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 ر انتحا زا ستقدی
 
 
 

از جانب انتحاریان ارتکاب  لدر طول بیست سا هسراج الدین حقانی با تقدیس انتحار و بزرگداشت از جنایاتی ک امروز
در نگاه وی ده ها هزار قربانیان   .نوازش کرد تعهد توزیع زمین گردیده بود، بازمانده گان شان را با توزیع تحفه ها و

مستقیم و صدها هزار قربانیان غیر مستقیم این جنایات سنگین، ذره یی اهمیت نداشت و از یتیمان و بیوه های آنها نیز 
  .حیا نکرد

 
   مال حقانی که مسوولیت وزارت داخله را بر عهده دارد اعمال انتحاری داعشیان را نیز تقدیس می کند؟ آیا
 

بارها در جالل آباد و همچنان در مساجد کابَل، کندز، قندهار و جاهای دیگر از نام داعش   هک یارحانت عجنایات فجی
اگر دیروز طالب حق   ؟تقبیح و محکوم گردید تایید نشده، سوی مسووالن حاکمیت طالبانی زاچرا   صورت گرفت

داشت دولت را تکفیر کند امروز باید داعش نیز این حق را داشته باشد تا طالب را که در تبانی با امریکا به قدرت  
  .رسیده، تکفیر و واجب القتل دانسته از انتحاریان خویش بزرگداشت نماید

 
ه جمع مخالف خود را تکفیر و واجب القتل اعالم دارد. همان  در کشور ما، این به یک عرف مبدل شده که هر گرو

ترور و جرم   ،تدر موقعیت نوین حاکمی  ،روا و صواب می دانست که خودش در موقعیت مبارز مخالف، را جنایتی
  .اعالم دارد

 
ن، سوختاندن  شاگردا واستادان  ،اعمال تروریستی اعم از فیر راکت های کور، قتل انسان های بیگناه، کشتار معلمان

، هنگام  یمیالد دکه »مجاهدین« در سال های هشتا همکاتب، انفجارها و تخریب پل ها، پلچک ها و جنایات مشاب
علیه افغانستان، مرتکب می شدند، در تبلیغات »مجاهدین« و پشتیبانان پاکستانی، عربی، اروپایی  جنگ اعالن ناشده

  .آن را قهرمانان آزادی لقب می دادند و امریکایی تایید و تقدیس می گردید و عامالن
 

سال های نود، هر تنظیم مخالفش را تکفیر و مباح الدم اعالم می کرد. اعمال   میان تنظیمی در یها گدر هنگام جن
  .تخالف را ترور و دهشت می دانسمجنایتکارانه خودی را قهرمانی و از 

 
  .مسعود، عین وضعییت و حکمیت حکم فرما بود در حاکمیت نخست طالبان، در تقابل میان ایشان و احمدشاه

با هجوم و اشغال افغانستان توسط امریکا، به فحوای دیوانه بگریز که مست آمد، طالبان حاکم به موقعیت تروریست  
در مقام حاکمیت کشور ما قرار گرفت. همه شاهد بودیم که در طول بیست  امریکا – سقوط کردند و تروریست جهانی 

  .است هباقی ماند به مثابه تروریستان شناخته می شدند و نام رهبران شان هنوز هم در لیست های سیاهسال طالبان 
 

و لذا اعمال تروریستی    حال که طالبان بار دیگر بر اریکه قدرت تکیه زده اند، بیشتر از این ملقب به تروریست نیستند
کن تبرئه می  دادن،  قهرمانی جلوه  و  تقدیس  با  را  اکنونگذشته خود  لقب  گروه ند.  داعش  نو،  این حاکمیت  مخالف 

  .تروریست را حمل می کند
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حقیقت امر از نگاه بی طرفانه، اینست که انتحار فجیع ترین نوع ارتکاب جنایت قتل دستجمعی است که قربانیان آن  

خود شان به امید حور   را عمدتاً انسان های بیگناه تشکیل می دهند. انتحاریان به علت نادانی شان و شستشوی مغزی،
های بهشتی خود را مجازات کردند اما مسووالن حقیقی، کسانی اند که در مدرسه ها و تعلیم گاه ها پروسه شستشوی  
مغزی را به پیش می بردند و می برند و رهبرانی که این جریان را مدیریت می کنند. رهبران طالبان به صورت  

اخ صورت  به  حقانی  گروه  و  محاکمه  باید   صعموم  المللی  بین  و  ملی  محاکم  و  بشریت  وجدان  پیشگاه  در 
  .حدود شرعی بر ایشان تطبیق شود اشدیدترین مجازات قانونی وی هگردید
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