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  ات�ن پٻژنی؟
  )مه برخهلس(

  

  : مسعود د افغانستان د تجزيې اصلي مخکښ

ا طاھر بدخشي، برھان الدين رباني او نور توکمپالي له پخو: احمدشاه مسعود او د ده مشران لکه 

څخه د افغانستان د تجزيې او د افغانستان د نوم د بدلولو په لټه او ھڅه کې وو، د دغو توکمپالو بانډونو 

بنستيزې موخې او غوښتنې د ھيواد د وٻشلو او د افغانستان د نوم بدلول دي، چې په اړه يې څو بېلګې 

. ١٣۴٧د څخه جدا شوه، په د طاھر بدخشي ډله چې د افغانستان د خلق دموکراتيک ګون: وړاندې کيږي

په نوم يوه ډلګۍ رامنځ ته کړه، دغې ډلې د نورو موخو او کړن�رو ) محفل انتظار(ل کال کې يې د. ل

سربېره، لس اھداف، چې د يادې ډلې غړي يې د خپل منشور بنسټيز اصول بولي او د بېلتون غوښتنې 

و  په سر کې د فدراليزم او متحدې جبھې فاشيستي بوی له ورايه ترې پورته کيږي، د دوی د لسو اھداف

رامنځ ته کول، د ملي او طبقاتي ستم پر وړاندې مبارزه کول، د افغانستان نوم په خراسان اړول، د 

اس�مي دين پلي کول او نورو ډول، ډول توطئو په جوړولو سره يې غوښتل د ھيواد تجزيې ته gره 

چې په خپله د طاھر بدخشي، د يو تن پلوي او مخلص د محفل انتظار، لس بنسټيز موارد . ھواره کړي

لخوا چې ځان د بدخشي د وژل شوي زوی ټولګي وال بولي، په دري ژبه ليکل شوي ) بيژنپور آبادي(

ھمچنان اين موارد را از مفردات مبارزات ] محمدطاھر بدخشي[او « :دي چې موږ يې کټ مټ رانقلوو

کشوراع�م نمود، مفردات ذيل جم�ت بدخشی نيستند، اما ضد استبدادی و ضد تماميت خواھی قومی در

ِ دقيقا منبعث از منشور ملی محفل انتظار است کلمات و مفاھيم ً:  

  .     فدراليسم نظام سياسی آينده ی ماست -١

  . استق�ل انديشه و نا وابستگی سياست ماست   -٢

  .  ماست تمکين به دين اس�م بحيث دين مردم فرھنگ   -٣

   .زه عليه ھرگونه ستم ملی و طبقاتی منشور ويژه ی ماستمبار -۴

  . کوشش در راه ايجاد جبھه ی متحد ملی شعار ماست -۵ 

  .  از مسايل مھم سياسی جامعه است  طرح و حل مساله ملی عمده ترين شعار ما -۶

   .ند آزادی بيان، حرمت انسان، دفاع از زنان و حمايت جوانان چھار گوھر در انديشه ما ھست-٧

   .  تفاھم وانعطاف با نيروھای مستقل مردمی وملی ازاصول مھم مبارزاتی ماست- ٨ 

 نام واقعی سرزمين ما ايران و خراسان است، آريانا و افغانستان مفاھيم انحرافی و ترديد  -٩   

   .آميزی ھستند
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 زبان فارسی دری ھويت ماست، مبارزه برای حفظ پاگيزگی آن از اھداف فرھنگی -١٠ 

  com.blogspot.rastakheiz://httpبيژنپورآبادی  » .استم

محفل انتظار، وروسته سازمان انق�بي (دغه لس شميرې بنسټيز موارد، چې د بدخشي د بانډ

ً عم� م�تړ لخوا ټاکل شوي دي، اوسمھال په ھيواد کې، ټول بيلتون غوښتونکي) زحمتکشان افغانستان

چې، فدرالي نظام . او پلوي ترې کوي او د فدرالي نظام رامنځ ته کولو په اړه خو په ښکاره نارې وھي

د افغانستان د تجزيې پېل دی او د ټولو تجزيه غوښتونکو په سر کې د نظار شورا مشران وgړ دي، او 

لوه حزب وحدت ډله بيا په دې کې بايد ووايو چې، کله ستميانو د فدرٻشن خبرې ګرمې کړې نو ايران پ

