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 By Vicken Cheterian              ۰۴/1۰/2۰2۰ :للیکوا
 : نجیب هللا پتمنژباړه

 

 افغان جهاد تاریخ د
 د عینی شاهد روایت

 

 په لوستلو ارزي منعکس دي او کېواقعیتونه پ اوپه زړه پوری لیکنه 
 

 کره کتنه
 :لافغان او د جهادي پاڅون پی-عرب 

 

دی لپاره چې څه یې لیکلي , مګر  یو غوره اثر دی, نه یوازې د” سهکېالره سترګې په ” افغان عبدهللا انس -د عرب 
 .څه یې نه دي لیکلي چېدی لپاره  د
 

 ېکعبدهللا انس ځوان الجزایرې کلیوال عرب دی چې دعقیدې پر بنیاد په افغانستان کې د شوروی یرغل په مقابل 
 .جنګیدلي وو. هغه اوس په انګلیس کې اوسیږي

 

جهادي نهضت لپاره ځان قربانول دي چې په پای کې په  غرونو ته منځ پانګه دTo The Mountains کتاب نوم د
 .ورکه الره والړل

سه کې جهادي افسانه نیمګړې د نهضت ځینو کمزورتیاوو له مشرتوب او سیاسي سواد نشتوالي ته ګوته نیولي کېدانس 
 .دي

 

 .دي ندی څرګند کړي انس ځیني پټ رازونه چې تر اوسه په پرده کې پوښلي پاته
 .افغان نهضت په کوم بنیاد جوړ شوی وو , تر اوسه پټ پاته دی -یو پټ راز چې عرب 

 

 : دیعبدهللا انس ځانګړي شاهد 
 .هغه د افغان جهاد سره په پیل کې یو ځای شو

 .افغانستان ته تللي وو داسې څرګند کړل ېچانس د سفر جزئیات 
 .فر وکړ او لس کاله هلته پاته شوپه پیل کې افغانستان ته س 1984د 

 Arab Service Bureau دفتر خدمتونو عبدهللا انس دپیسو راټولولو لپاره امریکا ته څو سفرونه وکړل , د عربو د
 .جوړ او د څه وخت لپاره دهغه مشر پاته شوی وو افغان لوژستیکي سازمان  -د عرب 

 

سوړ  قانوني دفترونه لرل, داعجیبه خبره وه چې د 52 کېکا په امری  MAKدغه دفتر کې کېدافغان جهاد په دوران 
 .لوبه وه سیاسي اتحاد او ویښ حیرانونکي کېجنګ په زمانه 

 

جهاد بنسټ او وروسته القاعده فساد وزیږول چې القاعده  په تدریجي توګه د MAk فغان لوژستیکي ادارها  -عرب د
 .وغزولي ته ریښي د بن الدن تر مشرۍ الندی وده او هر لور 

 

 .جهاد بدنام او رسوا کړي او ابو معیب زرقاوی به  کېشمالی قفقاز اوسیدون خطاب د ,انس پوهیدل چې بن الدن
 

افغان جهاد معنوې پالر عبدهللا عزام او د جهاد اول نسل ښه نوم او اعتبار  -کتاب له متن ښکارې چې د عرب  د
 .سوچه او سپیڅلی وښئي

ډارونکې دیب ته سقوط وو  هغه بدلیدل په القاعده لوژستیکې سازمان له بنسټګرو وم او د MAK چېمنې  انس دا
 پاڼه.(145مګر د القاعده د جوړښت مسول نه یم . )
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 افغان جهاد ږي. عزام دکېافغان جهاد پالر ګڼل  -: عبدهللا عزام فلسطینۍ اسالمپال چې د عرب انس دوه اتالن لري
عمده رول ولوبول, په افغانستان کې جهاد په هر مسلمان فرض دی دا په  کېرولو فتوا د اسالمي علماوو په صاد

اسالمي دولتونو په شتون کې جهاد فتوا صادره کړله.فتوا د دوزخ ور خالص او  اجتهاد وو چې د کېاسالمي فقه 
 .پرانستل

 .پرانستل رته وجنګیږي، دا مذهبی فرض وو چې د سیاسي اسالم. د بنسټپالۍچېداې شي هرکېهر څوک 
 

ډلو ته او د افغان مقاومت  نورو باصالحیت کسانو عزام د افغانستان او پاکستان په سیمه کې حضور لرل برخالف د
 .له عربي هیوادونو مرستي چمتو کوولي

