
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  
  7 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.   رابوليښت ھمکارۍ تهنـتاسو 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/ 17/4                                                                                  محمدانور آڅړ

  ات	ن پٻژنی؟

  )برخه18(

  

  :د احمدشاه مسعود القاب

 ھغه وړ يا ناوړه نوم دی چې پرته له اصلي نوم څخه په ھغه نوم باندې څوک وپٻژندل :لقب
، د القابو رامنځ ته کول او انتخابول د عباسي خلفاوو لخوا دود شوي شي، چې بٻلګې يې ډٻرې دي
سانان، ھغه که مړه وي که ژوندي، په وړ او ناوړه القابو باندې ياديږي، دي، په نړۍ کې مشھور ان

ځينو کسانو د ځان د مشھورولو او خلکو غولولو لپاره داسې جعلي القاب رامنځ ته کړي دي، چې د 
يوه ډله نور کسان بيا په . نو او خويونو برعکس دي او توپير ورسره لريدوی له شخصيت، کړ

مخامخ توګه د ښو القابو په يادولو سره وياړي او خوشاليږي، خو لږ شمٻر درانده او محترم خلک ھم 
شته چې په مخامخ توګه د ښو القابو ويل نه خوښوي، لکه چې رحمان بابا د دې بيت په لومړۍ مسره 

  :کې وايي

  مـخ مې چې صفت کـــــړې يار مې نه يېمخا

   پس له شا مې چې غيبت کړې يارمې نه يې

ريښنتي القاب ھغه دي چې د خلکو لخوا يو چا ته، د ده د لويو کړنو له امله ورکړل شي، نه دا 
چې پخپله يا د خپلې ډلې ټپلې لخوا ورکړل شوي وي، په تاريخي کتابونو کې د نومياليو کسانو د 

ګوالی ليکل شوی دی، که چا ښه کړي وي په ښو القابو ياد شوي دي او که چا بدې کړنې حاHتو څرن
ترسره کړي دي په ناوړه لقبونو باندې ياديږي، خوشال بابا د ھغو خلکو په اړه وايي چې دا به ډٻره 

  : ښه وي چې وروسته له مرګ څخه په دې نړۍ کې څوک په ښه نوم باندې ياد شي

ــو دا چې د چـ   ـا نـوم په ياديـږي ښه خـ

   په فاني دنيا به نه وي ژوندي تل څوک

زموږ په ھيواد کې ډٻر ننګيالي او بې ننګه کسان په ښو او بدو القابو باندې ياد شوي دي، په 
افغانستان کې په دې تٻرو څلورو لسيزو کې د څو ډولو القابو څښتن يو ھم احمدشاه مسعود دی، چې د 

 لخوا په وړ او ناوړو القابو باندې ياد شوی دی، نوموړی د خپلو پلويانو لخوا خپلو پلويانو او مخالفينو
په داسې القابو باندې ياد شوی دی چې نه يوازې په تاريخي لحاظ يې ځانونه سپک کړي دي، بلکه د 
مسعود نوم يې Hپسې بدرنګ کړی دی، مسعود د بھرنيو او کورنيو پلويانو لخوا زمری او ملي اتل 

او يو تن عبدالحفيظ منصور چې د !  له شيګوارا، ټيټو او ناپليون، سره يې پرتله کړی دیبلل شوی،
ملي شورا وکيل او د مسعود له لويو افراطي پلويانو څخه دی، مسعود يې له رستم، ملي اتل 
وزيرمحمداکبرخان او نورو ريښتنو اتQنو څخه ھم لوړ ګنلی دی، ښاغلی منصور له دې څخه ھم 

 دی او مسعود ته يې داسې صفت ورکړی دی، چې ھغه يوازې د خدای تعالی صفت کيدلی وړاندې تلل
  :دی چې مرګ نه لري او نور ټول انسانان مري) ج(شي، خدای

