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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 

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

  

 ۲۰۱۶/۰۲/۱۶ آصفي خوشحال

 
 بربادي؟ که بریا وروسته؛ بري له شوروي پر

 
 افغاني، اسالمي، خپل په ملت غوښتونکي خپلواکي او مجاهد مسلمان، افغانستان د کې پړاوونو بیالبیلو په تاریخ د

 څخه هېواد له ېې ژواندی نیم او کړی مات ځپلی، ښکېالګر هر غرب او شرق د سره ځواک فکري او انساني
 سرښندنې فزیکي او معنوي مادي، الندې بیرغ یوه او غږ یوه په خلکو ټولو افغانستان د کې الره پدغه. ویستلی
 سپیڅلي لدې چې دی هم دا واقعیت تریخ یو خو. دی کړی خالص څخه نیواکګرو لدې یې هېواد او دي، ورکړي

 سپېڅلې ولس د زموږ چې وکړل کارونه داسې یې نوم په اسالم د واخیسته، ګټه بده خلکو شمېر یو څخه جهاد
 کې دوی په. ولس اتل دا نه او وبښي ج هللا نه ېې به وخت هیڅ چې ورسوو زیان هم یې ته مجاهدې او مبارزې

 او و؛ پلورونکي وطن او وږي اقتدار او ، څوکۍ ، واک د ، داران ټیکه جهاد د څېرې تباهی د افغانستان د داسې
 تیری ناموسونو په ورانونې ، وژنې ننوتل، کور په کور کې هیواد په جامه او نوم په دجهاد چې لري شتون هم اوس

 .وتړله مال یي ته پلورلو پاکستان پر او چور شمتنیو ملي د هیواد د او
 

 د جالله جل هللا د یواځې چې ، ده کلمه سپیڅلې هغه جهاد نو شي وکتل ته تعریف او معنا ریښتونې جهاد د که اصالا 
 او جنګیدلو خاطر په ساتنې د ولس او هیواد خپل د څخه دښمن کفري له ؛ لپاره دفاع د دین د هغه د ، خاطر په رضا

 کیږي، سوداګري سیاسي شهادت او جهاد په دلته مرغه بده له خو. وایې ته کولو وینا حق د کې شرایطو ډول هر په
 جهاد دلته. کیږي اخیستل کار توګه په وسیلي او ابزار د لپاره کولو ترالسه اهدافو سیاسي د څخه شهادت او جهاد له
 ګوندي، شخصي، هر د که دوی. کیږي غوښتل ونډه خپله دولته سهامي له نامه په مجاهد د او خرڅیږي خلکو په

 پاللو، ژبه پاللو، قومیت ګټو، شخصي د څوک یو که. ویالی نشو مجاهد ورته جنګیدلي؛ لپاره امتیاز قومي او سمتي
 نشو جهاد ته ځلو هلو او جنک هغه د ، جنګیږي لپاره هدف کوم بل یا او امتیاز، سیاسي شهرت، خپل پاللو، سمت

 .ویالی
 
 له او تور یو کې تاریخ لرغوني په افغانانو د راتګ لښکرو سرو د اتحاد شوري د ته افغانستان چې ده سمه دا

 چې زیان هغه خو دی بری ستر یو ماته لښکرو سرو د شوروي د الس په مجاهدینو افغان د. دی باب ډک کړاوونو
 سترګې پرې باید هم ولید؛ امله له جنګونو سمتي او ګوندي خپلمنځي، د مجاهدینو د افغانستان وروسته بري دغې له

 اقتصادي پیل، جنګونه كورني كې هېواد په كړ، غوره رنګ بل امنیو نا سره، بري له مجاهدینو د. شي نه پټې
 بري له لښکر سور پر شوروي د. شول مخ ستونزوسره اقتصادي سختو له خلك او ودرېدل ټپه په پرمختګونه

 پخواني د افغانستانه له هم څه که. کړې پیل جګړې خپلمنځي خونړۍ سر پر واک د کې کابل په مجاهدینو وروسته؛
 د راوروسته او وخت دهغه کې ذهنونو په خلکو د هم ال خو تېریږي، کاله ۲۷ پوره وتلو له ځواکونو د شوروي
 هغه شوو بدل پرمیدان جګړې د ترمنځ ډلو څو د کابل وروسته ماتولو له روسانو د. دي پاتې خاطرې جګړو کورنیو
 .کیږي بلل سارې بې کې تاریخ په افغانستان د وشوې کې جګړو دغو په چې وژنې،

 
 مخ سره ستونزو ګڼو له افغانان چې شول المل ددې اختالفات خپلمنځي ترمنځ مجاهدینو د وروسته وتلو تر روسانو د

 هیوادوال زرهاوو په کې کابل په یوازې. شول اړ ته وتو هېواده له کسان زرګونه او شول وران یې کورونه شول،
 ننه تر راهیسي ورځې همدې له. شول سرپرسته بې او بورې کونډې، یتیمان، معلوالن، سلهاوو په شول، شهیدان مو
 د مجاهدینو د او دى خرابېدو په مخ ته بلې نه ورځې یوې له بلكې شو، نه ټینګ چې دا یوازې نه امنیت كې هېواد په

 .ووژل خلک زره لسګونو په هم جنګونو تنظیمي سر، په كولو ترالسه د واک د كې دوره كلنه پنځه په واكمنى
 خلکو د اساس پر غوښتنو فطرتي د دوی د هم اوس وې روږدې کولو کش په ماشې د ټوپک د یي ګوتې چې هغوی

 لویو په کې حکومت په مهال پر واکمنۍ د کرزي حامد ولسمشر پخواني د یي ځینې. دي لګیا زورونه او وژنه په
 توګه ښه په هم کې واکمنۍ په کرزي حامد د او وه ورکړې تجربه ته خلکو هم پخوا دوی. شول وګمارل پوسټونو
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 شوي ته څنګ حده یوه تر دوی کې حکومت ګډ په منځ تر عبدهللا او غني اشرف د چې اوس. شول معلوم ته ولس
 کې حکومت اوسني په او کوي راپورته سر کې وختونو ځانګړو هم یا او ورځو ملي په ناوخت وخت اوس نو دي
 څخه نامې سپیڅلې له جهاد د نو دي شوي روږدي خوند پر څوکۍ د چې دوی. کوي نیوکې ونډې کمرنګې خپلې پر
 امتحان ته ولس دوی چې شو ویالی ډاډه خو. ویني خوبونه کولو ترالسه د امتیاز او څوکۍ د اخیستې ګټې په

 .ورنکړي وخت تجربې بیا د ورته ولس به نور او دی ورکړی
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