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ګهیځ الدین منهاج شهید: ۱ # انځور

او علمسا معاصسسر. لسسری تاریسسخ لسسوی خسسورا چسسی دی حقیقسست تریسسخ یسسو نسسړۍ د اسسستعمار  

Contemporary)پوهان  Scholars) اقتصسساد اسسستعمار چی دی نظر دی په   (Economics)  ، 

(Politics)سیاست مذهب/دین او   (Religion)  د عناصسسره دری همدغه او لري اړیکی سره  

فاکټورونه بنسټیز استعمار  (Factors) ارادی آزادی انسان تعالی ا.دی (Free Will)  سره 

انسسسان) یانې(یعنې ده همدغه نظره له اسلم د هم فلسفه ژوند انسانی د. دۍ کړی پیدا  



هسسره انسسسان د ولسسی وکسسړی ټاکنې خوښې خپلی په چی شی کولی او لری اراده خپلواکه  

لګښت فرصتی ټاکنه (Opportunity  Cost) دروازی جهنسسم د  یا او جنت د نهایتآ چی لری    

شي خلصولۍ باندی هغه .

پسسسی پرلسسه د اسسستعماریونو د چسسی دی څخسسه هیسسوادو داسسسی یسسو نسسړی د افغانسسستان  

دي ډیسسر اسباب یرغل د باندی افغانستان په چی نه ځای هغه له. دئ شوۍ ښکار حملتو  

د سسسره سسسره عواملسسو نسسورو د ولسسی ده بهسسر نسسه وس د مطلسسب داوسسسنی زما هم یی تشریح  

پالیټیک جیو افغانستان (Geo- Politics)  کلسه. کیسږي ګنسل عامسسل اساسسسی یو هم موقعیت  

اقتصسسادی، خپلسسو د کسسوي یرغسسل مسسوخه پسسه اسسستعمار د بانسسدی هیسسواد بسسل پسسه هیسسواد یسسو چسسی  

څخسسه کړونسسو مشسسروع نسسا او انسانی نا ډول هیځ له لپاره هیلو او موخو عقیدتی او سیاسی  

، اقتصسسادی ولسسس د هیسسواد شسسوی اسسستعمار د چسسی کسسوي هڅسسی اسسستعماریون. کسسوي نه ډډه  

چې ده سبب همدغه. وکړی پری تیرۍ او واچوی خیټه باندی حقوقو اجتماعی او سیاسی  

کیږي مخامخ سره مقاومتونو له ولسونو د .

چسسې وخسست هغسسه هسسر چی شی ډاګه په دابه نو وکړو کنته ته تاریخ افغانستان د که  

اسسلم او وطسن د تسل ولسس غیرتسه بسا زمونږ ، دۍ کړی یرغل باندی افغانستان استمعاریونو  

لسه شسجاعت او غیسرت زړورتسوب، افغانانو د او فضل تعالی ا د او ده کړی دفاع ټینګه څخه  

د ارزښتنو دینی او آزادی د ولی. دي شوي مخامخ سره ناکامۍ همیشه استعماریون کبله  

پوهسسانو او عالمانو،روحانیونو،داعیسسانو، پیاوړو ډیرو ځني د ولس افغان کې بهیر دغه په ساتنې  

د چسسی ده هکلسسه پسسه شخصسسیت داسسسی یسسو د هسسم مطلسسب اوسسسنۍ زمسسا. ده ورکسسړی قربسساني  

نسسوم خپسسل او ده ورکړی يې قربانی ژوند  خوږ دخپل  لپاره ساتلو ارزښتنو دینی او خپلواکۍ  

کسسوم اشاره ته شخصیت هغه زه هو. دۍ لیکل باندی خط زرین په کی تاریخ په نړی د یی  

جریدې اوونیزی د ګهیځ د چې (Gaheez Weekly) قلموال،پسسه توانا روښتونوالي د مسول،    



د انسسسان، طلبسسه اواصسسلح انقلبسسی ، داعسسی جراتسسه بسا ژورنالیسسست، مجاهد،ژونسدی پوره ایمان  

آیډیالوژي پراخه او روښانه (Ideology)  ،پسه او مثسال نظیره بې زړورتوب او شجاعت د خاوند  

میین وطن (Patriot)  ؤ شخصیت . 

14(پیړۍ ځلورلسمی د هېواد د ځگهی الدین منهاج جناب th Century)  روحانیون له ،  

لیکونکسو ورځپساڼه تكړه  (Journalists) لیكوالسو او  (Writers)  او ملسي پیساوړي د چسې ؤ څخسه  

وړانګسسې مبسسارزې خپلسسې د يسسې مسسداره لسسه كرښسسې همسسدې د او ؤ خاونسسد وانسسد انسسد اسسسلمي  

د خیسسال و فكسسر اسسسلمي د چسسې راوويسته خپرونه اوونیزه يوه يې نامه په ګهیځ د غوړولې،  

بسسالموعظه ربسسك سبیل الى ادعوا “او كوله مبارزه يې لپاره خونديتوب د ګټو ملي د او خورېدا  

رغسسونه،د فکسسری مسسسلمانانو افغسان د مسسوخه اصسسلي ګهیسسځ د. وه كړې خپله يې تګلر” حسنه  

لویسسدیځو او ختیسسځ پسسام ولسسس د کسسول، تسسه راتلسسونکي تاریخی او سیاسی هغوی د پام افغانانو  

خودیتسسوب ګټسسو د افغانسسستان د او غوړول او خورول تفکر طرز اسلمی د ، رااړول ته دښمنانو  

کسسی افغانسسستان ټسسول پسسه  او کیسسده منتشر باندی دری او پښتو ژبو دو په اوونیزه ”ګیځ“ د. ؤ  

لرل لوستونکي يې . 



ګڼه یوه جریدې ګهیځ د: ۲ # انځور

ځای او زوکړه (Birth and Family Background) 

پښستون غلسزۍ خټه په ګهیځ الدین منهاج (Ghilzai  Pashtun)  د ولیست کنسدوز د او  

روڼ یسسوی ګهیسسځ. لسسري تسسړاو سسسره کسسورنۍ فکسسرې روڼ او دینسسداره یسسوی له ولسوالی آباد خان  

د کسسی کسسال میلدی ۱۹۲۲ پسسه هغسسه . ؤ زوی کسسورنۍ پسسالونکې پسسوهه او دینسسداره ، فکسسرې  

الدین برهان قاضی جناب پلر هغه د. وغړولې سترګې کې ولسوالئ آباد فیض په بدخشان  

درلسسوده دنده رسمی الدین برهان قاضی جناب . ؤ قاضی او  عالم لوی یو کې  وخت پخپل  

د ننګرهار د کی اصل په کورنۍ ګهیځ د. لره غاړه پر هم مسولیت جریدې د آباد خان د او  

د ولیسست کنسدوز د څخسسه خوګیسانو لسه  وروسسسته  بیسا چسې لری تعلق سره ولسوالۍ خوګیانو  



د ګهیسسځ د . دي شوی پاتی لپاره تیرولو ژوند د هلته او شوي منتقل ته ولسوالۍ آباد خان  

کیږی پیل نه سیمی د شمال د افغانستان  د هم سفر ژوند  .

کړې زده  (Education) 

کړې زده ابتدایی خپلې ګهیځ الدین منهاج (Basic Education)  یعنې پلره خپل له  

نسه تسسوب ماشسوم ډیسر د هغسسه. دي کسړی ترسره کې کاله په څخه الدین برهان قاضی جناب  

بیسسا وروسسسته. درلسسوده مینه ځانګړې یی سره ادب او علم د او ؤ کوونکۍ زده ذکی او ذهین  

ښسسوونځي آبسساد خسسان د لپاره کړو زده رسمی د ګهیځ  (Khanabad High School) ولړ تسسه   

کړو زده لوړو د ته کابل خو ځکه ؤ تږی علم د ګهیځ. درلوده موقعیت یې کی آباد خان چی  

دارالمعلمین کابل د او ځی لپاره   (Teacher Training Institute ) دغه البته. شاملیږي کی  

لسه ګهیسځ . درلسوده يې موقعیت کی ولسوالی پغمان کابل د کې وخت هغه په دارالمعلمین  

ښوونکي د کی لیسه غږزي په او شو فارغ څخه دارالمعلمین همدی (Teacher)  دندې په  

شو وګمارل .  

