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 ۱۲/۰۲/۲۰۱۷         محمد آصف خواتی
 

 خپله خبرې کويه السوندونه پ انځورونه او
 ینانئاتالن که خا

 

 
 

پاکستان صدراعظم  سعودي شهزاده ترکي فیصل، د ګلبدین حکمتیارد صبغت هللا مجددي، برهان الدین رباني او   
سولې خو په واقعیت کې  د ن بروجردی په منځګړیتوبوزیرمرستیال عالوالدی د بهرنیوچارو دایران د نوازشریف او

 بشپړورانولو د تړون د السلیک وروسته. کابل د د
 

 ۱۳۵۷انګازې خپرېږي، بلواووته لمن وهل کیږي او د جهاد وروسته د جمهوریت د ټینګیدو زموږپه هیواد کې د
 ژوند نورو افغانانو څومره به د بهیر يلچې دا غملړ افغان وژنې قصابي روانه ده. دا په نامه د جهاد کال راهیسې د

پورې اړه  خپله په افغان سیاستوالوه مخه پ هرڅه د دې غملړلي بهیر دریدل د واخلي څرک یې نه لګیږي. البته د
ایدیالوژیکې  خپلو داچې د واقعیتونوله کړکۍ څخه یا ځمکنیو د هیواد بهیرونو ته د لري چې هغوی د هیواد پیښو او

په  دې غمیزې بهیر مسئله چې د . داګوري ظواهرو پربنسټ بهیرونو د او پیښو یا د له عینکو دیوباورونو، د پر
واکمنۍ تګالرې تر کومې کچې منفي رول درلود  خپله ده غبرګون یا پ مخالفینو واکمنیدو کې د جمهوري نظام د

بخښونکې تیروتنه وه چې داسې مخالفینو دا نه  داخبره چې هغه مهال د جمهوري نظام د ځانګړی بحث غواړي. خو
د نوموړي دولت د ارادې له مخې یې دخپل حکومت په وړاندې وسلواله مبارزه پیل  وړله او هیواد ته یې پناه ور

سیاسي مخالفینو  افغان دولت د تاریخي ستونزه لرله. له همدې امله دې هیواد د –کړله چې د افغانستان سره یې ملي 
خپل حکومت په  په لوړه کچه ګټه پورته کړله. له بله پلوه د موخهدالسته راوړلو په  سیاسي اهدافو څخه د خپلو

له صالحیت څخه  ورکولو د فتوا وړاندې د جهاد د فتوا صادرول داسې معتبرې مذهبي مرجع ته اړتیا لرله چې د
فتواوې ورکړي. پردې  جهاد د نه درلود چې ملګرو یې دا صالحیت  برخمنه وای. بیله شکه چې رباني، حکمتیار او

توجیه وړنه دۍ. له بده  په هیڅ دلیل سره د افغان حکومتونوپه وړاندې جهاد شوروي تر اشغال پورې د اساس د
روزلي جهادي مخور  وسپاه پاسدارانایران کې میشت آی اس آی ا نیواک په مهال په پاکستان او شوروي د مرغه د

سیالۍ جوګه نه وو  هغوی په وړاندې د نور ملي ځواکونه د مالتړیې هم کاوه چې او داسې ځواکمن کړي وو
 اودافغانستان څخه پاکستان او ایران ته  د کډوالوستر لښکراړ ایستل کیده چې دآی اس آی اوسپاه پاسداران له لوري د

اشغال په وړاندې مبارزه کې د  شوروي د دې ډول افغان کډوال ده پ .جوړشوو تنظیمونو غړیتوب ترالسه کړي
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دویمې برخې  دې لیکنې د لپاره استول کیدل. د ورانولو په خاطر د افغانستان د د موخو ایراني آخوندانو او نجابیانوپ
په ترڅ کې وویل چې د  ټیلیفوني خبرو لړی یې په مزاج برابره نه ده د ېدې لیکن دخپریدو وروسته یوه دوست چې د

