امريکا حکومت نيش کولی چې د پاکستان پر  

ادارې    واچوي.«   فشارپوځي 
بل څخه بېل شول. د ټکرونو په ډېرېدو رسه د امريکا د بهرنيو چارو او په سړه بڼه له يو  او رويس  ي امريکاي 

کورنۍ    پاتې مامورینو د  وزارت په کابل کې د خپل سفارت د مامورينو شمېر لږ کړ او پرېکړه يې وکړه چې د
غړي هم له افغانستان څخه وبايس. شاوخوا سل امريکايان د افغانستان له پالزمېنې څخه په وتلو وو. په  

چارو مرستيال وزير ته    د افغانستان دموکراتيک جمهوريت د بهرنيو  مخکې تر مخکېدې هکله امستوز  
خرب ورکړ. له دوست رسه د غونډې په ترڅ کې امستوز ټينګار وکړ چې دغه پرېکړه سيايس وجې نه لري  

ګندونه هم وکړه چې امريکا به دغه  ر بلکې يوازې د دوی خونديتوب په پام کې نيول شوی. امستوز داڅ
ن مو نېغ وپوښتي، موږ بايد ریښتيا ځواب  موضوع عامه يا خپره نه کړي، خو دا يې هم وويل: »که خربيال 

 ورکړو.«
څخه د واشنګنت پوست يو خربيال په دې هکله    استازيله بده مرغه د امريکا د بهرنيو چارو وزارت له يو  

نېغه پوښتنه وکړه. کله یې چې په واشنګنت پوست کې د امريکايانو د وتلو په هکله نېغ ځواب ولوست، 
او له غوسې   ور وغوښت. د بهرنيو چارو مرستيال وزير، دوست، امستوز  شول  ه(ځاځمن )په غوسافغانان ډېر  

انګېرنې رامنځته   په هکله دغسې خپرونې غلطې  افغانستان  »د  څخه ډک اعرتاض يې ورته څرګند کړ: 
.« خو  یکوي. تاسو هغه هوکړه ماته کړه چې رسنيو ته به د خپلو اتباعو د وتنې په هکله مالومات نه بربنډو 
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زې دا د اعرتاض پای نه و. په همدغه ورځ د امريکا سفارت د افغانستان د بهرنيو چارو له وزارت څخه يو  يوا
 يادښت ترلسه کړ چې امريکا بايد په کابل کې د خپلو ديپلوماتانو شمېر نور هم لږ کړي. 

امستوز له فلټېن رسه   ؛ نوکړېره  شوه چې دغسې امريکايي ضد کړنې ته روسانو لره هوا  پتېيلداسې و
يوځای د پوزانوف دفرت ته لړ. له معمويل روغبړ څخه وروسته امستوز وويل: »موږ په دې باور يو چې زموږ  
د معمويل ګام پر وړاندې، چې موخه يې د امريکايي اتباعو امنيت دی، د افغان لوري غربګون له انډول  

چې امريکا له افغان مخالفينو    ېمورينو دا په ډاګه کړ څخه وتلی دی. په بېالبېلو فرصتونو کې امريکايي ما 
ايران، پاکستان، چني او امريکا په ګډون، افغانستان   درسه د وسلو او پيسو مرسته نه کوي. دوه کاله مخکې  

رسه اړيکې    وله ډېرو هېوادونو رسه ښې اړيکې درلودې، خو اوس يې له خپلو ګاونډيانو او  لوېديځو هېوادون
م  دي.  اند  ورانې  دې  په  اوس  پاروي.«ی وږ  ټکر  رسه  امريکا  له  لس  لوی  په  امني  چې   وو 

ده. افغانستان په هېڅ وجه هڅه نه    ښنده د شوروي سفري په اعرتاض وويل: »ښاغلی امستوز، ستا ارزونه نا
ځل بیا د خپلواکۍ هغه مېلمستيا ته نغوته   کوي چې له امريکا رسه خپلې اړيکې خرابې کړي.« پوزانوف يو

ګډون کړی و. د ګاونډيانو په هکله يې وويل  پکې ړه چې د امريکا په سفارت کې لوړپوړو افغان چارواکو  وک
 چې دغه هېوادونو د افغانستان په کورنيو چارو کې په خپلو لسوهنو له افغانستان رسه اړيکې خرابې کړې. 

ولوبوي او دغه دواړو    په دغه غونډه کې له هر ديپلومات څخه مته کېده چې خپله ښه مشق شوې ونډه
:  وکړيه چې له ځانه خربې  وپتېیلپه پای کې امستوز    خربو اتروديپلوماتانو همداسې ښه ولوبوله، خو د  

نه لري لکه پخوا يې  ناټ  »خو بيا هم، زما دې ته پام شوی چې افغان دولت له موږ رسه دومره د همکارۍ  
راڅرګنده شوه. د بېلګې په توګه، د سفري ډبز وژنه. موږ د  چې درلود. دغه ګروهنه په يو شمېر چارو کې  
ته  چې د هغو وسلو په هکله يو شمېر پوښتنو    ولېږه ښت  ديا  افغانستان د بهرنيو چارو وزارت ته څلور ځله يو 

 ، خو موږ ته هېڅ کله ځواب رانه کړل شو.« ی وو ترې کار اخيستترهګر ځواب ورکړي چې 
ږ هم غواړو پوه شو.« خو امستوز ته يې داسې وويل: »د اړيکو د ښه کولو  پوزانوف له ځان رسه وويل: »مو 

په هکله پر افغان لوري باندې زموږ    ایستلوبهري بايد دوه اړخيز وي. دا ناښنده ده چې د امريکايي وګړو د  
د اغېزې پر ناتوانۍ تاسې خپله نارضتيا څرګندوی. دا په موږ پورې اړه نه لري. افغان مرشان د خپلو کړنو  

 پرېکړې پخپله کوي.«
 امستوز په پوهاوي موسکا وکړه او خربې پای ته ورسېدې.  

  
 
يب   ۱۹۷۸د   جي  کې  د  کې  سهار  تياره  يو  په  اکتوبر  د  بريدمن    کال   Valeryکوريلوف   ولېريمامور، 

Kurilov   .دی چې په اورل  ژوند ناڅاپه بدلون وموندOrel     مرکزي دفرت  سیمه ییز  کې د کې جي يب په

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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او ورته ويې ويل چې پرېکړه شوې چې دی د روزنې    ور وغوښتکې يو عادي مامور و، د خپلې څانګې مرش  
لپاره مسکو ته ولېږي. دغه ځوان افرس خوشاله شو او په دې فکر کې شو چې دی به د مسکو په نومور رېډ  

فرسانو په هغه روزنتون کې  اد کې جي يب    -کې زده کړې وکړي     Red Banner Instituteانستېتیوتبرن  
. د لومړي رياست افرسان د کې جي  ړاو وپه ت د شنډولورګريزو فعاليتونو د لومړي رياست د بهرنيو څاچې 

نو د يو وليتي داسې مامور لپاره چې له لوړپوړو رسه يې   ؛افرسان وو  white collar  •سپني ختي  يب غوره
کې د زده کړې    انستېتیوتچې په داسې    کېده ې، دا يو ډېر ښه بخت ګڼل  لکومې ځانګړې اړيکې نه لر 

مرش په چټکۍ د نوموړي دغه خيال ته د پای ټکی کېښود او ورته ويې ويل    ولېري فرصت ومومي، خو د  
کې د افرسانو لپاره يو پرمختليل روزنيز کورس ته لېږل    Balashikhaد مسکو په ملن، بلشيخه  دیچې  

کېږي. دغه کورس د پټو څارګرو چارو د رياست تر سيوري لندې و او په اړه يې داسې ګنګوسې وې چې  
جګړه رامنځته    که چېرې يوه لويهننوځي او  ته  انو منځ  دوښمنپکې هغو افرسانو ته روزنه ورکول کېږي چې د  

د مسلکي ورزشکارانو په    هنکي بايد له فزيکي اړخنکو ورانکارې چارې رسته رسوي. د دغه کورس ګډو   ،يش
و  غښتيل  پوهېیکچه  ژبه  بهرنۍ  يوه  په  لږترلږه  و   دی ،  څېښنت  اخالقو  بېلګيزو  د   . یاو 

وريلوف سمدلسه پوه شو چې د يو سفارت تر چت لندې د يو هوسا ژوند پرځای، دی بايد د ورانکارۍ ک
ځکه چې هر څه چې وو، بیا هم ده ته په يو وليت کې    و نه کړ زده کړې وکړي، خو په دې اړه يې ډېر سوچ  

دی له نورو هغه بريدمنانو  کال د جنورۍ په پيل کې،    ۱۹۷۹وو. د  زړه پورې  د جاسوسانو د لټون په پرتله په  
او تورنانو رسه يو ځای چې له ټول شوروي اتحاد څخه دغه کورس ته غوره شوي وو د بلشيخه پټې اډې ته  

او په سلګونو  لس کاله  هغه وخت د دغه روزنتون له جوړېدو څخه    د روزنې لپاره ورسېدل. تېر شوي وو 
يو اصل په توګه د روزنې له بشپړېدو څخه وروسته، افرسانو اووه مياشتنۍ روزنې پکې تررسه کړې وې او د 

زېرمه    مالوماتدغه افرسان بېرته خپلو پخوانيو دندو ته تلل، خو مرکز به د دوی نومونه په يوه ځانګړې  
database    .وليکل د    دکې  تل  وروسته  روزنې  له  به  افرسان  دغه  ادارې  د ضد  فعاليتونو  څارګرو  بهرنيو 

تيارسئ په حالت کې وو چې د اړتيا په وخت کې په بېالبېلو هېوادونو کې د پټو عملياتو لپاره وګامرل يش.  
پورې لکه د مهمو سرتاتيژيکو ځايونو تر ورانولو    دوښمندوی له سيمه ييزو اجنټانو رسه له اړيکو نيولې د  

 د سرتاتيژيکو اډو، د اړيکو مزي او د توغنديو د اډو ويجاړونې بېالبېلې دندې لرلې.
  کاوهښکاره شو. د خپلو نورو ټولګیوالو په څېر، ده هېڅ کله باور نه  زړه پورې  کوريلوف ته دريس نصاب په  

  کاوهلې. ده فکر نه  څخه به کوم وخت کار واخيل چې په دغه کورس کې يې ترلسه کو  اوچې له هغو وړتي
چې کله به جګړه پيل يش، دی به چاودنيز توکي خښوي چې اورګاډي له پټليو څخه وبايس، ساتونکي  

زغړیتوب یې  په  چې ه روزنه ورکول کېدهینر ان  يريښتين د داسې . ده تهووژين او يا د يو بريد مرشي وکړي
 

 •white collarیاسپینچپهګردنوالهغهخلکوتهوایيچېپهدفترکېکارکويیامسلکيیااداريدندهولري.
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. په دغه کورس کې ده ته له ځان څخه د دفاع او د سرت او اخفا روزنه ورکول کېده. دی په خوږاوهرس نه  
جوړ يش، خو ده يې پروا نه لرله ځکه  ترې  و چې له روزنې څخه وروسته به يو فدايي  ش  پوه  ۍخپله ځريک

ه پورې تجربه  يش. نوموړي دغه روزنه يوه په زړ نيوه جګړه په ريښتيا پيل  هېڅ کله به  چې    کاوهچې ده فکر  
 ګڼله او په هکله يې منندوی و. 

و چې د جګړې په پېښېدو يې باور نه درلود. هغه چا چې دغه کورس په  کوريلوف يو له څو کسانو څخه  
بلشيخه کې جوړ کړی و او په ډېر پام يې د پروګرام پالنه او څارنه کوله بېل اند درلود. پخپله اندروپوف او 

و. يو د ډېر   ځانګړی خپل  ته  د پټو څارګرو عملياتو په مرکزي اډو کې جرنالنو دغه نصاب     ېپام اړولی 
ورانکار او پخوانی  بايرينوف   Saboteurتجربې خاوند   کاوه.د دغه کورس مدیریت     Boyarinovډګروال 

د شوروي بلکې بهرنۍ تجربې هم پکې نغښتې وې    نه يوازېنوموړي ډېرې په پام تررسه شوې پلټنې چې  
لرونکي اجنټان، د چاودنيزو توکو د تابيا، د له ځان رسه ساتلې وې. د دغه کورس لپاره ترټولو ډېر تجربه  

دريس نصاب رسبېره، دوی    لهسيمې د ارزونې کارپوهان او نښې ويشتونکي او داسې نور ګامرل شوي وو.  
  ته داسې رواين روزنه ورکول کېده چې دوی به د ځان په هکله داسې خيال وموند چې ترټولو غښتيل او 

 وخو د ترلسه کولو په لره کې مخه نيش نيولی. راز خنډ يې د خپلو م هېڅاو  ياوچت د
د روزنې په شپږمه مياشت، د جون په لومړيو کې د روزونکو له چلند څخه داسې برېښېدل چې کوم شی   

رسه يې    اوناڅاپه داسې هغوی ته بدل شول چې د يو ورانکار له ځانګړتي   نه بدل شوي. د کورس مضمونو 
ه هغوی څخه د دفاع  سمون نه درلود. دوی ته ناڅاپه د یرغمل ازادولو او د سرتاتيژيکو ځايونو نيونه او ل

روزنه پيل شوه. ورپسې د کې جي يب له لومړي رياست څخه يو لوړپوړی چارواکی ورغی. پرته له دې چې 
خپل ځان زده کوونکو ته وروپېژين، نوموړي دوی ته وويل چې دوی به يوه داسې ځانګړې ډله وي چې د  

تې لپاره افغانستان ته ولېږل يش او د  رسه به د مخالفينو پر ضد جګړه کې د مرس  ېافغان له څارګرې ادار 
 اړتيا په وخت کې به نورې دندې هم تررسه کوي. 

او نه يې همکارانو دغه وړانديز رد کړ. دغه ځوانان چې هېڅ کله    و نه کړ کوريلوف بيا په دې هکله سوچ   
دندې د بالقوه    د خپلېکې  بهر ته نه وو تليل، په يو بل هېواد کې د ژوند تلوسمن شول. دوی په افغانستان  

ځکه چې په افغانستان کې يې د ژوند په اړه ډېر پيکه خيال درلود او د دغه هېواد   و نه کړخطر په اړه فکر  
وو.  نه  خرب  هېڅ  حالتو   په 

نوم يوه اته دېرش کسیزه ډله چمتو شوه. ډېر کلونه    شفريپه  «   Zenitد جولی په لومړيو کې د »زينت
، د اړيکو وسيلې او نور  ېې جي يب يوه ځانګړې پوځي ډله چې خپلې وسلوروسته د لومړي ځل لپاره د ک 

او    توکيځانګړي   بويارينوف د زينت د قوماندان  پر ځای کېده. ګریګوري  بهر کې ځای  په  يې درلودل 
يې د مرستيالنو په توګه     Alexander Dolmatovاو الکساندر داملتوف    Vasily Glotofوسييل ګالتوف 
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په څنډه کې وګامرل   مسکو  د  بهري کې  په  څلورمې شپې  د  د جولی  هوايي    د  شول.  له  چکلواسيکي 
 ډګرڅخه يوه الوتکه چې د زينت ډله پکې وه د افغانستان په لور والوته. 

کې واړول. دوی د    ښوونځيکابل ته له رسېدو رسه سم، د کوماندو دغه ډلې د شوروي د سفارت په يو  
افرس په توګه    يد شوروي سفارت د امنيت  دغه ډګروال  ليکه ودرول شول اوډګروال بختورين مخې ته په  

ندو دغه غوره ډله له اومکد    ،څرمنې تور جمپر اغوستی ووروپېژندل شو. ټيټکي او هډور بختورين چې د  
معاينه کړه او ناڅاپه يې هغه چا ته خربداری ورکړ چې د سفارت له ځوانو جره نجونو رسه د اړيکو    نېږدې
وکړي: »که تاسې داسې رسغړونه وکړه، له افغانستان او کې جي يب څخه به وشړل شئ.« دوی ته هڅه  

 يې د هر کيل پر ځای دغسې ژمنه واوروله. 
لقب ورکړل  «   «mamaيوه بله ناڅاپه د سفري پوزانوف د مېرمنې له لورې څرګنده شوه. نوموړې ته د ممه

لمبو ډنډ    لهشوی و. په دغه نوم کې وېره او درناوی نغښتی و. دغه مېرمنې د زينت کامندويان د سفارت  
نو  مايپلوماتانو، د دوی د مېرمنو او ماشو د  لهڅخه له کار اخيستنې، د سفارت له هټۍ څخه له پېرودنې او 

لکه دوی چې د يوې ټولنې له    کاوهچلند    رسه له بنډار څخه منع کړل. ممه له دغو نويو کسانو رسه داسې
: »دا څنګه شونې  کاوهترټولو ټيټ پوړ څخه وي. دغه کار کوريلوف ځورولو او له ځان رسه يې داسې سوچ  

ده؟ موږ دلته راغلو چې د سفارت او ټولې شوروي مېنې امنيت ونيسو. موږ د دوی په ساتنه کې خپل ژوند  
اړ  په  زموږ  دوی  خو  اچولی،  کې  خطر  لري.«په  اند  سپک  دومره   ه 

برخه خورا بل ډول وه.    هد هغه څه په پرتله چې دوی يې په مسکو کې مته لرله، د دوی د بهرين ژوند ډېر 
دا يوه زړه تنګونکې دنده وه.  -دغو غوره کوماندويانو ته امر وشو چې د سفارت له حريم څخه ساتنه وکړي 

په غرفو کې به درېديل   رېکې ګامونه اخيستل، د پی دوی به د عادي عسکرو په څېر د سفارت په شاوخوا
. په دغسې دندو کې د  وکابل ښار ته په تګ کې مل و   د  رسه  وو او له لوړپوړو اداري چاروکو او افرسانو

اتلولۍ څرک نشته و. يوازې يوه ورځ د خطر يوه نښه هغه وخت راڅرګنده شوه چې په بالحصار کې د  
ان  کمونستکړ او داسې ګنګوسې خورې شوې چې دوی په لره دي چې  کامندو يو افغان کنډک پاڅون و 

. دوی  وجوړ شوي و   مخکې تر مخکېاو شورويان ووژين. د زينت کامندويان هغه مورچلونو ته وختل چې  
 . هپاد جګړې لپاره چمتو شول، خو حتی يو ډز هم ونه شو. افغان ځواکونو پخپله په همدغه ورځ پاڅون وځ

راواخله،    ېاو ورته ويې وويل: »کڅوړې د  ور وغوښتيوه ورځ وروسته د دغه کوماندو ډلې قوماندان کوريلوف  
 ګاډی به دې د داملتوف کوټۍ ته ورسوي. رس له اوسه به هلته ژوند او خپله دنده تررسه کوې.«

دغه    کاوه.و ژوند  پوړيزې کوټۍ کې چې د ډبرو دېوال ترې چاپېر  ه  د زينت افرسانو يوې ډلې په يوه دو 
په داسې ځای کې وه چې همدې    نېږدېي ته د »لومړۍ کوټۍ« نوم ورکړل شوی و او سفارت ته  استوګنځ
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ان، سوداګر او د شوروي سفارت ځينې مامورين  بیروکراتته ورته ودانۍ يې لرلې. په دغه سيمه کې لوړپوړي  
 اوسېدل.

د پخوا په پرتله    -کوريلوف لپاره دغه لېږد په افغانستان کې د ده د ژوند د يو نوي پړاو نښه شوه    ولېريد   
د الکساندر داملتوف په چوپړ کې وګامرل شو. داملتوف يې د کې جي يب له   ولېرييو ډېر خوندور پړاو.  

چاکو او له داسې نورو    . هلته يې فزيکي روزنه، لس په لس جګړه، پر خنجر، برچې،پېژاندهۍ څخه  اکاډم
املتوف د وينا پر بنسټ، د غاښو بورس خو څه  د  څخه په کاراخيستنه کې د برليس روزنه ورکوله. د  وتوک

يو  نوموړ   هکوې،  وژونکې وسله کېدلی يش.  يوه  بلشيخه کې هم د همدغه مضمونون  ی ساده جارو    و په 
افرسانو د خوښې    خوشاله طبعی سړی و، د ځوانو. الکساندر ايونوويچ چې يو ټيټکی، هډور او د  ښوونکی و

له دغه روزنکي رسه ځانګړې   و. کريلوف  پوه   اړيکې، داسې  وې  ټينګې کړې  اړيکېروزونکی  يو  د  چې 
 ښوونکي او يو وړ زده کوونکي تر منځ وي.

په روغبړ کې داملتوف په خپل لس کې د کريلوف لس داسې ټينګ کړ چې کريلوف له درد څخه کوږ   
، تا په څوکي دارۍ کې ډېر وخت تېر کړ. اوس به موږ سم کار پيل  ولېريږ شو او بیا يې ورته وويل: »او و

مامورينو په روزنه کې له مارسه مرسته کوې. دوی    ېادار   څارګريزو فعاليتونو د شنډولو کړو. ته به د افغان  
کريلوف    ته روښانه شوه؟«ښه خلک دي، خو هېڅ تجربه نه لري او په هېڅ نه پوهېږي. خپله دنده دې در 

د زينت مرستيال قوماندان ورته وويل:    په خوښۍ ځواب ورکړ: »هو ملګری ډګرمن. پر ما باور کولی شئ.«
 »زه پوهېږم، ما يوه موده څارلې.«

د کابل په څنډه پغامن کې د اګسا د مامورينو روزنه پيل شوه. داملتوف د اګسا مامورين په ليکه کې  
ني مسلکي خلک  یويې ويل: »په ټيک يوه مياشت کې به تاسې لس په لس جګړه کې ريښتودرول او ورته  

شی، تاسې به نه ماتېدونکي شی، ستاسې وړتياوې به د جاپاين کراتې پر هغو استاذانو سيوری واچوي 
 « چې تاسې په فلمونو کې ليديل.

يې د خپل سيال   ولېري.  يې کړ چې په دې هکله هر راز اړنګ لري   وښودهته  نوموړي يې يوه بېلګه دوی   
يې وکړه، خو  به  چاړه په لس پر داملتوف له شا څخه بريد وکړ او د وژلو هڅه  به    ولېريپه توګه غوره کړ.  

 نندارې په لیدلو افغانان ډېر اغېزمن شول.  ېبه هر ځل د ځمکی خټکی شو. د دغ ولېري
د پغامن په روزنو کې کابل ته د تګ لپاره هم ځای ورکړل شوی و. دوی ته دنده ورکړل شوې وه چې له   

پالزمېنې رسه اشنا يش، په غري نورماله حالتو کې د بیړنۍ وتنې لره ومومي )لکه له يو ځای څخه د خلکو  
 کېدو  نېږدېمهمو ځايونو ته د    بیړنۍ ايستنه او يا له يو اجنټ رسه يوه پټه غونډه او داسې نور( او ځينو

لرې چارې پيدا کړي. دا ټول داسې ښکارېدل لکه په ريښتيا چې سړی په عملياتو کې ښکېل وي. د دې  
  نېږدې. دی چې يو مسلکي څارګر و، د هغو افغانانو  هپيدا کړ  هخپل ځان ته هم دند ولېريله څنګ رسه، 

په راتلونکې  به ه شونتيا په پام کې نيولې وه چې دوی  څارنه يې پيل کړه چې ده روزنه ورکوله. نوموړي دغ
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مالومات  کې   په هکله  د دوی  بڼه  په سيستامتيکه  په چوپتيا، خو  ده  توګه وګامري.  په  اجنټانو  د خپلو 
په خپله غريزې د دوی    ولېري ی،  دراغونډول، د دوی کرکرت، خوی او نیمګړتیاوې يې څېړلې. رسبېره پر  

کتابچه کې ليکل. دومره وخت    ه ګوته کړې. ټول دغسې مالومات يې په خپل سيايس ګروهنې او اړيکې په
تېر نشو چې افغانانو پر خپلو روزونکو باور پيل کړ او له دوی رسه يې خپل شخيص رازونه او د خپلو دندو 

رشيک  کړې.    ې څرنګتياوې 
انو موندل او  دوښمنکوريلوف ډېر ژر پوه شو چې د دغو افغان څارګرو دنده د معمول په توګه د انقالب د  

ان د دوی خپل دوښمنو پر ځای به ډېری داسې دريځ . د مرموزو او هيبتناکو مذهبي سخت ووجزا ورکول  
په   حتیلکي ادارو او  به کابو هره ورځ په وسلوالو ځواکونو، م  -پرچميان    -ان  دوښمنپرچمي ملګري وو.  

ې کولې: »نن مو  ر خپلو کټونو کې په نيمه شپه نيول کېدل. د کريلوف زده کوونکو به په سادګۍ داسې غو 
يو بل اعدام کړ.« کله کله به يې په دې نيت چې خپل شوروي روزونکي خوشاله کړي، وبه يې ويل چې د  

داملتوف ورښوديل وو. د داسې خربو په  نيونې په بهري کې يې له هغو تخنیکونو څخه کار واخيست چې  
منع شوي وو چې د  په کلکه  دې څخه  له  غربګون کې به روزونکو يوازې يو او بل ته سرتګې واړولې. دوی  

خو کريلوف چې د افغانستان د سياست په څرنګتياو خرب نه  ،  افغان څارګرو په کاري چارو کې لس ووهي
ان دوښمنريښتيني ناوړه انقالب  چې دغسې ناپېژندل شوي پرچميان د غويي  کاوهوو کله کله به يې فکر 

او نورې     Zinivievists، زينوويفېستان  Trotskyitesدي. په شوروي اتحاد کې هم هر راز تروستکيتان  
ګوند بې رحمه چلند وکړ. رسبېره پر دې، ټولې دغسې    کمونستډلې شته وې. له دوی رسه هم شوروي  

 چې پوهېدل يې سخت وو. ېموز او پېچيل ختيځ کې کېد ر م سيايس پېښې په
غويي    لهشوروي اتحاد د نړيوال سياست په کړۍ کې دی او    د: افغانستان  کريلوف په يو ټکي ښه پوه و

 انقالب رسه په خپله مرسته، دی د شوروي اتحاد ګټې خوندي سايت.
په دې پوه شو چې حفيظ الله امني، د    ولېريد خپلو زده کوونکو د پېژندنې په کرار بهري کې، کله چې  

د هر چا نه خوښېږي حريان پاتې شو. يوه ورځ په يو ښه فرصت کې يو زده کونکي د    ،انقالب مخکښ اتل
باور    ده په غوږ يو  و نه کړ کې وويل چې »خپلو خلکو ته ووايه چې پر امني  دی. دی يو    دوښمني. دی 

ريښتينی فاشېست دی او غواړي تره کی ووژين.« کوريلوف هک پک شو. دغه افغان خپلو خربو ته داسې 
 .«داسې مالومات لرو چې امني د دې تابيا نييس چې تره کی په هوايي ډګر کې ووژين وږدوام ورکړ: »م

خپلو مرشانو رسه يې د رشيکولو پرېکړه   لهته دغه مالومات دومره مهم ښکاره شول چې    ولېريدا ځل   
سفارت ته په ګاډي کې بوت چې د زينت له قوماندان رسه   ولېريوکړه. کله يې چې داملتوف ته وويل، ده  

او له چا رسه يې خربې وکړې. بيا يې    وواههخربې وکړي. بايرينوف د سفارت يوې کورنۍ منرې ته زنګ  
 کريلوف ته وويل: »پاس دويم پوړ ته لړ شه، ته به مېشت مرستيال ووينې، د هر څه راپور ده ته ورکړه.« 
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. کله چې کريلوف هغه کتابچه ورکړه چې مالومات يې پکې ټول کړي  ونيوهراپور ته غوږ    مروزوف اورلوف  
 وو، اورلوف

څخه يې داسې وپوښتل چې په خربو کې يې اوږدې دمې کولې: »تا ته په   حیران شو او له ده  مروزوف 
مامورين وروزې؟« کريلوف  سيمه ييز    د شنډولومسکو کې دغه دنده درکړل شوې چې د څارګرو فعاليتونو 

ناڅاپه پوه شو چې څه بد کار يې کړی او داسې ځواب يې ورکړ: »نه، دا زما خپل نوښت و. اوسمهال زه د  
مې پرېکړه وکړه چې د    ځکه   ړونو مامور يم، خو زما مسلک د څارګرو فعاليتونو شنډول دي؛ نوځانګړو چوپ

 بهرنيو څارګرو په اړه پوهېدنه به ګټوره وي. څوک پوهېږي چې يوه ورځ به مو په درد وخوري.« 

 بل څوک ستا په دغه نوښت خرب دي؟ : مروزوف اورلوف 
 ه.«و زموږ قوماندان، بايرينوف. ما له ده څخه اجازه اخيستې کريلوف: 

  ې د خپلو خربو بڼه نرمه کړه او ويې ويل: »سمه ده. کتابچه د موږ ته پرېږده. کوم کار د  مروزوف اورلوف  
چې پيل کړی دوام ورکړه، خو پام کوه. د خپلو ليدنو د ليکلو لپاره سفارت ته راځه. په کوټۍ کې هېڅ 

شوي   پرېږده.« م  ندي لسو ليکل   ه 
کوريلوف په سوچ کې شو: »عجيبه ده چې د تره کي د وژلو د پالن په هکله ده هېڅ غربګون ونه ښود.« 

بريد په هکله    ترهګر ورته وويل: »موږ په هوايي ډګر کې د يو ممکنه    مروزوف خو په عني وخت کې اورلوف  
. موږ هم په دې هکله لس په کار  وخرب يو . ستا مالومات د هغه څه يو بل پخلی دی چې موږ پرې  وخرب يو 

 .«ويو 
. يفراغت ازموينه ورکړ   داوس د دې وخت راورسېد چې هغه افغان څارګر چې د زينت روزونکو روزنه ورکوله  

. کوريلوف ته اسدالله يو  يلړ چې د دوی د روزنې بريا وڅېړ  تهپخپله د اګسا مرش اسدالله رسوري پغامن 
ت ښکاره شو. نوموړی د  و سهار د الکولو بوې و حتی ړی چې له خولې څخه يې له برم او پرتم څخه ډک س

ته د انعام په توګه   ولېريفارغینو په تيوريکي او عميل وړتيا خوښ شو. داملتوف د الکولو يوه ډکه پياله  
 ورکړه. 

د جولی په لومړيو کې    دويبهغه د  خو د شوروي د ځانګړو ځواکونو ترټولو مهمې ورځې ل نه وې راغلې.  
مې فرقې يو پراشوټي غونډ د بګرام  ۱۰۵له اډې څخه د هوايي ځواکونو د   Vitebskد شوروي له ويتبسک

انو ساتنه وه چې له شوروي  ګهوايي اډې او د هغو کارګو   دهوايي اډې ته ولېږدول شو. د دغه غونډ دنده  
 ې د دوی برخه اخیستنه منع وه. . د مخالفينو پر ضد په پوځي عملياتو ک ېاتحاد څخه راتل
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وو. د دوی    روان هوايي ډګر ته     Sheremetyevoد اګست په يوولسمه سرتستني او مېرمن يې د شېرېمېتېو

رخصتي خالصه شوې وه او کابل ته د بېرته تګ وخت و. په ټکيس کې چوپتيا خوره وه. دوی خپه وو چې  
بلې   تر  ورځ  افغانستان کې حالت  په  پرېښود ځکه چې  انا رسه  او  بابا  له خپل  يې  زوی  کلن  اته  خپل 

خپل ماشومان بېرته    کاوه  خرابېدل. د هرات له پېښې وروسته ډېرو شورويانو چې په افغانستان کې کار
 خپلې مېرمنې هم  حتیشوروي اتحاد ته بوتلل. ځينو يې 

 وسايت.خوندي ولېږلې چې له خطر څخه يې  
يې چالنه کړه. په   دیونه لري؛ نو د ګاډي را  ناټد ټکيس چلوونکي وننګېرله چې د ده مسافر د مجلس   

ې راپور ورکړل شو. دوو الوتکو  پېښجنې  کې د يوې غم   Dneprodzerzhinskخربونو کې په نېربدژرژینسک
دغه پېښه د غړو په ګډون مرګ ژوبله ډېره وه. سرتستني    Pakhtakorتکورخ پټکر کړی و، د فوټبال ډلې،  

 ورځ ډېره اوږده وه او د دوی څو الوتنې په مخ کې وې.    -ګوم وګڼله ښیو بد  
کابل کې د کې جي يب مېشتې څانګې يو  ته د خپل يو همکار خربې ور په ياد شوې. نوموړی په    ولېري

لې په ترڅ کې وويل: :»زه نور دې  ېهیر کې دغه همکار يې د يوې مب . د دوی د رخصتۍ په و  مامور   کلیدي 
ته نه حريانېږم چې اورګاډی يو، دوه او کله کله درې ساعته ناوخته راځي، زه د يوې الوتکې په لوېدو نه  
حريانېږم، زه دې ته حیران يم چې د اورګاډي سيستم لتراوسه کار کوي، زه دې ته حريانېږم چې الوتکې  

دې ته کېږي    هڅېګډوډ دی، هېڅوک د وګړو پروا نه لري. ټولې  مخکې له الوتنې ټکر نه کوي. هېواد مو  
چې لوړ پوړ ته راپور جوړ يش. دغه راپورونه يوازې يوه کيسه کوي او هغه دا چې په هېواد کې د ژوندون  

، ته بايد خپلو مرشانو ته د افغانستان په هکله عيني شننې ولېريوضعيت له راپور رسه هېڅ سمون نه لري.  
غربګون    Polonnikختيځ مرش، جرنال پولونېک    نېږدېپوهېږې چې ستا د شننو په هکله د    وړاندې کړې.

ولې دومره منفي ليد لري؟ په دغه عمر  دی    څرنګه و؟ کله يې چې ته له دفرت څخه ووتلې، ده ماته وويل: »
پام اړولی  کې؟ دی د ګوندي سالکارانو هغه رسمي ليدلوری ننګوي چې د ا خ د ګ ټولنيز بنسټ ته يې  

 دی... دی خامخا خپل ځان د نورو په پرتله ډېر هوښيار ګڼي.« 
څانګې مرش    ددا ريښتيا وه چې په افغانستان کې د حالتو په اړه د سرتستني ارزونې تروې وې. نوموړي  

او د شوروي ګوندي سالکارانو هغه سرتاتيژي یوه   نه دی  يو راپور وړاندې کړ چې خلقي رژيم د کار  ته 
ه ده چې کارګرانو او بزګرانو ته د خلق غړيتوب ورکوي څو ګوند پراخه کړي. ډېری دغه نوي ګوندي  تېروتن

و رسه هېڅ  لسوند لوستي دي. دوی له تاريخ او يا د ا خ د ګ له    يغړي نالوستي او يا هغه ښه يی نیمګړ 
ته زيان رسوي او    اشنا نه دي. سرتستني د دې څرګندولو هڅه کوله چې په دې بڼه د ګوند لويوالی ګوند
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په ګوند کې دسپلني مخ په خرابېدو دی بلکې په هېواد کې ګوند خپل نفوذ له لسه    نه يوازېله وجی يې 
 ورکوي. 

کله يې چې د څانګې له مرش رسه خربې په ياد شوې، سرتستني خپه شو. جرنال پولونېک په منځني   
تررسه کوله. رسه له دې چې په منځني ختيځ ختیځ کې هېڅ تجربه نه لرله. ده مخکې په امريکا کې دنده  

ته داسې سبق ورکړ: »د شوروي څارګرې ادارې    ولېري کې يې تجربه نه لرله، پولونېک په خپلو خربو کې  
د اصيل موخو په ترلسه کولو کې ته بايد ډېر زيار وباسې د دې پر ځای چې په افغانستان کې د شوروي  

نه دي. په   مهمې . د افغانستان کورنۍ ستونزې موږ ته دومره  ېام واړو سالکارانو په هکله غلطو ارزونو ته پ
حل يش. په کابل کې د  په بريا دغسې وضعيت کې به دغه ستونزې زموږ د سالکارانو په هراړخيزو مرستو 

ادارې رسه کار کوي د   افغان څارګرې  له  بڼه  نېغه  په  پرتله زموږ استازې څانګه چې  په  مېشتې څانګې 
افغانستان د کورنيو ستونزو په هکله د مالوماتو د راټولو لپاره په خورا ښه موقف کې ده. د کې جي يب  

. زه تا ته دا  ېاو چني پر ضد کړنو ته پام واړو   ښمندو عمليايت مامورين، په تېره بیا ته پخپله بايد د اصيل  
سپارښتنه کوم چې کله بېرته کابل ته لړې، يوه مېلمستيا جوړه کړه او هغه د خپلې کچې ديپلوماتانو،  

لپاره بسپنه ځانګړې شوې    اويم پوړ، مامورينو ته بلنه ورکړه. د دغسې مېلمستېاتشې او د سفارتونو د در 
و يو کلپ جوړ کړې. په دې توګه ان رامنځته کړه چې د ځوانو ديپلوماتو داسې نوښت  ي ده. په مېلمستيا کې  

اړيکې   لوېديځ ديپلوماتانو رسه  په منځ کی    ډېرېله  نورو هېوادونو  او  ناتو غړو  امريکايانو، د  کړه. موږ د 
زه د يو انعام    ،ېاجنټانو ته ډېره اړتيا لرو. که تا وکولی شول چې يو امريکايي او يا چينايي اجنټ وګامر 

 ژمنه دررسه کوم.« 
کله چې په خوندي توګه کابل ته ورسېد، سرتستني سمدلسه مېشتې څانګې ته لړ. اوسادچي په بهرنيو  

 چارو وزارت او
لومړي رياست کې د غونډو او ليدنو کتنو په هکله د سرتستني راپور ته په ځري غوږ ونيو او بیا يې وويل:  

په   برېښي چې  په م»داسې  افغان سناريو  د  نه  همسکو کې زموږ ملګري  پايلو  يوې پوهېږ مو  د  ي، دوی 
برخه يش.«خوشال ورپه  غميزه  يوه  يې  به  پرځای  وېرېږم چې  زه  خو  لري،  پايلې مته  د   ه  اوسادچي  خو 

و چې سرتستني د لوېدیځوال او چينايي اجنټ موندلو ته پام  ش پولونېک د هغه پرېکړې په هکله څومبن  
نو ته بسپنه ځانګړې يش.    واړوي؛  يوې مېلمستيا  تيلفون وکړ چې د ځوانو ديپلوماتانو  يو  سمدلسه يې 

« مامورينو او د تاس ورځپاڼې خربيالنو ته هم  واوسادچي دغه وړانديز هم وکړ چې د شوروي سفارت »پاک
ستيو کې  رسه وګوري. کېم په دې ور    Kimبلنه ورکړل يش. بيا يې له سرتستني څخه وغوښتل چې له کېم

د دوی اجنټ شوی و او له هغې انقالب ضد ډلې رسه يې نېغې اړيکې لرلې چې په افغان پوځ کې فعاله 
 وه. 
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پراشوټي غونډ    ۲۶سرتستني ته دغه دنده په ډېر ښه وخت کې وسپارل شوه. د اګست په لومړيو کې په   
يوازې له دې کبله وځپل   کامندو کنډک کې چې په بالحصار کې وو پاڅون وشو. دغه پاڅون  ۴۴۴او په  

دغه   کړنو ته مخ کړ. په دغو عملياتو کې مرګ ژوبله ډېره وه.  و شو چې لوی درستيز يعقوب ډېرو بې رحم
پاڅون د شوروي سفارت پر ديپلوماتانو او مامورينو او په کابل کې پر مېشتو شوروي سالکارانو او کارپوهانو 
د ټکان تر کچې لوی اغېز وکړ. د انقالب پر ضد ټول مخکني پاڅونونه له کابل څخه لريې شوي وو، خو د  

ه لريې وه. شورويان پوهېدل چې  وه، د شوروي له سفارت څخه يوازې درې کيلومرت   نېږدېبالحصار کال  
يو ډز څخه   بلکي داسې غوره کامندو وو چې پرته له  یې  په بالحصار کې افغانان عادي پلی ځواک نه 

 ځايونو کې ټول ووژين.اړوندو کولی شول چې سفارت او نورو 
يو    لومړی.  ور وغوښتاوسادچي د اګست په شلمه سرتستني خپل دفرت ته      افتېلګر يې له مرکز څخه 

کې د سرتستني ستاينه شوې وه چې له اجنټ کېم څخه يې داسې    تېلګراف سرتستني ته وروښود. په دغه  
مالومات ترلسه کړي وو چې په پوځ کې يې د اسالمي بنسټپالو د پټو کړنو په هکله رڼا اچولې وه. ورپسې  

پوښتنه وکړه. لکه څنګه   ه موسکا د سرتستني د روغتيا او اوسني عمليايت پالنونو په هکلهخوشاليې په  
 خربې راپورته کولو ته تابيا نييس.  مهمېچې خربې اوږدې شوې، سرتستني پوه شو چې اوسادچي د يوې  

د  بالخره  اوسادچې   کې  بهري  په  منانځنې  د  خپلواکۍ  د  افغانستان  د  مخکې،  ورځ  يوه  چې  وويل  ورته 
شو او هيله يې   نېږدې»پاک« ديپلومات ته ور افغانستان د مخابراتو وزير، ګالب زوی د شوروي سفارت يو  

څرګنده کړه چې د شوروي له سفري رسه يوه پټه غونډه ولري. ګالب زوی له شوروي ملګري څخه وغوښتل  
ه توګه  ټچې په هېڅ وجه بايد نور افغانان د ده له غوښتنې خرب نيش. کله چې پوزانوف خرب شو، ده په ر 

  یا ګوري. پوزانوف په حقه و، ولې بايد د شوروي يو رسمي استازیوويل چې نه غواړي له ګالب زوی رسه و 
له تره کي او امني رسه له دې کبله خرابې کړي چې    اړيکې د شوروي ديپلوماتيکي ماموريت مرش خپلې  

اوسادچي او ايوانوف ته   ،پرته له دې چې دوی خرب کړي، له يو درېيمګړي رسه پټه ليدنه وکړي، خو سفري
او د پوه شول چې ګالب زوی  بلنه ورکړه  په دې هکله خرب کړل. دواړه څارګر افرسان سماليس  وی يې 

غواړي د خلق په لوړ پوړ کې د بېلتون په هکله کرېملېن خرب کړي. دواړو افرسانو دې ته د يو داسې فرصت  
نه په توګه وکتل چې د خلقيانو تر منځ د راغيل درز په هکله په جزياتو پوه يش؛ نو د ګالب زوی غوښت

 ومنل شوه.
سرتستني پوه شو چې دی له ګالب زوی رسه د ليدنې کتنې لپاره غوره شوی دی. ده پرته له دې چې   

 خواشينی يش له
ځان رسه وويل: »نو دا له چينايانو او امريکايانو رسه زما د کار پای دی.« اوسادچي بالخره له سرتستني  

، ته بايد ژرترژره له ګالب زوی رسه وګورې. دغه يې د کور د  ولېريموخه څرګنده کړه: »  ېرسه د ده د غونډ
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تيلفون شمېره ده.« اوسادچي په يوه ټوټه کاغذ کې د پنځو عددو يوه شمېره پر مېز کېښوده. بیا يې وويل:  
 »همدا نن شپه زنګ ورته ووهه، 

 نيمه شپه کې.« هر څومره چې ناوخته وي، همدومره به ښه وي، خو نه په  
ويليور ګوريلوويچ، زه به خامخا هغه څه وکړم چې تاسې يې غوښتنه کوی، خو زه د  »سرتستني ورته وويل:  

 نه کوم، ګالب زوی يو وزير دی، زه څوک يم؟ يوازې د سفارت درېيم سکرتر.« ننګېرنه )احساس(ارامۍ 
او يا حتی زه، چې په سفارت کې يو  اوسادچي وويل: »دا ښه ده. که پخپله سفري يا بوريس سيميونوويچ  

 سالکار يم، له 
ګالب زوی رسه وګورو، دغه غونډه بايد په ديپلوماتيکه کچه وي او د هېواد د مرشانو تر شا به د سيايس   

له ګالب زوی رسه د سفارت يو ځوان درېيم   به ووایم چې  خو ستا په هکله  ،خربو اترو هڅه وانګېرل يش
له خربه بېله ده. که څوک ستاسې په غونډه خرب هم يش، دا به ستا او ګالب سکرتر د لیدنې کتنې په هک

 «زوی بې پروا نوښت وګڼل يش، يو داسې غلط پوهاوی چې د بحث ارزښت نه لري.
اوسادچي خپله ککرۍ وموښله او له يوې چوپتيا وروسته يې وويل: »ته پوهېږې چې موږ په دې ډاډ نه لرو   

په هکله چې له موږ رسه وګوري، درېيم کس نه وي خرب کړی؛ نو ځکه دلته چې ګالب زوی به د خپل نيت  
د ناکامۍ شونتيا ډېره ده. موږ غواړو چې دغسې غونډې ته ستا په لېږنه د سيايس رسوايۍ شونتيا لږ کړو. 
دا څرګنده ده چې په دغسې حالت کې ته ډېر په خطر کې يې، که رسوايي رامنځته شوه، د هر څه پړه به  

ته لړ يش، خو ته بايد په سفارت کې د    ېواچول يش، خو څه بايد وکړو؟ يو څوک بايد دغه غونډ   پر تا
چې د خپل مرش په دستور دغه کار    ېش  ويلیخپلې څوکۍ په هکله ګالب زوی ته څه ونه وايې. دا ورته  

کوې، خو دی پرېږده چې پخپله ستا د مرش په هکله سوچ وکړي. پرته له هغه موضوعګانو څخه چې ګالب  
ه څرګندوه او کوم ضامنت ورنه کړې، خو  مخربو ډډه وکړه. خپل اند    وزوی غواړي خربې پرې وکړي، له نور 

د شوروي تر ټولو لوړ مرشتابه ته ورسول  به   کی په ټکیټوايي، يوه ژمنه وررسه کولی شې: هر څه چې دی
ته د دغه غونډې په هکله څه مه وايه. د غونډې ځای او اړوند    يش. پرته له بوريس سيميونوويچ څخه بل چا

چارې يې ستا په خپله غاړه دي. په کابل کې بلد يې، دا به تاته دومره سخت کار نه وي. ښه به وي چې  
پر ځان باورمن او په عني وخت کې مهربان    -بوځې. هڅه وکړه چې خوښ يې شې    ګالب زوی خپل کور ته

رش دی. که هرڅه سم مخ ته  کباور يې ترلسه کړه. هو ريښتيا، ګالب زوی له تا څخه څلور کاله    او  اوسه
اند ته  لړل، د راتلونکو هغو پټو اړيکو په هکله هم خربې وررسه وکړه چې موږ يې د جوړولو توان لرو. زما په  

 به دغه کار ښه تررسه کړې.« 
له خپل ساقي ځای څخه فرانسوي کنياک او په يوې لرګينې  اوسادچيکله يې چې خربې بشپړې کړې، 

 پکې کارول شوي وو کښتې، مميز او دانې راوخيستې. (ivory)چې اج کې پاکستانۍ کاسه ګۍ 
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چې ولې ګالب زوی د يوې ليدنې    ېګورېلوويچ، څه فکر کو دلته سرتستني يوه اړونده پوښتنه وکړه: »ويليور  
اوسادچي ورته وويل: »زه يې نه درته ووايم، خو هيله من يم چې غلط پوه نشې. زه نه غواړم    غوښتنه کړې؟«

نه  تا ته ووايم ځکه چې زما په اند    مخکې ترمخکېګالب زوی رسه د ليدنې د موضوع په هکله    لهچې  
ګ  يوازې له  ته مهمهغه خربې چې  په غونډه کې کېږي موږ  او    ې الب زوی رسه  ناڅاپي  بلکې ستا  دي 

د ننګېرنو په څرنګتياو يې پوه    اوسماليس غربګونونه هم د ارزښت وړ دي. هڅه وکړه چې د وزير په مزاج  
، اوس راځه چې د بريا په هيله يې وڅښو. ښه کنياک د ونګې بڼه ښه کوي، په رګونو کې د  ولېريشې.  
مرسته کوي.«  ،یر بهله  ويني   عمر رسه  اوږد  او  دانې    هضم  او  مميز  يې  ورپسې  او  وڅښل  کنياک  دوی 

وخوړې. سرتستني کايف ونه څښله او د بهر په لور يې ګامونه واخيستل. کله يې چې د وره لستی کش 
 .« اچووزندۍ  خپلو غاړو ته   چېلکه موږ    برېښيکله کله داسې ما ته کړ، اوسادچي په خپګان ورته وويل: »

او داسې ځواب يې ورکړ: » مننه، دا په ريښتيا ښه ډومارونکې خربه    واړاوهبېرته اوسادچي ته مخ    ولېري
 ښکاري.« 

 

 
 

و. دی په   )وارخطا(  نارامۍ په هکله تورن جرنال زپلتني ډېر ټپرا  دد افغانستان په بېالبېلو ولیتونو کې  
او يو    کمونستغه جرنال يو ريښتينی  د ځانګړې توګه په وسلوالو ځواکونو کې پاڅونونو اندېښمن کړی و.  

بڼې يې باور درلود؛ نو ځکه دا ورته يوه    ۍنظريې په بريال  کمونستي لېننېست و چې د    - لېوال مارکسېت  
  ازادۍلويه پوښتنه وه چې په افغانستان کې ولې انقاليب پرمختګ په ټپه ولړ دی. عادي افغانانو ته د  

بورقې لريې کولی يش، بزګرانو ته    (stoneage)ډبرپېرې  وېروونکې  اوس خپلې  بالخره  ژمنه وشوه، ښځې 
پکې کار کولی يش او ټول ماشومان زده کړې کولی يش. دغه   ځمکې ورکول کېږي او په خپله خوښه

جوړه  پکې  او يوه داسې اېډياله ټولنه    -هېواد کولی يش له فيوډاليزم څخه سوسيالېزم ته نېغ ټوپ واچوي  
وي. دا ښکاره ده چې د داسې په زړه   عادله  تر ټولونه وي او په ټوله نړۍ کې    پکې  يش چې ځبېښاک  

فيوډالنو، د ځمکو    -انو ته  دوښمن  وستونزې له منځه يووړل يش. ډېر   ېره کې بايد ډېر پورې ټولنې په ل 
شتمنو خاوندانو، ارتجاعي ديني مرشانو، او د بورژوازۍ هغه مخورو استازو ته بايد ماته ورکړل يش چې د 

. ان لرلدوښمنانقالب په بهر کې هم  چې  انقاليب بدلونونو پر ضد ولړ دي. جرنال ته دا هم څرګنده وه  
 پوهېده، خو زپلتني په دې نه  وکړيغانستان کې جګړې  دوی اخواين غدييو ته وسلې ورکولې چې په اف

لوی  چې ولې افغان پوځيان د انقاليب ادارې پر ضد پاڅونونه کوي. ولې په هرات، جالل اباد او کنړ کې  
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په کاڼو ويشتلې، هغه خلک   و وشول. هغه خلکپاڅونونه   وليتي    وچې مخ لوڅې ښځې  ا خ د ګ  چې د 
،  انووژل د داود جرنالن يا فيوډالن نه وو. مخالفني عادي بزګر   وځولې او ګوندې فعالن يېسکمېټې  

 . ولې داسې څه پېښېدل؟ ی وداسې خلک چې په نوم يې انقالب تررسه شو  -هټيوال او پوځيان وو 
افغانان    -هر غړی    کړۍلکه د خپلې   او  او  هم  زپتلین    -شوروي سالکاران  انقالب ضد ډلې »غدۍ«  د 

او پرمختګ پر ضد يې جګړې کولې، داسې خلکو    ازادۍل. داسې خلکو ته چې د  بل«  شوکامرانمخالفني »
بېرته   تيارې يې  او  لپاره داسې خلک    راوستلېته چې ګونګتيا  ورکړل شوی وی؟ د جرنال  نوم  بل کوم 

 وو. شوکامران ريښتيني  
اسې سړي رسه خربې وکړې چې  د، دغه جرنال له يو  کاوهيوه ورځ يې چې د افغانستان په ختيځ کې يون   

. دغه سړی د کنړ له چوڼۍ څخه يو سنګني جګړن و. دغه جګړن د پيل غونډ قوماندان،  ولړزاوهد ده باور يې  
ور  ،عبدالروف  ته  يش.    پېژندلیزپتلین  وګامرل  توګه  په  افرس  سيايس  ممکنه  يوه  د  کې  پوځ  په  چې  و 

چې دغه جګړن چې ده يې سپارښتنه کړې تراوسه د ګوند غړی نه دی، خو يو لېوال   وعبدالروف وييل و 
لوستونکی، د لوړو زدکړو خاوند او اخالصمن سړی دی. عبدالروف هم د ګوند غړی نه و که څه هم په کابل  

 وژيک دريځ لري. اېډيالشوي وو چې د ګوند خواخوږی دی او کلک کې زپلتني ته ويل 
ه چې له ده رسه به  وپتېیلد هغه څه پر بنسټ چې زپلتني ته د دغه جګړن په هکله ويل شوي وو، زپلتني  

يې خربې سوچه ترشيفايت وي، خو د دوی خربې چې د ژوند ليک په هکله په پوښتنو پيل شوې، داسې 
يې نه کېده. د خربو لوری هغه وخت واوښت چې جرنال له نوموړي څخه يوه  لوري ته واوښتی چې مته  

جګړن چې مخکې يې مخامخ    «ه فعالې غدۍ شته؟مر د کنړ په وليت کې څو »رضه پوښتنه وکړه:  غبې  
لړ. کې  سوچ  په  او  ونيولې  ښکته  سرتګې  کتل  ته   جرنال 

و نومونه راته  شوکامران ه راته ووايه او د مهمو  ځواب لپاره وهڅولو: »ښه، لږترلږه په اټکليزه توګ  دجرنال بیا  
هم نه لرو. چې واضح يی ووايم، غله   شوکامرانواخله.« جګړن بالخره په کرار غږ وويل: »موږ غدۍ نه لرو. 

 دي، خو موږ د دوی پر ضد جګړه نه کوو، دا د پوليسو کار دی.«  او شوکامران تل شته
جرنال ژباړن ته رډ وکتل. ده فکر وکړ چې دغه ځواب د ژباړن د نه وړتيا له کبله و، خو ژباړن په دې ورستيو  

 څخه فارغ شوی و او ويې ويل چې ژباړه يې سمه وه. انستېتیوتکې د بهرنيو ژبو له پوځي 
ا د  مې  يادوم، مطلب  زه غدۍ  »کله چې  وکړې:  بڼه  روښانه  په  بيا خپلې څرګندونې  نقالب ضد  جرنال 

د جګړن ونګې د ده په تن کې د    وسلوالې ډلې دي. هغه ډلې چې د قانوين حکومت پرضد جګړه کوي.«
چې ايا جرنال ته    کاوهسوچ    غوراويو ترينګلتيا څرګندونه کوله. داسې برېښېدل چې ده د ځواب په داسې  

او جرنال  ښکارېدهطا چې جرنال يې مته لري. جګړن وارخ ورکړيسپينې خربې وکړي او يا داسې ځواب 
ته يې نه کتل. بيا يې وويل: »ما اورېديل چې له پنځو زرو څخه ډېر داسې خلک په دې وليت کې شته.«  

؟« جګړن  يله کومه کړ   ې. دا مالومات دېجرنال په خانتام مهربانۍ ځواب ورکړ: »ته خامخا مبالغه کو 
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داسې وبرېښېد چې سپينې خربې يې غوره کړې، ده وويل: »د څارګرې ادارې خلکو راته وويل، خو زما په  
نه شو ويلی،   شوکامران اند له دې څخه هم ډېر دي؛ نو لکه څنګه چې تاسې ښايي پوه شی، ټولو ته يې  

داسې وننګېرل لکه رس يې  زپتلین    له کچې وتيل ډېر دي.«  شوکامران يو کوچني وليت کې پنځه زره    په
دېوال لګېدلی وي. تر دغې شېبې پورې، نه په کابل او نه په هغو وليتونو کې چې دی تللی و،    ر چې پ

هېچا د انقالب ضد په غليمې او مجرمې بڼې اړنګ نه و څرګند کړی. د مخالفينو په هکله په کرکه خربې  
کيسې ويل کېدې او په ناټ  په ډېر  به  ه  کلپه ه  وکېدې او دوی په سپکو نومونو يادېدل. د دوی د ظلمون 

زپلتني هڅه کوله چې ارام پاتې يش او ويې   يې ويل کېدل چې خپل ضمريونه يې پر بهرنيانو پلوريل. اړه
ان نه دي، نو څوک دي؟ دوی د دوښمنپوښتل: »که د پوښتنې اجازه لرم، غواړم وپوښتم چې که دوی  

او ستا وطنوالو ته يې    هراوستل  يچې دغه انقالب افغانستان ته ازادغويي انقالب پر ضد بغاوت وکړ حال دا  
جګړن سمدستي ځواب ورکړ: »زه د ازادۍ پر ضد نه يم. د نوي حکومت ډېر    د ښه ژوند هيلې وزېږولې«

پاتېوايل څخه   شاته  او  بېوزلۍ  ډبرپېر،  له  هېواد  پالن خوښ دی چې  هغه  زما  مې خوښ دي.  پالنونه 
وخته شوي وای. خو دغو موخو ته د رسېدو بېالبېلې لرې شته. د نوي رژيم    دد ډېر  راوبايس. دا ټول باي 

زپلتني په دې هيله د    لره ښايي هر چاته مناسبه ښکاره نيش.« جګړن د خپلو خربو حساسيت ته پام و. 
ارامۍ   د  ته  جګړن  چې  کړه  بدله  موضوع  )احساس(خربو  د    ننګېرنه  ټولنيزپوړ  د  »ته  پرځنګ  ورکړي: 

 له تيورۍ رسه اشنا يې؟« (ېرز )مبا

 په عمومي توګه، هو.جګړن: 
د  جرنال:   ځبېښېدونکو،  او  ځبېښونکو  د  کې  افغانستان  په  موږ  اوس  چې  ووايم  درته  چې  راکړه  اجازه 

. د ټولنيز پوړ پرځنګ  وفيوډالنو او بزګرانو او د بورژوازانو او کارګر پوړ تر منځ د ريښتينې جګړې شاهدان يو 
ي چې ټولنيز انډول نشته وي او تر هغه وخت کېږ دغه پرځنګ هغه وخت رامنځته    .پاتې بهري دیيو تل  

ي. په شوروي اتحاد کې ټولنيز پرځنګ نشته  و نه کړ خلک د نورو په بيه ژوند    ځينېپوري دوام کوي چې  
.  ځکه چې موږ داسې يو عادله ټولنه جوړه کړې ده چې هر څوک له مساوي فرصتونو څخه خوند اخيل

ښېګڼې لپاره کار کوي او  د  . ټول وګړي د هېواد  ينه د  يموږ خانان او پانګوال نه لرو. هېڅوک ځپل شو 
 له دولت څخه د اړتيا وړ توکي ترلسه کوي.

کله ستاسې هېواد ته نه يم تللی، خو ما يې په هکله ډېر اورېديل او هغو ملګرو مې چې    هېڅزه  جګړن:   
 راته کړې دي. پر ما باور وکړئ زه شورويانو ته درناوی لرم. ښې کيسې  دي، هلته زدکړې کړې

د    :  جرنال له کبله، موږ  انقالب  بشپړې کړم. د وروستي  اجازه راکړه چې زه خپلې خربې  سمه ده، خو 
 افغانستان په دغو
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له انقالب    -ستا موخې    -. د پوځي ځواکونو موخې  ود ډېرښت شاهدان يو پرځنګ  ورځو کې د ټولنيزپوړ   
 و نابودل دي.دوښمنان څخه دفاع او د 

افغان جګړن پوه شو چې شوروي جرنال يې ځای پرځای نه اعداموي او دغه جرنال يوازې غواړي يو جدي  
. ده په کراره وويل: »ستونزه دا ده چې زه په شخيص توګه ډېر هغه خلک پېژنم  کېده  بحث وکړي؛ نو زړور

بولی. دوی له فيوډالنو او پانګوالو رسه هېڅ تړاو نه لري. له ځينو رسه يې زه په    شوکامرانچې تاسې يې  
يې د ځبېښل شوي پوړ    ځينېړي دي او  ګکې وم، ځينې يې زما ګاونډيان وو، دوی عادي و   ښوونځييو  

بېلګې دي. زه قسم کوم چې پر دوی هم خپل پلرنی هېواد ګران دی او د هېواد د ښېګڼې هيله کوي.   ښې
 .«ېدوی یوازې بله لره خپله کړ 

جرنال په پارېديل بڼه وويل: »دا کومه لره ده؟ په دغه لره د وينو سيالب روان دی، دوی ځناورو دي، نه  
 انسانان.«  

جرنا ملګری  »خو  وويل:  ورته  له جګړن  خربې  ټولې  دغه  وکړم.  پوښتنه  يوه  څخه  تاسې  له  غواړم  زه  ل، 
ټولنيزپوړ پرځنګ رسه څه تړاو لري؟ ښايي ښه به وي چې دې ته کورنۍ جګړه وويل يش، دا هغه جګړه  
ده چې د ټولنې يوه برخه له بلې رسه جګړه کوي. ښايي دا به ښه وي چې تاسې او موږ پوه شو چې څه  

ان کوي. که د ظلم يادونه وکړو، زه په دوښمنبل    دوی د يو او  یه بېلوي، څه ششی دوی له يو او بل څخ
 ظلمونه کړي.«  اودې ښه پوهېږم چې دواړو خو 

جرنال له ځان رسه وويل: »دغه جګړن ساده سړی نه دی. بې اړنګه، دی پوځي سيايس څوکۍ ته وړ کس   
نه دی ځکه چې له اېډيالوژيکي اړخه دې ته چمتو نه دی. د يوې لنډې شېبې لپاره جرنال ته يو هڅوونکی  

  ورته له نورو خرب ورغی چې زنګ ووهي، څارګر افرسان راوغواړي او د ده چاره وکړي. دی به پ  )میل(  رچ
زپتلین دغه جګړن وهڅولو چې سپينې خربې وکړي او دی پخپله د غلط پوهاوي لمل  پخپله  وويل، خو  

او د تېروتنو په سمولو کې   بیا يې وننګېرل چې دا د ده دنده ده چې د دغه جګړن اند روښانه کړي  و. 
 مرسته وررسه وکړي.  

ي پرځنګ خربې  اېډيالوژیکګ ويي نه خوښېږي، راځه چې په  زپتلین ورته وويل: »که ستا د ټولنيزپوړ پرځن
. د ا خ د ګ د يوې داسې اصالحپالې سرتاتيژۍ اعالن وکړ  ېوکړو. زه هیله من يم چې ته يې شتون ومن 

ي پرته ده چې ارتجاعي ځواکونه يې  ېډيالوژ ری وګړو د هيلو انګازې لري. بلې خوا ته ارتجاعي اېچې د ډ
په پروپاګند تېروتل، په ارتجاعي خلکو پسې لړل.    دوښمنچې ځينې خلک چې د  مالتړ کوي. هو، زه منم  

د اکتوبر له انقالب څخه وروسته، دې ته ورته پېښې په شوروي اتحاد کې هم وشوې. سپني خوځښت  
له ځان رسه ودرول، خو بريا د بلشويکانو شوه ځکه چې دوی  یې  او د خپلو موخو لپاره    لځينې خلک وغولو 

 ۍ استازويل کوله.« ېډيالوژ اصالحپالې اد 
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جګړن له جرنال رسه همغږی و. ده وويل: »زه پوهېږم، ما يې په هکله لوستي، خو هيله کوم چې اوس ما  
تر شا حقیقت وي او کله   عقیدې . کله کله د چا د ېعقیدې څخه د لږ ووځعادي ته غوږ شې او له خپلې 

. هغه ګامونه چې په شوروي کې اخيستل  یستان روسيه نه دکله عقیده د غلط پوهاوي لمل ګرځي. افغان 
کېد پيل  دلته نيش  وو  يو اشوي  زېږېديل  دلته  موږ چې  پر    وی. حتی  ژوند  خپل  د  کولی  نشو  کله  کله 

او بل ته اړې نه دي. دوی خپل تاريخونه،    پېچلتياو پوه شو. يو  دلته بېالبېلې توکوميزې ډلې شته چې 
لري. حتی پخپله د ډلو د ننه يووالی نشته. راځه چې زه خپل قوم د بېلګې په  دودونه، اندونه او ارزښتونه  

توګه ياد کړم، زما په قوم کې هر ټرب بېلې هيلې، غوښتنې او ګټې لري. دې ته تاسې پام کړی؟ نه، موږ  
  خربې په ژبه خربې کوی او دوی ته دغسې    وتاسې ته يو ملت يو. تاسې له دغو خلکو رسه د ګوند د شعارون

چې زموږ نيکونو راته پرېښي   ودی، موږ هغو دودونو ته ژمن يو   نارینه سالرزموږ ژوند ډېر    روښانه نه دي.
زموږ د ژوند بنسټ    او په دې توګه تاسېدي. تاسې دغو دودونو ته د منځنيو پېړيو د ګونګتيا نوم ورکړی  

  دا به او    یافغانستان کې وين  مته نه لرله چې اوس يې په  ډېرو شیانود  چې تاسې د  يش  ننګولی. کېدای  
پخپله سم کړو. افغانان په هر هغه څه کې چې    هر څه   درته ښکاره يش، خو موږ پرېږدئ چې  وحيشحتی  

په پای که به ترټولو مهم دليل درته وړاندې کړم. ډېره   هېڅ راز لسوهنه نه زغمي.  يد  دوی ته سپېڅيل
خدای څخه منکر      له ریښتنیشونې ده چې ته به پر هغه څه چې زه يې اوس غواړم ووايم غلط پوه شې. ته  

atheist  ای دی او هر دين تا ته ارتجاعي ښکاري. زه نه غواړم په دې هکله له تارسه د، لېنن ستا خیې
له   يقت دی چې زموږ ټول وګړي، له يو څو استثناو رسه، ډېر مذهبي دي. موږ تهبحث وکړم، خو دا يو حق
ديان په پټه ملونځ  نډېر ګو   حتیکېږي. زه پوهېږم چې    ولژور درناوي سبق راک د  زېږندې څخه اسالم ته  

کلونو کې به جوماتونه تش وي. د   یوکوي. پوهېږې چې ملګری تره کی څه وايي؟ دی وايي چې په درې
ۍ چلند دغه حکومت په بشپړ ډول  دوښمندين داسې څنګ ته وهل او کله کله له دين رسه په ښکاره د  

شورويان او په کابل    -ډېری ولس ته د نه منلو وړ ګرځوي. ډېره شونې ده چې تاسې ته څرګنده وي چې ته  
ن فد کا  -کې زموږ مرشان او داسې  يادېږي  نوم  په  بې  ر  ته  غوم دومره  تاسې  نه دی لکه څنګه چې  رضه 

ښکاري. راتلونکی ګام به د تاسو ټولو پرضد د جهاد اعالن وي. بیا نه امني او نه تره کی د جهاد پر وړاندې  
 درېدلی يش.« 

زپلتني ترې وپوښتل: »حتی که شوروي اتحاد په فعاله توګه د وسلو، مهامتو او کارپوه سالکارانو مرستې  
وررسه   وکړي؟«   هم 

جګړن په کلک باور وويل: »بې اړنګه، حتی که تاسې پوځي مداخله هم وکړی. څوک افغانانو ته ماته نيش  
 .«ښې پيسې بايد ورکړل يش  او  . يا يوه معامله وررسه کولی يش يې وژيل يش .. دویورکولی. 
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ټه نه ليده ځکه د ده په اند د پښتون جګړن د ګبحث مخ په پای ته رسېدو و. زپلتني یې په دوام کې  
داسې چا رسه  له  . زپتلین په خپل ژوند کې د لومړي ځل لپاره  وکمزوري و هغوی  دليلونو په پرتله د ده  

په هکله د    پرځنګ خربې وکړې چې ځان يې پر ده نه ګرانولو او داسې يې ونښوده چې د ټولنيزپوړ د  
هم د دوی د رتبو او عمر ترمنځ توپري شته و، خو بحث يې داسې  زپتلین هره خربه يوه وحې ده. که څه  

تررسه کړ لکه دوی چې په کچو برابر وي. دغه جګړن د زپتلین د موخو د سموايل په اړه د ده اېډيالوژيکي  
لپاره    هن و باور  ډېر وخت  د  ارامتيا  د روح  وروسته د جرنال  له دغه بحث څخه  خو  لړزولې،  ونه  او عقيدې 

 اغېزمنه وه. 
افغان د يو ملګري يا ګاونډي په څېر په موسکا له جرنال رسه مخه ښه وکړه او په رشمناکه بڼه یې جرنال   

دق ا. زه پوه شوم چې ته يو ښه او صو نه کړ په څېر مې چلند    يته وويل: »بښنه غواړم چې د يو لس لند
څ کله زما په وطنوالو باور  سړی يې. مخکې له دې چې مخه ښه دررسه وکړم، غواړم يوه مشوره درکړم. هې

 مه کوه حتی که دوی په ټولو بزرګانو قسم هم وکړي. دلته داسې خربې هېڅ مانا نه لري.«
له. قادر اوس چېرته دی؟ په کو د زپلتني سمدلسه هغه خربه ور په ياد شوه چې د دفاع وزير قادر به ورته  

 ځمکې لندې په ورستېدو دی؟  لهزندان کې؟ او يا شپږ فوټه 
ماښام د چای په رس د غونډ قوماندان له زپلتني څخه د جګړن په هکله وپوښتل چې د ده په اند څنګه  
و.   سړی 

، داسې وويل: »پوه سړی دی.« عبدالروف په ډېره  يهڅه کوله له ځواب څخه ځان تېر کړ ، چې  زپلتني
خواخوږۍ وويل: »زه ډاډ درکوم چې زما په غونډ کې ټول افرسان او عسکر چمتو دي چې د انقالب د بريا  
کړي.«  قربان  ژوند  خپل   لپاره 

  چوڼۍکله چې بېرته کابل ته لړ، جرنال زپلتني ته وويل شول چې د ده له تګ څخه وروسته، د اسامر په  
سلو کسانو څخه ډېر د حکومت خواخوږي افرسان او عسکر ووژل شول. کابو ټول    لهکې پاڅون وشو او  

فرق  یپل له نهمې غرنۍ  ته واوښت. وروسته د کنړ  له مخالفينو رسه   ېغونډ مخالفينو  يوه ډله  څخه هم 
 يوځای شوه. د دغه پاڅون مرشي د غونډ قوماندان، عبدالروف کوله.

دی هم غرونو ته له مخالفينو يش  هېڅ کله د جګړن په هکله څه وانه اورېدل، کېدای    له دې وروسته زپلتني
رسه تللی وي، يا ووژل شوی وي او يا له پولې هاخوا د مهاجر په توګه پاکستان ته تللی وي. هر څه شوين  

 وو.
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او د    ېغونډې څخه وروسته، سرتستني له خپلې مېرمن  تېرېد ماښام په ترڅ کې له مېشت مرش رسه له  

ش کباب يو رستورانت ته لړل.د روژې یاستادانو ملګرو رسه د کابل په ښار کی د ش  لهکابل پولتخنيک  
سرتستني    لهو رسه افغانانو له خپلې ځانګړې ډوډۍ څخه خوند اخيست.  خورېدمياشت وه او د تيارې په  

کباب خوړلو چې د انګورو غوره ورباندې شنل شوې وه او د انارو اوبه پرې افغان نرم رسه مل کسانو داسې  
اچول شوې وې. په دغه شېبه کې سرتستني بهر ووت چې د تيلفون له يوې غرفې څخه ګالب زوی ته زنګ  

او د يوې ښځې خربې چې د ماشومانو د    ولېريووهي. پخپله وزير غوږۍ پورته کړه،   د ماشومانو خندا 
وزير ته هغه خربې ور په ياد کړې چې په پرونۍ  ژبه  په ډېره ګونګه    دهيې کوله اورېدلی شوی.  کرارولو هڅه  

يو رستورانت  کې  ښار  په  شوروي ديپلومات رسه کړې وې. بيا يې د کابل    سور رسيمېلمستا کې يې له يو  
افغان دی.  ولېري پوښتل چې ايا زوی وبجو د ليدو وړانديز ورته وکړ. ګالب  ۷:۳۰سبا ماښام په  نېږدېته 

وزير ځواب ورکړ:    ملګری يم چې تا پرون خربې وررسه وکړې.«  نېږدېورته وويل: »نه، زه د هغه چا    ولېري
درشم.« به   »زه 

. ده  روان شوسبا ته سرتستني د لومړين ښوونځي د ښوونکي په څېر جامې اغوستې وې او د ليدو ځای ته  
او ارزانبيه زاړه بوټ يې په پښو وو، خو ګرانبيه د   یيو زوړ پتلون او کوبای ته ورته يو ګونځې کميس اغوست

. په واټ ودراوه. خپل خړ والګا يې د ليدو ځای ته څېرمه  ېملر عينکې يې له داسې بڼې رسه نه جوړېد
د واټ په  کورول    ټیويټاوروسته يو کمرنګه    . څو دقيقې و  کې يې کرار ګامونه اخيستل او ګالب زوی ته تم

له ګاډي څخه ښکته شو. کله چې ګاډی    ،غاړه کې ودرېد. يو سړی چې په ونه او برېتو کې وزير ته ورته و 
شو او ويې ويل: »سالم ښاغلی وزير، رستورانت ته به نه    نېږدېپه چټکۍ دغه سړي ته ور   ولېريبېرته لړ،  

ځو ځکه چې ښايي هر سړی تاسې وپېژين. راځه چې زما کور ته لړ شو او ټولې خربې هلته وکړو.« ګالب  
افغان يې؟«    ه څخه همغه پوښتنه وکړه: »ت  ولېريښکاره شو. ده له )شکمن(  ه او حتی اړنګمن  امنار   ږزوی ل
  ،روسی يم. زه د شوروي په سفارت کې کار کوم اب ورکړ: »نه، ما درته وويل چې زهځو   غوسهپه  لږ    ولېري

 ه او زما کور ته به لړ شو.« ځما پسی راځه، ګاډي ته ننو  ،دی ولېرينوم مې  
ځان ډاډه کړي    څووالګا ګاډي ته چې کړکيو يې پردې لرلې ننوت. سرتستني شاوخوا وکتل  زوی  ګالب  

ي. ګالب زوی  و نه کړ چې څوک يې نه څاري. بیا يې له وزير څخه وپوښتل چې ساتونکي يې بل څه فکر 
انه  په موسکا ځواب ورکړ چې دی د خپل ځان ساتونکی دی او زياته يې کړه: »دا مې تومانچه او دا مې پښت

 دوی مې پوره ساتنه کوي. هر ځای ته  -برېت 
 چې ځې، لړ شه. ما ته هغه څه مهم دي چې زه يې تا ته وايم، بله لره نشته.«
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ورسېدل، د ګالب زوی زړه ټول شو. د سرتستني مېرمنې د پلو او نورو رويس او افغان   کور تهکله چې دوی  
 هخوړو يو 

پر مېز څرګند اېښودل شوی و.   Stolichnaya. يو بوتل سوړ ستاليچنايه  هو   یکړ   هجوړ   ماښامنۍښايسته   
د خپلې غونډې په وياړ وڅښله او ورپسې سرتستني وزير ته څرګنده کړه چې د خپل موقف   دوی يوه پياله

له کبله سفري له پرتوکول څخه پرته له لیدنو کتنو ډډه کوي او هېڅ کله له چا رسه پټې کتنې نه کوي؛ نو  
سرتستني څخه پوښتنه   له ی غوره شو چې له وزير رسه اخالصمنې اړونده خربې وکړي. افغان وزير  ځکه د
يوه شېبه    یه چې د کومې ادارې استازويل کوي او د سفارت په کومه څوکۍ کې کار کوي. نوموړ و نه کړ 

ې پيل کړې:  داسې چوپ و لکه چې د خربو پيل ته يې تابيا نيوله، بیا يې چټکې او له ننګېرنو ډکې خرب 
دو ده او تره کی له  ټې، د غويي انقالب په خطر کې دی، په افغانستان کې يوه کودتا په خو ولېري»ملګری  

مرګ رسه مخ دی. دغه توطيه يس ای اې جوړه کړې او د دوی اوږد مهاله اجنټ، حفيظ الله امني يې  
ن سړی دی. دی غواړي چې ستاسې  برخوال دی. دی يو ملسوونکی او افغانانو او د غويي انقالب ته يو خاي 

سو په ېپه  غواړي  امني  رسه،  پام  په  ته  موخې  همدغه  واړوي.  اډې  پر  امريکا  د  افغانستان  کې  پولو  يل 
افغانستان کې کورنۍ جګړه رامنځته کړي او خلک د ا خ د ګ او نورو اصالحپالو ځواکونو پر ضد راپورته  

د   چې  غواړي  دی  مرسترو و شکړي.  ورورولۍ  د  اتحاد  د  ي  زموږ  او  کړي  زيامننې  منځ    هېوادونوې  تر 
په  ټو ته  ګ خوځښت    کمونستزموږ بلکې د ټول نړيوال    نه يوازېاوږدمهاله ملګرتيا له منځه يويس؛ نو ځکه  

پام رسه، شوروي اتحاد بايد پوځي مداخله وکړي او لږترلږه يو يا دوه پراشوټي غونډونه راولېږي. دا به د  
که شوروي اتحاد پوځي مداخله وکړي، د امني مالتړي پوځي قوماندانان به دې  امني پالن شنډ کړي ځکه  

ته زړه ښه نه کړي چې د امني ننګه وکړي.« بيايې د مېز پر رس يوې کتابچې او قلم ته نغوته وکړه او په 
 وزيري بڼه يې سرتستني ته وويل: »څه چې درته ووايم، ليکه يې.«

و او د   نېږدېقالب د يو اتل، د داسې يو وزير له لوري چې تره کي ته  د يو خربيال له لوري نه بلکې د ان  
داسې چا له لوري چې انځور يې د ورځپاڼې لومړۍ پاڼه ښکلې کړې وه، د امني د کودتا د پالن په هکله  

اوتر کړ او له ځان رسه يې سوچ وکړ: »اه، ويليور ګوريلوويچ، ولې    ولېري داسې نېغې او روښانه څرګندونې  
زوی د خربو په هکله    ګالب اته ونه ويل چې وزير څه غواړي ووايي. ته خامخا پوهېدلې يا لږترلږه د  دې ر 

دې انګېرنې لرلې. اوس به مې خوله د سا لپاره پراخه نه وای پرانيستې او دغو خربو ته به چمتو وای.« 
يکله او د ليکلو په ترڅ  د ګالب زوی د خربو شريه يې ل ،چې بېرته په سد شو، کتابچه يې راوخيسته ولېري

ملګری ګالب زوی، تاسې د  »: بیا یې له ګالب زوی څخه وپوښتل. کې يې د خربو دوام ته هم پام اړولی و
يو ډېر مهم ټکي په هکله خربې کوی. د هېواد پر مرشانو باندې داسې تورونه معتربو او مفصلو شواهدو ته 

ګالب زوی ځواب ورکړ: »زه پوهېږم   خربې ريښتيا دي؟«اړتيا لري. تاسې څرنګه ثابتولی شی چې ستاسې  
چې امني هره ورځ له ګڼ شمېر پوځي افرسانو رسه ليدنې کوي. په دوی کې يو څو کسه زما ملګري او  
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خربو په هکله يې ماته څرګندونې وکړې. ډېری   دامني    دپخواين همکاران هم شته. دوی ماته راغلل او  
کړي چې تره کی بوډا، او ډېر ناروغ دی، ماغزه يې کار نه کوي او که وخت امني هڅه کوي چې دوی قانع  

دی د هېواد او ګوند په مرشۍ کې ګډون ته دوام ورکړي، انقالب به زيامنن يش، خو زه په مسوليت وايم  
حل    دموضوعګانو ته په هوښيارۍ    ودولت او ګوند بېالبېل   دی، ډېر کار کوي،  دچې تره کی روغ او سېکمن  

انقالب د موخو په ترلسه کولو کې اړم دی. د خلق د مرش په توګه په ده کې د کمزورۍ   دي او  لرې موم
او خربيالنو رسه ډېری وخت ګوري او له دوی څخه حتی يوه    ديپلوماتانونښې نه ليدل کېږي، له بهرنيو  

اړي چې تره کی د  هم د ده پر وړتيا او توان اړنګ نه دی کړی. امني په ښکاره له افرسانو څخه مرسته غو 
به يې په  پرېنږديګوند او دولت له مرشۍ څخه لريې کړې. که تره کی په خپله خوښه څوکۍ   ، امني 

انو ته د ده د مالتړ په بدل کې د پيسو  بیروکراتي. امني ځينو افرسانو او  و نه کړ نسکورلو کې زړغيتوب  
ورې هغو خاينانو ته د ورکړې وړانديز کړی  وړانديز کړی. ده له پنځوسو زرو څخه نيولې تر يو لکو افغانيو پ

 چې ده ته وفاداري څرګنده کړي او په مهمو شېبو 
 کې يې مالتړ وکړي. دوی ته په پوځي رتبو کې د ترفيع او لوړو څوکيو ژمنه هم کوي.«

په حقيقتونو او شمېرو   ي؟ زما مرشان غواړ ېورته وويل: »ملګری ګالب زوی، کولی شې لږ واضح وواي  ولېري
 پوه يش. د 

کوي؟ څومره پيسې يې دوی ته    ېبېلګې په توګه، هغه خلک څه نومېږي چې امني يې د ګامرنې هڅ
ومه برخه او کومو  ؟ په کېته يې ټيک څه وويل؟ په ليکلې بڼه يې د ژمنو غوښتنه کړ   وی؟ ددي  ورکړې

رل  ېکار کوي؟ هغه افرسان چې امني وپدي  څوکيو کې دغه افرسان چې له امني رسه په معاملو اخته  
چېرته دنده لري؟ په کومه پوځي ډله کې کار کوي او دغه ډلې به د تره کي د نسکورولو په هڅه کې د  

د تره کي او امني تر منځ په    امني پوځي مالتړ وکړي؟ د سيايس بېرو او د مرکزي کمېټې کوم غړي به
 شخړه کې د امني مالتړ وکړي؟«

تا ته يو څو    اوسمهال د ګالب زوی تورې سرتګې نورې هم تورې شوې او په سوچ کې لړ. بیا يې وويل: »
او کتابچه ګالب زوی ته    ولېريکولی شم، خو په څو ورځو کې به ډېر مالومات درکړم.«  ر شواهد د قلم 

 وروړاندې کړل او ترې ويې غوښتل: »کولی شې هغه پوښتنې چې موږ ته مهمې دي، دلته ولیکې.«
ګړنۍ خربې؟ ژمنې؟   وليکل: »څوک، څومره؟  وزير داسې  او  وکړې  پوښتنې  پورتنۍ  بیا  يو ځل  وېلريې 

...« ګالب د مرکزي کمېټې غړي؟  بېرو غړي؟  د    څوکۍ؟ شمېرې؟ د سيايس  په خپله  زوی دغه کاغذ 
ورځنيو غونډو په کتابچه کې کېښود او ژمنه يې وکړه چې »زه به په راتلونکو څو ورځو کې دغه مالومات  

 راغونډ کړم.« 
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يو دومره هر اړخيز او مفصل  شوروي چارواکو ته  زه  څو    ېدغه مالومات په دري ژبه وليک  شېکولی  :  ولېري
 څومره چې شونی وي؟« موليکراپور 

 زه به خپله هڅه وکړم، خو زه به له بل چا څخه مرسته وغواړم. ګالب زوی: 

 يش ارزونې کوي.  کومګالب زوی داسې ښکاره شو چې د 

 دغه خلک د باور وړ دي؟ دوی به امني يا بل چاته زموږ د اړيکو په هکله څه ونه وايي؟: ولېري
 هېچا ته به يو ويي هم ونه وايي. شپړه توګه باوري خلک دي.ب دا شونې نه ده. دوی په ګالب زوی: 

 دوی څوک دي؟ : ولېري

 ګالب زوی نه غوښتل چې د خپلو ملګرو نومونه واخيل. 

 دوی ډېر اعتباري خلک دي.ګالب زوی: 
 کله چې راغونډ شوي مالومات ليکلې بڼې ته اړوې، دوی ته به څه وايې؟ : ولېري

دا په ما پورې اړه لري. زه به هر څه دوی ته څرګند نه کړم او زه باور لرم چې دوی به پوښتنې ګالب زوی:  
کړ  نه   ي.و 

 رځ؟ و دغه مالومات راکړې، د اخرت په ماته کولی شې چې سبا نه بل سبا : ولېري
ه رخصتي ده. په دغه ورځ خوشالسمه ده. دا د امياندارو افغانانو لپاره د کال يوه ترټولو ښه او ګالب زوی: 

 له تارسه زما لیدنه هم دومره سخته نه وي. به 
 چارې د نن په څېر وي؟ نورېځای او  غونډېستا خوښه ده چې د : ولېري

 هو، سمه ده.ګالب زوی: 
په  :  ولېري اګست  د  په  ۲۳نو  د سهار  ورځ  په  د شنبې  د    بجو  ۸:۱۰مه  د  به  څېرمه  ته  پله  کابل سيند 

 و له لوري درځم؛ نو ته بايد د واټ ښۍ خواته ولړ وې.مکروريان و په واټ کې رسه ګورو. زه د مکروريان

 .د ګالب زوی په غږ کې رسبدايل څرګنده شوه

   بجو؟  ۸:۱۰ولې ټيک په اتو بجو نه راځو؟ ولې په  ګالب زوی: 

 .«ګونګ ځواب ورکړ: »چې ډېر دقیق وو ولېري
 

 

 

  وکړيپه ټيکو ساعتونو کې د غونډو د وخت له ټاکلو څخه ډډه چې د پټو کړنو د چلندلرو پر بنسټ، څارګرو ته سپارښتنه شوې وه 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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راپور پر اوسادچي او ايوانوف ډېر اغېز وکړ. په دغه وخت کې    ولېريله ګالب زوی رسه د غونډې په هکله د  

 د کې جي يب استازې څانګې مرش، بګدانوف په رخصتۍ تللی و.
حالت   کې  مرشتابه  په  ګ  د  خ  ا  د  چې  برېښي  »داسې  وويل:  اندېښنې  ژورې  په  سيميونوويچ  بوريس 

ول کې د نه وړتيا په تورنولو رسه  شوي. امني بيړمن دی چې د هېواد د حالتو په کنرت   نېږدېچاودنې ته  
تره کی لريې کړي. د ده په دغه هڅه کې رسوري او درې نور وزيران لوي خنډ دي. په دغسې حالت کې  

د دغه ډېرېدونکې شخړې په هکله يو رټ راپور ولېږو. موږ بايد همغه غونډلې  يوري ولدميريوويچ ته  موږ بايد  
او ځان ډاډمن کړو چې زموږ استونه بايد د ترينګيل وضعيت انګازې ولري.  دي  وکاروو چې ګالب زوی ويلې  

په پيل کې يوه لنډه رسيزه وليکه او مرکز ته يادونه وکړه چې د دغسې حالتو په هکله مرکز ته   لسونديد 
مخکې هم خرب ورکړل شوی دی. د ګالب زوی لنډ ژوند ليک وررسه مل کړه او تره کي ته يې ځانګړې  

په پای کې وليکه چې موږ د دغو مالوماتو په هکله هېڅ اړنګ نه لرو چې   لسونديهم ياده کړه. د    وفاداري
د افغانستان دموکراتيک جمهوريت د مخابراتو وزير له موږ رسه رشيک کړل او په دې تړاو له مرکز څخه د  

ه مخنيوي کې کار  خرابتيا پ  ډېرې سپارښتنو غوښتنه وکړه چې موږ له کومو وسيلو څخه د وضعيت د ل  
کې د کودتا د تررسه کولو    تېلګراف واخلو. دغه يادونه هم وکړه چې د اګست په څلورويشتمه به په يو بېل  

 لپاره د امني د ګامرنو په هکله ځانګړي مالومات ورولېږل يش.«
ستني،  ، خو اوسادچي او سرت ښکارېدهرام او باورمن اپه ترڅ کې بوريس سيميونوويچ ډېر  ېلرښووند دغه 

د لېږلو منظورول ورته سخت    تېلګراف چې د ايوانوف له بڼې رسه ښه اشنا وو، وننګېرل چې د داسې نېغ  
و.  کې  اړنګ  په  لږ  تراوسه  دی   وو. 

له برېژنيف او د سيايس بېرو له يو شمېر غړو رسه رشيک کړ.   تېلګراف اندروپوف د ايوانوف لسليک کړی  
وروي مرشانو ډېر اغېز وکړ. د ا خ د ګ د مرشانو تر منځ د مخالفت  داسې وبرېښېدل چې دغو مالوماتو پر ش

په هکله مخکني راپورونه د شوروي د مرشتابه له اوچت پوړ رسه نه وو رشيک شوي او هېڅ کوم مخکنی  
ژوند   د  ته  افغان مرش  مالومات.  ورستي  دغه  لکه  وه  نه  ډراماتيک  دومره  هکله مخکنيو    دراپور  په  خطر 

ور   دونو  تېلګراف ته ځای  تر منځ ډېرېډونک   کاوه.مبالغې شونتيا  او امني  تره کي  به د  په   ی دوی  مخالفت 
 چې د حل لره يې پرته له دې چې بيړنيو ګامونو ته مخ واړول يش شونې ښودله. کاوهه ګداسې بڼه په ډا

نو کې روانې  لوړپوړو په دفرتو   داچول شوې. د حالتو مفصلې څېړنې  و اروزنې په لره    ډېرېپه مسکو کې   
 وې، له کارپوهانو 

 رسه مشورې، او کاري غونډې کېدې او بېالبېل وړانديزونه جوړېدل. 
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  تېلګرافرويشتم لېږل شوی و مرکز لډېر ټپرا کړ. په دغه  و په څلد اګست  چې    تېلګراف له کابل څخه دويم   
تره کي پر ضد له امني رسه    دنو نوملړ و چې  ابیروکراتو، افرسانو او لوړپوړو  ړ غ   وم هد مکې د مرکزي کمېټې  

ډلې هم پکې يادې شوې وې. شوروي مرشانو ته د خربو هغه    پوځيپه توطيه کې ښکېل وو. امني پلوي  
نقل قولونو ټکان ورکړ چې د امني او متحدينو ترمنځ یې شوې وې. دغو خربو د تره کي د پرځولو او وژلو 

چې د ګالب زوی خربه پکې    کې   تېلګراف هغه  دغه او مخکنی  په  له.  په هکله ځانګړو پالنونو ته نغوته کو 
امني د واک ترلسه  لیکل شوي وو چې ،کېږي ګومانوه چې پر امني د يس ای اې اجنټ  شوېنقل قول 

په هکله د شوروي سياست زيامنن کړي او د شوروي په    دونوپرمختګ کوونکو هېوا  دکولو نيت لري چې  
 سوېيل پولو کې افغانستان د امريکا په اډه بدل کړي. 

په لوی کړاو کې وو چې اوس څه وکړي. دا څرګنده   لهغو شوروي مرشانو چې دغسې مالومات ترلسه کړ  
ين ګامونه به دومره  وه چې دوی باید ژرترژره پرېکړه وکړي، خو په عني وخت کې ټول پوهېدل چې بیړ 

وي اتحاد په اړيکو به محدودې نه وي. د امني د  ر افغانستان او شو   دوونکې پايلې ولري چې يوازې  نزيامن
ګوند د مرکزي کمېټې    کمونست اشد محرم ونومول شول، خو په عني وخت کې د   ماتکودتا په هکله مالو 

په نړيواله څانګه، په دفاع او بهرنيو چارو وزارت او کې جي يب کې ترټولو وړ شننونکو ته دنده ورکړل شوه  
د کې جي يب لومړي لوی رياست يو مهم    د افغانستان د وضعیت په هکله سپارښتنې جوړې کړي.چې  

ته    لسوندی اندروپوف  و  ا  ولېږهچې کريچکوف لسليک کړی  په غونډه کې  او  بېرو  ندروپوف د سيايس 
کې د امني توطيې ته نېغه نغوته نه وه شوې، خو د حالتو په هکله پراخه   لسونديوړانډې کړ. په دغه  

 وړانديزونه پکې وو. 
د شوروي مرشتابه د راتلونکو سپارښتنو بنسټ ګرځېدلی وي. د    )سند(  لسوندیکېدای يش چې همدغه  

  یکې داسې ويل شوي وو: »د افغانستان دموکراتيک جمهوريت کورن  لسوندي، په دغه ګنورو ټکو تر څن
پراخ فعاليتونه  انقالب ضد ځواکونو  په چټکۍ خرابېږي. د  انګلند،  ېوضعيت  امريکا، چني،  له  ږي. دوی 

پاکستان، ايران او سعودي څخه هر اړخيزې مرستې تر لسه کوي. د مخالفينو د مخامخ بريدونو په پايله  
کې، دوی د پاکستان پولې ته څېرمه وليتونه ونيول، د مرکزي افغانستان د پام وړ ډېره خاوره يې تر خپل  

رمه وليتونو کې يې خطرناک وضعيت رامنځته کړی او د ايران پولې  کنرتول لندې راوستلې، کابل ته په څې
ته په څېرمه وليتونو کې پارونو ته دوام ورکوي. په دې ورستيو کې ارتجاعي ځواکونو پر پالزمېنې باندې  

رژيم نسکور    یچې اوسن  کړېو   هڅېدوې جدي  یې  ښکاره پوځي يرغل وکړ او په تېرو دوو مياشتو کې  
وضعيت ډېر خراب دی ځکه چې اوس په ريښتيا له ډېرو هغو وليتونو رسه يې لرې    کړي. په کابل کې 

څه نا څه کار   لرېې   و بندې دي چې کابل ته يې خوراکي توکي لېږل. له درېيو لويو لرو څخه يوازې له ي 
و سالنګ او هندوکش غرونو له لرې کابل د شوروي له پولې رسه نښلوي، خو په تېر د  اخيستل کېږي چې  

 .ده بنده شوېپه وار وار  څو ورځو کې دغه لره هم د مخالفينو له لوري 
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ټولنيز اصالحات چې پرته له اړينې تابيا په بيړه پيل شول په هېواد کې د اوسنيو حالتو له کبله چې د   
 کورنۍ جګړې کچې 

کېږي ودرول شول. د تره کي او امني حکومت په وګړو کې واک له لس ورکوي او د شوروي پر   نېږدې ته  
 ضد ننګېرنې مخ 

 په ډېرېدو دي.  
لپاره د خلکو په منځ کې د پروپاګند هغه سپارښتنې چې د  په ټولنه کې د رژيم د بنسټ د پراخوايل   

و سيايس ستونزو د حل لپاره تره کی او شوروي استازو تره کي او امني ته کړې وې پلې نشوې. د کورني
امني له پوځي ځواک څخه کار اخيستنې ته دوام ورکوي. د پخوا په څېر، دوی پرته له دې چې د ا خ د 

پرېکړې پخپله کوي او د خپلو خلکو    مهمېګ د مرکزي کمېټې د سيايس بېرو له غړو رسه مشوره وکړي  
دې، د لومړي رياست مرش لوستونکو ته د پرچميانو وژنې او رسبېره پر    بې بنسټه ځپنو ته دوام ورکوي...«

د وطنپالو افرسانو، ديني مرشانو او روڼ اندو د ځپنې يادونه وکړه. ده زياته کړه چې د ا خ د ګ مرشان د  
خپلو    د  پښتنو او بلوڅو قومونو رسه په کار کې پاتې راغيل او په نېغه يې وويل چې پخپله تره کی او امني

واکونو په وفادارۍ باور نه لري؛ نو ځکه دوی ټينګار کوي چې شوروي اتحاد د دوی د ساتنې په وسلوالو ځ
 ګډون د افغانستان دموکراتيک جمهوريت ته پوځي ډلې ولېږي. 