ژوند شخصی  (Personal Life)

یسسې وروڼو نور او ؤ همدۍ يې مشر چی لرل  وروڼه نور ځلور او خورګانې اووه ګهیځ  

استاد ، الدین مفتاح ارواښاد  اوسیږی، کی استرالیا اوس چې خان احمد نور استاد یو هر  

ژبسې پښستو د يسې ورو بسل او دۍ اسستاد برحسال لیسسه داوی عبدالهادی د چی الدین صلح  

لسسري لورګسساني اووه او زومسسن ځلسسور ګهیځ. دۍ شپون الدین سعد استاد ښاغلئ لیکوال لوی  

میښسست کسسی هیوادونسسو بهرنسسی یسسې لورګانې او کوي ژوند کې افغانستان یې زومن ټول چی  

   .دي



وده آیډیالوژيکي او فکری (Ideological Development) 

ډول لنسدی په چی لري اړخه څو وده آیډیالوژيکي او فکری ګهیځ الدین منهاج دجناب  

شو کولی  خلصه یی : 

اغیزې پلر هغه د باندی ګهیځ .۱  (Family Effects )     

قاضسسی. ؤ عسالم لوی یو وخت خپل د پلر ګهیځ د شو تشریح هم مخکې چی څنګه  

شسسرعیات حقسسوق، السسدین برهسسان (Theology) ژورنسسالیزم سیاسسست، ،   (Journalism)  او  

الدین برهان قاضی جناب.  ؤ سړۍ میین وطن په او درلوده مینه سره  (Literature)ادبیاتو  

جریسسدې د آبسساد خسسان د درلسسوده يسسې دنسسده رسسسمی چسسې څخسسه دی لسسه پرتسسه (Khanabad 

Newspaper)  ډیسسر پسه  مینه سره  ژورنالیزم او ادبیاتو ګهیځ د. لره غاړه په هم مسولیت  

پسه شسانتې پسه پلر د هسم ګهیسځ. ده شسوې پساتې وراثست په ورته څخه پلر له باندی ګمان  

پال ملت او میین اسلم  (Nationalist) ؤ انسان . 

اغیزې کړو زده آزادو د  .۲  (Effects of Open Studies) 

یسسې مطسسالعه کتابونو مختلفو د څخه توب ماشوم د حتا ، میین قلم او کتاب په ګهیځ  

کلسسه بهیسسر دغه بالخره او شو زیات ل بهیر دغه هلته لړو ته  مکتب رسمی چې بیا کوله،  

ځیر په پلر خپل د هغه.  رسیږی ته اوج کیښوده پښه کې دارالمعلمین کابل د ګهیځ چی  

سسره سسره دی د. درلسوده مینسه سخته سره ادبیاتو او ژورنالیزم حقوق، سیاست، شرعیات،  

او لوسستل يې کتابونو هکله په سیاست نړیوال  همیشه او ؤ سړۍ باخبره نه نړی د ګهیځ  

او علومسسو نسسوی نسسړی د او نسسه کړنسسو اجتمسساعی او اقتصسسادی ، سیاسسسی پسسه هیسسوادونه نسسورو د  

مثبی خورا باندی شخصیت آیډیالوژيکي او فکری ګهیځ د کړی زده آزادی. ؤ آګاه نه پرمختګ  

تشکیلوی عامل اساسی ودی فکری د ګهیځ د اند په زما او درلودې اغیزې .

اغیزې کړو زده لوړو د .۳  (Effects of Higher Education)  



خلکسسو عسسام د دارالمعلمیسسن کې افغانستان په کولو ژوند ګهیځ چی کې وخت هغه په  

وقاره با او حثیته با نه ټولو د لپاره (Prestigious)  او تعلیسسم د. کیسسدې ګنسسل کسسړی زده لوړی  

پسسه سسسره علومسسو طسسبیعی او اجتمسساعی نسسورو او دي کسسړۍ زده اړخیسسزی هسسر کسسړې زده تربیسسه  

نسسورو د فارغسسان تربیسسه او تعلیسسم د تسسوګه عمومی په. لري تړاو توګه مسقتیم غیر او مستقیم  

ګهیځ چی ده وجه همدغه. لری علم جامع او ډیر کې مسایلو ټولنیزو په نه رشتو تخصصی  

ژونسسد ټسسول  او شو شامل ډیر کې چارو ټولینیزو په وروسته نه کړو زده تربیه او تعلیم د هم  

کړو تیر کې رغونی فکری ځوانانو د او خپرولو په پوهی او علم د يې . 

اغیزې تحولتو او حالتو سیاسی د .۴ 

(Effects of Polit ical Evolutions and Situations)  

افغانسسستان چسسی شسسي واضسسح دابسسه نسسو وکسسړی کتنسسه  تسسه تاریخ افغانستان د تاسو که  

او ډک نسسه تحولتسسو ...اجتمسساعی او اقتصادی ، سیاسی د همیشه چی دۍ هیواد یو داسی  

صسسورتونو دواړو پسسه ولسسی لسسري اغیزې منفی هم او مثبت ټوګه عمومی په تحولت. دۍ غنی  

او سیاسسسی په خلک هیواد هغه د وي ګریوان په لس سره تحولتو د چی هیواد هغه کې  

.لسسري پسسوهه ډیسسره وی لسسږ یسسا وی نه پکی تحولت چی هیواد هغه د پرتله کې ځانګو ټولنیزو  

اغیسسزی هسسم بانسسدی هغسسه تحولتسسو دننسسی افغانسسستان د او ؤ وګسسړۍ افغانسسستان د هسسم ګهیسسځ  

تحولتسسو دچټکسسو  هسسم نسړۍ ټسسوله کسسابو  کسی وخسست پسه ګهیځ د نه خوا بلی د . دي پریښی  

دلچسسسپي اړه پسسه سیاسسست نړیسسوال د همیشسسه ګهیځ چی نه ځای هغه له کوله، يې تجربه  

ژبې انګلیسی په او درلوده (English Language)  کوښښ یی همیشه درلوده بلدیت هم  

ولسسونی کیسسږی طبسسع ژبې انګلیسی په عمومآ چی کتابونه باندی سطحه نړیواله په چی کولو  

چسسی کسسړي آګسساه نسسه حالتو اقتصادی او اجتماعی سیاسی، نورو او پرمختګ د نړی د ځان او  

ورکړه وده زیاته ل او جامع  ته پوهې آیډیالوژيکي او فکری ګهیځ د اند په زما جریان دغه .



اغیزی اجتماعی .۵  (Social Effects)  

فیصسسده ۳ چسسې کسې وخسست هغسه پسه . ؤ انسسان مییسسن وطن په او احساسه با ګهیځ  

د کسسی وخسست هغسسه په. ؤ خاوند کړو زده لوړو د ګهیځ درلودی نه کړی زده لوړې هم افغانانو  

کسان تحصیله با کې حال داسی په او ؤ خراب زیات  نه حد د وضعیت تعلیمی افغانستان  

با یو بلکه ، افغان تحصیل با یوازی نه ګهیځ. ؤ غاړه په مسولیت لوی باندی دوی او کم ډیر  

متسساثره سسسخت تسسل نسسه وضسسعیت تعلیمسسی خراب افغانانو د خو ځکه ؤ هم ښوونکۍ احساسه  

علومو معاصرو او اسلمی د افغانان چی غوښتل هغه. کیدو (Modern Sciences)  خبر نه  

پسه نسه لرې دغسه د کسړی وشسسی چسسې کسړه پیسل یسې جریسده اوونیزه ګهیځ د خو ځکه شی  

اسسلمی او ملسی خپسل د هغسوی ترڅسو کسړی آګساه ټسولنې د قشسر تحصسیله بسا تسوګه آسسانه  

منځنسی ټیست یسوی نسه لحساظ لسه اقتصسادی د ګهیسځ خسوا بلسی لسه. وکسړی پسام ته مسولیتونو  

رادیکال بعضآ هغه خو ځکه لره تړاو سره  (Low Middle)کورنۍ (Radical)  يې  شخصیت  

اصسسلحاتو د او اختیسسارولوو، ځسسانته (Reforms) (Justice)عسسدالت ،   برابسسری او   (Equality)   

ؤ غوښتونکئ . 

اغیزی ځلمیانو ویښ د .۶  (The Weekh Zalmian Effects)  

جنبش انقلبی افغانستان د  (Revolutionary Movements)  پیل نه ځلمیانو ویښ د  

محمود شاه د ځلمیان ویښ. کیږي (Shah Mahmood)    یعنې اصول غوښتنې آزادی د  

میلدی ۱۹۴۷ په ځلمیان ويښ. وه پایله مهمه نه ټولو د عقیدې د ته (Liberalism) لبرالیزم  

خپلسسواکی د چسسې ځوانسسان ټسسول هغسسه عمومسسآ ولسسی شسسو تاسسسیس کسسی کنسسدهار پسسه کسسې کسسال  

اصول غوښتولو (Radicalism)  اصلحاتو او (Reforms)  د ، ؤ غوښتونکي او کوونکي حمایه  

ويسسښ د هسسم ګهیسسځ . ؤ شسسوي یسسوازی سسسره ځلمیسسانو ويسسښ نسسه سسسیمو مختلفسسو د افغانستان  

برابسسری او عسسدالت د ، کسسوونکی حمسسایه ریفورم او رادیکالیزم د هم هغه ؤ غړی فعال ځلمیانو  



کمیسسسونیزم د نسسسه ولسسسی غوښسسسته بسسسدلون دغسسسه هغسسسه چسسسې تسسسوپیر دی پسسسه ؤ غوښسسستونکی  

(Communism)  اقتصاد اسلمی او نظام اسلمی د بلکه لرې له  (Islamic System and 

Islamic  Economic  System) پولرایزیشسسسن پسسسه ځلمیسسسانو ویسسسښ د هغسسسه . لرې لسسسه  

(Polarization)  او فکری په ګهیځ د ځلمیان ويښ نه ګمان کوم له بی. ؤ شامل هم کی  

هغسه ځلمیسان ويسښ ځکه دي پریښی اغیزی ژوری او لري ځای خاص کې ودی آیډیالوژيکی  

ؤ شوئ مبدل باندی مرکز یواځنۍ پرولرایزيشن د او مفکورو اجتماعی د وخت .   

