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 ۲۸/۴/۲۱1۴          خالد هللا حفیظ

 ازاطفال کشوربیاموزیم

تاریخ بود ه ، مردم ما به هر های نیک و پسندیدۀ  نیاکان ما در ازمنۀ  نعناتفر یکی ازعامسو مهمانبه احترام     
صدمه رسانیدن به مسافرین و گوشه و کنار این سرزمین که مربوط بوده به پیروی از سنت های دیرنۀ اجداد خویش 

عابرین را در مناطق خویش خالف ارزشهای اعتقادی وتوهین به حیثیت و وقار خویش دانسته  هرگز به آن مبادرت 
 نمی ورزند .

طوریکه هموطنان ما اطالع دارند قبل ازجنگ ،اوآنیکه کشور ما یکی از مراکز مهم توریستی آسیا بود ه ساالنه    
رجی از طریق سرحدات غربی کشور وارد افغانستان گردیده این سیاحین بطور انفرادی و یا هزاران توریست خا

گرو پی از ولسوالیها و عالقه داریها ی دوردست کشور بازدید نموده بیدون اینکه کوچکترین صدمٔه از طرف کسی 
 سوب میشد .وارد گردد  در آنوقت  راه ها و شاهراه کشور ما از مصئون ترین راه ها مح هابه آن
با تاسف که طی سالهای جنگ راه ها ی کشور ما به شاهرای مرگ وخون مبدل گردیده ،گروه های جنگی از راه    

های عامه و جاده ها بحیث میدان های جنگ وبدام انداختن افراد بیگناه ملکی استفاده نموده امروز مخالفین مسلح 
د راه های عام کشور ما را به محل کشتارعابرین بیگناه مبدل بخصوص آنهایکه ازآنطرف خط دیورند دستور میگیرن

نموده اند، طی چند ماه اخیر ده ها بار وسایط حمل ونقل وبسهای مسافربری و بعضا حتی تراکتورهای دهاقین با 
 مین های کنار جاده که بوسیله گروه های مخالف مسلح در جاده های عامه گذاشته شده تصادم و در نتیجه این عمل

غیر انسانی صد ها مسافر بیگناه بخاک وخون کشانیده شده ،تنها در یک حادثه خونین که در اثر تصادم یک بس 
 ۴نفر افراد ملکی بشهادت رسیده   1۱اپریل سالجاری  در ولسوالی میوند رخ داد  ۷لینی با مین کنارجاده  بتاریخ 

همه افراد ملکی از والیت ارزگان  بوده که بوسیله بس  نفر دیگر شدیدا مجروح گردید، قربانیان این حادثه هولناک
 از قندهار روانه منازل شان بودند. 

 

های کشور نبوده، پاتک های خودسر، باجگیری، وغارت جاده علیه مسافرین   مین های کنار جاده تنها تهدیدی البته
ه های مسلح مخالف ، قوماندانان غیر مسئول و قطاع الطریقان رهزن در راه ها مسافرین که همه روزه بوسیله گرو

وجاده های عام انجام میگیرد همه و همه خطراتی اند که مسافرین بیگناه جاده ها با آن مواجه اند، اگربا این تهدیدات 
ضافه نمائیم بیدون شک ،حوادث خونین ترافیکی راکه همه روزه جان ده ها مسافر را در شاهرای کشورمیگیرد ا

 جاده های کشوریکی ازخطرناکترین راه های جهان بحساب می آید.

اخبار این حوادث تکاندهنده  وقتافوقتا بوسیله رسانه های جمعی پخش وقلب هر انسانی را جریحه دارنموده ،   
حت نموده  بلکه میخواهم در نگارنده نمیخواهد با یادآوری ازین رویداد های غم انگیزهموطنان عزیزم را بیشترنارا
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این گذارش خویش خبرهای امیدوار کننده و تصاویری زیبائی را با هموطنان خویش شریک نمایم میخواهم به 
هموطنان عزیزخویش مژده بدهم که اگردر مناطق ناامن عمال آی اس آی و فارغان مدارس پاکستانی راه های 

ه روزه ازعابرین بیگناه جاده ها با مین های کنار جاده  و مرمی کشور ما رابه جادۀ خون و مرگ مبدل نموده  هم
وتفنگ استقبال مینمایند، در مناطق امن کشوراطفال خورد سال وطن این نونهاالن کشور در دو طرف جاده های 

 عمومی به مسافرین دسته گلهای زیبای الله را پیشکش مینمایند.

 

آری ، دراین روزها ی بهاری که دشت و دمن کشور با گل های سرخ الله زیبائی خاصی بخود گرفته وقتی از   
بطرف والیات شمال کشورحرکت نمائید در مسیر راه  به اطفال خورد سالی در دو طرف کنار جاده  شهر کابل

ن کودکان که اکثر آنها شاگردان مکتب بوده برمیخورید که دسته گل های زیبای الله را به مسافرین تقدیم میدارند، ای
با چهره های خندان خویش هرکدام در تالش اند تا دسته گل خویشرا به مسافری تقدیم نماید بیدون آنکه در پی اخذ 
قیمت آن باشند، اینست رسوم و عنعنات افغانها درمقابل مهمانان ومسافرین جاده ها که در برخورد گرم وپر از 

 فال کوچک میتوان آنرا مشاهده کرد، لطفا به تصاویر آتی نگاه نمائید :صمیمیت این اط
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مشاهده این تصاویراین امید را در دلها زنده میدارد که اطفال و نسل جدید کشور ما از جنگ و خونریزی نفرت داشته  

نیاکان شانرا در مورد احترام به مهمانان و مسافرین راه ها  را بجا میاورند,ایکاش گروه های جنگی ازین  و عنعنات

 اطفال معصوم کشور آموخته بیش ازین از قتل واذیت عابرین بیگناه جاده ها دست بردارند .

 

نطقه زیبای استالف را که  بوسیله نگارنده  بطور غیر حرفوی اخذ گردیده در اخیر میخواهم یکی دو تصویری از م   

به خوانندگان محترم پورتال بخصوص آنهایکه دور از میهن زیبای شان زندگی دارند تقدیم دارم تا  برای چند لحظۀ   

 در این فصل زیبای بهار خاطرات دره پغمان و استالف  در حافظۀ شان زنده گردد.

 والسالم

 

https://www.youtube.com/watch?v=u۱Y9X-KufUc 
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