د کريچکوف په شننو کې ليکل شوي وو چې »د کړکېچ په اوسني حالت کې دا شونې ده چې د غويي  
يش او په دې مهمه سيمه کې د شوروي اتحاد ګټې زيامننې يش؛ نو    لړېانقالب لسته راوړنې له منځه  

 دغه وضعيت ته په پام رسه، لندې وړانديزونه بايد وارزول يش: 

لره وموندل يش چې ح امني د هېواد مرشۍ له څوکۍ څخه داسې لريې کړل يش چې د  داسې    هيو .  ۱
 او د کورين سياست د غلطو ارزونو پړه پر ده واچول يش. ځپنوبېړا 

مرشي     چې  په اړتیا قناعت ورکړل يش  جوړولود  ائتاليف حکومت  دموکراتیک  داسې    د یوتره کي ته  .  ۲ 
وطنپال اندو ديني او قومي مرشانو،     د پرچميانو په ګډون د ا خ د ګ کوي او په نوي حکومت کې دې  یې

 توکميزو لږکيو او روڼ اندو استازو ته هم برخه ورکړل يش. 
ناقانونه توګه  .  ۳ له زندان څخه دې سيايس بنديان ازاد او بيا ورغول يش، په تېره بيا پرچميان چې په 

شوي.  شمېرل   مجرم 
نوموړ   .۴ يش.  جوړې  غونډې  غريرسمي  دې  رسه  کارمل  بربک  مرش،  له  ډلې  پرچم  په    ید  اوسمهال 

چکسلواکيا کې د تبعيد ژوند کوي. د افغانستان دموکراتيک جمهوريت په کورين سيايس وضعيت کې د  
 ثبات راوستلو د چارو په هکله دې خربې وررسه ويش. 
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د افغانستان دموکراتيک جمهوريت او د ا خ د ګ لپاره دې يو احتياطي مرشتابه چمتو يش چې که په  . ۵
 کړکېچ ل ډېر يش، له دوی څخه کار واخيستل يش.کې هېواد 

. دغه  نوټ کړ   وړاندیزلومړی    لسوندي هغو لوستونکو چې ډېره تجربه لرله، سمدلسه يې د کريچکوف د  
توکی د داسې يو فرصت موندلو په هکله و چې امني لريې کړل يش او په افغانستان کې د خرابېدونکي  

ګاټي دوې    هو، غوښتل په يو   بیروکراتتجربې    ډېرې وضعيت پړه په ده واچول يش. کريچکوف، چې يو د  
خو د هغو خلکو په منځ  ،  چې لړاک امني لريې کړي او په عني وخت کې يې د بال ډال کړي  -مرغۍ وويل  

يې لوستلی و ډېر داسې خلک نه شته و چې تجربه ولري او په وضعيت سم پوه    لسوندی کې چې دغه  
چې شاوخوا يې څه تېریږي. د ده ډلې هڅه کوله چې نوموړی له    پوهېدهوي. هغه وخت برېژنيف سم نه  

ه پي جي یو بلکې له جي ار ل  نه يوازې  ، چېاوستينوف خراب خرب څخه وسايت. د اګست په مياشت کې  
چه واچوي. پ يو او له خپلو سالکارانو څخه هم مالومات ترلسه کول، تراوسه پرېکړه نه وه کړې چې په چا  

ګروميکو هم هغه مالومات لوستل چې د کې جي يب مېشتې څانګې، پوزانوف او د ګوند سالکارانو ورلېږل. 
ل په توګه د بهرنيو چارو وزير يوې پايلې ته د رسېدو دوی به ويل چې تره کی په خطر کې نه دی. د معمو 

هغه وخت  بیړه نه کوله. دی تم و او د مرشتابه اند ته يې کتل چې په يو ښه فرصت کې مالتړ ترې وکړي.  
چې وضعيت ډېر جدي دی او   پوهېدهو په دې  ا  په سيايس بېرو کې اندروپوف تر ټولو ډېر مالومات لرل

د امني د لريې کولو  کې  دغې پايلې ته رسېدل شوين دي چې د اګست په مياشت    ؛ نوډېر پام ته اړتيا لري
لپاره کوم ځانګړی پالن نشته و. هغه تخم چې کريچکوف کرلی و تراوسه نه و ټوکېدلی، خو مسکو ځينې 

. اندروپوف خپلو اجنټانو او باوري ملګرو ته امر وکړ چې  يادېدهګامونه اوچت کړل. د کارمل نوم په وار وار  
 په هکله مالومات راغونډ کړي. -او روغتيا  ېاړيک ،مزاج –په چوپتيا د پرچم اوسني مرش د ژوند  

 

 
 
ي ته ولېږدول. د استوګنځ په لومړيو کې د چکسلواکيا څارګرو بربک کارمل او کورنۍ يې يو نوي    دويبد  

کرلووې    راهيسېمني   لندې  ساتنې  تر  دولت  د  ده  وتښتېد،  اجنټانو څخه  له  امني  د  کارمل  کله چې 
دا ځل سلواکيا ته، چې له پراګ  دوی  کاوه.ته څېرمه په يو دوبني کور کې پټ ژوند   Karlovy Varyورې

يم کې  ستوګنه يې نوره هم خطرناکه شوه. دوی ته په يو سناتوراڅخه ل ډېره لريې وه، ولېږدول شول؛ نو  
څو فرش شوې کوټې د املونیم په يو کابین کې ورکړل شوې. دوی ته ټول خرڅ، د لمبو د ډنډ لپاره پاسونه 

ګټه ترې  ». د دوی يو چکسلواکيايي ملګري ورته وويل:  شول  او روغتيايي چوپړونو ته وړيا لس رسی ورکړل 
ژوند لري چې مړی  اوبه داسې ځانګړتياوې  په ځواب کې پورته کړه. د سيمې مرنايل  ی کوي.« کارمل 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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وخندل. ده د خپلې روغتیا په هکله هېڅ کله اندېښنه نه کوله او هېڅ کله يې ترې رس نه و ټکولی، خو که  
 .ځورېده څه هم يو کال مخکې يې له افغانستان څخه وتنه خپله ژغورنه ګڼله، له بيکارۍ څخه 

پراګ ته لړ او سفاريت چارې يې پيل کړې، په لومړيو کې يې د ارامۍ    کال  ۱۹۷۸کله چې کارمل په   
وکړه لکه يو دروند بار يې چې له اوږو څخه لريې شوی وي. دی يو مسلکي انقاليب و چې    ننګېرنه  داسې  

کې تېر کړي وو او پرته له کوم زړغيتوب څخه چمتو و چې    پرځنګ  د خپل ژوند دېرش کاله يې په سيايس  
غويي انقالب څخه وروسته په تېرو    لهچې  کارمل ځورولو    يب لرې ته دوام ورکړي، خو هغه څهخپلې انقال 

د ده او ګران هېواد لپاره يې هر څه غري طبيعي او خطر ناک ښکارېدل. که    .څو مياشتو کې پېښ شول
اوپه دسيسو    هو اڅه هم کارمل په لويه کچه يو جنګيالی و، خو په هېڅ وجه يې تاوتريخوايل ته لس نه اچ

و چې د »کمونېزم په جوړولو« کې يې اخالقي خطر    اېډيالېستيو داسې    ید  کاوه.کې يې ځان نه ښکېل 
 ته ټکي په ټکي پام و.

د دموکراتیکو ځواکونو په پراخه کړۍ کې د ننه د کارمل متحدينو د نوموړي کرکرت او انقاليب کاري ژوند   
اوی درلود، خو تېر کال هر څه بدل شول. د غويي ناڅاپه ته چې له ثبات او اخالص څخه ډک و ډېر درن 

کارمل يو    انقالب چې د وينو په ډنډ بدل شو، کارمل ته داسې و لکه د ده په روح کې يو پرانيستی ټپ.
امني ډېر    کې وړکر د  کال مخکې د اروپا زړه ته لړ. د پراګ په ښايسته ښار کې، دی ناڅاپه پوه شو چې  

ده سوچ وکړ چې دی بايد نور د هغه   چې ده ته يې کړي وو.  لريې دی او هغه سپکاوي يې هم لريې دي
څه مسوليت په غاړه وانه خيل چې په افغانستان کې تېرېږي او د يو ديپلومات په توګه د هېواد استازويل  

الخره يوه دمه کوي چې د خپلو  ۍ څخه ب دوښمنوکړي. ده سوچ وکړ چې د پرچم او خلق له دوامداره هغه  
متحدينو پر ضد د امني په خونړۍ جګړه بدله شوه. دی منندوی و چې ژوندی پاتې شو او د دغه دمې، 

 حتی که 
 لنډه هم وه، فرصت يې ترلسه کړ چې خپل فکر راغونډ کړي او په راتلونکې فکر وکړي.

يوه غوره سيمه کې يوه درې پوړيزه لويه  ی د پراګ په  استوګنځد افغانستان دموکراتيک جمهوريت د سفري  
کوټۍ وه. ده ته يو تور ترتا ګاډی او يو د تجربې څېښنت ګاډی چلوونکی ځانګړی شو. د نوموړي د کورنۍ  

لپاره يو بل ګاډی هم ورکړل شو. بربک، د ده مېرمنې، محبوبه، دوه زامنو، دوه لورانو او د    اود ورځنيو اړتي
 غه لويه کوټۍ کې واړول.ده سکرتر عبدالله بهار په د

. کوستاف وسپارهلکه څنګه چې مته يې کېده، کارمل ډېر ژر خپل اعتبار ليک د چکسلواکيا ولسمرش ته  
او غويي انقالب په هکله په ډېر     Gustav Gusakکوزک   پوښتنې وکړې.  ناټ  له ده څخه د افغانستان 

 جزيات يې وررسه رشيک نه کړل. کارمل په خوښۍ د نوموړي پوښتنو ته ځواب ورکړ، خو ډېر 
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، په پراګ ه، له خپلو ماشومانو رسه موزميونو ته تلهلومړۍ څو اونۍ ښې تیرې شوې. کارمل به ډېر ګرځېد
کی يې خپله کورنۍ چکر ته بېوله او له ماڼيو او معبدونو څخه يې ليدنې کولې، خو د اګست په نياميي  

. تېراوهبړوس شو او ډېر وخت يې په خپل دفرت کې يوازې  کې يې مزاج ډېر خراب شو. دی ډېر ترينګلی او  
نوموړي ته له کابل څخه خرب ورسېد چې د کشتمند په مرشۍ پاتې پرچميانو د کودتا هڅه وکړه. په دې  

لږ وو. دا په ر څ   هکله ځانګړي مالومات ډېر  بغاوت  يوازې د  پر ضد پرچميانو  نه وه چې د خلقيانو  ګنده 
ا په ريښتيا بغاوت يې کړی و، خو هر څه چې وو، تره کي او امني له دغه فرصت شونتيا خربې کړې وې او ي 

څخه ګټه واخيسته چې خپل مخالفین له منځه يويس. کشتمند او متحدين يې ونيول شول، په زندان کې  
 اجنټان ونومول شول.  امپريالېزمان او د دوښمننګجه شول او د انقالب او افغان ولس شواچول شول، 

مدلسه پوه شو چې د ده ارامه ژوند پای ته ورسېد. دا ورته څرګنده وه چې دی او نور پرچمي  مل سار ک
د دغه توطیې اصيل جوړونکي به وګڼل يش. کارمل    ومرشان چې د سفريانو په توګه بهر ته لېږل شوي و 

، په تهران کې نجيب، په بلګراد کې اناهيتا راتب زاد، په واشنګنت کي نور، او ته  په اسالم اباد کې بريايل
په لندن کې وکيل ته تيلفونونه وکړل او د اوسني وضعيت په هکله يې خربې وررسه وکړې. په عني وخت  
کې ټول پرچمي سفريان کابل ته وغوښتل شول چې له ځينو رسه مشورې ويش او ځينې نورو ته نوې 

ل يش. کارمل له خپلو شوروي ملګرو رسه اړيکه ونيوه او د دوی مشوره يې وغوښته. يوه ورځ  څوکۍ ورکړ 
کې بار شول.    ډبودغه کورنۍ شخيص مالونه په  د  او    ېي ته ورسېداستوګنځد کارمل    بېډوروسته دوه  

نامالوم ځای په لوري   يو  دوی د پراګ    .ږدول شولولېکارمل، د کورنۍ غړي او سکرتر يې په چټکۍ د 
ی  استوګنځي ته بوتلل. د دوی نوی  استوګنځامنيتي مامورينو له پراګ څخه سل کيلومرته لريې د ښکار يو  

د ځنګل په منځ کې يوه هوسا ودانۍ وه چې له پاتې نړۍ رسه يوازې د تيلفون په وسيله نښلېدلې وه. د 
دسيسو له چلندلرو رسه اشنا و،   دې باور ناشونی و چې څوک به د کارمل پناځای ومومي. کارمل، چې د

د ډېر وخت لپاره   چې له تیلفون څخه په کله کله کار اخيستنه کې بايد ډېر پام وکړي.  پوهېدهپه دې  
نوموړي متحدينو هم خپل سفارتونه  د متحدين نه پوهېدل چې کارمل ژوندی دی.   نېږدېحتی د ده ډېر  

 پټ شول. پرېښودل او لومړی په بلګراد او بیا په پاريس کې 
کارمل او مېرمنې يې ډېر وخت په دې تېر کړ چې د خپلو بچيانو د لوړو زدکړو په هکله څرنګه پرېکړه  

   Vostokيې چې د شوروي هوايي بېړۍ، وستاکته  او خپل هغه زوی    مانهوکړي. دوی لوی خطر په ځان و 
چې د پراګ په پوهنتون کې زده کړې وکړي او لور يې، اناهيتا د مسکو  نوم يې پرې اېښی و اجازه ورکړه  

. د زدکړو په بهري کې دوی دواړو ساتونکي نه لرل.  ورکړيپه دولتي پوهنتون کې خپلو زده کړو ته دوام  
امني هڅه وکړه چې يوه ډله وژونکي چکسلواکيا ته ولېږي چې خپل سيايس سيال ومومي او ويې وژين.  

 د دغه وژنې په مخنيوي کې بريايل شول او وژونکي يې ونيول. ان کسلواکيا امنيتي مامور د شوروي او چ
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نوموړي کارمل ته خپل ځان د چکسلواکيا د   د نومرب په مياشت کې يو چا له کارمل څخه ليدنه وکړه. 
 ګوند   کمونست

چې کارمل  ځکه کوله  ننګېرنهله ورايه د رشم   ه. دپېژاندهپه مرکزي کمېټه کې د نړيوالې څانګې مامور ور 
چې کارمل بايد بېلتونپاله فعاليتونه ودروي او په   کاوهته يې د خپلو شوروي ملګرو له لوري داسې پيغام ور 

ي. ده ته دا هم وويل شول چې اوسمهال د و نه کړ افغانستان کې د اوسني اصالحپال رژيم پر ضد هڅي 
درول شوي دي او ګوند په همغږۍ د يوې نوې ټولنې په جوړولو کې    ځپلپرچميانو او د دوی د کورنيو  

دولت ضد کړنې بس کړي، خپل ملګري په    د  بوخت دی. کارمل ته د دغه پيغام موخه دا وه چې دی بايد
پ رژيم  اوسني  د  او  کړي  نه  ښکېل  کې  کړنو  کړي. داسې  بدل  چلند  خپل  وړاندې   ر 

کارمل له ننګېرنو څخه په تشه ونګه خپل مېلمه ته غوږ ونيو او پرېکړه يې وکړه چې له ده رسه بحث او 
دليلونه هېڅ ګټه نه لري ځکه چې دغه مېلمه د پيغام په منځپانګه کې هېڅ ونډه نه لرله. رسبېره پر دې،  

، خو بيا يې هم د مخه  يمرشتابه د عيني چلند څرګندونه کو کارمل باور نه درلود چې دغه پيغام د شوروي  
کړی او مېلمه ته يې وويل: »ته به وګورې چې هغه وخت به ډېر ژر    یښې په شېبه کې خپل ځان کابو نشو 

کړي.« بدل  چلند  خپل  ملګري  شوروي  زموږ  چې   رايش 
.  ورتلهد کارمل ليدنې ته    ې لپارهې مودد ډېر زاد به  بدلون وخت ډېر ژر رانه غی. اناهيتا راتب  د  چلند  خو د  

 ، نجيب او بريالی به هم کله کله ورتلل.یې ي وفادار ملګر 
هغه وخت ده ته راتلونکې ناڅرګنده او تياره وه. يوه ورځ    -  ځورېدهکارمل به کله کله له رواين خپګان څخه  

چې کارمل له خپل کرش زوی رسه په پښو روان و، دغه زوی ته يې داسې وويل: »کاوه، پوهېږې چې ولې  
. موږ دغه حالت ته نشوی کتلی او په  اوهور زموږ زړه دردځزه او ملګري مې انقالبیان شوو؟ د افغان ولس  

پيل کړ، يو ګڼ او تور ځنګل ته ننوتلو او موږ هر يو    پرځنګيو کار کړی وی. موږ خپل    هکله يې موږ بايد
لره ومونده، خو ځينې نور ورک    هپراخه او روښان   هبايد په پټو سرتګو خپله لره موندلی وی. بالخره ځينو يو 

ګڼ دی    ېداسپوهېدای چې دغه ځنګل څومره تياره او کله کله    مخکې تر مخکېشول. درېغی چی موږ  
 چې وتل ترې ناشوين دي.« 

چې درمليزي تودې چينې يې    کاوه که څه هم کارمل د رخصتۍ او ميلو په داسې غرنيزه ځای کې ژوند  
. د مرنايل اوبو درمليزو ځانګړتياو د ده په روح کې نوي پرانيستي ټپونه  ه ورځ تر بلې خرابېد  دیلرلې،  

لېواله تم و. د  د افغانستان په هکله خربونو ته به او  نیوهنشوی رغويل. کارمل هره شپه يب يب يس ته غوږ  
 .هده رواين خپګان ورځ تر بيل ډېرېد

چې اوس د کريچکوف او    پوهېدهدی نه  ،یچې اوس مسکو د ده په اړه بیا سوچ پيل کړ   پوهېده کارمل نه   
 اندروپوف عمليايت څارګر د ده هر ګام څاري او ډېر ژر به د ده جربي بیکاري پای ته ورسېږي.
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ته   کابل  استازی  وزير خپل  دفاع  د  نياميي کې  په  اګست  او د ځمکنيو ولېږهد  وزير مرستيال  دفاع  د   .

  درنهرسه د جرنالنو او لوړپوړو افرسانو يوه     I.G. Pavlovskyپاولوفسکيځواکونو له قوماندن جرنال ا. ج.  
ځان  حالت  ډله مل وه. دوی چې کابل ته ورسېدل، د هېواد له بېالبېلو وليتونو څخه يې ليدنې وکړې چې  

 ته روښانه کړي او د افغان وسلوالو ځواکونو پوځي وړتياوې او د مخالفينو له لوري د خطر کچه وارزوي.
کې     Sochiچې په سوچي  ، پاولوفسکي د شوروي دفاع وزير ته،يش  لړمخکې له دې چې افغانستان ته  

 يې خپله 
رخصتي تېروله، تيلفون وکړ او ترې ويې پوښتل چې ايا په افغانستان کې د نظامي مداخلې لپاره کوم  

 په ټينګه ډاډ ورکړ: »په هېڅ وجه، نه.« اوستينوف پالن شته. 
پاولوفسکي په خپلواکو هېوادونو کې د پوځي مداخلې تجربه په خپل ژوند ليک کې لرله. دی د پنځوسو 

د چکسلواکيا د ارامولو لپاره لېږل شوي وو. يو    کال   ۱۹۶۸نو قوماندان و چې په  زرو هغو شوروي پوځيا
اوسنی   افغانستان کې  په  اتل«.  اتحاد  اعزاز ورکړل شو »د شوروي  لوړ پوځي  ترټولو  ته  کال وروسته، ده 

کې د پاولوفسکي تر قوماندې لندې دنده تررسه کړې وه. تورن   چکسلواکياپه    ګوريلوف پوځي سالکار، ليو  
د شوروي په   کال  ۱۹۶۸ترڅنګ يې په افغانستان کې دنده لرله، په    ګوريلوف جرنال ايوانوف هم ، چې د  

 پوځي مداخله کې فعاله ونډه لرله. 
ون جوړونې  د شوروي اتحاد د قان ګوند د مرکزي کمېټې غړی او    کمونستجرنال پاولوفسکي د شوروي  

مرستيال و. نوموړی په پوځي رتبه کې ترټولو اوچت سړی و چې تراوسه افغانستان ته لېږل شوي وو. شورا 
د شوروي د سفري او د کې جي يب مېشتې څانګې مرش په ګډون، دی سمدلسه په کابل کې د لوړپوړو 

په مخورتوب پوه شو چې    لوړپوړي شوروي مامور   دغهشوروي مامورينو د شورا غړی شو. امني سماليس د  
پاولوفسکي څخه وغوښتل چې »د ده شخيص  له  لومړنۍ غونډه کې  په خپله  و. ده  تللی  ته  نوی کابل 
غوښتنه« شوروي مرشتابه ته ورسوي چې د هوايي ځواکونو يو غونډ افغانستان ته ورولېږي. پاولوفسکي له 

افغانستان کې د پوځي مداخلې اړتيا نشته.  دفاع وزير رسه اړيکه ونيوه او په کلکه يې ورته وويل چې په  
 هم دغه دريځ ته دوام ورکړي.کې وزير هم ورته وويل چې دی بايد په راتلونکې  

کابل ته له رسېدلو وروسته په لومړيو ساعتونو کې پاولوفسکي او د ده د ډلې غړو په افغان مرشتابه کې او 
ګلتاوې وننګېرلې. د شوروي په سفارت کې د مالوماتو  نپخپله د شوروي مامورينو په منځ کې څرګندې تري 

د هغه غونډې په بهري کې چې د دوی د راتګ په ورځ جوړه شوې وه جرنال ايوانوف د پاولوفسکي د ډلې 
شو او خرب يې ورکړ چې دی د امني په   نېږدېته ور    Merimskyمرستيال مرش، ډګرجرنال مريميسکي  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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غلو همکارانو ته به په زړه پورې وي. ده زياته کړه چې ښايي په امريکا  هکله ځينې مالومات لري چې نويو را
ۍ امني  اېجنسته يس ای اې پام اړولی وي او ويل کېږي چې دغه    دهد خپلو زده کړو په بهري کې  کې  

ګامرلی دی. د ايوانوف د خربو پر بنسټ، اوس امني د يوې کودتا پالن لري چې تره کی نسکور کړي.  
چې پاولوفسکي او مريميسکي ته دغه مالومات نوي وو. مريميسکي په عمومې بڼه    هشو وروسته څرګنده  

او له ده څخه يې   ايوانوف وررسه همغږی و  ځواب ورکړ چې دغسې مالومات پراخو پخليو ته اړتيا لري. 
  د ماښام په ترڅ کې کله چې جرنالن خپلو   . وغوښتل چې د دغو مالوماتو په هکله بل چا ته څه ونه وايي

پوښتل: »بوريس سيميونوويچ څه درته  یې  ترې و  او  ، مريميسکي ته ورغی ګوريلوف ستونګځايونو ته لړل،  ا
ده   ده چې  ډېره شونې  کولو  وويل؟  قانع  د  کولستا  دا هسې    ههڅه  امريکا جاسوس دی.  د  امني  چې 

خيالونه په رس کې پايل. ! د کې جي يب خلک تل د جاسوسانو او ورانکارانو  يد  برغزووې )بې مانا خربې(
ملګری دی. ته  ید شوروي اتحاد يو وفادار او ريښتين او زه ډاډ لرم چې ملګری امني يو اخالصمن انقاليب

 به په راتلونکې کې ډېر فرصتونه ولرې چې په هکله يې پخپله پوه شې.«
ډک و چې د »افغانستان دموکراتيک جمهوريت دويم کس« د امريکا    وپه هغه وخت کې کابل له ګنګوس

بلنه    ګوريلوف  رې شوې وې.پجاسوس دی. په دې هکله په کابل کې حتی خرب پاڼې خ ايوانوف ته  او 
چې د افغانستان د وضعیت په هکله په مسکو کې د سيايس بېرو غونډې ته راپور ورکړي. په  شوه  ورکړل  

دغه غونډه کې د شوروي پوځي سالکارانو د ماموريت د مرش او د کې جي يب د استازو ترمنځ مخالفت  
اندروپوف،   ګروميکو،  شو.  ښکاره  ته  ځواکونو    اوستينوف ټولو  ضد  انقالب  د  اوګرکوف  درستيز  لوی  د  او 

په   و راتلونکي توان، د افغان پوځ د پوځي وړتيا،د افغان مرشانو ترمنځ د اړيکو او د تېرو ناکامیو د لملون 
ايوانوف تر پرله پسې پوښتنو لندې راوستل.   او  په خپلو ځوابونو کې رټ و: په   ګوريلوف هکله ګروميکو 

ړتيا لري چې مسکو پر امني ډېر باور  لريې کېدای يش او دا کار دې ته ا  )تناقضات(  مرشتابه کې اړپېچونه 
وکړي. افغان پوځ له انقالب څخه د دفاع وړتيا لري حتی که پاکستان هم نېغې پوځي مداخلې ته زړه ښه  

 کړي. شوروي پوځي مداخله بايد ونيش.
د هغو برعکس وې. نوموړي د خلقي مرشتابه په منځ    ګوريلوفخو د کې جي يب مامور ايوانوف شننې د  

د سيايس   کمېسيون  اړوند  د ټکر د خطر په هکله د افغانستانتر منځ  مني  اتره کي او  د  ونو او  کې د درز 
بېرو غړو ته خربداری ورکړ. ده د افغان پوځ په پوځي وړتيا اړنګ څرګند کړ، خو په دغه شخړه کې د شوريانو  

 د پوځي ګډون د شونتيا په هکله يې په پام له څرګندونو ډډه وکړه.
غونډه اوږدېده، همدومره ډېر خپګان شوروي مرشانو ته ورپه برخه   کمېسیونڅومره چې د سيايس بېرو د 

، خو پوښتنو او د څرګندونو ارزونو ته په کتو رسه، داسې څرګنده شوه چې د ايوانوف شننې د سيايس کېده
 بېرو د غړو زړونو ته سمې برېښېدې.
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افغانستان سوېل ته لړ چې د هغو پوځي عملياتو مرشي وکړي    د  ګوريلوف کله چې بېرته کابل ته ورسېد،   
يول وو.  بېرته ن   . ژباړن(لویه ولسوالۍولیت ) په هغه وخت کې څخه د اورګون  له مخالفينو یې چې موخه 

سختو عملياتو په بهري کې دغو دوو    د قوماندې په مرکز کې له ده رسه يوځای شو. دفسکي  جرنال پاولو 
م اور يا و ه چې په چورلکه کې د جګړې سيمه له هوا څخه وګوري، خو هلته يې پر ځمکه کوپتېیلجرنالنو 

ور ورکړ: »بريا! کله چې  پار   دوړه ترسرتګو نشول. دوی له چورلکې ښکته شول او افغان قومندانانو داسې
، دوی سماليس پاکستان ته  ېد جګړې لپاره ګامرل شو   مخالفني خرب شول چې دوې فرقې له دوی رسه

 مرګ ژوبله نه لري.«  ېخواو  هوتښتېدل. دواړ 
او    په  ګوريلوف پاولوفسکي  او  افرسان  جګړې  نړيوالې  دوميې  د  دواړه  چې  پوځي    چکسلواکيا،  د  کې 

کړې. پاولوفسکي  ر په ځري شول او غېږې يې رسه و یو او بل ته  مداخلې برخوال وو، يو او بل ته وکتل، بیا  
وويل: »ليو، دا خو ډېر ښه وشول، هېڅ مرګ ژوبله نشته، مرګ ژوبلې بس دي. د دې وخت رارسېدلی چې  

 .« يش حالت په سوليزه توګه سم  
دا به عجيبه ښکاره يش چې دغو دوو جرنالنو په افغانستان کې جګړه نه غوښته. کېدای يش چې د پراګ   

کې ځپلپه     Prague Springپرسيل   جرنال   و  دوه  دغه  تجربې  دوی  په   ند  مداخلې  پوځي  شوروي  د 
  و ډله ييز د کرکې  پر وړاندې د چکي اتباعو    شوبلود پراګ په واټونو کې د شوروي  .  وي  ي مخالفينو بدل کړ 

وو.  تازه  تراوسه  ته  دوی  يادونه   څرګندونو 
او زپلتني رسه هم اندی و چې مسکو بايد پر امني حساب وکړي. د   ګوريلوف   لهپه لومړيو کې پاولوفسکي 

ان يې )رسوري او دوښمنهر راز ننګونې پر وړاندې د درېدلو جوګه و حال دا چی    دپه اند امني    ګوريلوف 
نظرهخلقي   تنګ  يا  جوړوونکي  توطيه  خوار  هسې  يې(  نور  )    revisionist  بدلونپالن  ملګري  او  کارمل 

 خربه داسې وه: کې پړ شو.  اندپه خپل پاولوفسکي وروسته، پرچميان( وو. 
ې له اصيل رسچينو څخه د کودتا د توطيې پخلی ترلسه ي د اګست په وروستيو کې ايوانوف، چې غوښتل 

 کړي، په پټه 
هېوادونو په راتلونکي  له رسوري او وطنجار رسه وکتل. دغو افغانانو نوموړي ته قناعت ورکړ چې د ناپېيلو  

له تګ څخه وروسته به امني سمدلسه    ي که  د تر   ههاوانا ت  ،کنفرانس کې د ګډون په موخه د کيوبا پالزمېنې
چې پر امین وار    خپل ټول مخالفني ونييس. دواړو، رسوري او وطنجار د خپل نيت په هکله خربې کولې

ځای پرځای شوي چې کابل ته څېرمه  په مرسته    نودوو غونډو هغه  د    شوبلود    ړومبی کړي. دوی غوښتل  
او بیا يې ورته وويل چې له زغم څخه    ونيوهلمنو ته غوږ  ي. ايوانوف خپلو مېوکړ ګوزار  لومړی    پر امین وو،  

کار واخيل او له پارېدو څخه ډډه وکړي، خو د ده د خربو له بڼې څخه افغانانو وانګېرل چې نوموړی د دوی  
 ه پرېکړې پر ضد نه وو. پرېکندد  د پالن مالتړ کوي. دوی فکر وکړ چې د دوی شوروي ملګري 
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يې ګډونوال وو.   يکړه چې سفرانچوک او د کې جي يب او جي ار يو استاز   سفري پوزانوف يوه غونډه جوړه 
پکې شوی    ی ولېږي چې د امني د زيامننوونکو پالنونو پخل  تېلګراف پرېکړه وشوه چې مرکز ته يو داسې  

پاولوفسکي    تېلګراف وي. پوزانوف وړانديز وکړ چې پاولوفسکي هم دغه   لسليک کړي. ايون ګرېګورويچ 
ويل: »زه   ېشو. نوموړي پاڼه ولوسته، په حريانوونکې توګه يې لسليک نه کړه او وي   ور وغوښتلسفارت ته  

 م؛ نو داسې راپور نه لسليک کوم چې پخلی يې نه وي شوی.« ر خپل څارګريز مالومات نه ل
پاولوفسکي په زړه کې څه دي ځکه چې جي ار يو  د غونډې نور ګنډونوال ښايي حريان شوي وي چې د  

  تېلګرافايوانوف د غونډې بېخونده چوپتيا ماته کړه: »سمه ده، موږ به دغه    د لوی درستيزولۍ يوه برخه وه.
 د بهرنيو چارو وزارت ته ولېږو. د دفاع وزارت ته يې نه لېږو.«کې جي يب او يوازې 

ولېږل شو. سبا ته کريچکوف تيلفون وکړ. لکه څنګه چې ايوانوف په دفرت کې نشته و، د پولې    تېلګراف 
غوږۍ اوچته کړه. کريچکوف په داسې مسخريزه بڼه   Neshumov مرش، جرنال نشوموف  ساتلو د چارو

 :خربې پيل کړې چې جديت پکې نغښتی و

ووايه چې جرنالکريچکوف:   دا راته  په هغه  پاولوفسک ملګری نشوموف،  پرون   دیخرب    تېلګراف ي  چې 
شو؟  ولېږل 

 .هو ملګری کريچکوفنشوموف: 
سيميونوويچ ته ووايې چې پرون پاولوفسکي هم يو   مننه ملګری نشوموف. کولی شې بوريسکريچکوف:  

.  وسپارښتنه کړې چې د تره کي پر ضد د توطيې په ګنګوسو باور ونکړ  کې يې   تېلګراف اف لېږلی. په  ر تېلګ
 چې يو وفادار ملګری دی او بايد مالتړ يې ويش. بوريس سيميونوويچ ته دا هم ووايه شوروي اتحادامني د  

 . دوی دواړو غوښتنه وکړه چې دغهونه ورسېديلتېلګراف  و خلکو له لوريخپلد  ته    اوستينوف اندروپوف او  
ونه چې  تېلګراف دوهول؟ په يوه ورځ کې  شيش. پوهېږې چې څه و  وېشلونه د سيايس بېرو پر غړو و تېلګراف

 .د يو او بل برعکس وو له کابل څخه راورسېدل
روان دي او ملګري ايوانوف ته ووايه چې تر نن شپې   بیا يې په غوسې وويل: »حال مالوم کړه چې دا څه

 .پورې ما ته راپور راکړي
 

 
 

افغانستان استازويل کړې کې جوړ شوی و، امني بايد د  د ناپېيلو هېوادونو په کنفرانس کې چې په هاوانا
 وی ځکه چې د 
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اچولی و چې د نړيوال انقاليب   فشار ډېر څخه راپدېخوا امني پر تره کي  دويبله  حکومت مرش دی و، خو 
تره کی  نيت   مرش په توګه پخپله تره کی کيوبا ته لړ يش. دغسې ټينګار بايد د امني په پټ  خوځښت د

چې    کاوهنه ور  چې امني به هېڅ کله داسې فرصت له لسه  پوهېدهاړنګمن کړی وی ځکه چې تره کی ښه  
لکه فيډل کاسرتو. اوس ناڅاپه  ستوری وي او د داسې نومورو خلکو په منځ کې ويیو  په نړيواله ننداره کې  

او غوړمالۍ پر  تره کی د بې کچې ستاينې   چې دغه فرصت »خپل ښوونکي« ته ورکړي، خو  ښتلامني غو 
 . و نه کړ  ګومان  وړاندی کمزوری و؛ نو ځکه يې پر امني هېڅ بد

ترلسه کړې چې تره کی کيوبا ته له تګ څخه   د کې جي يب مېشتې څانګې د کريچکوف سپارښتنې 
ي او  پورته کړ څخه ګټه    نه شتون تره کي له اوږده  د  امني به   چې  لپښېامنه کړي. مرکز داسې دليلونه لر 

. رسبېره پر دې، نيوهله بده مرغه تره کي دغسې دليلونو ته غوږ نه   په خپل لس کې واخيل، خوواک به  
په هغه بوينګ جېټ الوتکه کې هاوانا ته لړ يش چې په دې ورستيو کې له امريکا   ه چېوپتېیلتره کي  

په  پېرودل څخه ورانکارۍ  يا  سبوتاژ  بالقوه  يو  د  دوی  چې  ځکه  شو  ټپرا  هم  نور  مرکز  وه.  هکله   شوې 
رسه وګوري او ويې  اندېښمن وو. په کابل کې د کې جي يب استازو ته امر وشو چې يو ځل بيا له تره کي

خره  شوروي عمله لري کيوبا ته لړ يش. بال  ډوماري چی د شوروي په يوه ځانګړې دولتي الوتکه کې چې
اګست د  قانع کړل شو.  ډېره سختۍ  په  ته   تره کی  هاوانا  پالوی  افغان  تره کي   لهشو.    روانپه دېرشم 

  ی کسانو څخه جوړ و لکه د بهرنيو چارو وزير، شاويل، د څارندو   نېږدېامني له   رسبېره، افغان پالوی ډېری د
نور. افغان  ن جانداد او ځينېتړون، د ولسمرشۍ ګارد قوماندا  سمرشۍ رسیاورولمرش او اوس د   پخوانی

امني خپلو خلکو ته دستور ورکړ   پالوي پالن درلود چې د بېرته راتګ په وخت کې مسکو ته هم لړ يش؛ نو
کړي چې يوه ډله خلقيان د ده پر ضد د   له شوروي استازو رسه پټې غونډې وکړي او دوی خرب  هلته  چې

 .توطيې تابيا نييس
په پالن ښه خرب و. خربه دا وه چې څوک به لومړی   درېيو وزيرانو او رسوريداسې برېښېدل چې امني د   

وکړي؟   ګوزار 
الوتکه له هاوانا څخه د بېرته راتګ په لره کې په مسکو کې   د سپتمرب په لسم سهار د شوروي دولتي 

راغلی و. مرش په مسکو کې د دمې او له برېژنيف رسه د ليدنې لپاره   کښېناسته. د پالن پر بنسټ، افغان
 خو دا د پروتوکول پر بنسټ د دوو ملګرو هېوادونو،  ماښام ناوخته جوړه شوه د سپتمرب په لسمه دغه غونډه  

په افغانستان د وضعیت  به د  ایلیچ  ليونېد  نه وه. مته کېده چې  يو شمېر   تر منځ معمويل غونډه  هکله 
 . ډله کې ستونزې لريې کړي لهورڅخه وغواړي چې په خپ بېخونده ارزونې تره کي ته وړاندې کړي او

درنو مېلمستياو او په شوروي الوتکه کې له خوندورو   افغان مېلمه چې له اوږدې الوتنې، په کيوبا کې له
وه په لومړيو کې فکر وکړ چې دا به د پروتوکول پر بنسټ يوه    کړې خوړو څخه وروسته خپله دمه جوړه

چې يوازې دی په کرېملېن کې د غونډې لپاره بلل شوی    کاوهسوچ نه  په دې هم   دهمعمويل غونډه وي.  
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سالکار الکساندروف   رسه مل ډله نه وه. د برېژنېف له څنګ رسه د بهرنیو چارو وزیر ګروميکو او د ده و. له ده
خپله کړې وه.  بڼه   لوسمنهناست وو. دوی دواړو په لوی لس جدي او ت Alexandorv Agentov اجینتوف 

بل ته له لس ورکولو او ښکلولو وروسته   ژباړه کوله. يو او  ګوريلوفد شوروي د بهرنيو چارو وزارت يو سالکار،  
ليکل   تر مخکې  مخکېپيل کړه. د برېژنېف د خربو منت   ليونېد ایلیچ په چټکۍ د غونډې اصيل موضوع

 يې د افغان انقالبیانو تیروتنې څرګندې او هغه ستونزې  ترتیبلوستلو، په   شوی و. ده چې پرته له دمې منت
 . يادې کړې چې بايد ژرترژره لريې يش

او د اصالحپالو روڼ اندو په ښکېلولو رسه د ګوند   برېژنېف لومړی د ګوند جوړونې، د کارګرانو،  بزګرانو 
 پراختيا ته 

ځای   ګراف تها په وينا کی د شوروي کورنۍ جګړې په هکله يو پر   ،برېژنيف د وينا يو ليکونکي . دواړاوهپام   
 ورکړی و.

ګوندي  ې ځانګړې  کمېټ ګوند مرکزي   زموږ د  ۍو.ا. لېنن په مرش   دليونېد ایلیچ په ډېر پام داسې ولوست: »
تر ټولو ښه  ګوند ليکو ته   دچې    کېدهکمپاين په لره اچول   اونۍ جوړولې. په دغو اونيو کې به په لويه کچه

نو  تي بزګران او روڼ اندي راوبويل. د ګوند نوي غړي به د کورنۍ جګړې جبهې ته تلل...  اېښکارګران، ازم
ليکو کې   د ګوند د په  او د ګوند  وه  د  غښتلتيا  انقالباو  پراختيا لره دغسې  ضد   په عني وخت کې د 

 .وړاندې جګړه هم روانه وهځواکونو پر 
په سوچ رس   ټولې  وخوځاوهتره کي  »دا  ويل:  ويې  ترټولو ښه  او  دغسې  موږ  څرګندونې سمې دی، خو 

برېژنيف خپلې وينا ته دوام ورکړ: »د وګړو په منځ کې د سيايس  «تي بزګران له کومه کړو؟اېښکارګران او ازم
يوه پوښتنه کوم. شوروي ګوندي  ډېرښت ډېر مهم دی. هو   فعاليتونو  واو روزنيز  تره کی،  ريښتيا ملګری 

منشیان  د ګوند له وليتي منشيانو رسه ستاسې په يوولسو وليتونو کې مرسته کوي. ډېری دغه سالکاران
  .ړئک   بېلېهغو څخه   د وليت د وايل دنده هم لري. دا به ډېره مناسبه وې چې دولتي څوکۍ له ګوندي 

د ا خ د ګ او د دولت دريځ د وګړو لپاره ډېر مهم دی.  حالتو له کبله، د دين پر وړاندېستاسې د هېواد د  
د جګړې په دوام کې د پوځي، ګوندي او دولتي کدرونو غوراوي او ګامرنې   د انقالب ضد ځواکونو پر وړاندې

د   له نورمونو څخه   دي. زه په ځينو وليتونو کې د ځينو افرسانو د خيانت او د ګوند   مهمې  په ځانګړې توګه 
 .«دولتي او ګوندي مامورينو د رسغړونې په هکله ستا له ترخې تجربې هم خرب يم ځينې

ایلیچ. زه به د دغه موضوع په هکله وروسته خربې وکړم.   تره کي د نيوکو په منلو رسه وويل: »مننه، ليونېد
رلسه کړم. ما یادښتونه ونيول،  څرګندونو ژباړه ستاسې د سفري په وسيله ت که شونې وي چې زه ستاسې د 

 .«ټول منت ترلسه کړم چې په ځیر ځان پرې پوه کړم خو غواړم
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تره کي رسه ژمنه وکړه : »موږ به يې ژباړه درولېږو.«   خپلې وينا څخه د لنډې دمې په ترڅ کې له  لهبرېژنېف  
افغان انقاليب ته د کرېملېن  پيغام د لوستلو په درشل کې و چې له کبله يې   برېژنېف اوس د هغه ترټولو مهم 

د ارزښت   ګډ مرشتابه  يشوې وه: »زموږ د خربو او ليکونو په بهري کې موږ ډېر ځلې د يو ريښتين بلنه ورکړل
په دې وروستيو کې ستا سيايس   ه. زه پوهېږم چې و او په کلکه د ګډ مرشتابه د اصولو منلو ته نغوته کړې  

ښکاري چې د دغو فرمانونو پلې کول ډېر اوږد   کړي دي، خو داسېبېرو په دې هکله ښه فرمانونه منظور  
درته ووايم چې موږ په دې باور لرو چې د دغه موضوع په   وخت نييس. ملګری تره کی، زه غواړم سپني

په منځ کې د دموکراسۍ له نورمونو څخه رسغړونې، او د خپل ګوند د   ، او د ګوندنه شتونهکله د هوډ  
ځپنې د ګوند د سېکمنتیا خنډ ګرځي، د ګوند د نوښتيز توان مخنيوی کوي او د   غړو پر ضد بې بنسټه 

 .«او وګړو په منځ کې ترينګلتيا رامنځته کوي کدرونو
خپلو لوست عینکو څخه يې تره کي ته   لهدمه وکړه او  کله یې چې دا ځل اوږده وينا بشپړه کړه، برېژنېف  

يې د برېژنېف له   مخکې تر مخکې، چې ژباړه کوله،  ګوريلوف . ښکارېده وسړ اوچت وکتل. تره کی ب   جدي
 کړی و. د ده رنګ ژېړ شو او په وارخطایۍ يې پاڼې اړولې. اوس هغه شېبه راتلونکې وه وينا رسه ځان اشنا 

منيش به په  ايا د ا خ د ګ عمومي  کاوه.راتلونکي خطر خربداری ور   نېږدېچې برېژنېف خپل مېلمه ته د  
 پوه يش؟ دغه خربداري سم 

خپلې وينا ته دوام ورکړ: »ملګری تره کی، زه به خپله   برېژنيف، چې په دغو خربو کې يې ټينګار نغښتی و، 
. وياده نه کړم چې موږ يې ډېر اندېښمن کړي يو محرميت   پهڼم کی زه يوه داسې موضوع  ګدنده بشپړه ونه  

لرو، د ا خ د ګ ځينې فعالن يې هم په اندېښنه  د هغو مالوماتو پر بنسټ چې موږ يې  موږ بلکې نه يوازې
انقاليب شورا د ريس په توګه دا روښانه ده  د افغان انقالب په پړاونو کې د عمومي منيش او د. اچويل کې

کېدای، يوازې تاسې د خپل   توجېهمرش په توګه نيش   چې ته د ګوند او دولت مرش يې. بل هېڅوک د
 .« نيتي ادارو يوازينی مرش ياستام او هېواد، د وسلوالو ځواکونو

 .«په کرار غږ وويل: »هو، همداسې ده يتره ک 
دې ځان ډاډه کړي چې تره کی په دغو خربو   ګرېلوف له دمې څخه په ګټې اخيستنې هڅه کوله چې په

ګوند عمومي    کمونستهمدغه خربه وه. د شوروي  . د دغه غونډې د جوړېدلو اصيل لملاو که نه پوه شو
له اور رسه مستي مه کوه، له امني رسه د واک رشيکول بس    :روښانه يادونه وکړه داسېمنشی تره کي ته 

تره کي ونګې او چلند خپل کوربه ته دا نه ښوده چې ايا مېلمه په خطر   کړه، ځان ترې خالص کړه، خو د
 داري ته د تره کي يوازينی ځوابخرب   لتراوسه په خپله سادګۍ ناخربه پاتې دی. داسې غټ پوه شو يا

 .هو، همداسې ده« و»
وسلوال پوځ کمزورې پوځي وړتيا ته نغوته وکړه او زياته يې کړه   ليونېد ایلیچ په خپله پاتې وينا کې د افغان

 .هسيايس وضعيت او د مخالفينو په شامتبونه کې د دوی بې پروايي د قناعت وړ نه دمورال او  چې د پوځ  
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میاشتو کې تېرو شپږو  په  اتحاد  وکړه چې شوروي  يادونه هم  د دې  ته  په سلګونو   برېژنېف خپل مېلمه 
  یورکړي دي. دلته يې تره ک  ، زغروال ګاډي، درنې وسلې، جېټ الوتکې او چورلکې افغانستان تهشوبلې

چې په افغانستان  سپارښتنې نه دي پلې شوې   شوروي هغو پوځي سالکارانو  ۱۵۰۰وترټلو: »له بده مرغه، د  
 وهراړخيز   وخپلد  شوروي اتحاد به ستا ګوند او افغان ولس ته  :»کې کار کوي.« بيا يې تره کي ته ډاډ ورکړ 

وکړه کله يې چې وروستۍ پاڼه واړوله.   ننګېرنهورکړي.« برېژنېف په ښکاره د ارامۍ  او مالتړ ته دوام ومرست
او نيوکې لپاره يې  يکو پرتوکولونو کې ډېره تجربه لرله او د مشورېبیروکراتد تره کي وار و. نوموړي په   اوس

په هکله خربې وکړې چې ده ته په   د ځينو هغو ټکو یې  پړه پيل کړه. بیا  ړ د مننې يوه مفصله او اوږده پ
يو د بېلتون په هکله يې وويل: دولتي او ګوندي څوک ځانګړي ډول مهم يا جنجايل وو. د بېلګې په توګه، د

د وضعيت د ځانګړتياو له کبله موږ پاتې راغلو. لکه څنګه چې هېواد  »موږ هڅه وکړه چې پلی يې کړو، خو
د واک اغيزمنو   تره کیسړي ته يې ورکړو.«    هدی، موږ بايد واک متمرکز کړو او يو  د جګړې په حالت کې

منځه نه ده   ې منله: »موږ تر اوسه د ادارې فيوډايل بڼه له و او وي  همغږیادارو په جوړښت کې  سيمه ييزو
ځواکونه، د هغو ماليانو او مذهبي بنسټپالو تر اغېز   تره کي وويل: »زموږ پوځ، په تېره بيا ځمکني  .«وړې

؛ نو دا طبيعي ده « وايواخوان الشیاطین« وايي. موږ دوی ته »اخوان املسلمینلندې دي چې ځان ته »
وضعيت   ،بې اړنګه  ،مورال ټيټ دی. اوس به موږ د شيطان وروڼو لسونه غوڅوو او دا به پوځيانوچې زموږ د  

تره کي   کړي. له موږ رسه حتی يو عسکر خيانت نه دی کړی. دا افرسان دي چې خيانت کوي.« دلته ښه
وسه ځکه چې تر ا دلته د نښې منځ وويشتده ه کړي. خوشالپه دې هڅه دروغ وويل چې شوروي مرشان 

د هغه   یتره ک.«ټولنيز پوړ موضوع ده چوپ ګروميکو ناڅاپه په خوښۍ وويل: »دا ډېره په زړه پورې ده. دا د 
افغانان د شوروي پوځي سالکارانو ته تل پام نه اړوي. ده خپل کوربه ته   يادونې په هکله همغږی نه و چې

چې   مهمه موضوع پيل کړله. ډېره شونې دههېڅ بې بنسټه ځپنې نشته او بالخره يې ترټولو   ډاډ ورکړ چې
وکړه چې   چې دی وررسه مخ و. ده وويل: » تاسې يادونهی پوه شو  نه وبشپړه توګه   په په هغه خطر  یکتره 

انقاليب شورا د ريس   ښايي څوک به له هغه واک څخه ګټه پورته کړي چې د ګوند د عمومي منيش او د
 مڅار   نېږدېله اوس څخه هر هغه څه له   دي موضوع ده. زه به رسپه توګه ماته راکړل شوی. دا يوه ډېره ج

 .«چې زما تر شا پېښېږي
وويل: برېژنېف بېرته دغه موضوع ته ونه ګرځېد او ګروميکو   د برېژنېف د خربداري په هکله تره کي همدومره

په د ونه ويل،  ېهم  او داسې   هکله څه  ته وکتل  وينا  برېژنېف خپلې  پای کې  په  يوه  خو  وبرېښېد چې 
برېژنېف  په هکله د خربو غوښتنه وکړه،  ویاده کړې؛ نو کله چې تره کي د نورو پوځي مرست موضوع يې نه ده

ستا د ګوند په سيايس بېرو کې   په ډېره بېخونده بڼه وويل: »زه غواړم يو ټکی روښانه کړم. ته فکر کوې چې
و نه    ېرمان ګه چې شورويانو ته ګیلی  وپتېیل بيا يېتره کی د يوې دقيقې لپاره چوپ و، خو    «يووالی شته؟
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باور نه درلود داسې وويل: »زما په اند داسې يووالی شته   ي. ده په ځواب کې چې په خپلو خربو يې ډېر کړ 
ۍ شته وې، خو  دوښمناو    اړيکې سيايس بېرو د ځينو غړو په منځ کې منفي   له انقالب څخه مخکې د  دی.

 .« ۍ له منځه لړېدوښمنته ورسېد،  کله چې ګوند واک 
برېژنېف ته زارۍ وکړې چې د زغروالو ګاډو، مهامتو او   د غونډې په پای کې د معمول په څېر تره کي،

 وسيلو نورې پوځي 
وررسه  مرستې  و:   پوځي  اوږد  ډېر  نوملړ  مرستو  د  لرۍ،    ۱۱۰۰۰وکړي.  بم   Tu-22 ۱۰پوځي  جېټ 

 BMP  ، ۱۰۰۰۰۰۰ ۶۲زغروال ګاډي،    ۱۵۰الوتکی،   ګي جېټجن Meg-21 bis ۱۰ې الوتکې،  ک ن و غورځو 
 کوټونه.   ۳۰۰۰۰۰شړۍ،   ۲۰۰۰۰جوړې پوځي موزې، 

ډالره ورته ځانګړي کړي   تره کي خپل کوربه ته د خپلې مخکنۍ غوښتنې يادونه وکړه چې ډېرش ميليونه 
ليت توکو لګښت پوره کړي.« نوموړي له  اکام چې »د تنخواو په کچه کې اوچتوالی او د افرسانو او عسکرو

افغان ټپي    ۱۰۰۰تاجکستان او ازبکستان په روغتونونو کې   وغوښتل چې ددا هم  شوروي اتحاد څخه  
 .درملنې اسانتياوې برابرې کړي افرسانو او عسکرو ته د

کي ته ډاډ افغان انقاليب رسه مخه ښه وکړي، تره   برېژنېف، چې ډېر ستړی شوی و او غوښتل يې چې له
ټولې غوښتنې وارزوي او کله يې چې په هکله پرېکړه وشوه،  ورکړ چې شوروي حکومت به يې د مرستې

ورکړل خرب  به  ته  حکومت   .يش افغان 
ي ته ورسېد. دی بې  استوګنځلېنن غونډيو کې خپل    پهله نیمې شپې څخه وخت اوښتی و چې تره کی  

چې    یهاوانا او مسکو تر منځ اته ساعته د وخت توپیر و. نوموړ  کچې ستومانه و او غوښتل يې ويده يش. د
ورسېد، سمدلسه ته  وکړي.  مسکو  ته خربې  افغان زده کونکو  اتحاد کې  په شوروي  اړ شو چې  ته  دې 

ناڅاپه   کرېملني کې يوه سخته غونډه درلوده. کله چې د خپلې خوب کوټې په لور روان و، ورپسې يې په 
تاس د خربيال په  پېرتوف رسه مخ شو. په کابل کې د نوموړي رسمي دنده د  له خپل زوړ اشنا، الکيس

ومنله ځکه چې د شپې په  توګه وه. دوی غېږې رسه ورکړې او تره کي ده ته د څښلو بلنه ورکړه. پېرتوف 
 . درلوده ي کې د ده شتون يوه ښه وجهاستوګنځدومره ناوخته کې په دغه 

نه درلود چېجد پي   يو مرشانو ډاډ  پرېژنيف ورته   د هغه  یتره ک  ي  پوه شوی چې  په جديت  خربداري 
. نوموړی ځکه د دغه  ولېږهي ته ور استوګنځيې د تره کي   څرګند کړ؛ نو چې پر دې ډاډمن يش، پېرتوف 

ژبه يې روانې خربې کولی شوی    ياړيکې لرلې او په در   نېږدېکي رسه يې   کار لپاره غوره شو چې له تره
په دواړه  دوی  وکړي څو  خربې  مخامخ   .يوازېتوب 

څښاک راوړ. الکيس له برېژنيف رسه د  ته  دوی   لیاکله چې په خوړنځي کې مېز ته کښېناستل، چوپړ 
تره کي په خوښۍ ځواب ورکړ: »ډېره ښه تېره شوه. ليونېد   .د اند پوښتنه وکړه  تره کيغونډې په هکله د  

ایلیچ د  وروسته، الکيس په ډېر پام وپوښتل: »د ليونېد  .«ريښتيني انقالبيان دي او فيډل کاسرتوایلیچ  
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په مرشۍ کې ځانګړې   هغه خربې په هکله څرنګه پوه شوې چې پرته له تا څخه بايد بل هېڅوک د هېواد
خو د اوږد يون    او ويې ويل: »ته لري.؟« تره کي يوه دقيقه سوچ وکړ، بیا يې لږ ويسکي وڅښلنه  څوکۍ و 

رسګنګسۍ پوهېږې. ما ډېر لږ خوب کړی و، ډېر ستړی   او د دوو هېوادونو تر منځ د وخت د توپري له امله په
نووم ټولو خربو  ؛  په  ايليچ  لېونېد  د   د  نه شوم، خو ده ژمنه وکړه چې  اتروپوه  به    خربو  يادښت  تفصييل 

شیره په لنډو ټکو کې څرګنده   برېژنېف د خربداريپېرتوف په ټينګه او جدي توګه تره کي ته د  .«يراولېږ 
له خپلې څوکۍ څخه لريې    اکېږي. حفیظ الله امني غواړي ت کړه: »په افغانستان کې د کودتا تابيا نيول 

تررسه يش. دا هغه څه دي چې ليونېد ایلیچ هڅه کوله   کودتاورځو کې   څو  نکوکړي. کېدای يش په راتلو 
  چې تا ته يې ووايي،

 .« د موقف له کبله، ده نشوای کولی نېغ درته ووايي خو د ده
چې ده    پوهېدهتراوسه د هغه ګواښ په لوی خطر نه   تره کی حیران، خو ونه ډار شو. دا ښکاره وه چې دی 

ناست و. تره کي وپوښتل يو  : »ته تم  بايد  بايد وکړم؟« پېرتوف ورته وويل: »ته  کابل ته چې ورسېدم څه 
چې له امني څخه ټول موقفونه واخلې او له ټولو څوکيو يې لريې کړې. بیا يې  کړې   مناسب دليل پيدا

زما په  د ټولو هغو جرمونو لپاره محاکمه کړې چې ده تررسه کړي.« ورپسې تره کي وويل: »الکيس، ښايي
اوچت شو، الکيس   اند موږ به له امني رسه ټولې دغه موضوعګانې حل کړو.« تره کی له خپل ځای څخه 

ته غېږې ورکړې او مخه ښه يې   ېد، اوس د دې وخت و چې تره کی ويده يش. زړو ملګرو يو او بلهم ودر 
 .وکړه

سپتمرب په لسمه، خپل وخت بېځايه ضايع نه کړو.   له تره کي رسه د امني مل خلکو هم په دغه ورځ، د
پر ضد د توطيې په  انقالب« د بې لرې شوو »اتالنو« له لوري د امني» دوی ته دنده ورکړل شوې وه چې د

 مرش، عزيز اکربي د پالوي د رارسېدو  ادارې  شنډولومرشان خرب کړي. د څارګرو فعاليتونو د   هکله شوروي
له  بګدانوف وکړي.  شو او ورته ويې ويل چې غواړي له ده رسه خربې نېږدېپه ورځ ډګروال بګدانوف ته ور 

ژباړه وکړي. اکربي وويل چې ملګري   ېمامور څخه چې دري خربې يې کولی شوی وغوښتل چ  يو څارګر 
کړم چې په کابل کې څلورو نورو خلقيانو د ده   امني دنده ورکړې چې په شوروي کې د ده همکاران خرب

څلورو توطيه جوړونکو نومونه واخيستل او زياته يې کړه: »ملګري   پر ضد توطیه جوړه کړې ده. اکربي د
تړون، چې په رويس ژبه ښې خربې کوي، وژباړي.« خو اکربي  زموږ خربې جګړن  امني غوښتنه کړې چې

خربې بګدانوف هک پک کړ، ده وويل: » د تړون په شتون کې زه هيله من يم چې ستاسې  ې  دغ  ېپه خپل
  نېږدې ته ور  ته پام وي چې زه هر څه وايم، ريښتيا نه دي.« بګدانوف، چی ډېر تلوسمن شوی و، تړون  دې

 .ژباړه وکړې؟« تړون يې په خوښۍ غوښتنه ومنله شو: »کولی شې زموږ تر منځ
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توطیې خربې پيل    دبیا د امني پر ضد    يشول، عزيز اکرب  کله چې دوی درې واړه په کوټه کې يوازې پاتې 
چې مخکې يې هېڅ    وښودهجوړونکو نومونه يې واخيستل. بګدانوف داسې   کړې او د څلورو اصيل توطيه

. کله چې د دوی تر منځ خربې خالصې شوې، اکربي بهر ته ووت. بګدانوف  اورېدلېوې   کله دغه خربې نه
وبللې. ده  هکله پوښتنه وکړه. تړون د اکربي د خربو پخلی وکړ او ريښتيا يې له تړون څخه د دغو خربو په

کړي، بلکې دوی يې د   امني له خپلې څوکۍ څخه لريې   نه يوازېغواړي چې  زياته کړه چې دغه خاينان  
بڼهو و. ورپسې د خربو  په دې هکله هم خرب  بګدانوف  ته   ژلو پالن هم لري.  تره کي  بدله شوه. تړون، 

غواړي چې   يوويل چې توطيه جوړونک ی دی. دا يې هملېونکنځاوې پيل کړې او ويل يې چې تره کی  
 .هم ووژين (تړون) دی

پارېدنې    ډېرېنه وکړي چی له  خلقيانو څخه غوښت بګدانوف ته اوس دغه غوښتنه معمويل شوې وه چې له
د افغان مرشانو  چې  ده زياته کړه چې ترخپلې وسې به هڅه وکړي   .څخه ډډه وکړي او له ننګېرنو ډک نيش

ځل بیا اکربي ته    يو کله يې چې له تړون رسه خربې خالصې شوې، بګدانوف .  ز مخه ونييسر تر منځ د د
چې په اصل کې پخپله امني توطيه  وویل  . ده بګدانوف ته  ښکارېدهمن او وېرېدلی  اندېښ  ی ورغی. نوموړ 

يوازې دی د افغانستان واکمن يش. د اکربي د خربو  کړې چې تره کی لريې کړي او  پرېکړهجوړوي. امني  
ه. لکه  و غړو د وفادارۍ ژمنه ترلسه کړې  او د مرکزي کمېټې د نورو   پر بنسټ، امني د لوی درستيز، يعقوب 

لومړی    ښتل، امني غو وووزيران او رسوري د ده د واک ترلسه کولو په لره کې خنډ   څنګه چې دغه درې 
 ېدونکې وه. راتلونکې کې پيل نېږدېله منځه يويس. کودتا په  دوی

ه چې بايد بېرته کابل ته لړ  وپتېیلاورېدو رسه يې   دغو خربو پهد  بګدانوف په مسکو کې په رخصتۍ و، خو  
 يش. سبا ته 

او دې پايلې ته  هدغو افغانانو رسه د خربو په هکله يو مفصل راپور وليک  لهته ورسېد، ده    یاسينېواکله چې  
 ورسېد چې 

 .کړي  په راتلونکو څو ورځو کې به امني پرېکنده ګامونه اوچت 
کې جي يب د استازې څانګې د مرش په توګه،  کې د دغه ماښام کريچکوف يوه غونډه جوړه کړه. په کابل 

ور وړاندې کړ. ده وويل چې که کودتا بريالۍ يش، امني به  پار   شننو بګدانوف د وضعيت په هکله د خپلو
پاتې پرچميان بلکې هغه خلقيان هم له منځه    نه يوازېبه هڅه وکړي چې    یکړي. د پيل  ځپنېې  ډله ييز 
پښتون ملتپال   وفاداري ښودله؛ نو دا به د ګوند د تباهۍ په مانا وي. د يوچې تره کي ته يې شخيص   يويس

ته ولېږدوي. دا به خامخا د دوو  په توګه، امني به پوځي فعاليتونه د پاکستان په خاوره کې قباييل سيمو
 چې شوروي اتحاد په لويه کچه له کابل رسه پوځي هېوادونو تر منځ يوه لويه جګړه پيل کړي. لکه څنګه

د کې  سیمه  په  به  دا  دي،  کړې  کړي مرستې  رامنځته  ټکر  نېغ  منځ  تر  شوروي  او   .امريکا 
بګدانوف وويل چې دی د ټولو هغو همکارانو بشپړ   وړاندوينه څرګنده کړه،  ېکله يې چې دغه خپګانوونک
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 ګامونو پلويان دي. کريچکوف له ده رسه په همغږۍ وويل: »پر  ومالتړ کوي چې د امني پر ضد د سخت
 .« نفوذ بايد محدود يش سيايس بهري باندې د امني

اخيستی دی. موږ د دغه خطر په هکله تره کي ته   جرنال ميډيانيخ وويل: »موږ همدا اوس يو مهم ګام 
 .«نو يو څه بايد وکړي غواړي چې مړ يش؛ه خربداری ورکړ. که دی ن

ړين او شوين دي چې موږ يې تررسه  پوښتل: »بل څه شی ا کريچکوف په ناخوښۍ ګډونوالو ته وکتل او ويې
د کېدای يش  وکړئ.  فکر  واخلو کړو؟  کار  له ميل شورا څخه  موږ  لپاره  د مرشوع حل  ده    .«ستونزې  د 

مرش پر افغانستان د سويس خيال    دغهشورا؟ لکه چې   اوږې اوچتې وخوځولې. کومه ميل  ېهمکارانو خپل
  .کړی

د ته  امني  چې  وه  څرګنده  ته  ټولو  کې  غونډه  وی؟    جزا په  کړی  تررسه  بايد  چا  خو  شو،  وټاکل  حکم 
کې هېچا د داسې خربې ويلو زړه نه درلود چې خپل راتلونکی   ؟ په دغه دفرتيڅوک و بايد  اعدامونکی يې  

کړي برباد  پرې  ژوند   .کاري 
  هوکړه وکړو. زه کابل ته ځم. له دواړو خواو رسه په  بالخره بګدانوف چوپتيا ماته کړه: »راځئ چې په دغه

او مرشتابه څخه ټينګ مالتړ څرګند کړم. که مخالف لوري د امني په   خربو کې، زه به د ګوند له يووايل
اتحاد د   راپورته کړه، زه به ورته ووايم چې د حل لره پخپله د دوی په لس کې ده. شوروي هکله بیا خربه 

 . ورسېده تهافغانستان په کورنیو چارو کې لس نه وهي.« په دې توګه غونډه پای 
چارو په هکله يو لوی کنفرانس جوړ کړی و. د   له دې څخه څو ورځې مخکې کريچکوف د افغانستان د 

څارګرې  کې رسه يوځای شول. د پوځي    یاسينېوا  په    ياستاز  لومړي لوی رياست مرشان او د جي ار يو
يو د حالتو په هکله اېجنسدواړو  .د جي ار يو ډلې مرشي کوله  Ivashutin مرش، جرنال ايوشوتني  ادارې

، کريچکوف  )اشارې(  ليد وړاندې کړ. د کې جي يب ځانګړي استازي، ايوانوف اند ته په نغوتې  ډېر منفي 
ته او په دغه   چې امني په خپلو توطيو، لېوالتياو او ناڅاپو رسه د افغانستان سوسيالېستي تګ لوري وويل

 .ګواښ بدل شویهېواد کې د شوروي ګټو ته په يو نېغ 
. د هښودد امريکا دريځ غښتلی  یې  سيمه کې   جي ار يو ګڼ شمېر داسې بېلګې څرګندې کړې چې په 

 .کنرتول يوازينۍ لره په افغانستان کې پوځي مداخله وه ايوشوتني د وينا پر بنسټ، پر حالتو باندې د
غه پټ کنفرانس کې ټولو ګډونوالو  خوره شوه. په د له دغه خربې څخه وروسته، په کوټه کې چوپه چوپتيا 

داسې نه    هېڅ کلهشول چې پرته د دفاع وزير له مالتړ څخه به ده   . دوی پوهپېژاندهجرنال ايوشوتني ښه  
دغه خربې نيت يو ازمويښت و چې د څارګرې ادارې د نورو غړو غربګون وارزول   وييل. کېدای يش د  یو 

 .يش
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ته واک ورکړل شوی و چې د خپل مرش اند څرګند   ډډه وکړه. ده کريچکوف د خپل اند له څرګندولو څخه   
 کړي. ده

و.« په پايله کې دواړه لوري په  و نه کړ چې اوسمهال بايد دا کار  وييلروپوف اندوويل: »يوري ولدميريوويچ 
عمومي توګه په سيمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د وضعيت په هکله  دې کې همغږي وو چې په

او بل په همکارۍ به امني تر کنرتول  هاندېښنو دليلون  د جدي يو  لندې   شته. دوی هوکړه وکړه چې د 
اړيکه نييس. د   ويښ اويس چې له امريکايانو رسه نېغه به  په څار کې هڅېنييس او د امني د هرې هغې 

په کورنيو چارو کې  افغانس د  بايد  تان  بايد  ورکړل يش. مخالفني  ته دوام  بربنډولو  امريکا د لسوهنې  د 
شوروي پوځي مداخلې په تړاو، دا بايد شونې وي چې   او زاينېزم اجري جنګيايل وښودل يش. د  امپريالېزم

ږي. کريچکوف  چېرته چې د شوروي اتباعو ژوند په خطر کې کې  هغو سيمو ته شوروي پوځيان ولېږل يش
  یې په هکله هېڅ ونه ويل چې د راتلونکې نوې کودتا په هکله   ي يو د هغه فعاليتونوجپه اروپا کې د پي  

کول. دغه مالومات اشد محرم پاتې شول او حتی په جي ار يو کې د ده همکارانو  مهاجر پرچميان چمتو
هم شول ته  کړل   .ورنه 
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 د کودتا پېښلړ 
 

 يوولسمه د سپتمرب 
.  روان وکال د سپتمرب په يوولسمه تره کی له خپل مل پالوي رسه له مسکو څخه بېرته کابل ته    ۱۹۷۹د  

په همدغه دولتي   ځایشوروي سالکاران او د بېالبېلو وزارتونو او سازمانونو مامورين له خپلو کورنيو رسه يو 
. طبيعي ده چې دوی په هغه هدروانېاجاره کړل شوې الوتکه کې کابل ته تلل په کومه کې چې تره کی  

ځانګړي سالون کې نه کښېناستل چې لوړپوړو چارواکو ته بېل کړل شوی و بلکې د الوتکې شاتنۍ برخې  
ې  اس په هغه وخت کې دا خلکو ته ډېر وياړ و چې په دد اوس په څېر،  ته څېرمه څوکۍ ورکړل شوې وې.  

لوړپوړ  ترټولو  هېواد  يو  د  چې  وکړي  يون  کې  وي. الوتکه  پکې  مرش   ی 
د کابل هوايي ډګر ته ډېر مهم مامورين لړل چې تره کي ته هرکلی ووايي. د مرکزي کمېټې غړي، وزيران،  
د امنيتي ادارو مرشان او سفريان، ټولو د دې تلوسه لرله چې راروان افغان ولسمرش ته درناوی وکړي. هغه  

چې په دغه مراسمو کې ګډون درلود دې ته هم لېوال وو چې د افغان حکومت په اوچتو ليکو   وديپلوماتان 
کې پر وضعیت پوه يش. په هغه وخت کې کابل له عجيبو ګنګوسو ډک و: امني د يس ای اې اجنټ دی 

  ونکې پېښېدپای ته نېږدې دی او يوه کودتا ډېر ژر   ران او ډېر ژر به ټيټې څوکۍ ته بدل يش، د تره کي دو 
 ده. 

، الکساندر ميخيالويچ پوزانوف  تر ټولو لوړپوړی او دروند مرشپه کابل کې د شوروي دیپلوماتيک ماموريت   
هم هوايي ډګر ته ورسېد. د بېالبېلو هېوادونو يو شمېر سفريان او ديپلوماتان له ده څخه سمدلسه چاپېر 

مالومات يې   نېغ سفري ځوابونه ګونګ وو او    شول چې د افغانستان د وضعیت په اړه د ده په اند پوه يش. د
 نه ورکول. له عمومياتو څخه پرته، دا ناشونې وه چې له ده څخه نور مالومات ترلسه يش. 

ټول   او  و په منځ کې د زينت يو شمېر اجنټان هم وو. دوی ساده جامې اغوستې وېتان د شوروي ديپلوما 
او له   يښی، له حالتو رسه سم غربګون و يڅارنه وکړ دوی باید یوازې  وسلوال وو، خو دنده يې ګونګه وه:  

 . يپارونې ډډه وکړ 
نل کې غونډه شوې وه او لکه څنګه چې د الوتکې د رارسېدلو  ېد هرکيل ډله د هوايي ډګر په ساده ترم 

 وخت و، دغه ډلې يې د ليدو لپاره شنه افغان اسامن ته سرتګې نیولې وې. 
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راښکاره يش: د سهارين ملر  لومړی  ي، تل د غرونو له شا څخه  ږ په افغانستان کې چې هر څه راڅرګندې
وړي چې له بې رحمه ملر څخه ور  درو ته هوساينه    لومړنۍ وړانګې، ورېځې چې په باران بدلېږي او هغو

ستومانه شوې وي، سوړ تازه باد او داسې وراونوونکې سيلۍ چې په خپله لره کې هر څه ويجاړوي. مسافر  
 او الوتکې هم لومړی د غرونو له شا څخه راڅرګندې يش.

چوپړونو او د بهرنیو چارو   مرش، د وسلوالو ځواکونو، ځانګړو  ینیپه قومانده کې دويم او د حکومت ريښت
که    کېدهڅ چېرې نه ترسرتګو ېوزارت تر شا د سېکمنتیا ځواک او د انقالب اتل ملګری حفیظ الله امین ه

. د تم خلکو په منځ کې اندېښمن پس پساري  کېدهڅه هم د الوتکې د رارسېدو وخت په چټکۍ رانېږدې 
کړې. داسې به نه وي چې امني له    څرګندېعجیبې وجې  نه شتون د امني د  ديپلوماتانو . ځينې وروان و 

 ؟ کېدای يش امني دوي خپلې څوکۍ څخه ګوښه کړل شوی
 هوايي ډګر په يوه ځانګړې برخه کې پټ وي او تر يوې ځانګړې شېبې پورې د خلکو منځ ته را نيش؟  
ه، اپپيل کړه، خو ناڅبالخره دوی د اسامن په څنډه کې د نقره يي وزر څرک وليد. الوتکې ښکته کېدنه   

ور  لرس د غرونو په    ر پ  ډګر بېرته اواره شوه او د هوايي    پوزهخپل اند بدل کړي، د الوتکې  چې  لکه پيلوټان  
تکه بيا راڅرګنده شوه او داسې ښکارېده لکه چې ښکته  و يې الوتنې ته دوام ورکړ. څو دقيقې وروسته ال

، د الوتکې چلند بڼه  ېناستی څخه ډډه وکړه. نور خو يې څه کو دو ته تابيا نييس،خو دا ځل يې هم له ېک
. د ناستې په ل کېدلليدسم  سل په سلو کې    هر څه    وه، ورېځې نه وې او  صافهناڅاپي ښکارېده. هوا  

د الوتکې له ناستې څخه  چې  . داسې ښکارېدل لکه کوم غيبي ځواک  کېدهکوم خنډ نه ليدل  کې  ليکه  
 کوي.  مخنيوی

په وارخطایۍ   ديپلوماتانوګڼه ګوڼه په ډېرېدونکې توګه اندېښمنه کېده. دا څه روان دي؟  د ښه راغالست  
وه. په   روانهخپله درېیمه هڅه کې ښکته شوه او د درېدلو ځای ته کرار کرار  ه  يو او بل ته وکتل. الوتکه پ

څخه راښکاره شو، ي  ډدغه شېبه کې يو فلوکسواګون د هوايي ډګر پر پاخه غويل راڅرګند شو. امني له ګا
په چټکۍ د تم ډلې په لوري لړ او په وروستۍ شېبه کې د قالينې څنډې ته په ولړه ليکه کې پر خپل 

 ځای ودرېد.
کی لومړنۍ کس و چې له الوتکې څخه ووت. دی د معمول په څېر په موسکا او توده مينه له الوتکې    تره

ه روغبړ کې، تره کي خپل »وفادار زده کوونکي« ته  خپلو راټولو شوو غوړمالنو رسه پ  لهڅخه ښکته شو.  
غېږې ورکړې، خو ځينې کسان چې هلته وو، وويل چې تره کی د امني په ليدو داسې حريان شو لکه د  
ده د شتون مته يې چې نه لرله، خو له لريې څخه هر څه سم برېښېدل. »زده کوونکی« ټيټ شو او په 

  غېږې ورکړي.   یکړ مخکې له دې چې لکه يو نېږدې ملګر ۍ يې د خپل »ښوونکي« لس ښکل  نمنندوي 
ښايي بدنومو وزيرانو ته په نغوتې رسه، تره کي وويل: »هيله من يم چې ټول دلته شته وي.« امني ورته  

 . هر څوک پر خپل ځای دي او ستا بېرته راتګ ته تلوسمن وو.«کوه  وويل: »اندېښنه مه
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ته وريش، تره کي د حکومت او ګوند له نورو غړو رسه لسونه    يپلوماتانو ډلې دمخکې له دې چې د بهرنيو  
ورکړل او يو او بل يې ښکل کړل. ده په ډېره خوښۍ د شوروي سفري ته ټينګ لس ورکړ او ورپسې د نورو 

 هېوادونو د ديپلوماتيک ماموريت مرشانو ته لړ. 
په لوري لړ چېرته چې د مرکزي  د هرکيل له مراسمو څخه وروسته د ګاډو ولسمرشيز کتار د خلکو ماڼۍ  

 کمېټې، انقاليب شورا او حکومت يوه ګډه غونډه جوړېده. تره کی او امني په يوه ګاډي کې ناست وو.
خو دغه ورځ په هوايي ډګر کې څه پېښ شول؟ ولې امني ناوخته شو؟ ولې د تره کي الوتکې په هوا کې  

وېده. دغو پوښتنو ته ځوابونه د وخت په تېرېدو رسه  رس ګرده تا  ر دومره ډېر وخت تېر کړ او د پالزمېنې پ
 پيدا شول.

، يوه ډلهافرسانو  چې د ځانګړو روزل شوو  وروسته څرګنده شوه چې لومړي وزير ته خربداری ورکړل شوی و  
د »څلورو ياغيانو« متحدين به هڅه وکړي چې په هوايي ډګر کې د امني په راڅرګندېدو رسه دی ووژين. 

ته ده چې دغه ګواښ څومره د باور وړ و، خو امني خپلو وفادارانو ته امر وکړ چې د هوايي  د دې ارزونه سخ
  ګومان ډګر ټول ځايونه ولټوي او د هوايي ډګر په لره کې ساتونکي بدل کړي. که پر چا حتی ډېر لږ هم بد  

وشو، بايد ودرول، ولټول، ونيول او تر بل امر پورې وساتل يش. دغه کار بايد په پام او داسې تررسه يش  
چې بېځايه اړنګونه او ګنګوسې ونه زېږوي. امني تر هغه وخت پورې په خپل کور کې پاتې شو تر څو چې  

. کله يې  هو تر کنرتول لندې و په دې ډاډه نه و چې هوايي ډګر او هوايي ډګر ته لره د ده د باوري ځواکون 
ترلسه کړ، دی په يو داسې فلوکسواګون کې کښېناست چې د چا پام يې ځان ته    چې په دې هکله ډاډ 

  روان ، پرته له ساتونکو څخه د هوايي ډګر په لور هو او په داسې حال کې چې پخپله يې ګاډی چال  هو انه اړ 
 »ګران ښوونکی« وويني.  شو چې خپل

همدې ته ورته يو ګواښ د څارګرې ادارې د مرش پر مېز پرېوت. د امني په ډله کې د    له دې څخه مخکې
رسوري اجنټانو راپور ورکړ چې د تره کي الوتکه به د ناستې په وخت کې پر يوه له ځمکې څخه هوا ته 
توغندي وويشتل يش. دغه ډز به له هغه دافع هوا څخه وکړل يش چې د هوايي ډګر ساتنه کوي. رسوري  

او د هوايي ډګر چاپېر د توپچي  ه دافع هوا کې د مخابرو ټولو نوکريوال پ نور خلک کښېنول  نو پر ځای 
کله چې رسوري ډاډ ترلسه کړ چې اوس د تره کي الوتکې ته کوم    واحدونو ټول افرسان يې لريې کړل.

 ګواښ نشته، د الوتکې د ناستې اجازه يې ورکړه. 
. د دولت ټول نومور خلک پر خپلو  ېکې کومه پېښه نه وه شو   نه شتونپه  امني ريښتيا وييل وو: د تره کي   

 څوکيو کې پاتې وو. په دغه بهري کې د تره کي او امني لوري مساوي پاتې شول، خو خطر ډېر زيات وو.
د خلکو په ماڼۍ کې غونډه سمه مخته لړه. په هاوانا کې د ناپېيلو هېوادونو د رسمرشيزې غونډې په هکله 

ده .  ی وکړ وکړه چې د لږموندو وییو کارونې یې پوهاوی سخت    وينا  پېچلېاو داسې     تره کي يوه اوږده
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بهرنيو   چې  کړه  زياته  نوموړي  وکړ.  ټينګار  ونډې  پر  افغانستان  د  يې  کې  خوځښت  دغه  په  چې  وويل 
کله چې د افغان  خربيالنو ده ته ځانګړی پام اړولی و. په مسکو کې له ده رسه د برېژنېف د غونډې په ه

ه وکړه. تره کي له نېغ ځواب څخه ډډه نپالوي نورو غړو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، امني يوه پاروونکې پوښت
وکړه او افغانستان ته يې د شوروي پوځي مرستې د پالن خربه ياده کړه. ده وويل چې د شوروي اتحاد د  

وسلو، مهامتو، پوځي وسيلو او تکنالوژۍ   ګوند د مرکزي کمېټې عمومي منيش ژمنه وکړه چې د کمونست
په هکله به د افغانستان ټولې غوښتنې پوره کړي. دغه خربې د ګډونوالو چک چکې رامنځته کړې. بيا تره 
کي په څه ناڅه خانتام مهربانۍ امني ته وويل: »زويه، دغسې خربې بايد محرمې تررسه يش.« خو ډېره 

شو چې په کرېملني کې له تره کي رسه د برېژنېف خربې يوازې د شونې ده چې امني يا پوه و او يا پوه  
 پوځي مرستې په هکله نه وې. 

 د سپتمرب دوولسمه 

کې و، امني خپل وخت ضايع نه کړ. د دغو لسو     Island of Freedomټاپو  ازادۍ  پهکله چې ولسمرش  
ورځو په بهري کې چې د افغانستان واک د ده په لس کې و، ده د هېواد او ګوند په مرشتابه کې خپل دريځ  
غښتلی کړ که څه هم ده ونشوی کړی چې »څلورواله غدۍ« له منځه يويس. اسدالله، د امني وراره او هغه  

 کوله، له امني رسه مرسته کوله. د اسدالله امني په مرسته،  زويلوک استاچې د شوروي سالکار، سفرانچ  چا
کمېټ  مرکزي  د  چې  شول  وکولی  بالقوه   ېده  خپلو  د  کړي.  خپل  مرشان  وزارتونو  مهمو  د  او  غړي  نور 

يوه ځانګړې   ارزونه کې د دغه جوړې  په  يو  لمتحدينو د وفادارۍ  به  ور    بیروکراتېله خوښېده. اسدالله 
او نېغ به يې ترې وپوښتل چې ايا د مخالف لوري او د خاینانو پر وړاندې د امني د هڅو مالتړ    وغوښت

کوي. په داسې وخت کې به اسدالله د خپل مېز شاته ناست و او يوه تومانچه به يې ښکاره پر مېز اېښی  
و د وژلو او يا بندي  وه. که يې د خپل مرکچي په ځواب کې کوم اړنګ وننګېرلو، ده به تومانچې ته لس کړ ا

کولو ګواښ به يې وکړ. په دغسې شېبو کې ډېرو کمو خلکو په دې اړنګ درلود چې څوک په هېواد کې تر  
د واکمن  ډېر   . يټولو 

کله چې امني د تره کي له راتګ څخه يوه ورځ وروسته د ده ليدلو ته لړ، نوموړي د تره کي پر وړاندې د  
ياغي خلقيان لريې کوي    تره کیس کړه. امني ته خربه څرګنده وه. يا به  تابع »زده کوونکي« د چلند لوبه ب 

او يا به خلقيان دی لريې کوي، خو حتی دوه اونۍ مخکې د شخړې پايله تر اوسه ناڅرګنده وه. اوس چې  
 ی غړو رسه د مالتړ پټ ډېر امني د مرکزي کمېټې له 

کړي. ده په نېغه توګه له عمومي منيش څخه  ، امني پرېکړه وکړه چې پرېکنده ګام اوچت وتړونونه کړي و  
 وغوښتل چې

 ټول څلور غړي له خپلو څوکيو لريې کړي او د ده پر ضد د توطيې په تور يې محاکمه کړي. 
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امني د دغو خربو لپاره ښه تابيا نيولې وه. کله يې چې د رسوري په هکله خربې کولې، امني د اکاړۍ او  
اګسا تررسه کړې وې. ده اګسا د داود له ژاندارم، د ايران د شاه له    و هغه بېلګې يادې کړې چېنپراخو ځپ

لې ېله يس ای اې رسه پرتله کړ. ده چې کله د رسوري ناوړه ل  حتیڅارګرې ادارې او    اکاړې )بې رحمې(
يې   ټينګار  او  کولې  يې  کنځاوې  څخه     کاوهڅرګندولې،  اګسا  له  به  کول  لېرې  رسوري  د  يوازې  چې 

 رشموونکی نوم لريې کړي. امني د ګالب زوی، وطنجار او مزدوريار په هکله هم ورته خربې وکړې. 
منه بڼه خربې کولې وويل: »ښايي چې ته پخپله له ه  تره کي، چې په پيل کې د معمول په توګه په سول

امني په تندۍ   لې خوښې يو هېواد ته د سفري په توګه نه ځې؟«دولتي چارو څخه يوه دمه وکړې. ولې د خپ
ولسمرش ته ځیر شو او داسې خربې يې وکړې چې نور يې د خربو اترو لپاره ځای پرېنښود: »چوپ شه. 

نېش محروموي.«    ېستا  څخه  ويلو  دليل  له  تا  زوړبتوب   او 
چې پښېامين يې بې ګټې وه.    داسې څه وکړل  دهامني پرته له مخه ښې د تره کي له دفرت څخه ووت.  

څرګنده کړه: »که   غوښتنهورورسته يې په همدغه ورځ تره کي ته تيلفون وکړ او په ګواښ يې خپله وروستۍ  
، زه به د ولسمرش په توګه ستا د امرونو  ېاو ما ته يې ونه سپار   ېدغه څلور خاينان له خپلو څوکيو ونه شړ 

 م.« و نه کړ اطاعت 

 ديارلسمه د سپتمرب 
 . دلته د سپتمرب د پېښو د شاهدانو نېغې ويناوې راوړل شوي دي

 ليونېد پاولوويچ بګدانوف، په افغانستان کې د کې جي يب استازې څانګې مش 

په دوولسمه شپه لومړي مرستيال، ولدميري    ،د سپتمرب  زما  ته لړم.  کابل  الوتکه کې  په  ایروفلوټ  د  زه 
. موږ هوکړه وکړه  راپورته کړم او د وضعيت په هکله يې لنډ مالومات راکړلچوچوکین له هوايي ډګر څخه  

وروسته يوه سرتګه    ۍ په ترڅ کې مفصلې خربې وکړو. ما غوښتل چې له غرمن  غرمنۍد  به  چې په کور کې  
اړينې خربې    ېخوب وکړم، خو ډېر ژر د اګسا مرش، اسدالله رسوري ويښ کړم. ده وويل چې غواړي ډېر 

افغان دوديزه اوږده روغبړ څخه تېر شو او    لهزما ده ته پام شو چې ډېر اندېښمن و. نوموړی    رارسه وکړي.
ما ته يې وويل چې د درېيو وزيرانو په ګډون، امني د ده د نيولو امر کړی دی. ما ده ته سپارښتنه وکړه چې  

کېږي هملته پاتې يش. څلورواړه سماليس د تره کي ماڼۍ ته لړ يش او تر څو چې دوی ته بيا خرب ورکول  
زه نېغ سفارت ته لړم او کريچکوف ته مې تيلفون وکړ: »امني بايد ژرترژره شنډ کړل يش او کنه بیا به ډېر  

خو له همدغه شېبې څخه وروسته ايوانوف زما دفرت ته ننوت. ده غوږۍ واخيسته او هڅه يې  ناوخته وي.«
 

 کلونوپهبهیرکېلهدغوخلکوسرهمرکېوکړې.مرکېپهکابل،مسکواولوېدیځې۲۰۱۰-۱۹۹۸ددغهکتابلیکواالنود
اروپاکېترسرهشوېدي
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فرصت ورکړه چې شخړه پخپله په سوله   هڅېستۍ  وکړه چې د خربو بڼه نرمه کړي: »دوی ته د يوې ورو 
چې څنګه مخته لړ شو. لږ وخت وروسته،    لړوسفري ته  و لپاره  خرب   دييزه توګه حل کړي.« ورپسې موږ دواړه  

 پوزانوف، پاولوفسکي، ګوريلوف، ايوانوف او روريکوف تره کي ته لړل.
مخکې تر  د مازديګر په شاوخوا شپږو بجو ما ته وويل شول چې رسوري او درې وزيران پرته له دې چې   

چې له ما رسه وګوري؛ نو زه ښکته لړم او د هغه    کاوهسفارت ته راغيل. دوی ټينګار    خرب ورکړي،  مخکې 
زيران پکې ناست  د اشرتينګ ترشا او درې و یې  ولړ مېرسيدس په لور مې ګامونه واخيستل چې رسوري  

. رسوري يو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې د دوی د نيولو يا وژلو امر شوی او سفارت ته راغيل چې  وو 
وي  ر پنا واخيل. ما هڅه وکړه چې دغه ناڅاپي مېلامنه ارامه کړم. دوی ته مې وويل چې همدغه شېبه شو 

. يو بل مېلمه، عزيز اکربي هم ناڅاپه ملګري له امني رسه خربې کوي او دوی دې د ښې پايلې هيله ولري
الې غدۍ« د توطيې په هکله  و راورسېد. امني نوموړي ته دستور ورکړی و چې شوروي سفارت ته د »څلور 

خرب ورکړي. ده چې مېرسيدس وليد، په لور يې روان شو او له رسوري رسه يې په پښتو خربې وکړې. بيا 
 بېرته لړ. 

ښه نه دي؛ نو دوی ته مې بلنه ورکړه چې سفارت ته  زيرانو پاتې کېدل  زه پوه شوم چې په ګاډي کې د و 
ننوځي. د دوی لپاره مې چای راوغوښت. زه يوه شېبه له رسوري رسه يوازې وم. ده په کرار غږ له ما څخه  
وپوښتل چې د امني د وژلو په تړاو به د شوروي غربګون څرنګه وي. زما ځواب همغسې و چې په وار وار  

دی. زما خپل    دريځار اخيستی و: »موږ په افغان مرشتابه کې د يووايل مالتړ کوو. دا زموږ اصيل  مې ترې ک
ورنه کړل يش. په دې هکله زه نور څه نشم ويلی. دا    هاند دا دی چې هېچا ته بايد د ګوند د وېشلو اجاز 

حاد به د ده  ستاسې کورنۍ چارې دي.« داسې ښکارېدل چې رسوري زما په ځواب پوه شو چې شوروي ات
؟ ما بايد امني په خپلو لسونو هغه  و نه کړ ي. ده وويل: »ولې مو دغه کار مخکې و نه کړ د پالنونو مخالفت 

شوم.  ور وغوښتلورپسې زه تيلفون ته  وخت زندۍ کړی وای چې وروستی ځل مې له تره کي رسه وليد.«
تيلفون د تړون له لوري و. خامخا اکربی زموږ د مېلمنو په هکله خرب ورکړی و ځکه چې دغه جګړن په  
ملنډيزه بڼه وپوښتل چې ايا په سفارت کې کومه مېلمستيا جوړه شوې. ما په دې پلمه ځان ترې خالص  

 کړ چې زه اوس راغلی يم او په هېڅ نه يم خرب.  
وکړه. زموږ يو ديپلومات له ده رسه لړ چې تيلفون    غوښتنهيکې د تيلفون  وروسته وطنجار زموږ د ښاري ل

له   ده  وکړل.  تيلفونونه  ته  اډو  پوځي  څېرمه  ته  کابل  وطنجار  شوو،  پوه  موږ  چې  څنګه  لکه  وروښيي. 
ن د ده  اقوماندانانو څخه د امني پر ضد د بغاوت مالتړ وغوښت. ده په پښتو خربې کولې؛ نو زموږ ديپلومات

لو خربو پوه نه شول. وروسته موږ ته څرګنده شوه چې له وطنجار رسه له خربو وروسته، ټولو قوماندانانو  پر ټو 
 لوی درستيز، يعقوب ته د وطنجار د نيت په هکله خرب ورکړی و. 
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دا موږ ته ډېر بېخونده خرب و ځکه چې وطنجار د تيلفون له پرانيستې ليکې څخه کار اخيستی و او بې 
داسې برېښېده چې توطيه جوړوونکو د امني    وی ته يکه د امني د خلکو تر څار لندې وه؛ نو داړنګه، دغه ل

 پر ضد د شوروي په سفارت کې کودتا جوړوله.
زموږ استازي له ماڼۍ څخه بېرته راغلل او له تره کي رسه د خربو په هکله يې د يو تېلګراف ليکل پيل  

له وطنجار رسه د خربو غوښتنه وکړه. د تيلفون په ليکه    يکړل. د تيلفون زنګ بیا راغی او تيلفون کوونک 
خربې کولې. ده وويل: »تاسې د انقالب اتالن،    )بې ادبۍ(  کې امني و او له وطنجار رسه يې په لړاکۍ 

چې وزيران ارامه کړي.   ه کړ و داسې ډارن ياست لکه مږې.« ورپسې تره کي غوږۍ واخيسته او هڅه يې  
 دوی ته يې سپارښتنه وکړه چې بېرته خپلو کورونو ته لړ يش او د دوی ژوند په خطر کې نه دی.

