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  ٥ تر ١  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 
  ئله راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ١٢/٢                                                                                           محمدانور آڅړ

  

  ژنی؟ پـــيـات�ن 
  دولسمه برخه

  

  :کړنې) ترورستي(ر کې د احمدشاه مسعود ترھګريزېيپه پنجش

 غوښتونکی او پلوی ؤ، نو ولسمشر محمد داؤد خان چې د کوزو پښتنو او بلوڅانو د خپلواکۍ

ځکه يې د پښتنو او بلوڅانو م�تړ کولو، خو له بل پلوه پاکستان د افغانستان له مخالفينو سره ھر ډول 

ترھګريزې مرستې پيل کړې، چې په دغو ھيواد دښمنه ډلو ټپلو کې برھان الدين رباني او احمدشاه 

د د ډلې يو نږدې تن صالح محمد ښه به وي چې په دې برخه کې د مسعو. مسعود ھم شامل وو

په نوم کتاب يې ليکلی او د خپلې ډلګۍ ستاينه يې ) مسعود و آزادي(ريګستاني څخه يې واورو، چې د 

تر سرليک Wندې داسې ) فرار به پاکستان(په کې کړي ده، نوموړی د خپل کتاب په يوه برخه کې

د ] د دولت لخوا[دو څخه وروسته اوبايد وويل شي چې د لومړۍ کودتا د طرحې له رسوا کي«:وايي

] مسعود له کابل څخه[انجينير حبيب الرحمن له نيولو او د يو شمېر نورو مبارزينو د څارنې له امله 

ًپنجشېر ته وWړ او تقريبا په پټه يې ژوند کولو، په پنجشېر کې د اتو مياشتو له تېريدو وروسته 

. دې له ده څخه يو شمېر نور مبارزين پاکستان ته تللي وووړان.  مسعود پاکستان ته د تللو پريکړه وکړه

ډيورنډ [د ولسمشر محمدداؤد اړيکي له پاکستان سره د سرحدونو. استاد رباني ھم په پاکستان کې ؤ

 ».پر سر باندې پوره ساړه شوي وو، نو دواړو خواوو د يو بل مخالفينو ته تود ھر کلی ويلو] کرښې

  )http://massoudism.persianblog.irمسعود و آزادي؛(

د پاکستان د کورنيو چارو پخوانی وزير جنرال نصيرهللا بابر د مسعود او نورو ياغيانو په اړه 

،ز، پورې ١٩٧٧،ز کال کې مسعود او نور د پېښور باWحصار ته راغلل او تر ١٩٧٣وايي چې په 

تل مو داود ته يو درس ليکن د داؤد په وخت کې موږ داسې وکړل چې غوښ... موږ تريننګ ورکولو

ورکړو، مونږ احمدشاه مسعود پنجشېر ته ولېږلو، مونږ په پنجشېر کې په مسعود باندې عمليات 

ترڅو معلومه کړو چې دا کسان څومره ټريننګ شوي دي، ھغه عملياتو داود ) کال کې.م١٩٧۵په (وکړل

  ) د وطن مجلې سره د بابر د مرکې يوه برخه(. ته پوره تاوان اړولی ؤ

جنرال نصيرهللا بابر د خپلواک ژورنالست فرھاد علي خاور، سره په يوه بله مرکه کې ويلي وو 

چې، په ھغه وخت کې چې ذوالفقارعلي بوټو د پاکستان لومړی وزير ؤ، دی يې وروغوښت او دا يې 

 زيږديز کال کې پای ته رسيږي، نو بايد د١٩٩٣ورته وويل چې، د ډيورنډ د کرښې د تړون موده په 

افغانستان د بې ثباتۍ ھڅې پېل شي، که نه نو افغانان به له اباسين څخه تر ډيورنډ پولې پورې د خپلې 

  .سيمې غوښتنه وکړي

بيا مې نو ګلبدين حکمتيار، احمدشاه مسعود، برھان الدين رباني او د «:بابر وړاندې ځي او وايي

ر ک� کې مې ورسره وليدل، وسلې او افغانستان نور ديني مشران راوغوښتل او د پېښور په باWحصا

له ھغه راھيسې مو د افغانستان د ويجاړۍ او بې . پېسې مې ورکړې، څو افغانستان پرې وران کړي
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َثباتۍ لېڅې رابډ وھلې، چې افغانستان مو په داسې يو اور کې وسوځوه چې حتی د اور په دې لمبو کې 

م وروسوځولې، اوس به افغانستان ھېڅکله ھم مو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد جرړې ھ

ونه شي کوWی چې د ډيورنډ د کرښې خپلولو غوښتنه وکړي، چې دا مې له خپلو خدمتونو څخه پاکستان 

