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 ۳۲/۴۰/۳۴1۲            روالګسن شهسوار استاد
 

 ه په حکومت کې پنځم ستونلنجیب ال د
 پرتلې وړدی؟ له اوس سره څومره د

 

 په افغانستان کې پوځي سرسالکار الکساندر مایوروف کښلي دي چې:
ببرک کارمل په پوځ باور نه درلود، له خپل پوځ نه یې وېره درلوده، ان د »

هغوی له یوه واړه بري نه هم وېرېده، په ماتې خوشحالېده. ځکه چې د دغې 
 ([1])«یوه پلمه لټوله.ماتې له کبله یې د سره پوځ د شتون لپاره 

ولې نجیب الله بیا په وسلوال پوځ په تېره پخپلو پلویانو دومره ډا ډه وه چې د 
خپل باور پرتله یې له السه ورکړې وه. ده ملېشه ځواکونه دومره د وسلو او 

 پیسو په ورکړه پیاوړي کړل چې بیا یې کابو کولی نشول.
و مل د ده د واکمنۍ د نسکورولو په تړانو د بېالبېلو الملونو په لړ کې یو ستر ال

دغه ملېشې وې چې ده لومړی د خپل واک د ژغورلو لپاره په خوا کې ونیولې 
او ان تر دې چې د اجارې په بڼه یې حکومت ته کرښه ایستله چې د دومره متر مربع جغرافیې د الندې کولو لپاره 

یي ځواکونه په لوی کندهار او لویې پکتیا په ځانګړي څومره پیسې او وسلې تر السه کولی شو؟ دویم همدغه ملېشا
 ه.نه مخ واړوالله ډول د خوست په لویې ولسوالۍ کې دومره عام وګړي بې پته او بې عزته کړل چې ټولو له نجیب 

د نجیب الله د واک په ځوړتیا کې ډېر الملونه الس په الس شول، او کله چې په نظام کې ګډوډي او بې ثباتي مینځ ته 
مهم المل یې پخپله نجیب الله او ورپسې د ده د نږدې ګوندي ملګرو ناځواني وه، چې د ده د باور نه یي ناوړه  راغله

واره کړه دوه الملونه ډېر د پام وړ آچې د تنظیمونو د واک لپاره یې الره  دا ،تفاده وکړه. نو پدې بنسټ ویلی شواس
 دي چې لنډیز یې داسې دی.

 

 لومړی کورني الملونه:
ده د واک او ځواک د پیا وړتیا یو ښه زېری وه، خو له بلې  باد د جګړې بری که له یوې خوا نجیب الله ته دآ لد جال

 خوا تنظیمونو او په سرکې آی اس آی ته یوه شرمه وونکې ماته وه.
نازول  و ولې نجیب د دې سوبې د ګټلو په ویاړ په کابل کې جشن ونیو او د خپلو ملګرو په مینځ کې ډېرښه وځلېد او

شو. ببرک کارمل او د ده پلویان د ده دغه بری ونشو ځغملی او دوی نه یوازې له نجیب نه کسات واخست بلکې د 
 افغانستان ولس یې هم د غم په ټغر کېنوه.

 باد د جګړې له ګټلو وروسته دومره مغرور شو چې، پدې نپوهېده څوک څه کوي؟آنجیب الله هم د جالل 
تشکیالتو او د پنځم ستون نه ګټه اخستل، په ټول هېواد کې یوه لویه ملي غمیزه را مینځته  د محمود بریالي پټو»

 ([2])«کړه.
نجیب الله ته هم دا څرګنده شوې وه چې د دې پېښو تر شا ډېر السونه شتون لري خو لویه تېروتنه یې دا وه چې ده د 

 دوست او دښمن توپیر ونشو کولی.
ته دا خبره ور غبرګه کړې وه چې د کارمل په ګډون د سیاسي بېرو یوشمېر غړي نجیب څو وارې جنرال عظیمي »

 ([3])«خپل مینځي کړکېچ ته لمن وهي.
نجیب الله په ډېرې بېباکۍ خپلې د زړه خبرې له هغه سره  عظیمي د کارمل د ډلې له ډېرو وتلو کسانو څخه وه او
 ته رسولې.کولې، او هغه هم ټکي په ټکي دغه خبرې د ده مخالفینو 