دې  . دییو تورد په مجاهدینو مزدوران معرفي کوي چې دا ینان او د پردیوئمجاهدینو مخالفین جهادي مشران خا
ته دلوستونکې  و )لطفاً دلته کلیک کړی(ویډی غهنوموړې اندیښنې یا نیوکې ته ځواب ورکړل شوی وي د لپاره چې د

شمال تلوالې په نامه دیوه ملي ضد جوړښت په  مخې دارادې له  پام راګرزول کیږي چیرې چې د پردیو د
 پورې تړلی ګڼي. بل په پردیو آخورباندې تړل شوي څو تنه یو

 

دې یا هغه  تنظیمونومشرتابه او سره سره لیدل کیږي چې د وړو د کړو يهغو د او څرګندونو جهادي مخورو د د
 په واقعیت کې د پردیو د خو خپلو لیډرانو توال دسیاس لیکوال او تنظیم، دې یا هغه جهادي قوماندان ته وفادار

 افغانستان د خلکوخبره مشت نمونه خروار د دې زیات شمیر اتالنوله ډلې څخه به د څخه اتالن جوړوي. د غالمانو
 هغه د باندې د ياتل جوړولو په پروژ د څوکرښې وړاندې شي. د مسعود په هکله شاه مسعود !؟ احمدملي اتل
، ناپلیون او زمري پنجشیر د هغه ته یې د ایستلی دۍ او زیار ډیر نوموړي بهرنیو حامیانو له دپه پرت پلویانو

معنوي پلرونو)موالنا  افغان مجاهدینو د ، انګریزانو، فرانسویانو، دروسانو ارنستوچګووارا لقبونه ورکړي چې د
اتل  د مسعود وروي جنرال لیاخفسکي دموالنا سمیع الحق( او عبدهللا عزام نومونه ډیر یادیږي.  ش ،فضل الرحمن

په خپله تر  وویل موږ په واقعیت کې څرنګه چې ما»په هکله لیکي:  هلوځلو خپل حکومت د جوړولو په پروژه د
 افغان جهادي مخور نه یوازې د اشغال په مهالشوروي  ( د ۱« ) څخه ملي اتل جوړ کړ. یوې کچې له مسعود
هم دا واقعیت درک کړی و چې  و وسلې یې ورکولی بلکه شوروي نیواکګرو، پیسې انازول هغوی غربي حامیانو

 له لوري د څارګرو خپلو . هماغه دي چې دیوه وسیله ده ټولولو د شتمنیو دځینو جهادي قوماندانانو لپاره جهاد د
خپلو  اندانان دقوم فادار مسکو ته ډیرو راجذبوي او دولت پرلور شمیر یې د ته مالتړي یو ښکار جهادي قوماندانانو

پټې لوزنامې ورسره السلیک کوي چې یو له هغوی  په لیکوکې ساتي او جهاد په موخه د پلې کولو د نخښو راتلونکو
څارګرې  څخه مسعود دۍ. جنرال باریس ګروموف د شوروي لښکرووروستی قوماندان دمسعودسره د خپل هیواد د

استخباراتي مرکزهڅو په  د لمبر لښکر دڅلویښتم:» ړسره وایي کله په ویادبریالیو استخباراتي اړیکو په ه ادارې 
 ته ورسیدو، له احمدشاه سره مو خپل لوی مقصد میالدي کال کې موږ ۱۹۸۲پای کې ټاکلي نتیجې ورکړې. په 

وخته په خپل حال پاتې شوې. په  تر وتلو د شوروي پوځونو داسې ټینګې اړیکې پیداکړې چې آن له افغانستان څخه د
وده موندله، خو لدې سره  بریالی اړیکو سره زموږ کې له مسعود کلونو په ټولو پوځي حضور د نستان کې زموږافغا

 کال کې د ۱۹۸۲بانډونو فعالیت له نظره نه غورزاوه. په  وسله والو ده د د پوځي ټولګیوقوماندانۍ محدودو سره د
ً اوشخص استازو د څلویښتم لښکرو هغه له مخې مسعود ژمنه کړې وه  لیک شو چې دیوتړون الس له خوا مسعود د ا

