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 تخریب ماموران و جهل سربازان طالبان
 
 

  گزارش   نیستند،  باورمند  انسانی  و   جنگی  حقوق  بشری،  حقوق  ارزش  هیچ  به  که  هستند  ایستییترور  گروه  طالبان
 جهل،  دارد  حقیقت  آنچه  ندارد،  حقیقت  اند  کرده  تغییر  که  این  بر  مبنی  طالبان  ادعای  که  میدهد  نشان  ان  ان  سی  تازه

 .است گروه این حد از بیش گی وابسته و نادانی
 دهند، می  انجام  بیرونی  اهداف  آوردن  دست  به  برای  جویانه  منفعت  و  ابزاری  استفاده  آن  از  طالبان  که  است  آیینی  اسالم

 انسان  مقبول،  حاکمیت  و  انسانیت  و  بشریت  به  نیکویی  عمل  رهنمای  عمرانی  ،  کامل  است  دینی  اسالم  حقیقت  در  اما
 اسالمی   دولت  قیمومیت  تحت  که  های   اقلیت  و  مستضعف  های  انسان  و  مسلمین  تمامی  برای   محور  عدالت  و  ساز

 .نمایند می زندگی
  های   عملکرد انجام  سر  و  مذهبی  و  یدین  های  نقاب  پوشیدن  با  )طالبان(  انسانیت  و  اسالمیت  دشمنان  این   که  دریغا  اما

  و   نموده  سفید  را  بشریت  و  انسانیت  و   تاریخ  به  خائنین  ترین   مخوف  و   ترین  جاهل  روی   شان   شیطانی  و  مفسدانه
  کرده   کمایی  را  آخرت  و  دنیا  روسیاهی  گان  بیگانه  ننگ  و  غالمی  حلقه  پرستیدن  و  ننگین  اعمال  نتیجه  در   خودشان

 .اند
 مذاهب   و  ادیان  نمایندگان  امدادگران  و  المللی  بین  مختلف  های  سازمان  که  شرایطی  در  گردد  می  مشاهده  که  طوری
 برای   خدمت   و  شهروندی  حقوق  و  برادری  برای  شان  خاص  اهداف  به  نیل  جهت  دوستانه  انسان  های  نهاد  و  جهانی

 نژادی  تقادیاع  مسائل  از  نظر  صرف  را  شان  گوناگون  های  فعالیت  شدت  به  ...  و  بشری  سالمت  و  صحت  انسانیت
  مرگ   تجار  با تبانی  در  و  همسو  سایرین  و  داعش  طالبان؛  نظیر  تروریستی  های  گروه اما  برند می  پیش  به  منطقوی  و

  پروژه   تطبیق  و  دینی  مقدس  های  آموزه  از   ابزاری  استفاده  و  اسالم  مقدس  دین  بدنامی  صدد  در  االرضفی  مفسدین
  میان  فاصله  دیوار  متاسفانه  شان   انسانی  غیر  و  اسالمی  غیر  های  د عملکر  نتیجه  در  روزه  همه   که  هستند  هراسی   اسالم

 ترویج  دین   را   اسالم آمیز  صلح   دین  نمایند  می  تالش  ترتیب  بدین  و   گردد  می  تر  پررنگ  و  بیشتر  اسالمیت  و  بشریت
 .بگیرند معرفی به خشونت کننده

  یاد  یا و دیدن با دارند طالبان جنایات از  هیآگا و افغانستان وضعیت از واقعی شناخت  که دنیا مردم و افغانها امروزه
  آدم   جنایت،  قتل   ،  انسانی  نقض  تخریب،  نادانی   ،  جهل  وحشت  ترور،  انتحار،  به  نمایند  می  رجعت  گروه  این  کردن
  باداران   اهداف   نمودن  برآورده  هدف  به   الشیاطیناخوان  ،  نادانی  و  جهل  لشکریان  این  زیرا  ...  و  الطریقی  قطاع  ربایی
 اند  ساخته  خانمان  بی  و   آواره  را  ما  مردم  و  گردیده  ها افغان  و  اسالمیت  علیه  جنایت  انواع  به  متوسل  شان  راتیاستخبا