  )روھي ويب پاڼه؛ ھغه پنځه شيطاني څېرې چې افغانستان يې وران ويجاړ کړ(» .ته ستر خدمت ؤ

يد ؤ چې بابر يې يادونه وکړه، چې په کال بر) ترورستي(دا د احمدشاه مسعود لومړنی ترھګر

په دستور، چې د نوموړي ترھګر ) آی، اس، آی(، ل،ل کې د پاکستان د پوځي استخباراتو١٣۵۴

سازمان دوه تنه مخابره چيان ھم ورسره وو، په خپل ھيواد او خپله ولسوالۍ، پنجشېر باندې يې 

تنه ترھګر ووژل ) ١٢( کې د نوموړي ډلې په دغه بريد) چې له وړکتوب څخه د مسعود ھيله وه(وکړ،

  . شول او پاتې کسان يې پاکستان ته وتښتيدل

صالح محمد ريګستانی په پنجشېر باندې د مسعود او ډلې د بريد په اړه مالومات ليکلي او په 

وياړ سره يې اقرار کړی دی چې مسعود او نورو باغيانو د ولسمشر محمد داؤد خان پر وړاندې کودتا 

دا لومړني « :نوموړی ليکي) چې کودتا کول د تروريزم له ډولونو څخه يو ډول ترھګر عمل دی (کوله،

د اووم ټولګي راپه دٻخوا ورته منتظر ] مسعود[عمليات وو چې مسعود ترسره کړل، ھغه عمليات چې

 کې عمليات سھار وختي پيل شول چې خورا ناببره وو، د يوه ساعت په موده... ؤ، ھغه ورځ راورسيده 

(!) د حکومت اداري مرکزونه بې له تلفاتو او وينو تويولو څخه د مسعود Wس ته ولويدل، پنجشېر آزاد 

مسعود په دې ھيله چې له کابل ... او مسعود بريالی شو، خو د مسعود برياليتوب د ډٻر وخت لپاره نه ؤ 

 دولت ضربتې ځواکونه، د څخه به د کودتا د برياليتوب خبر راو رسيږي، پر ځای يې له کابل څخه د

دوی د ځپلو لپاره ورسيدل، د دغو ځواکونو سره د جګړې کول شوني نه وو، نو ځکه خو مسعود د شاته 

کيدو امر وکړ، د سيمې خلکو تر دې وخته د جګړې ننداره کوله، خو کله چې په سيمه کې اوازه پورته 

و د وژلو په نيت په جګړه ورګډ شول، چې شوه، چې حمله کوونکي پاکستانيان دي، نو خلک د پاکستانيان

په پاٻله کې د مسعود ډٻر ښه دوستان د خلکو لخوا په بې رحمۍ سره ووژل شول، نه د دولت له لخوا 

(!)«  

انجنير اسحاق چې پخپله له مسعود سره په دغه ترھګره ډله او ناکامه جګړه کې ورسره ؤ د خپلې 

َچمالورده(د«:ه داسې واييماتې او د پنجشېر د وطندوستو خلکو په ھکل درې پر لور مخ پر وړاندې ) ِ

شيون څپلۍ اوبو ته ] زموږ د ملګري[روان وو، د درياب له اوبو څخه د پورې کيدو په وخت کې

په موږ باندې وپلوري، خو ھغه په دې ] يا بوټونه[ولويده، له يو تن څخه مو وغوښتل چې خپلې څپلۍ

رکړي، خو دا چې ويې ليدل چې موږ وسلې لرو، وډار شو او فکر کې شو چې موږ دولت ته په Wس و

ِد اندراب د کشناباد درې ... خپلې څپلې يې په موږ باندې وپلورلې او له دې خطر څخه وژغورل شوو 
ته ورسيدو، په ھغه ځای کې اوسيدونکي کوچيان په دې خيال کې وو چې موږ فراريان يو او له 

يې ودرولو او يو تن يې ولېږلو تر څو په موږ پسې د حکومت په وٻره کې يو، موږ ] حکومت څخه[

عسکر راولي، ګير پاتې شوو، وسلې مو ھم وړاندې له دې سيمې څخه په پورته سيمه کې پټې کړي 

وې، يو شمېر کوچيانو موږ ښکته پورته ګرځولو، موږ په دې فکر کې وو چې اوس به دولتي عسکر 

ې يې زموږ پر لوټولو باندې پيل وکړ، زموږ څخه يې پيسې او راورسيږي او موږ به ونيسي، په پای ک

په ياد مې دي چې کله يې د مسعود له Wس څخه ساعت خ�صولو، . نور ارزښناک توکي واخيستل
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مسعود : صالح محمد ريګستانی(» .ھغوی ته يې وويل چې دا ساعت مه اخلئ دا مې زما د پ�ر نښه ده

