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 ۳1/۰۷/۲۰1۸            روالګسن شهسوار استاد
 

 شوروي اتحاد، د وخت د ه،ړکېوروستئ پر امریکا د آیا
 پرتلې وړدی؟ له پرېکړوسره د

 

چې  ،متحده ایالتونه غواړي: جون په شپاړسمه نېټه ووېل د مایک پامپېیو وزیر چارو بهرنېیو د امریکامتحده ایاالتو
 د اروچ بهرنېیو امریکې د د ...کې ګډون وکړي خبرو سولې په تړاو افغانستان د افغان حکومت سره د او له طالبانو

له  نوطالبا مې نېټې په دوحه کې دجوالې په دري ویشت ي پالوي دئپه مشرئ امریکا مرستیالې وزیرې الیس ویلز
 ایمزډیلي ټ .دطالب مشرمولویي شېرعباس ستانکزي دغه خبرې ګټورې وبللې .سره خبرې وکړې سیاسي استازو

په .حل لپاره خبرې روانې ديو ستونز افغانستان د د یوه طالب مشرله خولې وېلې دي، له مخې، څرګندونو ورځپاڼې د
 .چې سوله کېدونکې ده برېتانې سفیرهیله ښودلې ده، کابل کې د

ټرمپ له قوله  چې د له مخې، راپور د یویارک ټایمزن د خو دواړه غاړې ښه نېیت ولري، سولې په تړاو که چېرې د
.که چېرې له دې نه موخه خلکوګڼه ګوڼه پکې لږه وي چې د وځي، سیموو له هغو افغانستان پوځونه، باید د کښلي،
ېرښه ډ سولې سیمې اعالن شي خو پرته له پوځي فعالتونود اوواړوي  چې طالبان خپلې کورنۍ له پاکستانه را داوي،

ه تجربه دیته ورت موږ !؟وي ترهګرځاې پرځاې شي له ګټې به یې زیان ډېر هېوادونو بېالبېلو کې د که په دغوسیمو او
نځ می تر مخالفینو غني د دلته هم د او مخالیفونو نجیب د .هلته هم ددواک زمانه وه  ډاکترنجیب هللا چې هغه د لرو،

 ته بڼه شتون لري.اخ وډب په ور وکړکېچ ا
د ډاکتر نجیب هللا د واک په مهال د ده مهمه السته رواړنه د ملي روغې جوړې تګالره وه، ولې دا چې پدې الره کې 

 ؟څومره بریالی وه، د پوښتنې وړ دهدی 
 ه وه چې لومړی یې باید لهنوموړي له خپلو سیالو، تنظیمي جنګیالیو سره روغه جوړه غوښته، ولې دې ته یې پام ن

کارملیانو سره او دویم یې د خلقیانو له هغې ډلې سره په سر کې له ګالب زوی او تڼي سره روغه جوړه کړې وی. 
خپل نکړل او په خلقیانو کې ګالب زوی سفیر کړ او تڼی  ده چې کله کشتمند، بریالی، کاویاني، الیق، مزدک، وکیل.

 .ې خپلې مټې پخپله پرې کړېیې کوتا ته اړ کړ، هغه وه چ
خو دا چې ده غوښتل له تنظیمي مشرانو سره روغه جوړه وکړي د خپلو ګوندي ملګرو په پرتله ورته ګرانه وه. دا 

د افغانستان د سیاست په اړه سي آی اې په دې رضا وه چې هغه د پاکستان استخباراتو ته خوشې کړي. »ځکه چې: 
غوره به وه چې  ([1])«کابل کې خپل السپوڅی حکمتیار په څوکۍ کېنوي، نو څه؟ حتی که د دې مانا دا هم وي چې په

ولسمشر لومړی کور دننه یو باثباته مرکزي حکومت بنسټ ایښی وی او بیا یې له پاکستان سره د ملي روغې جوړې 
 .خبرې غبرګې کړې وی

ان له حکومت نه له افغان چارواکو سره دا په دې مانا چې تنظیمونه په خپل سر د دې جوګه نه ول چې پرته د پاکست
همداشان .د ژینو موافقه لیک یې السلیک کړخبرې وکړي دا ځکه همدغه پاکستان وه، چې د تنظیمونو په استازیتوب یې 

چې  له داب وطالبانو کورنۍ په پاکستان کې دي او ډېر چې د ځکه، طالبان هم پرته له پاکستانه پرېکړه نشي کولی ،دا
 سلې اوپېسې ورته تهیه کوي.پاکستان ورته و

