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 رسیزه

 بسم هللا الرحمن الرحیم

باندي  پر نازويل پېغمرب محمد ډیر زیات حمد او ثناء وایم، د الله د الله
 کتاب لیکلو وس یې هم زما په برخه کړ. تاریخي چې د یو بل مهم درودونه وایم

له ډیرې مودې راهیسې مې په همدې کتاب لیکلو کار وکړ، غوښتل مې په وخت 
پېژندل شوو څیرو رسه  رسه یې لوستونکو ته وړاندي کړم. د جهادي مرشانو له ځینو

مې مرکې وکړي، د ډاکټر نجیب الله د وخت پخواين پرچمیان مې پيدا کړل، د هغوی 
ډیره لټه مې وکړه تر څو د عیني شاهدانو له خولې د مهمو او  نظریات مې را واخیستل

 پېښو اړوند واورم.

ړه هڅه مې وکاو  د ځینو کتابونو څخه مې مهم ټکي په اختصار رسه را واخیستل
چې د انجنیر احمدشاه مسعود له ورور احمدويل مسعود او یا هم احمدضیا مسعود 

جرنال عتیق الله امرخیل او  رسه مرکه وکړم، خپله ټوله هڅه مې وکړه، ويل ونه توانېدم
هم کلکه ژمنه وکړه چې د احمد ضیا مسعود رسه به د ناستې زمینه برابره او د کتاب د 

 ې ته چمتو کړي، ويل بیا هم موږ ونه توانېدلو.محتویاتو اړوند به یې مرک

یې څه وو، د انجنیر  ونهداچې د مجاهدینو تر منځ ويل جګړې پېل شوې، المل
او انجنیر احمدشاه مسعود تر منځ ويل اختالفات ژور شول، د حکمتیار او  1 حکمتیار

                                                 
مرشانو څخه دی، د انجنیر ګلبدین حکمتیار: د اسالمي نهضت له مخکښانو او لومړیو  1

رسدار داوود خان د حکومت پر مهال پېښور ته والړ، د حکومت ضد هڅې یې پېل کړي، 
د حزب اسالمي ګوند مرش و، له پخواين شوروي اتحاد رسه د جهاد پر مهال دده ګوند تر 
ټولو سرت او قوي و، له روسانو او افغان کمونسټانو رسه یې سختې جګړې وکړي، خپله 

 د جګړې کرښو ته کله ناکله تلی.حکمتیار هم 
له پخواين شوروي اتحاد رسه د جهاد پر مهال، د حزب اسالمي مجاهدینو د جمعیت 

 اسالمي او حرکت انقالب اسالمي له مجاهدینو رسه جګړې کولې.
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+  استاد برهان الدین رباين تر منځ د نظر کوم اختالف وو چې د حزب او جمعیت
شورای نظار تر منځ خربه جګړو ته ورسېدله، د همدې کورنۍ جګړې د الملونو 

 پېداکولو اړوند مې د بېالبېلو پخوانیو مجاهدینو نظریات را ټول کړي.

دلته دا موضوع هم څیړل شوې، چې ويل خلقیان له حکمتیار او پرچمیان له مسعود 
د همدوي تر څنګ ويل د کابل د جګړو پر مهال یادې ډلې او  رسه یوځای شول

 ودریديل.

د حکمتیار د  صدارت په دوره کې کومې ستونزې وي چې هغه ونه شوای کوالی 
انجنیر مسعود په رښتیا هم د واک انحصار غوښت، همدغه او  په کابل کې پاتې يش

 مسایل او د دوی ترمنځ د سولې او جوړې هڅي هم په کتاب کې را نغښتل شوې.

د طالبانو د پيدایښت اړوند بېالبېل نظرونه شتون لري، همدارنګه څه ډول طالبان 
                                                 

( پر مهال چې راولپنډۍ کې جوړ ۱۹۸۸جون  ۱۹د مجاهدینو د لومړي لنډمهاله حکومت )
الله یې یادې دندې ته  يخه د بهرنیو چارو وزارت و، قايض نجشو، د حکمتیار د ګوند بر 

 معريف کړ.
 او  کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ شو، احمدشاه مسعود کابل ته ننوت

حکمتیار ونه شوای کوالی چې د کابل ډیرې سیمې تر واک الندي راويل، په چهار اسیاب 
 ډیرې درنې جګړې وشوي. کې یې مرکزیت جوړ او له مسعود رسه یې سختې او

د حکمتیار وسلوالو له طالبانو رسه په کندهار، غزين، میدان ښار او چهار اسیاب کې لږ او 
 ماتې خوړونکي جګړې وکړي.

( وکړ، کابل ته د لومړي ۱۹۹۶حکمتیار د استاد رباين له حکومت رسه د ماهیپر تړون )جون 
له هغه او  کمتیار مزار رشیف ته والړوزیر په توګه ننوت. کله چې طالبانو کابل ونیو، ح

 ځایه ایران ته.
، ۲۰۱۴کله چې امریکا پر افغانستان برید وکړ، حکمتیار یې په ضد جهاد اعالن کړ، تر مئ 

، کابل ۲۰۱۴مه ۴بیا یې د ډاکټر غني له حکومت رسه سوله وکړه، د مئ پر او  حکمتیار پټ
وماند و، مګر کمې رایې یې تر السه ولسمرشۍ ټاکنو لپاره ن ۲۰۱۹ته راغی. حکمتیار د 

 کړي.
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وتوانېدل چې کابل ونیسې، په دايس حال کې چې حکمتیار په څلورو کلونو کې ونه 
 شوای کوالی له مسعود څخه کابل ونیيس، همدا مسایل په تفصیل رسه څیړل شوي.

پورونه په رسنیو کې ورکول کیږي، په د ډاکټر نجیب الله د مرګ اړوند ډول ډول را
دي اړه ډیرې لیکنې شوې، چې ډاکټر نجیب الله چا او ويل یې وواژه، همدا موضوع 

 هم په مناسب تفصیل دلته راوړل شوي.

همدا رنګه د احمدشاه مسعود د وژلو اړوند، چې هغه له عربو رسه د جهاد پر وخت 
په نښه او له خوا  ويل د عربواو  لېاو یا هم د کورنۍ جګړې پر مهال ستونزې درلود

 له منځه یوړل شو.

او انډیوايل او د  ېالې او امریکا یو له بل رسه مرستپای کې د شامل ټلو  په د کتاب
حامد کرزي او ډاکټر غني د حکومتونو پر مهال په حکومت کې د شامل ټلوالې 

 ونډې ته ځغلند نظر شوی.

هیله  ه( شوم، زما یو ۲۰۱۷اکټوبر  ۴ –جوالی  ۳۱کله چې د ميل امنیت له خوا زنداين )
دا وه چې همدا کتاب بشپړ او لوستونکو ته وړاندي کړم، ويل امنیتي رشایطو ته په 

 کتلو، همدا کتاب ال زیات وځنډيدی.

ونه د کورنۍ جګړې الملد دې کتاب لیکلو او چاپ څخه مې موخه داده چې 
جګړو کې کومې ډلې او هغوی څه ، چې په کورنۍ يشراتلونکي نسل ته ور په ګوته 

نور کلونه   ۲۸وکړل، چې باالخره موږ د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته 
 و؟و . کال( هم په جګړو کې ويل پاتې شل۱۳۹۹ تر ۱۳۷۱)
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: افغان مهاجر د ډیورنډ کرښې ها خوا اوړيتصویر  

 
 

 
 سټنګر توغندی چې جیټ الوتکه په نښه کوي
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 پېښور -تنظيمونه  ګونېد مجاهدینو اوه 
کال کې څلور ګوندونه )جمعیت اسالمي، حزب اسالمي، اسالمي حزب  ل ۱۳۶۰

ته او درې ګوندونه )حرکت انقالب  او اتحاد اسالمي( یا څلورګونی اتحاد يو لور
( یا درې ګونی اتحاد بل لورته وو، یاسالم ی، نجات ملیاسالم ی، محاذ ملیاسالم
 .2ګوين اتحاد کې يې سخت دریځه رهربان او مجاهدین وو څلور

ل کال په دوبی کې پنجشیر، لغامن، ارګون، کنړ او د بدخشان کشم کې  ۱۳۵۴
له خوا  داود خاند ولسمرش حکومت ضد حملې وشوې.  له همدې جګړو وروسته 

 ۱۳۵۸مه ۹بیا وروسته د جوزا او  دي شونیازی بنغالم محمد د اسالمي نهضت مرش 
نور  رئیسافغانستان د خلق ډیموکراټیک جمهوریت مرش او د انقاليب شورا د  کې د

چرخې زندان له ځینو نورو مسلامنو مبارزینو رسه یو ځای د پلله خوا  3 محمد تره کي
 .لکې اعدام کړل شو 

 يپه مولو  اسالمي بندیان وو،انان تنه د نهضت جو  ۳۰۰کال کې نږدې  ۱۳۵۴په  "
 حبیب الرحمن، دکتور محمد عمر، خواجه محفوظ منصور د اعدام حکم وشو. 

                                                 
، جمعیت اسالمي افغانستان ) استاد برهان الدین رباين(، حزب اسالمي افغانستان )حکمتیار(  2

اتحاد اسالمي افغانستان ) استاد عبد رب الرسول  سیاف(، اسالمي حزب )مولوي خالص بابا(، 
حرکت انقالب اسالمي افغانستان )مولوي محمد نبي محمدي(، محاذ ميل افغانستان )پیر سید 

 احمد ګیالين( او نجات ميل افغانستان )پروفیسور صبغت الله مجددي(. 
، د رسدار داوود خان پر ۱۳۷۵مه ۷رب او مرش و، خلقیانو د ثور نور محمد ترکی د خلقيانو ره 3

خان یې له کورنۍ رسه په ارګ کې وواژه او ترکی د انقاليب شورا  دضد کودتاه وکړه، داوو 
سپټمرب  ۱۴تر  ۱۹۷۸اپریل  ۳۰مرش او د خلق ډیموکراټیک جمهوریت ولسشمر اعالن )

 .شو، واک امین په الس کې واخیستووژل له خوا  ( شو. د خلقي حفیظ الله امین۱۹۷۹
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استاد و، کله چې رمنځ د ډیورنډ مسئلې زور اخیستی او پاکستان ت 4 داودخانرسدار د 
 پاکستان د لومړي وزیر حکمتیار پېښور ته والړل، دانجنیر ګلبدین او برهان الدین رباين 
 .مه پاڼه ۳۹ اومه ۳۶جنګ های کابل  "6.یې تود هرکلی وشوله خوا  5 ذوالفقار عيل بهټو

استاد برهان الدین رباين پېښور کې په لومړیو وختونو کې د اوسیدو پر مهال  "
نورو بدمعايش  قومندانانو، ادم خان، زاهد، رسول او ځینوقوي نه و، د حزب اسالمي 

کوله، تر دې چې د استاد رباين د وژلو هوډ یې درلود،  بیا استاد رباين درې مياشتي 
په سعودي عربستان کې تیري کړي، په پېښور کې ورته ګوزاره سخته وه، د استاد 
رباين يو پلوي انجنیر جان محمد کونړی و، هغه حزبیانو  )مولوي رسفراز، حاجي 

سباوون( په دي تور مړ کړ چې  د رسدار داوود خان دین محمد او وحیدالله 
اچويل و،  په ګونۍ کې حکومت ته جاسويس کوي، ژوندی یې له  پيشوګانو رسه

 .7چې ته د رباين او داوود ترمنځ جاسويس کوي

                                                 
ه د خپل اکا د زوی پاچا ظاهرخان پر ضد سپین ۱۹۷۳مه ۱۷والی جرسدار داوود خان د  4

وکړه، سلطنت یې ختم او جمهوریت یې اعالن کړ. د داوود خان پر ضد د اپریل  کودتا
له  کمونسټانو کودتا وکړه، یوه ورځ وروسته د کورنۍ له غړو رسه د کمونسټانو ۱۹۷۸مه ۲۷
 په ارګ کې ووژل شو.خوا 

یاء ( و، د جرنال ض۱۹۷۷جوالی  ۵ – ۱۹۷۳بهټود پاکستان لومړی وزیر )اګسټ  عيلذُوالِفقار  5
 . ورباندي وشوه او اعدام شو له خوا کودتا الحق

مه پاڼه. له دي وروسته یاد ۳۹او  ۳۶د جرنال سید عبدالقدوس کتاب )جنګ های کابل(  6
 اخځلیک )جنګ های کابل( لیکل کیږي.

جرنال سید عبدالقدوس د بدخشان والیت د بهارستان ولسوالۍ کې پیدا شوی. هیواد کې 
شوروي اتحاد کې یې نظامي زده کړې کړي. د افغان پوځ په هوایې  دننه،  هند او پخواين

او ځمکني قواوو کې یې دنده لريل، د حزب وطن د مرکزي شورا د سیايس او تربیتي د 
 اردو )پوځ( د  رهربي په څانګو کې یې کار کړی . اوس مهال املان کې اوسیږي.

جاسوس  مسلامن مجاهد و، هغهموثق معلومات دادي چې انجنیر جان محمد یو تکړه او   7
 ټې ورته تر بل هر څه مهمې وي.ګنه و، بلکې د هیواد لوړې 
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تور لګول کیدی چې له خوا  په استاد رباين باندي هم د حزب اسالمي د مرشانو
 .8پټې اړيکې ولري او یا خو وررسه جوړه وکړيغواړي د داوود خان له حکومت رسه 

استاد برهان الدین رباين مخکې له دي چې د اسالمي نهضت ځوانان پاکستان ته 
والړ يش، په ځینو مجلسونو کې یې د اسالمي نهضت مرشانو ته ویيل وو، چې ښه 

په حکومت کې وررسه د هغه  او به وي که د داوود خان رسه سیايس معامله ويش
  .9يش یوځای

                                                 

حزب اسالمي د  مولوي رسفراز وروسته له پخواين شوروي اتحاد رسه د جهاد پر مهال د
)کندهار، هلمند، زابل، ارزګان، فراه، نیمروز، هرات، بادغیس(  جنوب لویدیځې حوزې
 والیتونو د دفرت رئیس شو.

حاجي دین محمد د مولوي خالص د ګوند مرستیال شو، د مجاهدینو د لنډمهاله حکومت 
دفاع وزیر و. پر افغانستان د امریکا تر برید وروسته د ننګرهار وايل، وروسته د سولې عايل 

 شورا مرستیال مرش و.
ل وحیدالله سباون د حزب اسالمي له برخې د استاد برهان الدین رباين د حکومت پر مها

 دفاع وزیر شو. له طالبانو رسه د جګړې پر مهال له شامل ټلوالې رسه ملګری و.
پر افغانستان د امریکا له برید وروسته د ولسمرش حامد کرزي سالکار وزیر و، دارنګه د 

 ډاکرت غني په لومړۍ دوره کې د هغه سالکار و.
که استاد رباين او نورو د مجاهدینو د هغه وخت د ګوتو په شامر سړو چې پېښور کې   8

اوسېدل، له ولسمرش داوود خان رسه یې روغه او جوړه کړي وای، موږ به د جګړې له دومره 
نه به افغان کمونسټان په دومره اسانې رسه او  لوی ناورین او بدبختي رسه نه وای مخ شوي

کاله وروسته د  ۴۰زه په ډاډ وایم چې د داوود خان د نظام څخه  واک ته رسیديل وای.
د او  انجنیر حکمتیار روغه او جوړه د ډاکټر ارشف غني له حکومت رسه په مراتبو ذلیله ده

داوود خان نظام په مراتبو د ډاکټر غني له نظام څخه په مذهبي، ادارې، اصالحي او 
 اقتصادي برخه کې بهرت وو.

غه وخت د غالم محمد ید کړه، هغه وویل که هئزمان مزمل هم  همدا خربه تااستاد محمد   9
ځوانانو یې مخالفت نه وای کړی، ممکن هیواد دومره د او  د شوی وایئینیازي نظر تا

 بدبختې لور ته نه وای تلالی.
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استاد کې وو،  يو بالل مسعود  او بل د استاد رباين رسه دوه  نور کسان په پېښور 
ا دواړه هم د حزب اسالمي له ویري یارس چې اصيل نوم يې زمرک دی، بیا يې همد

ساتل وغوښتل، په لومړي وخت کې موالنا مودودي لرې  او ګواښ څخه له ځانه
بیا وروسته دواړه سعودي  هکول او مزدوري ، هلته يې خټې10صاحب لورته  والړل

 .11عربستان ته والړل او هلته يې د مدینې پوهنتون ووایه

کله چې پاکستان ته افغانان مهاجر شوو، د استاد رباين ډله هم قوي شوه،  ځینې 
زه په سعودي  "نور پښتانه هم وررسه ملګري شوو،  انجنیر احمد شاه احمدزی وایې:

عربستان کې وم، د پوهنتون استاد وم، استاد رباين راڅخه وغوښتل چې پېښور ته 
راشم، ورته راغلم، عربو  د پوهنتون د استادي معاش په پېښور کې هم تر نږدې شپږ 
کلونو پوري راکاوی، کابل کې د داوود خان نظام چپه او د کمونسټانو حکومت وو، 

ل شوم. په وروسته وختو کې پاکستان د جمعیت اسالمي  زه د استاد رباين مرستیا

                                                 
( ۱۹۴۱اګسټ  ۲۶د جامعت اسالمي بنسټ )ابو االعلی مودودي په بریتانوي هند کې    10

پوري د ګوند مرش او له ده وروسته میا طفیل محمد د  ۱۹۴۴و، هغه تر مارچ  ایښودونکي
( و. جامعت اسالمي د اسیا په کچه تر ۱۹۶۵ډسمرب  – ۱۹۴۴جامعت اسالمي مرش )مارچ 

ټولو لوی سیايس ګوند دی، مرکزیت یې پاکستان کې دی، په هند، بنګله دیش او ځنیو نورو 
کلو په عمر د سپټمرب  ۷۵روان لري. مودودي صاحب د هیوادو کې هم یاد ګوند فعال او پی

 کې وفات شو. ۱۹۷۹مه ۲۲
استاد یارس وروسته د مجاهدینو د اتحاد اسالمي )اسیاد سیاف( مرستیال شو، کله چې  11

امریکا پر افغانستان برید وکړ، استاد یارس د طالبانو مالتړ او له طالبانو رسه یوځای شو، د 
ونیول او افغان له خوا  ن مرش وټاکل شو. د پاکستان د حکومتطالبانو د فرهنګي کمیسو 

 حکومت ته وسپارل شو، د پلچرخې زندان کې بندي و.
 ونیوی جیاکومو ماسټروانیل کې په لښکر ګاه کې ایټالوی خربیال ډ ۲۰۰۷مه ۵طالبانو د  مارچ پر 

د نیول شوې ایټالوي خربیال په بدل کې طالبانو د خپلو زرګونو بندیانو له جملې څخه  یوازي او 
نفره )استاد یارس د طالبانو د فرهنګې کمیټې مرش، مال عبداللطیف حکیمي د طالبانو ویاند، مال  ۵

افغان اخرت محمد منصور د مال دادالله ورور، مال حمدالله او مال عبدالغفار( طالب بندیان  د 
 مه تبادله شول. ۱۸حکومت له باګرام او پلچرخې زندانو څخه وغوښتل او د مارچ پر 
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رسه مرسته کوله، دا ډول یې د محاذ ميل او نجات ميل ګوندونه هم په پاکستان کې 
 " 12رسمې کړل.

انجنیر حکمتیار او استاد رباين ته د جمعیت  "وایې:  استاد محمد زمان مزمل
اسالمي مرش مودودي صاحب ویيل وو چې بیرته خپل هیواد ته والړ شئ، په پردي 

 " .13هیواد کې تر ازادي په خپل هیواد کې زندان بهرت دی

                                                 
د افغانستان د پخواين لومړي وزیر انجنیر احمدشاه احمدزي رسه  زما ) لیکوال (  مرکه   12

(.  د کتاب په راتلونکو برخو کې د ده د یادې مرکې  پر مهال ۲۰۱۴مه ۹)د اکټوبر 
 " انجنیر احمد زی" لیکل کیږي. ېڅرګندونو رسه یواځ

له پخواين شوروي اتحاد رسه د جهاد پر مهال، انجنیر احمدزی په لومړي وخت کې د 
جمعیت اسالمي )استاد برهان الدین رباين( مرستیال و، وروسته د اتحاد اسالمي ګوند 

کله چې او  )استاد سیاف( مرستیال و، پېښور کې د مجاهدینو د موقت حکومت رئیس
ونیو شول، د استاد برهان الدین رباين د حکومت پر مهال  د له خوا  بل د مجاهدینوکا

 کورنیو چارو وزیر او لومړی وزیر و.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له هیواده بهر اوسیدی، پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته 

ډو پر ضد د ميل یووايل کابل ته راغی، د ميل اقتدار ګوند یې جوړ کړ، دارنګه د بهرنیو ا
په اسالم اباد کې په روغتون  ۲۰۲۱مه ۱۷انجنیر احمدشاه احمدزی د اکټوبر  جبهې مرش و.

 کې وفات، پر سبا یې په کابل کې جنازه او دفن مراسم و.
د حزب اسالمي د پخوانۍ اجرایه شورا غړي استاد محمد زمان مزمل رسه زما )لیکوال(  13

اب په راتلونکو برخو کې د ده د یادې مرکې  پر مهال . د کت۲۰۱۸جنوري  ۲۱مرکه 
 څرګندونو رسه یواځي "استاد مزمل" لیکل کیږي.

استاد مزمل د حزب اسالمي افغانستان د اجرائیه شوار  پخوانی غړی،  د  سیايس کميتې 
مرش، د سولې فعال، لیکوال او شاعر دی. د شاه نواز تڼې تر کودتاه وروسته له ځینو نورو 

د حزب اسالمي پر او  د حزب اسالمي غړو رسه یو ځای له حزب اسالمي څخه والړ مهمو
 ځینو تګالرو یې نیوکې درلودلې.

کله چې مجاهدینو کابل ونیو، استاد مزمل او ځینو نورو مخورو مجاهدینو د حکمتیار او 
 مسعود + استاد رباين تر منځ د سولې هڅې کولې.
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همدا خربه مولوي جمیل الرحمن او نورو وررسه ملګرو علاموو ته مفتي محمود 
ضد پاکستان  ریر غلط کار کړی چې د خپل هیواد پډصاحب هم کړي وه چې تاسی 

هلته د داوود خان له حکومت رسه او  ته راغيل یاست. بیرته خپل هیواد ته والړ شئ
ګوزاره وکړئ، دلته پاکستان کې د انګریز قانون دی، خو بیا هم موږ د پاکستان علامء 

 .14ستايس ملک )افغانستان( کې خو اسالمي قانون دیاو  ګوزاره کوو

ړ یوه عامل د کابل بګرامي، د ضعیف صاحب کور کې د کون ۲۰۱۷مه ۲۷د اپریل 
"د داوود خان د حکومت پر مهال چې کله ځینې افغانان ما )لیکوال( ته وویل:

نور کسان هم مفتي  ۵پاکستان ته والړل، د مولوي جمیل الرحمن رسه یوځای 
دا خربې  تهتن یې مامحمود چې د هغه وخت د پارملان غړي و، ورغيل وو، یوه 

وکړي چې کله موږ د داود خان د حکومت په وخت کې پاکستان ته والړو، هغه 
ووینو  وخت مفتي محمود د پاکستان د پارملان غړی و، موږ مشوره وکړه چې هغه

مولوي جمیل الرحمن  چې خپل نوم یې مولوي  ږمواو مرسته ورڅخه وغواړو، 
اکی. کله چې اسالم اباد ته ورغلو، مفتي د خربو لپاره وټ ، له هغه رسهیوسف و

محمود ته انتظار او چې له پارملان څخه هغه راووتی، په موټر کې سپور و،  شیشه 
یې کښته کړه، مولوي جمیل الرحمن ورته وویل چې موږ غواړو د داود خان په ضد 

 پاڅون وکړو، تايس له موږ رسه مرسته وکړئ.

                                                 

ضد د ميل یووايل جبهې مرستیال مرش و، هغه د سولې  استاد په کابل کې د بهرنیو اډو پر
 برخه کې څو ځله په قطر کې د طالب مرشانو رسه ناستې کړي.

د کابل د امام ابو حنیفه عايل دارالعلوم څخه فارغ او لوړي زده کړي یې په مکه مکرمه  
کي کړي. د کابل والیت د ده سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی، اوسمهال کابل ښار کې 

 ستوګن دی.ا
 په کونړ کې ووژل شو.له خوا  مولوی جمیل الرحمن سلفي مجاهد مرش و، د حزب اسالمي 14

پاکستان بنسټ ایښودونکی او مرش و، د مفتي  –مفتي محمود د جامعت علامء اسالم 
 صاحب له مړینې وروسته یې زوی موالنا فضل الرحمن د یا ګوند مرش شو. 
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انستان( کې قضاء شته، هلته عدالت شته، هلته مفتي محمود ورته وویل چې هلته )افغ
اسالمي نظام دی، هلته د عدالت ازاده  اسالمي اداره شته، زموږ په هیواد )پاکستان( 

نور او  کې چې د انګریز عدالت / قانون دی، هم موږ له حکومت رسه ګوزاره کوو
ویې یې مولوي جمیل الرحمن ته غصه پېل کړه، ډیرې سختې خربې یې وته وکړي، 

ویل چې ځئ بیرته والړ شئ، خپل نظام مه خرابوئ، بیا به همدا اوسني ) د 
 داوودخان( نظام هم نه شئ جوړوالی. "

په لومړي وخت کې حزب اسالمي د انجنیر ګلب الدین حکمتیار او جمعیت "
اسالمي د پروفیسور برهان الدین رباين په رهربي  په پېښور کې فعالیت درلود،  ونه 

د مولوي سدوزي اغا او مولوي عبدالله ې دواړه ګوندونه ګډ کار وکړي، توانېدل چ
دواړو مرشانو ژمنه وکړه د مجاهدینو  ؛د علاموو په منځګړيتوبذاکري په مرشې 

. د حرکت 15چې مولوي محمد نبي محمدي به د ټولو مجاهدینو د مرش په توګه مني
مرش یې مولوي محمد او  ول( وش ۱۳۵۷انقالب اسالمي تر نوم الندي اتحاد )لیندۍ  

 نبي محمدي شو.

                                                 
( د وليس ۱۹۶۸تر  ۱۹۶۵ظاهر د واکمنۍ پر مهال )د پاچا مولوي محمد نبي محمدي  15

جرګې غړی و، کله چې افغان  کمونسټانو کودتاه وکړه، مولوي محمد نبي محمدي د 
ډیورنډې هغې غاړي کوټې ښار ته والړ، د حزب اسالمي او جمعیت اسالمي ګډ مرش شو، 

مدي د وروسته د حرکت انقالب اسالمي ګوند مرش پايت شو، د مولوي محمد نبي مح
قومندانانو او حزب اسالمي قومندانانو ترمنځ په هلمند والیت کې سختې او ځینې نورو 

 والیتو کې جګړې وشوې.
پېښور کې د مجاهدینو د لنډمهاله حکومت د کورنیو چارو وزارت دده برخه و، مولوي 

 محمدشاه فضيل یې یادې دندې ته معريف کړ.
و محاکم مولوي محمدنبي محمدي ته وسپارل شول، د مجاهدینو تر بریالیتوب وروسته قضاء ا

 مګر هغه کابل ته رانغی، پر ځای يې مولوي محمد شاه فضيل د سرتې محکمې مرش و.
( د طالبانو ۲۰۰۲اپریل  ۲۱د مرګ تر وخته )او  له طالبانو څخه یې خپل مالتړ اعالن کړ

 پلوي پاتې شو.
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د او  16مولوي خالص بابا او مولوي جالل الدین حقاين چې دواړه عاملان وو
نظام مخالف خلک وو، له حکمتیار او استاد رباين رسه یو ځای پېښور  داوود خان د
د مجاهدینو ځینې مرشان وایې چې دوی د مجاهدینو رهربي خپل حق  ته تليل وو،

 مولوي محمد نبي محمدي له کوټې ښار څخه پېښور ته راوستل شو داچې ګاڼه، 
د مجاهدینو مرش اعالن شو، مولوي محمد یونس خالص بابا او مولوي جالل او 

یه شورا غړي وو، دواړه له دغه اتحاد رسه ئالدین حقاين چې د حزب اسالمي د اجرا
 الندي ګوند جوړ کړ.مولوي خالص بابا د اسالمي حزب تر نوم او  ملګري نه شول

شپږ میاشتې وروسته د استاد رباين او انجنیر حکمتیار تر منځ د اختالفاتو له امله بیا 
د حرکت  محمديمولوي او  هم د مولوي محمدي په مرشې د مجاهدینو اتحاد مات

                                                 
د پخواين شوروي اتحاد پر ضد مولوي محمد یونس خالص بابا د اسالمي حزب مرش،  16

یې په لومړي وخت کې جهاد پېل، د مجاهدینو ترمنځ د کورنۍ جګړې پر مهال په کور 
کیناست، خالص بابا هغه څوک و چې کله د استاد برهان الدین رباين د حکومت پر مهال، 

آباد د القاعده ډلې مرش اسامه بن الدن او ملګري یې افغانستان ته راوستل شول، په جالل 
 کې خالص بابا د هغوی کوربه او ځای یې ورکړ.

د طالبانو د تحریک مالتړ یې وکړ، زوی یې انوارالحق مجاهد له طالبانو رسه ملګري او د 
 لوړو زده کړو وزارت کې یې لوړه دنده درلودله. 

وړاندي مولوي خالص بابا د جهاد فتوی ورکړه، هغه  رپه افغانستان د امریکا د حملې پ
، د مدینې منوري په نبوي مسجد وفات شو بیاځل له هیواده هجرت وکړ، د هجرت پر مهال

 جنت البقیع کې دفن شو. پهاو  ( اداء۲۰۰۶جوالی  ۱۹)کې یې د جنازي ملونځ 
قبایلو چارو وزیر مولوي جالل الدین حقاين هم له طالبانو رسه ملګری او د رسحدونو او 

و، پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته یې هم د طالبانو تر چرت الندي زوی رساج الدین 
حقاين د خپلو وسلوالو مرشې کوله، په لویدیځو رسنیو کې د حقاين شبکې په نوم د دوی 

خ هبة ډله یاديده. رساج الدین حقاين د طالبانو دواړو مرشانو "مال اخرتمحمد منصور او شی
 مرستیال و.دویم  الله اخوندزاده(
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انقالب اسالمي په نوم د ګوند مرش پاتې شو. د اتحاد له برکته د دوو ګوندونو ) حزب 
 .جمعیت اسالمي( پر ځای د مجاهدینو ډلې په څلورو وویشل شوېاسالمي او 

 کې فعاله ونډه ولري، خلک هم په جهادد دې لپاره چې روحاين او د طریقت 
په مرشي د محاذ ميل اسالمي ګوند او د حضت صبغت  17د پیر سید احمد ګیالين

رسمي او له خوا  المي ګوند هم د پاکستانپه مرشې د نجات ميل اس 18 الله مجددي
 نړیوالو ته ور وپېژندل شول.

کله چې استاد عبد رب الرسول  سیاف د کابل له پلچرخې زندان څخه خالص 
شو، پېښور ته والړی، د مجاهدینو رهربانو ورته ډیرې هیلې او امیدونه درلودل، د 

                                                 
پیر سید احمد ګیالين: له پخواين شوروی اتحاد رسه د جهاد پر مهال د محاذ ميل  17

و، د مجاهدینو د لنډمهاله حکومت د لومړۍ دورې مرش و. د کورنۍ  (۱۹۷۹)  اسالمي مرش
تر حملې وروسته  جګړې پر مهال یې په جګړه کې برخه نه درلودله. پر افغانستان د امریکا

له افغانستان رسه د امریکا امنیتې او دفاعي تړون یې د حامد کرزي د حکومت مالتړ وکړ، 
جنوري  ۲۱ – ۲۰۱۲فربوري  ۲۱د سولې عايل شورا )رسسخت او جدي مالتړی و، هغه 

 ، په کابل کې ومړ.۲۰۱۷مه ۲۱کالو په عمر د جنوري  ۸۵( مرش و، د ۲۰۱۷
( ۱۹۷۸په پېښور کې د نجات ميل اسالمي ګوند )جوالیحضت صبغت الله مجددي  18

 جوړ کړ. له پخوانی شوروي اتحاد رسه د جهاد پر مهال یې په جهاد کې فعاله ونډه درلودله،
پېښور کې د مجاهدینو د لومړي لنډ مهاله حکومت مرش و، کله چې مجاهدینو کابل ونيوی 

پر افغانستان  ( ولسمرش و.۱۹۲ جون ۲۸ –اپریل  ۲۸حضت مجددي د دوو میاشتو لپاره )
د امریکا/ناټو تر حملې وروسته د بیا پخالینې رئیس و، له امریکا رسه د افغانستان د امنیتې 

 کالو په عمر کابل کې مړ شو. ۹۲د  ۲۰۱۹مه ۱۱تړون سخت او جدې مالتړی و. د فربوري 
مالتړ وکړ، د ميل پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته یې د حامد کرزي د حکومت 
جنوري  ۲۹ – ۲۰۰۵پخالیني او یو ځای کیدو بهیر مرش و، د مرشانو جرګې مرش )ډسمرب 

مرګونی برید ورباندي وشو، سخت ژوبل او درملنه یې په ترکیه له خوا  ( و، د طالبانو۲۰۱۱
 .کې وشوه. د مرګ تر ورځې د شخړو او منازعاتو د حل کمیسون د مرشې پر دنده پاتې و
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ګوندونو د استاد  ۵ځینو مخلصو مجاهد مرشانو او علاموو په وساطت د مجاهدنیو 
 .19سیاف په مرشتوب اتحاد وکړ

                                                 
ونیول شو، د حکومت له خوا  ل کال کې د داوود خان د حکومت۱۳۵۳ستاد سیاف په ا  19

 ۱۳۵۸کاله زنداين شو، د حفیظ الله امین د حکومت پر مهال په  ۶ضد څرګندونو له امله 
ل کال کې خوشی او پېښور ته والړ. ویل کیږي چې د حفیظ الله امین او استاد سیاف 

 حفیظ الله امین د هغه د خويش کیدو امر کړی و. مورګاين خویندي وي، له همدې امله
وحید مژده وایې:" چې کله حفیظ الله امین ووژل شو، د هغه کورنۍ رسه تړيل او هغه ته 
ځینې نږدې دوستان او د ارګ اشپز یې د بربک کارمل د حکومت له ویرې پېښور ته والړل، 

مساعده او بیا بهر ته واستول  د اوسیدو زمینه ورتهله خوا  اسالم اباد کې د استاد سیاف
 شول."

د استاد سیاف د کاکا زوی حاجي محمد عمر هاشمي وایې:" کله چې استاد سیاف له بند 
څخه خالص شو، د لوی باري موټر )الرۍ( په واسطه مې هغه د تورخم هغې غاړي ته وا 

د موټر او  په الره کې والړو افغان ځواکونو ته مو ویل چې د موټر چلونکی دیاو  ړاوو
 سټرینګ ته د پلټنو پر مهال همدی استاد سیاف ناست و."

هغه زیاتوي چې د حفیظ الله امین د ترونو ځینو کورنیو ته یې استاد سیاف په جلوزو کیمپ 
 کې ځای ورکړی او د هغوی ښه ساتنه یې کوله.

ستاد و، د استاد سیاف چې د کابل پوهنتون نوموتی ازما )لیکوال( د څیړنې په پایله کې، 
 ۱۹۷۴سکالرشیف ورته منل شوی و، په له خوا  لوړو زده کړو لپاره د امریکا متحده آیاالتو

ز کال کې  یې غوښتل چې امریکا ته د تحصیل لپاره والړ يش، مګر د کابل په هوايې ډګر 
ونیول او زنداين شو، د نورمحمد له خوا  کې د رسدار داوود خان د حکومت د امنیتي کسانو

کي او حفیظ الله امین کمونسیټې رژیمونو پر مهال هم په زندان کې و، کله چې د جدې تره 
کودتاه وشوه، هغه د بربک کارمل له خوا  ، د بربک کارمل۱۹۷۹ډسمرب  ۲۷ /۱۳۵۸مه ۶پر 

لخوا، ټولو بندیانو ته د عمومي عفوې په جریان کې له پلچرخې زندان څخه خوشی، 
د مجاهدینو نورو رهربانو پرې باور وکړ، هغه یې د مجاهدینو هلته او  مخامخ پېښور ته والړ

 د هغه وخت د ټولو ډلو مرش ومانه.
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هغه لیدنو له  کړنو او د 20سعودې عربستان کې د سفر پر مهال د استاد سیاف 
رهربانو  نورو مجاهدینو له پرته د ؛به سعودې چارواکو رسهسعودي پاچا او لوړ رت

 ربستان له سفر څخهانجنیر حکمتیار ډیر غوسه کړي و، کله چې د سعودي ع ،څخه
استاد سیاف د او  دل، په پېښور کې بیاځل د مجاهدینو اتحاد ماتېبیرته را وګرځ

ګوندونه  ۷څخه د اتحاد له برکته  ۶اتحاد اسالمي په نوم د ګوند مرش پاتې شو، چې له 
 .مزملاستاد  "شول.

                                                 
ونیول شو، له خوا  ل کال کې د داوود خان د حکومت۱۳۵۳عبد رب الرسول سیاف په  20

کاله زنداين شو، د حفیظ الله امین د حکومت پر مهال  ۶د حکومت ضد څرګندونو له امله 
جمعیت ګوين اتحاد )۵  ې خوشی او پېښور ته والړ. هلته د مجاهدینو دل کال ک ۱۳۵۸په 

 حرکت انقالب اسالمي، محاذ ميل اسالمي، نجات ميل اسالمي او اسالمي حزباسالمي،
حکمتیار ور رسه یوځای نه شو، نورو ته  –حزب اسالمي  ( مرش وټاکل شو،خالص بابا –

یې وښودله چې حزب اسالمي په یوازي هم د نورو ټولو ګوندونو په پرتله زور او ځواک 
او  د یاد اتحاد له ړنګېدو وروسته، استاد سیاف د اتحاد اسالمي ګوند مرش پاتې شو. لري.
بستان، متحده عرب ګوندونو له پاکستان، سعودي عر ۷ګوندونو پر ځای د مجاهدینو  ۶د 

 اماراتو، امریکا او نړۍ رسه اړیکې پيدا کړي.
د مجاهدینو د لومړي لنډمهاله حکومت پر مهال د استاد سیاف مرستیال انجنیر احمدشاه 
احمدزی لومړی وزیر و. او د مجاهدینو تر بریالیتوب وروسته یې د استاد رباين او 

انجنیر احمدشاه احمدزی د کورنیو چارو  احمدشاه مسعود مالتړ اعالن کړ، د هغه مرستیال
 وزیر او لومړی وزیر و، په حکومت کې یې غوښنه برخه درلودله.

په کابل کې یې د استاد عبدالعيل په مرشې د اهل تشیع ګوند حزب وحدت رسه بې رحمه 
جګړې وشوې، کله چې طالبانو کابل ونیو، استاد سیاف د شامل ټلوالې په جوړښت کې د 

 ضد جګړه کوله. طالبانو پر
 پر افغانستان د امریکا د حملې پر مهال له امریکایانو رسه ملګری او کابل ته یې وسلوال ننوتل.

کې د وليس جرګې غړی شو، د ولسې جرګې د ریاست  ۲۰۰۵ډسمرب  ۷په   استاد سیاف
 لپاره یې له یونس قانوين رسه سیايل وکړه، مګر یونس قانوين زیاتې رایې واخیستي. استاد

فربوري  ۲۷وليس جرګې غړی و، دوېمه دوره کې بیا ځل )د  ۲۰۱۰ډسمرب  ۶سیاف تر 
ولسمرشۍ ټاکنو ته نوماند او له وليس جرګې  ۲۰۱۴( د وليس جرګې غړی شو، هغه د ۲۰۱۱

 یې استعفی ورکړه، مګر د ولسمرشۍ ټاکنو کې یې ډیرې کمې رایې تر السه کړي.
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د حکمتیارستونزه له رباين او احمدشاه مسعود رسه   
ستونزه له حزب اسالمي رسه شخيص او عقیدوې نه وه،  21 د احمد شاه مسعود "

او د حزب اسالمي مجاهدینو  کاوه کې دا خربه نه وه، ده هم جهادپه لومړيو وختونو 
 .کاوه هم جهاد

ل کال له ناکام  ۱۳۵۴کله چې احمدشاه مسعود، د داوود خان پر ضد د زمري 
چې  نصیرالله بابر پټ هغه قیام وروسته پاکستان ته والړ، ځینې راپورونه دايس دي 

ته ويلې و چې حکمتیار تايس ) مسعود( وژلئ،  مګر ما خالص کړلئ، بیا نو مسعود 
 پنجشیر ته راغی، دلته يې قوي جبهه جوړه کړه.

غړي د  ۳۵د حزب اسالمي قومندان سید جامل د احمد شاه مسعود د شورا نږدې  
دا د ګوند په سطحه اختالف نه ز کال کې ووژل،  ۱۹۸۹خپل شخيص مشکل له امله په 

و، بیا احمد شاه مسعود سید جامل د اسالمي حزب تکړه قومندان له ډیرو ملګرو رسه 
دغه او  یو ځای په تخار کې وواژه، چې دغه ډول وژنو ددوی ترمنځ اختالفات ډیر کړل

 ".22و ته ووژل شول دا ټول پښتانه نه وو، تاجک زیات ووو خلک چې دواړو خوا
                                                 

انجنیر احمدشاه مسعود له لومړنیو مجاهدینو څخه و چې پېښور ته والړ، له استاد برهان   21
د مرګ له ویرې بیرته پنجشیر ته والړ، په لنډه له خوا  الدین رباين رسه و، د انجنیر حکمتیار

موده کې د جمعیت اسالمي د نومويت قومندان په توګه را ښکاره شو، وروسته یې د نظار 
 کړه، له روسانو رسه یې پر یو بل د نه برید تړون السلیک کړ.شورا جوړه 

د پخواين شوروي اتحاد رسه د جهاد پر مهال؛ د حزب اسالمي او مسعود ترمنځ جګړې پېل او 
 ( په توګه ننوت.۱۹۹۶تر هغه وخته یې دوام وکړ تر څو حکمتیار کابل ته د لومړي وزیر )جون 

دفاع وزیر و. کله چې طالبانو کابل ونیو، د طالبانو  د مجاهدینو د حکومت پر مهال مسعود د
پر ضد یې شامل ټلواله جوړه کړه، له طالبانو رسه یې سختې او درنې جګړې وکړي، طالبانو 

 ود څځه ونیيس. پر مسعود د سپټمربتر پایه ونه شوای کوالی چې د پنجشیر دره له مسع
 مسعود مړ شو. مرګونی برید وشو اوله خوا  ، د دوو عربانو۲۰۰۱مه ۹
 ۳۰د وتيل لیکوال او د سیايس چارو کارپوه احمد وحید مژده رسه زما لیکوال مرکه ) 22

(. د کتاب په راتلونکو برخو کې د ده د یادې مرکې  پر مهال څرګندونو رسه ۲۰۱۴سپټمرب 
 یواځې "وحید مژده" لیکل کیږي.
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مسعود او حزب اسالمي د قومندانانو جګړې په لغامن کې د قومندان  د احمدشاه
هلمند ، طارق )جمعیت( او عبدالله جان )حزب اسالمي(، په پروان، تخار، بدخشان

 او کندهار کې هم یادوالی شو.

حکمتیار چې په پېښور کې ډیر قوت درلود، د جهاد په لومړیو وختونو کې یې 
 د ته د مجلسونو پر مهال په سپکه سرتګه کتل.استاد رباين او احمدشاه مسعو 

دوه دايس پيښې هم شوې چې په یوه کې استاد برهان الدین رباين او په بله کې په 
 .دوی د تهدید هڅه شوې وه دله خوا  احمدشاه مسعود باندي د حکمتیار

یوه خربه اړینه ده چې احمدشاه مسعود په پېښور کې د انجنیر حکمتیار په شتون 
یو ډول ویره او اندیښنه یې هم درلودله، چې او  خپل ځان لپاره ځای نه لیدیکې د 

                                                 

و، و فرهنګي کمیټه کې کار کاوحید مژده د جهاد پر مهال، پېښور کې د حزب اسالمي ګوند 
و. کله چې مجاهدینو کابل ونیو، د بهرنیو و وروسته یې د شهید عبدالله عزام په دفرت کې کار کا

چارو وزرات کې یې دنده وه، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو چارو وزارت د کونسيل 
 چارو ریاست مرش و.

له دندې یې  رتې محکمې ویاند و،د حامد کرزي د حکومت په لومړیو وختونو کې د س
 استعفی ورکړه، په وروسته وخت کې د بهرنیو اډو پر ضد د ميل یووايل جبهې ویاند و.

د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي فارغ، د بغالن والیت د مرکزي بغالن  د فابریکې سیمې 
 .مګر په کابل ښار کې استوګن واوسیدونکی دی، 

د ماښام ملانځه تر اداء کولو وروسته د مسجد  مخکې پر  نبه،، چهار ش۲۰۱۹مه ۱۸د نومرب 
 مژده صاحب برید او شهید شو.

، طالبانو د داعش وسلوالې ډلې نیول شوې کس )عنايت الله دعزت ۲۰۲۰مه ۱۰د جون پر 
الله زوی، د لوګر واليت د پل عامل اوسيدونکي( ږغیږ پېغام خپور کړ، چې هغه منيل وه 

ځانګړې ډول د ميل امنیت پخواين رئیس رحمت الله نبیل" رسه د  چې د ميل امنیت"په
د له خوا  " " ډاکټر ضیاء الدين او د رحمت الله نبيل د تره زوی حاجي ابراهيم همکارانو

 وحید مژده د ترور پالن ورکول شوې او دوی هغه د مسجد مخې ته شهید کړی.
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په او  تر څو له روسانو رسه تړون وکړيله امله یې بیا مسعود خپل ځان مجبور وګاڼه 
 شامل کې د حکمتیار قوت کمزوری کړي.

استاد رباين ته یې قناعت ورکړ چې د ده )مسعود( تر مرشې الندي د جمعیت 
ن منسجم يش، وسلې او نظامي تجهیزات په شامل کې د جمعیت ناومندااسالمي ق

اسالمي مجاهدینو ته د ده ) مسعود( له الرې وویشل يش. او همدغه جریان بیا د 
 .23شورای نظار په نوم ونومول شو، چې مرش یې احمد شاه مسعود و

رباين  ل کال کې د یوې ناستې پر مهال د حزب اسالمي دریو کسانو استاد ۱۳۵۶"  
د مجلس په وخت کې ډیر توهین کړ، ورته  ویل یې چې ته )رباين( د څه يش رهرب 

چې  کاوه ، هغوی فکرکاوه یې، دروغجن رهرب یې. هغه ځوانانو په بد نیت نه توهین
استاد رباين په غلطه روان دی او ويل له پاچا ظاهر رسه اړیکې نیيس. کیدای يش 

شوی وي. دا هم له له خوا  درې ځله د استاد رباين ډیر توهین د حزب د ځوانانو
 نه ده چې ځینو به د استاد رباين د له منځه وړلو هڅه هم کړي وي.لرې  امکان څخه

 منځ الندې درې ټکې د اختالف المل وو:د حزب اسالمي او جمعیت اسالمي تر 

ه اړیکه ونیوله چې د داوود استاد رباين له پېښوره څخه  له پخواين پاچا ظاهر رس  – ۱
ضد ګډه سیايس جبهه جوړه کړي. دا  په حزب اسالمي ښه ونه لګیده د  رخان پ
 و.مرش هغه وخت کې قايض امین وقاد  حزب

ل کال جګړيېز  ۱۳۵۴و ولسوالیو کې د کله چې د ځینو والیتونو په مختلف  – ۲
عملیات ناکام شول، له هغه وروسته استاد رباين د داوودخان له حکومت رسه تفاهم 

                                                 
په مقابل کې بیا حزب او  د مسعود دغه پالن و چې جمعیت اسالمي ګوند یې قوي کړ  23

اسالمي خپل قوي قومندانان کمزوري او ډیر واکونه یې نه ورکول چې بیا وروسته د کورنۍ 
جګړې په مهال د حزب اسالمي ډیری کوچني قومندانان هم د احمدشاه مسعود په څنګ 

 کبله ودریدل. کې د بېالبېلو نورو الملونو له
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او حزب  هم پکې رول درلود 24پېل کړ، چې احمد شاه مسعود  او انجنیر جان محمد 
 .کاوه اسالمي له داوود خان رسه د تفاهم مخالفت

 ضد د نظامي عملیاتو مخالفت ریې د داوود خان پ واستاد رباين او ملګر   – ۳
 استاد مزملاو د حزب اسالمي ځوانانو بیا نظامي عملیاتو ته بیړه درلودله."  کاوه

 ۱۸د سید قطب رح اخښی کامل الدین سنانیري چې پخوا په مرص کې نږدې "
، کلونه بندي و، پېښور ته راغی، هغه غوښتل چې د اخواين ګوندونو ) حکمتیار

استاد سیاف او خالص بابا(  منځ کې اتحاد راويل، استاد رباين په ، ستاد رباينا
زه هغه وخت ، ښکاره د مجاهدینو له نورو ګوندونو  رسه د اتحاد کولو هوکړه وکړه

د جمعیت اسالمي مرسیتال مرش وم، مګر راتلونکي د جمعیت اسالمي په اجرائیه 
نه وه نیول شوې،  استاد رباين ته مې  شورا کې همدا د اتحاد کولو خربه اجنډا کې

وویل چې تايس د سنانیرې رسه ژمنه کړې وه چې له نورو مجاهدینو ګوندونو رسه 
به اتحاد کوئ، مګر نن هغه مهمه موضوع ويل اجنډا کې نه ده نیول شوې،  استاد 

هغه مهمه موضوع نه ده، په اجرائیه شورا کې بحث کول پري اړین نه  ،رباين وویل
هدف یې دا وو چې اتحاد نه کوي، له همهغه اجرائیه شورا مجلس څخه زه دی، 

او بیا د اتحاد اسالمي ګوند  )احمدزی( والړ شوم او له جمعیت اسالمي څخه ووتلم
 انجنیر احمدزی " مرستیال مرش شوم.

                                                 
مزمل صاحب وایې: انجنیرجان محمد په پېښور کې حزب اسالمي ونیو، د حزب کسانو   24

ویل چې هغه ومنله چې د داودخان د حکومت لپاره کار کوي، مګر زما )مزمل( باور نه 
راځي. هغه ډیر عزیز او پخوانی مسلامن شخص و. په دي پېښه )کیس / دوسیه( کې انجنیر 

له طریقه پکې د حزب اسالمي څخه بچ شو. او کیدای احمدشاه مسعود هم و، مګر په خپ
يش له همدې ځایه یې د حزب اسالمي په اړه ډیره عقده اخیستي وي. کیدای يش چې 
مسعود هم پکې له منځه تللی وای. زما د معلوماتو پر بناء چې هغه وخت د حزب امیر 

متیار څخه پوښتنه کړي، حکمتیار نه وو، مګر خلکو دا کار د حکمتیار ګاڼه، ما )مزمل( له حک
هغه خپله هم د انجنیر جان محمد د مرګ په اړه متاسف و، مګر د ځوانانو ګروپ  همدا چې 

 له دولت رسه تفاهم یې جاسويس ګڼله، هغوی انجنیر جان محمد هم وژلی وو.
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ورشه، که حزب اسالمي له خوا  استاد سیاف  ته زما انجنیر حکمتیار راته وویل چې"
که دوه درې ګوندونه قانع کړي چې د ده په مرشې او  زموږ مرش ده ته راځي هم

ویل به يې او  کاوه اتحاد وکړي هم یې منم. حکمتیار په استاد سیاف ډیر حساب
کامل الدین سنانیري رسه  يد سید قطب رح د اخښچې موږ ورڅخه مطمنئ یو. 

استاد سیاف او  نلهځینو ګوندونو د اتحاد کولو خربه ومنله، خو جمعیت اسالمي ونه م
خپلو ملګرو انجنیر احمدشاه احمدزي، استاد یارس، بالل او ځینو نورو ته وویل چې 

ورغلل او جمعیت اسالمي  ته له جمعیت څخه راووځئ، هغوی هم استاد سیاف
تجزیه شو. بیا هم موږ له سیاف رسه ودریدو تر څو په وروسته وخت کې د اوه 

، دا مرحله د جهاد مو کړ. خلکو بیعت وررسه وکړ مرش ګوين اتحاد رئیس او مبایع 
وه او له مبایع اتحاد عرب هیوادونه او نړۍ متاثره شوه،  هسکه څوکهوخت تر ټولو  د

او په داخل کې مجاهدینو قوي روحیه  ډیرې زیاتې مرستې مجاهدینو رسه وشوې
 استاد مزمل " واخیستله.

استاد برهان الدین ربانې سفر د مجاهدینو د موقت حکومت پر مهال روسیې ته د 
ې ته سفر او ویل يرسه هم حکمتیار کلک مخالفت درلود، ويل استاد رباين روس

کیږي هلته یې پټې لیدنې او له روسانو رسه د ښو اړیکو لپاره د خپل ځان او ګوند 
چې له دې وروسته د جمعیت اسالمي او حزب اسالمي تر منځ  ،په ګټه کار وکړ

 پېل شوه. واک ته د رسیدو پر رس سخته سیايل

" استاد رباين چې د جمعیت اسالمي مرش او د مجاهدینو د موقت حکومت د بهرنیو 
ئت وټاکل شو، ځينې ګوندونو یده په مرشي ماسکو ته ه چارو رسپرست وزیر ؤ د

 د پکې حکمتيار او استاد سیاف ؤ.يې مخالفت وکړ چې څرګن

لس بجې د کال،  ۱۳۷۰عقرب  ۱۸ئت مطبوعايت کانفرانس په اسالم اباد کې ید ه
ټول مجاهدین په دي ټکې موافق دي  "هايل ډی هوټل کې و. او استاد رباين وویل:

له مزدور حکومت رسه مذاکره ونه د هغه  چې  هیڅکله به د ډاکټر نجیب الله او
په افغانستان کې د شوروي او  نجیب الله حکومت غیر قانوين دیکړي، د ډاکټر 

  "پوځیانو د رشمناک تجاوز مثره ده.
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استاد رباين، آیت الله محمد اصف محسني، مولوي محمد نبي محمدي، قايض 
محمد آمین وقاد، ډاکټر حشمت الله مجددي، سید حامد ګیالين، مولوي محمد 

ادي، عامدالدین وثیق، فضل الرحمن، محمد ه شاه فضيل، مسعود خلیيل، سید
عزیزي او عبدالکریم  اکربحاجي محمد  عبدالحمید منهاج، محمد آمین منصف،
 تنه ؤ،  ماسکو ته د هیئت غړي وو. ۱۵مستعین، چې ټول  

برهان الدین  استاد ځل بیامطبوعاتې غونډې پر مهال د ، رسیدو وروسته لهجدې ته 
د ډاکټر نجیب الله د مزدور حکومت رسه مذاکره او خربې نه  موږ" رباين وویل:

زموږ په خاوره  یهغو کوو، موږ غواړو چې له روسانو رسه مخامخ خربې وکړو، 
 "تجاوز کړی دی.

هم ؤ، مګر په  دوه نفره کرنیل طارق او بل تنپه سفر کې د پاکستان د آی ایس آی 
 مجلسونو کې يې رشکت نه درلود.

د ې تنه چې له ایران څخه راغلی ؤ له هغوئ رسه هم در  هیئتد مجاهدینو هغه 
 وو.استخباراتو کسان  ایراين

د مجاهدینو د موقت ، د مجاهدینو پالوی ماسکو ته ورسيد، ۱۹۹۱مه ۸د نومرب پر 
بوریس د روسیې د بهرنیو چارو وزیر  حکومت د بهرنیو چارو وزیر استاد رباين

له رژیم رسه د د کابل تايس  "وویل:رسه په لومړي ناسته کې، هغه ته  25 پانکین

                                                 
د لنډ مهال لپاره د پخواين شوروي اتحاد  Boris Dimitrievich Pankinبوریس پانکین  25

 ( و.۱۹۹۱نومرب  ۱۹اګسټ تر  ۲۸چارو وزیر ) د بهرنیو
د پخوانۍ شوروي اتحاد  Eduard Ambrosiyevich Shevardnadzeاډوارډ شوارډناډزي 
( و. کله چې د افغانانو د جهاد له ۱۹۹۰ډسمرب  ۲۰تر  ۱۹۸۵جوالی  ۲د بهرنیو چارو وزیر )

نومرب  ۴پارملان رئیس )برکته پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو، شوارډناډزي د ګرجستان د 
نومرب  ۲۶دې وروسته د ګرجستان انتخايب ولسمرش )ه لاو  ( و۱۹۹۵نومرب  ۲۶تر  ۱۹۹۲
 ( و.۲۰۰۳نومرب  ۲۳تر  ۱۹۹۵
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وویل، د ملګرو ملتونو مرش ته مو هم ویيل دي،  ډیالوګ خربه وکړه، موږ رصیحا  
چې يو طرف يې د نجیب چې هیڅ مسلامن افغان حارض نه دی چې دايس ډیالوګ 

 . ه لريله نجیب رسه ډیالوګ امکان  ناو  رژیم وي اشرتاک وکړي

د محاکمي میز  " افغان کمونسټان" مياشتی کودتاه کوونکي ټنو د اګستايس روسا
موږ څه ډول د خپل ملت له قاتل رسه خربو ته کښينو. دا مسئله نه  ؟ته کش کړي

 عدالت قبلوي او نه تايس او نه موږ. 

خپلو اینده  پهنجیب یونیم میلون انسانان وژيل موږ څه ډول کوالی شو هغه 
  ؟تصامیمو کې رشیک کړو

داچې تايس وایاست شوروي په دي باره کې کوم کار نه يش کوالی، موږ وايو چې 
 دي. تړيلد رژیم جنایتونه ستايس په مرستو پورې 

هر سکاډ چې زموږ په کلیو توغول کيږي روسیه يې مسؤلیت لري، موږ له نجیب 
اندي فشار راوړل يش چې کابل ، ښه الره داده چې نجیب بورسه خربې نه کو 

 ". 26الر ده تر ټولو لنډه دغه د سولېاو  پريږدي، نور استبداد ته ادامه ور نه کړي

ماسکو کې په یوه جال ناسته کې د خلق ډیموکراټیک ډلې پخواين غړي، د کورنیو  "
چارو پخواين وزیر سید محمد ګالب زوی هم په پټه یوازي له استاد رباين رسه په 
هوټل کې دننه لیدنه وکړه، ګالب زوی له ډاکټر نجیب الله څخه شکایت درلود چې 

 ین در ماسکومجاهد " د ولس د منافعو خالف کارونه کوي.

                                                 

 ۸۶، د ۲۰۱۴مه ۷په ګرجستان کې زیږديل او د جوالی  ۱۹۲۸مه ۲۵شوارډناډزي د جنوري 
 کلو په عمر مړ شو.

لیکواالن:  فضل الرحمن فاضل او فیض  مجاهدین درماسکو )مذاکرات با روسها(،  26
 الرحمن وثیق. 

د ماسکو سفر کې د مجاهدینو له پالوي رسه یوځای، د شورویانو او  لولیکوا ړودوا
 مجاهدینو په عمومي ناستو کې یې ګډون درلود. 
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ماسکو کې د پخواين شوروي اتحاد د هغه وخت ولسمرش ګورباچوف د  "
: مجاهدینو د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر استاد برهان الدین رباين ته وویل
موږ تیروتنه وکړه چې د افغانانو رسه په جګړه کې ډیر وخت بوخت پاتې شوو، موږ 

موږ ته دا فرق نه لري چې تايس او  ولرو غواړو چې له افغانانو رسه ښه ګاونډیتوب
)استاد رباين( او یا ډاکټر نجیب الله په واک کې وي. غواړو چې له افغانستان رسه 

 ښه ګاونډیتوب وساتو.
،  لت ورسيدئیاکله چې ډاکټر نجیب الله ته د ګورباچوف او استاد رباين ترمنځ د خربو جز 

ډیو او ټلویزون د الرې اعالن وکړ چې د  ډاکټر نجیب الله په احساسايت ډول د کابل را
 د روسانو څخه د ازادي ورځ ونومول شوه.  ۱۹۸۹فربوري  ۱۵  -  ۱۳۶۷مه ۲۶دلوي 

ډاکټر نجیب الله چې پوه شو چې ګورباچوف یې له مالتړه په شا شو، د پخواين 
شوروي اتحاد پر ضد یې ځینې څرګندونې پېل کړي، چې باالخره روسانو د بربک 

د مزار رشیف ښار ته یادې ډلې د جمعیت او  ړوند پرچم ډلې رسه کار وکړکارمل ا
اسالمي ډلې رسه یو ځای سقوط ورکړ،  چې بیا وروسته په ګډه د نظار شورا د مرش 

  مسعود رسه د ایتالف نتیجه کې کابل ته ننوتل.
، کله چې د 27کټ مټ همدايس کار مخکینې ولسمرش حامد کرزي هم وکړ

ز کال د ټاکنو وخت را نږدې شو، کرزي امریکایانو ته وویل چې زه خو د  ۲۰۱۴
دریم ځل ټاکنو لپاره نوماند کیدو حق نه لرم، دا ځل به زما ورور قیوم کرزی او یا 
هم زما  د کورنۍ کوم بل غړی نوماند او واک ته ستايس په مرسته ورسیږي، 

نور نه کرزی او نه یې د کورنۍ کوم غړی د  امریکایانو هغه ته جواب ورکړ، چې
ولسمرش کرزي په احساسايت  مخکېنيولسمرش په توګه غواړي، له همدې وروسته 
 . حاجي سید داوود اغا۲۰۱۸مئ  ۱۲ " ډول د امریکا ضد څرګندونې پېل کړي.

                                                 
د جهاد پر مهال د حضت صبغت الله مجددي د ګوند غړی، د استاد رباين د حکومت 27

 لپاره د بهرنیو چارو مرستیال وزیر و. پر مهال د لنډ وخت
په افغانستان د امریکا ترحملې وروسته په بُن کې د لنډ مهاله حکومت مرش، وروسته د انتقايل 

 ( و.۲۰۱۴سپټمرب  ۲۹ – ۲۰۰۱ډسمرب  ۲۲دورې رئیس او دوه ځله انتخابې ولسمرش ) 
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 نظار شورای
و، احمدشاه مسعود فکر سړی  لرونکیاستاد برهان الدین رباين ډیر حوصله  "
ز(  ۱۹۸۳ل ) ۱۳۶۲چې استاد څه نه يش کوالی، د شورای نظار په نوم یې په  هکاو 

کال کې تشکیالت جوړ کړل، استاد رباين هم  مسعود غټ کړ، زیات نظامي 
تجهیزات او واکونه یې ورکړل، مسعود وتوانیدی چې په پنجشیر کې د حزب 

،  هغه څه يکړ  هم له ځان رسه ملګری 28 اسالمي مهم قومندان محمد قسیم فهیم
شورای ربانی او استاد د  اسالمي ، جمعیتهچې مسعود کول هغه  شورای نظار و 

 .انجنیر احمدزی "نظار د مسعود او پنجشیرانو وو.

د ډیورنډ هغې غاړي ته  29ل. کال کې چې د پنجشیر د قیام پالن  ۱۳۵۴په 
، هغه وخت احمدشاه مسعود او جالل الدین حقاين دواړه د نظام په هجوړید

                                                 
نظامي قومندان و، د منرب دویم  محمد قسیم فهیم د پنجشیر اوسیدونکی، د شورای نظار 28

استاد رباين د حکومت پر مهال د استخباراتو عمومي رئیس و، له طالبانو رسه یې سختې 
 جګړې وکړي. د احمدشاه مسعود تر مرګ وروسته د شامل ټلوالې مرش و.

(، ۲۰۰۴ډسمرب  ۱تر  ۲۰۰۱سپټمرب  ۱۹پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته دفاع وزیر )
( و، د ۲۰۱۴مارچ  ۹تر  ۲۰۰۹نومرب  ۱۹)  حامد کرزي لومړی مرستیالوروسته د ولسمرش 

 کې مړ شو. ۲۰۰۱۴مه ۹ناروغي له امله یو ناڅاپه په خپل کور کې، د مارچ 
د داود خان پر  یې کې کال  ۱۳۵۴ په کې پاکستان ته والړل، ل. کال ۱۳۵۳مجاهدین په   29

، چې وروسته بیا د ضد جکړه کوله پرکمونسټانو افغان د  یې کې کال  ۱۳۵۷ضد او بیا په 
 .کاوه پخواين شوروي اتحاد رسو لښکرو پر افغانستان یرغل وکړ او مجاهدینو وررسه جهاد

د داودخان  "د یادولو ده چې ذکر یې وکړو، جرنال عتیق الله امرخیل په دي نظر دي چې:
کابل ښار کې یې لویه تیروتنه داوه چې کله یې د خلقیانو مرشان ونیول، په کار وه چې 

امنیتي تدابر او احظارات  نیويل وای، مګر مغروره سړی و،  امنیتي ستونزو ته یې توجه ونه 
کړه، غوښتل یې په سبا د خلقیانو د مرشانو برخلیک خلکو ته وښيې، چې په شپه کې حفیظ 

 ۱۵ او قوای ۴الله امین وتوانیدی، له خپلو خلقي ملګرو رسه د کودتاه پالن ترتیب، قوای 
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مخالفت کې د ډیورنډ هغې غاړې ته تليل وو، د احمدشاه مسعود او په ټوله کې د 
پنجشیر د قیام مرشي خواجه محفوظ منصور په غاړه درلودله، چې بیا ونیول شو او 

 .30د داوود خان له خوا ووژل شو

انسې زیات رشد ورکړ، فرانسې له دي کبله چې مسعود مسعود ته روسانو او فر "
په فرانسوې ژبه پوهیدی، کابل کې يې استقالل لیسه لوستي وه، د فرانيس له 
ژورنالستانو رسه په فرانسوې يې خربې کويل، ځکه د فرانسې ډیره توجه ورته 

هغه مجاهدين مرشان چې په عريب پوهیدل هغوی ته عربو زیاته توجه او  واوښتله
 وحید مژده "کوله لکه جالل الدین حقاين او استاد سیاف .

ی ایس آی او سې آی اې ته  له روسانو او فرانيس رسه آ احمد شاه مسعود  نظر "
،  روسانو  خپلو هښه روابط لرل، استقالل لیسه یې ویيل وه او په فرانسوې پوهید

ۍ کې د مسعود ملګرتیا راتلونکو موخو ته د رسیدو لپاره د پاکستان او امریکا په سیال
کوله، د مسعود ملګرتیا له يس آی اې او آی ایس آی رسه کمزوري وه، ويل د 

 انجنیر احمدزی   " حکمتیار ملګرتیا له آی ایس آی رسه ډیره ټینګه وه.

روسانو په خپلو کورنيو مطبوعاتو کې مسعود ډیر قوې او غټ مجاهد او ډله "
معرفت کې خپله ګټه او هدف درلود، ، هغوی د مسعود په غټ 31معرفې کوله 

دهمدې له پاره روسانو ډیر کار وکړ، عام روسان په دي قانع وو چې د افغانستان په 

                                                 

ته یې هدایت ورکړي و، په هوایې ځواک کې یې هم خپلو کسانو ته د کودتاه کولو الرښونه 
 "او په سبا یې د کودتاه پروګرام عميل  او کامیاب شو. کړي وه

 کابل پوهنتون د د ،پلخمري اوسيدونکی بغالن والیت د خواجه محفوظ منصور د 30
ده په الس کې وه  عملياتو قومنده د ملريز کې د هغو ۱۳۵۴په  .ساينس پوهنځي محصل و

د رسدارد ، وروسته شو نيولاو و ټپي  ، د عملیاتو پر مهالچې په پنجشري کې تررسه شول
 .شواعدام له خوا  داوود خان د حکومت

مسعود د روسانو په نظر او  کې مسعود له روسانو رسه د دوستي تړون وکړ ز کال۱۹۸۲   31
 .مه پاڼه ۲۷جنګ های کابل  ره یو بل معادل مرش شو. کې د راتلونکي افغان حکومت  لپا
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مهمه داده ، شامل کې احمدشاه  مسعود يو تر ټولو مهم قومندان او  لویه ډله لري
چې روسانو د شامل له پاره ډیر ژور پالن درلود، نو ځکه يې په مسعود رسمایه 

 ري له لومړۍ ورځې پېل کړه.ګذا
روسانو وغوښتل چې له احمدشاه مسعود رسه اړيکې ټینګې کړي، وتوانیدل او د 
مسعود رسه يې  د نظامي اوربند تړون السلیک کړ، همدغه تړون روسانو خپلو ملتونو 

مجاهدینو له يوه مهم مرش  ته دايس وښود، چې دوی لویه السته راوړنه لرله، ځکه د
او ډلې رسه يې دايس تړون کړی چې د روسانو په کاروانونو او پوځیانو به حمله نه 

. روسانو په تړون کې منيل وه چې کوم 32کوي او مزاحمت به ورته نه جوړوي 
خوراکې او نور مواد د سالنګ د الري کابل ته وړي په هغوی کې د مسعود ځانګړې 

 33ګ کې به د مسعود کسانو ته دهغوی برخه ورکول کیدله.په سالناو  برخه وه

                                                 
د روسانو د تلفاتو شمیر د کمښت یو علت د مسعود او رويس استخباراتو مداوم روابط   32

 .مه پاڼه ۴۷ جنګ های کابل  .کاوه د شامل دالري کابل ته تګ راتګ روسانو وو، ځکه
السلیک شو،   ز کال کې ۱۹۸۲په د مسعود او روسانو ترمنخ لومړی قرارداد پنجشیر کې   33

دا خربه لیکيل  ( رسې لښکري افغانستان کې)لښکر مرش خپل کتاب  م۴۰جرنال ګروموف د 
مسعود تړون کې راغيل و چې  موفقانه پاتې و. چې له مسعود رسه تړون بیا تر اخره همدايس

ایې مواد، مهامت به په شامل کې د روسانو په کاروان حمله نه کوي، روسان به ورته وسلې، غذ
له پنجشیر څخه د د مسعود رشطونه  په مقابل کې د مسعود مرسته کوي. اسالمي او د حزب

 مه پاڼه.۴۹.  جنګ های کابل روسانو وتل او حکومتي ځواکونو قطع کیدل وو
چې مهامت او  ۍ موټرالر  رسپوښد مسعود او روسانو تر تړون وروسته، هر وخت به 

چورلکې به هم او  تليلد شورویانو له کنډک څخه دمسعود لورته  تجهیزات به پکې وو،
 وه.لرې  کلیومرته ۵ورتيل، د مسعود ساحه د افغان پوځ له سیمې 

، خو په افغان حکومتي پوځیانو به یې کاوه په کاروان او پوستو برید نه مسعود به د روسانو
 .مه پاڼه ۵۴ل حملې کويل.  جنګ های کاب

لوا وه، عبدالخالق یې قومندان وو، اوسمهال  منرب ۴۴۴د پنجشیر پیشغور کې د حکومت  "
د  او  د امنیت شورا غړی  له دي مخکې د دفاع وزارت مرستیال وزیر و، دوی هلته اوسیدل

 جرنال امرخیل پرې ډز نه کیدی."له خوا  مسعود د وسلوالو
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د نظار شورا له آی ایس آی رسه هم رابطه لرله، دغه متاسونه دې حد ته ورسیدل 
یز میرزا اسلم بیګ په غوښتنه احمد شاه مسعود پاکستان تچې د پاکستان د لوی درس

 .وحید مژده " ز کال(  سفر وکړ. ۱۹۹۰نومرب  -ل   ۱۳۶۹ته )لړم 
د روسانو او مسعود تر منځ اړیکې او تړون و، د دفاع وزارت یوه کارکونکې ما "

د پنجشیر څخه د قطعې او  زه نوکریوال وم ":)امرخیل( ته کیسه وکړه، هغه وویل
 –قومندان راته ټلیفون وکړ چې د روسانو یو نظامي کاروان زموږ د قطعې )د پنجشیر 

وسلوالو په لور ور  روان دی،  موږ څه پیشغور سیمې( څخه تیریږي او د مسعود د 
وکړو. کله چې مې له لوړو مقاماتو څخه هدایت وغوښت، هغوی وویل چې د روسانو 

 "مزاحمت نه کیږي، پري دي ږدي چې تیر يش.له خوا  کاروان ته د ي د قطعې

په پنجشیر له خوا  یوځل احمدشاه مسعود د افغان ځواکونوجرنال امرخیل وویل: 
او  شو، نږدې وو چې مسعود ژوندی ونیول يش، روسانو مداخله وکړهکې محارصه 

 جرنال امرخیل " 34 و ایستل شو. یبیا مسعود له هغه محارصې ژوند

ز( بلنه ورکړه، ۱۹۹۰کله چې احمدشاه مسعود ته پاکستان د ورتګ )نومرب  "
 مسعود د چرتال ها خوا ګرم چشمې سیمې ته ورغی، هلته یې د پاکستان د پوځ لوی

، په  چورلکه کې اسالم 35درستیز اسلم بیګ او  د امریکا سفیر اوکيل تود هرکلی وکړ
پاکستان ډیره زیاته رسه احمدشاه مسعود له دغه وار ه اباد ته والړل، ویل کیږي پ

 ۶۰د پاکستان له لوري ورته دیرش میلیونه پاکستانۍ کالداري او تر  ،مرسته وکړه
قوي ډادسنې / موټر ورکول شول، له دې رسه رسه احمد شاه مسعود ته  ۴x۴زیاتې 

                                                 
ل. کال(  ۱۳۷۱ – ۱۳۶۸ر مهال د هوایې قواوو قومندان )د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پ 34

(.  د کتاب په راتلونکو ۲۰۱۸فربوري  ۲۶جرنال عتیق الله امرخیل رسه  زما ) لیکوال (  مرکه )
 لیکل کیږي. "جرنال امرخیل"برخو کې د ده د یادې مرکې  پر مهال څرګندونو رسه یواځي 

 ۱۹۸۸اګسټ  ۱۷د پاکستان د پوځ لوی درستیز ) Mirza Aslam Beg میرزا اسلم بیګ 35
 ( پوري دنده اجراء کړي.۱۹۹۱تر  ۱۹۵۰( و، هغه د پاکستان پوځ کې )۱۹۹۱اګسټ  ۱۶تر 

اګسټ  ۱۸په اسالم اباد کې د امریکا سفیر ) Robert Bigger Oakleyروبرت يب اوکيل 
 .( و۱۹۹۱اګسټ  ۲۹تر  ۱۹۸۸
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مجاهدینو د نوور ډلو په پټه  يس آی اې هم د پاکستان د استخبارايت شبکې او د
 نقد ډالر او وسلې ورکويل.

له اسالم اباد څخه وروسته  احمدشاه مسعود د پېښور ښار ته څیرمه د څمکنۍ په 
او مالقاتونه یې  هاوسیده  داراالیتام کې  څو ورځې سېمه کې د جمعیت اسالمي پ

و، په لویه ودانۍ کې دننه څو ام چې د استاد رباين شخيص ملکیت کول، داراالیت
نورې ښکلې او موډرنې ودانۍ هم وي، د کابل ارګ ته یې ورته والی درلود، په یاده 

نو د مسعود د په سلګونو  واړه د جمعیت قومندانااو  ودانۍ کې په زرګونو کسانو
 .  کاوه لیدو انتظار

ذاکري د پاکستان له کوټې ښار نه پېښور ته  عبدالله په هغه وختونو کې مولوي
 ".36راغی، حکمتیار او مسعود يې په ښکاره رسه پخال کړل

مسعود په دولت کې د روسانو رسه د تړون له امله ډیر خلک درلودل، د دولت "
ورکول کیدل، د دولتي پوځیانو هغه ځای چې وسلې له منځه به مسعود ته راپورونه 

او تجهیزات به يې کم شول، په بد حالت کې به وو، د مسعود جاسوسانو به د پوځ  
له دننه مسعود ته خرب ورکاوو، مسعود به حمله وکړه او د دولت پوځیان به يې تسلیم 

ويل )الله  کړه او یا به یې ووژل، په پنجشیر کې عامو ساده خلکو ویل چې مسعود
ته ډیر نږدې سړی( دی، پټې وينې، ځکه هر وخت چې به حکومت په پنجشیر هلالج لج 

د مببارد پریکړه وکړه، د مسعود جاسوسانو به د دولت له دننه هغه ته خرب ورکړ چې 
په پالنۍ نیټه د پنجشیر په پالنۍ سېمه مببارد کیږي، مسعود به خپلو خلکو ته وویل 

هیڅ هم نه ویل، کله چې به په کيل  بیا وروسته مببارد چې له کيل ووځئ، نور به يې 
وشو، خلک به پکې نه وو، نو د پنجشیر خلکو به ویل چې احمدشاه مسعود ويل 

 وحید مژده "دی.

                                                 
ز مرش حاجي سید داوود اغا رسه زما )لیکوال( مرکه د جهاد پر مهال د افغان نرشايت مرک  36

(.  د کتاب په راتلونکو برخو کې د ده د یادې مرکې  پر مهال ۲۰۱۴مه ۲)د اکټوبر 
 څرګندونو رسه یواځې سید داوود لیکل کیږي.
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یوه مسئله مهمه وه د شامل والیتونو ته امکانات او تجهیزات رسول سخت وو، " 
، تګ راتګ به په کال کې  ېدلنیول ک 37فاصله  ډیره وه، د کمونسټانو له خوا کمینونه 

چې تر یو ځل زیات به مجاهدین خپلو سېمو ته ، ، کله کله به دايس ووهیو ځل کید
 له پېښور څخه تليل وي. ځکه جوزجان، تخار، شربغان ته تګ راتګ مشکل وو. 

 له همدې  امله مسعود په دی فکر شو چې باید ځینې کارونه ويش:

د پېښور په ځای پنجشیر کې د مجاهدینو د روزين )ټریننګ( مرکز جوړ يش، 
به يې  38ځکه د ده ځینې مجاهدین / قومندانان چې  به پېښور ته والړل، وسلې 

 .منځته کېده،  ودونه به يې وکړل او په بیرته ورتګ کې به یې ځنډ را39خرڅي کړي 

ړه کړه، د مجاهدینو شامل د نظار شورا جو ل . کال کې مسعود د ۱۳۶۲په 
له او نورو شټریننګ یې داخل کې کړ، وسله به یې  له دي ځایه )پنجشیر( څخه وې

 تر څو د غال او وخت د ضیاع مخه  ونیول يش. ، سېمو ته استوله

بیا  ډیر ژر مسعود متوجه شو چې د شامل کلیمه د روسانو د خوښې کلیمه ده، د 
سخته يش بیا به شامل ته مرکز  الرسسیه وه چې که مرکز )کابل( ته روسانو مقدم

ته متوجه شو چې دا دروسانو د پروګرام ې وړي او مزار ښار به مرکز کوي، مسعود د
 سید داوود اغا "کلیمه ده بیا يې شامل نوم ورڅخه لیری کړ.

                                                 

 د هغه مهال افغان حکومت په لومړیو وختونو کې د مسعود پر کسانو سخت بریدونه هم کول. 37 
هغه وخت ډیر نهیلی شو، چې کله له احمدشاه مسعود رسه روسانو مخامخ   افغان حکومت

 تړون السلیک کړ.
مجاهدینو ته د وسلو ویش او ورکړه په له خوا  د جهادي ګوندونو د نظامي کمیسون  38

 پېښور او کوټه کې کېدله.
مجاهدینو ته وسلې په پېښور کې ورکول کیدي، نه یواځې د جمعیت اسالمي بلکې د   39

ځینو نورو ګوندونو قومندانانو هم چې وسلې به یې په پېښور او یا کوټه کې د خپلو ګوندونو 
 له دفرتونو څخه ترالسه کړي، ځینو به یې یوه اندازه وسلې په ازاد بازار کې خرڅويل.
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تیا بیا وروسته چې کله کورنۍ جګړه پېل شوه، د همدې موخې له پاره چې که اړ 
وي نو مزار رشیف د شامل جنګیايل خپل مرکز اعالن کړي او افغانستان ووېشل 

قومندانان مجبور کړل چې ایتالف  شامل ټلوالېيش، ایران او روسانو په ګډه د 
 وکړي او په ګډه د طالبانو مقابله وکړي.

کله چې احمدشاه مسعود، ګلبدین حکمتیار، استاد برهان الدین رباين، استاد 
او وررسه د نورو ډلو مرشان  له کابل څخه و تښتېدل او کابل د طالبانو السته سیاف 

او  40 ولوید، دارنګه د ځینو نورو ډلو مرشان )استاد کریم خلیلی، استاد محمد محقق
عبدالرشید دوستم( هم له بېال بېلو والیتونو څخه مزار ښار ته ورغلل،  استاد برهان 

هلته یې خپله نوي کابینه هم او  هالدین رباين د خپل حکومت مرکز مزار ښار وټاک
 اعالن کړه، چې ښاغلی حکمتیار ورڅخه جال او نور وررسه پاتې شوو.

حمدشاه مسعود د بدخشان، کندز، کله چې د شورای نظار بنسټ کيښودل شو، ا "
فاریاب او شامل کې ځینو نورو والیتونو قومندانانو ته وسيل ورکويل، ځینو 
قومندانانو وررسه مخالفت درلود، بصیرخان بدخشان کي، قاري رحمت الله کندز 
کې،  چې د دوی مستقلې اړیکې او لیدنې احمدشاه مسعود له استاد رباين رسه نه 

خپل منځ کې اختالفات پيدا شوو، هغوی د ځان له پاره سپکاوی  غوښتيل او بیا یې
 ګاڼه چې له مسعود څخه وسلې واخيل.

د جمعیت د کندز مشهور قومندان قاري رحمت الله او یوه ډله نور  قومندانان پېښور 
هغه ته یې وویل چې موږ اخوانیان او پخواين قومندانان یو،  ، ته استاد رباين ته ورغلل

                                                 
له چې عبدالعيل مزاري مړ شو، خلیيل د حزب وحدت ګوند د استاد محمد محقق: ک 40

یوې شاخې مرش او استاد محقق د بلې شاخې مرش شو، وروسته دواړه یو ځای او د طالبانو 
ضد یې جګړې وکړي. پر افغانستان د امریکا د حملې پر مهال دواړه له امریکا رسه ملګري 

 هر یو د بېل بېل ګوند مرشان شول.شول. د کابل تر نیولو وروسته دواړه رسه جال او 
د حامد کرزي د موقت حکومت پر مهال استاد محقق د ولسمرش مرستیال او د پالن وزیر، 

(، د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله  ۲۰۱۴تر  ۲۰۰۵ډسمرب  ۷د وليس جرګې دوو دورو غړی )
 ( و.۲۰۱۹جنوري  ۲۴تر  ۲۰۱۴اکټوبر  ۱۳عبدالله دويم مرستیال )
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 رشم دی، چې له مسعود څخه وسلې اخلو،  دغه خلک ډیر وخت هلته پاتې  اوموږ ته 
مجبوره ، رسه خفه شول. مګر  استاد رباين  ورته وویل چې بله الره نه لرئ رباين استاد  له

 شوو او بیرته د مسعود  تر قوماندي الندي خپلو سېمو ته والړل. 

لمي کسان مسعود له ځان رسه قومندان فهیم ګدا، قومندان پنا او یو شمیر نور ع
ملګري او سيمې ته راوستل،  د مسعود هر کار نړیوال پوښښ درلود، د لندن او فرانسې 
څخه بهرنیان پنجشیر ته ورتلل، فرانسویان هلته په پنجشیر کې وو او روغتیایې کومکونه 

وله، يې کول، مسعود پېښور کې هم له پوهو او د زده کړو لرونکو کسانو رسه رابطه ونی
 سید داوود اغا  "ده رسه کار وکړي.  هغوی یې تشویق کړل چې د

ز. کال  کې د روسانو او شورا نظار ترمنځ د بدخشان په اشکاشم کې  ۱۹۹۱ "
یو او بل تر کنټرول الندي سېمو کې به السوهنه  مذاکرات وشوو، هوکړه وشوه چې د

 "  41او جګړه نه کوو.

کال کې د پخواين شوروي اتحاد د بهرنیو چارو وزیر ز  ۱۹۹۱مه ۱۲د اګسټ  "
تر  ۱۹۹۰اکټوبر  Andrey Vladimirovich Kozyrev (۱۱  کوزیروف انډري

رسه د  مجاهدینو ځینو مرشانو  د مولوي محمد نبي محمدي په  (۱۹۹۶جنوري  ۶
روسانو هیئت ته استاد ربانی یو روسی بندی هم د  ، ولېدلمرشي په اسالم اباد کې 

 . هتحفه کې وسپار  په

ز کال کې د مجاهدینو ځینو مرشانو د صبغت الله مجددې ۱۹۹۱مه ۲۱د ډسمرب 
په مرشې د   42ر روتسکویډروسيې د ولسمرش د مرستیال الکسانپه مرشې بیا ځل د 

                                                 
لیکل شوی. له خوا  د )حوادث تاریخي افغانستان(  کتاب چې د ) جمیل الرحمن کامګار (  41

 د کتاب په وروستنیو برخو کې دغه اخځ لیک یواځې )حوادث تاریخي( لیکل کیږي.
د پخواين شوروي اتحاد  Alexander Vladimirovich Rutskoyالکسانډر روتسکوی   42

سپټمرب  ۲۲)او  ( و۱۹۹۳اکټوبر  ۴تر  ۱۹۹۱جوالی  ۱۰د ولسمرش بوریس یلتسین مرستیال )
 ( پوري د روسیې رسپرست ولسمرش و.۱۹۹۳اکټوبر  ۴تر  ۱۹۹۳
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پخواين شوروي اتحاد له هیئت رسه په اسالم اباد کې ولیدل. د بندیانو د تبادلې 
متیار، سیاف او خالص بابا له رويس هیئت رسه اړوند خربې يې وکړي، ويل حک
 لیدنه رد کړه. " حوادث تاریخي

سین تشوروې اتحاد د ړنګیدو په درشل کي و، بوریس یل ز کال کې چې ۱۹۹۱" 
چې افغانستان کې دايس اسالمي حکومت وي  کاوه و، کوشش یېواک ته رسیدلی 

 نه وي. ګواښچې منځنۍ اسیا پولو او د روسانو ګټو ته 

پالن داوو چې د مجاهدینو دموقت حکومت د مرش صبغت الله مجددي په 
مرشي هیئت ماسکو ته والړ يش، مګر هڅې وشوي چې د استاد رباين  )احمدشاه 
 مسعود یې مهم قومندان و(  په مرشي هیئت ماسکو ته والړ يش. د مجاهدینو هیئت

ښار څخه ماسکو د سعودي عربستان د جدې   ۱۳۷۰عقرب  ۱۷/   ۱۹۹۱مه۸د نومرب 
 ته ورسیدل.

د مجاهدینو او روسانو تر منځ یو توافق لیک السلیک شو، مجاهدین د غراماتو له 
غوښتلو، رصیحا  تیر، د روسانو تجاوز او جنګي جنایات  نه محکوم کیدل، د روسانو 

توافق  چې د ډاکټر نجیب الله د له خوا  او د روسانو د منافعو تداوم په افغانستان کي
 مت رسه د مرستو قطع کول او د مجاهدینو اسالمي دولت منل وو. حکو 

د مجاهدینو د هیئت سفر ماسکو ته د ډاکټر نجیب د حکومت او مجاهدینو د 
معاهده  يرسه رسم وغندل شو، حکمتیار اعالمیه خپره او د روسانوله خوا  ځینو ډلو

یې  له جهاد رسه خیانت، جهاد ته سپکاوی او روسانو ته یې د تسلیمي په معنی یاده 
 .مې پاڼې ۱۱۱ - ۱۱۰کړه."  جنګ های کابل

محمد ابراهیم ورسجي چې د جمعیت اسالمي غړی دی، جهاد افغانستان وجنګ رسد  
له خوا  ومه پاڼه کې لیکی چې د مجاهدینو د هیئت تګ ماسکو ته دملګرو ملتون۴۱۵

 د نجیب حکومت لپاره د زهرو په معنی وو. " او  د سولې پرويس ته محکمه رضبه وه

په ارنګه نظامي او روغتیا برخه کې او د، احمدشاه مسعود په سیايس، فرهنګې "
پر دولتي  یې کې کسان درلودل. دا ډول ، پولیس او اردو (/ استخباراتو دولت )خاد
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حمله کوله،  چې د بدخشان والیت د کران او منجان ځایونو د روابطو په واسطه 
 یې منونه یادوالی شو.  هولسوالۍ باندی حمل

ز. کال کې د حزب اسالمي قومندان سید جامل د احمدشاه مسعود نږدې  ۱۹۸۹
قومندانان د یو کمین په ترڅ کې له منځه یوړل، وروسته بیا سید جامل د  ۳۵

. له دي وروسته د احمدشاه 43ار وځړول شو ونیول او په دله خوا  احمدشاه مسعود
 سید داوود اغا "مسعود اعتبار په کور دننه او دباندي ال نور زیات  شو.