  )http://massoudism.persianblog.irو آزادي؛

د پنجشېر اوسيدونکی، ښاغلی قاضي سيد موسی عثمان ھستي، چې د ھغه مھال ډٻرې پېښې 

ورته مالومې او ليدلي دي، د پنجشېر د دغه ترھګر بريد په اړه په خپله د مسعود له قوله داسې 

يې زموږ پر وړاندې را ] د پنجشېرخلک[مسعود ما ته وويل چې د داؤد په وخت کې چې«:ليکي

، وکيل محمداعظم خان او مدير محمدافضل خان وو، اشتباه زموږ وه، کله چې موږ د ولسوالۍ ارولوپ

پر بانک باندې بريد وکړ، ھغوی فکر وکړ چې د اس�م تر نامه Wندې غله او Wره وھونکي راغلي دي، 

يانو، چې خلکو له درو، درو څخه پر موږ باندې بريد وکړ، زه او زما ملګري، سره د دوو تنو مخابره چ

کسان وو، محمداسحاق او د کفايت هللا وروڼو وژغورلو او Wرښوونه يې وکړه، تر څو ) آی، اس، آی(د 

ھغه کسان چې د شاه ابدال او ستار جبل السراجې تر قوماندې Wندې وو ونيول . له سيمې څخه ووتلو

راورسيده، وروسته له شول، موږ آی، اس، آی ته مخابره وکړه، ھغه وو چې له نورستان څخه مرسته 

  com.ariaye.www» .څخه ستړي ستومانه د پېښور باWحصار ته ورسيدو] مزل[اوو شپو

په پنجشېر او شاوخوا سيمو کې د مسعود نورې ترورستي کړنې ھغه مھال په لويه کچه پيل 

 راغلو، په دې اړه قاضي سيدموسی شوې چې نوموړی له پاکستان څخه نورستان او بيا پنجشېر ته

په ياد مې دي چې وروسته د ثور له کودتا څخه احمدشاه مسعود، د پېښور له «عثمان ھستی وايی چې

چې په [د پنجشېر له خلکو څخه په وٻره کې ؤ] خو له دې کبله[باWحصار څخه نورستان ته راغلی ؤ،

د سردار محمد داؤد د واکمنۍ په وخت کې په د آی، اس، آی او ګلبدين په دستور يې ] ،ل کې١٣۵۴کال 

  org.kabulpress.www://http» .پنجشېر باندې حمله کړي وه

مسعود چې له آی، اس، آی سره يې ټينګې اړيکې درلودلې، نو کله چې له پاکستان څخه «

ل ،ل پورې يې يو شمېر ريښتني پنجشېري ،١٣۵٩،ل له جوزا نه تر ١٣۵٨پنجشېر ته راغلو د 

تنه ) ٣۵(سربېره پر دې. مبارزين، پرته له ملي اتل پھلوان احمدجان څخه په شھادت ورسول

چې د اس�مې ګوند د فشارونو له امله د صافي له غره څخه را تښتيدلي وو، په ژوندوني ) ؟(سامائی

php.index/net.afghanmaug.www://http/-» .درياب ته وروغوځول] د پنجشېر[يې

٣٢-mainmenu  

ښاغلی قاضي سيد موسی عثمان ھستي په پنجشېر کې د مسعود د ترورستي کړنو اړوند د خپلو 

تنه خپل ) ١٨(کله چې مسعود «:مالوماتو په اوږدو کې د پھلوان احمدجان او نورو د ترور په تړاؤ ليکي

کال د بريد را په ديخوا ) ،ل١٣۵۴(له امله چې په پنجشېر باندې د) عقدې(پخواني دښمنان د ھغې کينې

يې ورسره درلودله ووژل، نو پھلوان احمدجان له دغې پېښې څخه خبر شو، په مسعود پسې يې خبر 

خو د دې پر ځای ولېږه چې راشي تر څو په دې اړه خبرې وکړي، مسعود د خپلې ډلې سره راغی 

خو پھلوان . چې مسعود خبرې وکړې، د پھلوان پر کور باندې راتاؤ شول، ده ته يې وويل چې تسليم شي

د قوم په منځګړيتوب احمدجان ... احمدجان تسليم نه شو، د مسعود ډلې ټپلې په احمدجان باندې بريد وکړ

ھغه ځايه يې کوم بل ځای ته ولېږه بوتلل شو، درې شپې ورځې په يوه کور کې ؤ له ] سيمې ته[پورته

  .چې قسيم فھيم يې ساتونکې ؤ او له ھغه نامالوم ځايه ورک شو

ھر چا چې د روسانو د پلويانو پر «:په پای کې قاضي عثمان، پھلوان احمدجان داسې راپېژني