ولې بیا هم په ټوله کې د ملي روغې جوړې د تګالرې نوښت د پام وړ وه او په دې تړاو له سیاسي لوري سره یوشمېر 
 :خبرې اترې ترسره شوې چې څو بېلګې یې دا دي

لې په تړاو خبرې اترې له مجاهدینو، یوشمېر تکنوکراتانو او ان د ظاهر شاه له استازو سره د افغانستان د سو – 1
وشوې. د حکومت لومړنی پالوی چې په دې کې سلیمان الیق اسلم وطنجار )د مخابراتو وزیر(، نجم الدین کاویاني، 
د امنیت وزیر فاروق یعقوبي ګډون درلود د یاسر عرفات په مینځګړیتوب د ګلبدین حکمتیار د تنظیم له استازو 

 .جریر سره په بغداد کې د فلسطین د سفیر په کوربه توب خبرې وکړېعبدالقدیر کریاب، غیرت بهیر، همایون 
په دغو خبرو کې له یاسر عرفات نه پرته د هغه سالکار ابو خالد، په بغداد کې فلسطیني سفیر اعزام االحمد ګډون 

ل کې له بیو درې کسیز پالوي )د ضیاء نصري په ګډون( کا« استازیتوب»درلود. په امریکا کې د مېشتو کډوالو په 
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چارواکو سره ولیدل. د حضرت مجددي یوه استازي )ګالب ننګرهاری( د نجیب هللا استازي سلیمان الیق سره په 
کال د حضرت صبغت هللا مجددي له  1۹۸۷ تورخم کې ولیدل. همدارنګه د نجیب د خور مېړه وکیل نېک محمد په

ه اړه خبرې وکړي. همایون شاه اصفي او ولي احمد س کې ولیدل او د افغانستان د سیاسي حل پیاستازو سره په پار
نوري هم د سولې ناکامې هڅې پیل کړې خو کومه پایله یې ترالسه نکړه، که څه هم ده له حضرت مجددي، پیر 
ګیالني او مولوي محمد نبي سره ولیدل او بیا په پټه کابل ته الړ او هلته یې له نجیب سره خبرې وکړې که څه هم 

ه استازی نه وه، خو د دې پلوی وه چې واک په بشپړه توګه هغو ته ولېږدول شي. نجیب هللا دا اصفي د ظاهرشا
غوښتل چې ظاهرشاه په یوه ایتالفي حکومت کې غوښنه برخه ولري ولې په دې یې ټینګار کاوه چې د دفاع، کورنیو 

 .چارو، او د امنیت وزارتونه باید د وطن ګوند په واک کې وي
کال، النجیب په واک کې وو چې د مرکزي کمېټې له منشي نجم الدین کاویاني سره په پارس  1۹۹۲ همایون شاه په

 .کې ولیدل، اصفي ورته په ډاګه وویل: تر هغې چې نجیب له واک نه الس په سر نشي، د سولې خبرې ناشونې دي
 :کاویاني هم ورته ځواب ورکړ او ورته وې ویل

 «بلم او ستونزه نده.د نجیب لرې کېدل ګوند ته کوم پرا»
 .دا هغه وخت دی چې د کارمل ډلې له احمدشاه مسعود سره د واک په سر خبرې کړې وې

یس حمید ګل سره چې د اسالمي ګوند د دوست په ئکال په ژینو کې د پاکستان د استخباراتو له ر 1۹۹۲ یعقوبي په
 .لودهتوګه یې ټټر وهلی وه خبرې اترې وکړې خو کومه غوڅه پایله یې نه در

کال په پای کې محمد اسحق توخي د نجیب په استازیتوب د افغانستان له پخواني  1۹۹1 له دېنه یو کال دمخه د
صدراعظم ډاکتر محمد یوسف، صبغت هللا مجددي او سردار عبدالولي سره ولیدل، پدې تړاو شوروي چارواکو هم په 

پیل کړې وه. خو پخوانی پاچا په دې پوهېده چې د ده په  روم کې له سردار ولي او محمد ظاهرشاه سره هم لیدنه کتنه
واک سره هم وسلوال تنظیمونه په سرکې اسالمي ګوند، اسالمي جمیعت، اتحاد اسالمي... د پاکستان د حکومت په 

 .ګډون په ارامه نه کېني نو ځکه یې زړه دېته نه ښه کاوه چې یوځل بیا د افغانستان پاچا شي
له دې سربېره پخپله نجیب هللا هم د سویس په هېواد کې له پیر سید احمد ګیالني سره ولیدل چې پاچا دېته وهڅوي د 

