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  4 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ  په دغه پته. ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  2017/ 7/4                                                                                   محمدانور آڅړ
 

  ات	ن پٻژنی؟

  )برخه17(

  

   پای مردي که نامردي؟: ښتېيپه جګړو کې د احمدشاه مسعود ت
  

ښته د يتيکي تښته ده چې د جګړه ييزو بريو په موخه ترسره کيږي، تکيداسې ت :ښتهيتکتيکي ت
دښمن د غولولو؛ له خپلو تازدمه ځواکونو سره د يو ځای کيدلو او يا نورو جګړه ييرو اړتياوو په 
موخه، د زمان او مکان په نظر کې نيولو سره، د لنډې مودې لپاره ترسره کيږي، تر څو دښمن ته 

په .) ادونه شوي ده، آيتونه کې يې ھم ي١۶- ١۵: چې د قرآن حکيم د انفال سورت(ماتي ورکړل شي،
ھم په تکتيکي ) چې يو، يا څو کسان د لوی پوځ سره جګړيږي(دې لړ کې د خرپ او ترپ جګړه،

رل کيږي، د نوموړي جګړې له ټولو نه ښه بٻلګه د افغان ملي اتل سردار محمدايوب يښته کې شميت
وځيان ووژل پ) ١٢٠٠٠(خان د ميوند جګړې، جګړه ييز تکتيک دی، چې له امله يې د انګريزانو

رعلي خان سره يو ځای، د افغانانو او مسلمانانو په يتنه انګريزان د سردار ش) ٢۵(شول او يوازې
: د پوره مالوماتو لپاره د ميرغNم محمد غبارتاريخ ولولئ(. کاليو کې کندھار ښار ته وتښتيدل

  )             مخ۶٣٨افغانستان در مسير تاريخ، 
  

لکه چې ):  مرديپای (ښتهيد ځان ژغورلو ت
د ليکنو د لړۍ په شپاړسمه برخه کې مو ولوستل، 

ښته چې خوشال بابا يې پخپلو شعرونو او يدا ډول ت
د دستارنامې په کتاب کې يادونه کړي ده،نوموړی 
يې خپله پای مردي، چې په جګړه کې ټپي شوی ؤ 

د ) ص(غمبرياو بيا يې له مکې څخه مدينې ته د پ
ي ده، په دې مانا چې په يادونه کړ) ھجرت(ښتېيت

جګړه کې يو تن، يوه ډله او يا يو لښکر چې له 
سختې ماتې سره مخ او ډٻر سرتيري يې ووژل 

څ بله Vره ونه لري، دا خطر موجود وي چې دښمن ته به په Vس ورشي او يا ھم  په يشي، د بري ھ
) ، له وژلو سره مخ ؤچې د مکې د مشرکينو لخوا) ص(لکه محمد(غوڅه توګه له وژلو سره مخ شي،

په دې بنسټ خوشال بابا، له بې ځايه مرګ او اسارت څخه د ځان ژغورلو تٻښته روا بللي ده، په قرآن 
  : کريم او نبوي احاديثو کې له دا ډول ځان وژنو څخه د ژغورلو په ھکله روښانه احکام رغلي دي

ْوV تقتلوا أنفسكم ُ ُ ُ ْ ََ ََ ُ َ ◌ۚ  
   ) آيت٢٩د نساء سورت  (»خپل ځانونه مه وژنئ«: ژباړه

ِوV تلقوا بأْيديكم إلى التْھلكة َِ ُ ْo َ ُ ُ ُ َِ ِْ َ َ ◌ۛ  
  ) آيت١٩۵د بقرې سورت،(» په خپلو Vسونو خپل ځانونه په ھNکت کې مه غورځوئ«: ژباړه

له لوري د مسلمانانو د ژوندي پاتې کيدو لپاره، حرام حNل ګرځول ) ص(د s تعالی او پيغمبر
َ خوړل، حرام ويل حتی په ژبه باندې له اسNم څخه انکار روا دی، له دې څخه شوي دي، لکه حرام
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 - ١١۵ښکاري چې لوی څښتن ته د مؤمنانو ژوند ډٻر اھميت لري چې د قرآن کريم د نحل سورت په 
په احاديثو کې په بٻNبٻلو ډولونو باندې ) ص(، آيت او د محمد١١٩،آيتونه؛ د انعام سورت په ١١۶