 د شوروي سفري:الکساندر ميخيالويچ پوزانوف، په کابل کې  

. امني پر خپل »ښوونکي« جال غوړولی و. تره  هوضعيت خرابېد  تېرېدو  ساعت پهد هر    د اګست په پای کې
کي بايد په هېڅ وجه کابل نه وای پرېښی، خو دی ډېر بې پامه و. ده له موږ څخه د يوې الوتکې غوښتنه 

وويل چې دی په خپله الوتکه کې  وکړه چې کیوبا ته پکې لړ يش، خو له تګ څخه يې يوه ورځ مخکې  
وه او تره کي غوښتل له   ېځي. افغانستان په دې وروستيو کې يوه بوينګ الوتکه له امريکا څخه پېرودل

وننګېرل چې دلته  ږخپل اند دومره ناڅاپه بدل کړ؟ موولې تره کي  ، خوهمدغې الوتکې څخه کار واخيل
کومه خربه شته، هر څه پېښېدلی شوی، الوتکه زړه وه او عمله يې څېړل شوې نه وه. ما هڅه وکړه چې د 

تره کی، دا ښه کار نه دی. زموږ دولتي الوتکه همدا اوس په تاشکند کې    تره کي اند بدل کړم: »ملګری
امني تيلفون  ما ته  به منفي وي.« سبا سهار  ده. که ته د شوروي مرشانو وړانديز ونه مني، د دوی غربګون  

موږ خپله الوتکه لرو.« ما توند ځواب ورکړ: »موږ د لومړين پالن   -وکړ: »موږ ستاسې مرستې ته اړتيا نه لرو 
 «.پر بنسټ مخته ځو

شا څه روان وو. کېدای يش هېڅ د پام وړ څه نه وو او يا کېدای  تر  موږ به هېڅ کله پوه نشو چې د پردې  
 امني کومه توطیه جوړوله. يش 

په کرېملېن کې د دوی د غونډې په ترڅ کې برېژنېف په عمومي بڼه تره کي ته د ممکنه خطر خربداری  
. غورځاوهو   هورکړ، خو ته دې ته خيال وکړه، کله چې بېرته افغانستان ته راغی، تره کي دغه ګواښ له پام 

يش امني قانع کړی وي چې د ده اړنګ بې بنسټه    چې دی ولې دومره بې پامه و. کېدای  هدا څرګنده نه د
غورځولې وي، خو چې را لنډه يې کړم، هر څه د پخوا په څېر    پامهدی او يا ښايي ده پخپله زموږ مشوره له  

مخته روان وو. تره کي ته به دا ډېر اسانه وی چې امني ټيټې څوکۍ ته بدل کړي. ده کولی شوی چې د 
کړ  لريې  څخه  څوکۍ  لوړې  له  يې  پلمه  په  شول.  يځپنو  ونه  څه  داسې  خو   ، 
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د سپينو څرګندونو يو مفصل تېلګراف مرکز ته    کله چې موږ پوه شولو چې امني نه درېدونکی دی، موږ
. د بهرنیو چارو وزارت لومړي مرستيال، کورنيينکو ما ته تيلفون وکړ چې زموږ د تېلګراف ځواب راکړي:  ولېږه

»ژرترژره له ملګري امني رسه وګوره او داسې ورته ووايه: »په افغانستان کې جګړه په لره ده. د افغان مرشتابه  
ۍ په هکله شوروي اتحاد خپله ژوره اندېښنه  دوښمنشخړو څخه ډک وضعيت او د دوامداره    او د ګوند له

څرګندوي. موږ اړ يو چې تاسې ته خربداری درکړو چې که تاسې سماليس بيړين ګامونه اوچت نه کړی، 
 بدې وي.« دا د مرستيال وزير ټکي په ټکي خربې نه، بلکې شريه يې ده.   ېپايلې به يې ډېر 

ښام موږ د ارګ ماڼۍ ته لړو. له مارسه پاولوفسکي، ګوريلوف، ايوانوف، روريکوف او زموږ ژباړن  ماهمدغه  
خو غوره  ،  مل وو. موږ تره کي ته وويل: »موږ ته دنده راکړل شوې چې د شوروي دريځ تاسې ته څرګند کړو

او ډېر ژر به    ګڼو چې په دغو خربو کې امني هم وي.« تره کي وويل چې امني همدلته په ماڼۍ کې دی
وي. دی له    ی خوب څخه چې پاڅېدل  رايش. امني چپنه په ځان او چپلکې پر پښو داسې راغی لکه له

 ؟ دا يوه بله مرموزتيا وه. وېکوم ځای څخه راغی؟ ولې يې دغسې جامې اغوستې 
: »زموږ په مرشتابه کې يو شمېر مخالفتونه شته،  . تره کي وویلما د مسکو له دستور څخه دوی خرب کړل

چې مخالفت پکې نه وي؟ هيله من يم چې زموږ شوروي ملګرو ته خرب ورکړئ    ويخو دا به څرنګه مرشتابه  
 او دوی ته ډاډ ورکوو چې هر څه به سم يش.« یووچې موږ د دوی له ګډون څخه منندوی  

چې   باورمن و  داسې  په بهري کې په بشپړ ډول پر ځاناو د غونډې    ښکارېدهامني په هېڅ وجه ټپرا نه   
څه رسه   . ده هم وويل: »زه له هر هغهګواکې دغه خربو اترو د ده د ورستیو کړنو رسه هېڅ تړاو نه درلود

همغږی يم چې زما ګران ملګري، تره کي وويل. زه يوازې غواړم دا زياته کړم چې زه به د تره کي په ستاينه 
کړم. که مړ  په   کې ځان  به  زه  يش،  دنيا لړ  له دې  ما څخه مخکې  له  تره کی  و چې  داسې  برخليک 

 سپېڅلتيا د خپل مرش او ښوونکي پاليسۍ ته دوام ورکړم.« 
موږ   وو چې هر څه پای ته ورسېږي. پاتېچې يوازې څو ساعته دې ته  مړو ا زه غواړم ستاسې پام دې ته راو 

ما وړاندیز وکړ چې دوی سماليس    خلقيان.  -او هلته مو څلور ناڅاپي مېلامنه وليدل    لړوبېرته سفارت ته  
وشړو، خو زما همکارانو بېل نظر درلود. ټول دغه افغانان لتراوسه د دولت مامورين وو. دوی د دولت غړي  

 حتی دومره ناوخته هم د مشورو لپاره سفارت ته رايش.  وو او دا يې رسمي حق و چې 

 ګالب زوی، د افغانستان دموکراتيک جمهوريت د مخابراتو وزير:سيد محمد 

شوروي ملګري کيوبا ته د تره کي له تګ رسه مخالف وو. زه يې هم مخالف وم. تره کی په اړنګ کې و چې  
لړ يش يا نه، خو امني پر موږ ټولو لسربی شو. د ګوند د فعالنو په يوه غونډه کې چې پنځه شپږ سوه  

ل، امني اعالن وکړ: »زموږ لوی مرش به کيوبا ته لړ يش چې د ناپېيلو هېوادونو په غونډه  ل یې لر اګډونو 
کې ګډون وکړي.« دغه اعالن ته د چک چکو په توپان ځواب ورکړل شو. تره کي ما ته وويل: »اوس چې 
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ته وويل، زه څنګه کولی شم چې لړ نشم؟« ما مشوره ورکړه چې ځان ناروغه واچوي،   نړۍټولې    کړتندغه  
خو تره کي ونه منله، بیا مې ورته وويل چې کولی يش لړ يش خو يون يې بايد له پنځو ورځو څخه ډېر نه  

کيوبا کې يې لس  وي. تره کي ومنله او ژمنه يې وکړه چې ژر به بېرته راځي. ده خپله ژمنه پوره نه کړه او په  
ورځې تېرې کړې؛ نو امني ته يې يو حيايت فرصت ورکړ چې خپل وروستي ګوزار ته تابيا ونييس. د سپتمرب 
په دوولسم د چارشنبې په ورځ، زه او رسوري د شپې ډېر ناوخته تره کي ته لړو چې له ګواښ څخه يې  

ه غوږ ونيو او په بړوسه بڼه يې وويل: »زويه، د وژلو پالن مو ورته څرګند کړ. تره کي موږ ت  امین د  .خرب کړو
له همدغو    -ې ټول ژوند د امني ساتنه کړې ده او د همدې لپاره وهل شوي دي. وګوره  م په دغو لسونو  

 وې.«  هګوزارونو څخه پړسېديل دي. ښايي ته په حق
تاب   لپاره  د تررسه کولو  پالن  موږ د خپل  ترلسه کړه،  نښه  د منظورۍ دغه  مو چې  د  کله  ونيوله چې  يا 

په ترڅ کې يې تررسه کړو. له بده مرغه زموږ په منځ کې يو خاين   غرمنۍپنجشنبې په ورځ له ترکي رسه د 
ته رانغی. کله چې ده   غرمنۍو چې د پالن په جزياتو خرب و او امني ته يې خرب ورکړ؛ نو په دغه ورځ امني 

ده دروغ وويل چې لور يې ناروغه وه. موږ نورو   شو او د نه راتګ وجه ترې وپوښتل شوه،  لته تيلفون وکړ 
. ما تره کي ته وويل : »که څه هم حالت زموږ په زړه نه دی، خو موږ به خپل پالن تررسه واړاوهلونو ته پام  یبد 

کړو.« د عمومي منيش ځواب داسې و: »زه به پخپله دا موضوع حل کړم.« تره کي غوږۍ اوچته کړه او امني  
»ولې تاسې له يو او بل رسه نه پخال کېږی؟ ګالب زوی له مارسه دی. دلته راشه او له  :  وواههته يې زنګ  

يو او بل رسه لکه نران خربې وکړئ. تاسې بايد پخال شئ.« امني په ځواب کې ورته وويل: »تر هغه چې تا  
دغه دوه کسه لېرې کړه. ګالب زوی د سفري  لږه  ګالب زوی او رسوري نه وي لريې کړي، زه نه درځم. لږتر 

مرسته  رسه  : »راځه، زه به په پخالينه کې له تاسې  کاوهپه توګه چېرته ولېږه.« خو تره کي لتراوسه ټينګار  
 وکړم.« 

وروسته په همدغه ورځ، پخپله امني تره کي ته تيلفون وکړ او ګواښ يې ورته وکړ چې نور يې د ګوند او  
وی کړی او غوږۍ يې کېښوده. له شپه رسميت نه پېژين. تره کي خپله ناهييل پټه ن دولت د مرش په توګه 

. دا مې عمومي منيش ته ورکړه. لومړی يې واخيسته او د خپل مېز په جعبه  وه  ما رسه يوه کوچنۍ تومانچه
 کې یې کېښوده، خو له يوې شېبې سوچ  

 بېرته راکړه: »له تا رسه چې وي، ښه ده، زويه.« څخه وروسته، تره کي خپل اند بدل کړ او تومانچه يې  
وطنجار ورته وويل: »ملګری تره کی، لس دقيقې وخت راکړه، موږ به دغه موضوع حل کړو. پالن هم لرو او  

ي. تاسې پوځيان ياست، نه سياستوال. تاسې  و نه کړ خلک هم لرو.« تره کي په اعرتاض وويل: »دا به کار 
ما داسې وړانديز وکړ: »نو بيا د انقاليب شورا يا د وزيرانو شورا يوه بيړنۍ غونډه    يوازې په ډزو پوهېږی.« بیا

راوغواړه، موږ به امني په رسمي توګه لريې کړو.« تره کي وويل: دا هم د حل لره نه ده.« ما ورته وويل: »ښه  
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مني له خپلو ټولو  کې په رسمي توګه اعالن وکړو چې ا  تلويزیون نو، بل بدیل يې دا دی چې په راديو او  
دولتي او ګوندي دندو ګوښه کړل شو. د سيايس بېرو غونډه راوغواړه او په ترڅ کې يې د امني متحدين  

 کړه.«   ته ګوښې
او بيا يې له ما څخه پوښتنه وکړه: »دا راته ووايه چې د ګارد قوماندان ستا  وخوځاوه تره کي يوازې د نه رس 

يا د امني سړی دی؟« ما ځواب ورکړ: »دی به هغه چا ته غوږ نييس چې لومړی ورباندې غږ کوي.« تره کي  
يو مچ مړ نه  داسې وويل: »بيا دې نو بايلوده، زويه او په ياد ولره زما ملګريه، زه به د ځان ژغورلو لپاره حتی 

 کړم. پرېږده چې زما برخليک ګوند او خلک وټاکي.«
. ماښام په اتو بجو ما ته خرب راکړل شو چې ګواکې امني په  لړوموږ خپلو دفرتونو ته    ستهله دې څخه ورو 

راديو کې يو اعالن تېر کړ چې ده زموږ توطيه ناک پالن بربنډ کړ او موږ څلورواړه يې له خپلو څوکيو څخه  
کړ، په چيغه يې وويل: »داسې نيش  ور خرب  ته  کړو. ما ماڼۍ ته تيلفون وکړ. کله مې چې تره کي  لريې  

 . لړوکېدای!« پرته له دې چې يوه دقيقه ضايع کړو، موږ د مشورې لپاره د شوروي اتحاد سفارت ته 
 

 
 

دی لږ مخکې له پل   کاوه.خپل کور چمتو    لپارهد مېلمستيا    ديپلوماتانوپه دغه ورځ سرتستني د ځوانو  
چې د خپل کور   وپېرودلې و   مزي  خشتي څخه بېرته راغلی و. هلته يې د مېلمستيا لپاره د څراغونو لړۍ

چې په نورماله توګه    ،کړي. دغه شېبه ده ته د تيلفون زنګ راغی. ګالب زوی  یمخې ته چمن پرې ښکل
. ده وويل چې ټول، د کورنیو چارو وزیر وطنجار،  هبرېښېد  ی بې کچې پارېدل  ، او ارزولې خربې کولې  ېارام

د اګسا مرش رسوري او د رسحداتو وزير مزودريار همدا اوس د ده په اپارمتان کې ناست دي. دوی غوښتل  
وکړي. ګالب زوی   يچې ژرترژره له سرتستني رسه وګوري او د خراب شوي سيايس وضعيت په هکله خرب 

خپلې ننګېرنې کابو نه شوی کړی او په غمجن غږ يې وويل چې همدا شېبه په افغانستان کې کودتا روانه 
ده، انقالب په خطر کې دی او ملګری تره کی د ژوند له لوی خطر رسه مخ دی. سرتستني وپوښتل چې 

و ادرس ورکړ، خو له سرتستني  روريان مک خپل د. ګالب زوی يده او ملګرو رسه يې وګور  لهچېرته او څرنګه 
. ګالب زوی  وي راوتلینه    پخپله  ننه نيش تر څو چې دی  تر هغه دد ده اپارمتان ته    څخه يې وغوښتل چې 

وويل چې کله يې د سرتستني ګاډی له خپلې کړکۍ څخه وليد، دی به سماليس ورښکته يش او د غونډې  
  وهړ. داسې ښکارېدل چې اوسادچي وړاندليدنه کړې  سمدلسه سفارت ته ل   ولېري ځای ته به يې بوځي. 

د دغه پېښې راپور ورکړ، ده کومه حريانتيا   ولېري ته تيلفون وکړي ځکه کله چې   ولېريچې ګالب زوی به 
و نه  وړ او ژوندی دی، شوروي اتحاد به د هېڅ هغه چا مالتړ  کی  ونه ښوده او ويې ويل: »تر هغه چې تره  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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اړه نن يو    ېي چې غواړي د تره کي ځای ونييس. موږ به امني يا کوم بل مرش ونه منو. پوزانوف په د کړ 
 تېلګراف ترلسه کړی او له سفري رسه په تيلفوين خربو کې ليونېد ایلیچ هم همدغه خربه وکړه.« 

څومره يې چې    روان شوو په لور دومره چټک  مکروريان راپور ورکړ، سرتستني د  کله يې چې اوسادچي ته   
کولی شوی. وروسته څرګنده شوه چې په هغه ودانۍ کې چې د ګالب زوی اپارمتان و ډېری شورويان  

خپل ګاډی له څېرمه   ولېري.  هنه اوښتاوسېدل؛ نو په دې ځای کې د شوروي سفارت يو مامور ته د چا پام  
او هغه ځای ته لړ چې ګالب زوی ورته نښه کړی و. ده داسې څوک ونه ليدل چې د    ودراوه  ودانۍ رسه

امني د جاسوس اړنګ پرې ويش. په دغه وخت کې حالت د ده د خوښې و ځکه چې د هغه ودانۍ مخې  
يوه کوچنۍ دوبنۍ سينام درول شوې وه. په دغه وخت کې د »د دښتې   کاوهژوند  کې  پته چې ګالب زوی  

سپني ملر« په نوم يو شوروي فلم نندارې ته اېښودل شوی و. سرتستني د نندارچيانو د شاتنۍ ليکې شا  
يې د فلم ننداره کوله، خو  څخه  وټو  ګته ودرېد او په داسې حال کې چې ګالب زوی ته تم و، د سرتګو له  

 شو او ګالب زوی ل نه و راغلی.يو ساعت تېر 
توره افغانه شپه خوره شوه. له کړکيو او د واټونو له څراغونو څخه په پيکه رڼا کې د خلکو سيوري چټک  

له بالکنونو څخه افغان او شوروي ميندو خپلو ماشومانو    نو د اپارمتانو   ،دهکله چې فلم پای ته رسې  .خوځېدل
نې پوښتنې  مه چې نور تم نيش. د ده په فکر کې اندېښوپتېیل  ولېري ته نارې کړې چې کور ته وريش.  

ګرځېدلې. که ګالب زوی او ملګري يې نيول شوي وي؛ نو بيا؟ کېدای يش له همدې کبله دلته د امني 
  کله چې سفارت ته ورسېد، هلته يې يو مېرسيدس د دفرت ودانۍ مخې ته وليد   .دلخلک نه ترسرتګو کې 

پلېټ يې درلو  افغان منرب  ته راپور ورکړي چې د  چې  اوسادچي  د. ده په زينو کې پاس منډه وکړه چې 
ې رسه  لرښوون له  یې هرڅه  اند و چې  دې نامالوم دليل له کبله له خلقيانو رسه ليدنه تررسه نشوه. دی په

مېشت مرش ورته وويل: »دوی ټول همدلته   .تسم تررسه کړل، خو ګالب زوی له خپل کور څخه ونه وو 
او تم دي چې موضوع حل يش. اوسادچي کړکۍ    غدۍدي. ټوله   او هغه  چپه سفارت کې ده  وله کړه 

 مېرسيدس ته يې نغوته وکړه چې د ودانۍ مخې ته ولړ و.  

ه  دوی دلته راغلل چې له سفیر رسه خربې وکړي، خو سفري مخکې وتلی و چې له امني او تر اوسادچي:  
له   یکي رسه وګوري. دغه څلورواړه ادعا کوي چې امني نن شپه د دوی د وژلو پالن لري او سبا ته تره ک

کوي. لريې  څخه   واک 
 ته ريښتيا فکر کوې چې دا کار شونی دی؟ سرتستني: 

ته مخ واړوي او په ډېره جدي ونګه يې   ولېرياوسادچې له کړکۍ څخه ګاډي ته وکتل مخکې له دې چې  
په ناچارۍ وويل: »خو موږ کرار نشو کښېناستلی.   ولېريوويل: »هو، زه فکر کوم دغه سناريو شونې ده.«  
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موږ بايد يو څه وکړو.« اوسادچي له کړکۍ څخه په دومداره توګه بهر ته کتل او ويې ويل: »موږ څه کولی  
چې له هرې اړينې وسيلې  شو  دستور ورکړل  ته  خربې وکړې. ده  شو؟ پوزانوف لږ مخکې له مسکو رسه  
دوی تر منځ روغه جوړه راويل.« بيا يې په خپګان وويل: »په هره  د  څخه په کار اخيستنې هڅه وکړي چې

 بيه.«

 د داسې وزيرانو د ژوند په بيه چې د انقالب پېژندل شوي اتالن دي؟ حتیسرتستني: 
 همداسې برېښي. اوسادچي: 
له دغو خلکو رسه خيانت کوو؟ په هغه بڼه لکه څنګه مو چې له    -زه او ته    -نو شوروي اتحاد  سرتستني:  

 کارمل او پرچميانو رسه وکړ؟ 
، زما او ستا له سيايس څار رسه رسوکار دی. په سيايس چارو کې کله کله سړی بايد پر  ولېرياوسادچي:  

   واخالقي اصول
 سرتګې پټې کړي.  

خربه په کراره او خپه بڼه وکړه. بيا يې د کړکۍ پرده بنده کړه، د خپل مېز شاته کښېناست    اوسادچي پورتنۍ
 .لړو پاڼې يې اړولې. د دوی خربې پای ته ورسېدې او سرتستني لسونداو د 

مېرسيدس ګاډی وليد چې له څلورو پخوانيو وزيرانو ډک د  ده  له سفارت څخه ووت،  سرتستني  کله چې  
 حريم رت له اسف

 څخه د ښار په لوري لړ. 
و چې په خپلو کورونو کې ارامه خوب وکړي او دوی په خطر کې نه    ی دغو خلکو ته تره کي ضامنت ورکړ 

بیه ښه   په  په منځني   پوهېده.دي، خو اوس سرتستني د داسې ضامنتونو  يو هوښیار څارګر افرس چې 
داسې ويل: »يو عرب ته د رشوت  یې  به    له، د منځني ختیځ په هکختیځ کې يې بريالی کاري ژوند درلود

ی  الپاره اجاره کېد  ې مودې ه چې يو عرب په پيسو وپېرې او يو عرب يوازې د يو دورکړه شونې ده. دا شونې  
شوی وي او يا يو تړون د داسې چا ترمنځ پرې  يش.« په ختيځ کې يوه ژمنه، يو ډاډ، يا يو تړون چې قسم  

ي. دا ټول د تړون کوونکو د  و نه کړ شوی وي چې حتی رشيکه وينه ولري، کېدای يش کار وکړي او يا يې 
 ګټو پر بدلون پورې تړيل وي. 

شړل شوي وزيران د خپلو مرشانو د ژمنو په ارزښت پوهېدل، خو دوی په دې هم پوهېدل چې چېرته د   
نو  و ګوته په ماشه ورته ولړ وي. د دوی خپلو غريزو د خپلو کور   ښایي ه کېدای يش او څوک  غلچکي بريد مت 

چې دوی د ساري ناروغيو په څانګه   لپوځي روغتون ته بوتلل. هلته رسوري باوري خلک لر   یپرځای دو 
 کې پټ کړي. 

 د سپتمرب څوارلسمه 
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پېښې د جمعې په ورځ کېږي. کېدای يش    مهمېدا يو عجيب تصادف دی چې په افغانستان کې ټولې  
پېښې ځکه ډېری وخت د جمعې په ورځ    هدغه پديده سوچه تصاديف وي او يا دا هم شونې ده چې دغ

ولو  کښېنګوښه کولو او نور يې پر ځای د    دکېږي چې دا د رخصتۍ ورځ ده؛ نو په داسې ورځ کې د خلکو 
همداسې د جمعې ورځ وه. د دغه ورځې په شپه د   لپاره ډېر فرصتونه وي. د سپتمرب څوارلسمه هم ټيک

ګوم  ښبد  . دا د ارګ د څېښنت لپاره يو  هشو   نهکابل په ورځپاڼو کې د لومړي ځل لپاره د تره کي يادونه و 
 و. 

او ځور نه    ځاځ )غوسه(د جمعې سهار د تره کي او امني تر منځ په ناندريو پيل شو. تره کي، چې خپل  
دوه هغه قوماندانان ګوښه کړل چې پرون له  ټانک    دشوی پټولی، له امني څخه وپوښتل چې ولې يې  

عمومي منيش رسه د شخيص خربو لپاره راغيل وو. بیا يې له امني څخه وپوښتل چې دی ولې تېره شپه 
ژوند په خطر کې و.« تره کي    له وسلوالو ساتونکو رسه راغلی و. امني ورته وويل: »ځکه چې زما  کور تهد ده  

ې. ته بايد ماته پرته له ځنډ او پرته له ساتوونکو څخه راشې.« امني  و نه کړ په چټکۍ وويل: »بيا داسې کار 
 خپله خوښه مړ يش.«ه په ځواب کې وويل: »هېڅوک نه غواړي چې پ

و او څک اويس. ډلې ته امر وکړ چې چمت  ېامني د کابل له چوڼۍ څخه يو   هله دغو خربو څخه وروست 
د ماسپښني په   کاوه.د هر ګام په هکله يې امني ته راپور ور   ي جګړن تړون، چې امني ته وفادار و، د تره ک

ورکړې. کله چې دېرش دقيقې   بلنه  ته  تره کي د شوروي سفري  ورکړ چې  راپور  ته  امني  يې  بجو  درېيو 
وروسته سفري له څو مل کسانو رسه راغی، امني تړون ته وويل چې دوی ته له تره کي رسه د ليدنې اجازه 

»وفادار زده کوونکي« واک خپل   چې تره کی يوازې په نوم ولسمرش و. د ده  برېښېدلورکړي. اوس داسې 
 کړی و.

 ل. پ. بګدانوف 

د امنيتي ادارې کې  شاوخوا د سهار اته بجې د اګسا د هرکيل کوټې ته وسلوال ننوتل. د دوی په منځ  
مرستيال، نواب )نوموړی د امني يو لريې خپلوان و( ، د امنيتی ادارې د سيايس څانګې مرش، سلطان، او  

قاسم، چې په زړورتيا کې يې د »زمري« نوم درلود،   ،د مرش شخيص ساتونکی  ااګس. د  يو بل افرس هم وو
ه  کد مېز شاته ناست و. دوی له قاسم څخه پوښتنه وکړه چې ايا رسوري په خپل دفرت کې شته. قاسم، ل

ننوتلو اجازه   د  څنګه چې خپل مرش يې دستور ورکړی و، ورته وويل چې له وسلې رسه د رسوري دفرت ته
شول. په دغه شېبه کې قاسم پر    روانله کړ او د رسوري د دفرت په لوري  ټېدوی قاسم څنګ ته    نشته.

. سلطان سماليس پر قاسم ډز وکړ او ځای  اژهنواب، چې کوچنۍ ماشينګڼه يې درلوده، ډز وکړ او ويې و 
پر ځای یې مړ کړ. سلطان د رسوري د دفرت ور پرانيست، خو دفرت تش و. د پېښې په هکله امني ته خرب  
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ورکړل شو. امني سمدلسه له شوروي سفارت رسه اړيکې ونيولې او له ايوانوف رسه يې د ليدلو غوښتنه 
او بوريس سيميونوويچ رسه يو ژباړن مل و. په دغه وخت کې امني له    وکړه. له امني رسه د ليدو لپاره، له ما

اصيل حکومتي ودانۍ څخه د درستيز والۍ ودانۍ ته چې د ارګ د لويو ودانيو د دېوال شا ته وه تللی و.  
څخه يې وپوښتل چې ايا ډېر وخت کېږي چې  ما په موسکا روغبړ وکړ او له  له موږ رسه امني د تل په څېر 

صتۍ څخه بېرته راغلی يم. سفارت ته د ده د مخالفينو د راتګ په ګډون، ما ده ته د پرونۍ پېښو  زه له رخ
په هکله لنډې خربې وکړې. نوموړي په موسکا وويل: »زه په هر څه خرب يم. زه په دې هم خرب يم چې  

  قوماندانانوه  وطنجار له سفارت څخه څلورم او پنځلسم زغروالو غونډونو ته تيلفون وکړ چې زما پر ضد ل
 څخه د ګام اوچتولو غوښتنه وکړي.«

ي څرګنده کړه. ورپسې امني وضعيت بيان  خواخوږ بوريس سيميونوويچ د نواب د مړينې په هکله امني ته   
شوروي ملګري لړل، امني د دولت او د  پرون  ي څخه  استوګنځکړ. دا څرګنده شوه چې کله د تره کي له  

دوام ورکړی و او له ده څخه يې د خپلو مخالفينو ګوښه کول غوښتي وو.  ګوند له مرش رسه خپلو خربو ته  
. امني د اګسا د مرشۍ لپاره د  منيل وول او پر ځای يې د اکربي ګامرل  و تره کي يوازې د رسوري ګوښه ک

، خو دوی  ی ومخالفينو په ګوښه کولو يې ټينګار کړ   واو د خپلو څلورواړ   ی وتړون د کاندیدېدو وړانديز کړ 
 .رسېديلوو  ړې ته نه هوک

. دوی په پښتو ژبه څو خربې  تو له امني رسه زموږ د لیدنې په ترڅ کې لوی درستيز يعقوب دفرت ته راننو  
وکړې. ورپسې امني موږ ته وويل چې که شوروي ملګري د ده په استعفا ټينګار کوي، دی استعفا ته چمتو  
دی، خو د ده په اند دا به مناسبه وي چې د مرکزي کميټې يوه عمومي بيړنۍ غونډه راوبلل يش چې پکې  

ی چې هېواد پرېږدي او شوروي اتحاد ته مهاجرت  په دغو چارو خربې ويش. ده زياته کړه چې دی چمتو د
دا د ګوند په ګټه وي. ورپسې جګړن تړون دفرت ته راننوت. ده په    کچېرېوکړي او حتی خپل ځان وويل  

ې بڼه له امني رسه پښتو خربې پيل کړې. امني چې زموږ په ناخوښۍ پوه شو، تړون ته يې وويل  لترينګ
داسې وويل: »ما ملګري امني ته  ،  پوهېدهپه رويس ژبه ښه    ې، چچې په رويس ژبه خربې وکړي. تړون

که دی ماڼۍ ته وريش، وبه وژل يش. د تره کي په   .بلنه ونه مني  غرمنۍخربداری ورکړ چې د تره کي د  
دفرت کې يو ځانګړی کالشينکوف او د مېز په جعبه کې يې دوه ډکې تومانچې چمتو اېښودل شوي دي.« 

ه پارېدنه پټه کړي موږ ته وکتل او ويې ويل: »اوس تاسې ماته څه واياست. څو  چې خپل  ېامني پرته له د
ته ورشم    غرمنۍدقيقې مخکې مې په تيلفون کې له یعقوب څخه همدغه خربداری ترلسه کړ. ايا زه دغه  

کوم.« غوښتنه  د مشورې  زه ستاسې  نه؟  ډېر    که  وضعيت  وکتل.  ته  بل  او  يو  ما  او  بوريس سيميونوويچ 
حساس و. بوريس سيميونوويچ ځواب ورکړ: »که زه ستا پر ځای وی، زه به ورغلی وی، خو ته بايد پخپله  

او هلته زه خرب شوم چې له مسکو څخه يو بل تېلګراف راغلی و چې   لړوپرېکړه وکړې« موږ بېرته سفارت ته  
او د دوی   ورشانو ته پکې دستور ورکړل شوی و چې له امني او تره کي رسه بيا وګور په کابل کې شوروي م 
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،  مد پخالينې هڅه وکړو. په دستور کې د دوه اړخيز جوړجاړي وړانديز شوی و، خو که زه سپينه خربه وکړ 
رش له  ما د داسې پخالينې په شونتيا باور نه درلود. امني ډېر زياتی کړی و. نوموړي د امنيتی ادارې م

څوکۍ ګوښه او د ده د نيولو هڅه کړې وه چې پايله يې د وينې تويول وو. ده د هغو قوماندانانو او د کابل  
ته داسې  وو. ما  نه  ته وفادار  ورکړی و چې ده  امر  نيولو  په چوڼۍ کې د هغو پوځي سيايس افرسانو د 

   برېښېدل چې امني په زړه کې پرېکړه کړې وه او تر پايه يې پلې کوله.
 

 
 

د سهار په نهو بجو ګالب زوی يو ځل بيا سرتستني ته تيلفون وکړ. ده په غمجن او مات غږ وويل: »ملګری  
په راتلونکو څو ساعتونو کې به امني ما او زما متحدين ووژين او   .سرتستني، پېښې په چټکۍ روانې دي

راشې، که چټک رانه غلې، بیا  له خپلې څوکۍ لريې کړي. ته بايد سماليس زما کور ته یورپسې به تره ک
 به ډېر ناوخته وي.« 

يوه ناچار  او تره کي    هدغه تيلفون  نه وو چې امني  کړنه وه. له هغې هوکړې ل دوولس ساعته تېر شوي 
پرېکړه وکړه چې شخړه به په سوله ييزه توګه حل کوي او ورپسې د شوروي په سفارت کې دغو وزيرانو ته د  
خونديتوب ډاډ ورکړل شو. اوس له همدغو وزيرانو څخه يو يې د شوروي سفارت يو عادي مامور ته زنګ  

او له ژر پېښېدونکي مرګ څخه د ژغورنې غوښتنه ترې کوي. اوس بايد دغه شوروي مامور وپتېيي   وهي
غوښتنې په ځواب کې لړ يش چې تيلفون خامخا د امني    چې ايا د ګالب زوی کور ته د هغه تيلفوين

وی  او دوی ته د دې پخلی وکړي چې سرتستني، چې ښايي ل د مخه دغه نوم پرې اېښودل ش څارهخلکو 
دی. که سرتستني د مرستې غوښتنه ونه مني، نو د وزيرانو    دوښمنوي، د حکومت د دويم واکمن سړي  

 وضعيت به له ناهيليو ډک وي. 
تیلسرتستني    برونېنګ  فون غوږۍ کېښودهد  يوه  و  کاليو ډک  له  يو بکس څخه چې  له     Browningاو 

په جيب کې کېښودله چې   کرتۍزړې    ېهغله چې ډکه ده. دا يې د خپلې  کتتومانچه راوايستله او ويې  
  ښوونځي واغوسته چې د    وه. ده نکتايي په غاړه نه کړه، خو دغه کرتۍ يې  ېپه کابل کې يو درزي ورته ګنډل

 .روان شود سفارت په لوري  ورپسېد يو ښوونکي په څېر ښکاره يش. 
يې ايوانوف ته له ځان رسه کش کړ. بوريس    ولېريکله چې اوسادچي د ګالب زوی پر تيلفون خرب شو،  

او نور   ولېري  ،سيميونوويچ يو واضح امر ورکړ: دغو رنګ بدو وزيرانو ته ووايه چې سفري پوزانوف، دی  ته 
او تره کي رسه جدي خربې    کله له امنيهفغان مرشتابه کې د يووايل د بيا راوستلو په  اشوروي ملګري به په  
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وغوښتل چې په دې پوه يش چې د دغو تاريخي خربو بريا په لويه کچه د مرشانو پر  و  وکړي. ده له وزيران
دغو وزيرانو ته »نېغ« ووايي چې    ولېريسليم عقل پورې تړلې ده. دغه جرنال په ځانګړي ټينګار وويل چې  

 . نيشړ ل په هېڅ وجه بيا د شوروي سفارت ته دوی بايد »د خربو پايله چې هر څنګه وي«، 
امني به يې   .وو په لره له ځان رسه سوچ وکړ: »نو موږ دغه خلقيان امني ته په لس ورکو مکرورياند    ولېري 

 په نېږدې
راتلونکې کې تباه کړي. د پوزانوف په مرشۍ د امني، تره کي او جرنالنو تر منځ د ګوند د يووايل په هکله  

ږي چې دغه وزيران ګوښه کړل شول. ېه هغه وخت ناکامب ترې ښه راتلونکې ونه لري او خامخا  به خربې ا
امني همدا اوس کودتا ته چمتو دی او په دغه توطيه کې يې ډېر خلک ښکېل کړي دي. دی د بېرته راتګ 

تره   ، کې به امنيتر پايه به په دغه لره لړ يش او يا به مړ يش. په راتلونکو څو ورځو  له کرښې تېر شوی او
لريې کړي او دی به د هېواد مرش يش. شوروي مرشان به يې د يوې مودې لپاره ونه مني، خو بالخره    یک

په رسميت وپېژين. ښه ده چې تومانچه مې له ځان رسه واخيسته. زه په توګه  مرش  د  د افغانستان  یې  به  
م چې د امني هديف وژوونکي هم هلته رسېږي. هېڅوک ږ به ټيک داسې وخت د ګالب زوی کور ته ورسې 

ما له  ږم.  ېو نه کړ زما د پېژندنې پروا ونه لري. دا به ښه وي چې دوی مې ځای پر ځای ووژين چې ډېر    به
ښوونکي په څېر دي. سفارت به ووايي چې د دوی د  ښوونځينشته او کايل مې د يو افغان  لسونديرسه 

کيسه به جوړه کړي چې سرتستني څو ورځې مخکې د شخيص دليلونو له کبله  هېڅوک ورک نه دي او يوه  
شوروي اتحاد ته تللی دی. که ټپي شوم بیا څنګه؟ ښه ده چې تومانچه رارسه ده. دا به سخته وي چې بل  

 څوک پرې وومل، خو خپل ځان خو خامخا ويشتلی شم.« 
ګالب زوی ور پرانيست، د    وواهه.د ودانۍ درېيم پوړ اپارمتان ته ورسېد، ده د وره زنګ    تینکله چې سرتس

سرتستني په ليدلو خوښ شو او کور ته يې بلنه ورکړه چې خپل ملګري وروپېژين. په کور کې چوپړيالن  
و وخت دی  وايل اشنا و. ي ید داسې اپارمتانونو له جوړښت رسه له کوچن  ولېريته وو.  شاو د کورنۍ غړي ن 

په اوږده دالن کې چې کيڼ لوري ته يې تشناب او پخلنځی و    هد.  هپخپله په دغسې اپارمتان کې اوسېد
ښې و چې په  ې. د کوټې له ښي دېوال رسه يو ارزانبيه کوچ اتګامونه واخيستل او د ناستی کوټې ته ننوو 

چې د هوايي ځواکونو يونيفورم يې  « رسوري او يو نری ځوان  جالدافغانستان کې جوړ شوی و. د افغانانو »
چې له تره کي رسه يې    کېده ې کوټې څخه د وطنجار غږ اورېدل  مر اغوستی و په کوچ کې ناست وو. له څې

،  کړېزده کړه نه وه    ېيې په رسمي توګه د پښتو ژب   هېڅ کلهپه تيلفون کې خربې کولې. سرتستني چې  
خو له ځان رسه يې په دومداره توګه زده کوله، پوه شو چې وطنجار وويل چې تره کی او ملګري يې د ده  

 ته وريش چېرته چې دوی به د ولسمرش د امنيت چارې برابرې کړي.  کور
او ناپېژنديل پيلوټ، چې څېره يې اشنا وه، دانې خولې    هو اکله چای ګالب زوی په پخلنځي کې چای جوړ 

، رسوري پرته له دې چې حتی يوه دقيقه ضايع کړي له سرتستني رسه خربې پيل کړې: »ملګری  ته اچوالې
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کړی چې له تارسه وګورو. دا زما تېروتنه وه. موږ ستاسې    یموږ ونشو پرون  سرتستني، بښنه غواړم چې  
او موږ    لړوسفارت ته په دې هيله   ته خوندي وساتی، خو دا يوه  هلچې تاسې زموږ په ستونزه پوه شی 

موږ رسه د خربو لپاره هېڅوک نه وو او نه د خربو لپاره څه وو. پرون موږ په ډېره ناچارۍ هڅه له  تېروتنه وه.  
ني په امد  ړه چې زموږ او زموږ د هېواد لپاره دغه لويه سيايس ستونزه حل يش. زه هيله من يم چې ته  کو 

چوو اتره کی له خپلې لرې لريې کړي او موږ بايد هر شوين کار ته لس و   غواړي  چې  ېنيت پوه شدې  
وروسته مړه وو. د موږ انقالبيانو    ې، خو دا شونې ده چې څو دقیقويې وکړو. اوس موږ دلته يو   مخنيویچې  

مهمې دي. دغه سهار زما    ډېرې   هر څه  مهم نه دی، خو موږ ته د انقالب سپېڅلې موخې تر  ډېر لپاره ژوند  
ياور، زمری قاسم هغه وخت ووژل شو چې د اګسا د هرکيل په کوټه کې زما ورتګ ته تم و. ته بايد پوه شې  
چې د امني خلکو قاسم نه بلکې زه په نښه کړی وم. زه له مرګ څخه وېره نه لرم، زه يوازې له دې وېرېږم 

تررسه نشم کړی. زه بايد دغه امريکايي ځناور زندۍ کړم؛   چې د افغان انقالب پر وړاندې زه خپلې دندې
يش.  جوړ  څه  څخه  ده  له  به  بیا   نو 

ټولې هغه خربې ملګري برېژنېف ته ولېږې  کې  ، موږ تاسې ته نن بلنه درکړه چې په يو پيغام  ولېري  ی ملګر 
هکله به د تاسې    چې زه يې اوس درته وايم. هيله من يم چې ته په دې ټکي ټينګار وکړې چې د يووايل په

شوو. امني ستاسې له سفري، ملګري    او امني ترمنځ خربې اترې هېڅ بريالۍ نه وي حتی که موږ ووژل
ايوانوف او نورو شوروي جرنالنو رسه يوازې له دې کبله خربې کوي چې موږ تراوسه ژوندي يوو. کله چې 

 کړي.« موږ نابود شوو، دی به سماليس بل ګام پورته کړي چې تره کی لريې
خپلې غريزې د دغه افغان په خربو باور وکړ. رسوري په څرګنده داسې موقف کې نه و چې    له سرتستني  
 د وزيرانو او

ولسمرش ژوند ته د خطر په هکله مبالغه وکړي. کله چې رسوري خپلې له ننګېرونو ډکې خربې بشپړې  
هم له تاسې څخه يوه    ان ټيک ووايم. زما مرش ستا خربې  ته    انو مرش   و کړې، سرتستني ورته وويل: »زه به خپل

همدومره ډېر له سليم عقل څخه کار واخلئ او   ئغوښتنه لري. په دغه وضعيت کې څومره چې کولی ش
چې له هغه څه څخه وروسته چې ده واورېدل،    پوهېده  ولېري کې ځان مه ښکېل کوئ.«    وپه نااړينو ملسون

ناکالله   ايوانوف په ټینګار  وې،  )نامناسبه(  د ده خربې څومره  او  وو چې دغه پيغام   وييل خو امر، امر و 
د خپل ضمري له ځور رسه رسه، په    ولېريورورسوي؛ نو لکه څنګه چې جرنال ايوانوف دستور ورکړی و،  

رسمي غږ د شوروي د دريځ څرګندولو ته دوام ورکړ. د ده وروستۍ خربې ترټولو بدې وې: »ما ته د خپل 
خربو پايله چې هر  د امر راکړل شوی چې زه يې بايد تاسې ته ټکي په ټکي ووايم: مرشتابه له لوري جدي 

 د شوروي سفارت ته بيا رانشئ.« په هېڅ وجه څنګه وي، 
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چې ټوټې ټوټې مو کړي؛ نو بيا به موږ ټول په راتلونکو دوو   یرسوري وويل: »نو تاسې موږ امني ته پرېږد 
، دوی به په رڼا ورځ دغه اپارمتان ته راننوځي او زموږ د شوروي  مړه وو. دوی به موږ ټول ووژين کېساعتونو 

 ګاونډيانو په مخ کې به موږ ووژين او دا به د دې مانا ولري چې د تره کي د ساتنې لپاره به څوک نه وي.«
سرتستني له ځان رسه فکر وکړ: »اوه خدايه! زه به دوی ته د يو خاين په څېر ښکارېږم. هر ځای خيانت 

دلته او هلته په لس ورکوي، او وجه يې يوازې سيايس وي. ګالب زوی د چاينکې   ،شته، هر سړی يو او بل
کوټې ته راننوت. سرتستني ده ته په ګوته نغوته وکړه او رسوري ته يې وويل: »ده ته زما کور   رسهپتونس له 

غوري کې يې د تومانچې  ور   پله خاوچت شو، له افغانانو رسه يې مخه ښه وکړه، پ  ولېريمالوم دي.« ورپسې  
 لستی نيولی او له اپارمتان څخه ووت.  

 ا. م. پوزانوف 

په تړاو د امني پر رسغړونکي چلند خرب شو، ده موږ ته امر وکړ چې د   و کله چې ګروميکو زموږ د پيغامون 
موږ له افغان مرشانو رسه بيا خربو اترو ته وروګرځو. همغه ډله بيا    کې د پروين دستور په رڼا    بېروسيايس  

يوه کوټه کې موږ خپل حضور ته و استوګنځرارسه مل شوه. تره کي د خپل   . موږ  نلومي د دويم پوړ په 
ورڅخه وپوښتل چې ايا د وژنو له پيل څخه خرب شوی، ده وويل چې خرب دی. بیا موږ وړانديز وکړ چې بايد  

ضعیت يو ځل بيا جدي خربې وکړو. موږ دا هم ورڅخه وغوښتل چې که شونې وي، ملګري امني  په روان و 
 ته بلنه ورکړي.

، په پښتو يې خربې وررسه وکړې او بيا يې موږ ته وويل: »دی په لره دی.« تره وواههتره کي امني ته زنګ  
کړي. زه نه پوهېږم چې په تره  کي ناڅاپه موږ ته د امني په هکله وويل چې غواړي د هېواد واک ترلسه  

لو وید  کي څه وشول چې د امني په هکله يې داسې ترخې خربې پيل کړې چې موږ يې په وار وار ده ته  
. ده وويل چې امني د نيوکې زغم نه لري، په بې رحمۍ يې خپل ټول مخالفني  ېکړې و   ېهڅبې ګټې  

د حکومت   يې  خپلوانو  او  يووړل  منځه  نيول   مهمې له  په    ېڅوکۍ  اوس  اسدالله  وراره،  کرش  ده  د  دي. 
حکومت او ګوند کې نهه څوکۍ لري. ده وويل: »لکه د پاچا او داود په وخت کې اوس يوازې يوه کورنۍ د  

 ، خو ډېر ناوخته.شوې وې  مني کوي.« بالخره اوس د تره کي سرتګې خالصېهېواد واک
او هڅه مو کوله چې دېوال   واچاوه. موږ ټوپ  ېشو و   اوتوماتو وسلو  ډزې    او  شا د تومانچوتر    ناڅاپه د وره  

څخه تېرېدلی او   ېته نېږدې پاتې شو ځکه چې د ډزو غږ ډېر نېږدې و او ګولۍ په اسانۍ له نرۍ درواز 
کړکۍ ته منډه وکړه او په چيغه يې وويل: »امني د ګاډي په لور منډې    ګوريلوف ږ يې ټپي کولی شوی.  مو
دی مې څنګ ته کړ او روريکوف، په موږ کې تر ټولو ځوان، ته  . و تر ټولو ډېر نېږدې وره ته !« تره کی  يوه

مې وويل چې په احتياط وګوري چې په دالن کې څه پېښېږي. د تره کي پارېديل ساتونکي په منډه دفرت  
ته راننوتل او تره کي ته يې په پښتو څه وويل، ورپسې، تره کي په اوچت غږ وويل: »زما د دفرت رس ياور  
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ې موږ وتلو، د تړون مړی مو وليد چې د تره کي له دفرت څخه بهر پروت و. دی د شا په  ووژل شو!« کله چ
تخته پروت و او ښی لس يې داسې تر مال لندې و لکه د تومانچې د را ايستلو هڅه يې چې کوله. وروسته  

وزير امني  موږ هڅه وکړه چې د پېښې په جزياتو پوه شو. له تره کي رسه د تيلفوين خربو وروسته، لومړی  
له درېيو ساتونکو رسه د غونډې لپاره راورسېد. د ده ګاډی زموږ د هغو ګاډو څنګ ته درېدلی و چې په يوه 
او د کې جي يب له  او په دويم کې زموږ ساتونکي راغلل. زموږ ساتونکې ډله له درېيو افرسانو  کې موږ 

يو ډګرمن، کبانوف  امني زموږ له ساتونکو رسه تود    څخه جوړه وه.    Kabanovاستازې څانګې څخه له 
روغبړ وکړ او خپل يو ساتونکی يې له ګاډي رسه پرېښود او دوه نور وررسه ماڼۍ ته ننوتل. په لومړي پوړ  

و ځای شو. امني تړون او خپل يو ساتونکی پرېښودل چې له ده څخه مخکې روان  یکې تړون هم وررسه  
دوی پسې و. دوی دويم پوړ ته په زينو کې ختل پيل    وي او امني له بل ساتونکي رسه څو ګامه شاته په

کړل. ډزې هغه وخت پيل شوې چې لومړين دوه کسان دويم پوړ ته ورسېدل. چا لومړی ډز وکړ؟ زه فکر  
کوم چې دېره شونې ده چې تړون غوښتل د تره کي ساتونکي له دروازې څخه لريې ټېله کړي. تړون دوی 

  وارخطايۍ  ډېرې. د تره کي ساتونکو له  وه  انچې را ايستلو هڅه کړېګواښيل او په عني وخت کې يې د توم
څخه ډزې پيل کړې، خو دا د پېښو له بيانونو څخه يوازې يو بيان دی. د دغې ورځې په سبا د امني په امر  

شول. مخکې له دې چې موږ لړ شو، تره کي ته مې وويل: »داسې تري تم  د تره کي ساتونکي ونيول او  
. موږ له تره کي رسه مخه ښه وکړه او په و نه کړ ږ بايد امني ته ورشو.« تره کي کوم اعرتاض ښکاري چې مو

ته ورسېدلو. امني داسې   ليدو    ښکارېدهڅو دقيقو کې لوی درستيزوالۍ  په  تله زموږ  له  لکه چې د زړه 
ه يش. ده زما لس ونيو او د ده د خت په لستوڼي وينې ته زما پام شو. ما ورڅخه وپوښتل: »ټپي خوشال

شوی يې، ملګری امني؟« ده وويل: »نه، ما له خپل ټپي ساتونکي رسه مرسته کوله.« ما هڅه وکړه چې ورته  
ي ګرم دي، خو امني  ساتوونک  اودې هکله د دواړو خو په  ووايم چې دغه پېښه په تېروتنه رامنځته شوه او  

سمدستي زما په خربو کې ولوېد او ويې ويل: »نه ملګری پوزانوف، دا زما د وژلو يوه هڅه وه او يوه معجزه  
چې زه ژوندی پاتې شوم. بیا يې ايوانوف ته وکتل او ويې ويل: »نو اوس د وليدل چې زما پر ضد يوه    وه

.« امني چې پورتنۍ خربه کوله خپل لستوڼي ته  توطيه شته؟ دغه وينې يوازې په وينو مينځل کېدای يش
په همدغه شېبه کې له نېږدې څخه د ټانک يو ډز واورېدل شو. يو ګاډی چې ودانۍ ته   ګوته ونيوه.یې  

څېرمه ولړ و وچاودېد. دا څرګنده وه چې موږ بايد ژرترژره لړ شوو. پاتې کېدل ډېر خطرناک وو. رسبېره  
رټ رد کړ. اوس امني پر حالتو باندې کنرتول    وړاندیز لپاره امني زموږ  دې، د شخړې د سوله ييز حل   پر 

کوله، امني موږ ته کتل او په ملنډيزه بڼه يې وويل: »که په راتلونکې کې  ښه  مخه وررسه  درلود. کله مو چې  
لط له ملګري تره کي رسه وګوری؛ نو دا کار به يوازې زما له لرې کېږي چې د ساتونکو تر منځ د غ  یغواړ 

 پوهاوي مخنيوی ويش.« 
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 دميرتي ب. روريکوف

  ړ و او اوس خامخا پوه شوی و چې پای يې نېږدې دی. ېله ډزو وروسته تره کی ډېر ترهېدلی و. رنګ يې ژ 
ږمو  سمې تر    یکله چې د سفري په غوښتنه زه د تره کي له دفرت څخه دالن ته ووتلم، د باروتو ټينګ لوګ

ساتونکي افرس تره کي ته منډه وکړه، دی يې    يوينو لت پت پروت و. د تره کنو کې په  یشو. تړون په ز
 وښورولو او ورته ويې ويل: »دوی پر موږ ډزې وکړې او موږ يې ځوايب ډزو ته اړ شوو.«

ې ډزې دومره درنې وې چې که امني په دغه اخ  ماشيګڼېته په کتو رسه، د    نويوه مهمه يادونه: د تړون ټپو 
لومړي  له  . زه فکر کوم چې امني  ی ویدلېلږ نېږدې وی، امني به خامخا په ګولۍ لګ   وډب کې هر چېرته

 ونه خوځېد څو د ډزو له ليکو څخه بچ يش.هېڅ پوړ څخه 
، الکساندر ميخيالويچ پوزانوف، چې مخکې  لړود امني له ليدو څخه وروسته کله چې موږ بېرته سفارت ته   

نه وو څکويل، په خپل دفرت کې يو سيګار بل کړ، دی هم اوتر و، خو دنده، دنده ده.  سګرېټيې هېڅ کله  
د اړيکو له ځانګړو وسيلو څخه په کار اخيستنې، سفري د بهرنيو چارو له وزیر رسه اړيکه ونيوه او د پېښې  

سه وپوښتل چې ايا وينې تويې شوې. سفري ورته وويل: »هو، وينه تويونه  راپور يې ورکړ. ګروميکو سمدل 
 پکې وه.« ګروميکو وويل: »دا ډېر بد کار شوی.«

 ، د ا خ د ګ د مرکزي کمېټې د سيايس بېرو غړی او د ماليې وزيرعبدالکریم ميثاق

نو هغه وخت څه پېښ شول. ايا دا ريښتيا د امني د وژنې هڅه وه او يا په لوی لس دغسې پېښې ته لره  
حتی اوس هم دغه پوښتنې ته ځواب نشم ورکولی. دا يوه ډېره تياره موضوع ده. هېڅ  زه  هواره شوې وه؟  

ه کي رسه د غونډې  مخکې له دې چې له تر   : امني د پېښې داسې نکل وکړ پخپله  شی واضح نه دي. ما ته  
ون ته تيلفون وکړ. تړون په دې وروستيو کې د عمومي منيش  ړ لړ يش، امني خپل ملګري، تماڼۍ ته  لپاره  

څه وخت لپاره له   د ې ته کاندید و. له دغه پېښې څخه مخکې امني  کمېټ  ي رسياور ګامرل شوی و او مرکز 
ون څخه وپوښتل چې ايا د تره کي د بلنې  تړون رسه ډېرې نېږدې اړيکې لرلې. امني په تيلفون کې له تړ 

منل خطرناک دي. تړون وويل چې د اندېښنې څه شی نشته ځکه چې شوروي ملګري هم په ماڼۍ کې  
زما يو ساتونکی  ځیرک په نوم  وزیر    د  دي. امني وويل: »تړون په لومړي پوړ کې له ما رسه وليدل. دی او  

ورسېدلو،    دویم پوړ تهمخ ته روان وو او زه او يو بل ساتونکی مې څو ګامه وروسته پر دوی پسې وو. کله چې  
دوی ته امر وکړ چې    تړونې وررسه وې.  ماشيګڼېموږ د تره کي د دفرت له وره رسه دوه افرسان وليدل چې  

  ماشينګڼې دوی خپلې    ه،ی امني دی. ناڅاپڅنګ ته يش او پر دوی يې چيغه وکړه چې له ده رسه ملګر 
اوچتې ونيولې او ډزې يې پيل کړې. تړون سمدلسه ووژل شو. وزير ځیرک، چې خپل ځان زما مخې ته  

 
 کال کې وشوه، هغه وخت چې نوموړي د امني د يو متحد په توګه د اوږدې مودې بند تېر کړی و.   ۱۹۹۰له ميثاق رسه دغه مرکه په

 ولسمرش نجيب الله د ميل روغې جوړې د کمپاين په ترڅ کې دی له زندان څخه ازاد کړ.
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امني له ماڼۍ څخه روغ رمټ په تېښته بريالی شو. دی په ګاډي کې کښېناست او    ډال کړ، هم ولګېد.«
 لړ. 

ېژنېف دې هوکړې ته رسېديل وو چې امني له سيايس ډګر  زه فکر کوم چې په مسکو کې تره کی او بر 
مسکو زموږ د    او  څخه لريې کړي. د ګوند د يووايل په لره کې ده ته د اصيل خنډ په سرتګه کتل کېدل 

نه  دويم کس په بې کچې ډېر چپي څوب اندېښمن و. دا چې ولې تره کي له سوله ييزو وسيلو څخه کار وا
وه یاتې ده. د بېلګې په توګه، ولې تره کي د مرکزي کمېټې يا سيايس بېرو  خيست تراوسه يوه مرموزتيا پ

غونډه را ونه بلله. ښايي ده ډاډ نه درلود چې د واک په يوه ازاده هڅه کې به بريالی يش او يا ښايي چې  
داسې ښکاري چې دوی د    د امني برعکس، تره کي دې ته ګروهنه درلوده چې په چل خپله لره وبايس. 

و پروا نه لرله او دواړو د ګوند اصولو ته درناوی نه درلود. موږ به په پټو سرتګو فرضيې جوړې نه کړو  اخالق
څ کله پوه نه شو چې ايا امني دغه  ېدفرت له وره رسه په پېښه کې څوک ګرم وو. موږ به هد  چې د تره کي  

پارونې ته لره جوړه کړې وه، د ساتونکو تر منځ د يوې تېروتنې له کبله تړون مړ شو او يا د تره کي ساتونکو  
 امني په نښه کړی و، خو حقيقت دا دی چې هر څه چې وشول، پېښه د امني په ګټه پای ته ورسېده. 

او په کابل کې    ېامر ورته شوی و په چټکۍ چمتو شو   ئيارسد کابل ګارنیزیون هغه پوځي ډلې چې د ت
يې مهم ځايونه ترخپل کنرتول لندې راوستل. ځانګړو پوځي ډلو د ولسمرشۍ ماڼۍ کالبند کړه او د ګارد  

چې شو  دی. تره کی ناڅاپه پوه  ېله ټولو هغه پوځيانو څخه يې وسله واخيسته چې باور نشوی ورباندې ک
غوڅې شوې وې او د امني له اجازې څخه پرته هېچا یې  وی، د تيلفون ټولې ليکې  په بشپړه توګه ګوښه ش

شوه.  تررسه  کودتا  چې  يش  ویلی  سړی  نو  ليدلی؛  شوی  نه  رسه  کي  تره   له 
چې کودتا ښه منظمه وه. امني هر څه ته ښه تابيا نيولې وه. ده د خلکو يو نوملړ جوړ  يش  دا بايد وويل  
يش. د دوی ډېری هغه پوځيان وو چې له امني رسه د نه وفادارۍ   ونيول  مخکې تر مخکېکړی و چې  

پر  وزير    کېده  ېاړنګ  واچول شول. د رسحداتو  ته  زندان  به  ورځ  په همغه  ونيول شول  به  او چې څنګه 
مزدوريار هم ونيول شو. دی یو له څلورو ياغيانو څخه و، خو د خپلو ملګرو برعکس يې پرېکړه وکړه چې پټ  

ورځ د    نيش. د نيولو په ورځ نوموړي د کابل په ملن پغامن کې له خپلې کورنۍ رسه ورځ تېروله. په دغه
 »څلوروالې غدۍ« ټول نېږدې خپلوان بنديان شول. 

 

 
 

، ده  روان شوو څخه  مکروريان سرتستني له رسوري او درېيو وزيرانو رسه له لیدنې وروسته له    ولېري کله چې  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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له ګالب  که  ته وويل چې    تامارېلړ يش. ده    کور تهوکړه چې د سفارت په لره کې لومړی خپل    پرېکړه
ته بلنه ورکړي او بیا   ژرترژره کور  ېتامارا د ، وريش کور ته د دوی کسه   ، څوپېژاندهزوی رسه، چې نوموړې 

 .« هد هتيار  غرمنۍده ته په سفارت کې زنګ ووهي او ووايي چې » ېد
سفارت ته ورسېد، مېشت مرش په خپل دفرت کې نه و. ايوانوف هم نه و. دی د اورلوف    ولېريکله چې   

د ګالب    ولېريدفرت ته لړ، خو ده ته څرګنده شوه چې نوموړی له روانو پېښو دومره ډېر خرب نه و.    مروزوف 
پسې خپل او مرستيال مرش ته يې ورکړ. ور   هپه اپارمتان کې د خپلې ليدنې کتنې يو تېلګراف وليکزوی  

 شو.  روانکور ته 
سرتستني د ننوتنې له دالن څخه کور ته تيلفون وکړ. ده له خپلې مېرمن څخه وپوښتل چې څه حال 

. ما د سفارت له نوکريوال څخه غوښتنه وکړه چې تا ته ووايي.« هد  هتيار   غرمنۍدی. نوموړې ځواب ورکړ: »  
 وويل: »زه به ډېر ژر درشم.«وکتل او خپلې مېرمنې ته يې    نوکریوال ته توند ولېري

په چټکۍ د کور دروازه پرانيسته. يو نوی سپني    ېګا غږ واورېد، تامار لکله يې چې د رانېږدې کېدونکي وا
ته ولړ و. سرتستني له ځان رسه وويل: »لکه چې ځان ته مې جنجال پيدا کړ. فکر کوم    څنګ  ګراجوالګا د  

 وکړه.« ه نغوښت ېلوب چې پخپله مې د يوې خطرناکې
. رسوري، چې دوديزې پښتني جامې اغوستې وې، پر قالينه اوږد په خولو کې لت  تدالن ته ننوو  ولېري 

د   يو  يې  ته  وه. ښۍ خوا  ډېره  تودوخه غري معمويل  ايستله. دغه منی  يې سا  په سختۍ  او  و  پروت  پت 
. وطنجار په کوچ کې  کابو تش بوتل اېښی و او څنګ ته يې يو کالشينکوف پروت و   Borzhomiبارژومي  

د کايف هغه مېز ته څېرمه ناست و چې رسه رنګ دېوال ته نېږدې اېښی و. ده هم پښتني جامې اغوستې  
يې د جوړښت په ځای   ولېريچې    هماشینګڼ   هيوه اوتوماته وسله وررسه وه. یو   رسه  او له اضايف مرميو  ېو 

 . ګالب زوی چې د خپلو ملګرو هو  ېپه تاخچه تکيه درېدل وپوه نشو، د کتابون
  رسه مرسته کوله. ېپه څېر پښتني جامې په تن وې په پخلنځي کې له تامار 

کړي. که  ه سرتستني له ځان رسه وويل: »دوی په وسلو ښه سمبال دي؛ نو خپل ژوند به اسانه له لسه ورن 
لويه جګړه به رامنځته يش، خو زه او تامارا به څه کوو؟ څوک پرې خرب شول، کور به کالبند يش او يوه  

سوو؟ ښه به وي چې موږ د زينو لندې پټ شو او يا د کور شا ته د زړې هدیرې له  ر افغانانو ته به ګولۍ ور 
کنرتول وتلی، هر څه چې پېښېږي،  زموږ له لسه  لرې وتښتو او د ګاونډيانو په کور کې پناه واخلو. اوس  

 وو.«  يش. که د امني خلکو موږ ونيوو، ورته وبه وايو چې دغو خلکو موږ يرغمل نيويل ېپېښ د
کې مو    ګراج پرته له دې چې خپله غوسه پټه کړي، وپوښتل: »ولې مو ګاډی بهر پرېښی؟ بايد په    ولېري

ته  شو او د ګاډي کلۍ په لس د وره په لوري روان شو. سرتستني ور   اوچت« رسوري په چټکۍ .یادرولی و 
تاسې خو  وويل: »کلۍ ما ته راکړه. زه به يې د ننه کړم، که څه هم زما له انګړ څخه دېوال چاپېر دی،  

 پېژنديل خلک ياست، که د هر لروي سرتګې درباندې ولګېږي، ډېر ژر به مو وپېژين.« 
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اډی يې د  دروازه پرانيسته، ګ  ګراجاو کلۍ يې سرتستني ته ورکړه. سرتستني د   وخوځاوهرسوري د هو رس   
ت، خپلو مېلمنو ته  و دروازه يې بېرته بنده کړه. کله چې د دويم ځل لپاره کور ته ننو  ګراج او د  راووستننه 

 الغاسې يې کنياک او د 
ساندویچ   (عرصيې) د  افغانانو  وه.  بوخته  کې  پخلنځي  په  تامارا  چې  کې  حال  داسې  په  وکړ  او   وست 

ه، خو الکولو ته يې په نېغه نه وويل. وطنجار وويل: »د هر وخت په پرتله بايد  کړ خوښه    الغاسهبېسکېټو  
تلونکی  اوس زموږ رس ډېر ويښ او په سد کې وي.« سرتستني ترې وپوښتل: »اوس ستاسې پالن څه دی؟ را

ل: »موږ له شوروي ملګرو څخه لويه هيله لرو.  یګام به مو څه وي؟« رسوي پرته له دې چې سوچ وکړي، وو
او خطرناک حالت ته د حل لره ومومي. موږ نه پوهېږو    موږ هيله من يوو چې دوی به د ګوند دغه پېچيل

ې شوروي اتحاد پراشوټي پوځيان چې څه وکړو چې د حل لره پيدا يش. زموږ په اند دا به ترټولو ښه وي چ
خپلو دولتي   دموږ    ،ولېري؛ نو پر موږ باور وکړه،  ېه کو ن. که زموږ د پالن په هکله پوښتيکابل ته راولېږ 

و که چېرې پر موږ کومه  و و او حتی زندان ته د تګ لپاره چمتو ي لڅوکيو پرېښودلو، د افغانستان پرېښود
ې کړې او ر یل. که امني تره کی يخو دا به يوازې هغه وخت منو چې تره کی يې اړين وګڼ  ،ګناه ثابته شوه

و او ښايي پښتونستان ته لړ شو. هلته به وسلوال  و واک په لس کې واخيل، موږ به په غرونو کې پټ ش
ې چې غونډونه جوړ او تنظيمي جګړه به پيل کړو.« رسوري پورتنۍ خربه د زړه له کومي وکړه مخکې له د

، پوهېږې چې موږ د ځان لپاره نه يو  ولېريپه خربو کې ولوېږي. ده وويل: » ننګېرنه  وطنجار يې په ډېره  
. موږ ته نوموړی د هيلې  ئپه هره وسيله چې کېږي بايد تره کی وژغور  ،اخته. تاسې، زموږ شوروي ملګري

پر واړندې جګړه کې د بريا نښه يا سمبول دی. که زموږ نښه وساتل يش، زموږ انقالب به    دوښمن   داو  
 ژوندی پاتې يش.«

ده له   پالن نه لري.کوم  پوه شو چې دوی نېږدې راتلونکي ته د پام وړ    ولېريدوی ته په غوږ نيولو رسه  
 ځان رسه وویل:

کور کې پټ يش، لږترلږه تر هغه وخت پورې    ډېره شونې ده چې دوی غواړي د يو څو ورځو لپاره زما په»
 چې د امني خلک 

په کابل کې د دوی لټون بس کړي. بیا به ښايي چې د افغانستان په يو وليت او يا په پښتونستان کې   
نوموړي د امني  اوس  پټ يش. هغه پيلوټ چیرته و چې د ګالب زوی په کور کې په کوچ کې ناست و. که  

 «د خپلو ملګرو پالن يې ورته بربنډ کړي وي؛ نو بیا؟له خلکو رسه کتيل وي او 

 ولې ستاسې ملګری دلته له تاسو رسه رانغی؟ سرتستني:  
 څوک؟ مزدوريار؟ رسوري: 

 نه، هغه بل. هغه چې د پيلوټ په يونيفورم کې نن سهار د ګالب زوی په کور کې و؟سرتستني: 
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؟ هغه په کار کې، په خپل دفرت کی دی. دی په خطر کې نه دی، د امني خلک  ېته اقبال ښيرسوري:   
لريې دی او په دې ډاډ لري   ر ېډچې نومړی له سياست څخه  کوي  نه لري، دوی فکر  ناټ  له ده رسه کوم  

 چې په دغه شخړه کې بې پلوه دی.
 زما کور ته راځی.ي چې تاسې پالن درلود چې پوهېږ خو ده زموږ خربې واورېدلې او سرتستني:  

 رسوري په اړنګ وويل: دی به هېچا ته ونه وايي. 
سرتستني کرار کرار د هغه سيايس کړکېچ په کچه پوه شو چې ده رامنځته کړی و. ده ته څرګنده وه چې  

سختې او   ډېرېد ده کړنه به د نوموړي مرشتابه په يو داسې بېخونده موقف کې واچوي چې دوی بايد  
ورور کوربه هېواد څارګره    حتیچې د يو ملګري او    و . تر شک لندې دولتي مجرمينپېچلی پرېکړې وکړي

ونو لپاره لټوي، د شوروي ديپلومات په بلنه د ده په کور کې پناه اخيستې. دغه ګروېږ اداره يې د پوښتنو  
بېخونده وضعيت پر يوه لويه سيايس ناکامۍ بدلېدلی شوی. اوس به څارګر مامورين څرنګه پرېکړه کوي؟ 

بېرو   ته راپور ورکړل يش؛ نو بيا به په دې هکله هره پرېکړه سيايسچارواکو  دغه پېښه به تر ټولو لوړپوړو  
کوي. د سيايس بېرو غړي به څرنګه پرېکړه وکړي؟ ايا دوی به د هېواد د ګټو او امني د خوښولو لپاره دغه  

او تلوسمن   )مکار(  سياڼه  لهچې    ي؟ ايا دوی به له دغه وضعيت څخه ګټه پورته کړ يمخالفني قرباين کړ 
ريښتيا يش؛ نو زه    هه خرب وشلوي چې نه درېدونکی دی. که دا دومي  اړيکېداسې سيايس جوالګر رسه  

 زه خپله بې باکه کړنه توجيه کړم.  څوبايد د شوروي مرشتابه ته د امني ريښتينی کرکټر بربنډ کړم  
سرتستني خپله کتابچه راوايستله، په کوچ کې د رسوري او وطنجار تر څنګ کښېناست او له دوی څخه 

ه همکار دی، د نوموړي د چلند بېالبېل  يې وپوښتل: »ښه، تاسې ټول امني تورنوی چې له يس ای اې رس 
. زه په محرميت تاسې ته وايم چې ما او همکارانو مې د  ياړخونه او ژوندليک ستاسې دغه تور غښتلی کو 

دغه شونتيا په اړه مسکو ته ليکيل دي، خو په دې تړاو تاسې کوم ځانګړی ثبوت لری؟« مېلمنو په پرېکنده  
 ثبوت لرو.«   اسېتوګه داسې وويل: »موږ د

او د   وزیرانودوو  له دغه  دا فرصت ولرم چې  له ځان رسه فکر وکړ: »ښه، کېدای يش چې نن زه    ولېري 
يس ای اې څارګرې ادارې رسه د داسې محرم مالومت ترلسه کړم چې له  څارګرې ادارې له مرش څخه  

په هکبربنډه کړي  اړیکې افغانستان د دويم سړي   ته د داسې مالوماتو  به ځمکه  . مسکو  تېلګراف  يو  له 
 .«يولړزو 

حقيقتونه څرګند کړل چې د ګوند، دولت او پرچميانو پر ضد د امني کړنو ته يې نغوته  داسې  مېلمنو يو لړ   
کوله. دوی له امريکايانو رسه د امني د همکارۍ او په کابل کې له جنایتکارې ډلې رسه د اړيکو په هکله  

 پاره د خپل تېلګراف د منت په جوړولو سماليس پيل وکړ. خربې وکړې. سرتستني همدلته د مرکز ل
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ته يې داسې رسليک ورکړ:    لسوندي پېښې وڅېړلې، د وېلريې دغه    مودې وروسته چې تاريخ پوهانو د دغه  
 »په کابل کې له 

د ثبوت لس ټکي.« په حقيقت کې د    اړیکوجنایتکارې ډلې او د يس ای اې له شبکې رسه د امني د  
نه و. د رسوري او وزيرانو خربو ته په نغوتې    )جذاب( سرتستني د تېلګراف رسليک دومره اوږد او سرتکوکو

رسه، په تېلګراف کې د امريکا د سفارت له يو داسې مامور رسه د امني د پټو ليدنو کتنو څرګندونې شوې  
و. د کابل په ملن پغامن کې د يوې ځانګړې ودانۍ يادونه شوې  وې چې د يو مامور په پلمه څارګر اجنټ 

ليدنې کتنې کولې. رسوري دغه يادونه هم کړې وه چې امني مخکې هم د خپل »لوی پکې  وه چې دوی  
دافع هوا هغه   د  يوولسمه  په  وويل چې د سپتمرب  توګه  په ځانګړې  ده  وه.  وژلو هڅه کړې  د  ښوونکي« 

يې کوله هغه الوتکه په »تېروتنې« په نښه کوله چې له مسکو څخه کابل  سيستم چې د هوايي ډګر ساتنه 
. په هغه وخت کې رسوري پخپله دغه خاينان ونيول. وطنجار وويل چې څرنګه د ا خ  هراتلپکې تره کی ته 

و له لوري ووژل شو چې له صديق عامليار رسه شوکامراند ګ يو مخور فعال، مري اکرب خيرب د هغو بدنامو 
يې تړاو درلود. نوموړی د ا خ د ګ د مرکزي کمېټې غړی او د امني وفادار ملګری و. امني پخپله د خيرب د  

، د تره کي او امني تر منځ يې د يو »ډال«  کاوهوژنې امر ورکړی و. خیرب چې د ګوند غړو يې ډېر درناوی  
بلکې د ده شتون د ا خ د ګ    کاوهد دوی ترمنځ منځګړيتوب    نه يوازېنوموړي  ونډه په غاړه اخيستې وه.  

چی امني له ګوند رسه يو ځای شو، ده په دغه  راهیسېپر مرشانو يو اراموونکی اغېز درلود. له هغه ورځې 
  موخې هلې ځلې کولې چې د مرشانو تر منځ بېلتون راويل او د کارمل د نومورتوب مخه ونييس. وزيرانو له

 پلوو فعالنو رسه د امني نېږدې، خو لږ څرګندې اړيکې هم يادې کړې. امريکا
کله يې چې د تېلګراف خامه بشپړه کړه، سرتستني خپلو مېلمنو ته په دري ژبه ولوسته او ويې پوښتل چې   

يک  تورونه يې په سمه توګه څرګند کړي. رسوري ځواب ورکړ: »که اړتيا وي، موږ درې واړه لسل  دوی   ايا د
وويل چې دی بايد ژرترژره سفارت ته لړ يش. د نوموړي دغه خربې وارخطايي    ولېريهم پرې کوو.« ورپسې  

ځواب ورکړ: »هو، هغه به په سفارت   ولېريه بيايې.«  رامنځته کړه. رسوري وپوښتل: »مېرمن د هم دررس 
اوس د وريجو او چرګانو په    کې ډېره خوندي وي. کله چې زه بېرته راغلم، نوموړې به سفارت ته ولېږو، خو

ولرو.«  څه  لپاره  خوراک  د  موږ  چې  ده  بوخته   پخيل 
دغه تېلګراف د لومړيتوب په بڼه ولېږل شو او سمدلسه یې د شوروي تر ټولو لوړ مرشتابه ته لره ومونده.  

  چې د رسوري و  په تېلګراف کې د کې جي يب مېشت او استازې څانګو لخوا يو يادښت هم ور زيات شوی  
يا ثبوتونه   لسوندياو وزيرانو د مالوماتو پخلی تراوسه نه دی شوی ځکه چې دغو رسچينو داسې د پام وړ 

وړاندې نه کړل چې د دوی د ادعاو پخلی وکړي. سرتستني ته يې وروسته د مرکز همکارانو وويل چې د  
کې د ټکان څپې خورې کړې. دغه تېلګراف له کابل څخه د نورو خطرناکو    کرېملېنده مالوماتو په ټول  



377 / دکودتاپېښلړ  

 

مالوماتو رسه سم مسکو ته رسېدلی و. د خلکو په ماڼۍ کې ډزې شوې وې. تره کی په ريښتينې توګه  
. دغه راپورونو په ټوليزه توګه د شوروي مرشتابه زغم  و ګوښه ساتل شوی او د امني چلند ډېر بې پروا شوی

 ټکی کېښود. ته د پای 
اورلوف   يو محرم    مروزوفکله چې د  دا  تېلګراف خامه وليکه.  بل  يو  د  ناست و، سرتستني  په دفرت کې 

. نوموړي د ده کور ته د دوو شړل هلېږل کېدتېلګراف و چې يوازې په مسکو کې د څارګرو مرشانو لپاره  
وضعيت يې ارامه څرګند کړ چېرته  شوو وزيرانو او د اګسا د مرش د ورتګ خرب دوی ته ورکړ. د هغه مېنې  

، د شوروي مرشتابه يې د  ېاو د هغو خربو پر بنسټ چې له خپلو مېلمنو رسه يې کړې و  کاوهچې ده ژوند 
د افغانانو د ورتګ وجه ونه ليکي او  کور تهه چې د ده وپتېیلدغو فراريانو له پالن څخه خرب کړ. سرتستني 

مسکو په دې اړه د نورو څرګندونو    چېرېکلې. ده فکر وکړ چې که  پر ځای يې د بګدانوف څرګندونې بيا ولي
ونه ليکل چې    مالوماتده په لوی لس دغه    د منلو وړ څرګندونې پيدا کړي.ورته  ، دی به  يغوښتنه وکړ 

بلنه ورکړې وه چې د ده کور ته وريش ځکه چې دی   چې يو عادي    پوهېدهده پخپله فراري افغانانو ته 
څارګر مامور د دغسې کړنې حق نه درلود. مسکو به انګېريل وی چی دی په سپني سرتګۍ له خپل واک  

 ېږوي.پايلې وز  ېخپل رس داسې ناښنده کړنې کوي چې ښايي ډېرې ناوړ  څخه اوچت په
، چې دغه تېلګراف يې لېږلی و او نه په مسکو کې مامورينو دغه  مروزوف خو عجيب دا وو چې نه اورلوف   

 ته د ورتګ خوښه وکړه.   پوښتنه وکړه چې ولې د څلوروالې غدۍ درېيو غړو د سرتستني کور
نه درلود ځکه چې دی د   سپتمرب د څوارلسم  د کې جي يب مېشت مرستيال دغه راز پوښتنو ته وخت 

 ماښام د معام د 
ټوټو په منطقي راټولونې بوخت و. دی بوخت و چې د پرله پسې پېښو د لړۍ پر اړوندو چارو برلسی يش.  

 د هغو خلقيانو 
څه وکړل  بايد  ه؟ له امني رسه  و   ولېيې د سرتستني کورنۍ يرغمل ني  واقعیت کېرسه څه وکړل يش چې په  

، چې  یدتا تررسه کړې او د ګوند او هېواد له مرشۍ څخه يې تره کيش؟ نوموړي اوس په اصل کې کو 
يوازې څلور ورځې مخکې پرېژنيف ښکل کړی و، ګوښه کړی. دوی څرنګه د تره کي ژوند ژغورلی يش؟ د  
سپتمرب په دغه ورځ، داسې برېښېدل چې د کې جي يب مېشت مرستيال مرش بالخره د وضعيت د ډرامې 

پوه ش لومړي ځل  په  له  په کچه  ده  بندېده.  لږ  يې  ژبه  او  رېږدېدلې  يې  و، شونډې  ژېړ  يې  و. رنګ  وی 
 ې؟« ځخپل کور ته بېرته ، ولېريسرتستني څخه وپوښتل: »

 بې اړنګه. زما مېرمن هلته ده.سرتستني:  
 کله چې ته کور ته ورسېدې، زه به درشم او هغه به په ګاډي کې راومل. : مروزوف اورلوف 
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نه مننه. ښه به وي چې په پښو سفارت ته لړه يش. سفارت دومره لريې نه دی، يوازې شاوخوا سرتستني: 
  وکيدار ډېر پام ځان ته وانه ړوي.څتوګه به د ګاونډيانو او   په دېاته سوه مرته لريې دی. 

چټکه منډه یې کوله له  چې  افرس    شفريت، يو  و و د مېشت مرستيال مرش له دفرت څخه    ولېريکله چې  
ولو  راغونډ  و په  هغه تېلګرافونپړمخې غورځولی و. دغه افرس د    سرتستین رسه ټکر وکړ او نوموړی یې کابو  

 لېږل شوی وی.  چې بايد مرکز ته کې بېړه درلوده
 

 
 

اتو بجو شوروي استازو له امني رسه وکتل   د. نوموړي چې د تړون د مړينې  په همدغه ورځ د ماښام په 
. د امني د وينا پر بنسټ، تړون د امني د ښکارېدهجزياتو په هکله خربې کولې، ارامه او پر ځان باورمن  

له سلو څخه   په هڅه کې قرباين شو. ده وويل چې ساتونکو  ته د داسې   ډېرېوژنې  او ده  ډزې وکړې 
دوه ورځې مخکې کله چې تره کی له مسکو څخه  غلچکي بريد په هکله خربداری ورکړل شوی و. يوازې  

رات و.  هبېرته  شوی  نښه  په  لپاره  بريد  غلچکي  یو  د  کې  ډګر  هوايي  په  دی   ، 
کېدای يش په هغه وخت کې تره کي نه غوښتل چې د شوروي متحدينو په مخ کې امني ووژل يش، خو 

نکو پر امني ډزې پيل کړې. د ښايي ملګري تره کي هېر کړي وو چې خپل امر بېرته واخيل؛ نو ځکه ساتو 
و په وخت  لدا وو چې دویم پوړ ته د خت  هپه حقیت کې هغه څه چې د ده ژوند وژغور امني د خربو پر بنسټ،  

. کله چې ډزې پيل شوې، دی سمدلسه  شو   رواناو دی یې شاته    ړمخته ک  تړون  په لوی لس  ه  دکې،  
ته يې لس کړ او د ګاډي په لور يې   ځیرک  وزير ،  ي، خپل ټپي ساتونکېکړوپ شو، ښکته يې منډې کړ 

دوی يو ځل بيا له امني رسه خواخوږي څرګنده کړه، له    ؟ کولی شویه  څنو شوروي ملګرو    ؛وکړې  ې منډ
ته   استازو  يووالی وسايت. شوروي  د ګوند  او  واخيل  کار  له سليم عقل څخه  وغوښتل چې  يې  ده څخه 
دغسې دستور ورکړل شوی و، خو د ګوند کوم يووالی؟ امني په خپل ځواب کې واضح و چې رس له همغه  

د افغان دولت مرش وي. تره کی به له خپلو ټولو    رس قوماندان او  ورځی به دی د وسلوالو ځواکونو اعلی
 .څوکيو څخه لريې کړل يش

امني څه ورته وويل. دوی خپل مرشتابه ته په  داسې ښکارېدل چې شوروي مېلامنه سم پوه نشول چې
 هغه نغوتې امني 

او امني د هېواد دويم بايد په اوسني حالت وي او تره کی بايد د دولت مرش   ته ځواب ورکړ چې هر څه
که ملګري  : »يش. پوزانوف په ګونګه بڼه شوروي مرشتابه يا د ا خ د ګ ته نغوته وکړه او ويې ويل سړی پاتې

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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نيش.« امني په ملنډو ځواب ورکړ:   کړنه به توجيه  اسې، ديامني د ملګري تره کي د لريې کولو هوډ کړی و 
لری؛ نو ځکه حتی که زما خوښه هم نه وي، زه چمتو  ت»په افغانستان کې تاسې، شورويان د هر څه مسولي

نشو    پامهخو په دغه موضوع کې موږ د خپل ګوند اند له   يم چې ستاسې مشورې ومنم او پلې يې کړم،
ډزې وشوې. ګوند پوهېږي چې زموږ ګران ملګری    ډېرېما له سلو څخه   غورځولی. ګوند خرب دی چې پر 

دی او د تويو شوو وينو د غچ غوښتنه   ځاځمن )په غوسه(زموږ ګوند  ملګري ووژل شول.   تړون او ځينې نور 
 په راتلونکو څو ورځو کې به د مرکزي کمېټې عمومي غونډه راوبلل يش. تره کی به د خپل کوي؛ نو ځکه 

د ريس په  خراب روغتیايي حالت په پلمه، د ګوند د عمومي منيش څوکۍ پرېږدي، خو د انقاليب شورا 
 .« توګه به پاتې کېږي

په دوامداره توګه    شورویانودغسې جوړجاړی پلمه کړ.   امني د خپلو شوروي ملګرو د غوښتنې په ځواب کې 
هڅه کوله چې امني په دې قانع کړي چې هر څه د اوس په څېر پاتې   د بېالبېلو دليلونو په وړاندې کولو

انقالب    ويووالی اړين دی، د ډېرېدونک کورين وضعيت باندې د برليس لپاره د ګوند   يش: پر اوسني سخت
کې به د دوی   څرګندونې ته اړتيا شته، په نړيوال ډګر ۍځواکونو پر وړاندې له يو او بل رسه د همدرد ضد

تره کی  بل دا چې  پورته کړي او   ان به له دغې نيمګړتيا څخه ګټهدوښمني پر هېواد بد اغېز ولري،  دوښمن
ورستيو کې يې له برېژنيف او کاسرتو  پېژندل شوی او په دې نېږدېد دموکراتیک خوځښت د مرش په توګه  

چل څخه په کار اخيستنې وويل: »سمه ده. که زه تره   رسه ليدنې کتنې کړې دي. امني د خپل بالغت له
توګه پرېږدم، په ګوند کې به خامخا يو ژور کړکېچ رامنځته يش؛  عمومي منيش په رسپرست د کی د ګوند

 څوک په غاړه واخيل؟« کله يې چې د خپلو مېلمنو چوپتيا ته وکتل، امني خپلو ټينګاريزو پړهنو بیا به د دې  
خوځښت لپاره ډېر   خربو ته دوام ورکړ: »زه منم چې په تېر وخت کې تره کي په افغانستان کې د انقاليب

کړه، شخيص غدۍ يې جوړه   څه وکړل، خو دی له ډېر وخت راهيسې بدل شوی. ده واک غصب کړ، خپله 
ر کمپاين په لره اچولی  هګ پر ضد  تر  پر خپل ولس يې ظلمونه وکړل او په تېرو څو ورځو کې يې د ګوند

 .« دی
خپګان لړل. دوی د خپلو خربو په هکله په راپور   د شوروي سفارت استازي د امني له استوګنځي څخه په 

 . انقاليب شورا د ريس په توګه پرېږديشوی چې امني به تره کی د  هغه بريا يادولی ۍکې خپله يوازين
رسوري وليد چې له يوې ليس مخابرې رسه ګامونه   کوټۍ ته بېرته ورسېد، ده  خپلېکله چې سرتستني  

ارتباطاتو له فريکونسۍ رسه عياره شوې وه. ده هغو مالوماتو ته غوږ   اخيل. دغه مخابره د اګسا د اړيکو يا
 . وطنجار د يو لوی انځوريز وواو د ده د فراري ملګرو په لټه کې    مامورين څرنګه د ده نيولی و چې څارګر 

او د شوروي ښارونو انځورونو ته يې کتل. ګالب زوی له   دسرتخوان په  رسه د  تامارېکتاب پاڼې اړولې 
 .يلر خصويص خربې  ل چې له دې رسهویو   تهخپلې مېرمنې  ولېري جوړولو کې مرسته کوله. 
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   .به د مېلمنو تر تګ پورې په سفارت کې پاتې کېږې ټول کړه او سفارت ته لړه شه. ته  ې کايل دسرتستني:  
 .«زه تا يوازې نه پرېږدم .رټ ځواب ورکړ: »زه به هېڅ چېرته لړه نشم تامارې

 .امر دی دا زما شخيص غوښتنه نه بلکې د اوچت پوړسرتستني: 

 .ولړه وه   هخرب  هخو تامارا پر خپل

 .ستا مرشان دي، خو زما نه ديدوی : اتامار 
 دلته څه پېښ يش؟ښايي  پوهېږې چې سرتستني: 

 .هو، ښايي ووژل شوتامارا: 
 نو د دواړو وژنه به کوم درد دوا کړي؟ سرتستني: 

 .زه به له دغه کور څخه لړه نشمتامارا: 

شو چې له دې رسه نور بحث ګټه نه درلوده. که   سرتستني چې د خپلې مېرمنې خوی ورته مالوم و، پوه
چې    پوهېدهوکړه چې مېرمنې يې د پاتې کېدو پرېکړه وکړه. دی  ننګېرنه  ريښتيا وويل يش، ده د ارامۍ  

 . پار د هر راز پېښې پر وړاندې زړور اويس اوس بايد د دواړو په
کښېنناستله. د ډوډۍ په بهري کې  کښېناستل. تامارا وررسه   . يوازې نارينه تر مېز چاپېر هپيل شو   غرمنۍ

د شوروي ښارونو انځورونه کتيل وو، له سرتستني څخه وپوښتل: »ملګری   خربې عمومي وې. وطنجار، چې
 « شوروي ښار کې زېږېدلی یې؟ سرتستني، په کوم

 .په لېننګراد کېسرتستني: 

 .«ې ريښتيا ډېر خوښ شوميم. دغه ښار  وطنجار په خوښۍ وويل: »زه يو ځل لېننګراد ته تللی

 سرتستني: د ښار کوم ځايونه د ښه په ياد دي؟
 .ميل مرته توپ يې ډېر ښه دی  ۱۵۲العاده ښې وسلې لري.  دغه بېړۍ فوق ،Aurora  وطنجار: اروره

ځان رسه وويل: » په لېننګراد کې هر څوک هغه   وررسه همغږی و، خو څه ناڅه حیران شو. ده له  ولېري
د ښار ښايسته ودانۍ خوښوي، ځينې د هغه زړې پورورکونکې   غواړي وويني، چې خوښېږي يې. ځينې   څه

  ۱۵۲ه، خو وطنجار لوی  و وژلې   Raskolnikov لېوال وي چې رسکونيکوف  ښځې د استوګنځي ليدلو ته
 دی.« کړی ميل مرته توپ اغېزمن

لوښو په مينځلو کې مرسته وکړه، وطنجار په کوچ   رسه د  ېڅخه وروسته، ګالب زوی له تامار   غرمنۍله   
مخابرې کې ګوتې    يس کتاب د پاڼو په اړولو يې بيا پيل وکړ، رسوري په ل  کې خپل ځای ته لړ او د انځوريز 
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 ه رسوري داسېت ولېري داسې ځای د موندلو په لټه کې و چې مخابره پکې ښه اخذ ولري.  وهلې او د يو
ده؟« رسوري په   ؛ نو له رسوري څخه يې وپوښتل: »څه خربهکېدهلکه چې شېبه په شېبه ټپرا    ه برېښېد

نيو درېيو ېخربو ته غوږ يم. د مخک وارخطایۍ ځواب ورکړ: »زه د اګسا د اجنټانو او عمليايت مرکز تر منځ
  یېچې په موږ پسې ګرځي. درې ساعته مخکې    یشو  ساعتونو په پرتله د هغو ډلو شمېر اوس دوه برابره

يې د شوروي سفارت په سيمه کې چېرته چې ستا او نورو  ، خو اوس  ن کاوهلټو و کې  مکروريانډېری په  
 .«نېږدې دي ډېرېپيل کړی. درې څلور ډلې موږ ته  کورونه هم دي لټون   ديپلوماتانو

څخه شاوخوا شل دقيقې وروسته، رسوري په چټکۍ   تامارا دويم پوړ ته وختله. له سرتستني رسه د خربو 
ژبه يې په چيغه څه وويل. ډېره شونې ده چې نوموړي خپلو ملګرو  مخابره له غوږ څخه لريې کړه او په پښتو 

قومانده پوځي  يوه  لس   ته  ته  ماشينګڼې  يوې  زوی  ګالب  وي.  سپکه    واچاوهورکړې  خپله  وطنجار  او 
 نوروته  غوږ ته ونيوه او د ښي لس په شهادت ګوته يې  همخابر   ليسراواخيسته. رسوري بېرته   ماشينګڼه

ېږي.« پیلبه   توګه له ځان رسه وويل: »اوس سه  و يش. سرتستني په بړ   پاتېنغوته وکړه چې په چوپتيا تم  
کېدې او ورپسې به غږونه کرار   مخابرې څخه خربې اورېدل  ليسترينګلې چوپتيا څو دقيقې دوام وکړ، له  

له غوږ څخه کرار   بیخي ورک شول. رسوري مخابره  او  په پس پيس يې وويل: »دوی  ټيټ  او  لريې کړه 
شول چې ښايي ستا له کور رسه ودرېدل. اوسمهال دوی   ستاسې په واټ کې روان وو او ما ته داسې ښکاره

کې داسې ښکاري چې دغه شېبه نورې ډلې په څېرمه شاوخوا سيمه   .د يوې بلې مېنې په لور روان دي
 .«نشته

کې د رسوري ښکېلتيا او په دې  ځپنوکې سرتستني په  ماښام ته هر څه بېرته ارامه شول. د چای په بهري
نوموړي ونه   شخيص مسوليت خربه  د  کې د  بده  راپورته کړه: »ملګری رسوري، هيله کوم چې درباندې 

وايي او ستا لسونه د نورو خلکو په    جالددي چې ډېر افغانان تا ته د افغانانو   لګېږي، ما څو ځله اورېديل
 «خو حقيقت څه دی؟ رسه دي، وينو

لرله. ده وويل: »نه، پر ما بده نه لګېږي. دا   رسوري داسې وبرېښېد لکه د دغسې پوښتنې مته يې چې 
د مرشتابه، په تېره    ځپنېډول په وينو رسه دي، خو امنيتي ادارو ټولې   ريښتيا دي چې زما لسونه په بشپړ 

هېڅ کله   الله امني په امر تررسه کړې دي. پرته د مرشتابه له امر څخه به ما او زما مامورينو د حفيظبیا  
يم او نه مې غوښتل چې له  څوک نيويل او يا وژيل نه وی. که ريښتيا درته ووايم، زه په پرچميانو مني نه

ر څخه پرته پر دوی هېڅ غرض څرګند ام  دوی رسه متحد شم، خو له دې رسه رسه، ما به د امني له نېغ او
ضد د دوی د کړنو په هکله نه انکارېدونکي شواهد ترلسه  نه وی کړی مګر دا چې، بې اړنګه، ما د دولت پر 

ارتجاعي کورنۍ زموږ هېواد بېرته منځنيو پېړيو ته په شا ټېل    ېمسلامن  وی. که څه هم زما په اند  کړي
هګرو  که چېرې ما د دوی د تر   کړېنې نه وی  ګروېږ ې  مجددي له کورنۍ څخه حتی پوښتن وهي، ما به د 

زما کړنې به انقالب   م چې و کړنو په هکله نه انکارېدونکي ثبوتونه نه لرلی. تر يو وخت پورې زه په دې اند  
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ملګري تره کي، امني او سيايس  ته ګټورې وي. ما هېڅ کله په سياست کې ګوتې نه وهلې، سياست د
وو. هر څه په همدې بڼه مخته تلل تر څو چې زه پوه  زما دنده د امرونو تررسه کولبېرو د غړو حريم و او  

 ېته پخپله پوهېږ   -ترور په وسيله بدله شوې ده؛ نو دا چې څه روان وو   شوم چې اګسا د امني په لس کې د
 .«ريښتيا څرنګه سړی دی چې امني په

د »زما خدايه،  وويل:  له ځان رسه  د  اسرتستني  ورته خربې دي. کله    شوروي  ټولې  ته  بېريه  کيسو  چې 
Beriya  هم ادعا درلوده چې هر څه يې يوازې د ګوند په خوښه تررسه کول. موږ ټول په يوه   ونيول شو، ده

  .«کې ګامونه اخلو کړۍ
خالصېدو وې. په راديو کې د تړون د وژنې خرب خپور   تياره خوره شوه، چای سوړ شوی و او خربې هم په

په ترڅ کې ووژل شو او بيا وويل شول چې   هڅېامني د وژنې د   د خلکو په ماڼۍ کې د  ینوموړ شو چې  
»د کې  کور  خپل  په  کی  د  تره  دی.  لندې  څارنې  تر  ځواکونو  وسلووالو  د  لپاره«  خونديتوب  د  نوموړي 

توګه د  پهدموکراتيک جمهوريت په مرشتابه کې د بدلونونو راپور هم ورکړل شو. د اګسا د ريس   افغانستان
توګه د وطنجار ځای  اسدالله رسوري ځای ناستی يې خپل مرستيال عزيز اکربي، د کورنيو چارو وزير په

محمد ظريف او د رسحداتو   ناستی فقیر محمد فقیر، د مخابراتو وزير په توګه د ګالب زوی ځای ناستی
 . شول وزير په توګه د مزدوريار ځای ناستی صاحب جان صحرايي وګامرل

ننګېرنو ډک غربګون رامنځته کړ. دوی د تړون د مرګ   و خربونو د سرتستني د مېلمنو په منځ کې لهدغ 
وژنې په هڅه کې د ده په ژوندي پاتې کېدو خپه وو او دغه خرب چې   ه شول، خو د امني دخوشالپه هکله 

ورسېدل، رسوري، ګالب  کې بندي ساتل شوی، دوی ولړزول. کله چې خربونه پای ته   په خپل کور  یتره ک
  ې مېرمن راغونډ شول او په پښتو يې خربې پيل کړې. سرتستني د خپلې  مېز وطنجار د کايف پر   زوی او

وويل چې غواړي له ده رسه په   بېرته راغی، رسوري ورته ليدلو ته دويم پوړ ته لړ. کله چې لږ وخت وروسته
 . يو څو موضوعګانو خربې وکړي

چې سبا ته به تره کی له خپلو ټولو څوکيو څخه لريې   په استازيتوب په وضاحت وويلرسوري د درېيو واړو   
ووژل يش. دا د غويي انقالب د مړينې مانا ورکوي؛ نو ځکه رسوري او  کړل يش او په ډېر لنډ وخت کې به

 پهسرتستني څخه د انقاليب همدردۍ په هيله وپوښتل چې له دوی رسه د تره کي د ژغورنې   ملګرو يې له
سرتستني په  عملياتو کې يو ځای يش. دوی داسې پالن جوړ کړی و: دوی ټول به له خپلو وسلو رسه د

به په شاتني سيټ کې   والګا کې کښېني. ګالب زوی به د ګاډي چلوونکي څنګ ته او رسوري او وطنجار
درول کېږي،  چې په پاټکو کې ناست وي. سرتستني به د تره کي د استوګنځي په لور ګاډی وچلوي. کله

شوروي سفارت له لوري يو بیړنی پيغام تره کي   افغانان به پټېږي او سرتستني به ساتونکو ته وايي چې د
ورکړي او ورپسې به نوموړی د تره کي د استوګنځي له دروازې رسه   ته اجازه  ولېريته سپاري. ساتونکي به  
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ووځي، د تره کي استوګنځي ته به ننوځي، وطنجار او ګالب زوی به له ګاډي څخه   ګاډی ودروي. رسوري، 
 .به له ځان رسه ګاډي ته راويل او ورپسې به دوی ټول د شوروي سفارت ته لړ يش تره کی

بیا يې وويل: »ملګرو، زما په اند په اوسني وضعيت   .«سرتستني له ځان رسه فکر وکړ: »دوی لېونيان دي
چې د تره کي استوګنځي ته لړ شو. موږ    وه توانېږ دا چې موږ به ون  کې دغه عمليات ناشوين دي. لومړی

 . دويم دا چې که تاسې هرڅومره په ګاډي کې د پټېدو هڅهودارلمان په واټ کې ودرول شو  به خامخا د
سناريو ده، خو   وکړی، ما ته به د تره کي د استوګنځي حريم ته د تګ اجازه رانه کړل يش، دا يې هغه ښه

ښه پوهېږی.  تاسې ټول  بیا یې په پایله  او  وږ ټول به ځای پر ځای ونيول شو بده سناريو يې دا ده چې مو
له    نوموړی مو  او  بریايل شویاستوګنځي ته په ورتګ   نګېرو چې زما په مرسته تاسې د تره کيادرېيم، که و 

افغان فکر وکړئ چې امني به څه ووايي. دی به ووايي چې د   ؛ نو دې تهتځان رسه د شوروي سفارت ته بو 
دی چې تېښتې ته يې مخ کړ او اوس د يو بهرين هېواد په سفارت کې   دولت مرش يو داسې ډارن سړی

به دا توجيه کړي؟ ايا پخپله تره کی به په داسې حالت خوښ وي؟ په پای کې، زه، د   پټ دی. ايا افغانان
کړنه کې برخه   وسلواله  بهرين هېواد ديپلومات څنګه کولی شم چې د بل هېواد په خاوره کې په يوه يو

 .«واخلم؟ دا به يوه نړيواله رسوايي رامنځته کړي
څه ورته وويل. سرتستني دومره پوه شو چې ګالب   ګالب زوی په سپکاوي رسوري ته وکتل او په پښتو يې 

په  کې  ډېر نيمګړی دی. ورپسې رسوري په څنګ لرونکې څوکۍ   زوی له ده رسه همغږی و چې دغه پالن
و او سرتستني    ینوموړي باور بايلل .وروسته، سرتستني له وطنجار رسه خربې پيل کړې.  ړژور سوچ کې ل 

پخواين وزير ته وويل چې خوشبني اويس، تره کی به ډېر   غوښتل چې ده ته زړه ورکړي. ده د کورنيو چارو
بېرته ور ته  بېرته ورکړي ژر خپلې دندې  به خپلې پخوانۍ څوکۍ  ته  او دوی  وېلی  وطنجار اس.  وګرځي 

نه کوم چې او ويې ويل: »فکر  به پېښ يش. پوهېږې ملګری   وايست  په  ولېريداسې څه  ، کله چې زه 
   T-34 له ما رسه وليدل. ده د Schelokov چارو وزير ملګري شېلوکوف شوروي اتحاد کې وم، د کورنيو

يو ريښت يو ماډل ما ته ډالۍ راکړ. دغه ماډل کټ مټ لکه د  خو يوازې ډېر    په څېر و، ني ټانکیټانک 
. اوس  خوښېدهخپل مېز کېښود او ډېر مې   کوچنی. کله چې کابل ته راغلم، دغه ټانک مې په دفرت کې پر 

 . به فقري، چې هېڅوک نه و، زما ټانک اخيل
 ؟ يو يې د دولت مرش د ژغورلو لپارهعقل له لسه ورکړی   سرتستني بیا په سوچ کې لړ: »او خدايه، ايا دوی

 د خندا وړ
 .« خپلې خوښې لوبې سامان ترې اخیستل شوی ځب پالن لري او بل يې ژاړي چې د 

سړی ستومانه و. رسوري په څنګ لرونکې څوکۍ   شپه راغله، له يوې تودې او سختې ورځې وروسته هر
 پيل خرهاریکې 



384د»ا«ویروس/  

www.samsoor.com 
 

په درېيو دغو کوټو کې مېلمنو ته د خوب ځايونه    ېکوټې وې او تامار پنځه  خوب   کړ. په دويم پوړ کې د 
 ولېري  .جوړ کړل

وويل: »موږ په بېلو   د خوب وړانديز وکړ. دوی خپلې وسلې واخيستې او دويم پوړ ته وختل. هلته، رسوري
پرېو  کوټه کې  يوه  په  موږ  کېږو،  ويده  نه  خپلې جامېځکوټو کې  او  وويل:   و  ورته  وباسو.« سرتستني  نه 

 .«خوښه»ستاسې خپله 
خپله تومانچه او يوه کاسه د سپي خواړه    ولېري کله چې مېلامنه د خوب په کوټه کې ځای پر ځای شول، 

و.   لپاره واخيستل. د دوی سپی ټوله ورځ په سيوري کې تړل شوی Marhos ، مارهوسګلډانګد خپل  
د   ولېريډېر سخت وېرېدل. کله چې بهر ووت،  ور څخه  کور ته نه راوستلو چې افغان مېلامنه   دوی ځکه

واورېد لکه   له کش رسه يې يو داسې اړنګمن غږ  سګرېټوڅکوي. د    سګرېټسګرېټو ډبی راوايست چې يو  
څانګو کې د شخهاري غږ   څوک چې د واټ له لوري پر دېوال د ختلو هڅه کوي. ورپسې د هغو بوټيو په

کړ، تومانچې ته يې لس کړ او کړوپ   تني خپل سګرټ ګولپورته شو چې دېوال ته څېرمه ولړ وو. سرتس
ې پرته و نه کړ : »هېڅ کله ډز کاوهچې دوی دواړو ښکار  شو. ده ته يې د پالر هغه مشوره ورپه ياد شوه کله

وينې.« دغه مشوره دلته ډېره مناسبه ثابته شوه. ناڅاپه د شوروي سفارت   له دې چې خپله نښه سمه ونه
بوټيو   بېرته ودرېد او ويې ويل: »په  ولېريڅخه راښکاره شو.    تیارېېرګي بختورين له  افرس، س يو امنيتي

 .« وې خپل پتلون د نېږدې څريې کړې و... او کابو مې ويشتلی ؟ولې پورته ختلې، سېرګي

 مېلامنه د ځای پر ځای دي؟بختورين:   
 . هوسرتستني: 
 .خالص کړوترې  موږ له مسکو څخه امر ترلسه کړ چې تابختورين:  

 دوی به چېرته ځي؟سرتستني: 
 .د زينت کوټۍ تهبختورين: 

 او بيا؟سرتستني: 
 .ته ولېږدول يش شورويبیا به دوی  بختورين:  

پوښتنې نه کوم، خو زه اړ يم چې  څخه له تا په پار   ۍالنیسېرګي ګورېلوويچ، زه د خپلې پوښتن سرتستني: 
 .دوی ته په دې هکله پوره مالومات ورکړم

 .مې څرګند کړ  دا د بوريس سيميونوويچ دستور و چې تا تهبختورين: 
 .سمه ده، راځه چې ځوسرتستني: 
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وويل چې د دغه وضعیت په هکله مسکو پرېکړه کړې ده.   سرتستني دويم پوړ ته لړ او هلته يې افغانانو ته
وروپېژندل او د شوروي لړ يش چېرته چې دوی يې بختورين ته   له دوی څخه يې وغوښتل چې ښکته

، نوم ياد  پېژاندهڅرګند کړ. ده په وار وار د بوريس سيميونوويچ، چې رسوري ښه   مرشتابه وړانديز يې ورته
 . کړ 

ه، خو اړنګمن هم شول. رسوري، خوشال ننګېرنې درلودې، دوی په دغه خرب )متناقضې( افغانانو اړپېچنې
.« وما ته ډاډ راکړه چې موږ به امني ته نه سپارل کېږ  ،ولېريسرتستني څنډې ته کړ او ورته ويې ويل: »

چې ټوله ورځ تاسې    رسه مخ نه کړ خطر    لهد مېرمنې ژوند له دې کبله   سرتستني ورته وويل: »ما خپل او
ننګېريزې بڼې   او په   ونيوه.« رسوري د سرتستني لس  ملپاره دلته وساتم چې امني ته مو وسپار  يوازې د دې

 درباندې باور لرم، وروره.« نوموړي د ورور يې وويل: »زه 
 . وويل ويي په پښتو 

وخوځېدل، د دېوال په بله خوا کې دوه ګاډي چالن شول،   دغه څلور کسه په چوپتيا د سپوږمۍ په رڼا کې 
 بختورين او 

 .شول روانګاډي او د زينت وسلوال پوځيان په دويم ګاډي کې  افغانان په لومړي
تېره شپه خواړه ورکړل شوي وو او بالخره کور ته د   د دروازې زنګ ويښ کړ. مارهوس، چې ولېريسهار ته  

سرتستني د خپلې پای جامې پر رس يوه افغان چپنه واغوسته او  .اری پيل کړ هننه پرېښودل شوی و، غپ
فغان  دروازه پرانيزي. د ده د کور مخې ته دوه پوځي جيپونه درېديل وو او ا ياستوګنځبهر ووت چې د  

يې   په سپکو ماشينګڼو سمبال وو پکې ناست وو. يو تورن چې نوی او ښه اوتو شوی يونيفورم پوځيان چې
په لوی    ولېريکوي؟«   اغوستی و له دروازې رسه درېدلی و. نوموړي په ارامه غږ وپوښتل: »دلته څوک ژوند

يم ديپلومات  شوروي  يو  زه  »زه،  ورکړ:  ځواب  بڼه  خوارنجوکې  په  شو  .لس  متحدو  د  ي سوسیالېستروي 
  «جمهوريتونو د سفارت درېيم سکرتر. ته څوک يې؟

 . زه تورن جان محمد يمتورن: 
 څه غواړې؟سرتستني: 

 په کور کې نور څوک دي؟تورن: 
 .زما مېرمن او زما سپیسرتستني: 

وکتل او مارهوس، وېښته يې ږمنځ کړي نه وو، بهر ته   ، چېتامارېپه دغه شېبه کې د کور ور پرانيستل شو،  
. سرتستني خپلې مېرمنې  واچاوهو، د وره له شا څخه يې انګړ ته ټوپ   کړی  •چې د تېرې ورځې تبعيد لړاوو

  .ونيوهسپی در ونيسه.« تامارا انګړ ته ووتله او سپی يې د غاړې له تسمې څخه : »ته په چيغې وويل

 

لړاوو:ژرغوسهکېدونکی:جنګره• 
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د تورن خړو سرتګو ته نېغ وکتل او په سخته ژبه    ولېري«  تورن په لړزېډونکی غږ بيا وپوښتل: »او نور څوک؟
غانستان د  باندې ستا د باور په تړاو به ښه وي چې د شوروي قونسلر او د اف يې ورته وويل: »زما پر خربو

وکړي.« تورن ورته   تا رسه زما د کور په لټون کې مرستهله چارو وزارت يو استازی دلته راوغواړو چې  بهرنيو
 .«وويل: »نه، نه، دې ته اړتيا نشته. بښنه غواړم چې په عذاب مې کړې

 د سپتمرب پنځلسمه
 ل. پ. بګدانوف 

بڼه يې راته    )مودبه(  بيالۍډګامرل شوی و، په دومره   سهار وختي اکرب، چې د اګسا د نوي مرش په توګه
له اوسه، يوازې حفيظ الله امني د افغانستان بشپړ واکمن دی.   وويل لکه څومره يې چې کولی شوی: »رس

وسلوالو ځواکونو او څارګرې ادارې مرش دی. ډېره شونې ده چې د مرکزي کمېټې   نوموړی د هېواد، ګوند،
په خپل   غونډې راوبلل يش او دې ټولو ته په قانون کې ځای ورکړل يش. تره کی   د انقاليب شورا عمومي او

لس رسی نه لري. د  استوګنځي کې ګوښه ساتل شوی او له بهر رسه تيلفوين او د اړيکو نورو وسيلو ته
 .«ده امر مني جانداد تر قوماندې لندې پوځي ګارد د امني پلوي کړې او يوازې د

يې ويل چې د ده د ژغورنې يوازينۍ لره د شوروي  وته  ور   يې ولسمرش تره کی وليد،اکربي وويل چې کله  
 اتحاد مداخله ده،

دي او نه غواړي چې د افغانستان    )زړه نازړه(  برېښي ځکه چې شورويان په مداخله کې زړغي خو دا ناشونې 
 . لسوهنې تور پرې ولګول يش چارو کې د په کورنيو

سهار د سيايس بېرو غونډه جوړه شوه چې د روان کړکېچ   مسکو ډېر ټپرا و. په همغهد دغه وضعیت په اړه  
وشو چې ژرترژره له امني رسه ليدنه وکړو او يو ځل بيا په دې ټينګار وکړو   په هکله خربې وکړي. موږ ته امر 

له   ځل بیا  ي. زموږ استازي يوو نه کړ د تره کي، د ده د کورنۍ او متحدينو پر ضد زورزياتی   چې نوموړی 
بشپړ استدلل وکړ. امني   امني رسه د غونډې لپاره لړل او يو ځل بيا يې د يو موټي افغان مرشتابه لپاره

توګه به تر خپلې وسې هڅه وکړي چې د   موږ ته ډاډ راکړ چې د شوروي اتحاد د يو ريښتيني ملګري په
افغانستان دموکراتيک جمهوريت تر    شوروي اتحاد او د شوروي د مشورو پر بنسټ چارې تررسه کړي او د

د ګوند یوالی زيامنن نه    نه يوازېزياته کړه چې د تره کي ګوښه کېدنې   منځ همکاريو ته وده ورکړي. ده
 .ګوند يې نور هم متحد کړ  کړ بلکې برعکس

ه له همکارانو هم له امني رسه غونډه پای ته نه رسوله پرت وپوزانوف بلکې نور   نه يوازېدا څرګنده وه چې  
خونديتوب په تړاو له امني څخه يو واضح ضامنت وانه خيل. دوی اړ وو چې سمدلسه   دې چې د تره کي د

څو ساعته  ورکړي، خو امني يوازې پر دوی ملنډې وهلې. ده وويل چې ته خربو اترو د پايلې راپور مسکو   د



387 / دکودتاپېښلړ  

 

دولتي څوکيو څخه ګوښه   ومخکې د سيايس بېرو غړو په يوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې تره کي له ټول 
چې دی به د انقاليب شورا د ريس په توګه  کړل يش. پوزانوف په اعرتاض وويل: »خو تېره شپه تا ژمنه وکړه

ويل چې ده تر خپلې وسې هڅه وکړه، خو د ګوند غوښتنه   پاتې يش.« امني خپلې اوږې وخوځولې او ويې
 . قانون وه

راپور ورکړ چې د زينت په کوټۍ کې لتراوسه مېشت   د خپل اند په همدغه ورځ ما د هغو وزيرانو په هکله 
ته تيلفون وکړ چې په » تر ټولو لوړ پوړ« کې پرېکړه وشوه چې دغه  ما   وو. ډېر ژر د څارګرې ادارې مرش

. زه سماليس د زينت کوټۍ ته لړم چې ل يشله افغانستان څخه شوروي اتحاد ته ولېږدو  افغانان په پټه
چې دا د   که مرغه، زه دې ته اړ نه شوم چې دوی قانع کړمېهکله د دوی د خوښې پخلی وکړم. له ن  په دې

 .نيش پاتې ژونديمرستې يوازېنۍ لره ده. دوی پوه شول چې پرته له دې څخه به دوی 
 

 
 

له لومړين ټکان څخه بېرته ورغېدل، دوی د   کله چې په مسکو کې د شوروي مرشان د امني د خيانت 
پيل کړل. د کې جي يب د ځانګړو ځواکونو واحد او په بګرام   ت د حل لپاره د پوځي غوراويو ارزولوضعي

تيار سئ امر وشو، خو د تره کي د ازادولو امر ورنه کړل شو ځکه چې په  کې پراشوټي کنډک ته د بشپړ
 .ځواکونو د انډول په ارزونه کې څرګنده شوه چې د ناکامۍ خطر ډېر و مرکز کې د

 ځواکونو افس  ځانګړو دبهرنۍ څارګرې ادارې  د. کوريلوف، و. ک

شنډولو او د تره کي د ازادولو دنده په غاړه واخلو. د   چې د امني دوو موږ له رواين او عمليايت اړخه چمتو 
 عملياتو د

 دالنونو ځایي ته د ننوتلو لرې مو څېړلی وې او د کوټو او استوګنځلرې او د امني  تررسکونې بېالبېلې 
 راته مالوم و. 