ِ﴿كل نفس ذائقة المْوت َِ ْ ُ ََ ٍَ ْ ً◌ ونْبلوكم بالش̀ر والخْير فتنة  _ُ َ َ َ ْۗ ُِ ِ ْ َُ َd َ◌ وإلْينا تْرجُعون﴾  ِ َ َُ ََ ِۖ  

کنيم؛ و سرانجام  و شما را با بديھا و خوبيھا آزمايش می! چشد  میھر انسانی طعم مرگ را
  )٣۵: انبياء(! شويد بسوی ما بازگردانده می
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ھر ساکښ د مرګ د خوند څکونکی دی، او موږ په ښو او ناوړه حاHتو کې په غورځولو سره 
 .ټولو ازميښت کوو، په پای کې ھمدا زموږ لوري ته ستاسې راګرځٻدل دي سېسره په تا

تر  )مرگ بارھا از او فرار کرد(حفيظ منصور د لوی اغراق او حيرانوونکي افراط سره، سره د
است که  رستموقتي از احمدشاه مسعود سخن به ميان مي آوريم، او نه »:سرليک Hندې داسې ليکي

که به طور نمايشي،  قھرمان فيلم ي حکيم طوس فردوسي باشد، نه  و قريحهي ذھن ساخته و پرداخته
ي خود را به چاHکي بکشد و  که در عمرش يکبار تفنگچه وزير اکبر خاننقش ايفا کرده باشد و نه 

بلکه او قھرماني است که  .مکناتن را ھدف قرار دھد و ھمه اوHد اين سرزمين بر او مباھات نمايند
و از تمام صحنه ھا پيروز ي واقعي و نابرابر سپري نمود  ر خود را در يک مبارزهسال از عم 23

اما اين پيروزي ھا بر روی فرش مخملين به دست نيامد، و نه مانند بسياری از فرماندھان  [!].بدر آمد
ارتش ھای بزرگ که از دور دست ھا بر قشون خويش دستور مي دھند و خود از محل حادثه کيلومتر 

اصله دارند، بلکه مسعود اين مدت را در متن حوادث خطرناک که پيوسته بيم مرگ در آن بود ھا ف
ی نظامی سند فراغت  ای است، بدون اينکه از کدام دانشکده مسعود مرد خود ساخته .پشت سر گذاشت

ی کارزار به  به دست آورده باشد با استعداد و نبوغ ذاتي اش جنراHن معروف جھان را در عرصه
کست مواجه ساخت و نيرومند ترين عساکر جھان که مجھز با پيشرفته ترين وسايل جنگی و ش

به يقين که مقابله با چنين عساکری در ھرگام خطر  [!]استخباراتی بودند در برابر او به زانو درآمدند،
ھد و ًمرگ به ھمراه داشت که مسعود براي رھبري و تشجيع افراد Hزم می ديد، قصدا تن به خطر بد

آن گاه که شجاع ترين فرماندھان در بيم و ھراس می افتادند، ھمچون سرداران افسانوي تاريخ خود به 
ولی مرگ از او بار بار فرار تھلکه می رفت، و با چشمان باز و دل روشن به سوی مرگ می شتافت، 

    احمدشاه مسعود شھيد راه صلح و آزادي:عبدالحفيظ منصور( ».کرد

com.blogfa.anemeliqahram://http(  

له بل پلوه د مسعود مخالفين نوموړی ګيدړ بولي او له ګيدړ سره يې پرتله کړی دی، د بې  
غيرته تسليمي خطاب ورته کوي د پرديو استخباراتو څو اړخيز اجنټ يې بولي، د چرګ، وزې، 

 ورکړل شويو القابو موږ به د دواړو ډلو لخوا په. موږک او په نورو بدو القابو باندې يې نازولی دی
او ستاينو باندې وغږيږو او بيا به په دې باندې خبرې وکړو چې کوم ډول لقبونه او ستاينې رښتيا ھم د 