دومره پر مخ وgړه چې د ايران په لمسون يې د افغانستان د تجزيې او فدرٻشن لپاره په اصط�ح د 

قانون اساسي جمھوري فدرالي اس�مي :(اساسي قانون مسوده ھم جوړه کړه، د دې مسودې نوم دی

ل کال کې . ١٣٧۴ه د يوه کتاب په بڼه په دا مسود) افغانستان؛ پيشنھادي حزب وحدت اس�مي افغانستان

دويمه سقاوي، : د ډٻرو مالوماتو لپاره ولولئ د سمسور افعان کتاب (.په ايران کې چاپ شوی ده

  )مخ١٠٩

ُله بلې خوا ايرنی حکيم ارد بزرګ چې د لوی خراسان طرحه يې رامنځ ته کړي ده او احمدشاه  ُ

 يې ليکوال او تحليلګر ډاکټر ج�ل الدين باياني، خورا مسعود يې تر اغېز gندې راوستلی دی، په اړه

تر سرليک gندې په يوه ) ارد بزرګ يا شيطان بزرګ(حيرانوونکي مالومات ليکلي دي نوموړي د 

  :ليکنه کې داسې وايي

بې له شکه چې اوس مھال ارد بزرګ، د ايران د فاشستي رژيم په دستګاه کې د افغانستان د «

جنرال ] آس پخواني مشر. اس. د استخباراتو آی[وه او طراح دی، چې د پاکستانيتجزيې پياوړی کار پ

ده تر اوسه د لسګونو کتابونو، ليکنو او ډول ډول gرښوونو او . حميدګل سره ھم رديف او برابر دی

افکارو له gرې داسې طرحه جوړه او افغانستان ته راليږلي چې د افغانستان خراسان او نورې سيمې له 

  .  انستان څخه جدا او د ايران د اشغال شوي خراسان سره يې يو ځای کړيافغ

د ارد بزرګ دوستان او ھغه کسان چې د ده د نظرياتو تر اغېز gندې راغلي دي، ھر يو احمد 

شاه مسعود، لطيف پدرام، بصيرکامجو، درويش دريا دلی، رحمت هللا بيژند پور، بشير بغ�نی، نجم 

 احمد مزدک، امان هللا استوار، فضل احمد طغيان، پيکارگر، اسد هللا کشتمند، رسول الدين کاويانی، فريد

رھين، احمد ولی مسعود، تورن اسماعيل، مخدوم رھين، مسعود خليلی، عنايت هللا شھرانی، خواجه 

بشير احمد صديقی، محبوب هللا کوشانی، واحد فيضی، ناديه فضل، ھمزه واعظی، دستگير پنجشيری، 

  .د پنجشيری او داسې نورجان محم

احمدشاه مسعود د خپل ژوند په وروستيو پنځو کلونو کې له ارد بزرګ سره : ليکوال زياتوي چې

نږدې استخباراتي ضوابط او کاري اړيکي درلودلې، د دغو اړيکو له امله مسعود له يوه مذھبي چريک 

  org.mosalehaimeli.www://http . څخه په يو بېلتون غوښتونکي کس باندې واوښت
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د ايران د شيروان د ښار د شورا پخوانی مشر استاد اسماعيل حسين پور د مسعود او ارد بزرګ 

روح لوی او لوړ دی چې احمدشاه مسعود يې په اړه ) د ارد بزرګ(له دې امله«: د دوستۍ په ھکله وايي
  ».وې لويې ځمکې زامن يوزه او ارد د ي«:ويلي دي

بې ځايه نه ده چې احمدشاه مسعود څو مياشتې وړاندې له وژل کيدو څخه : حسين پور زياتوي
 ».کله چې د ارد دانا ليکنې لولم، ګورم چې زما ھيلې يې ليکلي دي«:ويلي وو

com.forum-great.hakimorod://http  

له بل پلوه د احمدشاه مسعود پلويان وايي چې نوموړی د افغانستان د وٻشلو مخالف ؤ، په دې 
په مزار شريف ښار باندې : ... کې داسې ليکي) ردپای فرعون(ښاغلی رزاق مامون په خپل کتابھکله 

