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 تېروتنو؟ خپلو د وه د وودتا رربان  شو نجیب هللا
  دویمه برخه

 :څېه ۍنړد نجیب هللا لوم
وله به چې په شوروي اتحاد وې ووم سیاس  بدلون مینځته راغی نو افغانان به خوشاله شول چې هرومرو به په 

 افغانسان وې هم ووم مثبت بدلون راش . دا ځکه چې د شوروي سیاس  حاالتو په افغانستان اغېزه درلوده.
برژنف له مړینې وروسته چې یو د بل پسې څو تنه شوروي مشران واک ته ورسېدل ووم داسې بدلون مینځته را د 

 نغی چې د افغان ولس غوښتنو ته یې ووم پام اړولی وي.
شوې، چې یوه ستره  خو وله چې ګورباچف واک ته ورسېد د افغانستان د سیاس  وړوېچ د حل الرې چارې چټکې

 ې نجیب هللا د ببرک وارمل د ځای ناست  په توګه وټاول شو.پایله یې دا شوه چ
« داپراو»وال د روس په میاشت( وې،  ۱۳۶۴د ډسمبر په میاشت ) ۱۹۸۵د شوروي اتحاد نږدې یو وال د مخه په 

ورځپاڼې له الرې یوه مقاله خپره وړه چې په هغې وې د مل  روغې جوړې یادونه ځکه شوې وه چې ګورباچف 
خپلو متحدینو ته ور په ګوته وړي چې مسکو غواړي د افغان جنګیالیو پر وړاندې خپلې پالیسۍ وې  شورویانو او

 بدلون راول  او نرمښت وښی .
ز وال ډسمبر وې د افغانانو تر  ۱۹۸۶وال د روس په میاشت ) ۱۳۶۵نجیب هللا هم د همدې پالیسۍ په رڼا وې په 
   روغې جوړې تګالره اعالن وړه.مینځ )بین االفغان ( د خبرو اترو لپاره د مل

لکه څرنګه چې په پاوستان او ایران وې مېشتو تنظیم  مشرانو د مل  روغې جوړې تګالره و نه منله، دا رنګه د 
 افغانستان د خلک دمووراتیک ګوند، یو شمېر غړو هم مخالفت وښود.

بره ووړه چې امپریالیزم، افغانستان ونګره وې دا خ( ۲۷ګورباچف د شوروي اتحاد د ومونست ګوند په اوویشتمې )
په یوه ناسور زخم بدل وړی دی. د دې لپاره چې د نړۍ هېوادونو او ملګرو ملتو ته په ګوته وړي چې مسکو 
غواړي د مل  روغې جوړې سیاست عمل  بڼه خپله وړي د روان وال د مې په میاشت وې د ملګرو ملتو تر څارنې 

ه پام وې وې د خپلو ځواوونو وتلو یو مهال وېش وړاندې وړي چې خپل الندې چې په ژنیو وې وومې خبرې پ
 پوځونه به په بشپړه توګه له افغانستان نه باس .

یوه میاشت وروسته یې دست  د جوالی په میاشت وې یوه شپږ زره وسیزه ځواک چې په هغه وې د موټرو دوه 
له افغانستان نه وویستل. شوروي اتحاد، دغه وړنالره ونډوونه، د ټانګ یو ونډک او یو شمېر نور ځواوونه شامل وو 

 وال په بهیر وې د سټنګر توغندي پاوستان ترالسه وړي ول. ۱۹۸۶په داسې مهال عمل  وړه چې د 
وه ډېر سیاس  او ارتصادي امتیازات یې د خاد غړو ته وروړي وو چې موږ د  رئیسنجیب هللا چې هغه مهال د خاد 

 او ووپون  توو  د بېلګې په توګه یادولی شو. دوی د معاشونو زیاتوالی
شو په لومړي سر وې د خاد او په دویم پړاو وې د څارندویانو پر مټ د  رئیسوله چې دی د ګوند او انقالب  شورا 

