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رسیزه
د دې اثــر د لوســتلو موخــه د پخوانــئ بیــن االفغانــی مذاکراتــو نــه د ضعــف او قــوت ټکــي پــه ډاګــه کــول دي 

چــې د اوســنی بیــن االفغــاين ) د افغــان حکومــت او طالبانــو ( مذاکراتــو پالیســیو کــې تحلیــل او مناســب الرې 

چــارې برابــرې کــړي.

پــه دې اثــر کــې د څېړونــو رسبېــره د ۱۹۸۰ او ۱۹۹۰ نــه تــر ۲۰۰۱  کلونــو رســمي چارواکــو او د ښــکېلو اړخونــو 

چــې پــه بیــن االفغــاين مذاکراتــو کــې یــې ګــډ ون درلــود مصاحبــو نــه هــم ګټــه اخيســتل شــوی ده. پــه عیــن 

وخــت کــې د مذاکراتــو لــه درســونو او تجربــو هــم ګټــه اخیســتل شــوې ده.

دا اثــر پــه لویــه کچــه د افغانســتان لــه ســیايس ډلــو رسه تــړاو لــري او پــه درې دورو مذاکراتــو بانــدې متمرکــز 

دی.

1( د افغانستان د خلق ګوند حکومت او د مجاهدینو ډلې

2( مختلفې جهادي ډلې او د ډاکټر نجیب الله حکومت

3( د مجاهدینو ډلې او طالبان

د افغانستان د خلق ګوند حکومت او د مجاهدینو ډلې
پــه لومــړي ځــل کال ۱۹۸۰ د مــی پــه ۱۴ مــه د وخــت جمهــور رئیــس بــربک کارمــل لخــوا د عــدم تشــدد یــا 

نــه تاوتریخوالــی سیاســی حــل الرې پــر بنــا د افغانســتان د خلــق ګونــد حکومــت وړانديــز وکــړ چــې د پاکســتان 

ــو تــر منــځ  رسه چــې هغــه وخــت د مجاهدینــو پنــاه ځــای و يــوې پرېکــړي تــه ورســېږي او د دواړو هېوادون

اړيکــي بېرتــه خپــل عــادي غــوره کــړي.

ــو  ــړي او ټول ــدا ک ــل الره پې ــیايس ح ــه س ــه فاجع ــت کلن ــتان څلوېښ ــې د افغانس ــدم و چ ــی ق ــه لومړن دا بیانی

ښــکېلو اړخونــو تــه د ســولې راوســتو زمینــه برابــره کــړي. پــه داســې حــال کــې چــې د افغانســتان د خلــق ګونــد 

حکومــت کــې د بیــن االفغانــی خــربو فرصتونــه ډېــر نــه و او علــت يــې د ښــکېلو اړخونــو تــر منــځ بــې بــاوري 

ــه  ــان ورت ــا او ځ ــه مان ــدل پ ــميت پېژن ــه رس ــت پ ــه د حکوم ــول د هغ ــربې ک ــل رسه خ ــو د کارم وه. مجاهدین

متزلــزل ښــکارېده. د ۱۹۸۳ فــربورۍ کــې لومړنــی مذاکــره د مجاهدینــو لــه مشــهور قومنــدان احمدشــاه مســعود 

رسه پــه پنجشــیر کــې وشــوه چــې پــه پایلــه کــې يــې یــو کال اوربنــد وشــو،  د راپورونــو پــر اســاس احمدشــاه 

مســعود د کارمــل حکومــت رسه مخامــخ خــربې او د اوربنــد غځېــدل رد کــړل1.

د ۱۹۸۴ اګســت کــې نړیوالــې ټولنــې پــه جینــوا کښــی د افغانســتان او پاکســتان د اســتازو تــر منــځ د مذاکراتــو 

پــړاو رشوع کــړو2. ورپســې پــه کال ۱۹۸۵ کــې د کارمــل حکومــت د روســانو پــه نوښــت يــوه بلــه لــس مــاده 

ئیــزه طرحــه وړانــدې کــړه. پــه دې طرحــه کــې د مهاجرینــو بېرتــه ســتنېدل ، ســیايس مصالحــه او د حکومتونــو 

ترمنــځ ســیايس او ټولنیــزي اړیکــو پراختیــا شــامله وه. کارمــل د طرحــې د ژمنتیــا پــه خاطــر پــه حکومــت کــې د 

لومــړي وزیــر مرســتیال، دولــس وزیــران، مرســتیاالن او مشــاورین چــې د خلــق ګونــد نــه و پــه دنــدو وګــارل3. 

د کارمــل دا لــس مــاده ئیــزه د مصالحــې طرحــه ټولــه عمــي نــه شــوه او د جینــوا کنفرانــس لــږ پرمختــګ پــه 

خاطــر دا طرحــه لېــرې شــوه.

4 1 Imtiaz H. Bokhari, “Evolution of a Dual Negotiation Process: Afghanistan,” The Annals of the American Academy of Political 

and Social Science 518 (1991): 60.
2 Amin Saikal and William Maley, Regime Change in Afghanistan: Foreign Intervention and the Politics of Legitimacy, 1st edition 

(New York: Routledge, 2019), 95.
3 Diego Cordovez and Selig S. Harrison, Out of Afghanistan: The Inside Story of the Soviet Withdrawal, 1st edition (New York: 

Oxford University Press, 1995), 203.
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د جینــوا پــه مذاکراتــو کــې پاکســتان د افغانســتان د خلــق ګونــد حکومــت پــه رســمیت پېژنــدل نــه رسغړونــه وکړه 

او کارمــل هغــه طرحــه چــې وررسه مخامــخ خــربې ويش، پاکســتان دا کار د افغانســتان د خلــق ډميوکراتیــک 

ګونــد حکومــت پــه رســمیت پېژنــدل يــاد کــړل. د کارمــل پاکســتان رسه پــه مخامــخ خــربو ټينــګار او د رويس 

ځواکونــو وتــل د دې المــل شــو چــې دی د ګونــد لــه لــوی څارنوالــئ او د افغانســتان د ولســمرشی نــه لېــرې 

کــړای يش.

کال ۱۹۸۶ د مــی ۴مــه د مســکو پــه فشــارونو بــربک کارمــل د ډاکټــر نجیــب اللــه احمــدزی پــه واســطه لــه قدرته 

لېــرې کــړای شــو، او داســې انګېــرل کېــده چــې ډاکټــر نجیــب اللــه بــه د ســولې مذاکراتــو کــې د زیاتــې انعطاف 

پذيــری نــه کار واخــي4. ډاکټــر نجیــب د مــي پخالینــې طرحــه وړانــدې کــړه6 چــې د یــادې طرحــې تعقیــب 

د ډاکټــر نجیــب د حکومــت پــه عمــر او د روســانو وتلــو کــې يــې مهــم رول ولوبــاوه او پــه دې الره کــې لــه 

مختلفــو ســراتیژیو نــه چــې نــور هــم پــه حکومــت کــې ګډېــدل و کار واخیســت حتــی د حکومــت پــه اخــری 

کال کــې دومــره انعطــاف غــوره کــړ چــې ټولــې ســیايس ډلــې بــه د هېــواد چــارو کــې ونــډه واخــي.

د ســیايس مشــارکت لپــاره يــې پــه کال ۱۹۸۷ د نومــرب پــه ۲۹ مــه لویــه جرګــه د مــي زعامــت پــه ډول راغوښــته 

او طرحــه يــې د ســیايس مشــارکت حکومــت لپــاره د حکومــت مخالیفینــو تــه د امتیــاز پــه ډول وړانــدې شــوه. 

هيلــې نجیــب اللــه دا طرحــه داســې واضــح کــړې ده.

 ، پــه لویــه جرګــه کــې د مخالیفیونــو امتیــازات د مــي مصالحــې پــه نــوم یــاد شــول او پــه لومــړي ځــل مجاهدین 

د اپوزیســیون پــه نــوم یــاد شــول. د بــاور فضــا رامنځتــه کېــدو لپــاره حکومــت هغــه زندانیــان چــې پــه اعــدام 

محکــوم ول ، وبخښــل او ســیايس زندانیــان يــې ازاد کــړل.

هغه کارونه چې حکومت د مي مصالحي طرحې لپاره باید ژمن پاتې يش دا دي؛

د شپږو میاشتو لپاره د اوربند غځېدل چې مخالیفین به له جنګه الس اخي؛  •

د سولې لپاره حکومت رسه د ټولو سیايس ډلو همکاري؛  •

د مي روغې جوړې لپاره د خربو او ډیالوګونو رشوع کېدل؛  •

د ایتالفونو جوړول تر هغې چې سیمئیزه حکومتويل پراخه يش؛  •

د مي شورا لپاره ازاد او عادالنه ټاکنو ته الره هوارول؛  •

د بېرته راستنیدونکو مهاجرینو ته مرستې او ساتنه7.  •

غالبــاً چــې دا کارونــه د منازعاتــو پــه خاطــر عمــي نشــول، مجاهدینــو د اوربنــد وړاندیــز رد کــړ، او حکومــت 

د ســیايس خيمــې پراخولــو لپــاره ډېــر کار ونــه کــړ. د هغــه وخــت مختلفــې څېــرې چــې د ســولې پروســه کــې 

شــامل و اوس لــه مختلفــو اړخونــو پــه اوســني مذاکراتــو کــې ځانونــه ښــکاره کــړې دي.

پــه کال ۱۹۸۹م کــې د ســولې وروســتی بیــن االفغــاين هڅــې چــې د ډاکټــر نجیــب اللــه او حــزب اســالمي تــر 

منــځ د يــارس عرفــات چــې د فلســطین د ازادی ســازمان مــرش و تــر رسه شــوې، د پــردې شــاته خــربې وشــوې او 

پــه رســنيو کــې هيــڅ بیــان رانغــی8. د حــزب اســالمي مرکچــي پــالوي یــو غــړی وايــې چــې: )پــه هغــه مذاکراتــو 

کــې چــې پــه عــراق ، لیبیــا او ټونــس کــې د معمــر القذافــی ، صــدام حســین او یــارس عرفــات پــه منځګړتــوب 

، ســلیان الیــق ، یعقوبــی ، وطنجــار او کویانــی چــې د حکومــت اســتازي و مــا پکــې برخــه لرلــه.( پــه دې 

مســایلو هيــڅ ډول خــربې نــه دي شــوي، د ډاکټــر نجیــب اللــه لخــوا مجاهدینــو تــه وړاندیــز وشــو خــو هغــوې 

رد کــړ.

5 4 Cordovez and Harrison, 203–5.
5 Semple, Reconciliation in Afghanistan, 18.
6 Semple, 16.
7 Heela Najibullah, Reconciliation and Social Healing in Afghanistan: A Transrational and Elicitive Analysis Towards Transfor-

mation, Masters of Peace (Wiesbaden: Springer, 2017), 91, https://doi. org/10.1007/978-3-658-16931-2.
8 Bokhari, 61.
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ورته وايل:
د ډاکټــر نجیــب اللــه د وخــت د ســولې مذاکراتــو او د اوســني حکومــت يــو ورتــه والــی دا دی چــې ورتــه ادارې 

ــه کال ۱۹۸۶ م کــې د ډاکټــر نجیــب اللــه لخــو د مــي مصالحــې  ــال پــه ډول: هغــه وخــت چــې پ لــري. د مث

پروګــرام رشوع شــو9 نــو یــو کمیســیون ایجــاد شــو چــې د مــي مصالحــې پــه نــوم و، چــې عیــن حالــت اوس د 

ســولې عــايل شــورا لــري، یــوازې توپیــر يــې دې کــې دی چــې د هغــه کمیســیون مــرش عبدالرحیــم هاتــف لــه 

هيــڅ ډلــې رسه تــړاو نــه درلــود10 او دلتــه اوس ډاکټــر عبداللــه چــې د دولــت یــو لــه مهمــو حکومتــی رهربانــو 

څخــه دی، پــه ریاســت کــې قــرار لــري.

ډاکټــر نجیــب اللــه د طرحــې اعــالن نــه وروســته د اوربنــد خــربه مطرحــه کــړه تــر چــې مجاهدیــن تشــویق يش 

او وســله پــه ځــای کېــږدي خــو مجاهدیــن دا وړاندیــز رد کــړ او د رويس ځواکونــو تــر وتلــو يــې منحــر کــړ11. 

د اوســني حکومــت د اوربنــد یــو اړخیــز وړانیــز او د طالبانــو لخــوا د هغــې رد ، بلکــې د حمالتــو زیاتوالــی ، 

هدفــی وژنــې او همدارنګــه د حکومــت پــه اوربنــد کمــزوری کنټــرول او برعکــس د طالبانــو لخــوا د فشــار پــه 

ډول اســتفاده او امتیــاز پــه ســرګه کتــل، هغــه مــوارد دي چــې رسه ډېــر ورتــه والــی لــري12.

د افغانســتان د خلــق ګونــد یــو لوړپــوړي چارواکــي ليــکي چــې: )اولیــن ورتــه وايل دا دی چــې دوه نړیــوال 

قدرتونــه دې نتیجــي تــه رســيديل چــې د یــو متحــد افغــاين رژیــم پــه واســطه نــي کــوالی چــې دښــمن تــه 

ــې دوه  ــوی چ ــل ش ــايت ددې الم ــي نارضی ــې داخ ــم دا چ ــړي. دوی ــه ک ــيمه واک ترالس ــړي او س ــې ورک مات

نړیــوال قدرتونــه پــه دریــم ځــای کــې رسه راغونــډ او متمرکــز يش. دریــم دا چــې د رستېــرو راوســتل د پالیســی 

هــدف نــه دی او وايــې چــې لــه ســیمي ځــو خــو خپلــې ګټــې ســاتو. ]د ګټــو ســاتل د نظامــي یرغــل نــه ممکــن 

ــن  ــربې او د بی ــې خ ــو رسه پټ ــه مخالیفین ــخ وړي، ل ــر م ــراتيژي پ ــانو س ــان د روس ــورم؛ امریکای ــه دی[ څل ن

االفغــاين مذکــرات امــاده کــول، او ورپســې لــه هېــواده وتــل.

