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 جنگجویان گری وحشی تا طالبان متوفای رهبر توصیه از
 

 
 منسوب  ای  بیانیه  طالبان  گروه  دست  به   غرب  و  ولسوالی  چندین  سقوط  و  کشور  مختلف  مناطق  در  جنگ  شدت  دنبال  به
  با  شده تصرف ساحات در که گروه این جنگجویان به اخالقی های توصیه  بر مبنی شده منتشر آخوند هللا هبت مال به

 کنند.. رعایت را اسالمی اخالق و نمایند تقسیم عادالنه را جنگی غنایم ، کنند رفتار خوب مردم
  می  نشان   که  دارد   وجود  آن   در   روشنی   و  واضح   نکات  کنیم،  توجه   طالبان  رهبر  بیانیه  محتوای   و  نگارش  شیوه  به  اگر
 توصیه  برعکس  دقیقا  عمل  در  طالبان  گروه  جنگجویان  کردار  و  رفتار  همچنان  و  نیست  زنده  دیگر  هللا  هبت  مال  دهد
  وسطی  قرون   های  جنگ  مشابه  ونیکن  جنگ  از   طالبان  تصور   همچنان  و  است  کاغذ  روی   در  گروه  این   رهبر  های

 است.
 طالبان: گروه جنگجویان عمل

  مردم   موجب  بدون  و مورد  بی  کشتار  و  قتل   و  افگنی هراس  و  ترور  شبیه  چیزی  دقیقا نبرد  میدان  در   طالبان   عملکرد
 بشریت  علیه جنایت واقعی و حقیقی مصداق است، دفاع بی روستاییان و ملکی

 می رحم عامه تاسیسات به نه گروه  این که شود می دیده ، بیفکنیم نظری طالبان ((فتوحات )) به اخیر روز چند اگر
  و    مزار  و  بامیان  در  خورشیدی  هفتاد  دهه   در  گروه  این  که  جنایاتی  از   بگذریم  ،  روستایی  بیچاره  مردم   به  نه  و  کند

  اداری  عمارت  طالبان  وهگر  جنگجویان  داد  می  نشان  که  شد   منتشر  ویدئویی  فایل  پیش  روز  چند  شد  مرتکب  شمالی
 که  رسید  خبر  کشور  مرکز  در  دایکندی  والیت  نیز  گذشته  .روز  کردند  منهدم  منفجر  را  فراه  والیت  اناردره  ولسوالی
  خانه   طالبان  گروه  جنگجویان  و  شده   شان  های  خانه  ترک  به  ناگزیر  طالبان   اذیت  و  آزار  و  حمالت  پی  در   تن   هزارن

 اند. کشیده آتش  به را آنان گی زنده و
 :  است مرده طالبان رهبر

  متن   در  نه   و  آمده  میان  به   ذکری  او  نام  از  نه  ،  طالبان  رهبر  قبلی  های  فرمان  اصطالح  به  عکس  بر  بیانیه  این  در
 هبت  مال الحدیث شیخ  المومنین امیر ))  نوشتن جای به  نیز  بیانیه آخر در ، است شده  نقل او دهان از مشخصی سخن

 قبال   است  کرده  فوت  طالبان   رهبر  که  آید  می  بر  قراین  و  عالئم  این  از  اسالمی.  امارات  دفتر  که شده  نوشته آخند((  هللا
 ،  کردند انکار طالبان آن در اما ، است کرده وفات کرونا اثر در هللا  هبت مال که بودند داده گزارش ها رسانه برخی

 نیست.  زنده دیگر هللا هبت مال نام به کسی که  شود می فاش کم کم اکنون ولی
 جنگ:  از وسطایی قرون تصور

 بکشد  پیش   به  وسطی  قرون  حدود  از  را  خویش  رهبری  دستگاه  نتوانسته  گروه  این  که   آید  می  بر  چنین  طالبان  بیانیه  از
 حکومت  مدعی   طالبان  گروه  اگر   و   است  کشور  یک  افغانستان  که  حالی  در  زند  می   سخن  جنگی  غنایم  از   مثال  هنوز  و

  فردا   اگر  فرض   بر  چون  ،  شود  حساب  جنگی  غنیمت  نباید  نظامی  وسایط  و  عامه  تاسیسات  هیچ  پس  ،  هستند  داری
 برد؟  خواهد پیش به  را اداری امور امکاناتی و وسایط و وسایل چه با رسید گروه این دست به قدرت

 جان  پروای  نه  و  کند  حکومت  تواند  می  نه  که  است  افکن  هراس  و  تروریستی  سازمان  یک  طالبان  گروه  ،  این  بر  بنا
  رهبری   حرف  و  است  عامه  های  دارایی  چپاول  و  جنگی  غنایم  گرفتن   فکر  در   فقط  گروه  این  ،  دارد   را  مردم  مال  و

 ندارد.  عملی ارزش هم سیاه پول دو به متوفی( هم )آن گروه

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf

