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  ٢٠١٧/ ٢٥/٢                                                                                          محمدانور آڅړ

  

  ژنی؟يات�ن پ

  ) ديارلسمه برخه(

  

د احمدشاه مسعود لخوا د ملګرو ملتونو د سولې او موقت حکومت رامنځ ته کولو پنځه فقرييز 
  :پ�ن شنډول

  

 حکومت کې يو شمېر ھغه کسان چې د ببرک کارمل په پرچم ډله او تاجيک په افغان پوځ او
له امله له ) عقيدې(توکم پورې يې اړه درلودله، احمدشاه مسعود له پخوا څخه د خپلې فاشستي ګروھې

دوی سره اړيکې ټينګې کړي وې او د مسعود تر واک Rندې سيمو ته يې آزادانه تګ راتګ او د 
اسوسي کړنې ترسره کولې چې دا ډول کسانو د ډاکټرنجيب هللا په حکومت کې حکومت پر ضد به يې ج

په کابل کې «:د ننه د پنځم ستون ځای نيولی ؤ، په دې برخه کې روسی جنرال لياخوفسکي داسې وايي
استوګن پنجشېريان چې د افغانستان خلق ديموکراتيک ګوند غړي او پوځيان ھم په کې دې په سم سيده 

ېر کې له احمدشاه سره ګوري او ناسته وRړه کوي، تر اوسه پورې د ھغوی پر خ�ف توګه په پنجش
  ) مخ۴۶٣د افغان مېړانه او غميزه،(. ھېڅ ډول له دښمنۍ نه ډک چلند نه دی تر سره شوی

چې احمدشاه مسعود د وسله والې جګړې په کلونو کې د ګوندي او حکومتي ] له دې امله وه[
دغه راز د څارګرۍ ضد . يوه پراخه شبکه جوړه کړي وه) ايجنټورۍ(رګرۍارګانونو په منځ کې د څا

  )مخ۴۵٧د افغان مېړانه او غميزه،: جنرال لياخوفسکي(. يوه اداره يې ھم درلوده

ځکه خو د ډاکټر نجيب هللا په پوځ او حکومت کې ھغه فاشيست جنراRن چې له مسعود سره يو 
چې د نوموړي پ�ن پر ) ،ل ،ل١٣٧١( ييز پ�ن يې شنډ کړځای شول د ملګروملتونو د سولې پنځه فقره

دغه . بنسټ د پنځلسو تنو بې پرې تکنوکراتانو او روڼ اندو افغانانو يوه انتقالي شورا جوړه شوي وه
ًفاشيستان چې مسعود ته عم� ورتسليم شول، د ملګرو ملتونو د سولې د پ�ن، د افغانستان د خلکو، د 

ر وړاندې يې کودتا وکړه، چې په سياسي برخه کې د حکومت د بھرنيو چارو خپل ګوند او خپل مشر پ
وزير عبدالوکيل يې وکيل ؤ او په پوځي برخه کې د کودتاچيانو او تسليمي جنراRنو سرپنج، سترجنرال 

  :د وکيل او عظيمي د توکمپال بانډ يو شمېر نورو غړو په اړه لنډ مالومات وړاندې کوو. نبي عظيمي ؤ

وکيل وړاندې له دې چې د ډاکټر نجيب هللا پر وړاندې کودتا  :نيو چارو وزير عبدالوكيلد بھر 
وکړي، د نورمحمدترکي پر وړاندې يې ھم د کودتا ھڅه کړي وه، چې نوموړی په ھغه وخت کې د 

 ھغه مھال چې ډاکټر نجيت هللا اړ شو په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې پنا. بھرنيو چارو وزير ؤ
واخلي، يوه ورځ وروسته عبدالوکيل په يوه مطبوعاتي کنفرانس کې راڅرګند شو، ولسمشر ډاکټر نجيب 

: هللا يې يو منفور دکتاتور وبللو او نورې سپکې سپورې يې لړه کړې، نوموړي خبرياRنو ته وويل
ې؟، تاسو ډاکټر نجيب سوله نه کوله، يوازې خبرې يې کولې، سوله د چا سره؟ سوله په کوم ځای ک«

لوی او » .وليدل چې موږ څه ډول سوله وکړه، ما نن له ګران وروراحمدشاه مسعود سره م�قات وکړ
مجاھد ورور د نظار شورا امرصاحب او داسې نورې چپلوسانه او غوړه مالې خبرې يې وکړې او په 

