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 11/10/2112                           آريا قهار
 

 !دشمنی با معارف يعنی دشمنی با اسالم 
 

دريچه طوری که هموطنان ما در جريان هستند دراين اواخر طالبان به اشکال مختلف خواسته اند تا مکاتب را که 
را با دسیسه  سازند و اين خواسته شوم شان مسدودروی شاگردان معارف کشور ه ، بباشد های تعلیم و تربیه می

 . نمايند و می های مختلف سازماندهی و عملی نموده 
يکی از « هوف انا سمیدينگ »خانم بنیاد گزارشات رسانه ها طالبان در تازه ترين اقدام شان  درهمین رابطه بر

اوالد  تعلیم و تربیۀگان سازمان های خیريه جهانی که از جانب مردم امريکا جهت ايجاد زمینه های بهتر نمايند
ناجوان مردانه با ماين گذاری  ۀيک حمل واليات جنوب غربی کشور مصروف خدمت به مردم ما بود در وطن در

 نايات شان ج ۀو به سلسل را از بین برده  «هوف انا سمیدينگ»خانم کنار جاده 
 

 

Anne Smedinghoff 
 هوف در لباس ملکی عکس طرف چپ انا سمیدينگ -هوف در لباس عسکری  عکس طرف راست انا سمیدينگ

 
اوالد اين سرزمین بوده وبا ترقی و پیشرفت  تعلیم و تربیۀکه اين گروه مخالف  افزوده و يکبار ديگر نشان دادند

  .باشند افغانستان مخالف می
 

تا جائیکه برهمگان روشن و واضع است يگانه دريچه ای که مارا با سوی ترقی و خود کفائی سوق خواهد داد 
 کشور مخالفت می و هرکسی با نظام تعلیمی در همانا آراسته ساختن جوانان اين وطن با زيور علم و دانش بوده 

درنظرداشت اين  ، باگردد محسوب می افغانستان و مردم مظلوم اين سرزمینافغان ها و واقع دشمن  کند در
طالبان   پ، گروگیرند کشور قرار می اول مخالفان دولت نیست که علیه معارف درر بینیم که اين با موضوع می

ث تشويش میان مردم ما گرديده و باع دشمنان اين وطن عمل کرده  ۀکشور به اشار بارهاست که علیه معارف در
قبل از اين نیز با تهديد های  مکاتب را در يکی از واليات کشور مسموم ساخته اند و، چنانکه قبآل شاگردان اند

  .بودند کرده مسدودب را در واليات غزنی و هلمند خويش مکات
طالبان جنگ علیه معارف را آغاز کرده اند و اين جنگ در طرح عملیاتى شان که الفاروق نام دارد جا گرفته 

 .است
 

ران گروه طالبان شامل شوراى کويته، شوراى پشاور و شبکۀ حقانى قبآل جلسه يى را در براساس معلومات ، رهب
کويته به رهبرى مولوى ظاهر که بعد از مالعمر شخص تصمیم گیر در رهبرى طالبان است برگزار کرده بودند 

تر تحت فیصله کرده اند که معارف بیش علمین و محصلینمو غرض ايجاد يک فضاى رعب و وحشت در میان 
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و باالخره هدف گیرى اهل معارف مى تواند  متعلمینبستن و به آتش کشیدن مکاتب، مسموم ساختن  .فشار باشد
 . بخشى از جنگ روانى اين گروه باشد

طالبان مى خواهند مکاتب را در کشور به ابزار سیاسى تبديل نمايند و از آن به عنوان وسیلۀ فشار استفاده کنند، 
بوده و بسیارى از اين اتفاقات ادعاى مسؤولیت کرده اند و بار ديگر ثابت ساخته اند که معارف ستیز طالبان در 

خواهند مردم کشورما از علم و فنون عصری برخوردار گرديده و روی پای  باداران خارجی شان نمی ۀبه خواست
 .شان بايستند خود

کشور  رسیده اند که بدانند  ديگر زمان بیسوادی در نتیجه ثر نقاط کشور مردم ما به ايناما خوشبختانه حاال در اک
را  های مکاتب را به روی اطفال اين کشور ببندند اجازه نداده و آنهاوازه خواهند در که می تمام شده و به کسانی

تن دانند بس سف است که بعضی از افراد بازهم باوجود اينکه میأاما جای ت دانند و دشمنان اين ملت می ۀاز جمل
کوشند  و با استفاده از فرصت می بازهم به اوامر دشمنان ملت ما گوش داده  ، باشد مکاتب به نفع هیچ افغان نمی

انا  »نمايند به مانند خانم  کشور کمک می و دانش در با کسانیکه درعرصه علم  کشور ببندند و مکاتب را در
رابطه  نیز در بوده زيرا پیامبر اسالم  و افغانیاساسات اسالمی از  نمايند که اين دور رفتار می «هوف سمیدينگ

 را طلب کن اگر ملع)توان به حديث وی که گفته است  جمله می و معرفت ارشاداتی داشته که از به کسب علم 
و  حقیقت دشمن اسالم  که با مکاتب مخالف اند در نظرداشت اين موضوع کسانی در با( چین باشد  چه در

 .  گردند افغانان محسوب می
 

 پايان
 
 

 