 .خو مسکو سوکه و موږ يو پالن جوړ کړی و،
د نيولو ډله، د ساتنې ډله او احتياطي ډله. لکه څنګه   :پالن داسې و چې موږ به په درېيو ډلو وېشل کېدو

 چې هغه
شپې په  ي ته داستوګنځزغروال ګاډي نه لرل، موږ به په دوو جيپونو او دوو پوځي لرييو کې   وخت مو 

ماشينګڼو پر ډزو او پر بم  به پوځيانو د ورپسېبهري کې تليل وی. لومړنۍ لرۍ به دروازه ماته کړې وی او  
وا تاو شوې وی چې  همدغه لرۍ د ودانۍ شاوخ غورځوونکو وسلو د دروازې ساتونکي شنډ کړي وی. بيا به

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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ي  استوګنځجوړه او د    کرښهکړي. ورپسې به پوځيانو عمليايت   و څخه سیمه پاکهدوښمنان ممکنه شته    له
ي دروازې ته تللی وی او پنځه پوځيان به  استوګنځ جيپ به په چټکۍ د   ټولې لرې بندې کړې وی. يو

  مخکې ترمخکې ي ته ننوتيل او امني به يې نيولی وی. موږ استوګنځدغه پوځيان به   ی.ترې ښکته شوي و 
کې د   ي کې يوازې څو ساتونکي وي. زموږ پوځيان به په دويم پوړاستوګنځچې د شپې له خوا په   پوه وو

په يوه کڅوړه کې   امني د خوب کوټې ته ننوتيل وی، د امني خوله به يې تړلې او ورپسې به يې نوموړی
ی يې تر خپل  استوګنځو چې  و شوي   وځيان د هغو پوځيانو د مالتړ لپاره ګامرلاچولی وی. د دويم جيب پ

دنده هم ورکړل   مخنيويافغان پوځيانو د هرې هڅې د  کنرتول لندې راوستلو او د امني د ژغورلو لپاره د
کنرتولولې. دغه ي ته به يې لرې  استوګنځاو    کاوهد څلورلرې څار   شوې وه. د دوميې لرۍ پوځيانو به

د  به  عملياتو  نيولی ټولو  وی  نه  وخت  ډېر  څخه  دقيقو    .لسو 
په دغه وخت کې موږ د افغانانو طبيعت څېړلی و. موږ   .د دغو عملياتو برياليتوب په ناڅاپي بريد تړلی و

 .کې کنرتول له لسه ورکوي. موږ په خپله بريا ډاډمن وو هاو په ناڅاپ پوهېدو چې دوی ژر وارخطا کېږي
ته لېږدولی وی. يوه الوتکه به موږ ته چمتو ولړه وی   کيلومرته لريې بګرام  ۶۰موږ به امني له کابل څخه  

 .شوروي اتحاد په لور الوتيل وی او موږ به له خپل انعام رسه د
 .موږ يوازې امر ته تم وو .م، دغه پالن مرکز منظور کړی وپوهېږ څومره چې زه 

کولو او د ده ژوند ته د خطر په تړاو د امني له خيانت   مسکو د د تره کي د لريېيوازې وروسته له دې چې   
کرېملېن خلکو په پرېکړو پيل وکړ. د سپتمرب په پنځلسمه د امني د نيولو په   څخه په ډکو کړنو خرب شو، د 

ه؛ نو زموږ  و  ته د تيارسئ امر وشو. موږ د دغسې عملیاتو لپاره له ډېر وخت راهیسې تابيا نيولې  موخه موږ
ونه   وخت  ډېر  کېدنې    نيوه.چمتو 

راکړل شول او ځينې جزيات مو بشپړ کړل. زموږ يو   د لسو بجو په شاوخوا کې موږ ته نور دستورونه هم
چې زموږ د مورال په هکله ډېر اندېښمن و، له څو بوتلو وتکا رسه   پخوانی اشنا، امنيتي افرس بختورين،

 عملياتو څخه مخکې موږ څو بوتله وڅښل. ورپسې تم ناست وو، ماښام  معمول وو، له راغی. لکه څنګه چې
لوړ پوړ« کې چې  » راغی او تراوسه امر ته تم وو. ما ته وروسته وويل شول چې د موضوع په هکله په ډېر 

وه. د کې جي يب ځانګړي ځواکونه   برېژنېف هم پکې برخه اخيستې وه پرېکړه شوې وه. دا يوه لويه موضوع
هڅه بريد کوي چې نوموړی ونييس؛ نو زموږ   ي په دې استوګنځلګري هېواد د لومړي وزير پر  به د يو م

 .لوړپوړو مرشانو د فکر لپاره ډېر څه لرل
او ناوخته راورسېد  ماښام  امر  پای  تيارسئ د  له دغه فرصت څخه د ګټې   د  عمليات فسخه شول. دوی 

ډېر بد کار وشو ځکه چې زه ډاډمن وم چې هر څه به سم مخته   . ما فکر وکړ چېو نه کړ اخيستنې زړه  
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مو د ډېرو بېخوندو پايلو مخه نيولې وی. که چېرې موږ امني نيولی وای، دا   تليل وی او په دې توګه به
 .کې پوځي مداخلې ته اړتيا نه وای لرلې موږ به په افغانستان شونې وه چې

او سمدلسه مې د کابل په هکله خربونه واورېدل.   مخکې له دې چې ويده شم، ما يب يب يس راديو ونيوله
 .روغتيا له کبله تره کی له واک څخه لريې کړل شو يب يب يس راپور ورکړ چې د خرابې

وشو او څک پاتې وو چې د بيړين حالت په راتګ رسه   . موږ ته د تيارسئ امر و نه کړ په دغه شپه موږ خوب  
 لس په کار 

پاتې   په نېږدې راتلونکې کې د ځينو پارونو شونتيا شته وه؛ نو موږ بايد چمتو شو. داسې ګنګوسې وې چې
 .وی

 

 
کرون دروازه او ټولبکس يې    ټیويټاته لړ او د   ګراجسهار مخکې له دې چې کار ته لړ يش، سرتستني  

جوړه شوې کوچنۍ څرخي تومانچه ومونده. کله يې چې  يوه  مايامي کې   پرانيستل. په ګاډي کې يې په
په يو ګل ګنډيل ښځينه شني شال کې يوې لويې ګنډې ته پام شو. د ګنډې   ، د نوموړيلټاوه  ټولبکس  

وې.   ې وموندل چې د ربړ کړۍ ترې تاو شوېخالصه کړله، د ډالرو او افغانيو بنډلونه يې پک غوټه يې چې 
کړې. نوموړي د رسوري   راټولې سرتستني هر څه هملته پرېښودل او بېرته کور ته لړ چې د مېلمنو وسلې

بند کړ چې د دوی    ګراج  . وروسته، سرتستني دهپکول له ځان رسه د نښې په توګه وسات ور ښه ټينګ 
همدغو شېبو کې د سرتستني کور ته رارسېدونکی و. ورپسې   ته پام نيش. نوموړی په  ټیويټاچوپړيال، رستم  

 .سفارت ته لړ په خپل ګاډي کې کښېناست او
يو   سرتستني د وسلو او پيسو راپور په سفارت کې  ايوانوف د  او بوريس سيميونوويچ ته ورکړ.  اوسادچي 

د  سیونکمې وکړ چې  امر  تو  د جوړولو  پاتې  د  مېلمنو  د  ثبت  کسرتستني  د  دغه   لسونديو  جوړ کړي. 
اوسادچي او بختورين څخه جوړ شو او دوی هوکړه وکړه چې د رستم له تګ رسه   له سرتستني، کمېسیون 

 .لړ يش کور تهسرتستني   سم به د
وروسته کله چې د سرتستني چوپړيال پاککاري خالصه کړه او د ده له کور څخه لړ، دوی درې   ېله غرم 

او د ګاډي د ننه لټون پيل کړ. د اوسادچي د خربو پر بنسټ، دغه  واړو په ډېر پام د ګاډي په ټولبکس
  ياستولېږدولې او پيسې يې د اوسادچي د ن وسلې  دوی د بختورين ګاډي ته   .ګاډی د اګسا شتمني و

د هغو     او د پيسو شمېرل يې پيل کړل. بختورين  هلېوو   لرتۍاو بختورين پر غويل    ولېري .کوټې ته یووړې
افغان لوټونو په    خیرنوزړو او   د  ولېري  او  ېپکې و مخکې کارونې نښې  شمېرل چې د  بېالبېل لوټونه  و  ډالر 

اوسادچي   لرونکې   ه چې خپل لسونهوپتېیلشمېرلو بوخت شو.  په څنګ  پر ځای يې  او  نه کړي  ناويل 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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کې   وڅښيهوسا  څوکۍ  کنياک  امريکايي  ته   کښېني،  لندو  لس  خپلو  ورکړيلرښوون او  مورال  او   .ه 
وي چې دغه پيسې ته پخپله ځان ته واخلې. که تا ته   ، ښه بهولېريته په ملنډو وويل: » ولېرياوسادچي، 

ي يو  جيې رشيکې کړه. ته هغه ربړې ته پام وکړه چې موږ او د پي   وي، له خپلو ملګرو رسه  ډېرېبيخي  
وررسه مخ کېږي. هېڅ دلیل نشته چې مايل څانګه پوه يش چې دغه پيسې له کومه   مايل څانګه به اوس 

له مخې مو   . دا کار به څرنګه وکړو؟ ايا ورته ووايو چې د اړتياوندونې وکړ يې بايد په اړه څرګ شوې، خو موږ
 « يو بانک لوټ کړ؟

ځل بیا راڅخه ورک شو، اوس به يې بیا   ګوريلوويچ، شمېر يو او ويې ويل: »ويليور  کېدهسرتستني په غوسه  
بختورين  پيل کوم.«  پرېښود چې   له رسه  نه  ټکالو  ټوکو  د مېشت مرش  ونييس، خو  هم  پام  ته  شمېرنې 

 .« مامورينو ته په خانتام مهربانۍ وويل: »ښه، ښه، زه به چوپ پاتې شم اوسادچي خپلو
او    ۵۳۹۵۰کې ټولې پيسې   کله چې د پیسو شمېرل پای ته ورسېدل، په دغه غوټه   ۴۲۲۰۰۰۰ډالره 

کا په يو تش کرېټ يې کړ. ورپسې يې دغه پيسې د وت افغانۍ وې. دوی د پیسو شمېر وليک او لسليک
کېښودې. دوی د کنياکو څښل بشپړ کړل، مېشت مرش کرېټ له ځان رسه   کې واچولې او پر رس يې مڼې

اوسادچي او  شول واخيست  چمتو  ته  تګ  بختورين   .او 
کله چې مېشت مرش    «څخه منرب پلېټ لريې کړو. ئ، راځئ چې له ګاډيړ سرتستني دوی ودرول: »صرب وک 

 او بختورين 
 . هکړ. نور نو ده ته دغه ګاډی کوم ناوړه خطر نه برېښېد ور بند ګراجتني د  لړل، سرتس

 سملد سپتمرب شپاړ 

 ع. ک. ميثاق 

متحدينو له يوې کوچنۍ ډلې رسه غونډه درلوده. دا په  ېږدېسمه شپه امني د خپلو ن لد سپتمرب په شپاړ 
 رسمي توګه د  

شوه. د مرکزي کمېټې عمومي غونډه سهار راوبلل شوه. د مرکزي کمېټې له  وانګېرل   سيايس بېرو غونډه
بيان کړه   غړو څخه شپږويشت په غونډه کې حارض وو. امني په رنګينه بڼه د ده د وژنې هغه هڅه يودېرش

بڼه وويل: »د مرکزي کمېټې   کي ورته لره هواره کړې وه. ده په خوارنجوکې  ا کوله چې ترهچې ده يې ادع
هم تم و. تره کي پرېکړه کړې وه چې د  کاندید ګران ملګری تړون ووژل شو. همدغسې يو برخليک ما ته

مخکې له خپلو    ورځې کودتا تررسه کړي چې موږ څو   هغو څلورو ډارنو خاينانو په مرسته په ګوند کې يوه
 .« ضد توره اوچته کړله، اوس به پر همدغه توره سزا ورکول کېږي څوکيو څخه شړيل وو. دوی د انقالب پر 
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چې تره کی د ګوند له    هوکړ   غوښتنهاو وړ بليغ و. ده   د تره کي په پرتله امني يو د لومړۍ درجې ويناوال 
 .ه اتوماتيک ډول ترې واخيستل يشپ به وه چې ټولې څوکۍ   ليکو څخه وشړل يش. دا په دې مانا

تره کی غونډې ته راوبلل يش چې په دې هکله د   د سيايس بېرو غړي، پنجشېري او ما وړانديز وکړ چې  
تره کی نه غواړي چې له هېچا رسه خربې وکړي. دی  : »شو  ځاځمن )په غوسه(ده څرګندونې واورو. امني  

ي ته نېږدې  استوګنځ ر هغه چا ډز وکړي چې د ده  شوی چې پر ه  تيلفون نه اخيل. ساتونکو ته يې امر 
دومره زړور يې؛ نو ته پخپله تره کي ته ورشه، او ترې وغواړه چې دلته رايش.«   کېږي. ملګری ميثاق، که ته

د تره کي پر   امني په خربو سم پوه شوم: که زه د تګ پرېکړه وکړم، د ده سړي به ما ووژين او پړه به  زه د
 .ساتونکو واچوي

له ودانۍ څخه چاپېر وو. ميل    شوبلېزغروال ګاډي او   .عمومي غونډه د دلکشا په سالون کې جوړه شوه
ليدل کېدل. د بهرنیو چارو وزیر شاويل، چې دغه وخت د ا خ د ګ د  هر ځای  اناو څارګر اجنټ   ګارد

 .ګامرل شوی و، د عمومي غونډې مرشي کوله مرکزي کمېټې منيش
وشړل يش. په رسمي وينا کې داسې ليکل شوي وو: »د  چې تره کی له ګوند څخه بالخره ټولو رايه ورکړه 

کمېټې د منيش او د سيايس بېرو د غړي، لومړي وزير حفیظ الله امین   نورو ناروا کړنو تر څنګ، د مرکزي
تي غړي، سيد داود تړون د وژنې ...« اېښپه تنظيمولو او د مرکزي کمېټې د ازم  هڅېد هديف وژنې د  

  هګرې تر  ې، په دغه عمومي غونډه کې د مخالفې ډلې څلور غړي داسې ونومول شول: »د يو پر دې رسبېره
 ې کړنې تررسه کولې.«  ی  ۍپه مرش کي ډلې غړي چې د تره  

عمومي امني  چې  وه  غونډه   طبيعي  بېرو  سيايس  د  وروسته،  څخه  غونډې  دغه  له  شو.  وټاکل  منيش 
 .يب شورا د ريس په توګه د تره کي ځای ناستی شوامني پکې د انقال  سماليس جوړه شوه چې

 
 ليو نيکواليوويچ ګرېلوف، پوځي سرت سالکار 

وه.   ه چېرته چې د مرکزي کمېټې عمومي غونډه روان  يو دفرت په هغه ودانۍ کې و  کمېسيونزموږ د سالکار  
ياد نه دي چې دغه غونډې يا تر دې ډېر دوام وکړ، زما ټيک په  په ياد دي چې د  خو دا مې    يو ساعت 

ډېر ځلې زموږ په دفرت کې واورېدل شوې؛ نو سيايس بېرو دا    چيغېاوچتې   غونډې په بهري کې د حورا
 سمدلسه د غويي انقالب را په ياد شو چې څرنګه هغوخپل نوي مرش ته هرکلی وويل. زما   رنګه په خوښۍ

 .چې يوه ورځ مخکې يې د داود پښې ښکل کولې ویل  خلکو د تره کي واکمنۍ ته هر کيل
  هڅېد نورو جنايتونو رسبېره، د امني د وژنې د  » پخوانی عمومي منيش له خپلې څوکۍ ګوښه کړل شو او 

شپږو بېالبېلو هديف وژنو د توطيې د جوړولو له کبله« له ګوند څخه   کړنو لکه د وترهګر په ګډون د داسې 
چې بالخره له سالون  مو  پايلې ته تم وو. کله   دفرت کې ناست و او موږ د غونډېسفري زموږ په    .وشړل شو
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په واروېدل، موږ د دوی  ته  خوشاللور لړو.   څخه د دوی وتل  وويل: »ملګري امني  ته  پوزانوف  ه شاويل 
ګوند عمومي منيش دی.« دلته پوزانوف څه کولی شوی؟ ده امني ته مبارکي   مبارکي ورکړه. دی اوس د 

 .هورکړ 
غونډې پرېکړه پټه وساتل شوه. د مرکزي کمېټې يوازې   دا په زړه پوری وه چې د تره کي په هکله د عمومي

و رسنيو داسې مالومات خپاره کړل چې  ډله ييز دغې پرېکړې خرب وو.  لږ شمېر غړي او د دوی مامورين له
له خپلو دندو څخه ګوښه کړل شو ځکه چې د خرابېدونکي روغتيايي حالت   ینوموړ  د تره کي په غوښتنه

 . له کبله د دولت او ګوند د مهمو چارو د تررسه کولو وړ نه و

 د سپتمرب اوولسم  

لپاره يوه مېلمستيا د سرتستني په استوګنځي کې نيول   په دغه ورځ په کابل کې د ټيټ پوړو ديپلوماتانو
د سرتستني په کور کې د مېلمنو راغونډېدنه  ایا  ايوانوف اړنګ درلود چې   اوسادچي اوکېده. په لومړيو کې  

کې و، خو دوی بالخره    ګراجلتراوسه په    Crown  کرون  ټیويټاپه داسې حال کې چې   يو مناسب کار دی
دغه   په شاوخوا کې وګرځي او په عني وخت کې به  ګراجچې دا ډېره ناشونې ده چې کوم مېلمه د  هوپتېیل

بد  افغان څارګرو هغه  اوګوماينمېلمستيا د  په   لريې کړي چې سرتستني يې د رسوري  پخوانيو وزيرانو 
 . هلاورکېدو کې ښکېل ب 

چې په دې ورستيو کې د شړل شوي ايراين شاه لريې خپلوان   ،Iraj Deeba   د ايران قونسول، ايراج ديبه 
و  ځان ته اړولی و. ده په ډېر خپګان خپلې وروستۍ ورځې په کابل کې تېرولې او دې ته تم و پامو، د ټول

وروغواړي،   چې کاري دوره يې پای ته ورسېږي. نوموړی په دې فکر کې و چې کله يې ايراين دولت بېرته
لومړنيو اخيستو ګامونو په  رژیم د   د خميني  ناټدی به د ژوند لپاره اروپا يا امريکا ته لړ يش. ده په ډېر  

 .جوړاوهخو د ده کيسو يو بېخونده انځور    نيوکې نه کولې، هکله خربې کولې. نوموړي پر رژيم باندې ښکاره
خربونه وو او د خربو ډېره برخه د تره کي لريې کول   د دغه شپې د بنډار اصيل موضوع د کابل وروستي 

ېښو د رسمي څرګندونو په هکله چې تره کی د سختې  ديپلومات د پ رسيدل وه. هېڅ  تهاو د امني واک  
 .  نوماوهتا و دخپل اړنګ پټ نه کړ. ځينو مېلمنو په ښکاره د واک دغه لېږد کو  ناروغۍ له کبله ګوښه شو

د   ولېريښاغلی سرتستني، په دې هکله ته څه فکر کوې؟«  : »څخه پوښتنه وکړه  ولېريله    ديپلوماتانوډېرو  
په څېر چمتو کړي وو. ده وويل چې    هغو   خپل ځوابونه د پوزانوف  هوه. د دغسې پوښتنو وړاندليدنه کړې 

پېښې د افغانانو کورنۍ چارې دي او د يو مرش پر ځای باندې د بل مرش کښېناستل  په هېواد کې وروستۍ
به    ديپلوماتانو .يو نه کړ اغېز    واړيک  ودوو هېوادونو ترمنځ به د ملګرتيا پر دوديز هره بڼه وي د دغو   چې په

  .همداسې څرګندونې کړې وی په پوهاوي موسکا وکړه. که دوی د سرتستني پرځای وی، دوی به هم 
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ديپلوماتان په داسې بڼه د سرتستني له کور څخه   ،وه  توکول کې يې يادونه شوېو لکه څنګه چې په پر 
 ووتل چې دوی ونه 

مالوماتو لنډيز وليکي چې دوی له يو او بل څخه په سختۍ ترلسه کړي وو او لتراوسه  کړی يش چې د هغو 
   ده ژباړن ليني ويتنامي ديپلومات، کو، د  -دوی په حافظه کې تازه وو. يوازې د سرتستني نېږدې ملګري   د

Lian،  ېرمن مارتينام په نوم يو بلغاريايي او د دهد نيکولی پپوف Martina-  د سرتستني په کور کې پاتې
 وخت د ده په کور کې پاتې يش، هغه به د شوروي اعالن وکړ چې هر څوک ترټولو ډېر  شول. سرتستني

بلغاريايي څخه مخکې   کو ډېر وخت پاتې شو، خو بالخره يې له  یاتحاد ترټولو ښه ملګری اعالن يش. ملګر 
 خوښ شو. اوس به يوازې دی او سرتستني مخه ښه وکړه. نيکولی ډېر 

 . د اور څنګ ته له وېسکي رسه ناست وي 
فکر کوي چې د امني له خيانت څخه ډکه واک ته   ، زموږ سفريولېريبلغاريايي په پام وويل: »پوهېږې   

دې، د تره کي لريې    سوسيالېستي خوځښت په ګټه نه ده. رسبېره پر  رسېدنه د افغان انقالب او نړيوال
انو  کمونستپر افغان    نه يوازېګڼل کېدی. هغه څه چې په کابل کې پېښ شول،   ه بشپړ قانوين نيشکون 

د يو ملګري په توګه په دې هکله  ،  ولېريهېوادونو به هم سيوری وغوړوي.   بلکې پر ټولو سوسيالېستي
 .« مارسه رشيک کړه خپل اند له

نېږدې ملګري په توګه سپني درته ووايم. زه هم ستا د سفري  زه به د يو   ،Kolya   ورته وويل: »کوليا  ولېري 
اتحاد، امني د   تا نه منظوروم او په شخيص توګه نه غواړم چې شوروي داند په څېر هغه لرم. زه دغه کو  د

کوم  ستانافغان  فکر  زه  خو  ومني،  توګه  په  شته  ولسمرش  دليلونه  مهم  ډېر  شخيص    -دي   چې  د  زموږ 
م  ډېر  پرتله  په  دليلونه  خواخوږيو  له   - هم  به شوروي مرشتابه  ولې  وده   چې  ته  افغان رژيم رسه همکاريو 

دليلون  دغه  واقعیتونو  ه ورکړي.  پر  سياست  ځمکني  عيني  پر  د  هېواد  د  زموږ  کې  ختیځ  منځني  په  او 
چې په افغانستان کې هر راز رژیم چې واکمن وي، که چېرې  اوږدمهاله ګټو ولړ دي. زه په دې باور هم يم

 .«يو نه کړ ونه لري، دغه هېواد به په نورماله توګه پرمختګ  اړيکېموږ رسه  ې او سياست له اړخه لهد وټ
دومره ساده نه و. ده   کېدهچې ښکاره    رنګهلکه څ وله. دیځدغه بلغاريايي د خربو موضوع نوره هم وغ 

نولو پالن نه  ېاړيکو د ودې پالن لری او د ده پر ځای د بل چا د کښ وپوښتل: »که تاسې له امني رسه د
د څلوروالې غدۍ نومې ډلې ته پناه ورکړې او په اصل کې د دوی ژوند ژغوری؟ ايا ولې تاسې  لری؛ نو بیا 

لپاره   يپېښ يش، تاسې به د ده د ځای ناست  کار تاسې له دې کبله وکړ چې که چېرې امني ته څه  دا
 « څوک ولری؟

ته پناه ورکړې؟« بلغاريايي ځواب    یچې موږ دو   ې: » ته په کوم دليل واي وننګاوهسرتستني بلغاريايي داسې  
له ورځو کې  تېرو څو  په  »ما  بهرنيو   ورکړ:  افغانانو رسه خربې کړې  دډېرو  او هغه  پر  دي  يپلوماتانو  چې 
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  ساتيلپه دې باور دي چې تاسې تراوسه دغه افغانان په خپل سفارت کې پټ   وضعیت ښه خرب دي، دوی
 .« دي

ويل: »که څه هم زه د شوروي په سفارت کې کار   ه او ويېو نه کړ سرتستني د خپلې غوسې د پټولو پروا  
افغانان چې تا خربې وررسه کړې    باخربهله وضعيت څخه هغه   يپلوماتان اوکوم ، شونې ده چې بهرين د

  ېولري، خو ما دغه وزيران په سفارت کې نه دي ليديل. کوليا، ته ريښتيا فکر کو  زما په پرتله ډېر مالومات
نه   څارګرې ادارې پخوانی مرش او پخواين وزيران په کابل او شاوخوا سيمو کې داسې چې د پټنځايونه 

رسېږي؟ رسبېره پر دې،   لري چې دوی تر هغه وخت پورې پکې پټ يش تر څو چې د دوی لټون پای ته
ډېر فرصتونه لرل چې د هر راز سناريو   ي ډېر وخت دوام وکړ؛ نو بې اړنګه دویدوښمن له امني رسه د دوی  

 .«لپاره احتياطي پالنونه جوړ کړي
زه هم په دې باور لرم چې دوی داسې ځايونه لري. هیله   ل: »بې اړنګه،پپوف بېرته شاتګ پيل کړ او ويې وي 

 من يم چې زما 
 نه وي لګېدلې. زه يوازې په اخالص له تا رسه هغه څه رشيکوم چې ما اورېديل دي. که دا خربه په تا بده
 مالومات غلط 

 .«وي؛ نو غلط دي. ته چې داسې وايي، زه پرې باور کوم 

 د سپتمرب اتلسمه  

پوځيان د   عمليايت  سخت    وزينت  تر  اونۍ  لندې   فشارټوله  کټ  خپل  تر  وسلې  دوی  کړه.  تېره  لندې 
درې څه ناڅه وېرېديل افغانان    ،کېدل. د سپتمرب په پنځلسمه شپه اېښودلې او په خپل يونيفورم کې ويده

ور غړي دي  شول. داملتوف څرګنده کړه چې دغه درې افغانان د ا خ د ګ نوم  د دوی کوټۍ ته ولېږدول
 . دغهوپېژاندهکوريلوف يو افغان سمدلسه    ولېرياو پناه ته اړتيا لري.    کې ديشخړه په  رسه   چې له امني

تر روزنې   افغان د اګسا مرش اسدالله رسوري و، هغه څوک چې په دې ورستيو کې يې د شوروي ښوونکو
 . لندې د خپلو لس لندو د روزنې پايلې کتلې وې

کوټه، درې کوچني کټونه او درې څوکۍ ورکړل شوې.   خلقيانو ته په لومړي پوړ کې يوه بې کړکيودغو   
 . ونه وځي دوی ته امر وشو چې په هېڅ وجه بهر 

لندې دي ځکه چې دوی ته دومره روزنه ورکړل شوې   د زينت پوځيان پوه شول چې دغه افغانان تر لټون
د اګسا د اجنټانو تر منځ په توپري پوه يش. بويارينوف دوی ته  يو او  ولر  وه چې د سبو پلورونکو يا عادي

ورکړی و چې د اګسا اجنټان هغه سيمې څارې چېرته چې شوروي اتباع اوسېدل. د کې جي   خربداری
ادارې د   افغان  څارګريزو فعاليتونو د شنډولوعمليايت پوځيانو ودانۍ تر کلکې څارنې لندې وې. د   يب
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کړه چې د دروازې او و هڅه   ترڅارنې لندې نیولې وه او افغان څارګرو څو ځلې زينت کوټۍ شپه او ورځ  
پوځيان اړ شول چې د دوی د خوندي ساتلو   بوټيو د دېوال له لرې د کوټۍ انګړ ته وروګوري. د زينت

د کوټۍ  د  دوی  کړي.  اوچت  ګامونه  نور  خربدار  لپاره  د  کې  شاوخوا  په   . ولګاوهسيستم    يحريم 
وکړه، دوی اوچتې خربې، ټوکې، د غاښو د بورس،    ننګېرنه مېلمنو کرار کرار په کوټۍ کې د ارامۍکله چې  

 .کېدهکړې. دوی ته ژوند کرار کرار نورماله  پاکي او نېکر غوښتنې پيل
ته وريش چېرته چې له اوسادچي رسه په ښکاره  له کوريلوف څخه غوښتنه وشوه چې د مېشت مرش دفرت 

رسه خربې وکړي. نوموړي منځنۍ ونه درلوده، رس يې مخ   او غوښتل يې چې له دهيو مهم کس ناست و  
. دغه سړي کوريلوف ته وويل: »موږ ته ويل شوي چې ته ښکارېدهباورمن   کېدو و او پر ځان ډېر   يپر ګنج

او ويې    و نه کړ پام    ته  ېکاږې.« کوريلوف ځواب ورکړ: »هو، ولې؟« نوموړي د کوريلوف پوښتن ډېر ښه انځور
هم ښه وړتيا ولرې. موږ له تا څخه  ويل: »که ته په انځور کاږلو کې ښه يې، نو ته به په ليدنه څارنه کې

وزيران انځور کړې چې په کوټۍ کې پټ دي. کولی شې دا   غوښتنه کوو چې په ليکلې بڼه هغه افغان
ره شونې وي. د دوی د مخ د  انځور دومره هراړخيزه وي چې څوم یليکلدوی  کار وکړې؟ موږ غواړو چې د

د دوی خوی، د ونګې رسبېره، دغه بايد  نور هم څرګند    انځور  او داسې  بڼه  چلند ځانګړتياوې، د خربو 
ښودل   کوريلوف ورته وويل: »په مسکو کې موږ ته د روزنې په ترڅ کې د دغسې کار تررسه کول  .«کړي

لرم.« دغه سړي ډګرمن   د وخت تېرولو ته اړتياشوي دي، خو د دې کار لپاره زه له دغه درې افغانانو رسه  
کړه چې د دغه دندې د تررسه کولو لپاره   داملتوف ته وکتل او ويې ويل: »سمه ده. ده ته هر هغه څه برابر 

 .« ورته اړتيا لري
وزيرانو رسه نېږدې اړيکې ټينګې کړي. د شپې په  کوريلوف ته دغه دندې يو فرصت ورکړ چې له فراري 

په انګړ کې يوځای وګرځېدل. رسوري نه خانتام او نه ټينخی   او رسوري څو ځلې د کوټۍ  یبهري کې د
توګه يې له دغه ټيټ پوړي افرس رسه خربې کولې. ده له امني   او تودهناټ  و بلکې په  (    ځانښودونکی)

 دوښمنانچې د دوی چاپېر بېشمېره  يې  او ويل    نوماوهامريکايي جاسوس   څخه رسټکونه کوله، دی يې
ي او رويس ژبه خربې کولې. يو ځل  انګرېز منځه يووړل يش. رسوري په مناسبه کچه په   دي چې بايد له 

لپاره يې د  کريلوف ته حتی وويل چې غواړي شل پونډه )نهه کيلوګرامه( ډنګر يش او د دغه موخې يې
 .کړي ديپروګرامونه پيل   يلوېديځ نومورځينې ډنګرېدو 

ي درلوده شتمندرلود. نوموړي لتراوسه خپله ارږښتمنه  ناټ  ګالب زوی هم له دغه ځوان افرس رسه د خربو  
 تومانچه وه چې په دې ورستيو کې جوړه شوې وه او يوازې جرنالنو او ډګروالنو ته او دا يوه داسې شوروي

د کورنيو چارو د    ستاسې وويل: »وګوره، دا  ته به يې  ولېري ورکول کېده. ده به دغه تومانچه راوايستله او  
برېژنېف نېږدې ملګری دی؟ ته  وزير له لوري يوه ډالۍ ده. ته پوهېږې چې ملګری شېلوکوف د ملګري

 ، کهپرېنږديفکر نه کوې چې دوی به موږ يوازې 
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 «څنګه؟
لمل يې په رويس ژبه کې د ده نيمګړتيا وه. په ټاکيل   وطنجار دومره خربې نه کولې، ښايې   ،درېيم مېلمه

بشپړه کړه. نوموړي د دوی د کرکرت مفصل توضیحات بشپړ   دندهې  شو   لورکړ   خپله  کوريلوف وخت کې  
. نوموړی وروسته  ېجوړې کړې او سفارت ته يې وسپارل یې  خاکې    وڅېر د   کړل، د خلقيانو د مخ ونګې او

 .شو د دغه دندې پر منطق پوه
نوم د کابل او مسکو    شفريپه  «    Rainbow operationپه بهري کې د »بوډۍ ټال عمليات  مودېد دغه  

عملياتو موخه له افغان پالزمېنې څخه د رسوري او د ده  ترمنځ مخامخ تودې خربې اترې تررسه شوې. د
بيا هم د داسې   دغه وخت کې کې جي يب په کابل کې پخه اډه درلوده، خو د ملګرو په پټه ايستل وه. په

زيات و. دغه درې خلقيان په رسمي توګه دولتي جنايتکاران ګڼل کېدل او حکومت يې   عملياتو خطر ډېر
لويې نړيوالې   لټه کې و. که دا عمليات ناکام شوي وی، له هېواد څخه د دوی د ايستلو هڅه به په يوې په

 .رسوايي بدله شوې وی
  وشو. دغه وخت په کابل کې د زينت د ځينو افرسان پالن منظور  واسې ی دوروسته  له اوږدو خربو اترو څخه  

له دې څخه ګټه واخيستل شوه چې له شوروي اتحاد څخه د دوی   دوره پای ته رسېدله؛ نو په پالن کې
يش. دغه ځای ناستي افرسان به له ځان رسه د وسلو، مهامتو او د بېالبېلو   ځای ناستي کابل ته ولېږل

له هغو  پېټی )کارګو( کابل ته ولېږدوي. همدې ته ورته يو پېټی به بېرته شوروي اتحاد تهيو  تخنيکي توکو
کارګو به د ديپلوماتيک  دغه  ر  چې په کابل کې يې د دندې دوره پوره شوې وه. پيشلېږل  و افرسانو رسه  

 .کېږي څو امنيتي ادارې يې ونه لټوي  وهلنښان 
  صندوقونه  د ځانګړو ځواکونو په مرکزي اډه کې د لرګي درېکې د څارګرې ادارې   بلشيخهد مسکو په ملن  

، د هوا لپاره ه پکې ځايېد دومره لوی و چې يو کس  صندوقجوړ شول چې درې فراريان پکې ولېږدوي. هر  
نو ته  صندوقو شوې وې. دغه  شوي وو، د اکسيجن ډبې او توشکې پکې اېښودل)برمه(  سوري پکې تېڅل

 . څېر ښکاره يش چې د معمويل پوځي بکسونو پهتياره زرغون رنګ ورکړل شو 
چې د   ،ګالتوف يو د پټې څارګرې څانګې ډګروال   پاتې شوه. د پي جي   هد محرم ش عملياتو ته تابيا ا  ېد

لپاره ګامرل   حساسو او محرمو عملياتو رسه يې رسوکار درلود، د دغو عملياتو د پيل کولو د څارنې ډېرو
غاړه واچول يش    د ده پر  چې که دغه عمليات ناکام يش، ټوله پړه بهشوی و. کريچکوف خربداری ورکړی و  

  ګالتوف خربتيا څخه انکار وکړي. ويسيل ستپانوويچ   ځکه چې پي جي يو به د دغو عملياتو په اړه له هر راز
په بېخونده توګه هک پک کړ، خو د ناخوښۍ له څرګندولو   یخربو نوموړ  وروسته يادونه وکړه چې دغه راز 

وکړه يې ډډه  ته   .څخه  وزير  دفاع  د  اوګرکوف  الوتکېوویل  لوی درستیز  دوه  لپاره  د دغو عملياتو   چې 
ته الوتنه وکړي     Fergana ېان غفر  له مسکو څخه IL-76 ځانګړې کړي. پرېکړه شوې وه چې لومړنۍ الوتکه
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 کومه تخنيکي IL-76 به هملته احتياطي تم ولړه وي چې که An-12 ميه الوتکهاو هلته تېل واچوي او دو 
کابل ته لړل   رسه د زينت لس هغه پوځيان ګالتوف ، له دې څخه کار واخيستل يش. له يستونزه پيدا کړ 

وه. له دغې ډلې رسه د کې  موده پوره شوې ېچې د هغو افرسانو ځای ونييس چې په کابل کې يې د دند
دندې ورکړل شوې وې هم مل وو. له دوی   يب له بېالبېلو څانګو څخه شپږ نور افرسان چې بېالبېلېجي  

 پوهېده.څخه يو هم د دغې الوتنې په موخه نه 
درنه الوتکه له مسکو څخه د بګرام هوايي اډې په لور   IL-76 د سپتمرب په اتلسمه د سهار په څلورو بجو د 

 د نورې عادي  ونه صندوق لرۍ د کارګو يوه برخه وه. درې ځانګړي لرګني    يوه  (Gas-66) ۶۶-د ګاز  والوته. 
جي يب د اووم  لرۍ په غويل کې اېښودل شوي وو. په ورستيو شېبو کې د کې ۶۶ -کارګو رسه ګډ  د ګاز

، (وېښته  )مصنوعي  څاوارونه رسه يوځای شول. دوی له ځان رسه  ګالتوف رياست يو شمېر افرسان هم له  
ونو کې د  صندوقپه لرګينو   وېښتانو رنګ او د سينګار ځانګړي توکي د احتياط لپاره راوړي وو چې که د  

اووم رياست دغه افرسان په جعل کارۍ او د   . د ، له دوی څخه کار واخيلوزيرانو د لېږد پالن ناکام يش
نو د وو؛  بدلونه کې کارپوهان  په  تر شا دغه منط څېرو  انځوريزې خاکې  و  کوريلوف د  پروت  د    -ق  چې 

چمتو کړل يش چې که د فراريانو د څېرو بدلولو ته اړتيا پيدا يش، له دوی  سينګار اړين توکي او وېښتان
له  واخيستلکار  څخه   ډله  د کابل  په کابل کې هم جوړه شوه.  ډله  يوه عمليايت  ورته  ته  يش. همدې 

 Dadykin ګر مرش له سالکار، ډډايکن افرس، بختورين، کې جي يب افرس، کبانوف، د بګرام د څار  امنيتي
څخه مخکې شاوخوا يوولس   غرمېالوتکه له     IL-76 او د زينت له څلورو افرسانو څخه جوړه شوې وه. د 

 .کې کښېناسته  ډګر هوايي  بجې په خوندي توګه د بګرام په
 .وې وهپړاو ته لره هواره ش اوس د بوډۍ ټال عملياتو تر ټولو خطرناک او پرېکنده 

الوتکه کې د کابل ډله الوتکه کښېناسته،په  په کار   کله چې  نوي راغيل »مسکويان« سمدلسه لس  او 
ته ورکړل. د زينت يو    ګالتوف او د لرۍ منرب پلېټ    لسوندي شول. بوريس کبانوف د ديپلوماتيک لېږد

او د اشرتنګ ترشا کښېناست. نوي راغيل    ولګاوهوايستله، منربپلېټ يې پرې   افرس له الوتکې څخه لرۍ
پرته له   کتارسفارت په بس کې سپاره شول. له الوتکې څخه په چټکۍ بار وايستل شو او د ګاډو   افرسان د

د الوتکې پيلوټ    ګالتوف  شو. مخکې له دې چې له هوايي اډې څخه ووځي،  روانځنډ څخه د کابل په لور  
بېرته راشو. د هوايي اډې دروازې ته ګوره. کله   ې نيم ساعته وروستهته داسې امر ورکړ: »موږ به شاوخوا در 
سمدلسه د الوتکې ماشني چالن کړه او سماليس الوتنې ته چمتو   دې چې بېرته راتلونکي ګاډي وليدل،

  .«اوسه
نشول چې مته يې نه کېده. هغه افغان ساتونکي   و رسه داسې څه پېښلله هوايي اډې څخه د ګاډو له وت

انو رسه عادت شوي وو چې هره ورځ به له  ګ داسې درنو کارګو  ه هوايي اډې څخه يې ساتنه کوله لهچې ل
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او هر راز بارونه به پکي وو. په معموله توګه چا د کارګو د پلټنې پروا نه لرله.  ېشوروي اتحاد څخه رارسېدل 
 .ل کېدېڅه چې افغانستان ته راوړل کېدل، د شوروي اتحاد د ورورولۍ مرستې انګېر  هر 

د زينت د کوټۍ دراوزې ته ورسېدل.   Sedan سيدان  يوازې په يونيم ساعت کې بس، لرۍ او د بختورين 
دروازې ته په شا ورغله. عمليايت افرسانو په    ګراجلرۍ د کوټۍ د   بس سماليس د کوټۍ انګړ ته ننوت او

  صندوق   تربتلرۍ څخه وايستل او کور ته يې د ننه کړل. رسوري په ډېره سختۍ په   ونه لهصندوق چټکي  
رسه دومره   نوصندوقو ځان ځای کړ. لکه څنګه چې ګالب زوی او وطنجار دومره هډور نه وو، دوی له   کې

ه  ورکړل شول. همدا راز دوی ت او له اوبو څخه ډک پتک  ه ماشينګڼ   هسپک  هستونزه نه لرله. درې واړو ته يو 
ونو  صندوقکې يې وکاروي. ورپسې د دغه درنو   شوه چې د اړتيا په وخت  ور وښودلد اکسيجن د ډبو کارونه  

ونه د پوځي  صندوقکې بار کړل شول. يو ناخربه کتونکي ته دغه   رسپوښونه پر ميخونو بند او دوی په لرۍ
او د مهامتو دوه جاغورونه لرل  ښکارېدل. د زينت افرسان چې هر يو يې يوه وسله   ونه صندوقکارګو عادي  

ټينګه  په دواړو څنګونو کې پر اوږدو څوکيو کښېناستل. د لرۍ شاتنۍ برخه چې پرانيستې وه، د لرۍ
کې کښېناستل.  بنده کړل شوه. د زينت هغه افرسان چې له کابل څخه تلل په ملکي جامو کې په بس 

ورته ووايي چې دوی د کارپوهانو يوه   درول، دوی بهدوی هوکړه وکړه چې که د لرې په اوږدو کې افغانانو و 
کې د دوی کاري وسييل او شخيص توکي دي. د ل   ډله ده چې بېرته شوروي اتحاد ته ځي او په لرۍ

 ساتنې په موخه په بس او لرۍ ډېرې
 .واټن کې روان وو  لږ د کې جي يب درې سيدان ګاډي په  پسې

وررسه يوځای   سمدلسه تاو شو، د افغان څارګرې ادارې ګاډي دارلمان واټ تهکله چې د ګاډو کاروان د  
له ښار څخه تېر شو، خو کله چې له ښار څخه په وتلو و، په يو پاټک  شول. کاروان پرته له کومې ستونزې

پاټک کې د افغان څارګرې ادارې يو هغه ګاډی هم درېدلی و چې شوروي کتار يې له   کې ودرول شو. په
وروسته   ۍکوټ حرکت  له    .څارهڅخه 

يې چې له بس څخه په مخابره کې خربداری ترلسه کړ   په لرۍ کې داملتوف ترټولو لوړپوړی افرس و. کله
غه ورروانه ده، نوموړي خپلې ډلې ته وويل چې له امر رسه سم د  ېلور ن  چې وسلواله افغان ګزمه د لرۍ په

چمتو لپاره    .يش جګړې 
واورېدل چې يو افغان افرس د لرۍ چلوونکي ته   تر څنګ په اوږده څوکۍ ناست و،کريلوف، چې د نورو  

تګ لوري په هکله پوښتنه وکړه. د لرۍ چلوونکي ژباړن هغه څه   ورنېږدې شو او په لرۍ کې يې د بار او
پرې مخکې  چې  وويل  شوروي   ورته  شو.  نېږدې  ته  بس  بريدمن  دويم  افغان  ورپسې  وه.  شوې  هوکړه 

ورکړل او د شوروي اتحاد د ليدلو بلنه يې ورکړه. کوريلوف کتل چې    سګرېټده ته   و په سخاوتکارپوهان 
کړ.  نشوی غورځولی هېر نه  پامهچې ده له  یې  افرس په سګرېټو خوښ شو، خو د خپلې ادارې امر   افغان



399 / دکودتاپېښلړ  

 

وکړ چې په خپلو پيل   کوريلوف افغان ته کتل چې د لرۍ شا ته نېږدې شو او د ترپال په پرانيستلو يې 
 .سرتګو په لرۍ کې بار وويني

الکساندر ايونوويچ!« داملتوف په نغوتې ورته وويل چې  :»پساري داملتوف ته وويل  اوپه وارخطایۍ    ولېري
 .دی له دغه ګواښ څخه خرب دی

بريدمن په دې قانع کړي چې په لرۍ کې ځینې   ژباړن په چټکۍ له لرۍ څخه بهر ټوپ کړ چې لومړی 
بېرته شوروي اتحاد ته لېږدول کېږي. افغان افرس په چوپتيا د  وسيلې دي چې له کارپوهانو رسه يوځای

خالصې کړې، نوموړي د ترپال څنډه پورته کړه او د   غوټېخالصولې. کله يې چې   رسۍ غوټې  ترپال د
بار کتلی شوی. په  يې  شا کې دومره جګ شو چې د لرۍ د ننه   لرۍ په  دغه شېبه کېپه تياره کې 

يش،    پاتې وروسته له دې چې داملتوف د خپلې ډلې هر سړي ته په نغوتې وويل چې کرار پر خپل ځای 
خوله خالصه کړه،  ناڅاپې  ډېرې. افغان له  یې کړه  تخته  او نوموړي خپله درنه موزه د افغان پرلس کېښوده

ده ته نیول شوې وه. رسبېره پر دې،   نېغه ره خوله يې وليده چې  و پورته يې وکتل او د سپکې ماشينګڼې ت
 . پام شو چې د ده په لور نيول شوې وې د لرۍ د ننه په تياره کې يې نورو ماشينګڼو ته

پر لس تخته نیولې وه او خپله ګوته يې پر خپلو شونډو  افغان افرسداملتوف خپله پښه په دوامداره توګه د  
ته ارزښت ورکوې؛ نو چوپ پاتې شه. دغه نغوته واضح وه کېښودله. افغان افرس ته دغه  : که خپل ژوند 

  لوکتل او ويې ليدل چې هغه »کارپوهان« چې يوه دقيقه مخکې يې ده ته سګرېټ ورکړ  افغان افرس شاته
چمتو دي چې دی   ډېره ګواښوونکې بڼه د ده شاته ولړ وو. ده وانګېرله چې دوی پرته له زړغيتوب څخه په

ژمنه يې وکړه چې هېڅ به ونه   لکه چې   وخوځاوهداملتوف ته داسې د هو رس    ،زندۍ کړي. ناچاره افغان
اوچته کړي. د ګاډو کتار د بګرام هوايي    •ارلۍ وايي. ورپسې نوموړي خپلو عسکرو ته امر وکړ چې د پاټک

 .خنډ رسه مخ نه شو اډې په لور تګ ته دوام ورکړ او له نور
پيلوټانو د ګاډو کتار وليد چې    الوتکې ماشينونه يې   هوايي اډېکله چې  ننوځي، د  کړل. د   چالنته 

الوتکې ته ورننوته. تخنيکرانو په چټکۍ دغه لرۍ په کېبلونو پر   الوتکې د کارګو ور پرانيستل شو او لرۍ
 . خپل ځای بنده کړه

« رسه يټ ښکته شول. کوريلوف له »دغه ديپلوماتيکي پې داملتوف او د ده عمليايت افرسان له الوتکې څخه 
سمدلسه   صندوقونهته داملتوف امر وکړ: »د الوتکې له الوتلو وروسته،   . دهروان ويوځای شوروي اتحاد ته  

پر   وي. اوس د دوی د ژوند مسوليت ستا   کړېديلکې به دوی ډېر    صندوقونودغه ساه نيوونکو   پرانيزه. په
اوسه، الکساندر   يې ډاډ ورکړ : »بې غمه، داملتوف ته  کاوهدی« کله چې کريلوف د مخه ښې لس ور   غاړه

په ټينګ کړ چې د کريلوف  کابو اوښکې ښکاره   ايونوويچ.« داملتوف د کريلوف لس دومره  سرتګو کې 
او يا د هغه وژونکي خطر    ېله کبله و  شوې. دا څرګنده نه ده چې دغه اوښکې له کابل څخه د ده د تګ

 

ارلۍ:اوږدلرګیچېالرهپرېبندېږي• 
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چې په څه کمو دوو   پوهېدههغه وخت کې نوموړی نه   له امله چې يو ساعت مخکې وررسه مخ شوی و. په
داملتوف او خپل ملګري وويني. دی به وسله په لس بېرته افغانستان ته   ،غرونه  ،کابل  مياشتو کې به بيا  

 . د يوې جګړې لپاره راځي او دا ځل
هوا شوه، کوريلوف  ي والوته. کله چې الوتکه په ر په غورا IL-76 تخنيکرانو د الوتکې دروازې بندې کړې او 

څخه  په پرانیستلو پيل وکړ. له هغه شېبې  صندوقونواو د ده د سړيو په مرسته د    ګالتوف  په اندېښنې د
نه وو، خو پرته   تراوسه دوه ساعته تېر شوي  ې ووکې ځای پرځای کړل شو   صندوقونوچې افغانان په دغو  

يش، خو له نېکه مرغه    پاتې ژونديله هوا څخه به دا هر چاته سخته وي چې په داسې تنګ ځای کې  
له بکس څخه راووت. د ده کمیس په خولو   دوی درې واړه ژوندي وو. په ټولو کې رسوري په ډېره سختۍ

د الوتکې کړکۍ ته نېږدې شو   اليستازه شو. نوموړی سم کې لت پت و، خو کله چې په پښو ودرېد، بېرته
ده ته وويل شول چې تراوسه په افغان خاوره کې الوتنه کوي. رسوري  «؟واو ويې پوښتل: »موږ چېرته يو 

دا څنګه کېدای يش چې په داسې مهمو شېبو کې خپل پلرنی هېواد پرېږدو؟« بيا : »ناڅاپه په غوسه شو
پخپله پانيس   شم چې دغه ارمونی له منځه يوسم. زه به يې وکړ: »زه به بېرته راشم، زه به بېرته را يې سوګند

شو، ده نه غوښتل چې په دغه   ټپرا  ولېريکړم« د ده مخ سور شو او په ټنډه کې يې خولې راښکاره شوې. 
او هڅه يې وکړه چې دی ارامه   حمله رايش؛ نو رسوري ته يې د اوبو يو پتک ورکړ  مغزي یا د زړه   سړي کومه

رنګني سوګندونه يې کول. رسوري هغه وخت ارامه  مني ښکنځلو ته دوام ورکړ او د غچکړي، خو رسوري د ا
 . خوړو ته بلنه ورکړه )کنرسو( وتکا، ساسچ او د کويت  ګالتوف شو چې  
حريم ته نېږدې شوه، دوه جنګي جېټ الوتکو يې تاشکند ته تر څېرمه   د شوروي هوايي IL-76 کله چې

 .بدرګه وکړهپورې   Tuzil هوايي ډګر، توزېل
ګوند د مرکزي کمېټې په يوه   کمونستپالزمېنه کې د   و مهمو خلکو په توګه د ازبکستان پهډېر خلقيان د  

کوټو کې د ثبت وسيلې پټې اېښودل شوې وې او شپه او ورځ د   بنده مېنه کې مېشت شول. د دوی په
 ،Ershov  ل. ډګروال اېرشوف پورې غوږ ونيول شو چې دوی له تاشکند څخه لړ  دوی خربو ته تر هغه وخت 

دوی ته ورغی. ده او   ، په ځانګړې توګه له مسکو څخهپېژاندهمودې راهيسې    ډېرېچې رسوري يې له  
دغو  کېتايوف افرس   بېالبېلو   له  د  څخه  پوښتنې  موضوعګاافغانانو  هکله  په  په ګروېږ نو  دوی  وکړې.  نې 

درلود. څوک ناټ  توګه د امني په نېږدې کړۍ کې د وضعيت په هکله د مالوماتو ترلسه کولو ډېر   ځانګړې
چې په دغو پېښو    يکړ  ښکېل وو؟ ايا کې جي يب کولی يش له هغو خلکو رسه پټې اړيکې ټينګې   پکې  

 ه نه دي؟خوشال
خربې    لټهخپلو بلغاريايي همکارانو رسه په دې   په عني وخت کې، په مسکو کې د پي جي يو مرشانو له 

يو ګوښه ځای کې دغو درې افغانانو ته پناه ورکړي. د اکتوبر په   اترې کولې چې د تور سمندر پر غاړه په
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ته ولېږدول    Varna  په ملتيا دغه خلقيان په يوه اجاره شوې الوتکه کې وارنا  کېتايوف څوارلسم، د اېرشوف او
 .شول

  ګراج په هکله چې د سرتستني په    ټیويټاخو د هغه   غدۍ« کيسه داسې پای ته ورسېده،  نو د »څلوروالې
ايوانوف، اوسادچي او سرتستني ته د يوې   مهمه يادونه پاتې ده. د سپتمرب په اتلسم،  هيو   کې درول شوی و

 ولېريهکله خربې وکړي چې څرنګه ځان ترې خالص کړي.  په يغونډې لپاره بلنه ورکړه چې د دغه ګاډ
سفارت    دټول شواهد لېري کړي، د ګوتو چاپونه به ورڅخه پاک کړي، او   وړانديز وکړ چې له ګاډي څخه به

وټه سنګي په سيمه کې يو خلوت ځای ته ک منربپلېټ به پرې ونښلوي. ورپسې به يې د   يو ديپلوماتيک
منربپلېټ   په يو وچ تل کې ودروي. وروسته له دې چې د سفارت ديپلوماتيکاو هلته به يې د سيند   وچلوي

ټاکيل ځای او ټاکيل وخت   يې بېرته ورڅخه لريې کړ، ګاډی به هملته پرېږدي. دی به له بابنوف رسه په
 .کی يوځای يش او د ده په ګاډي کې به بېرته سفارت ته لړ يش

پالن وړاندې  داسې څخه ډک و؛ نو اوسادچي پخپله يو  ه خطر د ايوانوف او اوسادچي په اند دغه وړانديز ل
 ټیويټا يو مامور همدغه ماډل يو سپني  ېپه نوم زموږ د سوداګرۍ استازې څانګ Baranov کړ: »د برنوف 

ته لړ شو او داسې   کور  ولېريکرون لري. زه به له ده رسه خربې وکړم چې موږ دواړه په خپلو ګاډو کې د  
څخه منرب پلېټ    ټیويټاهلته به له هغه بل   .مېلمستيا لرو  ۍماښامنيوه  په کور کې    ولېريبه وښييو چې د  

ونښلوو. ورپسې به برنوف د افغانانو ګاډی د سفارت د هستوګنې   لريې او د برنوف د ګاډي منربپلېټ به پرې 
و، له ګاډي څخه به منرب پلېټ بېرته  لچې هلته ورسېد به هم په ده پسې وم. کله   ته وچلوي. زه  ګراجبرخې  

ا یمېلمست راشو. له بېرته راتګ رسه به داسې وښييو چې د  کور ته  ولېريله برنوف رسه به بېرته د   واخلو او
له کور څخه بېرته لړ شو او    ولېري لپاره مو نور توکي راوړل. په شپه کې به زه او برنوف په خپلو ګاډو کې د

ګاډی پرزه پرزه کړي او ګراج ته څېرمه د سفارت په   د همدغه شپې په ترڅ کې به زموږ تخنيکران دغه
 .ځمکه کې به يې خښ کړي

او  و  همغږی  هکله  په  پالن  دغه  د  سيميونوويچ  »پلمې  بوريس  د  چې  وويل  ټوکه  په  يې  ته  اوسادچي 
به هم ګډون پکې وکړم.«. بيا يې پوښتل: »ښه، برنوف څرنګه   که نه »زه  « دومره شانداره ونه ښييماښامنۍ

 .« بڼه ځواب ورکړ: »د سوداګرۍ څانګې يو عادي مامور سړی دی؟« اوسادچي په ګونګه

 دی به په دغه عملياتو کې ګډون ومني؟ ايوانوف: 
مالومات لرو. دی به له موږ رسه دومره په هکله ډېر   خود به يې مني. بله څه چاره لري؟ موږ يېاوسادچي:  

 کوچنۍ ښېګڼه 
 .رد نه کړي 

 .منربپلېټ د بدلولو په اصيل موخه پوه نيش موږ بايد په دې ډاډه اوسو چې دی دايوانوف: 
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تري  چې دا کار د وزيرانو له    يپه هېڅ وجه داسې ونه انګېر دی بايد    ورپسې ايوانوف په خربداري وويل: »
  .ريالېتوب پلی شوبپه همدغه ماښام پورتنی پالن په  .«تړاو لريکېدو رسه تم 

کرون يې په ځمکه کې ښخ کړ؟ هغه چا    ټیويټا لوستونکي به فکر کوي چې دا څرنګه ځناور وو چې نوی
شوې وه، همداسې اند درلود؛ نو ځکه ټولې هغه پرزې يې  سپارلچې د ګاډي د پرزه پرزه کولو دنده ور 

واخيستل يش او وروسته يې مسکو ته ولېږي.   ترې کارګاډو کې ښايي   چې په شورويورڅخه لريې کړې 
 .ورانه او ټوټې ټوټې او بيا يې خښه کړه د ګاډي پاتې برخه يې

سماليس ونه وژل شو ځکه چې    یداسې و چې نوموړ  د څلورم ياغي، د رسحداتو وزير مزدوريار، برخليک
په موندلو کې له ده څخه د ښکاردانې په توګه کار واخيل.   د امني خلکو هيله لرله چې د ده د ملګرو

 . شو او د خپل برخليک په اړه پرېکړې ته تم و کې واچول  زندانمزدوريار په 
درې افغان فراريان يې لېږدول په برياليتوب له   ي يو مرش خرب شو چې هغه الوتکه چېجکله چې د پي   

نوموړي کابو هېڅ کله رشاب نه څښل او هغه خلک يې هم  شو.   خوښ  ر بګرام هوايي ډګر څخه والوته، ډې
اله یڅښل، خو په دغه ورځ يې بګدانوف ته په تيلفون کې وويل: »نن يوه پ نه زغمل چې ډېر رشاب يې

ه ډګروال په خوښۍ مثبت ځواب ورکړ. کريچکوف سماليس لوبيانکا خوشالليق يې.« دغه   وڅښه، ته يې
موضوع باندې په ترټولو  و د بريا راپور ورکړي. د خلقيانو د پټې ايستنې پر د عملياتاندروپوف ته  لړ چې   ته

برېژنېف منظور کړې وه؛ نو د شوروي   اوچت پوړ کې خربې شوې وې او د پيل کولو وروستۍ پرېکړه پخپله
 .خرب شوی وی سيايس بېرو بايد د عملياتو له پايلې څخه ژرترژره

راتلونکي پړاو   لور روان و، کريچکوف په افغانستان کې د پېښو پهڅخه د مسکو په   یاسينېواکله چې له   
مرشتابه منظوري پر نوي رژيم باندې   له افغانستان څخه د مخالفو څېرو د ايستلو په اړه د شوروي  کاوه.فکر  

وو چې مسکو به نوی رژيم په   کريچکوف ته يې خپل مرش وييل .څرګندونه کولهښکاره  د دوی د لږ باور  
برېژنيف، امني ته د ټولو نويو لويو څوکيو مبارکي ورکوله. دې ټولو هېڅ مانا   ه وپېژين. سبا تهرسمي توګ

(  په غوسه)  ټګۍ په هکله پرغزید ده د  لرله. اندروپوف د امني په ناڅاپي کړنو، سياڼه او بې وفا خوی او   نه
مزاج هم په   تېلګراف چې د سيايس بېرو غړو ته ورکول شو خامخا يې د دوی پر   یو. له کابل څخه وروست
 . همدغه بڼه اغېز کړی و

ده چې د هېواد مرشتابه به څرنګه پرېکړې وکړي،   هکريچکوف له ځان رسه فکر وکړ: »د دې وړاندوينه سخت
چمتو ته  پېښو  راز  هر  بايد  موږ  اجا خو  ته  موږ  بايد  ولدميريوويچ  يوري  راکړ اوسو.  مهاجرو    يزه  له  چې 

 بيا له کارمل رسه د کار کچه ډېره کړو ځکه چې کېدای يش هره شېبه دوی ته اړتيا پيدا پرچميانو، په تېره
ښکېلتيا ته هم ښايي   يش. له رسوري او پخوانيو وزيرانو رسه هم بايد په چټکۍ کار وکړو ځکه چې د دوی
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يو چې کله یې وخت  ېشته او بايد وپت ېیترټولو ښې کهره شېبه اړتيا پيدا يش. اوس زموږ په لس کې ت
 .«وخت به ډېر، ډېر ژر رايش . زه فکر کوم چې دغهوراغی، کومه يوه لومړۍ ولوبو 

ده يو اوبدل شوی بنيان په ځان کې و او نېکتايي   اندروپوف په ډېره خوښۍ کريچکوف ته هرکلی وکړ. د
 يې په 

موسکا يې کريچکوف ته د روغبړ لس ورکړ او بیا يې ويل: »ښه ولوديا، ښه کار  پرته وه. پهسسته غاړه کې  
ورکړل   پيل کړې وه؟ دوی خپله  مخکې تر مخکې بهرنۍ څارګرې ادارې ځواکونو روزنه مو    چې د   و نه کړمو  

 .«شوې دنده ښه تررسه کړه
اړنګه ښه کار مو وکړ، خو انصاف   کريچکوف ورته وويل، بې  په دغه عمويشکه  يوازې زينت  ،  لياتو کې 

 ښکېل نه و. د
اند مناسبه   څانګو، د کې جې بې مېشتې او استازې څانګې کارکوونکو هم ښه دنده تررسه کړه. زما په دواړو

يش. زموږ ملګرو لوی خطر  ځينو ته دولتي او ځينو ته مسلکي انعامونه ورکړل  -ده چې دوی ونازول يش  
 ی و.په ځان منل

کښېناست. بيا يې وويل: »هو، تا ښه خربه وکړه. موږ   يوې دقيقې لپاره په سوچ کې د کې جي يب ريس د  
څنګه؟ که موږ د شوروي اتحاد د مرشتابه له عايل شورا څخه د انعام د ورکړې   انعام ورکړو، خو  هبايد دوی ت

وياړ   وموکړو، دا به خامخا د دغه عملياتو ځينې اړخونه بربڼد کړي، خلک به سوچ کوي چې په ک غوښتنه
څه کړي دي.   ونا مامور  دومره ګڼ شمېر انعامونه ووېشل شول، دوی به غواړي پوه يش چې د کې جي يب

بیا کولی شې چې د خپلو مامورينو   راځه چې دا کار لږ وځنډوو. کله چې د کومې منانځنې وخت راورسېد،
انعام د ورکړې په هکله ته خپل وړانديز  کې د ننه د کې جي يب   د انعام نوملړ جوړ کړې او اوس پخپله په 

او ډالۍ ورکولی شوو. اوس د کابل وروستي خربونه راته ووايه،   ونهستاينليک چمتو کړه. موږ دوی ته هر راز
 «حال دی او افغانان د امني په هکله څرنګه انګېرنې لري؟ د تره کي څه

کريچکوف خپل مرش ته د وضعيت په   ناست وو او کايف مېز شاته يو او بل ته مخامخ  يدوی د يو کوچن
او مېرمن يې يوازې ګوښه ساتل کېدل. دوی ته هېڅ لس رسی   هکله د مالوماتو ورکړه پيل کړه. تره کی

 روغتيا په هکله هېچا مالومات نه درلود. په کابل کې د کې جي يب لوړپوړو چارواکو او نه و او د تره کي د 
پر ضد   وډوماري چې د پخواين عمومي منيش  امینلې چې  کو   هڅېد شوروي سفري په دوامداره توګه  

کوم ښکاره مخالفت  ي. په هغه وخت کې د افغان مرشتابه په منځ کې د امني پر ضدو نه کړ تاوتريخوالی  
  کاوهه مالتړ  ک مرش څخه يې په کل نشته و. د مرکزي کمېټې او سيايس بېرو داسې غړي شته وو چې له نوي

څومره چې موږ افغانان پېژنو، په راتلوونکو اونيو   يې د خپل ژوند له وېرې د ده مالتړي وو، خو نور او ځينې
متې پيکه يش، د امني په ډله کې به ناراضتياوې رابرسېره يش.   کله چې د پرمختګ او شخيص ګټو کې
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ې پاڅون کړی  مالتړي لتراوسه شته وو چې ښايي د خپل مرش د شړلو له کبله ي  د تره کي يو شمېر پوځي
 .وو به يې ډېر اسانه ځپلناچارۍ وه او  ډېرېکريچکوف د خربو پر بنسټ، دغسې کړنه به له  وی، خو د

وخت کي  تره  د  »نو  وپوښتل:  پام  ډېر  په  يوري   اندروپوف  »هو،  ورکړ:  ځواب  کريچکوف  دی؟«  تېر 
اوس   هغه  برخه  دولدميريوويچ.  يوه  امني رسه جوړېدای   تاريخ  له  موږ  له  دی، خو  که دی حتی  نشو. 

نه کوي، د ده کړنې به انقاليب بهري او د ا خ د ګ زيامنن کړي. دی په   امريکايانو رسه نېغه همکاري هم
کې  اچو  افغانستان  کې  خطر  په  هم  ګټې   .«يزموږ 

اند دی، خو داسې پرېکړې بايد زموږ د ګوند سيايس بېرو   اندروپوف ورته وويل: »صرب وکړه، دا زما او ستا
سيايس بېرو ټول غړي همدې ته ورته اند لري؟« کريچکوف خپلې اوږې  وکړي. ايا ته ډاډمن يې چې د

 خو ډاډه نه يم. څومره چې زه پوهېږم، د دفاع وزير د پېښو  ورپسې اندروپوف وويل: »زه .  پورته وخوځولې
زړغ پورې  شېبې  وروستۍ  تر  به  اندرييوويچ  اندري  کوي.  ترلسه  ارزونې  بېلې  هکله  او   يتوبپه  وکړي 

د ستالني لېلو ته د ده اندي  ړ ر وپنومروف؟ کېدای يش نوموړی د امني جعيل انقالبیتوب او د ستونزو پ
او حالت تر خپل کلک کنرتول   کړې  ګروهنې غولولی وي. له تا څخه زما غوښتنه دا ده چې مالومات راټول

خپلې ټولې چارې د سيايس بېرو د سپارښتنو راکوه او   . ما ته د هر مهم پرمختګ راپور ژرترژرهلندې ونييس
 .«هو په رڼا کې تررسه ک

سپارښتنو کې راغيل وو چې سړی بايد ريښتينی وضعيت   په  پوهېده.کريچکوف د دغو سپارښتنو په هکله  
کې له امني څخه لس په رس نيش. په عني وخت کې سپارښتنه شوې  په پام کې ونييس او په دغه پړاو

قانع کړل يش چې د تره کي متحدين او د ګوند  پر دې    هڅه ويش چې امني   ېد  وه چې په هره وسيله
وه چې له امني رسه په   ېوفادار نه دي ونه ځپي. په دغه دستور کې يادونه شو  نور هغه غړي چې امني ته

او هره پوځي  شوروي  کړي.  مالوم  اړخ  سيايس  او  نيت  نوموړي  د  چې  ويش  هڅه  بايد  کې  نورو   اړيکه 
څخه ډډه وکړي چې د امني   و ځپلکارکوونکو ته امر وشو چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او د هغه خلکو له  

ې  ډله ييز مرستې بايد »څه ناڅه سوکه يش.«   . د شوروي د وسلو او پوځي تکنالوژۍووپه تور نوملړ کې  
 . تبرصو څخه ډډه وکړي رسنۍ بايد پر حقايقو محدوی يش او له تفسیر او

منظرې  سياسی  نوې  د  مياشت  سپتمرب  د  مامورينو  څخه   دولتي  کابل  له  کړه.  تېره  ارزونې  په 
مالومات به وشنل شول او پايله به يې د شوروي اتحاد د   اندېښمنوونکي مالومات هره ورځ رارسېدل. دغه

ه. يادښت کې جي يب، دفاع وزارت او د بهرنيو چارو وزارت ته وړاندې شو  ګوند د مرکزي کمېټې،  کمونست
رژيم د   شول، وړانديزونه جوړ شول او د بندو دروازو تر شا محرمې غونډې تررسه شوې. د ليکونه وليکل

وخت په چټکۍ راتلونکی   بدلولو لپاره تراوسه کوم سرتاتيژيک ګام نه و اوچت شوی، خو د داسې کار لپاره
 .و
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مرشانو د غونډې مرشي وکړه. په غونډه کې نوموړي   د سپتمرب په يوويشتم ، اندروپوف پخپله د کې جي يب
کړنو سخته نيوکه وکړه، خو د کې جي يب له ټولو هغه مامورینو څخه   د واک ترلسه کولو لپاره د امني پر 

چې له رژيم رسه کار    په دموکراتيک جمهوريت کې په دنده بوخت وو غوښتنه وکړه يې چې د افغانستان
وضعيت ته په  ډډه وکړي. اندروپوف په ديپلوماتيکي بڼه وويل: »موږ بايد عينيورکړي او له پارونې   ته دوام

 پام رسه ټول اړين ګامونه واخلو چې پر امني خپل 
 .«رسه همکارۍ ته دوام ورکړو نفوذ وساتو او له ده

شول چې د وضعيت په    ور وغوښتلزپلتني مسکو ته  او  ګوريلوفونۍ وروسته، پوځي سرت سالکاران، ايوه   
خپل  هک دراپورون له  کړي.  وړاندې  درستيز   ه  لوی  ايپيشيف،  ريس  چارو  سيايس  د  ځواکونو  وسلوالو 

اوستينوف او د مرکزي کمېټې منيش پنومروف په خپل وار د دوی راپورونو ته غوږ   اوګرکوف، د دفاع وزير 
او دا هم  ګوريلوفله   .ونيو ترې   او زپلتني څخه په وار وار د امني د شخصيت په هکله پوښتنې وشوې 

که څومره صادق  وپوښتل شول چې ايا پر امني باور کېدای يش او نوموړی شوروي ته په خپله وفادارۍ
 .دی

ويل  . دوی و ه نوي مرش د کاری بڼې ډېره ستاینه وکړ  دغه جرنالن په خپل لومړين دريځ ولړ وو. دوی د  
ه يې هم ياده کړه، خو له دې څخه يې  نلري او د ده پښتون ملتپال چې نوموړی تصنع او متثيل ته ګروهنه

 او زپلتني د ده د سويتېزم  ګوريلوف خپلو مخالفينو پر وړاندې بې رحمه دی. دواړو،   چې دی د  و نه کړ انکار  
•Sovietism   پر ده باندې باور   وفادار دی او په دې هکلهپه هکله دوی ته ډاډ ورکړ چې امني سويتېزم ته

رخصتۍ لري، د نومرب اوومه او د مې  دوې سپېڅلې  کالکېدای يش. زپلتني په ټينګار وويل: »امني په  
 .«•نهمه

سړه بڼه يې خپلو جرنالنو ته سپارښتنه وکړه چې   چې د امني په هکله مالومات واورېدل، په  اوستينوف 
خپلې چارې تررسه کړي.   ۍجي يب مامورينو رسه په نېږدې همکار  کې  لهکابل ته له بېرته تګ رسه سم،  

 کې يې غوسه نغښتې وه زياته کړه: »کې جي يب او جي ار يو موږ ته داسې نوموړي چې په سپارښتنه
خو موږ دلته  توپري لري. تاسې په خپل منځ کې رسه نه جوړېږی،مالومات رالېږي چې له يو او بل څخه  

او بګدانوف  پرانيستله چې د  پرېکړې وکړو.« اصويل زپلتني خپله خوله  په هکله  بايد  نوموړي د ډلې  د 
 مالومات ترلسه   عينيډېر  رسټکونه وکړي. ده وويل: »کله چې دوی څښل لږ کړي، تاسې به

 .يې سماليس رخصت کړل او دغه سالکاران و نه کړکړی.« خو وزير داسې نيوکې ته پام  

 

دکمونېستياېدیالوژۍداصولوپربنسټدحکومتولیبڼه)ژباړن(سویتېزم:دشورویاتحاد• 

دمېنهمه:پرنازيجرمنيباندېدشورویانودبریاورځیاددغېجګړېدپایورځ)ژباړن(• 
دنوومبراوومه:داکتوبرانقالبورځ)ژباړن(
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يوې غونډې ته    کمېسیونافغانستان په هکله د سيايس بېرو د  د  ګوريلوف د ايوانوف او پوزانوف په ګډون، 
 وغوښتل

اړه خربې وشوې.    د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د پوځي مداخلې د شونتيا په شو. په دغه غونډه کې 
بېخونده ځواب   څنګه چې د ده خوی و او يا ښايي د خپل مرش، ګروميکو په دستور، پوزانوف ګونګ او لکه

مداخله رد نه کړه، خو هغه رشطونه   » له يوې خوا، خو له بلې خوا.« ايوانوف د شوروي اتحاد پوځي  -ورکړ  
يوازېنی کس و چې   ګوريلوف هواره کړي.    لره حالت يې روښانه کړ چې ښايي داسې مداخلې ته  هغهاو  

نه زياتولو ټينګار وکړ. دی په دې اند و چې افغان ځواکونه   په افغانستان کې يې د شوروي پوځي شتون پر 
خپلې چې  دي  جوګه  دې  کړي د  تررسه  پخپله   .دندې 

شلېدلې، خو په ټپه درېدلې  لتراوسه په بشپړه توګه نه وې   د لوړپوړو افغان او شوروي مرشانو ترمنځ  اړيکې
غړي چې د افغان سيايس بېرو له غړي رسه وکتل ګروميکو و.   ي سيايس بېرو يوازېن وې. د شوروي اتحاد د 

د عمومي   نيويارک کې د افغانستان دموکراتيک جمهوريت له بهرنیو چارو وزیر رسه د ملګرو ملتونو  ده په
چې په افغانستان کې   ل افغان همکار څخه وغوښتلغونډې په بهري کې وکتل. اندري اندرييوويچ له خپ

افغانستان کې ارامي ده، خو انقالب   وضعيت ورته بیان کړي. شاويل خپل شوروي همکار ته ډاډ ورکړ: »په
سختې شوې ځکه چې تره    ډېرېاو دغه ستونزې ل   په دوامداره توګه له ځينو سختو ستونزوررسه مخ دی 

تجربه   ېل شو. نوموړي له داسې خلکو څخه يوه ډله جوړه کړه چېځان په شخصیت جوړونه کې ښک کی د
ادارو ګڼ شمېر بېګناه خلک  . قانون په وار وار مات شو. امنيتيکېداییې نه لرله او باور نشوی ورباندې  

ګوند مرشتابه يې مالتړ نه کوي، د امني د   پرته له کوم دلیل څخه ونيول. کله چې تره کی پوه شو چې د
 .« توطيه يې جوړه کړههديف وژنې 

په جوړېدو وه؟« شاويل په ځواب کې   چې يوه توطيه  یهکله پوه شو  ګروميکو ترې وپوښتل: »څنګه په دې
ادارو په مرکزي دفرتونو کې خربې کېدې. ګوند ته يو   ورته وويل: »د هديف وژنې پر پالن باندې د امنيتي 

وزير ته په ماڼۍ کې د هغه  نیو چارو  ر بهوروي  وفادار ملګري امني ته خربداری ورکړ.« ورپسې شاويل د ش
وژل شوی و. ده په ځانګړې توګه په دې ټينګار تړون  څرګند کړل په کومه کې چې جګړن   ې جزياتپېښ

ډاډ  له غونډې څخه مخکې کله چې پوزانوف له امني رسه تيلفوين خربې وکړې، نوموړي امني ته وکړ چې
کوې چې په لوی   نشته. ګروميکو په سړه بڼه وپوښتل: »نو ايا ته فکر ورکړ چې ژوند ته يې هېڅ کوم خطر  

خرب نه و، تررسه يش؟« شاويل   لس داسې پالن جوړ شوی و چې دا کار د سفري په شتون کې، چې په هېڅ
شوروي سفري ډاډ ورکړ چې د وېرې هېڅ  ځواب ورکړ: »خربه داسې وه چې امني هغه وخت ورغی چې د

 .« بوتلل خپل ساتونکي له ځان رسهدليل نشته، خو امني 
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چېرته دی؟« شاويل په ګونګ ځواب کې وويل:   ګروميکو دغه بېخونده موضوع بدله کړه: »اوس تره کی 
کې کابل    .«»په 

کې د وضعيت او د پوځي چارو په هکله وپوښتل. شاويل  ورپسې ګروميکو د ګوند د غړو د مزاج، په وليتونو
وضعيت ښه شوی. کله چې امني د دفاع وزير شو، حکومتي پوځيانو يو   ډاډ ورکړ چې په ټولو جبهو کې

 ترلسه کړې او په ځانګړې توګه يې د هېواد په سوېل کې يو شمېر ولسوالۍ له مخالفينو شمېر لويې برياوې
 . څخه ازادې کړې

افغانستان کې د وروستيو پېښو  دا راته ووايه چې په   د واک غصب ته په پام رسه، ګروميکو وويل: »ډېر ښه، 
ليکنې کوي، خو    ډېرېدی؟« شاويل ځواب ورکړ: »زموږ په هکله رسنۍ   په هکله د امریکا غربګون څرنګه

چې  ږ مو ننګېرو  غږ   داسې  کرار  په  ګروميکو  کړې.«  ده  نه  پرېکړه  کومه  تراوسه  امريکايانو  هکله  دې  په 
 .« ي دي او يوې پايلې ته نيش رسېدلیهو، موږ هم په دې خيال يو چې امريکايان زړغ،»وويل

 
 

کړ. د    پېچلیچلی حالت يې نور هم  ېيوه ناڅاپه وه او پ ته په کابل کې کودتادا ريښتيا دي چې امريکايانو  
نو او څارګرو مامورينو په امحرميت څخه ايستل شوي د ديپلومات چې اوس له  لسونديهغه وخت محرم  

د څارګرې    هون تېلګراف)له سفارت څخه    لسونديانګازې لري. که څه هم دغه   ۍمنځ کې د رسبدال او 
وړاندوينو   تياط او پهحد پېښو په هکله هر اړخيز مالومات څرګندوي، خو په شننو کې له ا ادارې شننې(

انانو  او باخربو افغ  ديپلوماتانو کې حتی له ل ډېر احتياط څخه کار اخيستل شوی. د سپتمرب په اوولسمه، له
ه نه دي، خو  خوشالچارو وزارت ته ليکيل: »شورويان ډېر   رسه خربو ته په نغوتې، امستوز د امريکا بهرنيو

امني له مالتړ څخه پرته بل بديل نشته... اوس دوی ته )ظامل(  او اکاړ   چې اوسمهال د لېوال  يپوهېږ 
»ورور ګوند« د دفاع او د »اصالحپال نۍ پاتې وسله ده چې دوی یې د  ېدی يواز  ...يوازې امني پاتې دی

 .«ساتلو لپاره کارولی يش انقالب« د
ښه کړ چې د امريکا د بهرنيو چارو وزير ته په يو تېلګراف   د سپتمرب په اتلسمه، د امریکا شازدفېر دې ته زړه 

 کې يوه 
 کي د متحدينو او دکړکېچ لتراوسه پای ته نه دی رسېدلی. دا ډېره شونې ده چې د تره  :»وړاندوينه وکړي

کورنۍ جګړه   امني ضد کسانو په مرشۍ د افغانستان دموکراتيک جمهوريت د لويو پوځي ډلو ترمنځ یوه
وه: اافغان مرشتابه داسې ونوم پيل يش. د سفارت له يو مامور رسه په خربو کې يو افغان مامور په محرميت

لري.« امستوز، چې د امني په هکله خربې کولې،   د مرګوين نېښ نيتته  ډله چې يو او بل    ه»د لړمانو يو 
نه کېده کارولې: »زما په اند، د ډېر عمر له کبله په خپل کټ  يوه غري ديپلوماتيکي غونډله، چې مته يې
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 يپلومات وړاندوينه سمه د تاريخ د دغه امريکايي    .«شونتيا له صفر رسه مساوي ده کې د امني د مړيني 
 . ثابته کړه

واشنګنت ته د داسې نښو نښانو یادونه وکړه چې »له   کې امستوز د امني د ډلې له لوري   د سپتمرب په پای 
هکله يې د امني د څوبتيا څرګندونې کولې. د واشنګنت څارګرې ادارې  امريکا رسه د اړيکو ښه کولو« په

 .ته همدې ته ورته خرب ورکړ  ېپالزمېنهم خپلې 
همدا راز د امريکا نورو لويو څارګرو ادارو په يو يادښت   او  هکاو امريکايي شننوکو چې يس ای اې ته يې کار  

منځني ختیځ کې د راتلونکو پرمختګونو او د هغو ګامونو وړاندوينه وکړي چې   ليک کې هڅه وکړه چې په
کې    لسونديدغه  په  اتحاد يې پورته کړي. د احتياطي بڼې او ځينو ګونګو وييو رسه رسه،   ښايي شوروي
همدغه  شوي وو چې »د شوروي پوځي شتون به په نېږدې راتلونکې کې ډېر يش.« خو پهپه نېغه ليکل  

نښاين   داسې نښې  ږکې وه: »مو  )تناقض(  غونډله له ورپسې غونډلې رسه په اړپېچ  ۍکې پورتن  لسوندي
 .« نه وينو چې شوروي اتحاد د لويې پوځي مداخلې لپاره ځمکني ځواکونه چمتو کوي

له    لسوندي. دغه  یورغلی وی، دوی به رسبداله شوي و  وروي جرنالنو ته په لسکه چېرې دغه راپور ش 
ل د مخه افغانستان ته لېږلی   نه يوازېاتحاد يو پراشوټي کنډک   يوې خوا خربداری ورکړی و چې شوروي

ته يې په پوځي عملياتو   شوبلواډه کې يې ځای پرځای کړی بلکې خپلو چورلکو او   او د بګرام په هوايي
 کې ليکل شوي: »موږ باور نه کوو چې مسکو به  لسونديګډون واک ورکړی، خو له بلې خوا په   کې د

انګېرل  پکې  هکله   خپل پوځيان له مخالفينو رسه په جګړه کې وکاروي.« ورپسې د شوروي مرشتابه په 
وررسه  به  چې دوی »په هغه بې پايه سيايس او پوځي پېچلتياو ښه خرب دي چې په افغانستان کې  وو  شوي  

يادونه هم پکې شوې وه چې »دا روښانه   مخ يش که چېرې دوی يوه لويه پوځي مداخله وکړي.« خو داسې
ېرې  پرتله اوس په افغانستان کې د شوروي ګټې ډ کال له کودتا څخه د مخکې پېر په  ۱۹۷۸ده چې د  

او سرتاتيژيکي ګټو په مظبوطولو کې، مسکو په افغانستان   څومبنې دي. په سيمه کې د خپلو سيايس 
 .« جوړونه يو مهم فکتور ګڼي کې د يو مارکسېستي دولت

  لسوندي چې هغو څارګرو شننونکو چې پر دغه   هرامنځته کړ   هکې ګونګتيا داسې انګېرن   لسونديپه دغه  
نه کړ حالت داسې پرمختګ   چې که  هپه اصل کې خپل ځان سات  کاوهيې کار   ي لکه دوی يې چې  و 

ې  يش. دا روښانه وه چې دوی ډاډه نه وو چې په نېږدې راتلونک وړاندوينه کړې وه، دوی به ګرم ونه ګڼل
چې څه    پوهېده مسکو نهپخپله  دا د حريانتيا وړ نه وه ځکه چې    .اوچت کړي کې به مسکو څرنګه ګام

  .وکړي
څارګرو د کې جي يب د هغو اړيکو په څار   چې د يس ای اېوو    يپه يادښت ليک کې دا هم روښانه شو 

