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 ۲۴/۰۲/۲۰۲۲            محمد انور آڅړ
 

 په ویتنام او افغانستان کې د امریکایانو جګړې
 )پرتلنه(

 یویشتمه برخه

 

 )د پنجشېر درې یوه منظره(

 افغانستان
 

 والیتپنجشېر 
 

په  ر والیت ال همداسې د جمعیت بانډد پنجشې کابل د طالبانو په ولکه کې وو، دا مهال چې د افغانستان ټول والیتونه او
ز، کې د تښتیدلي ولسمشر ۱۷/۲۰۲۱په  اګستولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال امرهللا صالح د  د پاتې ؤ، الس کې

 سرپرست ولسمشر وټاکهافغانستان پنجشېر له درې څخه د اشرف غني پر ځای، د برهان الدین رباني په څېر ځان د 
 .د طالبانو پر وړاندې یې جګړه اعالن کړهاو 

ې وسلې او پېسې یو شمېر سپکې او درن هغې چې طالبان کابل ته دننه شي، پنجشېر درې ته یېپنجشېریانو وړاندې له 
لېږدول  ګاډي او نورې پرمخ تللي وسلې چورلکې، زغره وال څرخهپنځه وسلې،  ، ډېرې مهمېوېله ځان سره وړي 

  (پدیا ویکی)وې. شوي 

(B. M. 21) مهال ، هغه پخوا توغندي ویشتونکي ګاډي، څو لسیزې
 په چې احمد شاه مسعود د مجاهدینو)؟!( د حکومت د دفاع وزیر ؤ

اوس یې له طالبانو سره د جګړې ډګر ته  ساتلي وې، پټې پنجشېر کې
د طالعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست او د په دې هکله  رایستلي وې،

هغه روسۍ درنې وسلې چې شل :»وایي ویاند ذبیح هللا مجاهدطالبانو 
له پروسې په پنجشیر کې پټې ساتل  (ډي ډي ار)د امریکا د کاله وړاندې 

ستل شوې وې، چې ای ه طالبانو سره د مقابلې لپاره رال  ، اوسوې شوي
 .« د وروستیو جګړو پرمهال د طالبانو السته لوېدلي دي

 (https://www.shamshadnews.com/index.php/newsل، ل.۱۴/۶/۱۴۰۰)

د اګست په  ده. (محاصرهایساره )د طالبانو ځواکونو لخوا  ېخوا د پنجشېر دره له هر لوري/ نېټې راپد۱۷د اګست له 
مه نېټه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د سولې شورا مشر ډاکټر عبدهللا، د طالبانو او جمعیت ډلې تر منځ د سولې ۱۹

 تللي وو، خو کومه الس ته راوړنه یې نه درلوده.  پنجشیر ته په موخه

بیا هم  شو، رامنځ تهنېټه، یو لنډ مهالی اوربند  مه۲۶په د اګست دا مهال له پنجشېر بهر وړې، وړې نښتې روانې وې، 
ماتې سره مخ بشپړې لومړۍ نېټه له مبر په او د سپت وې بې پایلې د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې د تېر په څېر
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ېر مقاومت یې د بیا د پنجش ،ېیې الندې کړ د پنجشېر والیت ځیني برخې لو بریدونو ته دوام ورکړ اوطالبانو خپ شوې،
 .ړېنیولو هڅې ک

مه نېټه په دې پلمه چې ګواکې پاکستان دعوت کړي دي ۲۴ځیني مشرانو د زمري په  ېد شمالي ټلوال دې وړاندې،له 
له دغو کسانو څخه جوړه ده:  ،په کې نه شته هم چې یو پښتون د دغو تښتیدلو کسانو ډله، ووسالم آباد ته تښتیتدلی ا

یونس قانوني، میرحمان رحماني، صالح الدین رباني، احمد ضیاء مسعود، احمد ولي مسعود، لطیف پدرام، کریم 
د خبرو  اکستاني مقاماتو سره د نوموړي ډلېچې د پمحمد نور زوی. وایي  خلیلي، محمد محقق او خالد نور د عطا

