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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، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

   ۱۷۲۲/  ۷۰/  ۷۰                سرلوڅ مرادزی

                        

 ملت ته لوی سپکاوی
 

، ارادې او ، هیلوکمنه ډله د ملت د تاریخي روایاتویوه ملت ته له دې بل لوی سپکاوی نشته چې د حکومت په نوم وا

، ګوډاګیانو او جاسوسانو ته د ملي او تاالنګرو ته د مجاهد ، لوټمارودانانوټولغوښتنې خالف غلو او ډاکوانو ته د ملي قومن

، . کله چې واکمن په درواغوونه او ویاړونه پر ښاخیو باد کړي، لقبي خاین ته د ملي اتل په نوم درجېمقاومت او مل

ې بابیزه ف او عدالت خبر، انصاتیاوو؛ هلته چې د ریښمعاملو واک چلولو ته ادامه ورکويچلوټو او د ولس تر شا په پټو 

 ! واد شتون ته دې خدای خیر پېښ کړي، د داسې ملت راتلونکې او د داسې هیګڼل کیږي

ملي یووالې ته د ژمنتیا تر ماسک الندې له خاینینو ، ډاکوانو او   که کرزی غواړي د حکمونو او فرمانونو په مټ

 !وړ کړي ، یوازې ځانته دوکه ورکويګان جګوډاګیانو څخه اتالن ، پهلوانان او نابغه 

مه  ۱۱لکه څنګه چې مخکې هم رسنیو کې ویل شوي د نظارشورا په چوکاټ کې د احمدشا مسعود په نوم ټولنې د اسد په 

مه ګڼه کې ولسمشر کرزي ته وړاندیځ کړی چې د مسعود لسم تلین دې په پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شي  ۲۲۰خپله 

حکم په ترڅ کې د ملي دفاع د وزیر رحیم وردګ په مشرۍ لس کسیځ دو لتي کمیسیون ټاکلی چې دا ورځ . کرزي هم د 

 .غسې چې نظارشورا یي غواړي لمانځيبه ه

، خو لکه چې افغانانو ولیدل د یادجشن په درشل کې و ۰۱، افغان ملت د افغانستان د خپلواکۍ د دې وړاندیځ سره هم مهال

. پوښتنه دا رامنځته کیږي د کرزي په ډېر پیکه او بیخونده ولمانځل شو دولت لخوا له بل هر وخته خپلواکۍ سږنی جشن د

، په داسې حال کې چې د احمدشا مسعود د مرګ رځ دومره پیکه او بیخونده لمانځيمشرۍ دولت ولې د خپلواکۍ و

 ؟په لوړه کچه دولتي کمیسیون ټاکي ورځې د پرتمینې لمانځنې لپاره بیا

 ؟په اړه هومره وفا اخر د څه لپارهخپلواکۍ او ازادۍ ورځو سره دومره جفا او د ملت لخوا د یوعام النزاع شخص  د

، د و، ډاکوانره هیریږي او د هغو پر ځای د غلو، غازیانو او شهیدانو یاد د څه لپالواکۍ د بېرته ګټنې د ملي اتالنود خپ

 ؟ملت او هیواد کومې خوا ته بیایي ښمنانو په یاد دولتي غونډې زموږ، تاریخ او شتون د دوافغانستان د هویت

، او د کرزي په دولت په کرزي توشیح کړ« حقیقت کې فرمان»عود د تلین په اړه خپل وړاندیځ کله چې نظار شورا د مس

ځونه یي په ملي او یي د مسعود اتلولي مهر کړه نو نظار شورا نوره هم زړوره او مسته شوه او خپل څو نور وړاندی

المـــللی بــرای  یک کمیســیون بیــن». ضیا مسعود د احمدشا مسعود ورور وایی له کچه د پلیتوب ډګر ته راوویستلنړیوا

کشور،  پس از گذشت ده سال از شهادت قهرمان ملی »و  «ی تــرور قهــرمـــان مــلی تشـــکیل شود بــررســی پــرونده

 .«شناسایی عامالن شهادت او انجام نداده اند  جهانی تاهنوز هیچ کاری در زمینهی  حکومت افغانستان و جامعه

 چې نظارشورا وکوالی شول مسعود بام سرته وخیژوی او د غره پر څوکه یي کینوي او په کرزي ترې اتل جوړ  دا

