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 ۲0۲1 مارچ ۲۶، سویدن        علیم محمد ولی 
 

 در شریعت طالبان  ویرانگری

( به ISIاز سالها بدینسو به فرمان ولی نعمت شان، یعنی سازمان استخبارات نظامی پاکستان )  گروه تروریستی طالبان

این گروه ویرانگر، سرکها،   خلق هللا می گردند.   و ازیت  آزار   پرداخته، باعثاقتصادی افغانستان    هایبناتخریب زیر

ی که به آن دسترس پیدا  ئمسجد و هر آبادپلها، پلچکها، لینهای انتقال برق، شبکه های برق رسانی، آبیاری، مکتب،  

 تخریب ضرر  به آتش می کشند. قرار احصائیۀ منابع رسمی دولت،  کرده و یا    نمایند، آنها را به فرمان پاکستان تخریب

 این گروه وحشی در افغانستان ساالنه تا یک میلیارد دالر می رسد. کشور توسط  زیربناهای

یک پل بزرگ را در ولسوالی ارغنداب با موتر بمب منهدم کردند.   ۲0۲1مارچ    ۲4جاهل و مزدور به تاریخ    این گروه

 لطفاً به این لینک مراجعه نمائید:

56520218-https://www.bbc.com/persian/afghanistan 

 

 . ۲0۲1مارچ  ۲4توسط طالبان در ولسوالی ارغنداب والیت قندهار در پل تخریب شده 

 

 این گروه نوکرمنش و خود فروخته چندی قبل در والیت غور پل دیگری را نیز منهدم کرده بودند.
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 تخریب یک پل در والیت غور توسط طالبان.

بود مبنی بر اینکه "مسجد را ویران کن، الکن راه را آباد کن!". این بدان    ه ایدر رابطه با ارزش راه در افغانستان مقول

معنی است که عبادت در هر جائی امکان پذیر است، الکن بدون راه مردم با مشکالت روبرو می شوند، چنانکه مردمان 

ند و اینست اسالمی که  در غور و ارغنداب با این مشکالت مواجه شده اند. اینست شریعتی که طالبان از آن دم می زن

 طالبان بخاطر آن خون دهها هزار آدم بیگناه را می ریزند. 

 چندی قبل جاده اسفلت شده بین غزنی و پکتیا را با تراکتور ویران کردند. ،گروه تروریستی طالبان به این بسنده نکرده
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 توسط طالبان.بین غزنی و پکتیا جادۀ تخریب شده 

 متر جادۀ قیر شده ای را در ولسوالی اندر با وسایط نظامی تخریب کردند. 700تا  600چندی قبل بین طالبان همچنین 

 

 جاده ای تخریب شده توسط طالبان در ولسوالی اندر. 

گروه تروریستی طالبان در برابر سرزمین و مردم افغانستان همیشه قهار، غضب آلود، خونخوار، خونریز، ویرانگر،  

. اما در برابر باداران شان سرخم، چاپلوس، مزدور، نوکرمنش، سفله، ستر، یاغی، سرکش و لجوج اتخریبگر، آشوبگ 

لطف کرده   بی مقدار، مشله، مطیع، شرمنده و خجل اند. و این است آن شریعت و اسالمی که طالبان از آن دم می زنند.

 به عکسهای ذیل نگاه کنید. 
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 . ۲0۲0دونالد ترامپ در اکتوبر طالبان در حالت دعا برای اعادۀ صحت 

 

 . ۲0۲1مارچ  18طالبان تروریست در ماسکو در  گله ای از
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نیز به این گروه پیوسته و فراموش کرده که طالبان او  در جلسۀ مسکو  قصاب کابل، مشهور به حکمتیار  گلبدین،  اینک  

 پناهنده شد.را از چهار آسیاب تا سروبی چنان دواندند که سر انجام به ایران 

 هم میهنان عزیز!

با شرح مختصری که از کوه جنایات طالبان در باال داده شد، معلوم می گردد که این گروه تروریستی می خواهد به 

ما را تخریب و   پاکستان، کشور  از  فرمان  انگیز و ما را  افراد دهشت  این  تنها شامل  نه  هستی ساقط سازد. طالبان 

رند که ظاهراً از مدنیت، حقوق انسان و غیره صحبت می  خونخوار می گردد، بلکه طالبان نکتائی پوشی نیز وجود دا

کنند، ولی در واقع بدتر از طالبان لنگوته پوش اند. شاعر چه خوب گفته بود: "چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد  

 ".کاال

اشتند. لت و چه مظالمی نبود که در حق مردم روا داینها    1990به یاد بیاورید که در وقت زمامداری طالبان در دهۀ  

کوب، قتل و خونریزی، غضب دارائیهای دولت و مردم، سنگسار زنان، اختناق، تخریب آثار باستانی مانند تندیسهای 

سال و هزاران جنایت و   5بودا در بامیان، تخریب موزیم کابل و هدۀ جالل آباد، بستن مکاتب و پوهنتونها برای مدت  

د. ازینرو در هر جائی که تشریف دارید، باید بر ضد این گروه تروریستی خیانت دیگر که قلم از شرح آنها شرم دار

 شوم و نوکر اجنبی به پا خیزید و نگذارید که بار دیگر کشور به منجالب وحشت، ذلت و جاهلیت نوین فرو رود.

 پایان
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