وپېژند ورپسې یې د اساس  رانون  لویې جرګې په نوم یوه غونډه را وبلله او ځان یې د ولسمشر په نوم په خلکو
 میسون ته دنده وسپارله چې د رانون مسوده جوړه وړي.لپاره یوه و

د خادستانو د روزنې لپاره په »عبدالحمید مبارز د نجیب هللا د لومړنیو هڅو په لړ وې ډاګیزه وړې ده چې نوموړي 
افغانستان وې دننه او تاشکند وې وورسونه جوړ وړل. د خاد پوځ  ځواک یې پیاوړی وړ ټانګونه، زره پوشونه، 

ه، هلیکوپترونه وروړل، د ګارد ځواوونه اته فررې او د وابل شاوخوا یو شمېر نور پوځ  ځواوونه د خاد په توپون
 [1]«تشکیل وې ونیول.

ز وال د نوامبر په میاشت وې لویه جرګه جوړه وړه او د اساس  رانون مسوده  ۱۹۸۷له دې سربېره نجیب هللا په 
فغانستان دین بلل شوی وه او د افغانسان د دمووراتیک جمهوریت پر یې تصویب وړه. په دغه رانون وې اسالم د ا

اعالن وړ. د دې لپاره چې د حکومت اپوزیسیون یې راض  وړی وي د همدې « افغانستان جمهوریت»ځای یې د 
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وال په سر وې د انقالب  شورا لخوا یوه اعالمیه خپره وړه او د مل  روغې جوړې په رڼا وې د لنډ مهاله حکومت 
 عالن ووړ او اپوزیسیون ته یې د یو شمېر وزارتونو او چوویو وړاندیز ووړ.ا

وه څه هم اپوزیسیون دغو وړاندیزونو ته غوږ وېنښود خو نجیب هللا بیا هم د پارلمان لپاره ټاونې ووړې او څلورمه 
یب شو ولې په برخه چووۍ یې د حکومت مخالفینو ته پرېښودې. د لویې جرګې لخوا د هېواد اساس  رانون تصو

د لغمان پخوانۍ وال  ابوي  رئیسوسلوال سیال لوري یې وومه ځانګړې اغېزه ونکړه. د تېر په څېر د ولس  جرګې 
د وابل پخوانۍ وال  محمود حبیب  وټاول شول. دغو ټولو وړو وړو یوه تشریفات  بڼه  رئیساو د مشرانو د جرګې 

ېواد وې سراسري سوله ټینګه ش ، ولې بیا هم د وارمل په پرتله لرله، ووم داسې بنسټیز وار ترسره نشو چې په ه
 یې ځینې نوښتونه د پام وړ وو.

نېټې نه یو  ۱۵وال( دغه خبره هم راغلې وه چې سر له  ۳/۱۹۸۷د مل  روغې جوړې په اعالمیه وې )د جنوري 
 طرفه اوربند دی.

یه جرګه وې برخه واخلئ، مل  شورا ته اپوزیسیون لکه څرنګه چې د نوموړي هغو وړاندیزونو ته چې په لو
راشئ، د حکومت په وابینه وې شامل شئ او مل  روغه جوړه ومنئ غاړه وېنښوده دا رنګه یې اوربند هم و نه مانه 

 او جګړې د تېر په څېر زور واخست چې موږ د جالل اباد جګړه د ساري په توګه یادولی شو.
خپرونو له الرې په غیر مستقیم ډول په خلکو غږ ووړ چې د شوروي اتحاد  د نجیب هللا پلویانو د ډله ییزو رسنیو او
او درې غونډه یې پیاده وو جشن ونیس . ده په همدې تړاو چې د « دافع هوا»د شپږو غنډونو په وتلو چې درې یې د

یران، د دولت او ګوند لوړپوړي چارواو  لکه ببرک وارمل، سلطان عل  وشتمند، د وورنیو او بهرنیو چارو وز
ته څېرمه یې دریځ ونیوه او د یوه پرېټ په بڼه « افسوټر»دفاع وزارت چارواو  ورسره مل وو د خیر خانې 

 شوروي ځواوونه د خیر خانې له ووتله واوښتل.
په همدغو مراسمو وې یو ناڅاپه وارمل له سترګو غیب شو او نجیب هللا، ګالب زوی سره غوږ په غوږ شو چې 

ړي. ګالب زوی په بادام باغ وې وارمل وموند چې د څارندویانو په مینځ وې په خبرو بوخت و ګن  وارمل پیدا و
 چې باید شوروي پوځونه له افغانستان نه و نه وځ .