دا داسې مهال وه چې د خلکو په مینځ کې دغه ګونګوسه روانه وه چې ګني په هېواد او په ځانګړي ډول د نجیب الله 
 پر وړاندې یوڅه پېښېدونکي دي، او د پېښو ډېره پړه یې د کارمل په ډلګۍ ور اچوله.
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غړي ول، چې کارمل ته ډېر نږدې  د دغې ډلې غوښنه برخه چې روان کړکېچ ته یې لمن وهله د سیاسي دفتر هغه
 ول، چې موږ کشتمند، محمود بریالی، فرید مزدک، کاویاني او یوشمېر نور د بېلګې په توګه یادولی شو.

 دغې ډلې د پېښو د پراختیا لپاره له بېالبېلو الرو، خواوو او ډلو نه ګټه اخسته:

دا بری تر السه نکړي چې د دوستم په څېر یو  نجیب الله کوښښ کاوه چې د کارمل ډله :عبدالرشید دوستم – 1

 وسلوال ځواک ترشا ودروي.
 نوموړي ته دغه اطالعات رسېدلي وو چې د ده پر وړاندې داسې یوه هڅه روانه ده.

 دغه مهال الجنرال دوستم په کابل کې وو، خو په شمال کې ده او ملګرو یې نوې ټوکېدلي پېښې له نږدې څخه څارلې.
مرصمد په یو ځای کېدو په تخار کې د رستاق ولسوالي د دولت له ولکې نه ووته. اه مسعود سره د الف: له احمدشا

پالوی سیمې ته واستوو چې « سازایي»ګوند، دا یو تکتیکي عمل ګاڼه، خو بیا هم نجیب الله یو « سازا»ولې د 
 امرصمد مزار شریف ته ولېږدوي.

ړ چې د رستاق پېښه له نږدې وڅېړي، خو پایله دا شوه چې د ډاکتر ورپسې شرف الدین بدر د یوه پالوي په مشرۍ ال
په درنو وسلو سمبال شي. د پوځ سراعلی قومندان نجیب الله په دې تړاو یو فرمان  غنډ ۸1۲ کریم بها په وړاندیز باید

 ولېږه.
شاوخوا کې )په سیاب او شهرنو( ال د جګړې درون پېټی د ولس له اوږونه، نه وه ښکته شوی ب: د نوي رستاق په 

کې د سیالو ډلو تر مینځ خونړۍ جګړې پیل شوې. د ساري په توګه د شورای نظار د جبهې « دښت کال»چې په 
 راز د امر صمد او عبدالرحیممشر مال پیر مقل، د اسالمي ګوند د جبهې مشر انجینر بشیر، د وسلوالو تر مینځ او همدا 

 د ځواکونو پر وړاندې د جهادي قومندانانو نښتو سیمه په سر کې اخستې وه.
له بدخشان او تالقانو نه را واخله تر کندوز او بغالن پورې، د هرې ورځې په تېرېدو د جګړو لوری د پراختیا په حال 

 کې وو.
اکونو، د اسالمي ګوند، جمیعت اسالمي او همدا ډول د نورو سیالو وسلوالو ډلو تر مینځ نښتې دومره ج: د دولتي ځو

 بوګنوونکې وې چې زیاتې کورنۍ دېته اړ شوې چې خپلې سیمې پرېږدي.
 د تنګي فرخار خونړۍ پېښه، د تخار په پېښه کې د سید جمال تورنول او د دولتي ځواکونو ښکیلتیا، د کندوز د والیت

ذال کې نوي پوځي او سیاسي خوځښتونه، له سید جمال نه د احمدشاه مسعود امام صاحب او قله « دښت ارچي»په 
غچ او کسات. دغو او د دې په څېر لسګونې لویې او وړې پېښې په ډېرې چټکۍ روانې وې. دغه پېښې نه یوازې په 

پېښو اغېز تر سمنګانو، بلخ، جوزجان، سرپل او ان بدخشان، تالقانو، کندوز او بغالن کې د پام وړ وې بلکې د دغو 
 فاریاب پورې ورسېدې...