اغیزې ګوند د ځوانانو مسلمان د .۷  (Effects of Muslims Youth Party)

سسازمان اسلمی پټ د ګهیځ الدین منهاج               (Underground Islamic 

Movement) هغسسه شسسته  اختلفات نظریاتو د اړه په نوم د سازمان دغه چی ؤ هم غړۍ    

جمعیت ځوانانو مسلمان د ورته ځنی جنبش، ځوانانو د افغانستان د ورته ځني چی داسی  

سازمان دغه صورت هر په ولی وایی هم جمعیت اسلمی افغانستان د بیا ورته نور اوځنی  

غلم پروفیسسسور لکسسه  مسسسلمانانو فکرو روڼ تنو څو پوهنتون کابل د کې کال لمریز ۱۳۳۶ په  

نیازۍ محمد (Prof. Ghulam Mohammad Niazi) لمریز ۱۳۴۸ په او پیل  واسطه په نورو او  

د فعسسالیت عملسسی ګونسسد ځوانسسانو مسسسلمان د .کړ اجرا کچې لویې په فعالیتونه خپل کې کال  

بنسسسټ ډیسسري سسسازمان دغسسه د چسسې لسسری ارزښ لیکلسسو دی دا چسسی ، شسسو پیل نه کال دغه  

پسه  ګهیسځ. شسول اعسدام کسې. ل ) ۱۳۵۲- ۱۳۱۲ ( رژیسم په شاه ظاهر محمد د ايښوونکي  

غوښسستله اړیکسسه سسسره سسسازمان ملسسی او اسلمی هغه هر ، مسلمان کلک فطرت او  عقیده  

تر ګوند ځوانانو مسلمان د. کولې هځی کې لره په خوندیتوب ګټو د وطن او اسلم د چې  

وښسسونې لس بهرنسسې پکسسې وروسسسته بیسسا ولی  ، ؤ حرکت ملی او اسلمی یو نه وخت ډیر  

ؤ فکر دی په او ؤ غړۍ فعال نهضت دغه د ګهیځ. وکړو انحراف نه موخو اصلی د او وشوې  

بهرنی د هم بیا لري شتون هم ستونزې يې کې جوړښتونو که حتا حرکتونه اسلمی چی  



مبسساریزینو د اسسسلم د یسسوازی هغسسه. دي ګټسسور تسسه افغانستان  او ښه نه اتکا د باندی عناصرو  

افغانسان ټسول کسه چې درلوده يې عقیده کلکه او ؤ یوځای سره ګوند دغه لپاره پراخولو دایره  

او خپلسسواکه تل به افغانستان نو وکړی پام ته مسولیتونو خپلو او کړی اسلمی کړنې خپلې  

پسساتې ویسسده او ورنکړی بدلون ته تفکر طرز خپل مسلمانان که ولی شی پاتي هیواد سوکاله  

د ګونسسد ځوانسسانو مسسسلمان د. وي پښسسیمانه او  نسسادم سسسخت به کې وخت راتلونکي نو شي  

د یسسې حوصسسله هغسسه د او کسسړو برخسسه ورپسسه ډاډ هسسم نور ته شخصیت ملی او اسلمی ګهیځ  

کړه پراخه هم نوره لپاره خدمت ملی او اسلمی . 

 (Employments) دندې

غسسږزي پسسه وروسته نه فراغت د دارالمعلمین د ګهیځ شو بیان هم مخکی چې څنکه  

ډېر تر کې لیسه دغه په هغه. شو وګمارل دندی په كې (Ghagzai High School) لیسه  

چسسې شسسركت بارچسسالنۍ یسسو نسسوم به رياناآ د وروسته بیا ،ووكړ كار حیث په ښوونكي د وخته  

د خسسوا لسسه شسسركت همدغه د وخت پر حج د .ووكړ پیل كار په درلوده یې موقعیت کې کابل  

د شسسركت همسسدې كسسې جسسده پسسه عربسسستان سسسعودي د لپسساره پسسالنې لمسسهیم د حاجیسسانو  

”ګهیځ “د الدين منهاج ښاغلۍ چې دې له مخكې .شو وټاكل توګه په  (Delegate)استازي  

،ؤ ۍغسسړ فسسسعال يسسو ګونسسد دپټ د ځوانانو مسلمان د او ځلمیانو ويښ د وكړي، پیل خپرولو په  

كسسار يسسې كسسې فسسابريكه نسسساجي پسسه پلخمري د ؤ ۍغړ یانومځل ويښ د ئد چې وخت همدا  

دنسسدې لسسه ئد املسسه لسسه فعسسالیت كارنسسده د ده د كسسې ځلمیسسانو ويښ په چې و هغه دا كاوه،  

دوكسسان يسسې كسسې ّابسساد خسسان یعنسسې  كلي خپل په او ،ؤ وزګار وخت څه بیا. شو كړاى ګوښه  

سسخت د تسسوګه عمسومی پسه يسې ژونسد او درلسوده ژونسد غریبسانه  ګهیسسځ السدین منهساج .درلسسود  

د تسسل او ونکړو پام ډیر یې باندی مادیاتو هیځکله ولی کړو تیر یوځای سره ستونزو اقتصادی  

وكسسړ پسسورې لس خپرونسسو پسسه جریدې ګهیځ د الدين منهاج چې كله  .ؤ کې پلټنه په معنویاتو  



كسسې رياسسست پسسه ارزاقسسو د يې وخت همدا نو ، ټهین مه۲  پر دلوې د كال لمریز ۱۳۴۷ یعنې  

ويښوونكى او رڼا بیدارونكې يوه ګهیځ چې معنا دې په دا چلوه، ګهیځ يې هم او كاوه كار  

وسیله راوړنې لسته د منابعو مادي د نه ،ؤ غږ .

آیدیالوژي ګهیځ د  (The Idelology of Gaheez)

یسسو بلکه شخصیت انقلبی یو یوازی نه  ګهیځ چی لرم عقیده کلکه باندی دی پر زه  

آیسسډیالوژي پسسوره هغسسه د ځکه نو ، وی لږ هم به لیکل کتابونه هکله په هغه د او دئ مکتب  

پسسورتني او تسسه محسسدودیتونو مقسسالې د . دئ شسسونې نسسا ځسسایول کسسې پسساڼو تنګسسو او لنډو دی په  

درپیژنم ته تاسو ګهیځ مختصرآ زه سره پام ته حقیقت . 

متحرکسسې او لنسسډی یسسوی د چسسې دۍ څخسسه شخصسسیتونو هغسسه د ګهیسسځ السسدین منهسساج  

(Dynamic Process) پروسې ولسسس ټسسول چسسی غسسواړی بسسدلون هغه کې ملتونو په کې لړ په  

یسسو او شسسي ژوره عقیسسده بانسسدی ایمان خپل هغوي د چی راوړي منځته اغیزی داسی باندې  

ګهیسسځ د. وی ژونسسدی او ښکاره پکی ابعاد روحانی چی شي پیدا را خوځښت مدنی داسی  

پسسه کسسسانو تحصسسیله بسسا د غوښتل هغه چی ځکه دا ؤ باندی قشر تحصیله با په تمرکز زیات  

نسسا د ملسست او ورسسساوي تسسه کلسسي هسسر دافغانسسستان  رڼسسا علومسسو معاصرو او اسلمی د وسیله  

مودی لنډی په نه  لرې له خلکو باتحصیله د یوازی  دا او. کړی پاک نه جراثیمی اسلمی  

ولسسی دی کار مودې اوږدی د عمومآ بدلونونه مدنی داسی او بیدارول ولس د.وه شونې کې  

حیرانسسه نسسړۍ یسسې پسسایلې چسسی وه کړې خپله يې طریقه آسانه په او ؤ انسان متحرکه ګهیځ  

.کړه

اسسسلمی نسسورو او چلوه ګهیسسځ یې خوا یوی د چې ؤ شخصیت متحرک داسی ګهیځ  

اسسسلم د خوا بلی له او  وه غړۍ فعال  حرکتونو دغو د او کولې مرسته یې سره حرکتونو  

افغانستان د او نظام امپریالستی امریکا د ، نظام کمونستی اتحاد شوروی د ، حکومت ضد  



فاشستی دننه (Fascist)  ، ملحدی او کمونستی (Atheist)  شجاعت پوره په سره عناصرو  

علمسساؤ علومسسو معاصسسرو او اسلمی سترو ټولو هغه د کی جریدې ګهیځ  هغه. جنګیده سره  

پسسه يسسې مطسسالب ملسسی او اسسسلمی پسسوری زړه پسسه داسې چې راوړه لسته مرسته پوهانو او  

شوي تکرار ندي بیا کې افغانسان پوری ننه تر چی کړل نشر سطحه نړیواله او ملی .  