توپیرونه
ــو د امریکایانــو رسه پــه ۲۹ د فــربورۍ تــړون  ــه شــته. کلــه چــې طالبان پــه اوســنیو خــربو کــې اســايس توپیرون

الســلیک کــړ، لــه دې تړونــه يــې کايف ګټــه پورتــه کــړه او ځــان تــه د رســمیت پېژندولــو پــه مانــا يــې حســاب 

ــه یــوې ســیايس مخالفــې ډلــې بــدل شــول او د قــدرت تــر الســه  ــه پ کــړ. طالبــان د یــوې تروریســتي ډلــې ن

کولــو لپــاره لــه حکومــت رسه پــه یــو نړیــوال مذاکــرايت ټیــم يــې مــخ را څرګنــد کــړ.  همدارنګــه د جینــوا پــه 

ــه ورکــړ شــوی او د افغانســتان حکومــت د پاکســتان رسه د ملګــرو  ــه کــوم رول ن ــو ت کنفرانــس کــې مجاهدین

ملتونــو پــه منځګړتــوب خــربې روانــې کــړې وي چــې اوس امریــکا طالبانــو تــه د ګټــې پــه ســرګه ګــوري او 

پــه خــربو کــې يــې دخیــل کــړي دي. او پــه دې بــاور دي چــې پــه طالبانــو بــه د القاعــدې شــبکه او او نــورې 

تروریســتي ډلــې لــه منځــه وړي. پــه همــدې خاطــر د دوحــې تــړون يــې د دې ډلــې رسه وکــړ.

ــې د  ــالف ي ــانو برخ ــديل و او د روس ــې دوې وررسه جنګې ــړی دی چ ــا رسه ک ــه چ ــړون د هغ ــو دا ت امریکایان

رستېــرو د وتلــو اعــالن وکــړ.

6 9 Shubhangi Pandey, “Exploring the Prospects for a Negotiated Political Settlement with the Taliban: Afghanistan’s Long Road to 

Peace,” ORF, 4, accessed January 4, 2021, https://www.orfonline. org/research/exploring-the-prospects-for-a-negotiated-political-set-

tlement-with-the-taliban-afghanistans-long-road-to-peace-48411/. 
10 Heela Najibullah, “President Najibullah and the National Reconciliation Policy | Conciliation Resources,” June 2018, https://

www.c-r.org/accord/afghanistan/president-najibullah-and-national-reconciliation-policy.
11 Barnett R. Rubin, The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System, Second Edition, 

(New Haven, CT: Yale University Press, 2002), 172.
12 Sharif Amiry, “Taliban Attacks Span 24 Provinces in Past 24 Hours: MoD,” TOLOnews, October 22, 2020, /afghanistan-167244.
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روســانو د مجاهدینــو رسه هيــڅ ډول د یــو ځــای کېــدو کوشــش ونکــړ او لــه افغانســتان د وتلــو وروســته یــې د 

مرســتو وعــده ونکــړه13 خــو امریکایــان بیــا برعکــس د یــو تریــخ طنــز پــه ډول، د دوه لســیزو تروریســتي ډلــه 

چــې وررسه وجنګېــدل اوس د دوې متحــد دی او د تروریــزم پــه خــالف بــه وررسه جنــګ کــوي.

ــه  ــه او پ ــاتنه کول ــت س ــي ډول  د حکوم ــه نظام ــانو پ ــې روس ــې دی چ ــت ک ــه ماهی ــو پ ــر د اړیک ــل توپی ب

ډیموکراټیکــه برخــه کــې هيــڅ دخیــل نــه و. خــو امریکایــان بیــا دا مالتــړ د ټاکنــو لــه الرې هــم کــوي، کلــه 

چــې د هغــوې رستېــري وتــل نــو د ســیايس وضیعــت د ښــه کېــدو نــه هــم ډارېــدل لکــه څرنګــه ډاکټرنجیــب الله 

ــره و14.  ــر انعطــاف پذی ــه د رســېدو ډې د پخــواين ولســمرش بــربک کارمــل ځــای ناســتی و او ســولې ت

همدارنګــه امریکایانــو د افغانســتان ټاکنــو تــه درنــاوی درلــود بغېــر د ۲۰۱۴ او ۲۰۱۹ نــه چــې پــه پراخــه پيانــه 

درغلــی او د افغانســتان پــه داخــي چــارو کــې يــې الســوهنه وکــړه. 

وبــه کتــل يش چــې د امریکایانــو دا چــارې د روســانو رسه څومــره پرتلــه کېــدای يش ځکــه د ســولې اړخونــه 

لــه پراخــو ســیايس موانعــو رسه مــخ دي. ایــا امریکایــان بــه هــم د روســانو غونــدې د ســیايس خنډونــه لېــرې 

کــړي کنــه؟ د مثــال پــه ډول، د ځينــو پــه بــاور ولســمرش غنــي د موقــت حکومــت پــه وړانــدې ســخت دريــځ 

نیــول او امریکایانــو تــه دا دریــځ د رستېــرو د نــه وتلــو زمینــه برابــروي او بالخــره د مذاکراتــو ماتــې منــل کېــږي.

ــه د افغانســتان اســالمي جمهوریــت او د امریکــي د متحــده ایاالتــو ترمنــځ اړيکــې کومــې لــورې  دا چــارې ب

تــه بوځــي؟ د هغــه اســنادو پــه اســاس چــې د بانــدې راويت دي ولســمرش غنــي تــه ویــل شــوي دي کــه چېرتــه 

همــکاري ونکــړي )نــو امــاده اوســئ!( نــو و بــه کتــل يش چــې امریکایــان څــه کــوي.

بــل توپیــر ولــي پاڅونونــه دي چــې د روســانو پــه وخــت کــې د مجاهدینــو جنــګ مــرشوع او د ازادئ جنــګ 

بلــل کېــده. د ســړې جکــړې جنــګ مجاهدینــو تــه توجیــه ورکولــه چــې د ) وینــه څکونکــو کمونیســتانو ( پــه 

ــان  ــه ښــکارېږي او غربی ــان هغســې ن ــا طالب ــل کــې بی ــه مقاب ــل کــې والړ دي او د ازادئ جنــګ کــوي. پ مقاب

یــوازې دوې د مذهبــي افراطیانــو پــه ســرګه ګــوري چــې د ډیموکراټیــک اصلونــو رسه پــه جنــګ دي او نړیــوال 

امنیــت تــه تــرې خطــر دی. دا نظــر د محکومیــت لــه جنــګ نــه یــو بــل جنــګ تــه الره اوارول دي. د افغانســتان 

د خلــق ګونــد یــو لوړپــوړی چارواکــی وايــي چــې: د جینــوا او دوحــې کنفرانســونو تــر منــځ پــوره وضاحــت 

موجــود دی ځکــه هغــه وخــت ټولــه دنیــا د مجاهدینــو تــر څنــګ ودرېــده او ډاکټرنجیــب اللــه د حکومــت 

ــد والړ دي.  ــه ض ــو پ ــګ او د طالبان ــت ترڅن ــتان د حکوم ــا د افغانس ــه دنی ــتل او اوس ټول ــې غوښ ــول ي ړنګ

همدارنګــه هغــه د رستېــرو د وتلــو توپیرونــو پــه اړه وايــي چــې: )پــه کال ۲۰۰۹ پــه بوســټن کــې یــو کنفرانــس 

جــوړ شــو چــې مــا هــم پکــې برخــه لرلــه او هلتــه مــې د رستېــرو د وتلــو توپیرونــه بیــان کــړل. اول دا چــې؛ کلــه 

رويس ځواکونــه راغلــل نــو پــه افغانســتان کــې یــو نظــام موجــود و او امریکایانــو پــه راتلــو پــه افغانســتان کــې 

نظــام نــه و. دویــم دا چــې؛ د روســانو د وتلــو رسه خلکــو جشــنونونه ونیــول خــو د امریکایانــو وتــل هېــواد کــې 

ښــه خــرب نــه دی. درېــم دا چــې؛ د روســانو وتــل واضــح و او خلــک ټــول پوهېــدل چــې ټــول رويس ځواکونــه 

ووتــل او خــو امریکایــان یــا هغســې نــه دي او مالومــات يــې نــه کېــږي چــې څومــره راغلــل او څومــره الړل.  

پــه دې اړه خــو تقریبــا وضاحــت نشــته چــې رويس ځواکونــه چــې وتــل نــو خپــل ټــول وســایل يــې د وخــت 

حکومــت تــه وســپارل خــو امریکایــان بیــا خپــل ټــول وســایل تخریبــوي او لــه منځــه یــې وړي.(

7 13 Saikal and Maley, Regime Change In Afghanistan, 100–101.
14 Cordovez and Harrison, Out of Afghanistan, 203–5.
15 Lyse Doucet, “Afghanistan’s Ghani Sees ‘window of Opportunity’ for Peace Process - BBC News,” February 22, 2021, https://

www.bbc.com/news/world-asia-56144795.

هغه درسونه چې له ۱۹۸۰ – ۱۹۹۰ز کلونو یې د افغانستان سولې له مذاکراتو زده کوالی شو



په ســولئیز ډول د واک د لېږد ماتې
د ۱۹۸۸ اپریــل پــه ۱۴ مــه د ســولئیز واک د لېــږد ماتــې يــوه برخــه د جینــوا د کنفرانــس پــورې تــړل کېــږي 

ــڅ  ــې هي ــو پک ــیمي هېوادون ــړې وه  او د س ــا ک ــې امض ــه ډول پک ــت پ ــي د ضان ــیي او امریک ــې روس چ

ــه هــم دې پریکــړه لیــک  ــوده او ن ــه د جینــوا کنفرانــس کــې برخــه درل ــود. مجاهدینــو ن ــه درل مشــارکت ن

ــه حقیقــت کــې  ــو وروســته د واک ويــش پکــې منــل شــوی و. خــو پ ــو د وتل کــې چــې د رويس ځواکون

ســتونزه څــو اړخیــزه وه16 او یــا د ټــول هېــواد د کنټــرول خــربه وه.

ــوم  ــړ ک ــه مالت ــې د دوې پ ــته چ ــو وروس ــر وتل ــو ت ــې د رويس ځواکون ــود چ ــاور درل ــم ب ــو ه امریکایان

حکومــت راځــی هغــه بــه هــم ماتېــږي او لــه منځــه بــه ځــي، پــه همــدې دلیــل د ظاهــر شــاه هغــه طرحــه 

چــې د یــو ایتــاليف حکومــت غوښــتنه پکــې شــوې وه، رد کــړه،. پــه دې طرحــه کــې منځــالري مجاهدیــن 

ــه د مشــرک نظــام غــړي و. ــد ب او د افغانســتان د خلــق ګون

ــد  ــوی حکومــت بای ــې چــې ن ــه ی ــل ب ــول غوښــتل او وی ــم بدل ــول رژی د جمهــور رئیــس ریګــن ادارې ټ

ــو پــه هيــڅ ډول د داســې ســناریو رامنځتــه کېــدو لپــاره  د دې حکومــت ځــای ناســتی يش17. او امریکایان

ــد حکومــت ړنــګ کــړ،  ــو خــو د افغانســتان د خلــق ګون ــه و کــړي. کــه واضــح يــې کــړو مجاهدین څــه ن

ــه د دې قابلیــت ولــري چــې نــوی حکومــت او نظــام جــوړ کــړي؟ ــا دوې ب ای

ــل  ــې دخی ــارو ک ــه چ ــتان پ ــتان د افغانس ــې پاکس ــتل چ ــان غوښ ــې امریاکای ــت دا دی چ ــخ واقیع ــل تری ب

ــه ډار درلــود. د پاکســتان اســتبخارايت ادارې )ISI( د ظاهــر شــاه  کــړي او پاکســتان د ایتــاليف حکومــت ن

د ایتــاليف حکومــت طرحــه رد کــړه او ډار يــې درلــود چــې د ډېورنــډ پــه کرښــه پراتــه ملتپالــو رسه اړیکــي 

ــه یــو لــوړ پــوړي امریکایــي چارواکــي پوښــتنه وکــړه او هغــه پــه ځــواب  لــري، پــه همــدې خاطــر يــې ل

کــې وویــل:

ــه اړه څــه احســاس  ــږ د ظاهــر شــاه پ ــږی چــې مون ــه ده او تاســې پوهې ــوه لوب ــوازې ی ــدل ي ــږ ودرې )زمون

ــږ څرنګــه د  ــي چــې مون ــو غــړي واي ــو ی ــو هــم د ظاهرشــاه طرحــه رد کــړه، د مجاهدین ــرو18.( مجاهدین ل

ــاه  ــه ظاهرش ــو بېرت ــې مجاهدین ــدي ډل ــالين او او محم ــددي، ګی ــو: )د مج ــې ش ــالف دوه ډل ــاه خ ظاهرش

ــه.( ــه مان ــو ن ــورو اخــواين مجاهدین ــي ن غوښــتنه او باق

ــر  ــو ت ــل غوښــتل او د افغانان ــو وت ــو رويس ځواکون ــو د ټول ــه هغــه وخــت کــې د امریکــي متحــده ایاالت پ

ــی  ــو انتقال ــل د ی ــو وت ــل ځواکون ــانو د خپ ــې روس ــه چ ــه. کل ــت بال ــک اولی ــړه لی ــیايس پرېک ــې س ــځ ي من

ــدل  ــل چــې د موقــت حکومــت جوړی ــې مخالفــت وکــړ او ووی ــو ی ــو امریکایان ــاړه ن ــورې وت حکومــت پ

پــکار دي خــو تــر هغــې د مخــه بایــد رويس ځواکونــه لــه افغانســتان ووځــي19. پــه هــر صــورت یــو انتقــايل 

حکومــت بایــد اولویــت پیــدا کــړی وای چــې افغانســتان يــې لــه ظاملانــه داخــي جنګونــو، د طالبانــو بــې 

ــل نړیــوال قــدرت يــې دې  ــوت او یــل ب ــه ګــواښ وي ب ــواد يــې نړیــوال امنیــت ت رسه حکومــت چــې هې

تــه امــاده کــړ چــې نظامــي مداخلــه وکــړي.

ــې  ــای ی ــه ځ ــګ او پ ــت ړن ــد حکوم ــق ګون ــتان د خل ــې د افغانس ــتل د چ ــم غوښ ــتان ه ــرف پاکس ــل ط ب

ســخت دريځــی حکومــت چــې د دوې رسه ښــې اړيکــي ولــري واک تــر الســه کــړي. ددې نظــر مالتــړي 

ــوی  ــو ل ــه مشــکوک ډول ی د پاکســتان اســتخبارايت اداره او د وخــت جمهــور رئیــس ضیاالحــق و. دوې پ

ــدا  ــوذ پی ــتان نف ــې د پاکس ــیمه ک ــه س ــې پ ــړي چ ــوړ ک ــروپ ج ــو ګ ــالمګرايی ي ــې د اس ــود چ ــان درل ارم

8 16 Pandey, “Exploring the Prospects for a Negotiated Political Settlement with the Taliban,” 4. 
17 Cordovez and Harrison, Out of Afghanistan, 253.
18 Cordovez and Harrison, 256.
19 Cordovez and Harrison, 254.
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او پــراخ يش. د پاکســتان اســتخبارايت ادرای د مجاهدینــو ګروپونــه را روان حکومــت ګڼلــو چــې د 

ــاور و  ــه دې ب ــر وروســتي ســاعته پ ــي او ت ــه ګــدۍ کين ــه وروســته د واک پ ــه ب ــد ن ــق ګون افغانســتان د خل

ــوا کنفرانــس او د پرېکــړه لیــک امضــا کــول  ــو د جین ــی يش ن ــان ماتول ــن د افغانســتان نظامی چــې مجاهدی

رضور نــه دي20. پــه همــدې حــال کــې د پاکســتان دننــه هــم ضــد نقیــص نظرونــه موجــود و چــې لومــړي 

وزیــر یعقــوب او د وخــت وزیــر خارجــه ، یــو څــه منځــالرې مجاهدیــن او بــې طرفــه شــخصیتونه د ظاهــر 

ــو د پــالن رسه  شــاه پــه مشــارکت د یــو نظــام غوښــتونکي و21، چــې د حکومــت دا شــکل د ملګــرو ملتون

ورتــه والــی درلــود.