  اوږه د کابل تاسې به وګوری چې موږ څنګه د خپلو مجاھدو وروڼو سره اوږه په «: پای کې يې وويل

  »... .ښار له خويندو او وروڼو څخه دفاع کوو
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د د مرکزي د واکمنۍ پر مھال د وطن گون ډاکټر نجيب هللا  د ولسمشر :نجم الدين اخګر كاويانى
کال يې د  ( ز ١٩٩٢٢ ) ل ١٣٧١دی ھغه سړی دی، چې پر  .کمېټې د سياسي بيرو غړی وو

ند د مرکزي کمېټې د په Rرښوونه له خپلو نورو ملگرو لکه د وطن گو ببرک کارمل پرچميانو د مشر
، د وطن گوند د مرکزي کمېټې د سياسی بيرو فريد احمد مزدک منشي مرستيال او د سياسی بيرو غړي

کابل گارنېزيون ، د دفاع وزير مرستيال او د عبدالوکيل ، د بھرنيو چارو وزيرمحمود بريالي غړي
 فرقې بولندوی ۵٣  ، د نورالحق علومي ، تورن يا ډگر جنرالمحمد نبي عظيمي بولندوی ستر جنرال

، محمد عزيز حساس تورن جنرال (اوس مړ )عبدالحق علومي ، جنرالعبدالرشيد دوستم جنرال
، د دولتي امنيت وزارت مرستياRنو  امير محمد ، جنرالسيد اعظم سيد ، جنرال اصف دRور جنرال
ډاکتر  ،شفيق هللا توده يي وطن گوند د مرکزی کمېټې له غړيو، د باقر فرين او جنرال يار محمد جنرال
او ځينو نورو سره په گډه د نجيب هللا د واکمنۍ پرضد کودتاه وکړه  ادينه سنگين ،ر نعمتانجني ،ضمير

  د سولې د ملگرو ملتو سازمان دوی پر دغې کودتاه سره ھممھال .سره يو ځای شو او له شمال ټلوالې

 )له ويکيپېډيا څخه( . پروگرام له ناکامۍ سره مخ کړ

يا د کودتاچيانو پ�ر؛ نوموړي د   تاريخي کودتاچېپه افغانستان کې: سترجنرال نبي عظيمى
يې مھم رول  سردارمحمد داؤد خان پر پلوۍ د محمدظاھر شاه پر وړاندې کودتا وکړه او په کودتا کې

؛ دوھمه کودتا يې د ھمدغه ولسمشر داؤد خان پر وړاندې تر سره کړه چې (،ل٢۶/۴/١٣۵٢).درلود
؛ دريمه کودتا يې په کال (،ل٧/٢/١٣۵٧).لپاره کودتا کړي وهيې د داؤد خان د واکمنۍ  وړاندې له دې

،ل، کې د ببرک کارمل په ھدايت او د وخت د حکومت د بھرنيو چارو مرستيال عبدالوکيل په ١٣۵٧
فرقې قوماندان ؤ او د  (١٧)غوښتنه باندې د نورمحمدترکي پر وړاندې وه چې نبي عظيمي د غزني د

اردو وسياست در  :نبي عظيمي( .مل او وکيل لخوا امر ورته ونه شوتيارسئ په حالت کې ؤ، خو د کار
 )مخ١۵۶سه دھه اخير افغانستان 

څلورمه کودتا د ډاکټر نجيب هللا پر خ�ف، د ھغه چا پر وړاندې چې ده ته يې ستر جنرالي، د  
دتاچيانو دفاع وزارت معاونيت او د کابل ګارنيزيون قومانداني ورکړي وه، په دې بنسټ نوموړی د کو

په پ�ر باندې مشھوردی او څوک چې د دغه کوتاچې جنرال په اړه پوره مالومات ولري او يا د ده په 
ولولي نو ھر څوک پوھيږي چې  (اردو و سياست در سهء دھه اخير افغانستان)ګوتو ليکل شوی کتاب 

 . جنرال دیاو د ھر چا ډول ته ګډيدلی کودتاچې ...دا يو ناځوانه، نمک حرام، غدار

د فريد احمد مزدک ورور، د دولتي امنيت وزارت لومړی مرستيال او د دولتي : يارمحمدجنرال 
 .امنيت وزير غ�م فاروق يعقوبي قاتل

د ډاکټر نجيب د دفاع وزارت ستردرستيز، چې مسعود ته يې د کابل ښار د : جنرال اصف دLور
 .نظامي قطعاتو په تسليمۍ کې لويه ونډه درلودله