  :مسعود له شخصيت سره سمون لري

 مسعود د ځان ساتلو په موخه له ھر چا سره ښه اړيکي ساتل او ټول يې غولول، ھغه که 
اريخي دښمن ھيوادونه يا نورې ډلې ټپلې وې، ټول يې په يوه اشغالګر شورويان وو، که د افغانستان ت
له بل چا سره دښمني نه کوله، په دې ) بې له حکمتيار څخه(سترګه کتل، له دې امله وه چې له آره يې 
 پوځ او سي آی اې ۴٠په لومړيو کې يې د شوروي ... «:باب نامتو امريکايی ليکوال سټيوکول وايي

  )، مخ٨٣۶د پيريانو جګړه، (» .تونزې ورته پيدا کولېدواړه غولول او ھم يې س

ھمدغه عوامل وو چې نوموړي ته د اشغالګرو شورويانو، امريکايانو، فرانسويانو، انګزيزانو، 
عربانو د استخباراتو او نورو ډلو ټپلو لخوا لوی، لوی لقبونو ورکړل شول تر څو په دې لويو لقبونو 

ل اتل ورته ښکاره شي او بيا يې د خپلو ګټو لپاره استعمال باندې يې وغولوي تر څو ځان نړيوا
د سي ای اې د ريچ ډلې له مسعود سره دوه ځله وکتل، يو ځل د سفر په پيل او بيا يې په پای «.کړی
په سترګه  )١(] ګوآرا چه[شيګوارا د سي ای اې افسرانو مسعود خورا ډٻر وستايه، ھغوی ورته د . کې

ج ستر لوبغاړی ؤ، د ھغوی پر اند مسعود شاعر ؤ، پوځي نابغه، مذھبي کتل، چې د تاريخ پر ستي
سړی او د خورا سترې زړورتيا خاوند يو مشر ؤ چې له مړينې يې ويره نه درلوده، او حتميت يې 



  
 

 

  7تر 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 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، والي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پاز: يادښت

د پيريانو جګړه، : سټيو کول(» ... .منلی ؤ، د دريمې نړۍ ھغو چريکي مشرانو په منځ کې ؤ
  )مخ۶٧٨

ته ) ۶ام، آی (لخوا د انګلستان استخباراتو) D.G.S.E(تخباراتومسعود د فرانسې د اس
ته ) سنډيګال(ورمعرفي شوی ؤ، دغې شبکې د ھغه ھيواد د تجارتي تلويزيون يو زوړ چلوونکی

، وويني او پر (!) دی)٢(وظيفه ورکړه چې پنجشير ته وHړ شي او ھلته يو ځوان قومندان چې دويم ټيټو
  )مخ١۵٧سمسور افغان،دويمه سقاوي، (» ... .ه يو فلم ډک کړي ھغه باندې د تلويزيون لپار

لکه چې پوھيږو چې مسعود په افغانستان کې د شوروي څلوٻښتم لښکر پوځي استخباراتو ته 
ورتسليم شوی ؤ او ھر څه يې د روسانو خدمت ته وقف کړي وو، له دې امله ده چې د نوموړي لښکر 

روسي جنرال .  شورويانو يو اتل جنرال چې ستايل کيږيجنراHنو مسعود داسې ستايلی دی لکه د
لياخوفسکي د مسعود د ستاينو او کړنو په تړاؤ په خپل کتاب، د افغان ميړانه او غميزه، په يوه برخه 

که چٻرې «:تر سرليک Hندې، نوموړی زمری بللی دی، ليکي) د پنجشٻر له زمري سره جګړه(کې 
ا ډٻر ژر د خپلو وسله والو ډلو پوځي ځواکمنتيا په پښو ودروي ونه وژل شي، نو ھغه به بي(!) زمری

  )،مخ۴۵٩(» .او د ا، خ، د، ګ، رژيم ته به د پخوا په څٻر کلک ګواښ مخامخ کړي

 الکساندر ماياروف د څلوٻښتم لښکر يو بل جنرال مسعود د لويې مبالغې سره يو ځای ستايي او 
تر ټولو ټينګ، زړور او لرليدونکی په کې . ..«:خورا لوی افراط يې کړی دی، نوموړی ليکي

