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 ۲2/۲۰/2۲1۲          خوشحال آصفي
 

 يغل د کور خاوند تر ستوني نیس
 ګوښه شوی یار بیا په غصه شو

 

وروسته له هغې چې د ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشرغني ځانګړی استازی 
احمد ضیاء مسعود په خپل کار کې د بې کفایتۍ له امله له دندې ګوښه شو؛ د ملي 

ضیا مسعود، وایي چې د هغه  یووالي حکومت پراخ غبرګون ته یې مال تړلې ده. احمد
ار کوي چې په کابل کې پراخ الریونونه پیل کړي. مسعود وایي چې د حلقه په دې ک

ولسمشر غني د حکومت دوام کیدای شي چې په هېواد کې بحران رامنځته کړي. د 
نوموړي په رسمی فیسبوک پاڼه خپاره شوي تازه معلومات ښیي چې د هغه په چاپېر 

خبرې کړي چې موجود  قوماندانانو، د خلکو استازو او د ګذر وکیالنو په دې هکله
حکومت واک پرېږدي او دا چې هغوی به په دې لړ کې په مرکز او والیتونو کې 

 پراخې غونډې ترسره کړي.
 

دا لومړی ځل نه دی چې ښاغلی مسعود له ګوښه کیدلو وروسته د حکومت په خالف 
وړی په خپل پوسټ یا څرګندونې کوي بلکې څو ورځې وړاندې یې هم حکومت ته مستقیم اخطار ورکړ چې که نوم

 بلې څوکۍ ونه ګماري نو کورنۍ جګړه به رامنځته شي. 
 

د ضیاء مسعود د ګوښه کیدلو په الملونو مو په تیره لیکنه کې تبصره وکړه چې درې عمده نظرونه شتون لري. 
ست یس امرالله صالح ته د نوي پوئدا چې د مسعود څوکۍ د ولسمشر غني لخوا د ملي امنیت پخواني ر :لومړی

 . يرامنځته کولو قربانې شوې د
 

 یرځې د لمانځنې په ورځ خپله استعفدا چې ضیاء مسعود پتیلې وه چې د غویې په اتمه د مجاهدینو د بري د و :دویم
 ولسمشر ته وړاندې کړي خو دا چې ولسمشر پرې خبر شو نو په خپله یې ګوښه کړ. 

 

وې او د حکومت له داخل څخه د حکومت د کلک مخالف دا چې نوموړي له بړستې خپلې پښې ډیرې بهر کړې  :دریم
رول یې ادا کولو. نو د دې له امله چې ښاغلی مسعود په حکومت کې دننه د پنځمې ستنې حیثیت درلود او غني ترې 

 د خطر احساس درلود نو له دندې یې وشړلو.
 

اوس د دې لپاره چې له غني غچ  له دندې د ضیاء مسعود ګوښه کولو د نوموړي په زړه کې پولۍ والړې کړي دي او
واخلي؛ د حکومت بدلولو او د موقت حکومت د جوړولو نغارې ډنګوي. اصالً که د ضیاء مسعود تیرې کړنې وازول 
شي نو نه یواځې دا چې له دندې ګوښه کول یې غوره اقدام دی؛ بلکې د خپلو تیرو خیانتونو له امله باید په سزا محکوم 

خو چې ټول ولس ته معلوم دی هغه د ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي  ځکه یو حقیقت شوی وای.
استازي په پوسټ باندې د ضیا مسعود د بدې حکومتولۍ کارونه دي چې معاش او امتیاز یې له دولت اخیستلو خو 

یې د حکومت د  کارونه او څرګندونې یې د حکومت د مخالف وسله وال او یا اپوزیسون ته ورته وې. ډیری ځلونه
مالتړ او د امنیتي ځواکونو د مالتړ په خالف له شخصي ملیشو او وسله والو په جوړولو تاکید کړی دی. په ډیری 
مواردو کې یې په هغه حکومت چې پخپله دی یې یو جز و او ځوی یې زبیر مسعود په کې د ملي امنیت شورا ستر 

 څه کړې څو د حکومت مخالفت لپاره د خلکو ذهنیت جوړ کړي.سالکار دی؛ پراخې نیوکې کړي او په یو ډول یې ه
 

همدا راز څه موده وړاندې د حامد کرزي په نړیوال هوایې ډګر کې له غیر قانوني پیسو سره د نیول کیدو خبرونه یې 
 کال کي یې په دوبۍ کې له غیر قانوني ډالرو سره د نیول کیدو خبرونه خپاره 2۲۲۲هم خپاره شول، همداراز په 

شول. په ملي یووالي حکومت کې کې پرې د کابل په سمارټ سیټي کې هم د پرېمانه پیسو اخیستلو تور پورې وو. او 
اوس په تازه کې د تاند خبري ویب سایټ د خبر پر اساس ویل کیږي چې په نیږدې ورځو کې احمد ضیا مسعود فراه 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_ghal_kor_khawand_ter-stoni_nisi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_ghal_kor_khawand_ter-stoni_nisi.pdf


  
 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ۍ پرېکړې سړی معرفي کړی و او بیا یې ورڅخه ته قطري شیخان بېولي وو، ځان یې ورته په حکومت کې د وروست
 پرېمانه پیسې تروړلې وې.

 

په پښتو کې یو نکل دی چې وایې په ډیموکراسۍ کې غل د کور څښتن له ستوني نیسي چې ولې یې د کور دیوالونه 
ې لوړ جوړ کړي دي؛ د همدې نکل په مصداق اوس ښاغلي مسعود هم د حکومت د ړنګولو او د غني استعفا ته مټ

بډوهلې دي. خو هیڅ یې هم په الس نه ورځي. حکومت باید یواځې له دندې د ضیاء مسعود په ګوښه کولو بسنه ونه 
کړي بلکې د نورو خلکو د عبرت لپاره باید پر نوموړي د تورونو سپیناوی وکړي او که چیري د محکمې لخوا مجرم 

 وپیژندل شي باید زندان ته ولیږل شي.
 

 پای
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