  :څو بٻلګې وړاندې کوو) پای مردۍ(د ځان ژغورلو. اد شوي ديڅو، څو ځله ي
جNالدين د سلطان محمدخوارزمشاه زوی، وروسته له ھغې چې د سيند درياب پر غاړه يې د 
مغلو له پوځ سره تر پايه پورې په خورا ميړانه جګړه وکړه او په پای کې يوازې له څو تنو سره 

 حتمي ؤ، د سٻند له درياب څخه په پوره زړورتيا پورې ګوښی پاتې شو او سل په سلو کې يې مرګ
  )پښتانه د تاريخ په رڼاکې: سيدبھادرشاه کاکا خٻل(. شو، چې پخپله چنګٻز ھم ورته ھک حيران پاتې ؤ

د ځان ژغورنې بله بٻلګه د انګريز ډاکټر برايډن ھم د يادولو ده، چې د انګريزانو د اوولس زره 
اتې ؤ او په ټپي حالت کې له کابل څخه تر جNل آباد ښار پورې د کسيز پوځ څخه يوازې ژوندی پ

  .انګريزانو پوځ ته يې ځان رسولی ؤ
اوس به د احمدشاه مسعود پر تٻښتو باندې خبرې وکړو او د ده پر پايمرديو او نامرديو باندې به 

ې د پاکستان مسعود په خپله لومړۍ ترھګره جګړه، چ: رڼا واچوو، چې زموږ د ليکنې اصلي موخه ده
په امر يې د ولسمشر محمدداؤد، د حکومت پر وړاندې پيل کړي وه، له سختې ماتې سره ) I.S.I(د 

مخ شو او دوولس تنه ترورستان يې ووژل شول، په دې جګړه کې يې داسې ناځوانه تٻښته وکړه چې 
 ھغې چې د خپل وژل شوي ملګري يې د جګړې په ډګر کې پرٻښودل، د پښو څپلۍ يې پاتې شوې، تر

  )،ل،ل١/۵/١٣۵۴.(خلکو لخوا ولوټل شول او په شرمو وشرميدل
انجنير اسحاق چې پخپله له مسعود سره په دغه ترھګره ډله او ناکامه جګړه کې ورسره ؤ د 

يو شمٻر کوچيانو موږ ښکته پورته ګرځولو، موږ په دې فکر ... «:خپلې تٻښتې په ھکله داسې وايي
کر راورسيږي او موږ به ونيسي، په پای کې يې زموږ پر لوټولو باندې کې وو چې اوس به دولتي عس

په ياد مې دي چې کله يې د مسعود . پيل وکړ، زموږ څخه يې پيسې او نور ارزښناک توکي واخيستل
» .له Vس څخه ساعت خNصولو، ھغوی ته يې وويل چې دا ساعت مه اخلئ دا زما د پNر نښه ده

  )http://massoudism.persianblog.irود وآزادي؛مسع: صالح محمد ريګستانی(
د پنجشٻر اوسيدونکی، ښاغلی قاضي سيد موسی عثمان ھستي، چې د ھغه مھال ډٻرې پٻښې 
ورته مالومې او ليدلي دي، د مسعود او ملګرو د تٻښتې په اړه پخپله د مسعود له خولې وايي 

) آی، اس، آی( تنو مخابره چيانو، چې د زه او زما ملګري، سره د دوو... مسعود ما ته وويل، «:چې
کسان وو، محمداسحاق او د کفايت s وروڼو وژغورلو او Vرښوونه يې وکړه، تر څو له سيمې څخه 

