
 
 

 

 3تر 1 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 ۲3/۰۷/۲۰1۸             استاد سنګروال
 

 و؟ یکمزور نجیب اکترډکه  او و واکمنځجنرال دوستم 
 

فرقه چې د عبدالرشید دوستم په قومنداني  ۵3 د تخار او کندوز فرقې او په تېره

جوړېدو سره سم د کارمل ډلې کوښښ کاوه چې  جوړه شوه، د دغو ټولو فرقو له
  خپل کسان په مهمو ځایونو کې ځای پرځای کړي.

ل اردو جوړه شوه قومندان یې تورن جنرال ود ساري په توګه کله چې د کندوز ق
و، بلکې د کارمل له ډېرو اکل شو. نوموړی نه یوازې یوپوځي داود عزیزي وټ

 نږدې پلویانو څخه ګڼل کېده.

مرستیال محب علي او سیاسي امر عبدالقیوم هم د کارمل نږدې  ل اردوود ق
فرقې قومندان عجب ګل مزاری،  «۵۵»خواخوږي ول. له دې سربېره د تخار د 

 د داود عزیز په وړاندیز او د نجیب هللا په منظوري دغې دندې ته وګمارل شو.
ه او د دې په څنګ کې د کارمل ډلې توکمیزو ناندریو ته، بې درېغه لمن وهل

 والرښاغلی سنگ   نجیب یې پدې تور نوه چې د لږ کیو پر وړاندې ناسم چلن کوي.

مل د واک لپاره یې د نجیب هللا پر وړاندې فضل احمد طغیان او محمد نعیم شهي هغه متعصبه توکمپال وه چې د کار
اوزبک، سلنه یې تاجک،  ۲۰ سلنه د پوځ لوړ رتبه چارواکي پښتانه دي او ۸۰ په ډاګه کړه چې په افغانستان کې

 هزاره او نور لږکي دي.
الرزاق سره اړیکې ټینګې کړې، چې د تاشقرغان په سیمه کې، د دې لپاره کال په سر کې له معلم عبد 13۶۹ طغیان د

 چې په دولت فشار راوړي وې پتېله چې د کابل او حیرتان الره وتړي.

ه کې راولي، او دوستم چې دغه خبرتیا ترالس د طغیان په څېر پیګیر هم په دې لټه کې وه چې دوستم په سیاسي ګروت
کړې وه چې نجیب هللا پدې پوه شوی دی، دی د کارمل د ډلې تر اغېزې الندې دی او د همدې لپاره یې معلم امان هللا 

ریاست په چوکاټ کې د یوه قومي ځواک قومندان که  ۷۴ مشهور په ګیلم جمع دېته هڅولی دی چې د دولتي امنیت د

تم او ګلیم جمع ملېشاوې خوست او کندهار کې د خپل واک لپاره د پښتنو پر وړاندې جنګولې، ولې پدې څه هم د دوس
لټه کې هم وه چې د دوستم زیاتېدونکی واک د یوه بل الترناتیف له الرې کابو کړي. لکه چې وویل شو دوستم پدې 

یس په توګه ټاکل شوی وه. دی له یوې ئر کال جنرال تاج محمد د بلخ د دولتي امنیت د 13۶۹ هم خوابدی وه چې په
له دندې ګوښه شو او له بلې خوا د بلخ ګارنیزیون له مینځه الړ او دریمه  قاآخوا پدې خواشینی وه چې جنرال خان 

خبره دا چې جنرال جمعه اڅک چې د ده ریښتنی سیال وه د نجیب هللا د حکومت له خوا نه د واک او ځواک له مخې 

 پیاوړی کېده.
ولو مهمه دا چې د ببرک کارمل یوه نږدې پلوي عبدالقیوم رحماني د یوې مېلمستیا په ترڅ کې چې پخپل کورکې له ټ

 دوستم ته بلنه ورکړې وه ورته وویل:
 دا چې دومره ازبک او ترکمن توکمه ځوانان چې د دولت د حاکمیت لپاره وینې تویوي د څه لپاره او د چا لپاره؟

قې له اصلي تشکیل نه ډېرې پیسې او وسلې ترالسه کوم چې هم ځان پیاوړی کړم او هم ده ورته وویل چې زه د فر

د شهیدانو له کورنیو سره مرسته وکړم. نوموړي ورته وویل: کومې پیسې چې ترالسه کوې د دې ارزښت لري چې 
د کورنیو او بهرنیو د ځوانانو دومره وینې د نجیب د واک او ځواک لپاره تویوې؟ د کارمل ډلې له بېالبېلو الرو 

استخباراتو په ګډون د نجیب هللا حکومت د نسکورولو لپاره هڅه کوله چې له هرې الرې کېږي باید خپلې موخې ته 
 ورسېږي.

