
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 کابل ته د مجاهدینو راتگ او د هغوي واکمني 
 
 
د پاکستان لومړي وزیر نوازشریف، د سعودي عربستان د استخباراتو رئیس ترکي فیصل   ۴کال د غوایي په    ۱۳۷۱د  

او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تر نظر الندې پېښور کې د تنظیمونو د مشرانو غونډه جوړه شوه. د 
نظر یووالی نه رامنځ ته کېده. دوې نظریات او وړاندیزونه یو له بل سره ډېر توپیر درلود، له همدې کبله یې ترمنځ د  

بالخره د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف طرحه ومنل شوه. د دې طرحې له مخې د ښاغلي مجددي تر ریاست  
کسیزه شورا وگمارل شوه چې کابل ته والړه شي او د واک تسلیمي ترسره شي. د یادې طرحې له مخې    ۵۱الندې  

غلي رباني د څلورو میاشتو لپاره د دولت د ریاست چارې په غاړه اخیستې  ښاغلي مجددي د دوه میاشتو او ورپسې ښا
او د دې مودې په اوږدو کې صدارت ښاغلي حکمتیار ته سپارل کیده، او ترهغه وروسته د راتلونکي حکومت له پاره 

 .ټول ټاکنې ترسره کېدې
کال د غوایي په    ۱۳۷۱یسې، د  وړاندې له دې چې د شوروي په الس د جوړ شوي حکومت ځای د پاکستان هغه ون

د مجاهدینو بېال بېلو ډلو، کابل ښار ونیوه. د مجاهدینو هرې ډلې چې کومه موسسه یا وزارت خانه تر خپلې ولکې   ۵
الندې راوسته د خپل گوند او تنظیم بیرغ به یې پرې ودراوه او د نورو گوندونو او جهادي تنظیمونو د ورتگ مخه  

ه لومړي سر کې تېزرفتاره موټر، د مامورینو بسونه او د دولت نور ترانسپورتي وسایل چور به یې ونیوه. مجاهدینو پ
 .کړل او ورپسې یې د دولتي تجهیزاتو او مفروشاتو په چپاول الس پورې کړ

د مجاهدینو لخوا د کابل ترنېونې وروسته، د اسالمي دولت د لومړني موقت رئیس صبغت هللا مجددي د راتگ په  
نېټې په ماښام د جهادي گوندونو په تېره بیا د حزب اسالمي، جمعیت اسالمي او    ۷کال د غوایي د    ۱۳۷۱ورځ، د  

دوستم د اورپکو ترمنځ د اختالفاتو له وجې درې ورځې خونړۍ جگړې وشوې چې له کبله یې د بریښنا او څښاک 
نیټه   ۸کال د غوایي په    ۱۳۷۱دي د  اوبو شبکې پرې شوې، کابل ښاریان د خپلو تللوعزیزانو په ویر کېناستل. مجد

کابل ته راغی، د پخواني جمهور رئیس مرستیال ښاغلي داکتر سرابي واک ورتسلیم کړ. مجددي د سولې لپاره یو 
پالوی وټاکه چې په پاېله کې یې د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند پلی شو. له اوربند وروسته کابل بېـرته ورو، ورو ساه  

 .کوڅو ته ووتل واخیسته او خلک ښار او
د واټونو، پلیو الرو او د کابل سین د دیوالونوغاړې، د بی کیفیته پاکستاني مصرفي توکو په بازار بدل شو. ناامني او  
نه خوندیتوب په هره الر او گودر کې حاکمه وه. هر پکول دار وسله وال چې ځان مجاهد گاڼه، کولی شوی الرویان 

سې، ساعت، بایسکل او د خلکو شخصي موټر یې، بې پوښتنې گروېـږنې ترې  هرځای ودروي او تالشي یې کړي. پی
اخیستل. د شکایت کومه مرجع نه وه موجوده او داسې مقام هم نه و چې امر یې پر مجاهدینو جاری وای. وژنې،  

یوبل   ترور، جنایت، تېری، د خلکو د مال او شتمنیو لوټ او تاالن په درز روان وو. خلکو یواځې کولی شوای چې
 .ته د مجددی د حکومت د کمزورۍ کیسې وکړي او تېر رژیم پرې نسبي غوره وبولي

هره شپه به د کالشینکوف، سپکو او درنو ماشیندارو او کله هم د اوږې د سر راکټونو په زرگونه گولې د هستوگنو  
ورونو کې ټپیان او ووژل شول. له سیمو څخه د هوا په لور ویشتل کیدې چې له کبله به یې لسگونه انسانان په خپلو ک 

ښونځي، مدرسې او پوهنتونونه وتړل شول. له هغو څخه پوځي قرارگاه وې او د جهادي تنظیمونو د قومندې سیمې  
جوړې شوې. مامورین او نور کارمندان خپلو دندو ته کم حاضرېدل او چې کله به الړل د دفتر، میز او څوکۍ د 

ي تر السلیکولو وروسته یو بل سره د سترگو لیدلی حال او حېرانونکې اورېدلې نشتوالي له کبله به ناچاره د حاضر
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کیسې تبادله کړې او بېرته به خپلو کورونو ته ستانه شول. د ښار ناولتیا هره ورځ مخ په زیاتېدو وه، ځکه د ښاروالۍ  
 ن یې لېـږدول تگ راتگد تنظیفاتو موټر هم تاراج شوي وو. په واټونو کې کم شمېر موټر چې وسله وال مجاهدی

کاوه. مجاهدین په خپلو جاپاني پېکپ موټروو، ټویوټا او سرخالصي جیپونو کې پداسې حال کې چې گوتې به یې د  
وسلو په ماشوو ایښې وې او د هغو مخ یې د ښاریانو لور ته اړولې له سړکونو تېرېدل او پدې ډول یې د هغوې زړونو 

چې له کورو څخه به دریشي کې کوم وزارت ته مراجعه کوله، د وسله والو    کې وېره خوره کړې وه. هغه کسان به
 .مجاهدینو لخوا له سپکاوي ډک چلند سره مخامخ کیدل، د بهرنیو چارو وزارت استثنا وو

مجددي چې سپینې خبرې کولې د مجاهدینو ترمنځ جگړې او د خلکو د شتمنیو لوټ او تالن یې په صراحت غانده او 
»چه کار های که نشد، وهلل اگر روس این کارها را کرده باشد وهلل اگر کمونست ها کرده باشند یا    داسې یې ویل:

هیچکس دیگر، وهلل ما خجالت میکشیم که نام مجاهد را بگیریم. عزتی را که خداوند به مجاهد داده بود بزمین زده  
 « .شد
 

 :سرچینه
 
  – سیستاني، محمد اعظم. مقدمه یی بر کودتای ثور و پیامدهای آن در افغانستان، لومړی چاپ گوتنبرگ، سویدن   -

 م ۱۹۹۵
ثور در افغانستان، دوهم چاپ کابل: دانش مطبعه،   ۸ثور و فجایع    ۷سیستانی، محمد اعظم. مقدمه یی بر کودتای   -

 ۳۵۷-۳۶۱م، ص ۲۰۱۵
 ژباړه: عبدالعزیز نایبي
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