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 1۵/۰۸/۲۰1۸            روالګسن شهسوار استاد
 

 دوه خونړئ تاریخي غمیزې
 باد(آ)غزني،جالل 

چې پوځي  داسې بدمرغۍ یې وزېږولې، غزني جګړه ترپنځمې ورځې هم وغوزېده او د غزني خونړۍ جګړه: د 1
په  غزني چې د .یوازې توپیریې په دې کې دی،جګړې ته ورته برېښي بادآجالل  یې کټ مټ دسیاسي ناخوالې  او

زېنونه تلوی خوراک شوه ودانئ له مینځه الړې ټولنیزبنسټونه ړنګ شول، لمبو د اور خونړۍ جګړه کې عامه شتمنۍ د
انوته ي ښاریغزن سوداګریزې هڅې په ټپه ودرولې، واچول شو، ته اور خپلواک کمېسیون دفتر ټاکنو د لولپه شول،

یې په میلونوډالرودسراومال زیانونه واړول...ګڼ شمېرملکي کسان نراوښځې زاړه اوواړه اودپوځي ځواکونوپه شمول 
یې سلګونه انسانان ووژل اویایې ټپیان کړل ...که څه هم افغان چارواکي وایي،چې ښاریې په کنتروړکې 

دي...دژوند له ټولولومړنېیواسانتیاوبې برخې دي ...لکه دی،خوراپورونه وایي،چې الهم ښاریان په سخته وېره کې 
اوبه،برېښنا،خواړه اونوراړین توکي په ښار کې شتون نلري ...ټول دوکانونه الترپنځمې ورځې تړل شوي 
ول...دامریکایي پوځیانویوه ویندوی ډګرمن مارتین دانیل وویل،چې دناټوپه مشرۍ هوایي ځواکونوپه ترهګروهوایي 

دي...ولې بیاهم جګړه په بشپړه توګه کابوشوې نده ان داچې دکابل اوکندهارالره بنده ده اودسړک  بریدونه کړي
دواړوغاړوته په سلګونه مساپرایسارپاتې دي...دپاکستان یوشمېرډله ییزورسا نېیوپه ډاګه کړه،چې دغزني په جګړه 

ره هم وکړه،چې دپاکستان دغه پوځي کې د وژل شووپاکستانیانومړي درګردی پاکستان ته وړل کېږي...دوئ دا خب
کال دجالل ابادجګړې ته پاتې کېږي اودغه ناورین،چې په غزني کې پېښ شودجالل اباد 19۸9مداخله کټ مټ د

 دناورین بیا غبرګېدل دي،چې غواړوپه لنډویې یا دونه وکړ:
 دجالل اباد خونړئ جګړه: ۲

د ژینو له موافقه لیک نه وروسته چې کله څرګنده شوه، د شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان نه وځي، د ملګرو ملتو 
 ه زیاند کارپوهانو یو ځانګړی پالوی افغانستان ته راغی، چې وګوري افغانستان د جګړې په دغه موده کې څون

 ګاللی او لیدلی دی.
د ملګرو ملتو پالوی چې بېرته له افغانستان نه را وګرځېد د یوه راپور په ترڅ کې یې وکښل چې د هېواد په بېالبېلو 
والیتونو کې ډېر کورونه د جګړې په بهیر کې له مینځه تللي دي. کرهڼې هم زیان لیدلی دی، د اوبو رسولو چارې 

مینځه تللې دي. باغونه، ځنګلونه، څړځایونه او ډېر ټولنیز بنسټونه له خاورو سره خاورې هم په ډېرو سیمو کې له 
 شوي دي.

 له دغې څېړنې او سروې نه وروسته ملګرو ملتو پتېیلې وه چې:
 باید ډېر ژر په ټول افغانستان کې سراسري سوله ټینګه شي. -
ا، ښوونیز او روزنیز بنسټونه باید د افغانستان په رغاونه د ملګرو ملتو اداره، خیریه او مرستندویه ټولنې، د روغتی-

 کې رغنده ونډ واخلي.
 ولې له بده مرغه دواړه غاړې دېته ژمنې نه وې چې نور افغانستان باید د جګړې په لمبو کې ونه سوځي.

