
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 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 

 

    ۰۲/۲۰/۰۲۰۰                           محمدآصف خواتی

)دانشګاه بحران الدین ربانی(پوهنتون  بحران الدین ربانيد  

 کاوه چې دداسېما فکر  ۲ولوست یکوال یې دعلوموډاکتراوپروفیسوردۍچې لمې یومطلب  ویب پاڼه کې دآریایي په 

دحل  مهاله کړکیچاوږد د  افغانستاند  لري حیثیتالمعارف ّه ریدا ژونديد چې خاونددرجې علمي اواکادمیکې لوړې 

شول چې ښاغلي  لیدل وخو ۲به یې دخپلونویو علمي کشفیاتوپه اړه څه لیکلي وياویا وړاندې کړې کومه طرحه لپاره

 ولې د شوم چې حیران ۲کړې ده په پاڼه کې خپره مرکه خپله سره مشر د  انستیتوته دازبکستان دیو دخبلایر په څیر

 ویبمې نورو ی د چورتونوسره سرهخبریالدپروفیسورښاغلي د ۲مخه کړې ده خبریالی تهاوپروفیسور  علوموډاکټر

 نه یوازې پخپلهزوی چې  برهان الدین ربانيد چې هغه داسره مخامخ شوم  خبر مخه کړه چې بیاهم دبل عجیبپاڼوته 

کې هم اوداسالمي جمعیت په تنظیم انستان په اسالمی دولت افغد ۍ بلکې دکورنی کې دپالر میراثخوراوځای ناستی 

په نامه  هغه دپالرډګرد  هوایيکندهارد  دۍ ویلې چې جمهوررئیس په پام کې لري اوځای ناستیمیراثخور دپالر

روزنې پوهنتون درباني په نامه  او نېودکابل دښو ښاغلي کرزي څرګنده شوه چې  یوه ورځ وروسته  .يونومو

واکمنۍ پرمهال دتنظیمي جګړو لمبې پکې ډیرې تودې د  په هغه سیمه کې پروت دۍ چې درباني  داپوهنتون ۲ونوماوه

متوجه  واقعیتونوافغانستان ترخو  ونو دخبر لیکنواودې   .هلته زیات  شمیر بیګناه ملکي  وګړي شهیدان شول وې او

متمدنو  پیښولړي روانه ده چې په ننیو داسو هلته د پدې وروستیو کې هرڅه په افغانستان کې سرچپه شوي اوکړم چې 

دې ترخو  داوس اوس  همدا موږ ۲پیړیو کې یې هم بیلګې نه ترسترګوکیږي چې په منځنیو انساني ټولنوکې څه

چارو پوځي د او قوماندانان دي مشران او امونوپوځي جزوت د روحانیون مو چې مالیان او شاهدان یو واقعیتونو

د او  ، سولېې پرځای چې خلکو ته داسالمي اخوتد په جوماتونوکې د ۲کانداري کوي مسکي افسران د متخصصان او

دې  په هیوادکې د ۲ځانمرګي بریدونوته چمتوکیږيجګړو او  دالس نیوي په هکله وعظونه وشي هلته ځوانان مسلمانو

، نازول پردي پال محاکمه یا وغندل شي  ،  قاچاقبران او، جاسوسانقاتالن ،پرځای چې  پیژندل شوي جګړه ماران

هغوی  د ، واټونه او څلورالرېپوهنیزې مؤسسېدهیوااملي اتالنو لقبونه ورکول کیږي  ، لوړدولتي مقامونه لري ،کیږي

په هیواد کې  هغوی ته چې نن زموږ ۲په پته سپکې سپوري ویل کیږي زامنو رښتینو د هیوادد  اونامه نومول کیږي  په

سولې  سولې ښاپیری، د ، دسړياندیښنې  او مقاومت -جهاد -دسنګر ملي اتالنو، ،ینومجاهد و، سترانومشر وعالیقدر» د

 نني دي د دا ۲وایيان جنګي جنایتکارندي او روڼ انړیوال سازمانونه  حقوقو د بشر ویل کیږي د«  ۲۲۲او انشهید

سیمه یوه پټ  چې د ډول حالت هغه وخت واکمن شو په هیوادکې دا زموږ .ونهواقعیت حیرانوونکي او هخافغانستان تر

شمالي تلواله بري په نامه  اسالمي انقالب د غویي )ثور( په اتمه د کال د ۰۷۳۰دپربنسټ نړیوال سازښت   ئیز اوښایي

 او اسالمي جمعیت ترمشرۍ الندې درباني  استاد پلې کونکی د لوری او فغانيا  دې سازښت د ۲شوهواک ته ورسول 

 ولوران د افغانستان بشپړ ،رام شنډولپروګ سولې د د ملتو ملګرو دې سازښت موخه د د  ۲ودهغه ائتالفي  انډیواالن و

غې ته به یې دملي غمیزې پیښه په کوم بل هیوادکې شوې وای هکه چیرې داسې یوه  ۲وو قومي دښمنیوته لمن وهل او

 دهیوادکې  اسالمي انقالب وروسته په د .اسالمي انقالب بری وویل شو په افغانستان کې هغې ته د نوم ورکړی وای خو