موږ آی، . ھغه کسان چې د شاه ابدال او ستار جبل السراجې تر قوماندې Vندې وو ونيول شول. ووتلو
] مزل[ان څخه مرسته راورسيده، وروسته له اوو شپواس، آی ته مخابره وکړه، ھغه وو چې له نورست

  com.ariaye.www» .څخه ستړي ستومانه د پٻښور باVحصار ته ورسيدو
،ز کې په پنجشٻر باندې د شوروي د څلوٻښتم لښکر له جګړه ييز ١٩٨۴سره له دې چې په کال 

 ورځې وړاندې ښه خبر ؤ، د دې پرځای چې جګړه وکړي، ٢۴) يناد ده په خپله و(پNن څخه مسعود،
َداسې تٻښته يې وکړه چې حتی يو ھوايي ډز يې ھم ونه کړ او په ټوله دره کې يو تن ھم انسان او 

  )مخ ولولئ۴۵۶د جنرال لياخوفسکي کتاب، د افغان مٻړانه او غميزه (. څاروی نه ؤ پاتې شوی
ريګستانی چې د مسعود په ھکله يې د رښتاوو او دروغو يو د دغې تٻښتې په اړه، صالح محمد 

آتش بس حمله يی بسيار وسيع ر ا تدارک ديدند چنان که بعد از ختم «:ګډ کتاب ليکلی دی داسې وايي
 استفاده  TU-160دراين حمله آنھا از طيارات بم افگن استراتژيک ). 1984 سال   حمله ھفتم(

تگاه تانک و تجھيزات نظامی به کار برده شدند، اما مسعود با ھزارھا نفر عسکر و صدھا دس. کردند
چه .  ساعت قبل دره را تخليه کرده بود و شوروی ھا بر دره خالی حمله کردند48مردم و نيرو ھايش 

آن ھمه تھجيزات برای کشف و آدم و دستگاه و مصرف و خود را به رخ دنيا کشيدن و ! عملياتی
پس اين ھمه . ه شمول زنھا و اطفال و مواشی در حال ترک دره اندندانستن اين که ھزارھا نفر ب

  »طياره که چند روزقبل از ختم آتش بس بر سر ما دور می زدند، مصروف چه کاری بودند؟
  )http://persianblog.irمسعود و آزادی؛(



  
 

 

  4تر 3  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 
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 په افغانستان کې د شورويانو د څلوٻښتم لښکر قوماندان ستر جنرال الکساندر ماياروف، په
يوازې د بايللو پر وخت به تری تم «:مبالغې سره د خپل ګوډاګي مسعود د ستاينې تر څنګ وايي

  )،مخ؛ د ډاکټر داؤد جنبش ژباړه٢٩٣په افغانستان کې، رښتيا څه تيرٻدل؟ ( ».کيده
،ل، کال د ليندۍ مياشتې ١٣٧١د نظار شورا او جنرال دوستم له ځواکونو تر منځ جګړه چې د 

در تاريک و : کابل کې ونښته، د مسعود د کسانو تٻښته، جنرال نبي عظيمي داسې ليکي  نيټه په ٣٠په 
روشن، شامگاھي ناگھان صدای فيرھای اسلحه خفيفه و ماشيندارھای پ، کا، راکتھای آر، پی، جی 

در بيرون ديگر ... سکون و آرامش منطقهء مکروريان و بی بی مھرو و وزيراکبرخان را برھم زد
يارکی حاکم شده بود، ولی ھياکل انسان ھای را که در حالت گريز بودند مې توانستم تشخيص بدھم، ت

آنھا را صفوف منظم سربازان، ماشين ھای محاربوي و تانگھا که با سرعت خاصی پيش می آمدند، 
، ديگر چھره ھای وحشت زدهء افراد شورای نظار که پکول ھاتعقيب می نمودند آنھا نزديک شدند، 

يکي از ... س	ح ھا و تجھيزات جنگې شانرا دور انداخته ومی گريختند، تشخيص داده می شد 
تااکنون بيشتر از يک ھزار ميل ک	شينکوف و راکت انداز : قوماندانان ديګر جنبش به نزدم آمد و گفت