د افغانستان په شمال کې یو شمېر نورې ډلې هم د دولت له خوا وسلوالې شوې، خو کله چې د نجیب هللا واک مخ په 

م له نوموړي نه مخ واړوو، چې موږ د ګروه کار د سازا، سفزا، او نورې ډلې د بېلګې ځوړه شو، دغو وسلوالو ډلو ه
 په توګه یادولی شو.
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نجیب هللا هم پدې پوهېدلی وه چې یوشمېر سیاسي او پوځي ډلې دواړه غاړې خوري، نو ځکه یې د )سازا( زحمتکشانو 
 په انقالبي سازمان غږ وکړ چې خپل لوری په ګوته کړي.

نوم یوتن سازایي چې د محبوب هللا کوشاني له باوري کسانو څخه وه د نجیب هللا، له مخالفینو سره یې ه د پمر صمآد 
 هالس یو کړی وه. نه یوازې کوشاني هغه د سیمې یو مخور ګاڼه بلکې فرید مزدک هم دی د یوه ټولنیز شخصیت پ

 نوم ستایه.
سازا یانو په څېر له بدخشان نه تر کندوز پورې فعال وه  همدا ډول سازمان فدایان زحمتکشان افغانستان )سفزا( چې د

ګټې یې پاللې. د سازا د قومي کنډک قومندان شریف، په بدخشان کې د پوره واک څښتن ول، چې د « ستمي»خپلې 

دولت له الرې هم پیسې ترالسه کولې او هم وسلې. د افغانستان د زحمتکشانو انقالبي ګوند چې بنسټګر یې محمد 
په نومونو ووېشل شو. چې د سازا « سفزا»او « سازا»کال د  13۵۶ کال جوړشو. خو په 13۴۷ دخشي وه پهطاهر ب

مشر پخپله بدخشي او د سفزا مشر په ښکاره بهرالدین باعث ولې ګوندیزې چارې د محمد اسماعیل اکبر په غاړه وې. 
 و.ه چې موالنا باعث دغه مهال بندي دا ځک

یوې خوا دسازا د مشر طاهر بدخشي د خور مېړه وه، نو پدې بنسټ یې د کارمل په سلطان علي کشتمند که له 

 سپارښتنه د نجیب هللا پر وړاندې لمسول اوله بلې خوا یې د توکم او مذهب پنوم له شیعه ګوندونو سره اړیکې درلودې.
ه پاره یې د هېواد په شمال کې پو، د کابو کولو لښ چې د نجیب هللا واکمنۍ ته پېښ د اړوندو پېښو په تړاو کوم ګوا

 داسې یو بنسټیز جوړښت فکر نه وو شوی چې راتلونکې غمیزې مخه یې نیولې وی.
که څه هم نجیب د جمعه اڅک تر مشرۍ الندې یوه اوپراتیفي ډله په ملکي او پوځي چارو کې د سمسکي لپاره ګمارلې 

 وه خو د یو شمېر الملونو له کبله پاتې راغله.

اکونو له وتلو وروسته داسې فکر کېده چې شوروي افغانستان پرېښود. په ښکاره خو یې پوځونه ترشا د شوروي ځو
کړل ولې په سیاسي چارو کې بیا هم ژورې ریښې درلودې. دوی نه غوښتل چې افغانستان له السه ورکړي، نو ځکه 

 خو یې د هېواد په شمال، مزار شریف کې خپلې سیاسي ریښې ټینګې کړې.
سالکارانو له یوې خوا نجیب هللا ته دغه سال او مشوره ورکړه چې جنوب او جنوب شرقي والیتونه په دې شوروي 

نوم چې دولت د دې جوګه ندی چې د مرکزي حکومت تر واک الندې وساتي، باید پرېږدي. او له بلې خوا یې ورته 

 وویل چې د هېواد شمالي والیتونه پیاوړي کړي.
سره دوه موخې درلودې، یو دا چې د مینځنۍ اسیا هېوادونه له راتلونکي ګواښ نه وژغوري شوروي اتحاد په دې کار 

دویم دا چې، که چېرې مجاهدین د هېواد په سهل کې واک ته رسېږي شمال به د دوی د خواخوږو او په سر کې د 
 کارمل د پلویانو په ولکه کې پاتې شي.