پسسه هغه. ؤ انسان پیژندونکئ وعده او ولړ خبرو پخپلو سم سره دین اسلم د ګهیځ  

نسسه خطسسر د او نسسازکو ډیرو حتا کې دریځ ملی هر په او عمل مجلس په افغانستان او اسلم  

د پښسستو کسسې کلتسسور پښسستني په (پښتو د هغه. ؤ انسان ولړ دریځ پخپل کی  فعالیتونو ډکو  

تسسر خسسو ځکه ؤ ولړ کلک خبرو خپلو په او ؤ سړۍ) کیږی کارول معنا په دریځه یو او ژبی یو  

پسسه چسسې دینسسه لسسه پرتسسه وکړه، يې ساتنه نوامیس ملی د او ارزښتنو اسلمی د پوری مرګه  

پسسه ؤ پښسستون ولسسی ؤ شسسوی سسستونزمند ډیسسر لپاره فعالیتونو اسلمی د شرایط کې وروستیوو  

وکړه يې پښتو  شیبو آخرو تر ژوند د او ؤ ویاړ پښتو . 

د ټسسوله پکسسې نسسړۍ چسسې جنګیسسده کسسې پسسړاو انقلبی او غوغایي یوه  داسی په ګهیځ  

او تنسسګ ډیر حالت لپاره فعالیتونو اسلمی د که افغانستان او وه ولړه ژۍ پر بدلون او تحول  

بسسدلون او تحولتو  د همیشه افغانستان کړ تشریح هم می مخکې چی څنګه لکه.ؤ سخت  

انګریزانسو د . ؤ لنسدی یرغسل د هیوادونسو نورو د او  ډک نه (Brittish)  شسوروي وروسسته نسه  

چسسې وګسساڼه مناسسسب وخسست لپسساره بسسدلون خوښې دخپلې وخت هغه کې هیواد دې په اتحاد  

جګړه سره شجاعت او بهادری پوره په سره استعمار انګریزی له پیړۍ یوه نژدې ملت زمونږ  

اوضسساع پسسه ګهیځ کی وخت دغه په .کړ مخامخ سره ناکامی یې قوت لوی بریتانیا د او وکړه  

د ملسست او وژغسسوري نسسه یرغسسل د اتحاد شوروی د افغانستان چی یي غوښته او ؤ پوه باندی  

اتحاد شوری (Soviet Union)  کړی ویښ او خبر  څخه ارادو پاکو نا د .



اسسسلمی په او ؤ هم عالم دین د لرله آیډیالوژي آزاده او ژوره چی دی د سره ګهیځ  

رول یسسا کسسردار وعلما ديني د کې حرکت  (Role) د ګهیسسځ. کیسسږی ګنسسل ګټسسور او  ثرومسس ډیسسر    

عسسامو او ملسست پسسه وخسست هغسسه او درلسسوده تسسسلط بانسسدی علومو عصری د سره سره شرعیت  

ملیسانو یسې شسکل ظساهری چسی علمساوو هغسه پسه پرتلسه تساثیر عسالم دغسی د باندی خلکو  

پسه ګوتسو د او لسږ ډیسر کسې وخست هغسه پسه عالمان غوندې هغه. ؤ موثره او ډیر  ؛ ؤ غوندی  

شسسرعیت اسلمی د او دینۍ بی پر نظامونو د ، پرحساسیت وخت د چی کیدل پیدا شمار  

کسسړو تیسسر کسسی سیمی ګذرګاه کابل د ژوند وروستۍ خپل ګهیځ. پوهیدل پوره پوره اهمیت پر  

او جریانسساتو سیاسسسی د هیواد د او ؤ استاد ګهیځ خوا بلی له. ؤ مرکز لوبو سیاسی د چی  

لرله آګاهی توګه بشپړ په نه ناخوالې .  

یسسا او وکسسړي یرغسسل بانسسدی افغانسسستان چسسې غوښسستل نسسه مسسودی ډیسسر د اتحسساد شسسوری  

موخو يې توسعه او اقتصادی سیاسی، خپلو ترڅو ؛ راولی لندی مشری خپل د افغانستان  

خسسان اسس امسسان غسسازی د اتحسساد شسسوروی توګه عملی په بیا.  ورسیږی ته (King Amanullah 

Khan) افغانسسستان ،پسسه شول ناکامه که اقغانستان په انګریزان چې کله  دیخوا نه رژیم د    

سسسره افغانسسستان اتحسساد شوری د کی  رژیم په خان ا امان د. کړه پیل اچونه پانګه باندی  

خسسان داود محمسسد سسسردار د بهیسسر دغسسه بیسسا. کسسوی دللسست ادعا پورتنۍ د اړیکې نږدی (Sardar 

Mohammd Dawud Khan) خلسسق د اتحسساد شسسوروی بالخره او شو زیات ل کې رژیم په    

ګوند دموکراتیک (People Democractice Party of Afghanistn) میلدی ۱۹۶۵ د (تشکیلوی  

کابسسل چسسی( کسسور کسسئ تسسره د مارکسیستانو د ډله کوچنئ یوه کی میاشت په جنوری د کال  

او تشسکیل ګونسد دغسسه د چسی) تشسکیلوی ګونسد دموکراتیک دخلق او راغونډیږی ته )  ؤ کی  

خپلسسه نسسن. ؤ پلن عملیسساتی لسسومړی ستراتیژی د نیولو افغانستان د اتحاد شوروی د تاسیس  

تاسسسیس واسطه په دوی د ګوند دموکراتیک خلق د چی منی دا هم لیکونکې تاریخ روسی  



بسرخلف او متضساد هیلسو د روسسانو د کسې حسزب دغه بیا وروسته البته کیدو  اداره او شوۍ  

چسی کلسه. لړ منځسسه له سره یرغل روسیه د چی شول پیدا را حرکتنو او عناصر ملی ځني  

د رسسیږی تسه مشسرۍ ولسس مرسسته پسه ګونسد دموکراتیسک خلسق د خان داود محمد سردادر  

وروسسسته نسسه انقلب د کمونیسسستانو د بیسسا او کیسسږی نسسږدی ته کامیابی ستراتیژی اتحاد شوری  

کۍ تره محمد نور چې کله  (Noor Mohammad Tarakai)  شوری لړشی منځه له هم  

چسسی ځکسسه دا . کسسوی تصسسور مخامسسخ سره خطر په ستراتیژی خپله اړه په افغانستان د اتحاد  

امین ا حفیظ (Hafizullah Amin) نسسه اتکسسا د اتحاد شوری د افغانستان چی کوی هځی    

خلصسسون د نه اتحاد شوری د او وني کی خطر په خپلواکي افغانستان د امین. کړی خلص  

او مجال دا ته هغه اتحاد شوروی ولی کوی درخواست مرستی د نه هیوادونو نورو هیله په  

نشنلستی د امین د شورویان ناست کی  کرملی. ورکوی نه وخت (Nationalistic)  فطرت 

او اچونې پانګی کلونو د دوی د سرغړونه امین د چی ؤ اند دی په آګاه، نه مخکې له  نه  

نظسسامی لپاره نیولو افغانستان د مخکی نه پلن د او شی کولی ضرب سره صفر په زحمت  

کارمل ببرک او رسوی قتل په امین ا حفیظ يې کې نتیجه په چی پیلوی حملې (Babrak 

Karmal)  اجنتانو اصلی اتحاد شوروی د چی (Agents)  کیده ګنل مهره اساسی یوه څخه  

رسوی ته واک ، .  