یرغل ته اجازه نه  ، پرشوروي پوځي قطارونوده بې رقیبه بادارۍ سیمه وه چې په جنوبي سالنګ کې به چې د
چې د حکومتي  الس لیک شوي تړون له مخې، مسعود خپلو وسله والو ته امر وکړ ورکوي... د مسعود سره د

 بانډونو مخالفې ډلې اسالمي حزب د س واخلي اوخپل ټول ځواک دې دخالف دې له جګړې څخه ال عسکرو
څخه داسې پرده پورته  له سپیڅلي جهاد! مسعود ( بل شوروي جنرال د۲« )پرخالف جګړې ته اړم کړي

شوروي پوځونو یوه کتارته   ( د سالنګ له الرې شوروي اتحاد ته تلونکي د۱۹۸۸داګست په یولسمه) :»کوي
 ۲، موټره ۳۰دوی په دولتي کتار برید وکړ. دوی  ۱۵اګست په  د پرته اجازه ورکړه. خو کوم خنډ اشرارو د

تنه یې ګروګان ونیول. دوی لومړی د  ۵۰تنه یې ټپیان کړل...  ۲۰تنه یې ووژل او ۴۰، زرهپوښونه له منځه یوړل
د  په هغه پسې رکړله اوافغان پوځ په کتارډزې وکړې، په هغوی پسې روان شوروي کتار ته یې بیله ډزو اجازه و

خبره کوي چې شورویانو  جهاد د هغه مجاهد ( شوروي جنرال د۳«)څارندوی په کتار یې هم بریدونه ترسره کړل.
افغانی پوځي کتار کې په خپلو افغان مسلمان وروڼو  -ترې ملي اتل جوړکړی و.هغه مجاهد چې په یوه ګډ شوروي 

بیا ښیي  ته ستانه شي. دا ځیانو ډزې نه کوي چې روغ رمټ خپل هیوادکفارو په پو د هغوی وژني خو برید کوي او
 د مسعود سره د شوروي اشغالګرو اشغالګرو په وړاندې جهاد. د خپلو خلکو خالف جګړه کوله نه د د چې مسعود

ز  ۱۹۸۳یوې معاملې پریکړه وکړه د شورویانو سره د مسعود د»تړون په اړه امریکایي لیکوال ستیوکول لیکي: 
افغان پوځ  اعالن وکړ، تر اوربندالندې شورویانومنلې وه چې که مسعود یوه بیساري اوربند کال په پسرلي کې یې د

اوربند له دریو کلوپټوخبرو وروسته  ته اجازه ورکړي چې د درې په سهیلي برخې په پای کې اډه جوړه کړي... دا
 سره د شورویانو چې مسعود د ،دې خبرې په اوریدلو کې افغانان د له درې څخه په بهر منځته راغلی و. د پنجشیر

مخکنیو  چې پهخبرې مخکې هغه وخت پیل شوې کله  جګړې پرمهال په خبرو بوخت وشوک ) حیران ( شول دا
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د غلیم سیاالنو ترمنځ  مسعود او کې د دې لیکنوه ، پلیکنو تبادله شوې وه سره د کې یې له شوروي قوماندانانو کرښو
ناستو کې  په دوو خبرو ، ورپسې هغوی مخ په مخ خبرې وکړې، دترمنځ همکارانو اسې بحث شوی و لکه دد

پخواني مشر او وروسته د بریژنف  «ک ګ ب» د څخه په یوه لیک کې خپله شرایط کیښودل، له مسکوه پ مسعود
وګه السلیک شوی و. د هغه تړون په رسمي ت عمومي منشی )یوري اندروپوف( لخوا ځای ناستي کمونست ګوند