ليکوالنو   لسونديپرچميانو رسه يې ټينګې کړې وې. د دغه   کې ښه دنده تررسه کړه چې له بهرمېشتو
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تګ لپاره وډوماري او له دوی رسه بېرته  وکړه چې مخالفني افغانستان ته د   ليکيل چې شوروي استازو هڅه 
 کې د مرستې ژمنه شوې وه. دا شونې ده چې ځينو تبعيد شوو پرچمي  تررسه کولو کودتا په   د پوځي

 مرشانو په خپله خوښه او يا په ناپوهۍ دغه مالومات امريکايانو ته
 .ورکړي وي

جمهوريت رسه د ملګرتيا اړيکې لرلې او دغه هېواد ته  ن له دموکراتيکپه رسمي توګه امريکا د افغانستا
د امريکا وروستی لوړپوړی مامور چې له افغانستان   کاوه.ته دوام ور  يې په کوچنۍ کچه وټه ييزو مرستو

و. نوموړي     Newsom د جولی په مياشت کې د بهرنيو چارو مرستيال وزير، نيوسم څخه يې ليدنه وکړه
د غنمو د تولید د يو پروګرام د پيل کولو   او  یوې پروژېد    اوبو لګولوپه هلمند کې د امريکا په مرسته د  

شا، د امريکا هغه پټه سرتاتيژي چې د وسلوالو  تر  پردې   هوکړه ليک لسليک کړ، خو د رسمي سياست د
ې وروسته، هغه اسالمي سخت دریځي  چټکۍ په غوړېدو وه. يوازې دوه لسيز  په  کاوهمخالفينو مالتړ يې  

پالل امریکا  امريکا اصيل   چې  ته داسې بالدوښمناو وسلوال يې کړل، پخپله د  امريکا ځان   ان شول. 
  .ورڅخه خالصون سخت دییې رامنځته کړه چې اوس 

 

 
 

راپورونو پر بنسټ،  هکله ډېر مالومات نشته. د ځينو   ښودونکي د وروستيو ورځو پهېد ا خ د ګ د بنسټ ا
يا ګړين شواهد نشته    لسونديکړ چې د تره کي ورکه ومني. داسې   مسکو دومره وخت په دې کې تېر نه

 داسې جدي پالن څرګندونه وکړي چې د ځواک په کارونې تره کی ازاد کړي. ډېره شونې ده چې د يو
د شوروي   ودتا څخه وروسته،يوه بايللې قضیه ګڼلې وي. د سپتمرب د پنځلسمې له کدا  چې کې جي يب  

لومړيو منشيانو او   ګوند  کمونست ګوند سيايس بېرو سمدلسه د شوروي جمهوریتونو د   کمونستاتحاد د 
په    .ولېږهيو پټ تېلګراف   سيميزو ګوندي کمېټو ته د »افغانستان د وضعيت په هکله« تر رسليک لندې 

يوې مودې راهيسې د تره کي او امني د متحدينو  له  : »تېلګراف کې په ځانګړې توګه داسې ليکل شوي وو
شول چې د ګوند په مرشتابه کې د واک ترلسه کول په ريښتينې   ترمنځ داسې جدي مخالفتونه رامنځته

تړاو، د سيايس بېرو او پخپله د ل. ا. برېژنېف په استازولۍ موږ تره کي او امني   شخړه بدل شول. په دې 
دواړو، تره کي او   ...ژره خپل مخالفتونه يوې خواته کړي او يو موټی يشپه ټينګار سوال وکړ چې ژرتر  ته

ل ډېر ترينګلی شو... اوس د  امني څرګنده کړه چې د دوی غوښتنه به ومني، خو په حقيقت کې وضعيت
يې نور خلک وګامرل شول. د پوځي ډلو  څارګرې ادارې او د کورنيو چارو وزارت مرشتابه ګوښه او پرځای
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څوکۍ يې نورو ته ورکول کېږي. دا هر څه د تره کي   ن اوس له خپلو دندو لريې کړل کېږي اوقوماندانا
 .ګوښه کولو ته لره هواروي

کمېټې عمومي منيش، نورمحمد تره کي په دې   د يادونې وړ ده چې د انقاليب شورا ريس او د مرکزي
 و نه کړ او سپارښتنو ته يې پام    وښود. ډېرو هغو مشورو ورستيو ورځو کې له ځان څخه بې کچې زړغيتوب

ې ورکړې رسه له دې چې نوموړي د معمول په څېر په  کمېټ ګوند مرکزي  کمونستچې د شوروي اتحاد د 
 .څرګنده کړې وه يسپارښتنو او مشورو په هکله خپله همغږ ګړنۍ توګه د دغو 

افغانستان رسه رسوکار ولرو. نوموړي په خپرو شوو   لهاوس دا روښانه ده چې موږ به د ح. امني په مرشۍ  
  .«اوسنی رژيم سايت ويناو کې وييل چې په هېواد کې به

مانا وه چی د شوروي مرشتابه له تره   »بې کچې زړغيتوب« کارونه په دې  په هکله د دغه اصطالحد تره کي  
وروسته دا بربنډه کړه چې د ا خ د ګ پر بنسټ    ېتره ک ، نور يب يب ېمينځيل وو. د ده کونډکي څخه لس  

په یوه  کابل    دد دغه کتاب يو ليکوال    کال  ۱۹۸۹رسه په    ېيب تره ک اېښودونکي څه وشول. له نور يب
 .کوټې کې مرکه وکړهروښانه په دوه پوړيزې  ېکې د نوموړ شتمنه سیمه 

 کونډه ګ د مرکزي کمېټې د عمومي منيشنور يب يب، د ا خ د  

شوروي ملګرو رسه وکتل، زه د خوب په کوټه کې وم چې   په هغه ورځ چې زما مېړه د وروستي ځل لپاره له
لريې نه وه. د دروازې شاته مې ناڅاپه ډزې واورېدلې؛ نو د خوب له   د عمومي منيش له دفرت څخه دومره

د چې د وينو په ډنډ کې پروت و. داسې برېښېدل چې دی يوه ووتم او تړون مې ولي کوټې څخه په منډه
رسبېره،   څنګ ويشتل شوی و. ساتونکو وويل چې دا کار د امني خلکو وکړ. د تړون  رس او يوه پر  مرمۍ پر 

ړ وکله يې چې چای راو  يو بل سړی ټپي و. دغه سړی ډاکرت عظيم و چې په هغه شېبه کې پر اوږه ټپي شو
سمدلسه لړل. وروسته،  دا ټول شاوخوا په څلور بجو پېښ شول. شوروي ملګري. غیاو په ډزو کې ګېر را

يې ولې وکړ. زه نه پوهېږم چې امني په   تره کي، امني ته تيلفون وکړ او ترې ويې پوښتل چې داسې کار
چې د تړون مړی له ماڼۍ څخه وبايس او په مناسبه   ځواب کې څه وويل. تره کي له امني څخه وغوښتل

امني په ځواب کې وويل »سبا ته.« تره کي په تيلفون کې همدغه   .خښولو سپارښتنه وکړي  دتوګه يې  
او د ګارد له قوماندان څخه وکړه، دوی هم همدغسې ځواب ورکړ. ورپسې له بهر   غوښتنه له لوی درستیز 

 .لفونونه چوپ وو او موږ ته هېڅوک نه راتللاړيکې وشلول شوې، ټول تی رسه ټولې
چې سليم عقل به برلسی يش او هر څه به    کاوهفکر   خو زما مېړه په لومړيو کې ډېر اندېښمن نه و. ده 

چې د ده شوروي ملګري به امني ته اجازه ورنه کړي چې کوم ځب   په دې باور و   یبېرته نورمال يش. د
په قوت  نې تويونه نه غوښته او خپله هيله یې په ښه نيت او د ملګرتياتاوتريخوالی او د وي  ده .کار وکړي
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وفادار، رسښندونکی او وړ   تړلې وه. دا ريښتيا دي چې پر ده باندې امني ډېر ګران و او نوموړی يې ترټولو
 .هلاب 
ي.« کېږدساتونکو ته امر وکړه چې خپلې وسلې پر ځمکه   سبا ته له امني څخه يو يادښت راورسېد: »خپلو 

بربک او قاسم. په لومړيو کې دواړو په کلکه د امني د امر اطاعت رد کړ.   :موږ رسه پاتې ووله  دوه ساتونکي  
ساتونکو په اعرتاض   .«؛ نو ځکه يې بايد ومنئامر مانا لريوکړه چې دوی قانع کړي: »انقالب د   تره کي هڅه
لکه څنګه يې چې پرون خپل ملګری، تړون د مرګ خولې ته ورکړ، تا هم په  .  مني باور مه کوهوويل: »پر ا

 « .يو نه کړ ووژين. دی به په هېڅ يش رصفه  سړه وينه
خربه سمه نه ده. دا ناشونې ده ځکه چې موږ زاړه ملګري   تره کي په نرمۍ اعرتاض وکړ: »نه ملګرو، ستاسې 

ټول ژوند انقالب ته ځانګړی کړی، ټول پوهېږي چې ما هېڅ کله بله موخه   خپلاو وفادار متحدين يوو. ما 
چې له  ورپسې بربک او قاسم هوکړه وکړه چې يو او بل ووژين  «ولې به زه له منځه وړل کېږم؟ نه لرله؛ نو

و  تاسې بايد داسې  : »تسلیمۍ څخه ډډه وکړي. تره کي هڅه وکړه چې په ډومارلو د دوی مخنيوی وکړي
مو يو او بل ووژل چې له مرشوع   ئ. دوی به داسې فکر وکړي چې تاسې توطيه جوړه کړې وه؛ نو ځکهړ نه ک

چې خپل ځانونه ونه وژين. موږ دواړو باور درلود   .« ما هم هڅه وکړه چې دوی قانع کړمیسزا څخه ډډه وکړ 
ليدل چې د امني   دوینو بربک او قاسم تسليم شول. موږ په ډېره وېره  ؛  چې هر څه به بېرته نورمال يش

کول کېدل مخکې   ې وي. خلک به همدغسې کشز کول لکه دوی چې د وزلوبې و   شانو داسې کجالد
 .له دې چې ووژل يش. دا ريښتيا وه. دوی کابو سماليس ووژل شول

کور کې بندي وو او له بهر رسه مو اړيکې شلېدلې   . موږ پهو نه کړ درې ورځې چا پر موږ غرض    ې راتلونک
 تره کي يوه وې. د 

ورپسې   .او چوپړيالن هم له موږ رسه پاتې وو  زله خپلو دوو زامنو رسه له موږ رسه وو. اشپ ره او يو ورور ېور 
 ناڅاپه

موږ رسه پاتې شو. څو ورځې   زموږ ټول خپلوان او کارکوونکي چېرته بوتلل شول. يوازې اشپز، نسيم له 
کړو او راته ويې ويل: »پرېکړه شوې چې تاسې   موږ ويښوروسته د څارګرې ادارې افرسانو په نيمه شپه کی  

 .«چټکۍ ټول کړئ ځای پرځای کړو، کايل مو په کور کېيو بل په 
منځنۍ کچې کور شته چې له نورو ودانيو څخه بېل   په نوم يو د  «سمت جمعه»د ماڼۍ په ودانيو کې د   

وټه بیخي تشه وه. کبوتللو. پرته له يو لوڅ لغړ او شډل کټ څخه، زموږ   پروت دی. موږ يې همدغه کور ته
 د ګرد يو پنډ پوړ پروت و. دغه ځای د زندان يوې کوټې ته ورته و. ما له تره کي څخه پر غويل باندې

هېڅ مو نه دي  : »وپوښتل: »ايا موږ کوم جرم کړی دی؟« تره کي د معمول په څېر په فيلسويف غږبڼه وويل
اوس   کاوه.ر څه به بېرته سم يش. دا يوه عادي کوټه ده او زه پوهېږم چې دلته مخکې عسکرو ژوند  کړي، ه

 .«به موږ پکې ژوند وکړو



412د»ا«ویروس/  

www.samsoor.com 
 

، خو هره ورځ به يې له  کاوهزما مېړه ډېر ارامه چلند   .ما ګردونه پاک کړل. دلته مو اته ورځې تېرې کړې
يې دغه خربه په وار وار کوله: »انقالب زما ژوند و، زه  او په دوامداره توګه   امني رسه د ليدلو غوښتنه کوله

کلن و، ناروغه   .« دی دوه شپيتهېزده کوونکي لرم چې زما کار به بشپړ کړي. ما خپله دنده تررسه کړ  داسې
و  ټول  خو  و،  ووېنه  شوي  سپني  يې   .ښته 

  ې روغه نه وم، زما د وين  بوتلل شم. دا ريښتيا دي چې زه وروسته، ما ته خرب راکړل شو چې زه به ډاکرت ته
شپه کې يو افرس او يو ډاکرت راغلل. زما مېړه ترې وپوښتل: »ولې يې په شپه   فشار ډېر اوچت و. په نيمه

رامنځته   ، بېځايه ګنګوسې به وينيو   ورځېرسه بیايی؟« دوی وويل: »که يې څوک له موږ رسه د   کې له ځان 
 .«يش

نور غړي وليدل. ۍ  بوتلل شوم. هلته مې د خپلې کورن  بل کور ته زه په ارګ کې د »کوټې ګل« په نوم يو   
 ما له افرسانو 

دلته راوستلم. تاسې ژمنه کړې وه چې درملنه به مې ويش.« دوی راته وويل: »تر  څخه وپوښتل: »ولې مو 
 پورې  سهار

 .غللنه راهم ماښام  غرمه او ،همدلته تم شه، موږ به ژر بېرته راشو.« خو دوی سهار رانه غلل  
کوم ځواب چې ما ترلسه کړ، ډېر لړاک و: »له کومه  ، خوېوکړ مې  زه ډېره ناروغه وم او د درملنې غوښتنې  

 يې کړو؟ 
ې.« کله به مې چې د امني خلک وليدل، دوی ته به مې زارۍ وکړي  اړ غو   رملخلک هېڅ نه لري او ته د

 .وخندلبېرته تره کي ته بوځي، خو دوی به په ځواب کې يوازې  چې ما
شوو. زه هملته د خپل مېړه له مړينې خربه شوم. يوازې   بيا، يوه شپه موږ ټول د پلچرخي زندان ته ولېږدول

 درې مياشتې
 ازاد کړل شوو، زه د خپل مېړه د وژنې پر جزياتو پوه شوم. ما ته وويل شول چې د ارګ وروسته کله چې

کی په چپنه کې په  ې ته د شپې ناوخته ننوتل. ترهد تره کي کوټ  ودود ګارد درې افرسان، اقبال، روزي او  
یو بل ځای ته لړ يش. مېړه مې د يو   ارامه بڼه د دوی مخې ته ودرېد. افرسانو ورته وويل چې له دوی رسه

نه« و. تره کی اوس په هر څه پوه شو. ده افرسانو ته له   يش د څښلو غوښتنه وکړه. د افرسانو ځواب »اوس
زره افغانۍ وې چې شاوخوا ځه څلوېښت  پنشاوخوا  ورکړ. په بکس کې   ی بکسپيسو څخه ډک يو کوچن

هغه پيسې وې چې ده په خپل ټول ژوند کې سپام کړې وې. تره کي له دوی  زر ډالره کېدلې. دا ټولې
. بیا يې خپل ساعت له لس څخه او د ګوند د غړيتوب کارت  وسپاريدغه بکس ما ته   څخه وغوښتل چې

پر غويل   وتړلو،  ی څخه وايستل او افرسانو ته يې وويل: »دا امني ته ورکړئ.« افرسانو تره کجيب   له خپل
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قوماندان پخپله د ده د   . د ګاردهژ ايې چپه کړ، بالښت يې پر مخ کېښود، سا يې پرې بنده کړه او ويې و 
 .مړينې پخلی وکړ. زه نه پوهېږم چې زما مېړه چېرته خښ کړل شو

ه حال دا چې سفري او ټولو جرنالنو د مرستې  و نه کړ وروسته، ما وپوښتل چې ولې شوروي ملګرو مرسته  
 ژمنې کولې، خو 

 . هېچا ځواب رانه کړ  
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۸ 

 د مرګ حکم 
 

 « ...ملر او ګولۍ دی رد کابل ښا» 
چې    ېوړاندوينه نه وي کړ داسې  ښايي    Rudyard Kipling•روديارډ کېپلېنګ   ،يجایزې ګټونکد نوبل  

 .حالتو رسه سمون درلود له مرصعې  هدغوروسته هم  له ليکنې څخه یې سل کاله
  شا له د غرونو  وختيخورې کړې. دغه وړانګې سهار  د پخوا په څېر، ملر خپلې ړندوونکې وړانګې پر کابل

طبيعي او نه بیانېدونکې خوښۍ ژمنه يې    هغهتودخې او د   راښکاره شوې او د شنه اسامن، ناڅاپي  څخه
 .راوړله کوله چې سهار له ځان رسه

د مرغانو د غاړو په پرتله د    ېک  هپه افغان پالزمېنرځ وه.  و لږ موندې   يوه  د تل په څېر دا له ډزو څخه تشه
 .وې اشنا ېګولۍ شپېلۍ غوږونو ته ډېر 

افغانستان کې وخت په ټپه درېدلی و. په پېړيو پراخه   داسې برېښېدل چې د يو نامالوم نيت پر بنسټ په
بدلون نه و موندلی. د جمهوري نظام د شاهي رژيم ځای ناستی شو.    واذانون بېوزيل او د ملانځه لپاره

 او ورپسې طالبان راغللان واک ته ورسېدل. بيا مجاهدين  کمونستيز  ه یپه مالتړ سيم  و شورويان  ورپسې د
څخه    ۍله ناهيل حکومت رامنځته شو، خو په دې ټولو کې  ی او وروسته د امريکا تر کنرتول لندې يو ګوډاګ

 . پاتېوايل دوام وموند همغسې پاتې شوه او د منځنيو پېړيو تيارې او شاته ډکه بېوزيل
نه کړه. د دغه هېواد اوسېدونکي چې    ځانګړې توګه حريانه د د تره کي نسکورنې او وژنې افغان ټولنه په  

داسې برېښېدل چې له دغه حقيقت رسه عادت شوي    ديخونړي تاريخ رسه اشنا   د افغانستان له څه ناڅه
 پېړۍ  شلمېواکمنان به يا په تاوتريخوايل نسکورېږي او يا به په بې رحمۍ وژل کېږي. د   وو چې د دوی

 . له لومړيو راهيسې، حتی يو افغان مرش هم په خپله رضا نه دی ګوښه شوی
الله خان رسه خيانت وشو  کال  ۱۹۱۹په    اباد کې د ښکار په بهري کې په خپله   له حبيب  او په جالل 

امري امان الله خان، چې يو پرمختګ غوښتونکی اصالحپال او د   وموړي زوی،کېږدۍ کې ووژل شو. د ن 
اتاترک ملګری و، د بچه سقاو له لوري يې تخت چپه شو. دی له افغانستان څخه   ترکيې د ولسمرش، کامل

د امان   مو کلونو کې ظاهر شاه امر وکړ چې۱۹۶۰بريالی شو او وروسته په ايتاليا کې مړ شو. په   په تېښته

 

د هند په مببیي ښار کې وزېږېد او په اویا کلنۍ په لندن کې  کال کې  ۱۸۶۵یو برتانوی لیکوال او شاعر و چې په   روديارډ کېپلېنګ• 
مړ شو. په شاعرۍ که د نومیالتوب رسبېره، نوموړی د ماشومانو لپاره د کیسو په لیکنو کې ډېر وتلی و )ژباړن(. 
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افغانستان بل پاچا، نادر خان  له خان مړی کابل ته راوړل يش چې په درنښت خاورو ته وسپارل يش. دال
وويشت او مړ يې کړ. لکه څنګه چې مخکې يې   کال د سپتمرب په امته يو انقاليب زده کوونکي  ۱۹۳۳د  

شو او ورپسې يې  محمد داود له لوري له واک څخه لريې کړل   يادونه شوې، د نادر شاه زوی، ظاهر شاه د
او دا ځل    وواژهټاليا کې ژوند ته دوام ورکړ. محمد داود خلقيانو  ېپه توګه په ا په چوپتيا د يو سيايس مهاجر 

 .کي وار و د تره
، په کابل کې له  کاوهلريې پرتو غرنيزو سيمو کې ژوند   چې په  وډېره شونې ده چې په ميليونونو هغه افغانان 

دوی ټول    نه شتوند برېښنا او لرو  بېوزلۍ او  لويې کچې نالوستۍ،   .نه ووسيايس بدلونونو څخه خرب  
، خو لکه څنګه چې  کاوهچې د دوی نيکونو سل، دوه سوه، درې سوه کاله مخکې   داسې ژوند ته اړ کړي 

او نه يې په هکله څه اورېديل دي، دوی يوازې په دغو نه دی ليدلی  پ افغانانو بل راز ژوند  ت اېښخپل 
حريانوونکې تواضع   و ناچاره نه ښکاري. دوی دغه راز ژوند چې له ننګونو څخه ډک دی پهخوښ دي ا

چې دوی ته يې عزت ورپه برخه   منلی دی. رسبېره پر دې، دوی په ډېره خوښۍ له خدای څخه شکر کوي
کې ونګو  په  دوی  د  پرتله  په  کړاو  او  ځور  د  دی.  کېږي کړی  ليدل  ډېره    .موسکا 

 .خو ډزې هم هېڅ کله نه درېږي وجه د ملر بې رحمه وړانګې دي؟ايا د دې ټولو 
. دا ځل د اوومې فرقې افرسان د  ولړزاوهيو ځل بيا کابل   ډزو  شوبلوګڼو او  ند اکتوبر په څوارلسم، د ماشي

نګه، دوی پوهېدل چې مرش يې نور ژوندی نه دی، دوی پوهېدل چې وسلوال ړ ا تره کي په مالتړ راووتل. بې
وکړي.   امني تر بشپړ کنرتول لندې وو او دومره شونې نه وه چې نورې پوځي ډلې د دوی مالتړ ځواکونه د

 . د ښو پالن شوو عملياتو په پرتله، د دوی دغه بريد ډېری د ناچارۍ پايله و
دفرت وران کړ او د کابل په لور يې پرمختګ ته دوام  د فرقې مرکزي   شوبلود ماښام په ترڅ کې يو شمېر   

موخه نه پوهېدل، خو د شوروي سفارت ټپرا شو. د شوروي په يوه   ورکړ. هېڅوک د دوی د خوځښت په
وويل چې د تره کي مالتړي د دې توان لري چې نيم کابل ويجاړ    ګوريلوف اندېښمن   سفاريت غونډه کې،

ته امر وکړ   ونو وويل: »ما همدا اوس هوايي ځواک  ګوريلوف ښايي شورويانو ته هم مرګ ژوبله واوړي.   کړي او
وکړي مخالفينو مببار  پر  پر   ګوريلوف بګدانوف،    .«چې  مالوماتو  د  »زموږ  وويل:  د دغو   ته    شوبلوبنسټ، 

شعار لندې راوتيل. ايا ته د شوروي   قوماندانان د »ژوندی د وي تره کی، ژوندی د وي شوروي اتحاد« تر 
، پرېږده چې دوی يې په خپل منځ کې پخپله  وو نه کړ مداخله   اتحاد د ملګرو د وژلو پالن لرې؟ موږ بايد

 .« شل کړي
درلوده چې دغه مخالفني وتوانېږي چې تر ښار تېر   دا شونې ده چې د کې جي يب استازي په پټه هيله 

منځه يويس. بې اړ نګه، دا ناشونې ښکارېده، خو څوک څه پوهېدل؟  يش، د خلکو ماڼۍ ونييس او امني له 
 . رسه د داود پر رژیم برید پيل کړ او بريالی شو شوبلواوومه وطنجار يوازې له څو  د غويي په لتېر کا
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په راتلونکي کې ګرم ونه  په دې موخه چې  ته    ګڼل يش، بګدانوف  دريځ  خپل    خپل مرش، کريچکوف 
سالکارانو   ده او نورو پوځي  -   وار د مخه کړ   ګوريلوف خو  ،  و نه کړ  څرګند کړ. کريچکوف په دې هکله اعرتاض

 .نېغه برخه واخيستله و امر وکړ او ځينو حتی د تره کي د پلويانو پر ضد جګړه کېځپلد پاڅون د 
وله  چمحرم تيلفون و. لکه څنګه چې د کوټې ور لږ   د سفري دفرت ته څېرمه په يوه بې کړکيو کوټه کې يو 

رسه د مرستيال وزير، پاولوفسکي خربې    اوستينوف   دفاع له وزير  پاتې و، سفري پوزانوف په مسکو کې د
وروسته د کې جي يب استازي، بګدانوف له کريچکوف رسه خربې وکړې او د پېښو  واورېدلې. يوه دقيقه

پټو   داسې بيان کړ چې د پاولوفسکي له خربو رسه یې ډېر توپري درلود. په دغو ورځو کې د وضعيت يې
 .رمنځ ترينګلتيا خپلې اوچتې کچې ته رسېدلې وهسياليو له کبله د شوروي ايجنسيو ت

پاڅون پړه د کې جي يب پر غاړه وه. دی په خپله ارزونه   باور درلود چې د امني پر ضد د وسلوال ګوريلوف  
کله چې د امني پوځي ډلو د شوروي سالکارانو په مرسته پاڅون په بشپړه   کې دومره ډاډمن و چې سبا ته

کابو   د بګدانوف يو مامور د سفري د دفرت د هرکيل په برخه کې ناست وليد، ده ځان نوموړي،  توګه ځپلی و
ناکامۍ وير   ي: »څه، ته دلته ناست يې چې د خپلې و نه کړ ته يوه سپکه خربه    دغه مامورکړی چې   ینشو 

 «خربې کوې؟ وکړې؟« دغه مامور له ورايه هک پک شو او ويې پوښتل: »ته د څه يش په هکله
و  خو  نه  نورو سيمو کې وضعيت داسې  په  افغانستان  د     .د  او  له کړکېچ  په کابل کې  پوځي مخالفينو 

او د پورته کړه  بدلون څخه ګټه  له  د   مرشتابه  پراخه کړه.  لويه کچه  په  يې  او کنرتول سيمه  نفوذ  خپل 
لرو او سيمه ييزو دفرتونو  په ځينو سوېيل او شاميل وليتونو کې، د لويو  افغانستان دموکراتيک جمهوريت

نوم په ګډون، په  مرکزونه هسې  وليتونو  د  درلوده.  واک کې  په خپل  خاوره  نوي سلنې  تر  د   مخالفينو 
په   منۍد واک حکومت تر کنرتول لندې پاتې وو. د هرې ورځې په پای کې به د تيارې راتګ د مخالفينو

 .مانا و
ارۍ لندې راغلې. کځل بيا د امني د ترخې پاک وې يو  د مخه کمزورې  د واک سيمه ييزې ادارې چې ل 

، له سيمه ييزو  کېدهپرې    ګومان تره کي رسه د خواخوږۍ  له  پاتې پټ پرچميان او ټول هغه څوک چې  
امني وګړو ته ويناوې کولې، ده به ډېر د پام وړ وخت په هغو قانون   ادارو څخه وشړل شول. کله به چې

ده ه.  ندااو ترور غ  ځپنې. ده به د بېګناه خلکو  ېپخوانيو مرشانو په خوښه تررسه کېدد   ماتونو تېر کړ چې
کېښود، خو د نوم  د څارګرې ادارې نوم بدل او د کام )د کارګرانو د امنيت موسسه( نوم يې پرې  حتی

مخنيوی   وژنو  د  وګړو  بېګناه  د  کړ بدلون  نه   .شوې  ډېرېل    ځپنېاو    و 
. نوي افغان مرش د اکربي پر  و نه کړ دومره دوام   وګه د عزيز اکربي دندېد څارګرې ادارې د مرش په ت

ادارې د مرش په توګه خپلې    ډولوشنژر يې د څارګرو فعاليتونو د   بشپړې وفادارۍ باور نه درلود؛ نو ډېر 
دغه ځوان   وګامره.وراره، اسدالله امني د کام د مرش په توګه    خپلپر ځای يې   ته ټيټ کړ او  څوکۍپخوانۍ  
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توګه دنده درلوده اوس يې يو شمېر   په   medical technician يونيم کال مخکې يې د طبي تخنيکر  چې
اسدالله د کابل ګوندي کمېټې لومړی منيش، د افغان   مرشۍ رسبېره،  لهڅوکۍ نيولې وې. د کام    مهمې

شورا غړی او د بهرنيو چارو مرستيال وزير هم    مرکزي کمېټې او انقاليب لنې ريس، دشوروي د ملګرتيا ټو   -
د   ټولو هيلو په پوره کولو کې ښه وړتيا لرله او د خپل کاري ژوند د چټکې ودې په بدل کې  و. ده د امني د 

 . خپل تره خوښ ساتلو ته لېوال و
په هکله يو شمېر تېلګرافونه مرکز ته ولېږل.   ځپنې په دغو ورځو کې، د کې جي يب دفرت د ډېرېدونکې

ته خرب ورکړ چې د يوې باوري رسچينې پر بنسټ، امني د کشتمند،   اوسادچي په يو تېلګراف کې مرکز 
د درې سوه سيايس بنديانو د وژنې لپاره د تابيا امر ورکړی. امني پالن درلود چې   قادر او رفيع په ګډون

بنديان د تره کي په   ه رسنيو څخه په کار اخيستنې ولس ته ووايي چې دغهپړه پر اګسا واچوي او ل  ځپنو د
دوه مرغۍ وويل: د ګوند د ننه مخالفينو   ګاټي  هواکمنۍ کې وژل شوي؛ نو په دې توګه امني غوښتل پر يو 

د کې جي يب مېشتې څانګې په تېلګراف کې    .بدنامه کړي مرشتابه   یته وروستی ګوزار ورکړي او پخوان 
سفري ته   نه بربنډولو لپاره احتياطي کړنو ته په پام رسه، د شوروي  شوې وه چې »د رسچينې د سپارښتنه

 .«دنده ورکړل يش چې په دې هکله له امني رسه خربې وکړيباید 
لوبه رامنځته شوه. ستونزه دا وه چې د پالن شوې   د امني او د شوروي څارګرې ادارې تر منځ يوه رواين

ونه پارول يش؛ نو شوروي څارګر   ګومانترلسه کولو په هکله د امني   له د مالوماتو د څرنګهټولوژنې په هک
 . امني په خپل وار د کې جي يب له لوري له روزل شوې ادارېڅارهاو د ده هر ګام يې   تر امني چاپېر شول

ثبت الې په   څخه په کار اخيستنې خپل شوروي »ملګري« په برياليتوب تر خپل اغېز لندې راوستل. د
د   حتیشوروي مېلمنو لپاره   راغونډېدل. د مهموپکې  ډېرو هغو ځايونو کې کېښودل شوې چې شورويان  

اله هغه وخت وموندله چې پاولوفسکي پکې  يوه   کې د بګدانوف خلکو د ثبت  پيزارهمېلمستون د دېوال په  
 او د غلطو مالوماتو  يلريې نه کړ  ه چې دغه الهپتېيل. د بګدانوف ډلې وهاوسېد

 . د ورکړې لپاره يې وکاروي 
جوړولو امر وکړ. دغه مامورين    څخه د يوې ځانګړې ډلې د امني هم په کام کې له ځانګړو وفادارو مامورينو 

او له خپلو اجنټانو څخه به يې د شورويانو د   کاوهچې شورويانو پکې کار   ورځ هغو ځايونو ته تلل  ه به هر 
 کاوه.په هکله پوښتنې کولې. امني به په دې هکله هر ماښام مفصل راپور ترلسه   خربو او کړنو

عمليايت مامورين، د بګدانوف له ډلې څخه شپېته  خو شوروي »ملګري« هم ارامه نه وو ناست. د اوسادچي 
، دا ټول د امني  ېپوځي کارپوهان او سالکاران او د اجنټانو شبک  کسه، د زينت ګڼ شمېر غړي، په سلګونو

 په راټولولو بوخت وو. بګدانوف په لويه کچه خپل مامورين ډېر کړل چې په ښه توګه د په هکله د مالوماتو
او اويا کسه و،خو د دسمرب په  امني څار وکړي. د اګست په مياشت کې د ده د مامورينو شمېر يوسل 

څوکۍ ډېر ژر    ياستاز  شمېر درې سوه او پنځوسو کسانو ته اوچت شو. د کې جي يب د  مياشت کې دغه
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دموکراتيک جمهوريت کې د کې   د جرنالۍ کچې ته اوچته شوه. له شوروي څخه بهر يوازې د جرمني په
 .جي يب د مامورينو شمېر په دې کچه و

او   کاوهپرمختګونو ته ډېر پام   د کې جي يب مامورينو په ځانګړې توګه هغه  چې له امريکايي، چينايي 
خربو رسه تړاو درلود. له امريکايانو رسه د امني ټولې غونډې په رسمې    لهامني   پاکستاين اړيکوالو رسه يې د

اړيکو   د شوروي استازي )ډېری وخت د سفرانچوک ( په منظورۍ تررسه کېدې. له پاکستان رسه د توګه او
اتحاد د بهرنيو چارو  ګوند د مرکزي کمېټې او د شوروي  کمونست د شوروي اتحاد د    هڅېره  د ښه کولو لپا

چې په اسالم اباد او   واو شوروي په ګټه و  وزارت د سپارښتنو پر بنسټ تررسه کېدې. دا د دواړو، افغانستان
سوېيل ګاونډي  يووړل يش. په خپله هغه هڅه کې چې له خپل   واشنګټن کې افغان ضد ننګېرنې له منځه

خپل رضايت اعالن کړ چې د پښتنو د موضوع حل وځنډوي. دا هغه   رسه اړيکې ښې کړي، امني حتی
یې له ډېر وخت راهيسې سپارښتنه کوله، خو پاکستان په دې هکله کومه   «هڅه وه چې شوروي »ملګرو

 وړانديز هغه . د امني د څرګنده نه کړه. پاکستان د امريکا په مالتړ خپله لوبه مخته بېوله ځانګړې خوښي
 .او بې پايلې و ینورماله کړي، د امريکا ځواب نيول  اړيکېپه ځواب کې چې له امريکا رسه دوه اړخیزې 

په نوم يو ديپلومات د امستوز ځای ناستی شو. له بلډ   Archer Blood د اکتوبر په مياشت کې د ارچر بلډ
امريکا خپلې وټه ييزې مرستې افغانستان ته بیا    ترڅ کې، امني غوښتنه وکړه چې رسه د يوې غونډې په

وې، سوړ   کړي، خو بلډ، چې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه ځانګړې سپارښتنې ترلسه کړې پيل
وخت چې موږ د ډبز د   ځواب ورکړ: »موږ چمتو يو چې ستاسې غوښتنه په پام کې ونيسو خو يوازې هغه

په خپل کتاب کې ليکيل: »امني امريکا   لسه کړو.« وروسته، امستوزوژنې په هکله د قناعت وړ مالومات تر 
بهرنيو چارو مرستيال وزير، لومړي وزير او په پای کې ولسمرش و،  ننګېرنې نه درلودې. کله چې د  ېپلو 

 .«ې چې د امريکا باور او مالتړ ترلسه کړيو نه کړ  ېامني دومره هڅ
بېل وښود او د نوموړي نوم يې په هر ځای کې ګول   څخه ځانکله يې چې په ډېرو اړخونو کې له تره کي 

خپلو هغو غوښتنو ځورولو چې په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي.   کړ، امني د پخوا په څېر مسکو په
ساتنې لپاره له يو کنډک څخه نيولې، په شامل کې د مخالفينو پر ضد د شوروي   د ده غوښتنې د ده د

خو د  ېدلې وې. د دغو غوښتنو په هکله نوموړي بېالبېل ځوابونه ترلسه کړل،ځتر جګړې پورې غ پوځيانو
کار اخيستنې، امني بايد   له شته رسچينو څخه په  لېږنه شونې نه ده.  ووه: د پوځيان   ډولځوابونو شريه يو  

 .پخپله په هېواد کې وضعيت کابو کړي
و نه ونه بښل يش او د شوروي مرشتابه به  وژنې په هکله   چې دی به د تره کي د بېرحمه  پوهېدهايا امني  

 ی يش چې د کړ 
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رسه اړيکې بيا پيل کړي؟ له مسکو رسه د سړو اړيکو څرګنده نښې نښانې ښکاره شوې  له ده  څېر پخوا په   
 د  او ده

 .پوزانوف او سفرانچوک په سرتګو کې دغه نښې نښانې ليدلې 
خو که څه هم دی د شوروي مرشتابه په سرتګو کې   چې د کرېملېن باور بیا ترلسه کړي،  هامني هڅه وکړ 

.  ځورېدهاو ضمري يې هېڅ نه    ګاڼهوژل يو تېری يا زياتی نه   ، ده د تره کي ی ویو پالر وژونکی انځور شو 
په ګټه وه. باور درلود چې د خپل »ښوونکي« لريې کونه او وژنه د افغانستان   برعکس، ده د زړه له کومې 

کېږي او   د هغه دود دوام ګڼله چې د هېواد واکمن به لريې کړل  راهیسېخپله دغه کړنه د پېړيو   نوموړي
دی يوازې د دغو    -  وو  په بې رحمۍ به وژل کېږي. دا هغه څه نه و چې امني له خپل ځان څخه جوړ کړي 

وکړ چې ده د مور په پيو کې په  عمل   خلکو یو پښتون بچی و او د هغه ناليکل شوي قانون پر بنسټ يې
 .مرياث اخيستی و

درلود. امني په چې  لکه پر تره کي يې    کاوهباور نه   خو حقيقت دا و چې مسکو په ښکاره په امني داسې
 .نازک جزيات وننګېرل راتلونکو پېښو کې د دغه بې باورۍ

او    اوستينوف   ،چې د دفاع وزير   او زپلتني ته امر وشو ګوريلوف ،  ود اکتوبر په نياميي کې، پوځي سالکاران
رسه د خربو لپاره مسکو ته لړ يش. دغه   Zotov مرش، ډګر جرنال زوتوف  د دفاع وزارت د لسم رياست له 

او بيا  نړيوالو پوځي همکاريو چارې پر مخ بېولې. دوی د دغه سفر په هکله سفري ته خرب ورکړ  رياست د
ټوکې يې    ډېرېو،   امني رسه وکتل. د امني مزاج ښه  مخکې له دې چې مسکو ته لړ يش، دوی دواړو له

په هکله له دوی څخه پوښتنې  په ترڅ کی يې د سالکارانو د مخکنيو پوځي دندو  ۍې او د ماښامنکول
وپوښتل: »تاسی په دې کې څه وايی که زه   وکړې. کله يې چې له سالکارانو رسه مخه ښه کوله، امني

 م؟« وليکيو شخيص ليک   ملګري ليونېد ایلیچ برېژنېف ته 
سمه ده.« امني بیا وپوښتل: »او زه له تاسې څخه  : »د دواړو جرنالنو په استازيتوب ځواب وکړ   ګوريلوف 

برېژنېف ته ورسوی؟« جرنالنو يو او بل ته څرښنده وکتل. له دوی څخه   غوښتلی شم چې زما ليک ملګري
په ډېر پام ځواب ورکړ: »موږ    ګوريلوف   .د يوې ښېګڼې غوښتنه نه وه کړې  هېڅ کله د يو هېواد مرشمخکې  

وسپارو  شو، خو بې اړنګه هغه چا ته به يې  یدررسه کولی چې موږ به يې عمومي منيش ته وسپارل ژمنه نشو
خطاب کې زياته کړه: »سبا   کولی يش.« امني په موسکا وويل: »ډېر ښه« او بيا يې زپلتني ته پهدا کار  چې  

 .« ورسوير ته به ملګری اقبال الوتکې ته ليک د
باندې اړنګ غلبه وکړه. ايا دوی ښه کار وکړ    ګوريلوف  کله چې سالکاران د خلکو له ماڼۍ څخه ووتل، پر 

، زپلتني ته ګوريلوفوکړه؟ ايا دا به دوی ته منفي اغېزې ونه زېږوي؟   چې د داسې نازکې دندې ژمنه يې
 .« د احتياط لپاره په دې هکله له سفري رسه وغږېږمزه چې پېرتوويچ، راځه   وويل: »وسييل
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سماليس  دوی ته  کې د ده معموله کړنه وه، پوزانوف   که څه هم ډېر ناوخته و، لکه څنګه چې په مهمو قضيو 
د کې جي يب استازي ته هم بلنه ورکړه. وروسته کله چې بګدانوف   له ده رسه د ليدنې وخت ورکړ. سفري

خربې کولې، نوموړي وويل چې کله يې پر حالتو ځان پوه کړ، ده فکر وکړ چې په   هکلهد دغو پېښو په  
 که به خامخا له شوروي مرشتابه څخه داسې يوه غوښتنه وي چې سفري پوزانوف له کابل څخه دغه ليک

 کوي چې ده ته د  بېرته وروغواړي، خو سفري بل اند څرګند کړ: »امني د شوروي له مرشتابه څخه غوښتنه
داسې يوه بلنه ورکړل يش، دی به پر   ؛ نو يوازې او يوازې کهورکړيولسمرش په توګه مسکو ته د ورتګ بلنه 

 .«خپله څوکۍ ډاډمن يش
. د غوښتنه نه وای منلې. ته يو ديپلوماتيک ډاګي نه يې بګدانوف پوځي سرتسالکار ته وويل: »تا بايد دغه

پروتوکول او رسمي چينلونه هم شته، د بېلګې په توګه، په مسکو کې د  منلی   داسې توکو د لېږد لپاره يو
 « .سفارت افغانستان

ځمکه نشوی غورځولی.« بګدانوف ورته وويل: »دی   د ولسمرش غوښتنه پر  په اعرتاض وويل: »ما  ګوريلوف 
بڼه چې غوسه پکې نغښتې وه    ترینګلې درباندې کوي.« بګدانوف په   به ډېر ژر ستا د مرش په څېر امرونه

 .« يوازې يو تابع او ارامه ولسمرش خوښوې چې لکه تره کی ورځ په نېشه پيل کړي ځواب ورکړ: »او ته
هوډ   ګوريلوف امني په دوره کې معمول شوې.   د کې جي يب او پوځي استازو ترمنځ دغسې ناندرۍ د 

لې په ډېرېدونکې توګه په شخيص بنډارونو  درېږي چې ورځ تر ب  درلود چې په داسې امني ضد ليکه کې ونه
کې روښانه کېده، خو دا ځل پوزانوف د دوی په خربو کې ورولوېد او بګدانوف ته   او مسکو ته په تېلګرافونو

رسه يې اشنا  وويل: »ليونېد پاولوويچ، ايا دا شونې ده چې ليک په پټه پرانيستل يش څو له منځپانګې يې
 «شو؟

يوازې هغه وخت چې موږ دغه ليک لږ د وخته ترلسه  خو  ه تخنيکي اړخه شونې ده،بګدانوف ورته وويل: »ل
نه خوښېدې او ځان یې  پوزانوف، چې پټې ليکنې    .«لپاره يې پوره وخت ولرو کړو څو د پرانيستلو او لوستلو

  .«دغه ليک څخه کومه ښه مته نه لرله، په زارۍ وويل: »راځئ چې خپله هڅه وکړو ته يې له
څخه ډېر مخکې ورسېدل. مخکې له دې چې د امني   سهار د بګدانوف خلک هوايي ډګر ته له الوتنېسبا  

،  يو   یيش، دوی بايد د ليک پر منځپانګه باندې ځان پوه کړ  ليک مسکو ته تلونکو جرنالنو ته وسپارل
د ایروفلوټ  نکی هوايي ډګر ته ورسېږي،  و مخکې له دې چې د امني د لیک لېږدو  .خو امني يو ګام مخکې و

دالن   مسافر په خپلو سیټونو کې ناست وو. جرنالن نور نه شوی تم کېدی. د هوايي ډګر په الوتکې ټول
رسه برېک ونيو. د افغان   کې دوی يوازيني پاتې مسافر وو. په همدغه شېبه کې يو سيدان ګاډي له الوتکې

پر مومو مهر  يو  او    ورساوهو ته يې ځان  جرنالن  پوځ د سيايس چارو ريس، اقبال وزيري له ګاډي څخه ووت،
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ې په لور په  ر الوتکې دروازې بندې شوې او الوتکه د ځغاست ل  ته ورکړ. ورپسې د  دوی شوی پاکټ يې  
 .روانه شوهغوراري 

ته ورکړ: »ته له ما څخه مخکې لوی   ګوريلوف او بيا يې  په الوتکه کې د ننه، زپلتني پر پاکټ ګوتې ووهيل
 .« وروسپاره . دغه ليکېدرستيز وين

وسپارل شو، خو هېڅوک پوه نه شول چې دغه ليک څه   د امني ليک په همدغه ورځ مارشال اوګرکوف ته 
ه چې برېژنېف د امني ليک ولوست او چا په ډاډ نشوی ويلی چې  و نه کړ شو. هېچا داسې يادونه هېڅ کله  

 و. ايا دا شوروي اتحاد ته د يو رسمي يون په هکله او يا د سفري پوزانوف په هکله و څه په اړهدغه ليک د  
 بيان کړی و؟  يش او يا ايا ښايي امني د تره کي د نسکورولو منطق پکې   ور وغوښتلچې مسکو ته بېرته 

وګه په دغه لسته ، خو نوموړی د ولسمرش په تېوکړ  امني له نورو لرو هم مسکو ته د رسمي بلنې غوښتنې
پاتې راغی. د امني ليک د واکمنۍ سل ورځ راوړنه کې  و، د ده  اړه  په هره  له    ې چې  په هر لوري کې 

کلن پالن چې د هېواد ميل وټې ته وده ورکړي او يو پنځه کلن پالن چې دغه  فعاليتونو ډکې وې. يو لس
کې په  په نړيوالو چارو  ی په څېر، نوموړ   کړي د امني په نېغ ګډون جوړ او منظور شول. د پخوا یپروګرام پل

جوړجاړی رامنځته کړي، خو   لويه کچه ښکېل و. ده په ځانګړې توګه هڅه کوله چې د پاکستان په تړاو يو
کړه چې د ګوند د سکالرشپونو   کله رامنځته نشو. ده د شوروي اتحاد خوښه ترلسه داسې جوړجاړی هېڅ

چې په کابل کې د شوروي علمي او کلتوري  کړه يې لسليک کړهجوړ کړي او يوه هو   انستېتیوتلپاره يو  
ينو پر ضد په پوځي عملياتو کې په شخيص توګه له مخالف مرکز جوړ يش. دی په بېالبېلو چارو کې، د

 .ښکېل وپورې  د کمپاين تر جوړلو  پر ضد د ملخانو ،ګډون څخه نيولې
يو کمېسون  ۍ د امني تر واکمن  چې د   هجوړ شو. کمېسون ته دنده ورکړل شو  لندې د اسايس قانون 

 کال د  ۱۹۸۰
افغانستان دموکراتيک جمهوريت د اسايس قانون خاکه جوړه او وړاندې   جنورۍ تر لومړۍ نېټې پورې د 

 کړي. د 
په  عايل شورا د يو غړي او د شوروي اتحاد د لويو انستيتوتونو د مرستیال ريسانو   مرشتابه  اتحاد د شوروي

کمېسون رسه مرسته   ګډون، په دولتي قانون کې يو شمېر کارپوهان افغانستان ته ولېږل شول چې له دغه
چې  هدامني په ډېره څوبتيا هيله درلو  .وکړي. دغو روڼ اندو له افغان مرش رسه په خربو کې ستونزې لرلې

مرسته وکړي. د بېلګې په توګه، ده غوښتل چې په اسايس  دی پخپله د افغان اسايس قانون په جوړونه کې
جوړښت سوسيالېست ونوموي. ده وړانديز وکړ چې له شوروي اتحاد څخه  قانون کې د افغانستان سيايس 

 ريت، د تاجکستان،سوسيالېستي ايالتونه جوړ کړي: د پښتونستان سوسيالېستي جمهو  په الهام څلور 
 .ازبکستان او هزارستان سوسيالېستي جمهوريتونه
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لوړو څوکيو او ګوند  د دولت  امني  له دې چې  ترلسه کړ  وروسته  مبارکۍ  وياړ رسمي  په  ټاکنو  د  ،  ېته 
هر څه به بېرته خپل نورمال حالت ته وګرځي. سفري به خپلو   ه چېپتېيلالکساندر ميخيالويچ پوزانوف و

غاړه لري. دی پخپله خوښه د ډېر   چې پېښ شول، پړه يې پخپله تره کی پر  همرازانو ته ويل: »هغه څه
 ړو. دپه نوم مرش و، خو په واقعيت کې ټول واک د امني په لس کې و. موږ بايد چوپړ وک هسې لپارهوخت 

همدغه بنسټ چارې    بايد پر  افغانستان ولسمرش په رسمي توګه پېژندلی؛ نو موږ هم د  شوروي مرشتابه  
 .« تررسه کړو

پر امني  یې  یا  شخيص توګه خواخوږي درلوده او   پوزانوف له امني رسه پهایا  خو په دې کې اړنګ شته چې   
پوزانوف په شخيص توګه د امني په هکله کومې ننګېرنې   . دا هم له اړنګ څخه ډکه ده چېلی ورشط تړ 

شخيص اند ښه پټ ساتلې و او دغه پاخه ديپلومات يې هېڅ کله يادونه   يې درلودې، ده خپل  هلرلې، خو ک
 او خطرناکې  ځپنېميخيالويچ، چې د ستالني په وخت کې يې د شوروي په لوړ پوړ کې   نه کوله. الکساندر

منتوب امني  هوډ توطيې په ياد وې، د اصولو پر بنسټ يې لوبه مخته بېوله. ده وليدل چې څرنګه په چل او
يې د تل  او  کړل  لره کې خنډونه لريې  په  د رسېدلو  ته  د  اېډياللېننېزم  -مارکسېزم لوړې څوکۍ  ته  ونو 

پوځ او څارګرې ادارې په جوړونه کې د ده ونډې او د   وفادارۍ څرګندونې کولې. ده د امني کاري بڼې، د
په توګه، پوزانوف د    بیروکرات د يو    ښوونځي   بريا ته درناوی درلود. د زاړه  نړيوالو اړيکو په جوړولو کې د ده

شمېر   په وده کې د امني شخيص ونډې ته په ډېر درنښت کتل. دا ملګری امني و چې په يو   ۍتيور  انقاليب 
سړی« له »لومړي سړي«   ليکنو يې د غويي انقالب اېډيالوژيکي بنسټ جوړ کړ؛ نو په ټولو چارو کې »دويم

 .ړوند سړی به دغه حقيقت ونه منيڅخه مخکې شو او يوازې يو 
تجربې    ډېرېيو داسې ديپلومات په څېر چې د   په هغه تېلګرافونو کې چې پوزانوف مسکو ته لېږل، د 

واضح ارزونې او قضاوتونه نه کول چې په راتلونکې کې د ده   خاوند و، نوموړي هېڅ کله داسې څرګندې او
. د هغو شوروي مرشانو په کړۍ کې چې په کابل کې يې  يوازې حقيقتونه يادول پر ضد وکارول يش. ده به

خو په دې   درلودې، د امني د يو نېږدې متحد په توګه، پوزاونوف خپل نومورتوب نور هم غښتلی کړ، دندې 
. د  په خوښۍ د امین ستاینې ته دوام ورکړ او زپلتني   ګوريلوف . جرنال وهکله دی يوازېنی نومور مامور نه 

دغه ډلې رسه يوځای شو. سالکار وزير، سفرانچوک، چې امني يې   پاولوفسکي هم لهدفاع مرستيال وزير، 
نېږدې   وخت  ،  پېژاندهله  يادوله دیې  ډېری  وړتيا  کاري  ښه  بېسارې    .امني 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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چې د هېواد د نوي اسايس قانون، د جنايتکارانو   د شوروي سفري کابو هر ورځ له نوي ولسمرش رسه کتل
د همکاريو د هوکړې په اډانه کې د نويو پروژو د جوړولو په ګډون،   شوروي -د ډله ييزې بښنې او د افغان  

 .ورپسې يوه ناڅاپه پېښه وشوه. هکله وررسه وغږېږي د روانو چارو په
لومړيو کې، پوځي لوی سالکار، په  اکتوبر  الکس د  بيړنۍ  بګدانوف،  او د  تيلفون وکړ  ته  اندر ميخيالويچ 

رسه   ګومښد بګدانوف له غږبڼې څخه سفري پوه شو چې دغه غوښتنه له بد  .ليدنې غوښتنه يې ترې وکړه
 .د ليدو بلنه ورکړه. ايوانوف په رسمي يون مسکو ته تللی و مل ده. پوزانوف 

ړ چې په دري ژبه ليکل شوی و. بګدانوف  کتابګوټی ورک کله چې دفرت ته ننوت، بګدانوف سمدلسه يو نری
له بوی  (  رنګ)ورېغ  رياست په چاپخونه کې چاپ شوی. د   چارو  وويل چې دا د وسلوال پوځ د سيايس
تازه له چاپ څخه وتلی و. د کتابګوټي نوم »د تره کي له لوري د   څخه څرګندېدل چې دغه کتابګوټی

 .حقيقت « و هڅې امني د هديف وژنې د
په زړه پورې کيسه کوي.« پوزانوف    هپېښو په هکله ډېر  بګدانوف سفري ته وويل: »دغه دی، ويې لوله. دا د

يو ژباړن   په  .ور وغوښتژرترژره  پر بنسټ، د سپتمرب  او د کتابګوټي د منت  پيل کړل  ژباړن يې لوستل 
د شوروي څخه بچ شو، ورځ چې تړون ووژل شو او امني د معجزې په ډول له هديف وژنې  څوارلسمه، هغه

امني د بشپړ   . سفري دور وغوښتامني ته تيلفون وکړ او ماڼۍ ته يې ژرترژره  د يو ژباړن په وسيله   سفري
د توګه  نېغه  په  کتابګوټي  دغه  عبارت،  بل  په  وکړ.  هم  ضامنت  د   خونديتوب  مامور  رسمي  يو  شوروي 

. کله چې پوزانوف ژباړن ته غوږ ونيو،  تورناوه په جوړولو   هڅې افغانستان د اوسني مرش د هديف وژنې د  
وسلوال پوځ سيايس رياست په خپل رس دغه کتابګوټی نه و   هک پک شو. دا ټولو ته څرګنده وه چې د

بګدانوف وويل: »موږ بايد مسکو ته د دې   .و  د هېواد مرش جوړ کړی پخپله  ی لسوندچاپ کړی، بلکې دغه  
سفري، ورکړو.«  برېښېد راپور  داسې  اروا  ه چې  کومه  ليدل  لکه  چې  »ليو  ګوريلوف وي،    ېيې  وويل:   ته 

و  پخپله هلته  ته  ته پوهېږې چې څه پېښ شولېنيکوليوويچ، دا درواغ دي.  ، چې پخپله ګوريلوف  .«. 
 .«ډېره عجيبه دهحريان پاتې و، په اړنګ ځواب ورکړ: »هو، دا 

بېرو غړي د سيايس  ډېر خراب شو.  ل  وضعيت  ته  د سوسيالېستي  سبا  وزير، شاويل  چارو  بهرنيو  د  او 
کتابګوټي منځپانګه يې ورته ولوستله. په دغه غونډه کې د شوروي   او د دغه ور وغوښتلهېوادونو سفريان 

 بېزې خربې لپاره ورغوښتی و. کله چېد يوې باامني  ،  پوزانوف سفرانچوک کوله ځکه چې   اتحاد استازويل
وه؟ يوه هيله  ؟ د دې موخه څهو. دا څه و واړاوهشاويل لوستل بشپړ کړل، ديپلوماتانو سفرانچوک ته مخ  

پيل؟ يا دغه نوي مرش غوښتل  چې د شوروي اوسنی سفري له کابل څخه لريې کړي؟ د امني د بلې توطيې
 ته څرګند کړي؟ سيايس تګ لوری مسکو چې خپله نوې خپلواکي يا يو راز نوی 

وپوښتل: »ايا ته پخپله د ګواکې امني د هديف وژنې په   سفرانچوک د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر څخه 
ورکړ: »نه، خو دا د هغو پلټنو موندنې دي چې په دې تړاو موږ تررسه   هڅه کې حارض وې؟« وزير ځواب
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څخه په رسبدالۍ ووتل ځکه چې دا د   سفريان له غونډېغونډه په چټکۍ پای ته ورسول شوه.   .«کړې
 .کې کارېدله  هېوادونوکمپ په  کړنو د تررسه کولو هغه بڼه نه وه چې د شوروي د

ترينګلتيا څرګنده کړه او ده ته يې دستور ورکړ چې امني ته د   ګرام کې پوزانوف ته خپلهېلګروميکو په يو ت
کې بګدانوف    نه شتونف، پاولوفسکي، ګوريلوف او د ايوانوف په  دغه دستور پوزانو  .ده اعرتاض څرګند کړي

پالوي   شو چې ټول په ګډه افغان مرش ته وريش، خو د بګدانوف په اند امني به د يو داسې لوی ته ورکړل 
ليدلو لپاره لړ يش.   ورتګ منفي وانګېري او وړانديز يې وکړ چې دی يوازې د خلکو ماڼۍ ته د امني د

 «  !چې موږ ټول بايد په ګډه ورشو نديز رد کړ: »دلته په ساده رويس ژبه ليکل شويپوزانوف يې وړا
مرش، چې له داسې لوی او درانه پالوي رسه مخ شو،   د بګدانوف اندېښنه ريښتيا ثابته شوه. د افغانستان

لومړی، پوزانوف  خربه په ډېر پام ياده کړه.   ترينګلی شو. مېلمنو دغه  ؛ نوڅه ناوړه خربه شته پوه شو چې
مډالونو د منونې په هکله د امني د اند پوښتنه وکړه. امني، چې   په شوروي اتحاد کې د جوړو شوو افغان

ه چې د خپل  پتېيلوموندله، وويل: »هو، ما يې د منظورۍ امر ورکړ.« ورپسې سفري و لږ لنډمهاله ارامي
يې په   رلسه کړی چې ملګری روريکوف به اصيل موضوع ته لړ يش: »موږ له مرکز څخه يو لرښود ت راتګ

بهرنيو چارو اتحاد د  له دې چې امني د شوروي  وروسته  ولويل.«  ته  يادښت ليک   اوچت غږ موږ  وزارت 
شاته ټېل وهله. ورپسې يې وويل: »په دې  نګه يې بړوسه شوه او په پرېکنده توګه يې د چای پياله و واورېد،  

  .«کې چې هر څه ليکل شوي درواغ دي
چې د يو ملګري ګوند عمومي منيش د شوروي اتحاد  روي استازي چوپ پاتې وو. دا ډېره لږ موندې وهشو 

يادښت ليک درواغ وبويل. دا يوه له اصولو څخه په بشپړ ډول وتلې   د سيايس بېرو د يو غړي پر لسليک يو
ه خپله کړه: »اجازه  و چې هېڅ توجيه يې نشوی کېدی. بیا، امني د خربو نرمه بڼ  خربه او داسې سپکاوی

څخه هم   چې د پروتوکول پر بنسټ نه بلکې د يو ملګري او ورور په توګه خربې وکړم؟ او له تاسې راکوی
مېلمن لرم.«  مته  امني  و همدغسې  ملګری  نه،  »ولې  ورکړ:    .«ځواب 

سوسيالېستي هېوادونو سفريانو ته ولوستل زموږ   امني خربې داسې پيل کړې: »هغه څه چې شاويل د
د ګ د مرکزي کمېټې په عمومي غونډه کې وړاندې شوی   ا خ  د  ریځ دی چې مخکې د سيايس بېرو اود

يوه مياشت تېره شوې چې تره کي زما د هديف وژنې جنايتکاره هڅه  و. له هغې مرګونې ورځې څخه کابو 
ته مشوره  تراوسه ولې څه ونه ويل؟ ولې له تاسې څخه هېڅوک رانه غلل چې موږ   تررسه کړه؛ نو تاسې

 «څه ووايو او څه وکړو؟ راکړي چې
ټول د تره کي په دفرت کې حارض وو او موږ پوهېږو  پاولوفسکي په اعرتاض وويل: »خو ملګری امني، موږ

لړاکۍ د ده په خربو کې ورولوېد او ويې ويل: »زه تاسې ته وايم چې   چې ريښتيا څه پېښ شول.« امني په
کې ليکل شوې دي. له ما رسه په يوه کوټه    لسوندينګه چې په  رامنځته شوې لکه څ پېښې ټيک داسې
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ماڼۍ   ملګري پوزانوف د خلکود يو ژباړن په وسيله  پخلی کولی يش چې    ې ملګري وو چې د د کې افغان
مخکې خربداری راکړل   ته بلنه راکړه او زما د خونديتوب ضامنت يې وکړ، خو د دغه ګواښ په هکله ما ته 

پوهېږو چې دا زما يوه نااړينه کړنه نه وه. بې   تونکو رسه يو ځای ورغلم. اوس موږ ټولشوی و؛ نو ځکه له سا
وم،« امني د خپل مېز له شا څخه ګامونه واخیستل او د ډرامې په بڼه   اړنګه، دا شونې ده چې زه تېروتلی

خوځښت   کمونست: »ښايي تاسې په دې باور وی چې زما تېروتنه د نړۍ پیل کړ   تګ  يې د کوټې منځ ته
له ما   که دا ستاسې د سيايس بېرو اند وي؛ نو زه به بیا هر هغه څه وکړم چې شوروي ملګري يې .زيامنوي

اچول کېږي ځکه چې دا  تاسې په پام کې ونيسئ، چې پړه به يوازې پر مادا بايد  څخه غوښتنه کوي، خو 
 .« ې داسې بيان کړی لکه څنګه چې ريښتيا ومزه وم چې د پېښو بهري 

برابر و. ده په غولونکې بڼه خربو ته دوام ورکړ: »تاسې   غونډې وضعيت په بشپړه توګه د امني په طبعې د  
ملګري راغونډ کړم او دوی ته ووايم چې هر هغه څه چې ما مخکې وييل   چې زه خپل ګوندي یټينګار کو 

 چې همدغسې  مه چمتو يتاسې همدا غواړی؟ بې اړنګه، زه تاسې ټولو ته ډېر درناوی کوم، ز  درواغ دي. ايا
چې »د تره کي  يو هوښيار کار دی  اايا دا يوه مناسبه کړنه ده؟ ايا د  م چېخو له تاسې څخه پوښت   -وکړم  

پوځي ډلو وېشل شوی بېرته  حقيقت« په نوم کتابګوټی چې په  هڅېله لوري د امني د هديف وژنې د  
 «منيش په توګه به زما نوم بد نه کړي؟ عموميراوغوښتل يش. دا به زموږ ګوند زيامنن نه کړي او د ګوند د  

 .« افغانستان اړيکې زيامننې کړې دي  -شوروي   پوزانوف په چټکۍ وويل: »د شاويل وينا همدا اوس د 
ان به  دوښمنولی. زموږ  نهېڅ شی زموږ اړيکې نيش زيامن . امني ورته وويل: »اندېښنه مه کوه، ملګری سفري

ژمنه دررسه کوم: موږ ګام په ګام په سوسيالېستي لره مخته روان يوو. دا د  دغه فرصت ترلسه نه کړي. زه
ده  و شېب وروان  شريه    .«اصيل 

موږ ډېر ارزښت ورکوو، خو اوس زموږ خربې په دې اړه   بګدانوف په رضاکاره توګه خربې پيل کړې: »دې ته
ه خربو کې ولوېد: »غلط امني يې پ  .«چې دغه غلط پوهاوی سم کړې نه دي. مسکو له تا څخه مته لري

غلط پوهاوی په ساده توګه ستاسې داسې هڅه ده چې حقيقت وغندی. دغه کار د  پوهاوی؟ خو دغه
 لېنني اصولو رسه سمون نه لري. بې اړنګه، تاسې حق لری چې زموږ دريځ تر پوښتنې لندې او  کمونست 

څلور افغان وزيران   لی شئ دا ووايی چې. د بېلګې په توګه، تاسې کو یراولی او زموږ تېروتنو ته ګوته ونيس
و نه  پوځي ډلو د راغونډولو هڅه   د پېښې په شپه د شوروي سفارت ته نه دي تليل او دوی زما پر ضد د 

چې ونګې يې تورې اېشېدلې. بيا يې وويل: »نه، ښه   ه.« امني په درنه او رسمي بڼه خپلو مېلمنو ته کتلکړ 
ګوند بد اغېز وکړي.    ئ. د حقيقت بدلونه به پر هېواد اوو نه کړ  ينګاربه وي چې تاسې د حقيقت په ردونه ټ

 .له کبله تررسه شو. زه به تاسې ته يوه بله خوښه درکړم  فشارکار د شوروي اتحاد د   دوی به ووايي چې دغه
خوښه کيسه   تاسې کولی شی چې د سوسيالېستي هېوادونو سفريانو ته د پېښو د بهري په هکله په خپله

 .« وو نه کړ وکړئ، موږ به کوم اعرتاض 
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پای کې امني وويل چې که شوروي ملګري په  له دوی څخه  د خربو  ټينګار کوي، دی چمتو دی چې 
خ د ګ او د افغان دولت مرش د خپلې رضا، ضمري او د   اطاعت وکړي، خو دا به په دې مانا وي چې د ا

ې پای ته ورسويل: »دا به زما سيايس ځان وژنه وي.  خربې داس حقيقت پر ضد عمل کړی. امني خپلې
 غواړی؟«  تاسې زما ځان وژنه

دوی په سړه بڼه   .که د شوروي ملګرو دغه خربه خوښه شوې هم وي، دوی يې په ځواب کې څه ونه ويل
 چې سبا ته يې خپلو مرشانو ته ووايي. له  کاوهمخه ښه وکړه. د پالوي هر غړي د هغو پلمو په جوړولو فکر  

 . تړل رواين اړخه سفري پوزانوف رسله اوسه خپل بکسونه
شوروي اجنټانو راپور ورکړ چې کله امني له خپلو   له غونډې څخه درې ورځې وروسته، د امني په ډله کې 

په هکله خربې کولې، پوزانوف ته يې په سپکاوۍ نغوته وکړه او   نېږدې متحدينو رسه د ده د هديف وژنې
امني په غوسه وويل: »زه نه غواړم چې له ده رسه وګورم او يا    ې.ویل سپورې و  سپکېد سفري په هکله يې  

د  مودې لپاره   وکړم. زه هېڅ نه پوهېږم چې څرنګه داسې يو سياڼه او بې نزاکته سړی دلته د اوږدې خربې
 .« شوروي سفري پاتې کېدای يش 

. کېدای يش چې  ولېږه يې مرکز ته  کړ او سماليس و په هکله يو تېلګراف لسليک ماتبګدانوف د دغو مالو 
چې دغسې تېلګراف به د بهرنيو چارو   پوهېدهپالن يوه برخه وه. دی   دا له پيل څخه د افغان مرش د ماسرت

 .ی يشليو غربګون رامنځته کړي او دغه غربګون به ژرترژره پ په وزارت کې يوازې
پيغام ترلسه يو  ژر  له ګروميکو څخه ډېر  پام رسه چې   پوزانوف  په  ته  په  غواړې  کړ: »ستا هغه غوښتنې 

ته يوې بلې څوکۍ ته بدل شوې.« بې اړنګه، پوزانوف هېڅ کله   افغانستان کې د سفري څوکۍ پرېږدې،
کې پاتې يش ځکه  څوکۍ  برعکس، ده تر خپلې وسې هڅه کوله چې په دغه  .  داسې غوښتنه نه وه کړې

 اويا کلن عمر کې  چې په درې پوهېدهچې دی 
 . به ده ته په دغه انډول بله د برم او پرتم څوکۍ ورنه کړل يش

شاويل څخه ليدنه وکړه، هغه څوک چې نوموړی يې د   د اکتوبر په اووه ويشتم، الکساندر ميخيالويچ له
کار و    ی. دا د پوزانوف د شخيص ډرامې وروستورشماوهپه وړاندې   سوسيالېستي هېوادونو د ټولو سفريانو

. پوزانوف په داسې حال کې چې شاويل ته يې نېغ نه کتل،  وی  ولېښه لوب  ترخپلې وسې يې  د چې يااو ب 
يې چمتو کړې وه پيل کړه: »زما د غوښتنې پر بنسټ، د شوروي اتحاد د   مخکې تر مخکېخپله وينا چې  

خپلواک  شوروي اتحاد دچارو وزارت پرېکړه وکړه چې د افغانستان په دموکراتيک جمهوريت کې د  بهرنيو
 .«سفري په توګه زما دنده پای ته ورسوي

چې وښيي د سفري پيغام يې ترلسه    وخوځاوهرس   نګه له ننګېرنو تشه وه. ده په درنښت خپلو د شاويل   
 . کړ 
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ما څخه دا غوښتنه هم شوې چې تاسې ته خرب  : »له  غږ وينا ته دوام ورکړ   نیويل  خو  رسميپوزانوف په  
 سپارښتنه ملګری فکرييت احمدجانوويچ تبییف    سفارت د مقام لپاره د  درکړم چې په افغانستان کې د  

 .«ستاسې د هوکړې غوښتنه کوم . د ښاغيل تبييف په ګامرلو کې زهېشو 
چې نوموړی نولس کاله په تاتار کې    واچاوه  فشار پوزانوف د تبييف ژوند ليک ولوست او په دې ټکي يې 

ييزې کمېټې لومړی منيش، د مرکزي کمېټې او د شوروي اتحاد  ګوند د سيمه  کمونستد شوروي اتحاد د  
 . غړی او مرستيال دی د مرشتابه عايل شورا

چې په داسې ناستو کې يې دود دی: »ستاسې  وويل اوس د شاويل د وينا وار راورسېد. ده ټيک هغه څه 
تاسې د  » :« ده پرته له دې چې په ونګه کې يې کوم بدلون رايش، درواغ وويل. ته يوه ناڅاپه وه پيغام موږ

ويل کېدای يش چې په تېره   دغه دوو هېوادونو د ملګرتيا په ټينګښت کې لويه ونډه درلوده. دا په مسوليت
  ې شوی. په دغه بدلون کې ستا لوي  لويه کچه بدل يوه لسيزه کې د شوروي اتحاد په هکله د افغانانو اند په

ملګري تبييف په اړه د هوکړې غوښتنه پرته له ځنډ څخه خپل   شخيص ونډې ته درنښت کوو. زه به د
 .«حکومت ته ورسوم

ګوند د مرکزي کمېټې    کمونستپوزانوف د شوروي اتحاد د     .دوی د روانو چارو په هکله خربو ته دوام ورکړ  
شوروي  یې  ييزو ادارو دوه سوه او پنځوس مرشان    هخرب ورکړ چې د سيم ته د هغه پرېکړې په هکله وزير  

 لپاره منيل او د رويس ژبې نوي کورسونه چې شورويان به يې ښوونکي وي په کابل کې اتحاد ته د زده کړو
او مېرمنې ته   جوړ کړي او په همدغه ورځ به په کابل کې د شوروي فلمونو لړۍ پيل يش. پوزانوف، شاويل

انقالب د دوه شپېتمې کلیزې   بلنه ورکړه چې د سفارت په هغه مېلمستيا کې برخه واخيل چې د اکتوبر يې  
 .په وياړ جوړېده

زه به خامخا درځم. دا موږ ته هم تر ټولو مهمه رخصتي  وزير خپل لس په سينه کېښود او ويې ويل: »مننه، 
  .«ده

کړه چې د نوي سفري ، تبییف په هکله د ده هوکړه و  په همدغه ورځ وسييل سفرانچوک له امني څخه ليدنه
کومه لوبيزه )متثييل( ونګه خپله نه کړه او د دغه خربې پر وړاندې   ترلسه کړي. د شاويل برعکس، امني

 خوښي څرګنده کړه. امني د نوي سفري د ګامرنې په هکله د خپلې خوښۍ په سماليس يې سماليس خپله
 .کړي له مسکو څخه يې وغوښتل چې ژرترژره دغه ګامرنه منظورڅرګندونې سفرانچوک حريان کړ او 

دغه بڼه نه تررسه کېږي. تاسې بايد لږترلږه   پهدا کار  هڅه وکړه: »خو ملګری امني،    استدللسفرانچوک د  
حکومت غړي او د بهرنيو چارو وزارت چارواکي خرب کړی چې د دوی   په رسمي توګه د انقاليب شورا، د

اوسنی نړيوال پرتوکول د غوښتنې او د منظورۍ تر منځ د يوې مودې د تېرېدو   .ترلسه يشهوکړه هم  
دلته  کوي.« امني په ځواب کې ورته وويل: »دا په نورمال حالت کې کېږي. دا مه هېروه چې سپارښتنه

سمي  وکړم چې نن يو ر  انقالب دی او موږ په جګړه کې يوو. موږ نشو کولی وخت ضايع کړو. زه به امر
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يوه اونۍ بسنه اند ملګري پوزانوف ته  کوي چې د خپل تګ اړوند ټولې   يادښت ليک جوړ يش. زما په 
چې له داسې پاروونکي چلند رسه اوس اشنا  ترشيفايت چارې تررسه کړي. ته څه فکر کوې؟« سفرانچوک،

 .وخوځولې و، ځواب ورنه کړ او يوازې اوږې يې پورته
 

 
 

په ک پای کې،  په  اکتوبر  بهرنۍد  د  د شوروي  ادارې   ابل کې  بګدانوف څارګرې  ايوانوف،   (   او   استازي 
. دا روښانه وه چې د امني ورځې په شامر وې. په  هلګېد اوسادچي ( سم پوه شول چې باد کوم لوري ته 

چې په ډېرېدونکې توګه د نوي مرش په ډله کې   کېدهلېږل کېدل ټينګار  هغو تېلګرافونو کې چې مرکز ته 
چلند  ضد  شوروي  چې د  وشو  وړانديز  اړه  په  اړتيا  هغه  د  چې  ورکړ  راپور  رسچينې  يوې   راڅرګندېږي. 

 ۍ او له ناهيل افغانستان له شوروي اتحاد څخه ډېر خپلواک يش، د سوسيالېزم پر رويس ماډل نيوکه وشوه
وي چې لکه مرص اسالمي نړۍ   يز هم وشو چې افغانستان ته به ښهډک او بېوزله ونومول شو. داسې وړاند 

 . ته مخ واړوي او له مسکو څخه لويې پوځي مرستې ونه مني
افغان څارګرې ادارې د ترينګيل چلند په هکله جزيات   په يو بل تېلګراف کې د شوروي اتباعو پر وړاندې د 

دوی پر ضد مالومات راغونډېږي او ځينو    شوروي اتباع تعقيبېږي، د  ليکل شوي وو. ادعاوې کېدې چې
ګواښونه شوي دي. په يو بل راپور کې ليکل شوي وو چې د امني خلک هڅه کوي چې د  شورويانو ته نېغ

ضد خوځښت او د مذهبي سخت دريځو له استازو رسه اړيکې جوړې کړي او ژمنې يې کړې دي   انقالب
يو  چې نو  او نېږدې   پایله رامنځته شوه چېداسې  ه  شوروي کارپوهان له افغانستان څخه وشړي؛  امني 

 .متحدين يې د انقالب ماتې او د ګوند پای ته لره هواروي
راپورونو پر وړاندې يو ډول غربګون وښيي؛ نو څارګر مامورين   دا څرګنده وه چې مرکز بايد د دغو خطرناکو

تبعيد شوو    وا خ د ګ د نورو نومور ولېږل شول چې د کارمل، رسوري، ګالب زوی او د  اروپايي هېوادونو ته
د شوروي  سياستوالو  وپه ګډون د افغان مخالفينو له استازو رسه سال مشورې وکړي. دغو تبعید شو  غړو

  ووو: »موږ چمتو يو  چې داسې پکې لیکل شوي  ولېږهګوند مرکزي کمېټې ته يو ليک    کمونستاتحاد د  
 .«رژيم پر ضد پاڅون پيل کړو ين او بدنومچې هره شېبه افغانستان ته بېرته لړ شوو چې د خا

دوام ورکړ چې د نېغې پوځي مداخلې غوښتنې رد کړي.   د اکتوبر په لومړيو کې، مسکو خپل هغه دريځ ته 
او د    ېنغښتې و  د تبعيديانو په ليک کې دا انګېرنې چې افغانان کولی يش ستونزې پخپله حل کړي 

مداخلې پوځي  اتحاد  نشته شوروي  اړتيا   .ته 
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کې کار پيل کړي، خو اندروپوف    چکسلواکيارسه په   کريچکوف دې ته تابيا نيوله چې دی پخپله له کارمل
يب ريس ورته وويل: »په دې کار کې ستا د ښکېلتيا بربنډېدل ډېر   ناڅاپه د ده يون فسخ کړ. د کې جي

کريچکوف ونډه  پوهېږي چې وضعيت به څرنګه پرمختګ وکړي.« په دغه وخت کې د   خطرناک دي، څوک
 ،پېژاندهوه؛ نو په پايله کې همغه الکيس پېرتوف، چې پرچمي مرش له ډېرې مودې راهيسې  هاشد محرم 

لړ لپاره  ليدلو  د  رسه  کارمل  له  پرځای  کريچکوف    .د 
رس په    ري پبانار خرب شو. په هغه سهار ده د س کارمل د يب يب يس له خپرونې څخه د تره کي پر مرګ

ورکړی و. زما دغه خربه په ياد ولره، دا يې يوازې پيل دی، د وژنو شمېر   »ما ده ته خربداریترخه بڼه وويل:  
کې لوی   دومداره توګه ډېرېږي.« کله چې پېرتوف ورغی، کارمل پوه شو چې ډېر ژر به يې په ژوند ه پهب 

و څارګر  بهرنيو چار  بدلون رايش.د دغه سپک شوي سياستوال کورنۍ ته څلور کوټې ورکړل شوې وې. د
وکړه. سبا ته کارمل خپلو خپلوانو ته وويل   افرس او کارمل د دوی د هستوګنې په يوه کوټه کې محرمه غونډه

مخه ښه لنډه او نيولې وه. کارمل    ي لپاره. د نوموړ  د څومره وختچېرته او  چې دی ځي. ده ونه ويل چې  
   Banka Bistritsa سمدلسه د بنکه بيسرتيتساسناتوريم څخه ووتل او د کارمل کورنۍ کابو   او پېرتوف له

لويه Slovak سلواکي يوه هوسا  په  ولېږدول شوه. دوی  ته  يې    ۍکوټ ښارګوټې  امنيتي چارې  کې چې 
 .هموقف په چټکۍ بدلېد سمبال شوې وې واړول. اوس له ورايه څرګندېده چې د کارمل 

په ملن کې د کې جي يب په يوه باغچه کې   مرشان د مسکو د نومرب په لومړيو کې، د افغانستان راتلونکي
ګالب زوی او عبدالوکيل محمد  کارمل، اناهيتا راتب زاد، اسدالله رسوري، سيد   غونډ شول. په دغه ډله کې 

د راتلونکي   او   ه په افغانستان کې د واک لسته راوړنې ته تابيا پيل کړهلرښوون خپلو مربيانو په   وو. دوی د
ووېشلې او په افغانستان کې يې   جوړ کړ، دولتي څوکۍ يېیې  نکو بنديانو نوملړ واک د جوړښت او د راتلو 

ګوند د مرکزي    کمونستانقاليب شورا د شوروي اتحاد د   د مهمو ځايونو د نيولو پالن جوړ کړ. دغه پوځي
ډېر فعال . په دغو ورځو کې کارمل هخوله يې کارمل د مرش په توګه وټاک کمېټې سپارښتنه ومنله او په يوه

بايد   : »مخکې له دې چې امني زموږ په تابيا نيونې خرب يش، موږکاوهملګرو ته يې ټينګار   و او شوروي
امني هره شېبه په  چې کېدای يش  وېرېدهکارمل    «ژرترژره لس په کار شوو. انقالب په لوی خطر کې دی.

 .هر څه خرب يش او لومړی ګوزار وکړي؛ نو د ده وېره بېځايه نه وه
ته ولېږل يش چې هلته له هغو خلکو رسه باوري اړيکې   ارمل وړانديز وکړ چې ګالب زوی په پټه افغانستانک

د کارمل دغه وړانديز د اېرشوف خوښ شو. نوموړي دا مهال له دغو   کاوه.ټينګي کړي چې پټ فعالیت يې  
 ه منله چې افغانستان تهشپې او ورځې تېرولې، خو ګالب زوی ټول حريان کړل. ده ون  افغانانو رسه يوځای

کې تاوده بحثونه   ولېږل يش او پرځای يې د وطنجار د لېږلو وړانديز وکړ. دغه موضوع د افغانانو په منځ
چټکۍ په  څخه  انګېرنو  دغو  خپلو  له  مامورين  يب  جي  کې  د  کړل.  خلقيان  رامنځته  چې  شول  او    وتېر 

 .بدلوونکي وضعيت کې به همکاري پيل کړي به خپل تېر مخالفتونه هېر کړي او په داسې ژوند وپرچميان 
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ۍ او بخيلۍ کچه  دوښمنڅرګنده شوه چې د دوی د  په باغچه کې د دوی ټولې خربې ثبت شوې وې. دا
 .ه کړيداسې فرصت ته تم وو چې د يو او بل پر ستوين چاړه تېر  انقالبيان يوازې هنه وه ټيټه شوې او دغ

و. له لېږد څخه مخکې شوروي کارپوهانو د ده   لومړنی کس چې افغانستان ته ولېږدول شو پرچمي وکيل
 پېژندلی. د نوموړي په سرتګو کې لېنزونه  ی حتی مور به يې نه و  ډول داسې بدله کړه چې  بشپړه  پونګه  

lenses   موزو کې يې داسې   او پهکېښودل شول چې رنګ يې بدل کړي. د ده د مخ ونګه بدله کړل شوه
رياست   S کې نوموړي د په وروستي پړاو  ابیاې چې دی په تګ کې ګوډ وښيي. د تل شو ليکې جوړې کړ 

مخکې يې چې  لکه څنګه  ولېږدول شو.  ته  افرسانو  څانګې  امتې  ډېرو هشو و يادونه   د  له  څانګې  دغه   ،
ډګروال درلود.  رسوکار  رسه  چارو  بهرنيو  کابل ګالتوف  حساسو  له  چې  ايستلو    ،  د  خلقيانو  د  يې  څخه 

د  ګالتوف بې غږه تومانچه وکاروي. وسييل څرنګه روزنه ورکوله چې  مسوليت پر غاړه درلود، اوس وکيل ته
 افغانستان ته د وکيل لېږدول وو. پرېکړه  ټولو حساس پړاو قومانده پر غاړه واخيسته چې دغو عملياتو د تر 

د شوروي   څخه کار واخيستل يش چې په نورماله توګه   قصندو وشوه چې يو ځل بيا د داسې يو لرګني  
 يوې  پورپسې جي کې ځای پرځای شو او  پپه يو جي  صندوقجيپونو پرزې پکې لېږدول کېدې. دغه  

An12   پوځي هوايي ډګر څخه    هيو   لهمسکو په ملن کې   توګه د  خونديالوتکې ته د ننه کړل شو. الوتکه په
د زينت کوټۍ ته وچلول شو.    پپالزمېنه کې د ګمرک لټون نه و او جي کابل ته ورسېده. د افغانستان په

په کوټۍ کې واړول    يد کې جي يب مېشت استاز   يورسېد، وکيل اوسادچي ته ورغی. نوموړ  کله چې هلته 
ټينګې کړي. د  نورو فعالنو رسه اړيکېد شپې په تياره کې يې ښار ته وتل پيل کړل چې د ګوند له   او

 .وکيل لومړنۍ دنده د پرچمي پوځي څانګې له مرش رسه د اړيکو ټينګول وو
کال په مني کې د    ۱۹۷۹  دڅرګندوي چې   چې وروسته له محرميت څخه ايستل شوي   لسونديهغه   

ځانګړي پام په افغانستان او د افغانستان په شاوخوا کې وضعيت   لوېديځو هېوادونو ديپلوماتانو او څارګرو په
لومړيو کې د برتانيې سفارت لندن ته خرب ورکړ چې شورويان د پرچمي ډلې له هغو   . د اکتوبر پهڅاره

مرشانو په   ستان لپاره د بديل حکومت د راتلونکورسه په اروپا کې پټ کار کوي چې دوی د افغان  مرشانو
 . توګه په پام کې نيويل

يش    یپټه تررسه کېدل، سړی دې پايلې ته رسېدل رسه چې دغه عمليات په بشپړه توګه په  امدې ته په پ 
 .زېږنده وه ې لوب  ېيا د چکسلواکيايي »ملګرو« د دوه ګون  چې د انګرېزانو خربتيا د يو پرچمي او

هوايي ځواکونو اتشې په خربدارۍ ليکيل وو: »د اکتوبر په   نومرب په وروستيو کې، د برتانيا پوځي او دد  
 بريايل وو. د دغو بريدونو اصيل موخه پر   ډېرپر ضد وشول    یاغیانو بریدونه چې د   دوميه نياميي کې هغه

څېرمه پرتې دي.   ن پولې تهلوی ګوزار او د هغو سيمو او ارتباطي وسيلو نيول وو چې د پاکستا  یاغیانو
لويه بريا کې هوايې ځواکونو  په دغه  په  Mi-24 ونډه درلوده. د دوی دواړه موخې ترلسه کړې.  الوتکې 
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مهال کې    هوړاندوينه کوم چې په اوږد  هاغېزمنې وې. ز   ېډېر  په شنډولو کې  جنګیالیوځانګړې توګه د  
او تکتيکونه په لويه کچه ښه شوي. مخالفني   ې مخ دي ځکه چې د حکومت وسل له نابودېدلو رسه یاغیان

 .«څخه وېشل شوي او د دوی سرتاتيژۍ همغږې نه دي له سيايس اړخ
په پوځ کې د شوروي سالکارانو شمېر بيخي ډېر   رسبېره پر دې، دغه اتشې ټينګار کړی و چې د حکومت

او په  ی و  عملياتو پالن جوړ کړ چې د پکتيا په وليت کې يې د   شوی او د ده په اند همدغه سالکاران وو
مرشي کوله. د امني په هکله حالت همداسې پېچلی پاتې و، خو په راپور کې   عملياتو کې يې د افغان پوځ

 چې افغان مرش د وسلوالو ځواکونو له مالتړ څخه برخمن دی. رسبېره پر دې، اتشې ليکيل  ياد شوي وو
پټه دوی ته خرب   خالفينو مالتړ ترلسه کړي. نوموړي پهوو: »امني وکولی شول چې حتی د خپلو پخوانيو م

لیکيل وو  دغه پوځي څارګر   ورکړ چې کله يې وخت راغی، دی به له شورويانو څخه ځان خالص کړي.«  
د امني مالتړ   رانيش، شورويان پرته له دې چې  اوسمهال به په افغانستان کې کوم سماليس بدلون  چې

راتلونکې روښانه ده. دغه برتانوي افرس په پای کې په ملنډو ليکيل:   د امني   نو ځکه   - وکړي بله چاره نه لري  
امني به لږترلږه تر هغه وخت پورې په واک کې پاتې يش تر څو چې په ماڼۍ کې ټاکنې   »هر څه چې دي،

 .« وي تررسه شوې نه
. د امني د وفادارۍ خربه وه   ګونېپه دوه   ښيي چې يوازې کې جي يب نه وه چې د امني   لسونديدغه  

له شورويانو څخه ځان خالص کړي( د لوېديځو ديپلوماتانو   پالن ګنګوسې ) کله يې چې وخت راغی، دی به
، خو په برتانوي تېلګراف کې يوازې پايله غلطه وه. د نومرب په مياشت کې  وې  رسېدلې او څارګرو غوږونو ته

د مخه مهر   بلکې د نوموړي پر برخليک ل چې دغه تېلګراف ولېږل شو، امني ښه راتلونکې نه درلوده   کله
 .لګول شوی و

لرلو، خو دوی په ګاونډ پاکستان کې د خپلو   په افغانستان کې يس ای اې د خوځښت دومره فرصت نه
ه د راغلو مالوماتو له راغونډولو او شنلو  ن فعالیتونه له افغانستان   دوید    کاوه.فعاليتونو پراختيا ته دوام ور 

  وو. همدا راز دوی به دغځېديل مجاهدينو د پوځي روزنې لپاره د کمپونو تر جوړنې پوری  څخه نيولې، د
حکومت په   اسالمي ګوندونو او خوځښتونو له هغو مرشانو رسه مايل او نورې مرستې کولې چې د کابل

لو پيل  يو ائتالف په جوړو  له هغو هېوادونو څخه د  و، امريکايي پال پر دېکمزورولو کې بوخت وو. رسبېره  
نفوذ پر ضد يې جګړه کوله. سعودي عرب،  وکړ چې د هغو افغان بنسټپالو مرستو ته چمتو وو چې د شوروي

دغه هڅه کې برخه واخيل. په دغه قضيې کې   چې دوی چمتو دي چې په  ې وهمرص او چني څرګنده کړ 
وغورځوله او له ارتجاعي ماليانو رسه يو ځای    پامهي له  ېډيالوژ ا چني په خود غرضۍ د ټولنيز پوړ  کمونست

ه چې په دغه لاسيا په سيمه کې د شوروي نفوذ د ودې مخه ونييس. چينايانو وېره لر  شو چې د منځنۍ
 .وي خپل موقف غښتيل کوير کې شو  سيمه
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وو ځکه  هکله خرب وو؟ بې اړنګه دوی مهم مالومات ټول کړي   وي اتحاد د پوځي تابيا پهر شو   دايا امريکايان  
او څارګرو په تېلګرافونو کې د هغو شوروي سالکارانو او کارپوهانو د شمېر ډېر   چې د امريکايي ديپلوماتانو

د سم رسچينو  امريکايي  وروسته،  وخت  لږ  درلودې.  دندې  يې  کې  افغانستان  په  چې  و  شوی   اټکل 
پوځيانو د راغوښتلو په هکله   ياطيافغانستان په پوله کې د پوځيانو د راټولېدو، د الوتنو د ډېرښت او د احت

ې؟  و نه کړ تړاو اوچتې چيغې  ې  امريکايانو په د ؛ نو ولېوخو که دا ريښتيا و   مالومات وړاندې کړل،  عيني
چې د شوروي اتحاد پر ضد د پروپاګند يو پراخ کمپاين په   ولې يې داسې يو څرګند فرصت له لسه ورکړ 

ځينو شنونکو نغوته ورته کړې، ايا دوی په ريښتيا دغه تکتيک غوره وروسته   لره واچوي؟ لکه څنګه چې
 کې بند پاتې يش؟تلک(  ) شورويان پرېږدي چې د افغان په اړکۍ چې ګاڼهو 
  .په وخت کې هر څه مناسب ديې دا په بشپړ ډول شونې ده. لکه څنګه چې وايي د جګړ  

 

 
 

په هکله د سيايس بېرو کمېسیون ډېر فعال شو. هره  چارود تره کي له نسکورېدو وروسته، د افغانستان د 
په برېژنېف،چې  يې غونډې کولې.  افغان  اونۍ  و، کله چې د  نرم خويه سړی  او  نورماله توګه منډخولی 

شو: »دا ملګری تره کی دی. موږ غېږ ورکړه،  ځاځمن مرموزه حالت خرب شو، ډېر  پخواين مرش د مړينې په
 زندۍ کوي؛ نو اوس به یېوبښئ، يو بې باکه سړی    )بې اديب(  اوس، زما لړاکي  ژمنه مو ورکړه او د ساتنې

کمېټې د عمومي   ګوند د مرکزي  کمونستڅه پېښېږي؟ زموږ پر ژمنو باور نيش کېدای؟ د شوروي اتحاد د  
 «!دي منيش خربې بې ارزښته شوې

وکړي، له    )اسرتاحت(  وه چې اښی  کړېسپارښتنه ورته   په دغه مني کې ليونېد ایلیچ روغ نه و. ډاکرتانو
ويل. عمومي منيش، چې تل يې د ډاکرتانو سپارښتنو ته ډېر   رانه  فشارډېر کار څخه ډډه وکړي او پر ځان  

يې کابو نشوی کړی. پرته له دې چې ډاکرتان يې خرب يش، نوموړي د خپلې   ، د څکولو عادت کاوهپام  
پوره پلې  څکولو ته تر پایه دوام ورکړ، خو د ډاکرتانو نورې سپارښتنې يې  سګرېټ Novost خوښې نووست

وويني. د ده د نېږدې   هر چا ته دا لږموندې وه چې برېژنېف ټپرا او يا په غوسهکې  کولې. د ده په ډله  
وسايت چې د ده پر روغتيا يې بد اغېز   کړۍ غړو هڅه کوله چې دی او د ده کورنۍ له داسې بد خرب څخه

رامنځته شوې وه او هېڅ شونې نه وه چې داسې يو بد   کيسهډکه  ، خو اوس د امني له مصيبت څخه  وهکا
ښکېل وي له برېژنيف څخه پټ وساتل يش. په داسې حالتو کې چې   خرب چې د ملګري هېواد مرش پکې

نه درلود وی. د ده په ډله کې بل هېچا د دې توان    کړېبرېژنېف بايد پرېکړه   څه بايد وکړل يش پخپله

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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پر   واخيل؛ نو رسه له دې چې نوموړی روغ نه و، ده بايد  پر غاړهدومره لوی مسوليت  ېپرېکړ  چې د داسې 
 .هخرابېدډېر مزاج یې هغومره  پوهېدهوضعیت ځان پوه کړی وی، خو له بده مرغه، څومره چې پر حالتو 

اېډيالونو ته د وفادارۍ سوګندونه کول، له شوروي  څه پېښېدل؟ په غونډو کې افغان ملګرو سوسيالېستي
 اتحاد رسه 

او خپل ځانونه يې د شورويانو کرش وروڼه بلل، خو حقيقت دا و چې دوی   کاوهټينګار   يې پر ټينګې ملګرتيا
تنخواوې يې ته  سالکارانو  زرګونو  په  »موږ  درلود:  اند  داسې  برېژنېف  لرله.  نه  پروا  د   هېڅ  چې  ورکوو 

افغانستان ته وټه ييزې او پوځي   هر ګوټ کې کار وکړي. موږ د ميليونونو روبلو په ارزښت  افغانستان په
وضعيت موږ پخپله کنرتول کړو، ټيک هغسې لکه په   ورکوو. دا بايد موږ ته د دې حق راکړي چې   ېمرست

و،  نورو سوسيالېستي هېوادونو کې يې چې بېخونده حالت رامنځته شوی  کنرتولوو.« اوس چې داسې 
څرنګه پرېکړې؟ ليونېد ايليچ په دې عادت و چې د ده په استازيتوب به   ځينې پرېکړې بايد شوی وی، خو

شوې.   ښودلې و واړول شوې او د ده پر مېز به کلسوندکولې. دغه پرېکړې به په بشپړ ډول په   نورو پرېکړې 
لسليک کړل، خو اوس  به يې  لسونديبرېژنيف به پرته له دې چې پر منځپانګې يې ډېر فکر وکړي دغه  

پرېکړه کې مخکښ يش. هېچا دې ته   ټولو ده ته سرتګی نيولې وې او تم وو چې نوموړی په داسې مهمه
 .واخيل پر غاړه چې د وضعيت د حل لپاره مسوليت کاوهزړه نه ښه 

ژمنه کړې وه چې د تره کي يو وېښته به ضايع نيش. تا   وپوف ته وويل: »يوره، تا له ما رسهبرېژنيف، اندر  
چې ولې دغسې پېښې    ې راته وواي   ې په کنرتول کې دی. کولی ش چې وضعيت ستا د سړيو   ووراته وييل 

و. دی د هغه څه په    یامني کم ارزول  اندروپوف په ټيټ غږ داسې اقرار وکړ: »موږ دغه  «رامنځته کېږي؟
ښه تېر ايستلو. ده به زموږ ملګرو ته يو څه ويل، خو د   پرتله چې موږ يې خيال درلود ډېر غبي دی. موږ يې 

 .«ولېتوطيې جوړ  شا به يې خپلې شيطاين پردې تر 
  د ده    دڅوکيو ته    تر ټولو لوړوپه افغانستان کې  ته    امین  ګرمېکو خپلو ملګرو ته داسې يادونه وکړه: »موږ  

راکړ چې امني غواړي د ګوند او هېواد د مرش په توګه مسکو ته   . اوس زموږ سفري خربمبارکي ورکړه  وټاکل
رايش يون  رسمي   .« په 

. ده وويل: »څه، زه  ښکارېده  ځاځمن )په غوسه(ډېر   ې وروځې تروې ونيولې اور ليونېد ایلیچ خپلې نومو 
ته بلنه   دهوزير په امرانه بڼه وويل: »موږ به په هېڅ وجه   بايد يو ځل بیا دغه بې باکه ښکل کړم؟« د دفاع

او د دولت د  س و، کولی شو امني ته ووايو چې د  هوړانديز وويل: » ورنه کړو.« ګروميکو په ږ کال کاري 
 ليدنو مهال وېش ډک دی او په نېږدې راتلونکې کې هم د دې فرصت نشته چې ده ته بلنه مرشانو د 