د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال د ټانک قطعي مرش عيل محمد خان 
ځدراڼ )د پکتیکا د اومنې ولسوالۍ اصيل اوسیدونکی( وایې چې له احمدشاه 

بیره په وروسته وختو کې افغان دولت هم قراردادونه مسعود رسه له روسانو رس 
موږ  او  هدرلودل، هغه وایې چې کله به موږ پنجشیر دري ته تلو، پر موږ ډز نه کید

چې هغه به  هیو شفر او یوه پرزه خط راکول کیدله خوا  ته به د کورنیو چارو وزارت
، موږ ته به د کاوه او هغوی به مزاحمت نه کاوه مو د مسعود وسلوالو ته ښکاره

والو مرمیو، وسلو او یا هویل کیدل چې که د مسعود د وسلله خوا  حکومتي جرناالنو
تجهیزاتو ته اړتیا وه، هغه باید ورکول يش، کله چې به د مسعود نظامي هم نورو 

ه کسانو ته موږ مرمۍ، وسله او یا نور نظامي توکي ورکړل، د هغوی له خوا به موږ ت
ود د وسلوالو تسلیمي خط د کورنیو چارو عسکول شو، همهغه د متسلیمې خط را

 وزارت کي په رسمي ډول منل کیدی.

  

                                                 
 تخار والیت،  کې د حزب قومندان سید جامل د مسعود قومندانان د۱۳۶۸رسطان  ۱۸  43

څ کې مړه کړل، بیا مسعود سید جامل ژوندی ونیوي او په فرخار تنګي کې د کمین په تر 
  تالقان کې یې په عام محض کې اعدام کړ.

او موالنا جمیل الرحمن ترمنځ جګړه اسالمي په اوایلو کې په کنړ کې د حزب ل کال  ۱۳۷۰
 وشوه، جمیل الرحمن پکې ووژل شو.
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 د شورای نظار او روسانو تر منځ پټې اړیکې
دولتي قوتونه او  کې له مسعود رسه روسانو قرارداد وکړل کال  ۱۳۶۱کله چې په "
کلیومرتې د عنابه سېمه کې د روسانو  ۱۲ ېپنجشیر څخه ووتل، د پنجشیر د خولله 

د مسعود لپاره یې د محافظتي قراول او ګارد حیثیت  یوه قطعه ځای په ځای شوه،
ورکول، د مسعود د مخالفینو حزب  هغه ته امکانات یې نظامي او مايل درلود،

اسالمي په ټکولو کې یې وررسه مرسته کوله، له دي وروسته د روسانو او مسعود 
کسانو  KGB کي جي يبروسانو استخبارايت ادارې  نږدې رابطه ایجاد شوه، د ترمنځ 

 .مه پاڼه ۶۷جنګ های کابل  "د مسعود په ډله کې نفوذ وکړ.

منرب اردو کې یې دنده وه،  م۴۰ان شبه نظامي عملیايت ګروپ چې په تد ترکس "
وایې چې  د شوروی اتحاد د سفیر یوري ام . ورسنوف او د دفاع وزارت د عملیايت 

پ قومندان جرنال وي. آی. وارنیکوف له مسعود رسه لیدنه وکړه. له هغه و ر نظامي ګ
حیرتان الره  –یې وغوښتل چې له افغان حکومت رسه تړون وکړي چې  دکابل 

 یواځي ډول حفاظت وکړي.  هغه تړون چې السلیک شو وسايت او یا یې په

حیرتان  الري شاوخوا –د نظامي عملیاتو بندیدل په جنويب سالنګ، د کابل  – ۱
سیمې، هر ډول ډز د جمعیت اسالمي تر کنټرول الندي سیمو او افغان حکومت تر 

 کنټرول الندي سیمو کې بند دی.

د  مسؤلیت لري،کې د الرو د ساتلو  د تاجکو په سېمهد پنجشیر مسلح قوتونه  – ۲
 مخه به نیيس. وحملد غال او یا هم د شوروي او یا حکومت پر پوځیانو  ډز بندي،

نور او  عاجل او اړین مواد شوروي اتحاد به الزم اندازه مواد او تجهیزات، – ۳
رضورتونه دا ډول مادي مرسته د پنجشیر سېمه او د سالنګ په اوږدو کې د مسعود 

 وسلوالو کوي. د

چې د تړون شوې سیمې  کیږي، لد نورو ګوندونو وسلوالو ته اجازه نه ورکو  – ۴
که بیا هم نورو ډلو هڅه کوله چې ستونزې  ته داخل او د نفتو پایپ ته زیان ورسوي،
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د شوروي اتحاد هوایی او توپخانه قوتونه به د پنجشیر د قوتونو په غوښتنه  پیداکړي،
 . تر څو د نورو ډلو خلک له منځه یوړل يشوررسه مرسته کوي

ي او افغان د معلوماتو او مرستې رشیکول چې په یاده سېمه کې د شورو  – ۵
 .يحکومت کسان ورک شوې د

په بیړنیو حاالتو کې چې اندیښنې موجود وي، مجلسونه او غونډې چې د  – ۶
 او سوله تامین يش.نظامي عملیاتو څخه مخنیوی ويش

 ۳۰دواړو لورو ته سېمه کې د تیر شوې سړک په ټوله کو جحه د تاد تړون سا – ۷
کیلومرته اعتبار لري، په همدې پولو کې د شوروي اتحاد او پنجشیر مسلح قوتونه 
حق لري چې د نورو ګوندونو د هغو کسانو په ضد نظامي عملیات وکړي چې د 

 .شوروي پوځیانو او پنجشیر وسلوالو په ضد خپل عملیات نه قطع کوي
 "د تطبیق وړ دی.دا تړون تر السلیک وروسته سمدستی  - ۸
 .۱۹۸۸ډسمرب  - ګروپعملیايتد شوروي اتحاد نظاميپه افغانستان کې  :منبع

 .او احمدشاه مسعود يافغان دفاع وزیر شاهنواز تڼ وف،ګرومالسلیک د جرنال يب، وي.
 ۲۱۴ – ۱۷۷مسکو. پاڼه دستان، شیبارشین،  

پل کتاب ) جنګ های کابل( په خ هم یادونه جرنا ل عبدالقدوسد یاد سند 
 .يمه پاڼه کې کړ ۶۱مه او ۵۹

" روسانو د الرو په اوږدو کې د مجاهدینو د ګروپو رسه تړون درلود او خپلې 
سالنګ او  پوستې یې هم درلوديل، پرته له ستونزو یې نفت او مواد باګرام ته رسیدل

فرقې په جبل الرساج کې د رسې تپې  ۲دولت هم کې ورته ستونزې نه وي.  افغان 
 سېمه کې درلودلې چې دا الره د حکومت لپاره حیايت وه.

د غنډ مرستیال ډګرمن عبداملجید د سالنګ پر الره د مسعود او شوروي ترمنځ  
 اړیکو څخه دايس یادونه کوي:

ن وو، نظامي کاروان په همدې شپه له حیرتان څخه را روا شپه وه، ۱۳۶۷اسد  ۲۸
 سهار د ازادي او د افغان اردو د تاسیس ورځ وه.
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جنويب سالنګ کې امنیت له هیجان تر  فالتک د شوروي قواوو او له فالتک 
 څخه تر جبل الرساج د افغان قواوو په غاړه وو.

د سالنګ څخه له وتلو   غنډ نقلیه کاروان چې له حیرتان څخه کابل ته روان وو، ۲۱۵د 
 .د امنیت له سیمي ) فالتک( وروسته تر حملې الندي  راغلی وواو د شوروي قواو 

موږ یې په سهار مرستې ته ورغلو، د سړک شاميل لوري تامین ما)ډګرمن 
راکول شو، خپل کسان مې لوړو څوکو ته سوق کړل، ټولو بیرته خرب ته عبداملجید( 

له کسیز ګروپ چې دوه افرسان هم پکې وو،  ۱۲راکړ چې ځای په ځای شوې، 
هغوی رسه متاس قطع شو،  یو ساعت وروسته د چپ لوري پوستې خرب راکړ چې 

 هغوی د احمدشاه مسعود مجاهدینو کمین کې ولویدل او ونیول شول.
د مجاهدینو د حکومت په مهال  د دولتي داد خان )د فرقي قومندان جرنال خدای

رزي حکومت پر مهال له نشيې توکو رسه د مبا د وزیر،  د کرزي / استخباراتو امنیت
(  ته مې خرب ورکړ، هغه وویل که د افرادو په اړه سم وزارت معین او وروسته وزیر و

 ، رس له نن ورځې  به محکمې ته معريف کیږي.ئراپور او دخالصون کوشش ونه کړ 
ې پيښه م 44، پنجشیر کې د چاه اهو کال ۱۳۶۴وم، د احمدشاه مسعود د  ډیر خفه

 نفره بندیان ونیول او ټول یې ووژل. ۸۹یاده شوه چې د  مسعود کسانو  د دولت 

                                                 
جرنال ارکانحرب کې د  ۱۳۶۴نفري هیئت د رسطان میاشت  ۱۵مرکزي قول اردو  44

 پیشغورهيئت ډیر ژر د پنجشیر د ، پنجشیر ته واستاوی احمدالدین خان تر مرشي الندي
ګارنیزون کې د مسعود د کسانو تر برید الندي راغی،  د لوړپوړی هیئت غړي او د مرکزي 

 دولت د بندیانو د تبادلې وړاندیز وکړ،.  قول اردو افرسان د مسعود له خوا ونیول شول
د خويش کیدو لپاره عملیات پېل کړل، له   افرسانوزنداينخپلو ود ونه مانه، دولت د مسع

 هوا او ځمکې د اردو کسان ورته ورسیدل، په چاه اهو کې چې د مسعود زندان ته ننوتل،
هلته یې د خپلو افرسانو مړي ولیدل، ټول وژل شوي وو. مخکې له دي چې د مسعود کسان 

 ووکسان وژلی ۸۹ افرسانو په ګډون، ټول ټال یې د دولت ۱۰د  له دي ځایه تيښته وکړي،
د دفاع وزارت اوپراتیفي  شمیرد ځینو جسدونه یې د پنجشیر رود ته غورځويل وو. )دغه او 

 .مه پاڼه ۷۵ جنګ های کابل شعبې ورکړي(.
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په همدې سوچو کې وم چې د شوروي قواوو یو زرهپوش ټانک راغی، پر رس یې 
ډګرمن نجم الدین تاجک د شوروي پوځیانو د سالنګ میشت قطعي د اوپراسیون امر 

کسان د  ۱۲وکړه، ومې ویل چې ناست و، هغه چې زما خراب حالت ولید، پوښتنه یې 
ویې ویل  سګریټ یې ولګاوو، ویې خندل، مسعود خلکو نیويل دي، هغه مکث وکړ،

چې څه کوالی وبه ګورو چې شهرت یې، د وسلو او مخابري نوعیت یې راته راکړه،
شم. بیرته شاته وګرځید، کاروان خالص شو، ترانسپوريت او تجارايت ګاډي هم روان 

د اوپراسیون امر له خپل وروسته  ډګرمن نجم الدین د روسانو د قطعيساعته  ۴وو، 
تنه وررسه وو، مګر  ۱۲زرهپوش رسه موږ ته راورسیدی، دا ځل یې ټانک ډک وو، هغه 

وسلې او د مخابرې دستګاه وررسه نه وه، د روسانو په غوښتنه د مسعود له مجاهدینو 
 .پاڼه مه ۶۶ - ۶۲څخه ازاد شوې وو." جنګ های کابل   

مه پاڼه کې د محمد اعظم ۷۱جرنال عبدالقدوس په خپل کتاب )جنګ های کابل( 
افغانستان(  په حواله  لیکي: په پنجشیر کې  های ان در سیستاين  )کودتاه ثور وپیامد

چې افغان  د دولت او روسانو مشرتک عملیاتو په ترڅ کې یوه کال محارصه شوه،
ته ورسیدل، محارصه شوه، احمدشاه مسعود په عسکرو ډیر تلفات هم ورکړل، کال 

کال کې دننه وو، افغان افرسانو غوښتل چې کال ته ننوځي او مسعود ونیيس، په همدې 
ورته هدایت وشو چې نور عملیات به د له خوا  وخت کې د شوروي قواوو د مرش
 کاره نا خوښ شوو.افغان افرسان سخت له دي شوروي اتحاد کامندویان کوي،

 ۶یا او  ۵، کال ته کامنډویان داخل شول، روي کامنډویانو چورلکي راغيلد شو 
په چورلکو کې یې وررسه سپاره کړل، مګر د نیول  و،نفره چې خپله مسعود هم پکې 

کیدو پر ځای د مسعود د تيښتې او ژوندي پاتې کیدو خرب د پنجشیر له بلې سیمې 
 څخه ورکول شو. 

قومندان  )ډګروال ارکانحرب محمد هاشم خان د ګل میکانیزه لواء  ۲۱د فراه د " 
و( کلونو کې د لواء قومندان  ۶۲او  ۶۱محمد زوی، د نیازبیګ، کابل اوسیدونکی، 

هغوی  باندي د شوروي پوځیانو قطعه موجوده وه، د چې  په فراه کې د ښار د
 الره دښتونه او صحراپورې اکامالت له تورغونډۍ څخه کیدل،  چې تر تورغونډۍ 
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ده، د هرات والیت سیمې دي، د اسامعیل خان مجاهدین هلته وو، د شوروي 
اکامالت به یې له او  پوځیانو قطار چې دوو زرهپوش ټانکو نو به یې بدرګه کوله

ل، یو کېدنه مخ  تورغونډۍ کول، بیا به بیرته له فراه تلل، هیڅ ډول مشکل رسه
 کي وو. به په اخر ټانک د قطار په رس او بل ټانک زرهپوش

د افغان لواء لپاره بیا د تورغونډۍ په الره هر وخت قطار تر برید الندي راتلی، 
رويس جرنال څخه مې پوښتنه وکړه چې ويل مجاهدین ستايس په قطار برید نه 
کوي، هغه د ښي الس درې ګوتې ونیويل، چې موږ وررسه رابطه لرو )یعني پیيس 

 .  ( او تايس هم وررسه روابط جوړ کړئوورکو 

عبدالقدوس خان وایې چې د حزب وطن په مرکزي شورا کې مې دنده درلودله، 
 څخه ۱۳۶۶د ميل مصالحې سیاست اړوند مې والیتونو ته ډیر سفرونه درلودل، د 

 ته سفرونه کړي.  ګلبهار مي څو ځله د کاپیسا والیت مرکز ل کال پوري ۱۳۶۷تر 

ه کارونه عاجل وو، چورلکه به د ته د چورلکي په واسطه تلم، کله ب ګلبهارزه به 
هواء د خرايب له امله په وخت نه راتله، دوه ځله د والیتي کمیټي منيش د شوروي 

و، د مرستي غوښتنه وکړه چې تر جبل کې رو له کنډک چې د ګلبهار په سيمه لښک
 الرساج پوري ورسیږم.

خربه داوه  ۍترجامن لومړ د اول ځل د شوروی پوځیانو یو زره پوش ماته راغی،   
چې د زره پوش داخل کې به ارام ناست یې، که چیرته د نظار شورا او جمعیت 

، بیا ستايس لپاره خطر لئداخل ته راوکتل او تايس یې ولید مجاهدینو د زره پوش 
له خطر څخه د خالصون تضمین موږ نه شو کوالی. ما ومنله او ومي ویل او  دی

 چې جبل الرساج ته ورسیږم.

داخل کې کیناستم، تر کلکین مې کتل، د بازار او دوکانو او دریاب د زره پوش 
لريل  یې هغه غاړه چې د جبل الرسج په لور روان وو، مجاهدین مې لیدل چې ږیرې

څلور خانه یې دساملونه یې په غاړو کي وو، چای به  او یې په رس لونهاو چرتايل پکو 
 جامن ته به یې السونه ښورول.یې څښي او یا سګریټ به یې څکول، د ټانک پر رس تر 
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د بازار په اخر کې یوه مجاهد چې نږدې یو چای خانه کې مسلح کسان ناست 
وو، زموږ زره پوش ته الس ورکړ او ويې دراوو،  ترجامن د ټانک داخل ته راوکتل 

 او ماته یې په رويس وویل چې تايس ارام اوسئ، دا ټول زموږ خپل خلک دي.

والدیه( چې وعده دي کړي وه، څنګه شو، راوړي دي مجاهد ترجامن ته وویل )
 حتام  ه، ونشو، په همدي اونۍ کې یې ځل مې عجله و  دي که نه؟ ترجامن وویل دا

 راوړم. هغه مجاهد وویل که زه نه وم، د چایخاين مالک ته یې ورکړه، ماته رسیږي.

ترجامن ورته وویل چې تا خپله وعده څنګه کړه؟ راوړي دي دي که نه؟ مجاهد د 
او وعده شوې رويس  ، ورکړل چرسجیب څخه په کاغذ کې پیچل شوي خپل جمپر له 

زه سم سالمت جبل الرساج کې د دویمي فرقي  به ترجامن بیا ورته راوړي. / رشاب ودکا
 .ڼهپا مه ۹۰ - ۸۷" جنګ های کابل قرارګاه ته ورسیدم.

، ما ) لیکوال( ته ډګروال امان الله خان صدیقي، د پغامن ۲۰۱۷اکټوبر   ۲۱
اوسیدونکی، اوس مهال د امریکا په ویرجینیا ایالت کې اوسیږي، هغه وویل:"دفاع 

) څارګري( قطعي قومندان وم، یو ځل  اجنټورياوپراتیفي او   ۲۰۶وزارت کې د 
خت کې له دفاع وزیر جرنال شاه نواز تڼي موږ د ډاکټر نجیب الله د حکومت په و 

رسه په نږدې پنځه زریپوښ ټانکونو کاروان کې د ځمکې د الرې مزار رشیف ته 
روان وو، کله چې سالنګ سېمې ته ورسیدو، هلته یوه امنیتي کس د خپل پیکا میل 
د ټانک څخه پورته کړ، چې کومه امنیتي ستونزه پېښه نه يش، کله چې د دفاع وزیر 

ه پام شو، هغه ته یې وویل چې ژر دي د پیکا مېل بیرته ټانک ته داخل کړه، ورت
زموږ د امنیت مسؤلیت احمدشاه مسعود په خپله غاړه او  زموږ امنیت ډاډمن دی

موږ په ډیر ډاډمن او  اخیستي، هیڅ ډول اندېښنه نشته، هغه ساتونکي همدايس وکړل
 الرې ورسیدو."او امنیتي حالت کې مزار رشیف ته د ځمکې د 

ل کال ( جرنال ارکانحرب محمد هاشم  ۱۳۶۳("د فراه د میکانیزه لواء قومندان 
مشاور جرنال  الرین چې د حوزه  واکمنخان  وایې چې د شوروي یو مهم او 

 چمتومیله کالشینکوف  ۴۰۰جنوب غرب مسؤلیت يې په غاړه درلود، وویل چې 
پو کې نشته، رويس جرنال وویل چې زه کړه. ومي ویل چې دومره وسله د لواء په ډی
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مر د دفاع وزیر جرنال آ مر نه یاست، زما آ امر کوم، ومی ویل چې تايس زما 
عبدالقادر دی. زه تايس ته یوه مرمۍ هم د وزیر له امر پرته نه شم درکوالی، تايس 

 د شوروي قطعي چې زموږ په څنګ کې ده، له هغوی څخه سالح وغواړئ.

ن د پولیسو قومنداين تر فشار الندي راوړه، له هغوی څخه یې باالخره جرنال الری
ځینې وسيل او باقي یې د شوروي له دیسانټ قطعي چې د فراه میدان هوایې کي وه، 
تر السه او د چورلکو په واسطه يې د ګلستان او پرچمن ولسوايل کې د تورن اسامعیل 

د همدې جرنال په غوښتنه له د جمعیت اسالمي اړوند مجاهدینو ته ولیږيل. او زه بیا 
تقاعد بیرته فاع وزارت زما . وروسته دل شوموزارت دفاع څخه تقاعد ته مجبوره کړ 
  .مه پاڼه۱۰۳  ،" جتګ های کابل.ممسرتد او په احتیاط بست کې ونیول شو 

له خولې  45 د تاج محمد وردګ، استاد محمد زمان مزمل ۲۰۱۷مه ۱۷د جون 
ته وویل:" د کابل پخوانی وايل اسامعیل خان وردګ ) د پاچا ظاهرخان  ما)لیکوال(

ې ډیر په تن کمزوری او ضعیف وخت کې وايل وو( د روسانو د تجاوز وخت کې چ
عیل خان واوري ته د و، واوره وریديل وه، وايل اسامشوی و، کابل کې سوړ ماښام 

زما د او  شوی وم یخوش و، زه ) تاج محمد وردګ( له پلچرخې تازه راباندي والړ 
تیریدو الره همدا وه، چې وايل اسامعیل خان مې د کور مخکې واورې ته والړ 
ولید، ورڅخه پوښتنه مې وکړه، چې ويل د بدن په دي ضعیف حالت کې دې سړې 

 رې ته والړ یې؟و هواء او وا

وايل اسامعیل خان وویل: تودې بخارې ته ناست وم، یاد مې شول هغه مجاهدین، 
د یرغلګرو او  نن شپه به په همدې سړه هواء کې په غرونو کې شپه تیروي چې

روسانو مقابله کوي، له همدې امله چې خپل محبت له مجاهدینو او د هیواد له 
د او  ازادي ګټونکو رسه د خدای ج په وړاندي وښیم، له ګرمې بخاري را والړ شوم

                                                 
 تاج محمد وردګ د پاچا ظاهر خان پر مهال د بدخشان وايل و، پر افغانستان د امریکا له 45

د لنډ وخت لپاره د او  برید وروسته، د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د خوست وايل
 کورنیو چارو وزیر و.
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ې همدلته سړې هواء او مجاهدینواو هیواد ازادي ګټونکو په محبت کې څو شیب
 واورې ته دریږم."

او د حق د الري  تبرصه نه کوم، یواځي دومره وایم چې وايل اسامعیل خان وردګ
سپيڅيل مجاهدین دي  الله جل جالله وبخيش، د هغوی روحونه دي الله ج 
 خوشاله لري، چې خرب نه يش، چې هغه د پخوانیو مجاهدینو ډیری خپله او یا خو

په امریکایې شوبلو او رنجرو کې سپاره او زموږ له افغان ولس رسه په یې زامن نن 
 جګړه  بوخت او خپل ولس وژين.

زموږ په چورلکو کې زابل والیت ته والړل او په قالت  " د جګړیېزې قطعې وسلوال
الوتکه کې قالت ته والړم؛   ۳۲کې پياده شول،  د دې لپاره چې څارنه وکړم، زه په ان 

ځایونو ته  ونښه شو  خپل هې چورلکې په سم ډول افغان ځواکونرم چغوښتل مې وګو 
رسوې او یا کومه ستونزه خو به نه وی، په دي وخت کې زه د هوایې قواوو قومندان 
وم، ګورم چې دوه جیټ الوتکې زما له الوتکې څخه مخکې تیرې شوې، ويل ما 

ې وغورځول،  او ما ولیدل چې هغوی مبونه د قالت ښار د باندي په یوه لویه دښت ک
ما یې هم بیا او  دا هرڅه په خپلو سرتګو ولیدل، د جګړې ډګر کې یې مببارد ونه کړ

 هیڅ پوښتنه له پیلوټانو څخه ونه کړه، چې ويل یې دا کار وکړ. " جرنال امرخیل

، استاد محمد زمان مزمل موږ ) ذاکر جاليل، شاکر جاليل ۲۰۱۸مه ۲۶د جنوري 
ومندان عبدالقادر چې د کابل رسای خواجه کې یې اطاق ته وویل:"ق او مطمنئ(

درلود، هغه به خپلو مجاهدینو ته ویل چې ماته به قهرمان او یا زړور نه وایاست، 
قهرمان او زړور هغه روسی دی چې له شوروي خاورې څخه راغلی، دلته د خپل 

غانستان( وطن د ګټو لپاره زموږ رسه جګړه کوي. هغوی )روسان( په پردۍ خاوره )اف
موږ په خپله او  کې چې مصنوعي غذایې خوراک ورته ورکول کیږي، جګړه کوي

ی، د دفاع لپاره یې جګړه کې چې تازه انګور او طبعي خوراک راته رسیږ هخاور 
 له دي امله روسی قهرمان ګڼم.کوو، 

مزمل صاحب وایې چې قومندان عبدالقادرخان تر پایه په کابل کې له روسانو او 
نونه چمتو کف ۴۰ونسټانو رسه جګړه وکړه، هغه به د ځان او ملګرو لپاره کمافغان 
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، تر څو چې ژوندی و د دوی کيل ته د کاوه ګرځول او د روسانو رسه یې جهاد
 "او حکومت پوځیان ور داخل نه شول.روسانو 

مال نیک محمد اخوند چې د کندهار والیت د سنګیسار سېمه کې یې د رسو 
جهاد کاو، د هغه وخت نور مجاهدین او د مال نیک محمد ملګري لښکرو په وړاندي 

مال او  وایې چې په یواځي رس به د رسو لښکرو لویو قواوو ته د جګړې لپاره ور وتی
 .نیک محمد اخوند په سیمه کې د طالبانو د جبهې مشهور او پېژندل شوی مجاهد و

واړه ګرځول، یوه مهمه هغه به له ځان رسه راکټ، پیکا او خفیف ماشیندار درې 
 ۲۰۱۷ مه۲۰ ډسمرب د خاطره چې ما )مطمنئ( له ښاغيل ضعیف صاحب څخه

یو ځل مال نیک محمد اخوند د مستو ټوکرۍ ) د یو ډول لښتو څخه  " واوریده:
جوړه شوې ( په خټو لړيل وه، د سړک پر غاړه د روسانو د لومړي څارونکي ټانک 

ړه یې په همدې خټو لړيل ټوکرۍ کې ځان لپاره یې کمین نیولی و، د سړک په غا 
پټ کړی و، کله چې هغه څارونکی ټانک ورته را ورسید، له ټوکرۍ څخه په 

ضعیف  .وکړ، ټانک یې وسوځاو چاالکۍ رسه ور ووتی او په ټانک یې د راکټ ډز
صاحب وویل؛ مال نیک محمد خپلو مجاهدو ملګرو ته ویيل وو که زما رس له تن 

که زه شهید شوم، ما  تايس پوه شئ چې زه شهید یم او بل دا څخه جال شوی و، نو
 .به همدلته په سنګیسار کې ښخوئ، بل ځای به مې نه وړئ

د هغه  ضعیف صاحب وایې: رښتیا هم چې کله مال نیک محمد اخوند شهید شو،
 .رس له تن څخه جال شوی و، رس یې نه و، د ټانک په مرمۍ لګیدلی و

چې شهید مال نیک محمد  کاوه غوښتل او ټینګار یېد مالنیک محمد وروڼو 
ته یويس. هر څومره چې مجاهدینو هغوی ته  (ارزګان –تیري )اخوند خپلې سیمې 

هغه  يش، مګر د ښخوصیت یې داو چې هغه باید همدلته وویل چې د شهید ورور 
 .وروڼو نه منله
ته یې د شهید مال نیک محمد اخوند جسد  (سیمرغ –آهو قوي موټر ) د هغه وخت

ور پورته کړ، په دې وخت کې لږ باران شوی و، کله چې آهو موټر حرکت وکړ، 
حرکت یې نه شو کوالی، مجاهدینو بیرته ورڅخه د شهید او  سلیفونه یې پېل کړل
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بیا یې د شهید مال نیک  جسد کښته کړ، موټر یې ټېله کړ، موټر حرکت وکړ، روان شو،
د اخوند جسد مبارک هغه موټر ته ور پورته کړ، چې موټر ته یې حرکت ورکړ، محم

رکت یې نه شو په همدې سمه دمه ځمکه یې دومره زیات سلیفونه وکړل، چې هیڅ ح
 . ومنله او د الله ج په وړاندي یې توبې وکښيل ڼوکوالی، بیا یې ورو 

کړ، د سنګیسار سیمې هدیره  ښخمجاهدینو مال نیک محمد اخوند په سنګیسار کې 
 .شتهکې د هغه مزار اوس هم 

ښاغلی ضعیف وایې چې شهید مال نیک محمد اخوند د کندهار له مشهورو او 
نیک  نوموتو مجاهدینو څخه و، ځینې وختونه به د روسانو رسه د جنګ پر مهال مال

 .او مال معاذ الله اخوند رسه ملګري وو 46 محمد عمر مجاهد مال ،محمد
رنګه شهید مال فداء محمد اخوند او شهید مال خواص هم د خپل وخت تګړه  دا

 .مجاهدین وو
                                                 

مال محمد عمرمجاهد د کندهار والیت د خاکریز ولسوالۍ د چاه همت کيل کې په  46
ز.کال کې زیژیدلی دی، د طالبانو د اسالمي تحریک بنسټ ایښودونکی، د طالبانو  ۱۹۶۰

معنوي مرش، دیني زده کړې یې د ارزګان والیت د دهراود ولسوايل د شهرکهنه روحاين او 
 سیمې دینې مدرسې کې کړي دي.

د پخواين شوروي اتحاد د رسو لښکرو پر ضد جهاد یې د ارزګان د دهراود ولسوالۍ څخه 
وايي ز. کال کې کندهار ته د جهاد لپاره والړ هلته یې د میوند، ژړۍ، پنج ۱۹۸۳پېل او بیا  په 

او ډنډ ولسوالیو په مربوطاتوکې د شوروي  او افغان کمونسټ پلوه قواوو په ضد د حرکت 
 انقالب اسالمي اړوند جبهو کې جهاد کاو.

کال کې یې د خپلرسو وسلوالو پر ضد د طالبانو د اسالمي تحریک تر ۱۹۹۴ اکټوبر په
د "امیراملؤمنین" له خوا  وعلامو  ۱۵۰۰مه د ۴د اپریل پر  ۱۹۹۶نوم الندي جګړه پېل کړه، د 

مه  نیټه طالبانو کابل تر خپل واک الندي ۲۷ز. کال د سپټمرب پر ۱۹۹۶لقب ورکړل شو. د 
د طالبانو د امریکا او ناټو قواوو د برید په پایله کې ، مه ۱۳د نومرب پر  ۲۰۰۱راوستی او د 

 نظام ونړیدی، کابل یې له السه ورکړ.
د  مه د زابل  والیت ۲۳د اپریل په  ۲۰۱۳رسچینو په حواله، په  مال محمد عمرمجاهد د طالبانو د

کې له نړۍ څخه سرتګې د تل لپاره  سیمې، د عمرزو په کيلپرتې لرې  په یوېسیوري ولسوالۍ 
 پټې کړي.



 49 /  د مجاهدینو
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

څپرکی دوېم  

د کابل نیول او کورنۍ جګړه            
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کورنۍ جګړه اود کابل نیول   
نده وه، شا نواز تڼي خپل استازې پېښور ېږ ز د ژورو اختالفونو 47د تڼي کودتا  "

اسالمي او جمعيت اسالمي خلکو ته استولې وو، د دواړو ډلو مرشانو کې د حزب 
منلې وه چې د تڼي د کودتا ننګه به کوي، کله چې استاد رباين خربه له مسعود رسه 
رشیکه کړه، مسعود وویل چې موږ باید د تڼې له کودتا څخه ننګه ونه کړو، چې 

 .48ي پټه خوله پاتې شوکودتا وشوه، حزب اسالمي یې ننګه وکړه او جمعیت اسالم

کله چې د ډاکټر نجیب او رشید دوستم تر منځ اختالفات زیات شول، د روسانو 
د کابل حکومت او  او ایران په مستقيم دخالت دوستم او مسعود رسه يوځای شوو

 احمد وحید مژده  "ته يې د جبل الرساج د تړون له مخې سقوط ورکړ.
 ملیشو د احمد شاه مسعود او عطاء ز کال کې د دوستم ۱۹۹۲مه ۲۴" د مارچ 

له مجاهدینو رسه  مرسته وکړه او د مزار رشیف ښار د مجاهدینو السته  49 نور محمد
 مه د باګرام هوايې اډه هم  مجاهدینو ونیوله.۱۵د اپریل او  ولوید

                                                 
له امله، خلقي دفاع وزیر شاه نواز تڼي د دولت  اتوانو او پرچمیانو ترمنځ اختالفد خلقی 47

( وکړه،. او ۱۹۹۰مارچ  ۶/  ۱۳۶۸کب  ۱۶مرش پرچمي ډاکټر نجیب په ضد ناکامه کودتاه )
 له کورنۍ رسه یوځای په چورلکه کې پاکستان ته وتښتيد.

، پغامن کې استاد سیاف موږ ته وویل:"د تڼي کودتاه کې یو لوري ۲۰۱۷مه ۱۹د جوالی 48
 قیان  )د حزب اسالمي رسه( او بل لورته پرچمیان )د جمعیت اسالمي( رسه ملګري شول."ته خل

نجیب، تڼي ډاکټر د :"مه پاڼه کې لیکي ۲۰حفیظ منصور په خپل کتاب بهای ازادي مګر   
مسعود رسه یو احمد شاه کې له  وزارت او حکمتیار ترمنځ د قومې اړیکو  له کبله په دفاع

د سقوط المل وګرځیدل، د وزارت د حکومت  نجیب ډاکټر او دشمیر مهم کسان ملګري 
لواء قومندان بابه جان، د  مې۵۵دفاع مرستیال نبي عظيمي، لوی درستیز اصف دالور، د 

ل  ۱۳۷۰مه ناسته )ثور ۶لواء قومندان جرنال مؤمن د شورای نظار رسه په  مې۷۰حیرتان د 
 "( کې الس یو کړ.کال

و. په شامل  اسالمي د بلخ والیت مشهور پخوانی جهادي قومندانعطامحمد نور د جمعیت  49
پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته د بلخ وايل  کې یې له طالبانو رسه سختې جګړې وشوې.

 .دی د جمعیت اسالمي ګوند اجرايیه مرشاوسمهال ، و (۲۰۱۷ جنوري ۲۵ – ۲۰۰۴) 
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، ډاکټر نجیب الله مجاهدینو ته د واک د سولئیز انتقال په خاطر ۱۹۹۲اپریل  ۱۶
استعفی ورکړه. امریکا، پاکستان او ایران له مجاهدینو وغوښتل چې له خپلې دندې 

موقت حکومت تشکیل کړي، او  د کابل رژیم  نور  د زور د الرې سقوط ورنه کړي
ځکه د جنګ له الري دکابل نیول د ملګرو ملتونو )د واک  سولئیز انتقال( پالن  له 

 منځه وړي. " حوادث تاريخي

ډاکټر نجیب الله د استعفی غربګون کې د شهادت د حزب اسالمي له لوري د 
:"په هیواد کې د ننه د ناوړه و مه ګڼه رسمقاله کې لیکل شوی۴۵۵ورځپاڼې په 

اقتصادي حالت او د کابل رژیم رسه د ماسکو د نه مرستو له کبله ډاکټر نجیب الله 
اړ شو چې له خپلې دندې استعفی ورکړي.  حکومت په ولس کې ځای نه درلود، 

ه شامل کې یې د ملیشو همکاري له السه ورکړي، له دي امله حکومت پرته له پ
 مه پاڼه، علل سقوط دولت اسالمي۵۶. " 50سقوط څخه بله چاره نه لري

د جمعیت اسالمي مرش استاد رباين د کابل حکومت سقوط د مزار رشیف  مګر
 له فتحې رسه تړاو ورکاوو.

ي اعظمي، اصف دالور، جرنال مومن عمال   نبز کال کې واک ۱۹۹۲اپریل  ۱۸" 
 په کابل کې و.  الله ، ويل ال هم ډاکټر نجیباو جرنال بابه جان  الس کې واخیست

د ملګرو ملتونو استازي بینن سیوان چاریکارو کې له مسعود رسه  ۱۹۹۲اپریل  ۲۲
ولیدل، د مسعود له خوا په کابل نه حمله يې وستایله، مسعود وویل که حکمتيار 

زور درلود په کابل يې حمله کوله. او بیا دوه ورځې وروسته د  اپریل په  واک او
 مه  د مسعود کسان پرته له وسلو کابل ته ننوتل او په کابل کې د پخوانیو پرچمیانو۲۴

مسلح شول، په همدې ورځ د ماسکو څخه په دوو چورلکو کې نغدي افغانۍ له خوا 
 کابل ته را ورسیديل. " حوادث تاریخي

                                                 
"علل سقوط دولت اسالمی افغانستان تحت قیادت استاد رباين درکابل" د استاد عالم   50

الدین اثیر کتاب. د کتاب په وروستنیو برخو کې دغه اخځ لیک یواځې "علل سقوط" 
 لیکل کیږي.
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کوشش کاوی چې له  ۱۹۹۲مه ۲۵/ د اپریل  ۱۳۷۱مه ۵کټر نجیب د ثور په " ډا
چې د هوايې ډګر له خوا  فرقي د پوځیانو ۵۳کابل څخه د هوا دالري ووځي، د 

خواجه رواش کې وه، د ډاکټر نجیب الله له هیواده د وتلو مامنعت وشو، احمدشاه 
هیواده ووځي، بیا نجیب مسعود ویلی وو چې جرنال بابه جان پرينښود چې نجیب له 

 مه پاڼه، علل سقوط۵۳د ملګرو ملتونو دفرت ته پناه یوړه." 

بینن په خپلو لیکونو کې یادونه کړي چې د شپې دوه بجې د نجیب الله  " ډاکټر
دوه سیايس او یو نظامي مرستیال په ارګ کې  اول منرب قرص ته راغلل،  51 سیوان

ډګر ته راغلی، الوتکه یې محارصه شوي د کابل هوایې  بینن سیوانهغوی ویل چې 
او ده ته د کښته کیدو اجازه نه ورکول کیږي. ورته وایې چې بیرته پاکستان ته پرواز 
وکړي. ډاکټر نجیب لیکي چې  د تلیفون لورته ورغلم، چې ګرده الینونه قطع شوې. 
له د ملګرو ملتونو په موټرو کې وررسه ووتلم، چې په څلور الري کې د ټوپکوالو 

ګواښ رسه مخ شوو.ګارنیزون ته مې د ملګرو ملتونو له مخابري متاس ونیو، نبي 
ته ستونزه مه جوړوئ، سهار  بینن سیوانعظيمي  جواب راکړ، هغه ته مې وویل چې 

له ما او  هم د ملګرو ملتو دفرت اسګاپ ته راوست بینن سیوانڅلورنیمي بجې يې 
 ونه وځم"يې وغوښتل چې نور له دغه ځایه دباندي 

 دویمه ګڼه ، لومړی کال،ېیدرد نجیب په قلم نرش شوی لیک، وطن یا کفن ج

امله و چې د ملګرو ملتونو طرحه یې ګډه وډه کړه،  له 52 د جبل الرساج د تړون" 
نورو ګوندونو ته يې په حکومت کې د وړ ونډې څخه ډډه وکړه، چې باالخره کورنۍ 
                                                 

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي و چې په  Binan Siwanبینن سیوان  51
انستان سولې لپاره پنځه ماده ایزه طرحه باندي ډاکټر نجیب الله او کې یې د افغ ۱۹۹۲

مجاهدینو توافق وکړ، هغه هڅه کوله چې له ډاکټر نجیب الله څخه په سوليېزه توګه واک د 
مجاهدینو د لنډ مهاله حکومت مرش حضت صبغت الله مجددي ته انتقال يش، مګر د 

 له د ملګرو ملتونو د سولې طرحه عميل نه شوه. احمدشاه مسعود او پرچم ډلې د ایتالف له ام
په جبل الرساج کې د شورای نظار د مرش احمدشاه مسعود او پرچم ډلې ترمنځ  هوکړه  52

وشوه، چې د ډاکټرنجیب الله حکومت به نسکوروي او واک به په الس کې اخيل، 
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ر بیا د سیاف او عبدالعيل مزاري )هزاره دوستم او حکمتيا + جګړه لومړی د مسعود
توکمه جهادي مرش(، له هغه وروسته دوستم کله له حزب اسالمي اوکله له مسعود 
رسه، هزاره توکم له حزب رسه او استاد سیاف له مسعود رسه چې ډیرې جګړې يې 
 له هزاره ګیانو رسه درلوديل، کورنۍ جګړه ورځ تربلې زیاتیدله، روسانو، ایران، هند

  او پاکستان په دغه ناويل جګړه کې شکیلتيا درلودله.53

مسعود د کابل له نیول کیدو وروسته د حزب رسه لومړۍ جګړه او بیا په وروسته 
رسه هم سختې جګړې وکړي، غوښتل يې واک په خپل  54وخت کې د هزاره قوم 
 وحید مژده " انحصار کي وسايت.

د کابل د جګړو اسباب د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط څخه مخکې  "
دا کار بیا حکمتیار او  ایتالفونه ګڼالی شو، د پرچم ډلې کسان له مسعود رسه یوځای

 کودتاه وګڼله. " سید داوود

، لوی درستیز " د ډاکټر نجیب الله رسه نبي عظیمي دګارنیزون قومندان، اصف دالور
 قومندان، عبدالفتاح د مدافع هوایې لوی قومندان ډیر زیات خیانت وکړ.  دسعیدي د ګار 

دوستم له ډاکټر نجیب الله رسه ډیرې نږدې اړیکې درلودلې، مګر پورته کسانو 
غوښتل چې بربک کارمل واک کې بیا ځل رايش، کله چې دوستم په ارګ کې له ډاکټر 

ډلې کسانو د دوستم موټر کې  نجیب الله رسه لیدنه درلودله، هغه وخت کې د دوی د

                                                 

 همدايس یې وکړل.
 اتویعمل ټود هندوستان د پرا: "کتاب   ادوی شیت، د هندي جاسوس ی۲۰۲۰مه ۳د اګسټ   53
پري راپور چمتو کړ، کتاب کې لیکل  "The Newsد نیوز "چاپ، یوه ورځ وروسته  "خیتار

د هند استخباراتو )را( په افغانستان کې د احمد شاه مسعود به ګډون درې جنګساالران "شوې:
 "نډه لري.ګوماريل و، چې دوه نور یې اوسمهال هم د افغانستان په سیاست کې فعاله و 

کسان پکې ووژل شول.  جنګ های  ۵۰۰۰چې   ۱۳۷۱د افشارو قتل عام د دلوې میاشت   54
 مه پاڼه. ۱۷کابل، 

 



 54 /  خپلمنځي جګړې
 

بیا یې دوستم ته خرب ورکړ چې ډاکټر نجیب الله او  بیکاره ماین ځای په ځای کړی و
غوښتل تايس له منځه یويس، له همهغه وروسته د دوستم اړيکې له ډاکټر نجیب الله 

 بربک کارمل ډلې رسه یې الس یو کړ. " جرنال امرخیلرسه خرابې او د 

مې زرهدار فرقي قومندان عيل محمد خان ځدراڼ ما ۱۶د  ،۲۰۲۰مه ۲۹د جون 
د ګارد د قومندان تر امر او  زره وسلوال وو۱۲۰)لیکوال( ته وویل:"د ډاکټر نجیب ګارد 

مه فرقه او د ریشخورو ۹مه فرقه، د کنړ ۱۱مه فرقه، د جالل اباد ۸الندي څلور "د قرغې 
 مه فرقه" فرقې وي هم وي.۷

عمومي قومندان جرنال افضل الدین احمدزی و، هغه پرچمی و، د ډاکټر نجیب د ګارد 
خو د ډاکټر نجیب د ډلې سړی نه و. وروسته د ګارد قومندان سید اعظیم وټاکل شو. داچې 
 د ډاکټر نجیب میرمن شاملېواله وه، ځکه په ګارد کې هم ټول واک له شاملېوالو رسه وو.

محاربوي ټانکونه  ۳۰۰ټانکونه " ۵۰۰زره پوځیان وو، ۱۳زما )ځدراڼ( رسه  فرقه کې 
 په کونړ کې" وو. ۱۰۰جالل اباد او  ۱۰۰کابل کې، 

کله چې ډاکټر نجیب الله د ملګرو ملتونو استازي بینن سیوان ته د استعفی ورکولو هوډ 
ټانکونه، د توپچي غونډ، د د  ۳۰۰درلود، هغه ته مې وویل چې استعفی مه کوه، موږ 

وځیان لرو، زه جګړه کوم، مګر ډاکټر نجیب ویل چې تايس زره پ۱۳اوراګانو غونډ او 
 زه استعفی ورکوم.او  جګړه مه کوئ

 ډاکرت نجیب الله وویل، دوه پالنه روان دي:
لومړی: داچې زه استعفی ورکړم او د بینن سیوان طرحه عميل، وروسته وخت کې واک 

 .55وسپارل يش په سولئیز ډول بې طرفه "د پاچا ظاهر د ډلې عبدالستار سیرت" ته

                                                 
د ملګرو ملتونو د استازي بینن سیوان پالن داوو چې واک بې طرفه د پاچا ظاهر د ډلې  55

او  کاوهکس پروفیسور عبدالستار سیرت ته وسپاري، مګر د مجاهدینو رهربانو یې مخالفت 
باالخره بینن سیوان له مجاهدینو رسه ومنله چې له ډاکټر نجیب الله څخه د موقت حکومت 

له خوا  ولسمرش حضت صبغت الله مجددي ته ولیږدوي، مګر د انجنیر احمدشاه مسعود
 د بربک کارمل پلوو پرچمیانو په ملګرتیا کابل ته په زور ننوت. او  دغه پالن ناکام
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دوېم: روسان غواړي چې واک استاد برهان الدین رباين او انجنیر احمد شاه مسعود ته 
 وسپاري، دوی غواړي چې د بینن سیوان طرحه ناکامه او کابل په زور ونیيس."

جنوري میاشت په  ۱۹۹۲" محمد اسحق توخي د نجیب دستیار لیکي چې د 
جهادي ګوندونو او اروپا کې افغانانو  ۳اوایلو کې د سویس د زیوریخ ښار کې د 

 رسه د کیناستو زمینه برابره او یوه اونۍ هلته پايت شوو.

په ناسته کې نجیب الله مجددي د صبغت الله مجددي استازي، سلجوقي د پیر 
سید احمد ګیالين استازي او شهناز احمدزی د مولوي محمد نبي محمدی استازي، 

افغان روشنفکرانو په استازیتوب او د افغان  دکتور جلیل شمس په اروپاه کې د
غالم فاروق یعقويب د دولتي  حکومت په استازويل عبدالوکیل  د بهرنیو چارو  وزیر،

، دکتور ضمیرمیهن پور د  امنیت دولتي وزارت د سیايس کشف رئیس، امنیت وزیر
 زملی شهباز په سویس کې د افغانسان شاژدافیر  ګډون کړی وو.

د موقت حکومت تشکیل او د او  ، د جنګ توقف، د سولې تامیناجنډاد غونډې 
لویې جرګې تدویر وو. د ډاکټر نجیب استازو د پیر ګیالين د استازي داخربه چې ظاهرشاه 
ته واک ورکول يش ومنله، د صبغت الله مجددې زوی مخالفت وکړ، ویې ویل چې 

ب منيل وه که ظاهرشاه رايض ډاکټر نجیاو  حضت صبغت الله  ته باید واک تسلیم يش
 مې پاڼې.۳۲۴ – ۳۲۳وي، واک ورته سپاري. " جنګ های کابل 

راپورونه ورکول شول چې  امریکا، پاکستان او ایران له  ۱۹۹۲اپریل  ۱۶"
موقت حکومت او  نه کړي مجاهدینو وغوښتل چې د کابل رژیم ته سقوط ور

لتونو د موقت حکومت تشکیل کړي، ځکه د جنګ له الري کابل نیول د ملګرو م
  "پالن له منځه وړي.

، د مجاهدینو ۱۹۹۲مه ۲۵د پېښور په ګورنر هاوس ) د وايل کوټۍ( کې د اپریل 
پریکړه وشوه، چې د دوو میاشتو لپاره به حضت صبغت الله له خوا  د مرشانو

مجددي ولسمرش وي، له هغه وروسته به واک استاد برهان الدین رباين ته انتقال 
میاشتو لپاره د ولسمرشي په موده کې ازادو ټاکنو ته الره  ۴کیږي او هغه به د 
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کومت لومړی هواروي، دا ډول پریکړه وشوه چې انجنیر ګلبدین حکمتیار به د ح
، پیر سید احمد ګیالين چې ووزیر وي او د هغه لپاره درې مرستیاالن هم وټاکل شو 

د بهرنیو چارو وزیر به هم وی، استاد سیاف چې د کورنیو چارو وزیر به هم وي ) 
استاد سیاف پر خپل ځای انجنیر احمدشاه احمدزی یادو دندو ته معريف کړ( او 

 هنې وزیر به هم وي.مولوي محمد یونس خالص چې د پو 

مولوي محمد نبي محمدي د سرتې محکمې رئیس وټاکل شو )په خپل ځای 
 .56معريف کړ افضيل یې مولوي محمد شاه

 
 انځور: مولوي جالل الدین حقاين

  

                                                 
ویل چې د حزب اسالمي کاندید و مزمل  ، ما )لیکوال( ته استاد۲۰۱۷مه ۱۵نومرب د  56

خرب شو، له سیاف څخه یې مرسته  اسالمي مولوي محمد نبي محمدي و، کله چې جمعیت
مولوي محمد نبي محمدي ته وویل هغه او  وغوښتله، سیاف موالنا فضل الرحمن راوست

پریږده چې مرش يش، محمدي اره نه کیږي، حضت صاحب ز چې له اخوانیانو رسه دي ګو 
 .صاحب ته یې څه نقدي مرسته هم ورکړه، زموږ پروګرام یې راخراب کړ
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 حرضت صبغت الله مجددې
 ۱۹۹۲جون  ۲۸ – ۱۹۹۲اپریل  ۲۸

له  پرچم ډلېل کال کې د  ۱۳۷۱مه   ۸د ثور  له خوا  " د لومړي وزیر خالقیار
، چې ځينې د کابینې غړو 57واک حضت صبغت الله مجددې ته ولیږدول شوخوا 

او لوړ پوړو نظامي کسانو هم شتون درلود،  خو د ولس مرش ډاکټرنجیب الله 
مرستیاالنو عبدالرحیم هاتف او جرنال محمد رفیع ګډون نه وو کړی. ځکه  هغوی 

رو ملتونو د سولې پروسې رسه سم ویل چې دا حکومت مرشوعیت نه لري او د ملګ
 مه پاڼه۲۴۱بلکې د کورنۍ جګړې دوام به وي." جنګ های کابل ، نه

 چوکۍحزب اسالمي ته  چې د مجاهدینو د لنډ مهال حکومت د لومړي وزیر 
حکمتیار په خپل ځای استاد فرید لومړی  ۱۹۹۲مه ۲۸،  د اپریل په هورکول شوی و 
  "وزیر اعالن کړ.

حمدشاه مسعود د پروان د الري څخه کابل ته ننوتی، په پروان مه ا۲۹د اپریل 
کې چې ډیری د حزب اسالمي قوتونه پراته وو، هغوی د مسعود کابل ته د ننوتلو 
مخنیوی ونه کړ، د پروان والیت د حزب اسالمي مهمو قومندانانو ته د حزب اسالمي 

و ډاکټر عبدالبصیر انور د اجرائیه شورا  دوو پخوانیو غړو  استاد محمد زمان مزمل ا
په پټه احوال لیږلی وو چې د احمد شاه مسعود مخه ونه نیيس، هغوی ویره درلودله، 
که کابل ته د مسعود مخه ونیول يش، واک به د حکمتیار او پښتنو رسه انحصار يش 
او قومي جګړې به پېل يش، دا هر څه هغه وخت رسچپه شوه، چې کله مسعود کابل 

ای په ځای او له پرچم ډلې رسه یې ایتالف قوي پاتې شو، هغه کې خپل وسلوال ځ
 .58پښتون جګړو ته زمینه برابره کړه -هزاره او تاجک –خپله د تاجک 

                                                 
مه پاڼه کې لیکل شوې:"دکتور عبدالواحد ۲۴مګر د جنګ های کابل کتاب په   57

واک د مجاهدینو حکومت صبغت  ۱۳۷۱رسايب د ډاکټرنجیب الله مرسیتال د ثور پر امته 
 الله مجددې ته تسلیم کړ." 

استاد محمد زمان مزمل ما )لیکوال( ته همدا خربې څو ځله په تکراري بڼه کړي، اوس   58
 هغه وایې چې په ژوند که تر ټولو لویه او نه جربان کیدونکي تیروتنه مې همدا وه.
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استاد محمد زمان مزمل وایې : "خالص بابا چې کابل ته راتلی، چې له پلچرخې 
چې  راتیریده او ځنځیر خالص شو، هلته یې د جمعیت اسالمي بیرغ ولید، ویې ویل

موږ جمعیت ته نه یو راغيل، بلکې کابل ته راتلو، بیرته والړی او په حکومت کې 
یې برخه وانه خیستله. او مولوي محمدي بیا خپل د اجرائیه مجلس غړو ته ویيل وو 

که دا  ،چې حکومت کې ملګرتیا سمه نه ده، مولوي محمد شاه فضيل ته یې وویل
 ژڼکی ) حکمتیار( نه وای، تايس به ددي خرس  )مسعود( کارونه لیديل وای.

د حزب اسالمي د اجرائیه شورا ډیری غړو دا نظر وو چې حکمتیار له حرکت 
دا دواړه حارض وو چې له حکومت څخه او  رسه یو يش ااسالمي او خالص باب
لوي چې زه بیا ځل له دي پوستینو )مو  سباوون وویلوحیدالله ووځي، مګر انجنیر 

( رسه نه شم جنګیدالی، ښه ده چې له محمد نبي محمدي او مولوي خالص بابا
 ټولو رسه په یوه وار خربه یوطرفه کړو. "

د مجددي حکومت د سعودي عربستان، روسیې او ، ۱۹۹۲مه ۳۰"د اپریل پر 
وویل د حکومت له مه مجددي ۵د مئ پر او  په رسمیت وپېژندل شوله خوا  چین

پاره دوه میاشتي کايف نه دي، خلکو ورڅخه غوښتي چې دوه نور کلونه حکومت 
 حوادث تاريخي "ته ادامه ورکړي، جهادي ګوندونو يې سخت مخالفت وکړ. 

کابل کې ګوندي جنګونه نه، بلکې  يواځي د قدرت جنګونه وو،  استاد رباين   "
يش، تر رباين په دي کې حکمتيار هیڅکله نه دي ویيل چې قومي جنګونه دي و 

 انجنیر احمدزی "ښه و. 

د کابل په جنګ کې شورا نظار )احمدشاه مسعود(، جمعیت اسالمي )استاد   "
رباين(، حزب اسالمي )حکمتیار(، اتحاد اسالمي )استاد سیاف( او وحدت اسالمي 
د  )استاد عبدالعيل مزاري( د عبدالرشید دوستم په ګډون ټول شکیل وو، کابل

همدغو یادو ګوندونو د جنګیالیو له خوا په ګډه وران شوی دی، د کابل د وراين او 
جنګونو پړه په ګډه په غاړه لري، سخته ده چې سړی د کابل په جنګونو کې یو لوری 

 وحید مژده   "په ګډه يې دوی مسوولیت په غاړه لري. ېاو ګوند پړ وبويل، بلک
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میاشتو لپاره ولسمرش و، غوښتل يې خپله د حضت صبغت الله مجددي  د دوو 
میاشتو لپاره واک په الس کې  ۴کلنه کړي، ونه توانیدی، استاد رباين د  ۲واک موده 

واخیست او بیا یې د اهل حل او عقد شورا د الري د خپل واک موده دوه کلونه 
واک  کاله۴پرینښود او  نوره اوږده کړه، له هغه وروسته یې هم دوه نور کلونه واک

 کي و. د استاد رباين او انجنیر احمد شاه مسعود په انحصار

دوستم  عبدالرشید د حزب اسالمي او جمعیت  تر منځ  سختې جګړې وشوي،
 .59واو کله هم له حکمتیار رسه ملګری به کله له احمدشاه مسعود 

، مولوي نرصالله منصور د ده  په موټر کې د ځاي کړل شوي ۱۹۹۳فربوري  ۹ "
چاودنې له امله د پکتيا په  ګردیز ښار کې په قتل ورسیدی. کابل  يې  ماین د

 حوادث تاريخي  " مسوولیت په حزب اسالمي ور واچاو.

و، ځینې ين په وخت کې د لويې پکتيا وايل چې د استاد ربا  60مولوي منصور   "
پورې تړي، مګر د منصور صاحب د ګوند مهم  اسالمي حزب هغه وژل په  کسان د

                                                 
مسعود دفاع ازمردم کابل او حکمتیار کابل له ملیشو څخه پاکولو په نوم جګړه کوله.  59

 پاڼهمه  ۲۶جنګ های کابل 
مولوی نرصالله منصور چې له پخواين شوروي اتحاد رسه د جهاد پر مهال د حرکت  60

انقالب اسالمي )محمدي( مرستیال و، بېل ګوند یې یې جوړ کړ، چې د حرکت انقالب 
 منصور ډله یې بلله، تر ډیره یې مرستي له ایران څخه تر السه کولې.  –اسالمي 

له کابل څخه ګردیز ته  ۱۹۹۳فربوري  ۹پکتیا وايل و، د استاد رباين د حکومت پر مهال د 
د لنډ وخت لپاره توقیف او له خوا  په الره، په چهار اسیاب کې د حکمتیار د وسلوالو

سپکاوی یې وشو. له همدې پېښې وروسته، په ګردیز کې دده موټر کې چاودنه وشوه، هغه 
 حکمتیار اچوله. پکې مړ شو. د مرګ پړه یې حکمتیار پر مسعود او مسعود پر

زوی یې سیف الله منصور له طالبانو رسه ملګری شو، د قرغې فرقي قومندان و، کله چې 
پر افغانستان امریکا حمله وکړه، د شاهی کوټ تاریخې معرکې مرشې مولوي سیف 

د امریکایانو یو شمیر او  الرحمن منصور کوله، چې ډیر امریکایان پکې ووژل او ژوبل شول
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و و، همدغه المل به  بیا وايې چې د منصور صاحب په مرګ کې د مسعود السغړې 
سپټمرب  ۲۰چې بیا استاد رباين د طالبانو د سولې د استازي په نوم کس له خوا ووژل )

هغه په مرګ کې مولوي ارسالن رحامين او  واحدیار داخل  د، ز کال(  شو ۲۰۱۱
کابل په ښار کې وويشتل )د مئ  ، چې بیا مولوي ارسالن رحامين هم د61وګڼل شول

وسلوالو ورته وييل وو چې  شامل ټلوالې، ویل کيږي چې د او مړ شو (۲۰۱۲مه ۱۳
 وحید مژده "موږ د خپل رهرب غچ اخلو او مولوی ارسالن يې په غچ کې وژنو.

د دولت )استاد رباين، احمد شاه مسعود، استاد سیاف، پیر سید احمد ګیالين،  "
مولوي محمد نبي محمدي او عبدالرشید دوستم( د نفوذ ساحه مرکزي سیمې 

تر مکرریان، خیرخانه   څخهباالحصار، د پلچرخې له خط څخه تر هودخیل، د باغ باال 
له ، چې د حکمتيار متحدین وواو دا ډول تر  پغامن پوري ساحه وه. د حزب وحدت 

 څو نوري څلور الري او سیمې  په واک کې وي. او  دوی رسه  تایمنې

دهمزنګ، کوته سنګې، کارته چهار، مهتاب قلعه، دارالمان د اهل تشیع حزب 
 د حرکت ګوندونو رسه وي. 62 محسنياصف وحدت او 

                                                 

جګړې پر مهال نسکورې شوې. د امریکا ضد دغې جګړې کې بهرنیو چورلکي هم د 
 مجاهدینو هم د سیف الرحمن منصور تر قوماندې الندي جګړه کوله.

له پخواين شوروي اتحاد رسه د جهاد پر مهال مولوي ارسال رحامين د مولوي نرصالله  61
مرستیال لومړی وزیر، د منصور مرستیال و، د مجاهدینو د استاد رباين د حکومت پر مهال 

لنډ وخت لپاره لومړی وزیر هم و، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رحامين د لوړو زده کړو 
مرستیال وزیر و. پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته، د حامد کرزي د حکومت پر 

 مهال په مرشانو جرګه کې سناتور او د سولې عايل شورا غړی و.
د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال او  الله د ګوند د رهربي شورا غړیواحد یار د مولوي نرص 

 د سولې عايل شورا غړی و.
استاد اصف محسني د حرکت اسالمي افغانستان د شیعه تاجک او هزاره ډلې مرش و، له  62

پخواين شوروي اتحاد رسه د جهاد پر مهال په لومړیو وختو کې په ایران کې و، وروسته 
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 کارته سه، جامل مېنه او کابل پوهنتون د مسعود  د راکټونو تر برید الندي سیمې وي. 

و، قومندانانو او روسته هم په کابل ښار کې برق نه د حکومت له جوړیدو و 
مامورینو ته معاشونه نه دي رسیديل، دبرق تارونه قطع کوي او خرڅوي يې د 

جنګ، جنبش تر صدارت څلور حکومت اوه میاشتي وتيل دي، د جنبش او مسعود 
 الري هم رارسیديل وو.

د پښتون نیول هزاره رسه او هزاره پښتون رسه، دا ډول ځينې تاجک له هزاره او 
 پښتون رسه او هزاره او پښتون له تاجک رسه نیول او په سخته سزا رسیدل.

حزب اسالمي چې يو وخت يې په شامل کې زیايت جبهې درلوديل، هغه له 
. او کاوه يوځای شوې، مګر بیا هم د حزب څخه مسعود خطر احساسمسعود رسه 

 د حزب په قومندانانو يې ډیر باور نه درلود.

 کیان يل مذهب سیديدوراهي پوري د اسامعتر د مزار  ي ښارر مبغالن کې دويش، پلخ
، چې د دوستم طرفداره وو، سید جعفر د سید منصور 63يله خوا اداره کید منصور نادري

                                                 

اصف محسني د مجاهدینو په خپلمنځي او کورنۍ جګړه کې په لومړي  پاکستان ته والړ.
 وخت کې لږه برخه درلودله، وروسته له هیواده بهر میشت شو. 

پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته یې د حامد کرزي د حکومت مالتړ وکړ، په کابل 
کړ، د مرګ تر ورځې  کې یې د ایران په مرسته د خاتم النبین لویه مدرسه او پوهنتون جوړ

 محصلینو ته په درس ورکولو بوخت و.
سید منصور نادري په افغانستان کې د اسامعیله فرقي مرش، د بغالن د کیان درې 63

 .اوسیدونکی دی
پر افغانستان د شووري اتحاد یرغل پر مهال له کمونسټ پلوه افغان حکومتونو رسه ملګری و. د 

د مجاهدنیو د کورنۍ جګړې او  پوړی چارواکی پاتې شویاستاد رباين د حکومت پر مهال لوړ 
 پرمهال له عبدالرشید دوستم رسه ملګری و، دارنګه یې له طالبانو رسه هم جګړې وکړي.

 .د کمونسټانو د نظام پر مهال یې زوی جعفر نادري د قومي ملیشو مرش او وروسته  د بغالن وايل و
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ځوی ددي والیت وايل وو، مرکز له بغالن څخه پلخمري ته انتقال شوی وو. بغالن نادري 
دانانو رسه وو، مامور غیور وايل صنعتي له مامور غیور او انجنیر بشیر د حزب اسالمي قومن
 مه پاڼه، علل سقوط۸۲و، نهرین ولسوايل د جمعيت قومندان حقجو اداره کوله." 

ترمنځ جګړه  64عبدالعيل مزاري  حزب وحدتسیاف او استاد ، د ۱۹۹۲جون  ۲
پېل شوه، مولوي جالل الدین حقاين غوښتل منځګړیتوب وکړي، د حزب وحدت 

 وسلوالو ترحملې الندی راغی، دوه نفره يې زخمیان شول.

، د حزب وحدت  د مرکزي شورا ۱۳۷۱ښکاره د جوزا لسمه "د جګړې انګیزه په 
، ابوذر او  ، چمن عيلي، کریميل حسیناسامعی غړو او تکړه قومندانانو )سید ۴

سیلو سيمه کې وژل شوې وو،  ويل ممکن  کابل وثیق( وژل کېدل ویل کیږي. چې د
 یا داچې د سیمو د کنټرول په رس شخړه شوي وي.او  د شیعه او وهايب خربه وي

                                                 

 ۶تر  ۲۰۰۵ډسمرب  ۷)د وليس جرګې غړی منصور نادري د حامد کرزي د حکومت پر مهال 
 و.( ۲۰۱۰ډسمرب 

د او  وه ( غړي۲۰۱۵تر جون  ۲۰۱۱فربوري  ۲۷)لور یې فرخنده زهرا نادري د وليس جرګې 
ډاکټر غني د حکومت پر مهال یې  زوی سعادت منصور نادرې د کور او ښار جوړولو وزیر 

 د ډاکټر غني سالکاره وه. ( او لور یې زهرا نادري۲۰۱۸جون  ۱۳تر  ۲۰۱۵اپریل  ۲۲)
د اهل تشیع د اته  استاد عبدالعيل مزاري: له پخواين شوروي اتحاد رسه د جهاد پر مهال 64

و. د مجاهدینو ترمنځ جګړو پر مهال د حزب اسالمي  ګوين اتحاد )حزب وحدت( مرش
شو، د احمد شاه مسعود او استاد سیاف ضد یې په کابل ښار کې  ملګریحکمتیار رسه یو 

 ډیرې جګړې وکړي.
له خوا  له طالبانو رسه یې د ملګرتیا ژمنه وکړه، مګر تر منځ یې سوء تفاهم راغی، د طالبانو

، کندهار ته د چورلکې ۱۹۹۵مه ۱۳د کابل ریشخورو فرقې رسه نږدې ونیول او د مارچ 
پر له خوا  چورلکه کې د استاد مزاري د قومندان شفیع دیوانه پواسطه لېږدول کيدی، په

طالبانو برید وشو، دوه طالبان یې ووژل، پېلوټان اړ کړل شول چې چورلکه د غزين په مقر 
استاد مزاري له سیمې څخه د تیښتې له خوا  سېمه کې کینوی، پر ځمکه د بلې ډلې طالبانو

 پر مهال ووژل شو.
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حزب وحدت یې په غچ کې د استاد سیاف په مشهور قومندان حاجي شیرعلم 
ه کې حمله وکړه، خپله ژوندی ووت او ساتونکی یې ووژل باندی د پل رسخ سېم

 مه پاڼه۲۹۶جنګ های کابل  "شو، د سیاف او مزاري جګړو شدت پیداکړ.

ویل کیږي چې د حزب وحدت څلور قومندانان د احمدشاه مسعود وسلوالو "
سیاف او مزاري ترمنځ جګړه پېل يش. او سیاف د مسعود استاد مړه کړل تر څو د  

 مه پاڼه۳۰۰"  جنګ های کابل  ډیره وخته وتړل شیملګرتیا ته تر 

استاد عبدالعلیم د کندهار د سیاف قومندان ما )لیکوال( ته و ویل:" سیاف وارخطاء 
او وو، موږ ورته له کندهار څخه راغلو، هغه د جګړې لپاره د مزاري کسانو د زخمي 

مړي پر رس نقدي پیيس ټاکيل وي، ورته مې وویل چې د زخمیانو پر رس پیسې 
درڅخه نه غواړم، مګر د مړو پر رس چې کومه وعده کوي بیا به هغه پیسې راکوي، ډیر 

پسې نه شو راکولو په پیسو  سیاف زیات هزاره ګان  مو په کابل کې ووژل، استاد
 ه شوې پیيس رانکوالی شوای"موږ ته یې د مړو په رس هم وعداو  رسیدای

جون  ۱۴رسه له دي چې په کابل کې جګړې په قوت رسه روانې وي، بیا هم 
کې د امریکا تړل شوی کال   ۱۹۸۹کې پیټر ټامسن کابل ته راغی، چې په  ۱۹۹۲

 سفارت  بیرته خالص کړي.

و ترمنځ ، د جمعیت اسالمي / شورای نظار او حزب وحدت ډل۱۹۹۲ مه۲۶د جون 
، د دوی ترمنځ جګړې تر هغه وخت پوري دوام درلود، کې جګړه پېل شوه په کابل

 پر کابل یې بریدونه وکړل.او  تر څو طالبان د کابل څنډو ته را نږدې
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 استاد برهان الدین رباين
 ۱۹۹۶سپټمرب  ۲۶ – ۱۹۹۲جون  ۲۸

واک په رسمې ډول د مسعود د نظامي ځواک او فشار په  ۱۹۹۲مه ۲۸د جون په 
کې له صبغت الله مجددې څخه واخیستل شو او استاد رباين د افغانستان د نتیجه 

 .65اسالمي حکومت ولسمرش شو

عبدالرشید دوستم چې له احمدشاه مسعود څخه د واک د ویش پر رس خفه و، 
مه یې سید جعفر نادري د بغالن وايل مقررکړ، دوستم وویل چې ۱۱د  جوالی پر 

 تونکی دی. جنبش اسالمي د فدرايل حکومت غوښ

کړه. ر استعفی و له دندې  66 عبدالحقد کابل امنیه قومندان ، ۱۹۹۲جوالی  ۲۱
 ویې ویل حکومت د ناامني مسوول دی. 

کاله وروسته په کابل ښار کې درې تنه د غال او قتل  ۲۰، ۱۹۹۲ مه۷د سپټمرب پر 
 په جرم په عام محض کې اعدام شول.

کال کې  ۱۹۹۳مه، ۱۳د مجاهدینو د خپلمنځي اختالفاتو نتیجه کې د فربوري  "
تنه امریکایې کامنډو د افغانستان خاوري ته ننوتل، فکر کیدی چې د  ۱۵۰

                                                 
رباين قیادي شورا جوړه کړه، د جمعې خطبو کې یې د مجاهدینو له استاد کابل کې   65

جنګ د حجاب اړوند به یې خربي کويل.  م او،  رشعي احکاماتېکاميايب، د روسانو له 
 مه پاڼه۲۶۶های کابل  

قومندان عبدالحق د حاجي قدیر او حاجي دین محمد ورور، له پخواين شوروي اتحاد  66
ي خالص بابا پېژندل شوی قومندان و، د مجاهدینو تر کامیابې مولو  رسه د جهاد پر مهال د

وروسته د کابل امنیه قومندان و، له طالبانو رسه د شامل ټلوالې د جګړو پر مهال پر کور ناست 
و. پر افغانستان د امریکا د حملې پر مهال، د امریکایانو په مرسته او هڅونه د ننګرهار والیت 

ونیول له خوا  طالبانو پر ضد وليس پاڅون لپاره والړ، د طالبانوحصارک غلجي ولسوايل ته؛ د 
 .د لوګر والیت سنګ نویشته سېمه کې له خپل وراره رسه یوځای ووژل شواو  شو
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مجاهدینو د مرشانو د وژلو لپاره او یا هم د عربو مجاهدینو د مرشانو د وژلو لپاره 
 ث تاریخي افغانستانحواد "امریکایې کامنډو افغانستان ته داخل شوې.

هغه روسان چې په افغانستان کې یې ماتې خوړلې وه، هغوی بیا هم د مجاهدینو 
مه ۱۸د خپلمنځي اختالفونو له کبله په افغانستان کې السوهنې کويل او د  جوالی 

 ، روسانو د تخار والیت مختلفې سېمي په توپونو وویشتيل.۱۳۹۳

په مرشې  67ختیځ کې واک د حاجي عبدالقدیر   د نظام مرکزیت عمال  له منځه تللی وو،
 و.رسه  68 واک عمال  له دوستم د ځینو والیتونو شامل کېد مرشقي شورا رسه وو، په 

                                                 
حاجي عبدالقدیر د مولوي خالص بابا قومندان، د مجاهدینو تر کامیابې وروسته د   67

د جګړو پر مهال له شامل ټلوالې رسه  ننګرهار وايل او د مرشقي شورا مرش و. له طالبانو رسه
یو ځای شو. پر افغانستان د امریکا له برید وروسته، د حامد کرزي د لنډ مهاله حکومت پر 

جوالی  و. د (۲۰۰۲جوالی  ۶  -جون  ۱۹) مهال د ولسمرش مرستیال او د ټولګټو چارو وزیر
 ووژل شو.له خوا  د وزارت دروازې ته نږدې د ناپېژاندو وسلوالو کې ۲۰۰۲مه ۶
ازبک عبدالرشید دوستم له پخواين شوروي اتحاد رسه د افغان ولس د جهاد پر مهال له  68

شوروي پوځیانو رسه یو ځای د افغان ولس پر ضد جګړه کوله، قومي ملیشې یې درلوديل، د 
ای ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال یې ډیر رشد وکړ، د ډاکټر نجیب الله پر ضد یې له شور 
 نظار / جمعیت اسالمي رسه الس یو کړ، ډاکټر نجیب یې پرينښود چې له هیواده بهر ووځي.

له احمدشاه مسعود رسه تر اختالفاتو وروسته له حکمتیار رسه یو ځای شو، وروسته یې په 
شامل کې خپله واکمنۍ اعالن کړه، ځینې والیتونه یې تر واک الندي وو، د افغانیو خپل 

 چاپ کړل، چې د جنبيش افغانیو په نوم یاديدي. بانک نوټونه یې
له طالبانو رسه یې سختي جګړې وکړي، ازبکستان او ترکیې ته وتښتید، پر افغانستان د 
امریکا د حملې پر مهال له امریکایانو رسه ملګری شو، د حامد کرزي د لنډ مهاله حکومت 

و. وروسته د ميل ( ۲۰۲۰فربوري  ۱۹تر  ۲۰۱۴سپټمرب  ۲۹) پر مهال د ولسمرش مرستیال
دفاع وزارت لوی درستیز، د رس اعلی قومندان مرستیال او د ډاکټر غني د حکومت لومړۍ 

 دوره کې د ولسمرش لومړی مرستیال و.
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رسه او  69 په لویدیځ کې واک جمعیت اسالمي ته وفادار قومندان اسامعیل خان
  71او د جمعیت قومندان مالنقیب اخوند 70شیرزي  په کندهار کې واک له ګل اغا

                                                 

)د  ، په شربغان کې د مراسمو په ترڅ کې د ډاکټر غني د فرمان۲۰۲۰مه ۱۵د جوالی پر 
له مخې، د ميل مصالحې د مرش او  (۲۰۲۰جون  ۱۰/  ۱۳۹۹غربګويل  ۲۱، ۲۹فرمان شمیره 

سلنې رشیک لخوا، تر ټولو لوړه نظامي رتبه مارشايل په رسمي ډول  ۵۰په حکومت کې د 
 .ورکول شوه

د پخواين شوروي اتحاد رسه د جهاد پر مهال په لویدیځ حوزه کې د  تورن اسامعیل خان 69
و، له طالبانو  د هرات وايلو. د مجاهدینو تر بریالیتوب وروسته  جمعیت اسالمي قوي قومندان
په جګړو کې یې ماتې وخوړه، ایران ته وتښتیدی. د جرنال  ،رسه یې سختې جګړې وکړي

ملِک له خوا په چل او فریب کې ونیول شو، طالبانو ته وسپارل شو او د طالبانو له خوا په 
 په مرسته له زندان څخه وتښتيد، ایران ته والړ.کندهار کې بندي و، د یو طالب پیره دار 

د حامد کرزي او  پر افغانستان د امریکا د برید پر مهال یې له امریکایانو رسه مرسته کوله
اوبو ( و. وروسته د ۲۰۰۴سپټمرب  ۱۲تر  ۲۰۰۱حکومت په لومړیو وختو کې د هرات وايل )

 .ی وثبات شورا غړ  ، د حراست او( و۲۰۱۳تر اکټوبر  ۲۰۰۴)او برېښنا وزیر
ی د کندهار د مشهور مجاهد قومندان شهید حاجي عبداللطیف زوی، د ګل اغا شیرز  70

مجاهدینو د حکومت پر مهال د کندهار وايل و، له طالبانو رسه یې جګړې وکړي. پر 
ډیر عرب  يې افغانستان د امریکا د حملې پر مهال له امریکایانو رسه ملګری، په کندهار کې

 شهیدان کړل.مجاهدین 
ټاکنو  ۍولسمرش د کې  ۲۰۱۴په  بیا د ننګرهار وايل و،او  وزیر ټولګټو چارود وروسته 
 د ډاکټر غني د حکومت پر مهال د قبایلو او رسحدونو چارو وزیر و.او  و نوماند

له رسو لښکرو  مال نقیب الله اخوند په کندهار کې د جمعیت اسالمي مشهور قومندان، 71
و.  کندهار فرقي مرش استاد رباين د حکومت پر مهال د د رسه مخامخ جګړې یې کړي،

طالبانو ته یې فرقه تسلیم او په کور کیناست. پر افغانستان د امریکا د برید پر مهال طالبانو 
غوښتل چې کندهار والیت مال نقیب الله اخوند ته ور تسلیم کړي، ګل اغا شیرزي یې 

مه ۱۹ګل اغا شیرزي په زور د والیت مقام ونیو. مال نقیب الله اخوند د تلې او  وکړ مخالف
 ، د کوچني اخرت په شپه له دي دنیا سرتګې پټې کړي.۲۰۰۷مه ۱۱/  د اکټوبر  ۱۳۸۶
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او د حزب اسالمي اړوند عطامحمد رسکاتب او د اتحاد اسالمي اړوند استاد 
 .72عبدالعلیم او امیر اليل په الس کي وو

په خوست کې واک له مولوي جالل الدین حقاين او په پکتیا کې د ربانی له 
 و. هحکومت رسه رشیک مولوي نرصالله منصور رس 

په ناقانونه ډول د افغانیو خوا له  په شامل کې د ميل جنبش ګوند د مرش دوستم
د مرکزي او  نوي بانک نوټونه چاپ او عمال   په بازاکې پرې راکړه ورکړه کېدله

 سلنه کم و. ۵۰حکومت د قانوين بانک نوټونو څخه یې ارزښت 

ویل کیږي چې حزب اسالمي هم هڅه کوله چې ناقانونه د افغانیو بانک نوټونه 
 چاپ کړي.

په کانټیرنونو کې نوي د افغانیو بانک له ماسکو څخه   تهد استاد رباين حکومت 
نوټونه راتلل او د پیسو مقابل کې یې هڅه کوله چې د نورو ډلو ځینې نظامي او 

 .  73جنګې مرشان د خپل ځان په ګټه وکاروي

د استاد برهان الدین ربانې د حکومت پر مهال د هیواد ميل بنسټونه ولړزیدل او 
شوې مجهزه او قوي افغان اردو له بیخه له منځه یوړل شوه، چې د اسیا په کچه منل 

ځکه هغه وخت د استاد رباين او  کیدای يش ډیر الس پکې د پاکستان هم و،
پاکستانې چارواکو تر منځ اړیکې ډیرې ګرمې او استاد رباين د پاکستان د 
                                                 

درې واړه قومندانان د طالبانو ضد جګړه کې له شامل ټلوالې رسه ملګري وو. پر افغانستان  72
د امریکا له حملې وروسته، یوازي رسکاتب و چې له امریکایانو رسه نه شو ملګری او په 

 حکومت کې یې دنده وانه خیستله. 
بودیجه بانکونو  څلور سوه میلیون ډالرد ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته   73

 .ته پاتې وه او استاد رباين مسعوداحمد شاه کې 
زره ډالر دخپلې ډلې د لګښتونو  ۵۰میلیونه او  ۲میلیونه ډالر او مسعود  ۲حضت صبغت الله 

 مه پاڼه۲۶۷ جنګ های کابل  لپاره له مرکزي بانک څخه وایستل.
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 ته وړانديز کړی و چې له 74 مرش جرنال حمید ګلاستخباراتو )آی ایس آی ( 
 .75ولسمرش رباين رسه د سالکار دنده ومني

جرنال عتیق الله امرخیل په دي نظر دی چې د تڼې له کودتاه وروسته د افغان 
اردو بنسټونه د بربک کارمل او ډاکټرنجیب د پرچم ډلو ترمنځ د اختالف له امله 

 .76کمزوري او بیا له منځه والړه

                                                 
( مرش و، د مجاهدینو له ۹۱۹۸اکټوبر  ۴تر  ۱۹۸۷مارچ  ۲۹د پاکستان د آی ایس آی ) 74

ټولو رهربانو، په ځانګړې ډول له حکمتیار، استاد سیاف او استاد برهان الدین رباين رسه 
 یې ډیرې نږدې اړیکې درلودلې.

( هم د پاکستان د پوځي استخباراتو عمومي مرش ۱۹۸۷تر  ۱۹۸۳تر یادې دندې مخکې )
 کې مړ شو. ۲۰۱۵مه ۱۵کالو په عمر د اګسټ  ۷۸و. جرنال حمید ګل د 

دا سمه ده چې د مجاهدینو لومړي ولسمرش د دوو میاشتو لپاره حضت صبغت الله   75
مجددې و، ويل دفاع وزیر احمدشاه مسعود او واک په بشپړ ډول له مسعود رسه و، د دوی 
د واکمنۍ او دفاع وزارت پر مهال د افغانستان اردو له منځه والړه، چې یو تاريخې تیروتنه 

د جمعیت ګوند او په ځانګړې ډول احمدشاه مسعود د اردو د  یې ګڼالی شو. دا چې ويل
د کومو موخو لپاره اردو له منځه والړه، په دي اړه د جمعیت او  منحل کیدو مخه ونه نیوله

 سپیناوي ته اړتیا لیدل کیږي.له خوا  اسالمي ګوند
/  ۱۳۵۸ جدې ۶بربک کارمل د روسانو په مرسته د حفیظ الله امین پر ضد کودتاه وکړه ) 76
مجبور شو له خوا  (، نږدې اوه کلونه په واک کې پاتې شو، د شورویانو۱۹۷۹ډسمرب ۲۷

( ورکړي، ماسکو کې مړ شو، په مزار رشیف ۱۹۸۶مئ  ۴چې له دولت مرشې استفعی )
کي یې مړی خاورو ته وسپارل شو، کله چې طالبانو مزار ښار ونیو، د بربک کارمل قرب په 

 مبونو والوزول شو.
  ۱۶تر   ۱۹۸۷سپټمرب  ۳۰) ټر نجیب الله د کمونسټ پلوه افغان رژیم وروستی ولسمرشډاک

(  ۱۹۹۲اپریل ۱۶تر  ۱۹۸۶مئ  ۴(، مخکې له ولسمرش کیدو د مرکزي کمیټې  ) ۱۹۹۲اپریل 
د هغه وخت د استخباراتو  ۱۹۸۵نومرب  ۲۱تر  ۱۹۸۰جنوري  ۱۱او له دي مخکې  مرش 

یې له دولت مرشې استعفی وکړه، د ملګرو ملتونو  ۱۹۹۲مه ۱۶. د اپریل )خاد( رئیس و
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باندي زیات و، کله چې تڼې او ملګري یې "  د تڼې د کودتاه تاثیرات په افغان اردو 
ده ملګري او پلویان په اردو کې  له ناکامې کودتا وروسته پاکستان ته وتښتیدل، د

افغان  او  زیات وو اوپه ځانګړې ډول قواي زرهدار کې، هغوی هم پاکستان ته والړل
ای اردو يوه غټه برخه له السه ورکړه. او د اردو ضعف و چې د پرچم ډلې او شور 

 نظار ترمنځ د اړیکو زمینه یې مساعده کړه. 

اردو کې د پرچم ډلې مرشان ځینې یې د بربک کارمل او ځینې د ډاکرت نجیب 
له همدې ځایه ستونزه زیاته چې بیا وروسته دوستم او د جمعیت او  الله ملګري شول

 اسالمي مجاهدینو ایتالف وکړ او د ډاکټر نجیب الله حکومت ته یې سقوط ورکړ.
  " 

 
  حکمتیار، رباين، مزاري، ګیالين، مجددي او سیاف

                                                 

په کابل کې له خپل ورور شاپور له خوا  ، د طالبانو۱۹۹۶مه ۲۷دفرت ته یې پناه یوړه، د سپټرب 
 احمدزي رسه یو ځای اعدام شو.
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 لشو خلقیان له حکمتیار او پرچمیان له مسعود رسه ملګري 
د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط مخکې  احمدشاه مسعود د حزب "

پروان، بغالن، تخار، کندز  او ځینو نورو  ، اسالمي له ځینو قومندانانو رسه  په غوربند
والیتونو  کې جوړه وکړه،  مسعود له هغوی رسه روابط سم کړل. دا ډول یې شاميل 

د ډاکټر نجیب الله په نظام کې د  اصف دالور، نبي اعظمي،  جرنال بابه جان،  جرنال 
مومن او  دوستم رسه د جبل الرساج اتحاد جوړ او د  ډاکټر نجیب الله حکومت ته 

 .77یې له داخل څخه  سقوط ورکړ

پرچمیانو ترمنځ تړون مخکې له جبل الرساج څخه لومړی مسعود او د احمدشاه 
کې وشو، چې بیا یې په تسلسل کې د جبل  ولسوايل په دويش والیت بغالند  ځل

 الله د حکومت د نسکوریدو پالن جوړ شو. د ډاکټرنجیباو  الرساج تړون هم وشو

د کله چې د ډاکټر نجیب او ګورباچوف روابط رسه خراب شول، مسعود 
/  هغوی له روسانو رسه رابطه وکړه، روسانو  په خاد، پرچمیانو رسه رابطه ونیوله

، پولیسو او اردو کې د پرچم ډلې کسانو ته د مسعود رسه د یوځای کیدو استخباراتو
خربه وکړه، ځکه مسعود نظر استاد  سیاف، حکمتیار او خالص بابا ته د روسانو په 

ل. کال څخه له روسانو  ۱۳۶۱مدشاه مسعود له نظر کې  معتدل سړی و. دا ډول اح
 سید داوود اغا  "رسه ځینې تړونونه درلودل.

                                                 
فرقي  مې۱۸مجلس ګډونوال جرنال محمد جمعه نظیمي د بلخ د  په مزار رشیف کې د   77

قطعي د ښاري انظباط او کابل ګارنیزون  قومندان  مې۷۱۷قومندان، جرنال ګل احمد نبي د 
څو ځله د شپي مجلسونو ته خصويص دعوت شوم، چې هلته دوستم، جرنال  ویيل و. ته

مؤمن، سید حسام الدین، خان اقا، هالل الدین د چورلکو د کنډک قومندان، ازادبیګ، د 
ټکي په دولت  مهمدرلود،  ګډون  او ځینو نورواستازي وحدت  حزب او جمعیت اسالمي 

خربي قومي او ژبني تعصب  . چې وروسته داوينیوکې  اړوند د ميل او ژبني مسایلوباندي 
ته واوښتي،  کوشش کیدی چې د شامل خلک د قوم په نوم د جنوب د خلکو په وړاندي 

 مه پاڼه۱۱۵. جنګ های کابل تحریک کړي
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." کله چې ډاکټر نجیب الله د ميل سولې داعیه د وطن ګوند  تر نوم الندي اعالن 
هغوی د او  کړه، بربک کارمل او ملګرو یې له ډاکټرنجیب الله رسه مخالفت درلود

 راټیک افغانستان نوم کاراوو.وطن ګوند په ځای د حزب ډیموک

د ډاکټر نجیب الله په وخت کې سیايس ګوندونو )د سازا، سبزا، سپنجا، ستمیان، 
شعلیان او ځینې نورو ډلو( ته د فعالیت اجازه ورکول شوه، ځینو ګوندونو خپل 

اوسمهال هم کابل کې شته، ځینې  غړيفعالیتونه پېل کړل، د هغوی ځینې مرشان او 
رګه، ځینې مرشانو جرګه او ځینې یې د حکومت لوړ پوړې کسان یې په ولسې ج

دي، مګر اوس دوی ځان د جمعیت اسالمي غړي معريف کوي، ويل اصل کې دوی 
پرچمیان او  هم د بربک کارمل او ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال په کابل کې وو

 وو، مجاهدین نه وو. ." جرنال امرخیل

د کي جي  قونسل میخاییل اود روسيې "د شامل د بغاوت پالن په حیرتان کې د 
لواء  مې۷۰د حیرتان د  مخکې وړل کیدی.له خوا  بې غړي حارث شاه تاجیک

او  سفرونه په ښکاره کول نظامي  قومندان وایې چې قونسل به شامل ته ډیر زیات
کال په جریان کې یې له احمدشاه مسعود  ل ۱۳۷۰هلته به یې پټې لیدين کويل.د 

رسه په خنجان کي، له سید منصور نادري رسه په کیان دره کي، له دوستم رسه په 
جوزجان کي، د امو دریاب په غاړو کې د کلدار، قلعه زال او شورتپه  ولسوالیو د 

 جمعیت له قومندانانو رسه وکتل. 