 .افغانستان په سوله کې خپله ملي او هېوادنۍ دنده ترسره کړي
الهو  او بنسټ پالو تنظیمونو اور بل کړ، چې ګني د دوی هاندې هڅې په اوبو I.S.I دې خبرو په پاکستان کې په

 .شوې
نجیب هللا په کابل کې د احمدشاه مسعود له کاکا سره )ویل کېده(هم ولیدل چې د خپلې اغېزې له مخې مسعود خبرو ته 

 .را مات کړي
د نجیب له ټولو وروستنۍ لیدنه چې په لوړه کچه ترسره شوه هغه په ژینو کې له پیر سید احمد ګیالني سره وه، که 

ګیالني سره هم په کابل کې ولیدل. د اسحاق ګیالني د خولې کیسه ده، )ماته د ده د ماما  څه هم د پیر له وراره اسحق
وکړه( چې ما له نجیب او یعقوبي سره ولیدل او بیا مو په کرغه کې په ټوپک نښه وویشته خو ما ترې « ارشاد»زوی 

سبا ناری وکړ. بیا نجیب را ته میدان یووړ، کله چې په دا سبا راتلم د نجیب په کور کې چې له هغه سره یوځای 
 :وویل

 .اغا صاحب په بکس کې دې څشی دي؟ ما ورته وویل دا دی کلۍ واخله وې ګوره
کله چې هغه بکس خالص کړ ومې لیده چې یو څه یې په بکس کې را ته کېښودل. هغه مهال چې الوتکه والوته بکس 

ا راز ویل کېده ماڼوکي منګل د ننګرهار په کوټ زره ډالر پکې ایښي ول. همد (۳۰مې خالص کړ ومې لیدل دېرش )
 .کې له قاضي وقاد سره ولیدل چې د حکمتیار په وړاندې وهڅوي، نو منګل هم هغه ته په لسګونه زره ډالره ورکړل

د ملي روغې جوړې دا ټولې هڅې هغه مهال په اوبو الهو شوې چې د کارمل ډلې له احمدشاه مسعود سره اړیکې 
 .جبل السراج د موافقه لیک له مخې د نجیب هللا حکومت را نسکور شوټینګې کړې او د 

د نجیب هللا د وروستیو هلو ځلو په لړ کې د ده یو لومړنی کار دا وه چې حسن شرق د یوه ناپېیلي کس په توګه  – ۲
 .د هېواد صدراعظم وټاکي

یوه مهم مقام ته ورسېد، نو په ډېرې  شرق داسې انګېرله چې دا دي یوځل بیا د محمد داود خان له واک نه وروسته
خوښۍ یې کار ته مټې را بډ وهلې. ولې دی په دې نه پوهېده چې په حکومت کې را والړې شوې ستونزې د چوکۍ 
په سر دي. ګوندیانو په سرکې کشتمند دی دېته پرېنښود چې د پام وړ بری ترالسه کړي. نوموړي پخپله هم په خپل 

 :کې لیکلي« ه پاکرباس پوش های برهن»کتاب 
کال د مې په میاشت کې صدراعظم شوم خو د کابینې نیم وزیران له پخوانۍ کابینې نه را باندې تحمیل  1۹۸۸ زه په» 

 «شول.
نجیب یو شمېر چوکۍ اپوزیسیون ته پرېښودې، ان دا چې د دفاع وزارت یې په تشریفاتي بڼه احمدشاه مسعود ته 

بي سره اړیکې لرلې، په دې فکر کې شو چې ګني نجیب د مجاهدینو  –جي  –پرېښوده. حسن شرق چې د مخه له کې 
 .لپاره د منلو وړ ندی. شوروي ته سفر وکړ چې دی باید دهغه ځای ناستی شي
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کوم وړاندیزونه چې حسن شرق شوروي چارواکو ته کړي ول، د هغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر شېوارد نادزي 
 .نجیب هللا ته مخ کې کېښول

شوروي ځواکونو له وتلو وروسته نجیب هللا که له یوې خوا دغه نېټه د هېواد د نجات ورځ اعالن کړه خو له بلې د 
خوا یې په افغانستان کې بېړنۍ حالت هم اعالن کړ. بیا یې د همدې پلمې له مخې شرق لرې کړ او پرځای یې یوځل 

