
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 دشهادت )ملك بابا(محمد قاضى خان  او منشىد ننګرهار د واليتي شورا د غړي
  ه د انصاف او عدالت غوښتنه ړاد قضيى په 

   
او خلك د قاضى خان محمد د سياسي وژنې په اړه د انصاف   دره نوراو ننګرهارد 

  غوښتنه كوي عدالت 

   يوه رسمي څرګندونه له پلوه او اولس د خلكوننګرهارد 

  .ئ وركړته لږ وختلوستلو دغه مهم پيغام د  وي كه تاسو خوښد دره نور خلك به 

د ننګرهار واليت د واليتى شورا غړى او منشى قاضى خان محمد د دره نور د 
 د  چه، لمسى دىملك با با مخور او قومى مشر ولسوالى د قلعه شاهى د سيمى 

ټه د دوو تنو ېن) ٢٠٠٩ - مه٧د فبرورى  ( ١٩ى په لمريز كال د دلوى د مياشت١٣٨٧
  .اجرتى قاتالنو له خوا په شهادت ورسول شو

 خو هغه څوك چى د ،د تيښتى په حالت كى ووژل شولد نوموړى قاتالن هم 
 كسانو وارواښاد قاضى خان محمد د وژنى شوم پالن يى  جوړ كړى او پر دغو دو

 ددغو خلكو د ژرترژره نيولواو ږمو. ى رځ اوس هم ازاد گ،يى په عمل كى پلى كړ
   .له قانون سره سم يى د محاكمه كولو غوښتنه كوو



،ددى غلىور چارواكو په الس، چى اوس د دولتى د اتهام بيال بيل شواهد
 وسله وال ه ټوپك ساالر او بى قانونګندويى كوى چى د سيمى مشهوررڅ

 د دوو اجرتى قا تالنو ېي او بيا ې وژنى دسيسه جوړه كړېقوماندان ګل كريم دد
  .په وسيله عملى كړى ده

 چې شتهشواهد ښكاره له پوليسو او استخبارتي ادارو سره  په اړه ېددغى قضي
 چې يوه وژنه ترسره كله. سپارل شيو مجرمين د قانون منګولو ته  بايدتر مخې يې

چې په سمالسي توګه شكمن كسان د پوښتنو ده كيږي، نو د پوليسو دنده 
په دى   كه. تر څو له جرم سره اړونده شواهد راټول كړل شي،نو لپاره ونيسيګرويږ

نو  . ضروري شواهد له منځه ځيهغه نو،  له ځنډ څخه كار واخيستل شيبرخه كى
ځكه  دى ته اړتيا وى چى بايد دهغى قضيى په هكله ضرورى معلومات سمالسى  

ود وي نو اتهام لګول  كه د جرم په اړه شواهد موجوروسته بيا.راټول كړل شى 
اوسه د پوښتنو قضيه كې څوك ال تر خو د ارواښاد قاضى صاحب . كيدالى شي

لپاره نه دى توقيف شوى، سره له دې چې د هغو كسانو په اړه ښكاره شواهد 
   .موجود دي چې د نوموړې وژنې دسيسه يې جوړه كړې وه

 چې د ټه كى دى هڅه او لې الرو په د بيال بيلوله  اوسجرم هڅوونكيدغه د 
 ېالريداسى  ته واړوي او له خپلې وسې سره سم لورىقضايي پروسې مخه بل 

 له ىتر دې مهاله دو. له محاكمه كيدلو څخه وژغوري ځان پرى ې ګورى چېچار
دولتى لوړ پوړى يو څو په كچه  د واليت  ځكه چې ،بندي كيدلو څخه ځان ساتلى

  .  ژغورىېمحاكمه كيدو يننګه او مالتړ كوى او له  چارواكي د دوى

او په ځانګړى توګه استخباراتي اداره او پوليس د دره نور له خلكوسره له دى چى 
قضايي پروسه پرمخ والړه چى  سره همكاري كوي  او خپلوانوېد ارواښاد له كورن



 چارواكي په جالل اباد  دولتى ځينېطحه س لوړهپه واليتى خو له بده مرغه،شي 
  . نځته كوىي وړاندى خنډونه او ځنډونه را مپه د هڅو ىد دوكې 

  شواهد

 دلته د ېينى يځ ېڅرګند شواهد په الس كى شته چ بوت له پاره ډيرث د ېد قضي
  : نمونى په توګه يادوو