  مبین  که  گردند  می  دولتی   و   عامه  تاَسیسات  تخریب  به  متوسل  متاسفانه  ها   ولسوالی  مراکز  به  مقطعی  دستیابی  با  و
 .است افغانستان ملت با شان دشمنی از شدن برداشته پرده و گروه این آشکار گمراهی و ضاللت
 سی  شبکه چنانچه میگردد،  محسوب مزدور هایگروه این کاری  اولویت از نظامیان و غیرنظامیان رحمانهبی کشتار

  طالبان   که   دهدمی   نشان  فلم   این   کرد.  نشر  را   طالبان  دست  به   ارتش  کماندوهای  کشتار  از   فیلمی  گیتازه   به  ان   ان
  عمل   که  ماست،  ادعای  این   مبین  این  و  بندندمی  رگبار  به  کنند،می  بلند  دست  تسلیمی  نشانه  به   که  را  هایی  کماندو

 .است  خوانده جنگی جنایات و کرده محکوم نیز المللبین عفو سازمان  را تروریستان قبیح و وحشیانه
  ارزش  از  افغانستان  ستینرا  فرزندان  مبارزه  و  مدافعه  حقانیت  به  روز  هر  گذشت  با  افغانستان  مسلمان  مردم  خوشبختانه

 که   کشور  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  جبهه  که   اند  گردیده  واقف  حقیقت  این   به  و  اند  شده  آگاه  بیشتر  میهنی  و  دینی  های
 می  شان  مردم  آرامش  و  صلح  از  صیانت  و  حفاظت  برای  و  هستند  مرزوبوم  همین  و  مردم  همین  مسلمان  فرزندان

 تبانی   در  دینی  های  ارزش  از  ابزاری  استفاده  با  که  هایی  تروریست  برعکس  و  بودن  برحق   دهند  می  قربانی  و  رزمند
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  باطل   طرف   در  نمایند  می   سازماندهی  اسالمی  کشور  و   افغان  مسلمان  ملت   علیه  را  جنایات  شان   خارجی   باداران   با
  بی   و  گیآواره   و   گناهان  بی  کشتار  و   قتل   ،  تخریب  دهشت  ،  وحشت  ایجاد   ممثل  صرف  شان   جنگ   که  دارند   قرار

  های   آرمان   تحقق  و  باشد  می  شان   انسانی  و   اسالمی  اولیه  حقوق  از  آنان  نمودن  محروم  و  ما   عزیز  مردم   سازی  خانمان
 .است داشته ارمغان  به را وطن دشمنان شوم
 در  پکتیا  تا  هرات  از  و   هلمند  تا  گرفته  پامیر  از  کشور  غیور  مردم  مدافع  و  بسیج  مانند تا  ماست همگانی  مسئولیت  بناء

 مفسدین  علیه  خود  مقدس  جهاد  و  مبارزه  به   مان  امنیتی  و  دفاعی   نیروهای  با  هماهنگ تخریب  و  جهل   لشکریان  برابر
  و  ستم  و  جور  مورد  تا  نماییم  حراست  و  دفاع  کشورمان  و  والیت  ولسوالی،   روستا،  ،  شهر   از  و  داده  ادامه  االرض  فی

  اسالمی   و  قومی  وحدت  روحیه   و  اجتماعی  ثبات  و  رفتهنگ   قرار   طالبان  جاهل   و  وحشی  گروه  سوی  از   تاراج  و  چپاول
 .نگردد دار خدشه مان

  را   شان  آواز  و  کرده  حمایت   افغانستان  مردم  طلبانه  صلح  و  آرمانی  حرکت  از  تا  است  قلم  و  منبر  ،  سنگر  اهل  بر  پس 
 و   دفاعی  یروهاین  شانه  به  شانه  و   نموده  بلند  گناهان  بی  کشتار  عاملین  و  تخریب   و  وحشت  ،  جهل  گروه  برابر  در

 .نماییم کمایی را وطن از دفاع  افتخار  محلی ادارات با هماهنگی در مردمی و محلی نیروهای  چوکات در مان امنیتی
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