 به ... مو تعداد پکول و پتو و ھزاران تکه اشيای متفرقه را از نزد شورای  نظار بدست آورده اي
... تعقيب اين مانور نظامی و سياسی مؤفقيت آميز، احمدشاه مسعود عصبانی و بر آشفته گرديد 

مسعود برای تNفی آن شکست، باVی استاد فريد، حزب اسNمی و معلم فتح وساير گروپھای حکمتيار 
...  کابل گردندبنام وطنداری صدا کرد، و از آنھا خواست تا برای حفظ نام و ننگ مردم شمال وارد

اردو و سياست در سه دھهء : د V ډٻرو مالوماتو لپاره د جنرال  محمد نبي عظيمي کتاب ولولئ (» .
  )مخ پورې۶٣٣ تر۶٣٠اخير افغانستان، 

طالبان د کابل په ختيځ او جنوب ختيځ کې د مسعود له ځواکونو سره وجګړيدل او د مسعود 
مسعود وروسته له خپلې ماتي ) ،ل۴/٧/١٣٧۵(ار کړل،ځواکونو ته يې ماتې ورکړه او سخت يې وډ

څخه خپلو وسله والو ځواکونو ته امر وکړ، چې کابل ښار پريږدي او شمال ته دې په شا شي، ھغه وو 
چې د نظار شورا ځواکونه له زرګونو ټانکونو، توپونه، راکټي دستګاوو، پوځي مھماتو او جګړه ييزو 

مخ نه دی اړولی، د ) شا(کړه چې بيا يې تر جبل سراج پورې په څټالوتکو سره داسې ليونۍ منډه پيل 
د مسعود د لومړی منډې په (دوی مورال تردې کچې پورې ټيټ ؤ چې د Vرې په اوږدو کې

  . د سيمو د خلکو لخوا لوټ شول او د دوی ډٻرې کورنۍ يې ولوټلې) ،ل١٣۵۴شان،
 کړ بلکه د کابل او شمال په Vره کې مسعود نه يوازې د کابل له ښار څخه په تٻښته ځان خNص

يې لوی پلونه ھم والوزول او پنجشٻر ته د ننوتلو سړک ته يې ھم چاودنې ورکړې، Vره يې ورانه کړه 
او ورسره يې د کوکچې د پله د ورانولو امر ھم وکړ، په دې اړه د نظارشورا غړی او د ملي شورا 

  :وکيل حفيظ منصور ليکي
شاه مسعود خود بعد از ادای دو رکعت نماز، کلنگ به دست مي گيرد در چنين شرايطي احمد «

ي پنجشير دست به کار مي شود، براي آنکه راه پيشروي طالبان را  و خود براي منفجر نمودن دھانه
احمدشاه مسعود شھيد : عبدالحفيظ منصور(  ».قطع نمايد، تا عراده جات نتوانند از آنجا عبور نمايند

  )http://qahramanemeli.blogfa.comراه صلح و آزادي
  

مسعود د استاد رباني سره يو ځای د پنجشٻر په دره کې ځانونه پخپله بنديان کړل او په تخار کې 
يې يوه کانتيري پاچاھي جوړه کړه ھغه داسې چې څو کانتينرونه يې کٻښودل او په ھر يوه کانتينر يې 

د افغانستان ( د يوه زاړه کور پر دروازه باندې د د بيNبيلو وزارتونو نومونه وليکل او ورسره يې
د دغې : ښاغلی اکاډميسين محمد ابراھيم عطايي وايي چې . نوم ھم وليکلو)دجمھوري رياست مقام

  د افغانستان پرمعاصر  (»د استاد رباني کانتينري حکومت«صحنې په باب خارجي اخبار ليکلي وو
  )مخ٣٧۴تاريخ يوه لنډه کتنه 
 په تالقانو کې د رباني او مسعود کانتيري حکومت ھم ډٻر دوام ونه کړ او له ھغه د تخار وVيت

ځايه يې تر تاجکستان پورې منډه وکړه او د تاجکستان د کوVب په اډه کې يې خپله نړيواله ګرځنده 



  
 

 

  4تر 4  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، کوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د لي: يادښت