ط�عاتو کال د اګست په مياشت کې د ايران د ا١٩٩٨د طالبانو له دويم يرغل څخه دوه ھفتې وړاندې په 
 په خورا سړه سينه په يوه تليفوني اړيکه کې د افغانستان تجزيه کول )١(لوړ پوړي افسر سردار ناصري

  .په شمال او جنوب باندې احمدشاه مسعود ته اع�ن کړه

 رزاق مامون د ډاکټر نادرشاه احمدزي له خولې چې په دغه وخت کې له مسعود سره حاضر ؤ 
تليفون زنګ خپور شو، جمشېد غوږۍ پورته کړه، وروسته له لږو ) يزسپوږمک(د سټ�يټ : ... ليکي

خبرو يې مسعود ته اشاره وکړه چې سردار ناصري غواړي له ده سره خبرې وکړي، د مسعود پټ 
  ).٠٠٨٧٣٧۶٢٢٧۵٠۵۵:(او د سپوږمکيز تليفون شمېره يې دا ده) خالد(نوم

 واخيسته او وروسته له څو لحظو مسعود غوږۍ: رزاق مامون د ډاکټراحمدزی له قوله زياتوي
ًپه غوږۍ کې پورته شو چې تقريبا موږ ] تليفون[جوړ په خېر څخه د سردار ناصري د خبرو غږ د 

  :ټولو اوريدلو، سردار ناصري وويل

 په افغانستان او خارج کې موږ له خپلو دوستانو سره وروسته له ډٻرو مشورو څخه، په پای کې 
 افغانستان بحران د عادgنه حل او ټولو ته د منلو لپاره بايد دغه ھيواد په دې پريکړې ته ورسيدو چې د

  .دوه، شمالي او جنوبي برخو ووٻشل شي
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له سردار ناصري څخه يې سوال ... د مسعود، د څېرې رنګ ناڅاپي تغير وکړ: احمدزی وويل
  .د دغې قضيې پريکړه کومو کسانو کړي ده؟: وکړ

خبرې ترسره شوي دي، ستا د خبرولو لپاره غواړم ووايم چې ډٻرې : سردارناصري دوام ورکړ
له دغه تصميم سره په کامله توګه ) سپينږيري او پھلوان(د متحدې جبھې ټولو مشرانو په ځانګړي توګه

د سردار ناصري منظور له سپينږي او پھلوان څخه برھان الدين رباني او جنرال ... (موافقه کړي ده او 
  .)عبدالرشيد دوستم ؤ

دغه مساله ... زه له استاد سياف سره مشوره کوم : مسعود د ناصري خبرې غوڅې کړې ويې ويل
  .داسې نه ده چې سپينږيری، پھلوان او يا دې بل څوک پرٻکړه او تصميم ونيسي

که موږ دې ته ځير شو چې ايرانی جاسوس ناصري مسعود ته د افغانستان د تجزيې په اړه بې له 
 ورکوي، له دې څخه ښکاري چې مسعود ھم لکه د نورو متحدينو په ځانګړي کومې وٻرې مخامخ خبر

توګه د خپل مشر برھان الدين رباني په شان له پېله په جريان کې دی او دا چې مسعود ايراني جاسوس 
ته د دې پر ځای چې د نه منلو غوڅ ځواب ورکړي يو ډول داسې نيمګړی ځواب ورکوي چې په اصل 

په دې باندې ټول پوھيږو که چېرې ھر بااحساسه افغان ته يو خارجی . ۍ مانا لريکې د منلو او ھمغږ
سړی زموږ د ھيواد د ٻشلو په باب دا ډول خبرې وکړي نو دا حتمي ده چې د يوه عادي افغان له خوا به 

  .کلک او غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی شي

و سره د ھيواد د تجزيې په اړه gس نه يوازې دا چې مسعود د ايران او ايران پلوه داخلي توکمپال
يو کړی ؤ بلکه له دې څخه وړاندې ھغه مھال چې د پخواني شوروي اتحاد اشغالګر پوځ په افغانستان 

د پخواني شوروي اتحاد په ځانګړي توګه په افغانستان کې د . کې ؤ ھم د ھيواد د ويشلو په ھڅه کې ؤ
وونکي له مسعود سره د ھيواد د تجزيې په شومو کارک) کې، جې، بې(څلوٻښتم لښکر جنراgن او د 