د ولسمشر کرزي د واک په وروستيو کې د کورنيو چارو وزير ؤ او د : جنرال نورالحق علومى
 .څخه انکار وکړ يو ځای د ھويت په تذکرو کې د افغان له کلمې نورو افغانيستانيو سره يې

نوموړی د جنرال نورالحق علومي مشر ورور دی، د ولسمشر داود : جنرال عبدالحق علومى 
 ؤ د ثور د کودتاچيانو له مھمو کسانو څخه ؤ، عبدالحق علومي مسعود ته د تسليمدو خان د ګارد جګړن

   com.taand.www .څخه وروسته د جمعيت تنظيم لخوا ووژل شو

  .د ھوايي او مدافع ھوايي قوماندان :جنرال عبدالفتاح

  .کزي کميټې غړید ببرک کارمل ورور او د مر :محمودبريالى 

رئيس او د سياسي   دمرستيال د وطن گوند د واکمنۍ پرمھال ډاکتر نجيب هللا  د :فريداحمدمزدك
 .بيروغړی و
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سربېره پر دغو او يو شمېر نورو غدارو کودتاچيانو باندې عبدالرشيد دوستم، د ازبکو مشر او 
 مسعود سره يو ځای شول، د ملګرو سيد منصور نادري د اسماعليانو مشر د روسانو په ھدايت باندې له

ملتونو د پ�ن د شنډولو په اړه پخپله مسعود په ډٻر وياړ سره د پروان او کاپيسا يو شمېر خلکو ته 
غربي ھا كه ھدف شان از اول تا امروز منافع خود شان بود نې پيروزى اس�م، با در :» ...داسې وايي

وجود اورده بودند كه مجاھدين ضعيف شوند، و با استفاده نظر داشت اين مسئله اينھا خود يك حالتي را ب
ازين فرصت در صدد اين بودند كه در اخرين روزھا ثمرهء جھاد را خود شان ببينند و حكومت دست 
نشاندهء شان را بنام حل سياسى تحت پوشش ملل متحد بنام حكومت بی طرف داخل كابل بسازند و آن 

سال جھاد ما بيش ازپنج مليون اواره ١٤ه چقدر درداور بود روزى كه روزھا را ھمهء ما بياد بياوريم ك
اخرين روزھا احساس ميكردند كه قدرت اين را كه نجيب را  .و بيش از يك يايكنيم مليون شھيد و معلول

سرنگون نمايند ندارند و ميديدند كه سرنوشت شان را از بيرون چه غربى ھا و چه كشورھاى ديگر در 
ن ھستند و ھمين ھا ھستند كه حكومت بيگانه را ميخواھند بياورند و دركابل به قدرت فكر تعيين كرد

َفراموش نمى كنيم آن روزھا را كه حتى تعدادى از احزاب به شمول حزب اس�مى حكومت بې  .برسانند
طرف را پذيرفتند و ده نفر نماينده ھاى شان را تعيين كردند و حاضر شدند كه حكومت تحت زعامت 

با فتح پروان و فتح بگرام بود چيزى كه كس  . متحد و مطابق فيصلهء ملل متحد را قبول مى كنندملل
شما مى فھميد كه فقط يك  .ًاص� تصورنمى كرد كه در اخرين لحظات ھمچو حركتى صورت بگيرد

روز باقى مانده بود، يعنى يك روز بعد حكومت بې طرف به سمت كابل حركت مى كرد و قواى ملل 
د به تعقيب آن ميرسيد، فقط در آخرين روز گفتم كه الحمدهللا جلو توطئه گرفته شد و اين افتخار را متح

خداوند نصيب مردم پروان و كاپيساى ما ساخت و اين مردم با فداكارى و ايثارى كه از خود نشان 
د (… «دادند، پروان را فتح كردند بگرام را فتح كردند و يك بار صفحه به شكل ديگربرگشت 

ښه امکانات  څخه؛ د کلپ لينک په Rس کې نه شته، څوک چې د انټرنټ محمداسحاق توخي له ليکنې
  )يې ليدلی شی لري په يوتيوب کې

کتاب يې ليکلی دی، په خپله د مسعود په شان په  (مسعود و آزادي)صالح محمدريګستانی چې د 
بينين سيوان له ټولو جھادي تنظيمونو څخه وياړ سره اقرار کوي او وايي چې د ملګرو ملتونو استازي 

