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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په 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 : یادښت 

 

                  2۹1۲/  ۹۰/  ۹۰                         سرلوڅ مرادزی

 رهید احمدشا مسعود څو مخیزه څ

د هغو کسانو منځ کې چې په یوه یا بله بڼه یي د افغانستان د ړنه په ډاګه کوي، یڅښو یپخ د د افغانستان د روستي تاری

 ره ده.یاو څو مخیزه څ هیو هم د احمدشا مسعود په نوم مرموز لوبولی،غوڅ او څرګند رول کې ناورین په پیل او ادامه 

دا  د مسعود ،بولي رسنوالشاعران او چې ځانونه سیاستوال، لیکوال،  او ستایوال د الرې شریکباڼي د احمدشا مسعود

د ارزښتونو د ګڼوالي او د څو شخصیت( د سړیتوب ) نوموړيپلویانو او الرویانو ته د  ، خپلوپیچلې او څو مخیزه څېره

 ستایوالود هغه د  بیا بل څه راپه ګوته کوي چې ک او اندتوګه، خو د مسعود خپل پراتیپه بڼه وړاندې کويبعدیز والي 

 کوي.ولې هڅې او کرواړې په اوبو الهوټ او مداحانو

خو د هغه په الرویانو کې یو  ،راپیژنيلي ګټو سره په ټکر کې ځان کې د افغانستان د م خپله اندتوګه او پراتیکپمسعود 

 !بیانويڅه  بل د نوموړي په اړه بیا د لیکوالۍ او بیان په دګر کې قلم او ژبه خوځوي چې شمېر

د افغانستان  ، د دیموکراسۍ بنسټګر،(پهلوان)غیږمارمالستې نانوموړی د خپلواکۍ  ،مسعود مداحان هڅه کويد 

هیڅکله په نوموړو ډګرونو کې د هیواد او افغان ملت په  مسعود ، خوراوپیژنيد افغانانو ملي اتل ژغورند او بالخره 

 .کچه د یاد وړ بېلګه نلري

ر بیا د مسعود له پاشلي کالبوت څخه په لویالس د لمانځ او تعبد خدایګوړی جوړوی. د هغه پرقبر د سمتي، ییو نور شم

 او قبریي هم د نورو فتنو لپاره د زیرمې پتوګه کاریږي. ر وهيایتنکي او ژبني تربګنیو بنجاوران غومب

بلکې  ون او راپرځولو پر محور نه څرخیده،د مسعود د هلو ځلو اصلی لوری یوازې د حکومتي او دولتي واکمنیو د بدل

او د افغان مکنۍ بشپړتیا زیان ځ ایران او پنجاب په ګټه د افغانستان مسخې، دهڅې د افغانستان د تیر تاریخ  د نوموړي

مسعود یوازې د دولتي نظام په بدلون بسیا نه کوله، بلکې  .شوې وې په نښه ،او دوښمنۍ ته و افغانستان سره تربګنۍا

 هغه د افغانستان د تاریخ او جغرافیه د تغییر او بدلون لپاره مټې رابډ وهلې وې!  

و ډډه نه لګوله، بلکې د ګاونډ او لیري پرت ځواکونو او شونتیاوود ني هیوابلخوا مسعود د داسې موخو لپاره یوازې په  

 سترګې نیولې وې. یيته او مالتړ  ومرستپرلپسې هیوادونو د استخباراتي کړیو 

پیل کړ. دلته د ه پاکستانه رالدخان د واکمنۍ په وړاندې بغاوت، مسعود د سردار محمد داوولسیزه کې،  1۲۳۹په 

د ډیورنډ د تپلې کرښې پر محور او په هغه مهال د  ره،یسرب له نسکورولو مرکزي حکومت وودخان دموخه د دابغاوت 

نږدې تړاو درلود. هم  ه ساتله،تودهغه،  سره چې د وخت حکومت بلوڅو د خود ارادیت ملي داعیي کوزو پښتنو او

، د مرکزي واکمنۍ کمزوري کولکابل د : د ر دوه موخې ووليیغوښتل په مسعود، د غشي په څ پاکستان هغه مهال

 ،کې پریښودوپه  ازاد الس د پښتونستان له مالتړه الس اخیستل او پنجاب ته د کوزو پښتنو او بلوڅو په ټکولو کې

 .مرسته

د ځان په  ، مسعود له دواړو خواووپر مشرۍ د لویدیځ په جګړه کې هم د پخواني شوروي او د امریکا کې افغانستان

 مسعود د یوه ،په دې جګړه کې هم .د ټینګېدو په وړاندې یي جګړه توده ساتلهاو د مرکزي واکمنۍ  اکماالت کول ګټه

 پرځای له څو ځایونو او استخباراتو سره اړیکې درلودې. او استخباراتو مخ پرځای څو مخونه او د یوه ځای

پر بنسټ د ملګرو ملتو ترڅارنې کله چې د دوکتور نجیب هللا په مشرۍ د وخت دولت، د سولې او ملي روغې جوړې 

اواره کړه، بیا هم مسعود په دولت کې د ببرک کارمل په مشرۍ د پنځم  الر افغانستان کې د پراخ بنسټه واکمنۍ  ،الندې

 ته یي هیواد ټېل واهه!کلونو کورنۍ جګړې  ۰۹او د ستون په مالتړ، د شا لخوا دا تګالر شنډه کړه 