ې د ترکستان له نظامي حوزي څخه  وسيل او مهات  او محاربوي ثقیل وسایط د روسی
 متحدینو ته ویشل. وراتلل او حیرتان کې جرنال مومن او خان اقا بیا وروسته خپل

ځنډوله، پریکړه؛ دده تبدیيل یرتان څخه کابل ته د حکومت جرنال مؤمن له ح
وروسته سید حسام الدین د سید کیان زوم مجهزه قطعه حیرتان ته والړه، د مسعود 

نګر رسه حیرتان ته ورسیدل. له حیرتان څخه د مالونو ټش ۳له وسلو او کسان  ۲۵۰
 انتقال کابل ته قطع شو، چې دولت کمزوری يش.
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په حیرتان کې د شامل د مرشانو ائتالف ته ډیره اندازه نظامي تجهیزات الس ته  
 ۱۶فیره سکاډ راکټ،  ۷۵، ګازمایع زره ټن  ۳۰زره ټن پټرول او ډیزل،  ۱۷۰ورغلل: 

میله توپ، هاوان او مختلف راکټونه،  ۱۰۰۰،  فونهزره  کالشینکو  ۷۶۰ره لونا راکټ، فی
موټر او ټراکټور، په  ۱۰۰۰نوي او جدید محاربوي ماشین او زره پوش ټانکونه،  ۳۵۰

 .مې پاڼې ۱۲۰ - ۱۱۶سلګونو زره خفیفه او ثقیله مهامت . " جنګ های کابل 

د مزار رشیف ښار د نجیب د حکومت  ۱۳۷۰مه ۲۸ د حوت ":جرنال مؤمن لیکي
تر برید الندي راغی،  جرنال له خوا  مخالفو پرچمیانو او جمعیت اسالمي مجاهدینو 

د جمعیت اسالمي قومندانان علم خان،  استاد عطاء او  دوستم، زه ) جرنال مومن(
یف ته مې فرقې رسه په ګډه، موږ مزار رش ۸۰محمد نور او  مولوي علم، د کیان 
 .مه پاڼه۱۲۴ ،(، جنګ های کابلحامد علمي -سقوط ورکړ." )سفرها وخاطره ها  

جرنال رفیع د ولسمرش مرستیال او د اعلی رسقومندان رئیس ارکان راته وویل چې مزار "
زار  رشیف ته ځو، ځکه حیرتان کې جرنال مؤمن بغاوت کړی دی، کله چې موږ م

عبدالرشید دوستم رسه اړیکې ونیويل او جوزجان ته له رشیف ته والړو، جرنال رفیع 
ورغی، د دوستم په ګډون د هغه د قومندانانو په غونډه کې یې ګډون وکړو، دوستم ژمنه 

 هلته به خربې او پریکړې کوو.او  وکړه چې سبا مزار رشیف ښار ته درځم

، کې پورته نه يش ته وویل چې جنګې الوتکې سبا هوا جرنال رفیع ما )امرخیل(
مخکې  ا نه يش، مګر د بربک ډلې پرچمیانځکه چې دوستم ته بیا کوم شک پید
 .کاوه خپل پالن يې عميلاو  له مخکې له دوستم رسه اړیکه کې وو

ډیدی، یولس ند دوستم د راتګ وعده وه، هغه وځ بجې ۱۰ سهار سبا ورځ چې
څخه تر  الوتکې ته مې هدایت وکړ چې د جوزجان  ۳۹بجې هم ونه لیدل شو، ایل 

مزار دښت وګورې چې ويل ناوخته شو، هغوی راپور راکړ چې د حیرتان په لور د 
زرهپوش ټانکونو او رويس جیپ موټرانو لوی کاروان روان دی، همدا راپور مې 

 دوستم مزار رشیف ته رانغی.او  جرنال رفیع ته ورکړ
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استازو تر منځ جرنال دوستم، جرنال مؤمن، سید منصور نادري او د احمد شاه مسعود 
 له مسعود رسه یو ځای به د تړون له مخې مخکې ځي.او  حیرتان کې غونډه شوې وه

وزارت مرستیال وزیر اغا سید هم تللی و، هغه جرنال رفیع له موږ رسه د کورنیو چارو 
، مزار رشیف کې ته راپور ورکړ چې د بربک کارمل ډلې او مسعود ترمنځ اړیکو کې

ري، جرنال رفیع همدا خربه مخامخ په مزار رشیف ښار کې د روسانو کونسل الس ل
د پخواين شوروي اتحاد له کونسل رسه رشیکه کړه، ويل روسی کونسل منکر شو. 
جرنال رفیع کونسل ته دا هم وویل چې میمنې ته تليل واست او هلته مو له دوستم 

 له قومندانانو رسه ناسته کړي وه.د هغه  او

مزار رشیف   78 مزار څخه را وګرځیدی، بیا ځل ماڼوکی منګلکله چې جرنال رفیع له 
 ته والړ او زه )امرخیل( هم وررسه وم،  هلته موږ ته څرګنده شوه چې  دوستم مخامخ

د سیايس بیرو له ځینو غړو رسه اړیکې لري. په مزار کې د استخباراتو مرش  په کابل کې
ړوند دولت اباد ولسوايل باندي راپور ورکړ چې د دوستم ځواکونه د شپې مهال د بلخ ا
کې نه و، ما )امرخیل( د  رشیف حمله کوي، دايس وخت و چې جمعه اڅک په مزار

استخباراتو والیتي مرش ته وویل چې تايس د هوایې رضبې غوښتنه وکړئ، موږ به د 
دوستم قوتونه مببارد کړو، مګر هغه وویل چې له مرکز )کابل( څخه هدایت غواړو.  

 ورځ ناوخته له کابل څخه نبي عظیمي هم مزار رشیف ته را ورسیدی. ويل په همدې

د نبې اعظمي رسه مې ټوکه هم وشوه، نبې عظیمي وویل چې ای )امرخیل( والله که 
 به ارسایل جان بته.

ما )امرخیل ( ورته وویل: برو اګر مزار را تسلیم نه کدي باز د کابل که امدی، باز 
 جرنال امرخیلنان )مهامين( میدهم"  بیک خو 

                                                 
 د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال د سیايس بیرو دایمي غړی و.ماڼوکی منګل  78
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د جمعیت اسالمي هدف داوو چې واک په الس کې ونیسی، نور جهادي او غیر "
جهادي ګوندونه يو لور ته کړی، مزار رشیف د چپې ګوند پرچم له پاره چې واک يې 

 مه پاڼه۹دالسه ورکړی وو ښه قوي قومي مرکزیت وو، هغوی له مسعود رسه یوځای شوو. 

د ډاکټر نجیب د وخت سناتور د وطن ګوند رئیس وویل  79قاري عبدالستار سیرت 
مجاهدینو  ۳۰۰۰کله چې مې کابل د اسالم اباد په لور پريښودی، زما رسه نږدې د 

له ډاکټر نجیب او خاد  ؛کوچني او غټ قومندانان او رسګروپان  وو، قومندانانو لسټ وو
 کې تسلیم کړ. رسه يې رابطه درلودله، دغه لسټ مې استاد رباين ته په پېښور

د احمدشاه مسعود، جرنال دوستم، مومن او نورو جرناالنو چې د کارمل پلویان وو 
نجیب د ډاکټر ، چې له شوری نظار رسه شوی وترمنځ چې مذاکرات او تړون 
حزب اسالمي به کابل ته نه پريږدي، کله چې دغه  او  حکومت ته به سقوط ورکوي

کار وشو، مسعود په خپله وعده وفا ونه کړه، بیا حیرتان کې بربک او جرناالنو مجلس 
وکړ چې مسعود وعده خاليف وکړه، باید جزا يې وويني، دوی پوهیدل چې  د دوی 

 وط دولتمه پاڼه علل سق۲۶مه او ۲۵ "له همکاري پرته مسعود واک نه يش ساتالی.

و، تر څو واک له ډاکټر نجیب الله څخه په سولئيز پروګرام روان  بینن سیواند"
ډول مجاهدینو ته ولیږدول يش، مګر  احمد شاه مسعود د خپلو پرچمې اتحادیانو 

کابل ته او  کړيلرې  رسه یوځای او دوستم وتوانیدی چې ډاکټر نجیب الله له واکه
د مسعود ننوتلو ته الره هواره يش. د حزب اسالمي ځینې غړي وایې که د مسعود 
الره په پروان کې د حزب مجاهدینو بنده کړي وای، مسعود کابل ته نشو ننوتالی، 

                                                 

نجیب الله د حکومت تر پایه  قاري سیرت د داوود خان د حکومت له وخته د ډاکټر  79
نجیب د حکومت پر مهال سناتور و، د هغه د حکومت له  کابل کې اوسیدلی، د ډاکټر

کې اوسیږي. قاري سیرت ویرجینیا  سقوط لږ مخکې پاکستان ته والړ، اوس مهال امریکا 
هغه مشهور پروفیسور عبدالستار سیرت نه دی چې د پاچا ظاهر په وخت کې د عدلیې 

 .، وروسته د پاچا ظاهر د دفرت مرش، اوس مهال د امریکا په کالیفورنیا کې اوسیږيوزیر
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ويل د حزب اسالمي قومندانانو ته د حکمتیار له خوښي پرته د حزب ځینو غړو 
 .80و الره پريږديویيل وو چې مسعود ته کابل ته د ننوتل

 ۱۹۸۸)81احمدشاه مسعود د ملګرو ملتونو دواک د سولئیز لیږد اړوند ویل چې ژنیو 
هلته  مجاهدین  ز. کال( کې د خربو اړخونه، پاکستان، روسان او  د کابل حکومت وو،

نه هم د مجاهدینو استازو د هوکړي د عميل کیدو ژمنه کړي، له دې کبله یې او  نه وو
 لله حکومت ته د حکومت له دننه سقوط ورکړ. د ډاکټر نجیب ا

                                                 
وه چې په ژوند کې مې لویه تیروتنه دا " ما لیکوال ته وویل چې: مزمل محمد زمان   80

 هم و( ته املاس هدف یې حاجي ممکن)ځینو قومندانانو  اسالمي پروان کې مې د حزب
کاوه،  ته اجازه ورکړئ چې کابل ته ننوځي، ما فکر وسلوالو وویل چې د احمدشاه مسعود 
باندي پاتې يش، حکمتیار کابل ته ننوځي نو  دله کابل څخه که دا کار ونه يش او مسعود 

 تجزیې ویره را رسه وه. "هیواد د  د او  يشقومي جګړې به پېل 
جرنال رفیع  چې  " ، جرنال عتیق الله امرخیل ما )لیکوال( ته وویل :۲۰۱۸مه ۲۶د فربوري 

تن جرنال چې د باګرام اوسیدونکی و، هغه یې د   د حکمتیار مالتړی و، د خپل دفرت یو
، له یلیږر و و چاریکار ته نږدې سېمي  ته ته، حزب اسالمي اړوند قومندان حاجې املاس 

هغه یې غوښتنه کړي وه چې د مسعود الره کابل ته د ننوتلو لپاره بنده کړي، مسعود او 
 ".ځواکونه یې کابل ته پري نه ږدي

به مداخيل نه  هیوادونه ګاونډياو  د ژنیو معاهده چې روسان به وځي ۱۹۸۸مه ۱۴د اپریل   81
د امو دریاب د دوستي په رويس پوځی  یوروست ۱۹۸۹مه ۱۴ي په کوي، السلیک  او د فیربور 

 مه پاڼه ۹۴افغانستان یې په بشپړ ډول رسه  پريښود. جنګ های کابل پل واوښت او 
، د حیرتان پ ل "رسې لښکرې له افغانستان څخه په دوو الرو ووتل، د سالنګ د  الرې تیر

جرنال بوریس په امو دریاب واوښتل چې د روسې پوځیانو عمومې قومندان د الري 
بله ډله رسې لښکرې د تورغونډۍ د الرې له افغانستان څخه او  هم وررسه وګروموف 
 جرنال امرخیل ووتل. "
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مسعود غوښتل چې  کابل  ته په ننوتلو  رسه ملګرو ملتونو ته وښئي چې مجاهدین 
له نظره غورځول په کار  نه وو، پرته له مجاهدینو تايس نه شئ کوالی  چې پریکړي 

 .82وکړئ او نه هم ستايس دا ډول پریکړي منل کیږي

غوښتل چې موقت اداره جوړه يش، د  بینن سیواند ملګرو ملتونو استازي 
مجاهدینو هر ګوند خلک معريف کړي وو، پخوانیو کمونسټانو ته هم په واک کې 

د ډاکټر نجیب الله د له خوا  ځای ورکول کیدی، د ملګرو ملتونو پالن ناکام، د دوستم
و ملتونو دفرت نیولو او بهر ته وتلو مخه ونیول شوه، ډاکټر نجیب الله، کابل کې د ملګر 

 واک د احمدشاه مسعود ائتالف کوونکي دوستم ته په الس کې ورغی.او  ته پناه یوړه

کله چې احمدشاه مسعود او د پرچم ډلې له  ائتالف وروسته دوی کابل ته ننوتل، 
د حزب اسالمي له ډلې رسه د خلق ډلې اړوند جرناالن یوځای شول، یا که لږ په 

اه مسعود رسه په حکومت کې دننه تاجک، ازبک او واضح ډول ووایو، له احمدش
د بربک ډلې پښتانه پرچمیان په بشپړ ډول ملګري شول، دا ډول په دولت کې د ننه 

 .83هغه پښتانه چې خلقیان وو هغوی له حزب اسالمي رسه ملګري شول

خلقیانو ورته د مرستې ټټر او  د حزب کسان چې پرته له وسلو کابل ته ننويت وو
مرجان غونډۍ کې له ماتې رسه او  هغوی په ارګ، کورنیو چارو وزارت وهلی وو،

مخ شول، پخواين خلقیان يې پړه چور او چپاول ګڼي، ويل داچې د کابل واک له 
                                                 

ز کال کې  ۱۹۹۴، حاجي سید داوود اغا ما )لیکوال( ته وویل: په ۲۰۱۹مه ۱۷د جون  82
اه مسعود رسه ناست وم، له هغه مې پوښتنه وکړه چې خلک جبل الرساج کې د احمدش

وایې تايس )مسعود( د بینن سیوان د سولې بهیر ناکام کړ، هغه وویل:"هو ژنیو کې چې د 
روسانو د وتلو اړوند پریکړه کېده، هلته مجاهدین له نظره غورځول شوې او شتون یې نه 

بین سیوان د سولې بهیر مې ناکام کړ، درلود، له همدې کبله ما )مسعود( همدا کار وکړ، د 
 چې ورته وښیم چې پرته د مجاهدینو له شتون څخه د ژنیو پریکړه نه يش عميل کیدای."

، د حزب اسالمي پېژندل شوې قومندان مظفرالدین امین خان، چې ۲۰۱۸مه ۲۸د فربوي   83
ې له حزب وروسته د میدان وردګ وايل شو، ما )لیکوال( ته وویل:"خلقیان په مجموع ک

 اسالمي او پرچمیان له جمعیت اسالمي رسه یو ځای شول."
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هغوی له مسعود رسه یوځای شوي وو، ممکن اصيل المل د او  پرچم ډلې رسه وو
ړل، هلته یې حزب د ماتې همدا وي.  د حزب اسالمي وسلوال چهاراسیاب ته وال 

 خپل مرکزونه جوړ کړل.

ډاکټر نجیب الله هم د خپل واک په وروستیو کې هغه وخت خپله انديښنه له 
 ل. کال د سخې صاحب جنډه ۱۳۷۱خپلو پلویانو رسه رشیکه کړي وه چې کله د 

د وري میاشتې په لومړۍ نیټه په مزار کې د جمعیت او دوستم ډلو په ګډه پورته  84
چې ډاکټر نجیب الله خپل پلویان راوغوښتل په ارګ کې يې ورته کړه، ویل کیږي 

وویل چې نور خربه بل لور ته روانه ده، په مزار کې د یادو ډلو د یوځای کیدو له 
حکمتیار ته کابل ته د او  که غفلت وکړئاو  امله له تايس څخه کمیس وکښل شو

، همغيس وشول، 85 راتګ زمینه برابره نه کړئ، نو پرتوګ به هم درڅخه وکښل يش
کمیس او پرتوګ دواړه د ځینو ډلو د واک د انحصار له کبله له ځینو نورو څخه 

 وکښل شول، چې همدا د جګړې د پېل او دوام سبب شو. 

کې د عبدالرشید دوستم  اړیکې خرابې  ز کال ۱۹۹۱ له ډاکټر نجیب الله رسه په 
ې ګټه پورته کړه، په شوې، له همدې څخه احمدشاه مسعود او پرچم  )بربک( ډل

مارچ میاشت کې رسه یوځای شوو، دوستم د پرچمې ډلې  له اړخه له مسعود   ۱۹۹۲
رسه روابط جوړ کړل، د پاکستان او حکمتیار ضد دریځ یې ونیوی، ایران، منځنۍ 

                                                 
په مزار رشیف ښار کې د سخي صاحب  زیارت چې ځینې د شامل اوسیدونکې دا زیارت   84

له  حضت عيل رض ته منسوبوي، د نوي ملریز کال په لومړۍ ورځ د لوړ پوړو چارواکو
 نندارې ته ګڼ شمیر خلک ورځي.له نورو والیتونو یې هم او  جنډه پورته کيږيخوا 

وري میاشتې په  ۱۳۷۱ډاکټر نجیب د وویل:" مزمل ما )لیکوال( ته استاد محمد زمان 85
ائتالف تر مراسمو کې د شامل د مرشانو  پورته کولو د جنډي لومړۍ نیټه په مزار کې

)د جنډې پورته همدا  چې  ووویيلهغوی ته یې وروسته قومي مرشان ارګ ته غوښتي وو، 
 او درڅخه وایستل شو، حزب اسالمي رسه که جوړه ونه يشاو  ستايس کمیس وکول( 

يش، نو پرتوګ مو هغه دی، که هغه هم درڅخه واخیستل شو، لوڅ لغړ پايت ه کابل ته ران
 "کابل ته راوستل يش.اسالمي ، کوشش وکړئ چې سوله ويش او حزب ئکیږ
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له دوی څخه یې او  اسیا، هند او روس د دي ائتالف په جوړولو کې الس درلود
 سید داوود اغا "ننګه کوله.

د الوتکو  مبونه  ۱۳۰۰۰یو ځل د کابل په نظامي هوایې ډګر کې چاودنې وشوې او  "
راکټونه نه وو، بلکې د حکومت له له خوا  پکې له منځه یوړل شول، دا د مجاهدینو

 دننه دغه پالن جوړ شوی وو چې چاودنه په نظامي هوایې ډګر کې ويش.

هغه هم د حکومت د ننه د دا رنګه یو ځل د کابل باالحصار کې اور ولګیدی، 
مجاهدینو رسه اړیکه لرونکو کسانو پالن و، د مجاهدینو کوم راکټ نه وو لګیدلی، 

 جرنال امرخیل "بلکې همهلته اور له داخل څخه اچول شوی و.

په خپل  جرنال عبدالروف بیګيجرنال عبدالرشید دوستم ته ډیر نږدې د اردو "
زه  ۱۳۷۱حمل  ۲۶ اسالمي( کې لیکي : )افغانستان بعد از پیروزي انقالب کتاب

رسه مزار ته والړو، دوستم رسه مو  ۳۲-بیګې او عامل رزم له لس فروند الوتکو ان
تنظیمو او دوستم جهادي مجلس وکړ، چې د احمدشاه مسعود رسه په مشوره د 

نفر  ۷۰۰تر قوماندي الندي  86 ولیږي، د جرنال مجید روزي کسان کابل ته را ۱۰۰۰
ځای شول. د ر کابل ته راغلل، د  کابل په مهمو نقاطو او هوایې ډګر کې ځای پ

دوستم د قواوو په راتګ حکمتیار ډیر عصباين شو، ځکه هغه مخکې هم ویيل و 
چې جنبش ميل اسالمي چې مزار کې جوړ شو، د نجیب د حکومت ځای ناستي 

تنظیمونو او دوستم تر منځ ځینې جهادي  ه د او د سولې پروسې د تخریب لپار 
 ائتالف دی.

د سیايس بیرو د اجرائیه غړو په امر او غوښتنه الوتکې مزار رشیف ته د دوستم د 
لپاره تليل وي، ډاکټر نجیب الله کوشش کړی و چې ددې کار  راوړلوکسانو کابل ته د 

                                                 
د عبدالرشید دوستم مرستیال  مجید روزي د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال 86

له حزب اسالمي رسه او  قومندان، د ډاکټر غني د حکومت پر مهال د هرات امنیه قومندان
 د حکومت د سولې تړون مخالفت یې هغه مهال اعالن کړ.
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د دوستم او  يل ويمخه ونيس، ويل هغه وخت الوتکې بیرته له مزار څخه راګرځید
 ه.پاڼ هم۱۳۱، جنګ های کابلودتاه لپاره را رسول شوې وو." کسان په کابل کې د ک

د ورې میاشت په دوېمه اونۍ کې د مدافع عمومي قومندان جرنال فتاح  ۱۳۷۱د "
راته ټلیفون وکړ چې نبي عظیمي ته الوتکه ولیږه کابل ته راځي اوس په جوزجان 

و، هغه وویل ته مې وویل چې عظیمي خو په مزار رشیف کي  کې دی، قومندان
جان ته تللی دی. الوتکه مې ورته واستوله، عظیمې له ځینو نورو ز چې نه! جو 

 جرناالنو رسه کابل ته راغی.

ژړل او کله چې عظیمي له الوتکې څخه کښته شو، زما رسه د روغبړ پر مهال يې و
 "لغت زد. دوستم مرا به": ما )امرخیل( ته یې وویل

دروغ یې ویل او دا خربه رښتیا نه وه. همدايس عظیمي صاحب د سیايس بیرو  مګر
تر څو له دوستم  و چې دوستم مرا به لغت زد.هم ژړلې و او ویيل یې  غونډه کې

 رسه د هغه په اړیکو د سیايس بیرو کسان شکمن نه يش.

اته ټلیفون وکړ ويې یوه اونۍ وروسته د هوایې مدافع عمومي قومندان عبدالفتاح ر 
ویل چې څو دانې الوتکې مزار رشیف ته ولیږئ، د دوستم ملیشه دي راوړې چې 

 هغه چهار اسیاب ته د حکمتیار د وسلوالو د مخنیوي لپاره لیږل کیږي.

د سیايس بیرو له غړي  او سیايس رئیس ماڼوکې منګل رسه مې اړیکه ونیوله، ځکه 
ه وویل چې تايس )امرخیل( دوستم باندي باور زما رسه انديښنه او شک وه، هغه رات

نه درلود، دادي اوس خپلې ملیشې د حکمتیار د وسلوالو د مخنیوي لپاره رالیږي 
چې چهار اسیاب ته یې ولیږو. ماڼوکې منګل ته مې وویل چې دوستم خاین دی، 

څخه مې مګر هغه ویل چې د ډاکټر نجیب الله نږدې دوست دی. له ماڼوکې منګل 
کې راته پري نه  هوایې ډګرخواجه رواش  د کابلچې د دوستم کسان  وغوښتل

ږدي، کله چې کابل ته را ورسیږی، باید له میدان څخه بل ځای ته نقل يش، دا خربه 
یې را رسه ومنله، ویې ویل د کابل ګارنیزون قومندان عظیمي ته امر کوم چې د 

 دوستم کسان به له هوایې ډګر څخه وبايس.
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مزار رشیف ته د لیږلو امر ورکړ، مګر زما له  و تهدرې یا څلور الوتکما )امرخیل( 
الوتکې  ټولې  ۳۲ن او اِ  ۱۲ان مشورې پرته د هوایې مدافع قومندان امر کړی و چې ِ

 .ئمزار رشیف ته د دوستم د کسانو کابل ته راوړلو لپاره ور ولیږ

مسعود  احمدشاه د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی وکیل و، کله چې بهزما رسه ځکه شک 
ته د خربو لپاره تلی، هر ځل به دوستم له مسعود رسه لیدل کیدی، همدا مې انديښنه 

 ؟چې کوم دلیل دی چې دوستم به د مجاهدینو رسه جګړه وکړي ؛وه

بجو هلته هوایې ډګر کې  ۱۰ورسیدي، د شپې تر  د دوستم ملیشې هوایې ډګر ته را
ې مدافع قواوو نوکریوال جرنال نورالله ته ټلیفون وکړ، هغه ویل چې وم، بیا مې د هوای

قومندان عبدالفتاح راته امر کړي چې همدلته هوایې ډګر کې و اوسم، هغه هم له دوی 
رسه په جریان کې و. جرنال نورالله ته مې وویل چې تايس دلته موجود یاست، ماته 

سهار  ډګر څخه د کور په لور راووتلم،ې لس نیمې بجې له هواید شپې اړتیا نشته. او زه 
 .مې له يب يب يس راډیو واوریدل چې ډاکټر نجیب الله نامعلوم لور ته وتيل دی

سهار هوایې ډګر ته ورغلم، هلته د دوستم د قواوو رئیس ارکان مجید روزي د هوایې 
 او د پرچم ډلې له نورو کسانو رسه مدافع قومنداين کې له ټانک رسه نږدې  ناست

 په خربو بوخت و.

خپل دفرت ته والړم، د هوایې قواوو رئیس ارکان مې را وغوښت، هغه ته مې وویل 
ته درڅخه ځم. کله چې د هوایې ډګر  چې نور هرڅه تايس ته تسلیم دي او زه کور

دروازې ته ورسیدم، یوه نوکریوال جګړن چې د لوګر و،  زما موټر ته الس ورکړ، 
چې ماته امر شوی چې قومندان امرخیل ته د وتلو اجازه  ، هغه ویلورته ودریدموټر 

دان ویل چې تايس زما  قومن ، جګړن که مقاومت یې وکړ ویې وژنئاو  مه ورکوئ
زما موټر ته یې له هوایې  ، ځکه نو ستونزه نه درته جوړوم.احرتام درته لرماو  واست

 جرنال امرخیل "ډګر څخه د وتلو اجازه ورکړه.
ملیشو په نوم د مسعود پنځه سوه کسان د باګرام څخه د چورلکو او د بابه جان د "

الوتکو په واسطه کابل هوایې ډګر ته راوړل شول، په وزیراکربخان، مکریان دریم او 
 څلورم، خواجه رواش او يب يب مهرو کې ځای په ځای شول.
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 قومي رنګ ډیر غالب وو، د جبل الرساج دویمه فرقه، د باګرام د هوایې قواوو
څلویښتمه فرقه، خواجه رواش، د جمهوري ګارد قطعات، حريب پوهنتون، د قرغي 
 لومړۍ فرقه او د جنوب لویدیځ لسمه فرقه شورای نظار او جمعیت ته تسلیم شوې.

د کابل ګارنیزون ډیر مهم رول درلود، نبي عظیمي خپلو همالرو ته ویيل وو چې 
 مه پاڼه۱۴۳ای کابل له شورای نظار او جمعیت رسه یوځای يش". جنګ ه

ل کال کې د کورنیو چارو وزارت  ۱۳۷۱ثور په دویمه رسه د حزب اسالمي له " 
 . ېد پولیسو امته لواء په لته بند کې وررسه یوځای شو او  اړوند پنځمه فرقه

 ګلد تر چهار اسیاب،، ریشخور، چهلستون، جنګله خوا  حزب اسالمي د لوګر
میاشت په دریمه د شینه سیمې، خوردکابل،  د ثور  له خوا  او ګذرګاه. د ختیځ

د ثور په لومړۍ نیټه  تورن امان الله د له خوا  هودخیل، مکرریان اول او د غرب له
میدان ښار له لوري تحرکات درلودل. له دریو لورو حزب اسالمي کابل ته نږدې 
شوی وو، مګر جمعیت اسالمي له شامل لوري او داخل د کابل څخه د پخوانیو 

 مه پاڼه۱۴۷ میانو د ملګرتیا له امله قوي شوی وو. " جنګ های کابلپرچ

د حزب اسالمي "،  انجنیر حکمتیار په کابل کې د وینا پر مهال وویل:۲۰۱۷مه ۸د مئ 
او ډاکټر نجیب الله د استازو تر منځ لیدنې په کابل، ننګرهار او هرات کې شوې وي،  ډاکټر 

باندي ټینګار درلود، خو په وروستي وخت کې نجیب الله په ایتاليف حکومت جوړیدو 
یې ومنله چې د ملګرو ملتونو د طرحې مطابق واک په سولییز ډول رسه مجاهدینو ته تسلیم 

له  ک پالن له مخې د ډاکټر نجیب اللهرت کړي، مګر د کي جي يب او يس آی اې د مش
 " .87مجاهدینو ته په سولییز ډول د واک د انتقال مخه ونیول شوهخوا 

                                                 
"جرنال رفیع ما )امرخیل( ته وویل جرنال امرخیل وویل: ۲۰۱۸مه ۲۶د فربوري په   87

هغه او  ته ځم او له حکمتیار رسه وینم، دوو چورلکو کې چورلکه چمتو کړه، چهاراسیاب
، له حکمتیار رسه تر لیدنې وروسته یې د کابل لچهار اسیاب ته والړ  ځینې نور جرناالن

ویې ویل چې حکمتیار له ټولو اوسني سیايس او  کانټیننټل هوټل کې خربې ناسته درلودله
 حاالتو خرب او چمتووالی لري."
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کله چې مسعود کابل ته ننوتی، له دوستم رسه پر کړو ژمنو ونه دریدی، د وستم 
 له حکمتیار رسه په ائتالف کې شامل شو.

د حیرتان بندر کې د بربک په مرشې جرناالنو قوت درلود، مجلسونه يې کول، "
مسعود دا فکر  نه وو کړی چې که حزب اسالمي ماتې خوري نو دوستم او ملیشه به 

ولو کې يې ځغه دوستم چې د حزب او نجیب په پر الزیات قوت پیداکوي، همهيې 
 له مسعود رسه مرسته وکړه، اوس دده له پاره لوی رسخوږی وو.

په استفاده تر مسعود هم زیاته فایده وکړه، په شامل او کابل څخه دوستم له موقع 
کې ډیر نظامي مهامت السته ورغلل، ډیر قوي شو، په شامل کې دده اړوند ډیر  
مثبت تبلیغات وشول. دوستم چې ډیر امکانات درلودل، د مسعود او نورو ګوندونو 

م ویره لرله دايس د مجاهدینو په منځ کې يې  د نفوذ کولو هڅې پېل کړي، مسعود ه
تر څو د مسعود  يوکړ  پانګونهنه چې استاد ربانی د مسعود پرځای په دوستم باندي 

 له پاره بدیل او بالنس ولري.

ازبک توکمه دوستم وتوانیدی چې د حزب اسالمي پياوړي او نفوذ لرونکی 
 قومندان نسیم مهدي خپل لورته ودروي.

ه بدخشان او تخار کې ځینې تاجک په کندز او تخار کې ازبک قومندانان او پ
 قومندانان هم له دوستم رسه د مسعود رسه د مخالفت له امله يوځای شول. 

مسعود دخطر زنګ احساس کړ، دغو قومندانانو ته يې پېغام واستاوی چې څه 
ډول د جهادي سابقې رسه رسه د کمونسټ ملیشو له مرش دوستم څخه اطاعت او 

 فرمانربداري کوئ.
هیدی چې هیڅکله به يې مسعود د مجاهدینو په لیکو کې ونه منی، دوستم وپو 

هغه په شامل کې د خپلو شتو امکاناتو له مخې هڅه وکړه چې خپل ځان د جهادي 
رهربانو په څیر او ګوند يې د جهادي ګوندونو په څیر اهمیت پيداکړي، له دي امله 

                                                 

( په مناسبت، حکمتیار په ارګ ۲۰۱۹اپریل  ۲۸/  ۱۳۹۸غویې   ۸لیتوب ورځې )د مجاهدینو د بریا
  "کودتاه وه، د مجاهدینو د بریا ورځ نه وه. ۱۳۷۱د ثور امته "کې د غونډې ګډونوالو ته وویل:
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ړ او ډیری يې د پيسو او کوچنیو قومندانانو کار وک يې د جهادي ګوندونو په نسبتا  
 چلندامتیازاتو په مقابل کې د ځان کړل. پرچميان چې په مجموع کې د مسعود له 

ځينې خلقیان چې حزب اسالمي او  څخه ناخوښ ول ځانونه يې دوستم ته ورسول
نه کړ، هغوی هم له دوستم رسه يوځای شول. دوستم  ، ځای يې ور88بې وسلې کړل

 ېمه پاڼه، علل سقوط۷۰او  ۶۹ډیر زیات قوي شو." 

انجنیر حکمتیار له احمدشاه مسعود څخه وغوښتل چې پخوانۍ پرچم ملیيش  "
مسعود د حکمتیار  ، احمدشاه۱۹۹۲ مه۷د مئ مګر دي له کابل څخه وبايس، 

شتون نه لري، پخوانیو افغان کمونسټ غوښتنه رد، ویې ویل چې په کابل کې ملیشې 
د دوی په مرسته او  89وخت کې مرسته کړي جرناالنو له مجاهدینو رسه په حساس

                                                 
په دي ډله کې د پرچم ډلې قهرمان جبارخان هم و چې د پښتو په حساب له حزب اسالمي  88

رسه یو ځای شو، هغه په کندهار کې د قومي ملیشو مرشې کوله، جنګیايل یې په کندهار، 
 هلمند، زابل، خوست او نورو پښتون میشت والیتونو کې د مجاهدینو پر ضد جنګېدل. 

ظامي تجهیزات تر السه کړل، هغه یې تش الس پريښود، حکمتیار چې کله له هغه څخه ن
 وروسته له دوستم رسه یوځای شو.

پر افغانستان د امریکا له برید وروسته د وليس جرګې غړی شو، د ډاکټر غني د حکومت پر 
مهال د هلمند والیت د جګړې پر مخ بیولو لپاره د وزارت دفاع له خوا د نظامي اوپراتیفي مرش 

په ۲۰۱۸مه ۱۷رل شو، په دنده کې ناکامه او بیرته وليس جرګې ته والړ، د اکټوبر په دنده وګام
 لښکرګاه ښار کې، د وليس جرګې لپاره دده په ټاکنیز دفرت کې د ماین چاودنې له امله ووژل شو.

، د جوزجان مرکز شربغان کې دوستم ته د مارشايل رتبي د رسمي ۲۰۲۰مه ۱۵د جوالی  89
ماته ځکه باید مارشايل راکول يش، که جرنال دوستم نه وای، "وویل:مراسمو پر مهال هغه 

اسالمي انقالب نه بریالی کیدی، حضت صبغت الله راته د سرت جرنال رتبه راکړه، د خالد 
 بن ولید لقب یې راکړ، هغه پوهیدی.

 "که د نجیب پر حکومت مې دروازي بندی کړی نه وای، مجاهدینو کابل نه شو نیوالی.
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یې کابل ته سقوط ورکړی، احمدشاه مسعود داهم وویل چې له حکمتيار رسه د 
 دي. ی منګل او نور یوځایککتین، جرنال ماڼو ، جرنال پ90طنجارخلق ګوند اسلم و 

د حکومت جوړښت له کمونسټانو رسه  :، استاد سیاف وویل۱۹۹۲مه ۸د مئ پر 
د يوځای کیدو په معنی نه دی، اوسنی حکومت باید د پېښور تړون ته ژمن وي، 
پرته له مسلامن څخه حکومت کې بل چا ته دنده باید ورنه کول يش، که دايس 

 حواث تاریخي "ويش اتحاد اسالمي له حکومت څخه وځي.
ين پرچمیان په ملکي او نظامي د استاد رباين د حکومت پر مهال ډیري پخوا

مهمو او لوړو دندو پاتې او د احمدشاه مسعود رسه ملګري او د حزب اسالمي په 
 ضد یې جګړه کوله.

د استاد رباين په وخت کې په مهمو چوکیو د پخوانی رژيم خلک پايت شول،  "
 "و.امنیت، مفتشین، څارنواالن او د معینانو په چوکيو کې دغه کسان بیا هم پايت و 

 .سقوط دولت مه پاڼه، علل۵۸

                                                 
 ۱۳۵۷وطنجارد پکتیا د زرميل اوسیدونکی،  پر رسدار داوود خان د ثور اومي  اسلم 90

کودتاه پر مهال یې لومړي په ارګ د ټانګ مرمۍ وویشتيل او له کابل راډیو یې اعالن وکړ 
 چې نادري کورنۍ د تل لپاره له واکه ګوښه شوه.

( و،  ۱۹۷۸والی اپریل تر ج ۳۰د نورمحمد ترکي د حکومت پر مهال د مخابراتو وزیر )
( و، کله چې حفیظ الله امین ۱۹۷۹سپټمرب  ۱۳جوالی تر  ۲۸دارنګه د کورنیو چارو وزیر)

پر ترکي کودتاه وکړه، اسلم وطنجار له خپلو دوو نورو ملګرو )ګالبزوی او اسدالله رسوري( 
 رسه تري تم شول.

و چارو وزیر د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال، چې کله د خلق ډلې مهم د کورنی
نومرب  ۱۵ګالبزوی د روسانو له خوا له دندې لرې کړل شو، پر ځای یې اسلم وطنجار )

 ( وټاکل شو.۱۹۹۰مارچ  ۶تر  ۱۹۸۸
اسلم وطنجار وروسته د پرچم ډلې او د حکومت مرش ډاکټر نجیب الله نږدې ملګری شو 

ې یې مهم رول ولوباوه، او د خلق ډلې اړوند دفاع وزیر شاه نواز تڼي د کودتاه په ناکامي ک
 ۶د ډاکټر نجیب الله له خوا څلور ستوری مډال ورکړل شو او دارنګه د دفاع وزیر وټاکل )

 ( شو.۱۹۹۲تر اپریل  ۱۹۹۰مارچ 
 کال، په اوکراین کې مړ شو. ۲۰۰۰مه ۲۴کلو په عمر د نومرب  ۵۴اسلم وطنجار د 
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 د مسعود د واک انحصار
د حزب اسالمي ځینې مهم غړي او قومندانان وايې چې استاد رباين سوله غوښته 

تر څو واک د ځان له پاره وسايت، مګر  کاوه مګر احمد شاه مسعود په جنګ ټینګار
 کاوه هم نه سیايس شنونکې وایې چې استاد ربانی د مسعود له مشورې پرته هیڅ کار

کله چې خربه د مسعود رسه د مشورې کیږي بیا نو استاد رباين هم پدې مالمت بلل 
کيږي چې د خپل حکومت په وخت کې يې د سولې پر ځای جنګ ته ترجیح 

 ورکړي وه.

مسعود هیڅکله د کورنۍ جګړې پر مهال چمتو نه و چې واک کوم بل جهادي مرش "
نور مجاهد رهربان په او  وی رسه ويله د  ته وسپارل يش، هغه غوښتل چې واک

حکومت کې وررسه رشیک کړي. جهادي رهربان او په ځانګړې ډول حکمتيار ټینګار 
څخه تیر يش،  چوکۍ درلود چې د جمعيت ګوند باید له ولسمرشې او يا دفاع وزارت

 وحید مژده "مګر احمد شاه مسعود هیڅکله په سم ډول د حزب دغه غوښتنه ونه منله.

چې په کابل کې هم د جمعیت  کاوه شورا غړو کوشش اجرائیه جمعیت د د"
اسالمي د ګوند د پېښور تشکیالت مراعت يش، تر څو د جمعیت مهم غړي په 
دولت کې هم مهم رول ولوبوي، مګر احمدشاه مسعود د دي کار مخالف و، ویل 

د  د پېښوراو  يې چې په ګوند کې ډیر دايس کسان وو چې کار نه يش کوالی
تشکیالتو مخالفت یې وکړ. داچې نظامي واک له مسعود رسه و نو د جمعیت د 

 مهمو کسانو خواهش يې له خاورو رسه خاوري کړ.

 په دي کار رسه مسعود وتوانیدی چې واک خپل او ډیری جمعیتیانو وروسته فکر
د وخت  مګردی دی، همنفر دی، له رباين ورسته دویم  چې مسعود د جمعیت کاوه

مهم خلک پوهیدل چې اصل کې لومړی سړی اسالمي په تیریدو بیا د جمعیت 
دی، ځکه استاد رباين د مسعود له مشورې او  استاد ربايندویم  ، 91مسعود دی

                                                 
تاد رباين یوازي د حکومت د په دي معنی چې نظامي زور او واک له مسعود رسه و، اس  91

د احمدشاه مسعود له اجازې پرته یې په لويو او مهمو مسایلو کې کاوه او  مرش په نوم کار
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او نه يې وس درلود، جنګې ماشین د مسعود  کاوه اجازې پرته هیڅ کار او عمل نه
که مسعود نه وای نو رباين  په الس کې وو او په هغه وخت کې خربه د جنګ وه،

 هم پوهیدی چې بیا به دی هم نه وي.

مسعود په ګردو مهمو ادارو کې خپل ځانګړې کسان درلودل، دبهرنيو چارو 
و دولتي ادارو وزارت، کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، بانکونه، ښاروايل او نور 

. کله چې له دفاع وادارو راپور مسعود ته ورکاو  خپلو هره ورځ د هر یوه یې، ،کې
مسعود بر الس درلود." او  شو هم په دغه حالت کې تغیر رانغیلرې  وزارت څخه

 مه پاڼه، علل سقوط دولت ۴۸او  ۴۷

و، استاد محمد نیر احمدشاه احمدزې کور کې مجلس ، د انج۲۰۱۶مه ۷د جوالی 
ان ل کال د میزان میاشت کې، ابراهیم  د سعودي عربست ۱۳۷۱زمان مزمل وویل:"د 

د پاچا ملک فهد پېغام د تورخم رسه نږدې شمشاد سېمه کې د استاد رباين د 
 و چې:چکري ته ورکړي محمد صدیق حکومت د اطالعاتو او کلتور وزیر 

 استاد برهان الدین رباين دي استعفی له حکومت څخه ورکړي. – ۱
دي  یو له دوو شیخینو )مولوي خالص بابا او مولوي محمد نبي محمدي( څخه – ۲

 د دوو کلونو لپاره ولسمرش اعالن يش.
 د مجاهدینو د مرشانو قوي او واک لرونکي شورا دي جوړه يش. – ۳
 دوستم دي هم په حکومت او شورا کې رشیک وي. – ۴
ق دي ځای سعودي عربستان ته رايش او په اتفا دوه کاله وروسته دي ټول یو – ۵

 مرش وټاکي. یخپل راتلونک
مسعود ته ورسیدی، استاد احمد شاه ستاد رباين، استاد سیاف او کله چې یاد پېغام ا

سیاف وویل چې زه خو دښمن هیواد )سعودي عربستان( ته بیا نه ورځم. او له 
 دوستم رسه په هیڅ صورت یو ځای نه کښینم.

                                                 

تصمیم نه شو نیوالی، نو ځکه د جمعیت مهمو غړو ویل چې احمد شاه مسعود د جمعیت 
 اړوند پریکړو او کړنو، دا ډول د دولت په کچه پریکړو کې لومړی واکمن سړی دی. 
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 دښمنۍ کړي، حکومت نه شو پريښودالی.  یمسعود وویل چې اوس موږ ډیر 

 ".مانه، خو مسعود او سیاف نه پريښودیاستاد رباين د سعودي وړاندیز 

" یو ځل جبل الرساج کې ناسته وه، استاد رباين غوښتل چې استاد مزمل وویل:
برګې له ولسمرشي څخه استعفی ورکړي، خو احمدشاه مسعود سرتګې ورباندي را 

  "کړي چې استعفی به نه ورکوي.

پاره یوځای شو  انجنیر احمدشاه احمدزي وایې:" د دوستم رسه مسعود د دي له
مات کړي، مسعود په جنګ کې تکړه سړی و، ښه جنګي  اسالمي چې حزب

تاکتیک یې درلود، د هغه په وړاندي حزب اسالمي، حزب وحدت، دوستم او 
مزاري، ټول ونه توانیدل. حزب او جمعیت د یو بل ټکولو لپاره هغه  دوستم ته 

  دوستمپه شهادت رسويل وو،  السونه اوږده کړه چې په هیواد کې یې ډیر مسلامنان
 پغامن کې هم ډیري خرابۍ وکړي، ونې يې هم نه پريښوديل او قطع یې کړي.

استاد رباين د خپل حکومت په لومړیو وختو کې؛ چې دوستم له احمدشاه 
مسعود څخه خفه شو، ډیر کوشش  وکړ، چپنې  او  تحفي يې دوستم ته ولیږيل چې 

ه واستول، مګر  دوستم ونه منله، ځکه چې له موږ رسه شه، د شامل علام یې ورت
 دوستم  رسه کومې وعدې مسعود کړي وي، هغه یې پر ځای کړي نه وی.

د تاجک مجاهدینو مرش عبدالله نوري ډیر ښه سړي او ډیر ښه مجاهدین وررسه 
، روسانو ورته لوو، مسعود او رباين معامله وکړه، په تاجک کمونسټانو يې خرڅ کړ 

مه تقویه کوئ،  موږ به ستايس رسه کومک وکړو، پټه معامله يې  وویل تايس دوی
وکړه، د تاجکستان مجاهدین يې خرڅ کړل، هغوی له دواړو )مسعود او رباين(  

 .92اوس هم بد وړي، ایران کې مي  څو کسان ولیدل، ډیر خفه دي

                                                 
، د روسیې اسپوتنیک اژانس راپور ورکړ: " د ګډ حکومت اجرائیه ۲۰۱۸مه ۱۲د اکټوبر   92

مرش ډاکټر عبدالله عبدالله تاجک خربیاالنو ته نن ورځ وویل چې په افغانستان کې د 
 تاجکستان د سولې موډل کار نه ورکوي، ځکه د طالبانو مالتړ له بهرڅخه کیږي.
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احمدشاه مسعود په ښکاره ډیر مؤدب او باادبه شخص و، مخامخ یې د هر چا 
، چاالکه او ماهر و، په وعده یې وفا نه کوله،  په استاد رباين کاوه ت احرتامډیر زیا

 یې تنقیدونه درلودل، مخامخ یې نه ویل، ويل سړی پوهیدی.

استاد رباين له طالبانو رسه مرسته کوله، تر څو هغوی قانع کړي چې د ده حکومت 
رمه وه،  دوی عقیده ومني،  مسعود او رباين  له قدرت څخه نه تیریدل، تګالره يې ن

نه درلوده چې طالبان به د حکومت کولو خلک وي، غوښتل یې چې په حکومت 
 کې یې رشیک کړي، وزیران يش، پیيس يې ورکړي هلې ځيل يې ډیري وکړي.

، د حکومت کابینه کې یې دا خربه 93میدان ښارکي مسعود له طالبانو رسه ولیدل
ې مايل مرسته هم کړي وه، دا ډول  استاد نه ده کړي، ویل کیږي چې له طالبانو رسه ی

                                                 

ن الدین رباين او احمدشاه مسعود مهم رول درلود، دوی د تاجکستان سوله کې استاد برها
نه غوښتل چې حتی یوه ورځ نور یې په ګاونډې دوست هیواد  کې جګړه دوام وکړي، له 
دي امله افغانستان واسطه شو چې په تاجکستان کې سوله رايش، که په تاجکستان کې 

عبدالله د تاجکستان پایتخت . " ډاکټر عبدالله کاوه ، پر موږ یې هم تاثیرکاوه جګړې دوام
 دوشنبې  کې د شانګهای د همکارۍ غونډې ته په همدې ورځ خپله  وینا هم وکړه.

د طالبانو او مسعود د لېدنې اړوند د مال عبدالسالم ضعیف کتاب "طالبان له کندهاره تر  93
مه پاڼه" کې لیکل شوې:"احمدشاه مسعود د كابل د قابضينو په مشوره د ۱۰۸ –مزاره 

حريك د مرشانو رسه د خربو او مالقات غوښتنه وکړه. د رهربي مقام په هدايت رسه مال ت
 محمد )رباين( او شهید مال بورجان اخوند د مسعود رسه د خربو کولو لپاره وټاکل سوه.

ل.کال کې د لږ وخت لپاره د ميدان ښار مركز ته چي  ۱۳۷۳دلو  ۲۲احمدشاه مسعود 
ندي و ورغلی، هلته يې د مرحوم مال محمد )رباين( او شهيد پخوا د حکمتيار تر کنټرول ال 

خربي وسوي. مال محمد عمر مجاهد ال د وړاندي خپلو  اخوند رسه مال بورجان
ته هدايت کړی و، چي د مسعود ښه امنيت وسايت او د ميلمه پالني احرتام يي  مجاهدينو 

ي وسوي او تر خربو نږدي څلور ساعته د دواړو غاړو ترمنځ خرب  ورته په ځای كړي.
 د ميدان ښار څخه كابل ته ستون سو. وروسته مسعود بريته په مصؤن ډول
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. چې رايض يې کړي تر څو 94سیاف هم طالبانو ته  کايل، کوټونه او بوټان ور ولیږل
 له دوی رسه جنګ ونه کړي.

چې موږ خو دومره ناروا  نه ده کړي لکه حزب اسالمي،  کاوه مسعود او رباين فکر
نو تايس  طالبان ويل له موږ رسه جنګ کوئ، طالبانو  ویل چې تر څو ټول پخواين 

 نه يش سوله نه راځي.لرې  مجاهدین له صحنې

روس، هند او ایران له مسعود او رباين رسه مرستې کويل، دوی غوښتل چې د 
 واک دوامداره وسايت.تاجکو دغه نظامي او سیايس ځ

په حکومت کې دویم سړی وم، صدراعظم وم، مګر  )احمدشاه احمدزی( زه
مسعود د خورد ظابط په سرتګه راته نه کتل، یو ځل مې ورته وویل چې ښه دي پېژنم، 

 .ماته په خوله صدراعظم وایې، مګر په زړه کې والله که ټکی احرتام هم راته لري

لپاره په ګډه  طاهر بدخيش د سیايس سالکار په  موږ او استاد رباين د مسعود
توګه معريف کړ، هغه ډیر ښه سړی و، ويل په بامیان کې د هغه چورلکه ولویده او 

 ".95هغه پکې مړ شو

                                                 

د مسعود رسه دايس فكر و چي طالبان به د استاد رباين اداره په رسميت وپيژين او همکاري 
 برعكس ثابته سوه." به وررسه وکړي. د نوموړي دا توقع

یر احمدشاه احمدزي، استاد مزمل، حاجي ، استاد سیاف موږ )انجن۲۰۱۷مه ۱۹د جوالی  94
فرید( ته وویل:"امیرمحمد اغا کورته راغی، شپه یې را رسه وکړه، کايل یې خیرن و، ویل 

د طالبانو لپاره لکه افغانۍ مې جیب خرڅ ورکړي،  ۲۰یې چې خپل کور )کندهار( ته ځم، 
یې السونه را مچ  وخت کې د خدای پاماين جامې، کوټونه او بوټونه مې هم ورته ورکړل،

کړل، زه په سهار جالل اباد ته په الره روان وم، احوال راغی چې جګړه پېل شوې او قومندان 
 یې امیرمحمد اغا دی."

ما )لیکوال( ته د جمعیت یو مهم غړي وویل چې په چورلکه کې ماینونو چاودنه وکړه  95
بدخيش استاد رباين  او طاهر بدخيش پکې ووژل شو، ځکه مسعود ویره درلودله چې طاهر

 ته نږدې کس دی.
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ماته طاهر بدخيش وویل چې له مسعود رسه کینه، په سبا "زی وایې:انجنیر احمد 
ته مې وویل چې په یې موږ رسه کیناستلو، مسعود له چاریکارو څخه راغی، ور 

حکومت کولو نه پوهیږئ، زه د حکومت صدراعظم یم، مګر تايس راته د خورد 
 ظابط حیثیت باندی هم نه یاست قایل، مسعود وویل چې استغفرالله، تاته زه ډیر
زیات احرتام لرم، ورته مې وویل چې والله که یوه زره احرتام هم لري، کوم ډول 

 داري نه ده، خلکو ته ازار ورکوئ.   چې ته دا نظام چلوي، دا حکومت

مسعود ویل چې  د دولت رئیس کمزوری شخص دی، ورته مې وویل چې 
کاشکي هغه رئیس دولت وای، ته خپله رئیس دولت او هر څه یې، کله څوک په 

 حکومت کې پريږدئ چې صالحیت او واک ولري.

ګه مسعود ته مې وویل چې ماته خلک راځي چې مسعود څن؛ احمدزی وایې
ووینو، مرشانو قومندانانو ته د لیدو وخت نه ورکوئ،  چې د ټويل دنیا وزیر دفاع 
يش  بیا هم والله که پروان  ته ستا د لیدو لپاره  درشم، خلک ماته راځي او ستا په 

بجي  ۹باره کې ستونزې بیانوي، هغوی ښکنځل کوي، ځینو  قومندانانو ته  د ورځي 
پوري درته انتظار وي، بیا چې کله بیرته رايش،  بجو ۵ مازدیګروعده ورکوي او 

 هغوی بدې خربې کوي، اخالق دی سم کړه او په وعده وفاه کوه.

مسعود ته مې وویل چې د امنیت رئیس قسیم فهمیم هم څوک نه يش لیدالی،  
ماته رايش او شکایتونه کوي،  کاشکي يو  96هم څوک نه يش لیدالی، خلک  تا

وای چې زموږ خربه يې درته رسوالی، که ته دايس فکر کوي سکرټر دي  باډیګارډ /
یې. کرش ما  چې زه به ستا دفرت ته درځم، په عمر کې هم دا کار نه کوم، ځکه ته تر

 مسعود به خلک د لیدو لپاره پروان ته غوښتل.

                                                 
د اتحاد اسالمي او غیر جمعیتي قومندانان او مرشان هدف دي، ځکه د شورای نظار   96

 کسانو د مسعود لیدلو کې ستونزه نه درلودله.
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کسان کابل ته راغيل وو، هغوی یې بندیان  د هغې غاړې یوځل د ډیورنډ پولې
یل چې د کوم سند له مخې دي بندیان کړي، هیڅ یې ونه کړي وو، ورته مې وو

 ویل، نظام یې شخيص وو، حکومت ته  ورته نظام نه وو.

احمدزی وایې کله چې د کورنیو چارو وزیر وم، خپل کار مې کاو، د مسعود 
الرښوونو ته نه منتظر کیدم، دفاع وزارت کې پرچیامن وو، هغه مسعود رسه یوځای 

رو وزرات کې خلقیان وو، ټول مې راوغوښتل، ورته مې وویل کورنیو چااو  شوي وو
چې د اسالمي ارزښتونو اړوند بده خربه وانه ورم، بیا تحمل نه لرم، د وزارت مرستیال 
چې پرچمی و، هغه مې راوغوښت، ورته مې وویل چې نور رخصت یې، والړ شه، 

کله چې استاد  نور مې هیڅ ډول بد چلند وررسه ونه کړ، هغه تاجکستان ته والړ،
 سیاف خرب شوی و، هغه ویل چې ډیر لوی مجرم و.

حوزو تصدیق  ته اړتیا وه،  د  ۱۶د پاسپورټ اخیستو لپاره د انګیټ په نامه د 
وزارت  شاته دوکانو کې يو ساعت کې دا تصدیق جعيل جوړیدی،  کله چې خرب 

 خپله داکار وکړ شوم، ما دا کار بند کړ، د بندیدو صالحیت یې د ولسمرش و، مګر ما
 تر اوسه هم هغه تصدیق  بند دی.او 

د پاسپورټ اخیستلو لپاره ډويل ښځې راتيل،  خلکو به ویل چې کابل کې غربت 
پخواين ، میرمنې څنګه موډرنې جامې په تن کوي ادی، مګر ما به ویل چې د

که ما هم ورته ویيل وو چې او  کمونسټان ویریدل، د پاسپورټ اخیستلو لپاره راتلل
که پاتې کیږی له موږ رسه دي او  هرڅوک له هیواده بهر ځي، پاسپورټ ورته ورکوم

 کار کوي.  

يو ډیر مفسد پرچمی چې ظاهر اکرب نومیدی، د کابل امنیه  97یونس قانوين
له استاد رباين يې د هغه د مقررې احکام   او  وومنداين د امنیت رئیس مقرر کړی ق

                                                 
یونس قانوين د نظار شورا غړی، د استاد رباين د حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزیر،   97

کړي، پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته، د لنډ مهاله حکومت  له طالبانو رسه یې جګړې
د پوهنې وزیر او په امنیتې چارو  د انتقايل حکومت پر مهالپر مهال د کورنیو چارو وزیر، 
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سړی مقرر کړی؟، هغه ویل ويل؟ په  ويل دي دا اخیستي وو، قانونی ته مي وویل
ده کې څه مشکل دی؟ ومې ویل چې دا خو مرده ګاو، بداخالقه  او فاحش انسان 
دی، موږ او تايس مجاهدینو ته رشم دی. قانوين وویل چې ته به شخيص مشکل 

 رسه لري. ور

ه راغي ويې ویل خولسخیداد فایض  ، د حج او اوقافو وزیرد جمعیت ګوند غړی
 دي راکړه چې مچ یې کړم، دغه ډول خربي خو موږ نه شو کوالی.

زما ) انجنیر احمد شاه احمدزي( او قانوين ترمنځ خربه خرابه شوه، استاد ربانی 
کي کیناستی. سېمه د خیرخانې بلنداژه  د ناامني له امله، د ارګ پر ځای ته والړم، هغه

ورته مې وویل چې استاد! ظاهر اکرب دي د کابل د امنیت د رئیس په چوکۍ ګامرلی، 
تله، هغه ویل چې والله رښتيا وايې، ویې ر دله دي خپلې سپينې ژیري دی حیا نه 

او  ویل قانوين بدبخت په ما د هغه احکام تیر کړي، استاد ربانی کمزوری شخص و
 "ظاهر اکرب یې  منفک نه کړ.

اخالقي فساد د رباين د حکومت لوړ پوړو چارواکو )وزیرانو( ته هم رسیديل  "
ؤ، ځینو وزیرانو اعرتاف کاؤ چې کورونه يې دلته نشته، مجبوریت دی. دايس ویډیو 
ګانې د لوړ پوړو مجاهدینو پټې له کمونسټانو رسه وي چې کله يې فحشاء کوله رشم 

 مه پاڼه ۲۷مه او  ۲۶ علل سقوط "ؤ چې کوم بل مجاهد يې وويني.

د ":محمد اسامعیل ورسجي د کورنیو چارو وزارت د جنايې جرمونو رئيس وایې
هلته وځنډیله، کله چې  ور ننوتله او يوه میرمن ،چې درې نفره ؤدوکان کې  قالینو یو

وغواړي ويې ویل چې نفقه له  دوکان ته داخل شوم، پرته له دي چې ښځه عذر
کومه پيداکړم. له همدې الري ورځنی خرڅ پيداکوم. هغه نفر چې له دې میرمن 
رسه يې د بدکاري رابطه وه، ما خپلو کسانو ته وویل چې وزارت ته يې يوسئ، هغه 
نفر وویل تکلیف مه کوه، فایده نه کوي، کله چې يې وزارت ته يوړل، هغه نفر د 

                                                 

کې د ولسمرش سالکار، د ولسې جرګې رئیس و. کله چې د ولسمرش کرزي لومړی مرستیال 
 ګامرل شو. د حراثت او ثبات ټولنې غړی و.قسیم فهیم مړ شو، پر دنده یې قانوين و 
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شو، بیا زه ډیر  پوړو کسانو په سپارښتنه خالص وسته د لوړامنیت کس ؤ لږ ور 
 مه پاڼه، علل سقوط۶۳رشمنده وم." 

وو، استاد محمد زمان  ، د انجنیر احمدشاه احمدزې کور کې مجلس۲۰۱۶مه ۷د جوالی 
" د کابل کارته نو سېمه کې یوه هلک د کوڅې څخه پېغله نجلۍ وتښتوله، د مزمل وویل:

 .وسلوالو ته خرب ورکړ، د پوستې کسانو هغه نجلۍ وژغورلهسېمې خلکو د دوستم 

د سيمې خلکو ویل چې همدې ځوان به په اونۍ کې له کارته نو څخه دوې نجلۍ 
دغه او  تښتويل او بیا به یې وررسه یوه یا دوې شپې تیرويل بیرته به یې خويش کولې

 ځوان د استاد رباين وخت کې د کوم ریاست مرستیال و.

زیاتې پېغلې نجونې په  ۳۰چهاردهي سېمې څخه د کورنۍ جګړې پر مهال تر د کابل 
 بېالبېلو وختونو کې تښتول شوې او بیا یې له شپو تیرولو وروسته پري ایښې وي.

د عدليې وزی( په لومړۍ دوره کې زه )مزمل( او ډاکټر انور )د ډاکرت غني د حکومت 
هدینو د حکومت مرش( ته ورغلو، هغه ته مجا دواړه یو ځای استاد برهان الدین رباين )د

مو په کابل ښار کې د فحشا او بې نامويس  او د یادو پېښو څخه یادونه وکړه، استاد رباين 
 په څرخي چوکۍ کې ایسته او دورې شو، ویې ویل )فکر میکدم که ګف نو است(

 له دفرت څخه راووتلو."  د هغه  موږ دواړه ډیر خفهاو  زموږ خربې ته یې هیڅ اعتنا ونه کړه

مزمل صاحب وویل:"د ډاکټر نجیب الله د حکومت هغه ځای چې هلته به پکې 
میاشتو کې د  ۶رشاب څښل کېدل، د مجاهدینو د مرشانو غونډه وه، په لومړيو 

مجاهدینو حکومت په ټلویزون کې په ښځینه ویندویانو بندیز لګولی و، دا وخت 
 ول شوې وه. ښځینه ویندویانو ته اجازه ورک

استاد سیاف د مجاهدینو د حکومت مرش استاد رباين ته وویل چې هغه ښځه  
)ویندویه( دي په ټلویزون کې بنده کړه، ما )مزمل( ورته وویل چې خیر، دا خو کوم 
رشعي ناوړه عمل نه دی، تايس خپل وسلوال او کسان بند کړئ چې هغوی د خلکو 

ځ د کابل ښار څخه نجوين تښتوي او ناوړه په ناموسونو باندي تیری کوي، هره ور 
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عمل وررسه کوي. له استاد سیاف رسه زما خربه ګډه وډه شوه. او سیاف زما خربه په 
 ځان ډیره بده ومنله."

مزمل صاحب زیاته کړه:"د کابل خلک عقدو نیويل وو، کله چې د طالبانو وخت 
خلک چې له کې په شامل کې څه وشول؟ دا طالب نه دي کړي، همدا د کابل 

په کابل کې له میرمنو له خوا  طالبانو رسه ملګري شوې وو، کیدای شيي د مجاهدینو
 رسه د بد چلند غچ یې اخیستی وي."

و، لوی درستیز اعالن شو، لږ چې د محاذ ميل ګوند غړی  98 یم وردګرح "
وروسته بیا کابل راډیو اعالن وکی چې رحیم وردګ سهوا لوی درستیز اعالن شوی، 

 (.۱۹۹۲مئ  ۵عوض يې اصف دالور )پرچمی( لوی درستیز دی ) په 

کې  رشیف له دوستم رسه  مزار هیئتجرنال پیټر شیریشوف په مرشي رويس د 
مسعود رسه يې یوځای کړي، دوستم وویل کله چې طالبان کابل  ولیدل چې د

ه، دروازو ته نږدې شول  مسعود زما ګرده رشطونه ومنل کله چې طالبانو ماتې وخوړل
 حوادث تاریخې افغانستان "(. ۱۹۹۵جوالی  ۲۸د مسعود سیاست تغیر وکړ )

د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورید وروسته ډیر نظامي تجهیزات مجاهدینو 
، تورن اسامعیل ته په کابل او شامل کې ته پاتې شول، ډیره برخه یې احمد شاه مسعود

ته په  ، مال نقیب اللهه په خوست او پکتیات ، مولوی جالل الدین حقاينته په هرات خان
چې بیا وروسته د نظامي  ،په الس ورغيل په ننګرهار کې او فضل الحق مجاهد ته کندهار

                                                 
رحیم وردګ د جهاد پر مهال د ميل اسالمي محاذ ګوند نظامي مسؤل و. د استاد برهان   98

الدین رباين د حکومت پر مهال د کابل ښار د امنیت ساتلو د کمیسون غړی، وروسته لوی 
 درسیتز او د ميل دفاع وزارت مرستیال و.

 ۲۳)تر برید وروسته، د حامد کرزي د حکومت پر مهال دفاع وزیر پر افغانستان د امریکا 
 و. (۲۰۱۲اګسټ  ۷تر  ۲۰۰۴ډسمرب 
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د تجهیزاتو ډیره برخه کباړ او پاکستان کې په ټیټه برخه خرڅ شول. پاتې نظامي وسایل 
 .99تخریب او مرصف شول مجاهدینو په خپل منځې جګړه کې

ه، د کابل او کندهار دهوایې رادار دستګاه، د ننګرها د ټلویزون دستګاد کندهار 
انجنونه، د کابل د تاریخي موزیم اثار هم د مجاهدینو په  ې د ماشینونساجي فابرک

 نوم غلو په پاکستان او نړیوال تور بازار کې په ټیټه بیه وپلورل.

وې خښتو او په ميل د افغانستان د مرکزي بانک د تقویې لپاره د رسو زرو پټې ش
ارشیف کې د تاریخي او قیمتې سندونو د غال کولو ناکامه هڅې هم د احمدشاه 

 وشوي. له خوا  مسعود د وسلوالو

                                                 
پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته، د حامد کرزي د حکومت پر مهال، بشپړه او  99

په تورخم کې ونیول شوه، چورلکه له خوا  جوړه روسۍ چورلکه د افغان امنیتي کسانو
کېدله او پر پاکستاين پوځ خرڅه شوې وه. وروسته معلومه شوه چې پاکستان ته قاچاق 

 یاده چورلکه له پنجشیر څخه قاچاق شوې وه.
 وویل: اوسیدونکي رهار ولسوالۍد چپعبدالرزاق د ننګرهار والیت  ما )لیکوال( ته حاجي

نورې جوړې روسۍ چورلکې شته، د پنجشیر له پنجشیر کې اوس هم دوې یا درې "
 "پخوانیو قومندانانو رسه دي، غواړي چې پر پاکستان یې خرڅې کړي.

( کار کاوه، ما )لیکوال( ۲۰۱۴تر  ۲۰۱۲انجنیر ستانه ګل چې پنجشیر پوهنې ریاست کې )
نانو "د پنجشیر په ځینو درو کې اوس هم د روسانو د وخت وسلې پخوانیو قومندا ته یې وویل:

 ذخیره کړي او لوی ډیپوګان شتون لري.
د شامل له خوا  ، د پروان والیت مرکز په چاریکار کې د امریکایې الوتکو۲۰۱۵مه ۲۹د جون 

ټلوالې د پېژندل شوې قومندان جان احمد خان د وسلو ډيپو مببارد شو. قومندان په سلګونو 
 وې.وسلې او مهامت په خپل باغ کې تر ځمکې الندي ذخیره کړي 

دوسلو په زیرمتون د مببارد کولو په اړه د ناټو ویندوی ډګروال برېن ټریبس وویل: "د مهامتو 
ډیپو د دې لپاره ویجاړه کړای شوه چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړېوالو 

 ".ځواکونو د حملې مخه ونیول يش
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 د ارګ په یوه تهکوي کې ،۲۰۰۳مه ۲د مئ  حکومت پر مهال،د حامد کرزي د 
پيدا شوې،  میلیونه ډالر ارزښت یې درلود،  ۹۰، چې د رسو زرو خښتې ډیر شمیر

 ته وسپارل شوې. د افغانستان بانک ټولې

 پاتې دي نه وي چې تر ټولو ډیره برخه د نظامي تجهیزاتو احمد شاه مسعود او
قدم کې عبدالرشید دوستم ته په واک کې په لوی الس د روسانو او پرچم ډلې دویم 

 له خوا ورکول شول.

په اهدینو ته پاتې شول، چې مج ل. کال کې د افغانستان د اردو تجهیزات ۱۳۷۰
 الندي ډول وو:

 ۳۰۰۰، ټانکونهاو محاربوي  ، بیردوم ټانکونه ټانکونهبېال بېل ماډل، لوی  ۲۵۰۰" 
د سکاډ  ۸توپونه او هاوانونه، یو میلیون میل سپکه وسله،  ۶۰۰۰زرهپوش ټانکونه، 
ره فی ۱۰۰۰۰۰نقلیه ترانسپورټي وسایل،  ۲۸۰۰۰فیره  سکاډ،  ۵۰راکټ دستګاوي، 

څخه زیاتې نظامي الوتکي  ۳۰۰زره ټن مختلف مهامت، له  ۲۰۰کټیف راکټونه، اری
زره میله سپکې وسيل )ا نګلیسی، ایتالیایی، فرانسوي، چیکې او  ۱۰۰او چورلکي، 

 امریکایې(  په ډیپوګانو کې ذ خیره شوې وي.

ینه و فیره رهربي شوي راکټونه چې پیچوراو دوو ۲۲۰د اسلحو د ترمیم فابریکې،  ۳
 . 100وي يمیلیارد ډالرو په قیمت د وسلو پرزې هم موجود ۵له دستګاوو رسه،  د 

، د احمدشاه مسعود په د حضت صبغت الله مجددي په دوه میاشتني حکومت کې
د مجاهدینو په نوم فاسدو د افغانستان مجهزه اردو منحل او ځای یې  مرشې او الرښوونه

 پاڼه۳۳۲ -۳۳۰ټوپکوالو ونیوی."  جنګ های کابل 

                                                 
د سکاډ، لونا، چورلکو، ټانکونو او نورو مهمو نظامي وسایلو په ګډون همدايس جوړ   100

یې بیا وروسته د استاد رباين د حکومت پر مهال د پاکستان السته ولویدل. او هغه سټنګر 
مجاهدینو ته د رويس میګ جیټ الوتکو د ويشتلو لپاره له خوا  توغندي چې د امریکا

کمه بیه د پاکستان او ایران السته ورغلل. هر څه د کباړ په بیه ورکول شوې وو، هغه هم په 
 ډیر د پاکستان او لږ د ایران تور بازار ته وړاندي شول.له خوا  د مجاهدینو
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مژده، ،  موږ )استاد محمد زمان مزمل، استاد احمد وحید ۲۰۱۹مه، ۲۲د جوالی 
ډاکټر نجیب الله د  بربک کارمل او د ته مطمنئ( دکتور فیض محمد ځالند او

کله  چې زه " وویل: 101 ګالبزویسید محمد د کورنیو چارو وزیر حکومتو پر مهال 
کلونو لپاره د ټولو  ۵د کورنیو چارو وزیر وم، موږ د دوه لکه پنځه زره پولیسو لپاره د 

اړتیاوو )وسلې، مرمۍ، ټانکونه، تېل، غذا او هرڅه( لپاره ذخیره درلودله، ګدامونه مو 
په بل حساب چې د جګړو پر مهال به ځینې پولس او  وو د اړتیا وړ شیانو څخه ډک 

کلونو  ۷زره څخه را کښته کیږي، نو بیا موږ د نورو ۲۰۵ه دا  شمیر باو  وژل کیږي
 "لپاره په ګدامونو کې هر څه چمتو درلودل.

کله چې روسان له افغانستان "، ګالبزوی ما )لیکوال( ته وویل:۲۰۲۰مه ۷د اپریل 
کلونو پالنونه جوړ کړئ چې  ۵څخه وتل، مخکې له وتلو یې موږ ته وویل چې د 

کومو نظامي وسایلو او تجهیزاتو ته اړتیا لرئ چې موږ یې اوس درکړو، ځکه چې 

                                                 
سید محمد ګالبزوی د خوست والیت د ځدراڼو اوسیدونکی، په کابل کې د نورمحمد   101

ق ډیموکراټیګ ګوند غړی، کله ترکي او حفیظ الله امین رسه ډیر نږدې پاتې شوی،  د خل
چې د ثور کودتاه وشوه، ګالبزوی پکې زخمي، له روغتون څخه تر وتلو وروسته د 

( ۱۹۷۹سپټمرب  ۱۵تر  ۱۹۷۸جوالی  ۸نورمحمد تره کې یاور، وروسته د مخابراتو وزیر )
 ګالبزوی، اسلم وطنجار او اسداللهو. کله چې حفیظ الله امین پر ترکي کودتاه وکړه، 

پر حفیظ الله امین باندي کودتاه کې ګالبزوی مهم رول درلود، تر او  ري تري تم شولرسو 
کاله  ۹ګالبزوی د کورنیو چارو وزیر او له خوا  کودتاه یوه ورځ وروسته، د بربک کارمل

( پر یاده چوکۍ ۱۳۶۷لړم  ۲۴تر  ۱۳۵۸مرغومی  ۷/  ۱۹۸۸نومرب  ۱۵تر  ۱۹۷۹ډسمرب  ۲۸)
يس بیرو دایمې غړی و، کله چې یې له ډاکټر نجیب الله رسه پاتې شو، ګالبزوی د سیا

ستونزې پیدا شوې، هغه ماسکو ته د سفیر په توګه ولیږل شو، د شاه نواز تڼې تر ناکامه 
په اعدام له خوا  او د ډاکټر نجیب الله د حکومتلرې  کودتاه وروسته، له سفارت څخه

 محکوم، مګر روسانو ورته ونه سپاری.
ډسمرب  ۶تر  ۲۰۰۵ډسمرب  ۷)ن د امریکا تر برید وروسته د وليس جرګې غړی پر افغانستا

 ( و.۲۰۱۰



 98 /  خپلمنځي جګړې
 

کله موږ له افغانستان څخه ووځو، بیا د ژنیو معادې پر اساس له تايس )حکومت( 
 .الیرسه مرستې نه شو کو 

یعقويب  قغالم فارو وزیر، زه )ګالبزوی( د کورنیو چارو وزیر، شاه نواز تڼي د دفاع 
ه د کورینو چارو وزارت، ، درې واړه ماسکو ته ورغلو، هلته هر یو 102د امنیت وزیر

دفاع وزارت او کي جي يب ادارې کې لېدنې درلوديل، بیا یې موږ ټولو ته د 
اچوف رسه ناسته چمتو کړي وه، هغه ته پخواين شوروي اتحاد له ولسمرش ګورب

 کلونو پالنونه وړاندي کړل. ۵هم موږ خپل د 

کلونو لپاره و، ځکه موږ  ۷کلونو و، خو په اصل  کې دا د  ۵زما )ګالبزوی( پالن د 
زره د پولیسو ضایعات )وژل  ۵۰په څو کلونو کې موږ او  لکه پولیس درلودل۲

 ۵نظر کې نیولې وو، داچې روسانو د  کېدل، زخمې کيدل او له دندې تيښته( په
لکه پولیسو لپاره نظامي تجهیزات او امکانات په یو ځای ۲کلونو لپاره موږ ته د 

زره تلف شوې پولیسو برخه هم د پاتې  ۵۰کلونو موده کې د  ۵راکول، نو د 
 زره پولیسو د دوه نورو کلونو لپاره کفایت کاوه.۱۵۰

د الوتکو او  کړل ۵۰غوښتې وو، هغه یې راته محاربوي ټانکونه  ۳۹ما )ګالبزوی( 
دوه کنډکونه یې راته ومنل، د تیلو لپاره یې لویې لويې ذخیرې راته جوړې کړي، 

کلونو کې د کورنیو چارو وزارت اړوند  ۷او زما په حساب   ۵چې په راتلونکو 
 وسایط د تیلو له کموايل رسه مخ نه يش.

یانو )دفاع او کورنیو چارو وزیرانو( که چیرته له ډاکټر نجیب رسه زموږ خلق
او   ۵اختالف نه وای راغلی، موږ کوالی شوای چې د روسانو تر وتلو وروسته، تر 

 "نورو کلونو پوري حکومت وساتو.  ۷یا 

                                                 
شاه نواز تني د ثور له کودتا وروسته د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال لوی درستیز،  102

 ( و.۱۹۹۰تر مارچ  ۱۹۸۸دارنګه دفاع وزیر )مئ 
 ۶ولتي امنیت / خاد وزیر )غالم فاروق یعقوف د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال د د

 ( و. ۱۹۹۲اپریل  ۱۶تر  ۱۹۸۵ډسمرب 
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الوتکې موږ  ۵۸۰" کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط وکړ، هغه وخت   
 الوتکې وي.فعالې  ۵۰۰تر ترمیم الندي او  ۸۰درلوديل، 

 ۳۵او مي   ۸( او پاتې یې )مي  ۲۲او سو  ۲۱زیاتې جیټ الوتکې )میګ  ۲۰۰تر 
 ، وي محاربوي( چورلکې

ډک په کندهار ، یو غونډ په شنډنډ، یو مستقل کنرشیف د چورلکو یو غونډ مزار
 ونوپه نړیوالو هوایې ډګر ، محاربوي( د کابل ۳۵او بل مي  ۸ ياو دوه غونډه )یو م

 کې وو. 

چورلکو  ۱۲او یو مستقل کنډ ک د ان  ۳۶، یو مستقل کنډک ان ۳۲و غونډ ان ي
چورلکې  هم درلوديل. دا رنګه مو  ۳۰هم وو. او له دي رسبیره مو د کشف لپاره ان 

 مي غونډ لپاره درلودلې.يچورلکې د تعل ۳۹دانې ان  ۴۰

 اغيلغټې الوتکې تازه او نوي له روسیې څخه مزار رشیف ته ر  ۲۲دانې سو  ۱۲
 هلته دوستم ته ور پاتې شوې، چې بیا دوستم څه کړي؟" جرنال امرخیلاو 

 
 احمدشا مسعود
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 عام مجاهدین چې جګړې ته روان دي

 
له له خوا  استاد رباين او حکمتیار د پاکستان د ولسمرش فاروق احمد خان لغاري

 یو بل رسه پخال کول کیږي
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څپرکی درېيم  

د مجاهدینو ترمنځ د سولې او جوړې هڅې           
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 د سولې او جوړې هڅې
د روسانو رسه د جهاد پر مهال د مجاهدینو د خپلمنځي ستونزو له منځه وړلو او 
اتحاد لپاره د نورو اسالمي هیوادونو د علامو او مرشانو رسبیره سعودي عربستان هم 

 هڅې کويل چې افغان مجاهدین متحد يش.

صمیم  ، زموږ کور کابل کې، مزمل صاحب چې استاد۲۰۱۸مه ۲۱ د فربوري
کله چې د مجاهدینو مرشانو په مکه مکرمه کې :” صاحب هم ناست وو، ویې ویل

د اتحاد او یووايل لپاره تعهد او تړون وکړ، چې خپلمنځي ستونزې به شاته اچوي او 
ژمنې او هوکړې په یووايل رسه به مجاهدین کار کوي، د مجاهدینو د رهربانو له 

وروسته د سعودي عربستان چارواکو ټول رهربان  او ځینې مرشان مجاهدین د بیت 
الله رشیفي د ننه بوتلل، زه )مزمل( هم په دي ډله کې وم، د کعبي د ننه موږ ګردو 

بیا استاد سیاف دعا پېل کړه، هغه د کعبې په منځ کې په عريب او  نفل ملونځونه وکړل
بیا یې وویل چې یا الله! زه ستا په او  ترمنځ د تړون ټول مواد وویلژبه د مجاهدینو 

که کوم څوک دا تړون او  کور کې دررسه ژمنه کوم چې همدا تړون به عميل کوم
 ماتوي، یا الله! ته خپله معامله وررسه وکړه، موږ یې تاته سپارو.

یل، ويل بدبختانه نورو رهربانو او مجاهدینو د استاد سیاف دعا کولو پر مهال آمین و
د مجاهدینو رهربانو چې په بیت الله رشیفه کې له رب العاملین رسه کومه ژمنه وکړه، 

 الله ج ذلیل کړل. "او  پر هغه ژمنه یې له خالق رسه وفا ونه کړه

" مولوي نرصالله منصور چې  پکتیا ته روان و،  یا داچې حکمتیار صاحب ته د 
د هغه موټر باندي مبې  ۱۹۹۳فربوري   ۹تللی و، مذاکراتو لپاره  چهار اسیاب ته 

حزب پر او  چاودنه وشوه، جمعیت اسالمي یې د مرګ پړه په حزب اسالمي واچوله
 جمعیت اچوله، دا د دواړو ډلو خپلمنځي اختالفات وو.

؟ د مسعود او رباين کاوه استاد رباين سوله غوښته مګر مسعود یې مخنیوی
رسه ځوانه طبقه او پخواين کمونسټان ملګري وو، موضعګیري کې فرق وو،  مسعود 

 استاد رباين رسه پخوانی مجاهدین وو.
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دواړو دا ډول سوله غوښته چې  د بل چا برتري يې پکې نه غوښته، دايس سوله 
چې دوی پکې واکمن وای، دايس سوله یې نه غوښته چې د بل چا مرشتوب پکې 

مله ونه مانه چې دوی برتري غوښته،  وان پروګرام يې هم له همدې ایس نومني، د بین
 .103واقعیت کې دوی مرشوط  سوله غوښته لکه حامد کرزي چې غوښتله

هامیون جریر د حکمتیار زوم چې د پنجشیر او د مسعود تربور دی، هغه له مسعود 
رسه  رابطه درلودله، د کابل د جګړو پر مهال یې د حکمتیار او مسعود تر منځ د پېغامونو 

هنګې )حکمتیار، مزاري، دوستم او نجات ملې( کله چې شورای هاماو  هتبادله کول
 سید داوود اغا "جوړه شوه، جریر بیا هم له مسعود رسه رابطه ساتله.

ترمنځ د سولې اسالمي او حزب  اسالمي ز کال کې د جمعیت۱۹۹۲مئ  ۲۱ "
په تړون السلیک شو،  چې د کابل امنیت به بې طرفه مجاهدین نیيس، دغه تړون 

 چهلستون کې د جرنال رحمت الله صايف له خوا وویل شو.

ز کال کې حکمتیار او مسعود د کابل ختیځ بګرامي کې رسه ولیدل، ۹۲مئ  ۲۵
اوه ساعته مجلس يې درلود، توافق يې وکړ چې د دوستم ملیشې به له کابل څخه 

مياشتې دوام  ۲ددي حکومت به میاشتو کې به ټاکنې کیږي، د مج ۶وځي، په 
 حوادث تاریخي "کوي.

زوی اعجازالحق او جرنال حمید  104 ضیاء الحق جرنال د ،۱۳۷۱مه ۴"د جوزا 
د شینه سیمه کې د احمدشاه مسعود او حکمتیار ترمنځ دویم  ګل په منځګړیتوب

                                                 
حامد کرزي، د خپل حکومت پر مهال، دارنګه د سولې عايل شورا او امریکایانو ویل  103

 چې طالبان دي له حکومت رسه یوځای / تسلیم او یا هم په حکومت کې مدغم يش.
( و، ۱۹۸۸اګسټ  ۱۷تر  ۹۷۶۱مارچ  ۱جرنال ضياء الحق د پاکستان پوځ لوی درستیز ) 104

لس کلونه د پاکستان او  هغه د ذوالفقارعيل بهټو د حکومت ضد پوځي کودتاه وکړه
( پاتې شو. د جرنال ضیاء الحق ۱۹۸۸اګسټ  ۱۷تر  ۱۹۷۸سپټمرب  ۱۶ولسمرش او ټولواک )

 د حکومت پر مهال پاکستان اټوم بم جوړ کړ.
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د سولې تړون  وشوه. د سولې تړون مهم ټکي د جنګ قطع کول، او  ځل اوربند وشو
ایستل، د پخواين رژیم قطعات منحل اعالنول،  او له له کابل څخه د دوستم ملیيش 

 میاشتو کې انتخابات کول وو.   ۶کول، په لرې  مهمو پوستو څخه

مه دوه ورځي وروسته د شینه معاهده ماته او بیا جګړې پېل شوی. د ۶د جوزا 
 تړون  د ماتولو پړه هرې ډلې پر بلې ډلې اچوله. 

مه وویل ۶ملیيش به له کابل څخه وځي، مجید روزي او دوستم د جواز په  داچې 
مه مجددي هم وویل چې د حزب او ۹چې دي معاهدي ته ژمن نه دي. او د جواز په 

 مې پاڼې ۲۹۴ -۲۹۰جمعیت منځ کې تړون شوی، موږ یې نه منو. " جنګ های کابل 

ه جګړې و روسته ددوی دا کابل ل پغامن کې د استاد رباين او حکمتيار ناسته، د "
د میرویس ونشو کوالی چې  اولنۍ ناسته وه، محمدي او سیاف هم حارض وو، رباين

 يې مامنعت وکړ.  ووحدت کساند حزب میدان له الري پغامن ته والړ يش، 

، د حکمتیار او ربانی ترمنځ توافق وشو چې له کابل څخه به ۱۹۹۲سپټمرب  ۱۹
په ځایونو ودرول يش، د اسالمي د حزب دي مببارد ملیشو ملیشې وځي، د دوستم 

جهادي مختلفو ګوندونو دي ، د کابل امنیت ننګرهار د سولې خربو ته ژمن پايت يش
ته وسپارل يش، د حزب بندیان خالص يش، د اهل حل او عقد شورا له پاره دوه 

 دوه نفره له هرې سېمي څخه وټاکل  يش. 

چې حکومت او ټول اختیارات به د اکټوبر  ، استاد رباين وویل۱۹۹۲اکټوبر  ۲۵
 مه قیادی شورا ته سپاري. ۲۸په 

                                                 

د ځای پر ځای کړل شوې ماین د  جرنال ضیاء الحق د هغه د سورلۍ په چورلکه کې
کې د پنجاب آیالت د  ۱۹۸۸مه ۱۷کلونو په عمر، د اګسټ پر   ۶۴چاودنې له کبله د 

نورو لوړ پوړو پاکستاين چارواکو رسه یوځای ووژل شو، په  ۳۱بهاولپور په سېمه کې له 
کا سفیر چاودنه کې د  پوځ لوی درسیز جرنال اخرت عبدالرحمن او په اسالم اباد کې د امری

ارنولډ رافیل هم ووژل شول. ډیری راپورونه دايس و چې ماین په چورلکه کې د يس آی 
 ځای په ځای شوی و.له خوا  اې
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 کي استاد ، کابل راډیو اعالن وکی چې قیادي شورا د ستوري په قرصاکټوبر  ۳۱
د دولت مرش وټاکی، رباين به په  نور وخت هم مياشتي له پاره رباين د يوې نيمې

 غواړي. دي موده کې د حل او عقد شورا را

ه غونډه کې استاد رباين، استاد سیاف، صبغت الله مجددی، سید احمد په یاد
، د حرکت انقالب 105ګیالين، د حزب اسالمي په استازولۍ عبدالهادي ارغندیوال

اسالمي په استازولۍ  مولوي محمدشاه فضيل او د اهل تشیع استازو ګډون درلود، 
 . مولوي محمد یونس خالص بابا په غونډه کې اشرتاک نه و کړی

بیا هم د سولې جوړې په اړه د حزب اسالمي او احمدشاه مسعود+ استاد رباين 
(  ۱۹۹۲ډسمرب  ۳۰)  ۱۳۷۱مه، ۹ترمنځ اخالفات مخې ته راغلل او باالخره د  جدې 

د استاد رباين له خوا را غوښتل شوي اهل حل او عقد شورا رباين د دوه کلونو له 
 . 106پاره ولسمرش اعالن کړ

ګوندونو )  ۵دوه کاله نور په واک کې پاتې کیدو رسه د مجاهدینو  د استاد رباين
حزب اسالمي، حرکت اسالمي، اسالمي حزب )مولوي خالص بابا(، محاذ ميل او 

 حکمتيار دغه انتخاب د جنګ اعالن وباله. او  نجات ميل(  مخالفت وکړ
                                                 

عبدالهادي ارغندیوال د جهاد پر مهال د حزب اسالمي د مايل کمیټې مرش، پر افغانستان  105
ړه او ارغندیوال د امریکا له برید وروسته يې په کابل کې د حزب اسالمي جال څانګه جو

یې مرش و. د حامد کرزي د حکومت په دوميه دوره کې د اقتصاد وزیر او د ډاکټر غني په 
 دوميه دوره کې د مالیې وزیر و.

استاد سیاف پغامن کې موږ ته وویل:"د استاد برهان الدین رباين وخت ، ۲۰۱۸مه، ۶د ډسمرب  106
ه چې دا فکر احیاء يش، نیمګړتیاوي به کې موږ د اهل عقد و حل شورا د دې لپاره را وغوښتل

وي، خو د فکر د احیاء په موخه مو دا کار وکړ، والیتونو او ولسوالیو ته مو کسان ولیږل، ډیر 
دايس کسان بیا کابل ته راغلل چې همدا د اهل حل و عقد صفات یې درلودل، مګر ځینې به 

 .درلودلدايس هم وو چې د اهل حل و عقد شورا د غړو صفات به یې نه 
میاشتې به حضت صبغت الله مجددي د حکومت  ۲د پينډۍ تړون کې لیکل شوې و چې 

له هغه وروسته او  میاشتي استاد برهان الدین رباين د حکومت مرش وي ۴مرش وي، بیا به 
 به اهل حل و عقد شورا جوړيږي او هغوی به د حکومت مرش ټاکي.
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، مولوي خالص بابا طرحه وړاندي کړه چې نوی حکومت ۱۹۹۳ يربور ف ۲۷
دايس تشکیل يش چې شکيل جهتونه پکې نه وي، دفاع، داخله، خارجه او امنیت 
وزارتونه بېطرفه خلکو ته ورکړي،  حکمتيار طرحه ومنله خو اضافه يې کړه چې 

داوه  استاد رباين باید له ولسمرشي څخه استعفی ورکړي، مګر د خالص بابا طرحه
 چې استاد رباين دوه کاله حکومت پوره کړي. 

، مولوي فضل الرحمن، جرنال حمید ګل او نور پاکستاين 107 ن احمدیقايض حس
 چارواکو د اطرافو ترمنځ د سولې له پاره څو ځله کابل ته سفرونه وکړل نتیجه يې ورنه کړه.

کړي مولوي عبدالله ذاکري او مولوي جالل الدین حقاين هم خپلې هڅې و 
هغوی هم نتیجه ورنه کړه، د مرشقي شورا د حاجي قدیر په مرشتوب هم ورته هڅه 

 وکړه مګر کامیاب نه شول.

په کور  108 ، د  مجاهدینو مرشان په اسالم اباد کې د نواز رشیف۱۹۹۳مارچ  ۴
میاشتې وخت له  ۱۸کې رسه کیناستل، نواز رشیف هڅه کوله د استاد رباين د پايت 

 دونو د رهربانو موافقه ترالسه کړي. پاره د نورو ګون

                                                 
تر  ۱۹۸۷اکټوبر  ۷طفیل محمد وروسته د جامعت اسالمي ) میاقايض حسین احمد له  107
کې وفات  ۲۰۱۳مه ۶کالو په عمر په اسالم اباد کې د جنوري  ۷۴( مرش و، د ۲۰۰۹مارچ  ۲۹

 شو.  
نواز رشیف چې د جرنال ضیاء الحق د حکومت پر مهال د پوځ له حکومت رسه یوځای  108

 ۶نو نتیجه کې د پاکستان لومړی وزیر )شوی و، د جرنال ضیاء الحق تر وژنې وروسته د ټاک
 ( شو.۱۹۹۳جوالی  ۱۸تر  ۱۹۹۰نومرب 

 ( و،۱۹۹۹اکټوبر  ۱۲تر  ۱۹۹۷فربوري  ۱۷ځل لومړی وزیر ) دویم  نواز رشیف
نواز رشیف د پوځ د لوی درستیز جرنال مرشف د ګوښه کېدو اعالن وکړ، مرشف له ... 

