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 2021 فبروری 2          علیم محمد ولی 
 

 در شریعت طالبان جوانان نزلتم

 

به احکام شریعت برای شان    حقوق جوانان مطابق  امارت طالبانگروه تروریستی طالبان همیشه نشخوار می کنند که در  

 داده می شود. 

 :برخورد می کنندچه  جوانانلطف کرده ویدیوی ذیل را کلیک کنید تا ببینید که طالبان با 

https://www.facebook.com/640328809803014/videos/172558140869956/ 

و جان این جوانان را برای همیشه زده و زخمی می کنند، بلکه به روح و روان شان    در این چوب زدنها نه تنها جسم

 .شکنندنیز زیان و آسیب فراوان رسانیده و بد تر از همه شخصیت شان را می 

یک نیستند، بلکه    1990و طالبان نکتائی پوش ادعا می کنند که گویا طالبان، طالبان دهۀ    از نابخردان سیاسی  یبعض

کمکی آدم شده اند. ولی عملکرد طالبان نشان می دهند که آنها نه تنها هیچ تغییر مثبتی به سمت آدمیت نکرده اند، بلکه 

 از بد بدتر شده اند. شیخ سعدی چه خوب سروده بود:

 تربیت را در او اثر باشد گوهری قابل چون بود اصل 

 آهنی را که بدگهر باشد  هیچ صیقل نکو نداند کرد

 که چو تر شد پلیدتر باشد سگ به دریای هفتگانه بشوی 

 چون بیاید هنوز خر باشد خر عیسی گرش به مکه برند

 هم میهنان عزیز!

دیگر بر جامعه حاکمیت پیدا کنند و کشور ما را صد ما نباید بگذاریم که طالبان به کمک امریکا، انگلیس و پاکستان بار  

ها سال به عقب اندازند و سرنوشت مملکت ما را به دست پاکستان واگذار کنند. به یاد بیاورید که در وقت زمامداری 

چه مظالمی نبود که در حق مردم روا داشتند. لت و کوب، قتل و خونریزی، غضب دارائیهای   1990طالبان در دهۀ  

و مردم، سنگسار زنان، اختناق، تخریب آثار باستانی مانند تندیسهای بودا در بامیان، تخریب موزیم کابل و هدۀ دولت  

سال و هزاران جنایت و خیانت دیگر که قلم از شرح آنها شرم دارد.   5جالل آباد، بستن مکاتب و پوهنتونها برای مدت 

و نوکر اجنبی به پا خیزید و نگذارید که    گروه تروریستی شوم  ازینرو در هر جائی که تشریف دارید، باید بر ضد این

 بار دیگر کشور به منجالب وحشت، ذلت و جاهلیت نوین فرو رود.

 پایان
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