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  احمدشا مسعود د ملي ګټو په تله کې
 

ه د  تونو سره چلندتوګه او هغو ته وفاداري ؛ د شخصيتونو ، سياستوالو ، مشرانو او همدارن د هېواد ملي ګټو او ارز
ي سياسي ډلو ، ګوندونو ل کي ونو د بېال بېلو ادعاوو د سپيناوۍ  یوازینی محک ګ ن تونو .  او غور ملي ګټو او ارز

و، نلرو  و او ډلو بېال بېلې دعوې پرې پرتله ک   .سره له چلندتوګې پرته ، موږ بل داسې معيار چې د وګ
وک او یا سياسي ډله تر پيچلو او تاوشویو ماسکونو الندې ، له کېدی شي یو  ندنې او ملتپالنې ډېر   هېواد ته په سر

خپله سينه وډبوي ، خو په پای کې د هېواد ملي ګټو پر وړاندې یوازې عمل او پراتيک دی چې د داسې شخصيتونو او 
کاره کوي  ېره ولس ته  تينې    .ډلو ری

واستازو چې د هغو زیاته برخ ه هم د هېواد له شمال د هېواد د اساسي قانون په لویه جرګه کې ، د ګوتو په شمير یو 
خه وو ، زور وواهه چې د لویي جرګې د تصویب شوې اجندا پرته ، مسعود ته د ملي اتلول رتبه وګټي خو بریالي 

ه یي . نه شول  ي او دا ملي ضد ه ای ک دوی په جرګه کې حتی په دې هم بریالي نه شول چې دا خبره په اجندا کې 
ان سره کورونو ته   .  یووړه پټه په سينو کې 

ه ده ، د افغان ملت د ملي ګټو  ایه مصلحتونو او زیانمنو سازشونو بېل بالخره دولتمشر کرزی چې واکمني یي د بې
ولو دغه  کر او د لویي جرګې د روحي پرخالف ، د یوه فرمان په ترڅ کې مسعود ته د هېواد د ویاړنې تر سره په 

ه  له او نظارشورا ته یي هغه  ای ، پخپل فرمان لوړه درجه وبخ چې د لویي جرګې له الرې یي ترګوتو نه شوه ک
ل    ! سره وړیا په الس کې ورک

ې او د افغانانو په زړه او نيت ، هغه د یوه ملي غدار پرته بل  ت افغان ملت نه دی ورک اوس هم مسعود ته دغه درن
  !کوم وړتوب نلري 

وک یي ملت سر ه غداري کوي او له هېواد سره په خيانت ویاړي او بل یي د هغه ملت په حال ژړا پکار ده چې یو 
ي    ! بيا داسې غدارانو ته د ملت له جيبه د ویاړنې درجې وربخ
ېره چې پلویان یي د افغانستان د جهاد  تيني  ) چې د ډېرو په اند هغه جهاد نه بلکې لوی فساد و( د مسعود ری

انونه هم د شوروی پر و يکدار بولي او  تيني مجاهدین بوليیوازینی  رګندونو  د بروس ريچارډسن ړاندې ری په 
  : کې داسې موندالی شو 

نومي کتاب کې د » افغانستان د شوروي د ډاروونکي واک پای ته رسوونکی «  کال کې بروس ریچارډسن ١٩٩۶ 
ته الړم او د  کې افغانستان ١٩٨٧زه په . زما نوم ایوان شاملوف دی « شاملوف روسيی سرتيري له خولې ليکي 

له افغانستانه د شوروي . .....  کې رخصت شوه ، ما هم ترخيص ترالسه ک ١٩٨٩روست قطعې سره چې په 
ېرمه پرته وه ، ٢٠١واکونو تروتلو مخکې ، زموږ قطعې د  انو او بغالن ته   مې فرقې تر امر الندې چې سمن

ي اکاډیم کې د جنرال . ته و احمدشا مسعود چریکي قومندان هم هل. عمليات مخې ته بيول  مسعود د ماسکو په پو
ې وه  ه ک ای زده ک له ، احمدشا . ویرنېکوف سره یو دکليزه لمان داسې ویل کېده کله چې ویرنېکوف خپله زی

او سوغاتونه یي هم ورته وروړي وو  ون وک ې . مسعود د نوموړي په کليزه کې ګ موږ د مسعود له چریکانو سره 
ې ين ې وې اړیکې  ين و .  ک انو کې زموږ تر من سوله او امنيت  ې پتوګه په سمن ي ګاډو . د بېل موږ به جن