 له قاتالنو څخه الس ته راغلي د موبايل ټيلفونونه چې  •

 .ينى هغه ليكل شوى معلومات چى د قاتالنو په جيبونو كى موجود ووځ •

رحه ط ددسيسى د اصلى او قاتل مور د دسيسې د جوړولو شاهده ده د يو •
نوموړې .  پر خالف شخصي شواهد وړاندې كويشخصمتهم د  كوونكى

په ) وژونكى( ته راغله چې زوى يې  هغه وخت پوليسو)دقاتل مور(ه ښځ
ته يې خپل بيان او استخبارتي ادارې دغه پيښه كې ووژل شو، او پوليسو 

  چې د دې زوى يېپه ډاګه وښودهه دسيسه جوړونكي يې  او هغوړاندې كړ
 .و وژلو ته هڅولى ود پيسو په مقابل كى د قاضى خان محمد

 . نور معلومات هم تر السه شول د قضيى په اړهله دغې مور څخه وروسته •

ځايي پوليسو چې ژوندى نيول شوى،  كې هغه قاتل ويناپه يوې ويديويي  •
 . ښوولي ديه توګهرګندڅ په ته د مجرمينو نومونه

 او د ملګرى سفر دالرى دداسې نور شاهدان هم شته چې له خان محمد سره  •
يو له هغو ساتونكو څخه په دوى كې . وپر وخت له هغه سره موجود وپيښى 



په ډزو ټپى هم دى چې د تيښتې پر وخت يې پر موټرسايكل سپور يو قاتل 
  .كړ

 شاهدانو فشار راوړل كيږي  پرخو شواهد هم شته رنو ځينى برخه كى ېپه د •
  . له شاهدي ويلو څخه ډډه وكړيچى

نيولو غوښتنه مجرمينو د سمالسي موږ د دره نور خلك د په رڼا كې د شواهدو 
چې مجرمين پرته له ځنډه په كلكه غواړوچارواكو څخه دولتى موږ له . كوو

كمه امح عادالنه  چې يوه بشپړه يو هيله  په دىمونږ. ونيسي او محاكمه يې كړي
  . ژر تر ژره ترسره شيبه 

 څخه مالتړ د دره نور د خلكو له غوښتنى او پريكړىهر هغه څوك چې 
  دا به يو ځانګړى.انصاف غوښتنه كوي  عدالت اود په افغانستان كې هغوى،كوي

 او  اقدام وي چې د نوموړي هدف د السته راوړلو لپاره به په ګډه هڅهاو اغيزناك
په نړيواله كچه د افغانستان نوم په هغو  كړنى سره به  په دى. و وكړلىځهلى 

  خپلچې د القانونيت په وړاندې مثبت ګامونه اخلي، او لههيوادونو كې راشي 
 چې له امله به يې زموږ نړيوال ،رې كړيېد يو بې قانونه ملت نوم لبه هيواد څخه 
  .  شيپياوړى او الپسې غښتلىځدريحيثيت او 

 او پخواني جنګ ساالران. رځ په نړيوالو رسنيو كې ياديږيافغانستان نږدې هره و
ليت پر وباتۍ او القانونيت مسؤثپه هيواد كې د ناامنۍ، بې  بى قانونه ټوپكوال

سيمه ييزه او ، په ملى دا درې واړه موضوع ګانې زموږ د هيواد حيثيت . غاړه لري
  .كمزورې كوينړيواله كچه 

 وخت رارسيدلى چې  اوس هغه دې باور يو چې دره نور خلك په ننګرهار اومونږ د
  . مرتكبين د قانون منګولو ته وسپاروددغه ناوړه عملټول په يو ځاى پاڅو او



پارلمان ، عدلى او قضايى چارواكو جاللتماب رئيس جمهور، لهد دره نور خلك 
خه څړيوالى ټولنى ناو ، د بشرى حقونو سازمانونو ، د ننگرهار واليت له مقام

  :غوښتنه كوي چې په كلكه هيله او

دقاضى  شي چې ړاى كهغه كسان ونيول او محاكمهدى په سمالسي توګه  •
 . دسيسه يې جوړه كړې وهخان محمد د وژلو او شهادت رسولو