 .بیا سلطان علي کشتمند صدراعظم وټاکه
ي روغې جوړې تر سرلیک الندې هڅه کوله چې د سیمې هېوادونو او ملګرو ملتو ته په ګوته نجیب هللا د مل – ۳

کړي چې دی خپلو هڅو ته ژمن دی، نو ځکه یې په همدې بنسټ فضلحق خالقیار د صدراعظم په توګه دې ته وګماره 
 .کړ ه یو لوی ګواښ پېښچې خپل حکومت جوړ کړي. د کارمل بېرته راتګ او د کشتمند بیا لرې کېدل، نجیب هللا ت

فضل حق خالقیار نیم سړی وو. د ده ال هغه ټپونه جوړ شوي نه ول چې په هرات کې د تسلیمانو په یوه پېښه کې 
 .زخمي شو

دی هم لکه حسن شرق غوندې د وطن د ګوند له خوا په سیاسي کالبندۍ کې ایسار وه. دا ځکه چې محمود بریالی د 
ګه وټاکل شوو نور مرستیاالن یې عبدالصمد سلیم، محمد انور ارغندیوال او عبدالقیوم صدارت د لومړي مرستیال په تو

 .نورزی ول
 .د ښوونې او روزنې وزیره عصمتي وردګ وټاکل شوه

غالم محي الدین دریځ عدلیه وزیر، داکتر مهر محمد اعجازي د روغتیا، عبدالوکیل د بهرنیو چارو، راز محمد پکتین 
مد اسلم وطنجارد دفاع وزیر، محمد حکیم د مالیې، صالحه فاروق اعتمادي د ټولنیزو چارو د کورنیو چارو او مح

محمد صدیق سیالني د اسالمي ښوونو او اوقاف،محي الدین شهباز د کرنې، محمد انور دوست د خفیفه صنایعو  وزیر،
نایع، ودیر ساپی د ملکي او غذایي موادو، فقیر محمد نېکزاد د ساختماني چارو، عبدالصمد صالح د کانو او ص

هوانوردۍ، دیپلوم انجینر سید محمد نسیم علوي د مخابراتو، میر عبدالغفور رحیم د ابو او برېښنا، احمد بشیر رویګر 
)پرچمى( اطالعاتو کلتور، محمد انور شمس د لوړو مسلکي زدکړو، فتح محمد ترین عودت کوونکو ذکیم شاه د 

کلیو د بیا ودانولو، خلیل هللا د ترانسپورت، نور احمد بړېڅ مشاور، ډاکتر شاه  سوداګرۍ چارو، حیات هللا عزیزي د
ولي مشاور، سید احمد پیګیر مشاور، فقیر محمد یعقوبي مشاور، وزیران وټاکل شول. چې په دغه لیک لړ کې لس 

 .تنه د وطن د ګوند غړي ول او نور ناګوندیان ول، خو د دولت له مخالفینو څخه نه وو
نجیب هللا د واک په مهال یو شمېر داسې ډله ییزې خپرونې او رسانۍ هم مینځ ته راغلې چې د دموکراسۍ  د – ۴

 .پېښې پکې تر سترګو کېدې
له دې سربېره یو شمېر سیاسي ګوندونه هم د سیاست ډګر ته را ووتل او د دولت لخوا ورته د دولت د څارنې پر 

 :نه د ساري په توګه یادولی شوبنسټ الره پرانستل شوه، چې موږ دغه ګوندو
 .پنوم« وطن»د افغانستان د خلک دموکراتیک ګوند د -1
 .سازا، د محبوب هللا کوشاني په مشرۍ ګوند-۲
 .سزا، د حمدهللا ګران په رهبرۍ..-۳
 .اسالمي ګوند، د عبدالستار سیرت په ښودنه..-۴
 (د دهقانانو د عدالت ګوند )عبدالحیکم توانا-5
 .د همبستګۍ په نوم ګوند د سرور نورستاني په مشرۍ-6
 .کجا، د عبدالعزیز تره خېل په رهبرۍ-۷
 .د انصار هللا اتحادیه د سفر محمد خادم په مشرۍ-۸
 .د افغانستان د ملي رستګارۍ ټولنه د پوهاند محمد اصغر په مشرۍ-۹

یو شمېر داسې خوځښتونه هم ول چې د پرچم ډلې د یو شمېر پخوانیو مشرانو تر سیوري الندې یې د توکمیزو ناروغیو 
او ناندریو له الرې فعالیت کاوه. په دغو ډلو ټپلو کې داسې کسان ول چې ددولت پر وړاندې وسلوال بریدونه کول، 

