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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

سلطان جان کلیوال

۲۰۲۰/۰۹/۰۹

د شهید ورځ که د شهیدانو اونۍ؟
(باخبر جنرال احمد جان مسعود)
د افغانستان د کلیزې ( جنتری) د سنبلی د میاشت په حاشیه کی لیکل شودیدی (  ۱۸سنبله روز شهادت قهرمان ملی
کشو احمدشاه مسعود – رخصتی) همدارنکه په دی جملی پسی پیوست لیکل شوی ( -۱۸سنبله هفته ئ شهدا)
په همدی ورځ مو په رسنیو کی و لیدل چی د کابل په ښار کی د احمدشاه مسعود د شهادت ورځ د معمول په څیر د
بی مسؤولیته وسله والو کسانو له خوا په ښار کی د موټرو په زغلولو او په بی شمیره هوای ډزو د ښار د خلکو د و
یری او اندیښنو سره داسی و نمان ځل شوه لکه په دی هیواد کی چی نه بل کس په شهادت رسیدلی وی او نه بل چا د
دی وطن د دښمنانو په وړاندی مبارزه کړی وی او نه داسی بل څوک د دی هیواد په تاریخ کی تیر شوی وی چی
هغه دی د احمدشاه مسعود سره د میړانی ،زړورتیا او ځان تیریدنۍ له پلوه د مقایسی او انډول وړ وی .د مسعود
پیروان داسی فکر کوی چی د روس لښکر ده مات کړی دی .د کابل او ټول هیواد کی د نورو تنظیمونو د د هشت او
وحشت مخه هم ده نیولی وه او د طالبانو په وړاندی د مقاومت ډیر قوی سنګر هم همدی ښاغلی ټینګ ساتلی ؤ.
زه په دی هکله چی مسعود څنګه شخصیت و ،څومره یی د خپل هواد او هیوادوالو سره مینه لروده ،کوم خدمات یی
د خپلو وطنوالو د پاره سر ته رسولی ،څومره یی د دی وطن په آبادۍ او بربادۍکی برخه اخستی ،څومره یی د هیواد
ملی هویت ته ګټه یا تاوان رسولی او بالخره تر کومه حده یی د ملی شتمنیو په ساتنه یا لوټولو کی ونډه لرلې ده ؟؟؟؟
خبری نه کوم ،ځکه له یوی خوا خو دا دومره لنډې خبری نه دی چی په یوی لیکنی کی ځای شی او له بلی خوا  ،له
ډیرو کلونو را په دی خوا د هیواد ډیر څیړونکی او محقیقن په دی برخه کی لګیادی څیړنې کوی او د سترګو لیدلی
حاالت د سم قضاوت د پاره د خپلو خلکو مخې ته ږدې.
زه یواځی غواړم د ټولو هغو کسانو نه ،که هغه دولتی څیرې دی ،که هغه جهادی شخصیتونه دی او که هغه په داخل
یا خارج کی د مرحوم مسعود مینه وال دی و پوښتم چی :
ــ ای ا ستاسو له نظره یواځی احمدشاه مسعود د دی مستحق دی چی د شهادت ورځ یی په دومره شاندارو مراسمو سره
و نماځل شی او که تر هغه د مخه او وروسته هم د وطن د الری شهیدان دا حق لری چی درناوی وشی او د احترام
سرونه ورته ټیټ شی؟ لکه شهید محمد هاشم میوندوال  ،شهید خان محمد خان مرستی ال ،شهید ماما زرغون شاه خان،
شهید وکیل سیف الرحمان ،شهید قوماندان سیدامیراو شهید محمد عارف د رکشاو تجار ،چی د یوی څرګندی دسیسی
په کار اچولو سره چی د سردار محمد داود دروغینو ملګرو د حسن شرق په مشرۍ جوړه کړی وه ،په شهادت
ورسول شوو؟ او له دوی نه وروسته د همدی ډلی نورو ملګرو شهید سردار محمد داود د خپلی ټولې کورنۍ سره په
شهادت ورسول ،بیا یی د هیواد پی اوړی ملی او سیاسی شخصیت او د دموکراسۍ د دوری وروستی صدر اعظم شهید
محمد موسی شفیق چی د ګاوڼدیو هیوادونو (ایران او پاکستان) سره یی د شته معضلو د حل د پاره ګټور پالنونه تر
الس الندی نیولی و ،شهید قوماندان عبدالحق چی د یوی بلی دسیسی قربانی شو ،شهید قهرمان جبار ،شهید وکیل
بارکزی ،شهید قوماندان عبدالرزاق او ډیر نور چی په همدی لنډ پرون کی  ،د وطن د په الره کی په شهادت ورسیدل
او په لسګونو ،سلګونو حتی زرګونو نور د وطن د الری شهیدان هم داحق لری چی یاد ونه یی وشی کنه؟ که د یادولو
مستحق نه وی خو بیا د ګیلی ځای هم نشته او که چیری هغوی چی شمیر یی تر لکونو هم تیر شویدی ،د یاد ونی حق
لری نو د شهید د اونۍ په اوږدو کیی ولی یادونه نه کیږی؟
ــ بله د یادولو وړ خبره دا ده چی دا د ښارپه کوڅو او سړکونو کی د موټرو زغلول ،د هوای ډزو کول چی هرکال د
زیاتو نورو زړه دردونکو حادثو سبب ګرځی او د هر ډول ټولنیز نظم او د ترافیکی قوانینو د پښو الندی کول  ،د
موټرو په شیشو پوری د مسعود د عکسونو را ځړول او لکه د ډاکوانو په څیر د ښار د اوسیدونکو نارمل ژوند ته

