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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۴۰/۴۰/۲۴۰۲                      حشمت پویا

 جنگ! شیوه یریکشور های همسایه و تغ
 

ناك  بوده که خاطره های آن در ذهن  ما تا وحشت گذشته افغانها  شاهد حوادث بسیار خونین و درطول سه دهه  

ما  ترقی كشور آبادی و ،سازمان های ترورستی كشورهای متخاصم تحمل پیشرفت واشخاص مزدور هنوز وجود دارد. 

بد بختی كشور عزیز ما به آرامش  روند. بعد از سه دهه جنگ وبه شمار می ها مه بحراناین ه عامل اصلی را ندارند،

خویش را  فعالیت مدنی نهاد های اجتماعی و .در حال نهادینه شدن استسته آهسته آه موكراسیید ونسبی دست پیدا كرده 

ته شگذ ایران كه از وصاً پاكستان واز كشور ها مخص یاما تعداد در کشور به طور منظم و سیستماتیک به پیش می برند؛

خویش هم اكنون نیز ادامه میدهند، در حال حاضر در جنگ های رویارویی شکست  به اعمال شوم، داشته ما دشمنی با

. نی را برای ملت عزیز ما میرسانندمختلف آسیب های فراوا های جنگ از راه شیوه یریعمیق را متقبل گردیده اند و باتغ

ردن دانش آموزان و افراد ی که همانا مسموم ککشور های متخاصم جنگ های خویش را به شیوه دیگردر این اواخر 

 .باالی هموطنان ما اجرا مینمایند می باشد،معصوم جامعه 

 

بی بی هاجره، آهن دره و بشیر آباد شهر تالقان و ناهید شهید  مکاتب بار شاگردان هفتمینچنانچه میدانیم برای 

 دتعدا ،الیت تخار از سوی افراد ناشناس که همانا دشمنان سر افگنده و خجل مردم افغانستان میباشندو ولسوالی فخار

گردیده مسموم  ،به مکاتب می رفتندو آموختن علم برای فراگیری دروس  و بوده ی از هموطنان مارا که دانش آموززیاد

و هنوز حلقات مرتبط  داشتهمورد حادثه های پیهم جریان .  مقامات دولتی در والیت تخار بیان داشتند که تحقیقات در اند

لی تعدادی از اعضای ولسی جرگه و روشنفکران این حوادث را به سازمان های ند وبه این حوادث مشخص نگردیده ا

والیت تخار برای شناسایی عاملین این قضایا  ئولینهمچنان مس .دهند نسبت میاستخباراتی کشور های همسایه 

و جداگانه در والیات بلخ، کابل  ن نموده اند. این در حالی است که پیش از این در چند واقعه  یافغانی انعام تعی هزار۲۴۴

 خوست نیز تعدادی از هموطنان ما مسموم گردیده اند.

 

 ،هموطنان عزیز آگاه باشید ترفند های جدید از سوی تعدادی از سازمان های تخریب کار در راه است

نامردانه،  ولی حاال باشیوه   ،ده اندنمو قد علمی همسایه ما که همواره برای تضعیف و نابودی ما مخصوصاً کشور ها

که جدید ترین  وناگون به آنان صدمه وارد مینمایند های گ جوانان که سرمایه مادی و معنوی کشور مامیباشند از راه

در راه  موانعیمنان افغانستان در حال حاضر ست که دشدر این جا این ااساسی  مشکل. است مسموم کردن اهمان میتود

خواست ما منحیث . پس است هچیزی که اسالم آموختن آن را برای هر فرد فرض گردانید دنماین می ایجادآموختن علم 

ا دشمنان ما بار دیگر شرمسار مبارزه نمایند ت با آن است امری که خداوند برای بشریت نمودهاین است  ،افغانیک 

 .ندگرد

 

ه هرصورت کشور های همسایه ما باید بدانند که با مسموم ساختن اطفال و نوجوانان نمی توانند اذهان عامه ب

 کامل آنها آگاهی خصمانه   د چون مردم مسلمان افغانستان از اهداف شوم ونر دهند و به  اهداف شوم خویش نایل آییرا تغی

 دشمنان گردد. اهدافخوش دست جازه نخواهند داد که کشورشانهیچگاه بار دیگر ا وداشته 

 

 پایان

 
 