پورتنیو  ( د۴« ) ته د) بې غیرته تسلیمۍ ( په سترګه کتل کسانو دې اوربند کې ډیرو بهر افغانستان په دننه او
تپل شوې  د طالبانو وروسته په افغانانو خیانت کړی خو داعیې ته څرګند جهاد څرګندونو څخه بریښي چې مسعود د

له لوري په افغان ولس  پردیو کومې حیرانتیا پریکړه ځکه نه وه چې د د . داملي اتل لقب ورکړ مسعود ته د ۍواکمن
، غوره کوي ته ملي اتل . پردي موږه تمثیلوياراد خارجي حامیانو خپلو ولس اراده نه بلکه د تپل شوې واکمنان د

ل شوې واکمنۍ د تپ د راکوي او... په افغانانو جوړولو دستور حکومت د ملي یووالي په نامه د ته د پردي موږ
 په ولسي جرګه کې ناست استازي هم راپیژني.  ولسمشر بیواکي او هیواد د ددغه څرگندوني  استازو پارلمان د

نامه تړلې وي  بیسارې کار نامه سره یې یوه السه کوي چې د هغه څوک تر کې د ملي اتل ویاړ هیوادونو په نورو  
خاینانه  او اړیکو سره د پردیو استخباراتي ادارو نیواکګرو او ې دداسې کارنامه نلري بلکه کارنامې ی چې مسعود

 سره په یوهپوځي لوړپوړو  کارملي ملکي او د کې ۱۹۹۲جهادي ملګرویې په  او یوه ټولیزه ده. مسعود معاملو
شیر په پنج د ته پریښود او بیله جګړې طالبانو کابل په توګه وزیر دفاع د کې د ۱۹۹۶معامله کې کابل ونیو او په 

کې بیا هم ځان خوندي نه احساساوه او د  سمڅو او له ویرې یې په غارونو طالبانو کې پټ شو. د سمڅو او غارونو
ډګراتالن سنګرونه بیله  جګړې د تاجکستان کوالب ته ولیږداوه. د وروسته د او تخار رباني خوځنده تخت یې مزار،

جګړې له ډګره تښتیدلی دۍ. که د جګړې  په شان څوځله دشغال  پنجشیرزمری د جګړې غلیم ته نه پرېږدي خو د
کې ټول  خپل هیواده یوه مسلمان افغان په توګه چې پ د نوموړي تهمسعود د تیښتې څخه تیرشو او  څخه د له ډګر

قومي تعصب په کرغیړن  میشت قومونه وروڼه وګڼي او ړوند قومي تعصب ونلري وګورو وینو چې نوموړی د
کې او  په پته دکر پښتنو جنګیالیو ته د تاجکو اسالمي دولت ملي اتل!؟ خپلو د افغانستان د .یویروس هم ککړ د

ګورۍ په  فاشیسم یوه نښه ده. و لوړ فرهنګ لرونکی ګڼي چې دا د درس ورکولو په ترڅ کې خپل قوم د د دښمنۍ
لوړ فرهنګ  دویمې نړیوالې جګړې په مهال د ایټالیایي فاشیستانو په شان خپل قوم د کې چې نوموړی د ویډیو دی

 شمیري. لرونکي
شمال تلوالې بنسټ  سره ګډ د پښتون دښمنه پردی پالو نورو کې د ۱۹۹۲په روحیه وه چې  پښتني ضد مسعود د

 مسعود اومؤتلیفینو چې پردي وو دې پالن نوښتګر د پای ټکی کیږدي .خو واکمنۍ ته د پښتنو چې ګواکې د کیښود
سولې پروګرام شنډ کړچې  م، م د کې د یې په هیواد دې ډوله یې دغه خاینانه پالن په پوره رښتینولۍ سره پلی او پ

خیانت هغه جرم دۍ چې »راغلي دي: خیانت په هکله  ویلی. په ویکې پدیا کې د خیانت پرته بل څه نشو دې کارته د
بل خپلواک  د حکومت او ملت په وړاندې ترسره کیږي.وطن ته خیانت د هیواد د امنیت خالف یوعمل دۍ چې د