و چې امتیازات ترالسه کړي الره درلوده، چې موږ د ملي ولې یو شمېر په پټه د دولت له چارواکو سره په دې تړا
جنبش، وحدت ګوند، اسالمي جمیعت، د محسني تر مشرۍ الندې د حرکت ګوند، ملي محاز، د ملي نجات جهه، د 

 .ازاد بېګ په مشرۍ د شمال ټلواله او نور یادولی شو
پوځي ځواک په نوم یې ځانګړی ځواک او په دولت کې داسې وسلوالې پوځي ډلې هم وې چې د ملېشاوو پنوم او د 

مه  «۷۰»فرقه، د حیرتانو  ۸۰ فرقه، سید منصور نادري په رهبرۍ5۳ واک درلود، لکه د جنرال دوستم په قومانده
 .فرقه او نورې وړې وړې ډلې د یادولو وړ دي 1۸ میکانیزه لېوا، د دهدادی

و کولو بشپړ واک یې نه درلود. دغه ګواښ هغه مهال نجیب هللا دغه ټول ګواښونه په سترګو لیدل، خو د کاب – 5
 .زیات شو چې تڼي د کودتا هڅه وکړه

کال( د ارزګان په  1۹۹1له دې سر بېره د خوست جګړه، په یوې پوځي اډې کې چاودنه په پای کې د خوست نیول )
ې سره د هېواد لویو ترینکوټ پېښه، د دولت لخوا د یو شمېر والیتونو پرېښودل چې په د (1۹۹۰والیت کې د )

ښارونو د واک کالبندي مینځ ته راغله د پوځي ګواښ سره سره چې له یوې خوا د تنظیمونو وسلوال بریدونه ول او 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

له بلې خوا د افغانستان حکومت خپله وړتیا او پوځي مورال له السه ورکړی وه، د ملګرو ملتو استازي بینن سیوان 
 .هم پدې هڅو ډېره ډډه ولګولهد سولې هڅې چټکې کړې او نجیب هللا 

 څېد بینن سیوان ه
بي د یوشمېر غړو په  –ج  –کله چې ګورباچف د سیاسي رغاونې کار چټک کړ، یو شمېر زړو کمونستانو د کې 

کودتا هڅه وکړه، چې ګورباچف له واک  نېټې، د یو شمېر سخت دریځو پر مټ د 1۹ کال د اګست په 1۹۹1 ګډون په
 .، خو کودتا له ماتې سره مخ شوهاو ځواک نه کوښه کړي

ګورباچف او د کابینې غړي د پخوا په پرتله ال دېته ژمن شول چې د واشنګټن له چارواکو سره غاړه یوسي. د دوی 
 .لومړی سر خوځونه دا وه چې په افغانستان کې به د نجیب هللا حکومت سره مرسته نه کوي

نېټې د 1۳ مونو سره به له پوځي مرستې الس اخلي د ډسامبر پهد بوش کابینې هم ژمنه وکړه چې له وسلوالو تنظی
امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر او د شوروي د بهرنیو چارو وزیر بوریس پانکین، په کډه دا ژمنه وکړه چې 

تولو ډډه دویمې نېټې نه وروسته د وسلو له اس ۲ کال د جنوري له 1۹۹۲ له افغان حکومت او افغان یاغیانو سره به له
 .کوي

د یوه ځانګړي لیک په ترڅ کې شېواردنادزه ته کښلي »کال یې  1۹۹1 نجیب هللا ال دمخه په دې پوه شوی وه چې په
یس شم، تاسو زه دېته وهڅولم او له ما سره مو د مرستې ژمنه وکړه. اوس ما او د ئوو، ما نه غوښتل چې جمهور ر

 ([2])«نه پرېږدي...افغانستان جمهوري نظام پرته له کوم برخلیک 
دی حاضر وو چې د شوروي له »د شیبارشین په اند نجیب هللا هغه څوک وو چې په شوروي یې بشپړ باور درلود: 

 ([3])«ګټو دفاع وکړي.
شوروي چې دی په سپین میدان پرېښود او چایې خبره نه اورېده، که څه هم وروسته پېښو وښوده چې د ده ځنې 

ره ډېرې مهمې وې. خو نوموړی له سیاسي نهیلۍ سره الس او ګرېوان وو. سټیوکول، په څرګندونې د هغه مهال لپا
 :تاجکستان کې د امریکا سفیر ایډ مند مک ویلیم له خولې کاږلي دي چې