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

زیان رسول او په ډیر کبر او غرور سره دا اکروباتیک حرکات تر سره کول د څه د پاره کیږی؟ ایا د ښاغلی قهرمان
مسعود شخصیت ته نوره هم لوئی ورکوی او که د هغه د مکتب د شاګردانو د لنډغری ،بیباکۍ ،خود سرۍ او
وحشیګری تصویر خلکو ته ور وښای؟ ایا د مسعود په مکتب کی بی له بدمعاشۍ او نا اهلۍ نه غیر ،نور څه هم
شتون در لود اوکه همدایی د جهاد د وخت ټول محصول دی چی د ده د مړینی نه وروسته یی شاګردانو ته په میراث
رسیدلی دی؟
ــ دریمه پوښتنه داده چی د مسعود پیروانو ،شاګردانو ،د نظار د شورا په سلګونو جنراالنو او مارشاالنو او ور سره
د جمعیت د ډلی د مشرتابه ډلی چی هم د روس د (کی  ،جی ،بی) ،هم د امریکا د ( سی ،آی ،ای) هم د ایران د
ساواک ،هم د پاکستان د (آی ،اس ،آی) او تر ټولو مهم د افغانستان د ( خاد ) مالتړ او قوی ملګرتیا هم ورسره ؤ او
دی ،او همدا اوس د(  ۷۵٪سلمی) برخی دولتی واک هم په الس کی لری ،ولی په دا تیرو شلو کالو کی په دی ونه
توانیدل وښای ،چی د مسعود په وژنه کی کومو کورنیو او حتی مسعود ته د نژدی کسانو الس موجود و ،دا دوه
عرب ژورنالستان چی اونۍ اونۍ د مسعدو د پلویانو او قوماندانو سره اوسیدل او د همدوی به مرسته تر د تخار د
والیت د خواجه بهاوالدین ولسوالۍ ته د مسعود د وژلو د پاره یوړل شول ترڅو چی په شهادت یی و رسوی ،ولی
معلوم نه شول ،ولی افغان ولس ته ور ونه ښول شول او ولی تر ننه پوری همداسی پټ پاتی دی؟ د دی امکان هم
شتون لری چی د مسعود دقاتیلینو ملګری همدا نن د بل هرچا نه د لوړو دولتی مقاماتو لرونکی وی او د بل هرچانه
زیات د هغه د شهادت په کلیزه کی خواشنی څرګنده کړی او د مکر او ښکی را و وڅڅوی.
ــ د شهید او ملی قهرمان زوی (احمد مسعود) ته په کار ده چی د هرڅه نه مخکی د خپل پالر د قاتیلینو هغه ملګری
چی ممکن همدا اوس د ده ترڅنګ ناست وی او یا یی هم د کورنۍ غړي وي و پیژنی او افغان ولس ته یی ورمعرفی
کاندی .که احمد مسعود د خپل پالر په قتل کی شامل کسان ونه پیژنی او ملت ته یی ور ونه ښای ،دا دی په یاد ولری
چی د طالبانو سره د سولی په جریان کی به د ده په سر هم د نورو قاتلینو سره معامله وکاندی ،دی به هم د پالر په
څیر په سری توګه له منځه یوسی او بیا به په راتلونکی زعامت کی د ځان د پاره غوښنه برخه لکه د نن په څیر تر
د السه کاندی .باخبر جنرال احمد جان مسعود!

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