محمــد حســن رشق )چــې ۷ میاشــتې مخکــې د رويس ځواکونــو تــر وتلــو د ډاکټــر نجیــب اللــه د حکومــت 

ــه تــر ۱۹۸۸ پــورې د  ــو ديپلومــاټ و او د ۱۹۸۲ ن لومــړی وزیــر و( دیاګــو کورتــووز چــې د ملګــرو ملتون

ــو رسه  ــل چــې د دېرشــو ۳۰ داســې افغانان ــه ووی ــووز رشق ت ــخ وړل راوغښــت. کورت ــر م ــوا پروســه پ جین

ــه لــري او حکومــت بــه هغــوې تــه ســپارل کېــږي  یــې خــربې کــړي دي چــې لــه هيــڅ ګونــد رسه تــړاو ن

تــر هغــې چــې د ملګــرو ملتونــو پــه مرســته ټاکنــې ويش او او یــو مــرشوع نظــام رامنځتــه يش22. دا نظریــه 

ــرو  ــړي ډول د ملګ ــه ځانګ ــړو پ ــن وک ــه کمپای ــې ت ــې هغ ــو ک ــو ځایون ــه مختلف ــوه او پ ــه ش د رشق خوښ

ملتونــو پــه تــاالر او د بهرنیــو اړیکــو پــه شــورا کــې چــې پــه نیویــارک کــې موقیعــت لــري خــربې وکــړې. 

پــه هــر صــورت دې خــربو هیــڅ نتیجــه ورنکــړه او حتــی د ډاکټــر نجیــب اللــه شــک يــې هــم راپېــدا کــړ 

چــې بالخــره یــې لــه دنــدې لېــرې کــړ23. 

ــم.  ــه ه ــب الل ــی ډاکټرنجی ــوول و حت ــې مس ــې د مات ــږد ک ــولئیز لې ــه س ــواوې د واک پ ــې خ ــا ټول تقریب

ــب  ــر نجی ــکارېده او ډاکټ ــه ښ ــزه ن ــه انګې ــې کوم ــر داس ــې د تغی ــت ک ــد حکوم ــق ګون ــتان د خل د افغانس

ــد  ــق ګون ــه کال ۱۹۸۷ کــې ګورباچــوف د افغانســتان د خل ــدې کار کاوه. پ ــل د مســکو د فشــار الن ــه ت الل

حکومــت يــو لــوړي پــوړی هیئــت مســکو تــه وغوښــت او هلتــه يــې ډاکټــر نجیــب اللــه تــه وويــل چــې:

تاســې بایــد پــه دولــس میاشــتو کــې امــاده اوســئ، کــه چېرتــه امــاده وی او کنــه مونــږ درنــه ځــو او تاســې 

خپــل ســیايس اډانــې کلکــې کــړئ24. یــو ورځ وروســته ډاکټرنجیــب اللــه څــو وزارتونــه ســپاري خــو هغــه 

وزارتونــه چــې مهــم او کلیــدي دي د افغانســتان د خلــق ګونــد حکومــت پــه واک کــې و. د فشــار رسه رسه 

د ســیايس ګوندونــو د منظــوری پــه خاطــر لویــه جرګــه جــوړه شــوه چــې د رهــربی او جوړېــدو چــارې یــې 

د افغانســتان د خلــق ډیموکراټیــک ګونــد پــه غــاړه وي25.

ډاکټــر نجیــب اللــه پخــواين پاچــا ظاهــر شــاه تــه د بابــا ی ملــت لقــب ورکولــو رسه موافقــه وکــړه او د لومــړي 

وزیــر او د کورنیــو چــارو وزارت يــې د هغــې خوښــې تــه پرېښــودل، د بهرنیــو چــارو وزارت او مــايل وزارت 

پــه مذاکراتــو کــې و، د دفــاع وزارت ، د امنیــت وزارت )خــاد( او ولســمرشئ ماڼــۍ د افغانســتان د خلــق ګونــد 

حکومــت رسه پاتــې شــول. کلــه چــې دا مســایل د ظاهرشــاه رسه رشیــک شــول نــو هغــه سمالســې رد کــړل26.

د افغانســتان د خلــق ګونــد حکومــت پــه پېښــور کــې پراتــه مجاهدیــن د بهرنیــو هېوادونــو اســتازي بلــل. پــه کال 

9 20 Said Reza Kazemi, “Peace and Power-Sharing Accords on Afghanistan: An Analysis and Implications for Ongoing Peace Efforts” 

(Bishkek, OSCE Academy, 2012), 20.
21 Cordovez and Harrison, Out of Afghanistan, 257–58.
22 Mohammad Hassan Sharq, T’alol dar Mosaleh-e Mille (1367 -1371) wa A’waqebe Khonbare an dar Afghanistan (Delay in the 

National Reconciliation 1988-1992 and its Bloody Consequences in Afghanistan) (Kabul: Rah-e Parcham Publication, 2020), 12, 

https://bit.ly/3pH6R1k.
23 Sharq, 24
24 Cordovez and Harrison, Out of Afghanistan, 250.
25 Cordovez and Harrison, 250.
26 Cordovez and Harrison, 251–52.
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۱۹۸۸ د مــارچ پــه ۳ مــه د جینــوا د کنفرانــس نــه یــوه میاشــت مخکــې د کابــل خلکــو تــه وويــل چــې: »مونــږ 

ــر  ــو. ځکــه دا غې ــه من ــه را وارد يش ، ن ــا افغانســتان ت ــدې جــوړ يش او بی ــه هغــه حکومــت چــې د بان هيڅکل

منطقــی او غېــر واقــع بینانــه دی، مونــږ کلــه هــم داســې شــیان د بانــدې نــه دي صــادر کــړي27؟«

پــه هــر صــورت مجاهدینــو د پېښــور لــه راډیــو اعــالن وکــړ چــې کلــه ډاکټــر نجیــب اللــه پــه خــاد کــې و نــو 

ډېــر د افغانســتان خلــک يــې وژيل دي ، تــر څــو چــې هغــه پــه قــدرت کــې وي مجاهدیــن مصالحــه او ســوله 

نــه کــوي. او تــر هغــه بــه جنګېــږي چــې د ډاکټــر نجیــب اللــه حکومــت نســکور کــړي28.

روســانو ډېــرې  داســې طرحــې وړانــدې کــړي چــې د امریکــي د متحــده ایاالتــو ،پاکســتان او د افغانســتان د 

خلــق ګونــد حکومــت رسه ډېــر تــړيل و. پــه ۱۹۸۶م ګورباچــوف د افغانســتان نــه د وتلــو سیاســونو پــه مالتــړ 

ــه  ــو پ ــول. دواړو هېوادون ــوا رد ش ــتان لخ ــې او پاکس ــې د امریک ــړ چ ــز وک ــکیل وړاندی ــو تش ــت د ی د حکوم

ســیايس رنــګ ویلــې چــې د افغانســتان مجاهدینــو تــه بایــد مننوونکــی وي29. د مجاهدینــو د واک تــه رســېدو 

لپــاره چنــه زنــی کــې امریکــي او پاکســتان د رويس پــه نســبت کــم رول درلــود. د روســانو د ســیايس دفــر غــړو 

)پولیــت بیــرو( د مــي وحــدت د حکومــت طرحــه وړانــدې چــې ټــول اړخونــه بــه د حکومــت تشــکلیاتو کــې 

برخــه ولــري او افغانســتان د خلــق ګونــد بــه پکــې کمرنګــه رول ولــري، خــو دا طرحــه هــم ډېــر زر د امریکــي 

لخــوا رد شــوه. امریــکا پــه هــر صــورت د افغانســتان د خلــق ګونــد مخالفــه وه، پــه عیــن وخــت کــې پاکســتان 

ــه نظامــي برخــه کــې ماتــې خــوړيل او اوس غــواړي چــې ســیايس ډګــر کــې دا  اعــالن وکــړ چــې روســانو پ

میــدان وګټــي30. پــه دې حالــت کــې نــورې ادارې لکــه د رويس د بهرنیــو چــارو وزارت او KGB  پــه عمــي 

ــه خوشــې او یــوازې مهــم او  ــور وزارتون ــه ن ــاور و چــې ډاکټــر نجیــب الل ــه دوې ب ــه کــې و او هغــوې پ صحن

کلیــدي وزارت کنټــرول کــړي31.

ګوندونــو تــه پــه لېږلــو طرحــو کــې اخــريي طرحــه د کورتــووز وه چــې پــه دې طرحــه کــې د انتقــايل حکومــت 

وړاندیــز شــوی و خــو د ده دا طرحــه پــه لــوړه کچــه تــر نظــر النــدې ونــه نیــول شــوه. د کورتــووز د طرحــې 

ــو رضــا  ــه کنفرانــس کــې ګــډون وکــړ او د قــدرت د ویــش بانــدې د ټول ــه څېــر مجاهدیــن ټــول د جینــوا پ پ

راغلــه. د دې طــرح پــه اســاس هيــڅ یــو ښــکېله خــوا د پــاس الس نــه لــري او ډاکټــر نجیــب اللــه بــه پــه امنیتــي 

ځواکونــو او ولســمرشۍ ماڼــۍ نــي کنټرولــوالی32. بدبختانــه چــې دې طرحــې رسه هيــڅ یــو هــم موافــق پاتــې 

نشــو او د ټولــو خــواوو د ملګــرو ملتونــو پــه شــمول انــرژي د یــو انتقــايل حکومــت لپــاره خوشــې الړه.

دې بــې بــاوره رشایطــو کــې چــې  ښــکېلو غــاړو پــه کــې د کامیابــی دعــوې کولــوې ، افغانســتان پــه یــوې بلــې 

فاجعــې کــې راګېــر شــو. د ۱۹۸۰ ســولې خــربو کــې چــې د اصــي څلــورو لوبغــاړو ترمنــځ وشــوې ، پکــې ډېــر 

د ســیمي هېوادونــو ګټــې یــوړې او د افغانانــو غوښــتنو تــه پکــې کومــه پاملرنــه ونشــوه.

10 27 Afghan Historians, “the government of Afghanistan & Pakistan …,” Twitter, 8:26pm, February 14, 2021, https://twitter.com/

AfghanHistorian/status/1360981153621159944.
28 Sharq, T’alol dar Mosaleh-e Mille (1367 -1371) wa A’waqebe Khonbare an dar Afghanistan (Delay in the National Reconcil-

iaiton 1988-1992 and its Bloody Consequences in Afghanistan), 72.
29  Bokhari, “Evolution of a Dual Negotiation Process,” 66.
30 Cordovez and Harrison, Out of Afghanistan, 253.
31 Cordovez and Harrison, 249.
32 Cordovez and Harrison, 254.
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۱ شکل:

د انتقــايل حکومــت لپــاره د جینــوا د پرېکــړه لیــک د غــړو نظریــات د رويس ځواکونــو تــر وتلــو مخکــې پــه 

دوه کټــه ګوریــو وویشــل شــول:

11

انعطاف نه منوونکيانعطاف منوونکي

ګورباچوف: هغه حکومت چې د رويس د 
ګټو مخالف نه وي ،حتی که د ډاکټرنجیب 

الله استعفا هم وغواړي

د رويس د سیايس دفرت ځینې غړي: د 
مي وحدت حکومت چې د افغانستان د 

خلق ډیموکراټیک ګوند ته پکې څه نا څه 

برخه ورکړل يش

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت: د 
ایتاليف حکومت جوړول چې له بې طرفه 

سیاسونو جوړ وي او ظاهر شاه او منځالرې 

مجاهدین پکې شامل وي

ملګري ملتونه: یو ایتاليف حکومت چې 
ښکېلې غاړې په کې مهم او کليدي رول ونه 

لري

د پاکستان استخبارايت اداره او ضیاالحق:
 دوې په دې باور و چې مجاهدین جنګ ګټي او 

ددوې د خوښې حکومت د افغانستان د خلق ګوند 

حکومت ځای ناستی کېږي

ډاکټر نجیب الله: ظاهر شاه ته د بابا ی ملت لقب، لومړي وزیر او کورنیو چارو د وزارت ورکول، د ولسمرشئ 
ماڼۍ، د امنیت وزارت )خاد( او دفاع وزارت د افغانستان د خلق ګوند او باقي  وزارتونه به د نورو ترمنځ ویشل 

کېږي

د امریکي متحده ایاالت: 
د هر ډول ایتالف ردول تر چې د ډاکټر نجیب 

حکومت ړنګ او رويس ځواکونه ووځي

د روسيي د بهرنیو چارو وزارت او استخبارات: د 

واک وېش خو د رهربي ټولې چارې به د افغانستان 

د خلق ګوند رسه وي او روسيي هېواد به يې مايل او 

نظامي مالتړ کوي
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د ســیمې او نړیوالو لوبغاړو رول
ملګــرو ملتونــو او د ســیمې ځینــې هېوادونــه د افغانســتان پــه کشــاله کــې مهــم رول درلــود، لومــړی؛ پاکســتان 

ــه  ــل طــرف ن ــه ب ــاره مذاکــرات کــول او ل ــو لپ ــه د مجاهدین ــوې خــوا ب ــه ی ــه کــړې وه. ل ــه روان دوه مخــې لوب

ــي. د  ــه ګــدۍ کین ــل کــې د واک پ ــر هغــې چــې کاب ــرول ت ــواد براب ــې هغــوې نظامــي او لوجیســتیکي م ــه ی ب

افغانســتان د خلــق ګونــد یــو پخــواين چارواکــي د پاکســتان مهــم رول او د مجاهدینــو د مالتــړ پــه اړه وايــي:

ــتان  ــطه د افغانس ــه واس ــا پ ــپينې کودت ــوې س ــواړي د ی ــتان غ ــې پاکس ــرل چ ــات ل ــتخبارايت مالوم ــږ اس »مون

حکومــت ړنــګ کــړي.« امریکایانــو د رويس ځواکونــو پــه وتلــو مترکــز کاوه او د پاکســتان د پالیســیو پــه یــو 

ــړ کاوه.  ــې مالت ــه ی ــګ ب رن

یــو بــل د افغانســتان د خلــق ګونــد پخوانــی چاوراکــی د ســیمې د هېوادونــو د رول پــه اړه وايــي چــې ایــران تــر 

هغــې د پاکســتان د پالیســیو مالتــړ کاوه چــې پــوه شــو پاکســتان د ســني افــراط ګیرایانــو مالتــړ کــوي. تــر دې 

چــې هغــوې د رويس ځواکونــو د وتلــو پــورې د ســني او شــیعه مجاهدینــو مالتــړ کاوه. چیــن مجاهدینــو تــه 

وســلې او روزنیــز ځایونــه پــه پاکســتان کــې جــوړ کــړي و ځکــه د روســانو لــه یــووايل ډارېــده، تــر دې چــې 

ــو رسه خپلــې  ــه مجاهدین ــل او وی ویــل چــې ل ــه راغل ــل ت ــان کاب ــو وروســته چینای ــر وتل ــو ت د رويس ځواکون

اړيکــې پــرې کــوو. هنــد د افغانســتان پــه چــارو کــې ډېــر مهــم رول لرلــو خــو د یــو حکومــت پــه ډول يــې ډېــره 

کمــه توجــه وکــړه، د کابــل حکومــت تــر هغــې هغــوې تــه مهــم و چــې د پاکســتان رسه يــې اړيکــې ډېــرې ښــې 

نــه وې. پــه واقیعــت کــې هغــوې یــو تئوکــرايس او د ډميوکــرايس حکومــت تــر منــځ توپیــر نــه و.