 .« پېښېږي رايش. تر هغه وخت پورې به موږ ګورو چې څه کې کالراتلونکي ورکړو. دی کولی يش په 
چې په دې   ئ دي. راځ  پېچيلهو، د افغانستان حالت  : »او ويې ويل  وخوځاوهبرېژنېف په خپګان د هو رس  

 .«يوره، زه پوهېږم چې ستا اداره پر امني ډېر باور نه کوي .پرېکړه وکړو چې څنګه مخته لړ شو
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په   کاغذونو  د  پرته  دلۍاندروپوف  يې  ته  مخې  موږ ځينې   کې چې  »هو،  ويل:  ويې  او  واړولې  پاڼې  وه 
خطاوې کړې دي، د ګوند    ډېرېمخکې راپور درکړی و چې امني   اندېښمنوونکي خربونه لرو. ما تاسې ته

  ړیکو ه د ده د اپه ښکاره يو پښتون ملتپال دی. له امريکايي څارګرې ادارې رس   او دیځپيلنومور غړي يې  
خاين او اکاړ   نښانې شته او موږ يې په اړه اوسهامل پلټنې کوو. زه بيا وايم چې دغه سړی سياڼه، نښې 

چې هر شېبه يې د  دی. د داسې متحد درلودل داسې دي لکه سړی چې پر يو داسې ماين ناست وي
انو ته د اوښتلو  دوښمناو زموږ   چاودنې شونتيا شته وي. دا شونې ده چې اوس امني له موږ رسه د خيانت

 .« د شونتيا ارزونې کوي
ټولو د وروستيو خيانتونو کيسې په ياد وې. دغه کيسې لکه   اندروپوف د خربو دوام ته اړتيا نه لرله. د دوی 

 چرې د دوی 
  امريکايانو  لګېدلې. د دوی ټولو په ياد وو چې څرنګه مرص، چې يو وخت يو وفادار متحد و، د په مغزونو کې

خپل لوری بدل کړ او   Barre لوري ته نېغ ور کوږ شو. د دوی په ياد وو چې څرنګه د سومالیا مرش، باري
وه، بريد وکړ چې    هچې هغه وخت شوروي اتحاد ته وفادار  پر اېتوپيا،  یې له امريکا رسه متحد شو. ورپسې  

 يو  د خپل بادار چوپړ وکړي. دی چې
 ضد سخت دريځی شو.  کمونستې و، په يوه شپه ک کمونستوخت يو وفادار 

 ټولو اړخونو کې په نه ستړې کېدونکې توګه د شوروي پر ضد کارونه کول. چا ويل چې درېيمه انو پهدوښمن
نياميې څخه   چې پيل شوې وه ، د څلوېښتمې له   ل نړيواله جګړه تراوسه نه وه پيل شوې؟ ډېر کلونه کېد

ټولو   په دغه  او  وه  روانه  نهراپدېخوا دغه جګړه  ورځ هم  يوه  د   کلونو کې حتی  او دوښمنوه درېدلې.  ۍ 
سې بايد عادي وګړو ته  یدا ټولې ک ، د اتومي وسلو لږول او دوه اړخيز باور، (detente)  ترينګلتيا کمښت 

 . وو  هن  څهماتول او يا به دوی موږ ماتولو، بل   ساتل شوې وی. حالت داسې راغلی و چې يا به موږ دوی
ډېر وخت راهيسې همکاري درلوده، خو حتی که دغه  چې امني له امريکايانو رسه لهدا بیخي شونې ده  

ثابته شو  پر ده  ېخربه غلطه  له  هم وی،  به بالخره خامخا  نوموړي  نشوی کېدای ځکه چې  باور  باندې 
کړی  خيانت  رسه   .وی شورويانو 

دا ده چې دی به افغانستان هم  ته وانه اوړي. ستونزه  ودوښمنان په ټينګار وويل: »دی به يوازې  اوستينوف 
وويل: »دا به موږ ته يوه لويه ستونزه وي. موږ د دې توان نه لرو چې   وررسه کش کړي.« ګرمېکو په همغږۍ

 .« بايلو افغانستان
هکله يو راپور پروت و چې د ده کارپوهانو ليکلی و. وضعيت  د بهرنیو چارو وزير مخې ته د اسيا د وضعيت په

له چني رسه اړيکې خرابې شوې وې. يو کال مخکې په پوله کې خربه   کاوه. مختګ نه د شوروي په ګټه پر 
 سياست يې غوره  ی. ورپسې چينايي پوځيانو پر ويتنام، چې شوروي پلو ې وهنښتې رسېدل تر وسلوالې
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نښې نښانې نه   ولو ر ساتلی و، بريد وکړ، خو که څه هم دوی ته ماته ورکړل شوه، له دوی څخه د جګړې د
رسه يې اړيکې بيا پيل کړې او  . امريکا په فعاله توګه پر شوروي اتحاد ځان موښلو، له چني ېليدل کېد

داسې دقيق مالومات شته وو چې امريکا او چني ته  غه هېواد ته يې د وسلو ورکړه پيل کړه. په بشپړ ډولد
د خميني رژيم، چې په ایران  له افغان مخالفينو رسه مرستې کولې.   يې نغوته کوله چې په فعاله توګه يې

او له افغان جنګياليو   ونيوهڅخه وروسته واک ته ورسېد، هم د شوروي ضد دريځ   کې له اسالمي انقالب
 . کابو ټول عرب هېوادونه چمتو وو چی د افغان مقاومت مالتړ وکړي کاوه.مالتړ  څخه يې

نات نو که  او  امريکايان  يا  به  بايلو، دغه هېواد  افغانستان  يا اسالمي سخت دریځيموږ  او  ونييس چې   و 
اسيا جمهوريتونو ته   اسالمي رسطان به رامنځته کړي او دغه رسطان به د شامل په لور زموږ د منځنۍ

ګروهنه ډېرېده، ګروميکو په   برعکس چې پوځي مداخلې ته يې  اوستينوف ېږي، خو د اندروپوف او  ځوغ
د ټولو    پوځي مداخلهپر ضد و. د ده لپاره   نېغې ښکېلتیا خپل زړه کې په دغه شخړه کې د شوروي پوځ د  

ۍ او ترينګلتيا د لږولو  دوښمنبهرنيو چارو وزارت د  هغو هڅو د ناکامۍ په مانا وه چې په تېره لسيزه کې د 
نړۍ ته به د داسې ګام توجیه کول ناشوين وي کوم چې دوی یې    لپاره تررسه کړې وې. دی پوه شو چې

به داسې    بهرنۍ پالييس  هد شوروي اتحاد ټولاو  هڅې   وزارتد    دهپوه شو چې د   . دیياخیستلو ته اړ کېږ
 . يش چې بېرته جوړونه به يې ناشونې وي  هزيامنن

بايللی، خو زه سوال کوم چې زموږ کړنه بايد سمه وارزول   ګروميکو يو ځل بيا وويل: »موږ افغانستان نشو  
 .«يځګرانه پرېو ته ډېره  يش ځکه چې تېروتنه به موږ

دي. څرګنده ده چې افغانستان له لسه    اورېدلې برېژنېف په بې صربۍ وويل: »دا خربې مو مخکې هم 
 « ي، خو ستا ځانګړي وړانديزونه کوم دي؟ې کړ زيامنن  زموږ ميل ګټېدا به  نشو ورکولی او 

چې دلته لږ تم شو. راځئ چې وارزوو چې    ئ شو، راځ ګروميکو ورته وويل: »مخکې له دې چې وړاندې لړ
 امني په ريښتيا څه 

هڅه وکړو چې امني دې ته اړ کړو چې د ګوند په مرشۍ کې لېنني بېلګه خپله کړي.   يوه  ئ کړي دي، راځ
 امني ته يو  دا به

تبعيد څخه بېرته خپل هېواد   فرصت ورکړي چې پرچميان ازاد کړي، مخالفو مرشانو ته اجازه ورکړي چې له
 ه لړ يش ت

پا بازۍ ته د  بله غښتلې څېره د امني په   .ټکی کېږدي  یاو په ګوند کې ډل  يا خلق کومه  که د پرچم 
به موږ  راڅرګنده يش،  ملونه شاوخوا کې  اسانۍ  په  د    )قیزه(  امني  بايد  موږ  پر دې،  کړی شو. رسبېره 

 ته دا وي چې پر هغو هېوادونوغښتلتيا ته دوام ورکړو. زموږ له لوري به بله مرس افغانستان وسلوال ځواک 
واچو  زور  د    وديپلوماتيکي  کوي  یاغیانو چې   .« مالتړ 
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مخ   ته  پنومروف  پوښتل  واړاوهبرېژنېف،  ويې  »او  خپل :  چې  باسو  اړ  ته  دې  امني  چې  ده  شونې  دا  ايا 
 « ته هيله من شو چې دی له )پرچمي( مخالفينو رسه جوړ يش؟ ديکتاتوري عادتونه پرېږدي او موږ دې

ايليچ، موږ وکړې. ته پوهېږې چې زه پخپله دوه ځلې   ېهڅ  ېډېر  پنومروف په رسټکونې وويل: »لیونېد 
 .«هو نه کړ کابل ته لړم، خو هېڅ ګټه يې  

کې هر څه له کچې وتيل دي. ښايي امني په ګړنۍ   اندروپوف په همغږۍ وويل: »دا شونې نه ده. په کابل
به زموږ د مشورو برعکس کار وکړي. زموږ د مالوماتو پر بنسټ،  حقيقت کېتوګه زموږ مشوره ومني، خو په 

 پرچميان له منځه يووړل، بیا يې پر خپلو خلقي همکارانو پيل وکړ. هر هغه څوک چې امني کله چې امني
  و مخالفينو مرشان  پرې کوي، په تور نوملړ کې ليکل کېږي. لکه څنګه چې پوهېږی، د  ګومان د نه وفادرۍ  

چې د رژيم پر ضد رامخته يش   چې په اروپايي هېوادونو کې د تبعيد ژوند کوي خپله تياري څرګنده کړې
نورمونو په  دموکراسۍ  او  قانون  د  بېرته  هېواد  او  ګوند  کړي او    .برابر 

مخور مرشان دي. موږ په همدغه لوري کار   ودواړو ډل کله چې زه د مخالفينو مرشان يادوم، مطلب مې د
 «.کوو

مانا ورکوي 'چې د رژیم پرضد رامخته يش؟' دوی په اروپا   ؛ نو ويې پوښتل: »دا څههوپارېدناټ برېژنېف   د
 «چې دا کار به څرنګه تررسه يش؟ ېکې دي، کنه؟ ته څه فکر کو 

لندې    فشار  پر معمولو جزياتو عمومي منيش تر ريس، چې نه يې غوښتل د کودتا اړوندکې جي يب   د   
  اړيکېافغانستان کې له خپلو متحدينو رسه حتی په تبعيد کې   راويل، وويل: »ښه ليونېد ايليچ، دوی په

 ه او ک  ووخت راورسېد، موږ به له دوی رسه مرسته وکړو، کابل ته به يې ولېږدو  دي. کله چې مناسب  ېساتل
ته وايې چې   ه وکړه: »يوره، نو ته مانوښتوه، نورې مرستې به هم وررسه وکړو.« ورپسې برېژنيف بيا پ يې اړتيا

ټينګار وويل: »هو، دوی   خلک کولی يش چې ستونزه پخپله حل کړي؟« اندروپوف په  سلیمپه ګوند کی  
ه شو او ويې ويل: خوشالمرستې.« برېژنېف   ليونېد ایلیچ.« بيا يې زياته کړه: »زموږ په لږ   ،يې کولی يش

فعال کار وکړو. هو ريښتيا، افغان پوځ به د چا مالتړ   کار دی. راځئ چې په همدغه لوري  ښه  »دا خو ډېر 
او ترې ويې پوښتل: »دميرتي فېدوروويچ، ته ډېر چوپ يې،    واړاوهمخ   ته  اوستينوف وکړي؟« ورپسې يې  

 «ولې؟
ړول او خپل جو   هبرعکس، ده په خپل رس کې دليلون  .د دفاع وزير د چوپ پاتې کېدو هېڅ نيت نه درلود

 .وار ته تم و. ده د ويلو ډېر څه لرل
  خلکو د وسلو او مهامتو کې د    کلنۍپه دري دېرش   خپل ټول ژوند په جګړه کې تېر کړی و. دی  اوستينوف 

پر ضد جګړه وکړه او لوېديځې جبهې ته يې د وسلو او مهامتو رسولو   کميسار وګامرل شو. نوموړي د نازيانو
 وروسته، کله چې سړه جګړه پيل شوه، نوموړي د امريکا د اتومي او هايدروجني مبونو د.  وه  پر غاړهدنده  
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ته پوره ځواب ورکړی يش. دی د  جوړولو پر او  وړاندې شوروي اتحاد د دې جوګه کړ چې امريکا  وسلو 
وزير، د  مهامتو  او  ريس  مرستيال  حکومت  شوروي  د  ورپسې  وزير،  صنعت  دفاعي  د  د  اتحاد  شوروي 

. ده چې ې وهورکړل شو  ګوند د مرکزي کمېټې منيش و. درې کاله مخکې د دفاع وزير څوکۍ  کمونست
ځانګړې توګه د شوروي اتحاد د پولو او   ، تل يې د وسلو، مهامتو، دفاع او پهوه  هر چېرته دنده تررسه کړې

  له ییزچې سو  پوهېدهدرلود. د اندروپوف په څېر دی ښه  پر غاړهوسيالېستي بالک د امنيت مسوليت د س
ه او تل به تر هغه  دحقيقت دا و چې جګړه دوامداره  د دوی په اند  دی.   ژوند هسې يوه افسانه او يو خيال

نابود کړي.   چې يو  وکړيوخت پوری دوام   او  خپل ټول ژوند ګوته په   اوستينوف لوری، بل لوری نیست 
لود چې څلورویشت ساعته شپه او ورځ   ر کې جي يب کې لومړی رياست د  پهاندروپوف  .  ماشه تېر کړی و

هم لومړی   ته  اوستينوف کړنې راپور ده ته ورکړي.    ې« د هرې شکمندوښمنچې د »اصيل    کاوه فعاليت   يې
مرش هم و. د دغه رياست   د څارګر رياست، جي ار يو،  ۍکول کېدل. دی د لوی درستيزواللس راپورونه ور 

کړنې راپور    شکمنې څار وکړي او د هرې   دوښمنغوږونه او سرتګې په ټوله نړۍ کې وې چې شپه او ورځ د  
 .ورکړي

اند، عادت او کرکرت نوموړی    اوستينوف خو د   کېدای يش چې د بلې نړيوالې جګړې مخنيوی شوی وی،
بريد شاته ومتبوي بلکې که يې اړتيا يش لومړی ګوزار هم   هر  دوښمن د    نه يوازېدې ته چمتو کړی و چې  

 . وکړي
راپورونه    څارګر  امريکايي  بوږنوونکي وروستي  ته   وو.  خليج  پارس  د  بېړۍ  داسې    ننوتلېپوځي  وې. 

پوځ په ايران کې ځای پرځای کړي. که يې داسې  پراشوټي   برېښېدل لکه امريکايانو چې غوښتل خپل
وی. دا به يو لوی مصيبت وی چې  اوښتی  انډول د شوروي ګټو پر ضد   کړي وی، په سيمه کې به د واک

پښې ځای موندلی وی. له ترکيې، ايران، افغانستان او چني څخه يوې جوړې   امريکا په افغانستان کې د
ټول به  د   لومې  اتحاد  ویشوروي  راوستلی  ننه  د  واټن  د  توغنديو   .امريکايي 

قوماندان، جرنال پاولوفسکي په ګډون، زموږ ملګري   په ملنډيز جديت وويل: »د پيل ځواکونو د   اوستينوف 
جمهوريت وسلوالو ځواکونو خپل بشپړ پام د ياغيانو د بريدونو شا متبولو   وايي چې د افغانستان دموکراتيک

مالوماتو  ه چې له امني رسه په شخړه کې به دوی د چا مالتړ وکړي، خو زموږ ده نه دنددا څرګ .ته اړولی
پرچميان او نور بې اعتباره ،  کړ  پوځ تصفیهپر بنسټ، امني په پوځ کې ډېر ښه موقف لري. ده له مخکې  

شونې ده چې زموږ    هد اټکل په پرتله ستونزه ډېره جدي ده. ډېر  لرم چی زموږ  وېرهکسان يې لريې کړل. زه  
 .«به دغه ستونزه حل نشو کړی د پوځ له ګډون څخه پرته

پوځ د مداخلې وړانديز کوې؟ موږ بايد د هغو پايلو  ګروميکو ترې وپوښتل: »ته په افغانستان کې د شوروي
ځواب ورکړ: »زه   اوستينوفرامنځته کړي.« له ننګېرنې څخه تش   په هکله پوه شو چې دغسې ګام به يې

غړو ته سخته وي چې په  سلیمو  نه کوم. زموږ له فعالې مرستې پرته به د ګوند   ه د هېڅ يش وړانديزتراوس
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 د مخالفينو پر مالتړ همغږي شو، بيا نو خامخا بايد د کې جي يب او  ږبرليس يش. که مو ا خ د ګ کې
بريالۍ پايله ترلسه   پوځ ټولې رسچينې په کار واچوو. که مو دا کار پيل کړ، موږ بايد دې ته چمتو وو چې

 .« کړو
سمه خربه کوي. ناکامي بايد زموږ بديل     (Dima)رسه همغږی و. ده وويل: »دميه  اوستينوف برېژنېف له  

موږ بايد د دغسې کړنو ټولې پايلې وارزوو. بې اړنګه، دا به   .نه وي، خو اندري هم يو ګټور لرليد وړاندې کړ 
ي له پوځي شتون څخه ډډه ويش او دا کار خپلو افغان ملګرو  افغانستان کې د شورو  ترټولو ښه وي چې په

ځانګړي   پرېږدو، خو که داسې پالن شونی نه وي، بيا نو راځئ چې د پوځي مداخلې د غوراوي لپاره ته
 .«وړانديزونه د راتلونکې غونډې لپاره جوړ کړو

په ښکاره پوه شول چې عمومي منيش  بېرو غړي  نو   د سيايس  و؛  ته  ستومانه  پای  يې سماليس  غونډه 
اکتوبر د يودېرشمې غونډې په پروتوکول کې   کال د  ۱۹۷۹د خربو اترو پايلو ته د سيايس بېرو د   .ورسوله

کړنو يوه بېخونده ارزونه وړاندې شوه. د نوموړي په هکله وويل   ځای ورکړل شو. په دغه غونډه کې د امني د 
يوه ډله له منځه   وغړ د  بيا نييس چې د سياسی بېرو  ته تا  ېپراخه کړې او د کچه يې  ځپنېشول چې د  

دي   خپلو خلقي همکارانو باور له لسه ورکوي: د امني د هغو هڅو نښې نښانې ناراموونکي ، خو ديويس
ټينګې کړي. داسې  چې غواړي د مسلامنو مخالفينو له استازو او له حکومت ضد قومي مرشانو رسه اړيکې

اړوند »په انډول برابر« سياست   مرشتابه د دې نيت لري چې د لوېدیځو هېوادونو  ینښې نښانې شته چې نو 
  نه شتون د صداقت  داسې دی چې پکې  چلند   له شوروي اتحاد رسه د اړيکو په تړاو د امني  ...پلی کړي

مخنيوی نه   د شوروي پر ضد د خربو او ليکنو  نه يوازېامني    ...يږ ېروښان   ه ورځ تربلې ډېر   ي  دوه مخ    او
 .کوي بلکې په ريښتيا يې ډوماري

خاين، اکاړ او د واک تږي    لهچې شوروي اتحاد   د سيايس بېرو په غونډه کې داسې پايله رامنځته شوه
شته چې د خپل واک د ساتلو لپاره د رژيم سيايس تګ لوری   امني رسه لس او ګریوان دی او د دې خطر 

 . بدل کړي
 :و  کې د لندې کړنو وړانديز شوی  لسونديد سيايس بېرو په  

مرشتابه رسه دې کار ته داسې دوام ورکړل    يله اوسن له امني او د افغانستان دموکراتيک جمهوريت .۱
چې له ده رسه    وورباندې باور نه کوو او نه غواړ  ږپيدا نيش چې مو  يش چې امني ته د داسې انګېرنې وجه 

واچول يش او په   فشارامني رسه له اړيکو څخه دې داسې کار واخيستل يش چې پر امني  رسوکار ولرو. د
 .وخت کې د ده د ريښتينی طبیعت په هکله مالومات ترلسه يش عني
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يول  بايد په پام کې ون   هعمومي تکتيک او د نوموړي هغه غوښتن په اوسني پړاو کې د امني په هکله زموږ  .۲
يون  په رسمي  او د شو  يش چې غواړي  برېژنېف  ا.  له ل.  ته رايش چې  نورو مرشانو رسه  ر مسکو  له  وي 

 . نه کړو په اصولو دغې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړو، خو د راتګ لپاره يې بايد نېټه ياده وګوري. موږ بايد 
 ... 
ادارو مامورينو ته بايد دستور ورکړل يش چې په هېواد کې له   په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ټولو.  ۴

نګه له پوځي قوماندانانو او څارګرې  ر کړي او د ګوند او دولت له مرشانو او همدا ډېرهوضعيت څخه څارنه  
 .له مرشانو څخه له نېږدې څار وکړي ادارې

و او پوځي تکنالوژۍ مرسته  ورکړل يش... د درنو وسل افغانستان ته دې پوځي مرسته په محدود ډول .۵ 
 .بايد د اوسمهال لپاره ودرول يش

 .د ده د ساتنې لپاره شوروي پوځيان ورولېږل يشچې يش  د امني هغه غوښتنه بايد پوره نه کړل ... .۶
 ... 

 ې دفاع وزارت او د مرکزي کمېټې د نړيوالو چارو څانګ په کابل کې د شوروي سفارت، کې جي يب، د .  ۱۱
خلکو او هېوادونو   لندېکسانو هغه سيايس او عميل کړنې وڅېړي چې له   بايد د امني او ده ته د نېږدې

اتحاد او   هغه کدرونه چې په شوروي،  افغانستان نړيوالن )انرتناسيونالېستان(، وطنپالن رسه تړاو لري: د
  و بهرني  له  او  قومي مرشان  او  مذهبي هېوادونو کې يې زده کړې کړې دي، ارتجاعي    سوسيالېستينورو  

د  وهېوادون  امريکا رسه  او  له چني  بیا  تېره  اړيکې افغانستان  په  پالیسۍ  بهرنۍ  که داسې حقيقتونه    .د 
 د هغه ګامونو په هکلهباید رسه د امني د چلند بدلون ته نغوته کوي،  وي اتحادر راڅرګند يش چې له شو 

 پورته کړي.نوي وړانديزونه  جوړ يش چې شوروي اتحاد يې بايد 

د ده په اړه د داسې حکم پيالمه وه. دغه  و، خد امني د مرګ حکم نه و  لسوندیپه اصل کې که دغه  
 .ته لره هواره کړه ډرامې ۍپړاو« د غميزې وروست لومړي »په افغانستان کې د غويي انقالب د لسوندي

شوروي اتحاد خپله سرتاتيژي پټه وسايت. سبا ته په کابل   په پيل کې دا ډېره اړينه وه چې د امني په هکله
ورکړل شو چې امني ته خرب ورکړي چې مسکو د ده هغه غوښتنه په خوښۍ   کې د شوروي سفري ته دستور 

اتحاد ته رسمي يون وکړي. کله يې چې فرصت برابر شو، شوروي مرشان به دې ته شوروي   ترلسه کړه چې
اړه د يو او   نو په موضوعګاوي چې ده ته هرکلی ووايي او د کاري او ملګرتيا په چاپېريال کې د هغو   حارض 

 .بل له اندونو څخه خرب يش چې دواړو لوريو ته په زړه پورې وي
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  د مامورينو کاري دوره په افغانستان کې پای ته ورسېده.   د سکي او د ده  په عني وخت کې د جرنال پاولوف

خپل تعبیر ته دوام ورکړی و. ده يادونه    په هکله  خپلو راپورونو کې د پېښو  قوماندان په  غهدپلو ځواکونو  
 افغانستان دموکراتيک جمهوريت وسلوال ځواکونه ښه ثبات لري او دوی په خپله پوځي کړې وه چې د

تعبیر ته مارشال   چې د ده  پوهېدهوړتيا کولی يش په بريالیتوب د ياغيانو بريدونه په شا ومتبوي. دی  
تيلفون کې خپله ناراضتيا څرګنده  په ښه سرتګه نه کتل. د دفاع وزير نوموړي ته ډېر ځلې په  اوستينوف 

د( د خپلو کاري هيلو په پرتله  څخه و چې )د ده په ان  کړې وه، خو پاولوفسکي يو له هغو لږموندمو جرنالنو
پاولوفسکي په درېيم د نومرب بېرته مسکو ته لړ او دې ته تم و چې وزير   کاوه.يې حقيقت ته ډېر ارزښت ور 

ړی حريان کړ دا وو چې دی دوه  وچې دی خپل وروستی راپور ورکړي، خو هغه څه چې نوم  يې وروغواړي
پاسه دوه  ستازي ته، چې د افغانستان وضعیت يې څه دتم پاتې شو. مارشال بالخره خپل ځانګړي ا  اونۍ 

د خربو لنډيز داسې   د دوی   اوستينوفوخت بېل کړ. له ده رسه د خربو په پای کی،    ،مياشتې څېړلی و
لی.« وروسته له دې، د دفاع وزير  ورغ نه وایته  امني ته بايد څرګند کړ: »ته هلته په هېڅ نه يې پوه شوی، 

چلند هک پک کړی    اوستينوفپاولوفسکي، چې د    .يو نه کړ وخت لپاره خربې    ډېرله پاولوفسکي رسه د  
وويل: »دغه وزير و، هڅه اوګرکوف ورته  اوګرکوف څخه وپوښتي.  نازړه سواندي  له  د   وکړه چې وجه يې 

 .«افغانستان په هکله له ما څخه هم مشوره نه غواړي. دی د مالوماتو نورې رسچينې لري
چې دغه    پوهېدههغه وخت کې دی   د سيايس بېرو په کمېسيون کې حارض و، پهکله کله د   اوګرکوف،

. د ديرسچينه    •ځګلېدنېد دفاع وزير ته د   چې ولې د ده راپورونه   پوهېدهرسچينې څوک وې. نوموړی  
چې امني له سيايس ډګر څخه لريې    پرېکړه نېږدې په کېدو وه شوروي د مرشتابه په اوچت پوړ کې هغه

 .ته د نېغ ګډون اړتيا هم وي د شوروي پوځ هحتی ککړل يش 
پاتې دي چې د کرېملېن د لوړپوړو مزاج او هغې پرېکړې   لسوندي د مني له هغو ورځو څخه يو څو داسې  

 ته د 
له پوځي اړخه د نه مداخلې لومړنۍ پاليسۍ يې پر افغانستان باندې په يرغل   رسېدو بهري څرګندوي چې

له هديف وژنېحقيقت دا دی   .واړوله او د امني  پوځي مداخلې  پای کې د شوروي  په   چې د دسمرب 
ادارې ډېری    ،وروسته بهرنیو چارو د څارګرې  له منځه   لسونديد  امر  نېغ  په  اندروپوف  يووړل شول.  د 

لرلی وي؛ نو ځکه د دغه کتاب  کېدای يش د جي ار يو او د دفاع وزارت ارشيفونو همدې ته ورته برخليک
کتابونو   کې له هغو کسانو رسه چې له دغو پېښو څخه ژوندي پاتې دي د مرکو او د دوی د يادښتپه ليکلو  

 ه. شو و  و باندې بسنهلسوندرسبېره، پر څو پاتې 
 

ځګلېدنه:ځورېدنهاولهوجېیېپهغوسهکېدنه• 
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په کابل کې له خپل استازي   اوستينوف وننګېرل چې   په مني کې د شوروي دفاع وزير ته نېږدې کسانو 
 څخه خوښ نه دی. 

تويول غوښتل او د دې ارزونه يې کوله چې يو شمېر پوځي ډلې افغانستان ته ولېږي چې   ده د امني د وينو
نوموړی د دغه   انقالب ضد ځواکونو ته د پای ټکی کېږدي او په سيمه کې اړين ثبات ټينګ کړي، خو د

کې    او مرستيال يې په افغانستان چې دواړه، لوی درستيز  پوهېدهدی    پوهېده.اند د پيل کولو په ستونزو  
دي؛ نو خپل پالن يې د مناسب فرصت تر راتګ  کې رشيک نهناټ  پوځي مداخلې په اړه له ده رسه په    د

یادونو څخه د ده نېږدې کسانو وانګېرل چې په افغانستان کې   له بېالبېلو  اوستينوف . د  هپورې پټ وسات
 . دي راتلونکې سختې شېبې

اندروپوف،ګروميکو او پنومروف څخه جوړه وه په دې خربې   ،اوستينوف يوې کوچنۍ ډلې چې له برېژنيف،  
ي ماډل« بېرته راويل. په دې کار کې  لېننپه ښه توګه »د ګوند د مرشتابه   وکړې چې څرنګه د ا خ د ګ ته 

 شوو خلقيانو ګډون هم په پام کې نيول شوی و. په غونډه کې د  ود مخالفو مرشانو او سپک د پرچم ګوند
د اصيل لوري  د کې جي يب لومړی لوی رياست   د دغه عملياتو د تررسه کولو لپاره  په ترڅ کې  خربو اترو

 . شو غورهپه توګه 
بېرته کابل ته تللی و، په پټه خپل همکاران، بګدانوف،   جرنال ايوانوف، چې د نوومرب په لسم له مسکو څخه

چې په ا خ د ګ کې »له  چې شوروي مرشتابه يوه محرمه پرېکړه وکړه   اوسادچي او چوچوکین خرب کړل
مرسته وکړي. نوموړي په وضاحت ورته وويل: »دا د دې مانا لري چې د افغان دولت د  سليمو غړو« رسه

تاسې بايد   .په توګه به امني لريې کړل يش.« بیا يې زياته کړه: »ښايي بربک کارمل واک ته ورسېږي مرش
 .«دي خرب هېڅوک نه نورېږی، اوسمهال يوازې تاسې درې کسه پوه -دغه خربه پټه وساتئ 

راتلونکې موخې په ګوتو کړې چې د کې جي يب استازې  دغه نوي خرب ته په پام رسه، د غونډې ګډونوالو 
مخکې له دې چې غونډه پای ته ورسېږي، ايوانوف يو ځل بيا دوی ته   .او مېشتې څانګې يې ترلسه کړي

 .چې حتی د شوروي سفري بايد خرب نيشخرب پټ وسايت او زياته يې کړه  سوګند ورکړ چې دغه
د نوي ګامرل شوي مرش په توګه بېرته مسکو   بوريس سيميونوويچ د کې جي يب د ريس د سالکارې ډلې

جي يو د لومړي مرستيال په   د پي  Kirpichenko څانګې مرش، جرنال کېرپېچينکو S د محرمشته لړ. د ا
تعبیر کړې. ايوانوف،    وېد کريچکوف اداري بريا بدلونې  هغتوګه د ده پرځای وګامرل شو. باخربو مامورينو د

، د څارګرې ادارې له عمليايت څانګو څخه لريې ګاڼهخپل رسی  او کريچکوف  کېدهچې ډېر درناوی ورته 
د  مقام  سالکارانو ډله په ټوکه د »جنت ډله«  يادېده او په حقيقت کې دا   کړل شو. د کې جي يب ريس د 

عزمتن د يوه  يش چې  وويل  بايد  هکله  په  ورکړې  د  لوړې څوکۍ  د  ته  کېرپېچينکو  وه.   تبعيد څوکۍ 
  ېنېږدې راتلونک اندروپوف او کريچکوف د هغه پالن په رڼا کې چې په افغانستان کې پوځي مداخله ويش،
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څانګه وه چې په افغانستان کې د سيايس   S ه ګامرنه ډېره مناسبه کړنه وه. دا ټيک دچې د د  وښوده
 .دندې ورکړل شوې بدلون د پيل لپاره تر ټولو حساسې

راغوښتل وو. د اکتوبر په مياشت کې    ګوريلوفسالکار،   ګام له افغانستان څخه د پوځي سرت  ی راتلونک
 ته بلنه   ګوريلوف 

درستیز،  له لوی  ګوريلوف سيايس بېرو کمېسيون ته راپور ورکړي.   دد افغانستان په هکله  ورکړل شوه چې  
پوځي وضعيت په هکله راپور   مارشال اوګرکوف رسه مل کرېملېن ته لړ. نوموړي د افغانستان د سيايس او

. د ده د خربو ېدونې وکړ توګه مفصلې څرګن ورکړ او د افغانستان د پوځ په هکله يې په دقيقه او واضحه
 .ياغيانو هر ګواښ په شا ومتبوي پر بنسټ، افغان پوځ د دې جوګه و چې د

افغانستان پوځ له لسو فرقو څخه جوړ دی، هوايي ځواک   دغه پوځي سرت سالکار په ډاډ وويل: »اوسمهال د
لري. د افغانستان پوځ د داسې جنګي ځواک    شوبلېوسلوال ځواکونه يې شپږسوه   يې درې سوه الوتکې او 

تررسه   دندې  ېپېچل ېرسه په سيمه کې يو ترټولو هيبتناکه ځواک دی او د دې وړتيا لري چې ډېر  په لرلو
و  کړي. ځينې ستونزې چې لتراوسه حل ته اړتيا لري دا دي: د ارتباطي وسيلو، پوځي او ترانسپوريت چورلک

  .«وپه حل بوخت يو  کمزورې روزنه، خو موږ يې او د افرسانو او عسکرو نه شتون 
پوځيان درولېږو چې له تارسه خپل  وکړ: »موږ به يو شمېر   ته دغسې وړانديز   ګوريلوف برېژنېف په خوږه ژبه  

ۍ مته لرله، نبرېژنېف، چې په ځواب کې له دغه سالکار څخه د منندوي  .«په دغو هڅو کې مرسته وکړي
وويل: »دغسې ګام هېڅ   ګوريلوفد ده پر دغه وړانديز اعرتاض وکړ.    ګوريلوفچې   حیران پاتې شو کله

 لري.« د سيايس بېرو غړو د دوی خربو ته غوږ نيولی و په داسې حال کې چې سرتګې يې هغو ګټه نه 
وولسوند پراته  يې  ته  مخې  چې  وې  نیولې  ښکته  ته    .و 

ې  اسنو ته په دې باور يې چې افغانستان دپوښتل: » عمومي منيش خپلې پلنې وروځې اوچتې کړې او ويې
چې د    دلی يشپرته د هغو جنګي اجیرانو د ګواښ پر وړاندې درې پوره سمبال دی چې زموږ له مرستې

ګامرل  څخه  خاورې  له   « کېږي؟ پاکستان 
دې  ګوريلوف  په  زه  ایلیچ.  ليونېد  »هو،  ورکړ:  لرم.   ځواب  يوازېډاډ  جرنال    نه  بلکې  يم  اند  دې  په  زه 

افغانستان چارې څېړي، همدغسې اند لري. افغانان کولی يش   فسکي، چې له ډېر وخت راهيسې دپاولو 
 .« زموږ پوځيان بايد افغانستان ته ونه لېږل يش .چې ستونزې پخپله حل کړي

وکتل او يې پوښتل: »خو ولې؟« دا څرګنده وه چې   برېژنېف، چې هک پک پاتې و، په کوټه کې يې شاوخوا
لرله. ده ته په دې وروستيو کې ويل شوي وو چې د غويي انقالب   داسې مالوماتو مته نهعمومي منيش د  

په   ناکامۍ  وو چې  مورګه  د  ويل شوي  دا هم  ته  نوموړي  يو    ګوريلوف دی.  او  يو جرنال  پېر  د  د جګړې 
 برېژنيف په .کې د انقالب ضد ځواکونو په بريالۍ ځپونه کې ګډونوال و  چکسلواکيادی او په   پراشوټي



  443 / دمرګحکم

 

لرله نه  مته  راپور  غوښتونکي«  »سوله  داسې  د   .ښکاره 
افغانستان  ګوريلوف  »په  ورکړ:  ته داسې دوام  يو شمېر   خربو  لپاره  له پوځي مداخلې څخه د ډډې  کې 

مخکې وويل، افغانان د دې توان لري چې د ياغيانو بريدونه   دليلونه شته دي. لومړی، لکه څنګه مې چې
هم  پوځيانو د غښتلتيا لپاره  پوله ساتو  و او ارتباطي وسيلو رسبېره، دوی د  چورلک پخپله شنډ کړي. د پوځي

واخيل او په ښکاره   مرستې ته اړتيا لري. دويم دا چې امريکايان به خامخا زموږ له پوځي شتون څخه ګټه لږ 
   مقاومت پرځایاوسني خواره واره   د  چې  رياو سخاوت به له ياغي ډلو رسه مرستې وکړي. دا د دې مانا ل

ما ته داسې برېښي چې د شوروي پوځ په   رسه مخ شو او وروستی دا چې   غربګونمتحد    هله يو     موږبه  
 .« شوی داسې غرنيزه سيمه کې د جګړې لپاره نه دی روزل

ته وويل: »هېچا د دې  ګوريلوف او په تروه بڼه يې  خپلې سرتګې له کاغذونو پورته کړې اوستينوف مارشال 
د دی  نه  پوځحق  شوروي  ټول  د  چې  وغږېږې.«   رکړی  استازولۍ  »دميرتي    ګوريلوف په  وويل:  ورته 

افرسانو رسه د مرکې پر بنسټ دی چې د شوروي له بېالبېلو پوځي اډو څخه د  فېدوروويچ، زما اند له هغو
جګړه   توګه افغانستان ته راغيل. له دوی څخه يو هم نه پوهېږي چې په غرونو کې څرنګه په   انوسالکار 

به  په افغانستان کې    .وکړي. دوی ته دغسې روزنه چا نه ده ورکړې. ما ته يو شمېر دليلونه مهم ښکاري
داسې يوه غلطه ارزونه خطرناکه ده چې  پوځي مداخله بې کچې ډېر لګښت ته اړتيا ولري. رسبېره پر دې،

جوړې کړي، خو حقيقت    چوڼۍې  ته ننوځي او هلته به يواز  د دې باور رامنځته کوي چې زموږ پوځ به هېواد
پوځي نښتو کې ښکېل کېږي. دا به خامخا زموږ د پوځيانو او ملکي   داسې دی چې دوی به سماليس په

 .« وړ ان پيدا کدوښمنته پخپله نوي  نپه سيمه کې ځابه وي؛ نو موږ  خلکو د وژنې په مانا
 .کمېسيون نور غړي چوپ پاتې وود  .ته وکتل ګوريلوف يو ځل بیا په ترخه بڼه  اوستينوف 

په    ؛ نووويل: »ستا راپور بشپړ شو؟ که داسې وي ،وه برېژنېف، چې د خربو په بڼه کې يې ځګلېدنه نغښتې
 .«موږ به د کې جي يب استازي ته غوږ ونيسو .څېرمه کوټه کې يوه پياله چای وڅښه

تر ګاډي پورې وررسه   ګوريلوف وت. له کوټې څخه و  شاوخوا يو ساعت وروسته، مارشال اوګرکوف د غونډې
 .«ده وويل: »ليو، خربه خالصه ده. موږ بایلوده .مل شو. د لوی درستيز مزاج ښه نه و

  دخپل بکسونه وتړي. يو همکار يې ورته وويل چې   کابل ته لړ، پوه شو چې ډېر ژر به  ګوريلوف کله چې  
په مرشۍ د افرسانو يوه   Gus'kov قوماندان، جرنال ګوسکوف اونۍ راپدېخوا، د کامندو مرستيال  ېتېر 

کار بوخته ده. د پروتوکول پر بنسټ، کابل ته له راتګ رسه سم ګوسکوف بايد د   ډله په افغانستان کې په
وخت دواړو   وو چې يو دې، دوی دواړه ملګري    وی. رسبېره پر   پېژندلیوزارت لوړپوړي مامور ته ځان ور دفاع

رسه ليديل وی. ګوسکوف   د کوماندو غونډونو مسوليت درلود؛ نو حتی په غريرسمي توګه دوی بايد خامخا
مخکې يوه رسوې تررسه کړي. ډېره  پوځي مداخلې څخه  بالقوهراغلی و چې له    هافغانستان ته په دې موخ
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رسه، چې د امني د خواخوږي اړنګ پرې    ګوريلوف  شونې ده چې نوموړي ته سپارښتنه شوي وي چې له
 .و ګومښي. دا يو بد و نه کړ ، خربې کېده

خوا په تيلفون کې داسې وويل شول: »ستا ځای   ته د لوی درستيزوالۍ له   ګوريلوف څو ورځې وروسته  
 .«پرېښودلو ته تابيا ونيسه ناستی کابل ته دررسېږي، د خپلې څوکۍ

په سيمه کې د پوځي اډې   Zabaikaliya د زبايکاليه S. K. Magometov سرت جرنال س. ک. مګومتوف 
ځای ناستی يش. لنډه   ګوريلوف څوکۍ څخه بدل او کابل ته ولېږل شو چې د   د مرستيال قوماندان له

جرنال وسیيل زپلتني، چې پخپله يې ځان د امني خواخوږی بللو، له خپلې څوکۍ څخه   موده وروسته،
 .وغوښتل شوبېرته مسکو ته په ډېره مرموزه بڼه  یکړل شو. نوموړ  لريې

ناڅاپه د لکچر په    کاوه.ۍ کې افرسانو ته درس ور اکاډم د دسمرب یوه ورځ وه چې زپلتني په افغان پوځي
دی بايد ژرترژره لړ يش چې له لوی درستيزوالۍ رسه د يو محرم تيلفون   منځ کې ده ته خرب ورکړل شو چې

خربې وسيله  زپلت په  کې  وکړي.  نياميي  په  يې  درس  چې  وغوښته  بښنه  څخه  کوونکو  زده  خپلو  له  ني 
ډګر   او په چټکۍ عسکري کلپ ته لړ. هلته د دفاع وزارت د لسم لوی رياست له مرستيال مرش، پرېښود

ما ته ښه غوږ ونيسه  : »ده ته په تيلفون کې وويلاورشکوف رسه ونښلول شو.  Oshurkov جرنال اورشکوف 
بايد هېڅ پوښتنه   له ما څخه  نه کړ او  لور د  و  ته سوال وکړ چې   کمونستې. ستا  ګوند مرکزي کمېټې 

. پوه شوې؟« زپلتني په ېته راش  بايد ژرترژره مسکو نوموړې له تا رسه وګوري. غوښتنه يې ومنل شوه. ته
 « په لور څه شوي؟ حريانتيا په اوچت غږ وپوښتل: »زما

 .ما درته وويل چې پوښتنې به نه کوېف: اورشکو 

 .ده. بله الوتنه به دوه ورځې وروسته وي د مسکو په لور الوتلې هد ايرفلوټ الوتکزپلتني: 
 .راويل  ابګرام ته ورسوه. يوه الوتکه اجاره شوې چې ت د دې اندېښنه مه کوه. په شپږو بجو ځان اورشکوف:  

لور   او د  اوتر  په بشپړ ډول  تيلفون درنه  ربړاوهاندېښنې   په هکلهزپلتني، چې  او   غوږۍ، د  يې کېښوده 
وکتل، خو   ۍنور مالومات ولري. سفري تبييف له نوموړي رسه په خواخوږ سفارت ته لړ چې که هلته څوک

زپلتني چې    ؟نوموړي د لور په هکله هېڅ مالومات نه لري؛ نو څه به پېښ شوي وو ويې ويل چې دی د 
  تللېغوښتنې رسه   به مرکزي کمېټې ته له داسې  ېچې نوموړ   کاوهلور ښه پېژندله، هېڅ دا خيال نه   خپله

پر  رسبېره  ده  وي.  د  مرشتابه  شوروي  د  چې  و  نه  سړی  مهم  دومره  دی  الوتکه   دې،  ځانګړې  يوه  لپاره 
د غوښتنې   شا څه شی و چې د ده د لور ورولېږي؛ نو د يو جرنال په هکله د داسې ناڅاپه خواخوږۍ تر

و ځل بيا د سفري  یکېږي؛ نو خامخا څه خربه شته وه. زپلتني   تررسه کولو لپاره يوه ځانګړې الوتکه ورلېږل
 .تيلفون وکړ  له دفرت څخه اورشکوف ته
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 ده؟  ژوندۍزما لور زپلتني: 
 .په هر څه پوه شې هو، نورې پوښتنې مه کوه. په مسکو کې بهاورشکوف: 

. له شوروي اتحاد څخه الوتکه څلور ساعته ناوخته ورساوه يوې چورلکې بګرام تهپه شلو دقيقو کې زپلتني  
وخت ونيو؛ نو سبا سهار وختي يې الوتنه وکړه. کله چې تاشکند ته ورسېد،   شوه او تېل اچولو يې هم ډېر

د    ډګر څخه الوتکه کې کښېناست. نوموړی د دغه الوتکې يوازېنی مسافر و. له هوايي  IL-18 په يوه پوځي
ته بوتلل شو او جرنال ايپيشيف وررسه وکتل.  GlavPUR شوروي پوځ او سمندري ځواکونو سيايس رياست

دوو ساعتونو لپاره د افغانستان په هکله هر راز پوښتنې وکړې، خو د لور په   دغه جرنال له زپلتني څخه د
غونډې   مرکزي کمېټه کې يوېهېڅ ورته ونه ويل. ورپسې جرنال ايپيشيف ورته وويل: »زه بايد په   اړه يې

خپلې لور ته يې تيلفون   ته لړ شم. ما ته همدلته تم اوسه.« زپلتني له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړه او
 «سم دي، ولې داسې پوښتنه کوې؟ وکړ: »ته ښه يې او هر څه سم دي؟« لور يې وويل: »هو، هر څه

له اوګرکوف رسه يو ځای د هر کيل کوټې ته   اوستينوف . سبا سهار ايپيشيف، زپلتني د دفاع وزير ته بوت 
ب  يو  نوموړي  راپور   اغوستی  شلپو ا ننوت.  ته  اوګرکوف  ملګري  »لومړی  وويل:  ته  زپلتني  وزير،  دفاع  د  و. 

 .«تاسې دواړو ته د غونډې لپاره بلنه درکړمبيا به زه بېرته راغلم،  ورکړه، کله چې
نوموړي  رسه په خواخوږۍ چلند کړی که څه هم   ده له شننوزپلتني ته داسې وبرېښېدل چې اوګرکوف د  

څرګند کړی. کله چې د دفاع وزير له مرکزي کمېټې څخه بېرته  د افغانستان په هکله ده ته خپل اند نه و
وپوښتل: »له ملګري زپلتني رسه دې خربې وکړې؟« اوګرکوف ورته وويل: »هو،   راغی، له اوګرکوف څخه يې

خپل  موضوعګانو په هکله مې خربې وررسه وکړې، خو ملګری زپلتني د پوځي مداخلې پر ضد په د ټولو
امر يې ورته وويل: »راته   ، په ځري يې ورته وکتل او پهواړاوهدغه سالکار ته مخ    اوستينوف دريځ ولړ دی.«  
  «ووايه چې ولې؟

کې ليکيل وو. نوموړي وويل چې افغان خپلو راپورونو   زپلتني هغه څه يو ځل بيا وويل چې ډېر ځلې يې په
خپله حل کړي، د ملګري امني دريځ سم دی، امني  پچې ستونزې   پوځ په بشپړ ډول د دې وړتيا لري

 . او بايد ډېر باور پرې وکړل يش شوروي اتحاد ته وفادر دی
چې د     ووتا وييل  ويل: »ستا خپله تېره ژمنه په ياد ده؟ د دغو خربو په اورېدو رسه وزير سور وخوټېد او ويې 

 تره کي حتی 
 .« دا ولوله - په ياد ده؟ نو اوس ستا خربې څه ارزښت لري؟ واخله  ېنيش. دا خربه د يو وېښته به ضايع 

 نوموړي  
دغه تېلګراف لنډ و. د پوځي مداخلې موضوع    .ته يو تېلګراف ورکړ چې بګدانوف لسليک کړی و  زپلتني

  ته نغوته
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 .څرګند شوی و څخه ډک  وتوګه نه وه ياده شوې او د افغانستان وضعیت له ناهيليشوې وه، خو په نېغه 
او په کلکه يې  لسوندیزپلتني دغه   نه و  بېرته وزير ته ورکړ  يو تېلګراف  لسليک    یوويل: »ما به داسې 

 غلط ، وويل: »ښکارېدهځاځمن  شوی.« د دفاع وزير، چې ډېر   کړی. په دې کې غلط تفسیر ته ځای ورکړل
»درېغی زپلتین وویل:    .«کړي  ېاچوي چې موږ ته سمې شننې برابر  خپل رسونه په خطر کېدوی  ؟  فسیر ت

 ده ته    اوګرکوف د مېز لندې  وکړه چې مخکې له دې  خربه  نوموړي دغه   .  چې دغه رسونه نېشه نه وای...« 
ورپسې زپلتني چوپ شو.  .  له جنجال رسه مخ نيش څو  چې د دفاع وزير خربې غوڅې نه کړي  ه پښه وروړ 

جرنالنو په   چې د دفاع وزير ولې د خپلو پوهېدهسرتګې کابو له اوښکو ډکې شوې او په دې نه  د نوموړي 
شو، ورپسې يې په اوګرکوف او  يو ځل بيا زپلتني ته ځري  اوستينوف پرتله پر کې جي يب ډېر باور کوي.  

داسې ښکاره شو لکه چې له ځان رسه يې   ل او و ايپيشيف کې سرتګې خښې کړې، خپل لسونه يې وخوځ
 .«نشته. اوس ناوخته دی، ډېر ناوخته دی خربې وکړې. ده وويل: »د خربو لپاره نور څه

د شوروي اتحاد سيايس بېرو په افغانستان کې د   ه ورځ ډېر کلونه وروسته زپلتني پوه شو چې په همدغ
وکړه. د دفاع وزير له زپلتني رسه هغه وخت وکتل چې د سياسی   پرېکړه روستۍپوځي مداخلې په هکله و 

 .راګرځېدلې و له غونډې څخه بېرته بېرو
ته بدل   Odessa اودسې ، لومړی  هدفرت ته بدلېد د دسمرب په هغو ورځو کې زپلتني له يو دفرت څخه بل 

مزاج وارزوي چې د شوروي اتحاد په پوځي   چې د هغه افغانانو بدل شو  په دې پلمه  ته    Lvovلوو  شو او بيا  
مرکزي کمېټه کې له هغه جرنال رسه مخ شو چې د لور په   نوموړی پهيوه ورځ  و کې روزل کېدل.  ښوونځي

و  لی و، وويل: »ما په خپل رس دغه خربې درته د ې دغه جرنال، چې ډېر رشم .هکله يې ده ته دروغ وييل وو
 .« راته وويل چې څه درته ووايم. ما ټکی په ټکی د هغه خربې درته وکړې . زما مرشېنه کړ 

شړل  پالزمېنه کې ګنګوسې وې چې نوموړی له ګوند څخه   زپلتني بيا هېڅ کله کابل ته لړ نشو. په افغان 
دغه ګنګوسې ريښتيا نه وې. زپلتني د اوږدې مودې لپاره په   شوی او له پوځ څخه يې تقاعد کړی، خو 

 .ه دوام ورکړ، خو په خپل کاري ژوند کې يې د پرمختګ هيله نه درلودهت  شوروي اتحاد کې خپل چوپړ 
 

 
 

شوروي اتحاد د  په افغانستان کې د Fikryat Ahmetjanovich Tabeyevفیکريت احمدجانوويچ تبییف  
څومبنتيا شته وه . دا د پوهاوي   وګامرل شو. کابل ته د نوموړي د تګ په هکله تر يوې کچېسفري په توګه 

«  وسفري راڅرګندېدنه يو مهم پړاو وي. ټولو »پاک وړ ده ځکه چې په يو ديپلوماتيکي ماموريت کې د نوي

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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لوړپوړو بيا  تېره  په  نيوله. د کې جي يب اس ديپلوماتانو،  تابيا  ته  تبییف راتګ  او مېشتې هغوی، د  تازې 
جوړولې چې څرنګه له نوي سفري رسه اړيکې ټينګې کړي، کومې خربې ورته    ۍسرتاتيژ  څانګې مرشانو

توګه ډېر  شپز او باغوان په ځانګړېااوکومې له ځان رسه وسايت، خو د سفارت محاسب، تحويلدار،   ووايي
څومره  چارو کې    په  وداګرۍ س داندېښمن وو. دوی غوښتل چې په دې پوه يش چې سفري به په مايل او  
هکله به څرنګه چلند وکړي چې   ځان ښکېل کړي، کوم ډول خواړه يې خوښېږي او د سبو د هغو پټيو په

 .وې مخکني سفري د بادرنګو او ګازرو شيدياری پکې جوړې کړې 
کړوونکې  ته ورغی. له يوې اوږدې او   Ravil 'Musin ل موسنيید سفارت تحويلدار د تاس خربيال، راو

 .کړه رسيزې څخه وروسته يې اصيل خربه پيل

 .راويله، زه پوهېږم چې ته يو تاتار يېتحويلدار: 
 .هو، زه يو ريښتينی تاتار يمراويل: 

تبییف به د  بخاري حامم خوښېږي؟ څه فکر کوې چې   کوم ډول  انونو راته ووايه چې د تاتاري تحويلدار:  
 زموږ د سفارت بخارخونه خوښه يش؟

ما ته هېڅ کله بلنه نه ده راکړل شوې، خو دا درته په ډاډ  .زه هېڅ کله دغه بخارخونې ته نه يم تللیراويل:  
خوښه نه يش. زموږ، تاتاریانو ريښتيني رويس بخاري حاممونه خوښېږي چې   ويلی شم چې د تبييف به

 رويس بخاري حامم وايې، پهاو د سپېدار تازه لښتې ولري. هو ريښتيا، هغه څه ته چې ته  توده بخارخونه
 .حقیقت کې تاتاري حامم دی. روسانو ډېر پخوا دغسې بخاري حامم له موږ څخه زده کړی دی

زړه پورې نه و، خو هغه مالومات يې چې غوښتل،  تحويلدار ته د رويس حامم خونې تاريخي قدامت په
بخارخونه له رسه جوړه يش. ورپسې يې له راويل څخه د سفارت چې  ترلسه يې کړل؛ نو دا يې اړينه وبلله

دلته رايش چې له تا رسه خربې وکړي. کولی شې د تاتاري خوړو په هکله   شپز بهاوپوښتل: »راویله، زموږ  
په   غ ورکړې؟« راويل ورته وويل: »را دې يش، خو زه په پخيل دومره نه پوهېږم. د تاتارې کت لږ مالومات

 .«، خو دا بېله پوښتنه ده چې دوی څرنګه پخېږينومونو او مزې پوهېږم
و. ځينو باخربو خلکو ويل چې نوموړی په دوه   د تبييف له راتګ څخه مخکې کابل له ګنګوسو څخه ډک

کمېټې مرش شو. له جګړې څخه وروسته په شوروي کې  ي  کې د تاتار د سيمه ييزې ګوند  ۍدېرش کلن
کمېټې    ېد مرش شو. د ځوانانو سازمان د سيمه ييز د ګون  ځوانۍ کې  داسېدی لومړنی کس و چې په  

 .له عمر څخه يوازې يونيم کال ډېر ود مرش کمېټې  ګوند د سيمه ييزې کمونستعمر د 
 لېنن صنعتي سيمې په سرتګه کتل کېدل. تبييف ته د   مهمېد شوروي اتحاد په پېر کې تاتاريې ته د يوې  

و  ورکړل شوي  نښانونه  نوموړیوپنځه  د مرکزي   .  راز  او همدار  د عايل شورا  اتحاد د مرشتابه  د شوروي 
و ځالنده ستوری و. د سيمې د مرش په توګه وروسته  ی شوروي په لوړپوړو چارواکو کې   کمېټې غړی و. دی د
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د ده ګامرنه   ينو ويل چېنولسو کلونو څخه نوموړی ناڅاپه په کابل کې د سفري په توګه وګامرل شو. ځ له
څخه چې ډېر خپلواک  يو ډول تبعيد و ځکه چې برېژنېف غوښتل چې په کازان کې له داسې مخور سړي

 .هو پر بنسټ شوې  «شوی و ځان خالص کړي، خو نورو ويل چې دغه ګامرنه د ده د »اسالمي نسب
دغه څوکۍ ته په پام کې  مخکې له دې چې دی   وروسته، تبييف د دغه کتاب يو ليکوال ته وويل چې

څېرو ته د سفارت د څوکۍ وړانديز کړی و، خو    ونورو مخور  ونيول يش، د مرکزي کمېټې ملګرو يو شمېر
. مرکزي کمېټه په ګوند کې د يوې داسې مخورې څېرې  ېمنلوه دغه څوکۍ نه   دوی ټولو په بېالبېلو پلمو

 ګار کړی و. کله چی تبییف د مرکې لپارهځکه چې امني پر دې ټين  ولريختيځي نسب   په لټه کې وه چې
ورکړ چې په افغانستان کې   سمدستي خربداری Suslov وغوښتل شو، د مرکزي کمېټې منيش، سولوف 

غوښتنه کېږي چې هلته، ګواکې د لنډ وخت  وضعيت ډېر پېچلی دی او له ده څخه، چې ډېره تجربه لري،
ف په ځواب کې ورته وويل: »زه په اسانۍ نه وېرېږم. که  تبيي .تررسه کړي  چارېلپاره، د ستونزو د حل لپاره  
بايد دغه دنده تررسه کړم، زه د دغه امر تررسه کولو ته چمتو يم.« سولوف ورته   ګوند په دې باور دی چې زه

 .«خوښي وښيي هو، ته يو پېژندلی سياستوال يې او ښايي چې افغان مرشتابه ستا د ګامرنې په تړاو: »وويل
ونييس. ده ته وويل شول چې سمدستي افغانستان ته   هېڅ وخت ورنه کړل شو چې تګ ته تابيا تبييف ته  

کړل شو چې په افغانستان کې د حالتو په هکله لنډ مالومات  ه  ورن  لړ يش. ده ته حتی دومره فرصت
دې  شول چې افغانستان ته له رسېدو رسه سم به »په هرڅه پوه شې. لومړی په   ورکړل يش او ورته وويل 

 کړه چې هلته څه روان دي او په ځان پوه
 .«خپلې شننې له موږ رسه رشيکې کړه افغانستان کې له ژوندانه رسه ځان اشنا کړه. ورپسې

دغه  .  يو تېلګراف لسليک نه کړ   حتیپای پورې   کال تر  ۱۹۷۹د همدغه سپارښتنې پر بنسټ، تبییف د  
شپږويشتمه افغان پالزمېنې ته ورسېد او څو ورځې وروسته   نوی سفري له خپلې مېرمنې رسه د نوومرب په

وړاندې کړ. پوزانوف د تبييف له راتګ څخه پنځه ورځې مخکې له افغانستان  يې خپل اعتبارليک امني ته
 وکړه ځکه چې په ديپلوماسۍ کې د خپلننګېرنه  ده مسکو ته له تګ وروسته د سپکاوۍ   .څخه تللی و

دوينه ترلسه  ن يا من بدل کې يې له ګروميکو يا د ده له مرستيالنو څخه کومه ستاينهبريايل کاري ژوند په  
باور شو چې په کابل کې   په دې پوزانوف  نه کړه. هېچا د افغانستان د حالتو په هکله ترې ونه پوښتل؛ نو

په چوپتيا    نوموړي تقاعد ته مخه کړه او خپل پاتې ژوند يې  .ه نه ووخوشاليې له دندې څخه خپل مرشان  
 .په مسکو کې تېر کړ 

ته وړاندې کړ، ده يو ځل بيا له امني رسه وکتل چې   د هغه ورځې په سبا چې تبییف خپل اعتبارليک امني
ولسمرش په توګه په شوروي اتحاد کې هرکلی   د افغانستان دمسکو ومنله چې ده ته  نوموړي ته ووايي چې  

د مرګ حکم لسلیک کړی و، خو سفري پرې خرب نه و. د    مسکو ل د مخه د امني ووايي. حقيقت دا و چې
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پروګرام په  غونډو مهال وېش او کلتوري پروګرام په ګډون، تبييف او امني مسکو ته د ده د يون د  اجندا، د
 .هکله خربې وکړې

پوه شو. دی په ا خ د ګ کې د شخړو او بېلتون   اوپېچلتي دومره وخت تېر نه و چې تبييف د خپلې څوکۍ په
د خلق او پرچم ويي يې مخکې نه وو اورېديل، د افغان مرشانو د شخيص   ،پوهېدهپه هکله په هېڅ نه  

 سېتوپري او توطيو خرب نه و او د تره کي د وژنې په وجه يې هېڅ مالومات نه لرل. دغ اړيکو تر منځ په
يوازې د دسمرب په پای کې تبييف په دېاند ب فکتورونو په ګډه پر حالتو   په خرب شو چې   ې اغېز وکړ. 

افغانستان ته د بيا تګ لپاره تم   يد کارمل، ګالب زوی او رسوري په نومونو د مخالفينو استاز  مسکو کې
په کې    ېراهيس  دويبهغه پالن پوه شو چې د تېر   وو. په دغه وخت کی تبييف د امني د هديف وژنې پر 

دندې په اوږدو کې په دوامداره توګه د افغان ټولنيز ژوند او  جي يب کې خربې پرې کېدې. دی د خپلې
 .پوهېده کرار کرار  شريې په هکله سيايس جوړښت د اصيل

بهري کې خپل واټن وسايت او د پروتوکول پر بنسټ   تبييف هڅه کوله چې له امني رسه د ليدنې کتنې په
لرله چې شوروي سفري ته ډېر ورنېږدې يش. يوازې يو ځل يې داسې   مرش هم بیړه نه  عمل وکړي. افغان

ته وويل چې ګواښ  و  څه  پايله وورته  په هکله دې سمه  د کړنو  د مخکني سفري  يم چې  »زه هیله من   :
مومي منيش ته وکتل. بې پروايۍ عپه کار اخیستنې واکمن موقف په  بشپړ د خپل تبييف  .«اخيستې وي

 برېښېدل چې دی به له ننګېرنو څخه ډک ځواب ورکړي، خو د داسې
سې خربې ځان ته سپکاوی ونه ګڼي؛ نو داسې سوړ ځواب يې  غچې د ګوند روزنې دغه درس ورکړی و 

 .« ورکړ: »ګورو به
 

 
 

عمليايت چې د اورلوف په سيمه کې د کې جي يب   د نوومرب په مياشت کې دويم بریدمن ولېري کوريلوف،
. په معموله  ور وغوښتسيمې د کې جي يب مرش جرنال خپل دفرت ته   مامور په توګه دنده درلودله، د دغې

يالنو، د څانګو له مرشانو، د ښارونو او ولسواليو له مرشانو رسه تيوازې له مرس توګه، دغه جرنال مرش به
خو دا  پوړي افرس رسه خربې وکړي،  کولې؛ نو دا له پروتوکول څخه رسغړونه وه چې له داسې ټيټ خربې

 .يوه استثنايي قضيه وه

 

  سفري په توګه پاتې شو. دغه موده په کابل کې د پخوانيو او راتلونکو شوروي   اتحاد د تبييف اووه کاله په افغانستان کې د شوروي
.له کاري مودې څخه ترټولو اوږده وه سفريانو 
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ته يو تېلګراف ورکړ چې پکې امر شوې و چې په بهر   له څو بابېزو پوښتنو وروسته، دغه جرنال، کوريلوف 
بې اړنګه، جرنال غوښتل په    .کوريلوف ژرترژره مسکو ته ولېږل يش کې د يو شپږ مياشتني ماموريت لپاره

 يې کابو کړه او د بريا هيله يې ورته یايلبه چېرته ولېږل يش، خو خپله پوښتن افرس دې پوه يش چې دغه
 .څرګنده کړه

دغه   اودی سماليس پوه شو چې افغانستان ته به ولېږل يش  .کوريلوف، جرنال ته د مخه ښې لس ورکړ  
د يون لپاره خرڅ  دفرت ته لړ چې   مايل   . ورپسېخرب ته يې يو ډول د ارامۍ په سا ايستنې هرکلی وکړ 

کړي چې    .ترلسه  دې  له  د  وروسته  کې  افغانستان  کې  په  پېښو  په  ودويب  شاهد  او  ده    ،ګډونوال  د 
افغانستان کې د نه اټکلېدونکو   و. پهاغلی ر اغېز لندې  هېواد د کوډګر فغانستان خوښ شوی و او د دغه ا

ډېر  یې  او ژوند  بېخونده  شوروي اتحاد کې د ده دنده   دوامداره خطر په پرتله په  يڅرنګتياو او د بوږنوونک
خو مخکې  ،  هجدي پېښه په رامنځته کېدو و   هدا ښودله چې يوه ډېر  تېلګراف بيړين حالت  شفريپيکه و. د  

يې چې  ننګېرنه   د خطرلکه    ،رامنځته شوه. د ده مېرمنې، تتيانا يش، يوه ستونزه  روانله دې چې کوريلوف  
يې پر ولېري اغېز نه لري،   ده ته وويل: »ته هېڅ ځای نشې تللی.« کله چې پوه شوه چې خربې ،کړې وي

   ې.له ده رسه يې خربې بس کړ 
يا سبوتاژوونکي« چاپېر   ته ورسېد، له  بلشيخهکله چې   ده څخه سمدلسه خپل هغه ملګري »ورانکاران 

يوځای روزنې کړې وې او يو ځای فارغ شوي وو. د ده ملګري د شوروي  دوی رسه  شول چې مخکې يې له
دوی په  بېالبېلو برخو څخه راغيل وو او په څوبتيا يې خربې کولې چې چېرته به ولېږل يش. د اتحاد له

شو ياد  وار  وار  په  نوم  افغانستان  د  کې   .خربو 
اټکل داسې پخلی وکړ: »موږ افغانستان ته  ياد شوي   ، ډګروال بايرينوف درشم  ښوونځيسبا ته د روزنيز  

ي.« يوه ورځ تېره نه شوه چې دغه ورانکاران په يو بس کې  و   چمتوتوګه تګ ته  ره  مداځو. ټول بايد په دوا
مالومات ورکړل يش. د   ي يو مرکزي دفرت ته ولېږدول شول چې نور جکې د پي   یاسينېوا ل او پهو کښېن

مرستيال مرش لومړي  ادارې  د   Kirpichenko ، کېرپیچينکوپوځي څارګرې  زينت  د  وويل چې  ته  دوی 
 .ته يوه ځانګړې او ډېره مهمه دنده تررسه کړي ځانګړې ډلې د يوې برخې په توګه، دوی به هېواد

کې مالومات ورکول کېدل. د دوی ډله په کوچنيو   د دغه دندې د څرنګتيا په هکله دوی ته په راتلونکې
 شل شوه. ېډلو وو 

افرسانو، د    د شنډولو ډلې غړی شو چې له پي جي يو څخه د څارګرو فعاليتونو   ې داسېکوريلوف د يو  
 افغانستان

 

  امني د نسکورولو د عملياتو په بهري کې سخت ټپي شو  مه، ولېري کوريلوف د ۲۷کال د دسمرب په  ۱۹۷۹د.
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الکساندر تيتوويچ   ې وه چې ډېره تجربه يې درلوده. ډګروالکړ کارپوهانو او نورو داسې افرسانو غښتلې   
 او  ګولوبېف يو غلی .وروپېژندل شود دوی د ډلګۍ د مرش په توګه دوی ته     Titovich Golubev ګولوبېف

ښکاره جديت او اعتبار اغېزمن شو.   په  او د دهو چې د کوريلوف سماليس خوښ شو    یپاميالی بالروس
 .او څرنګه جامې واغوندي سپارښتنې وکړې چې له ځان رسه څه شی واخيل کوريلوف ده ته ښې

ونه شوې، خو د دوی د لوی مسوليت او هغه باور په   د راتلونکي ماموريت په هکله کومې ځانګړې يادونې  
 .باندې ګوند او حکومت کړی و خربې کېدې چې پر دوی ډېرېهکله 

ته يې وينا پيل کړه: »کومه دنده چې تاسې ته درکړل   بالخره جرنال د وينا دريځ تر شا ودرېد او حارضينو 
 ستاسې  ،شوی

جرنال په اوچت بیا  د رضاکارۍ پر بنسټ جوړېږي.«    دی؛ نو له دې کبله دغه ډله د ژوند خطر پکې شونی
پرېکړه به  داسې سې ستائ او دغه دنده ونه منټينګار کوم چې تاسې هر يو کولی شئ چې  غږ وويل: »زه

خطر    بالقوهاو   تاسې هېڅ بد اغېز رامنځته نه کړي. پر دې باندې ښه فکر وکړئ او خپل توان، شونتياوې پر 
تاسې څخه هر څوک چې په هر   يم چې زموږ مرشتابه د دې پوهاوی لري چې له وارزوئ. زه يو ځل بيا وا

بويل. ايا داسې څوک شته چې افغانستان ته   دليل وي په افغانستان کې دغه دنده د ځان لپاره سمه ونه
غواړي؟ نه  لس  «تګ  خپل  هېچا  وه.  خوره  چوپتيا  کې  ګډونوالو  کړ  په  نه  وويل.  اوچت  بيا  :  جرنال 

ه يې وکړه. دي لږ تم شو او بيا يې وويل: »نو چې داسې  ن ارامۍ ننګېر  چې د  ښکارېده »هېڅوک؟« جرنال  
 .« ته ښه بخت غواړم ده، زه تاسو ټولو

کوريلوف ته څېرمه يو ناست سړي وويل: »تا ويل چې   وو،  روانته    بلشيخهکله چې دوی په بس کې بېرته  
کله به ترې کار وانه اخيستل يش، خو اوس داسې جوته شوه هېڅ   هر هغه څه چې موږ دلته زده کول،

اوس  داسې ښکاري چې   ،ی دهکوريلوف په همغږۍ وويل: »هو، ډېره شون   .«يو  چې ښايي موږ ته ډېر ګټور
سړيو، چوپ شئ! مه وارخطا کېږئ، موږ به   وخت راورسېد.« په تياره کې پر دوی باندې چا غږ وکړ: »اويې  

ب  ځل  يو  چې  ځو  ته  خلکو کابل  د  سفارت  د  وکړو يا   .« ساتنه 
چې دوی ټولو د عادي عسکرو يونيفورم واغوست او  څو ورځې وروسته، دغه ډله لومړی تاشکند ته، چېرته

 .شوه بيا د بګرام هوايي اډې ته ولېږدول
ډلې په نوم    ۍ به په درواغو د هغې تخنيکي انجنري  د ګولوبېف ډلې د زينت غړو ته ويل شوي وو چې دوی 

د »مسلامن کنډک«  تاريخ  ځواک رسه مرسته وکړي چې وروسته    ي ځانګړ  هغه ږي چې د جي ار يو له  يادې
يو هک پک   .بيړين حالت ته چمتو تم و ېګرام کې له يوې مودې راهیس ب کنډک په  کېښود. دغهپرې نوم 

دي؟« ګولوبېف،  پاکوونکي يوو، نو د ماين پاکولو وسیلې مو چېرته   عمليايت افرس وپوښتل: »که موږ ماين
پر لستوڼي ټومبلی و، ورته وويل: »وروسته به راوړل يش.« کله کله به نوموړی د   چې د بريدمل نښان يې

زغروالو ګاډو ډکې وې   الوتکې، چې له خلکو، مهامتو او  ېوخت لپاره چېرته لړ. هره ورځ به باروړونک اوږده
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بېالبېلو سيمو څخه راغوښتل کېدل چې   فارغني د شوروي له  بلشيخه  د  .ې په هوايي ډګر کې کښېناستل
 .وولوی عمليات په پيلېدو  افغانستان ته ولېږل يش. دا له ورايه ښکارېدل چې

 

 
 

د غونډو ګډونوالو  پکې  دوه اونۍ تېرې شوې وې چې ده   د ايوانوف په کور کې له هغه نه هېرېدونکې غونډې 
وو چې د شوروي په لوړ پوړ کې پرېکړه وشوه چې د »ا خ    وييلته   ی ته د چوپتيا سوګند ورکړ. ايوانوف دو 

رسه يو لس يش.« خو ده ته تراوسه له مسکو څخه نورې ځانګړې سپارښتنې نه   د ګ له سليمو ځواکونه 
مرکز   له کاوه.پخلی   ګومانچې پاې نېږدې دی. ډېرو نښو نښانو د ده د  پوهېدهې. بګدانوف رارسېدلوې 

تر  څخه   ته رسېدل: د ځانګړو ځواکونو عمليايت ورځ  افغانستان  افرسان، د څارګرو   بلې ډېر نوي خلک 
مرموز جرنالن  د شنډولوفعاليتونو   وزارت څخه ځينې  دفاع  له  او  لوی  .  مامورين  يو  وه چې  دا څرګنده 

  )د امین وژنه، ژباړن(  ناولی کاراو  ؟  یو   ړیبه تررسه ک   چا؟  یکمپاين په لره و، خو دا به څرنګه کمپاين و 
؟ مرکز ګونګی پاتې و. بګدانوف او اوسادچي اړ شول    انوشوروي یا    و ځواکون   ومخالف  وی،ی  کړ  تررسهچا    به

ه چې بايد هر راز پېښو ته  پتېيلامني په شاوخوا کې وګامري. دوی و چې په خپل رس څارګر مامورين د
 .به پېښ يشننګېرله چې هر څه چې پېښېږي، ډېر ژر  چمتو وي او ويې

نو  ته دنده ورکړل شو   ورارسېدل  یود زينت  په  هغړو  د دفاع    -کابل کې د مهمو ځايونو څېړنه وکړي   چې 
مرکزونه، زندانونه او هوايي    تلويزیونمرکزونه، د راديو او    ړیکو ودانۍ، د ا وزارت، د کورنيو چارو وزارت، دولتي

 . لېڅېړ تکتيکونو ته په پام رسه، دوی  د ورتګ او شاتګ لرې و پر دغو ځايونو باندې د يرغل او د نيولو   .ډګر 
مل ډله کې يو شمېر داسې شوروي کارپوهان  امني ته لس رسی بې کچې ستونزمن شو، خو د امني په 

درلود لکه د خوړو کارپوهان چې د دولت مرش او کورنۍ ته يې   شته وو چې له کې جي يب رسه يې تړاو نه
سپارښتنې کولې. پر دوی باندې د راروانو پېښو په هکله د حساسو چارو باور نشوی   د خوراکي توکو په اړه

په   بګدانوف او اوسادچي له دوی رسه محدودې اړيکې ټينګې کړې چې د خوړو په هکله د امني .کېدی
وخت تررسه کېدې   او ورځني مهال وېش پوه يش. له دوی رسه خربې اترې هغه  اوخوښو، د ده په نيمګړتي

په نېږدې راتلونکې کې، د   .ۍ څخه ډډه شوې ويګومان کله به چې دوی سفارت ته تلل څو له هر راز بد 
څخه مسکو  له  رسه  کارپوهانو  دغو  له  خوړو  د  کې  کړۍ  په  نوی   امني  یوځای  ايو  هم    .کېدهشپز 

د  جي يب له نهم رياست څخه جګړن يوري کوتپوف  د کې  کاوه.مني رسه نېږدې کار  يو بل سړي هم له ا
چې  ساتونکو )ګارد( له قوماندان، جانداد رسه د سالکار دنده تررسه کوله، خو لکه څنګه امني د شخيص
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 هونشو  ه لرښوون )ده ته    کړې ترلسه    هنه و   هلرښوون  ې ځانګړ   هکوتپوف د نهم رياست له مرشتابه څخه کوم
امنيت په ساتلو کې بوخت و. دا   ځکه چې هر څه اشد محرم وو(، دی د زړه له تله او په اخالص د امني د

يش چې د ده تر ساتنې لندې سړی    یاجازه ورنکړ  ته به  هېچا  -  کاوهو چې نوموړي تررسه    امر يوازينی  
ده تر ساتنې لندې  څخه داسې حساسې غوښتنې ويش چې د   وګواښي. دا سمه نه برېښېده چې له ده

ډرامې په ډېرو ګډونوالو   کله چې ډرامه مخته روانه وه، دغه محرميت د،  وروسته  .پېښاوهسړي ته يې ګواښ  
   .اکاړې ټوکې وکړې

کډه  ې ته  څنډ هغه  څخه د کابل  ارګ له ماڼۍ  د  ولسمرش    د دسمرب په میاشت کې  الن و چې اسې پد
کابو يوه  -. هلته، له ښاريانو څخه لريې يوه ښايسته ماڼۍ  هرسېددارلمان واټ پای ته   چېرته چې د  وکړي 

له دغه ماڼۍ څخه د کابل   د  -کال   پر رسه ولړه وه. مخکې،  په توګه کار  چوڼۍغونډۍ   د اصيل اډې 
بنسټيزه توګه په   له انقالب څخه وروسته، د جرمني کارپوهانو په مرسته سمدستي په  او  کېدهاخيستل  

د ولسمرش د ژوند او کار لپاره   بشپړ ډول بيا ورغول شوه. دغه ماڼۍ ته هر هغه څه ورزيات کړل شول چې
ه. او عقيقو ښکلې کړل شوې و   ټنياګر  اړين وو. په لګښت کې هېڅ رصفه ونشوه او په سخاوت په مرمرو،

دغه ځای   ، خو شوي وو  په ليس کار جوړ یې غويل  او لرګني ښايسته رڼو قنديلونو يې کوټې رڼا کړې وې 
وه چې کال ته ورته پلن دفاعي دېوالونه ترې چاپېر   يوه مهمه تشه درلوده. د ارګ ماڼۍ د ښار په زړه کې 

نکې وه،  و منو   اړخه تر يوې کچې زيان د امنيت له    ولړه وه او د تاج بېک ماڼۍ لوڅه لغړه  حال دا چې  وو
ته تابيا نيوله او   د يوې ناڅرګندې وجې له مخې امني يې په اړه اندېښنه نه لرله. ده په فعاله توګه لېږد خو

خپل دفرت او د ماڼۍ د رسمي دالن له   پخپله به يې له بېالبېلو ډيزاينونو، د خپلې کورنۍ د استوګنځي،
 . فرشولو څخه کتنې کولې

جګړن جانداد رسه وکتل. نوموړي په دې وروستيو کې   ومرب په پای کې بګدانوف د ګارد له قوماندان،د نو  
 د تره کي د 

نه  په مناسب وخت کې يې سيايس لوری بدل کړ او د سپتمرب په بغاوت کې يې   امنيت دنده درلوده، خو
 ښودونکي په وژنه کې دېا  شاندار مالتړ وکړ بلکې د عمومي منيش او د ا خ د ګ د بنسټ د امني  يوازې

:  بګدانوف د يو ژباړن په مرسته جانداد ته وويل.  امني ته خپله وفاداري ښودلې وهیې  نېغې ونډې په وسيله  
له اړخه    نیتام ملګری جانداد، موږ غواړو چې د ولسمرش له راتلونکي استوګنځي څخه کتنه وکړو. ايا د»

په وروستي ډېرښت ته په پام رسه،   په فعاليتونو کې   وترهګر هر څه په پام کې نيول شوي؟ د ياغيانو او  
د ولسمرش د امنيت په هکله خپله اندېښنه څرګنده کړې. موږ به هېڅ کله ونه   مسکو کې زموږ مرشتابه

ويې ويل:  ي ته ډاډ ورکړ اوجګړن جانداد د کې جي يب استاز   .«بښل شو که ملګري امني ته څه پېښ يش
 

 مرګ حکم« په هکله هېڅ لرښونې نه ترلسه کولې، د دغه محرميت له وجې له  »  ني دجګړن کوتپوف، چې له خپلو مرشانو څخه د ام
.کېده رسه مخ و ځکه چې دی تر خپلې وروستۍ شېبې پورې خپلې ورکړل شوې دندې ته وفادار پاتې لوی خطر
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کتنې د  ماڼۍ  د  به  زه  غواړې،  هر وخت چې  نه.  ولې  نه،  لړ شم  »ولې  ايوانوف،    .«لپاره دررسه  ته  سبا 
نور افرسان د جانداد په ملتيا د تاج بېک غونډۍ ته لړل. دغه غونډۍ   بګدانوف او د کې جي يب يو شمېر 

مېنه له  وه. دغه  تللې رت څخه لريې ده. ماڼۍ ته نېغه لره  کيلومرته د دارلمان په لور له سفا شاوخوا درې
وويل: »موږ به دلته د دفاع  ه. جګړن جانداد و دوو ښايسته ودانيو څخه چې له يو او بل څخه جال وې جوړه  

او د يوې دروازې په   ه لوري ته ناڅاپه لره کږه و  .« ورپسې کيڼووزارت او لوی درستيزوالۍ ځای پرځای کړ 
ته جوړ شوی و. جانداد وويل: »له دغه ځای    نګمظبوط شوی پاټک يې څ وسيله بنده شوې وه. يو ښه

. دلته يوازې هغو  یکېږي چې د تاج بېک له ماڼې څخه شاوخوا يو کیلومرت لريې د څخه منع سيمه پيل
ته ته  ګاډو  ماڼۍ  ولري.  کارت  ځانګړی  اجازې  د  چې  کېږي  ورکول  نشته  اجازه  لره  بله   .« کومه 

په ډېر تفصيل وګوري.    ی دېکتاتور راتلونکی استوګنځ د کې جي يب مامورينو وکولی شول چې د افغان 
او ساقي ځايونو    ونيولې د امني تر شخيص حريم، خوب خونې، تشنابون دوی په ډېر پام له تل خونې څخه

 جزياتو ته پام اړولی و ی و، ټولو کوچنيودستور ورکړل شو   مخکې تر مخکېپورې وکتل. هغو افرسانو، چې 
د کې جي يب    ه.دالنون  ، املارۍ، دالنونو او د ننوتنېخوړنځي،  •، لېفتونو، اخېې، زينۍ، کړکېدراوز  لکه

څېړله بلکې د څار او پټې ننوتنې لپاره يې هم ارزوله.  د پوځي بريد له اړخه  نه يوازېمامورينو دغه ماڼې  
همدغه په  د   دوی  ټولېورځ  تفصيل   ماڼۍ  ډېر  په  وکاږلې، ولیکلځانګړتياوې  يې  نقشې  پوړ  هر  د  ې، 

 . يې په يو سيف کې خوندي کړل لسونديټول  يادښتونه يې وليکل او
څخه خرب شو، په نيولې توګه يې د دوی ستاینه    ې کتن د مرکز مرشتابه چې د يو تېلګراف په وسيله له دغې 

اجنټان کار ته دوام ورکړي او د »تر پوښتنې لندې    بایدره کې  دې ل  وکړه او سپارښتنه يې وکړه چې په
 .لرې چارې وڅېړي. ورپسې ښه بخت بګدانوف ته غېږ پرانيسته سړي« ته د ورتګ

  له څانګې څخه د S ، ده ته دکاوهايران کې ژوند   کله چې بګدانوف د کې جي يب مېشت مرش په توګه په
راتلونکی پټ څارګر افرس  په نوم Mikhail T وروسپارل شو. نوموړی د ميخايل تزده کوونکی  لپاره يو    ستاژ

کې  مېلمستیا  د مخه ښې په يوه ماښامنۍ  چې   وخت پوره شو، ده هیله څرګنده کړه  ستاژو. کله يې چې د  
هېڅ رستورانت د داسې ملانځنې لپاره مناسب  ه چېو شوروي اتحاد ته خپل بېرته تګ وملانځي. دا ښکاره  

لرښود په اپارمتان کې به مېلمستيا جوړه کړي او دی   وړانديز وکړ چې د خپل )ميخايل ت(؛ نو وی نه ځا
څارګر افرس )ميخايل ت( پخوا د اشپز مسلک   دلته څرګنده شوه چې دغه پټ  به پخپله اشپزي وکړي.

 درلود. 

 

اخه: په دېوال کې جوړه شوې تاخچه • 
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 يوه لويه بريا وه. ميخايل په پخيل کې، په تېره بیا په اذري خوړو کې له ځان  مېلمستیا نوموړي دغهد   
 څخه معجزې 

 .خرب نه درلود وښودې، خو له دغې مېلمستيا څخه وروسته، بګدانوف د ميخايل په هکله هېڅ
په کابل کې رسه مخ شول. کله چې  هدغ ناڅاپه  و  دواړه  له کابل څخه  ت، لکه څنګه چې د و بګدانوف 

و، بګدانوف غوښتل چې د زينت افرسان يې ملتيا وکړي.  اونيو کې دود ګرځېدلی  وروستیوکال په   ۱۹۷۹
والګا کې سفارت ته راورسېدل او بګدانوف ته تم وو چې له سفارت څخه   د ځانګړو ځواکونو افرسان په يو 

پرې غږ وکړ او د  ، ناڅاپه يو چا هشېبه کې چې بګدانوف په خپل مېرسيدس کې کښېناست ووځي. په هغه
، هک پک شو چې هغه پخوانی زده کوونکی  واړاوهنوم يې واخيست. بګدانوف چې دغه سړي ته مخ   ده

نورماله توګه، دغسې   . پهخپله د ستاژ دوره تېرولهيې وليد چې له ده رسه يې دوه کاله مخکې په تهران کې  
پټ اجنټ په توګه به د   وکړ چې د  په څانګه کې پټ ساتل کېدل. بګدانوف فکر  S اجنټان حتی پخپله د

قرباين شوی وي چې اوس د زينت د   وي او يا ښايي د کوم خيانت  ینوموړي په دنده کې کوم ګړبړ شو 
ته دلته څه کوې؟« دغه افرس  ،Misha   وپوښتل: »ميشه افرس په توګه کار کوي. بګدانوف په حريانتيا ترې

چې د دري ژبې په ګډون په ختيځي ژبو پوهېږم. داسې برېښي  ځکه  ته راولېږل شوم   کابل   ځواب ورکړ: »زه
 .«فکر کوي  زه به دلته ګټور وم چې دوی

ګټور وي؛ نو خپل پخواين زده کونکي ته يې سمدلسه   نګه ډېر ړ بې ادی به  بګدانوف سمدلسه پوه شو چې  
يون څخه بېرته راغی،   ه کله چې له خپلپه همدغه ورځ له غرمې څخه وروست.  د پالنونو جوړول پيل کړل

کړ چې هغه په ريښتيا اشپز چې له مسکو څخه  داسې پالن جوړ ده. ولېږهمرکز ته بګدانوف خپل وړانديز 
ده د کورنۍ چوپړ وکړي بايد هملته پاتې يش او پرځای يې د زينت   يې راتګ ته تابيا نيوله چې د امني او د 

توګه وګامرل يش. جرنال دغه پالن له اورېدو رسه سم پرته له ځنډ    شپز پهاامني د   افرس، ميخايل ت د
پوهېږم چې ستا   . زهکړېمنظور کړ او ويې ويل: »ډېر ښه، ليونېد پاولوويچ. ته بايد خپل پالن پلی   څخه

کړي خپل  پخلنځی  امني  د  کې  ورځو  درېيو  په  به  افرس  څارګر    .«پټ 
راز تشه ونه لري. دی بايد په پټه له بګرام څخه بېرته  بايد هېڅپه اعرتاض وويل: »نه، د ده پلمه  وف  بګدان 

شپز په  ا  يترلسه کړي څو د يو ريښتين   لسونديڅخه     GKES بايد له  وي اتحاد ته لړ يش. هلته ر شو 
ايوانوف يې  .  ته د ډوډۍ د رژیم له سپارښتنو رسه يوځای بېرته افغانستان ته رايش توګه له لوښيو او امني

 .يش.« خو بالخره يې د بګدانوف خربې ومنلې به وخت ضايع ېکې وويل: »په دپه ځواب 
کې له بګدانوف رسه مخ شوه. نوموړې په خوښۍ  څو ورځی وروسته د خوړو يوه ښځينه کارپوه په سفارت 

 بګدانوف  
 

 کې بشپړېدلې چې په بهر کې يې ژوند او   ادارهکارپوهانو د يونونو چارې په همدغه  د بهرنيو وټه ييزو اړيکو دولتي کمېټه: د هغه ملکي
کاوه. کار
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يو نوی کس هم ورزيات شو. په ياد د دي چې ما تاسې ته وويل چې يو   ته داسې خرب ورکړ: »زموږ ډلې ته
 شپز به هم ابل 

وررسه مرسته   . موږیو کې يو اپارمتان ورکړل شو مکروريان موږ رسه يوځای يش؟ هغه اوس راغلی او په   له 
 کوو چې ځای 

هم زړه نه ښه  او حتی بهر وتلو ته   شپز ښکاري که څه هم لږ رشمناک دیاپرځای يش. نوموړی يو وړ   
 .«کوي

بايد داسې وښيي چې د لومړي ځل لپاره کابل  بګدانوف له ځان رسه فکر وکړ: »رشمناک؟ ډېر ښه. دی
ښه ده چې بهر ته ونه وځي چې د زينت کوم افرس وررسه    او  يش هر څه ورته نااشنا ښکارهبايد  ته راغلی،  

 .«په خطر کې واچوي ملياتع مخ نيش. دا به ټول
اشپز« رسه باوري اړيکې ټينګې کړي. نوموړي د » سبا ته بګدانوف وکولی شول چې د امني له شخيص

 امني د مهال 
په هکله د اړينو مالوماتو ورکړه    نګتياور کې د کوټو ځايونه، او د مېلمنو د څ وېش، خوراک، په استوګنځي

 کړه. پيل
 .سېدلې شېبې لتراوسه نه وې را د ده د اصيل کارورکړل شوې، . ېشپز ته نورې دندې نه و اتراوسه 

هم وڅېړل   بدیلونهوسيلې له کار اخيستنې رسبېره، نور   شپز څخه د يوې وژونکېاد امني په وژنه کې له  
کارپوهانو رسه د چاودېدونکو توکو د اېښودلو په لرو چارو خربې وشوې.  زينت د ورانکارۍ لهد  شول.  

ده شو چې د زينت په افرسانو کې يو ښه نښه ويشتونکی شته؛ نو غوښتنه يې وکړه چې له   بګدانوف خرب 
واټن کې نښه   مخامخ خربې وکړي. نښې ويشتونکي بګدانوف ته ډاډ ورکړ چې: »زه د دوو کيلومرتو په رسه

ځواب ورکړ: »د ورځ په رڼا   م.« بګدانوف تری وپوښتل: »او نښه به د څومره سمه لګېږي؟« دهويشتلی ش 
 .«کې، سل په سلو کې سمه

مرش، جرنال کېرپیچينکو کابل ته لړ. دا يوه ښکاره  د دسمرب په درېیمه، د څارګرې ادارې نوی مرستيال
 وې.نښه وه چې پېښې په پيلېدو 

 

 
 

او د اوپراسيون رياست مرش   Akhrameev اکرمييف اوګرکوف، د ده مرستيال،د دسمرب په لومړيو کې  
کې   يوه وروستۍ هڅه وکړه چې د دفاع وزير په دې قانع کړي چې په افغانستان  Varennikov وېرنيکوف 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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يې شوين دليلونه   ي. اوګرکوف اوږدې او په تفصيل خربې وکړې او د مداخلې پر ضدو نه کړ پوځي مداخله  
 ،Epishevف  مرش، ايپيش GlavPUR وروسته له دې چې اوګرکوف ته يې غوږ ونيو، د دفاع وزير له  ياد کړل.

 .خپل اند څرګند کړي چې په دغه غونډه کې حارض و، وغوښتل چې په دې اړه
و، له نېغ ځواب   یکې مزاج او د واک انډول ارزول ايپيشف، چې په دې وخت کې يې د وزارت په مرشتابه

ب  ې څه زيان ورته ونهڅخه ډډه وکړه چ او ويې ويل: »لوی درستيز هر وخت خپل  ل اند لري.«  ې رسېږي 
واړولې او پرته له دې چې چا ته وګوري وويل: »ښه نو، زه به د لوی درستيز پر   ، شاوخوا سرتګېاوستينوف 

ته اند وزير  دفاع  د  بڼه  شخيص  ډېره  په  او  زاريو  په  کابو  اوګرکوف  وکړم.«  فکر  »دميرتي  باندې  وويل: 
 . کړ  ځواب ورنه اوستينوفهيلې تړلې دي.«  ډېرېدې ان ب  فېدوروويچ، موږ پر تا

سيايس بېرو د کمېسيون غونډې ته وبلل شو. د کوم   د دسمرب په امته، اوګرکوف د افغانستان په اړه د
تیز ته يو  پنومروف پرځای سوسلوف راغلی و. برېژنېف نشته و. لوی درس دليل پر بنسټ، په غونډه کې د

ورکړل شو فرصت  پر   بل  ورپسې کمېسيون  دليلونه څرګند کړي.  اوږدې خربې  یبد   نوروچې خپل  لونو 
کې د امني د برخليک په هکله   په دوامداره توګه له اوګرکوف څخه پوښتنې کولې او په غونډه   ی وکړې. دو 

ټاکل شوی و. خربې اترې د افغانستان د   . کېدای يش چې د نوموړي برخليک ل د مخه ېونشو   خربې
بايلل به د شوروي اتحاد د منځنۍ اسيا پر جمهوريتونو   پايلو راڅرخېدلې. د  بالقوهبايللو پر   افغانستان 

 توغندي به هلته ځای پرځای يش؟ ايران او پاکستان Pershing ايا د امريکا پرشنګ څرنګه اغېز وکړي؟
غړو پرېکړه وکړه  کړه، د سيايس بېرور له غونډې څخه د تګ اجازه و به څه وکړي؟ کله يې چې اوګرکوف ته 

واک  د  ا خ د ګ سليم غړي«   چې د کې جي يب ځواکونه بايد د امني په نسکورولو کې ښکېل يش او »د
بيا بايد د شوروي پوځ په دغه عملياتو کې   يش،  ی. که د ځينو دليلونو له مخې دغه کار ناشونيته ورسو 

هغه پوځ ته چې افغانستان  شوروي   چی د غونډې په ټول بهري کې چوپ و د  تينوف اوس  .نېغ ښکېل يش
 داسې نوم ورکړ: »يوه محدوده  کېدهته لېږل 

  .«د شوروي اتحاد يوه محدوده پوځي ډله :نوم يادوو پوځي ډله. موږ به يې په دې 
پوځي مداخله هېڅ مانا نه  دفاع وزير قانع کړي چې  سبا ته کله چی اوګرکوف يو ځل بيا هڅه وکړه چې د 

پر دغه مارشالر و  امر يې تررسه  کوي، د دفاع وزير  ته لکچر مه ورکوه.  بېرو غړو  چيغه وکړه: »د سيايس 
لوی درستيز په داسې وخت کې کرار نيش کښېناستلی چې د هېواد په هکله يې  : »اوګرکوف وويل«کړه.