احمدشاه مسعود ؤ، تر کومه ځايه چې زه پوھٻږم نو ھغه پرانستي جګړه خوښوله، خپل غونډونه يې 
ھغه ګوزار ته د ځايي خلکو له مخامخ کولو نه ډډه کوله، ھٻڅکله يې له . ھم د ھمدې لپاره چمتو کول

له امله له چا نه غچ نه اخيسته، ځکه پوھيده چې خلک د شورويانو او يا افغاني پوځ سره د ھمکارۍ 
مرګ له وٻرې دغې ھمکارۍ ته غاړه ږدي، احمدشاه مسعود ډٻر ښه تاکتيسن ؤ او که د دې خبرې 
کول سم وي نو ما ته له ھغه سره جګړه په زړه پورې وه، ھغه څو ځله ټپي شوی خو يوازې د بايللو 

عود له خپلو جنګياليو سره په زړه سوي چال چلند کاوه، زړور پر وخت به ترې تم کيده، احمد شاه مس
جګړې ته جنګيالي، : کسان به يې په سخاوت ساتل، موږ د ھغه له دې مشھورې خبرې نه خبر وو چې

ستر جنرال الکساندر ماياروف، په افغانستان (» .قوماندان ته اتلولي، Hرښود ته ټينګښت او ميړانه
  ) د ډاکټر داؤد جنبش ژباړه،٢٩٣کې، رښتيا څه تيرٻدل؟

 H نو څخه ھمHد شورويانو د څلوٻښتم لښکر قوماندان، بوريس ګرومؤف، د نورو روسي جنرا
په پنجشٻر کې داسې افسانې په مھارت سره «:وړاندې تللی دی، نوموړی د مسعود په ھکله داسې وايي

سرې (» .العاده قوت لرياستازی دی او خارق ) ص(د محمد) دا افسانوي مجاھد(خپريدلې چې ګني
  ) مخ٢۶۵لښکرې په افغانستان کې، 

دالقايدې د بانډ بنسټ ايښودونکي عبد� عزام بيا له روسي جنراHنو څخه H مسعود اسمان ته 
ھغه دوبی له پٻښور څخه عبد� عزام د «. پورته کړی او له ھغه څخه يې ناپليون جوړ کړی دی

سره  )٣(ليدو لپاره سفر وکړ، عزام په غوړه مالۍ مسعود له ناپليونځمکې له Hرې تخار ته د مسعود د 
سټيوکول؛ د (» ... .يو نوی اوربند راولي) د حکمتيار او مسعود تر منځ(پرتله کړ، ھڅه يې وکړه چې

  )،مخ٢٩٣پيريانو جګړې، 

غو پورته القاب او ستاينې د مسعود له بادارانو او پلويانو لخوا ورکړل شوي دي، اوس به د ھ
 په لومړيو کې احمدشاه .القابو يادونه وکړو چې د ده د مخالفينو او بې پرې کسانو لخوا ويل شوي دي

. خطاب به يې ورته کولو شٻرپنجشٻرمسعود د آی، اس، آی، لخوا په خورا لوړه کچه ستايل کيده او د 
له چې له خو ک) ، مخ۴۵ډګروال محمديوسف؛ تلک خرس؛ د ډاکټر نثاراحمد صمد دري ژباړه، (

شورويانو څخه يې ماتي وخوړه، يرغلګرو ته سQمي او د دوی په خدمت کې شو، نو د آی، اس، آی، 
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سټيو کول؛ د (. لقب ورکړ پنجشٻر د ګيدړمشر جنرال جاويد اشرف قاضي، د شٻرپنجشٻر پر ځای د 
  )،مخ۴٢۴پيريانو جګړې، 

 مخالف دی نوموړي ته د د پنجشٻر اوسيدونکی قاضی سيد موسی عثمان ھستی چې د مسعود
ګيدړ لقب ورکوي او د يو بل کس له خولې د غرنۍ وزې لقب ھم ورکړل شوی دی، ھستي 