 په شمال او جنوب یې ووېشي. ولې بنسټیزه موخه یې د افغانستان تجزیه وه چې

د نجیب هللا د تېروتنو په لړ کې یوه تېروتنه دا وه چې د کونړ او نورستان والیتونه او سیمې یې پرېښودې او خوست 
یې له السه ورکړ، دویم دا چې جمعه اڅک یې پخپل الس بې وسه او بې کسه کړ. که څه هم اڅک پخپله هم د ملکي 

 ه درلوده، خو بیا هم نجیب هللا ته پکار وه چې هغه یې ځواکمن کړی وی.او پوځي ادارې وړتیا یې ن
له یوې خوا د جمعه اڅک کمزوری دریځ او له بلې خوا د شوروي اتحاد په سال او سپارښتنه د ګروه کار، د دوستم 

و پیاوړتیا وه چې فرقې پوځي ځواکمنتیا ا ۵3 او په جوزجان، فاریاب، بلخ او سرپل کې د قومي غونډونو او په تېره د

د نجیب هللا حکومت یې را نسکور کړ. جمعه اڅک چې د شمال د زون د اوپراتیفي امر په توګه زړه نا زړه پوځي، 
 سیاسي، اداري او استخباراتي چارې پر مخ وړلې، الیې د کارمل د ډلې ناوړو موخو ته الر پرانسته.

ب هللا مسیر هاندې هڅې لیدلې او له بلې خوا یې نجیب لیده نوموړي له یوې خوا د کارمل، کشتمند، عظیمي او د نجی
 چې پرېکنده چلن نکوي.

د شوروي بې درېغه اقتصادي او پوځي مرستې چې د حیرتانو له الرې راتللې دا پخپله یوه ستونزه وه چې نجیب هللا 

په مزار شریف کې زخیره  ورته په ډېرې ځیرکتیا پام ونکړ، نو ځکه شورویانو د خپلو شومو هیلو لپاره دا هرڅه
 کول او مزار یې د افغانستان د دویمې پالزمېنې په توګه په هر اړخیز ډول پیاوړی کړ.

الکله چې نجیب هللا مسیر د صدراعظم د مرستیال په توګه د شمال اقتصادي او اجتماعي زون د شورویانو په سپارښتنه 
 ا یو بل ګواښ وه چې د نجیب هللا واک یې وګواښه.جوړ کړ او د ریاست چارې یې هم پخپله غاړه واخستې، د

نجیب هللا مسیر لوړې زده کړې په شوروي کې سرته رسولې وې نو ځکه یې په زړورتیا سره د دوستم پاڅون ته الر 

کسیز تشکل جوړ کړ. جمعه اڅکه له یوې خوا دغه ستونزې  1۴ پرانسته، او د شمال د ائتالف پنوم یې د چارواکو یو
و. ده ته د زون په داخل کې بدر پنوم چې د جنرال رفیع دوست  رګو لیدلې او له بلې خوا د شرف الدینپخپلو ست

 ستونزې جوړولې.
په همدې بنسټ جمعه اڅک لومړی وغوښته چې د بلخ د ګارنیزیون قومندان بدر له خپلې مخې لرې کړي او له بلې 

نیزیون د نجیب هللا په سال له مینځه یوسي. ولې د مخالفینو کال د وږي په میاشت کې وپتېله چې ګار 13۶۹ خوا یې په

 له سخت غبرګون سره مخ شو، دا ځکه چې:
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یس تاج محمد سره ئجنرال دوستم او مومن ځکه خواشیني شول چې جمعه اڅک او د بلخ د دولتي امنیت له ر – 1
نېغ په نېغه به یې اړیکې ورسره ښې اړیکې نه درلودې. که څه هم نجیب هللا دوستم ته دومره حق ورکړی وه چې 

 نیولې، چې په دې سره د اڅک او توریته له مینځه تلله.
الور هم پرته له دې چې د جمعه اڅک څرګندونې واوري شبرغان ته الړ او د دوستم د صف دآلوی درستیز  – ۲

 ځواکونو له خوا بدرګه شو.
اڅک د دې وس نه درلود چې هغه بېرته ونیسي. خو  باد ولسوالي د دولت له ولکې نه ووته جمعهآکله چې د دولت 