ما واشنګټن ته د تلیفون په کرښه وویل، د کابل د سقوط په تړاو، د ډېر وخت نه وړاند وینه کېده او اوږده موده »
اوس هغه وخت را رسېدلی دی. مانا دا چې تاسو به د کابل له غمیزو ډکې پېښی پخپلو سترګو وګورئ. ځنډېدلی وو، 

ګام د ده وسلوال سیاالن را نږدې کېږي، نو ځکه ده په ارګ کې  نجیب هللا دا هرڅه په خپلو سترګو لیدل چې ګام په
 :خبریاالنو ته دا خبره په ډاګه وکړه

تمدنه نړۍ یوه ګډه دنده لرو چې د بنسټ پالنې پر وړاندې ګډه مبارزه پیل کړو. که افغانستان، متحده ایالت او م»
چېرې بنسټ پالنه په افغانستان کې ځای ونیسي... افغانستان به د نړۍ د مخدره موادو د قاچاق او ترهګرۍ په مرکز 

 ([4])واوړي.
نه بهر خپل نږدې دوست شوروي اتحاد ته هم  په نجیب هللا خپلو نږدې ملګرو د پرچم ډلې هم باور نه کاوه له هېواد

دی نور د پام وړ نه وه، مسکو الدمخه احمدشاه مسعود سره ګډه ژبه پیدا کړې وه او د کابل ډله یې هم دېته ګومارلې 
 .وه چې د مسعود مالتړ وکړي

لتو هیر کې د ملګرو منجیب هللا راتلونکې لیدله خو هېڅوک یې هم نه وو چې خبره یې واوري... د هغې میاشتې په ب»
استازي بینن سیوان له نجیب هللا سره په اوږدو خبرو بوخت وه. سیوان هغه دېته هڅوه چې له کاره ګوښه شي او خپل 

 .مالتړ د یوه سوله ییز انتقالي حکومت له جوړولو سره اعالن کاندي
هغه  ومنله او د ملي تلویزیون له الرې دښایي په پای کې د حکمتیار په څېر بنسټ پاله تجرید شي. نجیب هللا دا خبره 

وینا کې راغلي ول، هغه شېبه چې د ملګرو ملتو تر څارنې الندې یوځای ناستی حکومت جوړ شي، له ولسمشرۍ به 
 «استعفا وکړي.

د ده یوه لویه سیاسي تېروتنه هم دا وه چې په دې څرګندونو یې خپل پوځي مالتړ له السه ورکړ، ځکه چې د استعفا 
 ؟لمې په اورېدو ټول وسلوال ځواکونه بېر وحې شول، چې ګني د چا لپاره جنګېږي او د څه لپاره ځان وژنيد ک

په دولت کې دننه کړیو په سر کې شمالي ټلواله، د کارمل د ډلې په شمول الدمخه دېته کابو وه چې د نجیب سیاسي 
 .پښه وښویېږي نو دوی به یې ځای ناستي شي

 :سیاسي او پوځي تېروتنې مینځته راغلي الملونه یې دا دي پدغه پړاو کې چې کومې
نجیب هللا داسې کوم نړیوال او عملي تضمین چې د افغانستان سیاسي او پوځي واک او ځواک یې د اتالفي او یا  – 1

 .د لنډمهاله حکومت تر جوړېدو پورې خوندي کړي وي تر السه نکړ
 .د نجیب هللا یوه بله تېروتنه دا وه چې کارمل ته یې اجازه ورکړه بېرته هېواد ته را ستون شي – ۲

ده پدې سره یو شمېر خلقیان او یوشمېر پرچمیان له ځانه خوابدي کړل. په کابل کې شوروي سفیر، ای اوسترونیکو 
ل الس پرېکړې، نه یوازې مجاهدین د کال په پیل کې خپلې ریښې پخپ1۹۹۲ وویل نجیب هللا د 1۳/۴/۹۳پراوډا ته )

 .ده پر ضد وو، بلکې خپل نږدې ملګري د ده پر ضد شول. چې موخه یې کارمل او د کارمل ډله ټپله وه
سره د دې چې نجیب پوهېده ولې بیا هم محمود بریالی، فرید مزدک او کاویاني ته یې ډېر واک ورکړی وه. ان  – ۳