 . وېد مقاومت د څرنګوالي په هکله  لي موخه په پنجشېر کې د دوی د ډلې ټپلېاترو اص

ؤ او عطا نور له مزار ښار  يسته له تسلیمدو څخه ایران ته تللورو ،د جمعیت بانډ نور مهم غړي لکه اسمعیل خان
نجشېر ته د جګړې په موخه تللي پ او نور یې رسیدل دییوه تېښته  څخه ازبکستان ته له جنرال دوستم سره یو ځای په

د مخه یې خپلې ږیرې اوږدې کړي وې، چې وروسته د طالبانو او هغه بې چاره ګان چې په کابل کې پاتې وو، ال دي 
 خپلې ږیرې بیا کمې کړې. په لیدو سره یې چلندد نرم 

وړاندې د ولسمشر اشرف غني له تېښتې پنجشېر ته په یوه  همرستیال امرهللا صالح، څو ساعتونولسمشرۍ ماڼۍ د 
)جنرال  جنرالد پچو ي چې د کابل خلک یې . دفاع وزیر جنرال بسم هللا خان محمدؤتللی ټکسي سراچه موټر کې 

وزیر بسم  دفاع لهکرزي  حامد چې، په یو ټیلیفوني اړیکه کې هغه مهال تښتیدلی دیغالباً پنجشېر ته  ،بولي (*پشکل
  وغوښتل چې له کابله ووځي.یې هم له کرزي  ،چې په خپله تښتیدلی ؤ هللا محمدي سره تماس ونیوه، هغه

 چېد زوی احمد مسعود د احمد شاه مسعو درلودل،په سر کې یې لویې دعوې او خیالونه  ووهغه چې پنجشېر ته تللي 
ډېرې ښې  یې محمد نور په څېر د دوستم او عطا ل.نه کوفلمي اکټویې د خپل پالر په څېر  ته تښتیدلی ؤ، پنجشېر

د ټول  ه دفاع کوي،له پنجشیر دا چې ډېر په جګه کې ؤ، تر دې چې نه یوازې نوموړیکړې، ( باد او ډډوزې ډوزې)
له احمد  .یې ځان او خپل پلویان ایسار کړي ديپه پنجشېر کې  چېساتنه کوي، په داسې حال کې څخه افغانستان 

 مسعود وپوښتل شول: ټول افغانستان سقوط کړی دی، ته په کومه هیله مقاومت کوې؟

 «او پوځي تجربه موجوده ده. کافي نظامي تجهیزات، اړین توکي د پنجشېر د دفاع لپاره»هغه وویل:
-------------------------------------- 

درملو کې فساد او غال  په، د روغتون سلو په پیرودلو او د دفاع وزارت)*(: کله چې جنرال بسم هللا د دفاع وزارت د و
ما په دغو پیسو د دفاع وزارت د باغچو لپاره پچې  پوښتنو الندې راغی، هغه وویل ګانې وکړې، چې له کبله یې تر

 په جنرال پشکل مشهور شو. پدېخواپیرودلي دي. له هغې وروځې را)پشکل( 

نو دفاع نه کوي، بلکې د ځمکنۍ بشپړتیا، اسالمي او ملي ارزښتو ېپنجشېر له جغرافییوازې د »مسعود زیاته کړه:
 .«کې جګړه کوي ...  هلپاره د پنجشېر په نوم جغرافی

وکړي خو هغه وویل چې زموږ غوښتنه لویه او د ټول  ت(یعب)ده ومنله چې طالبانو غوښتنه ترې کړي ده چې 
 «افغانستان لپاره ده، موږ په دې باور یو چې د حکومت جوړښت داسې وي چې ټول خلک ځانونه په کې وویني.