او عدلى چارواكو له ئى دقضا پر بنسټ شواهدو ددىه بشپړه محاكمه يو •
 .خوا تر سره شى

نډ ځ او  خنډ دو له پلوه د فاسدو چارواكپروسه وشي چې د محكمې  دىهڅه •
  .  نشيسره مخ

تر څو هغه نى  خلك به تر هغه په آرام كښېنپالونكى دره نور قانون ننګرهاراود
منتخب وكيل او  چې زموږ خپلو اعمالو په سزا ونه رسول شى د اوخلك محاكمه

ئه مشر ارواښاد قاضى خان محمد د وژلو او په شهادت رسولو شومه توطقومى 
 .ده ېيى جوړه كړى او عملى كړ

   قاضى خان محمد په ياد ارواښاد شهيدد

د هيواد د خلكو اومرستندوى  د يو ښه  لپاره به تل نومخان محمدښاد اروا 
 كى پاتى طرواولسى او ملى سپيڅلى خدمتګار په توګه د خلكو په زړونو او خا

 هغه پخپله هم .و، يو داسې شخص چې جذابيت يې درلود او د پوهې خاوند ووى 
 پاكستان كې د مهاجرينو په  پهڅخه د تللو اوټاټوبى له خپل و او ويو يتيم 

كيمپونو كې د ژوند تيرولو ټولې ستونزې يې ليدلې وې نو له همدې كبله د خپلو 
 چا سره غه ه وروسته چې له هرشهادتد هغه له . هخلكو پر ټولو ستونزو ښه پوهيد



سې بريښي چې له ده سره يې ځانګړې ، داوي  خبرې شچې نوموړى يې پيژندلو
 چې ده راپيدا كيږى نو دا باور وهر څومره چې د ده په اړه فكر كو. ېلوداړيكې در

هر چا د. يو كاكا او بل هر چا ته د يو ورور يا خور په سترګو ليدلبه هر مشر ته د 
  .وو يوې پراخې كورنۍ په څيرپلى خ ټول د ده دى دوست اوږخواخو

، نورو و ماشوم چى په كوچنيوالى كى د خپل پالر له سيورى بى برخى ويو يتيم
 چى د ليك لوست سن ته ورسيد زده ،ړ د خپل اوالد په څير را لوى ك)پلوانوخ(
،  خو د خلكو مينى.لړه اود خپل ټولنيز ژوند له بهير څخه ډير څه زده كړه يى وكړك

 هغه يى د زړه په مينه پا  پكى تر هر څه لومړيتوب درلود اوۍوږ ، خواخۍهمدرد
 چى ددى جوګه شى چى د خلكو خدمت وګى په الرو او روزله او دى ته سترلل

ځ هم را ورسيده او په نه ستړى كيدونكى توګه يى د او باالخره هغه ور .وكړى
خلكو خدمت ته مال و تړله او په دى الر كى دومره مخكى والړ چى پخپله سيمه 

و دهمدى اخالص او خلكو ته د خدمت دندى داسى كى يى سارى نه ليدل كيده ا
ټول واليت په ، سيمى او ان دا چى د كلى ،ور په برخه كړ چى د كور ستر شخصيت 

كچه يى د خلكو زړونو ته الره وكړه او د ډير درناوى وړ و ګرځيد  ډير ساده ژوند 
ځې يوې ښ . مقدم او محترم ښكاريده نهيى درلود او دخلكو خدمت ورته د هر څه

 چې دواړه هغه ساده ژوند تيرولو، يوازې دوه كوټې يې درلودې((داسې وويل 
و چې د ده د وخپاره نه پكښې هم  وې او ډير فرش او ظرف  نهحتى رنګ شوې هم

  )).يوك ته اشارهساده او سپيڅلي ژوند 

راوستلو د د هغه دا هيله وه چې د افغانستان لپاره د يوه نوي او پرمختللي ژوند 
 او په ژوند كې دى د خپل كار. او فعاله ونډه واخلى كې شامل او هلو ځلووپه هڅ

  د ژوند په هر اړخ كى هغهتوګه جدي و د يو قاضي په  ډير په اړهخلكو ته د خدمت
ه ياد دي چې څه ډول ډيرو ځايي خلكو ته اوس هم پ. هواانصاف په ښه توګه عملي ك



هر ډول هلې  په ډير اخالص لپاره  د قضيو او مسايلو د حل كولو نوموړي د هغوى
 ځينې ملګري قصې كوي چې څه ډول به هغه يوه  د دندى او دفترد هغه. ځلې كولې