ستولی وه چې پېښې تر ګروت الندې راولي ولې د یادو کسانو په سپارښتنه تر دې چې نجیب جمعه اڅک مزار ته ا
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موءمن په حیرتانو او دوستم په جوز جان کې د اڅک واک وګواښه. که څه هم نجیب هللا د موءمن پر ځای ډګروال 
 .ستار بشرمل حیرتانو ته واستوه خو جنرال دوستم هغه بندي کړ

ښت، خو دوستم نه یوازې هغه پرېنښود بلکې نجیب هللا ته یې وویل چې جمعه نجیب هللا بیا هم موءمن کابل ته وغو
 .اڅک کابل ته وغواړي

دا د کودتا لومړی ګواښ وه چې د نجیب هللا حکومت یې ولړزوه. ده ته یو شمېر کسانو سال او مشوره ورکړه  – ۴
 .چې هوایي ځواک وکاروي خو د کارمل ډلې هغه دېته نه پرېښوده

ه خپلو ملګرو وېروه او هم یې ل  و استازي بینن سیوان دا پېښې له نږې څخه څارلې، نجیب هللا یې هم لهد ملګرو ملت
 .تنظیمونو دا یې هغه ته یوه غوره الره ګڼله چې د ملګرو ملتو پنځه فقریزه پالن ته غاړه کېږدي

فغانستان کې د سولې لپاره د یوه نېټې په ا ۲1 کال د مارچ پر 1۹۹1 د ملګرو ملتو سرمنشي پیر یزدیکویار په – 5
 .بېپرې حکومت د جوړولو وړاندیز وکړ

 .پالن نامتو شو او مهم ټکي یې دا وو« پنځه فقرییزه»چې دغه وړاندیز بیا په 
د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي خپلواکي، ناپیلیتوب او د اسالمي هویت ساتل او په ټوله کې د افغانستان د  -1

 .ثیلخلکو د ارادې تم
له هر ډول بهرنۍ السوهنې پرته د یوه خپلواک دولت جوړول د یوه پیا وړي سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام  -۲

 .بنسټ
دغه نظام او حکومت باید پراخ بنسټه وي. خو لومړی یوې لنډمهالې انتقالي دورې ته اړتیا ده چې د افغانانو د  -۳

 .خپل مینځي خبرو په پایله کې به مینځ ته راځي
 .په افغانستان کې د جګړې پر دواړو ښکېلو غاړو د وسلو درولو بندیز او په دې تړاو یوه ګډه موافقه -4
د افغانستان د کډوالو مالي ستونزو ته الس رسی، هېواد ته په خپله خوښه ستنېدل او د افغانستان د اقتصادي او  -5

 .ټولنیزو چارو بیا رغاونه
زې پخپلو سترګو لیدلې، د دې پرېکړې هرکلی وکړ. ولې د پاکستان حکومت په نجیب هللا چې کورنۍ او بهرنۍ ستون

ښکاره د ملګرو ملتو د پرېکړو درناوی کاوه ولې په پټه یې تنظیمي مشرانو په سر کې بنسټپالو ته سپارښتنه کوله 
 .چې د نجیب حکومت په زور چپه کړي

ت په چارو کې لرلې، دا رنګه ستونزې تنظیمي کومې سیاسي پوځي او اقتصادي ستونزې چې نجیب هللا د حکوم
چارواکو نه درلودې، د تنظیم هر چارواکي پیسې هم درلودې او وسلې هم. له دې سربېره د بهرنیو هېوادو له مرستو 
نه دومره برخمن ول چې هم پاکستان شتمن شو او هم د تنظیمونو مشران، نو ځکه خو دوی دېته ژمن ول چې د نجیب 

 :ه زور چپه کوي. حکمتیار پدې تړاو داسې کښلي ديهللا حکومت پ
بینن سیوان نجیب په دې قانع کړو چې مجاهدین اتالفي حکومت نه مني باید په غیر اتالفي موقت حکومت توافق »

 :وشي، زموږ طرحه دا وه
 .د نجیب د خپلې استعفی له اعالن سره توافق.. -1
 .کومت جوړ شيد غیر متنازع فیها شخصیتونو څخه د یو موقت ح -۲
 .له پوځ او پولیس نه پرته دې ټول مسلح قطعات منحل شي -۳
د موقت حکومت په دوران کې دې د یوه مستقل انتخاباتي کمسیون په ذریعه په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره  -4

 ([5])«شي.
ورځې ۴۳ سې هم نوموړيبینن سیوان، نجیب هللا سره ژمنه کړې وه چې دی به روغ رمټ له افغانستان نه باسي، هغ