کول رټ  ه به مو سره س ېدو اود مسعود چریکان به راتلل او په ګ پخه خبره دا وه چې د مسعود چریکانو . کې ګر
ې وو ، خو د کابل حکومت د  ورونکی موږ سره کار نه درلود او موږ یي ارام پری عسکرو په وړاندې بيا هغوی 

  »  ) ١(د حسيني ليکنه . دری درلود 
ې او په دې اړه ليکي ۴٠نوموړی ليکوال همداشان د مسعود او د شوروي د  ون راسپ   : مې فرقې ترمن شوی ت

ې او له هغه سره یي د خبروات«  ي ک ين ي مشرتابه د مسعود سره اړېکې  رو لپاره په افغانستان کې د شوروي پو
انې شوي وو  ه شوې وه او ن   . وړاندیز وک ، چې په کابل کې د شوروي د سفارت لخوا پرې هوک

  : السوندونه 
  :مسعود سره د خبرو اترو په اړه د پاموړ تکي 

اکنه او د١ ون د تاجيک ميشته سيمو  ينو برخو په ګ   ــ د بدخشان ، تخار ، کندز ، بغالن او د پروان او کاپيسا د 
ه په دغو سيمو کې د خپلسرو حکومتونو . افغانستان په چوکاټ کې د تاجيک قوم لپاره کورن خپلواکي  او همدارن

  .بسيا 
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ت٢ ای ای پر    ــ جمهوري ریاست ، پارلمان او کابينه کې پر پالن شویو مقامونو کې ، د تاجيک قوم د استازو 
  د جمعيت اسالمي ګوند په رسميت پېژندنه) ني ربا(  ــ د مساوي حقوقو او خپلواک ګوند پتوګه د ٣
ت او د افغانستان په اردو کې د ۴ واک جوړ ي   ــ د جمعيت اسالمي ګوند په چوکاټ کې د تاجيکو د یوه منظم پو

خه موخه ده ( د ملي ګټو . هغو شاملول  د حکومتي عمومي ګټو او د کابل ــ ) د کتاب ليکوال : دلته د تاجيکو له ګټو 
رګندونهحيرتا واک تعریف او د موخو  ي    ن د لویالرې په اړوند ددې پو

 ــ د تاجيک قوم خپلواکو شویو سيمه کې د سولې بسيا او عادي ژوند ته د تاجيکو د راستننېدو په اړه د شرایطو ۵
  سمون

ستو او د سرحدي  ــ په شمال ختي کې د اقتصاد ي چارو پراختيا او په دې اړه د افغان دولت همکاري ، د طبي مر۶
  سوداګرۍ پراختيا

ون درلود  ې په پالوي کې الندې کسانو ګ ې ورک په کابل کې د شوروي سفير بوري ، ام : ددغو السوندونو د راک
وف او د شوروي د دفاع د وزارت د عملياتي ګروپ قومندان جنرال وی ، آی وارنيکوف   ورانت

ينو الندینو  د نوموړو امتيازونو تر السه کولو روسته ، مسعود له پالوي سره پروتوکول السليکوي چې هغه کې د 
ي    :مکلفيتونو په اجرا کولو ژمن کي

ي عملياتو بيخي بندول ١   ــ د سویلي سالن او کابل ــ حيرتان په لویالر د پو
ون شاملو ٢ ودل چې  ت ي  ــ نورې تنظيمي ډلې نه پری واکونو یرغل وک   سيمو کې پر شوروي 
ې٣ ې ه ه او نورې ګ ه ورک    ــ د شوروي د ورکو شویو اتباعو په پيداکولو کې د مالوماتو راک
واکونو پر وړاندې ۴ واکونه حق لري چې د نورو وسلوالو ډلو او دولتي  ون نه پورې خوا سيموکې د پنجشير   ــ  ت

  عمليات مخې ته یوسي
ي ــ دا پروت۵ ه پلی کي ن خه روسته بېله    وکول له السليک 

  کال په دیسامبر کې د شوروي دفاع  وزیر جنرال بې ، وی ګرموف او احمدشا مسعود ١٩٨٨پروتوکول د 
  . السليکوي  

