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 ۳۱/۵۰/۲۵۳۲                  جمشید آرش

 مسدود شد؛ دستور دهنده کیست؟مکاتب 
 

به ما اجازه نمی  دهد که با موتر  درست شنیده اید مکاتب را ببندید، چرا؟ چون دولتبله ؟ چرامکاتب را ببندید 
همچنین  .داخل شهر شده و افراد و اشخاص مورد نظر خویش را شکار نموده و یا به قتل برسانیم دسایکل های خو

این دستور طالبان است که  .فته که مکاتب النه شیطانی است و وسیله ای برای گمراه ساختن جوانان می باشدما گملک 
تأسی از آن احدی  تعقیب آن مناطق از هلمند نیز به آن مبادرت ورزیدند و به در مناطق مختلف شهر غزنی صادر و به

و  گردند دانش و علمب خویش به منظور فراگیری جرئت نمی کند کتاب های خویش را زیر بغل نموده و راهی مکات
 ."علم را بیاموز ولو در چین باشد" این دستور پیامبر بزرگش را اطاعت نمایند که فرموده است

 
اما گروهک طالبان آنهایی که به زعم خودشان در افغانستان جهاد می کنند تا دین و ارزش های دینی را نجات 

همان گروهی که به خاطر حمایت از  کنونی به طرف بهبودی و بهروزی سوق دهند،  داده و افغانستان را از وضعیت
دین و احیای شریعت غرای محمدی در دهه هفتاد شمسی به کمک دستگاه جاسوسی آی اس آی از وضعیت نا بهنجار 

به  رهانیدهز گمراهی سیاسی آن زمان استفاده و توأم با تبلیغات وسیعی مبنی بر اینکه می خواهند ملت افغانستان را ا
، ظهور نمود. گروهی که تحت عنوان اینکه می خواهند اتباع افغانستان به آبادی، بهبودی و سازندگی جهت دهدسوی 

جهانی سازی و جهانی پروسٔه مدارج اعالی زندگی و زیستن راه یافته و جزء از ملت های متمدن جهانی شوند، و در 
آمده بود تا امنیت به اصطالح را ارائه نمایند، این گروه   ای نسل بشر خدمات ارزندهٔ نده، برگرایی آدم ها را یاری  رسا

این ملت رنجدیده بهبودی دسترخوان های خالی و ثبات از دست رفته افغانستان را برای مردم این کشور برگردانده، به 
م دهند که کلمه آغازین آن به اقراء ) بخوان بیاورند، گروهی که به قول خودشان آمده اند تا از آیین تبعیت و آن را تعمی

( شروع و به تعقیب آن پیام های واضح و روشن مبنی بر فراگیری علم و دانش به مردم ارائه و مردم را تشویق به 
خواندن و آموختن می کند و به کسانی که علم و آگاهی دارند ارج می گذارد. این گروه به زعم خود، از شریعت پیروی 

 که بنیانگذارش دستور اینگونه داده است )آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است(.می کند 
 

انواع مظالم را بر مردم روا  شنیده بودم که طالبان در مناطق تحت سیطره خویشاز ورای رسانه ها بار ها 
وی شاگردان آن تیزاب می مکاتب را بر روی دختران مسدود و گاهی بر ر داشته، اسیران خویش را گوسفندوار ذبح و

پاشند و زنان )نیمی از پیکر جامعه( را از رفتن و کار کردن در ادارات دولتی و خصوصی منع و آنها را در حصار 
از  این سرزمین به آتش کشیده و مسجد را  شان محبوس می نمایند، شنیده بودیم که مکتبی را در یک گوشهٔ  های خانهٔ 
به سلسله اینگونه بی عدالتی ها و هنجار شکنی ها از سوی آن گروه مزدور و دست  دیگر ویران می کنند در گوشهٔ 
صادر و  را مکاتب مسدود نمودن دستورعمالً  مختلف غزنیکه گروه طالبان در مناطق اینبار نیز شنیدم  پرورده،

را به آتش کشانده  یت ننگرهار مکتب دخترانولسوالی خوگیانی والدر و  شاگردان مکاتب را مورد هدف قرار می دهند
آنگاه که در نتیجه آن به گفته مسؤولین معارف آن والیت تمام کتاب های آن به شمول قرآنکریم حریق گردیده است، 

از قبل تعیین شده فهمیدم که طالبان یک گروه با تشکیالت منظم و منسجم که در راستای تحقق اهداف و پالیسی های 
ی است با افراد تهی مغز که ربات گونه در اختیار پاکستان و سازمان جاسوسس آن قرار . نه، بل گروهمی کنند مبارزه

داشته و در راستای تحقق پالن های خصمانه آن کشور در قبال افغانستان، سازمان جاسوسی پاکستان را یاری می 
به آتش بکشانند و مسدود و یا کاتب را در سرزمین آبایی اش به خود این حق را نمی دهد که م رسانند و اال هیچ افغان

 .آتش بگشایندخواهرانش(  برادران و برروی متعلم این سرزمین )
 

آن نداشته و شاید هیچگاهی نشنیده باشد که  آنگاه فهمیدم که این گروه کمترین معلومات از دین و دساتیر سازندهٔ 
مغزانی اند که از شدت بی دانشی و کم خالی  که(، بلتا گور دانش بجوی زگهوارهپیامبر بزرگوار اسالم فرموده است )

به خاطر چند کلدار بی ارزش و فرسوده پاکستانی زیر  ندآگاهی شکار دستگاه جاسوسی آی اس آی گردیده و حاضر ا
برادرش را بنا های کشورش را ویران، مکاتب و مدارس را به آتش بکشانند، خواهرش را در مالء عام تازیانه بزنند، 
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از آن سوی مرز در بدل این همه بادارانش  در مقابل، با بیرحمی سر ببرند، معلم و متعلم را یکجا به شهادت برسانند و
 جفا های که در حق وطن اش که حیثیت مادر را دارد برایش پاداش ناچیز کلداری بفرستد. 

پی برده در گوشه و کنار این سرزمین هراز  بناًء مردم افغانستان امروز به ماهیت حقیقی این گروه دهشت افگن
گاهی در برابر بی عدالتی ها و مظالم این سفلگان قیام نموده و آنها را از مناطق شان می رانند و در مقابل از ارزش ها 
و هنجار هایش، فرهنگ و عنعناتش، مکاتب و مدارس اش دفاع و نمی گذارند تا نوکران سازمان آی اس آی پالن های 

 پایان نه اش را در افغانستان تحقق بخشند.خصما
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


