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لوګري ولس اخترڅنګه ولمانځل؟
اختر دمسلمانانو لپاره نېکمرغه او بختوره ورځ ده ،چې مسلمانان وکوالی شي ،دغه پرتمینه ورځ په خوښیو،
خوشحالیو او پخالینې سره ولمانځي .خو زموږ په هېواد کې دغه ورځ لکه څنګه چې الزمه وه لمانځنه یې ترسره
شي ،ولې هغسې نه شول ،بلکې افغانانو دخوښیو او خوشحالیو پرځای په ماتمونو او خفګان اختر ولمانځه .
که څه هم په هېواد کې د وسلوالو طالبانو او دولت لخوا درې ورځنی اوربند هم اعالم شوی ؤ ،خو بیاهم د اختر په
شپه دهېواد دښمنانو لوګر والیت کې یوه درنه موټربم چاودنه ترسره کړه ،چې ډیری عام وګړي پکې شهیدان او ټپیان
شول .
دغه موټر بم برید وسلوالو مخالفینو په داسې مهال ترسره کړل ،چې لوګري وګړو د اختر سودا د ترالسه کولو وروسته
کورونو ته تلل؛ څو له خپلوکورنیو سره اختر په خورا مینې اومحبت ولمانځي ،خود هېواد اصیل دښمنانو ورباندې
زړه سوی ونه کړل ،په کورونو کې په تمه ماشومانو او کورنیو مخې ته جنازې کېښودل شوې .
په لوګر کې دموټر بم چاودنې له امله تر پنځوسو زیات وګړي شهیدان او ټپیان شول .نو داسې جنایت ترسره کول،
له انسانیت او اسالمیت نه لرې خبره ده ،ټول ولس د دغه ستر جنایت عاملین د افغانستان د خاورې دښمنان یادوي،
چې دوی په افغان ولس هیڅ زړه نه سوزوي ،بلکې تل یې افغان ولس د غم په ټغر کېنولي او هغو هېوادونو ته یې
ګټې رسولي ،چې افغانستان له پښو وغور ځوي او اقتصادي ورکړه پرافغانانو وچلوي  .خو اسالم بیا دا اجازه نه
ورکوي ،چې څوک دې د خپلو ګټو لپاره ناوړې او غیرانساني کړنې ترسره او دیوې کلیمې وروڼه دې ووژل شي.
د چاودنې په سیمه کې ګڼ شمیر السي کراچۍ پلورونکوهم بېالبېل توکي پلورل ،چې د خپلې کورنۍ لپاره حالله نفقه
پیدا کړي .د خلکو په وینا زیان همدغو کسانو ته اوښتې او په یاده سیمه کې د موټرو تم ځای هم ؤ ،چې زیاتره وګړي
کورونو ته دتللو لپاره موټرونو ته په انتظار والړ ؤ .
ټول ولس د دغه ناوړه عمل خالف دي ،وایي ،دغه کړنه د اسالمیت او افغانیت په ضد یو عمل دی ،چې د بې ګناوو
خلکو وینې د دې پرځای چې په لوی اختر کې دڅارویو قرباني وشي ،په لوګر کې د انسانانو وینې توې شوې .
دلوګر متدین ولس په جګړو ښکیلو لورو نه غوښتنه کوي ،چې نور افغانان په ویر کېنه نه وي؛ بلکې د دغو مظلوم
ولس اوښکې پاکې کړي او نور دې له جګړو الس واخلي .
خو که هره ډله داسې بریدونه ترسره کوي او پکې بې ګناه افغانان وژني دا یو لوی جنایت ګڼل کیږي .افغانان چې د
سولې راتلو لپاره شیبې شمیري ،په دې حساس پړاو کې نه باید مخالف لوري ورته ناوړې کړنې ترسره کړي او دا
ددې څرګندویي کوي ،چې دافغانستان دخاورې دښمن هېڅکله هم نه غواړي ،چې په هېواد کې دې ډاډمنه سوله راشي
لوګري ولس ددغه دردناکې پیښې له ټولوغمځپلو کورنیو سره ځانونه غمشریکه بولي .السونه په لپه شهیدانو ته
دفردوس جنت ،ټپیانو ته بیړنۍ روغتیا او دکورنۍ پاتې کسانو ته دزړه صبر غوښتونکي دي او دلوی څښتن تعالی نه
یوځلې بیا په هېواد کې دیوې تلپاتې سولې د راتلو هیله من دي ،چې نور دې هر افغان په خپل سیمه کې خپلې ملي،
مذهبي او عادي ورځې په ډاډه زړونو ولمانځي .
پای

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