نظــاريت او اجرايــوي مېکانېزمونه او د منځګړو رول
د جینــوا پــه کنفرانــس کــې یــو مشــکل و چــې ټولــو غــاړو د رويس ځواکونــو وتلــو تــه ســرګې نیولــې وي خــو 

د پاکســتان قــوي مالتــړ لــه مجاهدینــو رسه چــا نظــارت ونکــړ، پــه همــدې علــت پاتــې راغلــل. د افغانســتان د 

خلــق ګونــد د یــو چارواکــي پــه اســتناد چــي د پريکــړه لیــک یــو جــز دا هــم و چــې پاکســتان بــه د افغانســتان پــه 

کورنیــو چــارو کــې نــورې ګوتــې نــه وهــي خــو پاکســتان د رويس ځواکونــو تــر وتلــو وروســته هــم د مجاهدینــو 

مالتــړ پرېنښــود. مشــکل دلتــه و چــې د امریکــي متحــده ایــاالت د پاکســتان د الســوهنې پــه اړه هيــڅ ونکــړل 

تــر هغــې چــې حالــت داســې مهلــک شــول چــې د ســپتمرب یوولســمه ۹/۱۱ پېښــه تــررسه شــوه.

ــه را  ــر مســتقیم ځانون ــا غې ــه مســتقیم ی ــه خــربو کــې پ ــو لوبغــاړو د افغانســتان د ســولې پ ســیمه ایــزو او نړیوال

دننــه ویســتل تــر هغــې چــې خپلــې ګټــې وســاتې او راتلونکــي نظــام پــه اړه مطمــن يش چــې د دوې د خوښــې 

ــاري او  ــډ پ ــه نهایــت کــې ګټوونکــی هــم و، خــو لن ــر مهــم و او پ ــو رول ډې ــه دی. د ملګــرو ملتون خــالف ن

ملګــرو ملتونــو د اســتازو لخــوا طرفــداري نــاکام کــړل.

ــو دوه اســتازي و چــې د ډاکټرنجیــب اللــه پــه وخــت کــې د  دیاګــو کورتــووز او بینــن ســیوان د ملګــرو ملتون

ــړې  ــه د س ــاله ورت ــتان کش ــې د افغانس ــکل دا و چ ــووز مش ــوب کاوه. د کورت ــې منځګړت ــې ي ــربو ک ــولې خ س

ــه  ــې پ ــکالت ي ــتونزې او مش ــو س ــتان د خلک ــکارېده او د افغانس ــیايل ښ ــو س ــو قدرتون ــړې او  دوه نړیوال جګ

کمــه ســرګه کتــل. د خپــل کوښښــونه دې پــورې تــړيل چــې د رويس ځواکونــو لــه وتلــو رسه بــه د افغانســتان 

ټــول مشــکالت حــل يش. هغــه نــور ســیايس او ټولنیــز حرکتونــه نادیــده یــا کــم اهمیتــه وګڼــل او د مجاهدینــو 

دینــي حساســیت يــې د افغانســتان د خلــق ګونــد پــر وړانــدې هــم کــم اهمیتــه وګاڼــه، هغــه حساســیت چــې یــو 

ملحــد رژیــم يــې بقــا تــه رســاوه. د جینــوا پــه پرېکــړه لیــک کــې لــوی قوتونــه خپلــو موخــو تــه ورســېدل او د 

افغانســتان د خلکــو نظــر او رسنوشــت تــه هيــڅ پاملرنــه ونشــوه33.

12 33 Amin Saikal, “The UN and Afghanistan: A Case of Failed Peacemaking Intervention?,” International Peacekeeping, Novem-

ber 8, 2007, 25, https://doi.org/10.1080/13533319608413592.
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د لویــو قوتونــو اجــاع د ســولې پروســې لپــاره ډېــر د اهمیــت وړ و او کورتــووز د دواړو لویــو قدرتونــو مالتــړ درلــود 

چــې رويس ځواکونــه بــه پــه امــن رسه لــه افغانســتانه ووځــي. یــو طــرف تــه ګورباچــوف پــه دې لټــه کــې و چــې 

څنګــه خپــل ملګــري پــه واک کــې وســايت او بلــه خــوا امريکــي نــه غوښــتل چــې کمونیســتان پــه واک کــې پاتــې 

يش. کــه څــه هــم پرېکــړه ليــک پــر دې بریالــی شــو چــې رويس ځواکونــه لــه افغانســتانه پــه امــن ووځــي خــو د 

پاکســتان مداخلــې د افغانســتان پــه کورنیــو چــارو کــې او د امریکــي وســلواله مرســته لــه مجاهدینــو رسه هاغســې 

روانــه وه.

د کورتــووز ځــای ناســتي بینــون ســیوان هــم د کورتــووز ســراتیژی تــه ورتــه ســراتيژي غــوره کــړه او د ملګــرو ملتونو 

احکامــو هــم پــه همــدې تاکیــد کاوه چــې بــې طرفــه خلــک حکومــت پــه الس کــې واخــي او ټاکنو تــه الره هــواره 

يش. پــه همــدې خاطــر بینــون ســیوان د ډآکټرنجیب الله، روســانو، پاکســتان، له بهر میشــتو افغانانو رسه پــه ځانګړي 

ډول ظاهــر شــاه رسه او پاکســتان کــې مېشــت مجاهدینــو رسه مشــوره وکــړه. لــه دې ډلــې یــوازې مجاهدینــو د ملګرو 

ملتونــو طرحــې رسه جــوړ نــه و، پــه واقیعــت کــې دوې د پاکســتان د فشــار النــدې و تــر هغــې چــې د ظاهر شــاه چې 

هــر یــو کاندیــد وي، رد کــړي. د دې نــه عــالوه مجاهدیــن پــه خپــل منــځ کــې هــم پــه قــدرت رسه نــه جوړېــده. 

بینــون ســیوان یــوه بلــه تېروتنــه هــم وکــړه چــې د جګــړې د لومــړې کرښــې قومندانانــو رسه یــې مشــوره ونکــړه، پرتــه 

لــه مســعود نــه چــې هغــه هــم ډېــر ناوختــه و34. 

بینــون ســیوان پــه مشــکوک ډول د یــو ســیکولر رهــرب پــه توګــه د ډاکټرنجیــب اللــه مالتــړی، تــر یــو برېــده پــه خپــل 

ډيپلوماټیکــي ظرفیتونــو بانــدې تکیــه او د ســولې لــه طرحــې رسه والړ و. هغــه ممکــن د خپــل کــورين شــالید نــه 

متاثــره و چــې د عثــاين امپراتــوری نــه وروســته د اســالمي ځواکونــو لــه خــوا لــه منځــه تللــې وه.

بینــون ســیوان یــو ارمنــی و، د هغــه نیکونــه پــه لومــړی نړیوالــه جګــړه کــې د نــژادي توپري پــه خاطر پــه اوســنی ترکیه 

کــې لــه منځــه تلــي و. هغــه دا کیســې لــه خپلــو پلرونــو اورېدلــې وې نــو ممکــن چــې د ځوانــی پــه وخــت کــې يــې 

داســې مســلان ضــد افــکار پېــدا کــړي وي.  دا شــخيص نظــر ممکــن د هغــه مالتــړ د ډاکټــر نجیــب اللــه نــه او د 

مجاهدینــو رسه اړيکــې د هغــه د منځګړيتــوب موقیعــت پــر ځــای کــړی وي35. د ده کوښښــونه د کورتــووز پــه څېــر 

کامیابــه نــه و. د کورتــووز کوښښــونه خــو دومــره و چــې رويس ځواکونــه يــي پــه امــن کــې وويســتل او د ســولې د 

منځکــړو زمینــه یــو بــل بالقــوه درس دی. دې کــې بهــرين ډيپلوماټــان هــم شــامل دي چــې ممکــن د دوې بې طريف 

هــم د دې منځګړتــوب تــر تاثیــر النــدې وه.

د ســولې د مذاکراتــو د ماتــې ډېــره پــړه بایــد پــه ډاکټــر نجیــب اللــه واچــول يش. هغــه د قــدرت پرېښــودلو تــه وادار 

ــو لپــاره یــې د مــي روغــې جــوړې لپــاره یــې پــه خپــل  نشــو، قــدرت یــې تســلیم نکــړ او د مجاهدینــو د جلبول

پروګــرام بانــدې تکیــه وکــړه، نــو څرګنــده وه چــې ماتــه یــې خوړلــې ده. یــو تــن سیاســتوال چې پــه ۱۹۹۰یمه لســیزه 

کــې یــې پــه بیــن االفغــاين مذاکراتــو کــې ګــډون کــړی و وايــي چــې »نجیــب اللــه لــه مجاهدینــو رسه پــه مذاکراتــو 

کــې لــه Track 2 نــه کار واخیســته. خــو لــه هغــوی رسه لــه مســتقیمو خــربو اتــرو نــه یــې ډډه کولــه ځکــه چــې د 

روغــې جــوړې لپــاره یــې چمتووالــی نــه درلــوده او کوښــښ یــې کاوه، چــې د هغــوی مقاومــت وځپــي.«

پــه دې مــورد کــې یواځينــی اســتثنايي کار یــې لــه محــي قومندانانــو رسه معاملــه کــول وو. خــاد هغــوی تــه پیســې 

ورکولــې، چــې پــه بــدل کــې دغــو قومندانانــو خــاد تــه خپلــه وفــاداري ښــودله او هغه ســیمې چــې د دوی تر تســلط 

النــدې وې، هلتــه یــې د دولــت لــه ګټــو نــه حایــت کاوه.

دې مرســتو هغــې دوام درلــوده، چــې د ۱۹۹۱ د ســپټمرب تــر ۱۳مــه نېټــه شــوروي د امریــکا متحــده ایاالتــو رسه تړون 

الســلیک کــړ، چــې د افغانســتان د منازعــې لــه دواړو طرفونــو رسه بــه تســلیحايت مرســتې پــرې کــوي او د ډاکټــر 

13 34 Saikal, 28.
35 Sharq, T’alol dar Mosaleh-e Mille (1367 -1371) wa A’waqebe Khonbare an dar Afghanistan (Delay in the National Reconcil-

iaiton 1988-1992 and its Bloody Consequences in Afghanistan), 28.
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نجیــب اللــه لــه حکومــت رسه بــه مــايل مرســتې پــای تــه رســوي. کلــه چــې د افغانســتان د خلــق دیموکراتیــک 

ګونــد رسه د شــوروي نغــدي مرســتې بنــدې شــوې، د ډاکټــر نجیــب اللــه حکومــت پــه ســخت حالــت کــې 

ــې وه، چــې  ــالره لټول ــوه حل ــې ی ــه داس ــی شــوی و. هغ ــه ناهیل ــرو ن ــه خــربو ات ــو رسه ل ــه مجاهدین ــه ل و. هغ

د افغانســتان خلــق دیموکراتیــک ګونــد بانــدې متکــي نــه وه. ډاکټــر نجیــب اللــه د ۱۹۹۲ پــه فــربوري کــې د 

حکومــت لــه ســقوط کېــدو نــه مخکــې یــې خپــل د څــو کلونــو پخوانــی ملګــری ســلیان الیــق یــې واشــنګټن 

ــه  ــۍ اقامــت وروســته ســلیان الیــق ل ــه یــوې اوون ــه امریــکا رسه معاملــه تــررسه کــړي. ل تــه ولېــږه تــر څــو ل

امریکایانــو رسه ټــول معلومــات تبادلــه کــړل او ډاکټــر نجیــب اللــه تــه لــه یــوه پیغــام رسه کابــل تــه راســتون شــو 

»تــر هغــې چــې تــه ژونــدی یــې، امریکایــان د ســولې متــه نــه لــري36.« 

د ســولې د مذاکراتــو لــه ماتــې او د شــوروي د شــاهیر اتحــاد لــه ړنګېــدو وروســته د ۱۹۹۱ کال پــه وروســتیو 

کــې د افغانســتان خلــق دیموکراتیــک ګونــد د ډاکټــر نجیــب اللــه پــه رهــربۍ کــې لــه څلــورو میاشــتو نــه زیــات 

دوام ونکــړ. د ســیايس انتقــال لپــاره، چــې د ســیمه ییــزو او نړیوالــو قدرتونــو لــه خــوا یــې ضانــت شــوی و، 

ــه  ــو پ ــو ډل ــو د مختلف ــۍ او د مجاهدین ــې نظم ــه ب ــتان پ ــه افغانس ــه امل ــېدلو ل ــه رس ــو د ن ــه د طرفین ــړې ت هوک

کشــکمش کــې ښــکېل شــو، چــې د ډاکټــر نجیــب اللــه د حکومــت لــه ســقوط کېــدو وروســته د مجاهدینــو 

دغــه ډلــې صحنــې تــه راغلــې.