که وړاندې جګړه کوله، له ھغو څخه يې م�تړ کولو، له ښي اړخو او کيڼ اړخو سره يې دوستي وه، ځ
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چې کاکه ؤ د چا په مسلمانۍ او کافرۍ يې کار نه درلود، خو پخپله ښه دينداری او له دين او آزادۍ سره 

   com.ariaye.www»  .يې مينه وه

  

په منځ کې پھلوان احمدجان دی چې <س يې پورته کړی دی او له چپ څخه لومړی کس (

  )پھلوان خبرې اورياحمدشاه مسعود دی چې د 

 کال تر پايه پورې پنځوس تنه مبارز پنجشيريان او زيات ١٣۵٩لنډه دا چې احمدشاه مسعود د ... 

. جبھو په پاکولو پيل وکړ] جھادي[شمېر روڼ اندي ووژل او بيا يې د پنجشېر شا او خوا سيمو د

 راتګ Wرې ورښيی او کال کې د اندراب ملي مجاھدين په دې پلمه چې ګواکې د تګ١٣۵٩مسعود په 

ھم به وسلې ورکړي پنجشېر ته وبلل او بيا يې ټول Wس تړلي د پنجشېر درياب ته وغورځول، په 

ھمدې کال کې د پېشغور په سيمه کې د وکيل نصرهللا خان زوی د شپې په يوه بريد کې د مسعود لخوا 

احمد :ميرعبدالرحيم عزيز). ووژل شو، چې په پای کې د قوماندان احمدشاه مسعود په نوم مشھور شو

  ISI -  com.tolafghan.www(شاه مسعود در استخدام سازمان جاسوسی پاكستان 

د مسعود د ترورستي کړنو په ھکله، په افغانستان کې د شوروي څلوٻښتم لښکر قوماندان بوريس 

ي او د شوريانو په پلوۍ يې را واړوي داسې ګرومؤف، وړاندې له ھغې چې مسعود خپل ګوډاګی کړ

په پاسني پنجشېر کې چې د درې شمال ختيځه څنډه ده، زموږ سرتېرو د دوه نيم «:يادونه کړي ده

زرو مترو په ارتفاع کې د احمدشاه مسعود غرنی زندان کشف کړ، ھغه نه يوازې په غره کې جوړ 

وليو پرې ھېڅ اغېزه نه شوه کوWی، په شوی ؤ، بلکه داسې پټ ؤ چې ھوايي بمونو او د توپ ګ

: سمڅو کې د ننه د ځورلو لپاره ج�ج� خونې او د دغو چارو د سرته رسولو ضروري توکې لکه

د دې توکو ھسې ليدل . انبورونه او د خلکو د ځوړندولو لپاره چنګکونه ځای پر ځای شوي وو

چې د زندان ساتونکو په ھوا کې زموږ ًغم لړلي پېښه ظاھرا ھغه وخت منځ ته راغله ... وحشتناک وو

سرې لښکرې (» ... .بنديان چانماري کړل ) څوشپيته(ھغوی ټول] په دې وخت کې[ھليکوپترې وليدې،

  )،مخ٢۵۵په افغانستان کې، 

تر ھغې چې مسعود په پنجشېر کې اوسيده، ډٻر شمېر، د نږدې وWيتونو خلک يې د روسانو پر 

 په تور او ځيني نور يې د کمونستانو او نورو تورونو په نوم ووژل، مرسته، د اس�مې ګوند د غړيتوب



  
 

 

  ٥تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@latmaqa  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، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

چې له ھغې جملې څخه يوه بېلګه وړاندې کوو، ھغه مھال چې مسعود له شوروي پوځ سره ليده کاته 

وکړل او د روسانو م�تړ يې د حکمتيار د اس�مي ګوند پر خ�ف تر Wسه کړ، نو مسعود، سمدWسه د 

د ] پنجشېر ته... [«: په له منځه وړلو باندې پيل وکړ، مسعود په دې باب وايياس�مي ګوند د غړو

د پنجشېر په د [شوروي ھيئت تر بيا راګرځيدو پورې، موږ Wس په کار شوو، په لومړي ګام کې موږ

د پېشغور په سيمه کې، د حزب اس�مي کسان خلع س�ح کړل، د حزب اس�مي کسان زموږ لپاره ] ننه

کې په يوه ] حالت[او د اندراب سيمه مو په غافلګر... ه کې د سرطان د دانې حيثيت درلود په ھغه سيم

ساعتونو کې تصفيه کړه، د اس�مي حزب ډٻر کسان مو بې ) ۴٨(سړه او له واورو ډکه ورځ کې، په 

صالح محمد (» .وسلې کړل او د اس�مي ګوند قوماندان جمعه خان، سره د نور کسانو وتښتيدل
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