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۱۲/۵۰/۱۵۲۱              عبدالفغارپوپل

 له معارف سره دښمني د اسالم پر وړاندې دښمني ده  

رسستیو کسې دا پسه هوتسه په دې کې شک نشته چې د معارف دښمنان د افغان ولس  د دیسن او تسدښ دښسمنان ده  پسه دې و

او غالمې کړۍ  په دې لټه کې ده چې دمعارف پر وړاندې دغیر تملسي ادسداماتو لسه  رې لسه  ېېر اجیرشمشوه چې یو 

 حقیقښ څخه لرې پروپاهندا او دسیسې دخلکو ترمنځ خپاره کړه.

او  ښه پیژندلي ده او هیځ ډول شایعاتو او درواغو ته اردښښ نه ول  د خپل هیواد او هویښ دښمنان چې سره له دې 

خپلسو بررنیسو بسادارانو پسه  رښسوونه افغسان  ماتې په منلو سره بیابیا هڅه کوه چې د دېان د ندښم د معارفخو  ورکوه

   حال داچې دوی به هیڅکله خپلې موخې تر سه نه کړه.ارف په برخو کې ستوندې و ړې کړهمع ول  ته د

روق وردک هڅې او سستړیاوې معارف د پرمختګ په برخه کې د پوهنې د ودیر ډاکټر فا افغان ول   سره له دې چې د

مخنیوه لپاره پسه  هرډول هواښونو د پروړاندې د فمعار د مالتړ ترڅنګ له پامه نه دې غورځولي بلکې له هغه څخه د

ومانو څخسه د تلسم او پسوهې د پوره ایماندارئ او هېوادنۍ مینه و ړ ده او هیڅ چاته اجاده نه ورکوه چې له افغان ماشس

 ددکړې حق واخلي.

پسوهنې پسه برخسو کسې  سسته  پسه هماغسه کچسه د ف دښمنان خپلو غیر اسالمي او انساني هڅو ته دوام ورکوه  خومعار د

او تسساده  هونسسچسسې هسسوا  او دسیسسسې  منیسسي تبلیغسساښ او پسسرو پاهنسسدا  او دا حقیقسسښ دۍ  راوړنسسې ورت تربلسسې دیسساتی ه.

  چسې لسه نیکسه هوتسه کسوههڅسې پسه  دښسمنپرمختسګ پروړانسدې د هغسه څسه ده چسې د معسارف ددا  اوموضوتاښ نه ده 

 دخدای)ج( په مرسته او دافغان غیرتي ول  پر مټ ساتل کی ه.  او روان بریر یې برحقه دۍ او مرغه معارف

خپلې موخې تر  سه او له افغان کړیدلي ولس  څخسه د پرمختسګ او سسوکالۍ هیلسې له مختلیو  رو هڅه کوه چې دښمن 

   مګسسر لسسه ولسس  څخسسه غسسا  مسساتونکي ځسسوا  تر سسسه کسسوه بربسسادې کنسسدې تسسه واسسستوه نسسابودې او هېسسواد یسسو ځسسل بیسسا د 

پسه دې پسوهی ه چسې دوی ناکسامې هڅسې  کسړه يوړاندې تردې چې خپل شوم او شیطانې اتمال پل دمعارف ضدتناصر 

هرډول  او د شوی دا د خوشحالۍ ځای دۍ چې ول  په هرڅه پوه   له بل لورهاو بال خره  به یې مخونه تور شي کوه

 منیي هڅو مخنیوی کوه.

خونسد نسه یسې دښسمن او بررنیسو اجیرانوتسه ښکاره خبره ده چې   او  چې معارف غوره پرمختګ او  سته راوړنې لره

  پسه دې م او افغانیسښ سسره پسه ټکسر وادس  دۍاو په هغو منیي دسیسو او شسایعاتو    پسوره کسوه چسې لسه اسسال .ورکوه

خپسرې شسوې چسې هسواکي دپسوهنې ودارښ د سانوه هسم  سي شایعاتو تسر څنسګ داسسې هنګوسسې ورستیوکې دامنیتي او سیا

 دورې په دانون کې بدلون راوستی  یعنې درسي پروهرام یې له دولسم ټولګې څخه یوولسسم ټسولګي تسه راټیټسه کسړی دی.

پسوهنې ودارښ  پسه    بې میرومه او تش هسوایي خبسرې ده. او هسیڅ کلسه د دې معنسی نلسره چسې دحال داچې دا ټول پوچ

 .بلکې دپام وړ  سته راوړنې لره خپلو چاروکې  پاتې راغلی ده

. لسه معسارف سسره ان ولس  دژونسد او حی یسښ دښسمنان دهدافغس کسې هغه کړۍ چې دې موضوتاتوته لمن وهي په حقیقسښ 

 ډاډول دښمنې په نیغه توهه له ول  او خدای سره د دښمنۍ مانا لره.

اوړنسه او یسا هسم بادران دې په دې پوه شي چې دښوونځي ورانول او یاسوځول کومه  سته رمعارف دښمن او دهغوی  د

بلکې دخدای او رسول  سره مخامخ دښسمني ده  هسر هغسه څسوک چسې افغسان بیګنساه ماشسوم ددکسونکي . ویاړ نه بلل کی ه
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حقیقښ کې دبشریښ او اسسالم  پهاو یادا چې ښوونځي ته دماشومانو د تګ مخه نیسي  وژني او یایې پرمخ تیدا  شینده 

 ضد کسان ده.

په پای کې یو ځل بیا له افغان ویاړلي ول  څخه هیله کی ه چې په کلکه تو هسه د دښسمن پسر وړانسدې خپلسې مبساردې تسه 

او له ښسوونځیو څخسه دې دخپسل مسال او ملکیسښ پسه توهسه سساتنه وکسړه. ترڅسو د دې هېسواد بچیسان دتلسم او  دوام ورکړه

 ې برخې پاتې نه شي.پوهې له ددکړې ب

 پای

 

 

 