د حکومت مشر نجیب الله د یو شمېر سالکارانو په سال او مشوره نوي پوځي تشکیالت جوړ کړل، ډېرې وسلې او 
نو ، قومي فرقې او په لسګو۸۲ ، د دوستم۸۰، د کندوز۸۸ پیسې یې د دوی په واک کې ورکړې چې موږ د تخار

دولتي او قومي لېواوې د ساري په توګه یادولی شو، چې نجیب الله پخپل الس ځان بې واکه او کا واکه کړ. دلته دي 
چې د کارمل ډلې په سر کې کشتمند او پیګیر دوستم ته سپارښتنه وکړه چې ځان نجیب الله ته نږدې کړي. او بیا د 

ړ شي. دوی دغه ژمنه هم وکړه چې د سیا سي بېرو په غونډه همدې باور له مخې ده ته اجازه ورکړي چې مزار ته ال
کې به د رایو په اکثریت پرېکړه وکړي چې عبدالرشید دوستم د پېښو د کابو کولو لپاره له کا بله مزار او جوزجان ته 

 واستوي.
 ([4])«د سیاسي بېرو یو شمېر غړو نجیب الله ته وړاندیز وکړ چې دوستم مزار شریف ته الړشي.»
 په شمال کې د وسلو او پیسو پړسوب: – ۳

د وسلو او پیسو پړسوب یو له بل سره تړاو درلود. څومره به چې پوځي تشکیالت پړسېده هغومره باید وسلې او پیسې 
د پوځي ټولګیو د شمېر په پرتله زیاتې شوې وی. د یادو قومي او پوځي فرقو جوړېدل د دې المل شو چې مرکزي 

 ومي فرقې له خپلې ولکې نه ووېستې.حکومت په خپل الس، ق
قومي ملېشاوو خپل تشکیل او د جنګیالیو شمېر څو برابره زیات ښوده، چې باید له دې الرې ډېرې پیسې او وسلې 

 ترالسه کړي.
هغه مهال چې د تخار والي الیاس سیفي ووژل شو، اندېښنې په ټوله سیمه کې خورې شوې چې دولت دېته اړ شو 

 ګو ترسره کړي.هرڅه په پټو ستر
ال هغه مهال چې جنرال عبدالروف بېګی او ډاکتر کریم بها د دفاع وزارت مرستیاالنو له نږدې لیدلي وه، ډاکتر نجیب 

 الله ته یې د نوې فرقې د جوړېدو وړاندیز کړی وه.
ک کار چټپدې تړاو ال خبرې روانې وې چې شهنواز تڼي د دفاع وزیر شو. د تنګي تخار پېښې د فرقې د جوړولو 

 کال د اوړي په پای کې د فرقې د جوړېدو عملي کار پیل شول. 1۲۳۲ کړ او د نجیب الله په فرمان په
 فرقه جوړه شوه او خالق بیانګر د فرقې قومندان وټاکل شو. ۸۸ په لږه موده کې

و رید الندې راغی اکله چې الیاس سیفي د خواجه غار په شاوخوا کې د کتار د لېږد چارې سمبالولې د مجاهدینو تر ب
 ووژل شو.
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د ده له مرګ نه الډېر وخت نه وو تېر چې محبوب الله کوشاني او د نجیب الله سالکار جنرال باقي له یوه پالوي سره 
 خواجه غار ته الړل.

دوه »کوشاني او باقي دواړو د نجیب الله او فرید مزدک په سپارښتنه په ملکي او پوځي ځواکونو دا ومنله چې په، 
 امر صمد راټول شي.« ري مارس

په دې ترڅ کې محبوب الله کوشاني په خانګړي ډول امر صمد، د مبارزې د ډګر یو ریښتنی انسان وګاڼه. او د سازا 
 د ګوند مخکښ یې وباله.