د نجیب هللا د مهمو وارونو په لړ وې یو هم دا وه چې ده اعالن ووړ چې د ده ګوند یو ومونست  ګوند ندی. د دې 
« وطن ګوند»لک دمووراتیک ګوند څېره یې بدله وړې وي، د همدې موخې له مخې یې د لپاره چې د افغانستان د خ

 په نوم ونوموه.
په ډاګه وړې چې نوموړي غوښتل چې له « ګارییف»د نجیب هللا پوځ  سر سالوار پروفیسور محمود رارییف 

له چې احمد شاه مسعود هم اسمعلیه ډلې او هزاره ګانو سره یو ائتالف  حکومت جوړ وړي. همدا رنګه هڅه یې وو
 دې لور ته را واږي خو بریالی نشو.

وه له یوې خوا بهرن  وسلوال اپوزیسیون د نجیب هللا په وړاندې په خپل دریځ ټینګار واوه، خو له بلې خوا په ګوند 
 او دولت وې دننه اپوزیسیون هم نجیب د ځان لپاره یو ګواښ ګاڼه،

د افغانستان حاالت ال وړوېچن شول چې نجیب هللا په وسلوالو ځواوونو وې د خلقیانو پر ځای پرچمیان په مهمو »
 چوویو او مقامونو ګمارل.

څلور مرستیاالن چې دوه تنه پرچمیان، یو تن خلق  او دوه تنه غیر  رئیسد دولت په لوړ پوړو چارواوو وې جمهور 
خلقیان او یو تن غیر ګوندي و. د  ۶پرچمیان  ۱۴یوویشت غړو نه جوړه وه چې  ګوندي ول. د دفاع عال  شورا له

تنه نور له بېالبېلو ګوندونو څخه  ۲۱تنه خلقیان او  ۹پرچمیان « ۱۵»غړو نه شوی وه  ۴۸حکومت جوړښت له 
په دارالنشا تنه خلقیان ول. و مروزي ومېټې  ۴تنه پرچمیان او یوازې « ۱۰»وو. د ګوند په لوړ پوړو مشرانو وې 

تنه د نورو « ۵»تنه خلقیان وه او  ۳۴تنه پرچمیان  ۷۲خلقیان، په مروزي ومېټه وې  تنه ۳تنه پرچمیان او  ۷وې 
 ډلو غړي ول.

وزیر  خلقیان، د ۱۳۷پرچمیان  ۱۷۳تنو ته رسېده  ۳۱۰د افغانستان په پوځ وې د لوړپوړو چارواوو شمېر 
 یې خلقیان ول. ۱۷پرچمیان او  ۱۸تنو ته رسېده  ۳۵یې ان چې شمېر رئیسمرستیاالن او د اروانو 
 تنه ول چې څلور یې پرچمیان او یو تن خلق  ګمارل شوي وه.« ۵»د پوځ مهم رومندانان 

 [2]«د فررو له شلو تنو رومندانانو نه پنځلس پرچمیان او پنځه خلقیان ول.
وا چې د هېواد نه د وینو په رېمت دفاع ووي د خاد د ټن  د وودتا المل دا وه چې ده به ویل له یوې خوا د اردو تنخ

په پرتله چې په ښارونو وې په دندو بوخت دی لږ ده او له بلې خوا د خلقیانو او پرچمیانو تر مینځ د چوویو توازن 
 په پام وې نده نیول شوی او ښای  یو شمېر ستونزې به نورې هم وې.

وال په اوړي وې په هېواد  ۱۹۸۷ولسمشر نجیب هللا د »ک  چې وې لی« افغانستان»ګریګوریچ وورګون پخپل وتاب 
وه... د دغې ډلې « سازا»... د دې ډلو او ګوندونو په مینځ وې یو هم وې د ګڼ ګوندیز سستم جوړېدل اعالن وړل.