د نړیوال کمیسیون لخوا  ، بلکېملی پرونده باید په کور دننه نه ، نو اوس پکار دي چې په اصطالح د دې قهرمانکړي

. نظار شورا چې افغاني ټولنه یي کڼه په الر واچول شي . اوس باید د مسعود د نړیوال اتل د جوړېدو ډرامهوڅېړل شي

 ! هم پخپل خیال ړنده او کڼه وبولي او ړنده ګڼلې دا ځل غواړي نړیواله ټوله

. د مسعود قاتالن خپله د مسعود ملګري دي چې همدا اوس د تیا نشتهیوال کمیسبون ته کومه اړ، نړد ډیری افغانانو په اند

، پرون خپله هم د دولت لوړپوړی چې ضیا مسعود له دولته ګیله کوي . داې پاخه ناست ديدولت پر لوړو چوکیو ک

ړپوړي . نن هم د دولت لومړی مرستیال فهیم او نور ډېر لورور یي د ولسمشر لومړی مرستیال وچارواکی او بل و

، د غله په وسیه نه راسپړي. دا چې دا لوړپوړې چارواکې د احمدشا مسعود د مرګ دچارواکې د نظارشورا غړي دي

 . ږیره خس دي

. د کابل په کړي کې دې ډلې ډېر نور قتلونه هم، نه یوازې د مسعود د مرګ المل ده بلد احمدشا مسعود ډله نظارشورا

نړیوال هوایي میدان کې یي د ټول عالم په مخکې خپل بل ملګری د هوایي ترانسپورت وزیر عبدالرحمان نورستاني 

 ؟ یو پټ ساتي ، په دې کې څه راز دییا مسعود نن ولې د عبدالرحمان په مرګ سترګې پټوي او هغه له رسنووژاه . ض

ن ، ضیا مسعود او د نظار شورا باید لومړی د عبدالرحماد سره په ټولو معاملو کې شریک ووعبدالرحمان خو هم  مسعو

 .قاتل د قانون منګولو ته وسپاري

خپل پخوانی په اصطالح د مقاومت ویاند حاجي قدیر د کابل مکرویانو کې په رڼا ورځ وواژه.  حاجي  بلخوا نظارشورا

. که څېړل کیږي دا او د  لسګونو زرو نورو شهیدانو ا د اوسنیو واکدارانو پر غاړه دیقدیر د مرګ پور هم د نظارشور

ړل کیږي یشونې نه ده چې د مسعود قتل به څ دا .ړل شيیپه الس قتل شوي باید یو ځایي وڅ دوسیي چې د نظار شورا

سرې  خو د هیواد د نورو شازلمیانو کورنۍ به د خپلو خپلوانو قاتالتو ته چې د نظار شورا په کتارونو کې اوس هم

 ! سترګې ګرځي هیڅ هم نه وایي

http://www.khawaran.com/احمــــد-شـــاه-مســـعود/یک-کمیســیون-بیــنالمـــللی-بــرای-بــررســی-پــروندهی-تــرور-قهــرمـــان-مــلی-تشـــکیل-شود.html
http://www.khawaran.com/احمــــد-شـــاه-مســـعود/یک-کمیســیون-بیــنالمـــللی-بــرای-بــررســی-پــروندهی-تــرور-قهــرمـــان-مــلی-تشـــکیل-شود.html


  

 

 

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

رشورا لوړپوړې چارواکي او د . لویه څارنوالي باید دغه کسان چې اوس هم د نظاوا نړیوال کمیسیون ته اړتیا نشتهبلخ

. د نظارشورا دغه لوړپوړي اهد او په قتل کې شریک دي وپوښتيمسعود د قتل په ورځ د ټولو خبرو له نږدي ش

 ! ې مسعود څنګه او ولې دوی وواژهچ چارواکې به په تحقیق کې خپله څرګنده کړي

 !سعود په مرګ  له چا نه اخیستي ووڅونه ډالر یي د م

ان یوازې مسعود او نظارشورا په همدغه رسنیځ کنفرانس کې هڅه کړی چې د جهاد او مقاومت ټیکدار ضیا مسعود

تنه ریښتیني وو  . دا چې د جهاد په لیکو کې به څود مسعود د نوم لپاره یرغمل ونیسيژني او د هیواد نور شهیدان یراوپ