د تخار روان کړکېچ ال کابو شوی نه وو چې په کندوز کې یوشمېر سیاسي ناخوالې را پورته شوې.چې بنسټ یې په 
ناندریو پیل شوې وه. د دغو پېښو اصلي المل محمد طاهر یولداش، چې ځان یې د ازبکو استازی ګاڼه او  توکمیزو

 زاد خان وه چې دی په خټه پښتون وه.آبل لور ته 
اد خان زآیس عبدالله فقیرزاده او تاج محمد د پېښو ټوله پړه د یولداش په غاړه اچوله. خو ئد کندوز والي او د امنیت ر

کال جوړه شوې وه، ولې  1۲۳۱ فرقه ال یو کال دمخه په ۸۰ ه داوي یې مالمت نه ګڼل که څه هم د کندوزاو عبدالل
 د دې لپاره چې ټول سیاسي او قومي جوړښتونه یې په پام کې نیولي وي تشکیل یې په دې ډول وښود:

 .د فرقې قومندان جنرال امین الله کریم په قوم ازبېک 
 قوم پښتون او خلقی. ډګروال ازاد خان مرستیال په 
 یس ډګروال حبیب الله ترکمن خلقی.ئد ارکان ر 
 .ډګروال عبدالله داوي سیاسي امر خلقی 
  چې له سازا نه جال شوې ډله وه.« سفزا»اوزبېک په سیاسي تشکیل کې  ،د فرقې توپچي آمر خواجه مراد 
  قومندان وه په خټه اوزبېک او پرچمی.محمد طاهر یولداش د توپچي غنډ 

په دولت کې له خپل مینځي اخ و ډب سربېره، لویه ستونزه په افغانستان او په تېره شمال کې د مجاهدینو او په ځانګړي 
 ډول د جمیعت او اسالمي ګوند د جنګیالیو وسلوال بریدونه ول چې نجیب الله یې له ډېرې اندېښنې سره مخ کړی وه.

ولې دغه ستونزې یوازې پدې نه حلېدې چې د وسلو او پیسو له الرې پېښې کابو کړي. که څه هم قومي او ملېشایي 
ځواکونو نه یوازې په بغالن، سمنګانو، بلخ، جوزجان، سرپل او فاریاب کې د وسلو پر مټ ډېرې نا امنۍ تر ګروت 

 بې اغېزې نه وو. الندې راوستې وې بلکې د هېواد په نورو سیمو کې د دوی شتون
په دغو قومي ځواکونو کې، په فاریاب کې رسول پهلوان، په سر پل کې غفار پهلوان، په جوزجان کې عبدالرشید 
دوستم او په بلخ کې د دولتي امنیت په کنډک کې معلم امان الله )چې په ګیلم جمع مشهور وه( د ساري په توګه یادولی 

 شو.
واخله تر قومي ملېشاوو پورې د دولت لخوا دومره امتیازونه، د شمالي زون وسله له دولتي او حکومتي ځواکونو را 

 والوته په واک کې ورکړ شوي وه چې ساری یې د هېواد په نورو سیمو او زونونو کې نه تر سترګو کېده.
ې ورکړ لومړی دا چې څومره؟ یوازې درنې وسلې له بدخشان نه راواخله تر جوزجان پورې جنګیالیو ته په واک ک

 شوې وې د یو شمېر وسلو نومونه موږ د بېلګې په توګه یادوو:
 په لسګونو محاربوي ماشینونه. -1
 په زرګونو خفیفه ډول ډول سالوې. -۳
 په سلګونه زرې پوشونه. -۲
 دستګاوې B – M – I, B – M12, B – M 14 په لسګونو -۰
 توپونه. ۲۳ ،۱۸ په سلګونه -۸
 په لسګونو زکویک. -۳
 ډول ډول هاوانونه. په سلګونو -۱
 په لسګونه ده شکې. -۲
 په سلګونو د دافع هوا ماشیندارې. -9