په یو شمېر محبوب هللا ووشان  د سر وزیر مرستیال او د پالن جوړولو چارو وزیر، او بشیر بغالن  د عدلې وزیر 
 [3]«توګه وګمارل شول.
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، سپکجا، سازا، سپزا سزا، د افغانستان د خلکو اسالم  ګوند او د «جازا»له دې سربېره نور ګوندونه دا وو: د 
 افغانستان د دهقانانو عدالت ګوند یادولی شو.

ته راواړوه، ولې بیا هم د ده د سره د دې چې نجیب هللا په یوشمېر لومړنیو هڅو او ګامونو د ولس پام د ځان خوا 
 واک او ځواک لمنه یې را ټولوله. واک پروړاندې لوی ګواښ وسلوال بریدونه وو چې د ده د

په ملګرو ملتو هم  شوروي اتحاد هم ووښښ واوه چې خپل ځواوونه له افغانستان نه وباس . ولې په دې څنګ وې
 ژنیو خبرې چټکې وړي. فشار راووړ چې د افغانستان د مل  روغې جوړې لپاره د

 د ژنيو موافقه ليک
 د امريکې اندېښنې،

سیاس  غولونې په موخه ځان ته د اوړو پوزه  شوروي اتحاد د ژنیو د خبرو له الرې غوښتل چې له یوې خوا د
جوړه وړي او له بلې خوا یې نشو ځغملی چې هم بشري ځواک له السه وروړي او هم د میلونو ډالرو لګښت ته 

 دي چې د یوې نا څرګندې جګړې لپاره یې لګوي.غاړه وېږ
د امریکا متحده ایاالت هم د شوروي له دغې ومزورۍ خبره وه او د دې هوډ یې لره چې شوروي اتحاد په همدې 
غمیزه وې ښکېل وسات ، ولې د امریکا چارواوو او وارپوهانو اندېښنه لرله چې وه د شوروي ځواوونه له افغانستان 

د افغانستان پوځ به له هېواد نه دفاع ته ال چمتو ش  دا ځکه چې له یوې خوا یې له وسلوالو بنسټپالو نه وځ  بیا هم 
نه وېره لرله او له بلې خوا پوځیانو او د افغانستان خلکوو له پاوستان نه وروه ووله. پدې تړاو امریکا او د دوی 

 دېپلوماتانو سره په خبرو بوخت و:چې له اروپای  « مکوېلیم»متحدین وېشل  ول. د ساري په توګه 
سره په دې همغږی و چې نجیب هللا د شوروي پوځ السپوڅی، او پخپله په افغانستان وې  C.I.A نوموړی له»

آی  –پرخپلو پښو د درېدلو وړ نه و. خو د برېتانیا او فرانسې دېپلوماتان، چې نوموړي خبرې ورسره وولې، د س  
انستان پوځ او د ښارونو ملک  اوسېدونک  ردرت ته د پاوستان تر مالتړه الندې د اې په فرضیه شکمن وو. د افغ –

 [4]«افراط  مجاهدینو، په تېره د حکمتیار په مشرۍ، د رسېدلو احتمال خورا بېرولی و.
ګېټس هم دا خوب لیدلی و چې لومړی خو ښای  ګورباچف خپل پوځونه تر شا نکړي او وه چېرې د شوروي 

 افغانستان نه ووځ  نو د نجیب هللا ومونست حکومت به ژر نسکور ش . څلوېښتم پوځ له
مکوېلیم هم په دې خبرې خپله اندېښنه ښودلې وه )وه څه هم ده ویل  وه چې دا په وابل وې د امریکا د سفارت نظر 

 ندی( وه چېرې سوله راش  او شوروي پوځونه ووځ ، دا به بیا دوی ته وېروونکې خبره وي.
 دوی ویلې ښه به وي چې موږ د ژنیو د خبرو له الرې سیاس  او پوځ  امتیازات ترالسه وړو.نو ځکه خو 