 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ ته افغان جرمن آنالین 

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

 د احمدشا مسعود له خپلې خولې واورو: ،راځۍ چې دغه چلوټه

بېال بېلو بریښناپاڼو کې  په کلیپ یي ویدیویي په وینا کې چې د پروان او کاپیسا والیتونو خپلو پلویانو تهاحمد شا مسعود 

... جهادي مشرانو، نه وایم چې ټولو، ورو ورو له دکتور نجیب هللا سره اړیکې ټینګې  »ترالسه کېدای شي، وایي 

د نجیب له استازو سره یي ولیدل، موږ او  روم کې وې؛ هیڅوک انکار نه کوي، څو تنه زه پیژنم چې د ایټالیاکړې 

داسې یوه فعاله او ژوندۍ ټلواله چې د چلوټو مخه ونیسي او بې له په هیواد کې دننه تاسو هغه په راډیو کې واوریدل. 

 ، نه لیدل کېده.یل کړيپرایوخوځښت ځنډه 

دې خبرې ته په پام،  نه د اسالم بریالیتوب،  لې ګټې ديموخه یي له لومړۍ ورځې تر ننه پورې خپ لویدیځوال چې

مجاهدین کمزوري کړي او بیا په دې لټه کې وو چې بالخره د جهاد ګټې دوی داسې یو حالت رامنځته کړی وو چې 

وښښ الندې او د بې پرې حکومت د سیاسي حل، د ملګرو ملتونو تر پ وڅي حکومتخپل الس ته راوړي او خپل السپ

له پنځه میلیونو وکړ او کاله موږ جهاد  1۱چې ورځې  دردناکې موږ باید تیرې خورا . په کابل کې جوړ کړيپه نوم 

ټولو دا روستیو ورځو کې مو ورکړل رایادې کړو.  شهیدان او معیوب زیات زیات کډوال او له یو یا یونیم میلیون څخه

او یا نور هیوادونه  نجیب راوپرزوي، نلري او لیدل یي چې برخلیک یي له بهر څه لویدیځوال داسې ځواک چېانګیرله 

چې یو هغه ورځې هم نه هیروو  ي.یي  واک ته ورسو دوی دي چې غواړي پردی حکومت راولي او کابل کېټاکي او 

ي یي وروپیژندل او چمتو شول بې طرفه حکومت ومانه او خپل لس تنه استازشمېر ګوندونو د اسالمي ګوند په ګډون، 

 چې د ملګرو ملتونو د پریکړو سره سم او د دې ټولنې تر مشرتوب الندې حکومت ومني.

چا اصآل په روستیو شېبو کې د داسې یو حرکت تصور هم نه شو کوالی. تاسو چې  وو ګرام نیولپروان او با ا دد

طرف حکومت ، کابل ته روان وو او په شا کې یي د  پوهیږۍ چې یوازې یوه ورځ پاتې وه، یانې یوه ورځ روسته بې

لحمدهللا د چلوټې مخه ونیول شوه او چې ا یدل. یوازې په روستۍ ورځ مې وویلکابل ته رسهم  ملګرو ملتو ځواکونو

یو خلکو په برخه کړ او دې خلکو پخپلو سرښندنو سره پروان ونیو، باګرام یي وند  دغه ویاړ خدای د پروان او کاپیسا 

 «و یوځل پاڼه په بل مخ واوښته....ا

دا د پروان او باګرام نیول وو چې چا اصآل په روستیو شېبو کې د داسې یو »  چې مسعود وایی له دې جملې څخه

د مسعود موخه د هغه مهال په دولت کې د کارمل په مشرۍ په دولت کې دننه پنځم « ر هم نه شو کوالی. حرکت تصو

 . مټ مسعود پروان او باګرام د هغه په اصطالح فتح شوه په چې د هغته اشاره ده  ستون

ارشورا او جمعیت سره د مسعود نظ که د کارمل پلویان چې په هوایي ځواک او کابل ګارنیزون کې یي کمین نیولی وو،

هغه روستیو ، نیوالی شو. دا باید ومنو چې د کارمل ــ مسعود ټلواله همدوی نه پروان او نه باګرام ، ملګري نه وایي

نه ده رامنځته شوې، بلکې لکه څنګه چې یي په بل ویدیو کلیپ کې ګلم جم  شېبو کې چې مسعود ورته اشاره کوي

 .وه دوستم قصه کوي، ډېره مخکې رامنځته شوې

( په حقیقت کې د نظارشورا او جمعیت نه د هغه وخت ټول پرچمیانمشرۍ د پرچم د یوې کوچنۍ ډلګۍ ) د کارمل په

د لویو د هغه مهال واکمني  د همدغې ډلګۍ له کبلهپه ګوند او دولت کې  .و یا یي نږدي ستراتیژیک ملګري ووا غړي

، نظارشورا او جمعیت ترمنځ ستراتیژیک ملګرتوب پرځای پاتې دی او و سره تل مخ وه. نن هم ددغې ډلګۍستونز

 وخت ناوخت په تېره بیا په مهمو حاالتو کې سر راښکاره کوي.

ت به د هڅه وکړي، وخ څخه هرڅونه د ملي اتل او خدایګوړي په جوړولو کې ، له نوموړيمسعود پلویان احمدشا که د

 دوی دا چلوټه هم رسوا کړې!

 پای

 
 


