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 ۰۳/۰۴/۲۰۱۸             روالګشهسوار سن
 

 تېروتنو؟ خپلو د وه د وودتا رربان  شو نجیب هللا
  لیدنههللا اوترنجیبډد  او یالن ګاسحا ق  سید

  مه برخهشږ
 

 : (ډالرومعا مله30000په پاې کې د ديرش زره)
تګالره وه، ولې دا چې پدې الره د ډاوتر نجیب هللا د واک په مهال د ده مهمه السته رواړنه د مل  روغې جوړې 

 وې دی څومره بریالی وه، د پوښتنې وړ دی؟
نوموړي له خپلو سیالو، تنظیم  جنګیالیو سره روغه جوړه غوښته ولې دې ته یې پام نه وه چې لومړی یې باید له 

جوړه وړې وی .  وارملیانو سره او دویم یې د خلقیانو له هغې ډلې سره په سر وې له ګالب زوی او تڼ  سره روغه
ده چې وله وشتمند، بریالی، واویان ، الیق، مزدک، وویل... خپل نکړل او په خلقیانو وې ګالب زوی سفیر وړ او 

 تڼی یې وودتا ته اړ وړ، هغه وه چې خپلې مټې پخپله پرې وړې.
رته ګرانه وه. دا خو دا چې ده غوښتل له تنظیم  مشرانو سره روغه جوړه ووړي د خپلو ګوندي ملګرو په پرتله و

د افغانستان د سیاست په اړه س  آی اې په دې رضا وه چې د افغانستان سېاس  پېښې ،هغه د پاوستان »ځکه چې: 
استخباراتو ته خوشې وړي. حتی وه د دې مانا دا هم وي چې په وابل وې خپل السپوڅی حکمتیار په څووۍ وېنوي، 

ننه یو باثباته مروزي حکومت بنسټ ایښی وی او بیا یې له غوره به وه چې ولسمشر لومړی وور د9)«نو څه؟
 پاوستان سره د مل  روغې جوړې خبرې غبرګې وړې وی.

دا په دې مانا چې تنظیمونه په خپل سر د دې جوګه نه ول چې پرته د پاوستان له حکومت نه له افغان چارواوو سره 
 تازیتوب یې د ژینو موافقه لیک یې السلیک وړ.خبرې ووړي دا ځکه همدغه پاوستان وه چې د تنظیمونو په اس

ولې بیا هم په توله وې د مل  روغې جوړې د تګالرې نوښت د پام وړ وه او په دې تړاو له سیاس  لوري سره 
 یوشمېر خبرې اترې ترسره شوې چې څو بېلګې یې دا دي:

افغانستان د سولې په تړاو خبرې اترې  له مجاهدینو، یوشمېر تکنووراتانو او ان د ظاهر شاه له استازو سره د – ۱
وشوې. د حکومت لومړنی پالوی چې په دې وې سلیمان الیق اسلم وطنجار )د مخابراتو وزیر(، نجم الدین واویان ، 
د امنیت وزیر فاروق یعقوب  ګډون درلود د یاسر عرفات په مینځګړیتوب د ګلبدین حکمتیار د تنظیم له استازو 

 ت بهیر، همایون جریر سره په بغداد وې د فلسطین د سفیر په ووربه توب خبرې ووړې.عبدالقدیر وریاب، غیر
په دغو خبرو وې له یاسر عرفات نه پرته د هند سالوار ابو خالد، په بغداد وې فلسطین  سفیر اعزام االحمد ګډون 

صري په ګډون( وابل وې له یو درې وسیز پالوي )د ضیاء ن« استازیتوب»درلود. په امریکا وې د مېشتو وډوالو په 
چارواوو سره ولیدل. د حضرت مجددي یوه استازي )ګالب ننګرهاری( د نجیب هللا استازي سلیمان الیق سره په 

وال د حضرت صبغت هللا مجددي له  ۱۹۸۷تورخم وې ولیدل. همدارنګه د نجیب د خور مېړه وویل نېک محمد په 
تان د سیاس  حل په اړه خبرې ووړي. همایون شاه اصف  او ول  احمد استازو سره په پاریس وې ولیدل او د افغانس

نوري هم د سولې ناوامې هڅې پیل وړې خو وومه پایله یې ترالسه نکړه، وه څه هم ده له حضرت مجددي، بیر 
هم ګیالن  او مولوي محمد نب  سره ولیدل او بیا په پټه وابل ته الړ او هلته یې له نجیب سره خبرې ووړې وه څه 