، د دغې وروستۍ تٻښتې په اړه حفيظ منصور نه يوازې له !پاچاھي او د قوماندانۍ قرارګاه جوړه کړه
ابل څخه د مسعود رباني پر تٻښته باندې وياړي بلکه له تالقانو څخه د مسعود، پر منډه باندې ھم ک

بر اساس ھمين طرز ... «.افتخار کوي او د برھان الدين رباني او استاد سياف د منډې يادونه ھم کوي
. ا تخليه نمود بعد از دو ماه درگيري شديد، احمد شاه مسعود، شھر تالقان ر1378فکر وقتي در سال 

تحليل گران نظامي جھان بار ديگر تبصره کردند که مسعود نيروھای خود را از خطر نابودي نجات 
استاد برھان الدين رباني رئيس دولت افغانستان با عجله از تالقان خارج شد و به تاجکستان پناه . بخشيد

ه بود نيز، با زحمت فراوان برد؛ استاد سياف که در کندز به سر مي برد، و در محاصره واقع شد
  )حمدشاه مسعود شھيد راه صلح و آزادي: عبدالحفيظ منصور(» .راھي تاجکستان گرديد

  
له طالبانو سره په جګړه کې، له کابل څخه پنجشٻر ته د احمدشاه مسعود ليونۍ منډه حفيظ 

کتيکي تٻښې او منصور او نور جمعيتيان له وياړه ډګه تٻښته بولي او د مسعود دغې تٻښتې ته د ت
پايمردۍ رنګ ورکوي او د مسعود د نظامي پوھې ښکارندويه يې بولي، حفيظ منصور په خپل 

ولی مانند ... «:کې له مبالغې سره سره داسې ليکي) احمدشاه مسعود، شھيد راه صلح و آزادي(کتاب
 طالبان روزی ھمه ناظرين ديگر عواقب کار را پيش بيني درست نتوانست و ھرگز بدين باور نبود که

بنابرين طالبان را يک گروه نامنسجم، نا آگاه به . بسی خطرناکتر از حکمتيار در برابرش قد علم نمايند
مسايل سياسي نظامي محاسبه نمود و کمک به آنھا را در برابر گلبدين حکمتيار ترجيح داد که در اثر 

ي شھر کابل رسيدند و   حومهھمين کمک ھاي نظامي ومالي، طالبان به سرعت از سپين بولدک تا
روي ھمين باور بود که خود با دو محافظ در ميدان شھر در داخل قرارگاه طالبان رفت و پيشنھادات 

  . آنھا را در باب تأمين صلح و تطبيق قوانين شرعي پذيرفت
ت اي غير از جنگ نداشتند، اين گفتگو ھا بي نتيجه ماند و حمN ولي از آنجايي که طالبان برنامه

 مجبور 1375 ميزان 5طالبان از چند طرف به کابل آغاز گرديد، تا اينکه احمد شاه مسعود بتاريخ 
اين عقب نشيني بازھم درايت نظامي مسعود را به نمايش .گرديد، نيروھايش را از کابل عقب بکشد

به اش کشته گذاشت، زيرا بدون اينکه کدام قطعه از نظاميان خود را از دست بدھد و يا افسري عاليرت
ي  ي منظم ھمه نيروھاي او از کابل خارج گرديدند و اين عقب نشيني موفقانه آينده شود، به گونه

احمدشاه مسعود شھيد راه صلح و : عبدالحفيظ منصور(» .مقاومت را در برابر طالبان تضمين نمود
  )آزادي

ٻښتې د انصاف په تله په پای کې به قضاوت ښاغلو او آغلو لوستونکو ته پرٻږدو چې د مسعود ت
  .  کې وتلي او د تکتيکي تٻښتې، پايمردۍ او نامردۍ له شرايطو او حاVت سره پرتله کړي

   
  K په زړه به وي ګيدړ تر ده زړه ور/ په وسواس په نامردۍ په وھم وٻره 

  تل يې تٻښته په ميدان/ په ھر ځای چې په جنګ پٻښ شي 
  لوی خوشال بابا

  
  

  نور بيا