 کولی چې جګړې دا چې د کابل حکومت او د تنظیمونو لنډ مهاله اداره د کوم خپلواک نوښت جوګه نه ول، نو وې نشو
 ته د پای ټکی کېږدي.

تنظیمونو د پاکستان د حکومت په مالتړ او ټینګار کوښښ کاوه چې د کابل حکومت په زور را چپه کړي، نو ځکه 
 خو د لویو ښارونو د نیولو په نیت لومړی لوی او خونړی برید په جالل اباد ترسره کړ.

مت بېړنۍ حالت اعالن کړ. ولې موقتي حکومت هم د ټولو د شوروي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان حکو
تر شعار الندې د غنیمت پنوم په جالل اباد « سر وهلی مال یې تاال»تنظیمونو په جنګیالیو غږ وکړ او وې وېل: 

په دغه برید کې نه یوازې د تنظیمونو وسله والو جنګیالیو برخه اخستې  (1۶/1۲/۶۷یو پراخ برید وکړ ) (۷/۳/۸9)
بلکې د پاکستان ملېشو د آي اس آي غړو او مذهبي ګوندونو چې موږ قاضي حسین احمد، سمیع الحق او مولوي وه 

 فضل الرحمن د ساري په توګه یادولی شو ونډه درلوده.
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ل کال( په سعودي عربستان  1۳۶۷نېټې ) ۲۳ په جالل اباد د برید بله موخه دا وه چې اسالمي هېوادونو د حوت په
 رانس د جوړېدو هوډ کړى وو.کې د یو کنف

 دغه کنفرانس ته د مجاهدینو د لنډ مهاله حکومت استازی هم بلل شوی وه.
ښار ونیول شي، نو د  دا خبره په پام کې وه، که چېرې د مجاهدینو له خوا جالل اباد او یا د افغانستان بل کوم لوی

 دل شي.دوی موقتي حکومت به د اسالمي هېوادونو له خوا په رسمیت وپېژن
د دې لپاره چې د مجاهدینو د حکومت، په رسمیت پېژندلو بهیر پیل شوی وي، لومړی هېواد سعودي عربستان وو 

 کال( نېټه د دوی حکومت په رسمیت وپېژند. 1۳۶۷) 19 چې له کنفرانس دمخه یې د حوت په
دقیقي( وینا کنفرانس ته  «۴۰)» نېټې د لنډ مهالې ادارې د بهرنیو چارو مسؤل ګلبدین حکمتیار خپله ۲۴ د حوت په

ور واوروله او د رایو په اکثریت د افغانستان خالي چوکۍ چې د شورویانو له برید نه وروسته د افغانستان له حکومت 
 نه اخیستل شوې وه، حکمتیار ته د ناستې اجازه ورکړ شوه.

ه ولې پاکستان د یو شمېر الملونو او په دې سره سوډان او بهرین هم د مجاهدینو موقتي اداره په رسمیت وپېژندل
 شرطونو له کبله په رسمیت و نه پېژندله.

د پاکستا یوه لویه غوښتنه د نورو غوښتنو په لړ کې دا وه چې وسلوال تنظیمونه باید د افغانستان په لویو ښارونو 
اسې انګېرلې وه چې د وکړ. دوی د پرلپسې بریدونه پیل کړي. همدا المل وه چې دوی لومړی یرغل په جالل اباد

 جالل اباد نیول د هېواد د پالزمېنې )د کابل( د نیولو په مانا دی.
 د دې لپاره چې د کابل د نیولو لنډه الره لومړی جالل اباد دی او په اصطالح دایې د کابل د نیولو دروازه بلله.

اقتصادي او سیاسي امکانات او اسانتیا وې د آی اس آی په سپارښتنه وسلوالو جنګیالیو نو ځکه خو پاکستان ټول پوځي، 
 ته په واک کې ورکړې وې.