 .عبدا هلل انس وروسته د عزام له لور سره واده وکړل
 (پاڼه  42) .عرب جنګیالي وو 15کله چې انس افغانستان خاوری ته داخل شو د هیواد دننه یوازې 

 

 .شوروی پرضد جنګیدل زیات عرب جنګیالي د 1۰۰هیڅکله له  کېپه افغانستان 
کې شوروی وروستي.  کال 1989اهمیت وړ رول نه لرل، کله چې د فبروري په افغان جهاد کې عرب جنګیالیو د

 عرب جنګیالي کېد حکومت په دوران ډاکتر نجیب هللا دوستې له پله د شوروي خاورې ته واوښتل، د  سرتیری د
 .افغانستان ته د جګړې لپاره راغلل

جهاد افسانې د  باالخره د د اریانتیا خبره دا وه چې ولی عرب د خپل هیواد د مستبدو حاکمانو پر ضد نه جنګیدل،
 .شوروی امپراتورۍ ونړوله

 

 : عبدهللا انس په کتاب کې د افغان مجاهدینو ډلو تر منځ بی اتفاقي په هکله لیکي
 .داتالنو کمبود نشته مګر اصلي ستونزه بی اتفاقي دی کېزه ډیر ژر پدی پوه شوم چې په جهاد 

ګه دارنجنګیالي د جنګ کلتور ته اړتیا لري, هغوي انساني او مذهبي الرښونو ته ضرورت لري, هم کېافغان جهاد 
 .پوځي مرستي سمی چمتو شي

 (پاڼه55). هغو له جملی له یو هم برخمن نه یو موږ د چېسیاست او دیپلوماسي د شوروی تر کالشینکوف غوره دي 
 :انس وائي

موږ غوښتل ځان د منځنۍ  زه یو وخت د بشري مرستو او زده کړو مسول وم عرب جنګیالیو سیاسې پوهه نه لرله
 .رسوو او دا زموږ د ناکامۍ بل علت وواسیا غرونو ته و

حانه او په پایله کې له مسل لوستلو وړتیا نه درلودله, د ځواکونو په بالنس نه پوهیدل لویه ستونزه داوه چې د د عربو
 .مبارزې څخه بنیادګر اسالمي نهضت وزیږیدل

 

وژونکي ځواک وو چې د شوروي ضد جهاد دواړه اتالن عبدهللا عزام او مسعود ځان وژونکي اسالمي نهضت یو ځان 
 .د اسالمي بنیادګرو له خوا ووژل شول

 

 .چاپیلایر چمتو کړل په پیښور کې زیاتره عرب جنګیالي د حکمتیار پلویان وو چې د عزام د وژلو لپاره یې
 

کله چې اسرائیلي پوځونو د فلسطین  کېکال په اوړی  1982عبدهللا عزام جګړه کول له سیاسی متن بیل وو, عزام په 
یال د فلسطین د ګور چېپاته شول او عزام  کېګوریال مقاومت محاصره کړل , یاسر عرفات او ملګري یې په بیروت 

 .جهاد ته ودانګل چې هیڅ معنی یې نه لرله کېځواک غړی وو په افغانستان 
 

ځواب  کېله عزام او نږدي ملګرو طرح کړ مګر هیڅکله قناعت بښونما ددی لیکني لیکوال په شخصی توګه داسوال 
 .تر السه نه کړل

هغه زبر ځواک پر ضد جنګیدل چې فلسطینی ګوریال ته وسلي چمتو کولي او بل زبر ځواک  د کېعزام په افغانستان 
 .ه دهی خبره نشتامریکا د فلسطینانو قسم خوړلي دښمن اسرائیل ته وسلي او پیسي ورکولي او تر دی بل بی معن

 

سطین برخلیک فل د فلسطین ګوریال کلتور ته پیوند ورکړي او د کېعجیبه متناقض دریځ عزام غوښتل په مرکزي اسیا 
 .کمزورې کړي کېد عرب سیاست په متن 

 

 یو ځای شي او په سلهاوو د افغان جهاد له کاروان سره چېد عبدهللا عزام بلنلیک له عرب ځوانانو  مه کلنو 8۰په 
 .په افغانستان کې وجنګیدل چېعرب ځوانانو جهاد ته لبیک وویل 

 .یوان کېدوام یې تراوسه موږ لکه تریاکو باندی روږدي تریا چېپایله یې ټکه وه 
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