ې یې د جرنال محمود په مرسته الوتکې پاکستان ته پر الره و، د کراچۍ په هوایې ډګر ک
 د نواز رشیف پر ضد یې سمدستی بریالۍ کودتاه وکړه. نواز رشیف له واکهاو  ناسته وکړه

 او ونیول شو، وروسته د سعودي عربستان د پاچا په غوښتنه هغه هیواد ته واستول شو.لرې 
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یوه ورځ وروسته ښاغيل حکمتيار د پېښور په نرصت مېنه پنډغايل کې وویل 
چې توافق ته نه دي رسیديل. ربانی غواړی مسعود وزیر دفاع وي، حکمتیار وویل 

 دوه چوکۍ ) ولسمرشي او دفاع وزارت( نه شو ورکوالی. 

محمد  د حزب وحدت مرستیال مرشد حکمتیار له څرګندونو یوه ورځ وروسته 
 کریم خلیيل هم اعالن وکی چې دوه کلیدي چوکۍ يوه ګوند ته نه شو ورکوالی. 

(  مسعود په کابل کې وویل  چې د دفاع وزارت په اړه ۱۹۹۳مارچ  ۷بل خوا )
مي او جمعیت تصمیم نه دی نیول شوی،  دا ډول له ناندریو ډک د حزب اسال 

 اسالمي  ترمنځ  د سولې تړون اړوند څرګندونې کیديل. 

ورځو خربو وروسته د حکمتيار او ربانی په ګډون د  مجاهدینو د ګوندونو  ۶له 
مرشانو د سولې تړون  په اسالم اباد کې د پاکستان د لومړي وزیر نواز رشیف  په 

 کور کې السلیک کړ.  

مياشتي نور هم ولسمرش وي، حکمتيار به  ۱۸ هوکړه وشوه چې استاد رباين به
لومړی وزیر وي، دفاع وزارت به مشرتک کمیسون ته ورکول کيږي )ځيني وایې په 

 دي اړه واضح ماده نه وه(.

                                                 

 ( و۲۰۱۷جوالی  ۲۸تر  ۲۰۱۳جون  ۵نواز رشیف درېم ځل لومړی وزیر )
نواز رشیف غوښتل چې څلورم ځل د عمران خان رسه د لومړي وزیر چوکې ته نوماند 
يش، کله چې له لندن څخه پاکستان ته راغی، ونیول او د لنډې مودې لپاره بندي شو. د 

د په تور لس کاله قید ورکول عمران خان د حکومت پر مهال  نواز رشیف ته د مايل فسا
 لندن ته والړ.وروسته په ضامنت خوشی او شو، 
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سعودي عربستان پاکستان د لومړي وزیر او چارواکو، د د یاد سولې تړون هوکړه د 
و چارو وزیر بروجردي په شتون کې استخباراتو مرش ترکي الفیصل او د ایران د  بهرنی د

 حوادث تاریخي ".109د مجاهدینو د رهربانو تر منځ وشوه

نور او د جمعیت اسالمي کسان چهار اسیاب زه او ډاکټر ا":مز مل صاحب وایې
کې حکمتیار صاحب ته ورغلو، هلته د استاد رباين استازو ډیرې خربې وکړي چې 

لري، ډیر ورته ګران او مهم شخصیت یاست استاد رباين تايس )حکمتیار( ته احرتام 
 او  دايس نورې توصیفي خربې یې وکړي.

حکمتیار ورته وویل چې په دي غوړو خربو به یو بل نه غلطوو، خربه د واک د 
مساوي ویش او تعاد ل ده، تر څو چې د ریاست جمهوري او دفاع وزارت چوکۍ 

ه دي،  راځئ په دي خربه له جمعیت رسه وي، سوله نه کیږي، دا خربې هڅې بيځای
 وکړو چې واک څه ډول له انحصاره ووځي او مساوات په نظر کې ونیول يش."

د چهار اسیاب  ":سباوون ما )لیکوال( ته وویلانجنیر وحیدالله ، ۲۰۱۵مه ۲۹د جون 
رسه د ننګ او رشم خربو له امله وه، مجبوریت و چې  احمدشاه مسعودجګړه له 

قیدوي جګړه نه وه.  یوازي د رشم او ننګ له امله جګړه مو کړي وای، کومه ع
 . "110مجبوره وو چې جګړه وررسه وکړو

                                                 
د سعودي عربستان د استخباراتو عمومي رئیس  تريك بن فيصل بن عبد الـعزيز آل سعود 109
 ( و.۲۰۰۷تر  ۲۰۰۵( و، وروسته د امریکا لپاره د سعودي عربستان سفیر )۲۰۰۱تر  ۱۹۷۹)

بروجردي د اسیا او فارس خلیج چارو لپاره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عالوالدین 
اګسټ  ۲۰تر  ۱۹۸۱ډسمرب  ۱۵هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر )( و. او ۱۳۷۶تر۱۳۶۸)

 ( عيل اکرب والیتي و.۱۹۹۷
له هغوی رسه او  هدف یې له احمدشاه مسعود رسه د عبدالرشید دوستم یوځای کېدل 110

 د حزب اسالمي جګړې وي.
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د ننګرهار جهادي شورا چې مرشې یې د ننګرهار وايل حاجي عبدالقدیر کوله، 
وتوانېدل چې د مجاهدینو ټول رهربان جالل اباد ښار ته وبيل او هلته یې مخامخ 

 خربو ته رسه کینوي.

او استاد رباين په ګډون استاد سیاف، مولوي خالص، مولوي د انجنیر حکمتیار 
محمد نبي محمدي، مجددي او ګیالين هم موجود وو، ویل کیږي چې د ختیځ د 

پریکړه شوې وه تر څو چې د مجاهدینو رهربان په خپلو له خوا  مجاهدینو شورا
قرص کې منځو کې توافق ته ونه رسیږي، تر هغه وخت پوري به د جالل اباد ښار په 
 .111ساتل کیږي او کوم رهرب ته به له قرص څخه د وتلو اجازه نه ورکول کیږي

، جالل اباد کې د حاجي دین محمد له خوا نوي کابینه اعالن شوه، ۱۹۹۳مئ  ۲۰
ستونزه جوړه نه يش، د له خوا  د دې لپاره چې په راتلونکې کې د احمدشاه مسعود

شاه مسعود هم جالل اباد غونډې ته  ننګرهار جهادي شورا پریکړه وکړه چې احمد
 له کابل څخه بوځي.

ټول اوه رسه د  ":، دکتور صفت الله قانت ما )لیکوال( ته وویل ۲۰۱۷اپریل  ۵
د ننګرهار د جهادي شورا له خوا او  مجاهدینو رهربان په جالل اباد کې حارض وو
 تر هغه نه پريښودل کیدل تر څو جوړه وکړي.

، احمدشاه مسعود په کابل کې و، قومندان شاميل خربه نږدې وه چې حل يش
 خان او انجنیر محمود کابل ته په مسعود پسې والړل چې هغه راويل.

که مسعود جالل اباد ته رايش، ستونزه په بشپړ ډول رسه استاد سیاف چې پوه شو 
ختمیږي، له مکارتوب څخه یې کار واخیست،  د حزب اسالمي قومندان فضل الحق 

قومندان استاد سازنور  چې خپله د او  ننګرهار د قول اردو قومندان و مجاهد چې د

                                                 
ې محصل وم، د یادې ز کال( د ننګرهار پوهنتون ک ۱۹۹۳زه )لیکوال( هغه وخت )  111

غونډې په مالتړ موږ د ننګرهار پوهنتون محصلینو هم الریون وکړ، د مجاهدینو له رهربانو 
مو وغوښتل چې له خپلمنځي جګړو څخه الس واخيل او په حکومت کولو باندي توافق 

 ته رسه ورسیږي.
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استاد سیاف قومندان  او د ننګرهار مرستیال وايل و، دوی دواړو ته استاد سیاف 
وویل چې زه احمد شاه مسعود پيژنم، هغه نه راځي، تايس له مارسه شیخ )حکمتیار( 

ورشم او هغه جالل اباد ته راومل،  شئ، که هغه ومنله چې زه په مسعود پسې  ته والړ
دواړو ) مجاهد او سازنور استاد( ساده ګې کړي وه، سیاف رستور رس والړ شو، 
سازنور ورته وویل چې استاده! رس دي رستور دی، سیاف ورته وویل چې همدايس 

 رستور شیخ )حکمتیار( ته ورځو چې ویې مني.

ې د جالل اباد له قرص څخه حکمتیار هم تیروتنه وکړه، سیاف رسه یې ومنله چ
ووځي او کابل ته  والړ يش، سیاف له خدایه همدا غوښتل، په بیړه یې موټر تیار کړ 

 او د کابل په لور یې حرکت وکړ.

قومندان شاميل خان او انجنیر محمود وروسته نورو مجاهد مرشانو ته ویيل وو، 
ل اباد په لور چې احمدشاه مسعود یې رايض کړی و، هغه تیاری نیوی چې د جال

حرکت وکړي، دموټرو کاروان یې چمتو کړی وو، چې په دي وخت کې استاد 
په بیړه یې د مسعود د لیدو لپاره تلوسه کوله، مسعود او  سیاف هم کابل ته راورسیدی

هم وررسه ولیدل، کله چې استاد سیاف او مسعود رسه ولیدل، لږ وروسته موږ 
سعود وویل چې تايس درځئ، زه او استاد )شاميل خان او انجنیر محمود( ته م

سیاف هم په تايس پسې وروسته در روانیږو، همهغه وو چې بیا مسعود هم کابل کې 
 ناکامه کړه. اباد ټوله د سولې او امن پروسهپاتې شو او استاد سیاف هم، د جالل 

قومندان شاميل او انجنیر محمود ویيل وو که چیرته موږ او مسعود حرکت کړی 
په نیمه الره کې سیاف را رسیدلی وای، هم ممکن بیرته مسعود نه وای او  وای

ګرځیدالی، خو داچې حرکت مو له کابل څخه نه وو کړی، سیاف د مسعود مانع 
 . " 112دجالل اباد خربې ناکامه پای ته ورسیديلاو  شو

                                                 

، په جالل اباد کې د حاجي دین محمد له خوا نوي کابینه اعالن ۱۹۹۳مه ۲۰د مئ   112
  شوه رباين او حکمتیا ر او نور رهربان هم ؤ. مګر بې نتیجې پاتې شوه
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مولوي امین الله  " :همدې ورځ ما )لیکوال( ته وویل دکتور صفت الله قانت په
یم چې د استاد سیاف نږدې ملګری و، له سیاف څخه یې پوښتنه کړي وه چې حل

 ويل د احمد شاه مسعود او ګلبدین حکمتیار تر منځ جوړه نه کوي؟

و، پريږده چې یو بل رسه ووهی، یو یې منافق مسلامن استاد سیاف ورته ویيل 
 )احمدشاه مسعود( او بل یې کله شخ مسلامن )ګلبدین حکمتیار ( دی.

؛ که مسعود او حکمتیار کاوه نې دايس وایې چې ممکن استاد سیاف به فکرځی
که دوی دواړه رسه جوړ نه يش، نو د دوی او  رسه جوړ يش، حکومت به د دوی يش

او  د اختالف له کبله به  یوه ورځ د کابل حکومت د ده )سیاف( په برخه ورسیږی
 " 113اف برخه و. صدارت عظمی خو هيس هم د حکمتیار په نه شتون کې د سی

په حقیقت  ،مسعود د الوطن عربې مجلې ته وویلاحمد شاه ، ۱۹۹۳ډسمرب  ۲" 
کې زه له پاکستان او ایران رسه جنګیږم، نه له حزب اسالمي او حزب وحدت رسه، 

 هغه وویل که دوستم رارسه ملګری وي حکمتيار به په قوت کې پاتې نه يش. 

، مولوي خالص خپل ځان د موقت حکومت مرش اعالن کړ، ۱۹۹۴جون  ۲۵ 
هغه ویل هم عامل او هم مجاهد دی، غواړي دغه کشتۍ له غرقیدو بچ کړي، د خپل 

 حکومت پروګرام يې هم اعالن کړ. 

 . ، د هرات شورا استاد رباين د دريو نورو مياشتو له پاره ولسمرش اعالن کړیجوال  ۲۶

                                                 
په پېښور کې هم د حزب اسالمي او جمعیت اسالمي د اختالف له کبله وو چې استاد   113

، پېښور ته والړی، هلته د مجاهدینو سیاف کله د پلچرخي زندان )کابل( څخه خوشی شو
ټولو استاد سیاف د یوه مشرتک رهرب په توګه او  ګوندونو مرش وټاکل شو ۶د هغه وخت د 

ومانه، چې دغه ډول جوړښت د اتحاد اسالمي افغانستان په نوم یاد شو، چې کله بیا اتحاد 
یې ډیر زیات  مات شو، یاد جوړښت استاد سیاف همدايس وساتی او له عرب هیوادو څخه

 مايل امکانات تر السه کړل. 
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پاکستان د کورنیو چارو وزیر د یوه مهم پاکستاين سپټمرب، نصیرالله بابر د  ۲۴
 هئیت  په رائس کې افغانستان ته او بیا مرکزي اسیاته والړی. 

د امریکا، انګلستان، چین، ایتالیا او جنويب کوریا له  ، نصیر الله بابر۹۴اکټوبر  ۲۴
کندهار سفیرانو رسه د لیدنې له پاره هرات ته والړ، هلته يې تورن اسامعیل خان، بیا 

کې ګل اغا او مالنقیب ولیدل،  هغه وویل چې د تورغونډۍ او بولدک الری د 
 رغوين له پاره اته سوه میلیون ډالرو ته اړتيا ده.

مه یې د ۲، د نومرب پر کې راپيدا شول لومړۍ اونۍپه  يمياشت اکټوبر طالبان د
 . 114کې یې کندهار ښار ونیو ۱۹۹۴مه ۳د نومرب پر او  کندهار هوایې ډګر

د کابل په لور یې پرمختګ وکړ، میدان ښار او ، 115طالبانو ډیر تیز پرمختګ وکړ 
 اسالمي څخه ونیويل.چهار اسیاب سیمې یې له حزب 

دواړه او  احمد شاه مسعود چې له طالبانو رسه په میدان ښار کې وکتل  ،۱۳۷۳دلو  ۲۲
له خوا  ، د استاد رباين۱۹۹۵مه، ۸لوري د لیدنې ژمنو ته وفاداره پاتې نه شول،  د مارچ 

وړاندیز وشو، چې موقت حکومت جوړ او د طالبانو استازي هم پکې وي، مګر طالبانو د 
 حوادث تاریخي د دولت او طالبانو تر منځ جګړه پېل شوه. "، استاد رباين وړاندیز رد

 ، د لنندر او چهار اسیاب له لوري د کابل د نیولو په۱۹۹۵مه ۹طالبانو د مارچ په 
له خوا د طالبانو د مرش مال  نوو د جګړې پر مهال د مسعود ځواکړ، موخه برید وک

مه، طالبانو ماتې وخوړله، د مسعود ځواکونو ۱۹یارمحمد له نیولو وروسته د مارچ 
 .116ریشخور، خیراباد او چهار اسیاب سیمې تر خپل کنټرول الندي راوستيل

                                                 
 مه پاڼه.۴۸مه او ۳۴طالبان له کندهاره تر مزاره، د مال عبدالسالم ضعیف کتاب،   114
د والیتونو نیول او تیز پرمختګ د مال عبدالسالم ضعیف کتاب ) طالبان له خوا  د طالبانو  115
 دی. ۲۰۱۷یې نومرب له کندهاره تر مزاره( کې مفصل معلومات شته. د چاپ کال  –

د طالبانو د وخت د معدن او صنایعو او بیا وروسته د برېښنا وزیر مولوي احمد جان په   116
 د کابل د نیولو په اړه راته وویل. ۲۰۱۷مه، ۲۳قطر کې د فربوري پر 
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کله چې احمدشاه مسعود له طالبانو رسه جګړه پېل کړه، د حرکت انقالب اسالمي 
( له دولت رسه ۱۹۹۵مارچ  ۱۰مرش مولوي محمد نبي محمدي یوه ورځ وروسته )

 مقاطعه اعالن او د طالبانو مالتړ یې وکړ. 

او په ځانګړې ډول د تاجکستان  د ولسمرش امام عيل رحامنوف له  117روسیې
خوا د استاد رباين او مسعود د حکومت رسه د مرستې په مقابل کې غوښتنه وشوه، 

                                                 
 ، د يب بی يس  فاريس راپور چې د تاجکستاين شنونکي نورعيل دولت۲۰۱۷جون  ۲۷  117

ز کال کې چې په روسیې پوځیانو د اسالمي ۱۹۹۳یکل شوې:" په ترتیب شوی، لله خوا 
حمله وشوه، کوم چې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله له خوا  نهضت د جنګیالیو

د تاجکستان له خوا  ځای په ځای شوې وو. همدا حمله د روسیې او تاجکستان حکومت
لپاره د کورنۍ جګړې د ویرې او انديښنې سبب شوه، له حملې دوه اونۍ وروسته د منځنۍ 
ختیځ پېژندونکی او د روسیې د بهرنیو استخباراتو مرش یوګني پریامکوف افغانستان ته والړ، 
تر څو له افغان حکومت رسه د تاجکستان د کورنۍ جګړې او سولې ته رسیدو مسایلو 

 وکړي. باندي بحث 
پریامکوف د افغان حکومت له مرش برهان الدین رباين او دفاع وزیر احمدشاه مسعود رسه 
ولیدل، د دوی ترمنځ  توافق وشو، هرڅومره ژر چې کیدای يش باید په تاجکستان کې 

 سوله رايش، ځکه د جګړې ادامه نه د ماسکو او نه هم د کابل په ګټه ده.
په واسطه د پریامکوف او عبدالله نوري ترمنځ د لیدو زمینه  د استاد رباين او احمدشاه مسعود

عبدالله نوري هم د مذاکرتو لپاره د چمتووايل اعالن وکړ. له دي وروسته او  برابره شوه
د ایران د ولسمرش هاشم رفسنجاين او بهرنیو چارو وزیر عيل او  پریامکوف تهران ته والړ

 او د تاجکستان سوله کې مرسته یې هم تر السه کړه.اکرب والیتي رسه یې ولیدل، د هغوی باور 
 ۱۹۹۴د تاجکستان د حکومت او تاجکستان د اسالمي نهضت لومړي د سولې مذاکرات د 

په تهران کې د ښکېلو اړخونو د  ۱۹۹۷مه ۱۹کال اپریل میاشت کې پېل او د جنوري 
دوه مهم سندونه د مذاکراتو نتیجه کې د تاجکستاين تښتیدلو )فراریانو( وسلوالو اړوند 

، د ۱۹۹۷مه ۲۰تاجکستان او اسالمي نهضت ترمنځ السلیک شول. همدارنګه د فربوري 
تاجکستان د پوځ مرش دولت عثامن تهران ته والړ او له عبدالله نوري رسه یې د سولې 

 اړوند درې نور سندونه هم السلیک کړل. "  
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چې د تاجکستان د اسالمي نهضت مرش عبدالله نوري د تاجکستان حکومت له 
ان ته د مرشانو رسه خربو ته کینوي او اړ یې کړي چې تاجک جنګیايل تاجکست

کې د امام عيل رحامنوف  ۱۹۹۵مه، ۱۹تړون له مخې وريش، همهغه و چې د مئ 
او د تاجکستان د اسالمي نهضت د مرش عبدالله نوري لیدنه په کابل کې وشوه، 

بیا وروسته او  پریکړه وشوه چې بیا ځل مذاکرات به د قزاقستان مرکز املاتا کې کیږي
په نتیجه کې اړ شو چې د تاجکستان غوښتنې  عبدالله نوري د افغان حکومت د فشار

د یو له مجبوریته ډک تړون په نتیجه کې یې ومنله چې له خپلو تاجک او  ومني
 جنګیالیو رسه یو ځای تاجکستان ته والړ يش.

هڅه وشوه، که کورنۍ جګړه ختمه له خوا  یو ځل بیا د ننګرهار جهادي شورا
جالل اباد ته وغوښتل شول، د ، د جګړې ټول اړخونه ۱۹۹۵مه ۶يش، د جون 

رهربانو استازو او د طالبانو استازو په مذاکراتو کې ګډون وکړ، د ځینو  مجاهدینو
مګر استاد رباين او استاد سیاف ګډون ونه کړ، د ننګرهار جهادي شورا پرله پسې 
هڅې وکړي چې استاد رباين او استاد سیاف د سولې مذاکراتو ته ورويل، ونه 

مه، د ننګرهار جهادي شورا د جهادې رهربانو جلسه فسخ  اعالن ۱۵ون توانېدل، د ج
 او مذاکرات بیا هم پرته له نتیجې ناکام پای ته ورسیدل.

، د پاکستانې مشهور عامل، موالنا شیراڼي په وساطت چې په ۱۹۹۵مه، ۹د جون 
اف رسه یکندهار کې یې له طالب مرشانو او په کابل کې یې له استاد رباين، مسعود او س

 .ې شوېدله او کابل ته ننوتې الرې خالص، د بندیانو تبالیديل و، لس ورځي اوربند

طالبانو ته د ښه او  "عبدالرشید دوستم په پټه د طالبانو رسه د ملګرتیا غوښتنه وکړه
 په کابل او کندز کې د مسعود او رباين ۱۹۹۵مه ۱۶نیت ښودلو په موخه یې د جون 

 مببارد وکړ.دولت پلوه  وسلوالو باندي 

، د رويس جرنال پیټر شیریشوف په مرشي هیئت په مزار ښار ۱۹۹۵جوالی  ۲۸
مسعود رسه يې یوځای کړي، دوستم روسانو ته  کې له دوستم رسه ولیدل چې د

وویل؛ کله چې طالبان کابل دروازو ته نږدې شول،  مسعود زما ګرده رشطونه ومنل، 
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انو ماتې وخوړله، د مسعود سیاست تغیر وکړ،  په همدې ورځ د ملګرو کله چې طالب
 ملتونو استازي محمود مستیري هم له دوستم رسه ولیدل.

روسانو له احمدشاه مسعود رسه خپلو پوځې مرستو ته دوام ورکړ، تر څو طالبان 
د سالح او  الوتکې، په کندهار کې طالبانو دوه ۱۹۹۵مه، ۶وځپي، د اګست په 

تو په شک کښته کړي، يوه الوتکه یې ژر بیرته پريښودله چې سالح پکي نه مهام
وه، دویمه الوتکه چې د روسانو وه او حکومت ته يې وسله وړله، هغه یې په کندهار 
کې وګرځوله، چې بیا وروسته هغه الوتکه هم له کندهار هوایې ډګر څخه د رويس 

 . 118پيلوټانو په مرسته وتښتول شوه
 پاکستانپه کابل کې د  ۱۹۹۵مه ۵د مجاهدینو د خپل منځي شخړو له کبله د سپټمرب 

ټول کارکوونکي یې زخمیان او  ، د سفارتسفارت ته اور واچول شو، د سفیر په ګډون
 .د ډیورنډ پر کرښه د خلکو د تګ او راتګ بهیر بند کړله افغانستان رسه  پاکستان

کابل په ځای سالم اباد وغوښتل؛ د مرکز چې امه، ۱۰، د ډسمرب ورځې وروسته ۵
" .خپل سفارت پرانیزي، کابل وررسه سخت مخالفت وکړ په جالل اباد ښار کې

 حوادث تاریخي

                                                 
په کندهار کې د رويس وا له خ ، د طالبانو د جیټ الوتکو۱۹۹۵مه ۳د اګسټ پر  118

ټرانسپورټې الوتکې پیلوټان مجبوره کړل شول چې الوتکه کښینوي، تر یو کال پوري 
 تنه عمله یې د کندهار په هوایې ډګر کې بندیان وو. ۷الوتکه او 

رويس پیلوټان د الوتکې په تيښته بریايل شول، کې،  ۱۹۹۶مه ۱۶مګر یو ناڅاپه د اګسټ 
 له هغه ځایه روسیې ته ستانه شول.او  الوتکه والړهلومړي عرب اماراتو ته 

ځینې راپورونه وایې چې ممکن روسانو به طالبانو ته د خپلو رويس پيلوټانو او الوتکې د 
 خويش کېدو لپاره پیسې ورکړي وي.

، په قطر د کې د طالبانو د سیايس دفرت مخکینې مرش سید طیب اغا ۲۰۱۶مه ۲د ډسمرب 
وکړه چې طالبانو د رويس پيلوټانو او الوتکې د خوشې کيدو په همدې موضوع ته اشاره 
 بدل کې پیسې واخیستي.
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طالبان د کابل په دروازو کې ودریدل، احمدشاه مسعود د کابل له ساتنې څخه سخته 
ويل، داچې د دفاع کوله، له مسعود رسه روسیې، ایران او هند نظامي او مايل مرستې ک

حضت مجددي او عبدالعيل مزاري هم ، مسعود په وړاندي انجنیر حکمتیار، دوستم
مخکې له مخکې ایتالف کړی وو،  دوی ټول د مسعود او استاد رباين د حکومت 
مخالف وو، پاکستان وتوانېدی چې په اسالم اباد کې د یادو ډلو )حزب اسالمي، حزب 

جبهې  قويوحدت، نجات ميل او جنبش( او طالبانو ترمنځ د مسعود په وړاندي د یوې 
د دوی ترمنځ ناسته برابره او یو له بله رسه مخامخ  خربې وکړی، تر څو په ګډه  په موخه

 د مسعود په وړاندي وجنګیږي او کابل ته سقوط ورکړي.

ځل یې له  " عبدالرشید دوستم مخکي وختونو کي هم  پاکستان ته تللی و، دا
یږی،  او د ول ويلطالبان رسه د مذاکراتو لپاره جرنال مالک د جنبش ګوند په استاز 

،  اسالم اباد ته ۱۹۹۶مه ۸استاد محمد ناطقي د جنوري  زويلحزب وحدت په استا
 ورسیدل.

د سولې خربې  وشوي، پرته له  هامهنګيمه د طالبانو او شورای ۱۳د جنوري په 
 کومې مهمې پریکړې پای ته ورسیدي.

 ترمنځ هامهنګي، پېښور کې بیا ځل د طالبانو او شورای ۱۹۹۶فربوری  ۱۱
استاد مذاکرات وشول، په مذاکراتو کې د حضت مجددی، عبدالرشید دوستم، 

 او طالبانو استازو ګډون درلود." حوادث تاریخي محقق، حکمتیار

د مجاهدینو د خپلمنځې جګړي او سولې ته نه رسیدو اړوند ښاغيل محمد زمان 
زما  دې معذرت غواړم چې مزمل لیکي:"زه د خپل پروردګار او خپل ملت څخه د

د جهاد ملګري د مسلامن ملت پر وژنه او د خپل هیواد په وراين را وګرځيدل، ځان 
اسالم یې بدنام او موږ يې د زماين ذلت ته وسپارلو." افغانستان چا وران ، يې تباه
 .مه پاڼه۲۶۸کړ؟  
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 د حکمتیار کابل ته راتګ
کې صدراعظم  ۱۹۹۲مه ۲۸له خوا د اپریل پر چې د حکمتيار  119 استاد فرید"

و، په کابل کې و، د هغه له خربتیا پرته حکمتیار له رشید دوستم رسه اعالن شوی 
ائتالف وکی، په کابل يې حمله وکړه، چې د شامل د حزب اسالمي ډیری قومندانان 

مسعود د حکمتيار په دغه عمل خفه او بیا وروسته د طالبانو رسه د جګړې پر مهال له 
 رسه ودریدل، هغوی چې مخکې يې په پروان کې د مسعود خلک نه پريښودل.

چې د دوستم په مرسته به کابل ورځ دوه کې له مسعود څخه  کاوه حکمتيار فکر
ونیيس او بیا به دوستم ته ډیر واک ورنه کړي، د دوستم رسه ائتالف به يې د کابل 

ونه توانیدل کابل له مسعود څخه نیول تر سيوري الندی راويل، مګر کله چې دوی 
ونیيس، د حکمتيار له دوستم رسه یوځای کیدل په عامه کچه د حزب اسالمي او 
نورو افغانانو له خوا وغندل شول. ځکه چې حکمتيار د دوستم په ضد د جهاد فتوا 

 د جنګ اصيل المل يې د دوستم د ملیشو شتون په کابل کې ګاڼه.او  ورکړي وه

مسعود او استاد رباين رسه وو، دوی ورته د مجاهد نوم ورکړی  کله چې دوستم له
و، کله چې دوستم کلی وو، استاد رباين بهر ته د سفر پر مهال خپل ځای ناستي ټا
ضد د جهاد فتوا ورکړه،  رله حکمتيار رسه یوځای شو، بیا استاد ربانی د دوستم پ

وره کړ. استاد سیاف د چې دغه ډول فتواګانو افغان ولس په جهادي رهربانو بې با
جګړې له پاره هم د جهاد فتوا حتی هر هغه څوک چې د استاد  حکمتيار رسه د

جهاد فتوا یې ورکړي وه. دا ډول  رباين د حکومت مخالف و هغه يې یاغی باله او د

                                                 
استاد عبدالصبور فريد کوهستانی په شامل کې د حزب اسالمي قوي قومندان و، کله چې  119

مجاهدین کابل ته ننوتل، حکمتیار ته د لومړي وزیر چوکۍ په برخه کې ورسېده، حکمتیار 
( معريف کړ، یوه میاشت ۱۹۹۲اګسټ  ۱۵جوالی تر  ۶لومړی وزیر ) پر خپل ځای استاد فرید

 استاد فرید له کابل څخه ووت.او  او یوه اونۍ وروسته حکمتیار له دوستم رسه ائتالف وکړ
( شو، ۲۰۰۵پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته، استاد فرید د مرشانو جرګې غړی )ډسمرب 

 په ډزو ووژل شو.  له خوا  کور مخې ته د نامعلومو وسلوالو، په کابل کې د خپل ۲۰۰۷مه ۲د مئ 
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د کابل علاموو هم د استاد رباين مقابل کې جنګیدونکي د حزب غړي یاغي او 
 وحید مژده "باغي ګڼيل وو.

، کې د ودانۍ دننه اطاق کې نه کیناستم، په چمن کې به ناست وم یعظم صدارت "
دل، یو سړی راغی او  عریضه یې کړي وه  چې  کور ېد  حکمتیار راکټونه کابل کې لګ

ما ورته وویل چې پیيس نه لرم، دولت ډیر غریب دی، هغه سړي وویل ، کې څه نه لرم
ازه او بیا دلته چا راته ونه ویل چې چې صدراعظم صاحب! داچي د صدارت په درو 

 ته مې خپله ولیدي همدا بس ده، هیڅ هم نور له تا څخه نه غواړم.او  پس شو
ل چې تر پل چرخي حکمتيار  د صدراعظم په توګه کابل ته راتلی،  سیاف راته ووی

ته راننوځي هم والله  صدارته، هغه صدراعظم دی، ومي ویل چې پورې مخې ته ورش
،  اوس بیا مخې کاوه ګ شم. دا مي له واکه نه ده چې پرون مې وررسه جنګکه ورته ج

کې و ورنغلم،  زه وزیر داخله هم وم، بیا وروسته ورغلم  صدارتته ورځم، يوه هفته په 
سړي ماتې خوړيل، حکمتیار راته وویل چې خلک وایې ته ډیر ښه سړی  ،چې بس ده

راغلی، ومې  ویل پخوانۍ کیسی به نه کوو. يوه هفته کيږي راغلی یم، مګر ته اوس ، يې
زما يو وراره د انجنیر افضل ورور وو هغه يې له ملګرو رسه په ډیر ناځوامنردانه ډول د 

 .خربه مې نور حکمتیار ته ونه کړه ماین په انفجار رسه مړه کړل، دا
باندي ډیر ځله نه پريښودی. چې کله به له  پنجشیریانو حکمتيار له دروازي د

څه وتی دراوزه کې به يې ورته ویل برای شام اجازه نیست، د حکمتیار  رتصدا
است که بیرون نه  کسانو به ورته ویل چې صدراعظم است، دوی به ویل بري ما امر

 . کاوه برايې، مسعود تر دي اندازي د حکمتیار سپکاوی
ر نه مې هیريږي، زړه مې هم ورته بد شو، حکمتیار ویل اې وروڼو! ماته مې مو 

خلک  کابل ته مه ځه، ما د مور خربه ونه منله او راغلم، اوس مي دا وویل چې دا
باندي هم نه پريږدي، ما د حکمتیار طرفداري کوله،  )پنجشیریان( د دراوزي د

جمعتیانو اوازه ګډه کړه چې  انجنیر احمدشاه حزب ته والړی، دوه کسان به هر 
وخت سیاف ماته رالیږل، سیاف به ورته ویل چې انجنیر ته ووایه چې د حکمتيار 

دوی دواړو  و، مجاهدقومندان  سباوون او بل هممالتړ ونه کي.  یو انجنیر وحیدالله 
. ما همدوی ته ویل چې تايس ډیر بی غیرته خلک کاوه سیاف او مسعود ته شیطانت
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چې له مارسه کومه جفا کړی له تايس رسه يې نه ده  "حکمتیار" سړي ېياست، د
 کړي، اوس راغيل والله که يې پنجشیریانو ته یواځي پريږدم.

نه ده،  ۍد انډيوال سیاف به ویل انجنیره! په دي خربو پيس مه ګرځه، دا سړي
نان دي، دواړه )سباون او مجاهد(  ډیر خایوالله که ستا هم ومنم، دا  :ورته مي وویل

 ډیر يب غیرته دي، د پښتو متل مې ورته تیر کړ چې :  
 "پښتانه وایې رادي وستم په سړي او ودي خوړم په سپي"

مه ځه، بیا  حکمتیار ته مې ډیر زړه بد شو چې ویل يې مور مې ویل چې کابل ته
وروسته حکمتیار  وویل چې زه صدارت  نه کوم، بل کس معريف کوم،  استاد فرید يې 
صدراعظم معريف کړ، دی چهار اسیاب ته والړ، راکټونه یې پېل کړل، استاد فرید ورته 
وویل چې زه دي  راوستلم، اوس راکټونه راويل، بیا استاد فرید هم صدارت پريښود او 

 رته ماته پاتې شو،  معاونین مې جاوید هزاره او مولوي ارسال وو.والړی. صدارت  بی
روتنه وکړه ېکیدی، حکمتیار ت قصدا  له خوا  د حکمتیار توهین د رباين، سیاف او مسعود

چې پرته له رشایطو کابل ته راغی، ویيل به یې  وای چې تغیرات راومل بیا راځم، رشطونه 
 او ننګ خربې دي، سړي يې نه يش کوالی.به يې ايښي وای، بده دوره وه د رشم 

ما )احمدزي( به ورته ویل چې دا سړی )حکمتیار( مو راوست، اوس نو  د 
، کابینه کې مي ورته وویل، کاوه صدراعظم په سرتګه ورته وګورئ، دوی داکار نه

 .ديباندي نه پريږ  دحکمتیار چې د مسعود خلک مالمت دي، 
کیدله، مګر وزیران نه ورتلل. په ځانګړي د کابينې غونډه په چهار اسیاب کې 

ډول د جمعیت او اتحاد اړوند وزیران د حکمتيار غونډو ته نه ورتلل،  او د مسعود 
د کسانو له خوا نه پريښودل کيدل، حتی د نورو ګوندونو وزیران هم چې دارالمان 

 ته ورښي، خربه د وزیرانو تر توهین پوري ورسیدله.
ه غریبي کې تر اوه منزله جوړ کړ، تهکوي کې مي ما )احمدزي( په هغ صدارت

حکمتیار ته د کیناستلو او دفرت ځای جوړ او ورته مې پريښود. حکمتیار احوال 
راکټ پري له خوا  رالیږيل و چې دايس ځای کې راته دفرت جوړ کړئ  چې د باندي

 او ونه يش لګیدالی، له ځان رسه مي ویل چې موږ  به دلته چمن کې  ناست وو
 انجنیر احمد شاه احمدزی  "تايس راکټونه راتلل.س
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 د حکمتیار دویم ځل کابل ته راتګ
حکمتیار د استاد رباين د حکومت صدراعظم او انجنیر ز. کال کې  ۱۹۹۶په  "

دفاع وزارت هم دوی ته ورکول شو، استاد رباين حزب اسالمي ته د جګړې تاوان 
ومانه، حزب ته یې نغدي پیسې ورکړي، جالل اباد او نغلو کې خربې وشوې،  ويل 
بیا هم  نظامي ټول واک احمدشاه مسعود په خپل الس کې نیولی وو، د حزب اړوند 

له احمدشاه مسعود او  سباون واک او ځواک نه درلودانجنیر وحیدالله اع وزیر دف
 سید داوود اغا ".120څخه یې الرښوونې ترالسه کويل

مه ۱۸مخکې له دي چې ښاغلی حکمتیار کابل ته ننوځي، استاد رباين د مارچ 
ده حکومت په رسمیت وپېژين او کابل کې  ،  له امریکا وغوښتل چې د۱۹۹۶

 ص کړي، ويل امریکا غربګون ونه ښودی.سفارت خال 

،  ۱۹۹۶مه ۳۰طالبان ورځ تر بلې قوي کیدل او په کابل یې د برید تابیا نیوله، د مئ 
طالبانو له مولوي خالص، مولوي محمدي، پیرګیالين او حضت مجددي وغوښتل 

                                                 
د حزب اسالمي قومندان معلم میرويل چې په هلمند کې له طالبانو رسه په جګړه کې تر  120

ز کال کې یې ما )لیکوال( ته  ۲۰۰۸ماتې وروسته له شامل ټلوالې رسه یو ځای شوی و، په 
لغامن او کابل په لور یې پرمختګ کاوه، موږ  کله چې طالبانو جالل اباد ښار ونیو، د"وویل:

له وریښمین تنګې ور ها خوا، لغامن لورته له طالبانو رسه د جګړې لپاره تليل وو، ما کتل 
چې د حکومت وسلوالو ټانکونه د کابل په لور تښتي، له موږ رسه یو ټانک پاتې شو، ومې 

ه ډیر را نږدې شول، ملګرو ته مې کتل چې د طالبانو ډاډسن موتر له سپینو بیرغو رسه موږ ت
وویل چې له دي ځایه ځو، موږ په تیښته را ووتو، لغامن او وریښمین تنګی هم طالبانو 

په رسخرود "ونیو، ماهیپر کې دفاع وزیر سباوون والړ و، مسعود ته یې مخابره کې وویل:
 "کې له طالبانو رسه سخت مقامت او جګړه روانه ده.

ړې له لومړیو کرښو معلومات درلود، سباوون ته یې احمدشاه مسعود چې د جګ
 "بسیار خوب و دقیق معلومات دارید؟ اینه امد، طالبا به کابل نزدیک شده."وویل:

  "له مسعود رسه په مخابره کې تر خربو وروسته، انجنیر سباوون هم د کابل په لور حرکت را وکړ.
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يش، يواځي لرې  استاد رباين ته ووایې چې له واک څخهاو  والړچې کابل ته 
 غی او استاد رباين ته یې د واک پريښودلو خربه وکړه.ر الص کابل ته و مولوي خ

د استاد رباين او حکمتیار تر منځ د ایران په وساطت چې د حکمتیار زوم هامیون 
 تړون وشو.ماهیپر جریر پکې ډیر مهم کردار اداء کړ، د 

مزمل او ، موږ )انجنري احمد شاه احمدزي، استاد محمد زمان ۲۰۱۳مه ۱۸د سپټمرب 
حاجي احمد فريد( ته د حزب اسالمي د شوراګانو رئیس انجنیر قطب الدين هالل 

تر ټولو مهمه داده چې له پاکستان آی اس آی رسه خربه ويش، ماته  "وویل:
پاکستان بايد چې طالبان رسه او  معلوميږي چې هغوی څومره تاثري پر طالبانو لري

 راټول کړي او خربو ته يې کينوي.

ستان وغواړي هر ځای او د هري کچې طالبان رسه را ټولوالی او کينوالی که پاک
 يش، د طالبانو ميخ هلته ډير ټينګ ټکوهل شوی دی.

کابل ال هم د استاد رباين او مسعود په الس کې و، د طالبانو مرشان مالمحمد غوث 
 -اخوند او مال جلیل اخوند د پاکستان د آی اس آی په وساطت د حزب اسالمي 

عبدالعيل  –لرشید دوستم، حزب وحدت اسالمي عبدا –حکمتیار، جنبش اسالمي 
مزاري او مرشقي شورا له استازو رسه په پېښور کې خربو ته کنیاستل، موږ ټول پنځه 

 صدارتطالبان،  –"جمهوري ریاست او واک  واړه جهتونه دوميه ورځ موافقي
مهم وزارت حزب وحدت مرشقي شورا، یو  –حزب اسالمي، دفاع وزارت  –عظمی 

 " ته ورسيدو. طالبان -او بل مهم وزارت دوستم، نور پاتې وزارتونه 

کله چې توافق وشو، همدغه وخت کې هامیون جرير ماته ټلیفون وکړ، ویې ويل 
چې په ايران کې ناسته ده، حزب اسالمي ته یې د ګډون بلنه ورکړي، ډاکټر 

 ايران کې دی، له حکومت رسه خربي رواين دي. 121 عبدالرحمن

                                                 
ډاکټر عبدالرحمن د مجاهدینو تر بریالیتوب وروسته د استاد رباين په حکومت کې د   121

 کابینې وزیر و، کله چې طالبانو کابل ونیو، په شامل کې د استاد رباين د حکومت غړی و. 
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ما )هالل( جریر ته وویل: اوس موږ څه وکړو، موږ خو دلته )پېښور( کې پرون 
 خربي پیل او نن توافق ته ورسیدو.

 جرير وویل: تايس خربي جاري وساتئ او زه ایران ته ځم.

ل، د حکمتيار هامیون جریر ايران ته والړ، هلته يې له ډاکټر عبدالرحمن رسه وليد
ذهن يې منحرف کړ، د پنجشري په ګټه يې خربه وکړه او د حزب اسالمي مرش يې 
وهڅاوو چې د طالبانو پرځای له احمدشاه مسعود رسه ملګری يش؛ ځکه هغه دولت 

 حزب اسالمي به ډير ژر واک په الس کې واخيل.او  دی او هلته ډير امکانات دي

ويل چې تايس له طالبانو رسه خربي جاري له دي رسه رسه هامیون جریر موږ ته 
وساتئ، ومې ویل چې اوس خربه وروستۍ شوي، څنګه وکړم، پريکړه ليک امضاء 

 کړم که نه؟ جرير له ايران څخه پر ټلیفون وويل؛ هو امضاء يې کړه.

همدا توافقنامه مې له دې مخکې حکمتیار صاحب ته لیږلې او له هغه رسه رشیکه 
 اجراء او السلیک اجازه کړي وه. کړي وه، هغه یې هم د

موږ د ټولو ګوندونو استازو پر تړون السليکونه وکړل، دا ټول مجلسونه مو د آی اس 
آی په دفرت کې وکړل، تر السلیک وروسته، پریکړه لیک د آی اس آی مرشانو په 
فايل کې بند، ويې ويل چې پريکړه لیک په کانټيننټل هوټل کي اعالنوو، هلته به د 

و ملتونو استازي، د سیايس ګوندونو استازي او د نړيوالې ټولنې استازي ناست ملګر 
جهتونو څخه ددې ضامنت تر السه کوي چې په  ۵وي، ملګري ملتونه به له تايس 

 ګډه کار وکړئ."

هالل صاحب زیاته کړه:"پريکړه وشوه، چې د همدي پنځه ګوندونو نظامي شورا به 
 له پاره پر پالن  او وخت به بحث کوي. پر کابل د عملياتواو  غونډه کوي

                                                 

پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته، ډاکټر عبدالرحمن د ملکی هوایی چلند ادارې 
، د کابل په هوایې ډګر کې د شامل ټلوالې د قومندان جرنال ۲۰۰۲ه م۱۴وزیر و، د فربوري 
 له الوتکې څخه را وغورځول او ووژل شو.له خوا  جرائت د وسلوالو
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د یادو ګوندونو نظامي کسان رسه کيناستل او پریکړه یې وکړه چې د پروان او کاپيسا 
له خوا به حزب اسالمي، د چهار آسياب له خوا طالبان، د کابل د جنوبې دروازي له 
خوا  حزب وحدت او دا ډول دوستم به هم له داخل د کابل څخه د حکومت ضد 

 مليات کوي، پر کابل د عملیاتو نیټه یې هم تعین کړي وه.ع

سبا سهار چې ګورم شهادت اخبار کې غټ ليکل شویې چې له طالبانو رسه درې 
اړخيزه خربي کاميايب شوي، د شهادت اخبار مسؤل بشارت صاحب ته مې ټلیفون 
 وکړ چې دا خربي پټې وي او موږ ژمنه کړې وه چې د مذاکراتو اړوند خربې او
معلومات به د باندی نه راباسو، پر دي خربو له ما )هالل( او حکمتيار صاحب څخه 

 پرته بل څوک نه وو خرب، تايس ته چا وویل چې داخرب نرش کړئ.

 بشارت صاحب وویل: ماته وویل شول چې خرب نرش کړم.

 زه )هالل( پوه شوم چې حکمتيار صاحب ورته وييل دي.

مت نه وو، هغوی پر خپلو ټولو وعدو ودريدل، په مذاکراتو کې طالبان هیڅ مال 
حزب اسالمی هغه مذاکرات او پریکړه شنډه کړه، چې په نږدې تاريخ کې به هم بيا 
هغه ډول پريکړه ونه وينو، که هغه وخت کې موږ هغه پريکړه منيل وای، نن به 

مو  موږ به له طالبانو رسه ګډ حکومت درلود چې نړيوال مالتړ بهاو  ستونزي نه وای
 هم ترالسه کړی وای."

وروسته خربه معلومه شوه چې د ایران په هڅو هامیون "هالل صاحب وویل:
جریر ) دحکمتیار زوم( توانیدلی و چې د ښاغلی حکمتیار ذهنیت د احمدشاه 

 و چې د ماهیپر تړون وشواو یوځای کیدو ته وګرځوي، همهغه مسعود رسه جوړې 
 "کابل ته راننوت. حکمتیار د لومړي وزیر په توګهاو 

 درې میاشتې کابل ته ننوتلوحکمتیار او  د ښاغيل حکمتیار او مسعود تر جوړې
سالمي ځیني قومندانان وروسته کابل طالبانو ونیوی. په ختیځ او شامل کې د حزب ا

او ډیر وسلوال له طالبانو رسه یوځای او د طالبانو په لیکو کې د شامل ایتالف رسه 
 په جګړه بوخت وو.
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، ښاغلی حکمتیار د لومړي وزیر په صفت کابل ۱۹۹۶جون  ۲۶/   ۱۳۷۵رسطان  ۶
ته ننوت او د صدراعظم په توګه يې سوګند یاد کړ. استاد سیاف او مسعود ښاغيل 

په کابل باندي له خوا  حکمتیار ته ښه راغالست ووایه، ويل په هغه ورځ د طالبانو
ننګرهار پوهنتون د محصلینو په ډله کې د راکټونه  ویشتل کیدل، زه )لیکوال( هم د 

 ښاغيل حکمتیار رسه په هغه موټریز کاروان کې وم چې کابل ته ننوتی.

 ۲۸ولسمرش استاد رباين د حکمتیار کابل ته راتګ څخه دوه ورځې وروسته )
( په  جالل اباد کې مولوي خالص، مولوي محمدي او پیرګیالين ولیدل،  ۹۶جون 

نه وکړه، چې په حکومت کې وررسه رشیک يش، مګر یادو له هغوی څخه یې غوښت
غوښتنه یې وکړه چې او  دریو د مجاهدینو رهربانو د استاد رباين حکومت رد کړ

 واک ) دولسمرشي چوکۍ( باید مولوي خالص ته وسپارل يش.

طالبانو خپلو پرمختګونو او په کابل باندي حملو ته زور ورکړ، ښاغيل حکمتیار 
ضد د جهاد اعالن وکړ چې د حکومت په مقابل  رد هغه چا پ ،۱۹۹۶مه ۹د سپټمرب  

 کې جنګ کوي. 

، طالبانو جالل اباد ښار ونیو، زه )لیکوال( دوه ۱۹۹۶سپټمرب ۱۱/  ۷۵سنبله  ۲۱
له  احمدشاه مسعود د هوایې ځواکونو دته ورسیدم،  ښار ورځي وروسته جالل اباد

 په ښار باندي هوایې مببارد روان وو.خوا 

 البانو د کنړ او لغامن والیتونو له نیولو رسه همهاله د کابل په لور نظامي پرمختګط
،  د احمدشاه مسعود او حکمتیار د وسلوالو له ډیر لږ مقاومت رسه د کابل د کاوه

طالبانو کابل  ۱۹۹۶مه ۲۷/  د سپټمرب  ۱۳۷۵مه ۵د میزان او  نیولو پر مهال مخ شول
 تر خپل کنټرول الندي راوست.
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د کابل د امورو اداره کول د مال له خوا  طالبانو د مرش مالمحمد عمر مجاهد د
، مولوي سید محمد عباسنفرو )مال محمد حسن، مال  ۶محمد رباين په مرشې 

 .122غیاث الدین، مال محمد غوث او مال فاضل( ته وسپارل شول

سړکونه له زه )لیکوال(  د کابل تر نیولو دوه ورځې وروسته کابل ښار ته راغلم، 
موټرو او خلکو خايل وو، ګڼه ګوڼه نه وه، خلکو ال هم ویره درلودله، چې کیدای 
يش د حزب اسالمي او شورای نظار د جګړو په څیر به په کابل کې د طالبانو د 

 راکټونه را وویشتل يش.له خوا  مخالفو وسلوالو

  

                                                 
مال محمد رباين د جهاد  پر مهال د مولوي خالص بابا تنظیم کې و، د پخواين شوروي   122

ډمهاله حکومت د حج او اتحاد د لښکرو رسه یې جګړې وکړي، پېښور کې د مجاهدینو د لن
 اوقافو مرستیال وزیر وټاکل شو، مګر هغه په کندهار کې جهاد ته ادامه ورکړه او همهلته و.

د مجاهدینو تر کامیابې وروسته په کور کيناست، د فساد پر ضد یې په خپله ولسوالۍ 
او کندهار کې مبارزه کوله، چې وروسته له مال محمد عمر مجاهد رسه ملګری  –ارغستان 

د هغه مرستیال و، کله چې طالبانو کابل ونیو، مال محمد رباين اخوند د رسپرستي شورا 
 و.( ۲۰۰۱اپریل  ۱۳تر  ۱۹۹۶سپټمرب   ۲۷) لومړی وزیر/ رئيس

مال عبدالسالم ضعیف چې هغه مهال پاکستان کې د افغانستان سفیر و، ما )لیکوال( ته 
د متحده عرب اماراتو ته د درملنې لپاره وویل:" موږ هڅه وکړه چې مال محمد رباين اخون

د هغه د درملنې او هلته له خوا  یوسو، له ډیرو هڅو وروسته، بیا هم د متحده عرب اماراتو
 وړلو اجازه تر السه نه شوه."

مه، د راولپنډۍ نظامي روغتون کې ۱۵مال محمد رباين د رسطان ناروغي له امله د اپریل پر 
 وفات شو. 
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 انجنیر ګلبدین حکمتیار او استاد عبد رب الرسول سیاف

 
  حکمتیار او مسعود د عرب او پاکستاين لوړ پوړو استخباراتوي چارواکو منځ کې
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څپرکی څلورم  

د کابل نیول او د ډاکټر نجیب الله وژل له خوا  د طالبانو           
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 د طالبانو پيدایښت
کي د طالبانو تحريک د سنګسار کيل څخه  په لومړۍ اونۍ ز کال د اکټوبر ۱۹۹۴د "

د مال محمد عمر  چي د میوند ولسوالۍ )اوس مهال د ژړۍ ولسوالۍ( مربوط دی
پر غاړه  هرات د لويي الري  –پېل سو، د سنګسار لوی کلی د کندهار  مجاهد په مرشي 

مسجد كې د خپل فعاليت اغاز موقعيت لري. دغه اسالمي يون د حوض مدت په سپني 
د طالبانو د اسالمي تحريك او غورځنګ په نامه نه، بلكې د يوه سپيڅيل اعالن وکړ، 

لوټ مارۍ مخه ونييس، په مسجد کي د تحريك په هدفونو  پاڅون په حيث چي د فساد او
د مال محمد عمر مجاهد او  مفصلې خربې وسوي،له خوا  او اړتياوو باندې دعلاموو

 صاحب عبدالصمد په ټاکلو باندې د ګډونوالو څخه عمومي بيعت واخیستل سو.مولوي 

د لویې الرې په اوږدو کي د عميل کار لپاره زنځري  هرات  –ډیر ژر يې د کندهار 
زنځیر چي چلوونکي وپوهیږي چي د دریدو او   )د موټرو د دریدو لپاره ځانګړی

ځل لپاره د رشعي امورو د  تاليش ځای دی( واچاو، په همدې توګه تحريک د اول
 عميل تطبيق لپاره په ښکاره رسه فعاليت پیل کړ .

باندې د تحريك د پېل اغاز وسو،  مه ورځ۷ز کال د اکټوبر مياشتې پر  ۱۹۹۴د 
د دغه پېل د رضاکارانه ګډونوالو تعداد تقريبا  د پنځه ديرش كسانو په شاوخوا کي 

، چي د روسانو او كمونسټانو وطالبان و و، چي ټول زاړه مجاهدين او ډيری يې ديني 
 . "123وو پر ضد يې په مختلفو جبهو كې جهاد کړی 

، احمدشاه مسعود او استاد سیاف د طالبانو په لومړیو وختونو کې استاد رباين"
دهغوی د ښه وايل او سولې د فرښتو خربه کوله، مګر بیا یې وررسه جنګ پېل کړ، 

د طالبانو رسه د جنګ په وخت کې د مقاومت کلیمه کاروله، د طالبانو  استاد رباين
نه يې د هغه وخت خپلو او  نه کړه په ضد يې د جهاد فتوا د خپل ژوند تر اخره ور

باله، د  هحقپه وسلوالو مړو ته د شهید نوم کاراوی. ويل د طالبانو رسه مقاومت يې 
کوله. کله چې امريکا پر طالبانو حمله خپلو حقوقو د ترالسه کولو له پاره يې جګړه 

                                                 
 مه پاڼه۳۵مه او ۳۴، د مال عبدالسالم ضعیف کتاب )طالبان له کندهاره تر مزاره(  123
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وکړه، ویل کيږي چې دواړو استادانو )رباين او سیاف( له امریکايې چارواکو 
 .وغورځويغوښتل چې پر طالبانو لوی لوی مبونه 

افغان حکومت تر منځ د جګړې په ورستیو  +اد سیاف د طالبانو او امريکایانواست
غونډو کې د طالبانو رسه جګړه جهاد  کې په لویو لویو (۲۰۱۵تر  ۲۰۱۱) کلونو

وباله، طالبان يې واجب القتل وګڼل او د طالبانو له منځه وړل يې د حکومت دنده 
د طالبانو رسه او  وګڼله. مګر د امريکایانو په اړه يې کومه څرګندونه نه ده کړي

 .جګړې ته خپله هم نه دی تللی، يواځی افغان امنیتي ادارو ته يې فتوا صادره کړه

ويل په وروستیو وختونو کې د استاد سیاف څرګندونې د طالبانو په وړاندي هغه 
وخت تغیر ومومند چې کله په قطر کې د طالبانو له استازو څخه د ولسمرش ارشف 

طالبانو ورته او  غني تره قیوم کوچي وغوښتل چې استاد سیاف په نښه او مړ کړي
 .124کله به هم استاد سیاف ونه وژيناو  وویل چې هغه د مجاهدینو رهرب پاتې شوی

                                                 
( ګډونوال او د ولسمرش ارشف ۲۰۱۶جنوري  ۲۴او  ۲۳په دوحه کې د پګواش غونډې  124

غني تره قیوم کوچی د خپل وراره له ډیر صفت کولو وروسته او پر طالبانو له توندو نیوکو 
تايس ظاملان یاست، بې  " هغه طالبانو ته وویل: ه هم وکړه،کولو رسه رسه یوه د زړه خرب 

حکومت رسه حکومت نه شئ نیوالی، راشئ له ګناه خلک وژنئ، بې ځایه جګړه کوئ، 
یوځای شئ او زه په خپل وراره ویاړم چې په ډیر مهارت رسه یې له ډاکټر عبدالله رسه ګډ 

 " .حکومت جوړ کړ
کابل او نورو ځایونو کې بې ګناه عام افغانان وژين طالبان چې په "ښاغيل کوچي وویل: 

طالبان که رښتیا غواړي چې د  دا زموږ له پاره د منلو وړ نه ده، او غټ مجرمین نه وژين
افغانانو قاتلین او اصيل مجرمین ووژين نو مهرباين دي وکړي تر ټولو لومړی دي استاد 

چې د استاد محقق نوم یې هم  سیاف او د هغه هم مثله ووژين. ځينې ګډونوال وایې
واخیست خو دغه نوم بیا نور ګډونوال نه تایدوي یواځي د استادسیاف د وژلو غوښتنه د 

 ".کوچي له خوا تایدوي
شیرمحمد عباس ستانکزي د ښاغيل قیوم کوچي  د طالبانو د هيئت او قطر دفرت مرش ښاغيل

موږ ټولو هغو مجاهدینو " ل:د استاد سیاف د وژلو د غوښتنې اړوند ځواب کې ورته ووی
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استاد رباين اعالن کړ،  د هغه وخت ولسمرش ،مالتړ لومړی ځلد ډلې  د طالبانو
ويش. لومړی ځل يې د لې فرښتې دي، باید وررسه همکارې ويې ويل چې دا د سو 

میلیارډه افغانۍ مرسته واستوله.کله چې  ۲مولوي شیراڼي په الس د طالبانو له پاره 
کابل ونیو د چارو په اداره کې يې هغه اسناد ولیدل چې د رباين د حکومت طالبانو 

له خوا د طالبانو په نوم پیسې استول شوې وي، د طالبانو چارواکې ډیر حیران وو 
 چې د استاد رباين حکومت څومره ډیره مرسته کړي.

ند د جمعيت اړوند مشهور و کندهار کې لومړی ځل د فرقي مرش مالنقیب آخ
ن ټوله فرقه له وسلو رسه طالبانو ته وسپارله. د مسعود پروګرام داوو چې حزب قومندا
په طالبانو ختم کړي، بیا به طالبان له هزاره وسلوالو رسه هم وجنګيږي،  اسالمي

باالخره به مسعود ته د جنګ له پاره غیر منظم او پاشل شوې طالبان پاتې شې، 
تر حزب اسالمي او هزاره وسلوالو اسان  چې د طالبانو له منځه وړل کاوه مسعود فکر

 وحید مژده "دي.

ز. کال اکټوبر کې په کندهار کې راپیدا، د کندهار نیولو کې  ۱۹۹۴طالبان د  "
وررسه مال نقیب الله د  استاد رباين په خوښه ملګرتیا وکړه، غزين کې  ورته قاري 

                                                 

کرشانو او مرشانو ته په درنه سرتګه ګورو چې پخواين شوروي اتحاد رسه یې په جهاد کې 
برخه اخستي او کمونیزم یې د نړۍ له مخې ورک کړ. استاد سیاف د جهاد د رهربانو څخه 
ر دی هغه له کمونسټانو رسه جهاد کړی، موږ به هغه څوک وژنو چې د شوروي د یرغل پ

مهال دهغوی غالمان او دهغوی له پاره جنګیدل، په اوس مهال کې د امریکا غالمان او د 
امریکا د ګټو له پاره له افغان ولس رسه جګړه کوي، موږ به د هغو سیکولر کسانو رسه هم 

 .او په افغانستان کې د سیکولریزم له پاره مبارزه کويجګړه کو چې له لویدیځ څخه راغيل
موږ پوهیږو چې لویدیځ غواړي زموږ او مجاهدینو تر منځ اختالفات ال زیات ښاغلی کوچی! 

موږ به هیڅکله د ، کړي او غواړي موږ په مجاهدینو او د مجاهدینو مرشان په موږ ووژين
 " .ښکار نه شو دسیسېمجاهدینو د مرشانو وژلو له پاره د لویدیخ د دغي 



 131 /  د مجاهدینو
 

الره  126 امان الله خانوردګو کې د حزب اسالمي تورن میدان او  125بابا مرسته ورکړه
 ورکړه.

تر څو چې طالبان میدان ښار ته رسیدل، تر همدې وخت پوري د استاد رباين او 
استاد سياف اړیکې وررسه ښې وي. استاد رباين له امید ورځپاڼې رسه مرکه کې 

 وویل چې طالبان د سولې پرښتې او پخواين مجاهدین دي.

                                                 
انقالب اسالمي قومندان و، په غزين کې تاج محمد قاري بابا د جهاد پر مهال د حرکت  125

تر ټولو قوي جبهه د همدوی وه، قومندان خیال محمد حسیني یې مرستیال و. کله چې 
 له جمعیت اسالمي رسه یوځای شو.او  مجاهدینو کابل ونیو، قاري بابا د غزين وايل شو

مستويف وم، زه د غزين والیت " کې وویل: ۲۰۱۹ما )لیکوال( ته قومندان خیال محمد په 
قاري بابا نه غوښتل چې غزنی طالبانو ته تسلیم کړي، مګر ما غوښتل چې له طالبانو رسه جګړه 

 " قاري بابا پوهیدی چې پرته زما له ملګرتیا له طالبانو رسه جګړه نه يش کوالی.او  ونه يش
د پکتیا قومندان خیال حسیني له طالبانو رسه ملګری شو، چې او  قاري بابا له غزين وتښتید

 مستويف وټاکل شو.
کې د غزين وايل  ۲۰۰۲مه ۱۱د فربوري   پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته، قاري بابا

 کال په وروستیو کې له غزين والیت څخه ګوښه شو. ۲۰۰۲وټاکل شو او د 
له  په غزين کې د طالبانو ساتونکو رسه یوځای ۴، له خپلو ۲۰۰۶مه ۱۸قاري بابار د مارچ 

وویشتل او ووژل شو، قومندان خیال محمد د غزين د وايل اسدالله خالد مرستیال،  خوا
دارنګه د ډاکټر غني او  وروسته د زابل وايل، د وليس جرګې غړی، بیا ځل د زابل وايل

 سالکار و.
ډګر جرنال امان الله خوږمن په میدان ښار کې د حزب اسالمي تر ټولو قوي قومندان او  126

 مسعود رسه يې سختې جګړې وکړي.له احمدشاه 
پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته پېښور ته والړ، له امریکا او افغان حکومت رسه یې 
ملګرتیا ونه کړه، کله چې حزب اسالمي له افغان دولت رسه سوله وکړه، ډګر جرنال امان 

ړ، جنازه یې د ، پېښور کې م۲۰۱۵مه ۲۲الله خان بیا هم کابل ته رانغی، هغه د جنوري 
 مه، میدان ښار کې په خپله پالرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه.۲۴جنوري 
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 افغانۍ دوه  یا درو چورلکوکېپه  څخهویل کیږي چې د پلچرخي قوای چهار 
ولیږل شوې، استاد سياف له خپل لوري طالبانو ته له خوا  طالبانو ته د حکومت

، د دوی هدف د طالبانو په واسطه د  حزب د جګړې لومړۍ 127واستويل افغانۍ
 اغا سید داوود "کرښه ماتول وو.

کله چې طالبانو تیز پرمختګ وکړ، حزب اسالمي او هزاره وسلوال يې له منځه  "
یوړل، مسعود د طالبانو له مرشانو مال مرش او مال بورجان اخوند رسه په میدان ښار 
کې ناسته او خربې وکړي،  يوه طالب غوښتل چې مسعود ووژين مګر د نورو طالبانو 

له مسعود رسه معاعده کړي وه چې هغه ته  ، ځکه طالبانوهونیول شو یې مخه له خوا 
وډ حالت ولیدی، پرته  طالبانو غیر منظم او ګډد به زیان نه رسیږي. کله چې مسعود 

ړه د تسليمې خربه وکړي، وييل يې هغوی رسه د سولې او د کابل په ا له دي چې د
 و چې يو ځل خو له طالبانو رسه هم زور ازمايې کوم. 

مخکې ال کړي وه، روسانو خپل رشط ورته  همرستې غوښتنمسعود له روسانو د 
دا ښودلی وو چې د تاجکستان اسالمي نهضت د عبدالله نوري په مرشي له 

د استاد رباين حکومت د تاجکستان مسلامن او  تاجکستان رسه بیرته يوځای کړئ
رحامن رسه سوله وکړي او ورته تسلیم  عيل جنګيايل اړ کړل چې له تاجک مرش امام

رحامن او د تاجک  عيل يې کړي. استاد ربانی او مسعود د تاجکستان مرش امام
عبدالله جنګیالو مرش عبدالله نوري په کابل کې رسه کینول، فشار يې وارد کړ چې 

 وحید مژده "وشو.ري جوړه وکړي، باالخره همدا کار نو 

د بریښنا  د طالبانو د رشیعت ورځپاڼې مسوول، د معادن او صنایع  او بیا وروسته
 ل. کال د طالبانو دمرشانو او احمدشاه مسعود د ۱۳۹۵مه ۴مه او ۳وزیر د میزان پر 

یو ځل طالبانو او احمد شاه مسعود "ناستې په اړه ما )لیکوال( ته په قطر کې وویل:

                                                 
د استاد برهان الدین رباين د حکومت پر مهال د افغانیو ارزښت ډیر کم و، نو ځکه په  127

یو امریکایې او  افغانیو ۵۲۵بوجیو کې انتقال کيدي، هغه مهال یو سنټ امریکایې ډالر په 
 افغانیو اخیستل کيدی. ۵۲۵۰۰ډالر په 
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 ۱۳۷۴ې )کوتل( په رس کې د پر کې د جنګ په لومړۍ کرښه کې د تپه میدان ښا
محمد رباين  یدل، د طالبانو د تحریک مرستیال مالل. کال په لومړیو کې رسه ول

 اخوند، مال مرش اخوند او مال بورجان اخوند  له احمد شاه مسعود رسه ناسته درلودله
له  د مولوي نرصالله منصور د زوی 128احمد شاه مسعود د مال سیف الله منصور او 

به چې درنې وسيل  وکړه مسعود ژمنه په ضامنت هلته وړل شوی وو، احمدشاهخوا 
په دوی د برید له خوا  مګر هغه وخت چې د حزب اسالمي ؛تسلیمويطالبانو ته 

 ویره نه وي، طالبانو ته یې وړاندیز وکړ چې لومړی د حزب اسالمي سيمې ونیسئ
 )مسعود(  کله چې موږ د حزب اسالمي د برید له ویرې امن شو، لویې وسلې به زهاو 

ووژين خو د غدر چې احمد شاه مسعود وو طالبانو غوښتل د طالبانو ته تسلیم کړم، 
 .اجازه ورنه کړل شوه

احمد شاه مسعود چې د طالبانو ګډ وډ حالت او دهغوی بې پروایې ولیدله، له 
 " په خپلو ژمنو له طالبانو رسه ونه دریدی.او  طالبانو رسه یې جګړې ته زړه ښه کړ

مد شاه مسعود نه غوښتل چې له ځینې افغان سیاستوال او شنونکي وایې چې اح
طالبانو رسه جګړه وکړي، بلکې له هغوی رسه د خربو او مذاکرې الره یې غوره ګڼله، 

 خو د استاد  سیاف له خوا وهڅول شو چې له طالبانو رسه جګړه وکړي.

مولوي محمد عمر فاروقي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ، ۲۰۲۰مه ۲۰د جوالی 
وزیر، وروسته د احوالو د ثبت او نفوس ادارې عمومي رئیس د سوداګرۍ مرستیال 

و، د طالبانو او احمدشاه مسعود ترمنځ ناستې کې موجود و، موږ ته یې وویل:کله 
چې احمدشاه مسعود میدان ښار کې طالبانو ته راغی، هغه خپله توپانچه طالبانو ته 

 .باندي کوم باور دراو  ورکړه، ویې ویل چې زه بې وسلې در رسه خربې کوم

                                                 
د طالبانو د لومړۍ کرښې منلی قومندان و چې د امریکا تر حملې وروسته یې د پکتیا د   128

زرمت ولسوايل په شاهیکوټ کې له امریکایې پوځیانو رسه سختې جګړي وکړي. امریکایې 
وایې خپله هم په هغه جګړه کې د امریکایې هاو  پوځیانو ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله

 .بریدونو او کیمیاوي وسلو د بریدونو په پایله کې له ډیرو نورو طالبانو رسه یو ځای ووژل شو
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استاد رباين رالیږلی یم، د هغه له طرفه وکالتا  او د خپل ځان بیعت  "مسعود وویل:
له مال محمد عمر مجاهد رسه کوم. کابل تايس ته سپارم، واک به د اسالمي دولت 
قايض القضات، د حرکت انقالب اسالمي مرستیال مرش مولوي محمد شا فضيل ته 

ل کابل کې له تايس رسه ګروګان پريږدم، هغه به وسلوا ۵۰۰وسپارم، زه به خپل 
کسانو د  ۵۰۰زه به له کابل څخه ووځم، د خپلو او  ستايس په واک کې وي

 "خوندیتوب په خاطر به هم بیا له تايس رسه جګړه نه شم کوالی.

په وروسته وختونو کې بیا موږ ته مولوي محمد شاه فضيل وویل "مولوي فاروقي وویل:
ود غوښتل همدايس وکړي، مګر استاد سیاف ورته وویل چې رشعا  چې احمدشاه مسع

 "تايس )مسعود( ناسم کار کړی، استاد برهان الدین رباين د دولت زعیم دی.

کله چې احمد شاه  "مال عبدالسالم ضعیف وویل چې حاجي امیرمحمد اغا وویل:
مسعود میدان ښار ته راغی، له هغه رسه انديښنه پيدا شوه چې کیدای يش طالبان 
ور رسه غدر وکړي او ژوندی یې ونیيس، د دې لپاره چې طالبان پر خپل ځان 

د طالبانو په جال کې ونه نښيل، په همدې خاطر يې دا خربه وکړه او  باوري کړي
 ")طالبانو( ته تسلیموم.چې زه بیعت کوم او کابل تايس 

ساعته وروسته، احمدشاه  ۲۴له طالبانو رسه تر لېدو "ضعیف صاحب زیاته کړه:
مسعود د چهار اسیاب لور ته د طالبانو پر جنګې کرښو برید وکړ، ډیر طالبان پکې 

 ووژل شول او احمدشاه مسعود ډیرې سیمې هم ونیويل.

کې رښتونی وای، نو ويل به یې له  که چیرته رښتیا هم مسعود له طالبانو رسه ژمنو
 "ساعتونو کې پر طالبانو مببارد او بریدونه کول. ۲۴طالبانو رسه تر لېدنې وروسته په 

طالبانو په ډیره اسانۍ رسه د حزب د چهار اسیاب او میدان د جګړې لومړۍ 
په دي پوهیدلی  حکمتیار کرښې ماتې کړي، ویل کیږي چې د حزب اسالمي مرش

تر اخره  اسالمي اسالمي او شورای نظار غواړي چې طالبان او حزبو چې جمعیت 
کله چې حزب او  په جګړه کې پاتې يش، له دي کبله به طالبان هم کمزوري يش

 ماتې وخوري، بیا به مسعود ته له طالبانو رسه جګړه نسبتا  اسانه وي.
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اترې ددې لپاره چې د احمدشاه مسعود او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې خربې  "
تر رسه يش هغه میدان ښار ته راغی د طالبانو مرش له کندهار څخه نورو طالب مرشانو 

د هغه )مسعود( د نیولو په او  ته دا ټنیګار کاوه چې باید د ژمنو پوره درناوی ويش
فکر کې نه يش، نو هامغه و چې خربې تررسه شوې او احمدشاه مسعود په سالمتیا 

 رسه کابل ته ستون شو.

چې هغه وخت دولت غوښتل چې لومړی یې مخالفین یعنی  هانګیرل کېدلدايس 
ستل يش او ایله صحنې څخه و اسالمي  او وحدت اسالمي ، جنبش اسالمي حزب

 ".129بیا وروسته طالبان هم ورپسې ووهل يش

ځینې کسان وایې چې مسعود غوښتل میدان وردګ کې له طالبانو رسه تفاهم ته 
 حزبکله  ود چې کومې وعدی کړي وي چې طالبانورسيږي، ويل ونه رسید، مسع

موږ حارض يو طالبانو ته کابل وسپارو، مګر مسعود په خپله  ،کړيې ور مات اسالمي ته
وعده ونه دريدی،  مسعود په حکومت کې د مساوي واک موضوع مخکې کړه،  او 

 و .ي مسئلې اړوند یې نظر بیخې منفي طالبانو ته د وسلو  د تسليم

والیتونو کې یې طالبان ورځ تر بلې قوې کیدل، هرات یې ونیوی، په شاميل 
چوکۍ د صدراعظم  حکمتياراو  جمعیت او حزب روغه وکړهپرمختګونه وکړل، 

د کابل په لور یې او  ز.کال سپټمرب کې جالل اباد ښار ونیوي ۱۹۹۶طالبانو د ومنله، 
 سید داوود اغا "بیړنی پرمختګ وکړ.

د طالبانو او  استاد سیاف تر  130 مولوي پیرمحمد روحاين، ۲۰۱۷مه ۲۳د نومرب 
منځ د سولې او جګړې نه کولو اړوند ما )لیکوال( ته په کابل کې وویل چې موږ 

                                                 
د طالبانو د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل کتاب )افغانستان او   129

 ل کال. ۱۳۸۴مه پاڼه، د خپریدو نیټه ۳۱مه او ۳۰طالبان( 
حرکت اسالمي  انقالب اسالمي )محمدي(،مولوي پیر محمد روحاين د حرکت  130

)منصور( او استاد سیاف پخوانی قومندان، د مجاهدینو د حکومت وخت کې د خوست 
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ر د استاد دوه ځله استاد سیاف ته د طالبانو د سولې او روغې پېغام ورساوو، مګ
 .جواب منفي وله خوا  سیاف

 
 مال محمد عمر مجاهد

 له روسانو رسه د جهاد پر مهال انځور، کیڼ لور کله چې د طالبانو مرش وښی لور 

  
  مال محمد عمر مجاهد د خپلو طالب وسلوالو منځ کې

                                                 

فرقې ریس ارکان. د طالبانو د حکومت پر مهال د خوست د مرافعه محکمې رئیس او بیا 
 د کابل پوهنتون ریس و.

هنې وزارت کې د نصاب په د کرزي د حکومت پر مهال د سولې عايل شورا غړی او د پو 
 .اسالمي برخه کې سالکار، د ډاکټر غني د حکومت پر مهال هم د سولې عايل شورا غړی و
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 استاد سیاف ته لومړی ځل د طالب مرشانو پېغام
 مولوي او زه )پیر محمد روحاين( کله چې طالبانو پکیتا او خوست ونیوی،  "

و، د خوست له نیولو دوه میاشتې وروسته و  ېجالل الدین حقاين وررسه یوځای شو 
 مولوي احسان الله وغوښتلم او استاد سیاف ته یې پېغام راکړ.

 ۵داستاد سیاف قومندانان انجنیر نظرمحمد او حاجي ګالم خان او دوه نور چې 
ت و چې میدان ښار . دا هغه وخوته ورغلو  استاد سیاف لیدود تنه کیدو، پغامن کې 

کې هم د طالبانو رسه د مسعود خربې روانې وي. استاد سیاف هم طالبانو رسه اړیکه 
 طالبان یې د حکمتیار په ضد جګړې ته هڅول. او  کې و

 طالبان له دولتي ځواکونو رسه مخ وو.او  نیول شوی وله خوا  چهار اسیاب د طالبانو

په لوګر له خوا  د احمدشاه مسعوداو  وو هغه شپه مې یاد ده چې موږ پغامن کې 
کې د طالبانو په ځایونو مببارد رشوع شو. موږ د جیټ الوتکو پروازونه لیدل چې د 

 لوګر په لور کېدل.

البان ، ورته مو وویل چې طونت و، له استاد سیاف رسه یې ملګري ناست و سخو ما
سان الله موږ حمولوي ا وررسه کینئ او خربې وکړئ.له تايس رسه جګړه نه کوي. 

 تايس رسه د طالبانو جګړه ونه يش.له چې  همدېته رالیږيل یو

استاد سیاف په مخابره کې په احمد شاه مسعود ږغ وکړ، ورته یې وویل چې 
غواړي خربې او  مولوي پیرمحمد روحاين درته سالم وایې، طالبانو را لیږيل دي

موږ جګړه کول نه  شوي،جګړه په موږ تحمیل ":وکړي. مسعود مخابره کې وویل
 "غوښتل، طالبانو جګړه پېل کړي.

ويل تايس وایاست ":واخیستله، مسعود ته مې وویل را څخهمخابره مې د استاد 
په  ستايس جیټ الوتکي وینم چې زه دادیتحمیل شوي،  چې جګړه درباندي

وی نه لري، هغ ېجګړه رشوع کړي، طالبان خو الوتک طالبانو مببارد کوئ. او تايس
غټې وسلې او الوتکو ضد  ننه دي کړي. طالبان خو د هوا خو مببارد درباندي

 "هم نه لري. طالبان جګړه نه کوي، خربي وررسه وکړئ.توغندي
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رسه  ولیږم او تايس ور دوه نفره مناینده ګان به زه در":احمدشاه مسعود وویل
 "خربې وکړئ.

ستا لپاره مو پېغام راوړی  ،ته مې وویل چې موږ خو تاته راغيل یو سیاف استاد
 دی، د مسعود لپاره خو نه وو راغيل.

یو  له سبا به تايس استاد سیاف وویل چې دوه نفره د مسعود او یو نفربه زما وي،
 بل رسه خربي وکړئ.

استاد سیاف ته مې وویل چې طالب بې االیشه دی، د هغوی په اړه ستايس 
 انديښنه بې ځایه او وهم دی.

 "دي لپاره را پیدا شوی چې د اخوانیانو بنیاد وبايس. طالب د":استاد وویل

اخوانیان او  طالبان خو رشیعت جاري کوياستاد سیاف ته وویل:  ما )روحاين(
 کار وکړ. دوی عمال  دااو  هم رشیعت غواړي. هدف خو رشیعت دی

تايس غواړئ ما طالبانو ته ":خربو وروسته هغه وویلځینو استاد سیاف رسه تر 
 "تسلیم کړئ.

نه غواړو چې  ې وویل چې هو، ستا د ژوند ساتلو لپاره همدا کار کوو،سیاف ته م
يس مخامخ له طالبانو رسه د کېل يش. غواړو چې تاښجګړه کې له طالبانو رسه 

 سېمه کې خربې وکړئ. ۍارغند

نور کسان، د استاد سیاف استازي  ۲یس او ئنظامي ر  اسالمي  سبا سهار د جمعیت
د جمعیت خلکو دالیل ویل چې  موږ د کابل باغ داوود سېمه کې کیناستلو،رسه 

هغوی یې مالمت ګڼل. دوی ویل چې موږ له طالبانو رسه او  طالبان جګړه کوي
مګر هغوی جګړه کوي. موږ ورته وویل چې موږ د دالیلو لپاره نه یو  مرسته وکړه،

ښه داده چې مخامخ  اغيل یو،او طالبانو منځ کې د اصالح په نیت ر ستايس راغيل،
ن ښار اخربې له طالبانو رسه ويش. مجلس مو بې نتیجې پای ته ورسیدی، موږ د مید

باندي وشو. الله ج موږ وساتلو. طالبانو  ، په الره کې مببارد هم راوپه لور روان شو 
 ته ورغلو او ټول حال مو ورته ووایه. 
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 ځل د طالب مرشانو پېغامدویم  استاد سیاف ته
محمد او  )مال محمد رباين، مولوي احسان الله، مال مرش، مال طالب مرشان

د لوګر والیت  131 مرشان تنه نظامي ۷۰نږدې مالبورجان( اخوند په مرشې د طالبانو 
و، دوی غونډه درلودله، زه یې هم و محمداغه ولسوايل یوه لویه کال کې رسه را ټول 

ابل باندي برید وکړي. مګر مخکې له غونډه ددې لپاره وه چې په ک ور وغوښتلم،
برید څخه زما )روحاين( څخه مولوي احسان الله احسان غوښتنه وکړه چې استاد 

 سیاف ته ورشم او د طالبانو پېغام ورته ورسوم.

استاد سیاف ته ورشه ورته ووایه چې تايس ته  "مولوي احسان الله احسان وویل:
موږ ستايس  چې ستايس رسه جګړه وکړو،موږ د خپل مرش په سرتګه ګورو، نه غواړو 

د حکومت کولو برخه کې ستايس  موږ په حکومت نه پوهیږو،الرښوونو ته اړتیا لرو،
 مرستې ته ډیره اړتیا لرو.

که تايس )استاد سیاف( وسلې ته رضورت لرئ، موږ طالبان چې څومره وسله 
لرئ، موږ طالبان چې ستايس په واک کې یې درکوو. که تايس پیسو ته اړتیا  لرو،

څومره شتمنۍ لرئ، هغه هر که تايساو  هغه به تايس ته وسپارو څومره پیسې لرو،
 ټوله به مصؤن وي. مګر موږ یواځي په حکومت کې ستايس الرښونو ته اړتیا لرو.

دايس هم نه ده چې تايس د استاد رباين له حکومت څخه انقطاع وکړئ، بلکې 
 "رسه مه کوئ.یوې ګوښې ته شئ، همکاري ور 

الره خرابه ده، استاد سیاف  کابل ته د ننوتلو حالت او":مال محمد رباين وویل
 "چې زه پېژنم هغه دا خربې نه مني، هيس به مولوي روحاين ضایع يش.

 ، چې باید د طالبانو پېغام استادهمګر مولوي احسان الله صاحب ټینګار کاو 
 سیاف ته ورسوم.

                                                 
 ( ډیر ښکاري. والله اعلم۷۰)ما )لیکوال( ته دا شمیر 131
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مګر زه څه ډول قانع شم  ه مرګه نه ویریږم، ورځم،ما )روحاين ( هم وویل چې ل
 چې تايس رښیتا هم دا کار کوئ. او استاد سیاف ته رضر نه رسیږي.

، زموږ ملګري که تايس ویره درلودله، دلته ډیری"مولوي احسان الله وویل:
قومندانان ستا په شمول ناست دي، تايس یې ساتنه پخواين  د استاد سیاف  )طالبان(
 واخلئ، موږ خو به له تايس رسه جګړه نه کوو. په غاړه

 که خوست ته یې تايس دررسه بیاست او یا پغامن کې اوسیږي، هر ډول چې د
 "ده خوښه وي، هغه ډول وررسه کوو.

نور دوه کسان )قومندان  یواځي استاد سیاف ته نه ځم،زه  ما )روحاين( وویل چې
استازی و او قومندان میاجان نیازی( فضل احمد چې میرام شاه کې د استاد سیاف 

 دي هم رارسه ملګري وي.

ننوتلو، هرې پوستې ته چې به را ورسیدو،  د میدان ښار د الرې چې کابل ته را
لکه چې زه د دولت هیئت یم، د هغوی د احوال او  هدايس تعامل مې وررسه کاو 

تايس غوښتنې د او بیا به مې ورته وویل چې سستونزو په اړه به مې پوښتنه وکړه،
 .وورسید حکومت مرشانو ته رسوم. په همدې طریقه تر کابل را

غونډه وه، د رسه یې  قومندانانو لهباغ باال کې استاد سیاف ناست و، هلته ورغلو، 
جمعیت اسالمي قومندان مال شیرین مې ولید، هغه ته مې وویل چې تر استاد پورې 

 ورسوه.  مې ور

طالبانو رالیږيل یو، تا ":ري ورغلو، ورته مو وویلاستاد سیاف ته موږ درې ملګ
یه استاده! اوس وا ې،ر او وسلې رانه کړ ټخو په خپل وخت کې موږ ته کله هم ډیر مو 

؟ میدان ښار لرئ، څومره موټرې او څومره پیسو ته رضورت ېڅومره ټانکونه او وسل
 "کې د طالبانو ټوله قوه به پغامن کې درته تسلیم کړو.

به شاهدې ورکوله  ملګرودواړو له ما رسه ویل چې دايس نه ده، مګر  استاد سیاف
 چې همدايس طالبانو وعده کړي.
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 طالبانو داهم وویل چې زموږ نیت دا نه وو چې کابل ونیسو او حکومت وکړو،
د حکومت لپاره د استاد سیاف او  مګر اوس مجبوریت دی، خلک امیدونه لري

 الرښونو ته اړتیا لرو.

په ترتیب مې ورته او  ف ته مې خربې له ښې مقدمې رسه پېل کړي وياستاد سیا
زه په زړه کې خوشاله وم چې استاد  غوږ یې نیولی و، کويل، هغه ارام ناست و،

 سیاف ته مې خربو خوند ورکړ او دا پېغام به رد نه کړي.

او چې همدا شیان ټول طالبان راته راکوي،استاد سیاف زما خربې تکرار کړي،
 نو طالبان له ماڅخه څه غواړي؟ طالبان دومره باور لري،

مې ورته ویيل و  ناسته کې ځل)تیر  ومې ویل چې دا ځل د تسلیمې خربه نه ده
د استاد رباين له  ،(تسلیم کړهټول نظامي تجهیزات  طالبانو ته خپل !چې استاده

همدلته یا یواځي له حکومت څخه ګوښه کېدل او  حکومت رسه انقطاع هم نه ده،
هر ځای چې تايس وایاست هلته اوسیدل دي، تايس د طالبانو د مرستي اعالن هم 

 مه کوئ، د حکومت څخه د وتلو اعالن هم مه کوئ.

چې ته اسالمي نړئ امیدونه درلودل، اوس هم امیدونه درته شته،استاده! تايس
 تايس په دي الره کې ډیر څه وکړئ.

 ښه فکر لري، ويل له موږ )استاد برهان استاد سیاف وویل چې طالبان دايس
 الدین رباين( رسه ګډ حکومت نه جوړوي.

ومې ویل چې د طالب په ځای زه )روحاين( شم، هم رشیک حکومت دررسه 
کار نه کوم، ځکه واک دلته ټول له  مګر دا نه جوړوم، زه خو ستا قومندان یم،

ته هم دلته پرته له خپلو  همدا ،پخوانیو افغان کمونسټانو رسه دی دوستمیانو او
 په دوستم باور نه لرئ. وسلوالو مصؤن نه یې،

واخیست، ما ورته کتل هغه  قلم او کاغذ یې رالیک به درکړم،  :استاد سیاف وویل
 :ولیکل



 142 /  خپلمنځي جګړې
 

 طالبان ويل له موږ )استاد رباين( رسه ګډ حکومت نه جوړوي؟ – ۱
 طالبان څه غرض لري او هدف یې څه دی؟ – ۲

چې زه ستا دکاغذ وړلو قاصد ما )روحاين( د استاد سیاف الس ونیوی، ومې ویل 
ومې ویل چې اوس  ماته خربه وکړه. مګر استاد سیاف راته خربه نه کوله. ،نه یم

 اجازه راکوئ چې بیرته والړ شم او که مې بندي کوئ.
ویل ورته مې و  ئ؟والړ شوم، استاد سیاف تر الس ونیومل، ویې ویل چې خفه شو 

و، مګر تايس منفي و خوشاله  خفه شوی، موږ پېغام درته راوړ،هو! ويل به نه یم 
 ځواب راکړ.

افسوس راته  موږ ډیر لوی امید درلود، مګر تايس ځان په جنجال کې اچوئ،
 ستا په حال افسوس کوم، دی وخت کې ما )روحاين( ته ژړا راغله.، راځي

یل چې اوس درته نه وایم، استاد ومې و .ويل افسوس کوي :استاد سیاف وویل
سیاف ارصار وکړ چې خربه ورته وکړم. مګر نه مې کوله. ورته مې وویل که بیا ځل 

 مو رسه ولیدل داخربه به درته کوم. 
 استاد سیاف ډیر ټینکار وکړ چې خربه راته وکړه.

چې استاده! تايس د احمدشاه مسعود په څیر ډیر قومندانان روزيل او  ویل ومې
دل، احمدشاه مسعود زه پېژنم چې هغه څومره عميل جهاد کړی، یواځي د درلو 

 فرانيس رسنۍ وي چې د هغه په اړه یې تبلیغات کول. 
او چینایې مجاهدین لیږل، زه هغه ښه  ایېییزالپیني، مهغه ته ما )روحاين( فلی

 و.و د مجاهدینو رستارسي شورا کې یوځای ، پېژنم
ځان مرش مني، نږدې وخت کې به دايس  افسوس دی چې اوس یې ته په خپل

ته به یې د رسګروپ او  حالت درباندي رايش چې مسعود به تاته قومانده درکوي
 .132حیثیت ولري

                                                 
همدايس وشول، کله چې طالبانو کابل ونیو، استاد سیاف له خپلو کم شمیر جنګیالیو  132

رسه شامل ته وتښتېد، شامل کې د طالبانو ضد جګړې رسه یوځای له احمدشاه مسعود 
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د رخصت کیدو پر مهال استاد سیاف پیسو ته الس کړ چې رایې کړي، وامې نه 
 و.و خیستيل او موږ ډیر خفه ورڅخه روان ش

تلو کوم چې د ننوتلو وخت کې مو د موږ بیرته له کابل څخه په هغه چل وو 
. میدان ښار ته چې نږدې شو، مببارد راباندي ودوستم له وسلوالو رسه کارولی و 

 وشو، مګر الله ج بچ کړو.