په امریکا وې یوه دریمه ډله وارپوهان هم ول چې ویلې وه مجاهدین په داسې حالت وې واک ته ورسېږي نو په 
 افغانستان وې به لویه ګډوډي مینځته راش .
ونه او نظرونه سپینې ماڼۍ ته رسېدل  وه نو په دې تړاو د ریګن د مل  د همدې اندېښنو پر بنسټ چې بېالبېل اند

 له ګېټس نه وپوښتل:« وولین پاول»امنیت سالوار 
 تاسو څومره ډاډه یاست چې د شوروي پوځونو له وتلو وروسته به نجیب په واک وې پاتې ش ؟

ډول نورې ډېرې پوښتنې د امریکا متحده ایاالتو له چارواوو سره وې چې په راتلونکې وې به څه پېښېږي؟ خو دا 
ډېری په دې اند وو چې هرومرو د نجیب حکومت نسکورېږي. سټیو وول پدې اړه پخپل نامتو وتاب وې د امریکا د 

 او ګېټس له انده داسې وښل  دي: C.I.A څارګرې ادارې
د شوروي د مرستو وروولو سره سره د شوروي له بشپړ وتلو  دا دی چې د نجیب هللا رژیم به حتماً زموږ رضاوت »

وروسته د ډېرې مودې لپاره پاتې نش . امکان لري چې رژیم به د شوروي پوځونو تر وتلو د مخه نسکور 
 [5]«ش .

ګډه موافقه السلیک وړه چې لنډیز یې امریکا د همدې ډاډ له مخې له شوروي سره د افغانستان د وشالې په اړوند یوه 
 داسې دی:

پورې له افغانستان نه ( ۱۵ز وال د فبروري  ۱۹۸۹نېټې ) ۲۵وال د دلوې تر  ۱۳۶۷روس  پوځونه به په  -۱
 اوځ .

 د نجیب واک به په خپل ځای وي او روسان به ورسره پوځ  او مال  مرسته جاري سات . -۲
 له ګوند سره اواروي.« وطن»نکوي او خپله ستونزه به د خبرو له الرې د  امریکا به له مجاهدینو سره مرسته -۳
په ژنیو وې به د روس  پوځونو د وتلو په مهال وېش خبرې وېږي. په داسې حال وې چې د پاوستان او  -۴

 افغانستان استازي به حاضر وي او بیا به تړون السلیک ووي. د مسکو او افغانستان استازي به بهیر څاري.
 امریکایان به د دې هڅه ووړي چې د مجاهدینو استازي دېته را مات وړي چې د ناظر په توګه برخه واخل . -۵

ملیاردو ډالرو په اندازه وسلې او پیسې تنظیم  مشرانو ته په واک ( ۸امریکا په دې خبرې هم ډاډه وه چې د اته )
پوځونو له وتلو وروسته د وابل حکومت  وې وروړل شوې دي. دوی وولی ش  چې په همدغه امکاناتو د شوروي

 نسکور وړي.
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ولې بیا هم د پاوستان او یو شمېر تنظیم  مشرانو اندېښنې پر خپل ځای وې، نو ځکه پاوستان غوښتل د مجاهدینو په 
 استازیتوب د ژنیو په خبرو وې برخه واخل  او د خپل هېواد ګټې وسات .

 :د پاکستان اندېښنې
کا د متحده ایاالتو په څېر خواشین  درلوده خو د دوی ستره خواشین  په دې وې وه وه چېرې پاوستان هم لکه د امری

شوروي ځواوونه له افغانستان نه وځ  نو په دوی به د امریکا د ډالرو چینه وچه ش  دغه اندېښنه یې هم درلوده 
 ا نسکور وړي؟چې آیا سل په سلو وې به وسلوال مجاهدین د دې وس پیدا وړي چې د نجیب حکومت ر

دریمه لویه خوابدي او خواشین  ورته هغه مهال پیدا شوه چې امریکا د خپلو ګټو لپاره د شوروي اتحاد سره د ښو 
 اړیکو پر بنسټ نږدې شو.