   نشستن روباه مانند احمدشاه مسعود در مقابل زنده ياد پھلوان احمدجان وگوش فرادادن به«:وايي
 احمدشاه  نشان می دھد که در موجوديت پھلوان احمدجان، سخنان قھرمان اصلی وطن احمدجان

حين بازگشت احمدشاه مسعود به پنجشير از جوزای ... مسعود ايلی بود در دره ھای پاکستان 
 يکتعداد مبارزين واقعی را غير از پھلوان احمدجان قھرمان ملی، وطن پرستانی ديگر ١٣۵٩تا١٣۵٨

 شھادت را در آن زمان ھنوز با آی اس آی روابط تنگاتنگ داشت از مکرھای روباھی کارگرفته به
عظيم فارغ تحصيل ابوحنيفه از منطقۀ گQب خيل که شمرد، شجاع و وطن پرست بود، اولين . رساند

 /net.afghanmaug.www://http. کسی است که احمدشاه مسعود را بزکوھی ميناميد

  

  .) خوا نه مسعود او په منځ کې چې Bس يې پورته کړی دی پھلوان احمدجان دیله چپې(

د اسQمي ګوند مشرګل بدين حکمتيار، چې د مسعود سرسخت مخالف ؤ، نوموړي ته يې د يو 
حکمتيار له يوه عرب مQتړي ... «:مغرور چرګ لقب ورکړی دی، ليکوال سټيوکول يې به اړه ليکي

ترمنځ د رقابت سختوالي خواشينۍ کړی ؤ، په خبرو کې ويلي وو، موږ په سره چې د ده او د مسعود 
يو چرګ دومره غره شوی چې ويريږي که په بام باندې وګرځي بام يې ترپښو : پښتو کې يو متل لرو
  )،مخ١٧١د پيريانو جګړې، (» . مسعود دیچرګHندې ولويږي، ھغه 

احمد شاه «:رنګارنګ القابو په ھلکه ليکياستاد سيد خليل � ھاشميان، د مسعود، د کړنو او 
مسعود صرف يک قوماندان محلی است و ھنوز کار نکرده که او را قوماندان جھاد و ناجی افغانستان 
بخوانيم، و از جانب ديگر در سلوک و اعمال او جوھر زعامت ملی ديده نميشود، و با استعمال مقوله 

!  از احمدشاه مسعود پنجشيری يک زعيم ملی خشت پخته سنگ مرمر نميشود پيشگوئی کردم که
بعد از آنکه مجاھدين حکومت کابل را اشغال و احمدشاه مسعود را وزير دفاع . ساخته شده نميتواند

ساختند، بی کفايتی ھائی از مسعود ديده شد که گويا تيزاب کابل اين خشت پخته ناپخته را شاراند و 
موش کابل، شير بمبيرک، قوماندان قرتوک، قوماندان : بيلمردم کابل با القاب متعدد دادند، از ق

  پتاقی، قوماندان م	قی، قوماندان تلخان، چوته قوماندان، بی ثبات قوماندان، باتوک قوماندان، سنگ 
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  »... .فروش قوماندان، وطنفروش قوماندان، و غيره 

طالبان برای در دورۀ فرار از کابل و جنگ با «:ښاغلی ھاشميان صاحب وړاندې زياتوي
احراز چوکی و قدرت که احمدشاه مسعود پنجشيری با روسھا، ھندوستانيھا و ايرانيھا در ائتQف قرار 

بزغاله قوماندان، بز ايفل، چوته ريش قوماندان، ق	بی قوماندان، : گرفته بود القاب اضافی از قبيل
 پنجشيری زندگی ُپرماجرا را احمدشاه. از طرف مردم به او داده شد نوکر ھندو، نوکر روس و غيره

گذشتاند، برای احراز چوکی و قدرت بچند قدرت اجنبی پاکستان، ايران، روس، ھندوستان و غيره ـ 
پناه برد، اما زعامت ملی را احراز نتوانست، گويا طوريکه چند بار در مجله آئينه نوشته شده شما از 