طالبانو مرشانو ته ورغلو، بیرته په همدې ورځ مو ځانونه ورسول، هغوی  کله چې د
 چې طالب مرشانو ولیدو، کله مال مرش په میدان ښار کې و.او  وو ټول هلته موجود 

 مالمحمدرباين وخندل او  خوشاله نه وي، زموږ څیرې خړې پړې وي،

 باندي ږغ یې کړل چې ما درته ویل چې هغه یې نه مني." را

                                                 

استاد سیاف په اصل کې د احمدشاه مسعود او  عمومي قومانده له احمدشاه مسعود رسه وه
 د یو قومي قومندان حیثیت درلود.

استاد او  کله چې احمدشاه مسعود ووژل شو، بیا هم ټول واک له محمد قسیم فهیم رسه و
 و پریکړو واک نه درلود.سیاف د جګړې اړوند د مهم

، ما )لیکوال( ته سید محمد ګالبزوی وویل:"ماسکو کې مې له ۲۰۱۹مه ۲۳د نومرب 
احمدشاه مسعود رسه ولېدل، هغه زما څخه وغوښتل چې د طالبانو په مقابل کې له دوی 
رسه ملګری شم، ما ورته وویل چې څه ډول پر تايس باور وکړم، زما نږدې ملګری اسدالله 

)د خاد پخوانی مرش( له تايس )شامل ټلوالې( رسه بندي دی، تر ټولو لومړی هغه رسوري 
 را خوشی کړئ بیا به وروسته خربي کوو.

مسعود وویل: استاد سیاف وایې چې رسوري باید اعدام يش، هغه یې د خالصون مخالفت 
 کوي، ماته وایې د څه لپاره دي ژوندی ساتيل دی.

او دا زما )مسعود( مجبوریت دی چې د استاد سیاف درناوی وکړم، ځکه ټول جهادي رهربان 
زموږ )د حکومت( مخالف شول، یوازي همدا استاد سیاف را رسه ملګری دی، هغه جنګیايل 
 نه لري، ځانګړی قوت نه لري، خو له دي امله مې له ځان رسه ساتيل چې جهادي رهرب دی." 
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، موږ ) انجنیر احمدشاه احمدزی، استاد محمد زمان مزمل، ۲۰۱۷مه ۱۹د جوالی 
یګر مهال دم الدین اثیر( ماز حاجي احمد فرید، استاد احمد وحید مژده او استاد عال 

په پغامن کې د استاد سیاف په کور کې له هغه رسه مجلس درلود، استاد سیاف 
مال احمد الله نانی وویل:"د طالبانو ډله کې مال عبدالسالم راکټي، مال محمد غوث، 

 او نور یې ژوندي دي.

ل چې د ځای کې مو وررسه مجلس درلود، دوی ته مې ووی 133اکرب د استاد اکرب 
 ملک بچیان مه وژنئ، جنګ مه کوئ.

دوی وویل چې ته ورشه د طالبانو له مرشانو رسه خربې وکړه. قلعه حیدر کې  مو 
د قران کریم ایتونه مو تالوت  ، شجاع الدین هم وو،134خربې وشوې، عبدالله وردګ

اته نفري مجلس و، ماته وخت په وخت ټولې خربې او د طالبانو هر څه پټ کړل، 
 ښکاره پالن رسیدی. او

، خیرن کايل یې و، کايل او هرڅه مو 135 محمد غوث اخوند دلته کابل کې ومال
 .طالبانو لپاره پیسې ورته واخیستيلورته ورکړل، د استاد رباين څخه مې د 

                                                 
جهاد پر مهال د استاد سیاف مشهور قومندان، د حامد کرزي د  استاد اکرب اکرب د 133

 حکومت پر مهال د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر و.
عبدالله وردګ د جهاد پر مهال د جنوب لویدیځې حوزې لپاره د استاد سیاف د دفرت   134

شامل رئیس و، د استاد رباين د حکومت پر مهال  کابل ته راغی، دنده یې درلودله، د 
ټلوالې رسه یوځای یې د طالبانو پر ضد جګړې وکړي، پر افغانستان د امریکا د حملې 

ن غونډې د پریکړو کوله. د بُ پرمهال  له امریکایانو رسه یوځای د طالبانو پر ضد یې جګړه 
پر اساس د حامد کرزي د حکومت پر مهال د شهیدانو او معیوبینو چارو وزیر )ډسمرب 

 ( و.۲۰۰۴تر ډسمرب  ۲۰۰۱
( و، پغامن ته له کور رسه نږدې، د ۲۰۰۸سپټمرب  ۱۳تر  ۲۰۰۷جوالی  ۱۹د لوګر وايل ) 

، ور باندي د ماین چاودونه وشوه، له دوو ساتونکو او موټر ۲۰۰۸مه ۱۳سپټمرب پر 
 چلوونکي رسه یوځای مړ شو.

اف ممکن هدف یې امیرمحمد اغا وي، ځکه ډیر ځله ما)لیکوال( دا کیسه له استاد سی 135
سهار مې د طالبانو لپاره جامې، او  څخه اوریديل، وایې چې امیرمحمد اغا شپه را رسه وکړه
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 ،اړئ؟ حکومت غواړئ؟ دوی ویل چې نهطالبانو ته مې وویل چې تايس څه غو 
 حکومت نه غواړو.

 . چهار اسیاب او کابل کې جګړه کوئ، حتام  حکومت کول غواړئورته مې وویل چې 

 راشئ سوله وکړئ، د دوی منځ کې ځینو ویل چې نه.

 ورته مې وویل چې له ماڅخه څه غواړئ؟ طالبانو ویل چې موږ ته تسلیم شه.

ته تسلیم شم. خربې ورته مې وویل چې زه خلقي یم که پرچمی یم چې تايس
 راته راکړه. سله ديتوندي شوي، دوی ویل چې و 

ته مې وویل چې د حزب وحدت رسه زما جګړه د نوامیسو د ساتلو جګړه طالبانو 
 خربې بیرته نرمې شوي. ؟د خلکو د دفاع تضمین کوالی شئتايسآیا ده، 

هغوی ته مې کتابچه مخکې  تنه علام راغلل، ۱۵فضل الرحمن په مرشي  د موالنا
صالحانو هم واخلئ، څه به پیښ يش،  کیښودله، ورته مې وویل چې سالح له

عبدالغني  داکار کوئ، د څه لپاره یې کوئ. مولوي عبدالعيل دیوبندي او مولويويل
 یو حرف هم دوی جواب نه دی ویلی. ،136ورسه و  هم ور

                                                 

کوټونه او بوټونه هم ورته ورکړل. او یا ممکن چې مال محمد غوث اخوند او حاجي 
 امیرمحمد اغا دواړو هغه مهال له استاد سیاف رسه لیديل وي.

مفتي و، هغه مال محمد عمر مجاهد ته ډیر مولوي عبدالعيل دیوبندي د طالبانو عمومي  136
نږدې وي، د کندهار په جهادي مدرسه کې مدرس و. ما )لیکوال( ته د مال محمد عمر 

مال محمد عمر مجاهد راته ویيل و، دوه "مجاهد سالکار مولوي وکیل احمد متوکل وویل:
ر کله رايش، کسان، مولوي عبدالعيل دیوبندي او مال نقیب الله اخوند، چې هر وخت او ه

ماته به یې راولئ، ماته د هغوی د راتګ لپاره اجازه مه اخله، سمدستي یې د لېدو لپاره 
 "راوله.

 مولوی عبدالغني صاحب په چمن کې یو له ډیرو پېژندل شوو عاملانو څخه دی.
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موالنا فضل الرحمن ته مې وویل:  د میدان ښار تخت کوتل کې طالبان پراته دي، 
ته زه نه یم  تسلیم کیږم هم نه. د کندهار دوه الريورته ووایه چې جنګ نه کوم او 

 نفسه راکړي. له ديدوی راغيل. رشیعت اجازه د دفاع لِ  درغلی، کور کې ناست یم،
نه وي کړی، ډز پري نه کوم.  ورشه طالبان پوه حقه هم تیر یم، چې ډز یې راباندي

ه وتلم، هرڅه کړه. مګر طالبانو جګړه رشوع کړه. زه چې له کابل او پغامن څخ
 و. "و راڅخه همدلته پاتې 

محمد عمر   علاموو فتوا ورکړه چې مال ۱۵۰۰، په کندهار کې ۱۹۹۶اپریل  ۳
استاد رباين یې له حکومت څخه عزل  او  مجاهد ته یې د امیراملوومنین لقب ورکړ

ډول مذاکره  طالبانو له کابل حکومت رسه هر روباله، له دي  نوي پرمختګ رسه نو 
 .رد کړه

د حرکت انقالب اسالمي ګوند رهرب مولوي محمد نبي محمدي، ، ۱۹۹۶جون  ۶
د اسالمي حزب ګوند رهرب مولوي محمد یونس خالص، د نجات ميل اسالمي ګوند 
رهرب صبغت الله مجددي او د محاذ ميل اسالمي ګوند مرش پیر سید احمد ګیالين 

لیدل او ویې ویل چې و  کندهار کې د طالبانو له مرش مالمحمد عمر مجاهد رسه
کیدل لرې  له واک څخه یې د رباين دوی ل دی،ؤ بانی د ټولو بدبختیو مساستاد ر 

 وغوښتل. 

د حاجي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال، له دوی ":انجنیر احمدشاه احمدزی وایې
، ماته يې زنګ وواهه چې که کوم خدمت طالبانو کې ونارصي ملسی، زما قریب 

ومي ویل چې له کوم مرش رسه خربه کوم. د جمعې  لندن کې وم، خت وي. زه هغه و 
 لیفون يې راوکی.ټو  د قول اردو قومندان  د کندهارچې  137 محمد عثامنی ورځ اخرت

                                                 
مال اخرتمحمد عثامين د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار قول اردو قومندان و، پر  137

تان د امریکا له برید او مال دادالله تر مرګ وروسته، د طالبانو د هلمند عمومي نظامي افغانس
کې د امریکا په  ۲۰۰۶مرش او د هلمند لپاره د طالبانو وايل و. هغه د ډسمرب درېمه اونۍ 

 هوایې برید کې ووژل شو.
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یل چې تايس ویل يې ستايس غوندي خلک باید رايش، دلته کار وکړي، ومی و
 ج په قران کریم کې فرمایيل: خو مالیان یاست، الله
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ته  خربو سولې د که سیاف او ربانی اجازه ده، حمدزي( که ږغ هم ثبتوئ،ازما )
دوی ټول نواقص بیان کړم. لندن  باندی وږغیږم، زه به د ګټهکیناستل زه به ستايس په 

م. له پاره دا وای ج کې یم، نه ستايس او نه د دوی زور راباندی رسیږي، مګر د خدای
 به وایم، جنګ سم کار نه دی. راځئ سوله وکړئ.کوم دالیل چې رارسه  دي، هغه 

 ستا پېغام به شورا ته ورسوو، بیا به بله جمعه ستاد حاجي نارصي مليس وویل: 
غلط( يې کړم، د راتلونکې ) ایستلمیې  سړی وږغیږي. ما فکر وکړ چې تیررسه 

کلن  ۲۸، ویې ویل 139واغی، د مايل وزیر معتصم اغا جان جمعې ورځ بیا زنګ ر 

                                                 
او رسول كه ستاسې تر منځ په كومه چاره كښې شخړه پېښه يش؛ نو هغه د الله ژباړه:  138

همدا   .او د اخرت په ورځ اميان لرئ هلالج لجپر الله   تاسې رښتیا كه ور وګرځوئ، لوري ته 
 غوره او په انجام کې ډیر ښه دی. كار
معتصم اغا جان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د مالیې وزیر او مال محمد عمر مجاهد ته  139

طالبانو د مايل چارو کمیسون مرش، نږدې کس و، پر افغانستان د امریکا له برید وروسته، د 
( ور ۲۰۱۱وروسته د سیايس چارو کمیسون مرش و. په کراچۍ کې مرګونی برید )اګسټ 

باندي وشو، سخت ژوبل شو، د هغه وخت له ولسمرش حامد کرزي رسه یې اړیکې 
 درلودلې، د کابل وزیر اکربخان روغتون ته را انتقال شو، وروسته ترکیې ته د افغان حکومت

 ولیږل شو.ه خوا ل
 کې د طالبانو ۲۰۱۲معتصم اغا له طالبانو بېلې سیايس هڅې پېل کړي، د اګسټ دوېمه اونۍ 

 اعالمیه خپره شوه، چې معتصم اغا د دوی له ډلې وتلی دی.له خوا 
 "، معتصم اغا جان له يب يب يس رسه د مرکې پر مهال وویل:۲۰۱۳مه ۴د مارچ پر 

  "کې یم.د سیايس ګوند جوړولو په تکل 
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خلک وزارت مالیه يې راته سپاريل. زه ورباندي نه پوهیږم،  تايس غوندي ، ځوان یم
صاحب ته وویل چې  دلته کار وکړي، ومي ویل ما مخکې عثاميناو  چې رايش 

هغه  ؟ایې، دي ځای ته څه و چې پکې اوسم زهدا  :سوله وکړئ. بیا مې ده ته وویل
، ومي ویل په دي ځای کې د ډیرو هیوادو پاچاهي ګاين کښته پورته وویل لندن

ویل يې په  پايت شئ.باندی په پاچاهي رباين استاد که تايس او نه  کيږي، نه والله
دي پوهیږو، ومي ویل سوله وکړئ، په جنګ یې نه شئ ګټالی، ویې ویل څو 
ورځي وروسته به واوري چې له امو دریابه مو در تیر کړل. ومې ویل چې مسعود 

رسه  ده چې يو کیلو مټر ځمکه ولري درملګري جنګې سړی دي، دنیا وررسه 
بیا نو  ويې ویل ته به يې واوري چې له امو مو تیر کړل. .کار مه کوئ جنګيږي، دا

 " خربه خرابه شوه.

د طالبانو د "وویل:، ۲۰۱۶مه ۱۰لیکوال( ته د نومرب استاد محمد زمان مزمل ما )
ندزاده د پېښور کارخانو بازار کې د ګربز تجار و بانک رئیس مالعبدالرحیم اخ

و، مد رباين اخوند به ورته ویيل مح دوکان ته ما پسې راغلی و، فکر کوم چې مال
کله چې ، هغه  ډیر ټینګ شو، چې زموږ )طالبانو( رسه کار وکړئ، مګر ومې نه منله

له هغه دوکان څخه وتی، له الس څخه یې ټینګ ونیومل، د دوکان مالک ګربز ته 
کاله وروسته به کوم بې عقل پیدا يش،  ۲۰یې مخ ور واړاوو، بیا یې ورته وویل چې 

یې چې مزمل  ه چې طالبانو اخوانیانو ته د کار موقع نه ورکوله، دا دی ته شاهدوایې ب
صاحب ته ډیر عذر کوم چې کار وکړي، خو دی یې نه مني او زموږ رسه کار نه 

 کوي. 

مزمل صاحب وایې چې ما هغه مرش طالب ته وویل که د سولې کار وي، سمه 
 ده، مګر د کومې جنګې ډلې رسه کار نه کوم."

                                                 

د ډاکټر غني د حکومت پر مهال او  مايل مرسته کيدهله خوا  معتصم اغا رسه د حامد کرزي
 یې هم له حکومت څخه مايل امتیازات تر السه کول.
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موږ چې "، استاد محمد زمان مزمل ما )لیکوال( ته وویل:۲۰۲۰مه ۴جوالی پر د 
کندهار ته د مال محمد عمر مجاهد لیدو لپاره  والړو، هلته د کندهار والی مال محمد 

موږ غوښتل چې مولوي جالل الدین ډیر بد چلند را رسه وکړ. له همدې امله حسن 
د  ، د لوی کندهار طالبانولو، په هغه ورځحقاين له طالبانو را بېل کړو، هغه ته ورغ

کوتل کې بې وسلې کړي او سپک کړي هم وو، ورته مو کابل خیرخانې ده کسان د 
وویل چې طالبان د چا عزت نه لري، نه د چا احرتام، ته دروند سړی یې په طالبانو 

درکوي، له  دنده هنه هم کومه وړ او  کې دي عزت نشته، باور در باندي نه کوي
 رتیا یې الس واخله.ملګ

و، هغه وویل: استاده! موږ خو له طالبانو رسه د حاجي نعیم کوچی په میز ناست 
او تیریږي، موږ خو د  ، یو ځای شوي، دنیا خو تیره شوهچوکۍ په خاطر نه یو

 اخرت په خاطر له علاموو او طالبانو رسه یو ځای شوې یو، نه عزت ورڅخه غواړو
 اخرت لپاره کار وکړو.د خپل ملګرتیا یې ، غواړو چې په او نه چوکۍ

نعیم کوچي همدي یوې خربې زموږ ټولې هڅې ختمي او مولوي جالل  حاجي د
 " .140الدین حقاين له طالبانو رسه ملګری پاتې شو

  

                                                 
حاجي نعیم کوچي د جهاد پر مهال د نجات ميل اسالمي ګوند قومندان او له روسانو  140

، د حامد کرزي د حکومت هملګري وکړ رسه یې جګړې کړي، هغه تر پایه له طالبانو رسه 
( ونیول شو، په سپین ژیرتوب کې د ګوانتانامو ۲۰۰۳جنوري  ۱)له خوا  پر مهال د امریکایانو

کې  ۲۰۰۴مه ۲۸میاشتې بند وروسته، د سپټمرب  ۹جهنمي زندان ته یوړل شو، له یو کال او 
 له ګوانتانامو را خوشی شو.

ه د فاتحې د مراسمو سوالۍ کې مړ شو. طالبانو د هغ، د لوګر په ازره ول۲۰۲۰مه ۱۸د جون 
ورځې نا اعالن شوی اوربند وکړ، ځینو حکومتي لوړ پوړو  ۵په یاده سېمه کې  لپاره

 چارواکو هم وکوالی شوای چې پرته له ویري د هغه فاتحې ته ازري ته وريش.
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 نیول کیدل کابلد طالبانو له خوا د 
د طالبانو د وخت د معدن او صنایعو او بیا وروسته د برېښنا وزیر مولوي احمد 

د کابل د نیولو په اړه ما )لیکوال( ته  ۲۰۱۷مه، ۲۳په قطر کې د فربوري پر  141 جان
کله چې د رسويب اړوند وریښمین تنګي کې جګړې شدت پیدا کړ، د "وویل:

مسعود ځواکونه له لویو توپونو او ټانکونو څخه په استفاده جګړه سخته او ګرمه 
فاضل اخوند په مرشې د لته بند د الري د ماهیپر او  ساتله، یوې ډلې طالبانو د مال

تنګې تر منځ د رسويب مرکز ته مخه کړه، په رسويب کې د حزب اسالمي د  ورښمین
او  وسلوال پراته وو، له طالبانو رسه هغوی جګړه ونه کړه 142 مشهور قومندان زرداد

وریښمین رسوبی په ډیره اساين رسه طالبانو ونیوی، کله چې مسعود خرب شو چې 
تنګې کې دده وسلوال په جګړه بوخت دي او رسوبی په اساين رسه طالبانو نیويل، 

په دي رسه هغه په وریښمین تنګې کې د خپلو ځواکونو په اړه له تشویش رسه 

                                                 
لګری شوی و، مولوي احمدجان د طالبانو د راپیدا کيدو په لومړیو وختو کې ور رسه م 141

 هغه د مولوي نرصالله منصور د ګوند غړی و. د طالبانو د رسمي ورځپانې "رشیعت اخبار
" مسؤل و. د معادن او صنایع وزیر و، وروسته د بریښنا وزیر شو. پر افغانستان د امریکا له 

په قطر کې د او  حملې وروسته، د اقتصادي ستونزو له کبله یې شخيص کار ته مخه کړه
 ماشیرني کار یې کاوه.لویې 

قومندان زرداد په رسويب کې د حزب اسالمي ډیر بې رحمه او زړور قومندان و،  142
احمدشاه مسعود په ټول توان او نظامي قوت رسه ونه شوای کوالی چې له قومندان زرداد 
 څخه رسوبی ونیيس، د دوی ترمنځ سختې نښتې وشوې، د یو بل ډیر کسان یې رسه ووژل.

و مسافرو داد په غال، وژنو او بېالبېلو جرمونو تورن قومندان و، له موټر چلونکو اقومندان زر 
په لویه الره، د خپلې نظامي قرارګاه )رسويب( مخې ته په زوره پیسې  ابلک –یې د جالل اباد 

 او قیمتي مالونه وړل.
بندي و، د ډاکټر کله چې طالبانو کابل ونیو، زرداد بیا وروسته لندن ته والړ، ډیر کلونه هلته 

بیا ځل یې په کابل کې د ځمکو پر غصب پېل او  غني د حکومت پر مهال کابل ته راغی
 وکړ، مګر له حکمتیار رسه یوځای نه شو.
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انديښنه کې هم ولویدی چې د حزب اسالمي قومندان زرداد به له مسعود رسه چل کړی 
بانو ته ژوندي په الس وريش، مسعود دا ویره غواړي چې د مسعود ځواکونه طالاو  وي

هم درلودله چې کیدای يش زرداد د مسعود په نیولو کې له طالبانو رسه مرسته وکړي. 
تنګی  ورښمینهمهغه وو چې د حزب اسالمي او مسعود ترمنځ د بې باورې په نتیجه کې 

ه ماهیپر کې هم د همدې بې باورې له امله مسعود پاو  هم په اساين رسه طالبانو ونیوی
یواځي د خپلو کسانو ژوندي ایستلو په او  د طالبانو رسه د جګړې فرصت له السه ورکړه

 ، چې ډیر په تیزي او منډه رسه له ماهیپر څخه هم ووتل.کاوه اړه یې فکر

مولوي احمد جان وایې چې د زرداد رسبیره د هغه ملګري قومندانانو چمن او 
 یې دايس ووایه:علت او  قلم هم جګړه ونه کړه

نو د رسمي او محوري زه )مولوي احمدجان( په پېښور کې د طالبا چې کله
 مسوول وم، هغه وخت کې غزنی ال هم  طالبانو نه و نیولی. ورځپاڼېرشیعت 

یوه ورځ زموږ د رشیعت ورځپاڼې کوټې ته یو برب رسي سړي رس را   ښکاره کړ، 
 ؟  143پرواز دیویې ویل چې مزار رشیف ته کله د الوتکې 

زموږ یوه ملګري ورته وویل چې هغه پخواين خلک اوس دلته نه شته، دا سړی 
همدايس په بیړه بیرته روان شو، ملګري ته مې وویل چې دا خو ماته دايس ښکاره 

و، زموږ ځای د پېښور د ګل حاجي ې زرداد به وي، هغه هم شکمن شوی شو لکه چ
ې ور والړ شوم، چې کتل مې هغه په زینو په دویم منزل کې وو،  ژر پس  144پالزه 

کې الندي منزل ته کښته شوی وو، د حزب اسالمي مشهور قومندان زرداد و، روغبړ 
مې وررسه وکړ، ورته مې وویل چې راځه رارسه چای وڅيښه، هغه ویل چې کار لرم 

                                                 
د رشیعت اخبار همدغه دفرت پخوا د عبدالرشید دوستم د کسانو دفرت وو، چې له همدې   143

 ګ کې اسانتیاوي برابرويل.ځایه یې مزار او شربغان ته د  وسلوالو په تګ او رات
 جوړه شوې وه، د پالزې هټۍ او کوټې د افغانانوله خوا  ګل حاجي پالزه چې د یو افغان  144

کرایه شوې وې، ډیری پکې د مطبعو، مجلو، ورځپاڼو، کمپیوټرونو دفرتونه وو، د له خوا 
 سیاحتي ) توریسټي( رشکت هم یو دوه دفرتونه پکې موجود وو.



 152 /  خپلمنځي جګړې
 

او ځم، زه ډیر ورته ټینګ شوم، زرداد مې یو ډول مجبوره کړ چې بیرته زموږ دفرت 
رارسه وخیږي، هلته چې کیناستو، حتی مخکې له دی چې رارسه اطاق / دفرت ته  ته

دا هغه وختونه دي چې د حزب اسالمي او  رايش، هغه پوه شو چې موږ طالبان یو
په کندهار کې د او  مرش ښاغيل حکمتیار د طالبانو رسه د جګړې جواز ورکړی وو

وې وي، دا ډول د غزين په طالبانو او حزب اسالمي د وسلوالو تر منځ جګړې ش
په رسه  د جګړې تیاری نیول کیدی، د طالبانو له خوا  روضه کې هم دحزب اسالمي

طالبان د غزين له وايل قاري بابا رسه په خربو بوخت وو چې  دايس حال کې چې
 غزنی په سولییز ډول طالبانو ته وسپاري.

دفرت کې زرداد ته شین چای موږ )طالبانو( همدلته د رشیعت اخبار په یوه اطاقیز 
مخکې کیښود او د طالبانو د تحریک د اړتیا او پيداکیدو په اړه مو معلومات ورته 

جګړې په اړه هم ورته  د طالبانو رسه دله خوا  ورکړل، دا  ډول مو د حزب اسالمي
وویل چې نه باید جګړه ويش، کوم اهداف چې مجاهدینو درلودل، د همهغه اهدافو 

والړ شوې دي، ځکه مجاهدین په خپل منځې جګړو کې بوخت او  ن رالپاره طالبا
 اهداف ورڅخه پاتې شول.

له لنډ مجلس وروسته قومندان زرداد وویل چې دلته بحث نه کیږي، خو زه ژمنه 
کوم چې تر خپل وسه به ستايس رسه جګړه نه کوم، تايس سبا شپه زما میلامنه شئ، 

 هلته به بیا خربې وکړو.

جان وایې چې زښت زیات خوشاله شوم چې موږ ته یې سبا ماښام  مولوي احمد
د ډوډۍ لپاره بلنه راکړه، تر څو د بحث او خربو لپاره زیات وخت ولرو، له موقع 

په استفاده مې ورته وویل چې بیا نو قومندان چمن او قومندان قلم هم سبا څخه 
 موږ څو تنه طالبان ورغلو. ته هغه کور ، زرداد ومنله او سبا ماښام دهوغواړ  ماښام را

د  وچمن او قلم هم راغوښتي وو، بیا مو هم د طالبان ه؛رښتیا هم زرداد دواړ 
د طالبانو مرشان  هغو ته مې وویل:په اړه هغوی ته خربې وکړي،  وتحریک او مرشان

هدف د هیواد له تجزیې ژغورل او اسالمي نظام  وپخواين مجاهدین دي، د طالبان
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دا ټول له مدرسو او مسجدو را والړ شوې طالبان دي چې د ته کار کول دي، 
 مجاهدینو پاتې کار بشپړ کړي.

چمن او قلم درې واړو ژمنه وکړه چې که له ، له بحث وروسته قومندان زرداد
تر پایه او  طالبانو رسه په جګړه کې مخامخ يش، نو له طالبانو رسه به جګړه نه کوي

 هم زرداد په خپله ژمنه ودریدی.

روضه کې د حزب اسالمي له چې طالبانو غزنی ونیوی، د میدان ښار په لور په ک
، د همدې مرکز د ساتنې او طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د 145قوي مرکز و

حزب اسالمي وسلوال له چهار اسیاب او رسويب څخه هم رويض ته ورغلل، د 
له او  طالبانو رسه جګړه ونه کړهقومندان زرداد وسلوال هم وو، مګر هلته  زرداد له 

جګړې څخه په شا شو، طالبانو په اساين رسه روضه ونیوله او د میدان ښار په لور 
د کابل د نیولو له خوا  یې پرمختک وکړ، همدا ډول زرداد په رسويب کې د  طالبانو

 " په خپله ژمنه تر پایه ودریدی.او  پر مهال له طالبانو رسه جګړه ونه کړه

او شورای نظار د پخوانیو دښمنیو او تربګنیو له امله وو چې د  اسالمي حزب د"
حزب اړوند بدنام قومندان زرداد په رسويب کې له طالبانو رسه جګړه ونه کړه، رسوبی 

د مسعود ځواکونه په وریښمین تنګې کې محارصه پاتې او  یې طالبانو ته پريښود
ار په نیولو کې د جمعیت اړوند شول، زرداد دا ډول مرسته وکړه لکه چې د کنده

قومندان مال نقیب الله له طالبانو رسه کړي وه، مسعود د حزب پر ملګرتیا نور هم بې 
باوره شو، د جګړې له لومړۍ کرښې د چورلکو په واسطه له خپلو لوړ پوړو جرناالنو 

 د اسالمي  جمعیت رسه وتښتیدی، کابل ته راغی، له دي ځایه یې له کابل څخه د
استاد رباين او حکمتیار د وتلو لپاره پالن ونیوی، د چورلکو پواسطه جبل  مرش

ویل کیږي چې دوستم د  الړل، حکمتیار یې بغالن ته رخصت کړ،و الرساج ته 

                                                 
حزب اسالمي د همدې مرکز قومانده د قومندان رسور خان په غاړه وه، په غزين کې د  145

کال کې ما )لیکوال( په کابل کې وليد، ویې ویل:"زما مجاهدینو له طالبانو  ۲۰۰۹هغه په 
 رسه جګړې ته زړه نه ښه کاوه."
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مګر یې یويس،  حکمتیار لپاره بغالن ته د تګ په الره کې تابیا نیوله چې له منځه
مرشان تاجکستان،  امل ټلوالېشپه چورلکه کې والړی، بیا وروسته د  بیا حکمتیار

 ازبکستان او ایران ته والړل.

په شامل کې د جګړو په وخت بیا وروسته د اهل تشیع مرشان استاد خلیيل او 
محارصه وو، خلیيل ته په وخت د استاد له خوا  په بامیان کې د طالبانو اکربيمحمد 
او  پاتې شو 146 اکربي محمداستاد چورلکه ورواستول شوه، مګر له خوا  سیاف

 سید داوود اغا "طالبانو ته تسلیم شو.

د طالبانو د رشیعت ورځپاڼې مسوول، د معادن او صنایع  او بیا وروسته د بریښنا 
ل. کال د کابل د نیولو په اړه په الندي ډول  ۱۳۹۵مه ۴مه او ۳وزیر د میزان پر 

  ته راکړل:ما )لیکوال( معلومات 

نیولو مخکې دوه ځله نور هم طالبانو د کابل نیولو  تر د طالبانو په الس د کابل"
ناکامه هڅه کړي وه، دواړه وارې د کابل ښار څنډو ته طالبان رسیديل وو، خو بیا 

 وروسته یې ماتې خوړلې وه.

                                                 
استاد محمد کریم خلیيل: کله چې عبدالعيل مزاري مړ شو، خلیيل د حزب وحدت  146

خې مرش او استاد محقق د بلې شاخې مرش شو، وروسته دواړه یو ځای او د ګوند د یوې شا
طالبانو ضد یې جګړې وکړي. پر افغانستان د امریکا د حملې پر مهال دواړه له امریکا رسه 
 ملګري شول. د کابل تر نیولو وروسته دواړه رسه جال او هر یو د بېل بېل ګوند مرشان شول.

( ۲۰۱۴سپټمرب  ۲۹تر  ۲۰۰۴ډسمرب  ۷امد  کرزي دويم مرستیال )محمد کریم خلیيل د ولسمرش ح
 .تر دې مهاله( رئیس دی ۲۰۱۸جون  ۶و، د ډاکټر غني د حکومت پر مهال د سولې عايل شورا )

استاد محمد اکربي د حزب وحدت ګوند د مرکزي شوری مرستیال مرش و، د بامیان والیت 
طالبانو بامیان ونیو، هغه محارصه کې ، ۱۹۹۸مه ۱۳اوسیدونکی دی، کله چې د سپټبمر 

 پاتې او طالبانو ته تسلیم شو.
 ۲۰۰۵ډسمرب  ۷پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته، محمد اکربي د وليس جرګې دوو دورو )

 .( غړی پايت شو. او د حزب حراست اسالمي په نوم سیايس ګوند یې جوړ کړ۲۰۱۹مئ  ۲۰تر 
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وشوه،  ل کال( ۱۹۹۵مارچ  ۱۹) په کابل د لنندر او چار اسیاب د الري حمله – ۱
د  ،ورسیديل پوري را څلور الري زنګ تر دهم د طالبانو نظامي ډلې د کابل ښار

شفیع دیوانه  د هغه مشهور او ظامل قومندان عبدالعيل مزاري او حزب وحدت مرش
سېمه کې په کانټیرنو کې د ځینو قومونو اړوند په د هزاره ګانو  دا رنګه ونیول شول.

 .ې ووشو  پيدا هم د وژل شوو میرمنو لوڅ جسدونه

 د احمدشاه مسعود د ځواکونو محمد اخوند یار د طالبانو د جګړي قومندان مال
 .ونیول شوژوندی له خوا 

اصل کې د استاد عبدالعيل مزاري په مرشي د حزب وحدت قومندانانو له طالبانو 
غوښتې وو چې کابل ته را ننوځي او دوی وررسه مرسته کوي، رښتیا هم د حزب 

کړه، ځکه هغوی د مسعود وحدت وسلوالو په خپلو سېمو کې له طالبانو رسه جګړه ونه 
 .147رسه د سختو جګړو له امله غوښتل چې مسعود په طالبانو باندي مات کړي

د حزب وحدت قومندانانو له طالبانو رسه چل وکړ، هغوی ته یې هغه سيمې ونه 
ښوديل چې د احمد شاه مسعود د ځواکونو په الس کې وي،  نا خربه طالبان چې د 

د پرته له چمتووايل څخه حزب وحدت وسلوالو ډاډ ورکړی وو، په ناخربې او 
د جنګیالو عادت داوو چې احمدشاه مسعود د ځواکونو ساحې ته ننوتل، د طالبانو 

پر مهال تر ټولو نورو مخکې روان قومندان به د جګړې  یتر ټولو مشهور او لوړ پوړ 
مال یار محمد  اخوند هم د مسعود د  د جګړې عمومي قومندان و چېهمهغه  و،

 ژوندی ونیول شو.او  ځواکونو په جال کې ولویدی

او حزب وحدت تر منځ  طالبانومرش ونیول شو، بیا د نظامي کله چې د طالبانو 
قومندان شفیع او هم بې باورې راغله او جګړه پېل شوه، استاد عبدالعيل مزاري 

                                                 
او طالبانو ترمنځ تړون وشو چې  د حزب وحدت   کې د حزب وحدت ۱۹۹۶اپریل  ۱  147

د مرش عبدالعيل مزاري د وژلو څیړنه به کوي، د حزب وحدت  سيمو ته تړلې  الري به 
  طالبان خالصوي او په کابل ښار به د مسعود په مقابل کې ګډه حمله.
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ي، خو د تدیوانه غوښتل چې د ریشخورو فرقي د الري د چهار اسیاب په لور وتښ
 .وی ونیولهغ وریشخورو فرقي سېمه کې طالبان

اري او ور رسه دوه نور ، طالبانو غوښتل چې عبدالعيل مز ۱۹۹۵مه ۱۳د مارچ 
د قومندانان، له لوګر څخه کندهار ته یويس، د غزين والیت اړوند مقر سېمه کې 

طالبان ووژل  ساتونکي دوه، په چورلکه کې شفیع دیوانه له خوا د جګړې له امله
له خوا  شول، چورلکه د غزين ښار ته نږدې کيناستلو ته اړ شوه، د بلې ډلې طالبانو

و شفیع دیوانه په تيښته بریالی او اد تيښتې په حالت کې ووژل شو  عبدالعيل مزاري
  ".148بامیان ته  والړی

                                                 
مه ۱۰۸مه او ۱۰۷مال عبدالسالم ضعیف په خپل کتاب ) طالبان له کندهاره تر مزاره( په   148

عبدالعيل مزاري چي د کابل څخه تښتېديل و، په ميدان ښار كې د تيښتي په "پاڼه کې لیکلی: 
وخت کي په دايس حالت کي چي په یوه شخيص موټر کي سپور و د تحريك د ځواکونو الس 

 وار له مخه د طالبانو رسه د خپل مخالفت اعالن کړی و.ته ورغی. مزاري ال 
کندهار ته انتقال کيدی، له  تر نيولو وروسته مزاري د طالبانو د مرشتابه د هدايت رسه سم 

د هغه السونه تړل سوي نه و. د میدان ښار له خوا  دي امله چي هغه د یوه تنظیم مرش و د طالبانو
په چورلکه کي کندهار ته په الره کي د طالبانو د باور او  څخه هغه د محدود طالبانو په بدرګه

غفلت څخه استفاده وکړه، مزاري د خپل مشهور قومندان شفیع دیوانه چي د ده رسه په چورلکه 
السونه خالص کړل، هغه په ناڅاپي توګه له یوه طالب څخه وسله واخیستله، په  کي یو ځای و

د چورليك پيلوټ  يتي طالبانو ډزي وکړي، په ډزو کيپر امن هواء کي يې په چورلکه کي دننه 
هم ټپي سو، مزاري او وررسه قومندان يي پيلوټ دي ته اړ کړ چي د غزين والیت د جنډي په 

کي بيړنۍ ناسته وکړي، پر ځمکه د چورلکي د ناستي رسه سم دوی تیښته وکړه، غوښتل  سیمه 
کندهار لويي الري ته  –کي د کابل يي چي د هزاره جات سيمي ته ځان ورسوي، دا چي چورل

نږدې ناسته کړي وه او پر دغه الر به همیش د طالبانو ځواکونو تګ راتګ کاو، يوي وړي 
ترييدونكو طالبانو د چورلکي يو ناڅاپه کښته کيدل د طالبانو ويشتل او د مزاري او وررسه  ډيل 

و د هغه ملګري د ځغاستي او تيښتي ولیدله، داچي طالبانو عبدالعيل )مزاري( ا قومندانانو تېښته 
د ډزو هدف  په حالت كې وليدل، پرته له دي چي نوموړی وپیژين چي څوك دی، هغوی يي

 ل."شو ډزو کي ولګيدل او ووژل  مزاري او ملګري يې په وګرځول، 
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وحید مژده ما ) لیکوال( ته وویل:"د عبدالعيل مزاري اړوند د  استاد رباين د 
ز کال(  دکتور نجیب الله   ۱۹۹۶- ۱۹۹۴حکومت پر مهال د  بهرنیو چارو  وزیر )

د مزاري د مرګ مسؤلیت جرنال خدایداد هم لري، لفرايي  ما )مژده( ته وویل چې 
د ایران د هغه وخت سفیر له احمدشاه مسعود  په کابل کې دی )لفرایې( وایې چې

ورته یې وویل چې عبدالعيل مزاري د طالبانو له خوا محارصه کیږي، او  رسه ولیدل
طر نه غواړي چې هغه د کابل له الري مزار ښار ته والړ يش، نور به تايس ته هم خ

وي، مسعود هوکړه وکړه، سفیر وویل چې  سبا سهار به اته بجې د ایران سفارت 
موټران عبدالعيل مزاري د ده له ځایه د کابل ښار په لور راويل او بیا به یې مزار 
رشیف ته رسوي، تايس )مسعود( خپلو کسانو ته الرښوونه وکړئ چې د ایران 

سعود موافقه وکړه، خپلو ټولو کسانو ته یې سفارت موټران تر برید الندي رانه يش. م
وویل چې د دهمزنګ له لوري کوم موټران د ښار په لور راځي،  مزاحمت ورته مه 

ټلیفون  هرڅومره په مخابره کې او په کورينکوئ. لفرایې وایې چې  سبا سهار مې 
 هڅه وکړه، د ایران سفیر جواب نه راکاوو، وخت رانږدې کیدی، د ایران سفارت ته
ورغلم، ساتونکې ویل چې سفیر ویده دی، له انتظار وروسته مې چې سفیر ته دروازه 
ورخالصه کړه، د اطاق منځ کي و، ومې ویل چې مزاري ستايس په انتظار دی، سفیر 
ویل چې ويل؟ څه خربه ده؟ باالکل یې هغه د پرون ماښام خربه چې له مسعود رسه 

اري د راوتلو وعده نه ده کړي، همهغه و شوې وه، نه یې منله، ویل یې چې ما د مز 
له  کې د طالبانو ۱۳۷۳مه ۲۲چې مزاري د طالبانو  الس ته ورغی او بیا د حوت په 

 "ووژل شو.خوا 
مسعود ته وروستل شو، له خوا  د وسلوالومسعود مال یارمحمد اخوند د احمد شاه 

 استاد سیاف او مسعود یو ځای ناست وو.په دايس حال کې چې 
د یوې ناستې  ۲۰۱۶مه ۱۳د مارچ  149 اد سیاف زوی ښاغيل حبیب الرحمند است
نه غوښتل چې له طالبانو رسه جګړه سیاف ته وویل:" استاد ما )لیکوال(  پر مهال

                                                 

 
 کې د ولسې جرګې غړی شو. ۲۰۱۹حبیب الرحمن اپریل موالنا  149



 158 /  خپلمنځي جګړې
 

مسعود په لومړيو کرښو طالبانو احمد شاه وکړي، کله چې لومړی ځل کابل کې د 
په مخابره  م فهیمیقسحمله وکړه، هغه وخت استاد او مسعود یوځای رسه ناست وو، 

سیاف ته وویل چې څه وکړو، استاد کې پر مسعود ږغ وکړ چې څه وکړو، مسعود به 
و، باالخره جنګ مسعود به د استاد خربي ته منتظر او  درې ځله فهیم غوښتنه وکړه

و، نیولی  ژوندی 151 اخوند ار محمدی ، د مسعود کسانو مال150ګړه وشوهونښت او ج
استاد د جهاد له وخت څخه  نیول شوی د طالبانو مرشهغه یې مسعود ته راوست، 

پېژندی، استاد چې ولید ډیر خفه شو، ورته یې وویل چې بد وضعیت خو به نه وي 
عت راڅخه خالص ساستايس وسلوالو زما د الس دررسه شوی، هغه ورته وویل چې 

 سیاف السونه ورته خالص کړل او استادتړلې  د ) مال مرش اخوند( کړ. سمدستي يې
په الس کړه،  دا زما ساعت کړ، هغه ته يې وویل چېته ور خپل د الس ساعت ور 

بلکې میلمستون ته لیږئ، بیا يې  ؛مسعود ته يې وویل چې دی به بندیخانې ته نه
جبل الرساج کې د مسعود میلمستون ته واستاوی، وروسته تبادله شو، استاد پېغام په 
الس ورکړ چې که ممکن وه سوله ويش، خو هغه بیا د غزين والی شو او بیا په جګړه 

 ."152کې ووژل شو
د  (۱۹۹۵)اکټوبر  دویم ځل په کابل د طالبانو برید":وویلمولوي احمد جان 

 مسعود ځواکونو د سخت هوایې مببارد او د طالبانو د لومړۍ کچې نظامي قومندان
 د وژلو له امله له ماتې رسه مخ شو.مال مرش 

، طالبان  وکړه حملهد مسعود پر ځواکونو د خورد کابل له الري دا ځل طالبانو  – ۲
سخت مببارد  ترله خوا  مسعود د هوایې قواوو پوري ورسیدل، د سيمې خيتر پلچر 

                                                 
 سیاف په مشوره له طالبانو رسه جګړه پېل کړي.ښکاري چې احمدشاه مسعود د استاد  150
مال یارمحمد اخوند د جهاد پر مهال د اتحاد اسالمي )استاد سیاف(  قومندان و. له   151

طالبانو رسه ملګری او د لومړي لیکو قومندان و، د هرات والی و، وروسته د غزين وايل و، 
 مرمۍ ولګيد او مړ شو. په غزين کې د جګړې د لومړۍ کرښې څخه د ليدو پر مهال په

د طالبانود واکمنۍ پر مهال د غزين وايل و، غوښتل یې چې د جګړې لومړۍ کرښه له   152
نږدې وویني، د قره باغ ولسوايل اړوند سېمه کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو )حزب 

 په مرمۍ وویشتل او ووژل شو. لرې  له ډیرله خوا  وحدت(
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د جګړې  خاکجبار سېمه کې یې داو  الندي راغلل، طالبان شاتګ ته مجبوره شول
 ووژل شو.هم قومندان مال  مرش عمومي 

وړاندي کړه، که څه هم خپله  153 د کابل د نیولو درېمه طرحه مال بورجان اخوند
مخکې د کابل له نیولو ووژل شو، خو طرحه یې په کامیابې رسه عملې او کابل د 

 په ډیره اسانې رسه ونیول شو.له خوا  طالبانو

د جالل اباد او والیت د خوست  دايس وه چې د مالبورجان اخوند طرحه – ۳
ورپيس او  نیيس الل ابادج به  د الري غلجي حصارک د  ،يش نیولسيمه و  سپین غر

 ورښمیننیول کیږي، بیا به همدايس د له خوا  والیتونه د طالبانو لغامن او کنړ به
 تنګې او ماهیپر سيمې تر کنټرول الندی راويل او کابل ته به ننوځي.

ل بچهار اسیاب او خوردکا ، البته له دي رسه هم  مهاله به د میدان ښار، لنندر
 "کابل د نیولو بریدونه پېل کوي.سېمو څخه هم طالبان د 

مولوي فضل محمد فیضان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سوداګرۍ مرستیال وزیر 
، د جالل اباد ښار تر نیولو وروسته"ما )لیکوال( ته وویل: ،۱۳۹۶مه  ۶د میزان میاشتې پر 

 حاجي مال وشوه، د ناستې ګډونوال ناستهد طالبانو د مرشانو د جالل اباد قرص کې 

                                                 
 امین الله و،  د کندهار د پنجوایې ولسوالۍ په تلوکان مال بورجان چې خپل نوم یې مال 153

 ز کال کې پیدا شوی.۱۹۵۸کيل کې په 
له پخواين شوروي اتحاد رسه د جهاد پر مهال د کندهار د طالبانو په جبهه کې نوموتی 
مجاهد و، د مجاهدینو د خپلمنځي جګړو پر مهال پر کور ناست و. کله چې طالبان را پيدا 

ي وخت کې مال بورجان وررسه ملګری، ځکه هغه د مال محمد عمر د جهاد شول، په لومړ 
 د وخت ملګری و.

د مال یارمحمد او مال مرش تر مرګ وروسته، مال بورجان د طالبانو د لومړۍ کرښي عمومي 
 نظامي قومندان و.

په ورښمین تنګې  ۱۹۹۶مه ۲۶د کابل نیولو جګړې پر مهال، مال بورجان اخوند د سپټمرب 
 د احمدشاه مسعود وسلوالو رسه د جګړې پر مهال ووژل شو.کې 
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، اخوند دادالله ، مالاخوند بورجان ، مالاحسان ، مولوی احسان اللهاخوند باينمحمد ر 
ویل چې طالبان  و مرشانو، ځینوو نور مرشان ځینېاو  (فیضانزه ) ، عبدالقهار فقیر مال

ویل چې دښمن وارخطا  اخوند بورجان دمه وکړي، مالستړي شوې، په کار ده چې 
همدايس وریښمین تنګې کې د رسوبې او کابل د نیولو او  یسودی، کنړ او لغامن ن

 "لپاره جګړې ته دوام ورکوو.

طالبانو د کابل پر لور جګړې ته دوام ورکړ، د طالبانو د جګړې عمومي قومندان 
تنګي کې د احمد شاه مسعود د ځواکونو له لوري په  ورښمینمال بورجان اخوند په 

 مرمۍ ولګېد او ووژل شو.

د مالبورجان له مرګ وروسته مال تنګي کې  ورښمینپه "احمد جان وایې:مولوي 
 ېمرش د جګړو ته  لته بند لوراخوند د فاضل  لور او مالپه ماهیپر  عبدالرزاق اخوند د

دجګړې  دادالله هم  مال او سالم راکټيلکه مال عبدالنور قومندانان له، په غاړه درلود
 وو.په لومړیو کرښتو کې موجود 

، ډیر طالبان هم شوه ته چې طالبان ورسیدل جګړه سخته 155او لته بند  154 ماهیپر
جګړې کرښه  احمد شاه مسعود د ځواکونو د ام ملانځه وروسته دښماد ووژل شول، 

 ښار ته ننوتل."کابل  بجې  ۱۱یا   ۱۰ د شپې ناوخته ، طالبانشوه ماته

له ماهیپر،  ته څنډو ښارل طالبان د کاب یو شمیر مه  د شپې مهال۲۶د سپټمرب پر 
طالبان د کابل  ناوخته یوه ډلهد شپې او  ورسېدل داراالمان، میدان ښار او نورو الرو

ارګ ته ننوتل او د مسعود پاتې ځواکونه د خیرخانې کوتل د الري په بشپړ ډول رسه  
( کابل ۱۹۹۶سپټمرب  ۲۷، سهار د رڼایې رسه  سم )ووتل د شپې مهال له کابل څخه

 نظامي طالبان ننوتيل وو.ښار ته له هر لورې څخه په ډلو ډلو 

                                                 
 ماهیپر: له رسويب څخه کابل ته د غرونو په منځ کې لنډه ننوتيل الره ده.  154
 لته بند : له رسوبې څخه لږ اوږده خو په اواره کې کابل ته ننوتيل الره ده.   155
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نۍ پر مهال د سوداګرۍ وزیر موالنا عبدالرزاق فتاحې، د طالبانو د واکم
مه د ۲۶تنه  د سپټمرب پر  ۱۲په مرشي  156 حاجي رازمحمد خاکسارموږ د "وایې:

 مې پېلېدو رسه۲۷/ د سپټمرب  بجې ۱۲ه د شپې څه باندي دهمزنګ  دالري ارګ ت
ته ولیږل شوو، هلته د په همدې شپه کې د خیرخانې کوتل بیا وروسته او  راغلو

احمد شاه چې د مو ناست وو، لیدل موږ کې کوتل الندي په دوه الرې  تر خیرخانې
، د چا مخه کولهمو د شامل په لور تیښته کوي، مګر یواځي ننداره  وسلوالمسعود 

 نه نیوله.  مو

مرمۍ یې او  وو ټ کړیر شا ورته والړ وو، ویرینګ یې هلتهټانکونه چې کوم 
اور واخیست، دوه  ټانک به چاالن کړ،طالبانو به پکې ځای په ځای کړي وي، چې 

 ټانکونه وسوځیدل.

اور اچول شوی له خوا  په قصدي ډول رسه د مسعود د وسلوالو قې تهفر  مې۵۵
، تر سهاره د مسعود پلویان د خیرخانې کوتل رسه نږدې پرته دهوو، چې همهلته 

 وختل." وتښتیدل او سهار بیا طالبان د خیرخاين کوتل رس ته ور

، ننوتل. کابل د رسپرستې شورا کابل تهطالبان د شپې مهال  ،۱۳۷۵مه ۵د میزان پر 
، مال محمد عباس اخوند)مال محمد حسن،  ۶او  ومحمد رباين یې مرش  چې مال

غړي یې درلودل، اداره  نور مولوي سید غیاث الدین، مال محمد غوث او مال فاضل(
مياشتې وروسته د جون میاشتې پر  ۹د طالبانو مرش مالمحمد عمر مجاهد  او  کیدی
 و.کابل ته راغی، چې سفر یې پټ  ۱۹۹۷مه ۱۰

  

                                                 
سار بیا د کورنیو چارو مرستیال د طالبانو نظامي قومندان و، یو بل کس په همدي نوم مال خاک  156

 وزیر و.
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ط ځینې الملونهد طالبانو په الس د کابل د  سقو   
 د مالبورجان طرحهوایې دا  سمه ده چې طالبان کابل نیول،طالبانو په الس د د 
په جالل اباد او  ويل دا هم مهمه ده چې  وارخطاء وو، د مسعود ځواکونه، چې وه

د هغه وخت مقابله ونه شوه، د طالبانو رسه د جګړې په لومړیو کرښو کې لغامن کې 
د لغامن د  157 سباوند استاد رباين د حکومت د دفاع وزیر ښاغلی وحیدالله 

د  طالبانو د مقابلې لپاره رسه  وسلوالوله خپلو  په سېمه کې تور غر رسخاکان د 
هغه ونه شوای کوالی چې خپلو وسلوالو ته د طالبانو رسه د جګړې لپاره  ،راوتيل وو

 مورال ورکړي.

لمند مشهور قومندان او د حامد کرزي د حکومت پر مهال حزب اسالمي د هد 
 لکې وکی (۲۰۱۹مئ تر  ۲۰۰۵سمرب ډ) په ولسې جرګې کې په لومړۍ او دویمه دوره

له طالبانو رسه د جګړې   موږ هم د سباوون صاحب ملګري وو،":معلیم میرويل وایې
لپاره د تور غر سیمې ته والړو، سباوون صاحب د قوماندې مرش و، خو هغې سیمې 

 ته رارسه نه والړ.

ولیدل شوه، زموږ رسه ټانګونه وو، خو زموږ  په سړک د طالبانو ډاډسنکله چې به 
موږ وروستي کسان وو چې د طالبانو څخه د وریښمین ملګرو به ورڅخه تيښته کوله. 

چې زموږ ټانک خراب و، په بل ټانک مو تنګې / رسويب په لور مو حرکت وکړ، ځکه 
 ".، خو موږ ته یې موقع راکړه چې والړ شولیديل مو موټري طالبانو ډاډسن د چاالن کړ او

                                                 
(  لومړی وزیر شو، دفاع وزارت ۱۹۹۶جون  ۲۶کله چې ښاغيل حکمتیار دویم ځل ) 157

حکمتیار د دفاع وزارت لپاره وحیدالله سباوون وټاکه، مګر عمال  د او  هم ده ته ورکول شو
 دفاع وزارت چارې احمدشاه مسعود کنټرولويل.

د جهاد پر مهال د حزب اسالمي مشهور قومندان و، په کونړ کې  انجنیر وحیدالله سباوون
 له قومندان کشمیر خان وروسته، سباوون صاحب ډیر مشهور قومندان و.

له احمدشاه مسعود رسه د حزب اسالمي د جګړې پر مهال له حکمتیار رسه په چهار اسیاب 
د، هلته یې له شامل ټلوالې کې و، کله چې چهار اسیاب طالبانو ونیو، سباوون ایران ته وتښتي

 رسه اړیکې جوړې او د طالبانو پر ضد له احمدشاه مسعود رسه یوځای شو.
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و کلونو جګړ  ۵ د دوی ترمنځ د ،وشول جنګونهترمنځ کلونه د مسعود او حکمتیار 
 کسان ووژل شول، نه ۶۰۰۰۰نږدې  ، د نړیوالو رسنیو د راپور پر بنسټ،کې په ترڅ
 .حکمتیارکابل په بشپړ ډول تر کنټرول الندي راوست او نه هم ښاغيل  مسعود خو

بیا د ، شول کورونه ړنګد حکمتیار او مسعود ترمنځ جګړو کې  د کابل ښار ډیر 
پيدا شول،  جسدونه او کورونو کې د انسانانو مړيپه ځینو وخت کې په ودانولو 

ځکه د جګړو په وخت کې له کورونو د کورنۍ د ټولو غړو وتل مشکل وو، هغوی 
 .پکې ووژل شول همهلتهپاتې وو، هغه به  په کور کې ره بهد کور ساتني لپاچې 

په د کابل طالبانو هم جګړې وکړي، دهمزنګ او پلچرخې ته به ورسیدل، خو 
 .قادر نه شول به نیولو

د  په اساين ونیول شو،له خوا  کابل ځکه د جالل اباد "مولوي احمد جان وایې:
 الره چې ورته خالصه وه، د ننګرها او تورخم الره یوازینۍ مهمهلپاره کابل ادارې 

 ،د الوتکو ، په ځانګړي ډول158له همدې الرې کول اکامالت خپل چې دولت وه
، ممکن له شامل څخه به هم تیل کابل ته راوړل کیدل، لپاره تیلنو او وسایطو ټانکو 

د کابل د هغه وخت واکمنو ، یونیو  طالبانو ننګرهارويل هغه الره اوږده وه، کله چې 
 روحیه له السه ورکړه.

د ننګرهار اکرثه قومندانان له طالبانو رسه ډیر مضبوط ودریدل، که طالبانو دا ډول 
وررسه ملګري وسلوال نور    زره ۲۰ نږدې ګرهارننلوی د  ،کسان لرلوسلوال زره  ۱۰

 .159ووکسان  په جګړه پوه ډیری یې  قومندانان اود دوی په ډله کې ځینې  شول،

                                                 
که د منځنۍ اسیا څخه او  هم الره خالصه وه، مګر ډیره اوږدهله خوا  کابل ته د شامل 158

کوم خوراکي توکې لکه غنم، اوړه، تیل او غوړي به کابل ته راوړل کېدل، سوداګرو ته به 
 کابل ته را رسیدو یې وخت هم نیوی.او  متامېدل ګرانه

له امریکایانو رسه د طالبانو د جګړو پر مهال، چې کله به طالبانو ځینې سیمې د افغان  159
حکومت څخه ونیولې، د هغې سیمې او کلیو خلک به له طالبانو رسه ملګري او ډیرو به 
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د حزب اسالمي ځینو قومندانانو له طالبانو رسه مرسته وکړه، دکابل نیول یې اسانه 
زرداد وو، کله چې طالبانو د تور غر د الري په رسويب حمله قومندان ، یو  پکې یک

 زرداد پرته له مقاومت څخه رسوبی طالبانو ته پريښود.قومندان وکړه، 

مسعود وډار شو، چې زما د نیولو او زموږ د  احمدشاه چې رسوبی ونیول شو،
ملګرو د محارصه کولو لپاره تاکتیک دی، مسعود او مهم ملګري یې د چورلکو 

 .او د جګړي ډګر یې پريښود لاسطه وتښتیدپو 

لغامن )د  د کابل ادارې څومره کسان چې ورښمین تنګې کې له رسوبې الندي
د  او  جنګیدل، هغوی هم مقاومت پريښود، د محارصي څخه وبیریدل په لور(

سېمه يې طالبانو ته پريښودله، طالبانو ته نوره هم  ،غرونو او مختلفو الرو وتښتیدل
 رسويب ته راوخیږي.د تنګې د الرې هم ه چې اسانه شو 

ترمنځ چې رسويب کې کومه بې باوري اسالمي او حزب  اسالمي همدا د جمعیت
داډول د میدان ښار او او  ماتیدل د جګړې لومړۍ کرښهله خوا  پیداشوه، د ننګرهار

د مسعود کسان  ټول هغه څه وو چې طالبانو حملې،په کابل باندي د هم له خوا  لوګر
 الري خاليص شوي.د طالبانو د ننوتلو وتښتیدل او کابل ته 

اسايس المل د کابل د سقوط د مالبورجان طرحه او د حزب او شورای نظار یو  
 ګڼالی شو. " ېپر بل بې باور 

  

                                                 

و او افغان  حکومت پر ضد یې وسلې واخیستې، د طالبانو په لیکو کې به د امریکا/ناټ
 جنګېدل.
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 د مال بورجان اخوند وژل کېدل
د مرګ په اړه ډول   د طالبانو د جنګې کرښو د لومړۍ کچې قومندان مال بورجان

ډول اوازې اوریدل شوې دي، له مختلفو کسانو څخه ما ) لیکوال( په دي اړه 
محمد عمر مجاهد نظامي  معلومات وغوښتل،  د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د مال

سالکار، اوسمهال د طالبانو د قطر د سیايس دفرت غړي مال عبداالحد جهانګیروال د 
ل چې د مال بورجان اخوند د هغه وخت له ژوندي پاتې راته ووی ۱۳۹۵مه، ۴میزان 

د مالبورجان  "شوو ملګرو رسه یې اړیکه نیويل او هغوی دا ډول معلومات ورکړي: 
 د تلوکانچې د کندهار د پنجوایې ولسوايل حاجي طالب  یاخوند ملګر 

، چې همدا دواړه د پېښې پر مهال له مال مالرحمت الله وردګاو  اوسیدونکی دی
وایې چې د ټانک مرمۍ ولګیدله او مالبورجان بورجان اخوند رسه ملګري وو، دوی 

 پري زخمي او ووژل شو.

د کندهار د  ،و رسه مشهور ایوب اخوندزادهچې په  محب الله اخوندزاده
/  مرشوالیت  جانز جو د له خوا  طالبانود  شاولیکوټ اوسیدونکی دی،  دا مهال 

 مال  ،وو ښار کې جالل اباد کېموږ په ، ۱۳۷۵مه، ۵ میزاند ":دی، هغه وایېوايل 
بجې وي  ۱۲ویل چې ځانونه د لغامن دوراهی ته ورسوئ، اخوند و  بورجان 

هغه وویل چې تايس  وکړ، 160 تشکیل ي لپاره یېورښمین تنګد مالبورجان راغی، 
په ورښمین تنګي کې د مسعود  ټانکونه له شا درپسې در روانوم، زه او مخکې درځئ 
او مال بورجان اخوند خپله هم د جګړې ډګر ته را  جګړه پېل شوه،  له قواوو رسه
 ډیر ژر وخت کې د رود له هغې غاړي د غره له رسه، د راکټ پیر وشورسیدلی و، 

 وو.ه یو ځای وسيل درلودونکی هم هلته د هغه راکټ ویښتونکي رس  پیکاد او 

مرمۍ مال بورجان اخوند  کوچنۍ مرمۍ وي، همدا ځانګړي نسبتا   د راکټ یو ډول
یوه پرزه راغله، د مالبورجان اخوند په ستونې کې ولګیدله،  د مرمۍ، ته نږدې ولګیدله

                                                 
تشکیل: هغه طالب قومندانان په نښه کول چې د جګړې لومړۍ کرښې په لور به له   160

 هغوی ته د جګړې او برید ځای ور ښودل.او  خپلو وسلوالو رسه یو ځای حرکت کوي
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محمدرحیم  واوښت، د اکامالتو مسوول مال هیڅ حرکت يې نه دي کړي، سمدستي را
یې پری کړی وو، څادر مو پري  ) څاه یې وتيل وه(  پور او په غیږ کې ونیواخوند 

 ملګري خرب نه يش.نور  واچاوی، تر پول الندي مو کیښود، چې 

 مالعبدالرزاقد مال بورجان اخوند تر مرګ وروسته "محب الله اخوندزاده وایې:
د ماهیپر او تګاب رسويب ته ورسیدو، مهال د جنګ مرش شو، ماښام  161اخوند 

تشکیالت وشول، د نغلو په لور زه د جګړې د کرښې مسوول وم او د خواوو ته 
الیت د سیوري ولسوايل ماهیپر په لور مال رحمت الله اخوند چې د زابل و 

 و، هغه د جګړې مسوول و، چې بیا وروسته ووژل شو. د چهار اسیاباوسیدونکی 
رسه یو  د رسويب له نیولواو  کوله 162 د جګړې مرشې صدر محمد ابراهیمله خوا 

په شپه زموږ رسه نظامي طالبانو  و.اخوند هم را رسیديل  ځای مال محمد رباين
 "ور ننوتل.کابل ته مه ۶د میزان پر  ماهیپر کې وکړه، سهار وختي

مخکې وو، ې پر مهال تر نورو جګړ  د به "د طالبانو مرشانمولوي احمد جان وایې:
چې د طالبانو مهم قومندانان د سختو  مخکې هم دايس شوې مال بورجان اخوند تر

 د دناخو مال مرش  خو بل ځای بیا وژل شوې،  ،جګړو پر مهال ژوندي پاتې شوې
کله چې طالبان د کابل پلچرخې ته جګړو کې ونه وژل شو، خو  په سختو میدان ښار
مولوي  ووژل شو، کې خاکجباربیرته شاتګ ته مجبوره شوو، هغه په او  را ورسیدل
چې د  بورجان نه و یواځي مال کې ووژل شو. رشیف په مزار احسان بیا لهاحسان ال

 طالبان ووژل شول.تنه  ۸۰شاوخوا   ي، بلککابل د نیولو پر مهال ووژل شو
 ان او مرشان وژل شوې.  مهم قومندان ځینې طالبانوتر مال بورجان مخکې او وروسته د 

 اذمع مرش، مال ، مالمال یارمحمدمحمد،  رحمت الله، مال عبدالخالق، مال ماللکه 
 ".مال محمد جهادوال او نور، نعیم، مولوی احسان اللهمحمد  خان محمد، مال الله، مال

                                                 
 بیا وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کورنیو چارو وزیر شو.  161
پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته، چې کله مال عبدالقیوم ذاکر د  صدر ابراهیم، 162

ډیر او  شو، پر ځای یې صدر ابراهیم وټاکل شولرې  طالبانو د نظامي کمیسون له مرشې
 وخت د طالبانو د نظامي کمیسون او جګړې مسؤل و.
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کېدل د  ډاکټر نجیب الله وژل  
ندي کلن ب ۴د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سوداګرۍ وزیر، د ګوانتانامو 

محمد  نفره طالبان د حاجي راز ۸ موږ لومړي ځل ":موالناعبدالرزاق فتاحي وایې
څه شپې  د ارګ ته او بیا  ود دهمزنګ د الري کابل ته داخل شو  خاکسار په مرشي

ی لومړ  .والړ و  همټانک دانه یو د ارګ په دروازه کې  ،ور ننوتلوبجې  ۱۲باندي 
 وکړ تالوت الله ج ته د شکرانې په موخه د قران کریم په چمن کېموږ ټولو د ارګ 

د ارګ هغه ، موږ ډیر وږې شوې وو، وکړيمو نیولو د شکراين دعاوي د ابل د کاو 
 او ماته  شیشه ورو، زموږ یوه ملګري یې یوه بند  دفرت چې ولسمرش به پکې کیناستي

 وخوړله.او ګردو ملګرو همدلته   اخیستلهو  میوه یې ورڅخه را

کابل ته راننوتلی له خپلو  وسلوالو رسه له خوا  د جالل ابادچې  مالسالم راکټي
 . 163 راورسید وو، په همدې شپه کې ارګ ته

ملګري وویل چې ډاکټر نجیب الله هم دلته نږدې دی، راځئ چې ه یو زموږ 
لږ ، هغه د وژلو لپاره ورشو، موږ غوښتل چې هلته د هغه دلیدو لپاره ورشو، نه د

د ) وژلیالله ډاکټر نجیب طالبانو ویل چې  ، ویېطالب ارګ ته راغی بل وروسته یو
د اریانا په جسد یې او ( د پېل لومړی وخت۱۹۹۶مې۲۷سپټمرب شپې ناوخته، د

 ."164دی ځړولی چوک کې
د مالبورجان وروسته د مالعبدالرزاق په الس  اندهکابل ته د  ننوتلو قومکه څه هم 

، خو جوته نه ده چې ډاکټر نجیب کي وه، چې بیا وروسته د کورنیو چارو وزیر شو
 هغه په امر وژل شوې وي او یا به ځینې طالبانو خپلرسې کړي وي. الله به د

                                                 
 .وه بریدد طالبانو په کابل څخه  ) ماهیپر، لوګر او میدان ښار( له دریو جبهو  163
په افغانستان او نږدې سېمه کې عام خلک د ورځې پېل صبح صادق / سهار چې سپيدي  164

ښکاره يش، ګڼي. مګر په عیسوي تاریخ کې چې کله د شپې دولس بجې پوره شې، همدا 
 ورځ ختمه او د شپې له دولس بجې وروسته بله ورځ حسابل کیږي.

بجې ارګ  ۱۲مه ورځ، د شپې څه باندي ۲۶موالنا عبدالرزاق او ملګري یې د سپټمرب پر 
 مه کيږي.۲۹ته ورغيل وو، چې د عیسوي تاریخ په حساب د سپټمرب 
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وبه یې نه او  ډاکټر نجیب الله کیدای يش په دي ډاډه و چې طالبان پښتانه دي
ر نجیب الله وژين، ويل ځینې طالبان بیا دلیل وړاندي کوي چې سمه ده چې ډاکټ

 یې پښتانه ری، ډی165ورئیس  استخباراتو/چې کله د خادهم و، خو هغه پښتون 
 نه کولو طالبانو د ژبنې تعصبد کابل تر نیولو مخکې  داچې شهیدان کړي وو، بل 
ی وو. او تر ده له مخه د اهل تشیع د حزب وحدت ګوند مرش اړوند فرمان صادر کړ 

 عبدالعيل مزاري هم د یوې پيښې له امله وژل شوی و.

 ما )لیکوال( ته ۱۳۹۵مه ۴د میزان  166پخواين طالب چارواکي حاجي رحمت 
د ډاکټر نجیب الله د مرګ کیسه اغا راته کړي، هغه وویل چې زه )اغا(، "وویل:

مجاهد او حاجي اغا له ارګ رسه نږدې د ملګرو ملتونو دفرت ته ور ننوتلو، موږ چې 
ښه شو چې کابل ته کله د ډاکټر نجیب الله کوټې ته ورغلو، هغه راته وویل؛ 

 کابل مو ونیوی. هو! ، ویلو ورته  (طالب جي اغا )؟ حاراغالست، کابل مو ونیوی

پوښتنه وکړه چې مالمحمد عمر او مالمحمد رباين اخوند څنګه  الله نجیب ډاکټر
 ؟ ښه دي؟دي

 تايس یې غوښتي یاست.او  ، هغوی ښه ديحاجي اغا )طالب( ورته وویل

، د ډاکټر نجیب الله هم له لږ مشاجرې وروسته ومنله، له اطاق څخه راکښته شو
والړ و، په موټر موټر  / ډاډسن بایپورملګرو ملتونو د دفرت د باندي زموږ )طالبانو( 

                                                 
تر   ۱۹۸۷سپټمرب  ۳۰) ډاکټر نجیب الله د کمونسټ پلوه افغان رژیم وروستی ولسمرش  165
 ۱۶تر  ۱۹۸۶مئ  ۴(، مخکې له ولسمرش کیدو د مرکزي کمیټې )۱۹۹۲اپریل   ۱۶

( د هغه وخت ۱۹۸۵نومرب  ۲۱تر  ۱۹۸۰جنوري  ۱۱او له دي مخکې ) (  مرش ۱۹۹۲اپریل
 د استخباراتو )خاد رئیس و.

 کلتوريافغانانو د اجي اغا مستعار نومونه دي. د حاجي رحمت، اغا، مجاهد او ح  166
 له کبله یې اصيل نومونه دلته نه دي یاد شوې. نزاکتونو
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ورته  )طالبانو( موږ  ،وورسیدل ته را 167څلورالري  سپور کړ، کله چې د اریاناکې مو 
ه قوي سړی و،  یو هغه ډاکټر نجیب پوه شو، نه کښته کیدی،    وویل چې راکښته شه،

 هلتهاو  کښته کړ ډز پري وکړ، په بغل  کې یې وویشت، بیا مو را د توپانچې طالب
 ."هاو ومو واژ  هچوک کې وځړاو  په اریانا مو په هغه شپه کې

"د ډاکټر نجیب له خولې چې ما )لیکوال( ته یې وویل: 168احمد  طالبمرش د یو  
او  الله د الس ساعت، ډیرو طالبانو د کندهار له یوه طالب رسه په هغه نږدې ورځو

 و."دوو کلونو پوري وروسته هم لیدلی تر 

د طالبانو ځینو مرشانو اندیښنه درلودله چې که د ډاکټر نجیب الله د مرګ په اړه 
 به داکاراو  خلک پلمې پیداکړي به ووژل يش، د خلقیانو وژلو ته الله نجیبډاکټر 

 په ځینو ځایو کې ويش.
اخوند وویل چې له مال فاضل مال ارسایل "حاجي رحمت ما )لیکوال( ته وویل:

اخوند رسه کندهار ته والړم، کله چې مالمحمد عمر مجاهد ته ورغلو، هغه مال 
 "فاضل اخوند ته وویل چې تايس ته چا وویل چې ډاکټر نجیب مړ کړئ؟؟!

                                                 
وخت د ملګرو ملتونو دفرت ته نږدې د هغه  اریانا څلور الری د اریانا هوټل څیرمه، ارګ او  167

ځای ده. پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته، د امریکا د افغانستان برخې د يس آی اې 
( کې هم په یاد هوټل کې د ۲۰۲۰لومړي مرکز او دفرت همدا ځای و، اوس مهال  )جوالی 

 ورین اوسیږي.يس آی اې مام
( ۲۰۱۳جون  ۲۵طالبانو ارګ ته نږدې د امریکا د يس آی اې مرکز )اریانا هوټل( باندي )

برید وکړ، د امریکایې پوځیانو په یونیفورم او ورته مرمۍ ضد موټرانو کې یې دي مهم ځای 
ې ته ځانونه را رسويل وو، هلته چې هیڅ دولتي لوړ پوړی چارواکی هم پرته د ارګ او امریکای

په کابل کې تر ټولو د امنیت له اړخه مهمه او د ګډو او  مسؤلینو له اجازي پرته نه يش ورتالی
ساتل کیدونکې سېمه ده. په همدې سېمه کې د ولسمرش ځانګړې امنیتي له خوا  پوځیانو

د هر يش څارنه په ډیر دقت رسه کوي. د او  کسان هم د امنیت ساتلو په موخه والړ وي
 رید او څو ساعته جګړه کې د يس آی اې کسانو ووژل او ژوبل شول.طالبانو موټر ب

 احمد مستعار نوم دی.  168
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د کابل تر ، و مالمحمد حسن اخوند چې د کندها ر وايل":حاجي رحمت وویل
هغه په کندهار  و، وزیر  د بهرنیو چارو یال اود رسپرستې شورا مرست نیولو وروسته

ډاکټر  والیت په وخت کې ویل چې کابل ونیول يش په اوله ورځ بایدخپل د کې 
دايس نه يش لکه تورن اسامعیل خان چې ونه وژل شو او  ،ووژل يش نجیب الله

  ."169هژوندی وتښتید

، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هیواد د کورنیو چارو وزیراخوند مالعبدالرزاق 
کندهار  په پریکړه د وژلو  الله نجیب ډاکټر "د:په  مرکه کې ویيل وورځپاڼې رسه 

طالب  یګر موږ ټولود، په هغه ماز وکله چې کابل ته داخلیداو  کې علاموو کړي وه
  " .170د هغه د وژلو پریکړه وکړه مرشانو

په کندهار کې دي د ډاکټر نجیب الله د ويل دايس اسناد او شواهد نشته چې 
د جګړې په حالت کې به طالب مرشانو  داچې او  وژلو پریکړه علاموو کړي وي

کابل ته تر ننوتلو مخکې د ډاکټر نجیب الله د وژلو پریکړه کړي وي، څومره به قانع 
کوونکی ځواب وي؟ داچې د مالمحمد عمر مجاهد مرستیال مال محمد رباين 

دغه وخت کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې طالب مرشانو ته  اخوند هم په

                                                 
تورن اسامعیل خان چې د طالبانو رسه یې سختې جګړې وشوې، په چل او فریب رسه   169

جرنال مالک له ځان رسه ملګری کړ، فاریاب کې یې د میلمستیا پر مهال ونیو او بیا يې د 
طالبانو ته ژوندی وسپاره، هغه له طالبانو  ۱۳۷۶مه ۲۸طالبانو رسه د ښه نیت له کبله، د غویې 

ات بندي و، چې وروسته د هلمند اوسیدونکې حکمت الله چې د طالبانو رسه تر یو کال زی
د هغه د ساتلو دنده یې په همدې شپه درلودله، د خپل پالر برازو استاد په او  په لیکو کې و

مرسته له زندان څخه وتښتاو او ایران ته واوښتل. کله چې تورن اسامعیل خان د امریکا تر 
ړیدو وروسته د هرات وايل شو، په لومړي وخت کې حکمت حملې او طالبانو د نظام تر ن

رسه لیدل شوی و، خو وروسته هغه په مرموز ډول فکر کیږي وژل شوی او د هغه  الله خان
بیا او  بیا چا ونه لید. برازو استاد امریکایانو ونیوی، ګوانتانامو زندان ته یې یوړ، هلته مړ شو

 ل شو.کابل ته راوړ له خوا  یې مړی د سور صلیب
 د مالعبدالرزاق دغه ادعا تر ډیره سمه نه بريښي.  170
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الرښوونې کويل، که د ډاکټر نجیب الله د مرګ په اړه مشوره شوې وي او یا ناسته 
 شوې وي، بیا به د مال محمد رباين  دریځ څه ډول و؟ دا هم مهمه پوښتنه ده.

عجله شوې او د ډاکټر نجیب الله په وژنه کې له انده  171 د مال عبدالسالم ضعیف
شهیدانو د افغان "زه په دي عقیده یم چې د مظلومو د انتقام بڼه ښکاري، هغه وایې: 

وی شد انتقام رسه په ډیره عجله  مخامخ ډاکټر نجیب الله به له خوا  غړو کورنیو د
ده په وژنه کې تلوار کړی وي،  د هغو شهیدانو اوالدونو ديش چې  کیدالی وي،

لله په امر )کله چې د خاد رئیس و(  په شهادت رسیديل کوم چې د ډاکټر نجیب ا
 وو.

او  ده د وژلو رسه مخالفت هم نه درلودی مرشانو د حقیقت دادی چې د طالبانو
نه هم ډاکټر نجیب الله چا د ملانځه د مسيل )مصلی( څخه را والړ او مړ کړی، لکه 

وي شدده د خاد د مرشتوب په وخت کې چې ډیر مسلامنان د ملانځه  څخه راوالړ 
مه پاڼه، طالبان له ۱۵۰ وي."شي ښخ داو بیا شهیدان شوي او ژوندي تر خاورو الن

 کندهاره تر مزاره

                                                 
زده کړي یې په کور دننه او بیا وروسته د هجرت پر مالعبدالسالم ضعیف: دینې  171

مهال په افغاين مدارسو کې کړي، د جهاد پر مهال یې د حرکت انقالب اسالمي اړوند د 
ر مجاهد رسه ملګری پاتې طالبانو  جبهه کې جهاد کړی، هغه وخت هم د مال محمد عم

شو، د طالبانو د نظام پر مهال د دفاع وزارت ادارې رئیس، د ترانسپورټ لوی رئیس او په 
په اسالم اباد کې په خپل کور کې ونیول له خوا  اسالم اباد کې سفیر پاتې شوی، د پاکستان

بیا وروسته یې په ګوانتانامو کې او  شو، امریکایانو ته وسپارل شو، بګرام زندان ته یوړل شو
 کلونه زندان تیر کړ.  ۴

دغه بنسټ اوسمهال افغان پوهنتون، افغان ښوونځی، افغان او  د افغان بنسټ مرش دی
 .يمدرسه او افغان مجله او افغان ږغ راډیو لر 

د سولې په هڅو بوخت دی، په بېالبېلو کورنیو او نړیوالو د سولې اړوند ناستو کې یې ګډون 
ړی، د کندهار والیت د پنجوایې ولسوايل د کندالنو سيمې اوسیدونکی دی، اوسمهال د ک

 کابل  په بګرامیو ولسوايل کې استوګن دی.
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د رسدار له خوا  وړاندي کوي چې کله د افغان کمونسټانوځینې کسان دا دلیل هم 
داوود خان د حکومت پر ضد کودتاه وشوه،  هغوی داوود خان او د هغه د کورنۍ 

هغه وخت ډاکټر نجیب الله د افغان او  غړې پرته له محاکمې په ارګ کې ووژل
و کمونسټانو د مهمو څیرو څخه ګڼل کیدی. دوی وایې که خربه د محکمې يش، ن

بیا خو په کار ده چې د داوود خان د وژلو پوښتنه هر وخت د افغان کمونسټانو څخه 
ويش، چې ويل یې هغه پرته له محاکمې د خپيل کورنۍ له غړو رسه یوځای په ارګ 

 کې شهید کړ.

ل ؤ نظار د سیايس چارو مس یر، د شوراډاکټر عبدالرحمن د هوانوردي وزی
و، فکر نه کيدی چې کابل ته به طالبان ابل د دفاع له پاره ښه جنګ روان وویل:"د ک

مهال احمدشاه مسعود په مخابره کې راته وویل چې  مازدیګرپه اسانه داخل يش، 
له کابل څخه د جبل  او شاتګ کړی استاد رباين خرب کړم چې زموږ قوتونو پر

 شو.  والړباید  ته الرساج لور

ونه ماتیږي، استاد رباين او حکمتيار چې په خیرخانه متوجه شوم چې نظامي خط
کې په سمڅه کې وو، هغوی مې خرب کړل، د خپلو کالو د ټولولو وخت مې پيدانه 

 ،ول سؤ جیب رسه د مالقات مواخیست. هغه نفر چې د ن کی، د اسنادو بکس مې را
موږ هغه مې نجیب ته واستاوی د ملګرو ملتونو دفرت ته تر څو هغه خرب کړي چې 

مالقات وکړ،  له کابل څخه وځو که زموږ رسه دی هم ځي. هغه نفر له نجیب رسه
و او ماته يې پېغام راولیږی چې ستونزه نشته، زه له تحوالتو نجیب ورته ویلی ډاکټر 

او موضوع څخه باخربه یم، داچې څه به کیږي په جریان کې یم. که چیرته ډاکټر 
 نئ اوسئ چې هغه تضمین کوالی شم.عبدالرحمن له کابل څخه نه وځي، مطم

چې په راتلونکې نظام کې به اسايس  کاوه ډاکټر عبدالرحمن وايې نجیب فکر
 او بیا به په واک کې رشیک يش. رول ولري

عمر  د نجیب میرمن هم په يوه مرکه کې بی بی سی ته ویلی وو چې خاوند يې د
مه پاڼه، ۵۵او  ۵۴." هاریدمطمنئ ښکاو  په وروستیو ورځو کې وررسه اړيکه نیويل وه

 علل سقوط
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 د ډاکټرنجیب الله د وژلو پړه
ز کال  ۱۹۹۲مه، ۲۸د کابل واک د  اپریل  مجددي کله چې حضت صبغت لله 

پخوانیو خلقیانو کې په الس کې واخیست، د مجاهدینو لومړی ولسمرش شو،  هغه 
کې الله په یاده عفوه  نجیب چیرته ډاکټر او پرچمیانو ته عمومي عفوه وکړه، که

د ملګرو ملتونو له  د مجددي په دوه میاشتنۍ واکمنۍ کې شامل وای، ويل هغه ته
 .172دفرت څخه د وتلو او بهر ته تللو اجازه ورنه کړل شوه

                                                 
په دايس حال کې چې د پرچم ډلې ډیری مرشان د احمدشاه مسعود په شتون کې، ال  172

 هم په کابل کې په واک کې پاتې او په لوړو دندو یې کار کاوه.
راګرځول شوی و، ویل کیږي چې د له خوا  جرنال رفیع هم د دوستم ملیشودفاع وزیر 

 استاد سیاف په سپارښتنه اجازه ورکول شوه چې بهر ته والړ يش.
دارنګه عبدالرشید دوستم، نبي عظیمي، اصف دالور او بابه جان د کابل کنټرول په الس 

 کې نیولی و.
پرچم ډلې  عبدالحق علومي له ځینو  داچې په کابل کې ډیر واک له پرچمیانو رسه و، د

 خلقیانو غوښتي و چې په ګډه د مسعود او جمعیت اسالمي پر وړاندي بله کودتاه وکړي.
کله چې احمد شاه مسعود )شورای "ما )لیکوال( ته ګالبزوی وویل:، ۲۰۲۰مه ۲د اپریل 

هغه وخت نظار( کابل ته داخل شول، د نورالحق علومي مرش ورور جرنال عبدالحق علومي 
د جرنال هاشم خان کور ته ورغلی و، له هغه یې غوښتي و چې د شورای نظار په مقابل 

د نظام واګې بیرته په خپل الس او  کې کودتاه کې خلقیان له پرچمیانو  رسه  ملګري يش
کې واخيل، علومي ورته ویلی و چې ډاکټر نجیب ډیر لوی خیانت وکړ، چې استعفی یې 

 ته تسلیم کړ. ری نظاوکړه او واک یې شورا
له خوا  وروسته د ډاکټر نجیب الله د شاه نواز تڼې له ناکامې کودتا داچې جرنال هاشم خان

د نجیب د حکومت د سقوط پر مهال تازه له زندان څخه راوتيل و، علومي او  بندي شوی و
 ته یې ویيل و چمتو نه دی چې کودتاه وکړي.

په رڼا ورځ له خوا  رسه نږدې د مسعود د وسلوالوبیا څو ورځې وروسته علومي د خپل کور 
 "ووژل شو.
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د هغه  ولسمرش و، دویم  د مجاهدینو د حکومت استاد رباينوروسته  مجدديتر 
او  د ملګرو ملتونو له دفرت څخه د وتلوپه څلور کلنه دوره کې هم ډاکټر نجیب الله ته 

 نه کړل شوه. اجازه ور بهر ته تللو

او  و هغه د ژوندي پايت کیدو کوشش کړی مسعود داحمد شاه  ویل کیږي چې
تلو پر مهال یې ډاکټر نجیب ته خپل کسان لیږيل وو چې له دوی و له کابل څخه د 

، پوښتنه داده چې ويل یې ډاکټر نجیب په خپله 173رسه یوځای شامل ته والړ يش
څلور کلنه واکمنۍ کې ازاد نه کړ، ويل یې هغه ته د ملګرو ملتونو له دفرت څځه د 

کله چې مسعود پنجشیر ته دتلو تابیا نیوله، او  وتلو او بهر ته تللو اجازه ورنه کړه
هغه په خپله خوښه له او  ازاد کړی وایکوالی یې شوای چې ډاکټر نجیب یې 

یا یې د هغه درانه قوم احمدزیو ته تسلیم کړی وای، چې خپل او  هیواده وتلی وای
پلرين ټاټويب پکتیا او یا بل خوندي ځای ته یې بیولی وای، که بیا طالبانو د هغه د 

 وژلو تصمیم درلود، نو د محاکمو له الرې به یې د هغه محکمه کړي وای.

ې د حکمتیار او مسعود ترمنځ جګړو کې ډیر وخت کابل د واک په جزیرو داچ
 ،، ډیر کمزوری حکومت و، چې پر ټول کابل ښار یې هم تسلط نه درلودویشلی وو

تصمیم نیول شوی وای چې ډاکټر نجیب له خوا  د ملګرو ملتونو دفرت که هغه وخت

                                                 
اسدالله رسوري  احمدشاه مسعود د نورمحمد تره کې د واکمنۍ پر مهال د خاد رئیس 173

راهیيس له دوی رسه بندي و، پنجشیر ته  ۱۹۹۲چې له مئ  (۱۹۷۹تر سپټمرب  ۱۹۷۸)اپریل 
 ور رسه بوت. 

حکومت پر مهال لومړۍ محکمې یو کال بند سزا ، د حامد کرزي د ۲۰۰۵مه ۲۵د ډسمرب 
کال کې  ۲۰۰۸په او  ، استناف هغه ته د اعدام سزا واوروله۲۰۰۶مه ۲۵ور کړه، د فربوري پر 

 کاله بند سزا ورکړه. ۱۹هغه ته سرتې محکمې د 
کلونو تیرولو وروسته،  ۲۵اسدالله رسوري د ډاکټر غني د حکومت پر مهال، په زندان کې له 

 کې خوشی شو. ۲۰۱۷جنوري 
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ملتونو ويل دايس یو کار ونه کار شونی و، داچې ملګرو  الله له هیواده بهر وبايس، دا
 کړ، دا مهم سوال دی.

ډاکټر نجیب د خپل واک په ورستیو وختو کې او بیا وروسته غوښتل چې له کابل 
، په ټوله کې بیا هم ځواب څخه ووځي، عامل یې څوک وو چې دلته وساتل شو

ثور میاشت کې د ډاکټر نجیب الله له هیواده  ۱۳۷۱دادی چې عبدالرشید دوستم په 
ل.کال پوري ۱۳۷۵بیا وروسته تر او  د وتلو مخه د احمد شاه مسعود په خوشه ونیوله

هم په کابل کې د استاد رباين او مسعود په غوښتنه د ملګرو ملتونو دفرت کې نظر بند 
 وساتل شو. 

طالبانو وژيل وي، نو بیا  خوښهپه غوښتنه  او  ی ایس آیآ د الله نجیب ډاکټر  که
احمد شاه او  رباين استاد مجددي، چې  حضت صبغت الله  پوښتنه دا پیداکیږي

د خپلې  استاد رباين چې؟ هغه ی ایس آی ته نږدي وو که طالبانآ مسعود به ډیر 
 حمید ګل ته دجرنال مرش برحاله ی آ ی ایس آ د  واکمنۍ په لومړيو ورځو کې یې
داهم د دومره نږدې اړیکو پر بناء بیا   ،کاوه وړانديز ده )استاد رباين( د سالکار کیدو

او له منځه وړل ورڅځه  وژل الله نجیب د ډاکټرحمید ګل  ممکن وه چې جرنال
که چیرته آی ایس آی له استاد رباين څخه غوښتي وي چې ډاکټر  او  غوښتې وای

نجیب الله ته له کابل څخه د وتلو اجازه ورنه کړي، دا هم ځکه نه يش منل کیدی، 
تاد رباين په وروسته وختو کې د پاکستان او کابل اړیکې ډیرې یو له بل ځکه د اس

رسه خرابې وي، بیا هم ويل ډاکټر نجیب الله په کابل کې د مرګ تر ورځې پورې 
غاړه یې په لوی الس د د هغه  او شورای نظار او جمعت اسالمي نظر بند وساتی

 طالبانو چاړې ته پريښودله.