نېټه وپتېله چې د بې وسلو  ۱۲وال د اوتوبر په  ۱۹۸۶د اسالم اباد اندېښنه دېته هم وه چې ریګن او ګورباچف په 
نېټه یې په سپینه ماڼۍ  ۸وال د ډسمبر په  ۱۹۸۷مخ بوځ . چې په پای وې د لومړي ځل لپاره په وولو تګالره پر 

 وې د دواوړ مشرانو لخوا د مینځن  واټن ویشتونک  توغندیو د له مینځه وړلو تړون السلیک شو.
وله چې ریګن په د اسالم اباد چارواوو تر دغه دمه داسې انګېرنه درلوده چې ښای  عمل  بڼه خپله نکړي، ولې 

د مینخن  واټن اټوم  توغندي ( ٪۵۰وال شوروي اتحاد ته سفر ووړ او ژمنه یې ووړه چې پنځوس سلنه ) ۱۹۸۸
 باید، له مینځه یووړل ش ، چې د تړون السلیک ته الره هواره ش .

سعودي عربستان ته هم ډاډ نه یوازې پاوستان بلکې « رابت اوولی»وه څه هم په اسالم اباد وې د امریکا سفیر 
وروړ چې امریکه دېته ژمنه ده چې د دواړو هېوادونو سره خپلې دوستۍ ته ادامه وروړي. ریګن هم خپلو متحدینو 

باد چارواوو ته ډاډ وروړ، تر هغې به له شوروي سره تړون السلیک نکړي چې خپل آته او په سر وې د اسالم 
د پاوستان یوه بله اندېښنه دا وه چې د مل  پخالینې په تړاو پخوانی پاچا محمد پوځونه له افغانستان نه و نه باس ... 

ظاهر د سیاست ډګر ته را نش ، وه دا وار وش  بنسټپاله تنظیم  مشران به ومزوري ش  افغانستان به د دوی له 
ایران هېواد به په  ګروت نه ووځ ، پاوستان دا وېره هم درلوده وه شوروي خپل پوځونه له افغانستان نه وباس  د

افغانستان وې برالسی ش  ځکه له یوې خوا یې له ظاهرشاه سره اړیکې خوږې وې او له بلې خوا نجیب هللا غوښتل 
 له اسماعیالنو او هزاره ګانو سره جوړجاړی ووړي.

له  دا ډول اندېښنې وه د هر چا وې، وېبه، خو اوس د دې وخت را رسېدلی و چې د ژنیو موافقه السلیک ش .
اوږدو خبرو، ناستو والړو او د ټولو خواوو تر مینځ خبرې د دې پر سر وې چې د ژنیو د موافقه لیک څرنګوالی 

 وڅېړي.
په بنسټیزه توګه پکار وه چې مجاهدینو باید د ژنیو په موافقه لیک وې ونډه اخستې وی. ولې دوی دومره په پوځ  

ی یې هم دېته چمتو نشو وړی چې د خبرو لپاره یې هلته او سیاس  خپلمنځ  وړوېچ وې ښکېل ول چې یو پالو
 واستوي.

د دې خبرې ستر المل پخپله پاوستان و چې د مجاهدینو تنظیم  مشران یې پخپلو وې اخته وړي ول، جنرال اختر د 
وړتیا باد چارواوو دا نړۍ ته وښوده چې تنظیمونه دغه سیاس  آسالم امجاهدینو په نایووال  وې لوی الس درلود، د 

 نلري چې موافقه لیک ته چمتو ش . نو ځکه پاوستان باید د دوی په استازیتوب برخه واخل .
 د ملګرو ملتو ځانګړي استازي پرېزدیکویالر تر څارنې الندې:

 

