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 ۱۰/۰۹/۲۰۱۷         خوشحال آصفي
 

 د شهید اونۍ او هیر شوي شهیدان
 

 قوماندان جهادي پخواني او اونۍ شهید د چې نېټه مه ۱۸ میاشتې وږي د
ل کې په تېره ورځ په کاب ده، برابره سره ورځې له ترور د مسعود احمدشاه

. په کابل وه خوره فضا ویرې د کې ښار ټولچې په داسې حال کې ولمانځل شوه 
 مسعود شاه احمد د چې کېدل سترګو تر کاروانونه هغه موټرو د ډېره تر کې ښار

 ډزې هوایي او وو ناست کسان وال وسله یې کې ځینو په لېږدول، یې عکسونه
 کې مینځ په د دغو کسانو .وو کړی ګډوډ نظم ښار د یې ډېره تر چې کولې یې

 لیدل هم ماشومان واړه حتي چې په خلکو کې یې د ویرې فضا خپره کړې وه؛
 .کولې ډزې یې کې مخ په پولیسو د او ګرځولې ېی وسلې چې ېدلک
 

 ورځې دوه پېښې تر یوولسمې سپټمبر د کې کال ۲۰۰۱ په مسعود شاه احمد
 پر وروسته. شو ووژل کې برید ځانمرګي یوه په ورځ همدې په وړاندې

 کې هېواد دغه په او وپرځېده واکمني طالبانو د کې برید په امریکا د افغانستان
 له. درلوده ونډه پراخه کې په هم ملګرو مسعود د چې شو رامنځته حکومت نوی

. د وږې اتلسمه د افغانستان په جنتري کې د شهید د کېږي لمانځل ډول رسمي په ورځ تلین د هغه د راهیسې همغه
 د څلي پر مقاومت د لورې له خلکو د هدف، په درنښت د ته یاد شهیدانو د ورځ دې پهاونۍ په نوم نومول شوې او 

کیږي. خو په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ګڼ شمېر شهیدانو  کېښودل ګېډۍ ګلو
 شپې ورځې ژوند د شکل ستونزمن ډیر په او کړي ده نه پاملرنه چندان ورته حکومت وایي کورنۍ او ورثه

 سباکوي. 
 

په افغانستان کې د وږي اتلسمه که څه هم د شهید د اونۍ په نوم لمانځل کیږي خو په حقیقت کې د دې ورځې 
لمانځلو سیاسي رنګ خپل کړی دی او یواځې په کې هغه وژل شوي کسان یادیږي چې د خپل واک پر مهال یې هم 

واک او امتیاز غوښتنه کوي. په دې ورځ د قدرت او زور درلود او وروسته له مرګه یې هم ورثه په بېالبېلو بڼو د 
دې پر ځای چې د شهید مقام ته درناوی وشي، د هیواد ټول شهیدانو روحونو ته دعاوې وشي، ختمونه وشي، د 
شهیدانو د کورنیو احوال واخیستل شي، د شهیدانو د یتیمانو د حال پوښتنه وشي؛ په دې ورځ تر ډیره د جهادي ټیکه 

وښتنې غږونه پورته کیږي او خپل د دوی په اصطالح شوی جهاد په خلکو او حکومت پلورل دارانو لخوا د ځان غ
 کیږي.

 غیرمجاهد او مجاهد چې یې د استاد سیاف وروستۍ وینا ده چې ویلي دي څوکښه مثال  پر خلکو د جهاد پلورنې
او مجاهد کېدل دي. د نوموړي  د استاد سیاف په باور د مسلمانۍ معیار یواځې جهاد کول .دی کافر وګڼي برابر سره

په باور که چا مجاهد او غیر مجاهد سره برابر وګڼل نو د اسالم له دایرې ووت. په داسې حال کې چې په هیڅ 
قرآني او یا نبوي ص احادیثو کې یادونه نه ده شوې چې د مجاهد او غیر مجاهد انسان په برابر شمېرلو سره دي یو 

 .څوک د اسالم له دایرې بهر شي
 

داسې نه ده چې په افغانستان کې یواځې څو محدودو څېرو جهاد کړی دی او واک او امتیاز یې باید همدوی واخلي؛ 
دلته ټول ملت قرباني ورکړې او هر فرد فرد حتی ونو، کاڼو او بوټو هم خپله قرباني ورکړې ده. خو له بده مرغه 

واک پاتې شوي وي او اوس یې هم د کورنۍ غړي په دلته یواځې هغوی شهیدان ګڼل کیږي چې په تیر کې هم په 
واک کې پاتې وي. دلته د غریب او بې واکه افغان وینه د زورواکي او قدرتمند له وینې سره توپیر لري. دلته د 
څوکۍ د څښتن او بې څوکۍ مجاهد د جهاد تر منځ توپیر کیږي. دلته د هغه مجاهد قرباني هیره شوې چې د 

الم څخه د دفاع په خاطر یې خپل ژوند قرباني کړی دی. دلته د بې زوره شهید د کورنۍ خاورې، ناموس او اس
 یتیمان اوس هم بې سرپرسته او له کړاوه ډک ژوند تیروي.
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اوس هم د هیواد په هر کونځ کې د اصلي شهیدانو کورنۍ بې سرپرسته دي او میرمنې یې په سوالګرۍ د ژوند شپې 
سبا کوي. که د روس او انګلیس د وحشت د مهال شهیدان پر ځای پریږدو او یواځې په تیرو شپاړسو کلونو کې د 

لکونو اوړي چې نه یې حکومت غږ اوري او  افغان امنیتي ځواکونو د شهیدانو کورنۍ حساب کړو نو شمېر یې له
نه یې جهادي ټیکه داران په سترګو ویني. د امنیتي ځواکونو په زرګونو کورنۍ شته چې د خلکو او خاورې د ساتنې 
په الر کې یې د کورنۍ غړي له السه ورکړي او اوس یواځې د سوال په ډوډۍ د ژوند شپې سبا کوي خو څوک یې 

 پوښتنه نه کوي.
 

دا نه وایو چې د شهید اونۍ دې نه لمانځل کیږي یا دې د جهاد ټیکه داران خپل امتیازونه نه غواړي؛ ودې مونږ 
غواړي او ورځ دې هم ولمانځل شي، د خاورې اصلي شهیدان دې هم نه هیریږي. د اصلي شهیدانو د یتیمانو 

د کورنیو د حال پوښتنه هیدانو اوښکې دې پاکې شي، د اصلي شهیدانو د کورنۍ غم دې وخوړل شي او د اصلي ش
دې وشي. د زورواکي او بې زوره افغان وینه یو شان ده، دلته د هیواد فرد فرد حتی کاڼو او بوټو هم قرباني 
ورکړې ده، حکومت دې یواځې د زور لرونکو اشخاصو په خدمت کې نه اوسي، لږ دې بې واکه او د هغو شهیدانو 

امنیتي ځواکونو په لیکو کې یې د کورنۍ سرپرستان له السه ورکړي او  کورنیو ته هم سر ورښکاره کړي چې د
 اوس د سوال په ډوډۍ د ژوند شپې سبا کوي.
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