(BBC NEWS @( فارسیbbcpersian) August 25, 2021  
چې د پخواني دولت له ځواکونو او د پنجشیر، تخار، کندوز او د کابل د خلکو مالتړ ورسره دی وویل د مسعود زوی 

که طالبان پر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه هغه  خه تشکیل شوي دي،مونو )نژادنو( څچې نوموړي ځواکونه د مختلفو توک
 کړنو ته ادامه ورکړه ډېر دوام به ونه کړي. خپلوپنجشیر برید وکړي او 

په پنجشیر  زیاته کړه چې که طالبانکې د خبرو په لړ  احمد مسعود
، خو که راتلونکي لپاره به ښه الره ومومي باندې بریدونه ودروي، د

 شي موږ به مبارزه وکړو او مقاومت به پراخ کړو.دننه را پنجشیر ته
د خپلو غورو په دوام کې وویل: موږ د افغانستان څخه د دفاع  نوموړي

 یو... . کې والړ وروستنۍ لیکه
په اړه وویل: له  سره د اړیکو ود له روسانو او له بین المللي ډلمسعو

دغو هېوادونو غواړو د مهاجرتونو او ترورستي تهدیدنو د مخنیوي په 
  ... . په افغانستان کې مداخله وکړيدې موخه 

)https://www.isna.ir › news( 

 د پنجشېرد احمد شاه مسعود زوی تر دې کچې پر ځان باوري ؤ چې د پنجشېر له سقوط، یوه ورځ وړاندې یې 
نېټه د پنجشېر په مرکز بازارک کې جوړه  مه، ۵مبر په چې د سپت ،قوماندانانو او مشرانو ته په یوه ځانګړي غونډه کې

 الندې کړو.  هم کې کابل شوي وه ویلي وو چې موږ به په راتلونکو څلورو ورځو
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دي چې ډېر ژر به د طالبانو  په ډېریو والیتونو کې له خلکو او جهادي قوماندانانو سره خبرې روانې»نوموړي وویل:
 («، نېټې پورې به موږ کابل فتح کړو.۹مبر تر چې د سپت ئو انپاڅون ترسره شي، )تاسو به شاهدپر وړاندې ملي 

د ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه مه خلکو ته ډاډ ورکړ ویې وویل چې د پنجشېر هغه د خپلو بادارانو د مرستو په اړه 

 (www.farsnew.ir) خپل بشر دوستانه مرستې راولیږي. فرانسته به ډېر ژرکوئ، تاجیکستان او 

د خپلو غوښتنو په لړ کې دا هم ویلي وو چې پنجشېر باید د امن  له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د مسعود زوی

استازیتوب یې د چې د طالبانو په امیر خان متقي ي، دې په پنجشېر کې مداخله نه کوسیمه اعالن شي او طالبان 

 خبرو نتیجه ورنه کړه.ویل چې جمعیت له مشرانو سره لیدلي وو، و

موږ چې کله ولیدل،خبرې او مذاکرات نتیجه نه ورکوي او دوی زور وایي او هغه خبرې کوي چې د »جاهد زیاتوي:م

اړ شو، چې عملیات هم داسې څه وایي، چې ممکن نه دي او وخت یې هم نه دی نو موږ  دوی له سویې پورته دي. یا

جال جزیره وساتو او هغوی لپاره امتیازات  کوالی چې پیل کړو، ځکه چې افغانستان واحد هېواد دی. موږ نه شو

 .«، ځکه چې دا کار د ټولو ملي ګټو او ملي یووالي خالف دیړوورک

 

ات نتیجه نه ورکوي او مقابل ، مذاکروله هغې وروسته چې پوه شو:»ویلو د طالبانو ویاند ذبیح هللا مجاهد په دې اړه

  «کړل.پالن  مولوری پرجګړې ټینګار کوي، عملیات 

(https://www.shamshadnews.com/index.php/news 14  1400سنبله) 
 

ز، د ۲۰۲۱د  ل. ل،۱۳۹۹مه ۱۰ سنبلې په ) هغه وو چې طالبانو د
خاواک، جبل سراج، خنج،  :، له څلورو خواوونېټه (پتبر په لومړيس

. لپیل کړ هپر پنجشېر باندې لوی بریدون اندراب او ګلبهار څخه
 (ایندیپندنت فارسی)

هغه مهال چې په پنجشېر کې طالبانو پرمخ تګ وکړ، داسې ویل کیدل 
پنجشېره چې د ولسمشرۍ ماڼۍ پخوانی لومړی مرستیال امرهللا صالح له 

