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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 ۱1/1۱/۱۱1۲          جمشید آرش

 از آنحال افزایش  در یانزجارهاافراطیت و 
 

کاش روزی خبری به نشر  ٬چقدر خبر خوش .نورستان از وجود شورشیان پاکسازی شد -کنر مواصالتی باالخره راه

که رویای اصلی و دیرینه مردم افغانستان  یخبر .می رسید که افغانستان از وجود شورشیان و تروریستان پاکسازی شد

بیرون راندن طالبان از ولسوالی چپه دره والیت کنر از اثر عملیات نیروهای امنیتی  شکیل می دهد وقتی گزارشرا ت

از طریق رادیو بی بی سی به نشر رسید کامالً شادی و خوشی از لهن  ٬نورستان –کنر  ه  جاد گشاییباز کشور و

خوراکی کاهش یافته٬ به خوبی و سادگی می توانند  آن ها خوش حال بودند که قیمت مواد .مصاحبه کنندگان مشهود بود

اً و مجدد مسلط نگردنداین مناطق ٬ آرزو داشتند که این وضعیت ادامه یابد و باردیگر طالبان بر گشت و گزار نمایند

 .دراه مواصالتی آنها مسدود نگرد

با  .ا بر مناطق خویش چشیده انداین خطه است که با تمام وجود درد سلطه طالبان رباشندگان البته این آرزوی کل 

که بارها شاهد اعدام کودکی به اتهام واهی و بی بنیاد بوده اند و جبراً در سنگسار زن بیگناهی شرکت کرده و شندگان 

مظلومانه برای نجات خویش  سنگ هاپارچه هجوم با چشمان باز نظارت نموده اند که چگونه زن بیگناهی در میان 

مرمی صدایش خاموش می گردد حتی اشتراک کنندگان در مراسم سنگسار نمی دانند جاغور ر یک با فیتقال می کند و 

مجبور است سنگی را به طرف این زن پرتاب نماید اصالً چرا اینجا شرکت نموده است و ناظر این به خاطر چه 

از سنگسار خودش او  او را به این جمع کشانده است و هراس ٬جنایت است ولی هراس از محاکمه و مجازات خودش

را وادار می کند که سنگی را در میان انگشتان خویش جای داده و قربانی را نشانه گیرد. همه به نحو از جرایم و 

 جنایات این گروه شرارت پیشه به ستوه آمده اند و هیچ نمی خواهند صدای انفجار آن ها را به محل حادثه غرض جست

 و در میان اجساد قربانیان و کشته شدگان٬ یکی از اعضای خانواده خود را بپالند.د جوی تکه پاره های فامیلش بکشاننو

سیاست قرار گیرد و به خاطر پیشبرد اهداف  هیچ فردی در این سرزمین نمی خواهد که دین مقدس اسالم بازیچه  

را تخریب  ٬ اماکن مقدسهفتهربه تمسخر گ را سیاسی و قدرت طلبی٬ گروه بی هویت و بی ریشه٬ دین و آموزه های آن

  .و مواد انفجاری را در البه الی اوراق قرآن شریف جابجا نماید

به هیچ وجه نمی خواهند گروه جدید و  و همه از اعمال ناشایست این گروه بنیاد گرا و دهشت افگن به ستوه آمده اند

از ظهور گروه موسوم به حزب التحریر بنیادگر دیگر عرض اندام نموده و ابراز وجود نماید چنانچه امروز ها سخن 

نزدیکی دارد و از خط و مشی آن ها پیدا است که هردو ریشه است و ظاهراً اهداف این حزب با جریان طالبانی هم 

٬ روشنفکران و علمای دینی کشور اعم ازهمشهری  گاهی هر این رو٬ ٬ ازواحد داشته و از یک منشاء آب می خورند

با صدور اعالمیه و ابراز نظرهای رسمی و غیر رسمی٬ رفتار های این دهشت افگنان را زیر سوال برده  اندگر اندیش

رهای خشونت آمیز طالبان و سایر گروه های بنیاد گرا رفتا جهان اسالمو  کشوربارها علمای و مردود اعالم می کنند 

و با تشدید حمالت انتحاری در  انچه در آخرین موردچنرا مورد نکوهش قرار داده و از آن ابراز انزجار نموده اند 

خ عبدالعزیز آل الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی خودکشی را یک جنایت بزرگ و گناه کبیره شی کشورهای اسالمی٬

دانسته و گفته است " کسانی که خود را با مواد انفجاری می کشند جنایتکارانی اند که راه خود را به جهنم هموار می 

موصوف در یک گفتگو با روزنامه عربی زبان الحیات همچنان گفته است که " قلب های حمله کنندگان  زند"سا

شیطان افتاده است٬ آن ها برای تباهی خود و دیگران در  انتحاری از راه راست منحرف شده و افکار آن ها در قبضه  

 جامعه٬ مورد استفاده قرار می گیرند".

می دهد که چقدر انزجار و تنفر نسبت به گروه های شورشی افزایش یافته و تا چه اندازه از  این گفته ها صراحتاً نشان

سعی می کنند با صدور فتواها اسالمی این گروهای تروریستی بیزاری می جویند از همین رو غیر اعمال ضد دینی و 

 ا بدنام سازند.جلو استفاده جویی های این گروه را بگیرند و نگذارند بیشتر از این٬ اسالم ر

 پایان
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