د هغوی نږدې  ،کاوه خو د روسانو لپاره کار الله نجیبمهمه پوښته داده چې ډاکټر 
، ويل روسانو د هغه د خالصون اړوند ملګرو ملتونو کې شکایت ونه کړ ،174ملګری و 

                                                 
 قواو غونډه اعلی مسلحد ( کال د روسانو له وتلو وروسته د )قرارګاه قومنداين ۱۳۶۸  174

چې  و مرشاننور ذیربط دفاعي ادار او  ، د مسلحو قوتونو وزیرانمرسیتال ولسمرشچې 
د شوروي اتحاد یو نفر او   غونډه کوله ، هره ورځ نظاميکاوه ریاست یې ولسمرش نجیب
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ويل یې د ډاکټر نجیب الله د خالصون هڅه ونه کړه، په دايس حال کې چې روسانو 
 .175ېنږدې او دوستانه اړیکې درلودل هم له احمد شاه مسعود او استاد رباين رسه

له روسانو رسه یې  استاد رباين او مسعود چې د روسانو مرستي یې ترالسه کويل،
د  الله نجیبډاکټر د له دوی څخه  روسانوکه  نږدې او پخې اړیکې درلوديل،
کړي وای، حتمې ده چې د کابل د هغه وخت خالصون او خوندیتوب غوښتنه 

 غوښتنه منله. حکومت به د روسانو

د اعدام کیدو  الله نجیب ډاکټر استاد رباين دراپور هم ورکول کیږي چې دايس 
سپاری، مګر  ورته ونههغه غوښتنه کړي وه، چې د ملت قاتل دی، خو ملګرو ملتونو  

 نه دی. تاید شویدغه ډول راپور 

د خالصون لپاره یوه  الله نجیبډاکټر ملګرو ملتونو ويل د بله پوښتنه داده چې 
د هغه ژوند له ګواښ رسه مخ  کلونه ۴بشپړ  سامله الره په کار وانه چوله. ويل یې

آیا ملګرو ملتونو ډاکټر نجیب الله خوندي ځای ته نه شوای انتقال کوالی؟  کړی وو.
 176حتمې ده چې دا کار یې کوالی شوای.

                                                 

جنګ های . يخرب و  څخهپکې رشکت درلود، تر څو له اوضاع  هم مي مشاور بهارشد نظا
 .مه پاڼه ۱۰۴کابل 

د روسانو په غوښتنه احمد شاه مسعود او استاد رباين د تاجکستان د اسالمي نهضت  175
مرش مجبوره کړ چې د تاجکستان له دولت رسه جوړه وکړي، تاجک مجاهدین یې امام 

کړل. که روسانو له مسعود او رباين غوښتي وای، نجیب ته به یې عيل رحامن ته ور تسلیم 
 خامخا بهر ته د وتلو اجازه هم ور کړي وای.

د خربیاالنو جواب کې چې نجیب ( ۱۳۷۱ثور  ۶) سیوان په کانټیننټل هوټل کې  بینن  176
یر چیرته او  د وتلو پالن یې څنګه دی؟ ویيل یې وو چې مسئله ډیره باریکه او پیچيل ده، ډ

 هغه له افغانستان څخه وتل د سولې په پالن کې شامل ده. بحث نه شم کوالی، مګر د
 مه پاڼه۱۳۵ جنګ های کابل



 177 /  د مجاهدینو
 

دهمزنګ او پلچرخي ته ال چې یې باید هغه وخت په کار وه او  ته ملګرو ملتونو
وتلو چاره کړی  خوندیتوب او د الله نجیب اکټرډ بیرته په شاشول، د او طالبان راغلل

دوی چې خپل د ملګرو ملتونو کسان له کابل څخه ایستل، ډاکټر نجیب الله  ،وای
د  په کار وه چې په دغيس حالت کېاو  ته به یې هم د ایستلو الره جوړه کړي وای

د وتلو اجازه ورکړي هم ډاکټر نجیب الله ته له کابل څخه استاد رباين حکومت 
 وای.

دوست حکومت و، ويل  متونود حکو او استاد رباين   الله نجیب ډاکټر هند چې د
د خالصون غوښتنه  الله نجیبډاکټر  څخه د  (لېد شامل ټلوا)يې خپلو انډیواالنو 

 ونه کړه.

ته خلک ولیږل چې  الله چې احمدشاه مسعود ډاکټرنجیبداچې ویل کیږي          
وررسه پنجشیر ته والړ يش، ويل یې ددي پرځای ملګرو ملتونو څخه غوښتنه نه 

 کوله چې هغه هند یا د منځنۍ اسیا کوم بل هیواد ته یويس.

پنجشیر ته به یې د هغه او  به څنګه په مسعود اعتبار کړی وای الله ډاکټر نجیب
 همدوی له ویري د ملګرو ملتونو دفرت ته ده خو درسه تګ ته زړه ښه کړی وای، 

په لومړي ځل پناه وړي وه، له مسعود رسه خو دوستم  ملګری و، هغه چې  )نجیب(
 .د نجیب د وتلو مخه ونیولهیې له هیواد څخه 

 بېالبېلې تجربې لري، داچې د ملګرو ملتونو کارکوونکي د جګړو او تاوتریخوايل
هغوی ته په کار وه، چې په دغيس حالت کې مخکې له دي چې  د احمدشاه مسعود 
ځواکونه له کابل څخه ووځي، د خپلو کارکونکو رسه یو ځای او یا بېل ډول یې د ډاکټر 

هم ورته ستونزمنه او یا سخته وه،  که دااو  نجیب الله له هیواده ایستلو ترتیبات نیويل وای
ه کار وه چې ډاکټر نجیب الله یې د هغه د اوسیدو له مهم او ښکاره ځای څخه کوم پ

بل د ملګرو ملتونو دفرت، د نړیوالو ادارو کوم دفرت او یا هم کوم بل نسبتا  خوندي ځای 
ته انتقال کړی وای، کله چې د کابل وضعیت سم شوی وای، ملګرو ملتونو به د ډاکټر 

 له طالبانو رسه معلومات رشیک کړي وای. نجیب الله د اوسیدو په اړه
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 پورته انديښنو او پوښتنو ته په کتو رسه:

مجددي، صبغت الله  دوستم، عبدالرشید  پړه پرد قتل اصيل  الله د ډاکټر نجیب
اچول  ملتونو وملګر  او  ، هندیېسرباين، احمدشاه مسعود، رو  برهان الدین استاد

 .کیدای يش

هم برائت نه يش پیداکوالی،  و مرشانپرچمیان د په مرګ کې الله د ډاکټر نجیب
نجیب به وژين،  په کار ډاکټر دوی ښه پوهیدل چې کله طالبان کابل ته راننوځي نو 

وه چې ډاکټر نجیب یې د ملګرو ملتونو له دفرت څخه کوم پټ ځای ته انتقال کړی 
 سمي سپارلی واینجیب ر ډاکټر بیا به یې ، وای، کله چې اړو دوړ ختم شوی وای

 ایستلی وای.ته  177) منځنۍ اسیا(  یا به یې په پټه له هیواده کوم لوراو 

چې ويل یې ډاکټر نجیب الله ژوندی  کاوه داچې په مجاهدینو عام ولس انتقاد
عبد رب استاد  د مجاهدینو د اتحاد اسالمي ګوند مرش پريښود، همدغه خربه باالخره

هم وکړه، چې  (  ۲۰۱۷) مئ  ماللۍ جویا تهد ولسې جرګې غړې سیاف الرسول  
ژوندي پريښودل شوئ، له خوا  د مجاهدینو  ) افغان کمونسټان( اشتباه وه چې تايس

د مجاهدینو او شهیدانو زامنو به نجیب ژوندی پريښودلی وای، نو ډاکټر که طالبانو 
 له طالبانو د هغه د وژلو غوښتنه کوله. هم

تر دې مهاله  -  ۲۰۱۴سپټمرب  ۲۹مت پر مهال )حکو د ډاکټر ارشف غني د داچې 
، نجیب ژوندی وایډاکټر پخواين پرچمیان په واک کي دي، که هم بیا  (۲۰۲۰ اګسټ

د  هغهد  د دې احتامل شونی وو  چېاو  پرته له شکه هغه به د زیات واک څښن وای

                                                 
له مسعود رسه ملګري وو، کله او  د پرچم ډلې ډیری مرشان د شامل والیتونو څخه وو  177

له ، پرچمیانو کوالی شوای چې ډاکټر نجیب هم د ملګرو ملتونو کاوه چې مسعود کابل ترک
دفرت څخه وبايس، ځکه هغه وخت د ملګرو ملتونو دفرت هم بې رسنوشته پاتې و،  د ډاکټر 

که یې غوښتي وای،  په اسانۍ رسه یې د منځنۍ او  نجیب د وتلو مامنعت چا نه شو کوالی
 اسیا کوم هیواد ته بیوالی شوای.
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وروسته ولسمرش وای، نو د پړې ګوته به طالبانو ته  يغن ډاکټر لهوطن ګوند کوم غړی 
 نیول کیدله.

عبدالعيل مزاري استاد داچې طالبانو وار له مخه د مجاهدینو د اهل تشیع ډلو مرش 
یې ژوندی پريښودلی وای، بیا  الله و، که ډاکټر نجیب توکم څخه هزارهد وژلی و، هغه 

 .ویل چې ډاکټر نجیب پښتون دی، ځکه یې داکار وکړ خلکو نورو قومونود به 

په دي ډول او  طالبان په لوی الس مجبوره شوې وو، چې ډاکټر نجیب ووژين
نجیب په وژلو  ډاکټر مسعود او رباين او نورو استخبارايت کړیو غوښتل چې طالبان د

به  نجیبډاکټر ، رسه منزوي کړي، دوی ټول ښه پوهیدل چې که طالبان کابل نیيس
 نجیب د خالصون هڅه چا ونه کړه.ډاکټر د ، وژين

 د عواقبو اړوند یې ډیر فکر نهاو  پرواه یې نه درلودله ې ټولنېطالبان چې د نړیوال
نجیب په لومړيو دریو  ډاکټر نجیب وواژه، کهډاکټر ، نو په ډیره تیزي رسه یې کاوه

یا هم له هیواده  ،اصويل محاکمه کیدوهغه د د ورځو کې نه وای وژل شوی، ممکن 
 پریکړه شوی وای. او یا هم د ملګرو ملتونو دفرت کې د پاتې کېدو د وتلو

 
 ډاکټر نجیب الله احمدزی
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 طالب جنګیايل د جګړې لومړۍ کرښې ته روان دي

 

 
 طالب جنګیايل په ټانکې د جګړې لومړۍ کرښې ته روان دي
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څپرکی پنځم  

 ټلواله او د احمدشاه مسعود مرګشامل          
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 شامل ټلواله
شامل ټلوالې مشهوره  په چې «برای نجات افغانستان ميل يجبهه متحد اسالم»

 ۱۹۹۶سپټمرب  و چېمرشې د طالبانو ضد نظامي ايتالف وه، د احمدشاه مسعود په 
، مهم مرشان یې ولسمرش استاد برهان الدین رباين او دفاع وزیر کې تاسیس شو

 ۲۰۰۰احمدشاه مسعود وو، د جبهې غړي په مطلق اکرثیت رسه تاجک وو، مګر په 
ز کال کې د نورو توکمو ځینې نظامي کسان هم وررسه یوځای شول، لکه عبدالرشید 

 دوستم، استاد محقق، حاجي عبدالقدیر او اصف محسني.

، ایران، 178د روسیې او  د طالبانو د حکومت پرضد جګړه کوله شامل ټلوالې
رکیې، هند او تاجکستان مالتړ یې له ځان رسه درلود. طالبانو د پاکستان او القاعده ت

سلنه خاوره واک درلود او  ۱۰په  شامل ټلوالېمالتړ له ځان رسه درلود. هغه وخت 
مرکزیت یې په بدخشان کي وو، پر افغانستان د امریکا د حميل پر مهال   د شامل 
ټلوالې وسلوال د امریکا په مالتړ د پيل پوځ په توګه نږدې دوې میاشتې د طالبانو 

غونډې په نتیجه کې د کرزي د لنډ  بُنپه مقابل کې جګړه وکړه او بیا وروسته د 
 له حکومت پر مهال غوښتنه برخه ورکول شوه.مها

 غړي: شامل ټلوالېد 
افغانستان: سني تاجک ډله چې مرشي یې برهان الدین رباين  یت اسالميجمع

 او احمدشاه مسعود کوله
                                                 

کړی. یو عینی شاهد  واره له پوتین رسه مالقات ۵مسعود له طالبانو رسه د جګړې پرمهال   178
یوځل د روسیې له ولسمرش پوتین رسه د "چې نوم اخیستل یې امنیتي ستونزی جوړوي وایی:

مغز په اندزه و، تحفه  مالقات په وخت کې مسعود پوتین ته د پنجشیر یو زمرد چې د چهار
یوه په طال وهل شوې تومانچه چې او  ورکړ، چې بیا وروسته پوتین وررسه عاجل مرستي کې

په تاجکستان کې یی د کوالب  مسعود ته ورکړل.زره امریکایی ډالر وو، ۵۰۰قیمت یې اټکل 
مقاله جرنال  –اډه ورته ورکړه، وسيل او مهامت یې ورکول. د روسیی  )نی زوی سیه ګازیته 

ورینیکوف( جریده کې راغلی چې  مسعود له طالبانو رسه د جګړې له پېله دوه سوه میلیون 
 مه پاڼه ۷۸- ۷۷ جنګ های کابل " و څخه ترالسه کړي.ډالر له روسان
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افغانستان: سني ازبک او ترکمن ډله چې مرشي یې  یاسالم یجنبش مل
 عبدالرشید دوستم کوله.

 چې مرشي یې حاجي عبدالقدیر کوله.مرشقي شورا: سني پښتون ډله 

افغانستان: شیعه تاجک او هزاره ډله چې مرشي یې محمد اصف  یاسالمحرکت 
 محسني کوله.

کریم محمد افغانستان: شیعه هزاره ډله چې مرشي یې  یاسالمحزب وحدت 
  او محمد محقق کوله.يلخلی

 قومندانان: شامل ټلوالېد 

وستم، استاد محقق، بسم الله محمدي، شامل: محمد قسیم فهیم، عبدالرشید د
 محمد داود داود، ګل حیدر او قايض کبیر میرزبان، عطامحمد نور،

 جنوب: قاري بابا، عارف نورزی او هوتک

ختیځ: حاجي عبدالقدیر، حضت عيل، جان داد خان، عبدالله واحدي، قطره او 
 نجم الدین

 ایامقځ: اسامعیل خان، ډاکټر ابراهیم او فضل الکریم يلوید

مرکزي افغانستان: کریم خلیيل، شیرعلم، سید مصطفی کاظمي، سیدحسن 
 اکربي، محمد عيل جاویداستاد انوري، عاملي بلخي، 
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له احمد شاه مسعود څخه د امریکا او اروپا  د مالتړ جلبولو په  179حامد کرزی
له ځینو غړو رسه یوځای امریکا  شامل ټلوالېز کال کې د  ۲۰۰۱او  ۲۰۰۰موخه  په 

 .180او اروپا ته په سیايس سفر تللی و

شامل ائتالف يا شامل ټلواله نوم سم نه دی، دغه نوم نورو خلکو ورته یاد کړی،  "
د جهاد په وخت کې د جمعيت ګوند د مجاهدینو جبهات ډیر غیر منظم وو، وسلې 
او هر څه ګډ وډ وو، احمد شاه مسعود له استاد رباين رسه تر خربو او موافقې وروسته 

په هغه شورا کې یې  او  منظم پروګرام جوړ کړ د جمعیت د جبهاتو د څارنې له پاره يو
مهم قومندانان راټول کړل، چې همدغه شوار يې د شورا نظار په نوم ونومول شوه، 

 یعني د جمعیت د مجاهدینو د جبهاتو د نظارت او څارنې  شورا.

بیا وروسته چې کله احمدشاه مسعود د طالبانو رسه په جګړه کې بوخت و، د ایران 
ه همکارۍ یې په شامل کې د طالبانو ضدګرده جنګیدونکې ډلې، شورا او روسيې پ

نظار، جمعیت اسالمي، اتحاد اسالمي، خلييل، محقق، اکربي، دوستم او مالک يې 
رسه یوځای کړل  چې د شامل مقاومت  / جبهه متحد اسالمي  په نوم يې دغه اتحاد 

نتیا له پاره دغه نوم لنډ د خپلې خوښې او اسااو حزب اسالمي  ونوماوه، مګر رسنیو 
 نوم به يې ورته کاراو." وحید مژده "ائتالف شامل /د شامل ټلواله "  او مخترص کړ

                                                 
حامد کرزی د جهاد پر مهال د حضت صبغت الله مجددي د نجات ميل ګوند کي و، کله   179

چې مجاهدینو کابل ونیو، کرزی د بهرنیو چارو مرستیال  وزیر شو. حزب اسالمي او آی اس 
 .بندي شو، له بند څخه وتښتيدله خوا  آی ته د جاسويس په تور د استخباراتو د رئیس قسیم فهیم

پر افغانستان د امریکا د برید پر مهال ارزګان ته د طالبانو ضد جګړې ته والړ، بیرته پاکستان 
 کې د جیکب اباد هوایې اډې ته امریکایانو ور رسه بوت.

( د ۲۰۱۴سپټمرب  ۲۹تر  ۲۰۰۱سپټمرب  ۲۲حامد کرزی د امریکا تر سیوري الندي )
 ولسمرش و.افغانستان 

  ویکیپیډیا، انګریزي او فاريس:  180
 https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Alliance 

https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Alliance


 185 /  د مجاهدینو
 

، په سالنګ کې  استاد رباين،  عبدالرشید دوستم، استاد خلیيل، ۱۹۹۶اکټوبر  ۱۴
احمدشاه  مسعود، تورن اسامعیل خان او ځینو نورو مهمو مرشانو  ناسته درلودله، د 

 له طالبانو یې وغوښتل چې کابل  پريږدي. او  بیا نیولو پر پالن یې خربې کويل کابل د

کله چې احمدشاه مسعود او دوستم شامل ته والړل،  په لومړيو وختو کې هر یوه 
بېالبیلې د طالبانو ضد ډلو جوړولو هڅې کولې، که څه هم مسعود د استاد رباين له 

کويل، خو په لومړیو وختو کې ادرسه د یوې مشرتکې طالب ضد جبهې هڅې 
 دوستم هم په ورته طالب ضد ایتالف باندي لګیا و.

، دايس راپورونه هم ورکول شول چې د طالبانو د  بهرنیو چارو ۱۹۹۶اکټوبر  ۱۶ "
وزیر مال محمد غوث او نظامي قومندان مال دادالله اخوند په شامل کې له 

 عبدالرشید دوستم رسه کتيل وو.

، 181، یونس قانوين، ډاکټر عبدالرحمن، جمعه خان همدرد۱۹۹۶اکټوبر  ۲۲
واړه او غټ قومندانانو وو، په مزار رشیف کې  ۱۵۳عبدالرشید دوستم چې ټول ټال 

یې د شورای دفاع از افغانستان تر نوم الندي د رایو په اتفاق رسه دوستم د طالب 
 ضد حرکت ريس وټاکی.

ادونو  اعالن وکړ چې د استاد  رباين ،  ایران، روسیې او هند هیو ۱۹۹۶اکټوبر  ۲۴
 حکومت  ال هم  په رسميت پېژين او د  طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژين. 

بیا هم د نوبرت هال په هڅو د کله چې طالبانو کابل ونیو، په لومړیو وختو کې 
 تازو په اسالم اباد کې دوهطالبانو، استاد رباين، عبدالرشید دوستم او استاد خلیيل اس

 ځله مذاکرات درلودل، ويل کومه نتیجه یې ورنه کړه.

                                                 
جمعه خان همدرد په بلخ والیت کې د حزب اسالمي پېژندل شوی قومندان و، له رسو  181

کله چې طالبانو مزار رشیف ونیو، پښتون جمعه خان همدرد لښکرو رسه یې جګړې وکړي، 
 ور رسه یوځای نه شو. له طالبانو رسه یې جګړې وکړي.

جان او پکتیا وايل و، اوس مهال په کابل کې ز پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته د جو 
 د حزب اسالمي د یوې جال شوې څانګې مرشې کوي.
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 او  د طالبانو حکومت په رسیمت وپېژندل شوله خوا  ،  د پاکستان۱۹۹۷مئ  ۲۵ 
په همدې ورځ  د شامل ټلوالې یو مهم قومندان جرنال سالنګی له طالبانو رسه 

 حوادث تاريخي "يوځای شو. 

جرنال مالک رسه معامله وکړه، د مئ  طالبانو د مزار نیولو لپاره د دوستم د رقیب
ز. کال د  جرنال مالک او طالبانو ترمنځ تړون وشو، کله چې  ۱۹۹۷مه ۲۶میاشتي پر 

هغوی په کمین کې ولویدل، د مئ له خوا  مزار ته بې وسلې طالبان ننوتل، د مالک
، زیات طالبان په مزار رشیف ۱۰۰۰۰تر له خوا  مه په دوو ورځو کې د مالک۲۸پر 
 . 182غان او نورو سېمو کې کالبند او ووژل شولشرب 

ایراين ډيپلوماټانو  ۱۰کله چې دویم ځل مزار رشیف طالبانو ونیوله، بیا نو پکې د 
  .183ووژل شولله خوا  په شمول، د مالک او اهل تشیع زیات کسان د طالبانو

د له خوا  ، د بلخ والیت مزار رشیف ښار کې د استاد رباين۱۹۹۷جون  ۱۳" 
یې لومړي وزیر او دکابینې ځینې وزیران  184دولت اعالن او عبدالرحیم غفورزی 

                                                 
چې جرنال مالک وکړي،  نېناځوامنردانه او بې رحمه وژ لئیزه د ليلې او حريتان ډ  182

كار وباله، خو د دې کار رسبريه يي جرنال  نکیامريكايانو ظاهرا  دغه پیښه، خواشينوو 
د امريكا ويزه يي ورته  ،ولس زره افغانانو قاتل و، امرييك ته دعوت كړو مالك، چي د د

 مه پاڼه۲۱۶کتاب ره تر مزاره طالبان له کندها وركړه او د هغه ښه استقبال يي وکړ.
د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي د یوې ناستي پر مهال وویل چې ډیر وروسته، کله چې   183

د طالبانو نظام ونړید، پوه شوم چې د طالبانو د نوم څخه په ګټه پورته کولو یوې څو کسیزې 
او  پلوماټان وژيل ووډلې د ایران په کونسلګري کې د زیاتو پیسو د شتون له امله ایراين ډی

هغه پیسې یې غال کړي وي. هغه دا هم وویل، که موقع برابره شوه، دا خلک باید محاکمه 
 .يش
کې د رسیاور  دفاع وزارتعبدالرحیم غفورزی د ظاهرشاه د پاچاهي په وخت کي په    184

مامور وه، کله چي  د بهرنیو چارو وزارتبربک کارمل په وخت کې هغه  دنده درلوده، د
دیو هیئت په مرشی د ملګرو ملتونو د کنګري غونډې ته والړ، هلته یې د پخواين شوروي 

کړ، د مجاهدینو د حکومت  الره خپله او د مجاهدینو موقف یې تاید اتحاد دیرغل په ضد
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هم اعالن کړل، له پخواين پاچا ظاهر شاه یې له ایټالیا څخه خپل هیواد ته د راتلګ 
 . 185او لویې جرګې د جوړیدو غوښتنه وکړه

کابل او  په مزار کې د حکومت اعالن ردله خوا  ، د حکمتيار۱۹۹۷اګسټ  ۱۵
په همدې ورځ  امريکا خپل سفارت هم په بشپړ ډول رسه او  د هیواد مرکز وګاڼهيې 

 کې ۲۰۰۱نومرب پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته،  .186په کابل کې وتاړه
 امریکا سفارت په کابل کې پرانیستل شو. بیاځل د

خلقیانو او غواړم چې د هیواد د تجزیې اړوند د روسانو د پالن په اړه د پخوانیو 
 پرچمیانو د سرتګو لیدلی حال دررسه رشیک کړم.

،  موږ )سید محمد ګالبزوی، استاد محمد زمان مزمل، ۲۰۱۹مه، ۲۲د جوالی 
استاد احمد وحید مژده، دکتور فیض محمد ځالند او زه مطمنئ( د کابل  ښار 

ارو کې ناسته درلودله، د ډاکټر نجیب الله د وخت د کورنیو چ خوشحال خان مېنه
زه د کورنیو چارو وزیر وم، ډاکټر نجیب الله احوال را کړ " وزیر ګالبزوی وویل:

، د کي جي بی رئیس، د اډوارډ شوارډناډزيچارو وزیر چې د شوروي اتحاد بهرنیو 
کابل ته راغيل، له هغوی  اتحاد مرستیال ولسمرشدفاع مرستیال وزیر او د شوروي 

 لرو. ناستهرسه د شوروي اتحاد په سفارت کې 

                                                 

سیارحکومت په دوره کي  رباين د استاد د په وخت کي د بهرنیوچارو وزارت مرستیال او بیا
 لقب ورکول سو. خارجه وزیر د

د ضعیف صاحب خربه چې مسعود غوښتل چې رباين وهڅوي چې شامل افغانستان   185
داکار ونه کړ او یوازي مزار یې د خپل ګرځنده حکومت مرکز  اعالن کړي، مګر رباين

 اعالن کړ.
ز کال کې په کابل کې وتړل شو، بیا یې کوم ځانګړی فعالیت  ۱۹۸۹د امریکا سفارت په   186

نه درلود، مګر د مجاهدینو او طالبانو د حکومت پر مهال یې د افغانستان چارې هم له 
کال کې بیاځل د امریکا سفارت په کابل کې  ۲۰۰۱اسالم اباد څخه مخکې وړلې، په 

 پوري دوام درلود.  ۲۰۰۶و ودانیزو چارو يې تر پرانستل شو، مګر بیا رغونه ا
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ډاکټر نجیب ته مې وویل چې تايس ولسمرش یاست، ښه ده چې د شوروي اتحاد 
راغيل لوړ رتبه کسان ارګ ته را يش او همدلته ور رسه غونډه وکړو، ډاکټر نجیب 

 وویل چې توپري نه لري که موږ هلته ورشو هم کومه ستونزه نه ده.

شوروي اتحاد سفارت ته ورغلو، غړي ټول په داراالمان کې د  ۱۱موږ د سیايس بیرو 
 دقیقي ۴۵ ډاکټر نجیب الله پېل کېد میز یو لور ته روسان او بل لور ته موږ کیناستو. 

خربې وکړي، د شوروي اتحاد له مرستو او له افغان حکومت رسه د هغوی د مالتړ 
 .ستاینه یې وکړه

غړو توافق  ټولود ډاکټر نجیب د خپلو خربو پر مهال وویل:"زموږ د سیايس بیرو 
هلته خپلې رسمې دولتي او  چې پالزمینه له کابل څخه مزار رشیف ته انتقال يش ید

 چاري مخکې یوسو، موږ دي کار ته چمتو یو."

زه )ګالبزوی( حیران شوم، چې ډاکټر نجیب خو له موږ رسه په دي اړه هیڅ مشوره 
چې پایتخت دلته یې وویل چې د سیايس بیرو ټول غړي موافق دي او  نه ده کړي

له کابل څخه مزار رشیف ښار ته انتقال يش، منتظر وم چې کوم ملګری به خربې 
وکړي، عموما  په دغه ډول ناستو کې زموږ خلقیانو په استازويل به صالح محمد 
زیري خربې کولې، خو هغه د ډاکټر نجیب بل لور ته ناست و، نه مې شوای کوالی 

قیقي همدايس ټول سکوت ناست وو، بیا ما چې هغه ته د سرتګو اشاره وکړم، څو د
نږدې اته دقیقې خربې وکړې، ومې ویل:"له کابل څخه مزار رشیف ته د پالزمېنې 
د انتقال په اړه له ما رسه مشوره نه ده شوې، زه د کورنیو چارو وزیر او د سیايس بیرو 

موږ  څخه څه نه دي ویيل، غونډېي اړه ماته هیچا مخکې له ننۍ غړی یم، خو په د
نه غواړو چې هیواد مو تجزیه يش، زه تايس )شورویانو( ته ډاډ درکوم چې کابل 
ساتلی شم، هوایې ډګر، راډیو ټلویزون او د نورو مهمو دولتي ځایونو ساتنه موږ په 
ښه ډول رسه کوالی شو، که بیا هم ځینې کسان ویره لري چې کابل کې امنیتي 

وی دي مزار رشیف ته والړ يش، هلته دي ستونزې  ډیري او مخ په زیاتېدو دي، هغ
خپلې چارې مخکې یويس، خو مزار رشیف ته د پایتخت له انتقال رسه موږ مخالف 
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دا د هیواد د تجزیې پېالمه ګڼو، که تايس )شورویان( غواړئ چې افغانستان او  یو
 هم د ویټنام په څیر وویشل يش، د افغانستان جغرافیه له هغه ځای رسه توپیر لري.

بیا له هغه او  ا هم سمه نه ده چې موږ پالزمینه له کابل څخه مزار رشیف ته انتقال کړود
 "ندي راولو، موږ باید کابل وساتو.ځایه سمنګان، تخار او نوري سیمې تر کنټرول ال 

دقیقي خربې  ۳زما )ګالبزوی( له خربو وروسته د دفاع وزیر شاه نوازي تڼې نږدې 
وزیر ګالبزوی خربې تایدوم، موږ له کابل د چارو  وکړي، ویې ویل:"زه د کورینو

له کابل څخه مزار رشیف ته د پالزمېنې له  انتقال رسه مخالف او  څخه ساتنه کوو
 یم، په دي اړه له موږ رسه نه چا مشوره کړي او نه هم موږ ور رسه موافقه کړي ده."

م غړي زموږ زموږ تر خربو وروسته ټول مجلس سکوت وکړ، د سیايس بیرو  هیڅ کو 
نه یې د ډاکټر نجیب الله د خربو تاید وکړ، څو دقیقې او  د خربو مخالفت ونه کړ

همدايس ناست وو، بیا روسانو وویل چې تفریح به وکړو، له هغه وروسته به مجلس 
ته ادامه ورکړو، روسان د سالون د دراوزې جنوب لور ته او موږ د سالون دروازې 

ګالبزوی! مرداره  یملګر  "نجیب ما )ګالبزوی( ته وویل:شامل لور ته ووتلو، ډاکټر 
ما خو او  هغه ته مې وویل چې مرداره خو تا کړه، چې د هیواد تجزیه مني  "دي کړه.

سمه کړه، چې هیواد له تجزیې څخه وژغورل يش، زموږ دواړو ترمنځ، د لنډې لفظې 
لوړ شو، یو بل  شخړي وروسته خربه فیزیکي شخړي ته ورسېده، له یو بل رسه مو ږغ

ته د الس اچولو په موخه ور نږدې شوو، چې بیا زه لومړي وزیر سلطان عيل کشمند 
 .187او ډاکټر نجیب صالح محمد زیري ونیوی او موږ یې یو له بل رسه جال کړو

                                                 
 ۲۳اپریل تر  ۳۰و، د نورمحمد ترکي ) کمونسټسلطان عيل کشمند هزاره توکمه افغان  187

( د حکومتونو پر مهال د ۱۹۸۲تر اپریل  ۱۹۷۹ډسمرب  ۲۸( او بربک کارمل  )۱۹۷۸اګست 
 ۲۱( او ډاکټر نجیب الله )۱۹۸۸مئ  ۲۶تر  ۱۹۸۱جون  ۱۱پالن وزیر و، د بربک کارمل )

 (د حکومتونو پر مهال لومړی وزیر و.۱۹۹۰مئ  ۸تر  ۱۹۸۹فربوري 
زیری د کندهار اوسیدونکی، د خلق ډیموکراټیک ګوند د سیايس بیرو دایمي  صالح محمد

د سیايس بیرو لومړی منيش پايت شوی. هغه له نورمحمد ترکي او حفیظ الله امین او  غړی
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 ډاکټر نجیب الله او روسانو چې دا ډول عکس العمل ولېد، بیا دوېمه جلسه ونه شوه
 "وتلو او خپلو دندو ته والړو.موږ ټول له سفارت څخه و او 

درې کوچني زامن مې راته پاتې وو، او  "زما میرمن هم مړه شوې وهګالبزوی وویل:
د شوروي اتحاد په سفارت کې او  ورځې ال نه وي پوره ۴۰مګر د میرمنې د مرګ 

او په ماسکو کې لرې  ورځې وروسته زه د کورنیو چارو وزرات څخه ۸تر ناستې 
 سفیر وټاکل شوم.

نه، بلکې د له خوا  بهرنیو چارو وزارتډاکټر نجیب الله او یا هم  ما )ګالبزوی( ته د
له کورنیو چارو وویل شول چې له خوا  شوروي اتحاد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر

 م.په ماسکو کې سفیر ټاکل شوی یشوی یم او لرې  وزارت څخه

ړم، خو هغه وویل چې دا ته مې وویل چې زه به په دي اړه غور وک رويس چارواکي
 تايس به هلته ځئ.او  د ماسکو پریکړه ده

کله چې ډاکټر نجیب زما مخه ښې ته راغی، هغه ته مې وویل چې دا ګېله کوم، یو 
په ماسکو کې  داچې ورځې ال نه دي پوره شوې، بل  ۴۰خو زما د میرمني د مړینې 

، مګر ماته مو د روسانو کاوه د دندې په اړه به تايس )د بهرنیو چارو( وزارت خرب را
 په خوله دا خرب راکړ.

ډاکټر نجیب ته مې وویل: کور دي ودان، ماته دي نجات راکړ، زه خو به له کابل 
څخه ووځم، خو دلته کابل کې به کور په کور او کوڅه په کوڅه جګړې وي، همدا 

ژوبله ويش. دلته به ډیره مرګ او  راکټونه لګیږي ۶زموږ بالک )مکرریان( کې به هم 
 ۶تصادف همدايس وشول د مجاهدنیو تر منځ جګړو پر مهال زموږ بالک کې 

 راکټونه لګېديل وو. " 
                                                 

وروسته د خلقیانو مرش و، د کورنیو چارو وزیر ګالبزوی او دفاع وزیر شاه نواز تڼی یې تر 
 .څنګ کلک والړ وو

ډاکټر نجیب الله ترمنځ هم ستونزې وي، یوخل د کابل ښار رسې میاشتې ودانۍ د زیری او 
 روغ ووت. ېله چاودن رګر صالح محمد زیري چاودنه وشوه، مته نږدې پ
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ډاکټر محمد حسن رشق چې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې لومړی وزیر و، په 
خپل کتاب )کرباس پوشهای برهنه پا، خاطرات دکتور محمد حسن رشق ( کې 

ه ولسمرش او سلطان عيل کشمند لومړی وزیر و، رويس لیکيل:"کله چې ډاکټر نجیب الل
سالکارانو د خپلو پوځیانو د وتلو تر وروستي وخت پوري هڅې کويل چې د جنويب 
او شاميل افغانستان طرحه عميل يش، د شامل نهه والیتونه )میمنه، شربغان، بلخ، بغالن، 

په نوم د صدارت له یې د شاميل افغانستان  بامیان( کندز، تخار، بدخسان، رسپل او
ل کال په حوت میاشت  ۱۳۶۶تشکیل رسه یو ځای د مرکزي حکومت څخه جال او د 

کې ښاغلی نجیب الله مسیر د حزب دیموکراتیک خلق د مرکزي کمیټي غړی د 
تنو مرستیال  وزیرانو رسه په مزار رشیف کې په کار  ۱۶صداراعظم د کفیل په صفت له 

 مه پاڼه۷۲کړ؟  " افغانستان چا وران.188پېل وکړ

" شورویانو مخکې له وتلو په مزاررشیف کې د یو مودل او یا الټرنیټو حکومت په 
 اړه فکر کړی وو، چې د دوی د سیايس او نظامي نفوذ الندی مزار رشیف کي وي. 

په ښکاره یې ویل؛ که کابل او جنوب سقوط کوي، نو معادل حکومت به مزار کې 
بیرته نیولو لپاره  چمتووالی مخکې له مخکې وي.  اصل وي، تر څو د کابل او جنوب  

کې د منځنۍ اسیا د مسلامن هیوادو د پولو ساتل او له مسلامنو او مجاهدینو څخه 
 .کاوه خوندي کول او د افغانستان د شامل او جنوب د تجزیې په قیمت یې دا کار

یدونکی، جرنال پوهاند محمد هاشم پوپل  د استاد ګل محمد زوی، د کابل اوس
د دفاع وزارت تعلیم تربیه کارکوونکي چې په شوروي اتحاد کې یې زده کړې کړي، 
                                                 

تر روسانو مخکې انګریزانو هم د افغانستان د تجزیې هڅې وکړي، په بشپړ ډول یې  188
 رشمونکي تړونونه د افغان مرشانو افغانستان تجزیه نه شو کړالی، ويل د ګندمک او ډیورنډ

له انګریز رسه وشول چې د ډیورنډ کرښې جنجايل مسئله تر دې مهاله هم د له خوا 
 افغانستان او پاکستان تر منځ د رسطان داين په ډول پاتې ده.

د خپل  امریکا هم له روسانو وروسته د طالبانو د نظام او بیا د طالبانو د نظام ړنګیدو وروسته
له خوا  د امریکایې سناتورانواو  کلن شتون پر مهال د افغانستان د تجزیې هڅې وکړي ۲۰

 په سپین سرتګې د افغانستان د شامل او جنوب د ویش غوښتنې وشوي.
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و، ما لیکوال )سید ه ماسکو څخه هیواد ته راګرځیديل ل کال اوړي کې ل ۱۳۶۷په 
عبدالقدوس( ته یې وویل:" زموږ روسی استاد چې درس خوين ته راغی، مخترص 

اتیژیک اوضاع اړوند خربې وکړي، د یې د مهمو پيښو، جیو پولیټیک او جیو سرت 
او د روسانو د وتلو اړوند یې سیايس خربي او بیا یې په الندي دوو  معاهدېژنیو 

 مسئلو خربې وکړي.

تايس )محصلینو( په تیرو ورځو کې د ډګر جرنال سلامنف د اکاډمي قومندان  – ۱
ې د مخالفینو ګډون څخه به مو  اوریديل وي چې په افغانستان کې ميل اشتي او په واک ک

 .189په نظر کي دی، چې د دفاع وزارت چوکۍ به احمدشاه مسعود ته سپارل کیږي

په هغه صورت کې چې د جګړو شدت، د پاکستان، ایران او امریکا  – ۲
مداخالت او له مجاهدینو رسه مرستې دوام ولري، د افغانستان دولت له ځانه د دفاع 

او مهم ښارونه لکه جالل آباد، خوست، توان له السه ورکړي، د هیواد جنوب 
کندهار مخالفین ونیيس، کابل تر تهدید الندي وي،  په دي صورت کي د شوروي 

بیا به او  اتحاد سیاست دا دی چې پالزمینه له کابل څخه مزار رشیف ته انتقال کړي
 د افغانستان په شام ل او جنوب ویشل ممکن او اسانه وي.

به د شامل او جنوب افغانستان ترمنځ مطمنئ ترین غرونو سلسله د د هندو کش 
او  رسحد وي، کابل کې به ګوندي جګړي وي، د تعارض توانایي به له السه ورکړي

، ه موږ له همدوی څخه چې غچ به اخيلبیا باو  ځینې به شامل ته زړه ښه کړي
 قصاوت به یې په زړه کي وي، د جنوب د اضمحالل لپاره استفاده وکړو.

مد عمر سیالين چې د دفاع وزارت د انجنیري ریاست مرسیتال و، جرنال مح
د )پوپل( هم  د رويس جرنال په مخ کې ووایه، ماخپل مخالفت یې په لوړ اواز 

مخالفت وښود. ومې ویل که تندروان هم واک ته رسیږي افغانستان له تجزیې رسه 
 مګر موږ د هیواد تجزیه نه غواړو.

                                                 
پخوانی شوروي اتحاد د خپلو لښکرو تر وتلو وړاندي پریکړه کړي وه چې نظامي واک  189
 ته سپاري.مرش قومندان احمدشاه مسعود  شورای نظاربه د 



 193 /  د مجاهدینو
 

جزیې د پالن خربه د روسيې نورو نظامي پوهنتونو ته د شورویانو د افغانستان د ت
هم ورسیدله، درې ورځي وروسته د اکاډمي رئیس ډګرجرنال سلامنف راغي او د 
افغان محصلینو رسه یې ولیدل، د همدې خربې له امله یې بخښنه وغوښتله." جنګ 

 ې.پاڼ مې۱۰۸ مې تر۱۰۵ ،های کابل

مړی وزیر عبدالرحیم غفورزی، د ، د استاد رباين د حکومت لو ۱۹۹۷اګسټ  ۲۱
نفره د بامیان میدان کې د الوتکې د سقوط  ۱۷حکومت ویاند عزیز مراد او ټول ټال 

 له امله مړه شول.

 په بامیان کې د طالبانو اکربيمحمد استاد مرشان استاد خلیيل او د اهل تشیع  "
چورلکه ور واستول له خوا  محارصه وو، خلیيل ته په وخت د استاد سیافله خوا 

 سید داوود اغا "طالبانو ته تسلیم شو.او  تې شوپا اکربيمحمد شوه، مګر 

 ، رويس جرنال په پنجشیر کي له احمدشاه مسعود رسه لیدنه تاید ۱۹۹۷سپټمرب  ۸
له  طالبانو بیا وویل چې د رويس جرنال رسه تر لیدو وروسته مسعود ته د روسیېاو 
 ورکړل شوې او  کابل ویشتالی يش. " حوادث تاریخيويشتونکې راکټونه لرې  خوا

کال د يب يب يس د فاريس به )عبارت دیګر( پروګرام  ۲۰۱۳مه د ۱۴د مئ میاشتې 
په اول وختونو کې  "رسه د تاجکستان د اسالمي ګوند غړي توره جان زاده وویل: 

مسعود او رباين زموږ رسه مرسته وکړه، کله چې د طالبانو فشار په هغوی زیات شو 
موږ   ردوی له ماسکو رسه اړیکې ټینګې کړي،  ماسکو غوښتنه ورڅخه وکړه چې پ

فشار راويل چې د تاجکستان له حکومت رسه جوړه وکړو، مسعود او ربانی هم پر 
موږ مجبور شوو چې د تاجکستان د حکومت له او  ړموږ ډیر زیات فشار وارد ک

مرش امام عيل رحامنوف رسه سوله وکړو. توره جان زاده وایې چې موږ د استاد 
 رباين او طالبانو د جګړې قرباين شوو. " 

"د تاجکستان د حکومت د ضد ځواک ویاند اکرب توره جانزاده د تاجکستان 
استاد رباين یې تور  ړون رد، پرسید عبدالله نوري تخپل مرش حکومت رسه د 

ولګاوو چې د خپلو شخيص ګټو پر بنسټ يې د تاجکستان اسالمي غورځنګ د 
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دغه تړون السلیک ته اړ کړ.  استاد رباين د روس مالتړ ته زیاته اړتیا لري، ده د 
روسانو د خوشايل او نظامي مرستې د ترالسه کولو په خاطر عبدالله نوري د یاد تړون 

اړ کړ.  دافغانستان شامل کې له موږ رسه هغه څه وشول چې مته یې نه  السلیک ته
 کېدله. " ماسکو، د يب يب يس راډیو خربیال داود جنبش راپور

زیر :"د طالبانود بهرنیو چارو مرسیتال و ي رحمت الله ما )لیکوال( ته وویلقار 
ته د  چې مسعود وژورنالسټان ودو  وهغ لهویزون عبدالرحمن زاهد د الجزیرې ټل

چې مسعود به جوړه او روغه وکړي کنه؟ یوه یې  ،پوښتنه وکړه مرکې لپاره ورغيل وو
وویل چې له مسعود څخه مې پوښتنه وکړه چې طالبان ادعا  لري چې له تايس رسه 
ارسائیل مرسته کوي، مسعود وویل که د طالبانو په مقابل کې رارسه شیطان مرسته 

 چې ماته سوله مشکل ښکاري." وکړي، هغه هم قبلوم. خربیال وویل

" تاجکستان د مسعود په واک کې د کوالب هوايې اډه ورکړه، ایران، روسيې او 
رسه د طالبانو په ضد مرسته رشوع کړه، وسيل او مهامت يې  شامل ټلوالېهند له 

ورته برابرول، دا ډول روسانو ډیرې زيايت پیسې مسعود ته ورکويل، مسعود وتوانیدي 
کاناتو څخه په استفادې رسه جنوب کې د طالبانو څخه تښتېديل دغو ام چې د

قومندانان او دا ډول وروسته د ختیځ تښتيديل قومندانان هم له ځان رسه يوځای 
کړي، ځکه مسعود پیسې او امکانات درلودل، د جنوب او ختیځ قومندانانو دغه 

هغه وخت پورې ل کې تر بډول امکانات نه لرل، بیا نو په ګډه د طالبانو په مقا
د امريکا دحملې په وخت ، وجنګيدل تر څو چې  امریکا په افغانستان حمله وکړه

کې شامل ټلواله د امريکا پلې پوځ وو او د امريکا د هوایې مببارد له امله يې طالبان 
 هې ونیو، کندهار او جنوبې والیتونلومړی په مزار او کندز کې په شا ومتبول، کابل ي

کې، بیا ځل  ۲۰۰۱مه ۱۴د نومرب  شامل ټلوالېه طالبانو پريښودل، پرته له جنګ څخ
فهیم دفاع  وزیر، عبدالله د قسیم ، ړاعالن کخپل حکومت د استاد رباين په مرشي 
 و." وحید مژدهقانوين پکې د کورنيو چارو وزیر  باندنیو چارو وزیر او

د مقاومت پېلونکو! تايس یاد لرئ چې پنځه هیوادونو زموږ رسه مرسته کوله، هند، "
روسیه، ایران، ازبکستان او تاجکستان. همدي هیوادونو زموږ رسه مرسته کوله، هغه 



 195 /  د مجاهدینو
 

وخت مې د احمد شاه مسعود په مشوره د امو سیند ته نږدې د تاجکستان لوري کې، 
، د ځنګل تاجکستان لور ته لویه ځنګلې سېمهد د افغانستان لور ته آی خانم سېمه او 

په دننه کې موږ د نجات په نوم یو کوچنی روغتون درلود، په روغتون کې درې مجربو 
، داچې زموږ شدید زخمیان چې مشهد یا کاوه او پوهو  هندي جراحو ډاکټرانو کار

هاء بد خواجه او  تاجکستان یا بل ځای ته یې سمدستي رسولو کې د مرګ ویره وه
دقیقې د چورلکې  ۳۰څخه تر یاد ځنګل )د تاجکستان خاوره کې ( پورې  الدین

 ." 190الوت وخت نیوی، همدلته زموږ د سختو زخمیانو تداوي هندي ډاکټرانو کوله

                                                 
کال د مارچ  ۲۰۱۸د شامل ټلوايل مهم مرش صالح محمد ریګستاين ویډیو چې د  190

میاشتې په  نهمه او لسمه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. له دي وروسته د همدې السوند 
 ویډیو لیکل کیږي. –رسه یوازي د صالح محمد ریګستاين 

شاه مسعود له نږدې ملګرو او د صالح محمد ریګستانی د پنجشیر اوسیدونکی، د احمد
ود په اړه یې عسې د افغانستان نظامي اتشه او د ممسعود د مرګ په وخت کې په ماسکو ک

پوري د ولسې جرګې غړی او  ۲۰۰۹تر  ۲۰۰۴کتاب )مسعود و آزادي(  هم لیکلی دی. له 
 وروسته د ټاکنو د اصالحاتو کمیسون غړی و.

کې د"دې هندو ورځپاين" راپور ورکړ چې "هند په پټه له  ۲۰۱۹سپټبمر لومړۍ ورځ   د
 ". شامل ټلوالې رسه پوځې مرسته کوله

ورځپاڼې په تاجکستان کې د هند د پخواين سفیر بهارت راج ماتهو کامر له خولې لیکيل: 
چې طالبانو  یوه اونۍ وروسته له هغه پیل شوې"له شامل ټلوالې رسه په پټه پوځي مرستې 

 .کابل ونیو او پخوانی ولسمرش نجیب الله یې وواژه
 رسه مرسته د هند لپاره څه ګټه لري؟ شامل ټلوالېحکومت پوښتنه وکړه چې له د هند 

له داسې چا رسه جګړه کوي چې هند  مسعود احمد شاهما )راج کامر( ورته وویل چې 
نو رسه جګړه کوي نو له پاکستان ځکه کله چې له طالباباید پوځې مرستې ور رسه وکړي، 

 .رسه جګړه کوي
په پيل کې غوښتنې هند ته ډېرې ښکاره شوې او یوازې د غوښتل شویو توکو په ډېره وړه برخه 

وروسته هوکړه وشوه چې درنه وسله نه يش ورکولی خو مګر  د هند حکومت موافقه وکړه،
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ځ قومندانان ید طالبانو سخته رویه او قیودات ددي باعث شوو چې د جنوب او خت"
د او  امکانات برابرول، پیسې يې ورکويلله مسعود رسه ملګري يش، مسعود دوی ته 

همدي )پښتنو( قومندانانو له نوم څخه یې په نړیواله سطحه ګټه پورته کوله، استاد سیاف 
او د مرشقي شورا له مسعود رسه وه، دا ډول د حکمتیار رسه چې یو شمیر غیر پښتانه 

 نور... قومندانان وو، هغوی هم له مسعود رسه یوځای شوو، لکه نسیم مهدي او

، مهمې هی نه لري، ټول وزارتونه، ریاستونچې د طالبانو رسه ځا کاوه ډیری خلکو فکر
 ادارې د دوی وي، هرڅه د طالب او مجاهد لپاره وو،  عادي کس  ته پکې ځای نه وو.

د مجاهدینو د خپلمنځي جګړو پر مهال استاد سیاف، ربانی او مسعود ویل ولس 
طالبانو رسه بیا ولس او  ویل چې ولس له حزب رسه دیله موږ رسه دی، حکمتیار به 

 ودریدی، ترڅو چې حزب او مسعود ته یې ماتې ورکړه. " سید داوود

احمد شاه "، استاد محمد زمان مزمل ما )لیکوال( ته وویل:۲۰۲۰مه ۴د جوالی 
مسعود کوالی شول چې څه ډول د دوو سیايس جریانو یو ځای کیدو مخه ونیيس، 

 استاد غه وخت مسعود هممهنو له عبدالعيل مزاري رسه تفاهم وکړ، هکله چې طالبا
ته یې دايس په نظر ورکړل چې کیدای يش د  ومزاري ته خلک ور واستول، طالبان

طالبانو  و چېی لپاره پالن جوړ شوې وي، همهغه مزاري او مسعود تر منځ د دو 
 مزاري ونیو او مړ شو. استاد

کله چې طالبانو کابل ونیو، مسعود په پروان کې پخواين قومندانان او خلک را 
، مګر ملګري يشټول کړل، له هغوی یې وغوښتل چې د طالبانو مقابل کې ور رسه 

                                                 

هغه احمد شاه مسعود ته او  .سپکه وسله، پیسې، طبي مرستې، خواړه او جامې ورکولی يش
 .وو چې هندي رستېرو په کشمیر له کشمیري وسله والو نیويل  ېکالشینکوفونه هم ورکړل شو 

د تاجکستان له الرې شاميل ټلوايل ته رسول کېدلې او پيسې د احمد شاه  د هند مرستې
 . يلمسعود ورور احمد ويل مسعود له الرې چې په لندن کې و هغوی ته ورکول کيد

جوړ شوې کې  په کوالب تاجکستاند له خوا  هندد درملنه هم  نود ټپياشامل ټلوالې  د
یوازې طبي مرستې د اوه نیم  .کیدله او ځینې ټپيان هندوستان ته لېږودل کیدل روغتون کې

 ".میلیونه ډالرو په ارزښت شاميل ټلوالې ته ورکړل شوي دي
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، خو د وجوا ب ورکړ، ورته یې وویل چې  له طالب رسه جګړه نه کو منفي ټولو 
فوذه مرش قومندان رسشار وموتی او بانمسعود خلکو څو ورځې وروسته د سیمې ن

طالبانو  یا ممکناو  وواژه، د هغه مرګ یې پر طالبانو ور تاوان کړ په ډیره بې رحمي
دا کار طالبانو کړی وي، همهاغه او  کسانو غلط معلومات ورکړی وي مسعودته د 

په پروان وو چې کیسه رسچپه او خلک د طالبانو مقابل کې راپورته شول، دارنګه 
مسعود کسانو ځینې سپین ژیري خلک په باغونو کې وویشتل او ه احمد شاد کې 

 "ضد شول.پر  پر طالبانو یې تاوان کړل، خلک د طالبانو
جنګ چې له طالبانو رسه رشوع شو، سیاف ته مي وویل چې دا خو فتنه ده، "

 .پل ځان دفاع کوم، غټ مفتي سیاف وهغه ویل چې ماته روا ده، د خ

بل ونیيس، هغه وخت زه د پوهني  وزیر وم، د مخکې له دي چې طالبان کا
یونسکو له لوري جنیو کې  د پوهنې اړوند کانفرانس وو،  زه لومړی هند ته والړم، 
کله چې جنیو ته رسیدم، کابل طالبانو ونیوی، يوه ورځ مې کانفرانس کې ګډون 

ځایه څه وخت بیا وروسته ترکيې ته والړم،  او له هغه او  وکړ، نور بیا له رشمه ورنغلم
 وروسته لندن ته والړم.

لندن کې الجزیره ټلویزون  ډیري مرکې رارسه کويل، ویل مې چې په افغانستان کې 
جګړه فتنه ده، نه سیاف، نه رباين او نه هم طالبان په حقه دي، باید سويل ته غاړه 
اد کیږدي، سوله رايش، زما دغه ډول څرګندونو احمدشاه مسعود، استاد رباين او است
 .سیاف ته خوند نه ورکاوه، ویل يې چې انجنیر احمدشاه خو زموږ په ضد خربي کوي

لندن ته  راغلل، ډاکټر عبدالله په هغه  191 یوځل یونس قانوين او ډاکټر عبدالله
 ،وه، افغانان يې سفارت ته  وغوښتلسفر کې یوه دریيش په شل زره ډالر اخیستي 

                                                 
دفاع وزارت ویاند، وروسته د بهرنیو ډاکټرعبدالله د مجاهدینو د حکومت پر مهال د  191

 چارو وزیر شو.
د شامل ټلوالې پېژندل شوې څیره ده، پر افغانستان د امریکا له برید وروسته د بهرنیو چارو 

 ۲۰۱۹جنوري  ۲۴تر  ۲۰۱۴اکټوبر  ۱۳(  و، له ۲۰۰۵اپریل  ۲۰تر  ۲۰۰۱سپټمرب  ۲۲وزیر )
 رلود.سلنه واک یې د ۵۰پوري د حکومت اجرائیه رئیس چې 
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م وایه، ورته ووایه ته خو د مجاهد په نوم قانوين ته مې وویل؛  مسعود ته مي سال 
سفیر دی، مستقیام  د احمد ويل مسعود جنګیږي، په لندن کې چې دي ورور  

 .یپرچمیانو اوکمونسټانو مناینده د

په سیايس لحاظ خو به دا خربه  سهوه وه، مګر ما دا پېغام مسعود ته ولیږی، 
 زموږ په ضد تبلیغات کوي.قانوين  هم مسعود ته ویيل وو چې انجنیر احمدشاه 

وو، چې کله به په سفارت کې د احمد ويل مسعود خرس او دوستان پرچمیان 
چې ما داخربې  ده و، تر موږ مخکې به پرچمیان ناست وو، له دي کبلهمجلس 

ویل ما به ورته او  ( عقده واخیستلهکويل، وروسته  بیا دوی )د مسعود ورور او ملګرو
 چې دا حقایق دي.

عبدالله ته مې وویل چې ته خو د استاد رباين د حکومت د بهرنیو چارو ډاکټر 
وزیر یې، ته چې واشنګټن ته راتيل له استاد څخه دي اجازه واخیستله، هغه وویل 

 انجنیر احمدشاه " .کاوه ما برایش تلیفون کدم، خود رسې وه هرچا خپل کار
قریه خشک )هغه کلی چې د  پروان دمسعود د طالبانو رسه د جګړې پر مهال "

حبیب الله کلکاين له ماتې وروسته د جنوب خلکو سوځولی و( ته سقاو د زوی 
ورغی، هلته يې لویه غونډه جوړه کړه، خلکو ته يې وویل چې تايس ته د خپل کيل 
تاریخ معلوم دی، دا کيل چا سوځولی؟ بیا خل همغه خلک را روان دي، ستايس 

څخه بيايې، همدغه الملونه وو چې د روسانو په  رکيل به سوځوي او ښځې به د
ته روان وو، په بدخشان کې ورته خربې مال امامانو  مرسته کرار کرار جنګ قومي لور

په مسجدونو کې کويل چې پښتانه راځي، ستايس کورونه سوځوي، مال مو لوټ 
 کوي او ښځې درڅخه بیايې. دايس راپورونه هم ورکول شوې چې د پروان په سېمو
کې په میرمنو او سپین ژیرو نامعلومو وسلوالو ډزې کړي،  تر څو له طالبانو رسه د 
همدې سيمو د خلکو نفرت زیات يش. له دي رسه رسه طالبان وتوانیدل چې تاجک 

سلنه  ۹۵ميشته سېمې ونیيس او د تاجکو ډیری کسان وررسه ملګري شول، د هیواد 
 څه رسچپه واړول. پیښې هر  ۹/۱۱خاوره يې الندي کړه. مګر د 

                                                 

 .سلنه ونډه وال دی ۵۰ولسمرشۍ ټاکنو د پایلې او معاميل نتیجه کې د حکومت  ۲۰۱۹دارنګه د 
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ویل کيږي چې ډاکټر عبدالله ویل کله چې موږ د جګړې څخه ستړې شو، ډیر 
خسته وو، په کوالب کې به غټو غټو ماشو چیچلو، دا مو ښه ګڼله چې دریاب ته 
ځانونه غورځار کړو، موږ جګړه بایليل وه، ځای مو نه درلود، زموږ رسه بخت يارې 

مریکا اړ شوه چې زموږ مرسته وکړي. د امريکا له ااو  وکړه، په امریکا حمله وشوه
موږ بیا ځل کابل او  خوا پیسې او امکانات راته برابر کړل شول، هوايې مببارد پېل شو

 ته ننوتلو، چې هیڅ دايس فکر مو نه کاوی.

مرش قسیم فهیم د مسعود په ژوند کې په دې نظر وو چې د  شامل ټلوالېد 
ي بیا نو دوېمه چوکۍ موږ ساتلی شو، مګر ویل حکومت لومړی سړی باید پښتون و 

دي نظر مخالف و، هغه واک د ځان له پاره غوښت. اوس چې  کيږي چې مسعود د
قانوين امریکا یونس مسعود نه شته،  د کرزي د حکومت پر مهال عبدالله عبدالله او 

 "ته ډاډ ورکړ چې دوی غواړی مرش يې پښتون او نور ډیر واک له دوی رسه وي.
 ید مژدهوح

کال د مارچ میاشتې په  نهمه او  ۲۰۱۸د مارشال فهیم اډیو ) ږغیږ پېغام( چې د 
لسمه په په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه، هغه په ناستو کسانو ږغ کوې چې خربې 

 کامرې باید نه وي.او  يې څوک ثبت نه کړي

 کال کې کړي وي، دايس ۲۰۰۸مارشال فهیم چې یادي خربې يې کیدای يش په 
دا دومره زیاتې ستونزې ويل، غواړم چې روښانه یې کړم، د افغانستان پښتانه  "وایې:

چې له سلګونو کلونو راهیسې په هیواد کې واکمن وو، هغوی وایې چې د هیواد 
مرشتوب زموږ حق دی، تايس )تاجک( غریب او بیچاره خلک واست او د 

 حکومت مستحق نه واست.

و! موږ دا منو چې تايس )پښتانه( شتمن واست او زه )فهیم ( ورته وایم چې وروڼ
 موږ غریب وو، ويل یو وخت )په افغانستان د شوروي اتحاد د حملې پر وخت(
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، 192تايس هیواد پريښود او موږ غریب خلکو )تاجکو(  د هیواد څخه دفاع وکړه 
 .193اوس نو موږ مستحق یو چې د هیواد واکمن و اوسو 

لب، کله د ډاکټر ارشف غني، کله د ډاکټر نجیب ټولې ستونزې همدا دي، کله د طا
الله او کله د حکمتیار په څیره کې را ښکاره کیږي، اصل هدف همدا یو )واک 

په ځانګړې ډول او  ساتل( دی. او مقابل لوری چې دوی )پښتانه( یې تاجک بويل
 پنجشیر، متوجه اوسئ، د حامد کرزي اوسني نظام د استاد رباين تر نظام قوي نه دی

. ويل هیڅوک یې مقابل کې راکټونه نه ويل، ځکه چې حامد کرزی پښتون دی. 194
                                                 

تايس لوستونکې د همدي کتاب او رويس جرناالنو د لیکل شوو کتابونو د لوستلو په   192
رڼا کې دا پریکړه خپله کوالی شئ چې د شوروې اتحاد رسه جګړه چا وکړه؟ او له روسانو 
رسه هوکړه لیک چا کړی و؟ او هغوی )روسانو( له چا رس ټکولی، چې په افغانستان کې 

 ده. یې د چا د السه ماتې خوړيل
( د انګریز لیکوالو او جرناالنو کتابونه او خاطرې لوستالی نکيهمدا ډول تايس )لوستو 

شئ چې هغوی په افغانستان کې د چا د السه ماتې وخوړله او باالخره د امریکایې لیکوالو، 
 سیاستوالو او جرناالنو کتابونه او خاطرې ولولئ چې هغوی ته په هیواد کې چا ماتې ورکړه.

ترکمن او ، د افغانستان جهاد کې زموږ تاجکو، ازبکو، هزارهاو  )لیکوال( متعصب نه یمزه 
ټولو قومونو ګډه برخه درلودله، په ګډه او اتفاق رسه یې یرغلګرو ته هر وخت ماتې ورکړي، 
 .ويل د فهیم صاحب دا خربه بیخې د منلو نه ده چې هغه وایې روسانو ته دوی ماتې ورکړه

د او  د روسانو په واسطه د بربک کارمل د ډلې د پرچمیانو اتحاد له جمعیت اسالمي رسه   193
امریکا له خوا یې نه مخنیوی او یا مخالفت نه کولو همدوی )جمعیت اسالمي( واک ته 
 .ورسول او د کابل واک یې په خپل انحصار کې ونیوی، چې حکمتیار وررسه جګړه پېل کړه

 لهمارشال فهیم د حامد کرزي مرستیال او د دفاع وزیر و، په لنډ مهاپه انتقايل دوره کې  194
ټاکنو پر  ۍز کال ولسمرش  ۲۰۰۴دوره کې هم د کرزي رسه ملګری او دفاع وزیر و، ويل د 

احمدضیا مسعود وټاکی او بیا وروسته مارشال فهیم  ستیالمهال حامد کرزي خپل لومړی مر 
 همدې امله و چې فهیم د حامد کرزي مخالفتکړل شو، له لرې  له دفاع وزارت څخه هم

ز  ۲۰۰۹کال کې کړي وي، خو د  ۲۰۰۸دغه ویډو )خربې( کیدای يش فهیم په کاوه او 
تر مرګ او  و ستیالټاکنو پر مهال بیا مارشال فهیم د حامد کرزي لومړی مر  ۍکال ولسمرش 
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که زه )فهیم(، استاد رباين او یا احمدشاه مسعود وای، په دویمه ورځ به د چهار 
 اسیاب له خوا راکټونه را باندي ویشتل کیدل.

کله چې احمدشاه مسعود مړ شو، په لومړي وخت کې مو د احمدشاه مسعود د 
، دوه ورځې 195ربه پټه وساتله، ويل الحمدلله حالت زموږ په ګټه شو مرګ  خ

حمله وشوه، د نړۍ ذهنیت بدلون وکړ، امریکا او نړۍ  ۹/۱۱وروسته په امریکا کې د 
پریکړه وکړه چې د طالب او القاعده په ضد جګړه وکړي. له موږ )فهیم( څخه یې 

ګړه کوو، موږ )فهیم( غوښتنه وکړه ويې ویل چې موږ د طالب او القاعدې ضد ج
 ورته وویل چې موږ عمال  په جګړه کې یو.

موږ وغوښتل چې له دې حالت )د امریکا له ملګرتیا( څخه استفاده وکړو، الله ج 
هدایت او مرسته وکړه، چې دوی )امریکا( وویل چې د طالب مقابل کې په ګډه 

لب( ته )تاجک او امریکا( جګړه کوو، حالت دايس راغلل چې خپل دښمن )طا
مو ماتې ورکړه، هغه دښمن چې موږ یې له کابل څخه شړيل وو، موږ مات کړ او 

                                                 

مد کرزي ښه بیا به یې په غونډو کې د حکومت او حااو  پوري په خپله چوکۍ پايت شو
بیا د فهیم تر مرګ پوري  ۲۰۰۹یادونه کوله، په دايس حال کې چې د پخوا په نسبت په 

طالبانو په کابل کې بریدونه کول او راکټونه یې او  حکومت ورځ تر بيل کمزوری کیدی
کابل ته راشړل. او ښکاره خربه ده چې د امریکایې پوځیانو د شتون او حامد کرزي د 

پښتون عمال  یې او  لومړیو وختونو کې طالبانو او حزب اسالمي وکړ حکومت مخالفت په
 رسه جګړې پېل کړي. ورمیشتو سېمو کې 

مارشال فهیم د امریکا ملګرتیا او په افغانستان د امریکا د حملې کولو په اړه خواشیني   195
او خفګان نه، بلکې دا یې توبه نعوذبالله د الله ج له لوري له دوی رسه مرسته ګڼيل چې 
امریکا او دوی په ګډه طالبان له کابل څخه وایستل او د طالبانو پر ضد د امریکا د جګړې 

 اړه فهیم دلته الحمدلله )د خدای شکر( ویيل. د دریځ په 
مسلامنان څومره کمزوري شوي چې د خپل مسلامن ورور د وژلو او د مسلامن مقابل کې 

 د امریکا د مالتړ له امله خوښي څرګندوي.
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، رسه له دي چې نړیوال )افغانستان( ته راغيل وو، خپل رشایط یې 196تعقیب مو کړ
. ويل موږ تصمیم درلود، هغه ډول طالب له کابل څخه وشړو کوم ډول 197درلودل 

 ننوتلو.چې یې موږ له کابل څخه شړلې وو. کابل ته 
ملګرو ملتونو ته مو وویل چې تايس  راشئ او مداخله وکړئ، موږ )تاجک(  

وررسه جوړه کوو، د ملګرو ملتونو استازي پوښتنه وکړه چې له چا رسه جوړه کوئ، 
د دوی استازی پاچا ظاهر دی، او  ورته مې وویل چې د افغانستان له پښتنو رسه

 غونډه وشوه او انتقايل حکومت جوړ شو. بُنملګرو متلونو مداخله وکړه، د 
موږ په خپل ټول توان او درایت رسه ډیر لوی کار وکړ، ستايس )تاجکو( له 

 ۸، دادی هدروازو )کورونو او سېمو( څخه مو جګړه د )پښتنو( سېمو ته انتقال کړ 
 . 198کلونه کیږي چې جګړه هلته )د پښتنو ( په سېمو کې جریان لري

                                                 
رښتیا هم په شامل کې په کورنو کې پښتانه د طالب په نوم وځپل شول، ځمکې او  196

له خوا  ځینې شتمن پښتانه د شامل ټلوالې د قومندانانو جایداونه یې ورڅخه غصب شول،
 نیول کېدل او د پيسو مقابل کې به بیرته خويش کېدل.

هغه طالبان چې په شامل کې بند پاتې و، الس په الس خرڅيدل،  د یو قومندان څخه به بل په 
و پیسو )تر هغه نرخ پیسو اخیستل او بیا به یې د بندي طالبانو  له کورنۍ رسه اړیکې نیولې، د ډیر 

لوړ چې همدې قومندان به طالب له بل شاملیوال څخه اخیستی و( مقابل کې به یې خويش 
 کول، د طالبانو د نظام تر نړیدو وروسته، همدا د شامل قومندانانو یو ډول سوداګري وه. 

جنوب  ختیځ  سېمو کې هم طالبان اړ او مجبوره کړل شول چې خپل  او په جنوبدارنګه 
تر څار الندي وو، وژل کیدل، له خوا  رونه پريږدي، ځکه د امریکا او افغان ځواکونوکو 

 نیول کیدل او بندي کیدل.
نړیوالو او امریکا نه غوښتل چې شامل ټلواله )د فهیم( وسلوال کابل ته ننوځي، ويل فهیم  197

لپاره د طالبانو لومړۍ لیکې مببارد کړي،  نیولوپه تکرار له امریکا څخه غوښتل چې د کابل د 
 .په طالبانو د امریکا تر سخت مببارد وروسته کابل ته ننوتل، همهغه و چې د فهیم وسلوال

ويل د همدي اور ملبو، چې دوی د پښتنو د سوځولو لپاره بل کړی و،  د تاجکو او  198
ل کړل شوي اور ځانګړي ډول د فهیم ډیر نږدې مهم ملګري هم وسوځول په خپل الس ب

 .ال هم سوځياو  کې دوی هم وسوځیدل
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وزارت د مخابرې  ریاست مرستیال )نارص( راته وویل چې  فهیم وایې چې د دفاع 
کله مې د کندهار والیت رسه د مخابرې متاسونه ټینکول، په سګلونو اوازونه مې 

، ټول هغه طالبان وو چې هاوریدل چې یو بل رسه یې په مخابرو کې روغبړ کاو 
 " پخوا به په تخار او شاملې کې جنګېدل.

ز. کال اګست میاشت کې د  ۲۰۰۱د  و عبدالحقا  199پیټرټامسن، جیمز ریچي "
تاجکستان په کوالب کې له احمدشاه مسعود رسه ولیدل، عبدالحق غوښتل چې 

 حکومت الس کې واخيل.او  مسعود او ظاهرشاه رسه ملګري يش

د شامل ټلوالې اوسني کسان به د مسعود الره تعقیبوی يا نه، داچې  نظامي واک 
فکر کیږي، چې همدا غواړي، ويل توانایې نه لري،  دا  به له دوی رسه وي، تر ډیره

نور جهادي ګوندونو ته رضبه ورکړي، د او  ډول چې له حزب رسه سیايل ولري
احمدشاه مسعود وخت کې ددوی غوښتنه وه، ځکه احمدشاه مسعود لوی 

 قومندان او استاد رباين یې رهرب وو.

، خو هغه لید لوری چې له د شامل ټلوالې کې به نور تکړه کسان هم را پیدايش
احمدشاه مسعود او استاد رباين رسه وو، ممکن له دوی رسه به ځکه نه وي، چې د 
نړۍ سیاست او د هغوی د غوښتنو په نظر کې نیولو رسه نه يش کوالی، دوی به 

 سید داوود اغا "اوس یواځي خپل ګوند ته کار کوي. 

  

                                                 
پوري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی  ۱۹۹۲تر  ۱۹۸۹له  Peter Tomsenپیټر ټامسن  199

 استازی او سفیر و.
جیمز ریچې هم امریکایې و، له پیټر رسه یوځای یې د طالبانو پر ضد له قومندان عبدالحق 

 رسه مرسته کوله.
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 د احمدشاه مسعود مرګ
د مسعود مرګ الهم معام ده، په دې اړه څیړنې نه دي شوې، د بوسنیا څخه یوه 
عرب  استاد سیاف ته ټلیفون وکړ، چې په عريب هیوادونو کې ستايس د شامل ټلوالې 
په اړه ډیر ناسم خربونه او راپورونه  ورکول کیږي، دوه ژورنالسټان درځي، غواړي 

ه مرکه وکړي، ترڅو ستايس په اړه د عربې چې له احمد شاه مسعود او استاد رباين رس 
و چې استاد سیاف د ژورنالسټانو خلکو ذهنیت جوړ کړي، همدغه المل هیوادونو د 

 له پاره مسعود ته د ورتګ زمینه برابره کړه. 

ابوهاين چې اصيل نوم يي مهند شبانه د مرص هیواد اوسیدونکی او په پخواين جهاد 
 .ط البنیان املرصوص عريب مجلې مسوول مدیر وکې د استاد سیاف د تنظیم مربو 

مسوول  پوځي په زابل والیت کې د میشتو عرب مجاهدینوابو هاين وروسته بیا 
و، په افغانستان کې د کمونیستي نظام ترسقوط وروسته ابوهاين بوزنیا هرزګونیا، له 

 .او وروسته چیچنیا ته والړی سومالیېهغه ځایه 

 .اوسیدو په مهال هلته له یوې بوزنیايي میرمني رسه واده وکړنوموړي په بوزنیا کې د 

بیا وروسته د او  د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ننګر هار اسالمي پوهنتون رئیس
مسوول مدیر ښاغلی  "رشیعت"او مرکزي ورځپاڼېطالبانو د لومړنۍ رسمي 

، تکړه لیکوال او د عريب ادب مشهور ادیب و 200 ابوهاين "وایې:عبدالرحیم ثاقب 
باوري کسانو  په افغانستان کې د پخواين جهاد پرمهال د استاد سیاف له نږدي او

له هغه رسه یې د پخوانۍ پیژنګلوي  څخه و، له استاد سیاف رسه يي خاصه مینه او

                                                 
املرصي د القاعده ډلې مخکښ غړی، په افغانستان کې له مجاهدینو رسه أبو هاين  200

یوځای د پخواين شوروي اتحاد د رسو لښکرو په وړاندي جنګېدلی. وروسته له طالبانو 
رسه ملګری شو. کله چې پر افغانستان امریکا حمله وکړه، ابوهاين له افغانستان څخه ووت. 

تړيل د اسالمي جهاد ډلې مرشې کوله، د فربوري وروسته یې په سوریه کې القاعده پوري 
، ادلیب ښار ته نږدې د امریکا د بې پېلوټه الوتکې برید کې ووژل شو. د هغه د ۲۰۱۷مه ۴

  مه له يس اِن اِن څخه خپور کړ.۸مرګ خرب امریکایې پوځیانو د فربوري پر 
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د رباين شاه مسعود او استا ته له احمدکریم او عابد   لسټانواساس بلجیمي ژورناپر 
  .رسه د مالقات زمینه برابره کړې وه

زه همدوی له خوا  دواړه ژورنالسټان لومړی کندهار ته والړل، د اطالعاتو کلتور
ته ور پېژندل شوی وم، چې په کندهار کې د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد 

رسه د  متوکل رسه د مرکې کولو او ژباړې په برخه کې مرسته وکړم، له ښاغيل متوکل
ابو هاين په شتون کې  بې خونده مرکه وشوه، ښاغيل متوکل عالقه نه درلودله چې 

 201 د دوی پوښتنو ته مفصل او سم ځواب ووایې، ډیری پوښتنې د اسامه بن الدن
هغه رسه یې د مخالفت اوازو اړوند وي، متوکل  نظر غوښتل او د 202په اړه د متوکل 

سیدله، له میاشتو انتظار وروسته نوموړي ر و بونه ورکول، مرکه ډیر ژر پای ته لنډ ځوا
 "دوه ژورنالسټان احمدشاه مسعود ته ورسیدل.

مسعود خلیيل چې هغه مهال په هند کې د استاد رباين د حکومت سفیر او د 
احمدشاه مسعود او دغو دواړو بلجیمي خربیاالنو ترجامين کوله د هغې لحظې د 

تقریبا د غرمې یولس نیمې  ":ژوندې پاتې شوې شاهد په توګه داسې واييیواځینې 
یل چې دوې اونۍ بجې وې چې احمد شاه مسعود خپل دفرت ته راغی او ماته يي وو

نن غواړم ستايس په موجودیت  ،را ته د مرکې په نیت منتظر دي لیسټانکیږي دوه ژورنا

                                                 
وړاندي یې په افغان اسامه بن الدن د القاعده شبکې بنسټګر، د پخواين شوروي اتحاد پر  201

په  له خوا  جهاد کې برخه اخیستي، د طالبانو ملګرتیا یې وکړه، د امریکا د مرین پوځیانو
 .کالو په عمر د پاکستان په ایبټ اباد کې ووژل شو ۵۴مه د ۲ز. کال د مئ میاشتې پر ۲۰۱۱

ې د جهاد پر مهال د حرکت انقالب اسالمي ګوند رسه پات مولوي وکیل احمد متوکل 202
شوی، دینې زده کړې یې د پاکستان د بلوچستان سېمه کې د حرکت انقالب اسالمي اړوند 
مدرسه کې کړي، د طالبانو له مرشانو  څخه وو، د مال محمد عمر مجاهد سالکار او بیا 
وروسته د بهرنیو چارو وزیر وو، د حامد کرزي د حکومت پر مهال یې دکندهار او باګرام 

کړي، اوس په علمي برخه کې په خدمت بوخت دی، د افغان بنسټ  کلونه تیر ۲زندان کې 
موسس غړی او د افغان پوهنتون رئیس دی، د کندهار والیت د میوند  ولسوايل د مورچې 

 کيل اوسیدونکی دی، اوسمهال کابل ښار کې استوګن دی.
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واړه له یادو خربیاالنو رسه د مرکې هامغه و چې زه او دی د ، کې له هغوی رسه وګورم
  .ته ورغلو او هلته څنګ په څنګ رسه کیناستو په نیت دفرت

په ملتیا دوه تنه ژورنالیسټان اطاق ته را دننه شول،  203وروسته د انجنیرعارف 
لومړي هغه یې ښه سپینه څیره او جګه ونه لرله او دوهم یې مغولې شکله چاغ او 

 .ځواکمن ځوان و

وښتل چې تايس له کومې ورځپانې رسه کار کوئ ؟ هغوی راته وویل ما تري وپ
مونږ له ورځپاڼې رسه نه ؛ بلکې په اروپا او لندن کې د ځینو اسالمي مراکزو لپاره 

 .رپوټونه او مرکې تیاروو

خلیيل وايي چې ما مسعود ته وویل چې دا دواړه خربیاالن نه دي،خو ده ویل 
 . پریږده يي چې خپل کار وکړي

حمد شاه مسعود له هغوی څخه د پوښتنو پاڼه واخیسته او هغه يي تر نظر تیره ا
  ...د هغوی ټول سوالونه د اسامه بن الدن په اړه ول، کړه

 که تاسو له طالبانو څخه کابل ونیسئ له اسامه بن الدن رسه به څه کوئ ؟

وویل چې اسامه بن الدن ښه  ز کال( ۲۰۰۱) مهال پرر ته د سف تايس ويل اروپا
 مسلامن نه دی ؟

 په سرتګه نه ګورئ؟/ مرش  ایا تاسو هغوی ته د یوه لیډر

 ته وویل چېی خو مسعود هغو ، خلیيل وايي دغو پوښتنو زه بلکل په غوسه کړم
په عیارولو بوخت شو او داسې  ېکمره مین سمدستي د کمر ، مرکه مو رشوع کړئ

  .چې وي نه کمره مینحرکات يي کول لکه یو پهلوان 

                                                 
د امریکا انجنیر عارف د شامل ټلوالې د استخبارايت جال مسؤل او مرش و. پر افغانستان   203

تر حملې وروسته د لنډې مودې لپاره د استخباراتو مرش، چې وروسته یې ځای امرالله 
 په نیامیې کې د پنجشیر وايل و. ۲۰۱۵صالح ونیو. د 
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هغه د کمري پايي ډیرې ټیټې نصب کړې او زه په دې چورت کې شوم چې هغه 
ويل کمره مسعود ته دومره ورنیږدې کړه ؟ ځکه د ده او د مسعود ترمنځ دومره فاصله 

 .وه چې اصال په هغې کې عکايس ناشونې وه

و چې کریم هامغه ، د کمري ترعیاریدو وروسته مسعود ویل پوښتنې رشوع کړئ
  : لومړۍ پوښتنه داسې پیل کړهپه عريب ژبه 

 تاسو د افغانستان روان وضعیت څرنګه ارزیايب کوئ ؟

نه وه پوره کړې چې درز شو  کلِمهال د افغانستان د ژباړې په ډول خلييل وايي ما 
له ځان رسه مي وویل چې دا مي د ژوند وروستۍ  او او یوه شین رنګه ملبه پرې راغله

ل کړل او له دې رسه مي یو کمزوری الس پر سینه را ېه نو مي الله الله ویل پلحظه د
لیږ وروسته چې ، نور بیحاله شوم، ولویده چې ممکن هغه د احمدشاه مسعود الس و

را په حال شوم په یوه پوځي الوتکه كې وم او څنګ ته مي د احمد شاه مسعود په 
جاره سمدستي وروسته وژل وینو لت پت جسد هم پروت و چې نوموړی له انف
يي ټول متركز د ده په سینه او  شوی و. ځکه د انفجار اصيل هدف دی و چې دقیقا  

 " .204زړه باندې و

د مقاومت د وخت مرشان چې نومونه یې زما ياد کې پاتې دي؛ مارشال محمد "
ګدا محمد خالد، خلیل بختیار / خلیل پیلوټ، امرالله صالح، قومندان قسیم فهیم، 

، جرنال امیرجان پیلوټ د هوایې قواوو 205سپاه استازی  اتخمي د ایران د اغا
قومندان، حاجي رستم خان د مسعود د قوماندو قطعې مسؤل، نارص د مخابرې 
مسؤل، جمشید د ټلیفون مسؤل، د مسعود د خور زوی جرنال عبدالودود چې په 

وی ته مې وویل تاجکستان کې نظامي اتشه و، ممکن یو یا دوه تنه نور هم وو، د
چې احمدشاه مسعود نور ژوندی نه دی، رس مو د السه تللی، سنګرونه باید محکم 

                                                 
 مه پاڼه کې لیکل شوې.۵۷۵کتاب،  سټیف کول ديا د پريیانو جنګ  Ghost warsد   204

ښیې چې د شامل ټلوايل رسه د جګړې په لیکو کې د ایران د سپاه پاسداران پوځیانو  205
 .هم شتون درلود
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خپل ځان او اوضاع کنټرول کړو،  که خپل ځانونه کنټرول نه کړو، اوضاع او  وساتو
فهیم مرش او مسؤلیت ومني، قسیم هم نه شو کنټرول کوالی، وړاندیز مې وکړ چې 

ناستی او زموږ مرش فهیم خان دی. پریکړه وشوه  پریکړه وشوه چې د مسعود ځای
پریکړه وشوه او  چې د مسعود د مرګ خرب په تدریجې ډول خلکو ته ورکول يش

تر څو چې اوضاع تر کنټرول الندي راځي، د مسعود جسد د تاجکستان خاورې په 
په مناسب وخت کې به یې بیرته هیواد ته جسد انتقال او دفن کوو، او  دننه کې ساتو

پریکړه وشوه چې د مرستندویه هیوادونو رسه اړیکې ونیسو چې هغوی د مسعود له 
الدین کې ءخواجه بها داچېمرګ وروسته د مقاومت جبهې مالتړ کوي یا نه؟ 

ښتل شول چې مسعود د قومندانانو غونډه را غوښتې وه، له  فهیم صاحب څخه وغو 
غونډې ته والړ او هغوی ته ووایې چې مسعود زخمې دی. زما )ریګستاين( 

د مسعود د جسد لپاره سته کوونکو هیوادونو رسه اړیکې، مسؤلیت داوو چې له مر 
(، ځکه د رسنیو 206ځای او د رسنیو ګنګس کول ) چې د مسعود مرګ افشاء نه يش

 ات ترالسه کړي.کارکوونکو هڅه کوله چې د مسعود په اړه معلوم

کله چې چورلکې ته نږدې شوم، فهیم صاحب ته مې وویل دوه خربې لرم، خو 
جبهه ماتې خورې نو د پنجشیر له انجمن،  مه کړهوارخطا کیږي به نه، که خدای 

پریان څخه به یوه الره تر تاجکستان پورې خالصوو، د تاجکستان له ولسمرش رسه 
کسانو لپاره ځای راکړي، که جبهې ماتې  خربې کوم چې په تاجکستان کې زموږ د

وخوړه؛ هغه خلک چې کوالی شې تاجکستان ته له دي الرې والړ يش، دا اسانتیا 
 به ورته چمتو شوې وي.

ته یوړه او هلته مو د مجبوریت له امله په  207جنازه مو کالبمسعود احمد شاه د 
کستان ولسمرش )امام عيل ریګستانی( د تاجصالح محمد یخچال کې وساتله، زه )

                                                 
 د لنډې ترشیح په موخه شوې.له خوا  په  )قوسونو( کې لیکل زما )لیکوال( 206
کوالب د تاجکستان څلورم لوی ښار دی، د تاجکستان کورنۍ جګړې پر مهال یاد ښار  207

د تاجکستان ولسمرش امام او  مشهور چارواکي د همدې ښار دي ډیر اهمیت درلود. ځینې
 عيل رحامن هم په کوالب کې پیدا شوی.
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( ته په همهغه شپه ورغلم، ومې لیدی، ډیر متوجه وو، د تاجکستان له هیواده رحامن
باید د زړه له کومې مننه وکړو. هغه ته مې د ځای په اړه وویل چې زموږ د کسانو 
لپاره راکول يش، په ساده ډول يې وویل: محمد صالح! جا دارم و نان نه دارم. 

 وویل چې خیر، ډوډۍ موږ پيدا کوو.ولسمرش ته مې 

بیا مې )ولسمرش( ته وویل چې که وضعیت سم شو، موږ مسعود بیرته افغانستان ته 
وړو، د تاجکستان ولسمرش وویل چې: نه نه! زه نه پريږدم چې مسعود افغانستان ته 
یوسئ او د شپې یې کوم ځای کې ښخ کړئ، همدلته، په تاجکستان کې، همدا 

پل وطن دی، همدلته یې دفن کوم، امانت به وی، هر وخت چې تاجکستان یې خ
د صالح محمد  " مو غوښتل یو یې سئ، زه یې په لویو مراسمو نیولو رسه دفن کوم.

 ویډیو  -ریګستاين 

( د امریکا د ۲۰۱۷فربوري  ۴د احمدشاه مسعود مرګ طراح ابوهاين املرصي ) 
 .بې پېلوټه الوتکې برید کې په سوریه کې ووژل شو

دايس خربې هم کیږي چې د مسعود په مرګ کې د ده ځینې نږدې انډیواالنو  "
 الس درلود، مګر دغه خربه خپلواکو رسچینو نه ده تاید کړي.

د بل مهم قومندان او د مسعود ځای ناستی مارشال قسیم فهیم  شامل ټلوالېد 
ځینو مرګ هم د د هغه  ( هم يو ناڅاپې وو، ځينې شنونکې ۲۰۱۴مارچ  ۹مرګ )

خاصو اهدافو له پاره بويل، ويل د هغه کورنۍ په دې اړه کومه اندیښنه نه ده 
 وحید مژده "ښوديل.

پرته له دی چې زه ) لیکوال( پریکړه وکړم چې شامل ټلواله په هیواد کې جګړې 
ته ورټیل وهل شوي او که په خپله خوښه جنګ او جګړه غوښتونکي وو، غواړم 

ايس مخکې کیږدم چې زما الس ته راغيل، پریکړه يې چې هغه اسناد او شواهد ست
 تايس لوستونکو ته پريږدم.
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کله چې د مسعود او حکمتیار ترمنځ جګړه وه، ځینو عربو مجاهدینو د  "
حکمتيار خوا ونیوله او د مسعود رسه يې جګړه کوله، د مسعود څخه پوښتنه وشوه 

 چې تايس د اسامه بن الدن په اړه څه نظر لرئ؟

قدر يې کوم، ماته او  وویل چې هغه يوه مجاهد دی، زه ورته احرتام لرممسعود 
 اوس هم د يو مجاهد او مسلامن په صفت منلی دی.

غوښتل يې  ،208غندي وویشتلکله چې په خوست باندی د کلنټن ادارې کروز تو 
چې اسامه بن الدن له منځه یويس، په دغه وختونو کې اسامه بن الدن له طالبانو رسه 
يوځای شوی و او بیا هم د اسامه جنګیايل د طالبانو ترڅنګ د مسعود په خالف 

ډالر قیمت درلود، مسعود  میلیونه ۷۵ 209کروز توغندیو  ۷۵امریکا جنګیدل، د 
اتیا میلیونه ډالر مو مرصف کړل، هیڅ نتیجه يې  امريکایانو ته احوال واستاوی چې

میلیونه ډالر راکړي وای، اسامه مې ژوندی په الس  ۱۰، ماته به مو 210ورنه کړه 
درکاوو، همدغه خربه اسامه بن الدن ته ورسیدله، بل داچې طالبانو د مسعود اړوند 
او  د ایران، روسيې او هند څخه شکایت درلود چې د دغه قومندان مالتړ کوي

جنګې تجهیزات ورکوي، ځکه خو د پنجشیر درې نیول ستونزمن شوې و، اسامه 

                                                 
د تانزانیا په دارالسالم او کینیا په نایرويب له خوا  ، د القاعده ډلې۱۹۹۸مه ۷د اګسټ پر  208

 کسان مړه او ۲۲۴ښار کې د امریکا پر سفارتونو مبي بریدونه وکړل چې په نتیجه  کې یې 
 کسان ژوبل شول. ۴۰۰۰تر 

په غربګون کې یې د امریکا د ولسمرش ِبل کلنټن پر افغانستان او سوډان د کروز توغندیو د 
په سوډان کې د الشفاء درمل له خوا  ، د امریکا۱۹۹۸مه، ۲۰برید امر ورکړ. د اکسټ 
ې او د افغانستان خوست والیت کې د القاعدي اړوند ژور  ۱۳جوړولو فابریکه  باندي 
قیمت   کروز توغندي وویشتل. د هر کروز توغندي ۷۵تر  ۶۰نظامي مرکزونو باندي له 
 .نږدې یو میلیون ډالر دی

 کروز توغندي وکارول شول. ۷۵په سوډان او خوست باندي هغه مهال له خوا  د امریکا 209
زده کوونکي / طالب العلامن پکې  ۲۱په یوې دینې مدريس هم توغندي ولګیدل او  210

 ن شول.شهیدا
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طالبانو ته ډاډ ورکړ چې د مسعود چاره به وکړي، همهغه وو چې مسعود ته دوه تنه 
کمرې ته انفجار ورکوي، مسعود او د او  د ژورنالستانو په نوم پنجشیر درې ته ځې
 وحید مژده "وژل کيږي.ژورنالسټانو په نوم دوه تنه ګرده يوځای 

د احمدشاه مسعود مرګ کې ممکن د ډیرو جهتونو الس لرل وي، هغه په "
هغه هم نظامي او سیايس ، افغانستان او سېمه کې  په شخصیت بدل شوی و

ایران هم په راتلونکې ، شخصیت و،  په وروسته وختو کې پاکستان وررسه جوړ نه وو،
نشنلسټ تاجک دی، د هزاره او شیعه مسئله د اوږد مهاله ګټو کې فکر کاو چې 

مسعود او عبدالعيل مزاري ترمنځ تیره شوي وه، ایران وررسه مذهبې ستونزه په نظر 
 کې نیويل وه.