ي چې مسعود د افغانستان لوی کور کې د تاجيک ميشتو لپاره کورګی جوړول  کاره لېدل کي ون کې  په پورته ت
دي غواړي او د ه ه کوي چې د افغانستان د تجزیي د بنس ډبره کي کله د . غه وخت شوروي په مالت ه مسعود هي

ی او تل یي د هېواد د ملي او سراسري ګټو پر وړاندې د هېواد د یوې کوچن  ول افغانستان په کچه سوچ نه دی ک
ې دي  اکلي ایتنيک ګټې مخې ته ای   . سيمې او 

  اوس هم ، هغه یوازې د تاجيکو اتل بولي او د افغانستان په کچه او یا د افغان پتوګه د د مسعود پلوي ډلې او رسن
ي  ان لپاره شرم  ګ ه کې . هغه پېژندګلوو د نوموړي د شخصيت لپاره عيب او  پا یا بری کاره په تاجيک مي دوی 

ی او دا خبره له چا پټوي هم نه دلته د مسعود په افغانيت دوی شرم. بولي » فرزند دلير ایران بزرګ « مسعود    !ي
 ومو ٩٠مسعود افغانستان کې تاجيک ميشتو لپاره د خيالي جنت په جوړولو کې چې بویه دی به یي ماليار وي ، په 

ول  ول قومونه یوله بل سره وجن به دامن زدن اختالفات ) جاسوسي ( مسعود با کار وسيع اطالعاتي « . کلونو کې 
وبدینوسيله تالش نمود تا . من ها و همچنان سوتفاهمات ميان دوستم و رسول پهلوان متوسل شد ميان ازبيک ها ، ترک

دارد ) کابل ( دوستم را از توجه به مرکزقدرت  مسعود باز هم بسنده نکرده سياف وحزب اورا که در .... دور ن
.  به کمک شورای نظار اشغال کند دشمني با هزاره ها وتشيع ورد زبانها بود تشویق کرد تا مناطق هزاره نشين را

مسعود تسلط اتحاد اسالمي رابه مناطق هزاره نشين پذیرفت ودر جن وحشيانه ای که براه افتاد ، غرب کابل 
ناه به دیار عدم قرستاده شدند  از کتاب اتالف های . بصورت سيستماتيک منهدم وده ها هزار انسان بيدفاع و بي

    » ١١١تنظيمی در افغانستان صفحه 
د مسعود نظارشورا او جمعيت اوس هم  د نوموړي په الر او ليکه درومي او چمتو دي یوازې تاجيکو ته د حقوقو د 

ي  من ک و قومونو سره د ولو ورو وي او تاجيک له  . اعادي په درواغجنې دعوې سره ، قومونه یوبل سر وجن
د ایران او روسيي د ګټو لپاره د هېواد ملې ګټې . م  وپاشي هېواد کې د ژبې ، قوم او سمت په نوم د بېلتون تخم نور ه

ي  و الندې ک ي . تر پ منانو زړه پر افغانانو یخ ک   ! او په پای کې افغانستان دړې وړې او د هېواد د تاریخي د
خه اتل جوړ ک  ې په خالف ، له مسعود  ه هم کرزي د ملت د ارادې او پریک ه  اته کاله یي.  که   د همدارن

ه مار یي د ميليونو ډالرو خاوند ک خو . نظارشورا او جمعيت د دولت په لوړو چوکيو کې ونازول او د دوی هر ج
ت رانغی او ال دوام لري ه کم و او درغليو کې    . د ملت او هېواد پر وړاندې د غلو او ډاکوانو دې ډلې په چلو

تونو په تله کې  وک دروند ونه تلي او د ملي ویاړ وړ یي ونه بولي ، په ترهغو چې افغانان د ملي ګټو او ارز  ،
ای نه شي نېوالی  وک د افغانانو په من کې    .درواغجنو نومونو او جعلي لقبونو 

    مرادزی
  پای      
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نی خبریال و چې د مسعود او شوروي تر من یي د سازش او پيوازۍ په اړه  ) : ١(  سيد نور الحق حسينی لوم

ي  خه رااخيستې دي ١٠کال د نومبر د ١٩٨۶ليکوال نوموړي مالومات د . وو مالومات ورک   .  مې نيټې له مرکې 
ونه    :اخ

خه   از تصرف کابل تا سقوط مزار له کتاب 
خه    اتالف های تنظيمی در افغانستان له کتاب 

  
               

       
  