اصف  د ظاهرشاه استازی نه وه، خو د دې پلوی وه چې واک په بشپړه توګه هغو ته ولېږدول ش . نجیب هللا دا 
غوښتل چې ظاهرشاه په یوه اتتالف  حکومت وې غوښنه برخه ولري ولې په دې یې ټینګار واوه چې د دفاع، 

 وورنیو چارو، او د امنیت وزارتونه باید د وطن ګوند په واک وې وي.
وال، النجیب په واک وې وو چې د مروزي ومېټې له منش  نجم الدین واویان  سره په پاریس  ۱۹۹۲همایون شاه په 

 وې ولیدل، اصف  ورته په ډاګه وویل: تر هغې چې نجیب له واک نه الس په سر نش ، د سولې خبرې ناشونې دي.
 واویان  هم ورته ځواب وروړ او ورته وې ویل:

 «ګوند ته ووم پرابلم او ستونزه نده. د نجیب لرې وېدل»
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 دا هغه وخت دی چې د وارمل ډلې له احمدشاه مسعود سره د واک په سر خبرې وړې وې.
وال په ژینو وې د پاوستان د استخباراتو له ریس حمید ګل سره چې د اسالم  ګوند د دوست په  ۱۹۹۲یعقوب  په 

 ه پایله یې نه درلوده.توګه یې ټټر وهلی وه خبرې اترې ووړې خو وومه غوڅ
وال په پای وې محمد اسحق توخ  د نجیب په استازیتوب د افغانستان له پخوان   ۱۹۹۱له دېنه یو وال دمخه د 

صدراعظم ډاوتر محمد یوسف، صبغت هللا مجددي او سردار عبدالول  سره ولیدل، پدې تړاو شوروي چارواوو هم 
ره هم لیدنه وتنه پیل وړې وه. خو پخوانی پاچا په دې پوهېده چې د په روم وې له سردار ول  او محمد ظاهرشاه س

ده په واک سره هم وسلوال تنظیمونه په سروې اسالم  ګوند، اسالم  جمیعت، اتحاد اسالم ... د پاوستان د 
 حکومت په ګډون په ارامه نه وېن  نو ځکه یې زړه دېته نه ښه واوه چې یوځل بیا د افغانستان پاچا ش .

ې سربېره پخپله نجیب هللا هم د سویس په هېواد وې له پیر سید احمد ګیالن  سره ولیدل چې پاچا دېته وهڅوي د له د
 افغانستان په سوله وې خپله مل  او هېوادنۍ دنده ترسره وړي.

 او بنسټ پالو تنظیمونو اور بل وړ چې ګن  د دوی هاندې هڅې په اوبو الهو I.S.Iدې خبرو په پاوستان وې په 
 شوې.

نجیب هللا په وابل وې د احمدشاه مسعود له واوا سره )ویل وېده(هم ولیدل چې د خپلې اغېزې له مخې مسعود خبرو 
 ته را مات وړي.

د نجیب له ټولو وروستنۍ لیدنه چې په لوړه وچه ترسره شوه هغه په ژینو وې له پیر سید احمد ګیالن  سره وه، وه 
ن  سره هم په وابل وې ولیدل. د اسحاق ګیالن  د خولې ویسه ده، )ماته د ده د ماما څه هم د پیر له وراره اسحق ګیال

اورنګ ارشادد ارشادخان بابکرخیل زوې دلغمان دالینګاراوسېدونکی ،چې دهجرت په مهال  ووړه( « ارشاد»زوی 
وال د جون په 1993دپېښورپه ورسک روډ وې اوسېده ،اسحاق ګیالن  دده دپالردخورزوې وېږي ...ده ماته په 

مې نېټې په داسې حال وې چې دده ورورمحمود ارشاد اوتره یې تیمور شاه با بکرخیل هم حا ضروو،ما ته 27
)لیکوال ( بشپړه ویسه ووړه ،چې لنډیزیې د اسحاق ګیالن  له خولې ،چې ده ته یې وړې وه دا سې ده ...: ؛ما له 

سبا راتلم نود خاد ریس   میلمه پال وه ...خووله چې په دې نجیب او یعقوب  سره په په واروارلیدل ،یعقوب  زما
جناب یعقوب  صیب راته د شپې لس بجې وویل ،اغا صیب سبا ته به زه اوتاسویوځاې له ډاوترصیب سره یوځاې 

دمخه هم لیدل وتل شوي ول او ان بیا مو په ورغه وې په   سبا ناری ووو...هغسې خوڅوواررې له نجیب سره
شته خو ما ترې میدان یووړ...هغه وو،چې په دا سبا راتلم د نجیب په وور وې چې له هغه سره ټوپک نښه ووی

