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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۴۰/۷۰/۲۰۲۲                       ز یملک ست

 
 

 بدرآمد  یتخصص ستی پوپول کیهللا  بتیمال ه
 
 

مهم بود.    اریبس  یرانسخن  نیاز کابل پخش شد. ا  بارنینخست  یبرا  یامارت اسالم  یدا یرهبر پنهان و پ  نیا  یرانسخن
 ست یاما پوپول  ی قو  مداراست یس  کیسخن گفت. من او را    ترقیبه نظرم او نسبت به همه رهبران تالبان بهتر و عم

 د؟ یگویو چرا حاال م دیگویچگونه سخن م د،یگو ی که چه م دانستی. او مافتمی
 

 پندارم؟  یم ستیمن او را پوپول چرا
 

 :یسلطان اسالم یمعرف نخست،
 

. او  سازدیحاکم م  یاس یس  یخدا را بر ساختار ها  امی کرد که پ  یمعرف  یسلطنت اسالم  کیخودش را به سلطان    او
  ند یگویم  ن یو نخواهد شد. به ا  شودیمانع او نم  یکس  چیه  رون یو از ا  دهدیرا به حکم خدا انجام م  کارنیگفت که ا
 .است انهیگرانگاه به شدت عوام  کی نیکه نگاه به د ینیدر سرزم ییگرااوج عوام 

 

 : برخورد با دولت دوم،
 

ناظران   استیحکومت قضا و س  یمال ها را بر ساختار ها  عتیامور خواند و نظر به حکم شر  یکارهخودش را همه   او
را بر حکم خودش از نام اراده خدا و مردم    ینیو مؤسسه د  یوکراسیکرد. او ت  یمعرف  رشیکنندکان دسات  جیو ترو  نید
 .گذاردیم شیرا به نما ییگرااوج عوام  زیروش ن نیکرد. ا یعرفم
 

 : بم اتوم یبرا یسوم، چتر
 

 عت یرا معامله نخواهد کرد. او گفت حکم شر  ییاو دو مؤلفه باال  زندیگفت که اگر بم اتوم را بر سرش ر  انیبه جهان  او
مال و آخوند   یاز چنبره  نیکه نگاه مردم به د  یادر جامعه  دیاست. حاال شما تصور کن  یما حتا از بم اتوم  تیچتر حما

سخنان    نیا  تابد،یرا بر نم  ینیفکر دو روشن  ینیکه نقد د  یا. جامعهستندپسند هواژه ها چقدر عوام   نیاست ا  دهینه ره
 .زندیبه دل عوام چنگ م

 

 : یپوشال یگرایمل چهارم،
 

 لیرا بر همه تحم  یباور و تک  یتیجنستک  ،یگروهتک   ،یفکردرآورده، تک  سمیقندهار را به مرکز تالبان  کهیکس
 ز یجا نشود آن  ریدا  ر یپنجش  ایکارزار در بدخشان،    ن یکه به احترام علما به کابل آمده است و اگر ا  دیگویم  کندیم
که رهبران    یهایگژهی و  نیبا ا  ییگرای مل  ایهستند؟ آ  بانهیفروام سخنان چقدر ع  نیکه ا  دی تصور کن  یا. شما لحظه رودیم

 شود؟ی و فکر تالبان دارند، برآورده م
 

 :پنهان مداراستیس پنجم،
 

به توکل به خدا    یاما امارت اسالم  فهممینم  یدارو حکومت  استی»من خو به س  دیگویاز سخنانش م  یدر قسمت  او
امور و    یخود را به سلطان همه   ییباال  یکه در چهار مؤلفه  یرانروش سخن   نی.« ابخشدیمردم را بهبود م  یزندگ
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ام تلق  نیرالمومنیحتا  اکندیم  ییگوطرفه   استیبا حکومت و س  بارهکی  کند،ی م  یمسلمانان جهان  برا  نی.    ی روش 
 .گذاردیم شیرا به نما ریبه شدت تذو کهی در حال رسدی جذاب به نظر م یلیندارد، خ یآگاه استیکه از س یاشنونده

  خیدر تار  د یشا  یرانسخن  ن یروشن ساخت. اما ا  یکنون  ط یرا در شرا  لیاز مسا  یادیز  هللابتیماله  یراننظرم سخن   به
کار   هللابتیاز مال ه  یریتصو  نیچن  یشود. معرف  لی دشوار افغانستان تبد  ندهیآ  یابزار خطرناک برا  کیمعاصر به  

 .را با افغانستان دشوارتر خواهد ساخت انیجهان
 

با جهان، پشتوانه    رانهی گسخت  امیپ  ی وجود داشت. رهبر تالبان در پهلو  یرانسخن   نی کامال روشن در ا  زیچ  کی  اما
رهبران با دو    ن یهستند. ا  انهیگراعوام   یهای رانسخن  نیرهبران و چن  نیبا خود دارد. استخبارات عاشق چن  زیمحکم ن

و سرنوشت    یپنهان  انیعدول از حکم حام.  ۲  یپنهان  تی با حما  نیو د  است یس  یادامه .  ۱شوند.    یسرنوشت مواجه م
 بار مرگ

 ز یست ملک
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