تښتیدلی دی، نوموړي دغه آوازه رد کړه خو ویې منله چې په پنجشېر 
کې د دوی ځواکونه د طالبانو تر فشار الندې دي، هغه د سپتمبر په 

 مه وویل چې تر اوسه په پنجشېر کې دی او هغه بې بنسټه آوازې چې ګواکې ده فرار کړی دی بې اساسه وبللې.یدرې
 

کې شک نه شته چې موږ په سخت وضعیت کې یو، ترورستانو پر موږ برید کړی دی او  په دې امرهللا صالح وویل:
، موږ د طالبانو تر برید الندې شته چې موږ په سختو شرایطو کې اوسیږو موږ مقاومت کوو، په دې کې شک نه

 راغلي یو.
وروڼو د جنازې په مراسمو  ده زیاته کړه: هغوی تلفات درلودل، موږ هم تلفات لرو، پرون ورځ مو د هغو وژل شویو

صالح ټینګار وکړ  ځانونه له السه ورکړي وو.یې ې سپیڅلي دفاع کې کړی ؤ چې له افغانستان څخه په د کې ګډون
 چې موږ نه تسلیمږو، موږ د افغانستان لپاره والړ یو.
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لپاره  جګړن یو چې د)ده په جګړه کې مرګ  ،غورې وکړې د خپلو مشرانو په څېردشتي فهیم د جمعیت ویاند 
پداسې حال کې چې تاریخ  .اومت یې د تاریخ قضاوت ته پرېښودخپل بری وباله او خپل مق (کیږيماتي بلل  وروستنۍ

وویل: یوازې د جغرافیې او جګړه باندې ټینګار کاوه دشتي  ېټاو بې ګبه قضاوت وکړي چې پنجشېریانو په یوه ناکامه 
که په دې جګړه کې ووژل هم شو، بری زموږ دی،  دې رادې او ټینګښت ده، ترامکاناتو موضوع نه ده، موضوع د ا

 (۲۰۲۱مبر سپت B B C ، ۳ )تسلیم نه شوه.  پایهتاریخ به زموږ په هکله قضاوت وکړي چې داسې یوه ډله وه چې تر 
پل مرګ ته یې د خفهیم دشتي د پنجشېر په جګړه کې ووژل شو او پنجشېر مه نېټه، ۵دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 

 په بیه بیا هم نجات ورنه کړای شو. چې دا دې ده وروستۍ ناکامي وه.
له طالبانو وویل، چې پنجشېر د سقوط پر لور روان ؤ،  د جګړې له بدلون څخه ېټنې مد مسعود، د سپتمبر له پنځمېحا

هغه چې خپله چاړه په اوبو کې  دی.ته حاضر سره د مذاکرو لپاره چمتو دی او د افغانستان د علماوو شورا وړاندیز 
د مذاکرو درول او  په ټپهد جګړې په اصولو کې مني چې روان مشکالت د مقاومت ملي جبهه »لیدلي وه داسې وویل:

 «او عملي ګامونه پورته کړي. ومنيهیله ده چې د طالبانو ډله هم د علماوو کرامو دغه وړاندیز  دوام غواړي،
ضر دی د خبرو اترو له الرې شېر باندې طالبان خپل بریدونه ودروي او اور بند ومني، حاجکه په پن»هغه زیاته کړه:

مسعود د زوی د سولې وړاندیز ونه منلو، ویې ویل چې نور د خبرو کولو  خو ذبیح هللا مجاهد د« ړي.حل کشکل م
 فرصت له السه تللی دی.