 خپل هیواد ته شاه ګرزونه ملي خیانت ګڼل کیږي. د خپل هیواد ملي ګټو ترسره کیږي. دکې  سره په اړیکو هیواد
ته د هیواد د پوځي ځواکونو،  په موخه هڅه، پردیو حکومت د نسکورولو خپل وطن د خالف په جګړه کې ګډون، د

« ګڼل کیږيسترخیانت  ء قصد دولت په رئیس سو په هکله جاسوسي، په الرښود یا د اطالعاتي بنسټونو دپلوماتانو او
 واکمنۍ د کسانو چې د محمدداود د ته وکتل شي هغو په نړیواله کچه منل شوي تعریف خیانت په اړه که چیرې د

شوروي  . همدې کسانو دملي خیانت یې کړی دۍ وسلواله مبارزه پیل کړله  ټم پر د پردیو نسکورولو په موخه
نحصار کړی دۍ پداسې حال کې چې د اشغالګرو په ځانله ا مقاومت ویاړ او افغان ولس جهاد وپه وړاندې د اشغالګر

خیاله خلقیانو مبارزه  واکمن ګوند آزاد حتی د او ، وطنپالو مامورینو، روڼ اندوملي قوتونو وړاندې د رژیم دننه ټولو
فصلې » ښاغلي محمدعثمان روستار تره کي  جرمن په پورتال کې د –افغان  قربانۍ یې ورکولې. د پرمخ وړله او

 خلقي اړخ له لوري د د واکمن ګوند روانه لړۍ یې څرګنده بیلګه ده. د مقالو د« ات سیاسي پوهنتونتاریخ مبارز از
دریدنې په اړه شوروي څارګر واسیلي میتروخین چې بریتانیا ته یې پناه  السپوڅي واکمنۍ په وړاندې د شوروي د

هرات  او کندهار دکې  مخونو ۲۶۳ – ۲۶۲کتاب یې لیکلی دۍ په « کی جی بی په افغانستان کې»د  وړې او
په هرات کې ورته پاڅون او اکروکر رامنځته شو. »مخالفت په اړه رڼا اچوي اولیکي: خلقي کدرونو د ښارونو کې د

جګړې ته یې زوروره مال وتړله په دغه ډله کې  ببرک د دولت په وړاندې راسمبال شول او ډلې پلویانو د خلق د د
سازمانونو د څانګې مشر،دا،خ، د، ګ د والیتي شوری  ان دچوپ دهرات والیت والیتي منشي) سنګین (، عبدالعزیز

ښاري ګوندي  ښار د هرات د ، دوالیتي کمیټې دوه تنه منشیان ، دښاري کمیټې مرستیال د کمیټې مشر، دهرات د
سره سره لیدل  پاسنیو څرګندونو د .«نامتو مشران ول ځواکونو دوه تنه ملي څارندوی د د کمیټې نهه تنه غړي او
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

ارادې  د پردیو د نسکورولو په موخه خپلو حکومتونو د وروسته د نسکوریدو چې د پاچاهي نظام د روکیږي هغو څی
 ، دل په کنډواله اړولی، ټیکاو او امنیت له منځه وړی، واک ته په رسیدو سره یې کابله مخې په هیواد کې سوله

 اوی یې کیږي، داسې لقبونهقتلونه مل دي درن خیانت، پردی پالنه او ، فساد اوسره یې ټګماري او وحشت نومونو
 !() یاللعجب خاینانو سره. ملت د خادمانو او اتالنو سره ښایي نه د د ېچ ورکول کیږي

 پای

 اخځون 
 

 مخ  ۵۳فغان میړانه اوغمیزه، الکساندرلیاخفسکي، دا – ۱
 مخونه  ۲۶۷ – ۲۶۶سرې لښکرې په افغانستان کې،  ،ګروموف – ۲
 مخ   ۵۱۳ لیاخفسکی، – ۳
 مخ  ۱۶۸، دپیریانو جګړې ،  کولستیو – ۴
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