وکړې؟   اري يې وويل: »څه بههېد او په غوړمبپرېکړې کېږي.« د دفاع وزير، چې ناست و، ودر  داسې حيايت
مودې راهيسې تا ته پام   ړې؟ زما له يوې کايا دا غواړې چې د هېواد مرشتابه او د ګوند غوښتنه زيامننه  

نور نو بس دي. درکړل شوی امر   .دی چې ته په دوامداره توګه د وزير تر شا په دسيسو کې ښکېل يې
ب ډرامتيکه  په  يې  بیا  کړه.«  اوتررسه  واړوله  شا  کېښود ڼه  ټکی  پای  د  کې  عمل  په  يې  ته  اترو   .خربو 

درستیز د وزيرانو شورا ريس، کاساګني او د بهرنيو چارو  د دفاع وزير له دفرت څخه له وتلو وروسته، لوی



458د»ا«ویروس/  

www.samsoor.com 
 

مرستيال، لومړي  په   وزارت  مارشال  وو.  همغږي  اوګرکوف رسه  له  دواړه  دوی  وکړ.  تيلفون  ته  کورنيينکو 
او په خپل  ما ته د غوږ نيولو مينه وال نه دی  اوستينوف وويل: » نور يې په اړه څه نيش کېدای.   خپګان

 .« دريځ ټينګار کوي
نېږدې ورستيو کې یې په وضاحت په افغانستان کې   چې په دې نو دا څه وشول چې د سيايس بېرو غړو، 
ته چمتو شول چې پر افغانستان   خپل اند بدل کړ او ناڅاپه دې پوځي مداخله رد کړې وه، په بشپړ ډول

حريان ساتيل ځکه چې د دغه  تاریخپوهان او شنونکي  مودې راهيسې    ډېرېله   يرغل وکړي؟ دغه پوښتنې
يا له منځه وړل    لسونديبهري ګډونوال مړه شوي او په دې اړه ډېری رسمي  د  پرېکړې    ېبرخليک ټاکونک 

کتابونو، ارشيف   و څېړنه او د مقالو،لسوندپاتې    خو بیا هم د، ،  محرم ساتل شوي دي شوي او يا تراوسه
او حالتو په ګډه دغه پرېکړې ته  شويو توکو او مرکو شننه دغه پایله رامنځته کوي: يو لړ جدي اندېښنو

يې رامخته کړه د شوروي اتحاد د دفاع وزير، مارشال   لره هواره کړه. هغه د نفوذ خاوندان چې دغه پرېکړه
غه دوه چارواکي هغه داتحاد د کې جي يب ريس، يوري اندروپوف وو.   او د شوروي  اوستينوف دمييرتي  

و ته يې قناعت ورکړ چې له دغه وضعيت څخه د خالصون لپاره ېر منيش او سيايس ب  څوک وو چې عمومي 
موږ  ز لوېدیځ رسه   او دا به له  ينشته. نور ټول بديلونه ښايي د افغانستان بايللو ته لره هواره کړ  بله لره

 ی زیان ورسوي.لو اوسني انډول ته 
عيني توګه يې امني بې اعتباره، بړوس او داسې بې   کېدل په  ولڅارګريز مالومات چې اندروپوف ته ورک

يې  بیاناوهاصوله کس   ناڅاپه  بدل  خپل  چې  وار  وار  په  لرله چې   هو اند  ګروهنه  داسې  يې  ته  ناڅاپو  او 
ريښتينې توګه د مرګ حکم د اکتوبر په مياشت کې هغه وخت  ی. امني ته په  اکېد وړاندوينه يې نشوی

پوښتنه  چې د تره کي په وژنه کې د ده د ښکېلتيا جزيات رابرسېره شول. په دې اړه يوازې يوه وټاکل شو
په پيل کې، تر   کار واخيستل يش؟څخه  له تخنيکي اړخه د امني په وژنه کې له کومې لرې    -پاتې وه  

وه چې په پټه او ښکاره د افغان  خ د ګ کې د هغو خلکو راغونډونه او چمتو کونه  ټولو ښه لره يې په ا
او پاشيل دي، د امني له  دېکتاتور پر ضد وو. وروسته کله چې دا څرګنده شوه چې دوی ډېر کمزوري 

  کولو شونتيا وڅېړل شوه: افغانان به د کې جي يب او جي ار يو مخالفينو رسه په ګډه د دغه کار د تررسه
مالتړ رامخته يش، خو لږ وروسته څرګنده شوه چې ښايي حتی دغه رسچينې هم د  ځانګړو ځواکونو په

وروسته له   ي او وېره کېده چې دغسې عمليات به ډېره مرګ ژوبله ولري؛ نو يوازېو نه کړ بسنه   بريا لپاره
 نديز وکړ او يا يوازې له دغهايا ده يې پخپله وړا  .تررسه کونه ومنله  دغو پايلو، اندروپوف د پوځي عملياتو

برېژنيف ته لېږل شوی و، د  په يو يادښت ليک کې چې د دسمرب په لومړيو کې  وړانديز رسه همغږی و؟
د امني په هکله خپله هغه اندېښنه يو   کې جي يب ريس په افغانستان کې وضعيت کړکېچن ارزولی و. ده

یځو مخالفينو رسه پټې اړيکې ټينګوي او له سخت در ځل بيا ليکلې وه چې نوموړی په پټه له اسالمي
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غونډې کوي. داسې يادونه هم پکې شوې وه چې افغان مرشتابه پر يوې   امريکايي استازو رسه ګواکې پټې
کوي چې په خپله هغه ګروهنه کې بدلون راويل چې يوازې او يوازې د شوروي اتحاد  داسې پرېکړې فکر 

 دغسې بدلون د شاهدۍ په توګه د شوروي اتحاد پر سياست باندېد  کې  ده. په يادښت ليک کږه   په لور
افغانستان په  شوې وې چې د  يادېنيوکې او د هغه شوروي کارپوهانو او سالکارانو پر ضد باندې کړنې  

بيا د دې پخلی کړی و چې مخالف   دموکراتيک جمهوريت کې يې دنده تررسه کوله. اندروپوف يو ځل 
خو د دغو افغانانو نيت ته په نغوتې   ور( د امني پر ضد جګړې ته چمتو دي،مرشان )کارمل، رسوري او ن 

به يوازې د شوروي پر پوځي مرستې تړلې وي. په هغه  رسه، اندروپوف ليکيل وو چې د دغه کمپاين بريا
اند د کې جي يب او دفاع وزارت هغه ځواکونه چې په افغانستان کې وو   وخت کې د يوري ولدميريوويچ په

د  بسنه کوله، خو د بريا د تضمني لپاره يې د امو سيند په بله غاړه،یې    تررسه کولو لپاره   ه عملياتو دد دغ
پېښه يش، تری کار   ډلې د جوړلو وړانديز وکړ چې که اړتيا ورته  پوځيشوروي اتحاد په پوله کې د يوې  

يش   .واخيستل 
فاع له وزير رسه کتنې او اوږدې خربې کولې.  وار د د دا څرګنده ده چې په هغو ورځو کې اندروپوف په وار 

و  کړول  لندې او په اندېښمن حالت کې و. دی اړنګ  فشاردرانه رواين   دا هم څرګنده ده چې اندروپوف د
 .راتلونکو عملياتو په بريا ډاډمن نه و او په ښکاره د

ډومارلو ته اړتيا نه لرله چې د »نړيوالې  داسې  ښايي نوموړي  د دفاع وزير په هکله دا ويل کېدای يش چې 
ژوندي کړي.« په هغه وخت   ي اصول بيا رالېنن په افغان مرشتابه کې » و ته اړتيا شته او ياغځولمرستې«  

پخپله دې له   کې دی  پوځ  افغانستان کې د شوروي  په  و چې  رسېدلی  ته  نېغ ګډون څخه ډډه پايلې 
  .او د دغسې سناريو لپاره يې ښه دليلونه لرل ناشونې ده

په داسې پوځي مهامتو کې ډېرښت راوست لکه اتومي   د دفاع وزير د ډېرو کلونو په بهري کې کرار کرار
د امريکا د   چېتوغندي، پوځي اډې، غرياتومي وسلې او د څار اډې   الوتکې، اوبتلې،  جېټګولۍ، جنګي  

د  لسربۍ مخه  ييژيک سرتات تر يوې کچې سرتاتيژيک    ونييس.  لپاره  يوې مودې  ترمنځ د  دغو هېوادونو 
  ويلناانډ د سرتاتيژيک انډول په ساتنه کې شوروي اتحاد ته يوه بله ستونزه د وټې بې کچې .انډول شته و

 بوديجه د هېواد د ميل . پوځي  په پوره کولو لګول کېدې  اواړتيد  پوځي صنعت    رسچینې د  چې ځکه  وه  
« له خپل دوښمن کال په وروستيو کې د شوروي اتحاد »اصيل  ۱۹۷۹عايداتو تر اتيا سلنې رسېده، خو د  

داسې نويو وسلو کميت او  د  لويه برخه د امريکايي اتومي ګوليو او   سيال څخه مخکې شو. د دغه برليس
ړې شوې وې. لوی درستيزوالۍ راپور ورکړ  پرمختللې تکنالوژۍ په کارونې جو   ېډېر  کيفيت جوړوله چې د

  کارول کېږي له څلور په تېرو شلو کلونو کې د هغو اتومي ګوليو شمېر چې په سرتاتيژيکو توغنديو کې چې

 

   ی. چزوف   ي. د کرېملېن مرش ډاکرتE.I Chazov   یاد کړی. رواين حالت  دغهکې يادښت کتاب په خپل
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اروپايي خاوره کې ځای پرځای شوې   زرو څخه څه باندې لسو زرو ته اوچت شو. اووه زره داسې ګولۍ په
  اوستينوفټول چاپېر کې ځای پرځای شوې وې.   په  ېد شوروي خاور   ۍوې. رسبېره پر دې، اتومی ګول 

توغنديو په هکله اندېښمن و او امريکايانو پالن درلود چې شااوخوا  په ځانګړې توګه د دقيقو او اوږده واټن
وه چې دغسې توغندي او همدا    هتوغندي د شوروي اتحاد په لور سيخ کړي. دا څرګند دوولس زره دغسې

بهري   وي اتحاد ته يو لوی ګواښ و ځکه چې د څو ساعتونو پهر واټن غرياتومي توغندي شو   منځني  راز د
د شوروي ويشتلو  په  مرکزونو  مخابرايت  او  مرکزونو  قوماندې  د  اډو،  پوځي  د  يې  دفاعي  کې  ټول  اتحاد 

 . شوی یسيستم شنډول
سيستم د دې وړتيا   هواد دافع  چې ايا د دوی   له خپلو پوځي مرشانو څخه وپوښتل  اوستينوف کله چې   

 له لري چې 
، ده  دغه توغندي وپېژينتوغنديو له توغولو وروسته په دوو دقيقو کې   ۲  -لوېديځې اروپا څخه د پرشنګ  

ورپسې د دفاع وزير سمدلسه امر وکړ چې پرته له دې چې لګښت ته يې پام ويش،   .منفي ځواب ترلسه کړ 
 . اغېزمن دفاعي سيستم بايد جوړ يش يو

د اروپا کېلوی  په  ورکړل شوه چې  دنده  ته  د داسې  د   رستيزوالۍ  په موخه  د مخنیوي  یزو يرغل  یرغل 
پيل په راڅرګندېدو  لومړيو نښو نښانو   و ځواکونو د يرغل پيلولو لهټپالن جوړ کړي چې د نالپاره    عملیاتو

کي اتومي وسلو  ورکړل شوی و چې د تکتي کړل يش. په دغه پالن کې په لسګونو داسې اتومي ډزو ته ځای
خاورې ته له يوې   دوښمنغونډونه د    شوبلوکې به د   په کارونې په اروپا کې نښې وويل او په عني وخت

 . ننوځيپراخې جبهې رسه 
وه. که دواړو لوريو  مورګه  يو ځل بيا د ناورين په   مې په پيل کې نړۍ ۱۹۸۰چې اوږده کيسه رالنډه يش، د   

 ځمکنۍپه  ه وو.  ګومان د يو او بل په پوځي فعاليتونو خامخا بد دوی  درلوده، خو    وېره نهرواينله يو بل څخه  
 ختيځ وضعيت  منځني  د؛ نو ځکه  کړه رامنځته  ګوماينبد   سېکې د انډول يو کوچني بدلون دغ  ۍسرتاتيژ 

پوهاو   اوستينوف  د  وزېږوله  ي ته  اندېښنه   .وړ 
درلوده. په داسې حال کې چې شوروي پروپاګند خپلو   د اندېښنې لپاره يوه بله مهمه وجه هم   اوستينوف 

هېواد وسلوال ځواکونه د دې جوګه دي چې هر تېری کونکی په شا ومتبوي   وګړو ته دا باور ورکړی و چې د
راتلونکې خو   او هره  وګټي،  اتحا  اوستينوف جګړه  ډېر د شوروي  وړتيا  په  او سمندري ځواکونو  د پيل   د 
ګاډي حتی له  او زغروال  شوبلې   ېچې د وروستي پوځي تطبيقاتو په ترڅ کې ډېر   پوهېدهاړنګمن و. دی  

تخنيکي ستونزې لرلې.    ډېرېله کبله    مراقبت  يدوی د نيمګړ خپلو اډو څخه راونه وتلی شوی ځکه چې  
شوو موخو ته د پرسونل او تخنيکي ستونزو   ټاکل چې له اډو څخه راووتلی شوی، خپلو    شوبلېډېری هغه  
ون  کبله  چېېرسېد   هله  راکټونه  هغه  کوماندویي   .  ويشتلی.  ونشوی  يې  نښې  خپلې  شول،  وتوغول 
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په غلطو ځايونو کې  له کار  پراشوټيان  ترمنځ   هښکته شول. مخابرايت وسيلې  ډلو  لوېدلې وې. د پوځي 
 وه. راغونډېدنه او جګړې ته چمتو کېدنه په ډېره ټيټه کچه کې وه او د بېالبېلو رتبو ې راغلېهمغږي پات

 .غال ککړ وواو پوځي پرسونل په څښلو 
يو مسلکي پوځ جوړ  امريکايانو، چې  په پوځي چمتووايل، روزنه، همغږۍ په عني وخت کې  و،    او  کړی 

وو او په نورو سيمه ييزو شخړو کې پوره  .دسيپلني کې له شوروي پوځ څخه ډېر مخکې  دوی په ويتنام 
د خوځښت توان درلود، د سپوږمکۍ په وسيله يې د څار تکنالوژي یې  کچه   هپه لوړ   ،تجربه ترلسه کړې وه

 ؛ نو ځکههو اغرور څرګند  کله کله  حتیو برخو کې يې له ځان څخه ډېر باور او  بېالبېل  درلوده او د نړۍ په
مټې پکې   چې شوروي پوځ او وسلې پکې وازمويي او خپلې   ګاڼهافغانستان يو داسې فرصت و   اوستينوف 

دې چې بېرته شوروي اتحاد ته راوګرځي   مخکې له ؛ نونرمی کړي. که پوځ په دغه ازموينه کې بريالی يش
بلکې ياغيانو ته  وي    ېوژلو سيايس موخه ترلسه کړ  د امني په  نه يوازېدوی به    ،چې اعزازونه ورکړل يش

 . ی ويهم يو پرېکنده ګوزار ورکړ یې به 
ي. د ده په  و نه کړ له شپږو مياشتو څخه ډېر دوام   د دفاع وزير هېڅ اړنګ نه درلود چې دغه کمپاين به 

يا درې پوځي اډې جوړې   دوهپه افغانستان کې کړې، بيا به ښايي  اند، کله چې پوځ خپلې موخې ترلسه
بېرته شوروي اتحاد ته راوګرځي. د دفاع وزير منطق په بشپړ ډول د کې جي يب د ريس   کړي او ورپسې به

اوګرکوف، چې   مالتړ څخه برخمن و، خو د ده نېږدې متحدين وررسه همغږي نه وو لکه لوی درستيز،  له
د يوه نړيوال ګرځنده   خپل مرش چې نړۍ يېترټولو ډېر د پوځي يرغل مخالف و. اوګرکوف، برعکس د  

په جزياتو ځان ښه پوه کړی   په لرليد کې انځوروله، په افغانستان کې يې د وضعيت (planetary) ستوري
باندې  و افغانستان  پر  نوموړي  يرغل .  انګرېزانو د پوځي  ترخې تجرب  د  او د    ېله  و  رسه ځان اشنا کړی 

ګوند په مرکزي کمېټه،    کمونستيې مشورې کړې وې چې د   رسه  منځني ختيځ له يو شمېر هغو کارپوهانو
ونو کې يې دنده درلوده. اوګرکوف له کارپوهانو او روڼ  انستېتیوتیکو  اکاډم بهرنيو چارو وزارت او بېالبېلو 

چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د پوځي   ې وههم کړ   غوښتنهيو شمېر داسې شننو   اندو څخه د
ورکوله چې   بېخونده وه. دغسې يوې سناريو د دې مانا  هزوي. د دغو شننو پايله ډېر غوراوی وار  مداخلې

چې په شخړو کې برخه   چاره ونه لري پرته له دې يش او د شوروي پوځ به بله  ډېرېپوځي شخړې به ل  
ګام  رسه مرستې پراخه کړي. د دغسې   واخيل. دا به لوېديځ ته يوه پلمه ورکړي چې له وسوالو مخالفينو

سخته وي. په نړيوال ډګر کې به د شوروي اتحاد  توجيه به حتی د خپلو سوسيالېستي بالک ملګرو ته 
غور  پوځي  د  يش.  زيامنن  پايلېاحيثيت  وي وي  ډېر  تاوان  يې  به  څخه  ګټې  له  چې  کړه    .څرګنده 

څرګند کړي.    ته بيان کړي او ډېر نوي دليلونه ورته اوګرکوف څو ځلې هڅه وکړه چې دا ټول د دفاع وزير 
ګه کې ښکاره شو، خو داسې  ن او کله کله به يې اړنګ په و   نیوهچوپتيا غوږ   په  اوستينوفپه لومړيو کې ده ته  
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د دسمرب په مياشت کې يې مزاج بدل شو. ده به هر هغه دليل رټ رد کړ چې د پوځي   ښکارېدل چې 
 .پر ضد و مداخلې

وروسته له دې چې له مرکزي کمېټې څخه يې ليدنه وکړه،  .وموندد بهرنيو چارو وزير هم د پام وړ بدلون  
او نه يې غوښتل چې د خپلو نېږدې همکارانو محتاطو پوښتنو ته    ه برېښېد ګروميکو ګرومجن او ځکلېدلی

 «پوځي مداخلې په هکله د دغه وزير دريځ ناڅرګند پاتې و، خو تل يې خپله رايه »سمه ځواب ورکړي. د
 .ېژنيف په خوښهکاروله، يعنی د بر 

 

 
 

د پي جي يو په يوه پټه اډه کې له يوې مياشتې   بربک کارمل او نېږدې متحدين يې د مسکو په ملن کې
ې وشوې، په  لرښوونڅخه ډېر وخت تېر شوی و کله چې دوی ته  څخه ډېر مېشت پاتې وو. له هغه ورځې 

  ېيې جوړ کړل. ولس ته د کارمل وينا چې بايد د رژيم له بدلون  لسوندياړين   څوکيو يې هوکړه وکړه او
مامورينو   دولتيانقاليب شورا، سيايس بېرو او لوړپوړو  په راديو کې خپره شوی وی ثبت شوه. د   څخه وروسته

ونيولې. دوی په دې هم  څوکۍپه نوملړ هوکړه وشوه. کارمل د دولت او ګوند په جوړښت کې ټولې لوړې  
 .څوک بايد بندي يش ې د امني په نېږدې متحدينو کې څوک د اعدام وړ دي اوخربې وکړې چ

کتل، د ده په سرتګو کې به دغه پټه پوښتنه »څه  کارمل به چې هرکله له شوروي څارګرو لرښوونکو رسه 
 وخت؟« 

ورته وويل: ستړی کړی و. الکيس پېرتوف له ده رسه ترټولو ډېر کتل. ده به   وځلېده. اوږده انتظار نوموړی
 .«هکړ زغم و  نور همرايش، لږ  »وخت به يې

نور هغه مخالف فعالن چې د  او  وو   رسوري، ګالب زوی  برخو څخه راغونډ کړل شوي  بېالبېلو  له  نړۍ 
د دسمرب په يوه خړه ورځ کې  .  سوېيل پولې ته ولېږدول شول لومړين کسان وو چې د نوومرب په پای کې

د کارمل تور    .«ته به تاشکند ته ځو او بيا حالتو ته په کتو رسه، بګرام تهوکړ: »سبا   پېرتوف داسې اعالن
او ويې ويل:    واړاوهاناهيتا راتب زاد ته يې له موسکا څخه ډک مخ   مخ روڼ شو، الکيس ته يې غېږ ورکړه،

موږ  له  هيلې  ته به   باور درلود او پوهېدم چې شيطان ته به جزا ورکړل يش. افغانستان »ما تل پر عدالت
 .« اناهيتا په موسکا ځواب ورکړ: »انشاالله، دا ديرسه يوځای بېرته وروګرځ 

 .«وو ته دوام ورکپرځنګ ښه خرب دی. موږ به خپل  خدای رضا ده. دا

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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کولې: د غويي انقالب   ژوندۍتېرو مياشتو پېښې بيا او بيا را . ده به د هکارمل ته د تګ په شپه خوب نه ورت
خلقيانو له لوري سپکاوی، هغه بې عزيت چې په پراګ کی يې د ده تبعيد ته  چې ناڅاپه رامنځته شو، د

خربونه او  يبوږنوونک  په هکله له افغانستان څخه ځپنوپرانيسته، د امني له لوري ګواښونه، د ملګرو د  لره
به  مرسته  په  د شوروي ملګرو  يش،   وژنه. اوس به هرڅه بدل  ینهبنسټ اېښودونکي سياڼه او خاد  د ګوند  

. افغان ولس به بالخره  وبرحق تګ لوری خپل کړ  او بېرته به  وانو پاک کړ دوښمنګوند له خپلو  او  خپل ځان  
 له اکاړ امني څخه خالصون ومومي.

يې وررسه   هېواد  چې  پوهېدهيو د ساده اند اېډيالېست نه و. دی د هغه ستونزې په پېچلتياو ښه   کارمل 
له افغان وسلوالو ځواکونو   انو په ملسونه د اسالمي سخت دريځو دوامداره بريدونه،دوښمند بهرنيو  -مخ و 

په   تېښتې،  ييزې  ډله  لوږه،  دولتيڅخه  کرس،  لوی  کې  ډاکرتانو،  ېب  بوديجه  د  نالوستي،  بشپړه  وزيل، 
چې د هېواد مسوليت په    ولهدې ته تابيا ني  ينوموړ  انجنريانو او ښوونکو کمښت، خو اوس په مسکو کې

باور ډاډ  په  کارمل  واخيل.  او   غاړه  دغه  به    نورېدرلود چې  واک  چې  کړل يش ځکه  لريې  به  ستونزې 
ته، د پلرين هېواد ريښتينو وطنپالو ته وسپارل يش او دوی به بې اړنګه په اولس  اخالصمنو او مسولو خلکو

 .مالتړ ومومي کې
دغه . دولېږهشوروي مرشتابه ته يې يو يادښت ليک   مالتړ دومره باور درلود چې حتیکارمل د اولس پر  

ضايع نيش ځکه چې امني به    پیلولو کې نور وخت په  د کړنو  پرضد   يادښت ليک شريه دا وه چې د امني 
دې راشې چې دی او د ګوند نور مرشان په ښکاره پر اولس د   لندې وروسته له  فشارسماليس د وګړو تر  

 .اڅون غږ وکړيپ
. يوه ورځ ملګری ولدميريوف )کريچکوف د ولدميري  هو  يوازې يوه اندېښنه له کارمل رسهکې  په هغو ورځو 

ب  په نوم کارمل او ملګرو ته يې   پکې  ې ته لړ چې کارمل او ملګري يې  اغچورپېژندل شوی و( هغه پټې 
وي پوځيان ر يادونه وکړه چې که اړتيا پېښه شوه، شو ې شونتيا  اسمېلمه د چای په رس د د و. دغهو مېشت  

ځواکونو رسه د  افغانستان ته ننوځي. نوموړي په ګونګه بڼه وويل: »دغه پوځيان به د ګوند له سليمو به
استازی دی،  کارمل، چې پوه شو مېلمه يې د کې جي يب د مرشتابه  .«دوی په پرځنګ کې مرسته وکړي

او پکې څرګنده    ولېږهليک   رسه کولی شو. ما مرکزي کمېټې ته يو يادښتوويل: »موږ دغه دنده پخپله تر 
څخه کرکه لري او زموږ هغه ملګري چې   مې کړه چې د پاڅون په چيغې رسه به هغه وګړي چې له امني

دغه  نور  ې. زه ډاډ درکوم چې زموږ خلک  پېژن افغانان سم نه   اوس په پټه ژوند کوي امني نسکور کړي. ته
 .«لیاکاړ نيش زغم

هېڅ اړنګ نشته، ملګری کارمل. زه غواړم يو ځل بیا   مېلمه په درناوي رس ټيټ کړ او ويې ويل: »په دې کې
يوازې هغه وخت واخلو چې په هېواد کې د شته ځواکونو په اړه د اړنګ   ټينګار وکړم چې موږ به دغه ګام

جوګه نه وي. دويم دا چې که کومه پوځي   وولرو چې دوی د دغه دندې د تررسه کول داسې جدي دليلونه
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بشپړ   ولېږل يش، دوی به يوازې تر هغه وخت پورې هلته پاتې يش چې د واک لېږدته  افغانستان   ډله
اوچت پوړ ته نغوته   ه چې ترټولو پتېيلولدميريوف و  يشو، ملګر   توب پوهګرومجنپه  کارمل  د  يش.« کله چې  

او هراړخيز ډول وضعيت څېړلی دی او  د شوروي مرشتابه په ځیر وکړي: »پر ما باور وکړئ، ملګری کارمل. 
راتګ به د غويي انقالب د ناکامۍ، زموږ د يو متحد په   دې پايلې ته ورسېد چې په دې کې هر راز پاتې

ټول زموږ    اي ځواکونو د راڅرګندېدو په مانا وي. دامپريالېستپه کابل کې د   توګه د افغانستان د بايللو او
وپوښتل: »پوهېږې  کارمل، چې په خپل مېلمه کې سرتګې خښې کړې وې،  .«ړه اړينه کويپرېک داسې

 چې افغان اولس
 «له راڅرګندېدو رسه سم د دولت مرش شم؟ شوبلوبه زما په هکله څه فکر وکړي که زه ستاسې د 

کوله تريو وکتل.  ده الکيس پېرتوف ته چې ژباړه يې   .داسې برېښېدل چې کريچکوف د نارامۍ ننګېره کوله
له ځان رسه چې خربې کوي، په ټيټ غږ يې داسې وويل: »هو، په   لې او لکهو پېرتوف خپلې اوږې وخوځ

کريچکوف داسې خربو ته چمتو نه و    .«اولس په منځ کې ګرانښت ترلسه نه کړي دغه حالت کې به دی د
ولرو چې دغسې لوی ګام ته   چې غونډه پای ته ورسوي. ده وويل: »راځئ چې دا هيله او هڅه يې وکړه

څه چمتو دي.  و ته په کتو رسه چې زه يې لرم، په کابل کې د دغه کار لپاره هر ماتپيدا نيش. هغه مالو  اړتيا
او د ته د ښه بخت هيله وکړم  تا  يوازې له دې کبله راغلم چې  او   زه دلته  مرکزي کمېټې، زموږ د ګوند 

بشپړ مالتړ نيت لرو چې په ګوندي ژوند کې   د  ستا د هڅوسيايس بېرو په استازولۍ ډاډ درکړم چې موږ  
کارمل په خپلو دواړو   .«له خاينانو او بې باکانو څخه پاک کړې نورمونه بيا راژوندي کړې او ګوند  لېنند  

 .«او ويې ويل: »له تاسې څخه مننه ونيوهلس  په نرمۍ د کريچکوف  و لسون 
راتلونکي    لهکې  لړب . دغه  تریو کړی وپيکه لړبکې   زاج  کارمل ماوس تګ ته يوازې څو ساعته پاتې وو. د  

امني به د دوی د الوتکې د نسکورولو امر ورکړي او يا يې له   خطر يا هغه شونتيا رسه تړاو نه درلود چې
دی هغه شونتيا ځورولو چې د شوروي ښکاره نانځکه به ترې جوړه يش کله   رسېدو رسه سم ونييس. نه،

 . رسه يوځای د واک پر تخت ښکاره يش شوبلو چې له رويس
 پوهېده. هېواد پر تاريخ او د اولس په اندود )ذهنيت(   و چې د خپل  سړی بربک کارمل يو لوستی او ځريک   

په داسې حال کې چې په کابل کې د واک  . يې افغانان هېڅ کله ونه بښي چې په دې کار به پوهېدهدی 
د    هو الېږد عمليات چې د افغانستان راتلونکی مرش يې افغانستان ته لېږد پټ ساتل شوی و، هغه   راتلونکی

 .چې بربنډېدل يې ناشوين وو وو  ل شويمحرميت په داسې ټوټه کې نغښت
څانګې د ځانګړې پوځي ډلې افرسانو ته بلنه ورکړه او   S په مرشۍ د   Izotovکريچکوف د جګړن عزتوف  

مرشانو د ساتنې دنده ولرئ. که دوی ته څه پېښ يش، تاسې تاسې به د ملګري هېواد د  : »ورته ويې ويل
کسانو ساتنه ورپه   ودوی ته د دو  .«پوځي محاکمه شئ، پوه شوی؟ تاسې به سبا ته له مسکو څخه ځئ به
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ختيځي  يې لرله او يوه غنم رنګه  پوزهې ته ورته  مښوکونې يو نارينه چې غنمرنګه ونګه او   غاړه وه: د منځنۍ
ب  شاهانه  چې  او  ښځه  درلودخوشالڼه  يې  مخ   .ه 

نو د احتیاط لپاره عزتوف  ؛  دي او چېرته ځي د عزتوف افرسانو ته نه وو ويل شوي چې دغه خلک څوک
پېرتوف او  د . د ونوکووا په هوايي ډګر کې له دوی رسه  هسمبال کړ  په وسلو  سږمو خپله څلورکسيزه ډله تر  

 هېڅ نه غږېدل.  يوځای شول. دویدوه څارګر افرسان په نوم  Chicherin چېچېرين 
شيان روښانه شول. د اندروپوف شخيص پيلوټ،  يوازې له تګ څخه مخکې ځينېعزتوف او ډلې ته یې  

  ډګروال نګنوف
 Naganov   په Tu-134  چمتو ده    عملهکارمل، د الوتکې   الوتکه کې مېلمنو ته داسې اعالن وکړ: »ملګری

 چې له مسکو 
 .«ولېږدول شی  بګرام تهتاسې  به  ورپسې او يوکړ څخه تاشکند ته الوتنه  

روغبړ وکړ او بيا د الوتکې مخکنۍ برخې ته لړ چې له   د بربک کارمل په نوم يو سړي له پيلوټ رسه تود
پېرتوف په کارمل پسې شو. عزتوف له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړه او له   .اناهيتا راتب زاد رسه وګوري

هېواد کې دی؟يې   چېچېرين څخه کوم  په  ډګر  هوايي  بګرام  د  ويلی شې چې  راته  »دومره  « وپوښتل: 
ويې ويل: »دا څه وايې؟ تاسې ته نه دي ويل شوي؟  چېچېرين دغه ساتونکې ډلې ته په حريانتيا وکتل او

 .« بګرام په افغانستان کې دی
غه وخت ليدنه وکړه چې  ډګروال چې له دوی رسه يې ه یوپه ازبکستان کې د کې جي يب له څانګې څخه  

 الوتکه په تاشکند
ته خرب ورکړ چې د اوسمهال لپاره بګرام ته تګ ځنډول شوی او »موږ ته امر شوی   ته، دویسکې کښېنا
 د چې تاسې

 و.« ګوند د لومړي منيش باغچې ته ولېږدو  کمونست ازبکستان د  
کړکيو يې پردې ځوړند وې او ورپسې  کښېناسته چې په   دغه ډله په چټکۍ په درېيو داسې والګا ګاډو کې 

ورسول شوه. دوی هلته څو ورځې بګرام ته د تګ لپاره تم پاتې شول.  د رشيدوف کليوايل استوګنځي ته
 ېنګېرله چې دوی د افغانستان د راتلونکي ولسمرش او د ده د وفادار اکې ساتونکو و  د دغو ورځو په بهري 

 . جامې ورکړل شوې پوځيه شعاع او پلېټ  بېې ډلې غړو ته ساتنه کوي. د اناهيتا په ګډون، د دغ ملګرې
يې د    ېښه ساتنه کوله؛ نو ځکه عزتوف او ډل د رشيدوف له باغچې څخه د کې جي يب ازبک مامورينو 

. په تېراوهت  وخ دوی په څېرمه ډنډ کې په کب نيونې خپل   .وجه نه لرله  ېلپاره کومه ځانګړ   ېاندېښن
څخه په دوامداره توګه څارنه کېده. کله چې کارمل د باغچو په هغه برخه    افغان مرشانو   لهطبيعي توګه،  

، هرسه ګرځېد Misha Golovatov و له يو ځوان دويم بريدمن، ميشه ګولوواتوف   چاپېر دېوال ترې   کې چې
وې کوڅې څخه راڅرګند شو. دوی شا ته له ي  يو سيمه ييز څارګر افرس چې پر بايسکل سپور و ناڅاپه د
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بايسکل څخه ښکته شو، پر ځمکه پرېوت او سرتګې يې په   کله يې چې کارمل وليد، نوموړی سمدلسه له
پټې نيولې وې تر څو چې دوی لړل؛ نو د دغو عملياتو د محرميت کچه   دواړو لسونو تر هغه وخت پورې

 .دومره اوچته وه
د اندروپوف    ،بالخره يوه ورځ دوی ته د تګ خرب ورکړل شوکله چې    وو.محرميت کابو د ډلې غړي وژيل   دغه

کښېناسته. د دې لپاره چې د الوتکې ناسته پټه وساتل يش، د هوايي  الوتکه د شپې ناوخته په بګرام کې
شوي وو. د الوتکې پيلوټ دې ته اړ شو چې د الوتکې پراشوټي برېک په کار واچوي   ډګر څراغونه ګول

ونيوله. کله   ې څخه تېره نيش؛ نو يوازې د پيلوټ وړتيا او مسلکيتوب د يو ناورين مخه ر ل   ځغاست  چې له
عزتوف کوماندو له الوتکې ښکته شول او   د هوايي ډګر په تر ټولو لريې ګوټ کې ودرېده، د Tu-134 چې

امنيت   د   هغه افرسد  کې جي يب   . د  ونيوهشاوخوا يې  بګرام هوايي ډګر  د  فعاليتونو د چې  څارګريزو 
يوې   او د  درلودچارو مسوليت    شنډولو قوماندان، جرنال ګوسکوف جيپونه د  هوايي ځواک د مرستيال 

ته ورورسېدل. مسافر او د دوی بکسونه په چټکۍ په ګاډو کې ځای پرځای  دقيقې په ترڅ کی الوتکې
او ولېږدول شول چې   کړل شول  ته  او هغه سيمې  و. کارمل  ګواکې مسلامن کنډک پکې ځای پرځای 

وسيله   لپاره کومه  ېبرېښنا لرله، خو د تودخ  . دغه تلخونې ته د کانکریټو يوه تلخونه ځانګړې شوه اناهيتا
شوی و. د دسمرب په هغو   پيل هپکې نشته وه. هوا ډېره سړه وه. په هغه کال په افغانستان کې ژمی د وخت

 .منفي شل درجې ښودهشپو کې ترمامېرت ډېری 
افرسانو ته داسې امر وکړ: »تاسې بايد    وپېرتوف خپل مخکې له دې چې په تياره کې له سرتګو پنا يش،

 .«وکابل په لور روانېږ  بيخي څک اوسئ. موږ په شپه کې د

 
 

سيايس بېرو غړي وډوماري چې په افغانستان کې له   مارشال اوګرکوف يوه بله ناچاره هڅه وکړه چې د 
دې، نوموړي د پيل ځواکونو له رسقوماندان، پاولوفسکي، خپل   پوځي مداخلې څخه ډډه وکړي. مخکې له 

 رسه مشوره کړې Varennikov درستيزوالۍ د اوپراسيون له قوماندان، ورېنيکوف مرستيال، اکرمييف او د
کړې، په سړه   وه   وه. پاولوفسکي، چې خپل وزير يې تراوسه نه و بښلی چې ولې يې له ده رسه مشوره نه

په ټينګار وويل: »پايله يې دا ده  په هکله وويل چې څه يې پکې ليکيل وو. ده  وبڼه د خپلو پخوانيو راپورون
ورتګ منفي وانګېري. دا د دوی د طبيعت پر ضد   چې ډېری افغانان به په خپله خاوره کې د بهرين پوځ

او زموږ پر ضد به جګړه وکړي    يلې ته لس کړ دوی به وس  برعکس،دي چې زموږ ځواکونو ته هرکلی ووايي.  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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به  د هغو انقالبيانو پر ضد بغاوت وکړي چې موږ يې هلته کش کړي يوو. دا ټولبه  عني وخت کې   او په
 .« وضعیت نور هم خراب کړي

به بشپړه جګړه رامنځته کړي. د پوځيانو هغه    ګام راز پوځي  و. ده وويل: »هر ورېنيکوف وررسه همغږی   
نيول شوی د افغانانو د غربګون توان به ونه لري او دا په دې مانا ده   شمېر چې افغانستان ته په پام کې

 ۲۰۰۰۰۰ . زموږ د اټکل پر بنسټ، موږ بايدوخپل پوځي شتون ډېر کړو او نور ځواکونه ورولېږ  چې موږ بايد
وګورو، دغه کار په بشپړ ډول   کولو لپاره ځانګړي کړو. که خپلو اوسنيو رسچينو تهپوځيان د حالتو د کابو 

 .«ناشونی دی
اندېښنې شته چې ښايي امني په خيانت   مرشتابه يو جدي دليل لري. داسېزموږ  اکرمييف وويل: »خو  

همکاري کوي. داسې ښکاري  په پټه له امريکايانو رسه   لس پورې کړي. د اندروپوف اداره باور لري چې دی
په مرکزي کمېټه    که څه همڅوکيو کې خپلې وروستۍ ورځې تیروي   چې امني د افغان حکومت په لوړو
هکله اندېښمن دي. افغان پوځ به د چا مالتړ وکړي؟ ايا ياغيان به له   کې زموږ ملګري د واک د لېږد په

او ويې ويل: »ته  واړاوهاوګرکوف ته مخ  ګټه واخيل چې خپل دريځ غښتلی کړي؟« بيا يې دغه حالت څخه
  .«هو، پوهېږم» :او ويې ويل وخوځاوهډېر پوهېږې.« اوګرف د هو رس په پرتله  زماد کې جي يب په دريځ  

جي يب دلته لس برې شوه. په کابل کې دوی   پاولوفسکي په ناهيلۍ خپل لسونه وخوځول: »يعنی کې
ثبوت   يس ای اې اجنټ دی، خو له دغې ادعا رسه يې کوم  دهڅه وکړه چې موږ په دې باور کړي چې امني 

په امريکا کې د يوې افغان ټولنې مرش و کله يې چې    امین وړاندې کړی؟ د دوی يوازېنی دليل دا دی چې
لکه چې امريکايان په اتوماتيک ډول دغسې خلک  دوی داسې ښیي  کولې.   هلته په پوهنتون کې زده کړې 

څوک دي. دا د دوی دليل دی. زه يو ځل بيا وايم چې ما له امني رسه   او دې ته نه ګوري چې دوی  يګامر 
چې دغه   یې خربې وررسه کړې دي او په دې مې ټينګ باور پيدا کړ مپه ساعتونو   څو ځلې ليديل دي،

له   ار وار اتحاد ته وفادار دی. کله چې لومړی وزير و او ورپسې د هېواد مرش شو، ده په و  سړی شوروي
وررسه وکتل يش،  شوروي مرشتابه څخه غوښتنه وکړه چې شوروي اتحاد ته بلنه ورکړي. ده غوښتل چې

 «.هېڅ خربه نشته واورېدل يش او مالتړ يې ويش، خو موږ د يو جاسوس نوم پرې کېښود، بله
هېواد ته ننوځي او ه  ب يوه تېروتنه ده چې زموږ پوځيان   دې باندې باور  ر وېرنيکوف يې په مالتړ وويل: »پ

چوڼۍ جوړې کړې. دوی به خامخا جګړې ته کش  یوازې  هلته  دې چې په جګړه کې برخه واخيل   پرته له
رامنځته يش. موږ به يې بيا خپلو خلکو ته څرنګه توجيه کوو؟ نړيوالې ټولنې  کړل کېږي؛ نو مرګ ژوبله به

 .«ووش نتېري تور  پهموږ  به سمدستي  ډول دليلونه وړاندې کوو؟ ه کومب ته 
وو او وررسه بيخي همغږی و، خو نوموړی په يو ډېر   په وار وار اورېديلمخکې  اوګرکوف دغه ټول دليلونه  

درستيز او د دفاع وزير د لومړي مرستيال په توګه، دی اړ و چې د  خوا، د لویسخت حالت کې و. له يوې 
 پوځي مرش  مجربسمدلسه يې تررسه کړي، خو له بلې خوا، د يو سياستوال او د يو   امر اطاعت وکړي او
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ځکه سختو منفي   ؛ نوپوهېدهپه توګه، دی د خپل هېواد او خپل پوځ لپاره د دغه ګام په پايلو ډېر ښه  
په پالن جوړونه او منظورۍ کې برخه   . اوګرکوف د ناتو هېوادونو پر ضد د وار د مخه ګوزارربړاوهګېرنو  نن

د تابيا نښې نښانې وليدل يش، له بريد څخه مخکې   اخيستې وه )که پر شوروي اتحاد باندې د اتومي بريد
ور درلود. ده د نازيانو پر ضد  کوي( او د داسې ګوزار پر بريا يې با به شوروي اتحاد پر دوی لومړی ګوزار

اخيستې وه او د شوروي اتحاد د دفاعي وړتيا په غښتلتيا کې يې لسيزې تېرې کړې وې،   جګړه کې برخه
بريا باور نه درلود او په داسې يوه جګړه کې   بالقوهپر   Blitzkrieg په افغانستان کې يې د تندر جګړې خو
او دې ته چمتو و    پوهېدهيش. دی په دې    ل لسه ورنه کړ   ه ل  بايد  ډېرې ستونزې ليدلې. نه، افغانستان  يې 

پرته له دې   اکمن وي کار وکړي چې په وسيله يې په افغانستان کې يو ملګری رژيم و  چې په نورو بديلونو 
 پوځ پکې ښکېل يش او د يوې لويې جګړې اور بل يش ځکه چې شورويانو ته بايد د امو سيند چې شوروي

جاسوس ګڼي،  امني د امريکا  ،ويتنام جوړ نيش. اوګرکوف په دې اند و چې که کې جي يبپر بله غاړه کې  
د کورنيو مخالفينو په   تر ټولو ښه لره يې  د ده په اند  دوی يې بايد د لريې کولو لپاره يوه لره پيدا کړي.

پ شویبيا کولی    شورويانواو    وو کارولو په قانوين توګه د ده لريې کول   واک ته    ځایر داسې څوک يې 
تررسه کولی  یې چې دا کار  ووشته  . په کابل کې داسې خلکویورسوي چې دوی ډېر باور پرې کولی ش

  ۱۵۰۰په بګرام کې د ځانګړو ځواکونو هغه  : د کې جي يب کارکوونکي، د جي ار يو عمليايت ډله اوویش
ه چې دغه پوځ به په هر لوري کې له  و لېږنه په دې مانا   ، خو د شوروي پوځوهکسيزه ډله چې امر ته تم  

 .ښه نه وي او ډېر درد به ولري  خطر رسه مخ وي. د دې پايله به
کوټه کې يوازې پاتې يش، اوګرکوف جرنالنو ته   مخکې له دې چې له جرنالنو رسه مخه ښه وکړي او په

ځل بيا د سيايس بېرو يوې غونډې ته لړ    مننه.« اوس بايد نوموړی يو  .په همغږۍ وويل: »هو، زه پوهېږم
 .يش

ته يې    اوستينوفدرستيز ته د خربو وار ورکړل شو،   پخپله برېژنېف د غونډې مرشي کوله، کله چې لوی 
په ګواښ ورته وايي: »له اور رسه مستي مه کوه، کنه پښېامنه به   پام شو چې ده ته داسې ګوري لکه چې

 که يې کابو کړه او په وضاحت يې خپل دليلونه په لنډهلړب وه، خو خپله    ښه پيالمه نه شې.« دا اوګرکوف ته
لېږنې وړانديز   توګه څرګند کړل. نوموړي د جوړجاړي په توګه افغانستان ته د داسې کوچنيو پوځي ډلو د

 .بلکې سيايس حل يش  وکړ چې هلته د مهمو ځايونو ساتنه وکړي او دغه ستونزه بايد پوځي نه
؟ ته بايد خپلې درکړل شوې دندې  ېسياست کې وغږېږ  اندروپوف ورته وويل: »تا ته چا واک درکړی چې په

اوګرکوف په اعرتاض ورته وويل: »خو زه لوی درستيز يم.« اندروپوف   .«تررسه کړې، سياست موږ ته پرېږده
 ه دې کبله بلنه نه دهغوڅې کړې او ورته ويې ويل: »هو، يوازې لوی درستيز. تا ته ل يې ناڅاپي خربې
او تررسه  ېبلکې د سيايس بېرو پرېکړې ته غوږ ونيس   کړېخپل اند رشيک  له موږ رسه  درکړل شوې چې  
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شاوخوا سرتګې واړولې او ويې  چې سيايس بېرو بل لوري ته کږه ده« برېژنېف ې. ته پخپله پوهېږ ېيې کړ 
ه يوري ولدميريوويچ رسه همغږی يم.«  ل: »پوښتل: »بل څوک کوم نظر لري؟« سوسلوف په چغند غږ وويل

هم غړو  نورو  بېرو  سيايس  د  وروسته  څخه  ده  کړ  له  پورته  غږ  مالتړ  په  اندروپوف    .د 
  بالقوهشوه. دوی هوکړه وکړه چې »په افغانستان کې د   په دغه ورځ وروستۍ پرېکړه ليکلې بڼې ته وانه اړول

 پوځي مداخلې 
 .« چمتو ويبه د تيارسئ په حالت کې وي چې که پرېکړه وشوه، دوی  لپاره بايد پوځيان 

چې پر خپل اند ټينګار    هو ااوګرکوف هغه هوډمنتوب ونه لړز  په حريانوونکې توګه د پورتنۍ غونډې بهري د
 وکړي. کېدای 

 بېرو له جوړښت څخه راپدېخوا دا لومړی ځل و چې دغه بېرو د حکومت د يو لوړپوړي يش چې د سيايس
 .له ثابت مقاومت رسه مخ شوه واکيچار 

هڅه وکړه چې د پېښو د بهري لوری بدل کړي. ده يو   د دسمرب په لسمه، لوی درستيز يوه وروستۍ ناچاره
او د پام    مهمېجوړ کړ چې پکې يې په افغانستان کې د اوسني وضعيت   مفصل او پر حقيقتونو ولړ راپور 

شونې لرې څرګندې کړې وې. په پايله کې يې ليکيل وو چې د  ستونزو لپاره د حل   وړ ځانګړتياوې او د 
ټولنيزې او   خپلواک هېواد په خاوره کې د شوروي راڅرګندېدنه ښايي ډېري بدې سيايس، وټه ييزې،  يو 

 پوځي پايلې وزېږوي. دغه راپور اوګرکوف، اکرمييف او 
 .للاو له راپوره رسه درې واړه د دفاع وزير ته ورغ ورېنيکوف لسليک کړ

وروستۍ کيته داسې وکاروله: »دميرتي فېدوروويچ، فکر   ، اوګرکوف خپلههکله يې چې وزير ته راپور ورسپار  
کې مو داسې بند    ې په لومهجګړ   ېلوي   ېيو د  موږ ته دانه اچوي چې   نه کوې چې امريکايان په لوی لس

نړيواله ټولنه کې د شوروي اتحاد نوم بد  د مرګ خولې ته ورولوېږو او په   وينې توېدنې  ېچې له ډېر   يکړ 
باندې د دوی د   یداسې نظر څرګند کړ  کړي؟ زموږ ملګرو افغانستان  پر  ادارې  امريکا څارګرې  چې د 

لندې کړي يوو.  مالوماتو تر انبار  وکنرتول او همدارنګه د امني په هکله موږ د جعيل او تېرايستونک ممکنه
او بې پروا دي. دا ناشونې ده   بيا نيونې په هکله دوی څومره چوپدې ته د پام دی چې زموږ د پوځي تا

چوپ نيولی او د رسنيو د ښکېلولو لپاره هېڅ   ځان  یچی دوی له دغه تابيا نيونې څخه خرب نه وي، خو دو 
 .« رسه هېڅ سمون نه لري اوله ځانګړتي کومه رسمي اعالميه نه خپروي. دا د دوی

دا ډول څرګندونې نوموړي ته نوې    ،ونښود. بې اړنګه اندې کوم غربګوند اوګرکوف د خربو پر وړ   اوستينوف 
لوستل چې د و رسچېنې څخه د امريکايانو په هکله داسې مالومات   نه وې. يو ځل يې له يوې ناڅرګندې

 پالن لري چې د کندهار هوايي ډګر ته څېرمه د کوماندو پوځيانو يوه لويه ډله ځای امني په غوښتنه امريکا
 .پرځای کړي. دا مالومات په ريښتيا داسې برېښېدل چې د تېرايستلو لپاره خپاره شوي وو
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او د پاڼو په څنډو کې يې څوراپور    دغه  د دفاع وزير  يادښتونه په پنسل  په چوپتيا تر خپل نظر تېر کړ 
په يې  راپور  کړه،  پاڼه لسليک  لومړۍ  راپور  د  يې  ورپسې  بيا وليکل.  بېرته    يوه دوسيه کې کېښود.  يې 

بل لوري ته وکتل او په    اوستينوف راپور بايد څارنوال ته ورکړې.«   اوګرکوف ته ورکړ او ورته ويې ويل: »دا
واخيستل. بيا يې د اوګرکوف سرتګو ته مخامخ وکتل او داسې يې وويل: »اوس ډېر  دفرت کې يې ګامونه

او ناوخته زه  ده.  شوې  پرېکړه  کړو  دی.  تررسه  بايد  يې   .«ته 
پر وړاندې ودرېد. له دې وروسته، دی او لس   دا د اوګرکوف وروستۍ هڅه وه چې د خپل وزير د دريځ

داسې لويې پوځي ډلې د لېږلو چارې سمبال د  افغانستان ته   يې شپه او ورځ لس په کار شول چې  يلند
 .شوافغانستان کې د شوروي اتحاد د پوځيانو يوه محدوده ډله« نوم ورکړل   کړي چې د »په

افغانستان څخه ووتل او په شوروي اتحاد کې د پرېکړو   حتی ډېر کلونه وروسته کله چې شوروي پوځيان له
راغی، ډېرو سياستوالو او د څارګرې ادارې لوړپوړو چارواکو هڅه وکړه چې   روڼوالی او د بيان د ازادۍ پېر

يا   بلله. له ده څخه کوم يادښت کتابغلطو پرېکړو څخه انکار وکړي، اوګرکوف چوپتيا غوره و  له خپلو تېرو
 کومه مرکه نه ده پاتې شوی؛

 .نو نوموړی په داسې بڼه روزل شوی و 

 
 

نو، ولوديا. اوس د عمل وخت دی. داسې وګڼه   د کې جي يب ريس کريچکوف ته وکتل او ويې ويل: »ښه
 .«ستا پر خلکو تړيل دي هغه پر تا او ې امر شوی. رس له اوسه هرڅه يا ډېریچ

له  هکله له اندروپوف څخه کومه پوښتنه وکړي. امر   چې د امر په  و نه کړ کريچکوف په دې حتی هېڅ فکر  
 کوم ځای

اندروپوف ته دومره وفادر و چې پرته ، کريچکوف منت یې څه ډول دی؟  ؟ چا لسليک کړی؟  څخه راغلی 
د چلند   کريچکوف وړاندې د  راندروپوف پد     کاوه.تررسه  له اړنګ يا پوښتنې څخه يې د اندروپوف هر امر

پر یو شمېر داسې دلیلونو ولړه وه لکه د خپل کاري ژوند د بریا په پار له اندروپوف څخه منندوینه،  بڼه  
او هغه زاړه مسلکي دودونه چې له مرشانو  نوموړي ته اخالصمن درناوی )چې بې اړنګه یوه وتلې څېره وه( 

 .څخه نا اړینې پوښتنې نه کېدې

 

 اصولو کې د سيايس بېرو له ډېری غړو څخه هوکړه  پوځي مداخلې په هکله په  ښايي د يوستانوف مطلب دا و چې په افغانستان کې د
.وه. دغه پرېکړه دوه ورځې وروسته په رسمي توګه منظور او ثبت شوه  ترلسه شوې

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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ن   پخپله دومره پرېکنده او شننونکی نه و، خو په   ه کړ. دید اندروپوف پورتنیو خربو کريچکوف حريان 
نوموړي ته دا وړتيا ورکړې وه چې د خپل مرش په خوښه پوه يش او   بیروکراتيکو چارو کې په کلونو چوپړ 

تررسه کوونکی و. په دغه قضيه کې د مرشتابه هيلې روښانه وې: امین  تشې   يو بېدی په خپل وار د امر  
په  پاتې يش.   پرځای يې يو وفادار کس کښېنول يش او افغانستان بايد ملګری او متحدووژل يش،   بايد 

کارمل، رسوري   ه ورته وشوه،لرښوون مخه ترلسه شوي وو. وروسته له دې چې بشپړه    ډېر څه ل ددې هکله  
ولېږدول    پولې ته څېرمه او د مخالفينو هغه نور بې عزته شوي مرشان چې جګړې ته ډېر لېوال وو د تاشکند

يا دوو ساعتونو کې کابل ته يو  او ورپسې به ورکړل شوې   شول چې کله يې وخت راغی په  ورسول يش 
په کار بوخت  له پټو پرچميانو او مخالفو خلقيانو رسه   دندې تررسه کړي. په کابل کې د کريچکوف مامورين 

نو اوښتی و په کابل کې  کسا  ۱۵۰۰ځواکونو لويې ډلې چې شمېر يې له   وو. د کې جي يب ځانګړو پوځي
کړۍ   يو مامور د افغان مرش ترټولو نیږدې  هوايي ډګر کې راغونډ کړل شوي وو. د کې جي يب او د بګرام په

دنده ورکړل شوې   ته ننوتلی و، خو تراوسه ځينې ستونزې شته وې چې بايد حل شوې وی. کريچکوف ته
اړ و، خو بشپړه خپلواکي   اړخه شوروي اتحاد تهچې په داسې هېواد کې رژيم بدل کړي چې د وټې له وه 

ه شوريانو راڅرګندېدنه د افغان مرشتابه د پرل يې درلوده. دا به څنګه شونې وي چې په افغانستان کې د
داسې حال کې چې له ننوتلو رسه سم يې رژيم نسکور کړ؟   پسې غوښتنو پر بنسټ نړۍ ته توجيه يش په

به ډېره ښه وي چې پخپله افغانانو    افغان دا  به دا د  بيا  نو  ناويل کارونه تررسه کړي؛  مخالفني د کودتا 
يش؟   موضوع وګڼل يش، خو که دوی په دې کې پاتې راغلل، نو بيا؟ له امني رسه بايد څه وکړل کورنۍ

اعدام محکوم يش؟ ايا  ونيول يش او د ټولو هغو جرمونو په تور محاکمه يش چې ده تررسه کړي او بيا په
ته ولېږدول يش او هلته ګوښه وساتل  يم بدلولو په بهري کې ووژل يش؟ ايا بايد شوروي اتحادبايد د رژ

ښکېل يش. دوی اصيل پرېکړه کړې وه او پاتې  يش؟ سيايس بېرو نه غوښتل چې په دغسې چارو کې 
 .ې ویلوی، خو هره تېروتنه به ډېره ګرانه پرېوت کارونه بايد د کې جي يب خلکو تررسه کړي

ډډه  ستونزه ډلې  کوچنۍ  يوې  پر  کريچکوف  چې  وه  وررسه    یلګول دا  هکله  په  چارو  دغو  د  چې  شوی 
جدي وه چې حتی د ده ځينې مرستيالن په هېڅ خرب نه   وغږېږي. د دغو عملياتو د محرميت کچه دومره

منځه  امني له   بې اړنګه، ښه به دا وي چې دکودتا په بهري کې: »  کاوه. ده به له ځان رسه داسې سوچ  وو
ستونزه نشته. دې ته به د انقاليب   که سړی نه وي،  -يووړل يش. ډېرې ستونزې د امني پر وژلو تړلې دي  

غوراوی به په افغانستان کې پوښتنې رامنځته   کړل يش. دغسېر محکمې د حکم پر بنسټ د اعدام نوم و 
د امني لس  پوهېږي چې  ټول  اتحاد   ونهنه کړي ځکه چې  وينو رسه دي. شوروي  ټولو هغو  په  بايد  هم 

ځوابونو  بشپړو  د  ته  پوښتنو  په  حساسو  استازي،  ټولنې  نړيوالې  د  يې  به  خامخا  چې  ونييس  تابيا 
شوروي اتحاد ملګري او د ناپېيلو هېوادونو خوځښت، چې افغانستان يې غړی   سوسيالېستي بالک کې د

 «کوي. دی، راپورته
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کې ورته وويل: »د   رلی و. اندروپوف په تيلفونداسې برېښېدل لکه چې د کريچکوف سوچ اندروپوف ننګې
 راتلونکو پېښو 

کمېټه کې زموږ ملګرو چمتو کړې ده. ښه په پام يې   په هکله د ځوابونو هغه خاکه درلېږم چې په مرکزي 
 ولوله او بيا يې 

  .«ته ووايه په اړه خپل اند ما 
موضوعګانو په    و د هغو سخت  لسونديشوه. ټول   يوه درنه بسته وسپارل  لسوندو کريچکوف ته ډېر ژر د  

رسليک »په افغان مرشتابه کې د بدلون او د   لسوندييو   د  کاوه.هکله وو چې کريچکوف ورباندې سوچ  
تړاو د يو متحد تفسري په هکله« و چې پکې يوې پراخې شننې د يو لړ   شوروي اتحاد د پوځي مداخلې په

 .وو اندونه څرګند کړي موضوعګانو په هکله
او امني له مسکو   کال راهيسې لږترلږه  ۱۹۷۹کې راغيل وو چې د    لسونديپه   څوارلس ځلې تره کي 

د افغانستان په کورنيو چارو کې د بهرنۍ پوځي  مداخلې رسه  پوځيڅخه غوښتنې وکړې چې په نېغې  
لګرتيا، ښه او د افغانستان دموکراتيک جمهوريت تر منځ د م لسوهنې مخه ونييس؛ نو د شوروي اتحاد

تړون، د ملګرو هېوادونو له چارتر او د افغان حکومت له ګڼ ځيل غوښتنو رسه  له  ۍګاونډيتوب او همکار 
تړاو   نړيوال بنسټ ورکړل يش. د نوي افغان مرش پهمرشوع    او  شوروي اتحاد مداخلې ته يو ټينګ  سم به د

بېرته  جربي تبعيد څخه هغه وخت سمدلسهل د اکتوبر په دوميه نياميي کې له  رمليکل شوي وو چې کا
سازمانونو رسه اړيکې   ، لومړی يې له پټوکاوه. ده چې پټ ژوند  وواژهچې امني، تره کی    خپل هېواد ته لړ

امني رژيم به د فعالنو   دپتېیل شوې وه چې  د فعاليتونو مرشي پيل کړه.    دویټينګې کړې او ورپسې يې د  
ټولو وطنپالو ځواکونو په مالتړ د ا خ د ګ له   چې په هېواد کې د  نسکور يش د هغه پټ خوځښت له لوري 

چې د امني په وخت کې د ګوند او دولت د مرشتابه يوه برخه   غړو جوړ شوی و؛ نو د هغو خلکو په ګډون
ه  وي پوځي ډلو د امني په لريې کولو کې نېغه ونډر امني پر ضد ګام پورته کړ او د شو  وو، پخپله افغانانو د

افغانستان  نه د  وړاندې  پر  تېري  بهرين  د  يوازې  او  يوازې  راتګ  د شوروي ځواکونو  د ځمکنۍ  درلوده. 
 . بشپړتيا او د افغانستان دموکراتيک جمهوريت د خپلواکۍ د ساتنې په موخه و

او پنومروف لوستې وه په ا خ د ګ کې    اوستينوف  يوه خامه چې اندروپوف، ګروميکو،  لسونديد لندې   
 ځپنو طرحې، شخړې زېږونکې کړنې، لوېديځ ته ګروهنه، د   په تفصيل وضعيت بيان کړی و، د امنييې  

دموکراتيک جمهوريت کې د شوروي اتحاد د پوځي مداخلې منطق يې پرله پسې   دوام او د افغانستان په
 پخپله په شوروي اتحاد کې د کار اخيستنې  لسوندی، دغه  پوهېدهڅومره چې کريچکوف   .کړی و  بیان

پوځي مداخلې   ګوند په ټيټ پوړ کې په افغانستان کې د  کمونست لپاره جوړ شوی و چې د شوروي اتحاد د  
 . منطق څرګند کړي
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او بيان په اړه د پروپاګند کمپاين« تر   ورپسې کريچکوف د »پر افغانستان باندې زموږ د يرغل  د توجيه 
چټکۍ ولوسته. په دغه وړانديز کې ټول مخکني دليلونه يو ځل بيا  وړانديز خامه په  رسليک لندې د يو

ونو کې  هېوادهم تر خپل نظر تېر کړل: په سوسيالېستي    لسونديهمدې توګه يې دغه   ليکل شوي وو. په
شوروي   سپارښتنه، دې، په ملګرو ملتونو کې د شوروي اتحاد استازي ته يوه  لرښوون سفريانو ته   د شوروي
د   کاندیدانو  کمونستاتحاد  او  غړو  د مرکزي کمېټې  د  او   ګوند  اتحاد  د مرکزي   د شوروي  جمهوريتونو 

د انقاليب    . رسبېره پر دې،په یو تېلګرام کې بربک کارمل تهکمېټې او سيميزو ګوندي کمېټو ته ليکونه
لومړي    د  غانستان دموکراتيک جمهوريتعمومي منيش او د افد  د ا خ د ګ د مرکزي کمېټې   ريس،د  شورا  
 ي ورکړل شوې وه.مبارک  په توګه د ټاکل کېدو وزير 

درلوده. نوموړي د کې جي يب ريس ته وويل چې   و په هکله کريچکوف کومه جدي تبرصه نهلسوندد دغو  
 .« اندروپوف ورته وويل: »نو عمل پرې وکړه .ډېر ښه چمتو شوي لسونديدغه ټول 

له    او  پوهېدهدرلوده. دی د خطر په پايلو   و، خو ده بيړه نه پيل امر د کريچکوف په واک کې  عملیاتو د  د   
 کبله دې 

منطق يې اړنګ درلود بلکې په حقيقت کې په دې هکله د ده دريځ ټينګ   سوکه نه و چې د دغو عملياتو پر
چې د شوروي اتحاد او سوسيالېستي خوځښت    کاوهکړنې په تررسه کولو کې يې اړنګ نه   ې و او د هرې هغ

تېروتنه نه رامنځته   ګټه و. کريچکوف ځکه سوکه مخته روان و چې ځان په دې ډاډمن کړي چې هېڅ راز په
 .رامنځته کړي يا يې په خطر کې واچوي کېږي او داسې څه نه پېښېږي چې په پالن شوو عملياتو کې خنډ

  اجنټانو په ګډون چې له شوروي اتباعو څخه ګامرل شوي  د هغو   امر بګدانوف او اوسادچي  ه د کريچکوف پ
چې د دوی په اختيار کې وې. ټولو دغو اجنټانو ته پرته له دې چې  ې  ، ټولې هغه رسچینې چمتو کړ وو

 امر وشو چې شپه او ورځ په تيارسئ کې وي او د امني، د ده د څارګرو ل يش کړ  دليل يې ورته څرګند 
 .د پوځي ډلو د خوځښت په هکله په دوامداره توګه هر راز مالومات راغونډ کړيجوړښت او   ادارو، دولتي

کارپوهان، د کې جي   سالکاران او  ۱۵۰۰د پي جي يو مرش په ځواب کې داسې راپور ورکړ: »څه د پاسه  
ل او درې  سيو   -استوګنو څخه اجنټان   يب ټول مامورين او څارګر، د زينت عمليايت ډله او د شوروي له

 .« راټولولو کې ښکېل دي د مالوماتو په -اجنټان او پنځلس باوري خلک  
، مامورين او د پي جي يو کابو ټول هغه  اداره وه  هتر ټولو محرم، چې   رياست له امتې څانګې څخه S د

افرسان  څخه کابل ته ولېږل شول. د زينت   یاسينېوادرلودې، له   مامورين چې د افغانستان په تړاو يې دندې 
ته ل مخکې  په ټول شوروي اتحاد کې د کې جي يب له بېالبېلو ادارو څخه راغونډ کړل شوي وو کابل  چې

ترلسه کړه. نوموړي د کې جي  دوی رسبېره، کريچکوف له اندروپوف څخه هم لويه مرسته پر رسېديل وو. 
ګامرل. دوی د اووم رياست  هم په کابل کې و  ( افرسانېيب د اووم رياست د الف ډلې )د ترهګرۍ ضد ډل

  .رسه يوځای کابل ته ورسېدل Beschastnov له مرش، تورن جرنال بشستنوف 
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کړۍ ته    نېږدېميخايل ت، چې د »اشپز« په نوم د امني   د دسمرب په ديارلسم، د بهرنيو چارو څارګر افرس،
وکاروي چې امني او د ده وراره  زهر چې له مسکو څخه ورسپارل شوي   ننوتلی و امر ترلسه کړ چې هغه

 مرش و، له منځه يويس. د دغو عملياتو لپاره پالن داسې و: امني او ېڅارګرې ادار  اسدالله، چې د افغان
کې جي   اسدالله به شنډ کړل يش. ورپسې به د واک له لنډمهالې تشيا څخه کار واخيستل يش چې د

مهمو ځايونه بريدونه   ان په ناڅاپي توګه د کابل پر يب او پوځ ځانګړي ځواکونه، کوماندو او رسحدي پوځي
دوی په هغو ځايونه کې د ننه په   .و ځواکونو« دوميه دنده په غاړه اخيستې وهموکړي. د ا خ د ګ »سلي

 . نښه شوي وو بريدونو کې برخه اخيسته چې د نيولو لپاره په
و تصاديف ټيک د يرغل په شپه  عملياتو په هکله کاب  پوځي سرت سالکار ډګر جرنال مګومتوف د پوځي 

 خرب شو. 
تابيا تر کوم ځايه   په تيلفون کې له   اوستينوف  نوموړي څخه وپوښتل: »د امني د لريې کولو د عملياتو 
امر   پوه شو چې دغه سالکار د پالن شوې کودتا په هکله هېڅ نه دی خرب، ده ته يې  اوستينوف  «رسېدلې؟

په سړه بڼه مګومتوف   وکړ چې په کابل کې د اندروپوف له استازي رسه ژرترژره وګوري، خو جرنال ايوانوف
د  څرګنده کړه او د سيايس بېرو   کله چې مګومتوف غوسه  .ته ځواب ورکړ چې دی هم په هېڅ نه دی خرب

 ې ته يې نغوته وکړه، ايوانوف دلرښوون غړي 
 . عملياتو په هکله مالومات ورکړل راتلونکو

څخه وپوښتل: »د امني د څو زرو ساتونکو، د   هک پک سالکار له ايوانوف دغه کله يې چې پالن ولوست،  
په ريښتيا د بريا هيله    ومحدودو ځواکون   اسېپه دته  پر وړاندې   کام افرسانو او د وفادارو خلقيانو د ليکو 

وه چې د افغان پوځ غربګون به څه وي. ده وپوښتل: »ايا ته ډاډه يې چې افغان  کوې؟« ده ته څرګنده نه
 « ځواکونه به د خپل مرش په مالتړ ونه درېږي؟ وسلوال

ه يو له څو کسانو څخه يې  پر ځای يې ' موږ ' ووايې ځکه ت ايوانوف ورته وويل: »اوس بايد ' ته' ونه وايې او
دي. ته بايد جرنال ګوسکوف    پر غاړهرسله اوسه د عملياتو پوځي چارې ستا   چې پر دغه پالن خرب دي؛ نو

پالن  دغه  کړې له  اشنا   .« رسه 
مګومتوف څخه مالومات ترلسه کړل، خپله حريانتيا   جرنال ګوسکوف، چې په بګرام کې له   پراشوټي افرس

کې دا پالن کوم هوښيار جوړ کړی؟ پرته له دې چې د پوځيانو په  وويل: »په مسکووی کړی. ده  شپټه ن 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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يې په    دوښمناړخونو کې برليس ولري، چا پر يو داسې بريد کې بريا ترلسه کړې چې   شمېر يا په نورو
  .«ښه سمبال وي؟ هو، که چېرې د ناڅاپې فکتور په پام کې ونه نيول يش دفاع

له کې جي يب يا له دفاع وزارت څخه    ځکه چې  دي يار« خلک لتراوسه مالوم نهد دغه پالن تر شا »هوښ
 ول. هېڅ کله بربنډ نش ي عملياتو پالن جوړوونک هېڅ کوم ليکلی امر ورنه کړل شو او د دغو

سيايس بېرو خپله پرېکړه وکړه. د عملياتو محرميت   ګوند د مرکزي کمېټې  کمونستد دسمرب په دوولسم د  
  مرکزي )چې په    لسوندیدغه   Konstantin Chernenko کانستنتني چېرنېنکو په پام رسه،او حساسيت ته  

 :کې داسې ليکل شوي لسوندي. په هبڼه کار نه و شوی( په لس وليک کمېټه کې هېڅ کله په دغه

 لندې مرشۍد ل. ا. برېژنېف تر  
د ف، چېرنېنکو ک ی،    اوستينوف پ، پېلشې ا. يا،   .ګډونوال: سوسلوف م. ا، ګرېشین و. و. کېرېلېنکو ا

 اندروپوف ی. 
  .تېخانوف ن. ا، پنومروف ب. ن و، ګروميکو ا. ا،

Suslov M.A, Grishin V.V, Kirilenko A.P, Pel'she A.Ya, Ustinov K.U, Andropov Y.V, 
Gromyko A.A, Tikhonov N.A, Ponomaryov B.N 

 ۱۲۵/ ۱۷۶ ګوند پرېکړه لیک منرب  کمونستد شوروي اتحاد د 
 په »ا« کې د حالتو په هکله

. د دغو کړنو د  شوې  ګروميکو ا.ا نظريې او کړنې منظور د.ف او  اوستينوف د ملګرو اندروپوف ی. و،   .۱
کوچني سمونونه )تعديل( راويل. هغه چارې چې د  کې    لسوندي په  چې   لپاره دوی اجازه لريپلې کولو  

لري، سيايس بېرو ته بايد په مناسب وخت وړاندې يش. د ټولو دغو چارو  مرکزي کمېټې پرېکړو ته اړتيا
 .سپارل کېږيته د. ف او ګروميکو ا. ا  اوستينوف اندروپوف ی. و،  کول ملګرو ېپل
دنده ورکول کېږي چې د پالن شوو چارو د ته ګروميکو ا. ا  د. ف او اوستينوف اندروپوف ی. و، ملګرو   .۲

 .کمېټې د سيايس بېرو غړي خرب کړي پلې کولو په هکله د مرکزي
 د مرکزي کمېټې منيش  

 ل. ا. برېژنيف 

جزيات څرګند شوي. يوازې دومره مالومات شته چې   په هکله ډېر لږ   ېد سيايس بېرو د دغه مرګونې غونډ 
همکارانو څخه يې سوال وکړ چې د افغانستان په هکله  له خپلو  هغه څوک چې،  کاساګیند حکومت مرش  

، د  هو ااو په دوامداره توګه يې په افغانستان کې د پوځي مداخلې نظر رد له انډول رسه برابر دريځ ونييس
دغه   غونډه کې ګډون نه درلود. د دې خيال په زړه پورې دی چې که نوموړی پهکبله په دغه   ناروغۍ له

د رايو په اتفاق دغه   ورځ په کرېملېن کې وی، ده به څرنګه رايه ورکړې وی. د سيايس بېرو ټولو نورو غړو



476د»ا«ویروس/  

www.samsoor.com 
 

ينو  دوولسمه، امريکايانو او متحد منظور کړ. دا هم څرګنده ده چې په دغه ځانګړې ورځ، د دسمرب  لسوندی
توغندي ځای پر ځای کوي. دغه پالن سرتاتيژيک   يې خپل پالن اعالن کړ چې په اروپا کې د منځني واټن 

 .مرشتابه ته يې لويه اندېښنه رامنځته کړه د شوروي اتحادنو ؛ هو اانډول زيامنن
، اوستينوف چېرته دی چې    لسوندیکړنو« هغه   کېدای يش څوک پوښتنه وکړي چې پورتنی د »نظريو او

هېڅ شتون نه درلود او   يلسوندډېره شونې ده چې دغسې   اندروپوف او ګړوميکو يې يادونې کړې وې. دا
کو هڅه کوله چې په هغو ورځو کې  اکړي وي. دغو پامياليو چارو  دوی په ګړڼۍ توګه خپل دليلونه څرګند

هېڅ هکله  په  کړنو  خپلو  ليکلی   د  ليکيل  پرېنږدي  لسوندیکوم  پورتني لس  په  حتی  کې    يلسوند. 
په   يوازېبېرشمافغانستان  ليک ۍ  »ا«   .شوی  لپه 

.  ولېږهامر د پالن د پیل رسېد؛ نو کابل ته يې و را خو کريچکوف ته دا يوه روښانه نښه وه چې د عمل وخت
هغه په  ميخايل ت  »اشپز«  ماڼۍ کې  په  ارګ  په   د  واچول چې  زهر  ته    ېک  غرمنۍکوکاکول کې  امني 

ه، کوکاکول يې وڅښله او هغه ډوډۍ يې په سرتوږۍ  و نه کړ ننګېرنه    هېڅکېښودل شول. امني د خطر  
پخه کړې وه. کله چې په دې ډاډمن شو چې امني زهر وڅښل، دغه  «وخوړله چې د ده شوروي »اشپز 

راته    ېيې ورته وکړه: »کولی ش  هخرب   شفريسالکار دفرت ته تيلفون وکړ او دغه   »اشپز« د شوروي وټه ييز 
نوموړي   و کې زما د اپارمتان لپاره د نور سامان چارې څومره مخته تللې دي؟« دمکروريانپه   چې  ېوواي 

  مامور   دی. د کې جي يب تررسه کړه او وتلو ته چمتویې  دغه خربه په دې مانا وه چې  ورکړل شوې دنده  
 .اوس وتلی يش او د شوروي په سفارت کې پنا اخيستی يش خربه ورته وکړه چې ميخايل شفريهغه 

شپږو ساعتونو کې راڅرګندېږي. د دغه وخت په ترڅ   داسې انګېرل شوې وه چې د زهرو اغېز په پنځو يا
په لور  او يوې رسحدی ډلې ته امر شوی وو چې د هغو ځايونو   کې مسلامن کنډک، زينت، پراشوټي ډلې

د امني استوګنځی، د دفاع وزارت، مرکزي قول اردو، د کورنيو چارو وزارت،  :  خوځېږي چې بايد ونيول يشو 
 .او راديو مرکزونه، د کام مرکزي اداره او د پلچرخي زندان د تلويزيون

او   بوتورغی. بګدانوف د خپل يو ملګري اپارمتان ته  ميخايل ت سفارت ته خوندي ورسېد او بګدانوف ته 
 یې وورته 

»ا  همدلته و وويل:  ولېږو سمهال  ته  مسکو  بېرته  ورپسې  او  ته  بګرام  دې  به  ته  ماښام  وروسته،   .«اوسه. 
له ته لړ چې  په چټکۍ خپل کور  له اسدالله امني رسه هغه   بګدانوف  يوځای   ماښامنۍپالن رسه سم 

ول کېدل. داسې پالن و چې په څارګرې ادارې دغه مرش ته زهر ورک وخوري چې په ترڅ کې يې د افغان
بګدانوف او اسدالله رسه ايوانوف او يو ژباړن هم يوځای کېږي، خو په ورستيو شېبو   کې به له   ماښامنۍ

داسې يوه   ناښنده وي چې يو جرنال او د اندروپوف شخيص استازی په   هه چې ده ته ب پتېيلايوانوف و کې
اسدالله ته ووايه چې زه  : »استازي، بګدانوف ته يې وويله چاره کې برخه واخيل؛ نو د کې جي يب سحسا



  477 / دمرګحکم

 

شم.« بګدانوف ته بله لره نه وه پاتې پرته  ښه نه يم او د سفارت ډاکرت ټينګار کړی چې په کټ کې پاتې
 . له دې چې په خپل رس لس په کار يش

هرو څخه ډکې کړل  دغه دوو امينيانو ګېډې له ز  کال د دسمرب په ديارلسمه له غرمې وروسته د  ۱۹۷۹د   
ته تم وو. د عمليات دويم پړاو يوازې   ېدواو د دواړو امينيانو شنډ شوې. اوس شورويان د زهرو د اغېز پخيل

شوی چې پورتنی پخلی ترلسه شوی وی، خو پوښتنه دا وه چې د تره او وراره د  یاکېد  پیلهغه وخت  
 .ی شویاهکله څرنګه مالومات ترلسه کېد وضعيت په

هره شېبه  کېدای يش  بیړنی تېلګراف ترلسه کوي چې   دغه وړانديز وکړ: بګدانوف له مسکو څخه يومرکز  
ره  ژ رتر ژ ايران په خاوره کې ځای پرځای کړي. مرکز سپارښتنه کوي چې   امريکايان خپل ځانګړي ځواکونه د

 امني د روغتيا او تېلګراف په منځپانګه خرب کړل يش؛ نو په دې توګه به د ي بوږنوونک ملګری امني د دغه
بګدانوف له يو   ستوګنځي کې يې د وضعيت په هکله مالومات واخيستل يش. له نیمې شپې وروسته،اپه  

مياشتې مخکې تړون وژل شوی و.   درېپکې ل چې وختزينو  و ژباړن رسه د ارګ ماڼۍ ته ورسېد او په هغ
دی هم سمدلسه له خپلې خوب خونې  په ارګ کې و.   ه وکړ. اسدالله هم په همدغه شپهرس امني روغبړ ور 

يش وکړل او بېرته خپل ځای ته لړ. بګدانوف د داسې بې وخته  م څخه راووت، له مېلمنو رسه يې ستړي
خړه   نګه يېو ، ښکارېدهوغوښتله او امني يې د تېلګراف په هکله خرب کړ. امني روغ نه   راتګ له کبله بښنه

دوامداره ستړيا له   ې، خو کېدای يش دغه حالت يې د وه او د سرتګو لندې يې کڅوړې جوړې شوې و 
يې مننه وکړه او غوښتنه يې ترې وکړه چې   ، له ده څخهونيوهکبله و. امني، ډګروال بګدانوف ته په پام غوږ  

هکله يې په دوامداره توګه خرب وسايت. دواړو، تره او وراره له   په خليج کې د حالتو د پرمختګ په  پارسد  
کله چې د شپې  .  وکړه. له بده مرغه، دوی داسې نه برېښېدل چې ډېر ناجوړه وي خه ښهبګدانوف رسه م

هغه څه چې په ارګ کې ليديل وو په يو تېلګراف کې مرکز ته ولېږل   ناوخته بېرته سفارت ته لړ، بګدانوف 
 .شو او ورپسې ويده

دسمرب په څوارلسم سهار، دا څرګنده  وراره باندي. د   زهرو اغېز درلود، خو په عجيب ډول يوازې د امني پر  
ډاکرتانو په ګډون، ارګ ته ډاکرتان ورغوښتل شوي وو. ډاکرتانو راپور   شوه چې د شوروي پوځي روغتون د

. ماښام کېدهپرې   ګومانيت  مو مروغتون ته ولېږدول شو ځکه چې د خوړو د سخت مس ورکړ چې اسدالله
 . ته ولېږل يشوشوه چې د نورې درملنې لپاره مسکو  ته پرېکړه

له تاشکند څخه بګرام ته ولېږدول يش. په حقيقت کې دا د  کارمل  په عني وخت کې، مرکز امر وکړ چې   
مانا وو. ايوانوف په تيلفون کې کريچکوف ته د وضعيت په هکله داسې  ېدو پهپیلعملياتو د دويم پړاو د  

پاکه  چالن دي. ګېډه يې ومينځل او وينه يېاسدالله امني په روغتون کې دی او سريوم ورته  : »راپور ورکړ 
مهال وېش رسه سم خپل  کړل شوه. وضعيت يې خراب دی. زموږ د مالوماتو پر بنسټ، امني جوړ دی او له
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مانا لري؟ ستا هغه سړی چېرته دی چې  کار ته دوام ورکوي.« کريچکوف په غوسه ورته وويل: »ولې؟ دا څه
  «؟دوی ته يې ډوډۍ ورکړه؟ دی څه وايي

بېرته د امني پخلنځي ته تللی و. دی په همغه سهار   دغه مامور، ميخايل ت، چې کريچکوف يې يادونه وکړه
لېږدول شو ځکه چې امني ژوندی پاتې شوی و او پر خپل شوروي و کابل ته   ډېر د وخته له بګرام څخه بېرته

 ل په کوکاکول کې زهر واچولنه درلود. ايوانوف، کريچکوف ته وويل چې ميخاي   ګومانبد   شپز يې هېڅا
شته. يا دا چې  او پخپله يې وليدل چې امني ټول ګيالس وڅښلو. ايوانوف څرګنده کړه: »دوه شونتياوې

.  کوکاکول د زهرو اغېز له منځه وړی او موږ بايد نور هم ورته تم شو يا دا چې  یزهرو تراوسه اغېز نه دی کړ 
 .«اوس بايد څه ويش بايد ژرترژره پرېکړه ويش دې هکله چېکه داسې وي؛ نو وضعيت بدل شوی او په 

، سخته چوپتيا غوره کړه، خو بالخره  کېدهنه په غوسه   چې په معموله توګه يو ارامه سړی و او ژر  ،کريچکوف  
 يې 

موږ پوهېږې چې  »ته  پوهېږې  وخت  لږ   وويل:  الوتکه کې کښېنول؟  په  ټول  له  چې  مخکې  ملګری ک 
لره دی؟ پوهېږې چې ځانګړو ځواکونو ته امر وشو چې عمليات  په  کې   ه الوتکهتاشکند څخه کابل ته پ

ايوانوف پهيپيل کړ  په ما ؟«  توګه  په دوامداره  به  ته  »تاسې  ورته وويل:  په هکلهڼژمنې   ۍ که د حالتو 
 .غوږۍ کېښوده .« کريچکوف په کرار غږ ، خو په ناراضتيا وويل: »سمه ده.« ورپسې يېړومالومات درک

پراشوټيانو او د مسلامن کنډک جنګياليو ته امر شوی و   په عني وخت کې په بګرام کې د زينت افرسانو،
  .کښېني او کابل ته د تګ لپاره چمتو يش چې په پوځي ګاډو کې

 

 
 

عمليات هره شېبه پيل يش چې د تررسه کولو لپاره  ولېري کريلوف تصاديف پوه شو چې کېدای يش هغه
ته بګرام  وو. کله   يې دوی  د  لېږدول شوي  اخيستل،  ګامونه  ته څېرمه  ماښام خپلې خېمې  يو  يې چې 

پام شو چې اغزن تار ترې چاپېر شوی و او د اخفا لپاره پر پوځي مورچلونو   نوموړي د بګرام يوې برخې ته
 اوو. کله چې نېږدې ورغی، ده  بېګانه سړي وليدل چې بې شعاع و  ياچول شو  ترپالونهورته  چاپېريال ته

شوی و. په دې   ل چې اغزن تار ترې چاپېر ګرځېد پوځي کوټونه يې اغوستي وو او په هغه سيمه کې    هپلېټ 
افغان څارګرې   . ګالب زوی هم هملتهوپېژاندهخپل پخوانی اشنا، رسوري،    یې خلکو کې   و. د  نېږدې 

رسوري وپوښتل:    .ه شوخوشالليدو يې ډېر   او په  وپېژاندهادارې پخواين مرش هم خپل وروستی ژغورونکی  
 

  د دوميې شونتيا پخلی وکړ زمويل شول او پايلې يې ګواکېاوروسته، همدغه زهر و.

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671


  479 / دمرګحکم

 

ملګري هم دلته دي؟« ولېري ده ته ډاډ ورکړ: »هو، ټول همدلته دي،  »تاسې بېرته راغيل ياست؟ ټول نور
 !« بيا بريا خامخا زموږ ده. مړ د وي خونړی امني په خندا ورته وويل: »ډېر ښه، نو ټوله غدۍ!« رسوري

د ځانګړو ځواکونو يو ناشنا افرس ده ته ورنېږدې   ، خو کوريلوف غوښتل چې بېرته خپلې خېمې ته لړ يش
 هګرۍچې د تر   پوهېدهو. ولېري تراوسه نه    سمبالوسلو    هپورې پ  سږمو شو. دغه سړی بې کچې لوی و او تر 

ته مالومه شوه  ډلې ځواکونه هم راغيل وو. دوی يو او بل ته ځانونه وروپېژندل. ولېري  ېځانګړ  A ضد د
غاړه درلود. په داسې  مسوليت پهد ساتنې چې دغه نوي اشنا يې د افغانستان د راتلونکي حکومت د غړو 

ورنېږدې  ته وويل: »نور دوی ته مه   ، دغه افرس کوريلوفوخوځاوهحال کې چې د افغانانو په لور يې رس  
 مهمه ده چې وليدل. دا ډېره ېکېږه او چا ته مه وايه چې دوی د

  و.«موږ يې پټ وسات 
چې  ومانا يې دا ده چې موږ به د کابل په لور خوځېږ  نو له دې څخه کوريلوف داسې پايلې ته ورسېد: »نو

کړو نسکور   .« امني 
جنګياليو ته د مسلامن کنډک يو شمېر زغروال زينت   د  یسمه وخته. لومړ   هسبا ته، د کوريلوف انګېرن 

چې کابل ته د تګ لپاره چمتو اويس. ورپسې د زينت د يوې ډلې   ګاډي ځانګړي شول او امر ورته وشو
يوې غونډې لپاره د قوماندان خېمې     Yasha Semenov قوماندان، يشا سېمېنوف  بلل  ته  وويل چې د 

شنا ښکارېدل. دوی ټولو، هغوی چې د غونډې مرشتابه  اناکې د غونډې ګډونوال   شوی. په پيکه رڼا خېمه
پلېټونو له   خولۍ او کوټونه پر تن وو. مرشان د دوی د يعسکر  وشا ناست وو او پاتې نورو ګډونوال د مېز تر 

کابو ټولو خپلې ږیری نه   .په اصل کې ډګروالن وو يپيتو څخه پېژندل کېدل. د برېدملۍ پيتې درلودونک
 کنډک، د زينت او د پراشوټي  ونګو کې يې ستړيا ليدل کېده. د مسلامن  وې خرېيلې او په
 .ن په دغه غونډه کې حارض ووناځواکونو قوماندا

،  تشوپوه شو چې نوموړی خامخا يو جرنال و( د امني د  )کريلوف  ښکارېدهيوه ناشنا څېره چې سپينږيری  
ګټه د ده د چلند په هکله يو لکچر ورکړ چې  اړيکې او ګواکې د امريکا په   له يس ای اې رسه يې ګواکې 

پورتنيو خربو   د ده نسکورولو ته نغوته کوله. کله چې د ياشا سېمېنوف د وينا وار راورسېد، د ټولو خربو يې
ګاډو د منرب پلېټونو شمېرې په   له پخيل رسبېره، ده يو ځانګړی پوځي پالن وړاندې کړ. نوموړي د زغروالو

کوريلوف ګاډی په ترټولو »معززه« ډله کې و، په   د بريد لپاره په نښه شوي وو. د چې    ېهغو ځايونو ووېشل
 .ورکړل شوې وه هغه ډله کې چې د ارګ د نيولو دنده

شو چې دا ټول د يو بد خوب په څېر دي. دلته دوی  و ته غوږ نيولی و، ناڅاپه پوهلرښوون ، چې  ف کوريلو 
نااشنا بهرين غرونه ترې چاپېر وو. خېمه يې لړزانده وه او پکې ناخرېييل   په يو داسې هوايي ډګر کې وو چې

 خه يې نه کوله، خو بې اړنګه، ده ته تر ټولوو بخارۍ ته راغونډ شوي وو چې دومره تود داسېیوې  مخونه  
يوه پراشوټي ډله  هغه ناشونې دنده وه چې دوی ته ورکړل شوې وه. د ځانګړو ځواکونو يو ټولی، ېنک و ربړو 
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داسې یو مظبوط ارګ تر خپل   و دوه درجنه د زينت جنګيايل څنګه کولی يش چې د کابل په زړه کېا
ساتونکي له ارګ څخه ساتنه کوي. رسبېره   کنرتول لندې راويل؟ ويل کېږي چې د امني دوه زره وفادار

ې يو پوځي غونډ  خپلوانو څخه جوړه شوې وه او د کابل په مرکز ک ه چې د امني لهساتونکې ډلپر دی، يوه  
 .نيول شوی وی هم بايد په پام کې

ځي، د ماڼۍ انګړ ته به  ننو ګړنديتوب د ارګ په دروازې ور  پالن داسې وو: پنځه زغروال ګاډي به په بشپړ 
چې د امني    کوي  اعالنکې  يو ژباړن په لوړ غږي    به  او بیامورچلونه شنډوي   ي او په چټکۍ به دفاعيځ

 نسکور شو او ساتونکو ته به سپارښتنه کوي چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي، تسليم يش، ناګرانه رژیم
وريش لور  په  ازادوونکو  خپلو  د  او  کړي  پورته  لسونه   .خپل 

و په هکله د دوی غربګون وويني. دوی په څرګنده  لرښوون ولېري شاوخوا خپلو ملګرو ته وکتل چې د دغو
له شاتنۍ ليکې څخه يو  .  ګولوبېف، چې ډېر نارامه ښکارېدل، بل لوري ته کتل و. سېمېنوف اوو  وېرېديل

چې د ماڼۍ نقشه ووينو؟« د مېز تر شا مرشانو يو او بل ته وکتل او يوه يې   چا پوښتنه وکړه: »کېدای يش
 .« : »وروسته به تاسې له نقشې رسه اشنا کړوبڼه وويل په اړنګمنه

 وکړو؟  کله مو چې ماڼۍ ونيوله، له امني رسه څهپوښتنه:  
ګ د مرکزي کمېټې د سيايس بېرو د غړو په ګډون، نور   دا په تا پورې اړه نه لري. هلته به د ا خ دځواب:  

 .خلک هم وي چې د امني غم وخوري

وکړ او د بالحصار له  وپوښتل: »که ساتونکو مقاومت   د زينت يو افرس چې په ښکاره په کابل کې بلد و، 
 «کړه، بيا څنګه؟ کوماندو څخه يې مرسته ترلسه 

مالوماتو پر بنسټ، د ګارد ساتونکي شوروي پوځيانو ته  ور څارګ  يو بوډا قوماندان داسې ډاډ ورکړ: »زموږ د
 ډزېر موږ يې  پډېرو په يوه غږ وپوښتل: »خو که  ورپسې    .«يو نه کړ به ډزې   مثبته ګروهنه لري او پر تاسې

بايد څه وکړو؟ بايد له  «وکړې، موږ  ځان څخه ټولې هغه وړتياوې  مرش بريدمل په تروه بڼه وويل: »نو بيا 
دنده تررسه کوئ.« ده په خربو کې دمه وکړه   چې تاسې ته روزنه درکړل شوې او په هره بيه به خپله ئوښي

 «نورې پوښتنې شته؟ .او بيا يې وويل: »حتی د خپل ژوند په بيه
ن  ناوس  په شورې پوښتنې  الوتک ته وې. د غونډې ګډونوال  ترانسپوريت  د    ې چوپتيا لړل.  مې  ۳۴۵چې 

 .ېکې کښېناستل لره هوايي ډګر په ځغاست پراشوټي فرقې پوځيان پکې وو پرله پسې د
 وسرتوتنيمالتړ لپاره هم راورسېده چې لومړی بريدمن   يو بل کنډک او د څار يوه ډله د هغه پوځي ډلې د 

Vostrotin   د ټول ښار د    وپوځي ځواکونو  دغچې  يې مرشي کوله، خو له دې رسه رسه، داسې برېښېدل
 

  قوماندان، تورن جرنال ن. ګوسکوف ومرستيال   ډېره شونې ده چې دغه سړی د پراشوټي پوځيانو.
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نه  بسنه  لپاره   .کوله نيولو 
ته په تيلفون کې داسې    اوستينوف مګومتوف مارشال   کابو په همدغه وخت کې، پوځي سرت سالکار جرنال

مسوليت وايم چې په بريالۍ توګه د دندې د تررسه کولو    او په بشپړ ووويل: »ملګری وزير، ما وضعيت وڅېړل
پرېکنده   اوستينوف يل نه لرم.«  اکې د نظم د ساتلو لپاره زه اوسمهال پوره ځواکونه او وس او ورپسې په کابل 

ويې ويل: »د شوروي   اتې شوې اومکه څه؟« پر مګومتوف خولې را  ،ځواب ورغربګ کړ: » ته يو ډارن يې
څرنګه راکړل شوې دنده په بريا   چې  يل، زه يوازې پر يو يش فکر کوم او هغه دا داتحاد ملګری مارشا

لس او  کړه  يې  تررسه  »نو  وويل:  ورته  وزير  کړم.«  شه تررسه  کار    .«په 
او شو  کې  اړيکه  په  رسه  ګوسکوف  له  سالکار  پوځي  پراشوټيان  دغه  چې  کړ  ترلسه  يې  پخلی  دې  د 

د هوايي ډګر له سيمې څخه   یلومړنی زغروال ګاډ وکړ، خو کله چېراورسېدل؛ نو د پرمختګ امر يې  
عملياتو   د  امرد  ووت،  يو   .راورسېد درولو 

چې امني    هوروسته له هغه وڅېړ یې  چې وضعيت   په مسکو کې د کې جي يب او پوځي مرشانو يوې شورا
  ې و استازو رسه مشور شول او ورپسې يې په کابل کې له خپل له ناکامۍ څخه خرب   هڅېته د زهر ورکونې د  

چې سيايس    وعمليات وځنډوي. دا د هغه دوميې سناريو د پلې کولو په مانا و  وکړې پرېکړه وکړه چې دغه
افغانستان ته د  ورباندې خربې کړې وې، خو هېڅ کله په رسمې توګه نه وه ثبت شوې. دغه سناريو بېرو

رسېدنه پر دولتي ځايونو بريدونو پيل   وی پهشوروي اتحاد د محدود پوځ لېږنه وه چې يوازې او يوازې د د
تررسه لېږد  واک  د  کې  پالزمېنه  په  او  شوی  شوی کېدای   .کېدای 

يوه وېرې  ناکامۍ  باالقوې  د  کې  بهري  په  عملياتو  په   د  به  ناکامي  اند  په  ټولو  د  درلوده.  ونډه  پرېکنده 
شوروي اغېز له منځه يويس، د پای ټکی کېږدي، پر دغه هېواد به د   افغانستان کې د شوروي موقف ته د

ډول نابود کړي او ښايي په کابل کې د شوروي اتحاد سفارت وران او ويجاړ کړي. په  ا خ د ګ به په بشپړ 
مالتړ هيله   سيمه ييزو غړو څخه د  له او مسکو کې د عملياتو مرشان داسې برېښېدل چې د ا خ د ګ   کابل

هم د پرچميانو او خلقيانو   منظمه پټه ډله نشته وه. که څه  هد امني پر ضد يو تراوسه  نه لرله ځکه چې  
کې اړيکې نه درلودې او نه يې  خپلو منځو   ، خو دوی پهېځينې ډلې شته وې چې له امني څخه ناراضه و 

داسې اتالن هم ډېر لږ وو چې د غويي انقالب د ژغورلو لپاره   .غوښتل چې له يو او بل رسه همکاري وکړي
چمتو وو. هغه حالت د دغه ادعا پخلی کوي کوم چې د دسمرب په څوارلسم د   ته  د خپل ژوند قربانۍ

ناوخته د نه ورځې  اړيکو داسې وسيلې  وروسته راڅرګند شو. شورويانو د  امر څخه  له   عملياتو د درولو 
مته يې کېده   او  ې درلودې چې دغه امر په کابل کې هغو پټو افغان ډلو ته ورسوي چې د امني پر ضد و 

ټول ماښام او شپې په ترڅ  کودتا که به برخه اخيل؛ نو د کې جي يب مامورين حريان شول چې د  چې په
حقيقت ته نغوته کوله چې د امني رسښندونکو   کې په کابل کې کوم ډز يا پوځي نښته ونه شوه. دې هغه

وخت   هېڅ  درلودد  مخالفينو  نه  نيت    .کودتا 
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ښار په تياره کې ډوب شو. د عملياتو د پالن يوه برخه د   .برېښنا لړهد شپې په نهو بجو په ټول کابل کې  
وو چې د برېښنا شبکه له کار څخه وغورځوي، خو حالت د دغه پالن  »پېښې« رامنځته کوليوې داسې  

کړل نه  اړين  کول    .پيل 
څارګر    د مېشتڅارګر افرسان   لوړپوړي د يوې غونډې لپاره  جرنال کېرپیچينکو  کابو په نيمه شپه کې  

ښکاره ځکلېدلی و ځکه چې څو شېبې مخکې يې له کريچکوف   راټول کړل. دی پهاستازي په دفرت کې  
خربې کړې وې او ده ته يې خپله ناراضتيا څرګنده کړې وه چې له شته  او اندروپوف رسه په تيلفون کې 

 .اخيستنې د امني د لريې کولو پالن ناکام شو رسچينو څخه په کار
يب ټول هغه مامورين او اجنټان چې په دغو  ستيال مرش د دی پخلی وکړ چې د کې جيد کې جي يب مر 

وخت پورې بېرته خپلو ورځنيو دندو ته لړ يش تر څو چې بل   عملياتو کې يې برخه واخيسته بايد تر هغه 
. په  د دغه پوښتنې پروا نه لرله چې نوی امر به څرنګه وي او څه وخت به ويش امر نه وي ورته شوی. هېچا

 .«ه په کرار غږ وويله: »کوم څوک مو غولويلچوپتيا کې کېرپیچينکو دغه مرموزه غونډ  چوپه
 ولېږدول شول. په الوتکه کې  نور غړي بېرته تاشکند ته   سبا ته کارمل، اناهيتا او د راتلونکي افغان حکومت

مسلامن کنډک، د زينت عمليايت    - بګرام ته تللې وې   د څو ورځو په ترڅ کې کابو ټولې هغه پوځي ډلې چې 
ترلسه کړ چې د کابل په څنډه کې د تاج بېک ماڼۍ ته څېرمه هغو بارکونو   امر   -ډله او پراشوټي پوځيان  

 . د دغه لېږد رسمي دليل دا و چې د افغان دولتيبشپړ شو   ويې تراوسه نه و   لچې ودانو  ته ولېږدېږي
وکړي ساتنه  استوګنځي  راتلونکي  د    .مرش 

دوی بايد د دسمرب په څوارلسم تررسه کړی وی. په   لېري د هغه پالن په ځبنتوب سم پوه شو چېدلته و 
هېڅ کله داسې چټک نه وی لکه د دوی مرشانو چې په پام کې   شپه کې د کابل په لور به د دوی تګ

ارتباطي   درېيمه زغروال ګاډي خراب شول او بايد نورو ګاډو کش کړي وی، يو پرکې  نيولی و. په پخه لره 
ده وضعيت کې رسبداله کېدل.  ا، د مسلامن کنډک عسکر په ډېر سکاوهاو يا هېڅ کار نه   وسيلو کله کله 

 کاوه.ته يې پام نه   د ګاډو د جوړونې ډېرې ساده میخانیکي وړتياوې نه لرلې او د خپلو قوماندانانو امر دوی
  خوارکله چې کابل ته ننوتل، دوی ډېر   دغه پوځي کتار څلور ساعته په شپېته کيلومرته يون تېر کړل او

خپلو په  ځواکونه  پراشوټي  يوازي  ښکارېدل BMP نويو ښکارېدل.  ښه  ډېر  کې   .زغروالو 
وکړ    شو او امر يې   ځاځمن )په غوسه(خرب شو، ډېر   حالتو  رکله چې جرنال مګومتوف د دغه شپني لېږد پ

ستونزو   وسمدلسه لريې کړل يش، خو په ډېر    Halbaiev چې د مسلامن کنډک قوماندان، جګړن هلبايف
 ه چې د ډګروال کولزنيکپتېيلشو. په مسکو کې د جي ار يو مرشتابه و دغه جګړن په خپله څوکۍ پاتې

Kolesnik  او ډګرمن شوېتز Shvetz   دوه   کړي. دغه  ی غښتل  شتون خپل  کې  په سماليس لېږلو په کابل
 لود او در افرسانو د ځانګړو ځواکونو د روزنې مسوليت د 
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 .هم نېغ ښکېل وو جوړولو کې مسلامن کنډک په 
راتلونک  د  هم  رياست  لومړي  تورن جرنال دروزدو   یلپاره مرشتابه غښتل عملياتو  ود کې جي يب  ف  کړ. 