حتی مرگ او شکل . ورد او صدق نمودخشت پخته سنگ مرمر ساخته نميتوانيد، اين مقوله در م
رحمت L عليه بعد از مرگ او، شورای نظار و جريدۀ اميد اورا باالقاب . غيرعادی و مورموز داشت

احمدشاه مسعود در ائينهء : احمدشاه ھوتکي( ».و عليه الس	م ب	 تشبيه حيثيت پيغمبر پنجشير دادند
  )تاريخ، افغان جرمن پورتال

سټيوکول د مسعود او د شورويانو ترمنځ د يووالي د تړونونو او پر واړندې امريکايی ليکوال 
مسعود د شورويانو «: يې د خلکو د غبرګون په اړه په زړه پورې معلومات وړاندې کړي دي وايي

کال په پسرلي کې يې د يوه بې ساري اوربند ) ،ز١٩٨٣(سره د يوې معاملې کولو پريکړه وکړه د 
چې که مسعود افغان پوځ ته اجازه ورکړي چې د ] منلي وه[د Hندې شورويانو اعQن وکړ، تر اوربن

دا اوربند له درو کالو پټو خبرو وروسته منځ ته ... درې د سويلي برخې په پای کې اډه جوړه کړي، 
له پنجشٻر درې څخه په بھر کې افغانان د دې خبرې په اوريدلو، چې مسعود د شورويانو . راغلی ؤ

شول دا خبرې مخکې ھغه وخت پيل شوې ( اريان) پر مھال په خبرو بوخت ؤ، شوکسره د جګړې
کله چې په مخکينيو کرښو کې يې له شوروي قوماندانانو سره د ليکونو تبادله شوي وه، په دې ليکونو 
کې د مسعود او د غليم سياHنو تر منځ  داسې بحث شوی ؤ لکه د ھمکارانو تر منځ، ورپسې ھغوی بيا 

مخ خبرې وکړې، د خبرو په وروستيو دوه ناستو کې مسعود پخپله شرايط کٻښودل، له مسکو مخ په 
 پخوانی مشر او وروسته د برژنف ځای ناستی د کمونست ګوند )K. G. B(څخه په يوه ليک کې د

د افغانستان په د ننه . لخوا ھغه تړون په رسمي توګه Hسليک شوی ؤ) يوري اندروپوف(عمومي منشي
د پيريانو جګړې ، (» ... .په سترګه کتل  )بې غٻرته تسليمي(کې ډٻرو کسانو دې اوربند ته د او بھر 
  )مخ١۶٨

د سي آی اې د مخدره توکو ضد مرکز رپوټ ورکړ چې « : د مطلب په دوام کې واييلسټيوکو
 رپوټونه د مسعود سړيو اروپا ته په ستره اندازه د اپينو قاچاق ته دوام ورکاوه، بريتانويانو ھم ورته

عملياتو د بربڼد کيدو په صورت کې د ورځپاڼو سرليکونه ) له مسعود سره د ګډو(لرل، ھغوی ټولو
، په پروسه کې د ګډونوال يو امريکايي )مQتړ کوي د افغان اپينو ساBرسي آی اې (انځورولی شول 

وره والي ته، مامور پر وينا د ترھګری ضد مرکز په نظر د امريکا لپاره د مسعود ستراتيژيک غ
سټيو کول، (» .اھميت ورنه کړل شو، ډير غاښ چيچي تشويش، کوټ کوټي او Hس تاوول روان وو

  )مخ٧۵٩دپيريانو جګړې،

احمدشاه مسعود دجمعيت قوماناندان ... «: ښاغلی کانديد اکاډميسين محمد ابراھيم عطايي وايي
خو حقيقت دا دی چې دی يو ... ي مسعود ځان دموکرات ښي... او رھبر يې برھان الدين رباني ؤ 

، وايي چې د مسعود برعکس د ګلبدين، يو آزاد او عياش سړی دی. جنګره او مخرب شخصيت دی
اوبه څښي او کله به چې ) د وياړ لپاره(کابل موزيم څخه يې د سکندر جام وړی دی او په ھغه کې