 کاوه د احمدشاه مسعود تګ اروپا ته امریکا هم انديښمنه کړي وه، هغوی فکر
 جوړ شوی مرش دی.له خوا  چې د اروپا

کا د خوست  ژوره  غونډ کې د اسامه بن الدن مرکز امري، ۱۹۹۸مه ۲۰د اګسټ پر 
کروز مزایل ورخويش کړل، چې ځینې  عربان او افغانان  ترمنځ ۷۵او  ۶۰د باندي 

پکې  ووژل شول،  د یادو  کروز راکټونو ارزښت اتیا میلیونه ډالر وو، تر همدې مهاله 
دا ډول د طالبانو د القاعده مرش اسامه بن الدن په  تنظيمې جګړو کې ښکیل نه وو، 

په پلوې د مسعود رسه هم دده کسان په جګړو کې په ښکاره نه وو لیدل شوې، اسامه 
بن الدن د تنظیمې جګړو پر مهال ویل دواړه لوري مسلامنان دي او  عربانو غوښتل 

 د مسعود او طالبانو ترمنځ سوله وويش.

ز وکړ چې  اتیا میلونه په ژوره له برید وروسته، احمدشاه مسعود امريکا ته  وړاندی
اسامه بن ، ډالر مو مرصف کړل، مګر  هیڅ ونه شول، ماته لس میلیونه ډالر راکړئ

الدن  به ژوندی درته ونیسم، کله چې اسامه او عربان د مسعود له دي کاره خرب شول، 
 هغوی سخت خفه شول .

عود ته باالخره عربان هم جګړي ته راووتل، د مسعود د مرګ پالن یې جوړ کړ، مس
له مسعود رسه د مرکې  وخت چې چا نیولی وو او  نږدي کسان هم ګرم او پټ دي
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د مرګ پړه پر یو لوري او یا هم یو او دوو کسانو  دد مسعو او  هغوی هم غلفت کړی
اچول پرځای نه ده، ډیر مشکالت او دښمنان یې درلودل، مارشال فهیم خان ونه 

 سید داوود اغا "ماجراء روښانه يش.مرګ ټوله  غوښتل چې د احمدشاه مسعود د

ځينې کړۍ وايې چې د مسعود په مرګ کې خپله د امريکا الس و، يو افغان "
االصله امريکايې چې د مسعود له مرګ څخه مخکې په امریکا کې و، هغه وایې 
چې د مسعود له مرګ څخه څو مياشتې مخکې ماته يوه مهم امریکایې وویل چې 

 وحید مژده "وروسته وژل کيږي.مسعود به څه موده 

 
احمد شاه مسعود په اروپا کې

 
 ۲۰۰۱ډسمرب  -  د شامل ټلوايل ځواکونه، باګرام پوځې اډه کې
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څپرکی شپږم  

د امریکا او شامل ټلوالې ملګرتیا           
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 د امریکا او شامل ټلوالې ملګرتیا
ز. کال تر برید وروسته پر افغانستان د امریکا د  ۲۰۰۱/  ۹/۱۱په امریکا کې د 

اړه پالنونه او هڅې په ډاګه شوې. په اسالم اباد کې د امریکا د سې آې اې حملې په 
د طالبانود نظام د چپه کولو او اسامه بن الدن د نیولو هڅې  مرش ګریرن  په ښکاره

د طالبانو په لیکو کې د درز اچولو او اسامه  پېل کړي، ګریرن له دي وړاندي هم
 . 211اړوند معلوماتو او یا وژلو هڅې کويل

تر ډیره د ګریرن هڅې د افغانستان پښتون میشت سېمو کې رواين وي، په اسالم 
پېښور او کوټه کې یې هم اړیکې له پښتنو رسه وي، تر دي چې له طالبانو رسه ، اباد

تر او  فکر کیږي چې هغه طالبانو غولولی وویې هم اړیکې جوړې کړي وي، ويل 
ټولو زیات پکې د طالبانو د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر مال جلیل اخوند هغه 

 مرصوف ساتلی و.

و، که څه هم د ا لپاره پرته له شک حتمې انتخاب شامل ټلواله چې د امریک
نه و، مګر  اړوند ښه نظر موجود شامل ټلوالېامریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د 

ددي لپاره چې طالبان له منځه یوړل يش، امریکا بل انتخاب په دغيس حساس 
چې مسعود د اروپا سړی دی، دوېمه ویره یې  کاوه وخت کې نه درلود، امریکا فکر

د طالبانو مرشان پښتانه دي، که او  دا وه چې د شامل ټلواله کې واکمن تاجک دي
او له طالبانو رسه د جګړو په غچ اخیستنه تاجک کابل ته ننوځې د مسعود د مرګ 

 کې به مرصوف يش.

له امریکا  اسالمي حزب داچې حزب اسالمي هم یو انتخاب کیدای شوای، مګر 
 رسه هم ښې اړیکې نه درلوديل، روسانو، هند او ایران هم ورڅخه خطر احساس

و متحدینو ې امریکا اه، له همدې وجکاوه باور نه اسالمي ، طالبانو هم پر حزبکاوه

                                                 
ورځې تر  ۸۸ګریرن کتاب ) Robert L. Grenierرابرټ ایل   يس آی اې د جاسوس د 211

 ز دی. ۲۰۱۵کندهاره( وګورئ. د چاپ کال یې 
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دطالبانو د نظام د سقوط لپاره یې او  هیوادونو یې ګردو شامل ټلوالې ته مخه کړه
 وررسه مرستې کويل.

"د امریکایې پياده نظامیانو رسه زموږ مخالفت په دي نه وو چې هغوی کافر او موږ 
مسلامن یو، یا هغوی یهود او نصارا دی،  موږ مسلامنان یو، دا د اسالم خاوره ده، 

 کفر دلته را نه يش، دا بحث نه و. چې

بحث داو چې که همدا پوځیان )امریکایان( زموږ هیواد ته را ننوځي، هیواد مو 
اشغال شوی ګڼل کیږي، پاکستان به طالبان تشویق کوي چې هیواد مو د امریکا 

طالبانو ته بیا ځل انګیزه ورکوي، بیا ځل طالبان راځي او د او  پواسطه اشغال شوی
پاشل شوې طالبان بیا ځل جګړې ته را ګرځي. په او  الس خالصیږي پاکستان

حقیقت کې هغه وخت له دي په بد تر موقف کې موږ )شامل ټلوالې( قرار درلود 
چې  د امریکایې پوځیانو رسه یو ځای د طالبانو په مقابل کې جنګیږو،  یا خو بې 

یا والړ شو د طالبانو په صف او  طرفه شو چې امریکایان له طالبانو رسه جګړه وکړي
کې د امریکانو ضد جګړه وکړو؛ هغه خربه )د امریکا ضد جګړه( چې مجاهدین ) 

ټیټ پوړي وسلوال( یې هر وخت وایې. حالت له بد څخه بدتر شو،  شامل ټلوالېد 
. " د صالح محمد 212مګر دا تیروتنه زموږ په غاړه نه ده او مارشال یې مخالف و

 ریګستاين ویډیو

پېښې وروسته سمدستي د يس آی اې جاسوس  ( له۹/۱۱مې )۱۱د پټمربد س
ارواکو په مرسته د شامل له ځینو قومندانانو رسه کریس د تاجکستان د حکومتي چ

                                                 
دلته واضح شوې نه ده  چې تیروتنه کوم څه ګڼي، ممکن د امریکایې پوځیانو رسه د  212

شامل ټلوايل یو ځای کېدل او د طالبانو په ضد جګړه کول به یې هدف وي. ځکه د شامل 
ټلوايل ډیری ټیټ پوړي وسلوال او د شامل والیتونو ډیری پوهان او علام د شامل ټلوايل په 

يل د طالبانو په مقابل کې د امریکایې پوځیانو په څنګ کې ودریدل مرشانو نیوکه کوي چې و
 او امریکایان یې زموږ هیواد ته راوستل.
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ډالرو  ۵۰۰۰۰اړیکه ونیوله، دا ډول یې له هزاره قومندانانو رسه هم اړیکه ونیوله او د 
 . 213مرستې وعده یې له هزاره قومندانانو رسه وکړه

ز. کال د يس آی اې کسانو ته تاشکند او دوشنبې د دوی  ۲۰۰۱مه ۲۵د  اکټوبر  "
مه د اکټوبر له ۲۶له هواء څخه د الوت اجازه ورکړه ترڅو پنجشیر ته داخل يش، په 

یوه  ممتاز او ياستاز  شامل ټلوالېتاشکند څخه دوشنبې ته والړل او هلته وررسه د 
تجربه لرونکی پېلوټ نصیر یوځای شول، تر څو پنجشیر ته د تګ پر مهال او هلته 

 په پنجشیر کې د دوی الرښوونه وکړي.

میخانیک )ګیري رشون، د سې آی اې  اوه تنه، دوه امریکایې پیلوټان، یو 
ګریک، بک، سټان، هانک، فرانک، پاپی( او دوه افغانان په ، ریک،ګریس، ایډ
 مه پاڼه، ګیري رشون۷۴ " کې پنجشیر ته روان وو. روسۍ چورلکه

په تاجکستان کې استازی و، له دو کلونو له خوا  شامل ټلوالېامرالله صالح چې د  "
، صالح په انګلیيس کاوه راهیيس له يس ای اې رسه اړیکه کي و، ممتاز له هغه رسه کار

 .214وکلن  ۲۸وخت  هغهپوهیدی او رويس یې هم لږ لږ زده وه، د پنجشیر و، 

نصیر د روسانو او کمونسټانو دواکمنۍ پر مهال په افغان هوایې پوځ کې پيلوټ 
رسه یوځای  شامل ټلوالېو، کله چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ، هغه له 

 شو، ډیر ځله یې د مسعود لپاره هم الوتنې کړي وي. 

                                                 
 First in Afghanistanد يس آی اې د جاسوس ګیري رشون کتاب   213

الهور منګل(، له دې وروسته یوازي د پاڼو شمیره  –ژباړه یې ) يس آی اې په پنجشیر کې 
 او ګريي لیکل شوی.

پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته، امرالله صالح په استخباراتو کې د بهرنیانو رسه د  214
 اړیکو مسؤل و، وروسته د استخباراتو عمومي رئیس شو.

د مارچ او  د ډاکټر غني د حکومت په لومړۍ دوره کې د لنډ وخت لپاره د کورنیو چارو وزیر
 .ه توګه لوړه وکړهپ کې یې د ولسمرش لومړی مرستیال ۲۰۲۰مه ۹
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زموږ لویدیځوالو لپاره دغه  "د يس آی اې د همدې وړي ډلې مرش ګیري لیکي:
کار ښایې نا اشنا ښکاره يش، مګر په افغانستان کې له یو رژیم څخه بل رژیم ته 

 مه پاڼه، ګیري۷۸ "و.ل اړخ بدلول هیڅ نا اشنا کار نه خپ

لومړی میوري امریکايې د پنجشیر استنه سېمه  ۲:۴۰د ماسپښني  مه،۲۶د سپټمرب "
په کوچنې جوړ شوې میدان کې له الوتکې کښته  شامل ټلوالېکې د رود په غاړه د 

ورځې وروسته وو، چې د امریکا د يس آی اې ډله  ۱۷څخه  ۹/۱۱شو،  دا نو د 
 ورسیده. پنجشیر ته را

و، هغه بهرنیو لوالې ښه مناسب موډرن  میلمستون د پنجشیر استنه کې د شامل ټ
نديتوب له امله هغوی ژورنالستانو کاراوو، مګر د يس آی اې  د ډلې د ښه امنیت خو 

 مه پاڼې۸۱او  ۸۰بهارک  کې د مسعود میلمستون کې اوسیدل. 

د سې ای اې دغه اوه کسیز ګروپ چې د )ژامي ماتوونکي ګروپ( نوم ورته کارول 
د اسختباراتو له مرش انجنیر عارف  شامل ټلوالېکیدی، د شپې اته نیمې بجې يې د 

 .لکه ډالر ورکړل ۵په لومړۍ لیدنه کې هغه ته یې او  رسوري رسه ناسته درلودله

ږ زده وه، هغه د يس آی نګلیيس ژبه یې  لایر عارف په رويس ژبه  ښه بلد او نانج
 ز کال کې چې مسعود رسه دوو د ۲۰۰۱اې د یاد ګروپ مرش رشون وپيژندی، ځکه 

(  پاریس کې کتيل وو، هلته انجنیر عارف هم له يس آې اې افرسانو )یو یې رشون و
مسعود رسه په سفر کې ملګری وو. له مسعود رسه مخکې وختونو کې هم ګیري رشون  

 .ز کال وروستیو کې په تالقان کې کتيل وو۱۹۹۷سپټمرب کابل کې او بیا د  ۱۹۹۶په 

ته غوښتنه،  کال غونډه کې مسعود له فرانسې او نورو اروپایې هیوادو مرس ۲۰۰۱پاریس 
 دا غړو رسه یې د فرانس په سټراسبورګ کې لیدنه وکړه،له پارملان  دد اروپایې اتحاديې 

 .چې طالبانو د بامیانو بوتان مات کړي وو، اروپایان سخت لړزیديل وو هغه وخت و

عارف ته وویل چې امریکا د القاعده له منځه وړلو او د طالبانو رشون انجنیر ګیري 
ل ټلوالې له هر قومندان د نظامي او سیايس واک ختمولو لپاره کار کوي. او موږ د  شام

رسه معامله کوو، هغه خوښ نه و، ویل یې قسیم فهیم مرش دی، د فهیم د الري باید له 
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اسامعیل خان او دوستم( رسه  اړیکې ونیول ، نورو قومندانانو )سیاف، خلیيل، عطاء
 .215يش،  مګر زموږ پالن داوو چې له هر قومندان رسه مخاخ معامله وکړو

رسه مزار کي، اسامعیل خان رسه هرات کې او خلیيل رسه  يس آی اې له دوستم
کال په  ۱۹۹۲بامیانو کې اړیکې ټینګې کړي وي، عارف ته مي وویل، دا وار به د 

ډول امریکا دوی  ) افغانستان( ته شا نه کړي، القاعده او طالبان له منځه وړي،  موږ 
تر  ۸۹لپاره کار کوو. ونې اقتصاد او بیا رغ، به له جګړې وروسته هم د امن، سولې

 مې پاڼې. ګیري۹۴

له مرش او د احمدشاه مسعود  شامل ټلوالېمه د ۲۷د يس آی اې ډلې د سپټمرب په 
له ځای ناستې قسیم فهیم رسه مجلس درلود، د امریکا د حملې او د القاعده او طالبانو 

قتصادي مرستو نظامي او ا، رسه د امریکا د هوایې شامل ټلوالېد له منځه وړلو  پالن، د 
ویل چې  شامل ټلوالېفهیم ته یې یو میلیون ډالر نقد ورکړل. او  خربه یې وررسه وکړه

 جنګیايل لري. ۸۰۰۰دوی د طالبانو او عربانو رسه د جګړې لپاره 

تنو افغانانو غوښتنه وکړه، تر څو هغوی ته روزنه  ۳۰يس آی اې له فهیم څخه د 
سېمو چې طالبان دي، کوردینات يې  ورکړي او د جګړې د لومړۍ کرښې د هغو

 .216ورته واخيل

فهیم په دي خوښ نه وو چې يس آی اې وار له مخه له دوستم  او اسامعیل خان 
رسه اړیکې نیويل وي، فهیم ته ګیري وویل چې له استاد سیاف رسه هم لیدل 
غواړي، فهیم وویل چې  يس آي اې ته له دغو کسانو رسه د مسقتیمو اړیکو اړتیا 

ه، شامل ټلواله په یادو قومندانانو پوره واک لري. فهیم د ګډوډۍ او خپلرسیو نشت

                                                 
د احمدشاه مسعود له مرګ وروسته هم د شامل ټلوالې مرش قسیم فیهم غوښتل چې د  215

استاد سیاف په شمول، نور ټول لوی او پېژندل شوې قومندانان دي د دوی تر امر الندي 
 وي، مګر امریکایانو ور رسه ونه منله.

 .دوی ته کومې دندې ورکول شوېاو  کسان بیا وروسته څه شول ۳۰معلومات نشته چې دا  216
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څخه انديښنه او یادونه وکړه، ګیري وویل چې دا پریکړه يس آی اې کړي، موږ به 
 له هغوی رسه مخامخ اړیکې نیسو. او تايس به خربوم.

عبدالله د نظامي قومندان په ډول فهیم ته ډاکرت عارف او انجنیر ګیري لیکي: 
په سیايس برخه کې یې پر هغه باور نه درلود، ممکن غوښتل مګر درناوی درلود، 

یې چې د طالبانو له ماتې وروسته سیايس واک دوی واخيل، په سیايس ډګر کې 
 مې پاڼې. ګیري ۱۰۶تر  ۹۸دوی د فهیم له مرشتوب رسه خو ښ نه وو. 

څخه زیات  ۴۰۰مې پوري له  ۲۶د اکټوبر تر  ېم۲۷ له سپټمربګیري او ډلې یې د 
څارګر راپورونه د پنجشیر سیمې اوسیدونکو افغانانو په مرسته برابر کړي طالب ضد 

وو، د ګیري د ډلې کسان لږ وخت لومړیو کرښو ته بیول وځنډیدل، ځکه هلته په 
دوو  IRGCو د ګارد رسه د ایران د انقاليب قول ارد شامل ټلوالېلومړۍ کرښه کې د 

، دوی نه غوښتل چې په دي وخت کي ایرانیان په امریکایانو کاوه څارونکو کار
 ، ګیري.مه پاڼه۱۱۵خرب يش. 

و، مګر عارف و، سیاف لیدنې ته لیوال کریس له استاد سیاف رسه مستقیم متاس نیولی 
 ري، ګیمه پاڼه۱۱۶ه ګلبهار کې اوسیدی.  چې خرب شو، هغه خوښ نه و. سیاف پ

مه  لیدنه درلوده، سیاف له دوی ۲۸ګریک او کریس له سیاف رسه د سپټمرب په 
 رسه په انګلیسی خربي کول خوښول.

سیاف له يس آی اې  رسه د همکارۍ د څرنګوايل پرمشخصاتو کې تت او بې 
وعدې ښکاره شو. سیاف د ظاهر شاه اړوند د امریکا مالتړ غوښت چې هغه رايش 

 .217او واک ترالسه کړي

                                                 
له پخوانی شوروي اتحاد رسه د افغانانو د جهاد پر مهال استاد سیاف د پاچاظاهر خان  217

یو له ډیرو سختو مخالفینو څخه و، استاد سیاف به ویل چې پاچا ظاهر خان کافر دی، 
 څوک یې را څخه مسلامن کوالی نه يش، له هغه رسه په الس روغبړ کول ناروا دی.
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سیاف له موږ رسه ژمنه وکړه، څو د بن الدن ټینګ ملګری او د القاعدي دویم 
کس ډاکټر ایمن الظواهري په نیولو کې رارسه مرسته وکړي، خو کوم مشخص څه 

 .تر السه نه شول

یو لک ډالر ورکړل، هغه واخیستل، سیاف وویل لومړی ځل  يس آی اې  سیاف ته
مګر فهیم د یو میلون ډالرو  هغه  دروند  .218دی چې له چا څخه  مخامخ پیيس اخلم

 .. ګیريمې پاڼې۱۲۲تر  ۱۲۰. یوړ  وانه خیست، د هغه ملګرو پسې ور صندوق خپله

                                                 

زه په پېښور کې  ، مال عبدالسالم ضعیف ما )لیکوال( ته وویل:۲۰۲۰مه ۲۰د جوالی پر 
وم، د جمعې ملانځه ته د پبو کیمپ کې د اتحاد اسالمي اړوند جامع مسجد ته 

 ورغلم، استاد سیاف راغی، خربې یې پېل کړي، هغه وویل:
 او بنیادي لویدیځوال غواړي چې زموږ د جهاد مثره له منځه یويس، زموږ ازيل"

دښمنان غواړي چې ظاهر شاه واک ته ورسوي. ظاهر شاه هغه کافر دي چې ارتداد 
 یې مکرر او څو ځله واقع شوی، هغه هیڅ وخت نه يش مسلامن کيدالی.

که چا ولېدل چې استاد سیاف له ظاهر شاه رسه ناست دی، دا فکر دي نه کوي چې 
 "اف کافر شوی.ظاهر شاه مسلامن شوی، و دي وايې چې استاد سی

موږ ":، مال عبدالسالم ضعیف ما )لیکوال( ته وویل۲۰۲۰مه ۲۰د جوالی پر  218
)متوکل صاحب، حاجي اکرب اغا او ضعیف( له استاد سیاف رسه ناسته درلودله، هغه 

 د طالبانو له خوا دوی ته د متوجه ګواښونه یادونه وکړه.
اعالن وکړئ چې هیواد  ما )ضعیف( ورته وویل چې هیواد اشغال دی، تايس همدا

مو د امریکایانو له خوا اشغال شوې، له طالبانو رسه ستايس ستونزه موږ حل کوو. او 
 که هیواد اشغال نه وي، هم موږ ته ووایاست.

استاد سیاف قراين او نبوي احادیث پېل کړل، ډیره هڅه یې وکړه چې وښيې هیواد 
 هیواد اشغال نه دی. اشغال نه دی، مګر ونه توانېد چې دا ثبوت کړې چې

له دالیلو وروسته موږ ورته وویل چې اوس څه وایې، هیواد اشغال دی کنه؟ استاد 
 سیاف باالخره وویل چې هو! هیواد اشغال دی.
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ډالر د موټر رانیولو لپاره چې تیل انتقال کړي او  ۱۷۰۰۰عارف ته يس آی اې  
 ټنه د چورلکو د پاکو تیلو لپاره ورکړي و، مګر موټر او تیل کله ۱۷ډالر د   ۵۰۰۰

 ډالر عارف خان خپل ځان ته وګرځول. ۲۲۰۰۰هم وانه خیستل شول. او 

جنوري میاشت کې کابل ته  دعارف خان  نوي  ۲۰۰۲ګیري لیکي: کله چې په  
انجنیر عارف ته مې وویل چې هغه ، دفرت ) د استخباراتو عمومي ریاست( ته راغلم

ما  او ټوکه یې پر موټر او تیل دري )پنجشیر( ته کله هم راورسیدل؟  هغه وخندل
 مه پاڼه۱۳۹وکړه. 

مه امریکايې الوتکې مببارد وکړي، مګر ۲د امریکا پالن وو چې د اکټوبر پر 
 مببارد وځنډیدی. 

په مزار کې له دوستم رسه مرسته کوله، د    مرشې آر جې کوله، هغهد الفا ډلې 
کو د رسه یوه هم د  شلټر نو موسیيس دبندي کارکونله کارکوونکو يس آی اې 

مه په کابل کې عیسویت ۳اکټوبر   ۲۰۰۱خالصون موضوع وه،  دغه کسان  طالبانو د 
 ته د تبلیغ له امله بندیان کړي وو.

بجې  امریکا د ولسمرش جورج بوش په امر لومړی  ۹د اکټوبر پر اوومه د شپې 
ل مببارد کابل کې د هوايې رادار دستګاوي،  د طالبانو او عربانو پر نظامي ځایو پې

 هدفونه ویشتل شوې وو. ۳۱په ټول افغانستان کې  ، ، په کابل کې درې هدفونهشوې

کابل کې د امریکا له مببارد رسه سم د امریکا د بهرنیو چارو او پاکستان انديښنې  
 هم راپورته شوې چې شامل ټلواله به کابل ته ننوځي او هلته به غچ اخیستنه او د
واک انحصار وکړي. ډاکټر عبدالله ویل چې دا د پښتنو او پاکستان تبلیغات دي 
چې غواړي د شامل تاجک او نور لږکي له صحنې څخه جال او له پامه وغورځول 

 ي چې شامل ټلواله به کابل کې د واک انحصار او غچ واخيل.ديش. همدا تبلیغات 

                                                 

موږ غوښتنه ورڅخه وکړه چې همدغه اعالن دي وکړي، مګر استاد سیاف وویل 
 "چې دا کار نه شم کوالی.
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سېمه کې د  بهاء الدینواجه سهار دوه نیمې بجې د  خ، د اکټوبر پر دیار لسمه
ډوله امریکايې الوتکو پواسطه خوراکې  ۱۷ -وسلوالو لپاره د دوو  يس  شامل ټلوالې

مواد و غورځول شول. خواړه چې ځمکې ته رسیديل وو، بوتلونه چاوديل او خواړه  
 شامل ټلوالېټلواله په دي کار خفه ښکاریده، ځکه  د خراب  شوې وو. شامل 

لویو موټرانو رسه د خوراکې  ۵زیاتو کسانو او  ۱۰۰قومندان جرنال بریايل خان  له 
خلکو د خواړو هغه پاتې خراب بوتلونه د ورځې  موادو ځای ته ورغيل وو،  د سيمې

 په رڼا کې ټولول. 

چې اړین پوځي اکامالت او خوراکي مواد له هوا څخه ورته  کاوه ټینګار شامل ټلوالې
 جرنال بریالی خان خوښ وو.او  اکټوبر بیاځل دوی ته  خواړه ولویدل  16ورکول يش، 

ورسیدل،   نور افرسان ) فرډ او براډ( هممه پنجشیر ته دوه د يس ای اې ۱۳د اکټوبر 
ګروپ  امریکایې پوځیان په خپل یونیفورم   Aشپه   ۱۶مه او ۱۵دا ډول د  اکټوبر 

کې چې د هوایې مببارد له پاره د الیزر په واسطه د هدف په نښه کولو دنده به لري 
 پنجشیر ته را ورسیدل.

د يس اې اي کسانو ته او  د اکټوبر تر نیامیې پوري درې میلونه ډالر ویشل شوې وو
نانو ته یې په بېالبېلو وختونو قومندا شامل ټلوالېنوې پیسې را رسیديل وي چې د 

 مې پاڼې، ګیري۱۸۱تر  ۱۵۱کې وویيش. 

مه له هوا څخه ځمکې ته د امریکایې خواړو لویدل لږ او په ۱داچې د اکټوبر 
مرشانو ته د نویو را  شامل ټلوالېسم ډول نه وو، له دي کبله ګیري غوښتل چې د 

 لکه ډالر سمدستي ورکړي. ۵رسیدلو پیسو څخه 

 .کسانو ته ویشلې وو شامل ټلوالېمیلیونه ډالر د  ۴.۹ورځو کې  ۳۳ې کسانو په د يس آی ا

يس آی اې به هر مجلس کې  فهیم خان ته ویل چې  امریکا ستايس رسه کار ته 
غوښتنه کیده چې امریکا ته سفر له خوا  عبداللهډاکټر  دداچې دوام ورکوي، مګر 

و رسه وګوري، ويل د بهرنیو چارو وکړي او هلته د بهرنیو چارو وزارت له مامورین
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، موږ کاوه په شامل ټلواله یې باور نهاو  وزارت د هغه تګ ته منفي غربګون درلود
 باید دوی ته د امریکا د مرستو اړوند ویيل وای. 

مې  وروستیو وختو کې د  امریکا د الفا ګروپ اته پوځيان او ۱۶د اکټوبر د 
مه له دوستم ځواکونو رسه ۱۷د اکټوبر پر او  استخبارايت کسان مزار ته ورسیدل

یوځای شوې وو. دي کار عطاء نور خفه کړي و  او  منفي غربګون یې ښودلی و، 
يس آی اې غوښتل د دوستم او عطاء ترمنځ حالت سم کړي، د دي لپاره يس آی 

مرش و،  شامل ټلوالېزره  امریکايې ډالر ولیږل، داچې فهیم د  ۲۵۰۰۰۰اې عطاء ته 
 میلیونه ډالر ورکړل.  ۱.۷مه ۱۷یې هم د اکټوبر پر هغه ته 

 شامل ټلوالېداچې امریکايې پوځیان پنجشیر کې له خپل یونیفورم رسه ګرځیدل،  
یې پخوا هم په اړه اندیښنې ښوديل وي، یو  ځل بیا یې وویل چې فهیم ویره لري  چې 

دا ډول او  یر به ولريبد تاث، د پنجشیر ولس  که امریکایې پوځیان په یونیفورم کې ګوري
 مې پاڼې. ۲۰۵تر  ۲۰۱استاد رباين ته هم قناعت ورکول په کار ده. 

د دوستم او عطاء ترمنځ حالت ترینګيل ښکاره کیدل، يس آی اې هم د حاالتو 
ښه کولو هڅې کويل، د عطاء او دوستم ترمنځ غونډه وشوه، د دوستم پریکړې چې 

ت چې امریکایان راکوي، په مساوي عطاء ته یې وویل چې ټولې وسلې او مهام
 مه پاڼه. ګیري۲۳۵او  ۲۱۲ډول به یې رسه ویشو، ټول یې هک پک کړل. 

مه ورځ وه، شامل ټلوالې يې په مرګ  ۴۰اکټوبر چې د مسعود د مړينې  ۱۹
تنه امریکایان هم پنجشیر ته رارسیديل  ۱۱ګروپ  ۵۵۵غمرازي کوله، تیره شپه د 

چې په کابل دي امریکا درنې مببارۍ  کاوه ټینګاروو،  او سهار عارف خان بیا 
 ، ګیريمه پاڼه۲۱۵وکړي، تر څو د طالبانو او عربانو لومړۍ کرښې ماتې شې.

 کسانو ویل چې طالبانو مورال دالسه ورکړی، مګر د شپې یو شامل ټلوالېد 
ناڅاپه د يس آی اې او امریکایي پوځیانو د هستوګنې ځای ته ډزې پېل شوې، د 
کالشینکوف ډزې وي، امریکایان هم په انديښنه کې وو، د برید د امکان له امله یې 
په میلمستون کې د مقابل برید لپاره ځایونه په نښه کړل، کله چې ممتاز ورته راغی، 
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وي، امریکایانو وویل چې واده کې خو  امریکایانو ته يې ویل چې د واده ډزې
دقیقي زیايت ډزې نه وی، بیا ممتاز ومنله چې جګړه وه، هغه  ۵هوایې او ممکن تر 

وویل چې طالب بندیان له بندي خانې تښتیدلې وو، مګر دايس نه وه، هلته له طالبانو 
 . ګیريمه پاڼه۲۳۱رسه جګړه وه. 

مرشان له  شامل ټلوالېیل چې د مه عارف خان  امریکایانو ته وو۲۱د اکټوبر 
ووځي. مګر امریکایانو  تايس غواړي چې د يس ای اې کسان باید له دوستم څخه را
 . ګرييمه پاڼه۲۳۳ورته وویل چې دا د يس آی اې د مرکزي دفرت پریکړه ده. 

مه دوستم د يس آی اې او امریکایې پوځیانو په ملګرتیا د مزاري ۲۳د اکټوبر پر 
 مه پاڼه۲۵۵پرمختګ یې وکړ. او  مه کې پر طالبانو حمله وکړهرشیفي اړوند سې

مه یوځل بیا عارف خان له امریکایانو رسه د فهیم انديښنه رشیکه کړه، ۲۴د اکټوبر پر 
چې د امریکایې ځانګړې ځواکونو له شتون څخه خلک خربیږي، د امریکایې پوځیانو 

 مه پاڼه۲۶۶نو کله منله. د یونیفورم نه کارولو غوښتنه یې وکړه، مګر امریکایا

مه چې قومندان  عبدالحق د مرګ اوازه شوه، پر شامل ټلواله یې هم  ۲۵د اکټوبر
 مه پاڼه۲۷۸تاثیر درلود. 

په جنوب کې هم يس آی اې خپلې هڅې رواين ساتيل، د يس آی اې 
کوټه ښار کې د اکټوبر په وروستیو کې له حامد کرزي  کارکونکي ګریک د پاکستان

ل، وروسته په ارزګان کې د يس آی اې د ټیم د مرش په توګه له کرزي رسه رسه ولید
د طالبانو ضد جګړه کې یې له کرزي رسه په ترینکوټ کې مرسته کوله. او  پاتې شو

 مه پاڼه. ګیري۲۹۱او  ۲۸۳

تر دي له مخه له حامد کرزي رسه ګریرن مسلسل لیدين کړي وي، دا ډول د يس  
وسلو او خواړو چمتو ، رسه د هوایې ځواک د کرزيمامور فرانک هم آی اې بل 

 ورځې تر کندهاره( ۸۸.د ګریرن کتاب )کاوه کولو لپاره کار

 ۱۷يس  –اکټوبر فهیم په دوشنبې کې د فرانک رسه  د هغه په لویه نظامي   ۳۰
ډوله الوتکه کې ولیدل، فرانک له فهیم څخه په کابل د برید طرحه وغوښتله، ويل 
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فهیم ویل چې د ، ع کوونکي طرحه نه وه، فرانک پري فشار راووړله فهیم رسه قان
پر طالبانو او عربانو د  مببارد وعده وررسه شوې،  مګر درنې له خوا  يس آی اې

مببارۍ ال هم نه دي شوې، هغه ویل عرب او طالبان قوي دي. په تخار او تالقان 
 رسه نه وو.کې د طالبانو ضد د برید پالن هم فرانک وغوښت خو له فهیم 

فهیم  په ښکاره ډول فرانک ته وویل چې د ده ځواکونه په یواځي نه يش کوالی 
چې د طالبانو او عربو دفاعي کرښې مايت کړي، که هغه دا ځواک درلودالی نو هغه 

 . ګیريمه پاڼه۳۱۶به ال له وړاندي خپله برید تررسه کړی وای. 

مبباري وشوه، فهیم به ویل چې د نومرب لومړي ورځ په  مزار رشیف باندي درنه 
 ويل په تخار او کابل مببارد نه کیږي چې مزار کي کیږی، هلته دوستم دی.

مه  ۱۰مزار او کندز له طالبانو څخه ونیول شول، طالبان وارخطا وو، د نومرب پر 
عارف خان د يس آی اې جاسوسانو ته و ویل که فهیم ته د دوستم او عطاء په ډول 

په دوو او دریو ورځو کې کابل نیيس، موږ پوښتنه کوو چې د دغه  پوځي مرسته ويش،
ځنډ تر شا کوم سیاسی دلیل شته؟ هغه وویل چې بامیان کې هم له کریم خلیيل رسه 

 مې پاڼې، ګیري.۳۳۸ تر ۳۲۰د يس آی اې یو ګروپ کسان شته او هلته مببارد کیږي. 

بریدونو ته چمتووالی نیوی،  مه  په تخار کې د جرنال بریايل پوځیانو۱۱د نومرب پر 
هم د شامل  سمنګان، شربغان، رسپل او فاريابتخار ونیول شو. له دي وروسته 

ټلوالې کسانو ونیول، دا ډول هرات هم د اسامعیل خان ځواکونو ونیوی، دا رنګه 
 هم سقوط وکړ.  غور، فراه او نيمروز

پرمختګونه کیدل، په کابل درنې مببارۍ پېل  شامل ټلوالېد کابل په لور هم د 
ګیري رشون  ".219وسلوال کابل ته ننوتل شامل ټلوالېمه د ۱۴شوې وي او د نومرب پر 

 . ګیريمې  پاڼې۳۶۳تر    ۲۴۱له 

                                                 
ف د هغه وخت مشهور قومندان او وراره ممتاز ما ، د استاد سیا۲۰۱۹مه ۲۵د جوالی  219

مارشال فهیم له امریکایانو رسه ژمنه کړي وه چې له وسلو رسه به کابل ته " )لیکوال( ته وویل:
ي، کله چې د شامل ټلوالې کسان نه ننوځي، اود  کابل ښار کنټرول به نړیوالو ځواکونو رسه و 
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بهرين طالب پلوه جنګیايل  ۷۰۰زیات طالبان او نږدې  ۷۰۰۰په کندز کې تر 
خوشې کیدو وعده کړي وه،  دوستم ته تسلیم شول، دوستم د هغوی رسه د ژوندي

د کانټیرنو دروازې یې پسې بندي کړي، ترڅو او  مګر په کانټیرنونو کې یې واچول
چې یې مزار او کالجنګې ته رسول، لوړه سلنه د تسلیم شوو طالبانو د اکسیجن د 
نشتوايل له امله مړه شوې وو، دا ډول د طالبانو ځینې مرشان یې مزار کې له ځان رسه 

ه یوړل،  د زیات  طالبان  او بهرين جنګیالی یې د جنګې کال ت ۵۰۰تر وساتل او 
 کې وساتل.رشیف ښار  مرشان یې هم مزار بهرنیو اسالمپالو جنګیالیو

دوستم د طالبانو او بهرنیو جنګیالیو مرشان امریکایانو ته ژوندي وسپارل او په کال 
ووژل شو، بیا وروسته له خوا  جنګې کې د يس آی اې یو کارکونکی د زندانیانو

طالبان  ا زنداينامریکایانو له پاڅه مببارد او د دوستم کسانو په کالشینکوفو او پیک

                                                 

نه یې او  او امریکا له دغې معاملې خرب شو، هغه ډیر خفه و فهیماستاد سیاف د مارشال 
غوښتل چې یوازي )امریکا/ناټو( پوځیان د کابل ښار کنټرول په الس کې واخيل، کله چې 

کسانو لپاره  ۱۰۰۰د له خوا  زموږ )شامل ټلوالې( وسلوال کابل ته رانږدې شول، د امریکایانو
ورڅخه غوښتل شوي و، چې کله د او  ول شوی وومارشال فهیم ته د پوځيانو یونیفورم ورک

شامل ټلوالې کسان کابل ته ننوځي، پرته له وسلو به په یاد یونیفورم کې کابل ته ننوځي، 
کسانو یونیفورم موږ )استاد سیاف( ته راکړ، استاد سیاف زه )ممتاز(  په  ۴۰۰مارشال فهیم د 

ډول کیږي، باید مخکې له دي  پټه د شپې خپل ځای ته ور وغوښتم، ویې ویل چې په هر
هیڅوک او  چې امریکایې پوځیان کابل ته ننوځئ، همدا نن شپه تايس کابل ته داخل شئ

وسلوالو کسانو رسه همهغه د  ۴۰۰هم پوه نه يش، داچې زه په سېمه کې ډیر بلد وم، له خپلو 
چې د مارشال چمتو شوې د پوځیانو یونیفورم کې کابل ته داخل شو، کله له خوا  امریکایانو

فهیم وسلوال خرب شول چې د ممتاز کسان له وسلو رسه کابل ته ننوتيل، نور نو هرې ډلې 
هڅه کوله چې ژر له وسلو رسه کابل ته را ننوځي، همهغه و چې د امریکا دا پالن بریالی نه 

نور وسلوال کابل ته داخل نه يش. زموږ د دې کړنې له او  شو، چې کابل له دوی رسه وي
د مارشال فهم او امریکایانو ترمنځ بې باوره پيدا شوه، امریکایان په مارشال فهیم باندي  کبله

  "( په هکله استاد سیاف ته شکایت کړی و.ممتازپه  غوسه و، بیا وروسته مارشال فهیم زما )



 227 /  د مجاهدینو
 

پاتې یې بیا دوستم د تیلو او  یې ووژل شول ۴۰۰او بهرين جنګیايل ویشتل، نږدې 
 . 220په اور کې کباب کړل

ما )لیکوال( ته وویل:"کله چې امریکا  221، حاجې محمد عمر۲۰۱۸مه ۵د نومرب 
پر افغانستان حمله وکړه، په کندز کې طالبان محارصه پاتې شول، زموږ هڅه دا وه 

زما رسه په دي اړه مارشال فهیم، د او  چې طالبان جمعیت اسالمي ته تسلیم يش
شامل ټلوالې مرش هم اړیکه نیولې وه، زموږ دلیل داوو چې د جمعیت قومندانان 

نان او پخواين مجاهدین دي، خو که دوستم ته طالبان تسلیم يش، هغه مسلام
 پخوانی کمونسټ دی او خامخا به رضر ورته ورسوي.

په کندز کې د حزب اسالمي پخواين قومندان هم چې له طالبانو رسه ملګري شوي 
وو، ارباب هاشم خان او امیر لطیف وو، د هغوی هڅه دا وه چې طالبان جرنال 

                                                 
په دي اړه د زیات معلومات او تفصل رسه د مال عبدالسالم ضعیف کتاب )طالبان له   220

 تر عنوان الندي له له تسلیم سوو بندیانو رسه د شاميل ټلوالې چلنمزاره( کندهاره تر 
 مې پاڼې پورې وګورئ.۳۲۹مې پاڼې څخه تر ۳۲۵
حاجي محمد عمر د طالبانو په وخت کې د کندز وايل و، تر ده له مخه یې ورور حاجي  221

 عارف خان په کندز کې د طالبانو وايل و.
جهاد پر مهال له جمعیت اسالمي رسه ملګري و، د استاد له پخواين شوروي اتحاد رسه د 

 رباين د حکومت پر مهال یې هم په کندز کې وسلوال او نظامي قوت درلود.
حاجي عارف خان له طالبانو رسه د کندز په نیولو کې مرسته وکړه، وروسته په پېښور کې د 

مر د مال محمد عمر ووژل شو، پر ځای یې حاجي محمد عله خوا  احمدشاه مسعود د کسانو
 د کندز وايل وټاکل شو.له خوا  مجاهد

پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته، حاجي محمد عمر د ولسمرش حامد کرزي سالکار 
کې بیا ځل  ۲۰۱۹د وليس جرګې غړی، په اپریل ۲۰۱۰ ډسمرب ۶ تر ۲۰۰۵ ډسمرب ۷ وزیر، له

له استاد سیاف رسه نږدې اړیکې  الس مهپه وليس جرګه کې د کندز د خلکو استازی شو، او 
 له جمعیت اسالمي رسه یې اړیکې تر ډیره پرې شوې دي.او  لري
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مي رسه د همږغۍ تسلیم يش، ځکه جرنال دوستم یو وخت له حزب اسال دوستم ته 
 و.شورا کې یو ځای 

مال  مګرمال داد الله اخوند دي ته ترجیح ورکوله چې جمعیت اسالمي ته تسلیم يش، 
فاضل اخوند د ارباب هاشم خان او امیر لطیف خربه ومنله، همهغه وو چې مال دادالله 

اعتبار دوستم به د خپل  ځم، هغه پوهیدی چې دو له کندز څخه ویل چې اول زه 
ساتلو له امله هم له لومړين ګروپ وسلوالو رسه ممکن بد چلند ونه کړی، مال داد الله 

 ونیول شول. بې وسلېله خوا  طالبان د دوستم الړ او بیا تری تم شو، خو وروستنيو 
 قرارګاه یې نه مبباردولهسخت مببارد روان وو، زموږ نظامي له خوا  د امریکایې الوتکو

 . 222طالب مرشان مال فاضل اخوند، مال نورالله نوري، مال دادالله به همدلته راتللاو 
په ، ارصي چې له طالبانو رسه یو ځای ود محاذ ميل ګوند پخوانی قومندان میرزا ن

حمد ګیالين سټالیټ ټلیفون و، هلته پیر سید اوروسته وخت کې پېښور ته تللی 
ډالر او جي لکه ۲، نارصي ته یې  غه یې امریکایانو ته معريف کړی وه وورکړی و ا
، امریکایانو ته یې ورکړی وه، زموږ د قرارګاه نقطې نارصي واخیستيل پي ایس اله

زموږ پر امریکایانو  راپور ورکړ چې دلته زموږ مالتړي وسلوال دي، همهغه و چې 
 .کاوه مببارد نهدي مهم پوځي مرکز 

کندز څخه مال فاضل او ملګري یې رخصت شول، د یرګنګ څخه یې کله چې له 
بیا یې له ما او  ته ټلیفون وکړ، ویې ویل چې وضعیت خراب دی)محمد عمر(  ما

 "رسه اړیکه ونه نیول شوه.
ظاهر شاه  "یم شول، مالعبدالسالم ضعیف وایې:داچې ويل طالبان دوستم ته تسل
وو چې دوستم ته دي تسلیم يش، ترڅو طالبان ځینو مرشانو طالبانو ته پېغام استولی 

ژوندي خپلو کورونو ته والړ يش. دا ډول دوستم بیا په یوه مرکه کې ویيل وو چې 
د طالبانو د وژلو خربه ورته ظاهر شاه کړي وه، هغه ورته ویيل وو چې دا خلک د 

 "له منځه یې یويس.او  جامعي میکروب دی
                                                 

کله چې په مزار رشیف کې پر طالبانو محارصه را تنګه شوه، مال نورالله نوري او مال  222
فاضل اخوند د ملګرو ملتونو د یوه افغان کارکوونکي په مرسته، د ملګرو ملتونو په دوو 

 کې کندز ته وړل شوې وو.موټرو 
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ته تسلیم يش،  شامل ټلوالېطالبانو ویره درلودله که "ښاغلی ضعیف زیاتوي:
هغوی به د احمدشاه مسعود د وژنې په غچ کې ډیری طالبان ووژين، کوم چې د 

 "طالبانو ناسمه پریکړه ګڼل کیږي.

اوسنی حالت دايس دی چې   شامل ټلوالېد "انجنیر احمد شاه احمدزی وایې:
موږ  څو تنه )استاد محمد زمان مزمل، حاجي فریداحمد او زه احمدزی(  له طالبانو 

، زه 223رسه کیناستلو، هغوی د اوه نفرو رسه د لیدو او خربو کولو لپاره لسټ راکی
قانوين ته ورغلم، خربه مي وررسه وکړه، ورته مې وویل چې جنګ کوئ يا سوله، ويې 

 و جنګ له وسه نه کيږي، حال جنګ از دست ما منيشه.ویل اوس م
                                                 

انجنیر له خوا  ز کال په نیاميې کې د طالبانو د قطر دفرت مرش سید طیب اغا ۲۰۱۳د  223
احمدشاه احمدزي، استاد محمد زمان مزمل او حاجی احمد فرید ته د اوه کسانو )استاد 

او سید  سیاف، استاد محقق، استاد عطاء نور، یونس قانوين، ډاکټر عبدالله، سید حامد ګیالين
طیب اغا ورته ویيل و چې له یادو کسانو رسه چې او  اسحاق ګیالين( نومونه ورکول شوې وو

 هر ځای دوی وغواړي موږ وررسه ناستې ته چمتو یو.
کله چې هغه وخت د یادو کسانو رسه د طالبانو د پېغام رشیکولو مسئله راغله، زما )لیکوال( 

له مرستیال ولسمرش محمد قسیم فهیم او یا هم د  نظر داوو چې دغه مهمه مسئله باید مخامخ
بلخ وايل عطاء نور رسه رشیکه يش. مګر زموږ ملګرو یاده موضوع له یونس قانوين رسه 
رشیکه کړه، هغه ژمنه وکړه چې له طالبانو رسه د سولې لپاره د پټې لېدنې موضوع به له مارشال 

ي، مګر ښکاري چې دا راپور غالبا   د یونس فهیم رسه رشیکه او بیرته به طالبانو ته پېغام لیږ
 د سولې یاده هڅه په لومړي وخت کې شنډه شوه.او  تر امریکایانو  ورسیدیله خوا  قانوين 

ولسمرشۍ  ۲۰۱۴ډاکټر عبدالله د پېغام په اوریدو انجنیر احمد شاه احمدزي ته ویيل و چې د 
نو رسه لېدنې ته غاړه کيښوده، خو له ټاکنو لپاره چمتووايل نیيس. استاد محمد محقق له طالبا

 (  وشوه.۲۰۱۳جون  ۱۸نامعلوم لوري پر هغه باندي په کابل ښار کې د ماین چاودنه )
استاد سیاف ته هم دا پېغام انجنیر احمدشاه احمدزي رسويل و، خو درې میاشتې وروسته 

اب دايس و: ( په ورځ د استاد سیاف ځو  ۹/۹/۲۰۱۳د د احمد شاه مسعود د مرګ  د تلین )
که حکومت غواړي چې د طالبانو د ځامنرګو بریدونو څخه مخنیوی وشی، د کابل په "

 "یو طالب ځوړند کړي چې د نورو لپاره عربت يش. –څلورو دروازو کې دي یو 
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احمدزی زیاتوي: کله چي مسعود او فهیم مړ شو، د جنګ روحیه پکې ضعیفه 
شوې، سیايس جوړجاړي چې امريکا يې ترشاه ده کار کوي، خپل منځ کې هم رسه 

 "جوړ نه دي، اختالفات لري، د بل )نورو ډلو( له پاره رسه يو دي.

 شامل ټلوالې( پوري د ۲۰۱۴تر ډسمرب  ۲۰۰۱د کرزي د حکومت پر مهال )
مرشان خوشاله او ارام ژوند یې درلود، د امریکا د شتون له امله یې زښت زیات 

 اقتصادي ګټې او پیسې تر السه کړي، ډیری مرشان یې پکې میلونران شول.

صادي ګټې یې ويل بیا هم ځینې مرشان چې خپل واک یې کم ګاڼه او یا خو اقت
 زیاتې نه وي، ځینې وختونه به یې په حکومت نیوکې کويل. 

کسانو د امریکا له ډیری  شامل ټلوالېد ډاکټر ارشف غني د حکومت پر مهال د 
د امریکا تګالره یې له واک څخه د مجاهدینو د ګوښه کیدو او  ووټکاتګالره رس 
 .224تګالره وګڼله

 ( بګرامۍکې ضعیف صاحب ته وویل:۲۰۱۸اپریل  ۶استاد محمد زمان مزمل  )
تیره اونۍ مو له یونس قانوين رسه ناسته درلودله، چې څه ډول پخوانۍ مجاهدین  "

رسه یو ځای يش، قانوين وویل چې اوسنی حکومت او په ځانګړي ډول ډاکټر غني 
د امریکایانو په خوښه غواړي چې مجاهدین څنډې ته او بیخې یې له صحنې څخه 

او  ل وبايس، دوی غواړي افغانستان کې سیکولر نظام ته الره هواره کړيپه بشپړ ډو 
دا ډیره خطرناکه ده، امریکا د مجاهدینو خالف لوبه پېل کړي ده. موږ ته په کار ده 

                                                 
ما )لیکوال( څو ځله له مال عبدالسالم ضعیف څخه اوریديل، هغه ویل: "کله چې یې د 224

یو ځل یې دايس قفس کې واچومل چې ښې او کیڼ لور ته مې ګوانتانامو زندان ته یوړم، 
خالې یو یو قفس و، امریکایې راته وویل چې پوهیږي چې دا دواړه قفسونه د چا لپاره دي، 

 ومې ویل چې نه پوهیږم.
امریکایې وویل: یو قفس مو  د استاد رباين لپاره خايل ساتلی او بل قفس مو د استاد سیاف 

 "لپاره تش ساتلی دی.
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چې مجاهدین رسه یوځای او اتحاد وکړو، که نه امریکا به دلته یو سیکولر نظام 
 .225راويل

پر مهال استاد محمد الیاس ذره ته عجیب  مګر همدې یونس قانوين بیا د خپل واک
وویل: یو ځل د یوې  ۲۰۱۵مه،  ۲۶ویيل وو، استاد ذره ما )لیکوال( ته د اکټوبر پر 

د مال خربې مه کوئ، امریکا په ټوله "پرمهال  محمد یونس قانوين وویل: ناستې
 "نړۍ حکومت کوي، موږ هم باید امریکا په مرشتوب ومنو.

 "نو تايس بیا د خدای ج خربه نه منئ؟ ":ویلو  ا)ذره(قانوين ته م 

 هیڅ یې هم ونه ویل.او  قانوين چوپ شو

،  استاد محمد زمان مزمل ما )لیکوال( ته وویل: په وروستیو ۲۰۱۲مه، ۲۶د مارچ 
وختونو کې مې استاد برهان الدین ربانی ولید، غوښتنه یې وکړه چې پېغام یې ضعیف 

 سولې او امن لپاره کار وکړي.صاحب ته ورسوم. او د هیواد د 

امریکا نه غواړي چې موږ افغانان په ارام شو، موږ د "استاد رباين وویل:
امریکایانو په راسوتلو کې غټه تیروتنه وکړه، اوس یې له هیواده د ایستلو لپاره کار 

 کول په کار دی.

، هیواد طالبان زموږ او هیواد  په ګټه دي، تر څو رايش او په نظام کې برخه واخيل
به مو له تجزیې څخه وژغورل يش. پرته له طالبانو بل دايس قوت نه شته چې واک 
ورته وسپارل يش او هغوی یې وسايت، یوازي طالبان دا وړتیا لري او د ټولو 

  مجاهدینو په ګټه هم دي.

                                                 
خربو به څومره ال زیات  پهما )لیکوال( مزمل صاحب ته وویل چې د قانوين صاحب   225

سړی وغولیږي، همدوی وو چې امریکایان یې راوستل، همدوی وو چې د امریکا د پيل 
ځواکونو رول یې د طالبانو مقابل کې رسته ورساوو، همدوی و چې بُن کې یې د امریکا 

ته د ولسمرش مرستیال او یا کومه بله چوکۍ ورسیږي، بیا  غوښتنې ومنيل. که اوس هم قانوين
 نظام هم سم دی.او  امریکایان سم دي
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د طالبانو په راتګ رسه به فحشا ختمه يش، فساد او بد اخالقي زموږ تر کورونو 
 .226زه په خپل کور کې د فساد مخنیوی نه شم کوالی را رسیديل،

جهادي ګوندونو خپل اصيل حالت ونه شو ساتالی، یو طرفه تګالرې او اهداف 
 "یې مخکې یوړل.

! تر هر څه لومړی تايس هاستاد"مزمل صاحب وایې چې استاد رباين ته مې وویل:
کړی، یو خپل ګوند )جمعیت اسالمي( سم کړئ، ټول جمعیت دي ستمي )قومي( 

 "مناسب او له تعصب څخه پاک مرش په خپل ژوند ورته وټاکئ.

، د ولسمرش حامد کرزي سالکار وزیر، د حزب متحد مردم ۲۰۱۲د مئ لومړۍ 
معلم عبدالعزیز خان رسه ما )لیکوال( ناسته درلودله،  افغانستان ګوند مرستیال رس

رته مې انجنیر کې یو لو و، د موټر شاته چوکې و الره روان  رکونړ ته پ "هغه وویل:
د ولسمرش سالکار وزیر( او بل لور ته د ولسې جرګې او سولې وحیدالله سباوون )

عالې شورا غړی مولوي شاهدالله شاهد ناست وو. هغوی ته مې وویل چې تاسې 
عاملان یاست، تر موږ ښه پوهیږئ، هر هغه څه چې استاد برهان الدین رباين د سولې 

مخکې کړي وو، الله ج مهربانه دی بخښنه به ورته وکړي. عايل شورا له مرشتوب 
ويل کوم کارونه چې یې د سولې عايل شورا په وخت کې کړي، دايس دي چې تر 

 پخوانیو ګناهونو درانه او سخت دي. 

                                                 
او د پیر سید احمد ګیالين  کې د استاد برهان الدین رباين لور فاطمه رباين ۲۰۱۸په  226

حمیرا نارص ضیا او ایامن  ناظمي په دوبۍ کې د کشمش په نوم رسټورانټ دوو ملسیانو 
واړو په هوتل کې د میلمنو د را جلبولو لپاره ډول ډول جامې اغوستيل او  درېاو  پرانست

له دايس الرو یې غوښتل چې هوټل یې مشهور يش چې له اسالمي او افغاين ارزښتونو رسه 
ز کال د يب يب يس د غوره خوړو جایزه هم تر السه  ۲۰۱۸په ټکر کې وي. یاد هوټل د 

 کړه.
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استاد به مجاهدین او طالبان د امریکایانو مقابل کې له مقاومت څخه الس اخیستلو 
ه د مجاهدینو کومه ډله له حکومت رسه یو ځای او سولې ته دعوت کول، کله چې ب

شوه، استاد رباين به همدغه مجاهدین څه وخت وروسته افغان حکومت ته وسپارل، 
د حکومت له خوا به مسلح شول، د اربکیانو په نوم به یې د مجاهدینو په خالف 

ه ده چې جګړه پېل او له کفارو )امریکایانو( څخه به یې ساتنه کوله. دا ډیره لویه ګنا
مسلامن مجاهد د مجاهدینو له صف څخه جال او د کفارو د ساتنې لپاره یې 

 "وګامري.

 

 م ځل حکومتويد استاد رباين د
 (۲۰۰۱ډسمرب  ۲۲ – ۲۰۰۱نومرب  ۱۴)

ز کال ( رسه سم هغوی سیايس  ۲۰۰۱نومرب  ۱۴کابل ته د شامل ټلوالې له ننوتلو )
استاد رباين ولسمرش، قسیم فهیم  د او نظامي ټول واک په خپل الس کې واخیست، 

دفاع وزیر، یونس قانوين د کورنیو چارو وزیر، عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو وزیر، 
مرش، دا ډول یې په نورو وزارتونو او ادراو کې  رسوري د استخباراتوعارف انجنیر 

 هم خپل او د خپلې خوښې کسان وګامرل.

استاد رباين نه غوښتل چې واک پريږدي، مګر دده په غیاب کې قسیم فهیم، 
عبدالله عبدالله او یونس قانوين امریکا ته ډاډ ورکړی وو چې دوی چمتو دي واک 

نس کې د استاد ربانی د خوښې الومړي کانفر  بُنحامدکرزي ته وسپاري، دا ډول د 
د حکومت مرشې کوي، واک خالف قانوين او عبدالله ومنله چې حامد کرزي به 

باالخره د روسيې په وساطت استاد رباين هم ومنله چې واک به او  به ورته سپاري
نوی ولسمرش ته په سولئیز ډول رسه سپاري، مګر له عبدالله او قانوين څخه د ژوند 

 تر اخره خفه وو.
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ې مارشال  قسیم فهیم او یونس قانوين بیا ویل چې موږ ته ګرده دربدري د همد "
دوو استاذانو )استاد رباين او استاد سیاف( له السه راپيښې دي، که دوی نه وای موږ 

 وحید مژده "به له دومره ستونزو او بدبختیو رسه نه مخ کیدالی.

عارف خان د يس آی اې رسه د  ارتباط لپاره امرالله صالح د یو مهم ریاست مرش "
 .او هغه یې پر کښته دنده وګامریوټاکی، چې بیا وروسته یې صالح رسه روابط خراب 

عارف خان د استخباراتو ریاست توکمیز کړ، هلته یې د یوه قوم او یوې ژبې 
ز کال کې د ده له همدې کړنې  ۲۰۰۳خلک په دندو ګامرل، چې بیا وروسته په 

لرې  جنوري میاشت کې له دندې ۲۰۰۴د او  227کرزي يس آی اې ته شکایت وکړ
او د کرزي مشاور اعالن شو، پر ځای یې امر الله صالح د فربوري میاشت کې د 

 کتابونه ریاست Sاو  ګریرند  "وټاکل شو.استخباراتو مرش 

 

 
 د شامل ټلوالې ځواکونه

                                                 
و، مګر هغه د شامل ټلوالې تر ژور اغیز الندی و، واک که څه هم حامد کرزی ولسمرش  227

یې نه درلود، نه یې شوای کوالی چې د استخباراتو مرش عارف رسوري له دندې ګوښه 
کړي، تر څو امریکایانو انجنیر عارف وپوهاوه چې نور یې د استخباراتو د مرش په توګه نه 

دندې لیرې کیدو او سالکار وزیر  مني، بیا په سمبولیک ډول د حامد کرزي لخوا، د هغه له
 اعالن وشو.
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څپرکی اووم  

 د حامد کرزي او ډاکټر غني حکومتونه، د شامل ټلوالې ونډه
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 غني حکومت کې د شامل ټلوالې ونډهد کرزي  او 
ځینې موثق رسچينې وایې چې حامد کرزی امريکا ته د أی ايس آی له خوا د 

، حامد کرزي په هند کې زده کړې کړی، 228نوي حکومت له پاره معريف شوې و 
دا ډول يې په پېښور او  ويل ډیر وخت يې د پاکستان په کوټه ښار کې هم تیر کړی

 محاذ په دفرت کې له پري سید احمد ګیالين رسه کار کړی.کې د اسالمي ميل 
عبدالله عبدالله چې د استاد رباين په وخت کې د باندنیو چارو وزیر و، حامد کرزی 

پاکستان ته د جاسويس په تور باندي حزب اسالمي رسه اړیکو او مرستیال وزیر و، چې بیا 

                                                 
،  حاجي سید داوود اغا ما )لیکوال ( ته وویل: کله چې د حامد ۲۰۱۹مه، ۶د سپټمرب  228

کندهار ته یې مړی غفار کرزي )د  کرزي پالر عبداالحد کرزی په کوټه کې ووژل شو،
کې سفیر و(  حامد کرزي سکه تره، غفار کرزی چې د کرزي د حکومت پر مهال په مرص

ما )حاجي داود(  کله چې هغه بیرته امریکا ته راغی، هلته یې هدیره کې ښخ کړ،او  یووړ
زه در رسه کار لرم. تر ملانځه وروسته ویل یې د جمعې ملانځه ته راشه،  ته یې ټلیفون وکړ،
االحد هغه راته وویل: "په کوټه او کندهار کې ټولو خلکو ویل چې عبد یو هوټل ته والړو،

به وژل له خوا  خو موږ فکر کاوه چې د طالبانو کرزی خپل زوی حامد کرزي وژلی دی،
شوی وي، بیا وروسته مو فکر کاوه چې د دښمنې له امله به وي، باالخره ډیرو راته وویل 

ځکه تايس په کوټه او پېښور کې  چې دا کار حامد کرزي کړی، اوس تايس راته ووایاست،
 دا کار به چا کړی وي." ډیر خلک پېژنئ چې

هغه وخت ما )حاجي داود اغا( هغه ته وویل: زه خو پرته له ثبوت څخه څه نه شم ویالی، 
 هیڅ دايس ثبوت نشته چې حامد کرزي دي دا کار کړی وي.

بیا کلونه وروسته زه )حاجي داود( پوه شوم چې د پاکستان استخبارايت ادارې آی ایس آی 
تر څو عبداالحد کرزی له منځه یويس او واک ته د رسیدو  و،او حامد کرزي الس یو کړی 

لباره الره حامد کرزي ته هواره يش، ځکه پاکستان نه غوښتل چې ظاهر شاه رايش، نو 
پالر یې )د حامد کرزي او  داچې عبداالحد کرزی له ظاهر شاه رسه نږدې پاتې شوی و
عبداالحد کرزي غوښتل چې نیکه( هم د ظاهر شاه له کورنۍ رسه نږدې پاتې شوی و، 

ظاهر شاه واک ته ورسیږي، همهغه و چې د حامد کرزي او آی ایس آی د ګډ پالن له 
 کړل شو.لرې  مخې عبداالحد کرزی له مخه
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نظار  ی، د حزب اسالمي او شوراکړی و يد استخباراتو رئيس قسیم فهیم بندد هغه وخت 
تېښته  يمهال، په زندان د راکټ لګیدو او سورې جوړیدو له امله حامد کرز  رد جنګ پ

 .کړي وه او بیا د حزب اسالمي کسانو په مصؤن ډول رسه پېښور ته رسولی و
هم د حامد کرزي  شامل ټلوالېغونډې پر مهال عبدالله، قانونی او ټوله کې  بُند 

خپل مالتړی هیوادونه ایران، روسیه او هند هم  شامل ټلوالېد مرش کیدو ننګه وکړه، 
وپوهول چې امریکا ته د حامد کرزي سپارښتنه وکړي، دا ډول رشید دوستم ترکيې ته 

 وویل چې امريکا ته د حامد کرزي د ولسمرش کیدو سپارښتنه وکړي.

استاد سیاف نه غوښتل چې د کرزي  د  "انجنیر احمدشاه احمدزی وایې:
حکومت وخت کې زه کابل  ته راشم، مخکې چې دوی په شامل کې وو، زه يې 
دعوت کړم خو ورنغلم، ما ورته وویل چې دغه خلک ) شامل ټلواله( چې تا 
)سیاف( وررسه اړويل که کافر هم وای خو چې لږ غیرت يې درلودالی، زه  درتلم، 

 229دي، دوی کې هیڅ وفا نشته نه شم درتالی. ويل دا خلک ډیر بې وفا

موږ ټول سیاف د مالتاج محمد ، کسان وو ۵۰د اتحاد اسالمي عايل شورا کې موږ 
کور کې دعوت کړي وو، د مقاومت اړوند یې خربي  رشوع کړي، استاد سیاف وویل 

کلن جهاد ډیر ثواب  او برتري لري. جګ شوم ومی  ۱۴چې يوه ورځ د مقاومت تر 
 ې الحمد لله زه خو په دي ثواب کې نه وم. ټول حیران پاتې شول. ویل چ

 "نفرو مخکې وکړه، بیا مې خپله الره له استاد سیاف رسه بېله کړه. ۵۰دا خربه يې د 

                                                 
ز( ۲۰۰۵د کرزي د حکومت پر مهال استاد سیاف د وليس جرګې لومړۍ دوره ) ډسمرب   229

شامل ټلوايل څخه یونس قانوين  کې ځان د ریاست لپاره نوماند کړ، په مقابل کې یې د
 استاد سیاف ته یې ماتې ورکړه.او  ودریدی

( کې هم د استاد سیاف او قانوين ترمنځ سخته ۲۰۱۰د ولسې جرګې دوېمه دوره ) اکټوبر 
سیايل وشوه، دواړو مساوي رایې واخیستيل، مګر یونس قانوين بیا هم د سیاف په ګټه تیر 

له امله عبدالروف ابراهيمې د حزب اسالمي پخوانی غړی د دوی ترمنځ د اختالف او  نه شو
 د ترکیې په مايل مرسته د ولسې جرګې مرش شو.
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 د حامد کرزي حکومت
میاشتني جوړښت کې پښتون  ۶(  په ۲۰۰۱ډسمرب  ۲۲)  لنډمهاله حکومتد 
وو. حکومت د ولسمرش  ٪۱۰.۲سلنه او ازبک  ۱۷.۲، هزاره ٪۳۸تاجک  ۳۴.۵٪

 .230يچوکۍ و  ۲۹اومرستیاالنو په ګډون 

د ولسمرش مرستیال او دفاع وزیر فهیم،  د کورنیو چارو وزیر قانوين او د بهرنیو 
چارو وزیر عبدالله  تاجک او په ځانګړې ډول  د  پنجشیر اوسیدونکي  وو. دا ډول 

 د ميل امنیت اداره د پنجشیر د محمد عارف رسوري رسه وه

( په دوه کلن جوړښت کې  پښتون ۲۰۰۲جوالی  ۱۳)   انتقايل دورې حکومتد 
وو، د ولسمرش او مرستیاالنو په  ٪۱۱.۴او ازبک  ٪۱۴.۴، هزاره ٪۲۰، تاجک ۵۴.۳٪

 .231چوکۍ وي ۳۵ګډون د حکومت 

نیو چارو وزیر عبدالله  او پوهنې وزیر د ولسمرش مرستیال او  دفاع وزیر فهیم، بهر 
قانوين  تاجک او د  پنجشیر وو. د ميل امنیت اداره د پنجشیر د محمد عارف 

 ( رسه وه.  ۲۰۰۴فربوري   -۲۰۰۱رسوري  )اکټوبر 

کال( کې د زېژدیز  ۲۰۰۹ – ۲۰۰۴)   ولسمرش کرزي په لومړۍ دورهد پخواين 
نه هم وزارتونه په يو حال پاتې شول، ځينې دايس او  قومونو سلنه په يوه حال نه وه

وزیران بدل او رابدل  ۴وزیران او ځینو کې  ۵لونو کې يې ک ۵وزارتونه وو چې په 
 .232شول

                                                 
 ویکیپیډیا:  230

http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_Afghanistan#Current_cabinet_of_

ministers 
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د ولسمرش لومړی مرسیتال احمدضیاء مسعود،  بهرنیو چارو وزیر عبدالله، د 
پنجشیر او يو کال وروسته د کورنیو چارو وزیر هم د پروان تاجک رضاراحمد ) 

ی درستیز بسم دا ډول د دفاع وزیر رحیم وردګ مګر لو ، (  وټاکل شو۲۰۰۸ – ۲۰۰۵
 الله محمدي  ) دپنجشیر( چې پوره واک او صالحیت له ده رسه وو.

د پارملان ریاست  چې مرش يې  یونس قانوين وو، کورنیو چارو وزارت او امنیت 
 ریاست له پنجشیر رسه وو.

پوري  ۲۰۱۰څخه تر جون  ۲۰۰۴امرالله صالح د ميل امنیت مرشتوب له فربوري 
چې لويې جرګې ته د ولسمرش کرزي د ننوتلو په وخت وکړ. هغه وخت لیری شو 
 راکټ ډیر نږدې ورته ولګیدی.او  کې په هغه راکټي برید وشو

، د بهرنیو اډو پر ضد د ميل یووايل جبهې دفرت کې مژده صاحب ۲۰۱۲مه ۵د مارچ 
وویل: " کله چې امرالله صالح د استخباراتو له عمومي ریاست څخه د کرزې د 

شو، له هغه رسه مې ناسته درلودله، ویې ویل راتلونکی لرې  حکومت پر مهال
حکومت به د طالبانو وي، بل هیڅوک نه يش کوالی چې حکومت ورڅخه وکړي، 
ماته ښه معلومیږي چې طالبان څومره زور او قوت لري، دا ځکه چې زه د استخباراتو 

 " مرش وم او ماته معلومه شوه چې طالبان ډیر زیات زور او نفوذ لري.

"یو تې پر مهال ما )لیکوال( ته وویل:په همدې ورځ متوکل صاحب د جال ناس
ځل کابل ښار کې موږ ځینې کسان او مولوي ارسالن رحامين کوم ځای ته روان 
وو، مخکې په سړک امریکایې پوځیان والړ و. رحامين صاحب وویل: آه طالبه! ته 

ه کړي او ټوله دنیا درڅخه په ویره نه څه له خپله زوره خرب یې، ټوله دنیا دي رسګردان
 کې ده، که ته له خپله زوره خرب شوې؟؟؟"

کال په نیامیې کې اسامعیل خان هم  دده د خوښې خالف له هرات   ۲۰۰۴د 
والیت څخه  کابل ته  د اوبو او بريښنا وزیر په توګه راوستل شو، دا ډول عبدالرشید 

او د ولسمرش کرزي سالکار وو،  دوستم  چې په شامل کې د نظامي عايل شورا مرش
 کابل ته را وغوښتل شو.
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حامد کرزي خپل لومړی مرستیال مارشال فهیم له د ندی لیری او په ځای یې 
له مرشتوب  عارف رسوري د استخباراتواحمدضياء مسعود وټاکی، دا ډول یې انجیر 

 او پرځای یې امرالله صالح وټاکل شولرې  څخه

زېژدیز کال( کې د  ۲۰۱۴ - ۲۰۰۹)  ولسمرش کرزي په دوېمه دورهپخواين د 
نه هم وزارتونه په يو حال پاتې شول، ځينې دايس او  قومونو سلنه په يوه حال نه وه

وزیران  ۳وزیران او ځینو کې  ۴وزارت کې  کلونو کې په يوه ۵وزارتونه وو چې په 
 .233بدل او رابدل شول

د ولسمرش لومړي مرستیال قسیم فهیم، دفاع وزیر رحیم وردګ او بیا بسم الله 
محمدي، بهرنیو چارو وزیر زملی رسول او بیا رضار احمد مقبل، کورنيو چارو وزیر 

، د کلیو پراختیا وزیر پتنګ او  بیا داوود زی مجتبی محمدي، بسم الله حنیف امتر،
 ویس برمک او د ميل امنیت  مرش امرالله صالح او وروسته رحمت الله  نبيل و.

بلخ والیت د امریکا له حملې بیا د کرزي په ټوله دوره کې د تاجک توکم عطاء 
 محمد نور  په الس کي و چې د دوستم رقابت وررسه و. 

ین رباين په ستاد برهان الداله خوا  حامد کرزي د سولې عايل شورا لپاره د
 وټاکل شو.  انحصاري ډول مرش

د حامد کرزي د حکومت پر مهال دندې د لیاقت پر بنسټ نه، بلکې د روابطو 
 پر بنسټ ورکول کيدي، مايل فساد او رشوت زیات و.

د حامد کرزي د حکومت پر مهال نړیوالې مرستې زیاتې وي، چې پریامنه فساد 
 پکې کيدی.

 

                                                 
 ویکيپيډیا: 233
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_Afghanistan#Current_cabinet_
of_ministers 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_Afghanistan#Current_cabinet_of_ministers
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_Afghanistan#Current_cabinet_of_ministers
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 غني ګډ حکومت ډاکټرد 
حکومت درې نيمې میاشتې وروسته  او ډاکټر عبدالله د ګډ د ډاکټر ارشف غني

نوماند وزیران  وو چې   ۲۵چې کومه کابینه معريف شوه، په لومړۍ لسټ کې د کابينې 
 .وو  ٪۴٪ او ترکمن  ۱۲ازبک ، ٪۱۶، هزاره٪۲۸، تاجک ٪۴۰په هغوی کې پښتون 

وزیران ډاکټر عبدالله معريف کړي وو، د   ۱۲ارشف غني او  ډاکټروزیران   ۱۳
ميل امنیت په مرش )رحمت الله نبیل( د دواړو اتفاق وو، د افغانستان بانک رئیس  

 .234و چې دواړه پښتانه ووی ولسمرش معريف کړ 

په کابینه کې د ځینو مهمو او نا امنو والیتونو څخه کسان نه وو نیول شوې، لکه 
 کنړ، نورستان، رسپل او غور.  هلمند، پکتیا،

پېژندل شوو  ډلود ګډ حکومت پر مهال، د دواړو  د ډاکټر غني  او ډاکټر عبدالله
چې پخوانی کمونسټ حنیف امتر د حکومت اربه چرخوي، په باور داوو  کسانو

. چې وروسته د حنیف امتر او دوستم هلومړي وخت کې یې دوستم هم مالتړ کاو 
 .235په فاریاب کې د مرګوين برید له امله خرابې شوې اړیکې په دوستم باندي

د ګډ حکومت په لومړنۍ جوړښت کې د ډاکټر غني لومړی مرستیال دوستم، د 
امنیت شورا مرش حنیف امتر، دفاع پخوانی وزیر د ميل امنیت اوسنی مرش معصوم 
 دستانکزی، کورنیو چارو پخوانی وزیر په هالنډ کې اوسنی سفیر نورالحق علومي، 

او کور جوړولو وزیر منصور نادري،  د هلمند لپاره نظامي  ترانسپورټ وزیر، د ښار

                                                 
 د لیکوال یادښتونه او موندنې د کابینې وزیرانو له پېژندګلوي څخه. 234
د ولسمرش لومړی مرستیال  عبدالرشید دوستم چې د فاریاب والیت کې دده په کاروان   235

ز.کال د طالبانو له مرګوين کیمن او حملې ژوندی ووت، ۲۰۱۶مه ۱۶باندي د اکټوبر پر 
ن کې د افغانستان د امنیت شورا د مرش الس لرل وبلل او تور یې دوستم د ده د مرګ په پال 

ولګاوی چې د امنیت شورا مرش حنیف امتر او د استخباراتو مرش معصوم ستانکزی د ده د 
 مرګ په پالن کې رشیکان وو.
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ډلې  ې نور پخواين کمونسټان او د پرچماوپراتیفي مرش عبدالجبار قهرمان او ځین
 . 236غړي وو

د کرزي لومړۍ او دوېمې  دورې  ته فکر وکړو  او بیا یې ، که د لنډمهاله،  انتقايل
وخت او بیا وروستیو وختونو رسه پرتله کړو نو بیا ډیر زیات د ډاکټر غني د لومړي 

توپیر لیدل کيږي. د پنجشیر مهم او قوي وزیران ګوښې ته کړل شوې  او دا ځل د 
 تاجکو په پرتله هزاره او ازبک قومونو ډیره ګټه کړي.

د افغانستان په معارص تاریخ کې لومړی ځل دی چې د ولسمرش لومړی مرستیال 
دویم يې هزاره ده، مګر وررسه څنګ کې اجرائیوي رئيس تاجک )  ازبک دی او

ځينې تاجک وروڼه يې پښتون بويل، مګر دا واضیح ده چې د تاجکو مناینده ګې 
 کوي( او د ښې ادارې له پاره ارشد مشاور ضیاء مسعود هم تاجک و.

 لېشامل ټلواډاکټر ارشف غني په کرار کرار د  امریکا د پخواين پالن له مخې د 
حمدضیاء ارې له واکه ګوښه کېدل پېل کړل، پخوانیو مجاهدینو په نوم مشهورې څی

 ( یې له دندې وشاړه.۲۰۱۷مسعود )اپریل 

دا ډول د ګډ حکومت د مرش لومړي مرستیال دوستم د فاریاب والیت د غورماچ 
( ۲۰۱۶اکټوبر  ۱۵ – ۱۳۹۵میزان  ۲۴ولسوالۍ اړوند سېمه کې د یو مرګوين کمین )

ژوندی ووت چې هغه یې پړه د امنیت شورا په مرش حنیف امتر او ميل امنیت څخه 
په مرش معصوم ستانکزي اچوله، وروسته بیا دوستم ته د احمد ایشچې قضیه جوړه او 

 .237هغه له هیواده په غیر رسمي او نا اعالن شوې ډول ترکیې ته تبعید شو

                                                 
کې ډاکټر غني واک ته ورسید،  ۲۰۱۴کله چې په ، ما )لیکوال( ته ګالبزوی وویل:"۲۰۲۰مئ  236

راته وویل چې په حکومت کې ور رسه کار وکړم، هغه ته مې وویل چې کیدای حنیف امتر 
 "يش ډاکټرغني زما مخالفت وکړي، امتر وویل چې هغه زموږ پخوانی ملګری )پرچمی( دی.

احمد ایشچي د جوزجان پخوانی وايل او د جنبش اسالمي ګوند مرستیال مرش د ډسمرب  237
، ۱۳۹۵مه ۲۴يس اذیت ورکړی، هغه  د قوس ادعا وکړه چې چې دوستم جن ۲۰۱۶مه ۱۳پر 
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له خوا  رش ډاکټر غنياستاد عطامحمد نور  د بلخ والیت څخه د ګډ حکومت د م
 وايل اعالن شو. یې انجنیر داوود د بلخاو پر ځای  ، ګوښه۲۰۱۷مه ۱۸د ډسمرب 

ښود، بلکې ډاکټر نپري نوی وايلیې ته والیت د ډاکټر غني فرمان ونه مانه،  عطاء نور
غني یې وننګاوو. د حیرتان بندر د عوایدو په خپل رس د لګولو او ویش اعالن یې 

ورځو جنجال او ستونزمن حالت وروسته د ډاکټر غني او عطا نور  ۹۴هم وکړ. له 
ز  د بلخ والیت پريښود پر ۲۰۱۸مه ۲۲ترمنځ پټه معامله وشوه او عطا نور د مارچ 

 اسحق رهګذر د بلخ د وايل په توګه معريف شو. ځای یې د ده په غوښتنه 

 د دفاع وزارت جرناالن تقاعد  او په کور یې کښینول ۱۶۲،  ډاکټر غني ۲۰۱۸مه  ۴د اپریل 
 .نور جرناالن تقاعد کړل ۲۲مه یې ۲۳نور جرناالن او د اکټوبر  ۶۱یې  ۲۰۱۸مه ۲۱د مئ او 

تاجک جرناالن تقاعد د تاجک قوم سیايس مرشانو ادعا درلودله چې ډیری پکې 
 ته سوق شوې دي.

، د سمنګان وايل عبدالکریم خدام چې د جمعیت اسالمي ۲۰۱۸مه ۱۷د فربوري 
مه، ګوښه شوې ۱۸له دندې ګوښه، خو د فربوري په  له خوا  غړی دی، د ډاکټر غني

کیدو واک نه لري. له یاد وايل رسه هم د لرې  وايل اعالن وکړ چې ډاکټر غني یې د
مه سمنګان ته د وليس جرګې د رئیس ۲۱معاملې وروسته د فربوري پر ارګ تر 

 عبدالروف ابراهیمي ورور عبداللطیف ابراهیمي د وايل په توګه معريف شو.

ر رسه د د ښاغيل محمد قاسم حلیمي د عدلیې مرستیال وزی ۲۰۱۷مه اکټوبر ۳۱
دارې ميل چې ا " ډاکټر غني په دي خربو ښه پوه شویناستې پر مهال هغه وویل:

له وزارت دفاع  ډاکټر غني د قومونو تناسب په نظر کې نه دي نیول شوی،  او  نه دي
څخه پېل وکړ، اوس یې تقریبا  دا وزارت له نورو خلکو خالص کړی، وزیر، مرستیال 

 ۱۳کسانو کې یواځي  ۲۷۱دا رنګه پخوا په او  وزیران، رئیسان یې پښتانه ټاکيل

                                                 

له طلوع نیوز ټلویزون رسه د مرکې پر مهال وویل:" جرنال دوستم جنيس اذیت را کړی، 
 ورځي یې په خپل شخيص زندان کې لوڅ لغړ ساتلی وم."  ۵وهلی او ډبولی یې یم، 
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 ته رسولی دی. ۱۷۰دغه تعداد  پښتانه جرناالن وو، اوس یې

برمک  ویس له دفاع وزارت وروسته د کورنیو چارو وزرات نوبت دی، دا نوی وزیر
 به هم رخصت کیږي. دا  (۲۰۱۷اګسټ  ۱۳) چې یې راوستي

له دولت څخه منصبونه او  )شامل ټلوالې( غني وایې چې همدې خلکوډاکټر 
یت ورڅځه یويس، کرزي همدا حیثیت وړی، بیرته باید دولت همدا منصب او حیث

 کار وکړ، دوی ته یې واکونه، منصب او حیثیت ورکړ.

مارچ  ۱۱په امنیتې سکتور کې د اصالحاتو وزیر ) امرالله صالح راوست،ډاکټر غني 
کړ، اوس هغه هیڅ حیثیت نه  (۲۰۱۷جون  ۱۳) بیرته یې رخصت ( یې کړ او۲۰۱۷
احمدضیا مسعود او  رخصت کړ، بسم الله محمدي یې د فساد په قضیه کې 238لري

وزیر( چې لږ حیثیت درلود، هغه هم  د  پخواين کورنیو چارود همدايس، جاهد ) 
 رخصت شو، همدايس د ا نور هم کوي.له وزارت څخه بې کفایتي له امله 

اته او  تذکرو په اړه غني وایې چې زه په واک کې یم، نه ویشل کیږی کمپیوټري د

                                                 
امرالله صالح چې د ميل یووايل حکومت په جوړښت کې د اجرائیه رئیس ډاکټر  238

 عبدالله پلوي و، پر ډاکټر ارشف غني یې توندې او سختې نیوکې کويل.
( ۲۰۱۷مارچ  ۱۱/  ۱۳۹۵حوت  ۲۱) له خوا  د ميل یووايل حکومت د مرش ډاکټر غني

امرالله صالح په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصالحاتو په برخه کې د دولت د وزیر وټاکل 
او بودیجه یې نه درلودله، امرالله صالح ته  شو. داچې یاد وزارت نوی ایجاد شو، واکونه
د ډسمرب کې یې استعفی ورکړه.  ۲۰۱۷ مه۱۳واک هم نه و ورکول شو، باالخره د جون 

، کله چې ل شووټاک یرامرالله صالح د کورنیو چارو وزد ډاکټر غني له خوا  ،۲۰۱۸مه ۲۳
ولسمرش لومړی  په ولسمرشۍ ټاکنو کې د او ورنیو چارو وزارت استعفی وکړههغه له ک

د پښتنو منځ کې د پښتنو ضد د له خوا  مرستیال شو، د امرالله صالح پر ځای د ډاکټر غني
مه، د کورنیو چارو وزیر ۱۱ميل امنيت مرستیال رئیس مسعود اندرايب یې د فربوري پر 

 وټاکه.
 .لوړه وکړه صفتاکټر غني د لومړي مرستیال په ، د ډ۲۰۲۰مه ۹امرالله صالح د مارچ پر 
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کورنیو چارو وزرات ته وایم چې په  د ونه يش، ځکه زه بهکاله به نور هم دا پروسه 
کلیو او اطرافو کې امنیت خوندي کړه چې توزیع د تذکرو پېل کړو، هغه کار چې 

 .239کورنیو چارو وزرات یې نه يش کوالی، نو توزیع د تذکرو هم نه کیږي

د غني په هر څه پوهیږي چې څه روان دي، مګر  ادارې اړوند ډاکټر امنیتد ميل 
وروسته به بیا  دلته به اصالحات راويل او کورنیو چارو وزارت اوس ورته مهم دی،

 د بلې ادارې نوبت وي.

د هیچا  رسه یوځای يش، بیا به اسالمي )حکمتیار( غني او حزبډاکټر که طالبان، 
 "باندي نه رسیږي. زور هم ور

پخواين مشهور جنګ ساالران ډاکټر غني د امریکا په  شامل ټلوالېپه ټوله کې د 
نوي تر ډیره ناپېژندل شوې کسان  يې د تاجکوکړل،  او د هغوی پر ځای لرې  خوښه

راويل په دندو وګامرل. په نوو ګامرنو کې ډاکټر غني  هڅه کوله چې هغه کسان 
 کړي. ېچې په لویدیځ کې یې زده کړ 

وروڼو پخواين مشهور کسان چې یې له دندو د  همدارنګه د تاجکو، ازبکو او هزاره
کول، پر ځای یې د همهغه قوم څخه بل کمزوری لرې  امریکا په خوښه او غوښتنه

 کس وزارت او دندو ته معريف کول.

، د امنیت شورا مرش حنیف امتر )پښتون( استعفی ورکړه، د اګسټ ۲۰۱۸مه ۲۵د اګسټ 
، د کورنیو چارو وزیر ویس برمک د دفاع وزیر بهرامي )پښتون( ۲۰۱۸مه  ۲۶په 

                                                 
د بريښنایې /  ۲۰۱۸مه ۳ډاکټر ارشف غني د تذکرو اړوند ډیرو جنجالو وروسته د مئ   239

کمپيوټري تذکرو لړۍ رسام  پېل او لومړنۍ تذکره یې خپله واخیستله. د ګډ حکومت 
اجرائیه مرش ډاکټر عبدالله عبدالله، د بلخ پخواين وايل عطا نور او ګڼو نورو تاجک سیايس 

 .کاوه یش د لړۍ مخالفتمرشانو د تذکرو د و
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د ګډ حکومت له خوا  )تاجک( او ميل امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزي )پښتون(
 .240مرش ډاکټر غني  ته یوځایې استعفاوي وړاندي کړي، ويل ډاکټر غني ونه منيل

ماښام مهال ضعیف صاحب ما )لیکوال( ته وویل: " داګسټ  ۲۰۱۸مه، ۳۰د اګسټ 
ستانکزي رسه د افغان ښوونځې د دوو کارکونکو له زندان څخه مه مې معصوم ۲۸پر 

د امنیتې سکتور د وزیرانو اړوند او  خالصیدو اړوند ولیدل، هغه ډیر خفه ښکاريدی
یې وویل چې ارشف غني لیونی دی، ګوزاره وررسه نه کیږي، زموږ ټولو  )دفاع وزیر، 

غوښتل یې چې او  تي ويکورنیو چارو وزیر او ميل امنیت رئیس( استعفاوي یې غوښ
غني ، نور کسان راويل، کله چې امریکایان خرب شول، امریکایانو وررسه اړیکه ونیوله

يش، نور تا ته لرې  ته یې وویل چې ټول ملګري دي د السه ورکړل، که دا کسان هم
د خربې کولو شخص هم نه در  پاتې کیږي، بیا همهغه وو چې غني د امریکایانو په 

 .241هوډه الس په رس شو غوښتنه له دي

                                                 
، د امنیت شورا مرش استعفی وکړه او ډاکټر غني ومنله، په دوېمه ۲۰۱۸مه ۲۵د اګسټ پر   240

له  (  یې د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر او ميل امنیت لوی رئیس۲۰۱۸اګسټ  ۲۶ورځ )
مني، ویې د حکومت مرش ته یوځایې استعفاوي وړاندي شوې، ډاکټر غني غوښتل چې خوا 

په افغانستان کې د امریکا/ناټو قواوو عمومي قومندان جرنال نیکولسن  خو د امریکا سفارت او
وروسته په بېالبېلو وختونو کې  ی چې دا کار ونه کړي.مداخله وکړه، ډاکټر غني یې وپوهاو 

همدوي درېو هم د ډاکټر غني د فشارونو له امله استعفاوي ورکړي. پرته له برمک دا نور درې 
مه ۲۸له دندو والړل. د اګسټ پر کې ډیر مهم او کليدي کسان وو،  واړه پښتانه او په حکومت

ویيل و چې ډاکټر غني  زموږ استعفاوي غوښتې ، ضعیف صاحب ته معصوم ستانکزي ۲۰۱۸
 جرال نیکولسن هغه له دې کاره منع کړ. مګرکسان راوستل،  نوي درېوي، هغه 

انتظار وحیدي، اسد  ځالند، فیض محمد ې مجلس )، زموږ په کور ک۲۰۱۸اګسټ  ۲۷  241
شاهین او شفیع اعظم( وو، وحیدي وویل ولی الله خادم، عبدالله کاموال، خیرالله شینواری، 

چې ډاکټر غني له ټولو څخه استعفاوي غوښتې وي، مګر د امریکا قواوو عمومي مرش جرنال 
اسد وحیدي  چې دا کار ونه کړي. غني ته یې ویيل وواو  کړی وو نیکولسن بیا ورته ټلیفون

ډیر وخت د حامد کرزي د دفرت د پخواين رئیس عبدالکریم خرم له ادرسه معلومات  تر السه 
 .کریم خرم نږدې هر مجلس کې له پخواين ولسمرش کرزي رسه ناست وياو  کوي
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ډاکټر غني د خپل واک په وروستي وخت کې طالب ضد څیرې )اسدالله خالد، 
 .242مسعود اندرايب، خوشال سادات( په امنیتي برخه کې په دندو وګامرل

شول، لرې  د ميل امنیت شورا مرش حنیف امتر او معصوم ستانکزی له دندو
پېغلو ته وسپارل شوې چې په امریکا، دارنګه ډیری مهمې چوکې هغوی ځوانانو او 

 لندن او اروپا کې یې زده کړې کړي وي.