Drozdov، چې په 
نوولسمه کابل ته S وروستيو کې د  دې  لړ.   مديرت د مرکزي ادارې مرش ګامرل شوی و، د دسمرب په 

عملياتو کې يې ګډون   جګړه کې برخه اخيستې وه او په يو شمېر خطرناکو څارګرو  هنړيوال  هنوموړي په دومي
»هلته حالت ډېر    ورته وويل: وضعیت په هکله سپني ناککړی و. د مخه ښې په ترڅ کې اندروپوف د خطر 

بايد  پېچيل ته  له    مهمې  دي.  يو  ته  مانا   څوهغو  ستونزې حل کړې.  په  کسانو څخه يې چې د جګړې 
 .« يپوهېږ 

 

 
ايا امني، دغه   ايا ده و وېپر رس يې ورېځې په راغونډېدو   چې   پوهېدهاو څک سړی، نه    ځريک خو  نه  ؟ 

په    ديپلوماتانوفرصتونه لرل چې د کې جي يب مامورينو او   ؟ ده ډېروننګېرل چې په وژونکي خطر کې  
ام په هوايي ډګر کې په  ر څار وکړي. دا څنګه کېدای يش چې امني د بګ «ګډون د خپلو »شوروي ملګرو

ونو څخه  ګروېږ وښتنو  پ  له  کښېناستل او د هغو افغان افرسانو  ونه شو؟ په شپه کې د الوتک  مرموزو چارو خرب
يې دنده لرله. امني ولې د هغه ترينګيل   چې په هوايي ډګر کې لمرګ ګواښ  پر   یېمخنيوی او کله کله  

پوځي ډله کې خور و چې ګواکې د ده د ساتنې   وضعيت په هکله اندېښمن نه و چې د شوروي په هغه 
ډېرېدونکې توګه داسې شپې پاڼې خورېدلې  اندېښمن نه و چې په   لپاره لېږل شوې وه؟ دی ولې په پېښو

ای اې اجنټ« د پرځونې لپاره يې خلک هڅول. د ده اجنټانو د پټو پرچميانو د   چې د ده »اکاړ او د يس
شوروي اتحاد  ه ورکول او، بې اړنګه، د اسدالله ناڅاپي ناروغي او د درملنې لپارهراپورون د ډېرښت   فعاليتونو

 .امنځته شوې وهته د ده د لېږنې موضوع هم ر 
 ماښامنۍځکه چې د ده په استوګنځي کې د    کېدهشک   د امني د وراره په هکله په لومړيو کې پر بګدانوف 

وکړه، خو د دغه پېښې په هکله د پلټونو پايلې  ننګېرنه  سمدلسه د ناروغۍ   له خوړلو وروسته اسدالله امني 
رنډيو   څخه مخکې اسدالله امني له  ماښامنۍ  چې په همدغه ماښام له  وښوده. دغو پلټنو  هوژغور  بګدانوف 

  ې ونګروېږ  ېښتنو پ ېاو سخت شوې هم خوړلې وه. دغه ښځې سمدلسه ونيول  ډوډۍرسه وو او هملته يې 
 .شوېو  ترې

ته داسې ډاډ ورکړي: »د خطر څه شی نشته، هسې   شوروي ملګرو، د مسکو ډاکرتانو، هڅه وکړه چې امني
شوی ډېر ژر به افغانستان ته درشې« بګدانوف حتی دغه خربه  اسدالله ښهد خوړو مسموميت دی. ملګری  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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غوښتنه کړې وه چې له اندروپوف رسه د ليدنې يو فرصت ورته برابر کړل يش   ياده کړه: »ملګري اسدالله
 . په مسکو کې دی، دغه غونډه به شونې وي.« دغه خربې امني ته ډاډګېرنه ورکړه او اوس چې دی

باروړونکو الوتکو چې د پوځيانو او پوځي وسيلو څخه ډکې وې   بګرام کې د فعاليتونو د ډېرښت او د درنوپه  
 د ډېرو 

ا ټول د هغه پوځي مداخلې د تابيا لپاره دي چې ده دپه هکله امني ته وويل شول چې   ناستو او الوتنو 
 پخپله په وار  يې

 .وار غوښتنه کړې وه 
  وپتېیله څرګندونې وکړې: »د شوروي مرشتابه بالخره   وف امني ته داسېنوي پوځي سرت سالکار، مګومت 

 چې ياغي ځواکونو 
 ملګری امني، ستا هغه خربه سمه وه چې د دغه ستونزې حل زموږ د وسلوالو ګوزار اړين دی. ته وروستی
 ځواکونو له 

 ليد او د غويي  هوښيارۍ، سيايس مالتړ څخه پرته ناشونی دی. د يو هېوادمرش په توګه، هر څوک ستا د
.« امني په ښکاره د سرتسالکار له غوړه مالۍ  ويک انقالب له لسته راوړنو څخه ستا د ثابتې دفاع يادونې

راتلونکې »د  وپوښتل:  ده  و.  خوښ  لری؟ څخه  اړتيا  ته  يش  څه  اړخه  له  زموږ  تړاو  په  مداخلې   «پوځي 
  پوځيچې زموږ له    ئترمز ته ولېږ   یاستاز خپلواک   مګومتوف ورته وويل: »ښه به وي چې تاسې خپل يو 

اړيکې  اړخيزې  دوه  رسه  کړي قوماندانۍ    .«ټينګې 
او    کېده يعقوب، چې امني ته په بشپړ ډول وفادار ګڼل   مګومتوف هيله درلوده چې امني به لوی درستيز، 

ورځو کې يعقوب  لپاره يو ګواښ و، د دغه کار لپاره غوره کړي. که په دغو مهمو   د راتلونکو کودتا جوړونکو 
 .اتحاد ته لېږل شوی وی؛ نو د بريا شونتيا په لويه کچه ډېرېده شوروي

ه جان  ب د سرتدرستيزوالۍ د اوپراسيون مرش جرنال با .امني په ځواب کې ورته وويل: »زه به همداسې وکړم
 به ترمز ته لړ 

 چې زما په استازولۍ  چې ده ته به اړين واک ورکړل يش  ئتاسې خپلو مرشانو ته وواي  يش. هيله من يم چې
وکړي   .«پرېکړې 

ۍ مخه  ګومان لپاره تابيا پټه کړي او د امني د بد  مسکو يو شمېر ګامونه اوچت کړل چې د راتلونکو عملياتو
شوروي ته لړ چې د ګوندونو    ياو د سيايس بېرو غړی، پنجشېر يش  من ونييس. د ا خ د ګ د مرکزي کمېټې

  ترمنځ   وال وېش جوړ کړي. د وټه ييزو، کلتوري، تعليمي او پوځي چارو په هکله د پال حم ځ د فعاليتونوترمن
 

 ونو څانکې  ګروېږ کارمل په شخيص غوښتنه، اسدالله امني د کې جي يب د پوښتنو  له پېښې څخه وروسته، د ېد دسمرب د اووه ويشتم
.کال کې پانيس شو  ۱۹۸۰ولېږدول شو. وروسته، افغانستان ته ولېږدول شو او هلته په  ته
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ورکړ چې افغانستان ته د پوځي  شدیدو خربو اترو دوام درلود. سفري تبييف په رسمي توګه امني ته خرب
تنه به په بشپړ ډول  مرستې په هکله د ده غوښ وي مرشتابه څخه د پوځير ډلو د لېږنې په ګډون، له شو 

دسمرب پنځه ويشتمه غوره شوه. په ځواب کې امني غوښتنه   تررسه يش. د شوروي پوځي مداخلې نېټه د
او ملګري برېژنېف ته د ده له لوري د زړه له کوم  ګوند  کمونست شوروي  د  وکړه چې     ې مرکزي کمېټې 

 .منندويي څرګنده کړي
.  ښکارېدهورځو کې امني ډېر سېکمن او خوشبین   بنسټ، په هغود څرګندونو پر  حدینو  د امني د نېږدې مت 

ژر به څه پېښ يش. ده په معموله توګه د انقاليب شورا، دولتي   چې ډېر  پوهېدهدا څرګنده وه چې دی نه 
غونډ بېرو  سيايس  د   .جوړولې ې او 

چوک په ماڼۍ  بېک ماڼۍ ته کډه وکړه. وسييل سفران د دسمرب په شلمه، ولسمرش او ګوند بالخره د تاج
غوښتنه کړې وه چې د خپلې کارې دورې د پوره کېدو له کبله له   کې يو له لومړنيو مېلمنو څخه و. ده

 .امني رسه وګوري
نګه د افغان  ړ نه وو. که داسې نه وی، نوموړي به بې ا سفرانچوک او سفیر د راتلونکو عملياتو په هکله خرب 

وروستي تېلګراف کې ګروميکو ته نه و ورکړی. دغه سالکار په دې په خپل   مرش د مثبتو ځانګړتياو راپور
وو:   ډېر چپي ويي کاروي او يو پښتون ملتپال دی. نوموړي ليکيل   افغان مرش له کچې وتيل اقرار وکړ چې

و.« و نه کړ خرابتيا اندېښنې  »خو تر هغه پورې چې دی واکمن دی، موږ بايد له افغانستان رسه د اړيکو په
ملګری دی. نوموړي د بهرنيو چارو وزير ته   په پای کې وييل وو چې امني يو باوري رشيک ياسفرانچوک  

ګڼي او له وزير څخه د اجازې غوښتنه کوي چې د نوي   ليکيل وو چې په کابل کې خپل ماموريت تررسه
ې توګه  باندې وليکل: »ومنل شوه« او په د  تېلګرافيش. ګروميکو پر   کال له پيل څخه مخکې مسکو ته لړ

 .اجازه ورکړه چې بېرته مسکو ته لړ يش يې سفرانچوک ته
وروستۍ ليدنه وکړه. امني خپله معموله اجندا يوې خواته  نو ځکه د وزير سالکار، سفرانچوک له امني څخه 

 کړه او
يې خپل نوی استوګنځی سفرانچوک ته وښود. د رسمي مېلمستياو لپاره پرمتني  ۍخوشالپه څرګنده   

  سالونونه،
مينځلو   دفرتونه، شخيص استوګنځي چې په ګرانبيه توکو سمبال شوي وو او حتی د ده شخيص د ځان

 . له يوې ټوټې عقيقو څخه جوړ شوی ویوازې شت چې  ت
وويل: »که ملګری برېژنېف دلته رايش، موږ به د دې   ، امني په پای کېوښودهکله يې چې ټوله ماڼۍ ور  

نړۍ   ی ورته وياړ ولرو چې دلته هرکل ترټولو اوچت    لهووايو.« سفرانچوک ډاډ ورکړ: »بې اړنګه، هر څه د 
اورېدلو   ستندرد رسه سم  په  يې  امني  ته  ښکارېده ه شو. دې سېکمن  خوشالجوړ شوي.«  راتلونکې   او 

 .خوشبین و



486د»ا«ویروس/  

www.samsoor.com 
 

خطر   د  چې  دې  له  پرته  تاجننګېرنه  امني  د  ځينو   وکړي،  هم  څه  که  وکړه  کډه  ته  ماڼۍ  نېږدې  بېک 
استوګنځي د امنيت ساتنه به ناشونې وي، خو امني په خپله  چې د دغه  ی وسالکارانو يې خربداری ورکړ 

ويل: »شوروي ملګرو مې سل په سلو کې د امنيت ضامنت کړی دی. دوی ژمنه   پرېکړه ټينګ ولړ و. ده به
ړي او پکې څلورويشت  څخه اغزن تار چاپېر کړي، د خربدارۍ په سيستم یې سمبال ک کړې چې له سيمې

تړون او   ګزمه وکړي.« ښايي دغه ځای ته د نوموړي د لېږد يوه وجه دا وه چې شاهي استوګنځي د ساعته
 .تره کي د وژنو په ګډون غمجنې پېښې ور يادولې

لکه دی چې هم يوه دومره لويه سيايس څېره وي لکه پخوانی  امني په داسې وياړ سفرانچوک ته وويل  
پرمختګ غوښتونکي افغان واکمن، امان الله خان په غوښتنه   ک ماڼۍ دبې  پاچا: »پوهېږې چې د تاج افغان  

شوې؟  «جوړه 
ښه وکړه، امني د کابل مرکز ته لړ چې له مهال   وروسته له دې چې له شوروي سالکار رسه یې توده مخه 

پله وينا کې د امريکا پاليسۍ په غونډه کې ګډون وکړي. ده په خ وېش رسه سم له روغتيايي کارکونکو رسه
. امني په همدغه ورځ د شوروي  هندا په خليج کې د امريکا وروستی خوځښت وغ  پارس او په ځانګړې توګه د

وکړ: »بالخره   پام وړ پوځي مرستو د پراختيا په هکله حکومت ته خرب ورکړ. ده په درنه بڼه اعالن اتحاد د
څو د غويي انقالب له لسته ي انستان ته پوځي ډلې راولېږ رېدلې چې افغو شوروي ملګرو زموږ غوښتنې وا

جګړن يعقوب په اوچت غږ په ټوکه   راوړنو څخه دفاع وکړي.« ورپسې چک چکې وشوې او لوی درستيز
وی. دغو ياغيانو زما وېښته سپني کړل.« د ماليې  کې مداخله کړې  دويبوويل: »انشاالله، دوی بايد په  

يش دا د امريکايانو له کبله وي. د ايران په خاوره کې د دوی د  ميثاق وويل: »کېدایوزير، عبدالکریم  
ګواښ ريښتيا ښکاري، که څنګه؟« ورپسې امني د شوروي پوځي مداخلې    وکېد پوځيانو د ځای پرځای

 .«داسې وضاحت ورکړ: »په مسکو کې دوی داسې مرسته خپله نړيواله دنده بويل ېته په نغوت
اړيکو په هکله د مخکني پالن پر بنسټ، د شوروي د  تر منځ د خپلمنځي  هېوادونوسته، د  دوه ورځې ورو 

له  په مرشی يو لوړپوړی پالوی کابل ته ورسېد. بې اړنګه، افغانستان ته   ،Talyzinن  مخابراتو وزير، تليازي 
د نسکورولو پالن   خپلو ملو کسانو رسه د يو شوروي وزير د لېږنې پرېکړه خطرناکه وه. هغه چا چې د امني

چې پايله به يې څرنګه وي. ډېره  جوړ کړی و، د خپل پالن په بريا يې ډاډ نه درلود. هېڅوک نه پوهېدل
 . وي څو امني ته کوم اړنګ پيدا نيش ېپرېکړه کړ  شونې ده چې دوی د خپل هېواد د ګټو په پار دغه

د وروستي    ډرامې بريالی شو. د دغه تاريخي لويې   که يې همدا د لېږنې وجه وه؛ نو مسکو په دې کار کې 
  د خلکو په اند پورې اړه لري دا  اتل يا بدماش پړ کړ) اصيل  ډرامېد    دغه پالوي لېږنې  پړاو په بهري کې، د

 .(اتل یا بدماش نوموي امین چې 
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کال له پای څخه مخکې حل يش. د تل په  ۱۹۷۹بې کچې لېوال و چې د امني موضوع بايد د  کرېملېن
 څېر، کله چې حکومت 

د بسپنيزي، برشي او نورو وسيلو د رسچينو د کچې    ته يوه نړيواله دنده ورکوله، وسلوالو يا ځانګړو ځواکونو 
 . لېبرابرو رسچینې  کچې بې  ې ی . دوی ته هبريد نه ټاکیې  لپاره

او وروسته د دفاع وزارت   Akhromeev اخرومييف جرنالنو له يوې ډلې رسه د لوی درستيز مرستيال،  د 
د جګړې    او  ترمز ته ولېږل شول. هلته د څلوېښتم پوځ جوړونه Sokolov سکولوف لومړی مرستیال، مارشال

 ار مرکزونه، د مالتړ ماشني جوړونه په لره اچول شوې وه چې يو شمېر مرکزي ادارې، د څ د يو داسې بشپړ
 .ېلودر شاتني ځواکونه او د زېربنا نورې برخې يې د

زاړه  چارواکي رسېدل. د دوی شمېر دومره ډېر شو چې   پوړي  ړولکابل ته په دوامداره توګه د کې جي يب  
د   نه يوازېبړوس او ډېر په غوسه شول. نويو راغلو خلکو ته    -اوسادچي   ايوانوف، بګدانوف او   -چارواکي

 د ې وړاندې کړي؛ نو یاو وه بلکې هر جرنال هڅه کوله چې خپلې اجنداوې، اندونه او اړت استوګنځي اړتيا
ترينګلی   بلې  تر  ورځ  چاپېريال    .کېدهسفارت 

ر او غوغا تررسه يش او دا به شوروي ته د دې  پرته له شو  بګدانوف لتراوسه هيله درلوده چې د امني وژنه به
لويه کچه د پوځ له ښکېلتيا څخه ډډه وکړي. بګدانوف، ايوانوف او کېرپیچينکو د   فرصت ورکړي چې په

د تره کي د   وخت لپاره د امني د لريې کولو پر بديلونو خربې وکړې. ايوانوف ته په شوروي اتحاد کې  ډېر 
تيلفون وکړ: »د امني د غاښونو   تره کی ډېر ترې خوښ و. ده بختورين ته غاښونو درملنه ورپه ياد شوه چې

زموږ د سفارت په کلينيک کې د درملنې غوښتنه  لري؟ کېدای يش چې  ستونزې په هکله راته ووايه، څه  
ورکړ  افرس ځواب  امنيت دغه  د  »وکړي؟«  ترلسه کړ :  مالومات  اړه  په  يې  به  نورې  مزه  ايوانوف  ورپسې   ».

له ډاکرت څخه پوښتنه وکړه چې    وسمه ده. مالومات ترلسه کړه او زموږ د غاښون : »ې هم ورته وکړېلرښوون
يش د اېښودلی  کپسول  زهرو  د  کې  غاښ  په  امني  د  کې  بهري  په   .«درملنې 

  ۍ د تاج بېک د غونډ  وژلو سناريو وارزوله. کريچکوف  دوی يو ځل بيا د نښې ويشتونکي په وسيله د امني د
وړانديز وکړ چې د امني د ګاډو پر کتار د نښې ويشتونکو او بم غورځونکو   په لره کې د داسې غلچکي بريد

وکړل،خو   ويش. د امني د له منځه وړلو لپاره د امتې څانګې کارپوهانو خپل نوښتيز وړانديزونه ټوپکو ډزې
شو؛ نو دغه وړانديزونه له  ضامنت پکې ونه ليدل  وپه سلسل  بريا  د  ې،  شو کله يې چې د جزياتو ارزونې و 

 .وغورځول شول پامه
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هک پکو همکارانو ته وويل: »زه به پخپله دا کار وکړم.  يو ځل ايوانوف خپل اعصاب له لسه ورکړل. ده خپلو
تو وي. راکړئ چې د دغه ماموريت د تررسه کولو لپاره د خپل ژوند قربانۍ ته چم ژباړن  جرهما ته يو داسې  

 .«امني ته ورشو او له ده رسه به ځانونه پر بم ټوټې ټوټې کړو موږ به
چې  . جرنال ايوانوف ځکه په غوسه و  کړېاجازه نه وی ور  بې اړنګه، مرکز به هېڅ کله دې ډول پالنونو ته

ترخې خربې  يو او بل ته  کولې، د همکارانو تر منځ يې    ورتهترټونې   بې پايهمرکز  په دغو ورستيو ورځو کې  
 .کېدې او يو بشپړ ابهامم خور و

مه زغرواله ۱۰۸لړ چې د امو سيند د پول له لرې   هام هغه وخت له منځهب د دسمرب په پنځه ويشتمه ا 
الوتکو کې  ۱۰۳په عني وخت کې د   .فرقه د افغانستان خاورې ته ننوته مې پراشوټي فرقې پوځيان په 

ته ولېږدول لور    شول. افغانستان  په  او قندهار  له کوشکې څخه د هرات  د پنځمې زغروالې فرقې ډلې 
لور   ډلې د افغانستان په پوځيبله زغرواله ډله، يو پراشوټي بريدګر غونډ او يو شمېر نورې  وخوځېدې. يوه

 .هام خربه لړه او اوس د يو هر اړخيز يرغل مخنيوی ناشونی وبپرمختګ پيل کړ. د ا
 .غړي یو ځل بيا بګرام ته ولېږدول شول نستان د راتلونکي حکومت نوربربک کارمل او د افغا

 غړي او چېرنېنکو په زرېچيه  کمېسيونسيايس بېرو   د دسمرب په شپږ ويشتمه، د افغانستان په هکله د
Zarechie په باغچه کې راغونډ شول. د دفاع وزير دغه ډلې ته د شوروي پوځ د پرمختګ   کې د برېژنېف

بګرام شاوخوا  باروړونکو الوتکو څخه پرته چې په ننداريزه بڼه د   IL-76 لهمالومات ورکړل.   لنډ په هکله  
سیمه  ورښودل شوو لرو مخته لړل او له   غرونو ته ورننوتلې، بله کومه ځانګړې ستونزه نشته وه. پوځيان په

»هر څه له پالن رسه    خوښي نشوی پټولی، وويل: ، چې خپلهاوستينوف ل.  نشو مقامت رسه دومره مخ    یيز 
هکله مالومات وړاندې کړل چې د بهرنيو چارو وزارت د امو سيند   سم مخته لړل« ګروميکو د هغه ګامونو په

 په هکله نړيوالې ټولنې ته د  پنجشېر سيند په اوږدو کې د شوروي پوځ د راښکاره کېدو په بله غاړه او د
ته لړ يش ده   ربې پيل کړې. پرته له دې چې جزياتوڅرګندونو لپاره پورته کړي وو. ورپسې اندروپوف خ 

ل  لر څه چې په ده پورې يې اړه   خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړ چې د عملياتو د وروستي ګام لپاره هر هغه
 .«کې يو نوی عمومي منيش وي چمتو شوي. ده داسې ژمنه وکړه: »سبا ته به په کابل

بايد خپلې اوسنۍ   داسې برېژنېف د غونډې پايله په لنډو ټکو کې   څرګنده کړه: »ښه ملګرو، زما په اند 
 لسته راوړنې او 

  کې راتلون  ته پهراځئ چې په همدغه بڼه خپلو غونډو  .  راوړنې چې په پالن کې يې لرو منظور کړو هغه لسته
 .« ارزوئپه بشپړ ډول  کې هم دوام ورکړو. زه له تاسې هر يوه څخه يوازې يوه هيله لرم. خپل هر ګام

ډلو د هغه پالن پخلی وکړ چې په کابل کې   عمليايت په همدغه ورځ، په کابل کې د کې جي يب او پوځي
. د کې جي يب  په پالن کې نیول شوی و  مهم د ولسمرش استوګنځی مهم ځايونه ونييس، لومړی او تر ټول 
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وموړي يو ځل بيا اصيل خواړه د پېښو په بهري کې ن   ورځې ه وکړه. د سبالرښوون استازي پخپله »اشپز« ته  
. له دود رسه سم، دوی  الفا کوماندويانو ته يو کارتن ښه وتکا راوړل شول پخول. له سفارت څخه د زينت او

 .وی چې په جبهه کې د دوی مورال غښتلی کړي ګرامه وتکا څښيل  بايد سل
 .اوس د شا تګ لره نشته وه

 

 
 

سرتستني د خپلو پولندي ملګرو، ديپلومات ستنېسلف   ولېري او تاماراد دسمرب په پنځه ويشتم ماښام،  
، په Gromek  او د دوی زوی ګرومېک Hanne ، د ده مېرمن ديپلوماته حنهStanislav Smolenسمولېن  

کايل اغوستل او سينګار يې    تامارې  .نيوله کور کې د کاتوليکي کرسمس مېلمستيا ته د تګ لپاره تابيا
راغی. په دروازه کې بابنوف و. ده ډېره بيړه درلوده. دی کور ته   کله چې د دوی د کور د دروازې زنګ کاوه

:  لپرانیست او له مرميو رسه يې يوه کوچنۍ ماشينګڼه راوايستله. بابنوف، ولېري ته ووي  ننوت، يو بيک يې
له هغو   بګرام ته ځي چېپکار يش.« بيا يې سرتستني ته خرب ورکړ چې دی ژرترژره    ې يش دا د  کېدای»

چې که له بګرام   همکارانو رسه وګوري چې له مسکو څخه راروان دي او له سرتستني څخه يې وغوښتل
کې د نوموړي پر مېرمن،    نه شتون  څخه د ده له بېرته راتګ څخه مخکې پوځي عمليات پيل شول، د ده په 

  .«کوم، بې غمه اوسه به پام پرې  ړ: »زهسرتستني خپل ملګري ته ډاډ ورک  .پام وکړي Antonina انتونينا
تازه  د ګالب  شمپاين، له جالل اباد څخه يوه ګېډۍ   دوه بوتله شوروي   تامارېله دې وروسته، ولېري او  

ډېره تياره  .و کې د سمولېن کور ته لړل مکروريانځان رسه واخيستل او په   ګلونه او ګرومېک ته يوه ډالۍ له
تراوسه په کابل کې واوره نه وه ورېدلې، خو شپې کنګليزې سړې   .ستوري ځلېدلوه، په توره شپه کې  

د زاړه کابل د نورو سيمو پر رس ټيټې الوتنې کولې او په  و د اساميي غره ، د شور بازار اوکالوت یوکوچن.وې
او شوې    وار    (د رڼاو کوچني پراشوټونهبه ملتاوۍ )لګېدلې. له دغو الوتکو څخه   توره شپه کې يې اشارې

څومره ښايسته   په اوچت غږ وويل: »وګوره،  تامارېونه رڼا کړل.  ټلپاره به يې لندې کورونه او وا د څو دقيقو 
ورته وويل: »ښايي دوی غواړي پوه يش چې   . سرتستني خوشيوي  ملتاوۍدي. نه پوهېږم چې دوی ولې  

شېبه يو پاڅون پيل يش او غواړي د دي چې ښايي هره   په کابل کې څه روان دي. دوی په اندېښنه کې
هرې هغه توطيې ته چمتو دي چې لندې د ځمکې پر رس په لره   کابل اوسېدونکو ته ووايي چې دوی

کېږي  .« اچول 
له اصيل خوړو   ماښامنۍوه. د    کړېجوړه    ډوډۍ د سمولېن کورنۍ د رخصتۍ د ملانځنې لپاره ډېره ښه

خوښ د  سرتستني  د  مخکې  رايژيک  راوړونکي اشتها  ېڅخه  چې   Ryzhyk خواړه،  وو  خرمېړي  تروه  يا 
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. رسبېره پر دې، کچالو، غوړې ډوډۍ، د خويس غوښه او په دوديزه بڼه  وو  ستنېسلف له پولند څخه راوړي
  ګوم ښد ښه  کي  و خواړه وو. د کبانو د پوستکي پر رس هډوکو ته ورته پټ   ماښامنۍدغه   پاخه شوي کبان د

ورکړل په هغه لوب ګاډي   پټوکي چې مور يې  کوماندې ووېشل شول. ګرومېک  ب  پر مېلمنونښې په څېر  
شاوخوا په  اپارمتان  د  او  و  ورکړی  ډالۍ  سرتستني  چې  واچول  چال  کې  يې  د هو کې  کرسمس  د  دی   .

 .ه ګډونوال وخوشالمېلمستيا ترټولو 
ملګری و او په کابل کې  پولندی ديپلومات چې د ستنېسلف نېږدې   په نوم يو  Visnevsky د وېشنوسکي

پولند  هم دغه مېلمستيا ته راغلل. )د دوی مېرمنې په  Mozolevsky مزولېوسکي د ملګرو ملتو يو مامور،
ګڼل   نه  هېواد  خوندي  يو  افغانستان  چې  ځکه  وې  پاتې  ډبياليو کېدهکې  دغو  پامياليو  او  )باادبو(  (. 

خربې کولې. دوی خوړل او   ځ کې په رويس ژبه پولنديانو د ټولې مېلمستيا په بهري کې حتی په خپل من
 .څښل کړل او ټوکې يې کولې

ه وښيي او د پېښېدونکي يرغل په هکله خپلې  خوشال سرتستني ډېره هڅه کوله چې ځان په ريښتيا ارامه او
يو څاڅکی هم نه دی څښلی، مسلامن شوی خو   اري، تلېوپوښتل: »و  اندېښنې پټې کړي. ستنېسلف ترې

 : »زما په ګېډه کې باد دی او زړه مېلپه پياله کې درته واچوم.« ولېري ورته ووي  به بل څه   به نه وې! زه
په نه څښلو   نه غواړم چې دغه حالت مې نور هم خراب يش.« په دغه شپه ولېري، چې هېڅ کله يې  . اېيش

چې کېدای    کاوهده فکر   .د خپلو ملګرو پر وړاندې بې نزاکتي نه وه کړې، هسې خپلې شونډې ملدې کړې
)امین د ژوند(  وې چې د   نښې نښانې شته   ډېرېيش.    ور وغوښتلدندې ته    مهمېيش هره شېبه يوې  

مسکو څخه د لږترلږه لسو کې جي   لکه بګرام ته د وېکتور بابنوف ناڅاپي تګ، له  ،پای ته يې نغوته کوله
 .څخه ډکه ترينګلتيا واړنګون سفارت کې له  او په ملتاوۍراتګ، په شپه کې  ويب افرسان

اجنټ خوست رسه یې خپله هغه ليدنه ورپه ياد   مېز ته ناست و، له  ماښامنۍ  کرسمسسرتستني، چې د  
غوښتنه کړې وه. خوست له کارمل رسه تل نېږدې اړيکې لرلې  شوه چې د نوومرب په لومړيو کې يې اجنټ 

ووت، د پرچميانو د پوځي څانګې مرشي يې    و. کله چې کارمل له کابل څخه او د کارمل يو باوري متحد
ده پوځي  وروسپارله. له سرتستني رسه د ليدنې په ترڅ کې، خوست وويل چې د نوومرب په څلورمه د ده ته

موخه يو پاڅون وکړي.   سازمان نيت لري چې د امني او د ده د »کرکې وړ فاشېست رژيم« د لريې کولو په
درلوده چې د کابل او وليتونو د   ي ډلې ښکېلې کړي او هيله يېدوی پالن درلود چې په پاڅون کې پوځ

 اکتوبر لوی انقالب په ورځ، دوی پالن  اوسېدونکو مالتړ ترلسه کړي. د نوومرب په اوومه، د
 .میدان« کې يو لوی پوځي پرېټ جوړ کړي درلود چې په چمن حضوري »د افغانستان سور 

چټکۍ اوسادچي ته ورغی. د دغو خربو په اورېدو، د   سرتستني پهکله يې چې دغه مالومات ترلسه کړل، 
 کې جي يب مېشت 
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او شو  اندېښمن  د   استازی  »ژرترژره  چې  وويل  يې  ته  کلمکروريان سرتستني  بوريس    پو  يش.  لړ  ته 
 .«هملته په يو کنرست کې دی. همدغه مالومات ده ته هم ورکړه سيميونوويچ

او ترې  په شلو دقيقو کې سرتستني دغه جرنال يو څو ګامونه چکر   وموند  له ده رسه  ويې غوښتل چې 
خوست ولېري ته ورکړي وو، ايوانوف ډېر ټپرا شو او ولېري  ووهي. کله يې چې هغه مالومات واورېدل چې

 ايونوويچ، هیله کوم چې ژرترژره له خوست رسه وګورې. ورته ووايه چې د دغسې کړنې ته يې وويل: » ولېري 
برابرې کړي. ده ته   له خاورو رسه  ېل نه دی رارسېدلی او بې وخته پاڅون به زموږ هڅ   لپاره د دوی وخت

 .«وسيله خرب کړو ووايه چې کله يې موږ مرستې ته اړتيا پيدا کړه، دوی به د تا په
و ته په نغوتې رسه، ده له خوست لرښووند مسکو   .سبا سهار ولېري له دغه اجنټ رسه يو ځل بيا وکتل

وځنډوي. ولېري حتی يو افغان متل له ځان څخه جوړ کړ:   وغوښتل چې پالن شوی پوځي پاڅونڅخه  
او ويې ويل: »يعنی تاسې زموږ مالتړ     »يوه اومه مېوه به ګېډه ودردوي.« خوست يې په خربو خوښ شو 

يوازې  کې   ژغورنه رانېږدې شوې! ما تل ډاډ درلود چې شورويان به هېڅ کله خپل ملګري په ستونزو کوی،
پوهېږم چې د افغانستان په  .« سرتستني ورته وويل: »زه نه پوهېږم چې څه به پېښ يش. زه نهپرېنږدي

  .«وايم چې ما ته ويل شوي هکله د کرېملېن پالن څرنګه دی. زه يوازې هغه څه درته
مخکې    کړې و   خربې  و. دوی پر يو لړ چار ور وغوښت يوه اونۍ وروسته اوسادچي، سرتستني خپل دفرت ته 

کتو ځانګړتياو ته په    دودهک پک کړي: »ستا په اند، د افغان   له دې چې اوسادچي پر دغه پوښتنې ولېري
  «ټولو ښه لره به کومه وي؟ رسه، د امني د وژلو تر 

په تېره بیا د خلقيانو له لوري ووژل يش. ښه به وي چې   زما په خيال امني بايد د افغان وطنپالوسرتستني:  
. والوزوينېغ ووېشتل يش او يا يو ځان وژونکی يې له نېږدې واټن څخه پر بم   عام ډګر کې پر مخنوموړی په  

عمل په  له ده رسه يوځای مړ يش. دا به ډېره په زړه پورې وي او دې ته به افغانان د يو زړور وژونکی بايد
 .سرتګه وګوري

 داسې سړی به له کومه کړو؟اوسادچي:  
پيدا کړو. د امني له لوري ډېر خلک    ړیدغسې س اړتيا وي، موږ به په څو ورځو کېکه يې  سرتستني:  

لپاره خپل ژوند قربان کړي. د دغه کار لپاره يوازې وسلې او  ځورول شوي دي او ډېر چمتو دي چې د غچ
اړتيا ته  چارو    .ده لوژیستیکي 

 کوې؟  امني ته د زهر ورکولو په هکله څه فکر اوسادچي: 
يوازې   ه همغهيوازې ښځې زهر کاروي. هو، ښځې،   ره چې زه پوهېږم، په افغانستان کېڅوم سرتستني:  

 .ده په هکله خوابدي او وژونکي ته سپکاوی رامنځته کړي و باندې د ده وژنه ښايي در زړې ښځې. پر زه
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ژوند  هسې خيايل غږېږم. د اوس لپاره دې امني خپل   اوسادچي په خندا وويل: »سمه ده ولېري، زه يوازې
ورکړي دوام   .« ته 

ورپه ياد شوه. د دسمرب په څوارلسمه، د پي جي يو مرستيال   يوه بله بېخونده پېښه  کال  ۱۹۷۹په    ولېريد  
په نېږدې وروستيو کې له مسکو څخه راغلی و، ولېري د يوې غونډې لپاره  مرش، جرنال کېرپیچينکو، چې

 چې په  کړېاجنټ خوست له دغه اړتيا څخه خرب    ېايونوويچ، کولی ش  ولېريورته وويل: » . دهور وغوښت
واخيل؟ دغه راتلونکې شپه به   په غاړه چارېد يو پاڅون لپاره د تابيا   هد پرچم پوځي ډللنډ وخت کې  ډېر 

  .« پای نښه ويد د امني د رژيم 

يا دوو ساعتونو کې اړيکه وررسه ونيسم. په   که خوست په کابل کې وي زه کولی شم پهسرتستني:   يو 
 ځانګړې توګه څه

راټول يش؟ ته  ر به د پاڅون د پيلولو لپاره کوم ډول نښه ترلسه کوي؟ دوی بايد چې ورته ووايم؟ پرچميان 
 دوی د پاڅون لپاره وسلې بايد چېرته وساتل يش؟ د

ل يش. اړينه نه ده چې د خوست د ډلې  ړ نسکور ک  ورته ووايه چې نن شپه به د امني رژیم کېرپیچينکو:  
واخيل. د دوی تر ټولو مهمه دنده دا ده چې په پوځ او پوليسو کې   غړي پر ماڼۍ باندې په يرغل کې برخه 

چې په وسلوالو ځواکونو کې حالت نورمال کړي او بيا په کابل او نورو ښارونو کې   يش  خپلو دندو ته لړ
 .وسايت نظم

 .« مداسې به وکړمهراوستی و، وويل: » ير دندې يې زړه په درزا مهمېسرتستني، چې دغه 
کې له خوست رسه وکتل. خوست، چې د ولېري   په يو کوچني واټ  ته څېرمهري ډېر ژر اساميي غره  ېول

له    خربې نه  ډېرېاورېدلې،  پر ځان  به خپلو خلکو ته سمدلسه   پوهېده. خوښۍ  ده وويل: »دغه خربه 
 .«ورسوم

اوسادچي داسې ته لړ،  بېرته سفارت  ولېري  ور  کله چې  ته  بېرته يې خوست  او  وويل  : »بښنه  ولېږهورته 
کېرپیچينکو درته وييل، د اوس لپاره وځنډول شول. خپل اجنټ ژرترژره پيدا  غواړم، ولېري. هغه څه چې

سرتستني په چيغه وويل: »پر ما دې د څه   .« ووايه چې د امني د رژيم نسکورول وځنډول شول کړه او ورته
 مخکې مې خوست ته يو څه وويل او نيم ساعت وروسته به  کړی، ويليور ګوريلوويچ؟ يو ساعت يش خيال

بل وومل؟  بيخي  ځان  وکړم؟  څه  اوس  زه  وايم؟  ورته   «څه 
کوې چې تا غوندي عصبي ته غوږ نيسم. ته بايد   اوسادچي په ځواب کې ورته وويل: »ته پر ما څه خيال

نو د دسمرب    .«لړ شه، خوست پيدا کړه او دغه اړينه خربه ورته وکړه . ژرترژرهکړېزموږ پر وضعیت ځان پوه  
 .لسمه يوه سخته ورځ وهر واڅ
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وار راغی، ده وويل: »راځئ چې د يو ښايسته   په مېلمستيا کې کله چې د رسسالمتۍ لپاره د سرتستني
ګوين په وياړ، د عيسی د مهربانۍ او زموږ د ګناهونو د بښلو   کرسمس، د خدای د زوی او د سپېڅيل درې

وڅښو يې  هيله   .«په 
له پاسه واورېدل شول. پر مېز باندې    هدرانه غږون  يکله چې سرتستني خربې بس کړې، سمدلسه وېروونک

دا څرګنده شوه چې ورېږدېدل.  راټيټږيلويې   لوښي  باندې  کابل  په  الوتکې  درنې  ډکې  بار څخه    .له 
پولندي ديپلومات، سمولېن په ټوکه وويل: »ګوره ولېري،   .«سرتستني له ځان رسه وويل: »نو اوس پيلېږي

 .«خدای واورېدلهرسسالمتۍ هيله  داسې ښکاري چې ستا د
 

 
 

متحدينو، د سيايس بېرو غړو او   نېږدېامني خپلو   د دسمرب په اوويشتمه د پنجشنبې په ورځ، حفيظ الله
. له ځينو رسه يې مېرمنې هم وې چې د استوګنځي په ې وهورکړ  وزيرانو ته په خپل استوګنځي کې بلنه

شوه. د دغه مېلمستيا رسمي وجه له مسکو څخه د سيايس بېرو غړي،  ورکړل   ډوډۍښځينه برخه کې  
دليل هم درلود. ده نور نه    موه، خو امني د دغه مېلمستيا د جوړولو لپاره يو بل مه ګ پنجشېري بېرته رات

 .يو نه کړ ورې غکولی چې خپل استوګنځی خپلو ملګرو ته ونه ښيي او د هوساينې په اړه يې  شوی
بلنهمخکېڅخه    ماښامنۍله   ورکړه چې له هغه برنډې څخه د شاوخوا منظرې   ، امني خپلو مېلمنو ته 

 ننداره وکړي چې 
ې، د ګالنو پټي پکې  شوې وه. د ماڼۍ شاوخوا ته د نښرت ونې اېښودل شوې و  ه جوړهمد ده دفرت ته څېر 

 چې د لمبو ډنډ يې همجوړ شوی و  هلته څېرمه د راتلونکو مېلمستاو لپاره يو مدرن رستورانت   جوړ وو او
څخه دومره لريې نه   ډلې په هغو نيمه ابادو بارکونو کې اړويل وو چې له ماڼۍ   پوځي  ې درلود. ګارد او نور 

کېده. د ماڼۍ مخکنۍ برخه د شوروي ځانګړو  يوه ليکه چې نيمه پټه کړل شوې وه ليدل  شوبلووو. هلته د  
 .ځواکونو ساتله

ونه نشته، خو د ماڼۍ چاپېر يو شمېر امنيتي کړۍ  دېوال امني وويل: »د ارګ په څېر دلته مضبوط دفاعي 
 .«يو مچ نيش کولی چې دغه ځای ته ننوځي د ماڼۍ د ساتنې ضامنت کوي. حتی

شوې وه او لیدو يې ښه اغېز پرې کړی و،  ماڼۍ خوښه د دوی  خربو ته په پام رسه،  د غړو  يايس بېرو  د س
 .رسونو کې څه ګرځېدل خو هېڅوک په ريښتيا نه پوهېدل چې د دوی په

لپاره د خربو ارامه او نرمه بڼه خپله کړه. کله چې   . سخي کوربه د مېلمستياهپيل شو   ماښامنۍ ورپسې  
و، امني په ټوکه وويل    یغوښه پکې وه ځکه چې ډاکرتانو پرهېز ورکړ  چې  هسوپ ونه څښپنجشېري هغه  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhd2-9-XhAhVN26QKHSwtAcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/507217976768088918/&psig=AOvVaw29xtWVf4YB7_75OQ9tggW3&ust=1556099194409671
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شوروي خوړو نازولی کړی دی. د پنجشېري په ګډون، ټولو وخندل او بيا پنجشېري  چې پنجشېري خامخا
ن کې  افغانستا بيا ټولو ته هغه څه وويل چې امني ته يې وييل وو: د تره کي د مړينې د راپور او په يو ځل 

مسکو رسه اړيکې نورې هم غښتلې   د مرشتابه د بدلون په هکله د شوروي مرشتابه رايض و. د ده ليدنې له
 .افغانستان ته هراړخيزې پوځي مرستې ورکړي کړې او دا پخلی يې ترلسه کړ چې شوروي اتحاد به

اوس په لره دي. ما   وي پوځي فرقې همدار وويل: »شو  کوربه په درنښت خپلو مېلمنو ته وکتل او بيا يې
. زه په تيلفون کې ډېری له ګروميکو  پرېنږديګاونډی به موږ هېڅ کله يوازې   تاسې ته تل ويل چې زموږ لوی

هکله  په  ېکوم او موږ په ګډه پر دې خربې وکړې چې نړېوالې ټولنې ته د شوروي پوځي مرست  رسه خربې
 .« بايد څه وويل يش

ګوند د مرکزي کمېټې مرشتابه له ما   کمونست بيا خربې پيل کړې: »د شوروي اتحاد د يورپسې پنجشېر 
ي سالمونه ورسوم او ډاډ درکړم چې په انقالب کې  کمونستورورولۍ  څخه غوښتنه وکړه چې تا ته د دوی د

خپرېږي    شپه په خپله وينا کې چې ننته  ارزښت ورکوي.« امني په ژمنه وويل: »زه به ولس   ستا ونډې ته ډېر 
د پوځ د  .سېدلې؟« جانداد ورته وويل: »دوی ښکته تاسې ته تم دير مله راع  تلويزیون دا خربه وکړم. د  

 .«سيايس رياست مرش، اقبال هم له دوی رسه دی
پوځ د راڅرګندېدو وجه ولس ته  پالن داسې و چې امني به په خپله وينا کې په افغانستان کې د شوري

ووايي چې دغه پوځ د افغان مرشتابه په خوښه راغلی چې د بهرين   توګه ېځانګړ څرګنده کړي. دی به په 
 . افغانستان ځمکنۍ بشپړتيا او خپلواکي وسايت يرغل پر وړاندې د

چې چای وڅښي. ځينې مېلامنه د بيړنيو چارو د تررسه  د پلو له خوړلو وروسته ټول څېرمه سالون ته لړل 
ګډونوال کابو په يو   ورپسې يوه عجيبه پېښه وشوه. د مېلمستيا هر   .لړل د ښار په لوربېرته کولو په يادولو 

زور وکړ چې دوی هر يو داسې   . پر دوی باندې يو ناوړه خوب داسېېننګېرنې وکړ ۍ  د ناروغکې  وخت  
ای يش په خوړو کې څه  دامني ته وويل: »کې  حالت مخکې نه و ليدلی. د ماليې وزير، میثاق په اندېښنه

شپز  اامني په ځواب کې ورته وويل: »اندېښنه مه کوه،. زما   «چا څه شی پکې اچويل وي؟  ښایی وي؟    هخرب 
شورويان دي. دوی هر لوښی ازمويي مخکې له دې چې موږ ته راوړل يش.« ميثاق  او د خوړو کارپوهان

ه هوا لپاره په  بهر ته د تاز   یې تکیه کوله،دېوال    ه داسې حال کې چې پر اوږې پورته وخوځولې او پ خپلې
يوه  ارت ته لړ. هلته يې پهز ورپسې په هغه ګاډي کې کښېناست چې ده ته تم و او بېرته و  .  چټکۍ لړ

 څنګ لرونکې 
 .کې واړول او په يوه ژوره بېخودی کې ډوب شو څوکۍ 
ګيچ او رامنځته شوه. د امني مېلامنه په بشپړه توګه   د ماڼۍ د ننه يوه عجيبه صحنه  په عني وخت کې 

 ګول په کوچونو 
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ته   يلفونونو ت پرېوتيل وو. ځينو يې له برید څخه وتلې ډېره خندا کوله. وېرېدلو ساتونکو   کې او پر قالينو
 منډې کړې چې 

 .د شوروي له سفارت او مرکزي پوځي روغتون څخه ډاکرتان راوغواړي 
ټولو اغېز وکړ. پنجشېري دوی ته په  ناروغۍ پر   له پنجشېري څخه پرته، په لنډه موده کې يوې عجیبې 

ککړ شوی و. دی دومره سست شوی و چې ساتونکو يې تر کوچ   حريانتيا کتل. پر دغه ناروغۍ امني هم
 .هملته په دروند خوب ويده شو پورې مرسته وررسه وکړه او

هغه زهرو بريالی شو. لکه څنګه چې مته يې کېده   داسې برېښېدل چې »اشپز« په خپله دوميه هڅه کې 
  لومړی وې.  شته کې يو څو تشې په پالن  عملياتو  د وکړ، خو  چې په سوپ کې ګډ کړل شوي وو خپل کار 

ماڼۍ باندې بريد پالن شوی و، زهرو ډېر ژر اغېز وکړ. دوميه تشه يې   ېبې په پرتله چې پر شدا چې د هغه 
 .اغېز يې په پام کې نه و نيولی  فکتورونو  دغه پالن جوړ کړی و د ځينو »بابېزو« چې و دا وه چې هغو خلک

ماڼۍ ته ورسېدل،   د بېلګې په توګه، د هغو شوروي ډاکرتانو په ګډون چې د امني د ژغورلو لپاره سمدستي
. ته پام نه و شوی  تګ د مرکزي روغتون د مرش، وليت حبيبي په مرشۍ، ماڼۍ ته د روغتيايي کارکوونکو

ډاکرتان او نرسانې   روالن )پوځي ډاکرتان(، د سفارت دوهجرنال حبيبي او مرستيال يې، دوه شوروي ډګ
تبييف له ځانګړو عملياتو څخه نه  راغونډ کړل شول چې د تاج بېک پېښې ته وريش. لکه څنګه چې سفري

 .ولېږل و خرب، ده پخپله له سفارت څخه ډاکرتان تاج بېک ته
ګېډې په ماڼۍ کې تشې کړل شوې. ترټولو  ځينو   ځينې مېلامنه سمدستي روغتون ته ولېږدول شول، د 

ل. جګړن جانداد په  و تشه کړل شوه او سريوم ورته چالن ش ل شوی و. ګېډه يېو ډېر پام امني ته ګرځ 
پر مېز جوړه کړې وه د سماليس نيونې امر وکړ.  یې  هغه چا چې ډوډۍ  د  او   پخلنځي کې د ټولو کارکونکو 

 نې لپاره ولېږل يش. د پخلنځي ټول افغان کارکوونکي ونيولوکړ چې پاتې خواړه د شن نوموړي دا امر هم
 .وتښتي شول، خو »اشپز« ميخايل ت او د خوړو شوروي کارپوهانو وکولی شول چې پر خپل وخت

راوستل شو، خپلې سرتګې يې پرانيستلې او په حريانتيا  کله چې څو ساعته وروسته امني بېرته په خود کې 
ی يش؟ دا کار چا وکړ؟« ده ته چا ځواب  ازما په کور کې دا څنګه پېښېد»  :يې له ډاکرتانو څخه وپوښتل

د ماڼۍ   بجو چې بهر تپه تياره وه، يو شمېر چاودنو  ۷:۳۰. د ماښام په  و نه کړ چوپتيا ډېر دوام   ورنه کړ، خو
شوې ماتې  ښیښې  راولوېدلې،  څخه  چت  له  ټوټې  کوچنۍ  پلسرت  د  ولړزول.  او   دېوالونه  ساتونکو  د  او 

مرميو د شپې تياره څريې  د څرک  ه کېله هر لوري راپورته شوې. کابو په همدغه شېب  غېچې   ړیالنوچوپ
چې تراوسه روان وو په ټپه ودرېدل. پر   هر څه  ې . په ماڼۍ کېکړه او له هر لوري پر ماڼۍ باندې ورېدل 
دا څه خربه وه؟ یو خيانت؟  بريد څرګندونه کوله، خو    يهمغږ  ښه  ماڼۍ باندې د مرميو پرله پسې باران د يو 

 يو بد خوب؟یا  بريد؟  يو پرچمي پاڅون؟ د ياغيانو
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يې له کټ رسه درېديل وو: د ده مېرمن، پتمنه  امني له بالښت څخه خپل دروند رس اوچت کړ. دوه کسه
شېبې مخکې له کابل څخه رارسېدلی و. کله يې چې وزير وليد، امني   او د کورنيو چارو وزير، فقري چې څو

د ماڼۍ لومړی    (grenade)ی کېږم.« ډزو او مبونو  لېون وويل: »فقريه، داسې ښکاري چې زه   ه ټيټ غږ ورتهپ
ترې   کوچنۍ ماشينګڼه راکړه.« مېرمنې يېیوه  . امني هڅه وکړه چې اوچت يش او ويې ويل: » ولړزاوه پوړ

 .په هر څه پوه شوې وه ېړ ووپوښتل: »څوک غواړې وولې؟ شورويان؟« نوم 
لېږدول  وپوځون  وهغ  وټول   وکاب  ته  کابل  وخت  هغه  وو   چې  د   -شوي  ډله،  زينت  د  کنډک،  مسلامن 

    Vostrotinوسترتوتني
مې فرقې  ۱۰۳د    .دوی ټولو پر ماڼۍ باندې په يرغل کې برخه لرله  -  ډله A په مرشۍ پراشوټي ډله او د

شوروي اتحاد څخه په الوتکو کې راوستل شوي وو، په لره وو چې   پراشوټيان چې په دې وروستيو کې له
 .درلودوکړي؛ نو امني د ژوندي پاتې کېدو فرصت نه  په دغه يرغل کې مرسته

خپل ځان راټول کړ، له کټ څخه اوچت شو او په داسې   کله چې جګړه د ماڼۍ دويم پوړ ته ورسېده، امني 
نيولی و او ستنې يې تراوسه په رګونو کې وې، دالن ته ووت.  کې  حال کې چې د سريمو بوتل يې په لس

 او د سريمو  هالکسييوف وروسته وويل: »امني يوازې په خپل نېکر کې په دالن کې ګرځېد پوځي ډاکرت،
د ملبو رڼاوې  بم. پر ځان يې د ماڼۍ له سالون څخه د اور ليسبوتل يې داسې په لس کې نيولی و لکه 

. دوی ونيوهامني پر پښو يې ځان ټينګ   ه کلن زوی له خپلې کوټې ورمنډې کړې او دلګېدلې. د ده پنځ
چې يوازې څو    و  ځایشاته پټ يش. دا هغه ساقي   د مېز   ځایهڅه وکړه چې له مرميو څخه د ساقي  
د    ی او زوی یېد  کېځای  اوس په همدغه  او    کاوهځان ښکاره   ساعته مخکې امني خپلو مېلمنو ته پرې

 مبونو 
 .په چرو مړه شول

پايله څرګنده  د جګړې  کله چې  وروسته  دقيقې  ډله   څو  څلور کسيزه  يوه  دوه   -شوه،  او  دوه شورويان 
شول، د ده مړی يې د شا پر تخته کړ او څېره يې له يو انځور رسه پرتله   د امني مړي ته ورنېږدې  -  افغانان

انقالب   مرش او د غويي  دی، يو افغان پر دغه پخواين  یمړ ډاډ ترلسه کړ چې دا د امني   چېيې  کړه. کله  
وکړ پر  » ډز  څخه  واټن  نېږدې  له   .قوماندان« 

چې د دغو عملياتو قومانده پر غاړه درلوده او د کې جي يب   ،Kolesnikک  د جي ار يو ډګروال، کولېسني
ورپسې   .پېژندنې پروتوکول لسليک کړ چې د ځانګړو ځواکونو مسوليت درلود، د امني د   جرنال، دروزدوف،

 

 او د وليس جرګې مرستيال شو  تحاد اتل، مرستيال وزيروروسته، جرنال، د شوروي ا. 

 په دوميه جوپه کې وود برید  دغو عملياتو کې يې برخه اخيستې وه. دوی  دغه دوه افغانان، رسوري او ګالب زوی وو، چې په.
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شو چېرته چې مسلامن   په يوه پرده کې ونغښتل شو او هغه ځای ته څېرمه يووړل او خښ کړل  ید امني مړ 
 .وو هملته خښ کړل شول کنډک اړويل وو. د ده د دوو زامنو مړي چې د دغه بريد قربانيان

نان پر تاج بېک ماڼۍباندې د يرغل په ترڅ کې  افغا په ټوله کې، د شاويل د مېرمنې په ګډون پنځه ويشت
او پراشوټيانو څوارلس  . د کې جي يب د ځانګړوووژل شول ځواکونو پنځه کسه او د مسلامن کنډک 

بايرينوف، چې په  ډګروال مرش بلشيخهشمېر له سلو کسانو څخه اوښتی و. د  کسه ووژل شول او د ټپيانو
 وېکتور کوزنېچېنکوف  ووژل شو. پوځي ډاکرت ډګروالهم  جګړه کې يې د زينت جنګياليو مرشي کوله  

Victor Kuznechenkov، په ماڼۍ و  تللی  ته  لپاره ماڼۍ  تصاديف مرمۍ  پر  کې   چې د امني د ژغورلو 
 .ولګېد او مړ شو

پيغامونه سفارت ته رسېدل. کريچکوف، بګدانوف ته   کله چې جګړه ښه ګرمه وه، له ماڼۍ څخه ډول ډول
وخت شاوخوا په اتو   ي امني ژوندي نیول اړين نه دي. د شپې په ځای تيلفون وکړ او ورته ويې ويل چې د

 .ه تر لسه کړل چې اصيل نښه له منځه يووړل شوهراپورون مسکو يو شمېر  بجو او دېرشو دقيقو
 .خو دا يې پای نه و

. لومړی پړاو« نوم ورکړل شو دا د هغه څه پای و چې وروسته د » غويي انقالب 

 

  وخت کې د مرګ ژوبلې شمېر په  ننه وو. د تاج بېک ماڼۍ ته د نېږې کېدو په  دغه شمېر يوازې هغه افغانان ښيي چې په ماڼۍ کې د
.مالومات نشته، خو د ځينو اټکلونو پر بنست، څو سوه خلک د يرغل په بهري کې مړه شول هکله
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 :ولدميري سنيګېروف 
د رسه    ونو له ننګېرون و اړپېچد  په اړه درته ووايم، ما   ځاند  ستا په اړه نه پوهېږم، ولېري ايونوويچ، خو که  

يوې خوا خوښ يم چې يوه لويه او ستونزمنه پروژه مې بشپړه کړه. دغه  کتاب خپله برخه بشپړه کړه. له
بلې خوا زه   ستونزمن او ژور سوچ پايله دی، خو له  داو زما    خربو اتروکلونو د پلټنو، غونډو،   کتاب د ډېرو

ليکيل چې بايد وويل يش.   او ټول هغه څه مې تراوسه نه دينه دی  کتاب بشپړ شوی    فکر کوم چې دغه
ځوابه پاتې يش. يوه تر ټولو مهمه پوښتنه  پوښتنې بې  ډېرې  ه ته ب   و زه په دې اندېښمن يم چې لوستونک

وي، د هغه  کې برحقه و او په دې توګه پرته له دې چې خوښه يې   دا ده چې ايا مسکو د امني په اکاړه وژنه 
کومه کې چې افغان مرشان په تاوتريخوايل نسکورېږي. ايا يو بل داسې بديل   په  ېدکړۍ يوه برخه وګرځ

مالتړ   کي رسه د امني پر خيانت سرتګې پټې کړې وی او د امنيره  توګه له ت  ېمسکو په ريښتين شته و چې
ښايي د دې   وي، نو مسکوته يې داسې دوام ورکړی وی لکه هېڅ شی چې نه وي پېښ شوي؟ که داسې 

غمجنو پایلو مخنيوی وکړي.   فرصت لرلی وی چې له پوځي مداخلې څخه ډډه وکړي او د دغه کړنې د ټولو
رسه، نوموړی د تره کي په پرتله ) په ځينو اړخونو   دا څرګنده ده چې د امني ټولو کاري وړتياو ته په کتو

 . کې( وړ کس و
دوام لري. که امني د يس ای اې اجنټ و؛ نو د   اې اجنټ و بحثونه په دې هکله چې ايا امني د يس ای  

توجيه کړي چې په  داسې  کولی يش چې د پوځ کارونه   سړې جګړې په داسې کړکېچن پړاو کې مسکو
 ، خو که امني د يس ای اې اجنټ نه و؛ نو بيا؟ کوله له خپلو ګټو څخه دفاعیې داسې مهمه سيمه کې 

خپل باور ټينګ يې چې شوروي اتحاد داسې دليلونه   . ته پر یته همغږي و  درېغی چې په دې هکله زه او
 . زما په اند،دیبرعکس    ما باورخو ز   ،زېږاوهامريکايانو رسه د همکارۍ اړنګ   لرل چې پر امني باندې يې له 

کرېملېن  څو   امريکايي جاسوس په توګه له ځانه جوړه کړه  د یو  د امني کيسه  کال  ۱۹۷۹په  کې جي يب  
او   دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې پرېکنده ګام اوچت کړي. راځه چې په دې هکله خپل اندونه 

 .دي هحقپه ي چې څوک ېیوپت دليلونه دلته څرګند کړو څو لوستونکي پخپله قضاوت وکړئ او

 :سمونېنولېري 

د يس ای اې د اجنټانو له  چې  زه هم په دې باور يم   هو، سمه ده. زما درنه رشيک ليکواله، ستا په څېر 
پوښتنه ډېره په زړه پورې ده. دا هم د پوهاوي وړ ده چې د جاسوسۍ اړوند   شبکې رسه د امني د تړاو 
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پاروي. زه دا هم منم چې ډېر خلک په دې فکر دي چې که امني په ريښتيا د يس ای  ناټ   توطيې د خلکو 
ښو دليلونو ولړه   کړه چې امني له منځه يويس، که هوښياره نه وه، خو پر اجنټ و؛ نو بيا د شوروي پرې اې

بيا دا په دې مانا ده چې که کرېملېن يو   ؛ نوکاوهاو برحقه وه. که امني د امريکا څارګرې ادارې ته کار نه  
 تېروتنه کړې ده، خو زه نه غواړم چې د امني د »جاسوسۍ« جنايت نه وي کړی، خو خامخا يې يوه لويه 

. زه په دې یا نه  وړ کړنه وهد توجيه  يوه  وتړم چې ايا د امني لريې کونه   موضوع له دغه موضوع رسه نېغه
 .دوې بېلې موضوعګانې دي که څه هم تر يوې کچې له يو او بل رسه تړاو لري باور يم چې دغه

را په ياد کړو چې موږ  همکارۍ د تور په تړاو هغه څه   راځه چې له امريکايي څارګرې ادارې رسه د امني د
 .پرې پوهېږو

 :ولدميري سنيګېروف 

د    -بېالبېلو څېرو رسه مخامخ کېږم    لهراسپړم، زه   غواړم ووايم چې کله د نوي افغانستان تاريخکې  په پيل  
مرشان، شوروي سياستوال، ديپلوماتان، څارګر افرسان او جرنالن.  ا خ د ګ څېرې، د اسالمي مخالفينو

 ډېری( هېڅ کله په جدي توګه دا باور نه درلود چې امني د يو جاسوس په توګه دنده شپړ د دوی ډېری ) ب 
دوی کورين  درلوده. ډېری يې چې زه  ډېر مخور بومل دغه تور په رټ ډول ردوي. زه حتی کولی شم د

  .واخلمدرته نومونه 

 :سمونېنولېري 

ستا په کتاب کې اصيل لوبغاړي وي: د دفاع  زه پوهېږم چې ته څوک یادوې. کېدای يش چې ځينې يې
او د بهرنیو چارو وزارت   Kharazov ګوندي سالکار خرازوف  او زپلتني،  ګوريلوف وزير پاولوفسکي، جرنال  

دندو له کبله کابو هره ورځ له امني رسه ليدنې کتنې کولې او امني به   سالکار، سفرانچوک. دوی د خپلو
دی تل چمتو و )   کاوه.وررسه  په بڼه روغبړ Hollywood ه او د هايل ووډتوګه په پرانيستې غېږ  په معموله

سپارښتنې يې پلې کړي. دا ډېره بده ده چې امني   لږترلږه په خپلو خربو کې( چې د دوی مشورې ومني او
، ده به له دغو سالکارنو رسه د ليدنې په وخت کې په خوښۍ یلرل د سپي په څېر لکۍ نه لرله، که يې

 .خوښولې، خو ټولو يې نه ډېرېپېرزوينې« » داسېدوی خوځوله. 
نوموړي چلند د »شخيص ننګېرنو« پر بنسټ  د  دی. زه   له امني رسه د سفري پوزانوف چلند د ځانګړي پام وړ

وړانديزونو    واو هغ  وچې د افغان دولت د مرش په توګه امني له دغ نه بومل. ده به ويل: »ما ته وويل شول
 دغه او هغه ارزونې په اړه ورته ووايم. زه بايد هڅه وکړم چې په دغهد  شوروي له لوري   څخه خرب کړم او يا د

مې څنګه تررسه کړ.  م چې دا کارلېږ او هغه يې قانع کړم. زه دا کار کوم او بيا يو مفصل تېلګراف مرکز ته  
کړم او د شوروي له لوري رسه د ده د همغږۍ   څخه مسکو خربزه بايد د بېالبېلو چارو په هکله د امني له اند  
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خو زه بايد نورې دیپلوماتیکې دندې او پروتوکويل چارې  يا نه همغږۍ په هکله مسکو ته مالومات ورکړم،
ما    هه. دا پدبڼه    يکلتوري چارو د راکړې ورکړې پروګرام تررسه کړم. دا زما کار  هم تررسه کړم. زه بايد د

انقالب رسه يې خيانت   اړه نه لري چې ايا امني د يس ای اې اجنټ دی او يا نه او يا دا چې له افغان پورې
 .« داسې خلک په سفارت کې ډېر لرو وکړ، يا نه. دغه چارې بايد »ځانګړي خلک« تررسه کړي او موږ 

 :ولدميري سنيګېروف 

ومړي رياست )د بهرنيو چارو څارګره اداره( ډېرو  ل خو حتی دا »ځانګړي خلک« په تېره بيا د کې جي يب د
.  وکله په ډاډ نه دي وييل چې امني د امريکا څارګرې ادارې ګامرلی  مرشانو په خپلو خربو کې ما ته هېڅ

له او بس. د دوی دريځ ډېری داسې و چې د امني په هکله داسې سوچ  پرېښود لره   ته دوی يې شونتيا
او د  ړنو په عيني توګه د غويي انقالب پايلې او زموږ ګټې زيامننې کړېنه ورکوي، خو د ده ک هېڅ مانا

لره هواره کړه چې  همدغو کړنو د ده په نسکورولو کې پرېکنده ونډه درلوده او همدا راز دې ته يې  نوموړي
 .کېدای شوی واک ته ورسول يش پر ځای یې شوروي ته ډېر وفادار بربک کارمل چې د کړنو وړاندوينه يې

  :سمونېنولېري 

 تاريخپوه بیا لوړپوړي څارګر مرشان به يو ژورنالست يا يو   ايا ته ريښتيا فکر کوې چې »ځانګړي خلک« په تېره
 ته

حتی تر دې کچې لړ يش چې د مالوماتو د رسچينو په هکله مالومات ورکړي؟ دا   ووايي اوبشپړ حقیقت  
 حتی .ناشونې ده

دي ليکيل او داسې  زه،چې دغه کتاب مې له تا رسه په ګډه ليکلی، ډېر مالومات مې په دغه کتاب کې نه 
خو تا ته  ،  ته وړم  ګورځان رسه   ډېر مالومات له  سې زه به دغمې ګڼيل لکه ټول مې چې »هېر«کړي وي.  

د شوروي اتحاد ګډون، چې د غويي له انقالب څخه مخکې يې   ډاډ درکولی شم چې د الکيس پېرتوف په
، په کابل کې د  کاوهله لوري پر يو ماموريت له امني رسه يو ځای کار   ګوند د مرکزي کمېټې  کمونست د  

دغه   کاوه.  ګومان څانګې ډېری مامورينو پر امني د خاين او د يس ای اې د اجنټ   کې جي يب استازې
، څاره ډېر د مخه  یجي يب دغه سړ څخه منځته راغلی و. رسبېره پر دې، کې    نښانو  وډېرو نښ له  ګومان

په ډېر ځري وپلټل شو   هغه وخت چې د ا خ د ګ د يو مرش په توګه ل نه و راڅرګند شوی. د ده ژوند ليک 
چې امريکا ته د زده کړو لپاره لړ  مخکې له دې  چې په ځانګړې توګه يوه ګونګه شېبه پکې وموندل شوه.

کابل په ورځپاڼو کې خپرې کړې. دغه مقالو ته په کتو   د  يش، امني يو لړ ملتپالې او شوروي ضد مقالې
پوخ  یو  رسه په داسې وخت کې کومه مينه نه درلوده چې له ده څخه   رسه، امني په هېڅ وجه له شوروي

 بڼه ښه برابر سيايس اند يې درلود. په امريکا کې يې د يو څه وخت لپاره په بريالۍ سړی جوړ شوی او په
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کوو  زده  افغان  د  د ګ  توګه  ا خ  د  ورپسې،  وکړه.  ډلې مرشي  يوې  د  اېښود  لهنکو  غونډې   ونکېبنسټ 
بېرته افغانستان ته لړ.  وروسته، ده پرته له کومې ښکاره وجې په امريکا کې خپلې زده کړې پرېښودې او

شو   دوښمن او د کارمل داسې وژونکی  کله چې کابل ته ورسېد، دی په چټکۍ د تره کي باوري ښی لس
 . پرانيسته چې بالخره يې د ګوند ټوټې کېدو ته لره

امريکايانو رسه د امني د همکارۍ په هکله مسکو ته د   د کې جي يب په وسيله له له همغه وخت راهیسې 
ونو اجنټان وو،  مالوماتو بهري ثابت و او رسچينې يې افغانان او د نورو هېواد مالوماتو راتګ پيل شو. د دغو

د ګ کې د   مالوماتو ته موږ د بې بنسټه تورونو او په ا خ  داسېمودې لپاره د امني په هکله    ېډېر  خو د
 .کورنيو مخالفتونو د پايلې په سرتګه کتل

 :ولدميري سنيګېروف 

چې  ما او تا په دغه کتاب کې ډېر ځلې ټينګار کړی   .ته منې چې د امني د بدنامولو لپاره وجې شته وې
ونه، کنځاوې او بدنامونې مل وې او دا د يوې ډلې  ر له ډلو ډلبازيو رسه تو  د دواړو ډلو له لوري د ګوند د ننه

کارمل   ډېره اسانه وه چې د بلې ډلې غړی په خيانت تورن کړي. د خلقيانو ژوندي مرشان وايي چې ته  يغړ 
ې ته پرچميانو په خپل وار د .پوليسو اجنټ ود ولسمرش داود ځری و. دا په دې مانا ده چې کارمل د پټو  

غ  ورته پر  ډلې  خلقي  د  ښکاره  په  لګولړ تورونه    .و 
کله پوره حقيقت بربنډ نه کړي؛ نو له خدای څخه  يادونې په هکله چې څارګر مرشان به هېڅ  ېستا د هغ

کېږي، خو دلته  ادارې ويل    وادارو ته د پټو چوپړون  د دوی  چې له همدې وجې  شکر که دا ريښتيا وي ځکه
پوښتنه شته   ادارې محرم   دا خربه  -يوه مهمه  او د خپلې  مالوماتو رسچينې  د خپلو  ده که څوک  سمه 

خو زموږ څارګر مامورين به ولې د دې پروا ولري چې د امريکا پټ رازونه بربنډ   مالومات په پام کې نييس،
 ؟کړينه 

 :سمونېنولېري  

وخت وروسته، د شوروي اتحاد له يو ترټولو معزز روانپوه   چې خپلو خربو ته دوام ورکړم. يو څه  هاجازه راکړ 
د امني په هکله له ورکړل شوو   ي سيايس څېره انځور کړي. دغه روڼ اند څخه وغوښتل شول چې د امني

چې  څرنګهځان اشنا کړ. نوموړی دې پايلې ته ورسېد چې امني هغه ډول سړی نه دی لکه   مالوماتو رسه
امني امريکايي   ځان ښيي. دغه پايلې شوروي څارګرو مرشانو ته د دې نغوته کوله چې دا ډېره شونې ده چې

پلټنه تررسه شوه چې يوه ډېره بشپړه  بلغاريا کې  او  په شوروي  او   اجنټ وي.  تښتېديل وزيران، رسوري 
شننونکو،    بلکېيو چارو څارګرو  بهرن  د  نه يوازېملګري يې، پکې ښکېل کړل شوي وو. په دغه پلټنه کې  

درجنونو کارپوهانو برخه اخيستې وه. دوی په ډېر پام په ا خ د ګ   روانپوهانو، طبي پلټونکو، ژبپوهانو او په



502د»ا«ویروس/  

www.samsoor.com 
 

 جوړښت په هکله له رسوري او افغان وزيرانو څخه مالومات راغونډ کړل. يوازې يوه خربه کې د ځواکونو د 
قانع   خو زه يوه بله خربه هم لرم او ښايي ترټولو ډېر ،  يس ای اې اجنټ دیامني د   -په وار وار راڅرګندېده  

يوه ورځ وروسته، ما پخپله   کچې په هکله دی. د امني له وژنې څخهلیکوونکی دليل وي. دا د امني د یاد
يادښتونه په رويس ژبه وژباړم. د بېالبېلو   دغه کتابچه وکتله. ورپسې ما ته وويل شول چې د کتابچې ټول

شيان پکې ليکل شوي وو. ما پکې يو يادښت چې امني ليکلی   خلکو نومونه، د تيلفون شمېرې او ډېر نور 
 .او ورپسې د تيلفون يوه امريکايي شمېره ليکل شوه وه «يس ای اې: »و ولوست چې داسې ليکل شوی و

 :ولدميري سنيګېروف 

ستا د دليلونو په ځنځري کې تر ټولو سسته  ده او ما ته   اورېدلېغه کيسه مې له پخوانيو څارګرو څخه  د
کوم ډول اجنټ به په څارګره اداره کې د خپل اړيکوال د تيلفون شمېره   کړۍ ښکاري. دا راته ووايه چې 

کې وليکي؟ که دا خربه ريښتيا وي؛ نو په کتابچه کې ليکنې او شمېرې به د پي جي يو  په خپله کتابچه
يرغل کې ګډون   څومره چې زه پوهېږم، دغه کارپوه د تاج بېک په ليس ليک ليکنې کارپوه ليکلې وي. د

منلو وړ يې نه ګڼي؛ نو ځکه يې   درلود. هو ريښتيا، پخواين څارګر مامورين په داسې خام کار پوهېږي او د
 يادونه نه ده کړې. د بګدانوف، کېرپیچينکو او شېربشني کچې لیپه خپلو يادښت کتابونو کې د داسې ياد

Shebarshin  غريمستقيم ډول   دي چې په پېښو کې په مستقیم يا  نکتابونه ولوله. دوی ټول هغه جرنال
 کتابونو کې ونه ليکي، ولې؟ ښکېل وو، خو دوی ټولو دا غوره وګڼله چې داسې يوه مهمه خربه په خپلو

  :سمونېنولېري 

کچه کې ونه  لین په خپله يادبايد په ريښتيا داسې شيا پوه شوم. هو، څارګر مامورين   ي خربوزه ستا په طنز 
ما به تل دغه خربه خپلو اجنټانو ته کوله او دوی به په معموله توګه له مارسه  .ليکي. زه دررسه همغږی يم

پام نه دی  ورته  وو، خو بیا به يې هم زما په مخ کې يادښتونه ليکل. دوی به په دې فکر چې زما   همغږي
پر خپله حافظه ډډه نه   يادښت وليکلو او جيب ته به يې کړ. دویحتی د رستورانت په کاغذي دسامل  

پام نه وي کړی چې امني ته د دسيسو   شوی لګولی. دا شونې ده چې د يس ای اې مامورينو دې ته دومره
 .اصول ورزده کړي

 :ولدميري سنيګېروف 

ه ورځ کې يس ای اې  لرم. دا ښکاره ده چې په بد ښه، زه ستا د دليل پر وړاندې يوه بله جدي خربه هم 
په تېره بيا داسې اجنټان چې د واک لوړ پوړ ته ننوتيل وي. که   خپل اجنټان هېڅ کله يوازې نه پرېږدي

ده د کورنۍ نېږدې غړي پالل کېږي. د دغه افغان مرش کورنۍ   دد معمول په توګه  داسې يو اجنټ مړ يش،  
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 .ېرمن او ماشومان سمدلسه بنديان شولشول؟ د تاج بېک له يرغل څخه وروسته، د امني م  ته څه پېښ
د امني کونډې    کال ۱۹۸۷کال پورې بنديان وو او دوه نور کاله په کور کې نظر بند وو. په  ۱۹۸۵دوی تر 

نو د زده  ماچې د خپلو ماشو   ولېږهليک   د افغانستان دموکراتيک جمهوريت د ښونې او روزنې وزارت ته يو
 ومنل شوه؛ نو دوه لورانې او يو  نوموړې غوښتنهکړو غوښتنه يې پکې کړې وه. د 

مجاهدينو تر راتګ پورې په کابل کې پاتې شوه،   زوی يې شوروي اتحاد ته د زده کړو لپاره لړل. پتمنه د
 بیا هند ته 

 لپاره يې په روسيه کې ژوند وکړ او اوس له خپلې يوې لور رسه په هامبورګ کې ژوند لړله، د څه وخت 
 نوموړې کوي. د 

 .يوازينی عايد هغه خرڅ دی چې سيايس مهاجرو ته ورکول کېږي 
د مرکزي کمېټې د يو غړي په توګه، بيا د هېواد د دويم  يا راځه چې د امني عميل کړنو ته پام وکړو، لومړی

 سړي او ورپسې 
 ي ټګامرۍ اوتوګه. که موږ د ده څرګند »افغان« ځانګړتياوې لکه پښتون ملتپالنه، ختيځ د هېواد مرش په

چلند درلود. حتی د   و، امني د شوروي اتحاد د يو وفادار او مسلکي انقاليب په څېر و نه کړ اکاړۍ ته پام  
ونډې او د کودتا په  مهمېد ده پر  د خلق په ډله کې د يو پوځي سازمان په جوړونه کې  دوښمناننوموړي  

لږو ټينګار کوي. ډېرو  پر هوډمنتوب  اړنګ   ورځو کې د ده  پر دغه خربې  نوموړي  »د   کاوهخلکو د  چې 
يوه بېله خربه ده چې په سويتېزم کې دی لږ ډېر له کچې وتلی   شورويانو په پرتله دی ډېر شوروی دی.« دا

خته کړنې يې تررسه کړې او د ستالني عبادت  بريد څخه وتلی باورمن و چې بې و  چپي و، پر ځان دومره له 
 کاوه. يې 

وار وار د خپلې ساتنې، د ياغيانو د بريدونو د شنډولو او د   ، ولې يې پهکاوهکه ده د امريکايانو لپاره کار   
نګه، څوک به داسې وانګېري چې  ړ لپاره د شوروي پوځيانو غوښتنه وکړه؟ بې ا هېواد د خپلواکۍ د ساتلو

کوونکې   ېړ پېچلې سرتاتیژۍ يوه برخه وه چې موږ يې د يو بل هېواد په خاوره کې يوې ست  يوې دا د داسې
امني په واکمنۍ کې   ناشونې ښکاري. بې اړنګه، د  ډېرېجګړې ته ټېل وهلو، خو ما ته داسې څرګندونې 

شورويان  چې  ود  کې  حال  داسې  په  و  ډېرېدو  په  کې  افغانستان  په  ډېر   شتون  باندې  امريکايانو  پر 
  .محدوديتونه ولګېدل

 :سمونېنولېري 

وايم چې امريکايان هېڅ کله خپل اجنټان يوازې نه پرېږدي.  تر ټولو لومړی، زه به هېڅ کله په ډاډ داسې ونه 
په به د امني  تعريف څخه کا  دويم، زه  له داسې  وفادار هکله  يو  اتحاد  وانه خلم چې امني »د شوروي  ر 

دغه  یا »يو مسلکي انقاليب و.« که څوک ځان د چا ملګری ګڼي، هغه بايد لږترلږه پوه يش چې «ملګری و
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توګه په امريکايي رسنيو   ده په ټولېزه پوهېده.ملګری يې څوک دی. د شوروي اتحاد په هکله امني ډېر لږ 
بيا خپرولو له لرې شوروي اتحاد  خپرونو او په افغانستان کې د دغو خپرونو د  )احساسايت(  کې د ننګېريزو

مې په وروستيو کلونو  ۱۹۷۰د    -اتحاد مرشتابه   ده داسې اند درلود چې د شوروي  له دې کبله؛ نو  پېژانده
 .چې ځان د ستالني په څېر وښيي  ههڅه کول کاروي؛ نو ځکه يې )مېتودونه( لېېستاليني ل -کې 

په وروستيو کې، ما په افغانستان    مې ۱۹۶۰لري. د  بې اړنګه، دی د »مسلکي انقاليب« د تعريف لياقت نه 
درلودې. زما په ياد نه   اړيکې  ېدو رسه مې ډېرې ګرمن افغان روڼ ا او له ډېرو معززو  کاوهکې کار او ژوند  

ق، بارق شفيع، ی په افغان انقالبیانو کې د امني نوم ياد کړی وي. تره کی، ل دي چې حتی يو سړي هم
نه   شېری، محمودي، غبار، طاهر بدخيش، دا ټول پېژنديل خلک وو، خو هېچا امنيجکارمل، پن خيرب،

مرسته ګوند ته ننوت چې   رسه د هغو اړيکو په تره کي . دغه سړی تر يوې کچې په نامالومه توګه له  پېژانده
»انقاليب«    ېده سمدلسه خپله ځپونک و،شکه مرموزې نه وې، عجیبې خامخا وې. کله چې امني غښتلی  
نه  ضد  پر   » ځواکونو  ارتجاعي  »امپريالېزم  د  پر   غوسه  پرچميانو  د  وکار بلکې    .ولهضد 

غوښتنو په تړاو غواړم ووايم چې دا څرګنده ده چې   پايهافغانستان ته د شوروي پوځ د تګ په هکله د بې  
د مې په مياشت کې د داسې يو فرصت شونتيا ارزوله چې شوروي   ۱۹۷۸امريکايانو ډېر د وخته حتی د  

بشپړ ډول بند پاتې يش او په دې توګه د شوروي اتحاد نړيوال برم او پرتم ته يو  اتحاد په افغانستان کې په
ناو  ګوزار او  کړي  جنرينورکړي  برخه  په  ور    .زيانونه 

مداخلې په نړۍ کې سرتاتيژيک انډول په جدي توګه   طبيعي ده چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد
ګټې يې نه شوی زيامننولی، خو زموږ هېواد ته يې ناوړې پايلې زېږولی   نه شوی اغېزمن کولی او يا د امريکا

 .ورکوله ه امني په دوامداره توګه شوروي پوځيانو ته بلنههغه څه وو چې پېښ شول؛ نو ځک . دا ټيکشوی

 :ولدميري سنيګېروف  

لوبه هغه وخت په فعاله توګه پيل شوه   ېدوه ګون  زه خپل وروستی دليل درته وړاندې کوم. د افغان مرش
زوی، رسوري، ګالب    -سمه ده؟ په دغه وخت کې لوړپوړو خلقيانو   واله غدۍ« ډګر ته راووتله،  رچې »څلو 

او مزدوريار په کابل کې د کې جي يب له مامورينو رسه اړيکې ونيولې. د دوی اندېښنې، په   - وطنجار 
بنسټ   توګه هغه چې ګواکې امني له امريکايي څارګرې اداره رسه ښکېل دی د هغو تېلګرافونو ځانګړې

باندې د هر څه   توروګرځېد چې مسکو يې وارخطا کړ. په هغه وخت کې دغو مخالفو څېرو پر دغه دېکتا
امني چپي سياست به انقالب   پړه اچوله څو خپل ځانونه وژغوري او ځکه چې دا اندېښنه يې لرله چې د 

شوې، وطنجار او مزدوريار نور له موږ رسه   له ماتې رسه مخ کړي، خو له هغه وخت څخه درې لسيزې تېرې
پلې ونډې له امله ونه بښل شو. ګالب  کې د خ  ځپنوو  ډله ييز  نشته، رسوري عمري بندي دی. نوموړی په
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بهر کې ژوند   په وخت کې  ړزوی، چې د اړودو او تراوسه د افغانستان په  کاوهيې په  ، بېرته کابل ته لړ 
امني د يس ای اې اجنټ په  ته  فعال دی. کله چې له ده څخه پوښتنه ويش چې ايا   سيايس ډګر کې

 خاوند خامخا داسې ځواب درکوي: »ما هېڅکه داسېبې جر په سيايس جګړه کې دغه د ت ې؟ور ګ سرتګه
 .«اند نه درلود

 :سمونېنولېري 

لوبې    ېپه دې پوهېږم، خو د امني د دوه ګون  ګالب زوی ډېر بدل شوی. زه  راهيسېهو، له هغه وخت  
راپورته او ورپسې غټه شوه چې »څلورواله غدۍ« ل نه وه جوړه   کيسه له هغه وخت څخه ډېر مخکې لومړی

مخکې هم ياده کړې، داسې ښکاري چې د بې عزته شوو خلقيانو مالومات په  شوې. لکه څنګه مې چې
 .راڅرګند شول مناسب وخت کې

امني د تړاو موضوع دغه پوښتنې ته ورته ده: »ايا ته   اوس غواړم يوه مهمه خربه وکړم. له يس ای اې رسه د 
وک به ووايې: »نه.«، بل څوک ښايي ووايي: »هو، زه باور لرې؟« يو څ Flying Saucer پر الوتونکي نالبکي

رسه ليديل دي او له دوی   aliens یم کس ښايي داسې ووايي: »هو، ما له اجنبيانوېپرې کوم.«، در  باور 
 پوهې.ځينو ته دا د باور خربه ده او نورو ته د  ې.«رسه مې يوځای د دوی سيارې ته الوتنه کړ 

شوروي مرشتابه کې يو چا پر امني باندې له امريکا   د امني د رژيم ويجاړېدنه له دې کبله نه وه چې په 
کې، په تېره بيا د لوړې کچې په سياست کې داسې کوچنيو شيانو   رسه د اړيکو اړنګ درلود. په سياست

بهرنی يوې  اد ته لکه  ته دنده تررسه کونه ډېر څارګرې  نورو   یارې  او د  نيول کېږي. زموږ  نه  پام کې  په 
 .بېلګې شته چې د پورتنۍ خربې پخلی کوي ډېرېپه تاريخ کې داسې  هېوادونو

واک ته ورسېد، د يوې داسې   محمد داودپه افغانستان کې  کال د جولی په اوولسمه    ۱۹۷۳کله چې د   
چې په    هرامنځته کړې وه، د شوروي مرشتابه په دې اند شو  تيوريسنانو نظريې پر بنسټ چې زموږ سيايس  

پېړيو هېواد کې يوازې »د اصالح پالو او وطنپالو ځواکونو يوه متحده جبهه«   داسې شاته پاتې او د منځنيو
 دغه نظريې رسه سم، شوروي مرشانو  لهامپريالېزم پلوې ارتجاع د پرمختګ مخه ونييس.  د  چې   کولی يش

اېتالف    نوسازمانو  کولې چې پر داود باندې د ا خ د ګ او د ځينې داسې نورو جعيل   هڅېامداره توګه  په دو 
ديني مرشانو او له نورو څخه  و له فعالنو، پرمختګ غوښتونکون وتپي چې له بوډا روڼ اندو، د برشي حقو 

 د داود د غربګون  و. د دغو کړنو پر وړاندې موږ په دغه کتاب کې یجوړ شو 
 .په هکله په مفصل ډول ليکيل دي 

وروسته، مسکو همدغې سندرې انقالب څخه  له  غويي  د  د  ژرترژره  انقالبیانو،  او  »ملګرو  ورکړ:  دوام  ته 
 اصالحپالو
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 دا چې تره کي داسې يوه جبهه جوړه نه   نه يوازې خو    .«متحده جبهه جوړه کړئ وطنپالو ځواکونو يوه  او 
په امني  د  بلکې  په  کړه  نابود کړل.  پرچميان،  متحدين،  پخواين ملګري  يې خپل  بېګناه   نوښت  زرګونو 

مالتړ کړی وی، له منځه يووړل   خلک، چې ښايي ډېرو يې په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د بدلونونو
 .شول

د افغانستان د کورين سياست وضعيت هېڅ بدل   او بيا مړ کړ،وروسته له دې چې امني، تره کی لريې   
 . نشو

انډول بدل کړ او د افغانستان  وافغانستان کې د ځواکون  د تره کي مړينه او د »څلوروالې غدۍ« ژغورنې په
 ترهراتلونکو پرمختياو ته لره هواره کړه. د کرېملېن مرشانو په اند، د کارمل او   او شوروي په اړيکو کې يې

وطنپالو ځواکونو او  »د اصالحپالو  بالخره  پر جوړونې  اېتالف  يو  د  پلويانو څخه  له  متحدې جبهې«   کي 
رسوري، وطنجار او ګالب زوی   .رامنځته کېدنه شونې ښکاره شوه. په دې هکله ځينې کارونه تررسه شول

و د متحدې جبهې« نظريه  په رسمي ډول له کارمل رسه روغه جوړه وکړه. د »اصالحپالو او وطنپالو ځواکون 
پلې کړه، خو امني او مالتړي يې هېڅ کله په دغه ماډل »ميل يواايل« کې نه   د افغانستان راتلونکو مرشانو

 چې ده يې تر خپلې  کړېنه وی  امني به هېڅ کله او په هېڅ وجه له هغو خلکو رسه همکاري   .جوړېدل
کړی او دې نورو   يي انقالب د ژغورلو په پار نه وید غو  حتیبه دا کار    ه. دوې  کړې  هڅېوسې د تباه کولو  

 .خلکو به په خپل وار امني د خپلو تېرو کړنو له کبله نه وی بښلی
بشپړ ډول زيامنن شو؛ نو ځکه دوی اړ وو چې يا له انقاليب   په افغانستان کې د غويي انقالب لومړی پړاو په

 .ورننوځيدويم پړاو ته  اصالحاتو څخه تېر يش او يا

 :ولدميري سنيګېروف 

  ورځې او افغانستان پر مرشانو باندې بايد د ننۍ   هو، هغه څه چې حقيقت لري دا دي چې د شوروي اتحاد
جګړه روانه وه. برش د اتومي ناورين    و نړيوالو سيستمون   ووخت د دو  د دريځونو پر بنسټ قضاوت ونيش. هغه

اورونو   جاړی نه غوښت. داسې څرګنده شوه چې امني د دوواو په دغه جګړه کې هېڅ لوري جوړ  ومورګه  په  
 .تر منځ پاتې و او د يو لوی ټکر قرباين شو

انقالب د »لومړي پړاو« له مرموزتياو څخه پرده پورته  توګه د غويي  رسيزموږ په کتاب کې، موږ يوازې په رس 
لتراوسه ځينې تياره ځايونه شته؛ نو ځکه  اتحاد په تړاو د دغه پېر په تاريخ کې   کړه. د افغانستان او شوروي 

باور هم يم چې کله    .به له وخت څخه مخکې وي چې په دې هکله يوې پايلې ته ورسېږو دا زه په دې 
 د بيړنيو خربونو موضوع وګرځېد او اوس امريکا او متحدين يې هلته بند پاتې دي، د افغانستان يو ځل بيا
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سمه پايله رامنځته   ځري ولوستل يش او د دغو درسونو پر بنسټ یوه  بايد په ځانګړي  هوروستي تاريخ درسون 
 . کړل يش
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.برېژنېفلهنورمحمدترهکيسرهپهمسکو۱۹۷۸دسمبر
 کېلیدنهکوي

 پهمسکوکېبرېژنېفببرککارملتهښهراغالستوایي

پهکابلکېدمېدلومړیورځېالریون.ببرککارملد
 انخورپهمنځکې

 دافغانڅارګرېادارېمشراسدهللاسروريپهمسکوکې

کېجيبيپهکابلکېد
مېشتمشرډګروال
 والدیمیراوسادچي
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 لغاتونه 

 زولنې د لس  اتکړۍ  
  اخه

 
په دېوال کې جوړه 

 شوې تاخچه
 اغېز  ادرم

 مغرور، کربجن  اډمار
 ترتیب اډول 

 خدمتګار  اردلی
 ذوقه خرڅ، ا ارګانه
 پنجره ارګنه
 تناقض اړپېچ
 زندان  اړتون
 تلک  اړکۍ
لویه هیله، د زړه   اښوه 

 غوښتنه
 اسرتاحت، ډډه وهل اښی 
 ظامل اکاړ

هغه سپکه ډوډی چې سړی   الغاسه
یې خوري څو تر غرمنۍ یا  
ماښامنۍ پورې خپله لوږه  

 لېری کړي. 
 ذهنيت اندود

 همبارز  پرځنګ 
 ترینګلی، په غوسه  پرغزی 

 په جثې غټ پلونډ 
 مخالف بدورده

 سپین ګویه  بډول 
 بې مانا خربې  برغزووې 
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 ډويل بڼيالی 
چې سړی یو  ر هغه بازا ر بولۍپلو 

توکی خرڅالو ته اېږدي  
او هر چا چې تر ټولو په  
لوړه بیه پېروده همغه ته  

 یې پلوري 

 

مفت خور  ی پاڅک

ترینګلی،په   پرغزی 
غوسه

په جثې غټ پلونډ 

هغه څوک چې   پېښه مار 
کومه وړتیا   پخپله

ونه لري او د نورو  
خلکو پېښې  
)تقلید( کوي 

رسه مولۍ هتربوچ

 تېز باران   سیلۍاو ترغاک 
 فضا یتشيال
 ترمیمول تنډل 
 برمه کول  تېڅل 

ډار   ټپرا  :وارخطا، 
 شوی

 کيهان  ټوپنۍ 
 ساتول ټوکیا 

 ځان ښودونکی  ټينخی 
 غوسه ځاځ
 احمق ځب 

 استثامر ځبېښاک 
ځورېدلی او له   ځکلېدلی 

وجې یې څه  
ناڅه په غوسه 

 شوی
 شور او غوغا  وږځ
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مصنوعي   څاوار
 وېښتان

 متایل، هیله څوب
 فشار خج

کوچنی   خنيټۍ  ډول  یو 
 کب 

 متمدن  دوديال
 افالس دېوالیه

 مودبه  ی بيالډ

 

 په استدلل هڅونه  هډومارن
میل، تلوسه رچ

کینه،حسد  رخه

هیجاين رښکن

 زړه نازړه  ی زړغ

زورور، هغه چې له   زورمټی 
زور څخه کار اخيل 

جذاب  سرتکوکو

 نظر خاوند پوه او د  سرتګه ور 
 سنجاق ستګ 

ګرځنده بنجاره  سوټامر 
 خرڅوونکی   

 ډېر ډاروونکی  سونځ 
 مکار، خودغرضه سیاڼه 

 د مال تیر شمزۍ 
شيله  
 پينګ 

 ګوښه ګیر

ښګوم   ښګومن په  چې  هغه 
 باور کوي 

 د غلو یوه ډله  غدۍ
 ژوروالی، عمق غوچوالی

کار   کارمار ډېر  چې  څوک 
 کوي

 شوق کاز
 مسلخ  ،قصابخانه یکوتلځ
 چنګ چنګ وېښته  ی ګاړګوټ

 متایل  ګروهنه 
 غټ خولی سپی  ګلډانګ 
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 سند  سوند ال
 بې ادبه  لړاک 
 ژر غوسه کېدونکی،   لړاوو

 : تنګ نظره لنډاک 
 لنډ فکره  ی لنډپار 

 مېتود هلېل
 ېشګېرک مختاړی 

 قیزه ملونه
 رضايي مور  ممڼه 

هغه څوک چې ډېرې خربې نه   منډخولی 
 کوي

 شمع  ی موبات
 ډير سست او کمزوری  ناپړاند 

 شوق، عالقه  ناټ
 نامناسبه ناښنده 
 نامناسبه ناکالله 

 اشاره نغوته
 احساس  ننګېرنه 

 مشهور  نومور
 يترمېنالوژ  ه نومونپوهن

 اقتصاد وټه 
 رنګ  ورېغ 
 دایره  ویاړه 
هوا 

 سپېڅی 
 اېیرکانډېشن 

 راښویېدنه له غره څخه د واورې  ميال
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