و زياتره به د راکټ ماشه ده پخپله مسعود د تلويزيون له غره څخه د ميوند جاده په راکټونو ويشتله ا
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. را کشوله نو ده به خندل يعني د انسانانو له مرګونو او د آباديو له تخريب څخه يې خوند اخيست
  ) مخ٣٧٨د افغانستان پر معاصرتاريخ يوه لنډه کتنه، : کانديد اکاډميسين محمدابراھيم عطايي(

مسعود په خپل ورځني «.شرابي ؤد څلوٻښتم لښکر قوماندان وايي چې مسعود يو مسلمان 
ژوندانه کې د اسQم احکام پر ځان منل، خو زموږ پوځي استخباراتو ته پته لګيدلي وه چې د خپلو 

بوريس ګرومؤف؛ سرې ( ».د شرابو له څښلو نه ډډه نه کولهډٻرو نږدې ملګرو په منځ کې يې 
  ) ، مخ٢۶۴لښکرې په افغانستان کې، 

ره مسعود خپل ځان ښه پٻژندلی ؤ او خپل ځان يې د غلو او خو د دې ټولو القابو سره، س
لوټمارو مشر بلل دی، عبدالحفيظ منصور چې د مسعور سره په يو بانډ کې ؤ او د مسعود په پلوۍ 

درگيري حزب اسQمي به تحريک پاکستان با دولت «:باندې ليکني او کتابونه ليکي په تړاؤ يې وايي
به حريق کشيد، و در ابعاد مختلف ضعف و فتور دولت مجاھدين به مجاھدين، جنگلي از امکانات را 

وجود آمد، و مجاھدين در کابل چنان به بي بندباري پرداختند که مسعود بار بار از اينکه قبل از 
رسيدن به شھر کابل شھيد نشده بود، اظھار اندوه و تأسف مي کرد و باري از فرط خشم و نا رضايتي 

ي دزدان و  و آنرا سر دسته ميدان خواجه رواش نصب شده بود، پاره نمودپوستر خودش را که در 
احمدشاه مسعود شھيد راه صلح و : عبدالحفيظ منصور (».غارتگران خواند

  )com.blogfa.qahramanemeli://httpآزادي

چه ګوآرا؛ مارشار ټيټو او : او په پای کې Hندې درې تنه د خپلو ھيوادونو پياوړي اتQن، ھر يو
ناپليون چې د مسعود پلويانو نوموړی په دې نومونو بللی دی، پرتله کړئ، تر څو پوه شئ چې له د 

  .مسعود سره يې د موږک او زمري ترکچې توپير دی

 ----------------------------------------------------------------------------------------  

،ز کې ٩/١٩۶٧کې زيږيدلی او د اکتوبر په جنټاين را ه،ز کې پ١٩٢٨په   گوارا ــ ارنستو چه١
د پوره  .ووژل شو، نوموړی د طب ډاکټر، چريک، سياستوالو او د کيوبا د اصلی انقQبيانو څخه دی

 .مالوماتو لپاره وګورئ ويکي پديا

ر او د يوګسQويا ولسمش ،ز کال کې د پخوانۍ١٩۵٣مارشال يوسيپ بروز ټيټو، په ــ ٢
کمونيستانو د اتحاديې Hرښود ؤ، د جرمني له بريد نه وروسته، د دويمې جګړې په جريان کې د 

،ز کې ماشال ١٩۴٣آزادۍ غوښتونکو ملي جبھه او چيريکي ځواکونه يې جوړ کړل، نوموړی په کال 
اد زرو وسله والو کسانو مشري يې په Hس کې وه، چې د شوروي اتح٢٠٠،ز کې د ١٩۴۴شو او په 

،ز کې ١٩٧۴دی په  ...په مرستي سره يې د نازي جرمني ځواکونو ته په يوګسQويا کې ماتي ورکړه 
د ټول عمر لپاره ولسمشر وټاکل شو، ده له شوروي کمونيستانو څخه ځانګړي کړنQره غوره کړي 