.ؤ خسسبره بسسا او آګسساه نسسه سسستراتیژی د اتحسساد شسسوروي د  نه مخکې له مخکې ګهیځ   

ارادو ناپسساکو د اتحسساد شسسوروی د او کسسړی ويسسښ ملسست افغان چی کولې ځلی هلی تل  هغه  

نه اتحاد شوروی د ګوند دموکراتیک خلق د چی ؤ پوه ښه هم دی پر هغه. کړی خبر څخه  

د سسسره شسسجاعت ډیسسر هغسسه. دی ضسسرر پسسه خپلسسواکئ افغانسسستان د نهایتسسآ او کیسسږی اداره  

بیسا بلخسوا. هځسوه لپساره سساتنی ارزښستونو اسسلمی د یسې ملت او کوو مخالفت کمونیستانو  

د پسسای جګسسړو پسی پرله دافغانانو سره استعمار انګریزانو د چې ؤ فکر دی پر اتحاد شوروی  



او فکسسر له مقاومت بل د شي کیدای او کړي وسه بې افغانان نور راتګ اوضاع ناهیلې یوې  

دځمکنیسو کسې افغانسستان پسه پسوځ سسور چسې کلسه ولسې ، وي سساتلي لسرې یې څخه توان  

نسه شسسوروی. ؤ تیسسر نسه وخت د وخت ولې وپیژانده ملت دا ایله بیايې شو، مخ سره حقایقو  

کمسسسسونیزم د پسسسسوره بلکسسسه کسسسړل تجربسسسه زیسسسانونه اقتصسسسسادی او سیاسسسسی ځسسسانی، یسسسوازی  

Communist)نظام  System) شسسوروی هم ایالت متحده امریکا د نن .ورکړو هم یې  زیان    

دننسسی د  مجاهسسدینو د او جګسسړو لسسه اتحسساد شسسوری د افغانسسان چسسی ؤ کسسړئ فکر غوندی اتحاد  

پسسه بسسه سسسره امریکسسې لسسه نسسو دی، شسسوی ستړی توګه بشپر په نه تشدد طالبانو د او جګړو  

مسسی ۹ سپټمبر د یې هیله همدی په او کوی مقاومت ځه کی وضعیت هیلی نا یو داسی  

سسسره افغانسسانو چسسی کړه ډاګه په دا کلونو تیرو ولی وکړو، یرغل باندی افغانستان په پلمه په  

ځسوک نسه او کسوی نسه معسامله ارزښتونو دینی او آزادۍ خپله د افغانان او ده نه آسانه ډغره  

خپلواکئ د تل ولس افغان. وکړی حکومت باندی دوی چی شی زغملۍ (Freedom)  غرور 

ارزښتنو اسلمی او وطن د او دۍ کړی ژوند سره (Islamic Values) نه ځانونو خواږو د لپاره  

شي تیریدۍ هم .   

هغسسه د ګهیسسځ. لرله خواخوږۍ کومی له زړه د سره نهضیت اسلمی او اسلم ګهیځ  

بسسی طبعیتسسآ او ؤ جسسدي پسسوره اړه پسسه پسسالنې وطسسن او دعسسوت د چسسې ؤ څخسسه ډلسسې له پوهانو  

او اوضسساع سیاسسسی او حساسسسیت پسسه حسسالتو د او وخسست د هغسسه ، ؤ نسسه خوښه يې تفاوتي  

کسسار هغسسه هسسر او هځسسول ځوانسسان یسسې لپاره اسلم د همیشه ګهیځ. هپوهید ښه باندی چلند  

او علما اسلمی چی کوه کوښښ دا هغه. وی ګټه په وطن و اسلم د چی کولو اجرا یې  

ارواښسساد فرقسسانی، ارواښسساد وردګ، احسسدی مولسسوی اسسستاد ارواښسساد لکسسه پوهسسان دوسسسته وطسسن  

علمسسی او تبصسسری مقسسالې،مطسسالب، دوی د او کسسړی آشسسنا سسسره ځسسان نسسور داسسسی او پیمانی  



ګهیسسځ د.  کسسړی خپسسرې څخسسه جریسسدې ګهیسسځ د لپسساره  رغسسونې فکسسری د هیوادوالسسو د ځیړنسسی  

ؤ دغه هم عامل اساسی یو شهرت د جریدی .

ؤ څخسسه مبسسارزینو بسساوري ځسسان پسسر او وقسساره با هغو د څنګ تر ځانګړتیاو ښو ډیرو ګهیځ  

او روحیسسې ، حوصسسلې اوچسستې د او ګساڼه لسسوړ مخسسالفینو پسر صسسف خپل او ځان یې آفطرت چې  

(Moral)مورال نهضسست اسسسلمی د حکسسومت او کمونستان چی ځخه دي له پرته ، ؤ خاوند    

ورکسسړه ادامسسه تسسه نشراتو جریدې ګهیځ د سره شجاعت او شهامت ډیر په هغه کوو مخالفت  

بیسسا وروسسسته چسسی دی لسسه سسسره. وکسسړی يسسې هځی سابقه بی رغونې فکر د هیوادوالو د او  

سره عناصرو مخالفو ټولو یې زغرده په هم بیا شول سخت ډیر شرایط او وضعیت سیاسی  

، مقسسالو د ګهیسسځ چسسی ځکسسه ډیریسسدل لوسسستونکي جریسسدی ګهیځ د ورځ په ورځ او کوله مبارزه  

پسه شسندنو او مصسروفیت ټیسم ایمسانه بسا یسو د او ؤ ژونسدۍ اړخسه لسه محتسوی او تبصرو لیکنو،  

کیده چاپ که نتیجی . 

لیسسک، هسر په ؤ، انسان صریح او مخامخ استازیتوب په دین سپیځلی اسلم  د ګهیځ  

سرسسسخته هغسسه ښسسکاریده، واضسسح رنسسګ ارزښتنونو اسلمی د یې کې وینا هری او دریځ هر  

بسسه سسسره عناصسسرو خلف افغانسسستان د او اسسسلمی نسسا چسسی ؤ کسسړئ یې عهد دا د ؤ پښتون  

هځسسه او درلسسوده مسسزاج سسساده فطرتسسآ هغه.تیریږي به نه څه هر د کې لره په او وښی ډغره  

د هسسم یسسا انسسدیه روڼ یسسو ځسسان کسسې تهسسذیب ډک په نه انفاق د معاشری د چی کوله نه يې  

ارمسسان د هغه د دریځونه او فعالیتونه ویناوی، ګهیځ د. وښي انسان روان سره صف او وخت  

پخپسسل چسسی څسسومره هغسسه. ؤ دریځسسونه انسسسان پابنسسد یسسو د تسسه اصسسول خپلسسو او وی ښسسکارندوي  

او اصسسولو ملسسی او اسسسلمی خپلسسو ،هسسومره وکسسړو پرمختسسګ کې ژوند سیاسی او ژورنالیستی  

پراخیده هم نوره یې حوصله او کیده نږدی ته موخو . 



ګوربت د شپون سعدالدين استاد ښاغلي (Gorbat)  خپله په ګڼې اتمې پسې پرله  

روانسه ښسه ډېسره ،ؤ خاونسد مطسالعې ژورې د ګهیسځ: « وايسي اړه پسه ګهیسسځ د كسې مركه يوه  

مطسسالعې پراخسسې او ژورې همسسدې د ګهیسسځ. »ؤ سړى دنیاوي يو ويله، او لوسته يې انګرېزي  

وه جريسسده اوونیسسزه خپلسسواكه يسسوه ګهیځ. كړه خوره يې رڼا” ګهیځ “د او شو راوړاندې مخې له  

مسسه۲ پسسر دلسسوې د كسسال لمریسسز ۱۳۴۷ د يسسې مسسسوولیت او امتیاز په ګهیځ الدين منهاج د چې  

او جسسديت ګهیسسځ د چې كړه، چاپ ګڼه لومړۍ يې ورځ همدغه پر او وكړ پیل خپرونو په نیټه  

څرګندېږي ورايه له ترې مسوولیت .

او واكمنسو د خپرولسې، لیكنسې پسورې زړه پسه حسالتو پر نړۍ او سیمې واد،یه د ګهیځ  

ْه د كشسسككي السسدين صسسباح ارواښسساد اړوله، را ته مسوولیتونه خپلو يې پاملرنه ولس عام دهسس  

د« : كسوي اشساره داسسې ځساى يسسوى ته اړخ دغه كې مخ ۵۴ په افغانستان اساسى قانون  

:وويسسل كسسې كنفرانسسس مطبوعاتي يوه خپل په شفیق ټهین مه۲ پر جنوري د كال مریزل ۱۹۷۳  

ګهیسسځ« . وكسسړي مخنیسسوى تمسسايلتو ضسسد اسسسلم د كې وادیه په چې ده دنده حكومت د دا«  

دغسسه اعظسسم صسسدر د چسسې ولیكل كې تبصره يوه په اړه په څرګندونو دغو د شفیق د جريدې  

مسسسايلو اسلمي حكومتونو مخكینیو ځكه وشي، تبصره هغو پر چې ارزي دې په څرګندونې  

د يسسوازې انحرافسسات اصسسولو دينسي د يسسې كې ټولنه په زموږ او كړې ده نه پاملرنه رښتینې ته  

حكومتونسسو پخوانیسسو د ته مسايلو ديني ولیكل ګهیځ. بللى اختلف نظر د منځ تر ألو سیاسي  

د لپسساره مخنیسسوي د دغسسو د كسسړى زیسساغ ناوړه څومره يې ټولنه پر زموږ چې امله له ناپامۍ د  

ده وړ ارزښت زيات د لهجه صريحه او زړورتیا ریڅ په شفیق صدراعظم ».