  وال( پورې. ۱۹۸۲نېټې ) ۲۴د جون له شپاړسمې نېټې نه تر څلورویشت 
  وال( پورې. ۱۹۸۳وري )د فبر ۷نېټې نه تر  ۲۱د جنوري له 
  وال پورې. ۱۹۸۴اګست  ۳۰نه تر  ۲۴جون، له  ۲۴نه تر  ۱۲، اپرېل، له ۱۲نه تر  ۱۱له 
  اګست. ۳۰نه تر  ۲۷جون، له  ۲۵جون تر  ۲۰له 
  وال پورې. ۱۹۸۵ډسامبر  ۱۹نه تر  ۱۶له 
  مارچ. ۹فبروري نه تر  ۲۵اګست، له  ۸له 
  وال پورې په ژنیو وې چې د ژنیو د  ۱۹۸۸اپرېل  ۸نه تر  ۲وال پورې، له  ۱۹۸۷سپتمبر  ۱۱نه تر  ۷له

 ً نېټه د  ۱۴وال د اپرېل په  ۱۹۸۸شپږ واله دغه پرلپسې خبرې روانې وې، چې په پای وې  موافقه لیک لپاره تقریبا
افغانستان د بهرنیو چارو د  د استازي زین نوران  او ملګرو ملتو د سرمنش  پریزدیکویار په شتون وې د پاوستان د

وزیر عبدالوویل لخوا په داسې حال وې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جورج شولتز )شولتبس( او د شوروي د 
 بهرنیوچارو وزیر شوارد نادزي هم ول د دوی په تضمین د افغانستان د وړوېچ د حل په تړاو موافقې السلیک شوې.

 فقه ليک لنډ جاجد دې موا
د ژنیو موافقه لیک وه څه هم د افغانستان په تړاو یوه سیمه ییزه مساله وه، ولې د وېشلې نړۍ لپاره یې نړیوال 

 ارزښت درلود دا ځکه چې هر لوری خپلو ګټو ته ژمن و.
وابل حکومت  سره د دې بیا هم د نړۍ سیاس  تاریخ داسې یوه لور ته روان وه چې سړه جګړه یې ګواښله، دا چې د

د مل  روغې جوړې لپاره یو طرفه ډز بندي اعالن وړه المل یې دا و چې وابل چارواو  له نړیوال سیاس  بهیر 
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سره همغاړي شوي ول. ول  تنظیم  مشران ال له سیاسته ناخبره د فیل په غوږو وې ویده وو. د دوی سیاس  تحلیل 
 پاوستان. دومره ومزوری و چې نه یې ځان وپېژند او نه یې هم

په ایران وې هم افغان مجاهدین د پاوستان له مجاهدینو نه غوره نه ول. دوی هم د ایران  چارواوو په ګروت وې 
ښکېل و. ولې بیا هم نړۍ په پاوستان وې مېشتو تنظیم  مشرانو د ایران د تنظیمونو په پرتله ډېر حساب واوه چې 

واومنانو ناسمې نړیوالې اړیکې وې. د تنظیم  مشرانو نایووالی نه المل یې د شیعه لږویو شتون و او هم د ایران  
یوازې د سون  او شیعه مشرانو تر مینځ موجود وه، بلکې شیعه ډلې او سون  ډلې پخپلو وې هم په څو ډلو وېشل 

 شوي وو چې هر تنظیم خپل فکر درلود او خپل واک او ځواک.
ن د مجاهدینو په استازیتوب د ژنیو په خبرو وې برخه واخسته د په هر حال د مجاهدینو یوه ووربه هېواد پاوستا

امریکا متحده ایاالتو چې د شوروي پوځونو په وتلو یې د بري احساس واوه، ولې پاوستان خپلې موخې لرلې په 
ځانګړي ډول جنرال ضیاءالحق او اختر عبدالرحمن پدې اند وه چې د شوروي ځواوونو له وتلو وروسته هرومرو د 

یب هللا حکومت نسکورېږي، په دې صورت وې به په افغانستان وې د حکومت خال را مینځته ش . چې بیا د دې نج
 خال د ډوولو لپاره یوازینی الترناتیف پاوستان دی.