د ورانۍ لپاره یوه چلوټه وه چې پایله یي اوس موږ په رڼو  ، خو جهاد او مقاومت په ټوله کې د افغانستاندا بېله خبره ده

. داسې جهاد او مقاومت چې هغه کې افغانستان وران او تبا شو او افغانان پکې مړه رګو ګورو او سفسطو ته اړتیا نشتهست

 !شول جهاد نه بلکې فساد دیومعیوب ، شل و شوټ ا

 !مبارک وي داسې فساد دې همدې نظار شورا او مسعود خیلو ته 

! جهاد او مقاومت نن د نظار خه غواړي نورې او تازه ګټې واخليبلخوا نظارشورا د جهاد او مقاومت د پلپسې تکرار څ

ان د ولسمشر . د جهاد په بیا بیا تکرار سره ماسټرقسیم فهیم ځوا ده چې شودې یي یوازې دوی خوريشورا لپاره لنګه غ

رباني هم د جهاد او مقاومت دکلمو په طوطي وار تکرار سره ځان د سولې جرګې . همدارنګه لومړی مرستیال جوړکړ

، . جمعیتیي تازه نیوکې ددې خبرې ثبوت دی مشرۍ ته ورساوه ، چې هیڅکله سولې ته ژمن نه دي . د طالبانو په اړه

یو کې په چټلیو او مردار ، ناامنیو او شخړو کې لکه ګونګټینو نورې ډلې ټپلې یوازې په جګړهنظارشورا او د مجاهد

 .نيخپل ژوند او راتلونکي وی

 !    ر السته شویو بریاوو بسیا نه کويخو ضیا مسعود ، نظارشورا ته په ت

صدوشصت ولسوالی کشور منارهایی به نام جهاد و مقاومت اعمار کنند و   در سه، رییس بنیاد شهید مسعود عالوه کرد»

 ه  امروز و فردای کشور یاد و خاطرنارها حک گردد تا این موضوع باعث شود که نسل نام شهدای هر ولسوالی در این م

 «این شهدا را برای همیش گرامی داشته و پاس بدارند.

چې هلته  په دې توګه ضیا مسعود غواړي د هرې سیمې او ولسوالۍ سړیخواره او قاتلین د انتقالي عدالت او محاکمو څخه

 . د مدالونو او ویاړنو ویشل لوروي ل شي تبریه کړي او د مجازاتو پر ځای هغو تهړیباید د دوی جنایتونه وڅ

. چا چې کابل قول یي باید د میړانې څلی جوړ شيزره کابلیان یي ووژل د ضیا په  ۰۷هغو چې کابلښار یي وران کړ او 

غوی چې د لګې په ډول هیب . دژندل شيیصي شتمنۍ یي لوټ کړي باید اتل وپ، بیت المال او د وګړو شخچور کړ

په وړاندیځ   ، د کانل اوسپنې په پنجاب وپلورل د ضیا مسعوداو باغونهد زیتونو او مالټو ونې ، ننګرهار دکانال غواګانې

، وسلې او مهمات په ګاونډیانو وپلورل باید پر مزارونو یي چې د ملي اردو ټانکونه او الوتکې. چا یي باید څلې جوړ شي

 ! شل شيګالن وپا

لوستونکي باید خپله قضاوت وکړي چې نظارشورا د مجاهدینو په استازیتوب د افغانانو د سپکاوۍ او د هیواد بربادۍ 

 . نه نور پالنونه تر الس الندې لريلپاره څو

نان به د ، افغاغانستان کې د واک پر ګدۍ ناست ويتر څو چې د ای ایس ای او د ایران د قم  فابریکو مجاهد پیداوار اف

 !و پر مختګ خبرې خو پر ځای پریږده، ابادۍ ا؛ د سوکالۍاو ارامۍ ورځ په سترګو ونه ویني سولې

، هویت او ي نه ده چې دې غفلت کې خپل تاریخ، لیرو په الپو باټو تیروځینو مجاهدینکه افغانان بیا هم د دغه درواغج

 !يهر څه له السه ورکړی او پښیمانی به بیا ګټه ونه لر

 

 پای

 

 اخځونه :

 ــ خاوران بریښناپاڼه

 

 

 

 

                                             

 
 