 عجیبه خوداده چې د .شرمیږي قلم یې په لیکلولړۍ دوام لري چې  جنایتونو واوپیښ دراماتیکو ،و، خونړیوداسې عجیب

 د ی دهیوادلږترلږه غندل شوی و قانون منګلوته سپارل شوي وی یا دباید ته چې عامالنو جنایتونو اوپیښو دې خونړیو

 ملکونوکې هغه چاته د په نورو ۲ورکول کیږيهم لقبونه  ملي اتالنو ي تردې چې ورته ددرناوی کیږ په څیر خادمانو

 نوښت، وطنپالنې او انسانیت، دوستۍ اوورورګلوۍ، پوهې او شرافت او لقبونه ورکول کیږي چې د ملي اتالنو

 پردی پالنې سره  او ورانولو ، وژنو،جګړو نومونه یې دې چ په ټاټوبي کې هغوی خوزموږ .سمبول ويسرشندنې 

    !یاللعحب ۲ویاړترالسه کوي ملي اتالنو د يد تړلي

په ترڅ  لمانځلو تروردتلین د په نولسمه نیټه دهغه د روان کال دسپتمبر دغو څیرونه برهان الدین رباني دۍ چې د یود

رباني په نامه دیوه پوهنتون  لیکوال له انده د د ۲ده په نامه ونوماوه روزنې پوهنتون د ښوونې او رئیس د کې جمهور

 چېته  شاګردانوهغو  رباني استاد چې دته سپکاوی دۍ ځکه « جهادي شخصیت  ، سیاسي اوسترعلمي» ده دنومول 



  

 

 

 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

مارشال  ملي اتل او د نامې لري  کارورانولواو  وژلو، پردی پالنې د یوازې اوبې برخې دي هم زده کړونه  دلوړو

ي تنظیم مشري درلودله جهاد  دری لسیزې یې دیوه علومو پروفیسور، اسالمي چې د تهاستاد او شولل کړونه ورلقب

ده په نامه  دافغانستان څه چې ډګر  چې کومه پوهنیزه مؤسسه یا هوایي  حق دۍدایې  ته هم رسیدلی زعامت اودهیواد

           ۲ونومول شي

 علم اوپوهنتون نومول د ده په نامه د دمنفي غبرګون سبب شوي چې ګواکې  دپوهنتون نومول  د رباني په نامه استادد  

 نوعاملیکړکیچ د جګړې اود  دهیواد او هغه جنګي جنایتکار ېچدلیل یې داښیي  اونکي سپکاوی دۍ وښواو د پوهې 

      ننی بلواک خبره نه ده چې وړاندیښنې د کومه  واقعیتونوته په کتوسره دا تیرونږدې  اوفغانستان ننیوا د  .څخه دۍ

ي لقبونه ورکو تالنو او مارشاالنوملي ا یا د ي اونوموپه نامه  کسانوهغو د ځایکوم  « دولت موکراتیک اسالميید»

 د خکې هم م ښه ځلیدلي دي داځکه چېپه وژنه کې  او سیاالنو او دخپلو خلکوپه غالمۍ  په پرتله دپردیونورو  دچې 

نوموړي حکومت په  د وو چې ونه ورکړيلقب اتالنو شان وګړوته د د جنرال دوستم په  پرمټ کینولې واکمنۍ  شوروي

پرمټ واک ته نیواکګرو شوروي  د ۲شولرا نسکور  پوسترونه اوعکسونه هم سترستر اتالنود سره یې  نسکوریدو

نه دملي  اتالنولقبونه ورکړي ته یوازې د ساتندویانو رښتینو واکمنۍ دوی د چې د انصاف درلود واکمنانو دارسول شوو 

 خپلو وواکداران وننی دهیواد ۲نه ملي اتالن ديدولتي نظام اتالن واکمن  د دا وګړي ځکه هغوی پوهیدل چې ۲اتالن

پکاوی بلکې دولس س  ه دښمنيتاریخ سر ه یوازې دي چې داناتالنو لقبونه ورکړملي  دولس دارادې خالف  د وتهپلویان

 وعکسونه یې هم راوغورزولاتالند او نسکوره وستهور ووتګه چې شوروي کینولې واکمنۍ د سره پوځ د څرن ۲هم دۍ

شاهدان  ودرانسکوریدوپوسترون او دعکسونو اتالنو او واکمنانو تپل شوو ندې دهیله لري چې په دوی با افغانان دا .شول

ورانولوترخې خاطرې  وژنواو وحشتونو، زړه بوګنوونکو سره شوود تر دوی لخوا سره دلیدو هغوپه  وي کوم چې د

 رانسکوریدو د عکسونو واکمنۍ او اتالنود او واکدارانو شوودې تپل  به د موږچې  شک نشته پدې کې   .وریادیږي

په ووطن  بیا دخلکواوروسته به  نسکوریدو دې واکمنۍ د چې آیا د هندیښنه پخپل قوت پاتې دا خودا  ۲شاهدان وو

 ؟جنایتکاران واکمن نشي ې اوڅیر تړلېردیو پورې برخلیک په پ

 پای

 

 

 

 

                                              

 
 


