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 Political سياسی

  
  تٻزاب. غ 

١١.٠٩.٠٩  
  

  

  مسعود يتيمواوښکو والوزاوه
  

   
  دسپتمبر نھمه دموډرن  استعمار دلمړی عملي ګام ورځ

  دسپتمبر نھمه  دافغان قومونو دستر دښمن دنابودي ورځ 
  دسپتمبر نھمه دګران افغانستان دسرطان د دانې دچاودٻدو ورځ

  دسپتمبر نھمه اسمان ته  دلوی اشرار  د توغٻدو ورځ
  دسپتمبر نھمه دبې ساري جاسوس د ورکٻدو ورځ

  دسپتمبر نھمه دسبوتاژ  دماھر دزوال ورځ 
   اويا زرو کابل مٻشتو افغانانو دقاتل دقتل ورځ٧٠٠٠٠دسپتمبر نھمه  د

  ا چې دسپتمبر نھمه د مکارې ګٻدړې  دسزا ورځ لنډه د
  !ھو

  .دسپتمبر نھمه  ديو دردوونکې او غولوونکي نوي استعماري پړاودپيل ورځ ده 
  

  !قدرمنو لوستونکو
ورو ئ  باور وکــړ ه  څوک چي ن چې له  ھيڅچا سره کومه کينه او کومه  ځانګړې ستونځه  نه لرم   خو ھر ھغ

ورو ح وي،  دن ان  رس ه   زي ي ت ولي، دمل وړ ب ه نورول وکم ل ل ت ي، خپ ن وھ ه لم ې  ت ام  وژن وري، ق ق خ
  ګټواووياړونودښمن وي،

  .د ھيواد تجزيه غواړي  په  تٻره بيا د خپل ولس او ھيواد جاسوسي نورو ته کوي نو بيا يې دزغم وس نه لرم  
  اکستان  اوځينو نورو ملکونوله ھمدې کبله مې نن  په يوھيوادپلورونکي  دفرانسي ، امريکا،  روسې، ايران، پ

املو س په ځيرک جاسو و مع و پټ احمدشاه مسعودپسې قلم را پورته کړ ھيله ده چې زماليکنه مو خوښه او له ځين
  .ئ  يې  نور ھم خبرش
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  مسعود چې دمسلکي اولوړ وزده کړو وړتيا يې نه لرله اود دې  ترڅنګ  يې  دپښتنود ورکې او درپه  درۍ نقشې
اب په سر کې ګرزول ې  اسالمي نق اھرأ ي دې  څه وکړي ظ ه وړان ام  پ ه کې شوچې د وخت  د نظ ه  دې لټ ي  پ

ه   ې  د ځان  پ ه کينې  او وحشت  څخه  ډک ستمی  و ځکه  خو ي واغوست خو په  حقيقت کې  يو تنګ نظر، ل
  . رغلل څٻر  يو شمٻر نور لنډغرتيار او زموږ  د خاوري  تاريخي  دښمن  پاکستان  ته په مړو سترګو و

ر مال  ې ت جټانوخوله  خدايه ھمداسې ګوډاګيان غوښتل نويې  ژرتر ژره  پوځي  روزنه  ورکړه بمونه  او وسلې ي
وځي وور وتړل  اودسردارمحمد داو ې  پ ه ي ږل  ھلت ه را ولٻ ې  پنجشٻر ت د خان  دجمھوري نظام  دنړٻدو لپار ه ي

ه .ايس .  نا کامه او واپس خپل بادار ای عمليات وکړل خودحکومت له خوا يې په ډٻرشدت سره دسيسه ه پ ای  ت
ه  ددې   ا څخه  وروسته  ورت ه کودت منډومنډو ور وتښتٻدل ھلته يې شپې او ورځې سبا کولې ترڅوچې  دغويي ل
ه  چې   ل کې جګړه وکړي کل ه مقاب ه سيموته ځان ورسوي  اودوخت  دادارې  پ ا امن ره شوه چې ن ه براب زمين

ه روسي يرغلګروزموږ   ګ ه جامو کې ن ه پ و ھغ ور ن ران افغانستان اشغال کړ نود قاتل مسعود غوا لنګه  شوه ن
ان  ځاٻده دا ځکه چې  روسانو په پښتون مٻشتوسيمو شپه او ورځ  داسې بمونه اورول لکه دانن يې چې امريکاي

  .پرې  وروي  
افي ا ه ک م ورکړې وه  پ ې ھ و څرخي الوتکه ي ه  رسول  روسانو مسعود ښه  پوره نازاوه ي ې  ورت واد ي دازه م ن

ولي او مسلمان کړي  ا ني مسعود روسي باډي ګاردان لرل او داسې  يې  ښوول چې ګواکې  دا خو  په جګړه کې م
  .مې دي خو اصأل خبره بل څه وه

ور  ه ک ر پ زما يو دوست  دکارمل په  وخت کې  د مسعود مور ليدلې  وه  چې کابل  ته  راغله او شپه يې ديو وزي
  .کړه  راپورونه يې ورته راوړل  او دھغه  وزير احوال يې واپس مسعود ته  وروړکې و

ر  ه ال  خب ې ب ه مخک ې ل و مخک ول  خ ات وش ر عملي دې ډٻ سعود بان ه م ه  پ وا څخ اع وزارت لخ ت  ددف د وخ
  .ورکړشوی و مسعودڅو ځله محاصره ھم شو خو دمحاصرې له مينځه به روسانويا ځينو نورو وٻست  

ريملين يو سپين ږي ري قومي مشر راته کيسه کوله چې زه  دډاکتر نجيب په دفتر کې ناست وم له تاشکند څخه دک
ورم  ورو ورو  رو شو چې ګ ه خب ه  او ورسره پ ون وشو نجيب غوږۍ پورت ديو لوړ پوړي چارواکي لخوا تليف