جګړه مارو او د پاکستان د حکومت چارواکو او پوځي سالکارانو سل په سلو کې دا انګېرلې وه چې جالل اباد به 
بوجۍ، رسۍ او د چور نورې وسلې اخستې وې چې د . دوی دومره ډاډه وه چې یو شمېر کسانو له ځان سره  نیسي

غواګانې او نور کوم شته چې د غازي « غازي اباد پارم»جالل اباد ښار به چوروي، ولې په دې بریالي نشول خو د 
 اباد پارمونو کې وو لوټ کړل او له ځان سره یې، پېښور ته یووړل.

 وتمبول شو الملونه یې داسې په ګوته کېږي:دا چې ولې له دومره ستر ځواک سره دغه لوی برید په شا 
د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان جمهور ریس نجیب هللا، د حکومت تر واک الندې سیمو نه یو  – 1

شمېر دیني عالمان قومي مشران کابل ته را وبلل او داسې یوه پرېکړه یې وکړه چې د شوروي پوځونو له وتلو وروسته 
ا نه لیدل کېږي، په دې نوم جګړه او وژنې شرعي بنسټ نه لري. نجیب هللا یو طرفه اوربند هم اعالن جهاد ته اړتی

کړ او له ټولو خوا وو یې وغوښتل چې د سراسري سولې لپاره باید د یوه ګډ حکومت د جوړېدو لپاره جرګه شو. د 
 ي روغې جوړې نوښتګر وباله.خلکو په مینځ کې د نجیب هللا څرګندونې ډېرې تبلیغ شوې او دی یې د مل

که څه هم سیال لوري دی د خاد رئیس باله او د زرګونو افغانانو د قاتل ګوته ورته نیول کېده او د هغه د اوربند 
« دا یو دام دی موږ پرې نه غولېږو.»وړاندیز یې رد کړ او د فرانس پرس اژانس د موقتي حکومت له قوله وویل: 

د وسلوالو ځواکونو په مینځ کې د نجیب هللا پرلپسې ویناوو ډېره اغېزه وکړه او دوی یې ولې بیا د خلکو او په تېره 
 ددولت مالتړ ته ژمن کړل.

د تلک خرس کتاب، لیکوال، د دوه سترو ناوړو پېښو تر سرلیک الندې دې ټکو ته ګوته نیولې چې د اپرېل په  – ۲
په اوجری کمپ کې یوه سخته چاودنه وشوه، انګېرنه دا وه کال( د سهار په لسو بجو د را ولپنډۍ  19۸۸اوایلو کې )

هغه سپکې او درنې وسلې چې د افغانستان  I.S.I چې د هند له خوا د کوم برید په پایله کې وسله تون له مینځه الړ او د
 د جنګیالیو لپاره ځای په ځای شوې وې له مینځه الړې.

زره میله راکېټونه، په زرګونه بمونه او هوانونه،  ۳۰ شو، نه زیات کسان ووژل /1۰۰۰۰ په دغه چاونده کې له»
نور ډېر مهمات د اور  91 میلونونه د بېالبېلو سپکو او درنو وسلو مرمۍ، د ټانګ ضد داریکولس، سټنګر را کټونه

 ([1]).په لمبو کې لو لپه شول
تان حکومت د شوروي پوځ له وتلو حمید ګل او د بېنظیرې د حکومت چارواکو دا پرته له شکه منلې وه چې د افغانس

وروسته پخپله را نسکورېږي، ښه به دا وي چې د مجاهدینو پنوم ترالسه شوې وسلې پخپلو وسله تونو کې خوندي 
کړي... بیا یې مجاهدین وهڅول چې د همدې ډاډ له مخې له پوځي انډول نه پرته په ډېرې عجله برید وکړي حکمتیار 

د روسي پوځونو له وتلو وروسته د هرچا انتظار دا وو چې د »په ځغرده کړې ده چې: هم په خپل کتاب کې دا خبره 
 ([2])«نجیب حکومت به ډېر ژر را نسکور شي...

