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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 
 ۷۰1۹۱۰۴۱۰۲          ایمان هاتف

 

 فرهنگ و علم دشمنان یا طالبان
 

 در و آفریده فجایع دیگر بار معرفت و علم دشمنان این طالبان مزدور گروه که شنیدم همگانی های رسانه ورای از
 رخصتی از بعد ولسوالی آن سادات میر دخترانه مکتب شاگردان حالیکه در هرات والیت شیندند ولسوالی بازار
 جراحت شاگردان از تعدادی آن اثر از که اند گرفته قرار طالبان اندازی تیر هدف بودند، شان های خانه راهی

 .گردید افشاء ما مردم نزد به شان واقعی چهره دیگر بار که است برداشته
 گردد، می زندانها های دروازه بستن سبب ای مدرسه و مکتبی دروازه نمودن باز که اند گفته بزرگان حالیکه در

 آیا: فرماید می وجل عز خداوند بخاطریکه ،نمایند کسب ،باشد هم چین در علم اگر که است شده امر را مسلمانان
 محمد حضرت برحقش پیامبر به العزت رب پاک خداوند کالم اولین ،دانند نمی آنانیکه و میدانند آنانیکه اند برابر
 خلق چیزی چه از که بشناسی را خود که بخوان ،بخوان که بود آن ، رسید امین یلئجبرا ذریعه که ،(ص) هللا رسول
 .است گردیده فرض مسلمان مرد و زن برای علم آموختن زیرا ،ای شده
 در شان اوالده و مسلمانان مخصوصا انسانها تمامی که است، مدرسه یا و ،مکتب معرفت و علم کسب محل بلی،
 خود شناخت با یعنی طریق آن از و بشناسند را خود تا پردازند می دنیایی و دینی علوم گیری فرا به محالت همین

 چقدر یکتا خالق که بشناسند را انسانی های ارزش بشناسند، را مردم ببرند، پی مخلوقات جمله خالق شناخت به
 ترین زیبا چه با را انسان تحقیق به عزوجل خداوند که بشناسد بشناسند، را انسانی کرامت داده، کرامت را انسان

 آن غیر در و گردد می پیراسته و آراسته دانش و علم کسب با آن صورت ترین زیبا که است نموده خلق صورت
 :است سروده را بیتی مصراع دانش و علم بزرگی و عظمت مورد در گی قریحه خوش چه با شاعری

 

 مصوری انسان صورت به ددی ورنه  خرد و جوانمردی و است آدمیت علم
 

 زمانی کشند، می آتش به را مکتبی گاهی ،بیگانه مزدوران باک، بی سفاکان قرن، جنایتکاران ریخ،تا   کوردالن اما
 روی بر را مدارس و مکاتب درب وقتی دارند، می باز مکتب به رفتن از را اطفال مسمومیت و پاشی تیزاب با

 راهی دانش و علم فراگیری غرض کرده اطاعت اش رسول و خداوند امر اجرای به که وطن این مسلمان اوالد
 .بندند می اند، مدارس و مکاتب

 و بسازند طویل را خود صف مدارس، و مکاتب درب بستن با که اند جنایتکاران ریخ،تا   کوردالن این که دانید می
 لشکر در روز به روز دارد که ها افیونی دامان به یا شوند بهره بی دانش و علم فیض از وطن این مسلمان فرزندان

 آن مدارس در که افتند بی آزمند های همسایه دامان به دانش و علم سواد، داشتن عدم از یا و گردد می افزوده شان
 تا تربیه، مزدور و انفجاری انتحاری، افراد آنها از و آمده در آی اس آی جهنمی دستگاه چنگال به دیورند خط طرف
 از و ما کشور نگهداشتن ثبات بی در خود مزدور های چوچه اعزام با و نماند باز گردش از شان آسیاب باشد

 نمایش به تبهکاری و ویرانی ترور، و اختناق دهشت، و وحشت از تاریک تصویر دوامدار بطور افغانستان
 .بگذارند

 و معصوم شاگرد چند بستن رگبار به با آی اس آی استخباراتی سازمان به وابسته مزدور گروه این بازهم بار این
 شان عمل واقع در که ورزیده مبادرت هرات والیت شیندند ولسوالی سادات میر مکتب دختران به ها دادن هوشدار
 باداران دستور به موافق تنها و گرفته قرار ودانش علم کسب جهت در برحقش پیامبر و خداوندی اوامر خالف
 . میرساند اثبات به را ها آن فروختگی خود که میباشد شان اجانب
 اعمال چنین به که ندهیم را آن فرصت فرهنگ و علم دشمنان برای که است الزم دانش علم اهل تمام و ما بر حال

 علم کسب از را خود اطفال و جوانان تا دهند ادامه اش رسول و عزوجل خدای امر شریعت، مخالف که خود نابکار
 .نبینیم محروم دانش و

 پایان
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