پ�نونو او توطيو کې ورسره وو، د څلوٻښتم لښکر يو تن جنرال د مسعود د بېلتون غوښتنې د عواملو 
پورې د خپل تړاو له امله په دې خبره ] توکم[مسعود د افغانستان په تاجک لږه کي «:په اړه داسې وايي

کې چې د پښتنو تکيه ځای دي له پراخې ] کابل[ه ھم په پ�زمينېپوھيده چې ھغه خدايزده که ھېڅکل
مسعود د ژنيو د تړون په پايله کې د منځ ته راغلي حالت ] له دې امله وه چې[) ٢(.اغېزې برخمن شي

و د ترgسه کولو د رښتيني څېړنې پر بنسټ د افغانستان جمھوريت په حکومت کې د کومو مھمو څوکي
دعوه نه درلوده خو د افغانستان اس�مي جمعيت پنجشېر ډلې د سيمو  پراخول يې خپله بنسټيزه دنده 

ؤ چې د افغانستان د شخړې سوله ييزه ] عقيده[خو اوس احمدشاه مسعود پر دې ګروھه) ٣(... .ګڼله 
 شي او د ھغې په بې�بېلو )تجزيه(اواري يوازې ھغه وخت شوني ده چې د افغانستان خاوره ووٻشل 

د يادونې وړ ده چې دغو ھڅو آن د امريکا د متحدو ... ټوټو د وسله والو مخالفينو بشپړه ولکه ټينګه شي 
ايالتونو او پاکستان م�تړ ھم تر gسه کړی ؤ، له دې سره جوخت احمدشاه ھڅه کوله چې د افغانستان په 

سيد منصورنادري، د افغانستان د شمال د خلکو اس�مي شمال کې د ملي مخورو لکه د اسماعيليه ؤ مشر
اتحاد په نوم د يوه پان ترکي سازمان د مشر آزادبېګ، ډګرجنرال دوستم او نورو م�تړ ھم راخپل 

جنرال لياخوفسکي؛ د افغان ميړانه (.  زرو تنو وسله وال کسان يې په واک کې درلودل۶۵کړي چې تر 
  )، مخ۴٨۴او غميزه، 
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د پښتنو (دغو ډلو چې. سعود د ډلو ھڅې ھم په خورا برياليتوب سره پرمخ روانې وېد احمدشاه م
ته يې مټې رانغاړلي وې د تخار وgيت په ګډون يو شمېر (!) د شمالي وgيتونو آزادولو) له اغېز څخه

سيمې gندې او د بدخشان په لور يې د خپلې اغېزې د پراخولو لپاره ھڅې پيل کړې، ھغوی په پام کې 
درلوده چې په راتلونکې کې د کندز، بغ�ن، سمنګان، سرپل، جوزجان او فاريات وgيتونه ھم ونيسي او 
په دې توګه د افغانستان په شمالي برخه کې داسې يو خپلواک دولت جوړ کړي چې له شوروي اتحاد 

  )، مخ۴٨٣جنرال لياخوفسکي؛ د افغان ميړانه او غميزه، (. سره به اوږده پوله ولري

له ھمدې امله افغان مشرتابه ته په کار ده ... «: رال لياخوفسکي د مسعود په پلوی وايي چېجن
نوموړی بايد . ته ډٻرې زياتې تېريدنې وکړي او ھر ډول جوړجاړي ته غاړه کيږدي] مسعود[چې ھغه

نل پر دې ډاډه شي چې شمالي وgيتونو ته د کورواکۍ ورکولو او نورو په ګډون د ھغه ټول شرطونه م
  )،مخ۴۶۵د افغان ميړانه او غميزه، (» .کيږي

ډاکټر نجيب هللا پوھيده چې مسعود او شورويان غواړي ھيواد تجزيه کړي خو ده غوښتل  
شورويان د مسعود پر خ�ف له بې�بېلو تکتيکونو له gرې راوپاروي تر څو د افغانستان د تجزيې 