 پوره  سره و په قضيه كې له ټولو خواوچى حل كوله  په داسى غور او احتياطمسله
دا د حيرانتيا خبره بريښي چې د دره نور .  او د چا حق تلف نه شىانصاف وشي
قضيه په خپل الس كې  په وړاندې د ده نا قانونه ټوپكساالرانو غو د هخلك اوس 

  .  كړى يىډول ډول جنايتونه  او پخوا هم اخلي چې ډير قوي دي

همدى .له پوره شهرت څخه برخمن دىد دښمنۍ په وړاندې د افغانانو ټينګ هوډ 
 چې د شوروي ، وربخښلىنومزړه ور قوم  په ټوله نړۍ كې د يو هوډ افغانانوته

موږ د دره نور خلك هم دهماغه افغانانو . ځواك ته يې ماتې وركړه سترغوندې
 شوروي ته ماتې اوالد يو او اوس په دى هوډ را پورته شوى يو چى كه موږ

ته هم ماتې وركوالى عناصرو   هيواد دښمنههغووركوالى شو، نو په يقيني توګه 
مشران ا واولسى ږزمواو تروريستي اعمالو له الرې شو چې غواړي د فريب 

  . خواخوږى خدمتګاران شهيدان كړى او موږ د وير او ماتم په ټغر كښينوى

 خپل ، په زرګونو خلك راټول شوي وو چى خان محمد په جنازه كې شهيدد
پيښى د اصلى  او ددى  له الرې وړاندې كړريكۍيې د اوښكو او غمشدرناوى 

د دره نور خلك په دې باور . كړاندى يى ژوره كركه او نفرت څرګند ړعاملينو په و
 د قاضى صاحب د قتل  تر اوسه پورې هم قوي شواهدو سره سره دىدي چې له

ا و په بيال بيلو پلمو .اصلى عامل جنګساالر ګل كريم محاكمى ته ندى كش شوى
د ځينو دولتى چارواكو له خوا د هغه د ژغورلو او پرقضيى د خاورو اړولو هڅه 

ه چى د پيښى اصلى عاملين مو د قانون منګولو ته نه وى ږ به تر هغ، خو موكيږى
لوړى قضايى محكمى موضوع تعقيبوو او په دى اړه به د ، د هيواد ترسپارلى

   .انصاف او عدالت غوښتنه كوو



پخپله يو . چې ووژل شو و سپرلى تير كړى و٣٨د خپل ژوندانه خان محمد قاضى 
 له لګيدو ۍددښمن پر ګول.  پريښودلبچيان بې له پالره) ٧(يتيم، هغه شاته اووه 

 دارواښاد دا لويه هيله .  كلن زوى په غيږ كې ساه وركړه١٢، هغه د خپل وروسته
 هر ډول  خپلو خلكو ته خدمت او لهچىزوى يې د پوليسو چارواكى شي چې 

 ښكاره ده چې د خپل زوى لپاره د هغه.  مبارزه وكړيړانهي په م فساد سرهټولنيز
 خپل هيواد او خلكو د روښانه چې هغه د و انعكاس و ژور افكارو تمه د هغودغه

 آيا خپل هيواد ته. په ذهن كى لرل او د زړه په وينه او مينه يى پا للراتلونكى لپاره 
   وركول كيږي؟بيه د خدمت كولو همدا په اخالص او صداقت سره 

 او  د ښې زموږ د هيواد لپارهټوپكساالران د انسان او انسانيت دښمنان دا  
 او  راتلونكې تمه او همدا راز زموږ د اوالدونو لپاره د ښې راتلونكېروښانه
 او پخپلو شومو او كرغيړنو كړنو زموږ هيواد او وګړى د  تمه ويجاړويۍسوكال

 چى پر ضد يى په كلك هوډ مبارزه نو پكار ده. بد مرغى كندى ته ورغورځوى 
  . وشى او خلك يى له شره وژغورل شى

  :يادونه ۍوروست

بيانيه دا رسمي زموږ دټول اولس  چې و له تاسو څخه مننه وكړوپه پاى كې غواړ
  .هم تر السه كړواسو مالتړستبه  په دى لړكى  چې يومو ولوسته او پدې تمه

  مننه

   دره نور د خلكو له پلوه ننګرهار اود
com.homestead.justiceforkhanmohammad/:/http  