ډاګسسه پسسه صسسریحآ بسسه دا وکړو پام او کتنه ژوره لږه چې ته حالت اوسنی افغانستان د  

سیاستوالو زموږ كه هم رښتیا چې شی (Politicians) پسسه دستور او كلتور ټولنې خپلې د    

سترو دومره له مو به ټولنه نو ،و كړاى يې چلند او مبارزه همغسې او واى نیولى كې پام  



سسسوکاله او کفسسا خسسود پیسساوړی، خپلسسواک، یسسو د مسسونږ بسسه نسسن او دهیسسمخامخ نسسه سسسره بسسدبختیو  

او چلنسسد هغسسې ،ؤ ۍدلیسسپوه نبسض پسر ټسولنې خپلسسې د ګهیسسځ خسو. وو شاهدان افغانستان  

وړانسدې پسه مسسخ كې ېمبارز پاکې همدې خپله په او بیداروه يې ولس چې كوله يې مبارزه  

كړ جوړ يې پلن وژلو د ده د او كړ وارخطا يې مخالفین او شورویان سور چې دومره لړ، . 

نسسړی او ديسسن ګڼلسسه، شهیش عقباتو د يې نړی چې ؤ غږ بیداروونكى داسې يو ګهیځ  

د مسسوږ«: لیكسسي كسسې ګڼسسه لسسومړۍ پسسه اړه همسسدې په. نښلول مزي ورښمین پر پوهې د يې  

هسسر د لپسساره پرمختسسګ او ترقسسۍ د مسسخ پسسر ځمكې د او تخنیك ساينس، د دين مقدس اسلم  

دغه او ګڼو نه مخالف تسخیرولو د برخې يوې د فضا د او اخیستلو كار د څخه امكاناتو ډول  

لری له ساينس او پوهې د او تمدن سالم او صالح كې ټولنې هرې په چې لرو عقیده راز  

بلكې ى،ادیك شي نه خنډ كې مخ په دين څليیسپ د اسلم د څكلهیه پرمختګ انسان د  

غسساړه تسسه وامسسروآ )ج(خسسداى د لپسساره هوسسساينې او رفاهیت د بشريت د چې دى باور پوره زموږ  

اړه پسه اسسسلم او دين د راز همدغه .»دي لزم دواړه كول فعالیت كې ژوندانه په او ايښودل  

ځلور کابو څخه نن له چې پاراګراف لندې دغه لكه كوي اشاره داسې ته بلهارۍ افغانانو د  

شسسرق پسسه چسسې شوي لیدل دا« : دى وړ سره حال اوسني له چې يلیكل يې پخوا لسیزه  

قربسسان دي نسسه سسسرونه خپسسل لپسساره خپرېسسدو د ديسسن، اسلم د قوم څیه ریڅ په افغانانو د كې  

.ده وركسسړې ړهیڅپ كلكه دومره ته استعمار مذهبي او سیاسي غرب د قوم څیه نه او كړي  

سسسختې كسسې لر پسسه سسساتنې د عنعناتو او معتقداتو خپلو د خلكو زموږ چې دى شاهد تاريخ  

ملسسي او دينسسي ټسسول خپسسل چسسې لسسري مكلفیسست دا نسل اوسنى وادیه د دي، وركړي قربانۍ  

وساتي بیه په ژوند خپل د نوامیس .»

.وه نشسریه فرهنګسی او اجتمساعی سیاسی، ګهیځ پوهیږۍ هم تاسو چی ځنګه لکه  

هیوادونو اسلمی نورو او ایران ، پاکستان د بلکه لرلې اړیکه افغانانو یوازی نه سره ګهیځ د  



لری لسسه اوونیسسزی ګهیسسځ د يسسې مطسسالب او درلسسوده همکسساري سسسره ګهیځ هم پوهان او علماو  

امپریالیستی امریکایی ګهیځ. انتشاراوه (American Imperialism)  کمونیستی شوروی د او  

۱۳۵۱ چنګسساښ د ۱۱  ګنسسه، ۱۵۰ پسسه ګهیځ. کوله مبارزه سره شدت په خلف په سیاستونو  

کسسې مقسسالې یسسوی لنسسدی عنسسوان  «آمریکسسا ویکم پنجاه ولیت یا اسراییل«  د ېک کال لمریز  

ټولسسو د نسسړئ د او کوی افشا اړیکې امریکا او اسراییلو د ګهیځ کی مقالې دغه په« : لیکي  

اسسرایلوی یسانې موجسسود مشسروع نسا دغسه او شسی متحد چی کوي درخواست نه مسلمانانو  

وکړی مبارزه سره . «

اسسسلمی نا حکومت د ، کوؤ جدوجهد سخت خلف په فعالیتونو اسلمی نا  د ګهیځ  

اسسلمی پسه حکسومت کسې  وخست هغسه ؛ځکسه ملمتسسوؤ یسې حکسومت او غنسدلې يسې کړنې  

د ګهیسسځ تاییسسد پسسه خسسبرې همسسدی د. ؤ لګسسولي فشسسارونه او بنسسدیزونه سسسخت بانسسدی فعالیتونو  

شسسی پسسوه دې پسسه بایسسد حکسسومت«: لیکسسي اړه په نیولو شخصیت روحاني یوه د لخوا حکومت  

او ونیسسسی هسسم کسسسه څسسو که او کړی بندې خولې  خلکو د کولی نشی هم هیځکه چی  

اړه پسه کسسړو نساوړو د حکسسومت د بسسه کسسسان نسسور زرګونو او سلګونو کړی، بندی یې کې زندانو  

حکسسومت باید دا نو ورسیږی ته پای جدال دغه مبارزینو دی چی غواړی حکومت که. وغږیږي  

مصسسالح ملسسی د او اسسسلمی نسسا خپل د باید او وکړی تګ شاته په نه جریان دغه د چی وی  

هم هیځکله مسلمانان چې ولری ویسا کامل باندی دی په باید او کړی ویجاړ عناصر خلف  

د چسسی عوایسسق او خنسسډونه ټسسول هغسسه نسسه کسسه او غسسواړی يسسې څسسوک کسسه او نکسسوي تګ شا په  

ملسسی د خنسسډونه او عوایسسق دغه خواه وړی يې به منځه له رازي مخکې په مبارزی اسلمی  

لخوا مویدینو رسمی د هغوی د یا وی خلف په مصالح . » 

شهادت ګهیځ د   ( The Martyrdom of Ghaeez) 



بلسی د او حکسسومت خسسوا یسو لسه چی کوله مبارزه کی شرایطو سختو داسی په ګهیځ  

حرکسست اسسسلمی هر د او کول یې  فعالیتونه خلف اسلم د ټپلې ډلې سیاسی نوری خوا  

سسسره بهادرئ او شجاعت پوره په ګهیځ کی حال داسی په. جوړول يې پلنونه سرنګونولو د  

.ؤ هسسم بریسسالی کې کولو لسه تر موخو خپلو او وکړه مبارزه خلف په عناصرو مخالفو ټولو د  

د ګهیسسځ. کسسړه خپسسره یسسې رڼسسا ګهیسسځ د او وجنګیده لپاره رغونی فکری ولس افغان د تل هغه  

بیسسداروه يسسې ولس چې كوله يې مبارزه او چلند هغسې ،ؤ ۍدلیپوه  نبض پر ټولنې خپلې  

ګهیسسځ د یې ته سیمی هر افغانستان د او لړ وړاندې په مخ كې مبارزه همدې خپله په او  

ورساوه پیغام خوشبویه د . 

میلمنسسو نسورو دوه لسه  کسی كساله خپسل پسه ماښسام ۱۶ پر وږي د كال ۱۳۵۱ د  ګهیځ  

شسسهادت پسر كسسې مهسال پسسه خوړولسسو ډوډی د ماښسام د لخسسوا ډلسسې مسسسلح یسسوی د ګسسډ سسسره  

قضسیه اصسلی هم اوسه تر چې شو اجرا باندی ټوګه مرموزانه ډیر شهادت ګهیځ د. یدهورس  

فرضسسیه څسسو کسسی باره په مرګ د  ګهیځ د.  ده نه مالومه ته عوامو  (Hypothesis)  شسستون  

ده نسسه مسسالومه تسسوګه صحی په هم اوسه تر وکړو ذکر مخکې چې می څنګه لکه ولی لری  

دموکراتیسسک خلسسق د ګهیځ ګوندی چی ده داسی فرضیه یوه. دئ کړۍ شهید چا ګهیځ چی  

.نشسسته دلیسسل وړ منلسسو د لپسساره ثبسسوت د فرضیه دی  د البته ، ورسیدو ته شهادت لخوا ګوند  

سسلیمان کارمسل، بسبرک (پرچمیسانو چسی نقشسه قتسل د ګهیځ د چی وایی داسی فرضیه بله  

شهید تازه چی واسطه په حکمتیار ګلبدین د وه کړی طرح)  تهذیب او خیبر اکبر میر لیق،  

او ده فرضسسیه یسسوه یسسوازی دا هم بیا ولی  کړه عملی ؤ شوئ آشنا سره ګهیځ الدین منهاج  