ورته ووٻل چې ريس دنجيب په  رنګ کې بدلون  راځي خبرې يې ختمې تيليفون  يې کښٻښودخوخورا په قھر وما
  صاحب  خيرت  خو به وي؟

  .وٻل نه خيرت نشته 
  ماوٻل څه خبره ده صاحب؟

ه  الر   ي  اوس  پ الونو څخه  ډک رالٻږل ه وسلو او م ې ل ازموټر ي وٻل  ته  داروسان ظالمان وګوره چې سل کام
ه  ي  ئ شپٻته کاماز به  په  پنجشٻر کې وروسته له ھسې يوڅو ھوا۶٠دي ما ته وايي  چې   ډزو څخه مسعود ت
  . څلوٻښت کاماز به کابل  ته  درورسيږي  ۴٠ور وګرزي  دا نور 

    شپٻته کامازورکوي ؟۶٠ څلوٻښت کاماز او يومسعود خاين  ته ۴٠اوس نوقضاوت وکړه چې  د ټول ملت لپاره 
ه عين وخت په داسې حال کې چې روسانو دخپلو ستراتيژيکو اھدافو لپاره مسعود ښه پوره نازاوه  خو مسع ود پ

ه  ه  پ ه کړی  و دا معاش ب ه سم معاش حوال ا خو ورت ه امريک م کول و جاسوسي ھ کې  دپاس ذکرشوو ھيوادون
ه   پٻښور کې ضيأمسعود تر السه کاوه کله چې امريکا وپوھٻده او دمسعود پوره مينه  له روسانو سره  ورته  ثابت

  .شوه نو يې  دمعاش اندازه پرې کمه کړه 
ر ژره سيمه   خبره ورو و ا غوښتل  ژر ت رو په بل  ډول  شوه ھغه  داچې  له سړې جګړې څخه وروسته امريک

ه  سيمه  تر خپلې  سينې الندي کړي  خو روسانو دا نه  شوای  زغمالی  روسانو خو نور کوم  فزيکي حضور پ
وډاګي مسعوديې  پوره  کې نه   درلـود، شوروي اتحاد ټوټه ټوټه  شوی وکرملين سخت وارخطاوخو په ايران او ګ

باور درلودچې د امريکايانوپه وړاندې به ودريږي  دا خبره امريکايانو ته  په ھغه وخت کې ښه پوره ثابته  شوه 
ړاوه ځکه  ې ون کله چې مسعود د ملګرو ملتونودسولې  پالن  دکارمليانوپه  مرسته سبوتاژ او دنجيب  حکومت ي

  .نيوه تر څو دمسعود غوږونه  پرې تاو کړي خوامريکادطالب  پروژه  تر الس الندې و
ا  ول خوبي ه ک لکه چې وموليدل  بيا امريکايانو تر يو معين وخت او پولې پورې  طالبان په غيرمستقيم  ډول حماي

ه او د ١١وروسته يې  دطالب دزوال لپاره  دسپتمبر  ه  پلم ې  ورت وه، اسامه ي ه  نظر کې وني ه  پ سمه نٻټ  يوول
  . کړطالب  واک يې ختم

  .له مينڅه وړلو لپاره يې  د پنجشٻريانو په مينځ کې کار وکړ او دھغه  دنابودي لړۍ يې پيل کړه  ددمسعود
مسعود ته نږدې قوماندانانو دامتيازاتو په بدل کې څو ځلې ھڅه وکړه چې  دادبوی  مرۍ  ورکه کړي  خو مسعود 

ده و او دومره ځيرک و چې  د شپې به  په يوځای کې نه پاته کٻده لک ه جوګي دوه ساعته به په يوه سيمه کې وي
  .دوه ساعته به بيا په بله سيمه کې ترڅوچې خپل خلګ يې مړنه کړي 

مسعودته  د خپلو قوماندانانو لخوا څخه زھر ھم ورکړل  شول خو ھغه  ځان فرانسې ته  ورساوه او بچ  شو لنډه  
ل٧٢دا چې  مسعود د  ر  دوه اويا ميليونو ډالرو په مقاب ې ډٻ ه شره ي ه وتوغاوه او ل و پنجشٻريانوھوا ت  کې خپل

  .خلګ خالص  خو په بدل کې يې نور داړونکي  وحشيان زموږ په ولس را نازل شول 
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ه  ه  نامشروع ډول پ ې  پ سوالي  ي ږي ، ول ازول کي ه ډول ن ا دمال د خوسکي  پ و ځل بي دا نن چې پنجشٻريان  ي
اول واليت بدله او ټول بيسوادان  يې  په لو وي، د چوراوچپ ان ملت استبداد ک ړو دولتي چوکيو ناست، په ټول افغ

ل(بازار يې ھم ګرم ساتلی علت يې دادی چې په سيمه کې يې دامريکا دسترګو خار ه مينځه  ) شير پنجشٻر بزکاب ل
  .وړی دی 

ه  ده چې د القاعده  حسا ره ځکه ن ه  خب دان جالب اوانوي  دا خوچن ه داچې نن يې په القاعده ورت ب اوس  ټولوت
  .مالوم دی چې دا دچا ملٻشه ده 

ري چې د  له پورتنۍ ليکنې څخه داپه الس راځي چې دسپتمبر نھمه او يوولسمه په خپلو کې يومنطقي تړاوسره ل
  وخت په تٻرٻدو سره به ټولو ته بربنډاوښکٻالکګربه بياددومره غټو دروغو، روانو او راتلوونکو ناخوالو جبران

  .ي ته مجبور کړل ش
  
  
  
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