حکمتیار چې له افغان دولت رسه یې د امریکا په خوښه سوله وکړه، د ډاکټر غني 
 .243د لومړۍ دوري په وروستیو کې یې له ډاکټر غني رسه اړیکې ډیرې خرابې شوي

                                                 

 ندماموندزی په لنفرید مه، چې موږ میلمستیا ته روان وو، ځالند صاحب وویل: ۲۰د اګسټ  
کي دی، هغه رارسه اړیکه ونیوله، ویې ویل چې د ډاکټر غني او حنیف امتر ترمنځ ستونزه د 

مه ۴يدا شوې وه، حنیف امتر له روسانو رسه منيل وه چې د سپټمرب پماسکو غونډي په تړاو 
په ماسکو کې کیدونکي غونډه چې طالبان به هم ګډون پکې کوي، د افغان حکومت  ۲۰۱۸

ته به طالبان وي،  ته به د افغان حکومت استازي او بل لور يش، د میز یو لوراستازي به هم ور 
امتر په دي نظر و چې طالبان په قوت رسه د نظام برخه يش. مګر ارشف غنی امتر ته ویيل 

ه خپل رس له روسانو رسه پريکړي وکړئ، لفظي شخړه پوو چې تايس دومره واک نه لرئ چې 
 ورکړه. شوي وه او حنیف امتر استعفی 

د پښتنو منځ کې د پښتنو ضد د ميل امنيت له خوا  د امرالله صالح پر ځای د ډاکټر غني 242
 ، د کورنیو چارو وزیر وټاکه.۲۰۱۹ مه۱۱مرستیال رئیس مسعود اندرايب یې د فربوري پر 

، رسام  ۲۰۱۸ مه۲۹مه دفاع وزیر اعالن او د ډسمرب پر ۲۳د ډسمرب پر اسدالله خالد 
 معريف شو.رسپرست وزیر 

، خوشال سادات د کورنیو چارو ارشد امنیتي معین په توګه یاد ۲۰۱۹مه ۲د فربوري 
 وزرات کې معريف شو.

 
ز کال ټاکنې ډاکټر غني وګټيل، حکمتیار له امریکایانو  او افغان  ۲۰۱۴کله چې د  243

کې د حزب اسالمي د مرش انجنیر  ۲۰۱۶مه ۲۹حکومت رسه د سولې خربې پېل او د سپټمرب 
 حکمتیار او د ميل یووايل حکومت د مرش ډاکټر غني ترمنځ د سولې تړون السلیک شو. 
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 د ډاکټر غني دوېمه دوره
( د ولسمرشۍ لپاره ټاکنې وشوې، خو ډیرو ۲۰۱۹سپټمرب ۲۸) ۱۳۹۸مه ۶د میزان 

 مهمو الملو له کبله پکې ګډون وکړ. ۵لږو خلکو د الندي 

 ولس پر ټاکنو بې باوره شوی او خپلې رایې ټاکونکي نه ګڼي. – ۱

 پرله پسې ګواښونه چې خلک په ټاکنو کې ګډون ونه کړي.له خوا  د طالبانو – ۲

 ین د ولسمرشۍ نوماندانو لخوا.د ټاکنو لپاره سوړ کمپا – ۳

 .هم سیاستوالو ته دا خربه چې سوله لومړیتوب او ټاکنې هم اړینې ديله خوا  د امریکا – ۵

، د ولسمرشۍ ټاکنو وروستۍ پایلې ۱۳۹۸مه ۲۹/  د سلواغې  ۲۰۲۰مه ۱۸د فربوري 
 ( رایو باندي ګټونکي اعالن شو.۹۲۳۵۹۲سلنه ) ۵۰،۶۴اعالن شوې، ډاکټر غني د 

 اعالن شو.دویم  ( رایو په ګټلو ناکام او۷۲۰۸۴۱سلنه ) ۳۹،۵۲ډاکټر عبدالله عبدالله 
 ( رایو په ګټلو درېم کس اعالن شو.۷۰۲۴۱سلنه ) ۳،۸۵انجنیر حکمتیار 

بجې د ټاکنو  ۵ مازدیګرنیمې بجې پېل او  ۴په  مازدیګرد پایلو د اعالن غونډه 
 الن شو.ډاکټر غني ګټونکی اعله خوا  خپلواک کمیسون

ډاکټر عبدالله د ټاکنو پایلې ونه منيل، ډاکرت غني د خپلو پلویانو منځ کې خپل بری 
مه د لوړي مراسم تر رسه کړي، ۲۷چمتووالی یې نیاوه چې د فربوري پر او  وملانځه

مه، ۹مګر د امریکا د فشار په نتیجه کې یې د لوړي مراسم وځنډېدل او د مارچ پر 
 "ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله"کې په یو وخت رسه، دواړو په ارګ او سپيدار ماڼې 
 هر یوه خپل ځان ولسمرش ونوماوه.او  د لوړې مراسم تر رسه

هڅې له خوا  د حامد کرزي، استاد سیاف، استاد عبدالکریم خلیيل او یونس قانوين
 وشوې چې دواړه ډاکټران جوړجاړي ته وهڅوي، مګر ونه توانېدل.

                                                 

په ارګ کې یې د حکومت له لوري نیول شوو او  ته راغی، کابل ۲۰۱۷مه ۴حکمتیار د مئ 
 مراسمو کې وینا وکړه.

 زره رایې وګټلې.۷۰ولسمرشۍ ټاکنو ته نوماند و، ټول ټال یې  ۲۰۱۹حکمتیار د 



 249 /  د مجاهدینو
 

او ډاکټر  مایک پمپیو کابل ته راغی، هڅه یې وکړه چې ډاکټر غنيمه، ۲۳د اپریل پر 
شموله افغان حکومت باندي توافق ته ورسيږي، مګر  عبدالله وهڅوي چې ټول

 واک ومني. "مساوي"سلنه  ۵۰ډاکټر غني چمتو نه و چې له ډاکټر عبدالله رسه 
ډاکټرانو د  بیا هم د استاد سیاف، حامد کرزي، خلیلی او یونس قانوين له خوا د

/ د غویې  ۲۰۲۰مه ۱۷جوړجاړي هڅو ته دوام ورکول شو چې باالخره د مئ پر 
، د ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د مساوي واک ویشنې هوکړه ۱۳۹۹مه ۲۸

 السلیک شوه.
دايس چې ډاکټر عبدالله به د ميل پخالینې د عايل شورا مرشې کوي، د هیواد د 

سلنه وزیران لري، په هر  ۵۰ل کیږي، په کابینه کې به دویم کس پروتوکول به ورکو 
له خوا  والیت کې چې هر یوه له دوی دوو زیاتې رایې ګټلې وی، وايل به د همهغه

معريف له خوا  سلنه سفیران به هم د عبدالله ۵۰په بهرنیو هیوادو کې او  معريف کیږي
 کیږي.

ه وکړه، مګر یونس قانوين د دواړو ډاکټرانو له حامد کرزي او استاد سیاف څخه منن
 ډاکټر عبدالله او ډاکټر غني په  هوکړه خوښ نه و.

 "حکمتیار"ې مخالفت د حزب اسالمي ړ د ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د هوک
 وشو.له خوا  اسالمي ګوندګوند او جمعیت 
ناکامه تجربه وبلله، ویې ویل چې ګډ حکومتونه د حل الره نه  یې دغه ډول جوړښت

ې کېدل سولې ته د رسیدو الره لمطالبانو د تړون ع –د امریکا متحده آیاالتو او  ده
 .ده

د جون پر لومړۍ نیټه د حامد کرزي ورور محمود کرزی د له خوا  د ډاکټر غني
وزارت کارکونکو ته ور  مه د۶د جون پر او  ښارجوړولو او ځمکو وزیر وټاکل شو

 وپېژندل شو.
ډاکټر غني دندې د لیاقت نه، بلکې د معاملې پر بنسټ او هغوی چې همده ته به یې 

 د غالو ونډه ورکوله، ښې لوړي دندې ورکولې. 
تر ډیره د میرمنو او حتی ځینو سړو په ګومارنه کې د ډاکټر غني عیسوۍ میرمن روال 

 غني خالص الس درلود.
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حکومتو پر مهال په هیواد کې غال، لومړۍ او دوميې دورې د ډاکټر غني د 
 اختطاف، فساد، رشوت او اخالقي فساد اوج ته ورسید.

، پژواک خربي اژانس راپور ورکړ چې د کرونا ناروغي اړوند ۲۰۲۰مه ۲۲د جون 
 له روغتیاله خوا  چې کومې د مصنوعي تنفس ماشینونه )وینټالټور( د ځینو هیوادو

د مصنوعي تنفس ماشینونه پاکستان ته قاچاق  ۳۲وزارت رسه یې مرسته شوې وه، 
او خرڅ شوې وو. په دايس حال کې چې په کابل کې د اکسیجن د نشتون له امله 

 هیوادوال په روغتون کې د کرونا ناروغي له امله مړه کېدل.
واشنګټن په ، پژواک خربي اژانس راپور ورکړ چې ۲۰۲۰مه ۱۱د جوالی دارنګه 

میلیونه  ۱،۸په له خوا  مرته دیوال د سفیرې رویا رحامنې ۷۰کې د افغانستان سفارت 
 ډالر باندي رغول شوی و.

، پژواک اژانس راپور ورکړ چې د رویا رحامين ورځنی معاش ۲۰۲۱مه ۲۰د ډسمرب 
 او امتیازات تر زر ډالره زیات کېدل.

ورکړ چې د فوټبال د فدراسیون کې بهرنیو او کورنیو رسنیو راپور  ۲۰۱۸ډسمرب 
رئیس کرام الدین کریم، د فوټبال په ځینو ښځينه لوبغاړو نجونو جنيس تیری کړی، 

 بال د فدراسیون د مرشو نجونو منيل وه چې پر دوی د فوټګارډین ورځپاڼې ته ځین
، د فوټبال نړیوال ۲۰۱۹مه ۸په زور جنيس تیری شوی. او د جون پر له خوا 

 ( د همیش لپاره د فوټبال اړوند فعالیتونو څخه منع کړ.فدراسیون )فیفا
له هرات څخه د چې  وویلما )لیکوال( ته   244، ابو شمس۲۰۱۹مه ۱۰د جنوري 

ته راغيل وه،  نۍیو ځل د ميل اردو د روزنې قومندا فرید ناهید کيلهوليس جرګې و 
پاک نفسه  اردو کسان ډیرميل اردو پوځیان ته وینا کوله، ویې ویل:"د ميل هغې د 

او په هیواد مین ځوانان دي، یو ځل په هرات کې د اردو پوځیانو ودرومل، هغوی ته 
 نکيد وليس جرګې وکیله یم، تايس د هیواد ساتو  فرید مې وویل چې زه ناهید
 یاست، زموږ ویاړ یاست.

                                                 
 ابوشمس د دفاع ورازت د پوځیانو د روزنې قومنداين کې د عقیدوي درسونو استاد دی  244
 و یې مورال جګ يش.پوځیانو ته عقیدوي درسونه وایې تر څاو 
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اردو پوځي راته وویل چې سمه ده، خو یوه پوښتنه کوم، زموږ جګړه له ميل د 
 ده، هغوی پر حق دي که موږ؟ "  رواه یا نارواڅنګه "طالبانو رسه 
 تايس پر حقه او طالبان پر ناحقه دي. :پوځي ته وویلما )ناهید( 

پوځي وویل: طالبان پر حقه دي، هغوی د هیواد له خاورې څخه ساتنه کوی، هغوی 
موږ پوځیان د دولت له رشوت خورو قاضیانو، په او  بهرنیان په هیواد کې نه پريږدي
چې هره شپه د هرات ښار  ئکوو، تايس پوهیږساتنه فساد کې ککړو چارواکو څخه 

کې څومره میرمنې بداخالقي کوي، موږ همدوی ته د بد اخالقي زمینه برابره کړي، 
د همدوی د ساتنې لپاره همدلته والړ یو، هر شپه څومره فحشا کیږي، خو د همدوی 

تايس ووایاست چې موږ که طالبان په حقه لپاره موږ پیره )ګزمه او ساتنه( کوو. اوس 
 دي."
، د ميل یووايل حکومت د مرش ډاکټر غني د ځانګړې امنیت ۲۰۱۹مه ۲۳د مئ 

 ۲۰۱۸وګامرل شو، د اکټوبر   ۲۰۱۴اکټوبر  ۱۴سالکار جرنال حبیب الله احمدزي )
هغه د مئ  ، وليس جرګې ټاکنو ته د نوماند کېدو  له امله یې له دندې استعفی وکړه(

، له خورشید ټلویزون رسه د  بحث پر مهال وویل چې په ارګ کې ۲۰۱۹مه ۲۳
اخالقي فساد شته، له نجونو رسه بدملني د ارګ په دننه کې کیږي، لویې څارنوايل 
اسناد او شواهد ورڅخه وغوښتل، هغه وویل چې اسناد او شواهد لري خو نړیوالې 

رګندونې رد کړي، خو هغه پر خپلو بې طرفه محکمې ته یې سپاري. ارګ یې څ
څرګندونو بیا بیا تکرار وکړ او په ارګ کې یې د اخالقي فساد د شتون خربه کوله. 

وليس جرګې ته ځینو ښځینه وکیالنو هم په  ۲۰۱۸همدارنګه احمدزي وویل چې د 
فضيل رسه د اخالقي فساد محمود ارګ کې د ډاکټر غني له سالکار ډاکټر فضل 

پارملان ته الره وموندله. له دي وروسته نړیوالو رسنیو هم په ارګ او د کولو له امله 
افغانستان په ځینو وزارتونو کې له ښځینه کارکونکو رسه د اخالقي فساد او جنيس 
ځورنې راپورونه خپاره کړل. او د يب يب يس پښتو څانګې له ځینو ځورول شویو 

 میرمنو رسه مرکې وکړي.

ېد چې د خپل واک تر وروستۍ ورځې هم د حکومت ډاکټر ارشف غني ونه توان
کابینه بشپړه کړي، ډیری وزیران او عمومي رئیسان رسپرستان وو، په دي کې تر ټولو 
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و، چې د مايل فساد تورونه  یس اجمل احمديجنجايل بحث د افغانستان بانک د رئ
یې  ورباندي و، ځینې دايس راپورونه هم ورکول شول چې له افغانستان بانک څخه

 له ارګ رسه په تفاهم ډیر ډالر غال کړي.
ساعته ۲۴کې راپورونه ورکول شول چې د افغانستان بانک چې  ۲۰۲۰جوالی 

ساعتونو لپاره برېښنا قطع  ۴برېښنايې اسنانتیاوي پکې شتون لري، په قصدي ډول د 
چې امنیتي کیمري هم ور رسه بندي شوې، په دغه موده کې د افغانستان بانک له 

له کنفرانس وروسته دا لومړی ځل  د بن پرېامنه ډالر بل ځای ته انتقال شوې. خزاين
 ې شوې وي.ښنا پرې او امنیتي کمرې یې بندچې د افغانستان بانک برې و

د ځینو افغان سیاستوالو، علاموو او پوهنتون استادانو هديف وژين  تافغان حکوم
ټولو لومړي پر ما )لیکوال( ، تر کاوه پېل کړي؛ هغوی چې په حکومت یې سامل نقد

لیکوال او سیايس شنونکي (، له دي وروسته پر ۲۰۱۹اکټوبر  ۱۱وسلوال برید وشو )
د  (، له هغه وروسته۲۰۱۹اکټوبر  ۳۰قايض محمد حسن حقیار وسلوال برید وشو) 

نومرب  ۱۸په شهادت ورسید )  احمد وحید مژده  استاد اسیا په کچه سیايس شنونکی
۲۰۱۹.) 

 استاد ښار د وزیر محمد اکرب خان جامع مسجد خطیب او د کابل پوهنتوند کابل 
د کابل د شیرشاه سوري جامع مسجد  (، ۲۰۲۰جون  ۲مولوي محمد ایاز نیازی )

د پوهني وزرات د علمي شورا (، ۲۰۲۰جون  ۱۲مولوي عزیزالله مفلح ) خطیب
د (، ۲۰۲۰ګسټ ا ۱۹دکتوبر عبدالباقي امین )رئیس او د قاصد تحلیيل مرکز مرش 

فربوري  ۲محمد عاطف ) جیعت اصالح افغانستان د مرکزي شورا رئیس دکتور
( په یادو نیټو په شهادت ۲۰۲۱مئ  ۱۴مولوي محمد نعامن )مشهر عامل او  (۲۰۲۱

استادان او سیاستوال عمال  د افغان  د پوهنتونو علامء، نور ډیریاو  ورسول شول
 . او ځینې یې په شهادت ورسول تهدید له خوا  حکومت

فربوري  ۱۹ –افغانستان ته د سولې راوستلو تړون "د طالبانو او امریکا ترمنځ 
مخکې او وروسته جګړو ډیر زور واخیست، په تړون کې لیکل شوې وو  " ۲۰۱۹

میاشتو کې په بشپړ ډول له افغانستان څخه  ۱۴چې امریکا او ناټو پوځیان به په 
 ووځي.
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وروسته طالبانو د ولسوالیو نیولو او کنټرول جګړې تیزې کړي، ډیرې له تړون 
ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول الندی راغيل، افغان حکومت له ولسوالیو څخه د دفاع 
او طالبانو رسه مخامخ جګړې کې پاتې راغي، چې باالخره طالبانو په ځینو سېمو 

 .245حميل وکړيکې د افغان ميل اردو په لویو قطارونو هم مرګوين 
څومره چې د طالبانو او مریکا ترمنځ د تړون له مخې د امریکا/ناټو پوځیانو د 

جګړې زور اخیست له خوا  وتلو مودې ته نیټه نږدې کيده، په همهغه اندازه د طالبانو
 او افغان حکومت یې په وړاندي مقاومت له السه ورکاوه.

طالبان نور هم زوړور کړل، په  د ولسوالیو د پرله پسې نیولوله خوا  د طالبانو
 .کندهار والیت یې برید وکړ

 
 
 

                                                 
ونه وکړل، د تړون برید ولسوالیو  ه هلمند والیت کې په ځینوله تړون وروسته طالبانو پ 245

له مخې امریکایانو مببارد بند کړی و، کله چې طالبانو د ولسوالیو مرکزونه ونیول او محارصه 
او امریکایانو له یې د ولسوالیو پر مرکزونو زیاته کړه، امریکایانو هم مببارد پېل، طالبانو 

 تړون څخه د رسغړونې پړه پر یو بل اچوله.
، د تخار والیت بهارک ولسوالۍ کې طالبانو پر افغان پوځیانو برید وکړ ۲۰۲۰اکټوبر  ۲۱ 

 تنو زیات پوځیان ووژل. ۷۰چې د یاد والیت د امنیت امر په ګډون یې تر 
 طالبانو په بېالبېلو والیتونو بریدونه وکړل
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 ارګ: ډاکټر عبدالله، استاد سیاف، حکمتیار، ډاکټر غني او حامد کرزی

 

 
 بارک اوباما او حامد کرزی /  بارک اوباما او ارشف غني
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څپرکی متا  

  او امریکا ترمنځ د سولې مخامخ خربېد طالبانو 
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 د امریکا متحده آیاالتو او طالبانو مذاکرات
ز کال پوري یوازي د  ۲۰۰۹امریکا تر حملې وروسته تر  ، د۲۰۰۱مه ۷اکټوبر  د

جګړې خربې کېدي، د هیچا له خولې دايس نه اوریدل کېدل چې طالبانو ته د 
حق ورکول يش. افغان حکومت د سولې په نوم د بیا پخالیني او بیا سولې خربو 

د سولې عايل شورا په نوم جوړښتونه جوړ کړي وو، د بیا پخالیني مرشې  وروسته
حضت صبغت الله مجددې کوله، چې له نومه یې ښکاري چې حکومت غوښتل 

 چې طالبان له افغان حکومت رسه یو ځای يش.

همدارنګه د سولې عايل شورا مرشې هم د لومړي ځل لپاره استاد برهان الدین 
بیا هم ټوله هڅه دا وه چې طالبان د افغان حکومت برخه يش، رباين ته ورکول شوه، 

 له حکومت رسه یو ځای يش.

ز کال کې امریکایانو چمتووالی وښود چې له طالبانو رسه د خپل بندي  ۲۰۰۹په 
پوځي بوبریګډال د خالصون اړوند خربې وکړي، د طالبانو د سیايس کمیسون مرش 

ز کال کې   ۲۰۱۰کړل، همدارنګه په و جرمني ته سفرونه و سید طیب اغا قطر ا
امریکایانو درک کړه چې جګړه نه يش ګټالی، په قطر کې یې د طالبانو له سیايس 

 دفرت رسه هوکړه وکړه او د دوی ترمنځ لېدنې وشوې.

ز کال کې  ۲۰۱۲ز کال کې عمال  د طالبانو استازي په دوحه کې وو. په  ۲۰۱۱
ې د طالبانو د قطر دفرت له یوې ورځې ک ۲۰۱۳په جون او  وروستيلیې کورنۍ هم 

 رسمي پرانستي وروسته بیرته وتړل شو.

دايس کلونه وو چې جګړو زیات شدت درلود، د امریکا د هغه  ۲۰۱۲او  ۲۰۱۱
زره  ۳۰وخت ولسمرش بارک اوباما د جګړې تنور ګرم کړی و، افغانستان ته یې 

 اضايف پوځیان نور هم را لیږيل وو.

نظامي پرمختګونو هڅه کوله. په همدې وختونو کې  د د جګړې دواړه لوريو
ناټو او افغان پوځیانو په ځینو سېمو کې د طالبانو ضد پراخ نظامي  امریکایې/

عملیات پېل کړي وو، خونړۍ پيښې کېديل، هره ورځ په لسګونو افغانان د جګړې 
دت دواړو لورو ته وژل کېدل، همدارنګه بې ګناه ملکي افغانان هم د جګړې د ش
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 له امله وژل کېدل، زخمي کېدل او بې کوره کېدل.

تر ټولو زیات د جګړې شدت په هلمند او کندهار والیتونو کې وو، همدارنګه 
 په کونړ والیت کې هم جګړو زور اخیستی وو.

له خوا  په دغيس جګړېیز حالت کې د سولې خربې اسانه هم نه وي، د چارواکو
 نو او ډیموکرايس خربې په کابل کې کېديل.تهدیدونو شتون درلود، یوازي د ټاک

د حامد کرزي د حکومت پر مهال د امریکا تګالره دا وه چې له طالبانو او حزب 
اسالمي رسه د سولې خربې ونه يش، بلکي له طالبانو او حزب اسالمي څخه غوښتل 

 افغان حکومت رسه یوځای يش.کېدل چې له 

( راغی، د امریکا تګالره ۲۰۱۴سپټمرب  ۲۹کله چې د ډاکټر ارشف غني حکومت )
له طالبانو رسه د افغان حکومت د او  دا وه چې حزب اسالمي کابل ته راوستل يش

 سولې خربې پېل يش. 

شنبې ورځ، په اسالم اباد کې د جګپوړي طالب هیئت  ، د سې۲۰۱۸ مه۹د اکټوبر پر 
له خوا  پاکستاند او جګپوړي امریکایې هیئت ترمنځ لیدنه وشوه، له ډیرې مودې 

چې طالبان دي د افغان حکومت له استازو رسه مخامخ خربې  غوښتنه او فشار و
او افغان  نو، طالبانوامریکایاد بیا وروسته یې هڅه داوه چې او  وکړي، طالبانو ونه منله

، خو د طالبانو غوښتنه داوه چې یوازي له خربې ويشدرې اړخیزه حکومت ترمنځ 
 طالبان خپل هدف ته ورسیدل.او  مخامخ خربو ته کښینيامریکایانو رسه 

امیرخان متقي کوله، د  مولويد دفرت رئیس ې د شیخ هبة الله د طالبانو د هیئت مرش 
حنفي او قاري  عبدالسالم شهاب الدین دالور، مولوي قطر سیايس دفرت څخه شیخ

رهربي نور غړي )چې ځینې یې د  ۴د پالوي او  دین محمد هم د هیئت غړي وو
 .246شورا غړي وو(  ټولو د امریکایې لوري له لوړ پوړي پالوی رسه وکتل

                                                 
وروسته ادارې  وروسته د رئیس الوزراء اقتصادي  حنفي د کابل نیولودالسالم مولوي عب  246

مرستیال، مال امیرخان متقي د بهرنیو چارو رسپرست وزیر، شیخ دالور صاحب د معدن او 
 پټرولیم رسپرست وزیر او قاري دین محمد حنیف د افتصاد رسپرست وزیران اعالن شول.
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د بهرنیو چارو وزارت سولې برخه کې ځانګړی استازی زملی له خوا  د امریکا
خلیلزاد، د سپینې ماڼې ځانګړی استازی، په افغانستان کې د امریکا/ناټو پوځیانو 

رئیس او لوړ پوړي چارواکي وو،  ، د يس آی اې247قومندان سکاټ میلر عمومي
 چې له طالبانو رسه یې خربې وکړی. 

مه ۸پټمرب د سامریکا ترمنځ د مخامخ خربو اړوند تر ټولو لوی خنډ  –د طالبانو 
طالبانو کمپ ډیویډ کې له ولسمرش ټرمپ رسه  را منځته شو چې کې ځکه ۲۰۱۹

 .248درولو ټویټ وشومیاشتو مخامخ خربو  ۱۱د له خوا  د ټرمپاو  لېدنه رد

                                                 
مه ۲کې ډیر کلونه پوځې دنده کړي چې د سپټمرب جرنال سکاټ میلر په افغانستان   247

، په افغانستان کې د پریکنده ماموریت )امریکا/ناټو پوځیانو( ۲۰۲۱مې ۱۲د جوالی  ۲۰۱۸
 عمومي قومندان و.

، د امریکا ولسمرش ډونالډ ټرمپ درې یو له بل رسه تړلې ټویټونه ۲۰۱۹ مه۸د سپټمرب پر   248
مه، د طالبانو له مرشانو رسه پالن شوې  ۸سپټمرب وکړل، ویې ویل چې د یکشنبې ورځ، د 

کې لغوه ډیویډ کمپ  هپ ناسته پټه رسه پټه ناسته او په جال ډول د افغانستان له ولسمرش
بې ګناه  ۱۲سپټمرب( یو امریکایې پوځي او  ۵کوم، ځکه طالبانو په کابل کې تیره ورځ )

  کسان ووژل.
د یکشنبې په ورځ د کمپ ډیویډ په تفریح ټاکل شوې وه " ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل:

پوړو مرشانو او د افغانستان د جمهور رئیس رسه جال جال په پټه  ځای کې د طالبانو د لوړ
توګه ووینم، دوی همدا نن شپه امریکا ته راتلل، متاسفانه د طالبانو ډلې د کاذب فشار 

ه کې زمونږ یو سرت رستیری راوړلو په خاطر په کابل کې د یو برید مسولیت ومانه چې په هغ
 تنه نور ووژل شول. ۱۱او 

ما سمدستي دا لېدنه لغوه کړه،  او د سويل مذاکرات مې ودرول، څه ډول کسان بیشمیره 
 خلک په ظاهره د خپلو چاڼه وهلو د موقف د قوي کولو لپاره وژين؟

غښتلی نه بلکه دوی )طالبانو( په کابل کې په وروستي برید رسه د خپلو چاڼه وهلو موقف 
 ."خراب" کړ

که چیري هغوی)طالبان( د سويل د دې مهمو خربو په جریان کي پر اوربند کولو باندي 
تنه بې ګناه خلګ ووژين، نو ښايي  ۱۲حتی د دې توان لري چياو  موافقه نه يس کوالی
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، ایران، ازبکستان، چین، ماسکو او طالبانو د سیمې هیوادونو ته سفرونه پېل کړل
لبانو د پالوي سفرونه او په لوړه کچه په مرشې د طا 249 اندونیزیا ته د مال برادر اخوند

                                                 

هغوی د دې توان هم و نه لري چي د سولې يوه ګټوره او با مفهومه هوکړه السليک کړي. 
 " هغوی )طالبان( د څو نورو لسیزو لپاره جګړه کول غواړي.

 –اصال  ټرمپ په دي غوسه شوی و چې طالبانو کمپ ډیویډ ته دده بلنه ونه منله، د طالبانو 
پر بهرنیو پوځیانو بریدونه له خوا  امریکا مخامخ خربو په جریان کې ډیر ځله د طالبانو

 ه.شوې وو او مرګ ژوبله یې هم ورته اړويل و 
له  ، د کابل ښار شش درک سېمه کې پر بهرنیو پوځیانو د طالبانو۲۰۱۹ مه۵د سپټمرب پر 

 یو پوځي یې وژل شو.موټر بم برید وشو، چې پایله کې یې امریکا ومنله چې خوا 
یو امریکایي رستیري، د ناټو ځواکونو یو رومانیایي   د برید له املهرسنیو راپور ورکړ چې 
 .تنه ټپیان شول ۴۲ملکي وګړي ووژل شول او  رستیری او لس افغان

طالبانو د برید پړه پر غاړه واخیستله او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر 
حوزه کې د کابل ادارې د استخباراتو د ریاست چهل  مه۹نن لس بجې د کابل ښار "ولیکل:

برید وشو چې دغه ریاست ته په نظام قراول کی د بهرنیو اشغالګرو په هغه قطار فدايي 
تنه د کابل ادارې د  ۸بهرين اشغالګر او  ۱۲ویجاړ شول،  بشپړلنډکروزر موټر  ۳داخلیده، 

 " .ميل امنیت په نامه عسکر ووژل شول
مال برادر اخوند د مالمحمد عمر اخوند نایب و، د طالبانو اړوند چارو کې یې د   249

له خوا  ې ته ژمن و، د پاکستان د استخباراتوپاکستان غوښتنې په نظر کې نه نیويل، سول
په ښکاره د  ۲۰۱۳مه ۲۱سهار مهال ونیول او زنداين شو.  د سپټمرب  ۲۰۱۰مه ۸دفربوري 

سولې پروسې رسه د همکاري  په نوم له زندان  څخه خوشی شو، مګر ډیر ژر بیرته د 
 ونیول او زنداين شو.له خوا  پاکستاين استخباراتو
مه، په اسالم اباد کې وشوې، د ۹او طالبانو مخامخ خربې د اکټوبر پر  کله چې د امریکا

مه ۲۴و، د جنوري د له پاکستاين زندان څخه ازاد ش، مال برادر اخون۲۰۱۸مه ۲۴اکټوبر پر 
، د طالبانو د مرش شیخ هبة الله اخوندزاده سیايس مرستیال او د قطر سیايس دفرت مرش ۲۰۱۹

 وټاکل شو.
، مرستیال ۲۰۲۱مه ۷طالبانو له خوا د کابل تر نیولو وروسته د سپټمرب پر  مال برادر اخوند د

 رئیس الوزراء اعالن شو.
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شوې چې د افغان حکومت غوسه را وپاروي او د طالبانو د  للېدنې د دې الم
 سفرونو اړوند یې رسمي غربګون وښود.

مذاکراتې ډلې مرش حاجي شیرمحمد ، له امریکا رسه د طالبانو د ۲۰۱۸نومرب  ۲۱
د طالبانو  "پر ماله وویل: ما )لیکوال( ته په دوحه کې د ناستي 250ستانکزي  عباس

له وخته  د ولسمرشۍ راپه ديخوا، د اوباما ز کال ۲۰۱۵له او امریکا ترمنځ خربې 
 په Richard Gustave Olsonریچارډ اولسن  جریان درلود، لومړي وخت کې د

په نوم د بهرنیو چارو مرستیال وزیرې او له  Laurel Millerبیا د لورال میلر ، نوم
او  Alice Willsویلز  یال وزیرې الیستچارو مرسامریکا د بهرنیو  دهغې وروسته 

 .251طالبانو مذاکرات درلودلخلیلزاد رسه زملي له باالخره 

                                                 
د رهربي شورا غړی، د طالبانو  مرش اود طالبانو د قطر سیايس دفرت عباس ستانکزی  250

هغه د د نظام پرمهال د بهرنیو چارو او بیا وروسته دعامې روغتیا مرستیال وزیر پاتې شوی. 
کله چې طالبانو خپل نوی مرش مال اخرت محمد منصور ر سیايس دفرت مرستیال مرش او قط

مه د سیايس دفرت له مرشتوبه استعفی ۴ز.کال د اګسټ پر  ۲۰۱۵وټاکی، سید طیب اغا د 
په قطر کې په علمي او فرهنګي چارو کې بوخت شو. په قطر کې د سیايس دفرت او  ورکړه

رش وټاکل شو، چې بیا وروسته د یاد دفرت رئیس وټاکل لپاره عباس ستانکزی رسپرست م
له امریکا رسه د مذاکراتې ډلې مرش، له افغان حکومت رسه د مذاکرايت ډلې مرستیال  شو.

 مرش او د کابل تر نیولو وروسته د بهرنیو چارو سیايس مرستیال وټاکل شو.
افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا  ریچارډ اولسن د بارک اوباما په وخت کې د  251

( و، له ده وروسته همدا دنده لورال ۲۰۱۶نومرب  ۱۷تر  ۲۰۱۵نومرب  ۱۷ځانګړی استازی )
تر نیامیې، لومړي وخت کې د  ۲۰۱۷له نیامیې بیا د  ۲۰۱۳ دمیلر مخکې وړله. میلر 

اله او بیا وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمرش د ځانګړي استازي مرستی
 ولسمرش ځانګړې استازې وه.

جنويب او مرکزي اسیا لپاره د  دله خوا  ولسمرش ټرمپ د، ۲۰۱۷مه ۲۶د جون  الیس ویلز
 ې په دنده وګامرل شوه.امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاز 
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مادو کې  ۱۴، لله امریکا رسه ډیر پر مخ والړ  طالبان د اوباما د حکومت پر مهال
، د طالبانو او امریکا ل، چې د قطر دفرت خالصیدې وهمقدمايت تګالره ترتیب شو 

مخامخ خربې پېل کېدل  او دواړه لوري به په ذمه واري خربې کوي او تضمین به 
حامد کرزي په قطر کې او  خربې ناکامه شوي هغه  وخت بیا هم مګرشتون ولري، 

 .252د طالبانو لپاره د دفرت د خالصیدو رسه مخالفت وکړ

ن وکړي، پر سبا یې وررسه خربې که ډاکټر غني هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعال 
 پېل کوو. 

امریکایانو ویل چې په قطر کې د طالبانو د دفرت خالصیدو رسه هم مهاله تايس له افغان 
، ويل موږ ورته ویل چې موږ د امریکا اړوند خربې له ئحکومت رسه خربې پېل کړ 

 کوو. امریکا رسه کوو او د افغانانو اړوند خربې په خپل وخت کې له هغوی رسه

له خلیلزاد رسه ناستو کې اصيل موضوع د امریکایې پوځیانو د وتلو وه، له دوی 
بیاځل افغانستان د امریکا په راتلونکي کې )امریکایانو( رسه دا اندیښنه وه چې 

 " .خالف ونه کارول يش

 

  

                                                 
 ۶:۳۰ز. کال په قطر کې د دوحې ښار کې د مازیګر پر  ۲۰۱۳مه  ۱۸د جون میاشتي پر  252

بجو د طالبانو سیايس دفرت د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په رسمې ټول پرانستل شو. په 
دا ډول او  ویډیو کې ښکاریدل چې طالبانوخپل سپن بريغ د دفرت په دننه کې اوچت کړ

 د سیايس دفرت لپاره ځانګړي لوحه یې هم د دفرت په مخ کې نصب  کړه.
 دفرت مخالفت وکړ چې د موازي سفارت حثیثت لريولسمرشحامد کرزي له دي کبله د یاد 

د افغانستان سفارت په قطر کې وجود لري.  هغه وویل چې د طالبانو بیرغ او د اسالمي او 
امارت په نوم لوحه په قطر کې طالبانو ته د رسمیت پېژندلو په معنی ده، شدید مخالفت یې 

 .باالخره یاد دفرت له یوې ورځي وروسته وتړل شواو  وکړ
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 پړاوه خربو لنډیز د طالبانو له خولې ۱۱د 
اسامعیل یون، ډاکټر فیض محمد پوهاند محمد " ، موږ۲۰۱۹مه ۱۰د نومرب پر 

ځالند، استاد اسد وحيدي، ويل الله شاهین، خیرالله شینواری، شفیع اعظم او 
، قاري حلیم شیخ شهاب الدین دالور، شیخ سید رسول"له طالب مرشانو  "مطمنئ

دین محمد حنیف، سهیل شاهین، مولوي محمد نبي عمري، مولوي ضیاء الرحمن 
 کيپنموقرسه د دوحې په  "، مال عبداالحد جهانګیروالمدين، دکتور مزارګل صالح

 ساعته ناسته درلودله ۵د جنیوا سالون کې   Movenpick Hotel Dohaهوټل 

موږ د ولس له غوښتنو پرته نورې غوښتنې نه لرو، له امریکا "وویل: طالب مرشانو
خلیلزاد رسه کلونو زموږ مذاکرات روان و، خو یوازي دا یو کال له  ۹رسه له نږدې 

مذاکرات ښکاره و، له دي مخکې د امریکا د ولسمرش بوش له هغه وروسته د 
ولسمرش اوباما او بیا د ولسمرش ټرمپ د حکومت پر مهال خربې شوې، هر ځل 
زموږ او امریکا ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو اړوند مذاکرات چې مخکې وړل 

ی او بلې ډلې یې له رسه د مذاکراتو د پکې خنډ پیدا شو له خوا  شوې، بیا د امریکا
پېل غوښتنه کړي، کله چې خلیلزاد مذاکرات پېل کول، هغه ویل چې د تیرو 

 دی. پاڼې راپور مې لوستلی ۸۰۰مذاکراتو 

نو و مسایل )له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواک ۴له امریکایانو رسه د اجنډا لپاره 
د دوی ایتاليف او ملګرو هیوادو ته نه ګواښ،  بشپړ وتل، له افغانستان خاوري امریکا،

بین االفغاين تفاهم او اوربند( وو، چې موږ باید وررسه خربې کړي وای، خو موږ له 
هغوی رسه پر دوو مسئلو )له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو؛ که تر هر نوم الندي 

هیوادونو او  ووي، بشپړ وتل او له افغانستان څخه امریکا، د امریکا ایتاليف غړ 
، پاتې دوه نور يې زموږ افغانانو داخيل متحدینو ته نه ګواښ( باندي بحثونه درلودل

 .موضوع ده

دايس بلنه وه چې د مال برادر په ګډون به د مذاکرايت ډلې ټول له خوا  د خلیلزاد
ټرمپ رسه ګوري، خو موږ ته یې نه مه واشنګټن کې له ۱۰مه یا ۹غړي د سپټمرب پر 

چې ډاکټر غني هم واشنګټن ته بلل کیږي او لېدنه به په کمپ ډیویډ کې و ویيل 
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وي، بلکي موږ ته یې دايس ښودله چې لېدنه به په واشنګټن کې له ټرمپ رسه 
یوازي د طالبانو وي. موږ د امریکایانو بلنه منيل وه، د دوی غوښتنه وه چې د تړون 

سلیک مخکې به له ټرمپ رسه د السلیک د نیټې تر اعالن وروسته او د تړون تر ال 
 دوه الملونه یې درلودل:او  ګورئ، خو موږ ور رسه ونه منله

مخکې د تړون له السلیک څخه که له ټرمپ رسه ووینو، دا انديښنه پيدا نه يش   - ۱
 چې طالبانو معامله وکړه.

 دافغانانو دود دادی چې د دښمن کور ته له روغي مخکې نه ورځي.  - ۲

واشنګټن ته خپل تګ لغوه کړ، دلته په قطر کې شپه وه چې ټرمپ کله چې موږ 
ټویټ کړی و چې خربې درول شوې، سهار مې قاري حنیف ته وویل چې خربه 

بلکې زموږ د نه تګ له امله  ،خطرناکه شوه. اصال  خربه د مذاکراتو د لغوه کېدو نه
 ټرمپ دا کار وکړ.

لېدنه په کمپ ډیویډ کې ترتیب  له خوا موږ وروسته بیا خرب شوو چې د امریکا 
 غوښتل شوی و. شوې وه او ډاکټر غني هم ور

،  خلیلزاد ویل چې د ښه هدرلود ناسته د بندیانو د تبادلې په اړه موږله خلیلزاد رسه 
( خويش ګنیت له کبله تايس باید د پوهنتون دوه استادان )جان ویکس او کیون کېن

انس حقاين، حافظ عبدالرشید او حاجي کړئ، موږ ورته وویل چې تايس هم باید 
 " مايل خان خويش کړئ.

کولو په موخه د انس  د ښه نیت ښکارهله خوا  باالخره د خربو د بیا پېل او دواړو لورو
  .253امریکایې پوهنتون له دوو استادنو رسه وشوه –حقاين او دوو ملګرو تبادله د افغان 

                                                 
بې وسلې انس حقاين او حافظ عبدالرشید له خوا  د بحرین هوایې ډګر کې د امریکا  253
له هغه ځایه باګرام او  ز. کال د اکټوبر میاشت کې ونیول شوو، دوحې ته یوړل شول۲۰۱۴د 

د امریکایې پوهنتون دوه له خوا  زندان  ته راوستل شول. په مقابل کې یې د حقاين شبکې
ز. کال د اګسټ په میاشت کې له ۲۰۱۶" د ان ویکس او کیون کېنټیمويت جاستادان "

 کابل څخه وتښتول شوو.
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د یادې تبادلې له امله د طالبانو او امریکا ترمنځ والړ مذاکرات بیاځل پېل، په لنډه 
، په دوحه کې د امریکا ۲۰۲۰مه ۲۹موده کې دواړه لوري تفاهم ته ورسېدل، د فربوري 

، د طالبانو د مرستیال مرش مال "افغانستان ته د سولې راوستلو تړون "او طالبانو ترمنځ 
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي عبدالغني برادر او 

زملي خلیلزاد ترمنځ السلیک شو، په مراسمو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک 
 او ګڼو هیوادو بهرنیو چارو وزیرانو او ځانګړو استازو ګډون کړی وو. 254 پمپیو

رسغړونې درلودلې، امریکایې او ناټو له تړون څخه په ځینې مواردو کې دواړو لورو 
پوځیان د تړون مطابق په خپله نیټه له افغانستان څخه په بشپړ ډول ونه وتل، له طالبانو 

 یې وغوښتل چې لږ نور وخت هم ورته ورکړي.

بجې، ورووستی امریکایې  ۱۲، د شپې ۲۰۲۱مه ۳۱له افغانستان څخه د اګسټ پر 
پوځې الوتکې ته پورته او په بشپړ ډول زموږ  پوځي د کابل نظامي هوایې ډاګر څخه
 له هیواده د امریکا/ناټو پوځیان ووتل.

د امریکا او  "یات او مسایل زما ئد امریکا او طالبانو د مذاکراتو اړوند تفصیل، جز 
 .کتاب کې ولولئ "پړاوه مخامخ خربې ۱۱طالبانو د سولې تړون، 

 

                                                 

انس حقاين، حافظ عبدالرشید او حاجي مايل )، درې طالب بندیان ۲۰۱۹ مه۱۸د نومرب پر 
امریکایې پوهنتون له   -مه یې تبادله د افغان ۱۹د نومرب پر او  دوحې ته یوړل شول( خان 

( سيمويت ويکټراليايي پروفیسور ټکايي پروفيسور کوين کينګ او اسدوو استادانو )امري
 رسه وشوه. طالب بندیان د طالبانو د قطر د سیايس دفرت غړو ته په دوحه کې وسپارل شول

 .د پوهنتون استادان د زابل والیت په نوبهار ولسوالۍ کې امریکایانو ته وسپارل شولاو 
طالبانو د  مشهور جهادي قومندان مولوي جالل الدین حقاين زوی، د انس حقاين  د

حاجي مايل خان یې ماما دی او حافظ   مرستيال مرش مال رساج الدين حقاين ورور دی،
 .عبدالرشید په قطر کې د طالبانو د سیايس دفرت غړي مولوي محمد نبي عمري ورور دی

(،  د يس آی اې ۲۰۲۱جنوري  ۲۰تر  ۸۲۰۱اپری  ۲۶د امریکا د بهرنیو چارو وزیر )  254
 (.۲۰۱۸اپریل  ۲۶تر  ۲۰۱۷جنوري  ۲۳مرش )
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څپرکی نهم  

  طالبانو مخامخ خربېحکومت او  د
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 د حکومت او طالبانو مخامخ خربې

د امریکا او طالبانو د سولې تړون پر بنسټ او تفاهم چې د تړون له السلیک وروسته 
بندي جنګیايل د افغان حکومت له زندانو خويش   ۵۰۰۰ورځو کې د طالبانو  ۱۰به په 

 پېل کیږي.به د افغانانو خپلمنځي خربې   ۲۰۲۱مه ۱۰کیږي، د مارچ پر 

لومړۍ  لړۍدې  طالب بندیانو لړۍ ډیره وځنډوله، چې د ۵۰۰۰حکومت د افغان 
طالب بندیان د  ۶وروستي  او  255۲۰۲۰مه ۱۲تنه طالب بندیان د اپریل  ۱۰۰ جوپه

ته وسپارل شول او  تنه یې کابل کې طالبانو ۲خويش شول،  ۲۰۲۰مه ۱۰سپټمرب 
طالب مرشانو ته  دوحې ته انتقال، وروستهله خوا  تنه یې د امریکایې پوځیانو ۴ پاتې

  وسپارل شول.

د افغان حکومت  کېدو وروسته طالبانو ومنله چې بندیانو خويش ۵۰۰۰د طالبانو له 
 .256ور پېژندل شوې پالوي رسه د سولې خربې وکړيله لوري 

 افغانانو د خپلمنځي خربو لپاره الندي پالوی اعالن کړ. ، طالبانو د۲۰۲۰مه ۵د سپټمرب 

                                                 
مه هم د سل ۱۱مه او ۱۰طالب بندیانو، دارنګه پر  ۱۰۰مه افغان حکومت د ۸د اپریل پر  255

سل کسانو د خوشې کيدو اعالن وکړ، مګر طالبانو تاید نه کړه چې خويش شوې کسان طالبان 
تنه بندیان په کندهار کې  ۲۰طالبانو لخوا د حکومت د امنیتي ځواکونو مه د ۱۲وو، د اپریل پر 

 .تنه طالب بندیان په کابل کې خويش شوو ۱۰۰خويش شوو او د حکومت لخوا 

طالبانو غوښتل چې د افغانانو خپلمنځي خربو کې به افغان حکومت د نورو سیايس  256
افغان حکومت رسه د ټولو ګوندونو او لورو تر څنګ یو لوری وي، هڅه یې داوه چې 

پر طالبانو فشار و چې د له خوا  جهتونو په استازويل خربې ونه کړي، د امریکا او نړیوالو
افغان حکومت او طالبانو؛ دوو جهتونو ترمنځ سولې ته د رسیدو خربې ويش، په دي برخه 

و، باالخره  پر طالبانو ډیر فشارله خوا  کې د امریکا په غوښتنه د پاکستان او قطر هیوادو
طالبانو ومنله چې په کور دننه د ټولو سیايس ګوندونو په استازويل له افغان حکومت رسه 

 مخامخ د سولې خربې وکړي.
د انجنیر ګلبدین حکمتیار په مرشې حزب اسالمي او د صالح الدین رباين په مرشي جمعیت 

 ه ډډه وکړه.اسالمي د افغان حکومت تر مرشي الندي د سولې خربو کې له ګډون څخ
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شیخ عبدالحکیم د پالوي مرش، حاجي شیرمحمد عباس ستانکزی مرستیال مرش او 
مولوي عبدالکبیر، مولوي عبدالسالم حنفي، مولوي امیرخان متقي، شیخ شهاب 

منصور،   الدین دالور، مال نورالله نوري، مال خیرالله خیرخواه، مولوي عبداللطیف
مال عبداملنان عمري، محمد انس حقاين، سهیل شاهین، مال محمد فاضل مظلوم، 
مولوي محمد نبي عمري، مولوي دین محمد حنیف، مال عبدالحق وثیق، مولوي 
مطیع الحق خالص، مولوي محمد قاسم راسخ، مال شیرین اخوند، مولوي فرید 

 الدین او ډاکټر محمد نعیم وردګ غړي.

کسان اعالن  ۲۱د خربو لپاره الندي له خوا  ، د افغان حکومت۲۰۲۱مه ۲۶مارچ پر د 
ي، نادر نادر ين، فاطمه گیال  میرمن مرش،پالوي د افغان  معصوم ستانکزی شول:

محمد ، ارغندیوال يعبدالهاد، رضار احمد مقبليف، فوزیه کو بیګ، عبداملتین 
غالم فاروق ، منصورمحمد حفیظ ، اکرت غیرت بهیريب، ډحبیبه رسا، رسول طالب

جرنال طقي، محمد نانقیبي، کلیم الله ، باتور دوستم، عنایت الله بلیغ يمولو ، مجروح
 .ياکرت امین احمداو ډ خالد نورمتۍ، رشیفه زر  ،شهال فریدي، ایوب انصار 

له خنډونو، ستونزو، مشکالتو او بې باوریو وروسته، د امریکا او نړیوالو د ډیر فشار 
او افغان حکومت ترمنځ د په دوحه کې د طالبانو  ۲۰۲۰مه ۱۲پایله کې د سپټمرب 

، مګر ډیر ژر له ځنډ او خنډ رسه مخ شوې، د اجنډا ېشو سولې خربې رسمي پېل 
ن اړوند د دواړو لورو د نظر اختالف او ډیر نور طالبانو تړو -امریکاپه رس نه توافق، د 

مسایل وو چې د افغانانو خپلمنځي ناستې او مذاکرات یې له خنډ او ځنډ رسه مخ 
نږدې درې میاشتي دواړو لوريو د اجنډا پر رس توافق باندي ناندرۍ کړي وو، 

چې  دي منځ د بې باورۍ له امله ناستې یې په ډیر ځنډ کيديل، ترتر ووهيل، د دوی 
طالبانو په نظامي ډګر کې پرمختګ وکړ، یو په بل پيس یې والیتونو ونیول، د کابل 

په دوحه په څنډو کې د څو ساعتونو لپاره تم او بیا د افغان سیاستوالو په غوښتنه، 
 کابل ښار ته ننوتل.طالبان له امریکایانو رسه تر لنډې ناستې وروسته کې 

چې  هپه دوحه کې د سولې خربو په مته و  د افغان حکومت مذاکرايت ډله ال هم
کابل طالبانو ونیو، د حکومت د پالوي غړي له دوحې بېالبېلو هیوادو، ډیری یې 



 268 /  خپلمنځي جګړې
 

 ترکيې ته والړل او بیرته کابل ته را ونه ګرځيدل. 

د افغان حکومت او طالبانو د سولې مذاکراتو د پېل، ستونزو، ناغیړیو او د طالب 
یات او مسایل زما ئوروري چنې او ناندریو اړوند جز بندیانو خوشې کېدو باندي ز 

  په راتلونکې کتاب کې لوستالی شئ. "لیکوال"
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څپرکی لسم  

  والیتونه او کابل نیولله خوا  د طالبانو
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تیز او له مقابلې پرته په اساين نیولو  هغه زړور کړل چې  د ولسوالیوله خوا  د طالبانو
 د والیتونو په مرکزونو هم بریدونه وکړي.

تر ټولو زیاته توجه کندهار والیت ته وه، طالبانو په ارغنداب ولسوايل کې سختي 
جګړې له افغان حکومت رسه وکړي او ښار ته نږدې کېدل چې د امریکا هوایې 

مببارد الندي راغلل، طالبانو ته ډیر ځاين او مايل زیان  تر سختله خوا  ځواکونو
واوښت خو جګړې يې ونه درويل، طالبانو د کندهار ښار باندي برید او محارصې 

 یتونو هم نظامي ځواکونه وغوښتل.لپاره له نورو وال

په کندهار کې طالبانو ډیر کرار پرمختګ  کاوه، همهاله یې په هلمند والیت کې هم 
ږدې ولسوالۍ په اساين او پرته له سختو جګړو ونیويل، د هلمند طالبانو پر مرکز ته ن

 لښکرګاه بریدونه زیات او محارصه يې پري را تنګه کړه.

په هلمند والیت کې جګړه تیزه او سخته شوه، د لښکرګاه ډیری سیمې طالبانو تر 
ه ښار خپل کنټرول الندي راوستي، ډیر کرار کرار یې پرمختګ کاوه، د لښکر ګا
له خوا  کې ځينې حوزې یې هم تر واک الندي راغيل، مګر د افغان امنیتې ځواکونو

په ښار کې له طالبانو جګړه ورځ تر بلې سختېده، مببارد او د لویو توپونو له امله د 
ودانۍ هم  پوهنتون شخيصد بست لښکرګاه ښار ځینې ودانۍ زیامنني شوې، 

 واخیست.  مارکیټ اور قالینو، دارنګه د مببارد شوه

ونیول يش، مګر له له خوا  فکر کيده چې تر ټولو مخکې به هلمند والیت د طالبانو
تصور پورته هلته جګړې ورځ تر بلې زور اخیست، د طالبانو په وړاندي افغان امنیتي 

 ځواکونه سخت مقاومت کاوه.

اردو  امنیه قومندان په زخمي حالت کې د جګړې مرشې کوله، دارنګه د قول
قومندان د جګړې قومانده په غاړه درلوده او په لښکرګاه ښار د مببارد امرونه یې 

 ورکول.

کندهار کې دا مهال چې هلمند کې جګړې زور واخیست، د لښګرګاه ښاریانو ته 
پکې درانه مايل زیانونه واوښتل، د کندهار امنیتې ځواکونه د طالبانو په وړاندي 
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چې هلته هم د لښکرګاه په ډول خلکو ته مايل جګړې کمې او ویې نه غوښتل 
 زیانونه واوړي.

له افغان امنیتې ځواکونو او طالبانو غوښتنه وشوه چې په له خوا  د کندهار د مرشانو
 ښار کې جګړې ونه کړي.

 د بولدک مهمه ولسوايل چې د پاکستان رسه د تګ راتګ کرښه هم ده، د طالبانو
ځواکونه یې د بیرته نیولو لپاره لویه قوه چمتو او ونیول شوه، افغان امنیتې له خوا 

جګړې  ، د۲۰۲۲مه ۱۳جنوري  یادې ولسوايل ته نږدې له طالبانو رسه مخامخ شوه، د
طالبان خرب نه وو چې " ما )لیکوال( ته وویل: شاهد مولوي محمد ابرار لبیبعیني 

راونه ده، کله چې د لپاره دومره لویه او مجهزه قوه بولدک ته را د بولدک د نیولو 
پوځیانو ټانکونه بولدک ښار ته را نږدې شول، طالبان رسه پاشيل وو، هر چا فکر 

له  ونیول يش، یو ناڅاپه د طالبانوله خوا  کاوه چې بولدک ښار به د افغان پوځیانو
دوه یا درې ټانکونه را ښکاره شول، همدايس مخامخ یې د افغان امنیتې خوا 

په مخکنیو ټانکونو ور وزغلول او وررسه ټکر یې کړل، کله  رځواکونه د قوې د قطا
چې افغان امنیتې پوځیانو دا حالت ولېدل او بولدک ښار ته د دوی الره یې هم بنده 
کړه، دغه حالت پوځیان نا ارامه او وډار کړل، لنډ وخت لپاره جګړه وشوه او لویه 

بانو تعقیب کړه، افغان پوځیانو قوه بیرته د کندهار د قول اردو په لور حرکت وکړ، طال
ته مرګ ژوبله واوښته، همدا وروستې جګړه شوه چې له دي وروسته د کندهار ښار 

 " تر سقوط پوري بیا سخته جګړده ونه شوه.

هم په هیواد کې دننه  257 د طالبانو د ارشاد او دعوت کمیسون مرش مولوي امیرخان متقي
د ټولنیزو رسنیو د الري له افغان پوځیانو په تکرار غوښتل چې پرته له جګړې تسلیم 

د افغان دولت چارواکو او له خوا  يش، دارنګه د طالبانو د مرش شیخ هبة الله اخوندزاد
                                                 

مولوي امیرخان متقي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال د اطالعاتو او کلتور  257
وزیر، د اداره امور رئیس او د پوهنې وزیر و، له امریکا/ناټو رسه د جګړې پر مهال د سیايس 
کمیسون مرش، د شیخ هبة الله اخوندزاده د دفرت مرش، د ارشاد او دعوت کمیسون مرش، د 

 ، د بهرنیو چارو رسپرست وزیر شو.۲۰۲۱مه ۷ل تر نیولو وروسته د سپټمرب پر کاب
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 امنیتي ځواکونو ته د عمومي عفوې فرمان هم په رسنیو کې خپور شو.

مي طالبانو مته درولودله چې تر ټولو لومړی به هلمند والیت د ټولو والیتو نظا
ونیيس، کله چې په هلمند کې له طالبانو رسه د افغان امنیتي ځواکونه مقاومت زیات 
او نږدې دوه اونۍ وخت یې ونیو، طالبانو په کندهار، هرات او ځینې شاميل والیتونو 

 کې هم د والیتو پر مرکزونو بریدونه پېل کړل.

د نیمروز ، ۲۰۲۱مه ۶، د اګسټ قع پر خالف تر ټولو لومړی او پرته له جګړېد تو 
له خوا  عبدالکریم براهوي افغان حکومت وايلوالیت طالبانو ته په سولئیز ډول د 

 وسپارل شو.

 مه، د جوزجان والیت، د اګسټ پر امته رسپل او کندز، د اګسټ پر۷د اګسټ پر 
مه، فراه او بغالن، دارنګه د شپې ناوخته بدخشان هم ۱۰ مه، سمنګان، د اګسټ۹

 مه وشو.۱۱طالبانو ونیو چې اعالن یې د اګسټ پر 

مه، سهار مهال د غزين وايل او امنیه قومندان ته طالبان د کابل په لور ۱۲د اګسټ پر 
د وتلو الره ورکړه،  والیت ته طالبان ننوتل، مګر د افغان حکومت وايل په میدان 

ونیول شو. په همدې ورځ د ماښام ناوخته له خوا  ې د کورنیو چارو وزارتښار ک
 .هرات والیت هم تر سختو جګړو وروسته طالبانو ونیو

یت هم طالبانو تر واک الندي ورغی چې له هرات رسه همهاله د بادغیس وال 
 طالبانو یې د بشپړ نیولو اعالن پر سبا سهار وکړ.

د هلمند محارصه افغان له خوا  ماخوسنت مهال د طالبانومه، ناوخته ۱۲د اګسټ پر 
پر لور د خوندي تګ اجازه ورکول شوه،  258 اډې ته د شوراو پوځيامنیتي ځواکونو 

                                                 
چې تر باګرام وروسته د امریکا/ناټو پوځیانو تر  Camp Bastionد شورا پوځي اډه  258

یاده پوځې آده د بریتانوي   ټولو لویه اډه وه، د هلمند والیت کې یې موقعیت درلود.
کې جوړه شوه، چې له دويېمې نړیوالې جګړې را وروسته  ۲۰۰۶او  ۲۰۰۵په له خوا  پوځیانو

 کې د بریتانیا لومړی وزیر ټونې بلیر ۲۰۰۶د بریتانوي پوځیانو تر ټولو لویه آده وه، په نومرب 
کې د  ۲۰۱۴هم یادې پوځې اډې ته ورغلی و. د شوراو پوځي آدې اړوند چارې په 
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هم د  له درنو جګړو، مايل او زیاين تاوانو وروسته په همدې شپه د هلمند والیت
 اعالن یې پر سبا سهار وشو.او  طالبانو تر واک الندي راغی

مه، ماخوسنت ناوخته د کندهار والیت چارواکو ته هم د ۱۲ه د اګسټ پر دارنګ
ورکول شوه، یاد له خوا  کندهار هوایې ډګر په لور د تګ خوندي الر د طالبانو

والیت هم طالبانو ته وسپارل شو. د کندهار وايل او امنیه قومندان او نور لوړ پوړي 
د یاد والیت د پوره  د هم وژغوره.چارواکې په کندهار کې پاتې او طالبانو یې ژون

 نیولو اعالن هم طالبانو سهار وختي وکړ.

په یوه ورځ کې پنځه والیتونه چې د کندهار، هلمند او هرات مهم والیتونه پکې 
وو، د طالبانو تر واک الندي راغلل، نور نو افغان حکومت عمال  له سقوط رسه مخ 

 شوی و.

، لوګر او زابل( والیتونه طالبانو پرته له جګړې مه، څلور )غور، ارزګان۱۳د اګسټ پر 
 ونیول.

ښار کې  له طالبانو رسه د جګړې کوونکي پوځ مرش تورن په همدې ورځ؛ په هرات 
قول اردو  هرات ظفر دد کورنیو چارو مرستیال وزیر عبدالرحمن،  اسامعیل خان، 

او د ميل امنیت رئیس  ، د هرات وايل عبدالصبور قانعخیال نبي احمدزی قومندان
 طالبانوله زرګونو پوځیانو رسه  حسیب صدیقي او یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي

 یې ټول خويش کړل. ، لنډ مهال وروستهتسلیم شولژوندي  ته

د تورن اسامعیل خان خوشې کېدو د دولت نور لوړ پوړې چارواکې ډاډه کړل چې 
خ هبة الله اخوندزاده د عفوي فرمان طالبان خپل مخالفین نه وژين، د خپل مرش شی

 ته ژمن دي.

)پکتیکا،  والیتونه ۶مه، د بلخ والیت مرکز مزار رشیف په شمول ۱۴د اګسټ پر 

                                                 

پوري ال هم هلته ګڼ شمیر بهرين  ۲۰۲۱افغانستان دفاع وزرات ته وسپارل شوې، مګر تر 
 پوځیانو شتون درلود.
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 .د طالبانو ځواکونو ته پرته له جګړې تسلیم شول (لغامن او  پکتیا، کنړ، فاریاب

طالبانو رسه مزار رشیف کې د عطاء نور او عبدالرشید دوستم په مرشې وسلوالو له 
تر لنډې جګړې وروسته ماتې وخوړله، خپله دوستم او عطاء محمد نور د حیرتان 
پُل د الري ازبکستان ته وتښتېدل او ډیری جنګیايل یې طالبانو ته تسلیم شول چې 

 هغوی بیا ډیر ژر ټول یې خويش شول.

لوګر،   ار،مه، د کابل له نیولو رسه همهاله پاتې ټول والیتونه )ننګره۱۵د اګسټ پر 
طالبانو ته  (، تخارخوست، کاپیسا، پروان، بامیان، ډایکنډينورستان، میدان وردګ، 

  .ر والیت د جګړې لپاره تیاری نیوییوازي د پنجشی تسلیم شول، 

د پنجشیر له قومي مرشانو، علاموو او چارواکو رسه د مال امیرخان متقي په مرشي 
طالبانو خربې وکړي، د طالبانو او پنجشیر د چارواکو ترمنځ خربې بې نتیجې وي، 
امرالله صالح او احمد مسعود عمال  د جګړو مرشې کوله، مګر صالح وار له مخه له 

ود چمتو و چې پرته له جګړې د پنجشیر هیواده وتلی و، ویل کیږي چې احمد مسع
مسئله حل يش، خو د پنجشیر د چارواکو او جګړه مارو غوښتنې ډیرې لویې او د 
افغانستان په کچه وي، باالخره طالبانو د پنجشیر والیت باندي برید وکړ، یاد والیت 

 .ونیول شو او احمد معسود ایران ته وتښتيدیله خوا  د طالبانو مه،۶سپټمرب پر د 
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 د کابل نیول
 ۶ یوه ورځ کېد السه ورکاوه، په  لافغان حکومت يو په بل پسې د والیتونو کنټرو 

 ونیول شول.له خوا  والیتونه هم د طالبانو

د کابل څنډو ته راورسیدل، مګر له امریکا رسه د تفاهم له مخې طالبانو نه طالبان 
ننوځي، هغه مهال د افغان غوښتل چې د جګړې او زور د الري کابل ښار ته 

 . 259حکومت او طالبانو ترمنځ مړاوي او بې نتیجې خربې رواين وي

،  ماخوسنت مهال حامد کرزی او ځینې نور سیايس مرشان ۲۰۱۲مه ۱۴د اګسټ پر 
له ډاکټر غني رسه ناست وو، تر څو خپل بشپړ واک لرونکی پالوی دوحې ته ولیږي 

ال پر مسئله خربې وکړي، په همدې شپه له ډاکټر او طالبانو ته د سولئیز واک د انتق
 غني څخه د استعفی لیک غوښتنه هم شوې وه.

ډاکټر غني له حامد کرزي او نورو افغان سیاستوالو رسه ژمنه کړي وه چې د اګسټ 
 مه به خپل استازي له پوره واک رسه دوحې ته لیږي، مګر دايس ونه شول.۱۵پر 

مه، د طالبانو وسلوال د پغامن ولسوايل ۱۵اګسټ پر د وروستیو معلوماتو پر بنسټ، د 
له لوري د کابل ښار څنډو ته را رسيديل وو، کابل د محارصې حالت درلود، اوازي 
دايس وي چې د کمپینۍ بازار ته طالبان ننوتيل، په همدغه ډول حالت کې د 
و افغانستان بانک څخه ځینې تجارانو او لوړ پوړو چارواکو غوښتل پیسې له خپل

                                                 
په  ۲۰۲۰مه ۱۲سپټبمر  د مذاکراتمخامخ رسمي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ  259

مخ شول، مګر ال هم افغان دوحه کې پېل شوې، څو ځله مذاکرات له خنډ او ځند رسه 
فکر کاوه چې یاد حکومت مته درلودله چې خربې به رواين وسايت، بل خوا طالبانو 

ک پريښودل سولې ته ژمن نه دی. امذاکرات یوازي د وخت ضیاع، ډاکټر ارشف غني د و 
 په مذاکراتو کې د ځنډ او خنډ پړه طالبانو پر حکومت او حکومت پر طالبانو ور اچوله.

بشپړ واک لرونکی پالوي دوحې له خوا  به د افغان حکومت ۲۰۲۱مه ۱۵مته وه چې د اګسټ پر 
او هلته به له طالب مرشانو رسه د سولئیز واک د انتقال پر مسئله خربې کوي، چې په همدې ته ځي 

 ورځ ډاکټر ارشف غني له هیواده وتښتيدی او په کابل کې د واک خال رامنځته شوه. 
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اکونټونو څځه تر السه کړي، هلته ګڼه ګوڼه زیاته وه، د نوبت نیولو او بانک ته ننوتلو 
لپاره د یوه حکومتي چارواکي ساتونکو د بانک مخې ته ډزې کړي وي، همدغه 

 ډزې د ډاکټر غني د تيښتې المل هم شوي.

کې و تشې وي، دولتي چارواکي په ویره نیمه، ډیری ادارې له مامور۱۵سټ پر د اګ
وو، هر چا ځان تر کوره رساوه، په کمپینۍ او د افغانستان بانک مخې او کابل ښار 
ځینې نورو برخو کې د ډزو کيدو له امله دا اوازه قوي شوې وه چې طالبان کابل ښار 
 ۳ته ننوتيل دي، ډاکټر غني له دي ویرې چې ژوندي ونه نیول يش له ارګ څخه د 

ستان ترمذ ښار ته ورسيد، له ازبک چارواکو چورلکو په واسطه وتښتيدی، د ازبک
ې هلته یې د ده د سپرلۍ الوتکې ته اجاره ورکړه، له هغه ځایه د یې مننه وکړه چ

متحده عرب اماراتو مرکز ابوظبۍ ته له خپلو نږدې ملګرو، د ميل امنیت شورا مرش 
 رسهفضيل فضل محمود ډاکټر رئیس  دفرتډاکټر غني د  ډاکټر حمدالله محب او د

 ورسيدل. 

لوی درستیز ، رساج ضیاء احمد  ميل امنیت رئیسد دفاع وزیر بسم الله محمدي، د 
د پوځي او امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د کابل نظامي هوایې  او سمیع سادات

 ،  260ډګر ته تښتيديل وو

کابل مخکینی ولسمرش حامد کرزی او د سولې او پخالینې رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله 
 .261میرزکوال هم کابل کې و عبدالستار ښار کې پاتې وو، دارنګه د کورنیو چارو وزیر

                                                 
د دفاع وزیر اسدالله خالد استعفی ورکړه، له هیواده ووت، پر ځای یې ، ۲۰۲۱مه ۱۹د مارچ   260

لپاره یاسین ضياء  رسپرست وګامرل شو. د جګړو د شدت له امله ډاکټر غني د لنډ وخت 
 ( ددفاع وزیر کړي.۲۰۲۱اګسټ  ۱۵جون تر  ۱۹مجبور شو چې بیاځل بسم الله محمدي )

، حیات الله حیات د اندرايب پر ځای د کورنیو چارو وزیر وټاکل شو ۲۰۲۱مه ۱۹د مارچ  261
میرزکوال د حیات الله حیات پر ځای د کورنیو  ۲۰۲۱مه ۱۹د جون  درې میاشتې وروسته  او

مه یې طالبانو ته د کابل ښار سپارلو اعالن وکړ. اندرايب ۱۵چارو وزیر وټاکل شو، د اګسټ پر 
 ( د کورنیو چارو وزیر و.۲۰۲۱مارچ  ۱۹تر  ۲۰۱۹جنوري  ۱۹دوه کاله او دوه میاشتې )
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بجې حامد کرزی خرب شوی وو،  ۳د ډاکټر غني له تيښتې څخه د ماسپښني نږدې 
څځه  احمد ضياء رساج هغه له دفاع وزیر بسم الله محمدي او د ميل امنیت له رئیس

غوښتې وو چې له هیواده ونه تښتي، خپلو دنده وګرځي او د کابل امنیت خوندي 
 کړي.

، د شپې په راتلو د هر کابل د غالوو او لوټ خربونه ورکول کېدل څخه کابل ښارد 
 ښاري رسه ویره وه چې په دي ښار کې به په پرېامنه کچه غالوي او لوټ کیږي.

 مه، له قطر څخه استانبول ته راغی، هغه وویل:۱۸مال عبدالسالم ضعیف د اګسټ پر 
مه، حامد کرزي ټلیفون راوکړ، ویې ویل چې ډاکټر ارشف غني او ۱۵د اګسټ پر "

نور لوړ پوړي چارواکي له ارګ او وزارتونو څخه تښتيديل، شپه را روانه ده، که 
ې طالبان کابل ښار ته داخل نه يش، دلته به ګډوډي، چور، غال او لوټ ويش، ب

نظمي او ډیرې امنیتي پېښې به ويش، تايس طالب مرشانو ته ووایاست چې کابل 
 ښار ته را ننوځي، د ښار کنټرول او امنیت په خپل الس کې واخيل.

کرزي ته مې وویل چې زه طالب مرشانو ته خربه کوم، مګر هغوی له امریکایانو رسه 
ولئیز ډول به د واک انتقال تفاهم کړی چې کابل ښار ته به په زور نه ورننوځي، په س

ورته کیږي، مګر د کرزي ټینګار پر دي وو چې طالبان باید کابل ښار ته مخکې له 
 شپې را رسیدو داخل يش.

کرزي ته مې وویل چې تايس دا خربه زملي خلیلزاد رسه هم وکړئ، امریکایان دي 
والو ته ښار ته له طالبانو وغواړي چې د کابل ښار د کنټرول او امنیت لپاره خپلو وسل

 د ننوتلو اجاره ورکړي.

پېغام مې مال محمد فاضل اخوند ته ورساوه، هغه وویل چې موږ خپلو ټولو جنګیالو ته 
امر کړی چې د کابل ښار ته داخل نه يش، موږ هغه تفاهم ته ژمن یو کوم چې مو له 

 ت دی.امریکایانو رسه کړی، د کابل ښار د امنیت ساتل د حکومت او چارواکو مسؤلی

ځنډ وروسته بیا ځل حامد کرزي ټلیفون وکړ، د هغه غوښتنه دا وه چې طالبان پرته 
له ځنډ څخه کابل ښار ته داخل يش، کرزي او مال محمد فاضل اخوند خربې رسه 

 وکړي، بیاځل مال فاضل اخوند هغه ته وویل چې موږ ښار ته نه داخلیږو.
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ناستې غوښتنه وکړه، په ناسته کې د امریکا لږ وروسته زملي خلیلزاد له طالبانو د بیړنۍ 
پوځي او سیايس مرشانو او د طالبانو مرستیال مرش مال برادر او مهمو طالب مرشانو 

له طالبانو وغوښتل شول چې د کابل ښار د امنیت له خوا  ګډون درلود، د امریکایانو
څومره ساتلو، له ګډوډۍ، غال، لوټ، چور او چپاول څخه د مخنیوي په خاطر چې 

ژر کیدای يش، طالبان دي خپلو جنګیالیو ته؛ پرته د کابل ملکي او نظامي هوایې 
 "ه ورکړي.ور ټول کابل ښار ته د ننوتلو اجاز ډګر، ن

ننوتل، د مال احمدالله قضاء ماښام مهال طالبان کابل ته  مازدیګرمه، ۱۵د اګسټ پر 
کلی وشو، له هر لوري ، هلته یې تود هر 262رګ ته ننوتلپه مرشې یوه ډله طالبان ا

م د تېر کابل ښار ته طالبان ننوتل،  کابل کې دننه د شپې مهال، د مدرسو طالبانو ه
امنیتي ځواکونو څخه وسلې تر السه او د کابل امنیت یې ونیو، په لومړۍ شپه نظام له 

 ګډ وډې وه، ویره وه، غالوي هم وشوې.

 "لیکوال"له ما له خوا  ځینې مرشانومه، د بېالبېلو افغان سیاستوالو او ۱۵د اګسټ پر 
څخه هم وغوښتل شول چې ددوي پېغام طالبانو ته ورسوم چې کابل ښار ته داخل 
 يش، که داخل نه يش، شپه را روانه ده، کابل ښار کې به غالوي او ګډوډي ويش.

مرشان هم کابل ته ننوتل، د حامد کرزي او ډاکټر  مه، ځینې طالبان۱۶اګسټ پر د 
هم خلکو ته ډاډ ورکول شو چې د کابل ښار امنیت نیول شوی، ه خوا ل عبدالله

 خلک دي ویره نه خپروي.
عبدالغني برادر اخوند د  مرستیال رئیس الوزراء مال، ۲۰۲۲مه ۳ په جنوريد 

هیچاته د مرګ "افغانستان ميل راډیو ټلویزون رسه د ځانګړې مرکې پر مهال وویل:
را منځته شوې وه، موږ نه غوښتل چې کابل ګواښ نه و، په کابل کې د واک خال 

                                                 
ول اردو قومندان اعالن شو، د نومرب ، مال حمدالله نورزی د کابل ق۲۰۲۱مه ۴د اکټوبر   262
، د داعش وسلوالو د شهید رسدار داوودخان پر پوځي روغتون برید وکړ چې په ۲۰۲۱مه ۲

 مخامخ جګړه کې د کابل قول اردو قومندان هم ووژل شو.
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، امریکایانو له موږ وغوښتل چې د کابل ښار د امنیت 263ښار ته په زور داخل شو
 .264ساتلو او ګډوډۍ څخه د مخنیوي په خاطر ښار ته داخل شو

اګسټ( به د ډاکټر غني استازي  ۱۵موږ ته ویل شوې وو چې په همدې ورځ )
دوحې ته راځي، هلته به د واک د انتقال پر مسئله )ډاکټر حمدالله محب او فضيل( 

 خربې کیږي.

                                                 
 په کابل ښار کې د جګړې نه کولو په اړه د اسالمي امارت اعالمیه 263

نرصت او زموږ د ولس په پراخ مالتړ الحمدلله د هیواد داچې د الله تعالی جل جالله په 
ټولې برخې د اسالمي امارت تر کنرتول الندې راغلې، زموږ د ولس لپاره خورا سرته بریا 

 ده چې ټولو ته يې مبارکي وایو.
خو د هیواد پالزمینه کابل چون خورا سرت او ګڼ میشتی ښار دی، د اسالمي امارت 

دې ښار ته په زور او جګړې رسه داخل يش، بلکې کابل ښار  مجاهدین اراده نه لري چې
ته په مساملت آمیزه توګه د داخلیدو په رس له مقابل جهت رسه خربې اترې روانې دي، 
ترڅو د انتقال پروسه په باامنه او اطمیناين توګه تکمیل يش، د هيچا رس، مال او عزت ته په 

 هم له کومې ستونزې او خطر رسه مخ نيش.کې زیان ونه رسیږي او د کابل ښاریانو ژوند 
اسالمي امارت خپلو ټولو ځواکونو ته هدایت کوي چې د کابل په دروازو کې ودریږي، 

 ښارته د ننوتو هڅه ونه کړي.
همدا ډول د انتقال د پروسې تر بشپړیدو پورې د کابل ښار امنیت مقابل لوري ته راجع دی 

 چې باید ويې سايت.
اروو چې اسالمي امارت له هیچا څخه د انتقام اخیستلو په فکرکې نه وررسه یوځل بیا تکر 

دی، هغه کسانو چې د کابل په اداره کې په نظامي او ملکي برخو کې دندې درلودې ټولو 
ته عفوه او امن دی، له هیچا رسه هم انتقامي برخورد نه کیږي، ټول دې پخپل هیواد کې، 

 واد څخه د وتلو هڅه دې ونه کړي.له هیاو  پرخپل ځای او کور کې پاتې يش
موږ غواړو چې په راتلونکي اسالمي نظام کې ټول افغانان، بیالبیل جهتونه او قرشونه ځان وګوري 

 یو داسې بامسئولیته حکومت ولرو چې د ټولو لپاره خدمتګار او د منلو وړ وي. ان شاءالله
 د افغانستان اسالمي امارت

1۵/8/2021 
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مه هند ته والړ، ۱۵استاد عبدالرب رسول سیاف له خپلې کورنۍ رسه د اګسټ پر 
استاد خلیيل، استاد محقق، صالح الدین رباين او ګڼ شمیر سیايس مرشان وار له 

 مخه پاکستان او ځینې يې ترکیې او ایران ته تليل و.

صالح تر ډاکټر غني مخکې له کابله وتلی و، رسور دانش، حنیف امتر او امرالله 
مه د کابل هوایې ډګر ته رسیديل وو چې هلته له اوږد ۱۵ځینې نور د اګسټ پر 

 انتظار وروسته د امریکایې پوځیانو په مټ ترکیې ته ورسيدل.

  

                                                 
 مجاهدینو د داخلیدو د اړتیا په اړه د اسالمي امارت اعالمیهکابل ښار ته د   264

اسالمي امارت سهار یوه اعالمیه خپره کړه چې په کې راغيل وو، زموږ ځواکونه له کابل 
 څخه د باندې دي او موږ نه غواړو له نظامي الرې کابل ته داخل شو.

ې دي، پولیسو د په ښار کې حوزې تخلیه شو   خو اوس راپورونه رارسیږي چې د کابل
د کابل ادارې او  امنیت ساتلو دنده پریښې ده، همدا ډول وزارت خانې هم تخلیه شوې دي

 امنیتي کسان تښتیديل دي.
نو د دې لپاره چې خدای مه کړه په کابل کې عام چور او تاالن ګډ نيش، سوء استفاده 

اکونوته امر وکړ کونکي افراد خلکوته رضر او صدمه ونه رسوي، اسالمي امارت خپلو ځو 
چې د کابل هغو ساحوته داخل يش له کومو څخه چې دښمن تللی او سیمې د چور او 

 تاالن له خطر رسه مخ دي.
بناء د کابل ښاریان دې له مجاهدینو څخه هيڅ ویره نه محسوسوي، زموږ ځواکونه به په 

نظامي او ملکي ډير آرام رسه د کابل ښار ته داخلیږي، له هیچا رسه کار نه لري، حکومتي 
کارونکي دې ډاډه اويس چې هيڅوک په هغوی کارنه لري، هيچ مجاهد ته اجازه نشته 

 چې د چا کورته داخل يش، یا څوک وځوروي او یا د چا د آزار او اذیت سبب يش.
 د افغانستان اسالمي امارت

1۵/8/2021 
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 د نوي اسالمي حکومت کابینه

دزاده صاحب کندهار ته را ورسید، هلته یې ډیر ژر د طالبانو مرش شیخ هبة الله اخون
مې، درې ورځي د رهربي شورا ۳۰مه تر ۲۸طالب مرشان وغوښتل، د اګسټ پر 

د هیواد په روانو سیايس، "د طالبانو د ویاند له خولې په یاده غونډه کې:  غونډه وه.
، د امنیتي وضعیت د الښه شوې ويامنیتي او اجتامعي چارو هر اړخیزي خربي 

له ولس ، د حفاظت سیساتود اجناسو او تا اداري نظم، شفافیت، د بیت املال وايل،
رسه د ښه چلند او هغوی ته د سهولتونو د برابرولو په اړه یو لړ تصمیمونه ونیول شول، 
همدارنګه په هیواد کي د نوي اسالمي حکومت د جوړیدو او کابینې په اړه الزمي 

 مي امارت محرتم مرش د شوری غړو تهمشورې وشوې، د غونډي په پای کي د اسال 
 " .وين وکړې او ټول یې خپلو مسئولیتونو ته متوجه کړلهر اړخیزي الرښو 

د بېالبېلو پریکړو تر څنګ د افغانستان د نوي حکومت  ورځنۍ غونډه کېپه درې 
 د رسپرستې کابینې په اړه هم بحث شوی و.

مجاهد د رسپرستې کابینې د ، د نوي حکومت ویاند ذبیح الله ۲۰۲۱مه ۷د سپټمرب 
 مرش او ګڼ شمیر غړو اعالن د رسنیو مخ کې وکړ.
مه او له هغه وروسته هم ځینې ۲۱دارنګه د کابینې د نورو غړو اعالن د سپټمرب پر 

 ټاکنې وشوې.
 د نوي اسالمي حکومت کابینه په الندي ډول ده:
 مال محمد حسن اخوند رسپرست رئیس الوزرا

اقتصادي،  ءد ریاست الوزرا او مولوي عبدالکبیر مولوي عبدالسالم حنفي، مال عبدالغني برادر
 .مرستیاالن ادارې او سیايس

 د سرتې محکمې رسپرست مولوي عبدالحکیم حقاين
 مال محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزارت رسپرست

 الحاج رساج الدین حقاين د کورنیو چارو وزارت رسپرست
 چارو وزارت رسپرستمولوي امیر خان متقي د بهرنیو 

 مال عبدالحق وثیق د استخباراتو عمومي ریاست رسپرست
 مال هدایت الله بدري د مالیې وزارت رسپرست
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 مولوي نورالله منیر د معارف وزارت رسپرست
 وزارت رسپرست. د عدليې رشعي مولوي عبدالحکیم
 د اطالعاتو او کلتور وزارت رسپرست همال خیرالله خیر خوا

 یف د اقتصاد وزارت رسپرستقاري دین حن
 مولوي نور محمد ثاقب د حج او اوقافو وزارت رسپرست

 مال نورالله نوري د رسحدونو او قبایلو چارو وزارت رسپرست
 مال محمد یونس اخوند زاده د کلیو ودې او پراختیا وزارت رسپرست

 رسپرستو نهی عن املنکر وزارت اامر باملعروف  ،ارشاد واعوت د شیخ محمد خالد د
 مال عبداملنان عمري د ټولګټو وزارت رسپرست

 .265مال محمد عیيس اخوند د معادن او پټرولیم وزارت رسپرست
 طیف منصور د اوبو او برېښنا وزارت رسپرستلمال عبدال

 او ټرانسپورټ وزارت رسپرست دمال حمیدالله اخوند زاده د هوايي چلن
 رسپرستمولوي عبدالباقي حقاين د لوړو زدکړو وزارت 

 مولوي نجیب الله حقاين د مخابراتو وزارت رسپرست
 حاجي خلیل الرحامن حقاين د کډوالو چارو وزارت

  رسپرست وزارتسوداګرۍ د  ينورالدین عزیز  ياجح
 .ډاکرت قلندر عباد د روغتیا وزارت رسپرست

 رسپرستد ضدحوادث وزارت مال محمد عباس اخوند 
 رسپرست ټولنیزو چارو وزارتد کار او څارنوال عبدالويل 
 وزرات رسپرست ين د ښار جوړولو او ځمکو مولوي حمدالله نعام 

  مرکزي ادارې رسپرست اکرت محمد فقیر د احصائې دډ
 ند د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رسپرستو مال عبداملجید اخ

 رسپرست افغانستان بانک دس یادر عبدالقاهرحاجي 
 احصایې د مرکزي ادارې رسپرستډاکټر محمد فقیر د 

 رسپرست اداره امور د مولوي احمد جان احمدي
 مولوي عبدالرشید د کابل ښاروال 

                                                 
 رسپرست وزیر شو. ، مولوي شهاب الدین دالور د معادن او پټرولیم۲۰۲۱مه ۲۳د نومرب  265
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 پېژندنه لیکوالد 
 هلمند واليتزېژدیز کال کی د ۱۹۷۳نظر محمد مطمنئ د جوم رسمست زوی په

 کيل سرتګې رڼي کړي. کې زرغون په نادعيل ولسوالۍد 
 ېزده کړ 

دولسم ټولگی يې په پېښور کې د سيد جامل الدين افغان په عايل لیسه کې پای 
ملریز کال کې د کابل پوهنتون د سيول انجنیري په څانگه کی ۱۳۷۷ته رسويل. په 

 خپيل لوړي زده کړي بشپړي کړي . 
ل کال(  څخه  ۱۳۹۶تر  ۱۳۹۳افغان پوهنتون د رشعیاتو څانګې د فقهې او قانوند 

فارغ، اوسمهال  دعوت پوهنتون کې په فقه او قانون کې د ماسټري وروستي کال 
 زده کړي کوي. 

 څیرمه دندي
کې په  ۱۳۷۶د راډيو او تلویزیون رئیس، په  ننگرهار واليتل. کال د ۱۳۷۵په 

کابل کې د عامه کتابتون او ميل آرشيف د لوی رياست مرستیال او د کتاب مجلې 
 هلمند واليتکې د  ۱۳۷۹کي دبیهقي کتابتون  رئېس،  په  ۱۳۸۷مسؤل مدير، په

کې يې له بهرنیو نړیوالو مؤسیسو او د ښوونځیو  ۱۳۸۰اطالعات او کلتور رئيس . په 
کال   ۱۳۸۸تر  ۱۳۸۴ر پېل کړ او د او کوچنیو روغتونو جوړولو نړيوالو ادارو رسه کا

پوري یې  د ملگرو ملتونو د ساختامين پروژو د تطبیق )يو ان او پي ایس ( دفرت  رسه 
 کې د مرش انجنیر په صفت دنده درلودله. ابل کندهار او کپه 

 د سولې هڅې
په کابل کې د اوسیدو پرمهال د بېالبېلو سیايس او اصالحي ټولنو رسه يې ناستې 

د سولې او  درلوديل، په هیواد کې د ريښتونې سولې اړوند يې هلې ځلې پېل کړي
چې يو له ډیرو اړوند په ځینو کورنیو او نړیوالو کنفرانسونو کې يې گډون کړی، 

ز.  ۲۰۱۲مهمو کنفرانسونو څخه د جاپان د کیو ټیو ښار د دوشیشاپوهنتون کې په 
کال کې هغه کنفرانس چې د طالبانو استازو، د اسالمي حزب )حکمتیار( استازي 

کې هم په نوموړي پوهنتون کې د سويل  ۲۰۱۱هم گډون کړی ؤ، له دي مخکې په 

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
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کې د ترکيې په استانبول ښار کې په  ۲۰۱۰اړوند کنفرانس کې رشکت کړی ؤ. په 
کې د پاکستان په اسالم آباد کې د سويل اړوند  ۲۰۱۴نړيوال اسالمي کانفرانس او په 

نړيوال کانفرانس کې يې رشکت درلود. د افغانستان اړوند مسایلو له پاره يې د پولنډ 
و او ازبیکستان هیواد وارسا او کاراکوب ښارونو، اندونیزیا، قطر، متحده عرب امارات

 کې هم په ځینو مهمو ناستو کې گډون کړی.
 د افغانانو لومړي خپلمنځي ناسته چې ماسکو کې وشوه، مطمنئ یې هم ګډونوال و.
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