یوځای سبا ناری ووړاوډېره ښه ډوډۍ یې وړې وه،ډول ډول وبا بونه...خود جګروبا ب یې ډېرمزه ناک وو. بیا 
 نجیب را ته وویل:

 وې ګوره.اغاصاحب په بکس وې دې څشی دي؟ ما ورته وویل دا دی ولۍ واخله 
وله چې هغه بکس خالص وړ ومې لیده چې یو څه یې په بکس وې را ته وېښودل. هغه مهال چې الوتکه والوته 

زره ډالر پکې ایښ  ول. . .دوۍ ماته فرانسې ته دتلو اوراتلوالوتکه ( ۳۰بکس مې خالص وړ ومې لیدل دېرش )
 پالن وړې وه ...

هار په ووټ وې له راض  وراد سره ولیدل چې د حکمتیار په وړاندې له دې سربېره همدا راز ماڼوو  منګل د ننګر
 وهڅوي، نو منګل هم هغه ته په لسګونه زره ډالره وروړل.

د مل  روغې جوړې دا ټولې هڅې هغه مهال په اوبو الهو شوې چې د وارمل ډلې له احمدشاه مسعود سره اړیکې 
 نجیب هللا حکومت را نسکور شو.ټینګې وړې او د جبل السراج د موافقه لیک له مخې د 

د نجیب هللا د وروستیو هلو ځلو په لړ وې د ده یو لومړنی وار دا وه چې حسن شرق د یوه ناپېیل  وس په توګه  – ۲
 د هېواد صدراعظم وټاو .

ې شرق داسې انګېرله چې دا دي یوځل بیا د محمد داود خان له واک نه وروسته یوه مهم مقام ته ورسېد، نو په ډېر
خوښۍ یې وار ته مټې را بډ وهلې. ولې دی په دې نه پوهېده چې په حکومت وې را والړې شوې ستونزې د چووۍ 
په سر دي. ګوندیانو په سروې وشتمند دی دېته پرېښنود چې د پام وړ بری ترالسه وړي. نوموړي پخپله هم په خپل 

 وې لیکل :« ورباس پوش های برهنه پا»وتاب 
د مې په میاشت وې صدراعظم شوم خو د وابینې نیم وزیران له پخوانۍ وابینې نه را باندې وال  ۱۹۸۸زه په » 

 «تحمیل شول.
نجیب یو شمېر چووۍ اپوزیسیون ته پرېښودې، ان دا چې د دفاع وزرت یې په تشریفات  بڼه احمدشاه مسعود ته 

ر وې شو چې ګن  نجیب د ب  سره اړیکې لرلې، په دې فک –ج   –پرېښوده. حسن شرق چې د مخه له وې 
 مجاهدینو لپاره د منلو وړ ندی. شوروي ته سفر ووړ چې دی باید دهغه ځای ناستی ش .

ووم وړاندیزونه چې حسن شرق شوروي چارواوو ته وړي ول، د هغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر شېوارد نادزي 
 نجیب هللا ته مخ وې وېښول.
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هللا وه له یوې خوا دغه نېټه د هېواد د نجات ورځ اعالن وړه خو له بلې د شوروي ځواوونو له وتلو وروسته نجیب 
خوا یې په افغانستان وې بېړنۍ حالت هم اعالن وړ. بیا یې د همدې پلمې له مخې شرق لرې وړ او پرځای یې یوځل 

 بیا سلطان عل  وشتمند صدراعظم وټاوه.
هللا د مل  روغې جوړې تر سرلیک الندې هڅه ووله چې د سیمې هېوادونو او ملګرو ملتو ته په ګوته نجیب  – ۳

وړي چې دی خپلو هڅو ته ژمن دی، نو ځکه یې په همدې بنسټ فضلحق خالقیار د صدراعظم په توګه دې ته 
یب هللا ته یو لوی ګواښ وګماره چې خپل حکومت جوړ وړي. د وارمل بېرته راتګ او د وشتمند بیا لرې وېدل، نج

 پېښ وړ.
فضل حق خالقیار نیم سړی وو. د ده ال هغه ټپونه جوړ شوي نه ول چې په هرات وې د تسلیمانو په یوه پېښه وې 

 زخم  شو.
دا ځکه چې محمود بریالی د دی هم لکه حسن شرق غوندې د وطن د ګوند له خوا په سیاس  والبندۍ وې ایسار وه. 

صدارت د لومړي مرستیال په توګه وټاول شوو نور مرستیاالن یې عبدالصمد سلیم، محمد انور ارغندیوال او 
 عبدالقیوم نورزی ول.