 ماینونه. ۸۲ توپونه چې په یو وار D – 30 په لسګونو -1۴
 په سلګونه ټانکونه. -11
 او په لسګونه عرادې او بیردمونه pp – 60 او B.M.P په لسګونه-1۳
 د راکټ دستګاوې. BM – 21 په لسګونه -1۲
 و د دافع هوا ټوپونه.په لسګون -1۰
1۸-S.P – G – 9 .او دستنګر دستګاوې 
1۳-BM12 .)دستګاوې. )د راکټ دستګاوې 
 راکټ دستګاوې. BM – 1 د -1۱
 ، څلور او پنځلس ضربوي.۲۳ ،۱۸ توپ -1۲
 ماین لرونکي وو. «9۴۴»میله مینځنۍ لسګوني هاوانونه چې  -19
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۳۴- A.G.S 1۳ .میله نارنجک ماشیندارې 
 ضربه یي توپونه. ۲ میلي بې پسلګه ۲۳ ،۱۸ -۳1
۳۳-BM – 21 ( 19۴د راکټ انداز دستګاوې .)راکټ واله 
۳۲-BM – 14 راکټه لري.1۲۸ دستګاوې چې 
۳۰-M – 30 ماین واله. ۳۰ دستګاوې 
 ماین واله. ۰۴ میله غرنی هاوانونه ۳۸-۳
 ماین واله. ۰ اتوماتیک هاوانونه -۳۳
۳۱-A.G.S .نارنجکه ماشیندارې 
 ربي پسلګر توپونه.ض ۳۲-۱۴
۳9-BM – 1، M – 30، D – 30، BM – 21.دستګاوې او بېالبېل غرني هاوانونه ، 
 ضربي توپونه. ۲1 صحرایي ۲-۱۳

 د ټانګ دافع هوا توپونه )یو ضربوي(. -۲1
 میلي توپونه سلګونو دستګاوې. ۲۳-۳۲
 میله هاوانونه. ۰ میله ده شه که، ۳۴ میله زکویک او ۳۴ د دافع هوا ماشیندارې، -۲۲
۲۰-R.P.G. – 7 میله 1۸۴ او P.K.82 او ماشیندارېmm ( ۳۴هاوانونه.)میله 
قبصه،  RPG ۰۸ میل او راکټ ۸ – ۲۳ ضرب، توپ 1۴ صحرایي۱۳ضرب، توپ ۳ – ۱۴ توپ-۲۸

د موټر مخابرې، په سلګونو د نقلیه وسایطو موټر په سلګونو زره سپکې او درنې وسلې د شمالي  R143GK د
او قومي فرقو، لېواوو او غنډونو په واک کې وې چې د نجیب الله پر وړاندې د هغه د پرځولو او نسکورولو  دولتي

 لپاره و کارول شوې.
دویمه خبره دا چې، ولې دولتي ځواکونه له تنظیمونو سره په ډېرې اسانۍ ګډه ژبه پیدا کړه او دولت هم د دې وس 

 ونه موند چې د دې پېښو مخه یې نیولې وی؟
ښایې د کورنیو پېښو تر شا بهرني السونه هم ول چې د نجیب واکمنۍ یې وننګوله او پر ځای یې تنظیمي حکومتونه 

 واک ته ورسېدل.
 

 بهرنۍ السوهنې
په پاکستان کې یو شمېر تنظیمونو غوښتل چې د ملګرو ملتو د سولې وړاندیزونو ته غاړه کېږدي. ولې یوشمېر نورو 

په پټو لمسونو لکه اسالمي ګوند، جمیعت اسالمي، اتحاد اسالمي او د خالص اسالمي  I.S.I د پاکستان د حکومت او
 ګوند نه غوښتل چې د ملګرو ملتو هغه وړاندیز ومني چې د اتالفي او لنډمهاله حکومت د جوړېدو په تړاو وو.

ې بنسټپال ځوه، خو په پټه کولې بیا هم پاکستان پخپل غولوونکي سیاست په ښکاره د ملګرو ملتو پرېکړې ته سره خو
 تنظیمونه هڅه ول تر هغې چې نجیب الله په واک کې وي د ملګرو ملتو پرېکړه به ونه مني.