ــه یــې زده  هغــه درســونه چــې کولــی شــو د مجاهدینــو د مختلفــو ډلــو ترمنــځ د ســولې لــه مذاکراتــو ن
کــړو

ــې،  ــر ژور ډول د قومیــت، ژب ــه ډې ــد برخــالف، پ ــې د افغانســتان د خلکــو دیموکراتیــک ګون د مجاهدینــو ډل

ســمت او مذهــب پــر مبنــا متشــکل شــوې وې. جهــادي رهربانــو د یــوه ګــډ دښــمن پــر وړانــدې بریاليتــوب 

تــه د نــږدې کېــدو رسه کوښــښ وکاوه، چــې هغــه جهاديــان معلــوم کــړي چــې د دوی پلــوي دي. پــه همــدې 

حــال کــې چــې د ډاکټــر نجیــب اللــه حکومــت ړنــګ شــو، داســې ښــکارېده چــې هــر یــو مجاهــد هڅــه کــوي 

چــې لومړنــی کــس واويس، چــې کابــل تــه داخلېــږي. د یــوې جهــادي ډلــې جنګیالیــو ارګ او د دفــاع وزارت 

ونیــوه، پــه داســې کــې چــې هوايــي ډګــر او مرکــزي بانــک د یــوې بلــې ډلــې د جنګیالیــو پــه کنټــرول کــې وو. 

مجاهدیــن ډېــر ژر خپلــو کــې پــه قســم خوړلیــو دښــمنانو بــدل شــول او کابــل یــې پــه خپلــو شــخيص ملکیتونــو 

بــدل کــړ. د هغــوی دا کوښــښ هــم، چــې د کمیونیســتي رژيــم پــر ځــای بــه د یــوه باثباتــه اســالمي حکومــت 

بنســټ ږدي، لــه لویــې ماتــې رسه مــخ شــو. د ټولــو جهــادي ډلــو پــه منــځ کــې دوه ډلــې د ډاکټــر نجیــب اللــه 

د حکومــت لــه دورې نــه وروســته، پــه ســیايس مناســباتو کــې، چــې پــه عمومــي ډول د کورنــۍ جګــړې پــه 

نــوم پېژنــدل کېــدل، مشــخص نقشــونه ولوبــول. حکمتیــار پــه دې دلیــل چــې د پاکســتان حایــت وررسه و، پــه 

ډېــر ډاډ رسه یــې عمــل وکــړ؛ خــو مســعود یــوازې لــه نظامــي، ســراتیژيک او حرفــوي لحاظــه لــه ځانــه ځينــې 

کارونــه وکــړل. د قــدرت پــر رس د دې دوه جهــادي ډلــو ترمنــځ د دښــمنۍ پايلــه دا شــوه، چــې دواړه ډلــې پــه 

خپلــو کــې وجنګېــږي او د بیــن االفغــاين مذاکراتــو دور پــه خپلــو کــې پــه جنــګ او پــه خپــل منځــي مذاکراتــو 

تېــر کــړي.

سیايس منازعات، د هوکړه لیک ماتېدل او اوربند
ســیايس احزابــو مخکــې لــه دې چــې حکومــت یــې د طالبانــو پــه الس ســقوط يش، لــه افغانســتان نه د شــوروي 

د وتلــو پــه هــر پــړاو کــې پــه کابــل کــې د خپــل لــه مشــاجرو او نــزاع نــه د ډک حکومــت تــر وروســتیو کلونــو 
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پــورې ډېــر ســیايس توافقــات تــررسه کــړل. دغــه ســیايس هوکــړې بــه عمومــا ناقصــې، مغرضانــه، د الزم اعتــاد 

پرتــه او د فشــار پــه نتیجــه کــې الس تــه راتللــې، چــې د نــورو لوبغــاړو د عمــل نتیجــه بــه وه. لومړنــۍ هوکــړه د 

۱۹۸۹ د فــربوري پــه ۱۰مــه، پــه راولپېنــډۍ کــې وشــوه، چــې پــه نتیجــه کــې یــې د مجاهدینــو موقتــي حکومت 

حاصــل شــو. دغــه هوکــړه یــوازې د کاغــذ پــر مــخ وه، چــې د ســعودي عربســتان او پاکســتان حایــت یــې لــه 

ســیاف او حکمتیــار نــه منعکســاوه، چــې هــر یــوه تــه یــې نامتناســب قــدرت ورکــړی و، پــه داســې حــال کــې 

چــې مســعود او ربــاين لــه دې حایــت نــه محــروم وو. کــه څــه هــم دې دوه کســانو رښــتینی ولــي او نظامــي 

ــاد او خوســت  ــه جــالل آب ــدې پ ــر وړان ــه پ ــب الل ــر نجی ــې د ډاکټ ــي حکومــت ی ــوده، خــو موقت ــدرت درل ق

کــې خپــل قــدرت وازمایــه خــو پــه دواړو جبهــو کــې یــې لــه دولتــي ځواکونــو نــه درنــې ماتــې وخــوړې37. دا 

دومــره ســره ماتــه وه، چــې د راولپېنــډۍ د ســیايس توافــق د ماتېــدو آوازې یــې پورتــه کــړې. د محرومیــت او 

لــه مذاکراتــو نــه تېرېــدل، د دوحــې پــه اوســنیو مذاکراتــو کــې هــم محســوس دي، لکــه څنګــه چــې یــوه افغــان 

سیاســتوال دا موضــوع دا ډول ګڼــي »پــه دوحــه کــې د روانــو مذاکراتــو مشــکل پــه دې کــې دی، چــې د خلکــو 

او د احزابــو د اســتازولۍ لپــاره د جمهــوري ټیــم تشــکیل نامتناســب دی. د جمعیــت ګونــد د نــورو ګوندونــو پــه 

پرتلــه زیــات اســتازي لــري: د دوحــې پــه مذاکراتــو کــې، پــه ۲۰۰۱ کــې د بــن لــه کنفرانــس رسه پــه مقایســه 

کــې کــه د احزابــو بحــث څنــډې تــه کــړل يش، شــیعه ګان ۴ اســتازي لــري خــو د پښــتنو حضــور کمرنګــی دی. 

پــر همــدې اســاس د دوحــې خــربې اتــرې همــه شــموله نــه دي.«

دویمــه هوکــړه د جهــادي رهربانــو ترمنــځ د ۱۹۹۲ د اپرېــل پــه ۲۴مــه پــه پېښــور کــې الســلیک شــو، چــې د 

پېښــور د هوکــړه لیــک پــه نــوم مشــهور دی. هغــه هوکــړه لیــک چــې د بــې اعتــادۍ پــه فضــا کــې او پــه بېــړې 

رسه الس تــه راغلــی و. د لومــړي وزیــر مقــام پــه داســې حــال کــې حکمتیــار تــه اعطــا شــو، چــې حکمتیــار د 

پېښــور پــه ناســته کــې نــه و او لــه خپلــو ځواکونــو رسه کابــل تــه نــږدې و تــر څــو قــدرت الس تــه راوړي او د 

خپلــو جهــادي رقیبانــو پــر وړانــدې د جمعــې د حاصــل جــربي صفــر ګټونګــی اويس. لــه بــل پلــوه، مســعود 

هــم تــازه پــه پــروان والیــت کــې د جمعیــت، د دوســتم پــه رهــربۍ د جنبــش حــزب او د مــزاري پــه رهــربۍ د 

وحــدت حــزب ترمنــځ د شــال ائتــالف جــوړ کــړی و. دوســتم هغــه قومنــدان و، چــې د ډاکټــر نجیــب اللــه 

لــه حکومــت نــه جــال شــوی و او لــه ازبکــو او ترکمنــو جنګیالیــو نــه متشــکله ډاروونکــې ډلــه یــې د افغانســتان 

ــان و، چــې د  ــو ســیايس جری ــه متشــکل ی ــوم ن ــه هــزاره ق ــه. د وحــدت حــزب ل ــه شــال کــې رهــربي کول پ

افغانســتان مرکــزي برخــې یــې تــر پوښــښ النــدې وې. درې واړه حزبونــه د حکمتیــار پــر وړانــدې په ســنګرنیونه 

ــي  ــه راتلونک ــو پ ــعود د مجاهدین ــوی وکاوه. مس ــې مخنی ــو ی ــه ننوتل ــار ل ــه د حکمتی ــل ت ــع وو او کاب ــې قاط ک

حکومــت کــې خپــل رول تــه ډېــر وارخطــا و. د راپورونــو پــر اســاس، هغــه تــر دې مخکــې پــه پېښــور کــې پــه 

یــوې پټــه مرکــه کــې ويــي وو »کــه مجاهدیــن ډېــر ژر د نــوې ادارې د تشــکیل لپــاره هوکــړې تــه ونــه رســېږي 

او ده تــه د دفــاع وزارت د ورکــړې ضانــت ونکــړي، هغــه بــه خپــل حکومــت اعــالن کــړي38.« پــه همــدې 

حــال کــې د پېښــور ائتــالف پــه بریالیتــوب رسه، صبغــت اللــه مجــددي د دوه میاشــتو لپــاره د افغانســتان جمهور 

رییــس اعــالم کــړ، خــو دی پــه دې ونــه توانېــده چــې کابــل تــه د حکمتیــار د راکټونــو د توغولــو مخــه ونیــي. 

حکمتیــار غوښــتل چــې لــه کابــل نــه هغــه ملیشــې او جنګیــايل ووځــي کــوم چــې د دوســتم تــر امــر النــدې 

وو، خــو دغــو ملیشــو د حکمتیــار د جنګیالیــو پــر خــالف، د مســعود لــه ملیشــو نــه حایــت رشوع کــړی و. د 

مجــددي د حکومــت یــو لوړپــوړی چارواکــی رایــادوي چــې »حکمتیــار ډېــر حریــص و او د قــدرت د الس تــه 

راوړلــو لپــاره یــې هــر څــه کــول او خپــل اهــداف بــه یــې توجیــه کــول. پــه کابــل کــې ډېــرې شــخړې د قلمــرو 

15 38 Sands and Qazizai, Night Letters, 298.
37 Kazemi, “Peace and Power-Sharing Accords on Afghanistan: An Analysis and Implications for Ongoing Peace Efforts,” 26.
38 Sands and Qazizai, Night Letters, 298.
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د الس تــه راوړلــو پــر رس وې.« د دغــې رسچینــې پــه وینــا، پروفیــر مجــددي مجاهدینــو تــه پــه خطــاب کــې 

ويــي وو چــې ))دوســتانو! مــوږ هېــواد د روســیې او کمیونیســتانو لــه منګولــو وژغــوره، اوس کــه ستاســې ورور 

د کابــل ځينــې برخــې پــه کنټــرول کــې لــري، پــرې یــې ږدئ چــې وررسه وي. د شــخړو دلیــل رصف او رصف 

د جهــادي ډلــو خودخواهــي او د قــدرت د ترالســه کولــو لپــاره حایــت او کوښښــونه وو.((

ــدې راويل او کمــزورې کــوي  ــر اغېــزې الن ــه پروســه ت ــوه لوبغــاړي لخــوا تخریــب او چېلــک اچــول ټول د ی

یــې، پــه همــدې خاطــر هغــه درس چــې دلتــه نــه یــې بایــد زده کــړو دادی، چــې رسکشــه لوبغــاړي وپېژنــدل 

يش او پــه دې پــړاو کــې د ټولــو ســیمه ییــزو او نړیوالــو ښــکېلو جریانونــو لــه لــوري دې تحریــم او لــه ناســتې 

دې خــارج کــړای يش. دا پــه داســې حــال کــې ده چــې ســیمه ییــزه او نړیوالــه اجــاع پــه دې برخــه کــې شــتون 

نــه لــري او د اجــاع نشــتون د دې المــل شــوې ده، چــې د افغانســتان ګاونډیــان او ســیمه ییــز قدرتونــه هــر یــو 

یــې پــه خپلــو شــخيص ګټــو پســې وګرځــي، خپــل نیابتــي ځواکونــه جــوړ کــړي او تجهیــز یــې کــړي او پاتــې 

نــور حاشــیې تــه کــړي. نــو پــر همــدې اســاس، دا جوتېــږي چــې اوســني کوښښــونه د افغانانــو د معضلــې لپــاره 

ګټــوره حلــالره نــه ده.

د یادونــې وړ ده چــې پــه دې برخــه کــې د ســیمه ییــزو سیاســتونو عــدم مداخلــه هــم ګټــوره نــه ده. د مجاهدینــو 

پــه دوه و هوکــړو کــې )د راولپېنــډۍ او د پېښــور هوکــړې( مجاهدینــو د ســیمه ییــزو قدرتونــو تــر فشــار النــدې 

ــرات وکړل. مذاک

کلــه چــې د شــال ائتــالف د مســعود پــه رهــربۍ بانــدې د حــزب اســالمي جنګیــايل لــه کابــل نــه وویســتل، د 

حکمتیــار پــر وړانــدې غوســه او نفــرت شــدید شــوي وو. د حکمتیــار تــر امــر النــدې جنګیالیــو پــه کورکورانــه 

ډول کابــل بانــدې د راکېټونــو بــاران رشوع کــړ تــر څــو مســعود مجبــور کــړي، چــې امتیــاز ورکــړي. کــه څــه 

هــم حکمتیــار خپلــې غوښــتنې پــه دقیــق ډول نــه وې بیــان کــړې، خــو د لومــړي وزیــر مقــام د پېښــور د ائتــالف 

پــر اســاس هغــه تــه اعطــا شــوی و. پــه همــدې حــال، هغــه تــر اخېــره د مســعود دښــمن پاتــې شــو. پاکســتان 

ــعود او  ــې مس ــوه، چ ــل ش ــې دا د دې الم ــړل، چ ــوت ک ــه دع ــو ت ــه مذاکرات ــتان دواړه طرف ــعودي عربس او س

حکمتیــار د ۱۹۹۲ د مــی پــه ۲۵مــه یــو بــل رسه مخامــخ وګــوري او پــر اوربنــد هوکــړه رسه وکــړي. هوکــړه لیــک 

کــې حکمتیــار تــه د لومــړي وزیــر مقــام ســاتل شــوی و او تعهــد شــوی و، چــې پــه راتلونکیــو شــپږو میاشــتو 

کــې بــه انتخابــات ويش. د معتــربو او د مالحظــې قابلــو د ســیمه ییــزو او نړیوالــو ضانتونــو د نشــتون لــه املــه 

اوربنــد مــات شــو او د دواړو خــواوو حملــو دوام پیــدا کــړ.