کله چې د دوستم ځواکونو هغه بېرته الندې کړه نومړي وړاندیز وکړ چې دیوې پوځي ډلګۍ د ځاى پر ځاى کولو 

 صف د الور هم پدې وړاندیز السلیک وکړ.آمنظوري ترالسه کړي.   لپاره د یوه نوي تشکیل
وښود چې دوستم باید دومره پیاوړی نشي. همدغه امکان باید د اردو او جمعه اڅک له دې سره ځکه مخالفت  – 3

 څارندوی ځواکونو ته ورکړ شي.
ماڼوکي منګل هم نجیب هللا ته وویل، که دوستم، جنرال مومن، د بلخ د هوایي ځواکونو قومندان هالل، جنرال احمد 

ټولو مهمه دا چې د دوستم او سید منصور نادري  یار او یو شمېر نور پیاوړي شي د قومونو توازن له مینځه ځي او له

 ځواکمنتیا د مرکزي حکومت د ګواښلو لپاره یو ستر المل ګڼل کېدلی شي.
نجیب هللا د منګل د وړاندیز په تړاو له وطنجار او رازمحمد پکتین سره په سال او مشوره ډګروال ستار بشرمل  – ۴

فرقې قومندان 1۸ ګارنیزیون قومندان وټاکه، رسول بې خدای یې دد جنرال مومن پر ځای د حیرتانو )ایري تام( د 
 کړ، او د هالل په عوض یې جمعه نظیمي مقرر کړ.

فرقې  (۸۰جنرال مومن د کارمل او دوستم د سپارښتنې له مخې د نجیب هللا امر ونه مانه او له جنرال دوستم او د )

 صور نادري قومي فرقه وه.له مرستیال حسام الدین نه مرسته وغوښته، چې د سید من
د مومن د بغاوت له مالتړ نه، نه یوازې دوستم د مرستې ژمنه وکړه بلکې د سیا سي بېرو یو شمېر غړو لکه فرید 

مزدک، محمود بریالی، سلطان علي کشتمند، کاویاني او د بهرنیو چارو وزیر عبدالوکیل هم خپل مالتړ اعالن کړ او 
 ډ ټینګ ودرېږي.هغه یې دېته وهڅوه چې پخپل هو

و هره ګړۍ یې د نجیب پر کړو وړو ې د پیګیر په ګروت کې لې په سر کدوستم چې له یوې خوا د کارمل د ډ – ۵

 کړو وړو نا خوښه وه، نو ډېره ښه پلمه په الس ورغله. نیوکه کوله او له بلې خوا دی پخپله هم د نوموړي په وروستیو
 ته یې ویلي ول چې ګني جنرال دوستم د افغانستان د خاورې له تمامیت د عظیمي د څرګندونو له مخې چې نجیب هللا

او د نجیب له حاکمیت نه دفاع کوي، غوره به وي چې د ده په وړاندیزونو غور وشي او ښه به وي چې جمعه اڅک 
 کابل ته وغوښتل شي.

نۍ او اتلولۍ ډبره یې په سینه وهله د افغانستان د لویې غمیزې یو المل پخپله عظیمي وه چې د کارمل د ډلې، د قهرما

ته سیاسي ډګر چې د افغانستان د « وزلوبې»او « بزکشي»چې باید اڅک، رسول او تاج محمد لرې شي چې د دوی 
 تجزیې تګالره وه برابرشي.

د نجیب هللا وروستی دریځ دومره کمزوری شوی وه چې نه یې په دوست باور کولی شو او نه هم په دښمن...  – ۶
 کله یې خپل دښمن ته د دوست په سترګه کتل. کله

دوستانو یې د شا لخوا پرې برید وکړ او دښمنانو یې مخامخ... جنرال رفیع او سلیمان الیق د ده له نږدې خوا خوږو 

څخه وه چې رفیع له یوه پالوي سره شبرغان ته الړ او د دوستم هغه وړاندیز ته یې غاړه کېښوده چې نه یوازې هغه 
 له دندو ګوښه شي بلکې جنرال مومن پخپلې پخوانۍ دندې پاتې شي. درې تنه

 د دې په څنګ کې په دې ټکو هم ټینګار وکړ چې:
 یس وټاکل شي.ئدوستم باید د شمال اوپراتیفي ر – 1
 پوځي کارپوهان د دوستم له خوا او ملکي کارپوهان باید د بریالي او کاویاني له خوا په دندو وګمارل شي. – ۲

 رال مومن باید پخپلې دندې پاتې شي.جن – 3
 

 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de