نو ځکه هر تنظیم په عجله برید ته چمتووالی نیوه. دغه چاودنه د پاکستان چارواکو په سر کې پوځ ته دومره 
کړه چې د دوی له ډېرې بېباکۍ دغه پېښه را مینځ ته شوه. ولې ځنې سخته نیوکه و I.S.I بوګنوونکې وه چې پوځ په

جمهور ریس ضیاء چې تر دې دمه لوی درستیز هم وه له جنرال اختر او جنرال حمید ګل نه »بیا په دې اند دي چې: 
 ([3])«د پېښې مقصر ندي. I.S.I مالتړ وکړ او ویې ویل چې پوځ او
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د اوجرې کېمپ کې دغه پېښه را مینځته شوه او په اګست کې د پاکستان کال د اپرېل په میاشت،  19۸۸ په – ۳
جمهور ریس ضیاء الحق او جنرال اختر عبدالرحمن، د امریکا سفیر ارنالد رافیل، برید جنرال هربرت ویس، د 

کال د  19۸۸تنه کېدل د الوتکې د را غورځېدو له کبله ) (۳۰جنراالنو په ګډون چې ټول دېرش ) (۸پاکستان د اتو )
ووژل شو، د جنرال ضیا په مرګ چې له پاکستانیانو نه یو شمېر افغان مجاهدین او تنظیمونه ډېر خواشیني  (1۷ اګست

 ول، د کابل حکومت لپاره یو ښه زېری وو. که څه هم حکمتیار د جالل اباد د ماتې المل دا نه ګڼي او وایي:
ریس وټاکل شو... د پوځ لوی درستیز جنرال اسلم بېګ او  ضیاءالحق له ترور نه وروسته غالم اسحق خان جمهور»
مسؤل جنرال حمید ګل وو،... د مهمو ادارو واګې د داسې کسانو په الس کې وې چې د ضیاء الحق هم فکره  I.S.I د

 ([4]).او هم مزاجه خلک ګڼل کېدل
دا وو چې د نجیب هللا حکومت د جالل اباد د جګړې کوم بری چې د افغانستان حکومت په برخه شو، بل المل  – ۴

له کونړ څخه چې کوم ځواکونه را ووېستل د وسله وال پوځ د کور غړي یې خوندي ځایونو کې ځاي په ځای کړل 
کیلو متره پراخ کړ او د خاد د  (۲۰او دوی یې د ښار کمر بندونو ته واستول. ان تر دې چې ختیځ لور ته یې شل )

لو جنګیالیو د اوه زره تنو په شاوخوا کې خپل جنګیالي سیمې ته د راتلونکي برید را پور له مخې د تنظیمونو بېالبې
لپاره چمتو کول، دوی د دفاع لپاره نور نوي ځواکونه د کابل نه را وغوښتل او هرڅوک پدې روحیه جنګېدل چې 

 «.وطن یا کفن»
به نلرله، او دا هم د دوی پوځي د مجاهدینو د ماتې بل المل دا وو چې دوی د مخامخ جبهه ییزې جګړې تجر – ۵

زور په شاوخوا کې خپل جنګیالي یې  (۷ – ۵کال( په شاوخوا کې د ) 19۸9تېروتنه وه چې د مارچ د میاشتې )
 غرونو او غونډیو کې ځاي پر ځای کړي ول.

ورته خپلې د کابل حکومت د دوی د ځواک، د دوی د وسلو، ځای او شمېر په تړاو بشپړ معلومات درلود او بیا هغه ل
 سپکې او درنې وسلې، د هوایي ځواک په ملتیا متوجه کړې چې سیال لوری له پښو وغورځوي.

د جګړې په ترڅ کې کوم افغان سرتېري چې مجاهدینو ته یا پخپله خوښه او یا د جنګي اسیرانو په توګه هغوی  – ۶
تر واک الندې سیمو ته واستول چې د  نیولي وو، سرونه ترې غوڅ کړي ول او بیا یې په بوجیو کې د کابل حکومت

 کابل د سرتېرو روحیه او جګړه ییز مورال کمزوری کړي.
ولې د جالل اباد پوځي مشرانو د دغو کسانو سرونه خپلو سرتېرو ته وښودل او ورته وې ویل، هرڅوک چې تسلیم 

 شي برخلیک به یې داسې وي.
ېرو شمېر له لږو نه لږ وه د ژوند تر پایه وجنګېدل او همدا کله چې مجاهدینو برید وکړ، په داسې حال کې چې د سرت