 د ښوونې او روزنې وزیر ه عصمت  وردګ وټاول شوه .
الوویل د بهرنیو چارو، راز محمد غالم محمی الدین دریځ عد لیه وزیر، داوتر مهر محمد اعجازي د روغتیا، عبد

پکتین د وورنیو چارو او محمد اسلم وطنجارد دفاع وزیر، محمد حکیم د مالیې، صالح فاروق اعتمادي د ټولنیزو 
چارو وزیر،محمد صدیق سیالن  د اسالم  ښوونو او اوراف،مح  الدین شهباز د ورنې، محمد انور دوست د خفیفه 

محمد نېکزاد د ساختمان  چارو، عبدالصمد صالح د وانو او صنایع، ودیر ساپی د  صنایعو او غذای  موادو، فقیر
ملک  هوانوردۍ، دیپلوم انجینر سید محمد نسیم علوي د مخابراتو، میر عبدالغفور رحیم د ابو او برېښنا، احمد بشیر 

ووونکو ذویم شاه د رویګرد اطالعاتو ولتور، محمد انور شمس د لوړو مسلک  زدوړو، فتح محمد ترین دعودت 
سوداګرۍ چارو، حیات هللا عزیزي د ولیو د بیا ودانولو، خلیل هللا د ترانسپورت، نور احمد بړېڅ مشاور، ډاوتر شاه 
ول  مشاور، سید احمد پیګیر مشاور، فقیر محمد یعقوب  مشاور، وزیران وټاول شول. چې په دغه لیک لړ وې لس 

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

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

 بنسټ الره پرانستل شوه، چې موږ دغه ګوندونه د ساري په توګه یادولی شو:
 پنوم.« وطن»د افغانستان د خلک دمووراتیک ګوند د   .1
 سازا، د محبوب هللا ووشان  په مشرۍ ګوند.  .2
 سزا، د حمدهللا ګران په رهبرۍ...  .3
 ت په ښودنه...اسالم  ګوند، د عبدالستار سیر  .4
 د دهقانانو د عدالت ګوند )عبدالحیکم توانا(  .5
 د همبستګۍ په نوم ګوند د سرور نورستان  په مشرۍ.  .6
 وجا، د عبدالعزیز تره خېل په رهبرۍ.  .7
 د انصار هللا اتحادیه د سفیر محمد خادم په مشرۍ.  .8
 د پوهاند محمد اصغر په مشرۍ. د افغانستان د مل  رستګارۍ ټولنه  .9

یو شمېر داسې خوځښتونه هم ول چې د پرچم ډلې د یو شمېر پخوانیو مشرانو تر سیوري الندې یې د توومیزو 
ناروغیو او ناندریو له الرې فعالیت واوه. په دغو ډلو ټپلو وې داسې وسان ول چې ددولت پر وړاندې وسلوال 

دولت له چارواوو سره په دې تړاو چې امتیازات ترالسه وړي الره درلوده، بریدونه وول، ولې یو شمېر په پټه د 
چې موږ د مل  جنبش، وحدت ګوند، اسالم  جمیعت، د محسن  تر مشرۍ الندې د حروت ګوند، مل  محاز، د مل  

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

« ۷۰»فرره، د حیرتانو  ۸۰فرره، سید منصور نادري په رهبرۍ  ۵۳واک درلود، لکه د جنرال دوستم په رومانده 
 فرره او نورې وړې وړې ډلې د یادولو وړ دي. ۱۸مه میکانیزه لېوا، د دهدادی 

واښونه په سترګو لیدل، خو د وابو وولو بشپړ واک یې نه درلود. دغه ګواښ هغه مهال نجیب هللا دغه ټول ګ – ۵
 زیت شو چې تڼ  د وودتا هڅه ووړه.

وال( د ارزګان  ۱۹۹۱له دې سر بېره د خوست جګړه، په یوې پوځ  اډې وې چاودنه په پای وې د خوست نیول )
شمېر والیتونو پرېښودل چې په دې سره د هېواد په ترینکوټ پېښه، د دولت لخوا د یو ( ۱۹۹۰په والیت وې د )

لویو ښارونو وې د واک والبندي مینځ ته راغله د پوځ  ګواښ سره سره چې له یوې خوا د تنظیمونو وسلوال 
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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 

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

 

بریدونه ول او له بلې خوا د افغانستان حکومت خپله وړتیا او پوځ  مورال له السه وروړی وه، د ملګرو ملتو 
    ن د سولې هڅې چټکې او نجیب هللا هم پدې هڅو ډېره ډډه ولګوله.استازي بینن سیوا
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