هغسسه لسسه چسسی کوی استدلل داسی فرضیه دریمه. نشته مدارک ډول هیځ یې لپاره ثبوت د  

خلف پښسستنو د وخسست هغسسه کسسې افغانسسستان پسسه او  ؤ پښسستون ګهیسسځ چسسې نسسه ځسسای (Anti- 

Pashtuns)  منځسسل لسسه پښتنو پیاوړو د يې  موخه یواځنۍ چی کول فعالیتونو ډلې داسې  



ته شهادت لخوا فاشستانو دغو د ګهیځ ګوندی چی ده شونې دا ځکه نو ؤ بدنامول یا وړل  

جريسسده ايسسن مسسدير نخسسستین«: لیكي داسې  بیا اړه دې په كشككي ښاغلى. وی رسیدلئ  

جیسسب مسسوتر يسك در او منسسزل) بسسه (دارانگسستفن شسد، كشته میزآ اسرار بطور ۱۹۷۲ زمستان در  

كسسرد نشسسر تفصسسیل بسسه را او شسسهادت أواقع كاروان جريده بودند، آمده پلیت نمبر بدون روسى  

”التواريسسخ حقیقسست “او. »بسسود چیسسده را او قتسسل دسیسسسه كس چه كه نشد اعلن گز هر ولى  

از ديگسسر يكسى«: لیكسسي اړلسسه پسه شسهادت د ګهیسځ د) كسسبیر رهسسبر تسا كسسبیر امیر از افغانستان(  

و امتیسساز صساحب ګهیسسځ، السدين منهسساج شسسهادت ظاهرشسساه محمسسد دوران مبهم و مهم واقعات  

گرفسست، صسورت مرمسسوز و سسرى بسسیار صورت به كه ګهیځ نام به ملى و آزاد جريده مسوول  

و كمونستى احزاب ضد به رآاكث جرآيد و نشرات اينكه از اما شد، نه شناخته ظاهر در قاتل  

او قتسسل كه بودند باور اين به همه میكرد، نشرات شوروى جماهیر اتحاد استعمار اهداف ضد  

بى جى كى جاسوسى سازمان طرف از (KGB) گفتسسه بعدها باشد، گرفته صورت شوروى    

مسعودى محمد فیض من بريد لومړى بالحصار كوماندوى فسرآ توسط قتل اين كه شد مى  

ابلوف اشتراك همكار و (Abloph) صسسورت بسسود بى جى كى مامور كه شوروى سفارت عضو    

«...گرفت

د اتحسساد شسسوری د  ګهیسسځ چسسی یسسم انسد دی  پسه اسسساس پسسه دلیلسسو لنسسدی د بیسسا زه  

بې جی کی یانې سازمان جاسوسی  (KGB) ورسیده ته شهادت لخوا  : 

وې کړې اچونې پانګه کې افغانستان په اتحاد شوری .۱

 (USSR had invested in Afghanistan)  

افغانسسستان د  نه پخوا ډیر له اتحاد شوری شو ورکړل تذکر هم پورته چی څنګه لکه  

هسسر اتحسساد شسسوروی وګسسورئ تسسه تاریسسخ تاسسسو کسسه او وه کړې جوړه نقشه ستراتیژیکي نیولو د  

هسسم ګهیسسځ. ده رسولۍ قتل په راغلۍ کی مخ پلن دغه د اتحاد شوری د چې عنصر هغه  



لسسه تسر هسم یې شهرت کافی او کولې رغونی فکری خلف په اتحاد شوری او کمونیزم د  

ډیسسر پسسه بسسالخره او شسسو وارخطسسا او ؤ آګسساه نه فعالیتونو دغو د ګهیځ د اتحاد شوروی. ؤ کړئ  

کړو شهید یې ډول مرموزانه . 

ؤ پال ملت ګهیځ .۲ ( Gaheez was a Nationalist) 

منځتسسه وضسسعیت عجیسسب یسسو کسسی افغانسسستان پسسه دیخسسوا څخسسه حکومت د شاه ظاهر د  

لندی اداری اتحاد شوری د کی افغانستان په ډلې ډیرې چی وه دا وضعیت هغه. ؤ راغلئ  

یسا قتسل هغسو د او کسول پیسدا شخصسیتونو  پسالو ملسست د یسوازی یسې مسوخه چی وی موجودی  

تکنیکی ډیر یو  اتحاد شوروی د دا. ؤ بدنامول (Technical)  شوروی چی ؤ حرکت سیاسی  

یسسې کریکتر پال ملت یو  او ؤ میین افغانستان په ګهیځ. درلودی هم پایلی ښې لپاره اتحاد  

د چسسی معنسسا دی پسسه بلکه غوښتل یې پښتانه یوازی چې ده نه معنا دی په پال ملت( لرلو  

ګڼه  روا قتل ګهیځ د اتحاد شوروی ځکه نو ،)ؤ غوښتونکی افغانستان . 

ځپل پښتنو د .۳  (Compressing Pashtuns)   

قبضسسه د افغانستان که چی ؤ پوه باندی دی په هم اتحاد شوروی ، امریکا د ځیر په  

د. وځپسسوی او ویجسساړ هسسم یسسې یسسا او کسسړی خوا خپل پښتانه باید خو یا غواړي راوستل لندی  

کسسال میلدي ۱۹۶۵ د ویشسسل دغسسه چسسی ؤ اړین ویشل ګوند دموکراتیک خلق د لپاره کار دی  

او کسړل لسسه تسر یسې مقسامونه کسړل معامله یې ځانونه خپل چی پښتانه هغه. شو پیل نه  

هسسم یسسا او شسسول ورسول شهادت په یاخو ونکړه یې  معامله افغانستان د چی پښتانه هغه  

رسسسمی پسسه ډلسسه پرچم د لپاره کار دی د. شو تورئ زړه تری ولس چی شول بدنامه داسی  

وځپسول پښستانه تسوګه داسسی پسه پرچسم او ؤ شسوی ګمارل لخوا اتحاد شوروی د باندې توګه  

یسسې لپسساره وطسسن چسسی ؤ کسسی کتګسسوری هغسسه هم ګهیځ. دی پاتی هم اوسه تر  اغیزی چی  



د هغسسه د خاصسسیت همسسدغه ګهیسسځ د کولی نشو یې معامله وطن د  خو شوه ورکولۍ ځان  

وګرزیده باعث قتل . 

ویجاړونه اسلم د .۴ (The Kill ing of  Islam)  

پسسر او دی مسسسلمانان کی سلو په سل کابو چی دی هیواد هغه ماشاا افغانستان  

افغانسانو لکسه چسی کسوم نسه فکسر زه. لسری ویسسا او بساور تسوګی صحی په واقعآ باندی اسلم  

هغسه دا. لسری شستون کسی ځسای بسل پسه نسړی د به مسلمانان ولړ سخت عقیده په غوندی  

او خیټسسو تشسسو پسسه او دي کسسړی هسسدیه ځسسانونه خسسواږه خپل یې لپاره اسلم د چې دی هیواد  

ځسسانګړی او دي ولسسس سسسخته سسسر افغانسسان. دي جنګیدلی سره شورویانو او انګریزانو لسونه  

چسسی ؤ پوه باندی دی په اتحاد شوروی. دي جل نه نړی د بلکل چی لری طبعیت او فطرت  

کمسسزوری یسسا او شسسی ویجسساړ ، لړو منځسسه لسسه اسلم که او دئ کی اسلم په توان افغانانو د  

شی ډاګه په ته تاسو به دا نو وکړی کتنه ته تاریخ تاسو که. شی ترلسه به بریا نو شی  

سلطنت شاه ظاهر محمد د چی (Kingdom of Mohammad Zahir Shah) زمونږ دیخوا نه  

ګهیسسځ. وه ویجاړونه اسلم د یوازی يې عامل او دی رسیدلي ته شهادت علماو دینی کافی  

مسسونږ چسسی ده منطقسسی دا ځکسسه نسسو ؤ مجاهسسد روان لره په اسلم د او ؤ عالم اسلمی هم  

وه کړی جوړه نقشه قتل د ګهیځ د اتحاد شوروی چی وکړو باور .