موافقه اخيستي وه، خو مسعود رباني ته ھر ساعت  ډاډ ورکولو د ډاکټر نجيب حکومت له منځه ځي، نو 
سازمان ملل متحد طرفدار يک حکومت موقت :»بايد د ملګرو ملتونو پ�ن ونه مني ريګستانی ليکي

ًشته باشند و بينين سيوان ظاھرا در آخرين روزھای انتقالی بود که در آن ھمه گروه ھا اشتراک دا

حکومت نجيب موافقت بسياری از جناح ھا را گرفته بود، غير از استاد ربانی که مسعود دم به دم به او 
طرح بينين سيوان نماينده ملل متحد برای  .اطمينان می داد، که حکومت نجيب سقوط خواھد کرد

قت داشت، منتھی با ھمان تاکتيک ھايی که امروز معمول است و افغانستان با خـواسـت امريکا مطاب
. «کشف کرده است  عوام الناس بايد بپندارند، که سازمان مستقل ملل متحد خود آن را

ir.persianblog.massoudism://http  

ود له Rسه وران او ويجاړ شو پر خپل مشر ھمدغه ريګستاني وروسته له ھغې چې کابل د مسع
يكى از اشتباھات مسعود دران زمان در واقع خود دارى از مفكوره «:مسعود باندې داسې نيوکه کوي

حكومت بايد كابينهء موء قت را تشكيل . ايجاد حكومت ائت�فى بود كه سازمان ملل متحد پيشنھاد ميكرد
 پس از طالبان عملى ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ً بعدا درسال درمجموع سناريويى عملى مى شد كه… ميداد

اشتباه مسعود اين . اما دسته ھاى مسعود، برخ�ف پ�نھا و ت�ش ھاى ملل متحد داخل كابل شدند. گرديد
  ».بود كه او به پ�نھاى ملل متحد توجه نكرد

  )id_page?/com.istaqlal://http=٦٥٦٥د محمداسحاق توخي له ليکنې څخه؛ ( 
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 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، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

عبدالحفيظ منصور يو بل د نظار شورا غړی او د پارلمان وکيل ھم اعتراف کوي چې مسعود د 
درميان عوامل دوام جنگ و بحران در زمان «:ملګرو ملتونو د پ�ن مخه نيولي وه، نوموړی وايي

عامل نخست برميگردد باين مسئله كه . نددولت دارى مجاھدين سه عامل بيش از ھمه نقش ايفاء كرد
احمدشاه مسعود نگذاشت طرح بينان سيوان نمايندهء خاص ملل متحد در امورافغانستان جامهء عمل 
بپوشد و حكومت بي طرف ايجا دگردد بگونه كه نيروھاى زير فرمان احمدشاه مسعود در استانهء شكل 

تيب تصرف كابل از سوى نيروھاى احمدشاه گيرى حكومت بي طرف كابل را متصرف شدند؛ بدين تر
   ».…مسعود در واقع مقابله با ملل متحد بود 
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ې په دويمه حصه کې د خپل زه چې په کابل د دغو ناوړو حاRتو عيني شاھد وم يو شپه د خيرخان
کاکا په کور کې ميلمه وم، چې د جنرال باباجان قطعې سره يې نږدې کور درلود، موږ په خپلو سترګو 
وليدل چې ماسخوتن مھال د مسعود په سوونو کسان چې پلي او منظم روان وو، د جنرال باباجان قطعې 

په سوونو د مسعود وسله وال راځي او ته وردننه شول، زموږ کاکا وويل چې ھره شپه دغې قطعې ته 
  .وروسته بيا د کابل ښار نورو برخو ته وړل کيږي

ھمدا د مسعود بانډ او نورو پرچميانو او سيتميانو يو ځای کيدل، د دې سبب شول چې په لومړي 
د ) ٧٠٠٠٠(قدم کې د ھيواد څلور سوه زره وسله وال پوځ له منځه وRړ، تنظيمی جګړې پېل، نږدې

عصوم او بې ګناه ښاريان ووژل شول، په ميليونونو ھيوادوال مھاجر او ھغه کسان چې په سر کابل م
کې يې ماغره درلودل له ھيواده ووتل او د کابل ښار سپک سره او بې مغرو کسانو ته ورپاتې شو او 

  .لويې ورانۍ او تباھۍ يې ترسره کړې

  
ن چې د کابل ښار او شاوخوا سيمو د چپې خوا جنرال نبي عظيمي، احمدشاه مسعود او نور کسا

  .ورانولو پ�ن د نظامي نقشې له مخې جوړي

  نور بيا