 ورپٻښې ،ز کې د١٩٨٠وه، چې له امله يې له شورويانو سره مخالفتونه درلودل، مارشال ټيټو په کال 
  . کالو په عمر ومړ٨٨ناروغۍ له امله د 

يې واک تر Hسه کړ،  ــ بناپارت ناپليون د فرانسې واکمن چې د يوې کودتا په نتيجه کې٣
يې په لکونو خلک ووژل او له  يوازې په اسپانيا کې نوموړي د اروپا ډٻرې سيمې Hندې کړې چې

 .له Hسه ورکړل،ز پورې درې سوه زره عسکر ١٨١٣، ز څخه تر ١٨٠٨

،ز کې پر مسکو يرغل وکړ او د مسکو ښار يې په داسې حال ١٨١٢بنا پارت ناپليون په کال 
څلور ورځې اور بليدلو، د ناپليون  کې ونيوه چې روسانو د مسکو ښار ته اور اچولی ؤ او په ښار کې

مر وکړ چې د پر لښکرو باندې سخت ژمی راورسيد او بٻرته له مسکو څخه په شا شو، ناپليون ا
 )مخ۶۵۵ انقQب فرانسه،(.ته چاودنه ورکړی او وران يې کړ )قصر( کرملٻن ودانۍ

  عسکر د ساړه )١٢٠٠٠٠(کسيز لښکر څخه، )١۵٠٠٠٠(ژمی دومره سخت ؤ چې د ناپليون له 
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پوځيانو څخه چې شپږ مياشتې وړاندې د )٢٩٠٠٠٠(له امله مړه شول او په مجموع کې د ناپليون له 
پوځيان له منځه وHړل، )٢۵٠٠٠٠(ًرې ته ورغلي وو او مشري يې شخصا ناپليون کوله روسيې خاو

که چٻرې ھغه کسان چې له المان څخه احضار شوي وو او د ناپليون له پوځ سره يو ځای شوي وو 
انقQب کبير ( .تنو څخه ھم لوړيږي)٣٣٠٠٠٠(وشمٻرو، نو د مړو، ټپيانو او تښتيدليو شمٻر 

 )مخ۶۵٧فرانسه

اروپا ھيوادونه لکه، انګلستان، پروس، روسيه، اطريش، ھالنډ، المان، ايټاليه، اسپانيه او نور د 
 م کي وروسته له ھغې چې١٨١۴يې بريدونه پٻل کړل، په کال  سره متحد او پر فرانسه باندې

د پاريس ښار ساتونکي د متحدينو لخوا په جګړه کې ووژل شول، نو د سولې غوښتنه يې  (٩٠٠٠)
 او د شپې لخوا د فرانسې نظامي قواوې د پاريس له ښار څخه ووتلې او د ورځې لخوا د متحدينو وکړه

انقQب ( .پوځونه چې د روسيې تزار او د پروس پاچا يې وړاندې روان وو، د پاريس ښار ته ورننوتل
 )مخ۶٧١کبير فرانسه،

نګلستان، پروس، روسيه، ناپلنون استعفاء وکړه او اتلسم لويي د فرانسې ولسمشر وټاکل شو، ا
څخه يې  اطريش، ھالنډ، المان، ايټاليی، اسپانيي او نورو د فرانسويانو سره ناوړه کړنې وکړې، د دوی

خپل کورونه ونيول، ډوډۍ، کالي، وسلې او مھمات يې د خلکو څخه د انتقام په توګه واخيستل او د 
Hړ شي خو د انګريزانو لخوا يې مخه سختو شکنجو Hندې ونيول شول، ناپليون غوښتل امريکا ته و

سنت (ونيول شوه، بيا يې غوښتنه وکړه چې په انګلستان کې په آزاد ډول ژوند وکړي خو انګريزانو د 
کالو په عمر د معدې د سرطان د ناروغۍ له امله )۵٢(م کې د١٨٢١جزيرې ته وليږلو او په کال  )ھلن
 )مخ۶٩١انقQب کبير فرانسه ( .ومړ
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