 ل. ل۱۵/۶/۱۴۰۰ :سقوط پنجشېرد 
وروسته له یوې درنې جګړې چې دواړو غاړو ته د سر لوی زیانونه 

سهار د  د دوشنبې پرمه نېټه ۶مبر پر سپت/ د ۱۵سنبلې په واوښتل د 
حمد ا، امرهللا صالح او د مسعود زوی طالبانو ونیووالیت پنجشېر 

مسعود تاجیکستان ته تښتیدلي دي، په دې سره طالبانو وویل چې ټول 
  کړی دی. فتحپنجشېر یې 

مه نېټه )پنجشېر سقوط وکړ( تر ۱۵باختر خبري اژانس د وږي په 
مرکز بازارک په ګډون د دغه  د پنجشېرد  سرلیک الندې داسې ولیکل:

په داسې دا  .والیت ټولې ولسوالۍ د اسالمي امارت په کنټرول کې شوې
یوازې مرکز بازارک پاتې و چې  ،نیولې وېد اسالمي امارت ځواکونو ه ګونې ولسوالۍ ووحال کې ده چې د پنجشېر ا

  .له سختو نښتو وروسته بازارک هم د اسالمي امارت الس ته ولوېد
ندانان او زیات شمېر اپه پنجشېر کې د اسالمي امارت امنیتي مسوولین وایي چې په نښتو کې د مخالفانو مهم قوم

قوماندان ګل حیدر خان، صالح محمد ریګستاني، د مقاومت ندان منیب امیري، اوژل شوي دي. په وینا یې قوم سرتېري
دي چې د اسالمي امارت ځواکونو سره په  انندانااو جنرال ودود هغه قوم ]د ډاکتر عبدهللا خوریې[ ویاند فهیم دشتي

  .نښتو کې وژل شوي دي
په ګډون  انوپوړو قومانداند لسګونو لوړ  لفانوسرچینه زیاتوي چې د پنجشېر مرکز بازارک له نیولو وروسته د مخا

  .اسالمي امارت ته تسلیم شوي او ال هم د تسلیمۍ لړۍ روانه ده او زیات شمېر نور یې تښتېدلي دي سلګونه سرتېري
په پنجشېر کې زرګونه درنې او سپکې وسلې، وسایط، تجهیزات او مهمات هم د  ،خبرځای د څرګندونو له مخېد 

 .لي دياسالمي امارت ځواکونو الس ته ورغ
دا په داسې حال کې ده چې اسالمي امارت له مخالفانو څو ځلې د خبرو 
له الرې د ستونزې د حل غوښتنه وکړه؛ خو مخالفانو د جګړې الره 

 ل. ل( ۱۵/۶/۱۴۰۰، باختر اطالعاتي اژانس) .خپله کړه
کله چې د پنجشېر وسله والو سخته ماتي وخوړه نو تور یې پورې کړ 

رونه په رهبري شویو پېلوټه الوتکو د دوی مهم سنګچې د پاکستان بې 
په همدې ډول شوي دي چې د دوی ویاند فهیم دشتي،  ویشتلراکټونه 

 (https://donya-e-eqtesad.com)برید کې وژل شوی دی.  هیو
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وثیق په پنجشېر باندې د 

 بمبار ادعا رد کړه.د الوتکو 
چارواکو د پنجشېر د فتح کولو په غبرګون کې وویل چې موږ به وڅېړو چې پاکستانیو الوتکو په پنچشېر بمبار  ایراني

 کړی که نه.
وړاندې نه اوسه یې کوم ثبوت  تر ني نه ښکاري ځکه چېیریښت ګانېادعا ډول ي چې د شمالي ټلوالې داداسې څرګندیږ

 ي.ې ناکامۍ ته د خټو پوزه جوړه کړخپل ترڅوادعاګانې دي د جګړې له ماتې وروسته  هغه کړای شو، دا یوازې
وویل چې په پنجشېر کې د طالبانو پر سنګرونو باندې د افغانستان د هوایي ځواکونو هغه دا هم له بل پلوه، ځیني منابعو 

 (www.imna.ir) ته تښتول شوي وي.]ازبکستان[ کستان یالوتکې بمبار کوي چې لږ وړاندې تاج
والي هم ؤ د سنبلې په  د پنجشېر پخوانیچې قوماندانانو له ډلې یو تن بهلول بهیج،  ځواکونو دپه پنجشېر کې د میشتو 

 ټه د عنابې په ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو.مه نې۱۷
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 5تر 5 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
 