د امریکا متحده ایاالتو او د لوېدیزې اروپا هېوادونو د ملګرو ملتو د سولې د وړاندیز مالتړ وکړ، خو په دې ټینګار 
 اک او ځواک زمینه برابره کړي.کاوه چې د پخواني پاچا محمد ظاهر لپاره د و

د سعودي عربستان په ګډون امریکا، پاکستان او د افغانستان د دولت پر وړاندې یو شمېر متحدین پدې لټه کې ول چې 
د کابل حکومت له یوې خوا د ملګرو ملتو د استازي بینین سیوان له الرې او له بلې خوا د وسلوالو جنګیالیو پر مټ 

 خپلو غوښتنو پرشا شي.دې ته اړ کړ چې له 
د ساري په توګه د خوست په جګړه کې په څرګنده د امریکا او سعودي مالي مرستې، د پاکستان په پوځي مالتړ د 

 تنظیمونو جنګیالي د خوست د نیولو لپاره هلته واستول شول.
ست داسې حال کې چې د خود نجیب الله لویه تېروتنه دا وه چې د عبدالرشید دوستم جنګیالي یې هلته لېږلي ول او پ

 خلکو او ان دولتي او حکومتي چارواکو او په خانګړي ډول پښتنو له دغو ملېشایي ځواکونو کرکه درلوده.
پدې لړ کې بله کومه خبره چې ډېره مهمه وه هغه د نجیب او شوروي سالکارانو تر مینځ بېباوري وه. ښایي د څو 

ونو له وتلو وروسته د دې لپاره چې نجیب الله د خلکو مالتړ خپل الملونو په لړ کې یو دا وي چې د شوروي پوځ
 کړی وي دغه ورځ یې د هېواد د نجات ورځ وبلله.

دویم المل یې دا وو چې شورویانو له دومره ځاني او مالي زیانونو په ګاللو دا توقع او هیله له نوموړي نه درلوده، 
 چې دغه دې د نجات ورځ وګڼل شي.

له برهان الدین رباني او احمدشاه مسعود سره د راتلونکي واک  K.G.B ه چې شوروي چارواکو اودریمه خبره دا و
لپاره خبرې اترې پیل کړې وې. خو کله چې رباني هلته سفر وکړ، ټولو خواوو ته د پام وړ وګرځېده چې سیاسي 

 لوبه روانه ده.
 وت وکړ داسې کښلي دي:الکساندر لیاخفسکي د شوروي سالکارانو په تړاو چې ولې خوست سک
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یس نجیب الله په شوروي سالکارانو ډېره ډډه نه لګوله بلکې ډېر باور یې د دولتي امنیت په کسانو کاوه، ئجمهور ر»
 نو ځکه ده به ځانګړو دوستانو ته ویلې چې شوروي سالکاران هسې وضعه کړکېچنه ښیي.

کا یانو د خوست په سقوط پیکونه وجنګول او جشن د خوست ماتې د دولت په ځواکونو ناوړه اغېزه وکړه ولې امری
 ([5])«یې ونیو.

د نجیب حکومت د نسکورولو لپاره یو شمېر کورني او بهرني الملونه الس په الس شول چې په پای کې واک 
 تنظیمونو ته ولېږدول شو. خو کورنۍ پېښې د بهرنیو په مالتړ ټاکونکې وې. پدې تړاو سټیوکول انګېري چې:

ټامسن له خوا او په واشنګټن او اسالم اباد کې د یو شمېر نورو هاندو هڅو په لړکې وپتېل شوه چې مسعود د پیټر »
ته هم په ستره کچه وسلې ورسول شي. په هماغه موکه چې د کابل د سکوت لپاره یې تیارى نیوه. مسعود ته په 

کا له خوا جوړ شوی وو. ان پنجشېر کې درنې وسلې د هغه سړک له الرې څخه رسول شوې وې چې د امری
کال په بهیر کې، د سي آی اې له خوا خورا زیاتې اجورې، مسعود ته پداسې وخت کې برابروې چې  199۴ د

حکمتیار ته سعودي شیخانو او اخوان المسلمین له خوا ورکول کېدې. په دې توګه سي آی اې د تامسن او کانګرس د 
 ([6])«د وروستۍ فتح له شونتیا سره مرسته کړې وه. غړیو تر فشار الندې مسعود ته په کابل کې

 

 
 مخ. 9۱ در افغانستان چه مې ګذرد. ستر جنرال مایوروف [1]
 مخ. 1۳1غوربندي عبدالقدوس [2]
 مخ. ۲1۲ د تاریخ په تله کې [3]
 مخ. ۲1۳ همدغه اثر [4]
 مخونه. 1۰۱ – 1۰۳ لیاخفسکيالکساندر  [5]
 مخ. ۲۰۲ سټیوکول [6]
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