بله وومه خبره چې پاوستان ته مهمه وه هغه د ونفدراسیون پان اسالمیزم مساله وه چې د اسالم  ګوند مشر حکمتیار 
 وینا وې دېته اشاره وړې وه. هم په یوې

پاوستان وې د امریکا سفیر ارنولد رافل دېر ځله به یې له جنرال ضیاء سره د افغانستان د پېښو په تړاو ولیدل  هپ»
وال دواړه د الوتکې چاودنې په پېښه وې له مینځه الړل( د ژنیو  ۱۹۸۸نو )چې بیا د نامعلومې پېښې له امله په 

ډېر هیله من یم چې شوروي پوځونه له افغانستان نه راوځ  او د نجیب هللا، له شره به وروسته ورته وویل زه 
ای له دېنه زیات هغې ته ژمن ول چې د پاوستان او  –اس  -خالص شو... په داسې حال وې چې ضیا او ای 

 [6]«افغانستان تر مینځ د ونفدراسیون پان اسالم  بنسټ یو اوږد مهاله جوړښت را مینځته ش ،
 حکمتیار هم د جنرال ضیا مالتړ په موخه د ژنیو تړون پړه په جونیجو اچوي چې ګن :

جنرال ضیاألحق د جونیجو د حکومت د دریځ په هکله اندیښمن و، خو جونیجو ته یې  رئیسد پاوستان جمهور »
ټینګار « قالرت حکومت ته د ردرت په انتیوه مؤ »وتونک  دي، باید په خپل پخوان  دریځ  ویل چې روسان حتماً 

 [7]«ووړو.
غاشاه  په څېر د دې پلوی وه چې د افغانستان مساله د خبرو اترو له الرې حل ش  او شوروي آجونیجو لکه د 

ځواوونه له افغانستان نه ووځ . دوی وېره درلوده وه چېرې دغه پوځونه پاتې ش  په پاوستان ناوړه اغېزه وولی 
 ش .

زاده یعقوب خان، جنرال ضیا ته ورته نظر درلود خو په ډېر توپیر، هغه دا غاشاه  ځای ناست  صاحب آخو بیا د 
 چې:
ووالیف له یعقوب خان نه وغوښتل چې د نجیب هللا د مل  روغې جوړې تګالره ومن ، یعقوب خان د یوه پراخه »

نګړې ائتالف  حکومت غوښتنه ووړه چې یوه ناپېیل  شخص ته واک وسپارل شی. ولې جنرال ضیاء په یوې ځا
لیدنه وې، ووالیف ته د یوه اسالم  حکومت د جوړېدو په تړاو چې په وابل وې جوړ ش ، ټینګار ووړ او د یعقوب 

 [8]«خان په ږیره یې ملنډې ووهلې.
دې خبرې مانا دا وه چې جنرال ضیاء په وابل وې د ائتالف  حکومت پر ځای اسالم  حکومت غوښته چې په دې 

 ارو وزیر یعقوب خان خپل سیاس  باور د ضیاء پر وړاندې له السه وروړ.سره د پاوستان د بهرنیو چ
وه څه هم روم او مسکو ته یې سفر ووړ چې لومړی له ظاهرشاه سره وګوري او د ده رول په اړه مسکو سره 
خبرې ووړي ولې شېوارد نازده دا عمل  نه ګڼله چې د وابل حکومت دې ته تیار ش  چې په بشپړه توګه خپل 

لیک وې وومه داسې اشاره په دې تړاو نه  ت  جوړښت د اوس مهال لپاره له السه وروړي. د ژینو په موافقهحکوم
 وه شوې چې د حکومت جوړښت په وې انځور شوی وی.

وورنیو چارو وې مداخله ونکړي، په دې السوند وې د شوروي ځواوونو وتل، افغانستان او پاوستان باید یو د بل په 
 په دې اړه نړیوال تضمینونه اود وډوالو بېرته ستنېدل.

 
 ېدویمې برخې پا د

 
 .مخ62ریچاردسن،افغا نستان، -
 مخ.462مبا رز، -

 مخ.64پروفیسورګارییف 
 مخونه.217-216ګریګوریچ وورګون 

 مخ .241سټیکول 
 مخ .251همد غه اثر 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 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

 

 مخ . 19حکمتیا ر پټې توطې  
 مخ.265ها ریسیون 

 مخ . 199ابډ 
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