د شخړې د خواوو ترمنځ کومې هوکړې تررسه شوې دي؟
ــې  ــړي چ ــازه ورنک ــه اج ــه ب ــې هېڅکل ــخت و چ ــې س ــه دې ک ــدې پ ــه غون ــب الل ــر نجی ــم د ډاکټ ــعود ه مس

ریاســت جمهــوري، د دفــاع وزارت، او د مــي امنیــت ریاســت نــورو تــه ورکــړي. مســعود او ربــاين دواړه لــه 

جمعیــت نــه وو چــې لومړنــی یــې د دفــاع وزیــر او د مســلح قــواوو مســوول و او دویــم یــې د هېــواد جمهــور 

ــه و، چــې د هېــواد امنیتــي برخــه کــوم بــل جهــادي حــزب تــه وســپاري.  رییــس و. مســعود دې تــه چمتــو ن

مجاهدیــن لــه دې منظــره، چــې هېــڅ یــوه یــې د روغــې جــوړې او د یــو و بــل منلــو تــه متایــل ونښــوده، پــه 

ډېــرو برخــو کــې د افغانســتان د خلکــو دیموګراتیــک ګونــد تــه ډېــر ورتــه وو. د مثــال پــه ډول، د هــزاره ګانــو د 

قومــي ډلــې رهــرب عبدالعــي مــزاري لــه مســعود نــه وغوښــتل چــې د قــدرت د تقســیم پــه ډول، د هېــواد د مــي 

امنیــت برخــه لــه نــورو احزابــو او اقوامــو رسه، هــزاره ګانــو تــه ورکــړي؛ خــو مســعود رد کــړه او دا د دې باعــث 

شــوه، چــې د دواړو ترمنــځ خونــړي جنګونــه پېــښ يش، چــې د ښــاریانو د قتــل عــام ســبب شــول39.

یــو بــل درس چــې کولــی شــو زده یــې کــړو د مخالفینــو ترمنــځ د مذاکــرې پــه مېــز بانــدې لــه هوکــړې وروســته 

16 39 Sands and Qazizai, 331.

هغه درسونه چې له ۱۹۸۰ – ۱۹۹۰ز کلونو یې د افغانستان سولې له مذاکراتو زده کوالی شو



د قــدرت د نــه تقســیم عواقــب دي. پــه همــدې ډول کلــه چــې د مــزاري غوښــتنه د مســعود لــه لــوري رد شــوه، 

مــزاري لــه دوســتم او حکمتیــار رسه چــې دواړه د مســعود او ربــاين د حکومــوت مخالفیــن وو، ائتــالف کــې 

شــامل شــو. ورپســې کلــه چــې د ۱۹۹۳ کال پــه جنــوري کــې د څلــورو خــواوو ترمنــځ خونــړۍ جګــړه پېښــه 

شــوه، کابــل یــې د وینــو پــه حــام بــدل کــړ. ســیمه ییــزو قدرتونــو پــه کابــل کــې د خشــونت د زیاتېــدو لــه 

املــه اندېښــنه څرګنــده کــړه. ایــران د منځګــړي پــه حیــث د مخالفــو ډلــو ترمنــځ د ســولې لپــاره، لــه ســعودي 

عربســتان او پاکســتان رسه یوځــای شــو، چــې د خپلــو هلــو ځلــو پــه نتیجــه کــې یــې د ۱۹۹۳ کال  پــه مــارچ کــې 

د اســالم آبــاد هوکــړه لیــک ترالســه شــو. لــه بــده بختــه نــه یــوازې دا، چــې کــوم مثبــت تغییــر رانغــی بلکــې د 

ربــاين او د حکمتیــار د ډلــو ترمنــځ نښــته هلــه رامنځتــه شــوه، چــې د حکمتیــار لــه خــوا وړاندیــز شــوې کابینــه 

رد شــوه. پــه ۱۹۹۵ کــې دوه نــور کوچنــي ائتالفونــه یــو پــه جــالل آبــاد او بــل پــه ماهيپــر کــې جــوړ شــول. خــو 

دوی ټولــو دا وښــوده، چــې د جنګــي ډلــو ترمنــځ د جنــګ د توقــف او مهارولــو پــه برخــه کــې نــاکام دي، تــر 

دې چــې کابــل تــه د طالبانــو پــه نــږدې کېدلــو رسه، ټــول د مســوولیت د اخیســتو پــه خاطــر د نــوي ادرس پــه 

لټــه کــې وو.

د مینځګړو رول او د صحنې تر شا خربې اترې
ــاړو رول  ــه لوبغ ــاره دوه ډول ــوب لپ ــاين او منځګړت ــرو د اس ــربو ات ــولې د خ ــځ د س ــو ترمن ــکېلو جریانون د ښ

درلــوده؛ لومــړی د ســیمې هېوادونــه او دویــم ملګــري ملتونــه. دغــو دواړو لوبغــاړو د مجاهدینــو پــه دوران کــې 

ــای کــې یــې هڅــې  ــه پ ــوده، چــې پ د بیــن االفغــاين خــربو اتــرو د منځګړتــوب او تســهیل لپــاره ګــډون درل

بېهــوده او لــه ماتــې رسه مــخ کېــدې. د ســیمې هېوادونــو تــه پــه درنــاوي رسه، ډېــری خلــک د دغــو هېوادونــو 

ــې ګڼــي. دا دوران د  ــن ی ــو عاملی ــځ د شــخړو او وژن ــو ترمن ــايب کــوي او د ښــکېلو ډل مداخــالت منفــي ارزی

ــې سیاســتوال د  ــاين د حکومــت ځين ــږي، حــال دا چــې د مســعود او رب ــدل کې ــوم پېژن ــه ن ــۍ جګــړې پ کورن

ــې یــوه سیاســتوال روښــانه کــړې ده: ))زه د کــورين  ــه دې ډل ــه دی قبــول کــړی. ل ــارت ن کورنــۍ جګــړې عب

ــه  ــو ل ــو هېوادون ــه د بهرنی ــګ او پخــواين جنګون ــم، ځکــه چــې روان جن ــف ی ــارت رسه مخال ــه عب ــګ ل جن

لــوري او د همــدې هېوادونــو د ګټــو پــه خاطــر روان وو/ دي، پــه همــدې ســبب دا جنــګ زمــوږ پــه خــاوره 

بانــدې د پردیــو جنــګ و.(( پــه اصــل کــې د کــورين جنــګ او د تحمیــي جنــګ ترمنــځ د توپیــر یــو نــری تــار 

دی، ځکــه چــې هــم کــورين ځواکونــه او هــم بهــرين ځواکونــه پــه دې جنــګ کــې ښــکېل دي.

د شــوروي لــه وتــو نــه وروســته ډېــری هېوادونــه افغانســتان تــه د یــوه فرصــت پــه توګــه، د خپلــو ســراتیژیکو 

ــوه  ــه د ی ــتان ت ــاره د افغانس ــتنې لپ ــې اخیس ــې د ګټ ــو ک ــزو رقابتون ــیمه یی ــه س ــه پ ــه دې ن ــا او ل ــو د پیاوړتی ګټ

مشــري پــه حیــث کتــل. پــه همــدې خاطــر هغــه هېوادونــه چــې د مجاهدینــو د جنــګ پــه جریــان کــې یــې 

ــې  ــې وو چ ــه ک ــه دې هڅ ــودې، پ ــې درل ــديت اړیک ــي او عقی ــو رسه نظام ــادي رهربان ــه جه ــوروي او ل ــه ش ل

دغــه جهــادي رهــربان د دوی د برنامــو لپــاره پــه افغانســتان کــې لومړیتــوب تــه قایــل يش. د افغانانــو ترمنــځ پــه 

مذاکراتــو کــې چــې پــه عمــوم کــې د پاکســتان پــه کوربتــوب او د ســعودي عربســتان پــه حایــت کــې تــررسه 

کېــدل، دواړو هېوادونــو لــه مشــخصو جهــادي ډلــو نــه حایــت کــړی دی، کــه څــه هــم چــې د دوی لــه خــوا 

حایــه کېدونکــې ډلــې پــه کابــل کــې د قــدرت پــه پــي کولــو کــې نــاکام وو او هېــواد یــې خــراب کــړی و. د 

ســولې خــربې چــې د پاکســتان او د نــورو هېوادونــو لکــه ایــران او ســعودي عربســتان پــه وســاطت پیــل شــوې 

وې، هېڅکلــه یــې مثبتــې پایلــې نــه درلــودې، وجــه یــې دا وه، چــې پخپلــه دا هېوادونــه پــه شــخړه کــې ښــکېل 

وو او پــه افغانســتان کــې یــې متناقضــې موخــې لرلــې. پــر دې رسبېــره، د افغانســتان د ســولې توافقــات لــه ډېــرو 

کمــو ضانتونــو او لــه ســیمه ییــزې اجــاع نــه برخمــن وو. نړیــوال لوبغــاړي د نړیــوال ســازمان پــه شــمول هــم 
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د ســیمې لــه هېوادونــو نــه د ســولې د هوکــړې د چارچــوب د ښــه ترســیم لپــاره غــوره کړنــالره نــه درلــوده.

د مثــال پــه ډول، پــه افغانســتان کــې د ملګــرو ملتونــو اســتازی محمــود مســري پــه دې معتقــد و، چــې د ربــاين 

او مســعود حکومــت لــه قومــي لحاظــه تاجــک قــوم پــورې اړونــد دی. دا مســله کولــی شــو پــه ۱۹۹۵ کال کــې 

پــه اســتکهلم کــې د هغــه لــه خــربو نــه اســتنباط کــړو، چرتــه چــې هغــه ویــي وو، چــې کابــل د تاجکانــو لــه 

لــوري اداره کېــږي. محمــود مســري د دریــو جریانونــو تــر اغېــز النــدې و؛ ۱( پــه اســالم آبــاد کــې د امریــکا 

متحــده ایــاالت، ۲( پــه روم کــې د ظاهرشــاه ټيــم، ۳( او پاکســتان، چــې دغــه درې واړه رسچینــې پــه کابــل کــې 

د پښــتانه رژیــم پلــوي وو. دغــه خــربې ډيپلوماتیکــې نــه وې او د افغانســتان لــه واقعیتونــو رسه پــه مغایــرت کــې 

هغــه مهــال حساســې نــه وې. د مســعود او ربــاين دولــت د هغــه خــربې مغرضانــه ښــودلې وې، د تاســف اظهــار 

ــه واقعیتونــو رسه مطابقــت  یــې پــرې کــړی و او ویــي یــې وو، چــې د ښــاغي مســري خــربې د افغانســتان ل

نــه لــري او د ښــاغي مســري خــربې د دې باعــث شــوې چــې د کابــل چارواکــي، نړیــوال ســازمان بانــدې د 

یــوې بــې طرفــه واســطې پــه توګــه کمــزوری اعتــاد وکــړي. دې مســلې ســوله تضعیــف کــړه او اوضــاع یــې 

پېچلــې کــړه40. پــه افغانســتان کــې د نړیــوال ســازمان د ماموریــت پــای تــه رســېدلو رسه د افغانســتان د جهــادي 

ډلــو ترمنــځ جنګونــو دوام وکــړ، چــې ډېــر ژر د پاکســتان او نــورو ســیمه ییــزو هېوادونــو لــه کنټــرول او مهــار نــه 

ووتــل. پــه همــدې دلیــل، پاکســتان انګېــزه پیــدا کــړه، چــې د طالبانــو پــه څېــر د یــوې نــوې ډلــې، چــې زیــات 

»حســن نیــت« ولــري، پــه لټــه کــې واويس41.

هغه درسونه چې د طالبانو او مجاهدینو ترمنځ د سولې له مذاکراتو نه یې زده کولی شو
د مجاهدینــو او د طالبانــو د ډلــې ترمنــځ پــه لومــړي ځــل بیــن االفغــاين مذاکــرات د ۱۹۹۶ ســپټمرب تــه ګرځــي، 

کلــه چــې مســعود د ښــار پرېښــودو تــه اړ شــوی و او کابــل ال د طالبانــو لــه خــوا ســقوط شــوی نــه و42. د هغــه 

ځــای ناســتی مــال عبدالســالم ضعیــف، چــې د طالبانــو په امــارت کې یــې د افغانســتان د دفــاع وزارت مرســتیايل 

ــږدې شــو. دواړه  ــه بګــرام ولســوايل کــې ن ــت پ ــروان والی ــه د پ ــو ت ــه یاران ــه غــاړې وه، مســعود او د هغ ور ل

لــوري نیمــه شــپه کــې  رسه ناســت وو او هغــه څــه چــې د مالحظــې وړ وو، د خــربو اتــرو اوږدېــدل وو چــې 

څلــور ســاعتونه وغځېــدې، ځکــه چــې دواړو لوریــو ادعــا درلــوده چــې د افغانســتان د دولــت واقعــي اســتازي 

دي )هغــه ادعــا چــې تــر ۲۰۰۱ کال پــورې د طالبانــو د حکومــت تــر ســقوط پــورې پــر خپــل ځــای پاتــې وه(. 

مســعود طالبانــو تــه د نظامــي ائتــالف وړاندیــز وکــړ، خــو د راپورونــو پــر اســاس، مــال عمــر دا وړاندیــز قبــول 

نکــړ او رصف دې تــه يــې رضایــت وښــوده، چــې مســعود تــه ســیايس او ملکــي پوســټ ورکــړي او نظامــي 

فرمــان ورکونــه بــه هــم پخپلــه لــه مــال عمــر رسه وي. پــه همــدې دلیــل، مســعود او طالبــان د خــربو اتــرو لــه 

ــتې  ــرې دوه میاش ــربې ات ــي خ ــم ځ ــځ دوی ــو ترمن ــعود او طالبان ــېدل. د مس ــه رس ــه ون ــې ت ــې نتیج الرې مثبت

وروســته لــه هغــې نــه، چــې لومړنیــو خــربو اتــرو نتیجــه نــه درلــوده، پــه پــروان والیــت پــه مرکــز چاریــکار ښــار 

کــې د طالبانــو او د مســعود د کســانو د کنټــرول ســاحیو پــه منــځ کــې وشــوې. پــه دې مذاکــره کــې د مســعود 

اســتازو لــه طالبانــو نــه وغوښــتل چــې د علــاوو د شــورا د نیايــي غړیــو د معرفــۍ حــق مســعود تــه ورکــړي، 

خــو د طالبانــو لــه خــوا دا غوښــتنه رد شــوه. طالبــان ډارېــدل چــې مســعود بــه د دې حــق لــه ترالســه کولــو رسه 

مذهبــي مرشوعیــت کســب کــړي او د قــدرت د بېرتــه الس تــه راوړلــو لپــاره بــه توطئیــې جــوړې کــړي43.