او معلومات په واک ) اسناد(اسې باوري gسوندونه ولسمشرنجيب هللا زياته کړه چې د... «. مخه ونيسي
د دې ټکي په : نجيب هللا وويل. کې لري چې له سي آی اې سره د احمدشاه له اړيکو نه پرده پورته کوي
نقشه په ښه توګه ) ستراتيژيکه(پام کې نيولو سره سړی کولی شي چې د احمدشاه راتلونکي اوږد مھاله 

شمالي وgيتونه له ] ١٢په حقيقت کې [، ١۴ا چې نوموړی غواړي ځانته معلومه کړي، په دې مان
افغانستان څخه بېل، ھلته امريکايان ځای پرځای او په دې توګه شوروي اتحاد له يوه واقعيت او فکټ 

  )، مخ۴۶۴جنرال لياخوفسکي؛ د افغان ميړانه او غميزه، (» .سره مخامخ کړي

کوله چې پر مسعود باندې عمليات وکړي خو  افغان حکومت له شورويانو بيا بيا غوښتنه 
شورويانو د دې پرځای چې جګړه وکړي نور داسې امتيازات ورکول چې د مسعود بنسټيزې موخې او 

له خوا احمدشاه ته يو ليک واستول شو چې په ) و، ورينيکوف(غوښتنې وې، په دې اړه د سترجنرال 
ه اند اوس د دې وخت رارسيدلی تر څو په دې زموږ پ! ښاغلي احمدشاه مسعود ته«:ھغه کې راغلي وو

باب په ګډه فکر وکړو چې د افغانستان د شمالي او شمال ختيزو وgيتونو د خلکو لپاره د سولې راوستلو 
په gره کې څه شی کولی شو؟ کيدای شي په دغو وgيتونو کې د ادارې د جوړولو په اړه د يوې 

، که څه ھم چې دا په بشپړه توګه يوه کورنۍ يانې د پرٻکړې په باب مو س� مشوره سره کړې وای
ُپه دې لړ کې موږ کوgی شول چې د لومړي ګام په توګه مو د کندز وgيت . افغانستان د خلکو خبره ده

د ادارې په اړه ستاسو وړانديزونه څېړلي وای او په دې توګه به په راتلونکي کې د دغه ښار پر 
اګست پېښو ته د ورته نورو درنو او غم لړلو پېښو د تکراريدو مخه  کال د ١٩٨٨اوسيدونکو باندې د 

د ساري په توګه زموږ په اند د دغه وgيت د والي په توګه کيدای شي داسې يو مخور، . نيول شوي وای
د خلکو له درناوي نه برخمن او رښتينی مسلمان سړی وټاکل شي چې وکوgی شي ھلته سوله سمباله او 

. نومونه واخيستل شي) کانديدانو(وساتي، په دې اړه کيدای شي د يو لړ ټاکلو نوماندانو د خلکو ھوساينه 
خو موږ د دې کار وړانديز پخپله تاسې ته کوو، ځکه تاسې د داسې يوه  چا په توګه پېژنو چې نه 

ياتې يوازې په پنجشېر بلکې د افغانستان په نورو ډٻرو وgيتونو کې مو ھم د سولې د ټينګولو لپاره ز
موږ له دې امله مخکې له مخکې ...  کال يې روښانه بېلګه ده ١٩٨٨ھڅې او کوښښونه کړي دي، چې 
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ځواب ستاسې د داسې يوه باوري استازي په gس ) د ليک(له تاسو نه مننه کوو، ښه به وي که 
، ۴۶٧ - ۴۶۶جنرال لياخوفسکي؛ د افغان ميړانه او غميزه، (» .راولېږئ چې موږ يې ھم پېژنو

  )مخونه

د اکتوبر مياشت کې په افغانستان کې د شورويانو د پ�ن او توطيې پر بنسټ ) ز١٩٨٨(په کال 
خاينانه طرحه ) تجزيې(چې د احمدشاه مسعود په وسيله د افغانستان د څو شمالي وgيتونو د بېلولو 

د کورنيو جوړه شوي وه يو داسې سند ورولېږل شو چې په ھغه کې د شوروي اتحاد د دفاع وزير، 
استازو gسليکونه  شوي وو  او په کابل کې د شوروي سفارت لخوا ھم )  بې- جې-کې(چارو وزير او د 

په سند کې له مسعود څخه ھغه پوښتنې او يو ډول وړانديزونه شوي وو چې د ده د ټول . ټاپه شوي وو
  :عمر د ھڅو اصلي اھداف يې جوړول، ھغه پوښتنې او ھڅونې په دې ډول دي