 به یې ویل سر ورکوو خو سنګر نه ورکوو او د پنجابیانو پر وړاندې تر پایه جنګېږو.
 بمبارۍ رول هم د پام وړ وو. 1۲ ولې د هوایې پوځ بریدونه، په ځانګړي ډول د ترانسپورتي الوتکې انتونوف

زره په شاوخوا مجاهدین ووژل  (۳۰۰۰نو د تنظیمي جنګیالیو مال ماته کړه او د درې )د سکه توغندیو پرلپسې بریدو
 فرقې د جنګیالیو شمېر دې کچې ته نه رسېده. 11 شول، چې پدغه وخت د ننګرهار د

مجاهدینو د څلورو میاشتو په شاوخوا کې د دې وس پیدا نکړ چې جالل اباد الندې کړي، نو ځکه ټولو خوا وو په 
ته د هیښتېا او حیرانتیا خبره وه، چې له یوې خوا تنظیمي جنګیالي په ډېرې خواشینۍ مخ په پېښور  I.S.I تېره

 وخوځېدل او له بلې خوا افغان سرتېري د ټول هېواد د ستاینې وړ وګرځېدل.
ه میاشت کال د جون پ 19۸9 د جنرال حمید ګل په غاړه وځړېد، نو ځکه خو په« توق لعنت»د دې ماتې لوی شرم او 

له مقام نه را وغورځېد، که څه هم بېنظیر بوټو دی یوې بلې دندې ته وګماره، خو له تېرې دب دبې نه  I.S.I کې د
 پرېووت.

د جالل اباد له فاجعې او غمیزې وروسته جهاد پیکه شو،... که چېرې دوی ته جنګي توکي او وسلې ورکړ شي، »
یاوړی پوځي مشر ولري، په هغه صورت کې به بری ترالسه که د جهاد روحیه یې پیاوړې کړی شي او یو پ

 ([5])«کړي
که له یوې خوا د جالل اباد په جنګ کې تنظیمونو ماته وخوړه خو له بلې خوا نجیب د یوه پیاوړي سیاست پوه په بڼه 

اهدین نه مج وځلېد. ولې ټولې ستونزې په همدې ځای پایته ونه رسېدې. خکه چې د نجیب هللا یواځینۍ ستونزه یوازې
 ول. بلکې په حکومت کې د ننه هم نوموړی له راز راز ستونزو سره الس او ګرېوان وو.

د کارمل ډلې هم د ده پر وړاندې توطیه کوله او خلقیان خو د ده پروني سیاسي دښمنان ول او پدې لړ کې شهنواز تڼی 
اسي شېبې وې چې خلقیان هم ووېشل شو او یادولی شو چې په یوې ناکامې کودتا یې هغه سخت وګواښه. دا داسې سی

 پرچمیان هم.
د تڼي کودتا پخپله خلقیانو له ماتې سره مخ کړه، ځکه چې د وطنجار په څېر پوځي شخصیتونه د نجیب ترشا ودرېدل. 
ولې کوم وروستی ګوزار چې یو شمېر پرچمیانو وکړ نه یوازې د نجیب هللا سیاسي مال ورماته کړه بلکې د همدې 

 قرباني شو.پېښو 
دنړۍ وګړي دافغانستان دجګړې په اړه نن اوسبا په دې اند دي ،چې دافغانستان خلک یواځې په جګړه روږدي 
دي،دسولې په ارزښت نپوهېږي...لومړی له بهرنېیوسره جنګېږي کله،چې بهرنیان مات کړي بیا پخپلوکې 
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 4تر 4 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

 

دومره ژمن نه دي لکه څومره،چې جنګېږي...دوی تل دبهرنېیودموخووسیله ګرځېدلي دي،خپلوملي ګټوته 
 دپردېیودګټوساتونکي دي...افسوس !!

 
 

 
 مخ. ۲۴۴ تلک خرس [1]
 مخ. ۲۶ پټې توطیې بربنډې څېرې [2]
 مخ. ۲۴۵ تلک خرس [3]
 مخ. ۲9 پټې توطیي [4]
 مخ. ۲۵۷ تلک خرس [5]
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