د پلن مسسرګ د ګهیسسځ د چسسی شسسو وویلسسئ صسسریحآ  دا بنسسسټ پسسر دلیلسسو پورتنیسسوو د  

پلن دغسسه د چسسی ده شونې دا هو وه شوۍ طرح لخوا سازمان جاسوسی د اتحاد شوروی  

افغانسسستان چی نه ځای هغه له. وی شوئ اخستل کار څخه مهرو دننی د کې کیدلو پلی  

ډیسسر  خسسو ځکسسه دئ نسه مصسسون او ارامسسه ولسسس او دی لندی یرغل د بهرنیانو د هم اوسه تر  

ډیسرو شسي مسالومه حقسایق تسه خلکسو چسی کلسه انشاا ولې دی پاتی پټ اوسه تر حقایق  

او وایسسو خاینان ملی ورته به سبا وایو ورته اتلن ملی او ویاړ نن مونږ چی باندی خلکو هغه  



شسسوي پروپاګنسسد خاینسسان ملسسی ظسساهرآ په او دی تورئ زړه ولس چې نه شخصیتونو نورو ډیرو  

ده لره په څرګندیدل حقایقو د وکړۍ صبر وایو، اتلن ملی ورته به سبا دی ...

وروسته شهادت د   (After Martyrdom)

ېسدې،ډوځن لپساره میاشستو نیمسو دوه د خپرونسې جريدې د وروسته شهادت له ګهیځ د  

عبسسدالرب مولوي اروښاد د جريده ګهیځ ټهین مه۲۶ پر لیندۍ د كال مریزل۱۳۵۱ د وروسته بیا  

وردګ احدي  (Mawlavi Abdulrab Ahadi Wardak) ښاغلى. كړې پیل خپرونې مسوولیت په  

لینسسدۍ د جريدې ګهیځ د كښلى كتاب ګهیځ پر يې نامه په ياد ګهیځ د چې ننګیال شهرت  

متواضسسع، بسود شخصسى:« كسړى اقتبسساس لیكنسې يسسوې د اړه پسه ګهیسسځ د مسسخ۲ د ټهین مه۶ د  

بسا و نسسواز مهمان شهات، و جرئت با قوى، استدلل و منطق، داراى اللهجه، صريح باحوصله،  

توكسسل بخسدا داشسست، خسسوش را تكلفسسى بسسى و سسساده ىگسس زنسسده در صسسمیمى، خیلى دوستان  

زيسسات ارادت و احسسترام علمسساء بسه بسسود، جسا بسسر پسسا كسسوه چسسون اسسسلمى مبارزه راه در و داشت  

متسساثر خیلسسى اند رفته عقب اسلمى مبارزه صف از آنها از بعضى میديد وقتیكه مگر داشت،  

 «.میگرديد

 (Summary) خلصه

کسسی تاریسسخ پسسه نسسړۍ او افغانستان د تل به خدمتونه ملی او اسلمی ګهیځ شهید د  

هغسسه د. لسری ځسسای ځسانګړئ کسسی تاریسسخ پسه افغانسسستان د هغسسه. کیسسږی لیکسسل خسط زریسسن پسسه  

.ده ډاګسسه پسسه تسسه ولسسس افغسسان توانسسایي قلسسم د ضد پر ګوډاګیانو شوروی د او قلم رښتونوالی  

شسسهامت، زړورتسسوب، هغسسه د. ؤ شخصسسیت ډک نسسه اسسستدلل د او منطقسسی صبوره، با یو ګهیځ  

چسسې ځکسسه ؤ مجاهسسد ثبسساته بسسا او ولړ کلسسک دیسسن پسسه هغسسه. ده وړ داد د شجاعت او بهادری  

او اسسسلم د پکسسې هسسومره لړو مخکسسې کسسې ژونسسد پسسه او پریمانی امکاناتو او شهرت د ځومره  

او برابسسری او اصسسلحاتو عسسدالت، د ګهیسسځ . شسسو قسسوی يسسې پیونسسد او زیسساته مینسسه سسسره ملسست  



پسسه. کسسړی ویسسښ او بیسسداره ولسسس افغسسان چسسی کسسوه یسسې کوښسسښ او ؤ غوښسستونکی خپلسسواکۍ  

پسسه ، کې ولړه ناسته په او ؤ سړی معنوی. درلوده يې فطرت پاله ملت او میین افغانستان  

هسسومره هغسسه کې ټولو دې په کې امانی په خدای او مشی ستړی په کې، ځښاک خوراک  

د هغسسه. ؤ پښسستون غیرتسسه بسسا او وفسسادار پیسساوړۍ، پسسال، میلمسسه. چلیدو آسانه هم او دروند هم  

د دښسسمنانو هیسسواد د مرغسسه بده له خو ؤ خاوند آیډیالوژي پراخی او عقیدی اسلمی روښانه  

خسسبره هیسسځ ولی ورساوه شهادت په یې ګهیځ او زغملئ ونشوه انعکاس او ازانګې غږ دغه  

ګهځیسسان نسسور زرګنسسو پسسه لری په ګهیځ د که افغانستان په نن شو شهید ګهیځ یو که ده نه  

لره سستا او  خسسوریږی تسل بسه رڼسا ستا ګهیځه پاسدار افغانستان او اسلم د ای . دی روان  

لری ادامه تل به ... 

 (Notes) یاداښت

ده شوی مرکه سره کورنئ هغه د هکله په ژوند شخصی د ګهیځ د .۱ .  

۲. شسسوی لیکسسل اسسساس پسسر کتسساب د افغانسسستان انقلبی د تاریخ تاسیس د ځلمیانو ويښ د   

دئ لیکلی ژبې انګلیسی په میل بیوری ډاکټر کتاب دغه. دی . 

۳. څرګنسسدونې ډول همسسدغه کتسسابونه ټول کابو هکله په تاسیس د ګوند دموکراتیګ خلق د    

 .لري

دی شوۍ لیکل اساس په ګڼي لومړئ جریدی د ګهیځ د تاریخ جریدې د ګهیځ د  .۴ . 

۵. ګنسې اتمسی د ګسوربت د اړه پسه ګهیځ د څرګندونې شپون الدین سعد استاد دښاغلی    

دی شوی اخستل نه مرکې . 



دی شوی لیکل همغسی بهو هو څرګندونې او تبصری شوی اقتباس ټول .۶ . 

کورنئ ، ګهیځ د پرته نه جریدې ګهیځ د چی شوی ځیړنه هکله په آیډیالوژي د ګهیځ د .۷  

دی شوی سره تر مرکې سره خپلوانو او . 

دي شوي اخستل هم نه پاڼو انترنتی د مالومات ځني .۸ . 

۹. لري اساس کتابی حقایق تاریخی ټول .

۱۰. هغسسه هسر. شسسوئ کسارول ده نسسه اساس پر معنا محدود د ټکئ نشنلست یا پال ملت د   

پسسورتنئ د شسی قربسانولئ سسر بانسدی افغانسستان او لری مینه سره افغانستان د چی ځوک  

دئ نشنلست کې چوکات په مطلب .  

 ۱۱. ځیړنسسه شخصی لیکوال د ، کتابونو  د هکله په آیډیالوژي او موخه شخصیت، ګهیځ د   

ده شوی لیکلنه اساس په برداشت او . 

اساس په »افغانستان « کتاب کاکړ حسن د نیټه تاسیس د نهضت ځوانانو مسلمان د .۱۲  

لری سمون سره کتابونو نورو تاریخ د چې دۍ شوۍ لیکل . 

  Referencesاخځلیکونه

1. کتاب میل بیوری ډاکټر د ، افغانستان انقلبی 

2. کتاب ایوانز مارټین تاریخ،د لنډ سیاست او خلکو د: افغانستان   

3. کتاب کاکړ حسن ډاکټر د افغانستان،  

4. کتاب نهضت ا نظیف د ، ګان انهگبی آشوب  

5. کتاب بارفیلډ توماس د تاریخ، لنډه ډیر یو: جګره افغانستان د

6. کتاب شاهی خسروی هادی افغانستان،د اسلمی های نهضت  

7. کتاب بلخی اسماعیل سید علم د ،بلخی اسماعیل یادواره



8. کتاب ننګیال شهرت د یاد، ګهیځ د  

9. کتاب نا اډین او مګنوس. ح رالف د مجاهد، او مارکس مل،: افغانستان  

10. عبسسدالحق علومسسه حضسرت د ،)كسسبیر رهبر تا كبیر امیر از افغانستان (التواريخ حقیقت   

کتاب مجددی  

11. اکسسبر علسسی د ، هسسا کمونیسسست سسسقوط تسسا درانسسی احمسد از:  افغانسسستان معاصسسر تاریخ  

کتاب فیاض

12. کتاب نیکپي متین ثنا محمد ډاکټر د افغانستان، مهم های رویداد زمانی شرح  

13. کتاب راسنایاګم انګلو د تاریخ، معاصر یو: افغانستان  

14. کتاب سیقل امین د تاریخ، بقا او هځو د: افغانستان معصر  

15. کتاب بافیلډ توماس د تاریخ، سیاسی او کلتور افغانستان د   

16. کتاب بلد. ر پیټر او آغاجانیان الفرید  د حاضره، او مخینه: افغانستان

17. ْه  كشككي الدين باحص ،افغانستان اساسى قانون ده

18. ګڼې مختلف جریدې ګهیځ د  

19. شننې او تبصری مقالې، مختلفې اړه په ګهیځ د د  

20. پاڼې ویب انترنټي مختلفې 