  :ړنې وړ پوښتنېياحمدشاه سره د څله 
افغانستان په اډانه کې د بدخشان، تخار او بغ�ن وgيتونو او دغه راز د پروان او ) واحد(ــ د ګډ ١

کاپيسا وgيتونو د ځينو برخو په ګډون د تاجکو د استوګنې د سيمو پر بنسټ د تاجکو د کورواکۍ 
  .ادارې د بڼو په اړه) خودي(انيد جوړولو او د دغې سيمې ځ) خودمختاره تاجکستان(

ــ په دې برخه کې د ځانګړو څوکيو او په ملي شورا او کابينه کې د تاجکو استازيتوب يادونه ٢
  .کړي دي

  .ــ په دريمه برخه کې د جمعيت ګوند خپلواکي او په رسميت پژندل ښودل شوي دي٣

نستان اس�مي جمعيت د ډلو پر ــ د افغانستان په وسله وال پوځ کې د ورګډولو له gرې د افغا۴
او سراسري دولتي ) قومي، ژ(ځواکونو جوړول، د ملي) منظمو(بنسټ د کورواکه تاجکستان د سم سيده

  . کابل د gرې ساتنه- ګټو پر بنسټ د دغو ځواکونو د دندو ټاکل او په دې لړ کې د حيرتان

  ... .ــ د کورواکه تاجکستان په اډانه کې د سولې ټينګول ۵

  ... .د شمال ختيزو وgيتونو د اقتصادي ودې په اړه ــ ۶

ــ د اقتصادي، طبي او نورو مرستو د تر gسه کولو او دغه راز د سرحدي سوداګرۍ د ودې ٧
لپاره د شوروي اتحاد د تاجکستان جمھوريت او کورواکه تاجکستان تر منځ د مخامخ سوداګريزو 

  )، مخ۴٧١فسکي؛ د افغان ميړانه او غميزه،لياخو(... . اقتصادي او فرھنګي اړيکو ټينګول

مسعود د شوروي پوځي قوماندانۍ له دغو نوښتونو ... «:  ليکوال لياخوفسکي زياتوي او وايي
څخه خوښي څرګنده ګړه او چمتو دی چې دې ډول اړيکو ته په راتلونکي کې دوام ورکړي، نوموړی 

 خبرو اترو په بھير کې لږ څه پرمختګ تر کله به چې له مسعود سره د دا ډول: جنرال وړاندې ليکي
gسه شو، نو افغان حکومتي ځواکونو به د ھغه پر خ�ف ناڅاپي لمسوونکي ډزې او عمليات پيل 

  )مخ۴٧٢د افغان غميزه او ميړانه (» .کړل

 په پای کې جنرال لياخوفسکي په دې ھيله دی چې د مسعود اړيکي تر پايه پورې له دوی سره 
موږ ھيله مند يو ھغه معقولې ليدنې او نظريې چې احمدشاه مسعود له شوروي : او واييټينګې پاتې شي 

اتحاد څخه د ھمکارۍ په باب بيا بيا څرګندولې په راتلونکي کې ھم د روسيې له دولت سره د اړيکو په 
  )مخ۴٧۵د افغان غميزه او ميړانه (... . ډګر کې د ھغه په عملي ګامونو واوړي، 

  نوربيا
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---------------------------------------------------------------------  

، ھغه مھال په مزارشريف کې د ايران د اس�مي جمھوريت د نظامي کنسول په )ناصري) (١ (
په مزار شريف باندې، د طالبانو په يرغل کې . توګه دنده ترسره کوله چې د سفير واکونه يې درلودل

نورو ايراني استخباراتي فعاgنو سره يو ځای، د خپل ھيواد ايراني د مقاماتو سردار ناصري، د اتو تنو 
رزاق . په نوم ياديدل) ايراني دپلوماتانو(په دستور باندې ووژل شول، چې په رسمي تبليغاتو کې د 

  . رد پای فرعون:مامون

  .مخ۴۶۵جنرال لياخوفسکي؛ د افغان ميړانه او غميزه، ) ٢(

  .خم۴۶۶پورتنی کتاب،) ٣(

  

 


