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 22/40/2412          آريا نژاد

 !!!ا نم انسانهای گرگ  يا! طالبان

 بارو  شود توماس هابز نسبت داده میجهان به فیلسوف معروف  که ستجمله اي «انسان گرگ انسان است»جملۀ 
ی سروان شنا نظرباور هابز از  به  .می باشیم موافق ،زمانی هم مخالف وبا آن  گاهی خوانده ام، وشنیده بار آنرا 

 .دباش می (انسان گرگ انسان)در نهايت امر  سرشت درنده خو واساس انسان موجود بد

انسان » :که گفته استاين خصوص  را در الک ۀنظري و  با اين نظريه چندان موافق نبوده ام یهرچند در آوان
آنها جنايات نابخشودنی و  دان انسان نما اما عملکرد های د دادم ترجیح می «اجتماعی است ونیک سرشت  ودموج

پذيرم که ب نظر وارونه داشته باشم وگاه اين دانشمند در مورد ديددر کشور سبب شده است تا  فبلدهه يک ظرف 
 ، اماانسان گرگ انسان ممکن با اين تفاوت که  ؛اما ،نظر نمی رسدان بعید به قرار گرفتن انسان به عنوان گرگ انس

 .دهستن نما انسانهای گرگ  به واقعیت  طالبان

نام انسان را گذاشت چون اين گروه ها به کرات ، های تروريست پیشهه گروغیر عادالنه خواهد بود که به اين  زيرا
سازمان  در اختیار وند و بی اراده  دهند بل حتی از گرگ هم وحشی تر ثابت ساخته اند که نه تنها بوی انسانی نمی

  .قرار دارند .آی .اس .آی همسايه بلخاصه پاکستان و سرويس استخباراتی آن کشور های  های استخباراتی

شبکه  ،اما در میان مردم بنام های  طالب آنها خطاب شود، وجود ندارد که بر لغتی ی که در قاموس انسانیتگروه
های بی  اين گروه ها گاهی انسان .يافته اند تگلبدين حکمتیار شهر ۀگروه حزب اسالمی شاخو حقانی تروريستی 

باری  و نده اپائین وآتش زدوسايط شان مسافرين را در شاهراه ها از  و شهید ساخته دوزی تبو رگناه را با تا
و خانمی را به اتهام ند ه ابه گلوله بستپدر شان مصروف دفاع از وطن بوده را به جرم اينکه معصوم  کودکان 

 و مسموم پیش در واليت تخار را مانند هفته دانش آموزان مکاتب  ،به رگبار بستندصحراهی نامشخص در محکمه 
غرض به کام مرگ کشاندن مسافرين ماين فرش کردند تا راه ها مسیر شاه در ، تیزاب پاشیدنديا به صورت شان 

به بهانه های گوناگون گاهی به اتهام دريافت لقمه نان را های بی گناه  انسان، قربانی گیرندما  مردم  از همه 
 حمالت بزدالنه و .ندکرد ذبح به شکل فجیح و بیرحمانه زمانی به جرم دفاع از وطن  خانواده وبرای شرافتمند 

از خون پاک نیروهای امنیتی  دهد کار روز مرگی شانرا تشکیل می مردانه تروريستی حمالت انتحاری که جوان نا
در واليت کنر  راکتیهیچ گاهی سیر نشده اند باری با حمالت  ،کشور که بزرگ ترين تهديد سد راه شان قرار دارند

ولسوالی اندخوی واليت  ۀدر مسیر جادبدنبال آن چند ديگر را  ،جاويدان افغانستان يکجا یآنها را با کاروان شهدا
 از دست اين جانیانکه  در ولسوالی اندری را از جوانانتن 12 روز پنج شنبه  وبريدند  با بیرحمی تمام سرفارياب 

بعد از مسموم ساختن به رفته بودند قرار گ  یپاکستانمزدوران سد راه مکتب سوزاندن آن به ستوه آمده بودند و قرن 
  بودکاری که در شًان گرگ هم نخواهد ده اند یشهادت رسان

منشان را توجیه و با که وحشیگری های اين دد نخواهد داشت وجودانسانیت  وکاتدر چهیچ منطقی  با اين حال
آنهم در صورتی که چیز بر  به خاطر رفع غريزه خوراک خواهد بوددرد  گرگ می چون اگر  ،نمايدگرگ تشبیه 

دشمنی با  و .آی .اس .یغرض رضايت خاطر باداران آ! ا طالبانام ،نداشته باشد نه به فرمان ديگران خوردن سراغ
ن دارند که آ گمان بر و ساختهسیل خون را در افغانستان جاری  و هيدرزو تدرات مباجنايبشريت به چنین  اسالم و

مناطق امن کشور نظیر ولسوالی وردوج و به شهادت ساختن نا امن ، دهشت در میان مردم و با ايجاد وحشت
 ل ها ونیجر ،بريگدرهايکبار ديگر به دستور  ،مصروف دفاع از وطن اندرساندن فرزندان راستین افغانستان که 

  .ما سلطنت نمايند کرنیل های پاکستانی  باالی مردم کارد به استخوان رسیده
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 گانی دارند که تا راه شان را ادامه وتها فراموش نا شده وابسفراموش نکنند که هر کدام اين قربانی  ما اين گرگان ا
روح شهدای گلگون قبای شان را شاد وامید سلطنت باالی مردم شهید پرور خود را از ذهن نوکران سازمان 

 . نمايند بدر(طالبان )استخباراتی پاکستان 

 پايان                                                                    

 


