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 1تر 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

  

 ۲۰1۷/1۰/۲1 خوشحال آصفي

 
 خواخوږي که دوه رنګي؛ ايران يواځې په ځانګړې ډلې بريدونه غندي

د یادو ټولو بریدونو مسولیت ترهګرو پر خپله غاړه اخیستی، دا حمالت په کورنۍ او نړیواله کچه وغندل شول. 
غم کې پاکستان، ترکیه، سعودي او اروپایې ټولنه هغه مراجع دي چې په دغو بریدونو کې ځان له افغانانو سره په 

شریک بللی، خو ایران بیا پرته له دې چې د ګردېز، غزني او کندهار تروریستي حملو ته اشاره وکړي د کابل د جمعې 
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د کابل د دشت برچې له حملې لږ وروسته  .د ورځې حمله په کلکه غندلې ده

« تکفیري»سره خواخوږي څرګندوي او زیاته یې کړه چې  وویل چې هیواد یې د افغانستان له خلکو او حکومت
تروریستانو، چې له دین او مذهب سره ارتباط نه لري، یو ځل بیا بېګناه افغانان ووژل. ایران د داعش تروریستي او 

 سختدریځې ډلې ته تکفیري وایي. دا هیواد په خپلو رسنیو کې د طالبانو بریدونه تروریستي نه بولي.
ه چې افغانان خو ټول د یو هیواد اوسیدونکي دي او ټول یو رنګ وینه لري، خو ایران ولې د کندهار، پکتیا پوښتنه دا د

او غزني خونړي بریدونه پریږدي او د کابل دشت برچي امام زمان مسجد برید او د غور په دولینه ولسوالۍ کې پر 
 مسجد بریدونه غندي او له خلکو سره خواخوږي کوي؟

 لري:دوه دلیلونه 
دلیل یې دا دی چې د پکتیا، کندهار ، فراه، میدان وردګ او غزني خونړیو بریدونو او امام زمان او غور ــ لومړی 1

دولینه ولسوالۍ بریدونو ترسره کوونکي توپیر لري. د پکتیا، کندهار ، فراه، میدان وردګ او غزني بریدونو مسولیت 
ور بریدونو څخه داسې ښکاري چې ممکن داعش ډلې ترسره کړي وي. طالب ترهګرو په غاړه اخیستی او د کابل او غ

دا داعش تر ډیره شیعه افغانان په نښه کوي او په مسجدونو کې بریدونه کوي خو طالب بیا ټول افغانان له تېغه تیروي. 
ونه نه کوي، او په چې ایران له طالبانو سره موافقې ته رسېدلی چې په افغانستان کې به د دغه هیواد پر پلوي ډلو برید

مقابل کې به یې طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي؛ نو ځکه یې د طالب لخوا ترسره شوي بریدونه هیر کړي او یواځې 
 .هغه بریدونه یې غندلي چې د ایران په باور ممکن داعش ترسره کړي وي

اډو به بریدونه وکړي. د ایران له دې  ځکه پر ایران د امریکا له بندیزونو وروسته ایران ویلي چې د امریکا په پوځي
پر  ګواښ وروسته باور دا دی چې ایران د طالبانو پراخ مالتړ شروع کړی او د خپلو موخو لپاره ترې ګټه پورته کوي.

ایران له وړاندې داسې تورونه شته چې د وسله والو طالبانو مالي او پوځي مالتړ کوي او آن دغې ډلې ته یې په ایران 
ورکړي دي. داسې هم ویل کیږي چې په ایران کې د وسله والو طالبانو دفترونه شتون لري او مستقیما له  کې کورنه

 هماغه ځایه د افغانستان جګړه رهبري کوي.
ــ دویم دلیل یې دا دی چې ایران دلته له وړاندې فرهنګي او مذهبي یرغل کړی دی او اوس هم دې لړۍ ته دوام ۲

ې ځانګړې ډلې مالتړ کوي او د یو ځانګړي مذهب په پراخولو پیسې لګوي. دلته یواې د یو ایران دلته له یوورکوي. 
چا درد احساسولی شي او یواځې د یوې خاصې کړۍ په تړاو غبرګون ښیې. ایران د همدغو ډلې پر مټ په هیواد کې د 

ه هڅه یې دا ده چې په خپلو ګاونډیو . دا چې ایران شیعه مذهبه هیواد دی نو ډیرمیشو مذهبونو تر منځ نفاق ته لمن وهي
 هیوادونو لکه افغانستان کې هم د همدې ډلې غږ پورته کړي.

 
ایران دلته په افغانستان کې د مدنې فعال، سیاسي شنونکي، دپوهنتون استاد، د ګوند رهبر، دیني عالم او له دې ورهاخوا 

پالي. که په رسینو د شنونکي په نوم څه وایې، که په په بېالبېلو نومونو خپل ځري ګمارلي دي چې هر یو د ایران ګټې 
ښارونو کې د مدني فعال په نوم الریون کوي او که په ممبر د دیني عالم په توګه وعظ کوي؛ یوازې دایران ګټې پالي او 

آن د همداراز ایران دلته داسې ډلې روزلي دي چې  یواځې دایران په ګټه او د حکومت او ملي ګټو پر ضد تبلیغ کوي.
 ایراني مشرانو د زوکړې او د ځینو د مرګ ورځې دلته په کابل کې لمانځي او ځانګړي مراسم ورته نیسي. 
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