طالبــان پــه شــدت رسه پــه نظامــي کامیابــۍ پســې جبهــې تــه متحــد وو )هغــه جبهــه چــې د مســعود پــه نوښــت 

18 40 Saikal, “The UN and Afghanistan,” 30–31.
41 Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 

10, 2001, Reprint edition (New York, NY: Penguin Books, 2004), 155.
42 Some earlier talks occurred between the Rabanni government and approaching Taliban in Maiwand Wardak.
43 Abdul Salam Zaeef, My Life with the Taliban, 1st edition (London: Hurst, 2011), 87–90.
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رسه یــوازې څــو اوونــۍ وروســته د کابــل لــه ســقوط نــه د تاجکانــو، ازبکانــو او هــزاره ګانــو نظامــي ائتــالف 

جــوړ کــړ( او د خــربو او مذاکــرې لپــاره یــې لــه ځانــه ډېــر کــم متایــل وښــوده. طالبانــو پــه دې کړنــالرې رسه 

خپلــې کړنــې نــورې هــم وحــي کــړې. هغــوی پخوانــی ولســمرش پــه دار وځــړاوه، پــر ډيپلوماتیکــو ســاحو 

یــې تعــرض وکاوه او ډيپلوماتیــک مصئونیــت یــې نادیــده ونیــوه. کــه څــه هــم د طالبانــو دا عمــل لــه نړیوالــو 

محکومیتونــو او اعراضاتــو رسه مــخ شــو. پــر دې رسبېــره، د روســیې تــر نظــر النــدې ســیمو لکــه ایــران او د 

آســیا مرکــزي هېوادونــو هــم لــه یــوه بنســټپاله اســالمي رژیــم نــه د راپیداکېدونکــو تهدیداتــو پــه اړه اندېښــنې 

څرګنــدې کــړې. دغــو هېوادونــو خــربداری ورکــړ کــه طالبــان خــربې اتــرې او اوربنــد رد کــړي، کېــدای يش 

دوی د طالبانــو پــر ضــد لــه متحــدې جبهــې نــه مالتــړ وکــړي. د طالبانــو مــرش مــال عمــر دې تهدیداتــو تــه لــه 

توجــه کولــو نــه پرتــه، خــربو اتــرو او اوربنــد تــه منفــي ځــواب ورکــړ44.

ــه د ربــاين  ــه درلــوده، چــې د طالبانــو رژیــم ب ــاور ن رسه لــه دې چــې طالبانــو پــه نړیــوال ســازمان بانــدې دا ب

ــې د  ــازمان ک ــوال س ــه نړی ــې پ ــت ک ــه وخ ــه ورت ــژين )پ ــمیت وپې ــه رس ــه پ ــه توګ ــتي پ ــت د ځایناس د حکوم

ــم د  ــا ه ــازمان بی ــوال س ــې وه(، نړی ــار ک ــه اختی ــت پ ــاين د حکوم ــم د رب ــديل ه ــۍ صن ــتان د منایندګ افغانس

۱۹۹۸ پــه اپرېــل کــې پــه طالبانــو بانــدې د امریــکا پــه فشــار رسه د طالبانــو او د متحــدې جبهــې ترمنــځ د یــادې 

شــوې موضــوع لپــاره ناســته ترتیــب شــوه. طالبانــو وړاندیــز وکــړ چــې د دوی لورویــو د علــاوو ترمنــځ ناســته 

دې پــه اســالم آبــاد کــې تــررسه يش او پــه دې اړه لــه څلــور ورځينــي بحــث وروســته پــه دې برخــه کــې دواړو 

ډلــو توافــق وکــړ، چــې شــل تنــه عاملــان د ســولې د خــربو اتــرو او د دواړو طرفونــو د بندیانــو د آزادولــو لپــاره 

نومانــد کــړي. خــو طالبانــو لــږ وخــت وروســته د دې توافــق لــه مخــې، د خپلــو علــاوو لــه نوماندېــدو نــه ډډه 

وکــړه45. شــخړو شــدت ومونــد او د متحــدې جبهــې پــر وړانــدې د طالبانــو لښکرکشــیانو کــې زیاتوالــی راغــی. 

طالبانــو د افغانســتان د اوســېدونکو پــه قتــل عــام او د ایــراين ډيپلوماتانــو پــه قتــل الس پــورې کــړ، بــن الدن 

تــه یــې پنــاه ورکــړه او پــه بــې مخینــې توګــه یــې د ښــځو د ټکولــو او لــه اســايس حقوقــو نــه یــې محرومولــو 

بانــدې رشوع وکــړه. دا کړنــې د دې ســبب شــوې چــې ســیمه او نــړۍ او د طالبانــو د اســالم ګرابــۍ پــر وړانــدې 

ودرېــږي.

نړیــوال ســازمان، د امریــکا متحــده ایــاالت او اړونــدو ســیمه ییــزو هېوادونــو، لــه متحــدې جبهــې رسه د طالبانــو 

دوه جانبــه خــربو اتــرو لپــاره د زمینــې برابرولــو تــه ډېــرې کمــې الرې چــارې درلــودې. د عشــق آبــاد ناســته، 

ــک  ــو د دورې ډيپلوماتی ــوازې د طالبان ــررسه شــوه، ی ــې ت ــتان ک ــه ترکمنس ــه پ ــه ۱۱م ــارچ پ چــې د ۱۹۹۹ د م

راپــور و، چــې پــه هغــې کــې د ښــکېلو خــواوو اســتازي پــر یــوه مېــز ناســت وو. پــه دې ناســته کــې پــه اجنــډا 

کــې شــامل څــو موضوعــات د څېړنــې وړ دي.

سیايس مخالفتونه
د طالبانــو اســتازي او متحــده جبهــه د نړیــوال ســازمان پــه وســاطت پــه عشــق آبــاد کــې کېناســتل او د ګزارشــونو 

پــر اســاس، دواړه طرفــه مشــخصو هوکــړو تــه رسه ورســېدل. د متحــدې جبهــې یــو لوړپــوړی غــړی وايــي چــې 

ــدي، د مــي وحــدت  ــه جــوړ کان ــو توافــق وکــړ، چــې د مــي مشــارکت دولــت ب ــه دې ناســته کــې طالبان »پ

پارملــان بــه جــوړ کــړي او د مــي وحــدت قضایــه قــوه بــه، چــې پــه هغــې کــې بــه د افغانســتان د ټولــو قومونــو 

اســتازي حضــور ولــري، ایجــاده کــړي. دغــه راز مــو د خشــونت د کمــوايل پــه موخــه لــه طالبانــو رسه د دایمــي 

اوربنــد پــر رس پرېکــړه وکــړه، کــه څــه هــم د هېــواد د زعامــت لپــاره د یــو بــل د رضایــت پــه ترالســه کولــو کــې 

19 44 Ahmed Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia, Second Edition, Second edition (New 

Haven, CT: Yale University Press, 2010), 85–86.
45 Rashid, 107–8.
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بریــايل نشــو. مــوږ پــه اســتاد ربــاين بانــدې چــې پــه نړیوالــه ســطحه یــوه پېژنــدل شــوې څېــره وه، تاکیــد کاوه او 

هغــوی پــه مــال عمــر بانــدې تاکیــد کاوه.« د طالبانــو یــو پخوانــی لوړپــوړی سیاســتوال وايــي چــې »د مذاکــرې 

یــوې ډلــې د خپلــو غوښــتنو د منلــو لپــاره پــه بلــې ډلــې بانــدې فشــار راوړه. اســالمي امــارت د لومــړي وزیــر 

مقــام، چــې تــر هغــې وختــه د طالبانــو لــه ډلــې د مالمحمــد ربــاين پــه اختیــار کــې و، د مجاهدینــو لــه ډلــې یــې 

اســتاد ربــاين تــه وړاندیــز کــړ، خــو دا وړاندیــز د مجاهدینــو لــه خــوا قبــول نشــو. هغــوی غوښــتل چــې اســتاد 

ربــاين بــه پخپلــه د هېــواد ولســمرش وي.«

دواړو ډلیــو د ۱۹۹۹ پــه پــريل کــې د یــو بــل پــر ضــد درنــې حملــې ســازماندهي کــړې او یــو بــل یــې وځپــل، 

د همــدې پــه پایلــه کــې د خــربو اتــرو د دوام لپــاره انګېــزه پــه نشــت حســاب وه. مســعود رسه لــه دې چــې د 

کابــل کنټــرول یــې پــه الس کــې نــه درلــوده، خــو ځينــې ډيپلوماتیکــي اقداماتــو تــه یــې مخــه کــړه، چــې لــه 

نــورې نــړۍ رسه یــې د هغــه اړیکــې روښــانه او ښــې کــړې. روســیې او ایــران د مســعود د ډلــې لپــاره وســلې او 

مهــات برابــر کــړل، هنــد هــم د پاکســتان د نیابتــي ځــواک )طالبــان( پــر وړانــدې لــه مســعود نــه مالتــړ اعــالن 

ــو پــر مــخ، چــې د پنجشــېر او لنــدن او  کــړ؛ د انګلســتان او امریــکا دروازې د احمدشــاه مســعود د ډيپلوماټان

ــه  ــا او فرانســې ل ــای کــې د اروپ ــه پ ــه تــګ و راتــګ کــې وو، پرانیســتې وې؛ پ ــځ پ ــدن ترمن واشــنګټن او لن

اتحادیــې رسه د مســعود ښــو اړیکــو دا فرصــت مســعود تــه ورکــړ، چــې د اروپايــي هېوادونــو پالزمېنــې د حــق 

غوښــتنې او مخاطبینــو تــه د مســعود د غوښــتنو رســول پــه ټولــه نــړۍ کــې، د افغانســتان د پاشــل شــوې ټولنــې 

ــه هغــه  ــه برخــه کــې دې ل ــارزې پ ــو رسه د مب ــه طالبان ــه شــمول، د مســعود دا غوښــتنه مطــرح شــوه، چــې ل پ

ــان هــره ورځ د  ــر ګــران متــام شــول. طالب ــه ډې ــو ت رسه مرســته ويش. د مســعود ډيپلوماتیــک کوښښــونه طالبان

اســالمي امــارت د منــزوي کېــدو شــاهدان وو. د طالبانــو انــزوا کېــدل د ســیمه ییــزو او نړیوالــو تروریســتانو نــه د 

حایــت، د افراطــي کړنــو او د بــرش د حقوقــو د نقــض پــه خاطــر وو46.

د عشــق ابــاد لــه ناســتې عــالوه، د اســالمي کنفرانــس ســازمان د غیرمســتقیمو خــربو لپــاره د طالبانــو او متحــدې 

جبهــې ترمنــځ، پــه ۲۰۰۰ کال کــې پــه جــدده کــې یــوه ناســته برابــره شــوه، چــې بــې نتیجــې پــای تــه ورســېده. 

ــاره یــې  ــر ســپټمربه پــورې، چــې نظامــي پرمختــګ یــې کــړی و، د ســیايس توافــق لپ ــو د ۲۰۰۰ کال ت طالبان

ــې  ــار ک ــه اختی ــې پ ــي مواضع ــره نظام ــورې اک ــپټمرب پ ــر س ــو د ۲۰۰۰ کال ت ــوده. طالبان ــه درل ــزه ن ــڅ انګې هې

نیولــې وې او د متحــدې جبهــې ځواکونــو تــه یــې پــه اکــره ســنګرونو کــې ماتــه ورکــړې وه. خــو د طالبانــو دا 

نظامــي الســته راوړنــې لــه ګڼــو کورنیــو او بهرنیــو مســایلو رسه مــخ وې چــې لــه همــدې املــه نــړۍ لــه طالبانــو 

رسه مخالفــه وه. رسه لــه دې چــې ټولــه نــړۍ د طالبانــو خــالف وه، پاکســتان یوازینــی هېــواد و، چــې لــه طالبانــو 

رسه متحــد پاتــې شــو.

د مذاکراتو ناکامېدل
د متحــدې جبهــې يــو پخوانــی غــړی وايــي چــې ))د طالبانــو او متحــدې جبهــې ترمنــځ د مذاکراتــو د ناکامېــدو 

څــو دلیلــه کېــدای يش، چــې د اعتــاد نشــتون؛ د یــو بــل پــر وړانــدې نظامــي بریــا تــه متایــل؛ ژور او قومــي 

ـ ژبنــي مســایل او ســیايس تقســیات؛ او نــورو تخنیکــي مــواردو تــه یــې اشــاره وکــړه لکــه )۱( کلــه چــې د دوه 

طرفینــو ترمنــځ خــربې اتــرې د درېیمګــړي لــه لــوري تضمیــن نــي، لــه خــربې نــه اوړېــدل او لــوری بدلــول 

د مذاکــرې د یــوه طــرف لــه لــوري تــررسه کېــږي؛ )۲( دواړه لــوري د خــربو اتــرو او هغــه پرېکــړې چــې نیــول 

کېــږي، پــه اړه بایــد عــام و تــام صالحیــت ولــري، کنــه مذاکــرات بــه پــه پــای کــې هېــڅ نتیجــه او ګټــه ونلــري. 

20 46 Romain Malejacq, “From Rebel to Quasi-State: Governance, Diplomacy and Legitimacy in the Midst of Afghanistan’s Wars 

(1979–2001),” Small Wars & Insurgencies 28, no. 4–5 (September 3, 2017): 878– 80, https://doi.org/10.1080/09592318.2017.13

22332.
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د همــدې لپــاره هېــڅ داســې تضمیــن نشــته، چــې نننــي طالبــان پــه یــوې موضــوع بانــدې توافــق وکــړي او ســبا 

بیــا هغــه تواقــف مــات نــه کــړي. د مثــال پــه ډول، د خــربو اتــرو پــه لومــړۍ ورځ د امــارت بحــث هېــڅ مطــرح 

نــه و، مګــر طالبانــو بیــا وروســته دا موضــوع پــه خپلــه اجنــډا کــې شــامله کــړه. دا هــر څــه پــه طالبانــو بانــدې د 

بهــرين فشــار او د پټــه حلقــه ده چــې طالبانــو تــه اجنــډا برابــروي.

