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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۱۶/۰۲/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 که امتیازي جهادجهاد، خدایي 
 

 دوی پر چا احسان کوي؟
 

کاله وړاندې د پخواني شوروي  ۲۸مه له افغانستانه د شوروي سور لښکر د وتلو ورځ ده. له ننه پوره  ۲۶د سلواغې 
كال د سلواغې په  ۱۳۶۷كال د مرغومې په شپږمه پر افغانستان یرغل وكړ باالخره د  ۱۳۵۸اد ځواكونو، چې د اتح
نېټې یې خپله ماته ومنله او له افغانستان څخه ووتل. دا ورځ په افغانستان کې کال په کال د ملي ورځې په نوم  ۲۶

ري ړنګه شوه. دا ورځ پر باطل د حق د بري ورځ لمانځل کیږي. دا هغه ورځ ده چې په کې د سور لښکر امپراطو
ده. خو په دغې ورځ که له یوې خوا تاریخي ویاړ عزت ترالسه کړ؛ اما ډیر څه مو له السه هم ورکړل. دا ورځ د 

 .افغانستان له بربادۍ څخه د خالصون او د پرمختګ په نوم نشو یادولی
جل جالله د رضا په خاطر ، د هغه د دین د دفاع لپاره ؛ له ځکه جهاد اصالً د حق یوه سپیڅلې کلمه ده چې د هللا 

کفري دښمن څخه د خپل هیواد او ولس د ساتنې په خاطر جنګیدلو او په هر ډول شرایطو کې د حق وینا کولو ته ویل 
کیږي. په دې معنا چې جهاد د هر شخصي، ګوندي، سمتي او قومي امتیاز لپاره جنګیدلو ته نه ویل کیږی. که یو 
څوک د شخصي ګټو، خپل شهرت، سیاسي امتیاز، او یا بل کوم هدف لپاره جنګیږي ، د هغه جنک او هلو ځلو ته 
جهاد نشو ویالی، هغې ته یواځې یواځې امتیازي او د ځان غوښتنې هڅې ویل کیږي. متاسفانه دلته دجهاد ټیکه دارانو 

د امتیاز څښتنان بولي. دوی د دغې سپیڅلې اسالمي د ولس جهاد هیر کړی او یواځې خپل ځانونه اصلي مجاهدین او 
 .وجیبې احسان پر ولس او حکومت اچوي او واک او اختیار د ځان خپل روا حق ګڼي

 

 له دغې ورځې وروسته ولس ته څه ورکړل شول؟
 

مه په په ډیرو سختو شرایطو کې ټول افغانان،  ۲۶کال د سلواغې په  ۱۳۶۷په دې هیڅوک سترګې نشي پټولی چې د 
پښتون ، تاجک، ازبک ، هزاره، ترکمن ، بلوچ، پشه یي ، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، ګوجر ، براهوي 

 ې او ناموس څخه داو د دې هیواد د هر ځای او هر قوم اوسیدونکي، د خپلې خاور
دفاع او خپلواکۍ لپاره له ټوپک او کوتک سره سنګر ته الړل او د هیواد د ژغورلو لپاره یې یو بل ته السونه سره 

 .ورکړل. ولس په ګډه د خپلې خاورې او ناموس دفاع وکړه ، او په یوه خوله او یو موټي یې د خپلواکۍ بیرغ اوچت کړ

وسته مو ولس ډیر دروند قیمت پرې کړ، له دغې ورځې وروسته د افغانستان د خو له دغې سترې بریا او ویاړ ور
بربادۍ یوه بله ډبره کیښودل شوه. له دغې نېټې وروسته ځینې د جهاد په نوم مست ښاغلي د ولس تر څنګ په خپلو 

شروع شوې منځونو کې د یو و بل په مریو وغوریدل. له دغې ورځې وروسته د مجاهدینو تر منځ خپلمنځي شخړې 
چې په نتیجه کې یې په میلونو شهیدان مو ورکړل، په همدې اندازه ولس مو معلوالن او یتیمان شول، په میلونونو 
هیوادوال مو په پاکستان، ایران او نورو هیوادونو کې کډوال شول، هیواد مو کنډ و کپر شو، ملي شتمنۍ لوټ شوې، 

ان او ایران وپلورل شول. د افغانستان د پوځ الوتکې او ټانکونه د پوځي تجهیزات او تاریخي ویاړونه مو پر پاکست
 .کباړ په شکل په پاکستان وپلورل شول

 

 خو پوهیږئ ثمره یې چا واخیستله؟
 

د دغې ورځې ثمره یواځې څو په واک مینو رهبرانو ترالسه کړه چې له هماغه ورځې تر ننه یې د خپل جهاد احسان 
ې هم د جهاد او مقاومت په نوم امتیاز ترالسه کړی دی. د ولس له جهاده یواځې څو پر ولس کړی دی او له حکومته ی

په ځان مینو رهبرانو ګټه ترالسه کړه چې د هیواد په بیالبیلو والیتونو کې یې جنتي ماڼۍ ځانونو ته جوړې کړې. 
و شخصي ملیشې اوس هم داسې جهادي رهبران شته چې په لسګونو جریبونو ځمکې یې غصب کړي دي، په سلګون

لري او د لسګونو مافیایې ډلو سره اړیکې لري. دا سمه ده چې جهاد مو وکړ او د خپل زور او مقاومت په پایله کې 
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 2تر 2 له :شمیره د پاڼو

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

 

مو شوروي سور لښکر مات کړ، خو آیا دا جهاد یواځې رهبرانو کړی، آیا همدوی څو تنو په یواځې ځان د روس 
خه نه درلوده، په دغې حماسې کې مو ولس شهیدان ورنه کړل، لښکر مات کړ، آیا په دغې سترې حماسې کې ولس بر

ولس مو خپل د زړه ټوټې د السه ورنه کړې؟ البته چې جهاد ولس کړی او ستره قرباني هم ولس ورکړې ده. نو اوس 
جهادي رهبران خپل جهاد پر ولس نه خرڅوي او ولس دې نور په انحصار کې نه نیسي. پریږدئ  د مهربانۍ له مخې

 .تاسې د جهاد بدله خدای درکړي نه دا ولس او حکومتچې س
 

 پای
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