دمخه خپله مېرمن او لوڼې هندوستان ته استولې وې. خو بنین سیوان د دې وس ونه موند چې دی له ځان سره بهر ته 
 (مخکې ولولئ 6۲۳بوځي. )ریښتې کیسه، د نجیب په تړاو کولى شئ په 

 :دا چې د نجیب هللا د تلو مخه ډب شوه څو الملونه یې د پام وړ دي
له چې د نجیب هللا سره په ښکاره ډېره نږدې وه، هغوى هم د دې لپاره چې د هغه له کړو وړو خبر د کارمل ډ -1

 .شي، نو خکه یې د هغه د تلو مخه ونیوه
بي ډېر پټ رازونه وو، نو ځکه شوروي چارواکو، د کارمل ډلې ته سپارښتنه  –جي  –له نجیب هللا سره د کې  -۲

 .سيکړې وه چې د نجیب د تښتېدو مخه ونی
ځکه نوموړی له هوایي  خپله نجیب هللا هم په دې پوهېده چې، که چېرې ونه وځي د پېښو قرباني به شي... نو -۳

 .ډګره بېرته را وګرځول شو او بیا یې د ملګرو ملتو په دفتر کې پناه واخسته
بینن سیوان پخپلو ژمنو ونه درېد یا یې په وسه پوره نشوه او یا د دې المل له یوې خوا دا وو چې دی د نواز شریف 
یانې د پاکستان د صدراعظم تر اغېز الندې وو، او له بلې خوا د سیمې د هېوادو د چارواکو او استخباراتي کړیو 

 .پالن شنډ کړي هاندې هڅې وې چې غوښتل یې د ملګرو ملتو پنځه فقریزه
آی اس آی د مشر دراني او شهزاده ترکي په مشرۍ د یوه انتقالي حکومت د جوړولو لپاره خبرې   په پېښور کې د»

 .د پټو ورونو شا ته روانې وې. سعودي علما وو ژر ورودانګل چې دیني فتوا یې ورکړي
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

و یوه پراخ بنسټه سیاسي حل مالتړ وکړي خ پټر تامسن او بینن سیوان هڅه کوله شهزاده ترکي پدې قانع کاندي چې د
 ([6])«د ترکي چلن سوړ وو.

د نجیب هللا چې ډېره ډډه یې د دولتي امنیت په وزیر یعقوبي کوله هغه هم د مزدک د ورور جنرال یار محمد له خوا 
ورنۍ ووژل، د اسحق توخي کور هم کالبند شوی وه. هغه وو چې نجیب، توخي دنجیب ورور احمدزى، دتوخي دک

او د نجیب یاور په هوایي ډګر کې د دوستم د ملېشاو له خوا چې جنرال عظیمي په سپارښتنه، یوه ورخ دمخه د کابل 
هوایي ډګر ته را رسول شوي ول ونیول شول چې له بابته یې د ملګرو ملتو په دفتر کې پناه واخسته او د بینن سیوان 

برې دماتې سره مخ شوې.لویه ستونزه یې له یوې خواکورنۍ خبرې هم ماتې سره مخ شوې...داچې دبنینسیوان خ
 ؟سیاسي ناخوالې وې اوله بلې خوابهرنۍ الس وهنې...!

هغه مهال،چې دحامد کرزي اوبیا وروسته داشرف غني دواک په وخت له پاکستاني چارواکوسره خبرې کېدې،سرتاج 
دااوس اوس ګلب الدین حکمتیارهم ورته خبره عزیزهم داخبره کوله،چې طالبانوته باید یوشمېرسیمې خوشې شي...

 .راغبرګه کړه،چې طالبانوته باید افغان حکومت یوشمېرسیمې پرېږدي..
دابه ډېرله وخته دمخه وي،چې دامریکاپه نېیت وغږېږو،چې له طالبانوسره دامریکا خبرې څومره دسولې له پاره 
ګټورې دي...؟ولې یوه خبره چې ډېره موهمه ده هغه په افغانستان کې سراسري سوله ده،چې افغان ولس ورته له 

 !هروخت نه زیاته اړتیا لري...!

 
 .مخ ۲5۳ سټیوکول [1]
 .مخ 1۹۴ پروفیسور قارییف [2]
 .مخ ۲۰6 لیو نید شیبارشین [3]
 .مخ ۳۳۸ سټیکول [4]
 .مخ ۷۳ حکمتیار پټې توطیې بربنډ څېرې [5]
 .مخ ۳۴۰ سټیوکول [6]
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