دا رسچینــه دغــه راز زیاتــوي چــې »د الزامــي پرېکــړو لپــاره د تضمیــن نشــتون او پــه همــدې ډول پــه مذاکــره 

کــې لــه یــوه طــرف رسه د صالحیــت او اســتقاللیت نشــتون، لــه طالبانــو رسه د بیــن االفغــاين خــربو پــر مهــال 

هغــه لویــې تشــې وې چــې ډکــې نشــوې.(( او هغــه څرګنــده کــړه چــې ))کــه چېرتــه طالبانــو د پرېکــړو کولــو 

کايف صالحیــت درلــودای، یــا یــوه بــل پیــاوړي بنســټ کــه د دې مخنیــوی کولــی شــوای، چــې لــه توافــق نــه 

د طالبانــو د رسغړونــې مخــه ونیــي؛ مذاکراتــو بــه غــوره پایلــې درلــودې.«

د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو رول
د هغــو جریانونــو چــې د طالبانــو پــه دوره کــې یــې د افغانســتان پــه شــخړه کــې الســونه درلــودل، ورځ پــه ورځ 

زیاتېــدل. یــو طــرف هغــه کســان وو، چــې لــه طالبانــو نــه یــې حایــت کاوه او بــل طــرف بیــا داســې کســان وو، 

چــې د طالبانــو د ظهــور او پیاوړتیــا مخالــف وو او طالبــان یــې د یــوه افراطــي اســالمي جریــان پــه توګــه ځــان 

ــل کــې یــې د  ــه کاب ــه وو چــې پ ــان او ســعودي عربســتان دوه هغــه هېوادون ــه تهدیداتــو ډک ګڼــل. طالب ــه ل ت

طالبانــو د رژیــم لــه تاسیســولو نــه مالتــړ کاوه. دغــو دوه هېوادونــو غوښــتل، چــې د طالبانــو لــه طریقــه د یــوه 

متحــد پــه توګــه پــه ســیمه کــې خپــل ســراتیژیک اهــداف پــي کــړي. هغــوی لــه طالبانــو نــه د متحــدې جبهــې 

ــو  ــورې چــې طالبان ــر هغــې پ ــړ کاوه او عربســتان ت ــاره مــايل او انســاين مالت ــر لپ ــارزې د ام ــدې د مب ــر وړان پ

اســامه بــن الدن - یــو تــن د ســعودي د پادشــاه داخــي مخالــف - تــه پنــاه ورکــړې وه، د طالبانــو مالتــړی پاتــې 

شــو. خــو ډېــر ژر د ســعودي عربســتان او طالبانــو اړیکــې خرابــې شــوې او ســعودي د طالبانــو جګــړه ناجایــزه 

وګڼلــه، چــې پایلــه یــې پــه کابــل کــې د ســعودي د ســفارت مســدودېدل شــول. خــو پاکســتان بیــا هــم تــر ۲۰۰۱ 

کال پــورې د طالبانــو د ســقوط تــر مهالــه لــه هغــوی نــه خپــل مالتــړ پرېنښــود. د ســولې لپــاره د خــربو پــه برخــه 

کــې رسه لــه دې چــې د ســولې د خــربو لپــاره ډېــر واړه فرصتونــه موجــود وو، خــو پاکســتان د ســولې د خــربو 

د اســانولو پــه برخــه کــې د طالبانــو د اســتازو د برنامــې د یــوه تنظیموونکــي پــه حیــث پاتــې شــو. برعکــس، 

متحــدې جبهــې تــه مشــکالت ورځ پــه ورځ زیاتېــدل او دا جبهــه پــه دې بــاور وه، چــې طالبــان مســتقله افغــاين 

ډلــه نــه ده چــې لــه هغــوی رسه دې مذاکــره ويش.

دویمــه ډلــه هغــه هېوادونــه وو چــې لــه متحــدې جبهــې نــه یــې حایــت کاوه، چــې پــه دوی کــې د افغانســتان 

نــږدې ګاونډیــان لکــه د مرکــزي اســیا هېوادونــه، روســیه، هنــد، ایــران او لیــرې هېوادونــه لکــه نړیــوال ســازمان، 

متحــده ایــاالت او اروپايــي هېوادونــه شــامل وو. روســیې او د منځنــۍ آســیا هېوادونــو د متحــدې جبهــې رسه، 

چــې قومانــده یــې مســعود رسه وه، خپــل نظامــي او هوايــي مالتــړ زیــات کــړ. ترکمنســتان پــه دې موخــه چــې د 

طالبانــو د راډيکالېســتو اســالمي پلویانــو پــر وړانــدې بیــدار وي، د بیــن االفغــاين خــربو لپــاره یــې د ډيپلوماتیکو 

ــو پــه الس  ــه دې چــې پــه مزاررشیــف کــې یــې ډيپلوماتــان د طالبان ــو اعــالن وکــړ. ایــران وروســته ل حایتون

ووژل شــول، متحــدې جبهــې تــه یــې خپلــې نظامــي مرســتې ورســولې خــو ښــکېلو خــواوو ترمنــځ یــې د ســولې 

لپــاره هېــڅ د یادونــې وړ کوښــښ تــررسه نکــړ.

نړیــوال ســازمان لــه لومــړي رس نــه د منځګــړي پــه حیــث د ښــکېلو خــواوو ترمنــځ د ســولې پــه هڅــو کــې نــاکام 

ــاوري  ــه توانېــده چــې طالبــان پــه دې ب شــو. د افغانســتان لپــاره د نړیــوال ســازمان اســتازی نوربــرت هــرټ ون

کــړي، چــې نړیــوال ســازمان د ســولې لپــاره یــو بــې طرفــه منځګــړی دی او دا یــې هــم ونشــوای کولــی، چــې 
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ــه  ــو ل ــه د وســلو ورکــړه بــس کــړي. هغــه د طالبان ــو ت ــر څــو طالبان ــدې فشــار راوړي ت ــه بان د ســیمې هېوادون

تســلط دوه میاشــتې وروســته اســتعفا ورکــړه. لــه بــل پلــوه طالبانــو هــم د نړیــوال ســازمان پــه بــې طرفــۍ بــاور 

ــه  ــه مقــر کــې صنــديل ن ــاره د دې ســازمان پ ــو د اســتازي لپ ــوال ســازمان د طالبان ــوده ځکــه چــې نړی ــه درل ن

وه ځانګــړې کــړې. د هــول ځایناســتی لخــر ابراهيمــي او د نړیــوال ســازمان ځينــې نــور ډيپلوماتــان هــم پــه 

دې برخــه کــې چنــدان ونــه ځلېــدل. امریــکا د شــوروي ځواکونــو لــه وتلــو وروســته لــه امریــکا رسه د بهــرين 

ــه برخــه کــې د  ــه افغانســتان کــې د ســولې د تامینېــدو پ ــه همــدې خاطــر پ ــه و، پ ــه محــراق کــې ن سیاســت پ

امریــکا ونــډه ډېــره ناچیــزه وه. خــو د ښــځو حقــوق او پــه افغانســتان کــې د اســامه بــن الدن حضــور دوه هغــه 

څرګنــد مســایل وو چــې د دې باعــث شــوه، چــې طالبــان د امریــکا متحــده ایاالتــو د توجــه وړ وګرځــي.

د طالبانــو پــه هغــو سیاســتونو بانــدې چــې پــه هغــې کــې ښــځې متــررې وې د امریــکا نیوکــې زیاتــې شــوې 

او امریــکا، طالبــان ))کرکــه پاروونکــي(( یــاد کــړل. پــه افریقــا کــې د متحــده ایاالتــو پــه ســفارتخانو بانــدې د 

حملــو پــه دنبــال اســامه بــن الدن د دې حملــو عامــل وګڼــل شــو او دی د امریــکا د مــي امنیــت لپــاره تهدیــد 

یــاد شــو. رسه لــه دې چــې لــه اســامه بــن الدن رسه پــه افغانســتان کــې د یــوه مېلمــه پــه توګــه محرمانــه ســلوک 

کېــده، امریــکا د پیــاوړې موضــع نیونــې پــه موخــه د افغانســتان پــه شــخړه کــې انګېــزه وانخیســته.
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جمع بندي
پــه افغانســتان کــې بیــن االفغــاين مذاکــرات کولــی شــو د وروســتیو څلوېښــتو کالــو مســلحانه شــخړو تــه پــه کتــو 

یــې پــه دریــو تاریخــي دورو یــې ووېشــو. لومــړۍ دوره، د ۱۹۸۰یمــې لســیزې او نویمــې لســیزې پــه پیــل کــې د 

افغانســتان د خلــق دیموکراتیــک ګونــد او د جهــادي ډلــو ترمنــځ مذاکــرات؛ دویمــه دوره، د ۱۹۹۰یمــې لســیزې 

پــه نیايــي کــې د مختلفــو جهــادي ډلــو ترمنــځ مذاکــرات؛ درېیمــه دوره، د ۱۹۹۰یمــې لیســزې پــه وروســتیو کــې 

ــخ  ــې رسه م ــه مات ــاً ل ــو دورو کــې مذاکــرات عموم ــه دې دری ــځ مذاکــرات. پ ــو او متحــدې جبهــې ترمن د طالبان

شــوي دي او درې عوامــل لــري؛ مینځګــړي، ســیمه ییــز او نړیــوال لوبغــاړي او د افغانســتان پــه شــخړو کــې ښــکېل 

جریانونــه. کــه چېرتــه دا درې عوامــل پــه نظــر کــې ونیســو، د مذاکراتــو ناکامېــدل کولــی شــو پــه یــادو دورو کــې 

پــه النــدې ډول رشحــه کــړو:

د افغانســتان خلــق دیموکراتیــک ګونــد هغــې بدنامــۍ تــه پــه کتــو رسه چــې دوی تــه یــې نســبت ورکــړل شــوی و، 

هڅــه وکــړه چــې لــه جهــادي ډلــو رسه مســتقیمو خــربو تــه الره هــواره کــړي امــا د دې پــر ځــای چــې لــه برجســته 

ډلــو رسه خــربې وکــړي، لــه هغــو ډلــو رسه مذاکراتــو تــه داخــل شــول، چــې ډېــرې وړې ډلــې وې یــوازې او یوازې 

د مــايل بســتو پــه خاطــر یــې لــه رژیــم رسه همــکاري کولــه. خپــل ایډيولوژيــک حکومــت یــې بیــا جــوړ کــړ او 

د مخالفــو ډلــو د نفــس د اعتــاد د وړلــو پــه خاطــر یــې منایــي هڅــې وکــړې. خــو بیــا هــم د افغانســتان خلــق 

دیموکراتیــک ګونــد تــه داســې نظامــي او ســیايس قــدرت پاتــې شــو، چــې لــه نیوکــو خــايل نــه و. نړیــوال ســازمان 

لــه افغانســتان نــه د شــوروي ځواکونــو د وتلــو لپــاره ښــه منځګړتــوب وکــړ، خــو د شــوروي ځواکونــو لــه وتلــو نــه 

مخکــې پــه افغانســتان کــې د یــوه انتقــايل جریــان پــه تشــکیل کــې نــاکام پاتــې شــو. پاکســتان پــه افغانســتان کــې 

د یــوه بــې طرفــه حکومــت لــه تشــکیل نــه حایــت ونکــړ او ورانــکاری رول یــې ولوبــاوه، خــو کــه چېرتــه یــې د 

دې ډول یــوه جریــان نــه مالتــړ کــړی وای، افغانســتان کــې بــه جنــګ نــه و. امریــکا تــه لــه افغانســتان نــه د شــوروي 

ځواکونــو وتلــو لومړیتــوب درلــوده او انتقــايل هوکــړو تــه پــه توجــه یــې پــه پاکســتان بانــدې بــاور وکــړ. شــوروي 

کمــزوری موقــف درلــود او د خپلــو ځواکونــو پــه وتلــو او پــه کــور دننــه کړکېچ کــې بوخــت و. امریکا او پاکســتان د 

شــوروي لــه کمــزورۍ نــه ګټــه واخیســته او شــوروي تــه یــې د غیرمســووالنه خــروج نــه غیــر بل انتخــاب پرېنښــوده.

د مجاهدینــو پــه دور کــې لویــو قدرتونــو پــه افغانســتان کــې خطــر نــه لیــده او افغانســتان د ســیمې د قدرتونــو د لوبو 

الــه شــوه. پــه دې دوره کــې مشــخص بیــن االفغــاين مذاکــرات د ښــکېلو ډلــو ترمنــځ د جنــګ او خــربو نامعلــوم 

لــوری و.

پــه دې دور کــې نظامــي قــدرت لومړنــۍ او اخیرنــۍ خــربه کولــه او هغــوی چــې زیــات نظامــي قــدرت یــې درلــوده 

او غــوره ســازماين مهارتونــو برخمــن وو، د قــدرت ســرې ټوټــې یــې پــه اختیــار کــې وې. د ښــکېلو ډلــو ترمنــځ 

مذاکــرات تقریبــاً ټولــو کالونــو کــې پــه کوچنیــو حرکتونــو رسه رشوع کېــدل او اوربنــدې بــه یو پــه بل پســې ماتېدل. 

د یــې مناســبې حلــالرې لپــاره د نړیــوال ســازمان منځګړتــوب نــاکام شــو او په ښــکېلو ډلــو بانــدې د نړیوال ســازمان 

نیوکــې زیاتــې شــوې. ګاونډيــو موقــع پرســتو هېوادونــو د نیابتــي ځواکونــو پــه طریقــه په خپــل حایــت رسه، پخپله 

د افغانانــو پــه وســیله جنګونــو تــه ادامــه ورکړه.

طالبــان چــې تــر دې دمــه د زور لــه طریقــه مخکــې تلــي وو، د رهــربۍ لپــاره یــې ټــول شــموله نظامــي کړنــالره د 

منلــو وړ وه تــر څــو د قــدرت د تقســیم لپــاره مذاکــرات وکــړي. پــه شــال کــې لــه متحــدې جبهــې رسه د طالبانــو 

دایمــي جنګــي حالــت د ســیايس هوکــړې لپــاره ډېــر ناچیــزه فرصــت پرېښــی و. لــه بــل پلــوه، د طالبانــو انــزوا کېدل 

او پــه نړیوالــو ســازمانونو لکــه د ملګــرو ملتونــو ســازمان پــه څېــر د ډيپلوماتیکــي هڅــو لپاره ډېــره کمه زمینه پرېښــې 

وه. یوازینــی اســتثنايي فرصــت د ترکمنســتان ناســته وه، چــې هغــه هــم د افغانســتان د رهــربۍ پــه مســله بانــدې د 

طالبانــو او د متحــدې جبهــې ترمنــځ هوکــړې تــه د نــه رســېدلو لــه املــه بــې پایلــې پــای تــه ورســېده.
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د آســیا زړه ټولنــه )HAS( یــو خپلــواک افغــاين تینــک ټانــک دی چــې پــه 2019 کال کــې پــه افغانســتان او د آســیا 
ــه  ــیا زړه ټولن ــوی دی. د آس ــیس ش ــی تاس ــل ک ــه کاب ــاره پ ــرو د ودې لپ ــرو ات ــې او خ ــځ د څیړن ــو ترمن زړه هیوادون

ــاره او د  ــانتیاو لپ ــرو د آس ــرو ات ــې، خ ــه څیړن ــړي ډول پ ــه ځانګ ــوي او پ ــوب ورک ــه لومړیت ــرو ت ــو خ ــولې روان د س

افغانســتان د ســولې پروســې ســیمه ییــز اجــاع ترالســه کولــو لپــاره فعالیــت کــوي. زمونــږ د فعالیتونــو پــه اړه د الزیاتــو 

www.heartofasiasociety.org :ــه وګــورئ ــب پاڼ ــوږ وی ــاين وکــړئ زم ــاره، مهرب ــو لپ معلومات
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