مارو له لوړ پورو چارواکو څخه ؤ وژل  په پنجشېر کې د جګړه چې د امرهللا صالح ورور روح هللا عزیزي صالح
هغه مهال ووژل  ،صالح د کورنۍ د یوه غړي له خولې ویل شوي دي چې روح هللا عزیز صالح هللاد امر .شوی دی

یستون سره نږدې د طالبانو د پلټنې د روان ؤ چې د احمد شاه مسعود له مړشو چې کابل ته په پټه په خپل ګاډي کې 
 چې وروسته اعدام شو. وپېژندل شوخوا  ( له)چیک پاینټیوې پوستې 

زما »مه نېټه په خپل فیس بوک کې ولیکل:۱۹له بل پلوه د امرهللا صالح زوی عباد صالح د جمعې په ورځ د سنبلې په 
 «تره )کاکا( د خلکو او آزادۍ څخه د دفاع په سنګر کې شهید شو.

د روح هللا عزیز صالح وژل مني او وایي چې نوموړی د دوی له ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی.  طالبان
 ( Asia/Kabulل. ل۱۸/۶/۱۴۰۰سنبله )

ډېر شمېر د طالبانو  شته خو د طالبانو مخالفینومالومات نه  د تلفاتو په اړه د طالبانو د لوړ پوړو قوماندانانو او سرتېرو
 ۶۰۰فهیم دشتي ولیکل چې له سهاره تر اوسه پورې  لري،اعالن کړي دي چې تبلیغاتي بڼه د ځواکونو وژل او نیول 

تنو زیات یې اسیر شوي یا په خپله  ۱۰۰۰ترورست طالبان د پنجشېر په مختلفو ولسوالیو کې له منځ تللي دي او له 
ته  خپره شوې اعالمیه کې راغلي چې په دغه والیت کې طالبانو ره پهېوخت کې له پنجش په ورته .تسلیم شوي دي

 .وخوا نهه سوه طالبان یې ژوندي نیولي دياو شاونه کعرادې زغروال ټان( ۹۰) درنه مرګ ژوبله اوښتې او نوي

اړولي او ګڼ شمیر داسې وسلې مجاهد بیا د خپل لوري تلفات ردوي او وایي، مخالف لوري ته یې تلفات ذبیح هللا خو 

لرې واټن ویشتونکي توغندي هم  چېافغانستان کې نه وې کارول شوې په  یې ترې نیولي، چې په تېرو شلو کلونو کې

 . ل(لhttps://www.shamshadnews.com/index.php/news ۱۴/۶/۱۴۰۰) دي.په کې شامل 

په مکمله توګه  ،پنجشېر والیت دښمن د مزدورانو وروستی سنګر،د »وروسته وویل: نیولوذبیح هللا مجاهد د پنجشېر له 
هڅو نتیجه ورکړه، د پنجشېر والیت په کامله توګه د  ویزموږ وروست امنیت په موخه،پوره د  د هېواد... ونیول شو

والړل، ځیني وتښتیدل او د  هاسالمي امارت تر کنټرول الندې راوستل شو، په پنجشېر کې یو شمېر یاغیان له منځ
 «شول. چې هغوی یرغمل کړي وو آزادپنجشېر مظلوم او عزتمند خلک 

نه کیږي، ټول  به په هېڅ ډول توکمیز چلند وو چې له دوی سرهډاډ ورک د پنجشېر شریفو خلکو ته پوره»ویل:مجاهد و
 «زموږ وروڼه دي، د یو هېواد او یو هدف په موخه خدمت کوو.

له دې وروستي بري او هڅو سره زموږ هېواد په مکمله توګه له جګړې بهر شو او زموږ »په پای کې مجاهد وویل:
 ژوند وکړي. ان شاء هللا تعالَی. او خوشاله او آبادۍ په فضا کې آرامخلک به د آزادۍ، خپلواکۍ 

 ُکل ګټنه ده د تورې
 که کابل دی که کشمیر

 ړني دي چې یادیږيېم
 په سندرو هم په ویر

 (خوشال بابا)

 
 )د پنجشېر درې یوه برخه(

 
 ل. ل۴/۱۲/۱۴۰۰

 نور بیا
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