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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 1تر 1 له :پاڼو شمیره د

 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

 

 
 ۱۷/۰۶/۲۰۱۷          خوشحال آصفي

  

 ،د بربادۍ نوې څپه
 

 !جنګ ته قومي او مذهبي رنګ ورکول کیږي
 

ي راپور له مخې، د کابل د لوېدیځ د دشت برچي سیمې د شیعه ګانو پر الزهرا جومات په تروریستی برید د وروست
نور ژوبل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي، ځانمرګي بریدګر هڅه کوله چې  ۸تنه وژل شوي او  ۶کې لږ ترلږه 

الوزاوه او ورسره په یو وخت وسله جومات ته ننوځي خو پولیسو یې مخه ونیوله، په دې مهال یو ځانمرګي ځان و
واله نښته هم پیل شوه. دویم ځانمرګی د جومات پخلنځي ته ننوت او همالته یې ځان الوزولی دی. برید په داسې وخت 
کې وشو چې خلک په الزهرا جومات کې د لمانځه لپاره راټول شوي ول. پر دغه جومات پخوا هم بمي برید شوی و 

 .ل شوي ولتنه وژ ۳۰چې په ترڅ کې 
لسیزې کیږي چې افغانستان د پردۍ، پلیتې او پیچلې جګړې ښکار دی. کلونه کیږي چې افغانستان او افغان ولس د 
جګړې په لمبو کې لکه وچ لرګي سوځیږي. له کلونو راهیسې دلته افغان وژنه روانه ده او هڅه کیږي څو افغان ولس 

پاتې شي. دا د افغانانو د دښمن پالن دی چې په هره بڼه وي افغان ذلیله، بدبخته او د پرمختګ له کاروانه وروسته 
 .ولس وځپل شي او افغانستان د نړۍ تر ټولو بدبخته هیواد پاتې شي

خو په وروستیو کې د افغانستان او افغان ولس سپین سترګي دښمن د جګړې بڼه بدله کړې او د یوې نوې خطرناکې 
ده. دښمن اوس هڅه کوي د افغان ولس د بربادۍ پر اساسي الرو غور وکړي  پالیسۍ له مخې یې افغان وژنه پېل کړې

او خپلو شومو موخو ته ځان ورسوي. اوس د افغانانو دښمن پوه شوی چې د لسیزو راهیسې په افغان وژنه کې یې 
ې ته هغه موخه چې باید ترالسه کړې یې وای؛ ترالسه نه شوه کړای. د افغان ولس دښمن اوس غواړي روانې جګړ

 .قومي، سمتي او مذهبي رنګ ورکړي څو له دې الرې افغانان په ډلو او ټپلو وویشي
د کابل ښار په دهمزنګ څلور الرې کې پر شیعه افغانانو خونړی برید، د کابل ښار د باقر العلوم پرجومات برید، د 

 ابل ښار په لویدیځ دشت برچيکابل ښار سخي زیارت کې د عاشورا مراسمو پر مهال برید، او اوس په تازه کې د ک
سیمه کي پر الزهزا جامع جومات ځانمرګی برید؛ د دښمن له لوري د افغانستان د جګړې د نوي رنګ او نوي پالن 
ښې بېلګې دي. دښمن اوس پوه شوی چې د لسیزو راهیسې پر افغان وژنې خپلې موخې ته نشي رسیدلی نو باید جګړې 

 .ته قومي او مذهبي رنګ ورکړي
اریخ په اوږدو کې افغانستان د هر ډول جګړې قرباني شوی دی خو مذهبي جګړو ته لمن وهل یې نوې بېلګه ده. د ت

دښمن پوهیږي چې د روانې جګړې له الرې خپلو موخو ته نه رسیږي نو یې جګړې ته مذهبي رنګ ورکړ او همدا 
په افغانستان کې د شیعه او سني تر نوم  مذهبي جګړه ده چې د افغانانو د اتحاد بنسټ ورانوي. دښمن هڅه کوي چې

الندې مذهبي جګړه پېل کړي. خو لکه څرنګه چې دلته سنیان حق لري چې په آزاده توګه خپل مذهبي او دیني مراسم 
 .ترسره کړي؛ همداسې شعیه افغانان هم حق لري څو خپل مذهبي مراسم په ازاده توګه ترسره کړي

په ځانګړې توګه د نخبه او رسیدلي قشر مسولیت دی څو د دښمن له نوي جال او دلته مسولیت اوس د عامو افغانانو 
پالن څخه ولس اګاه کړي. د هیواد نخبه او مدني قشر باید د دښمن د دغې شوم پالن په مقابل کې خپل رسالت سر ته 

غواړي مونږ  ورسوي او ولس اګاه کړي چې ترهګري قوم، سمت او مذهب نه پیژني، دا د دښمن شوم پالن دی چې
افغان ولس په قومونو او مذهبونو وویشي او خپل هداف ترالسه کړي. د ولس نخبه قشر باید خلک پوه کړي چې په 
افغانستان کې پښتون، تاجک، ازبیک، هزاره، ایماق، پشه یې، نورستاني، .... وغیره، همدارنګه سني او شعیه سره 

توګه په افغانستان کې د خپلو ټولو ټولنیزو او مذهبو مراسمو د  ټول ورونه او د یو باغ ګالن دي. دوی په مساوي
ترسره کولو حق لري. دا د دښمن شوم پالن دی چې غواړي افغانان په قومو او مذهبونو وویشي او جګړې ته قومي 

 .او مذهبي رنګ ورکړي. ولس باید په خپله الس په کار شي او د دښمن هر ډول پالن شنډ کړي
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