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 12/11/2113          آریا نژاد
 

 نمونه های از جنایات ضد بشری طالبان
 

از خوشنودی های آن  زیادی از خود به جا می گذارد معمولا  شنودی ها و نامالیماتوخزمان می گذرد اما با آنکه 
در  اما سوگمندانه خاطرات تلخ نام برده می شود به عنوان ن و از نامالیمات آنیبه عنوان خاطره های شیر

خشنودی و بیشتر ناهنجاری ها و ناخوشنودی ها به سراغ ما می آید تا سرزمینی که ما در تالش زنده ماندن هستیم 
 .سرور

 

خراش و نامیمون گره با حوادث دل اخیر ۀما مخصوصاا بیشتر از یک ده مردمفکر می کنم شاید زندگی  بعضاا 
شاهد یک جنایت تازه ضد بشری در  شدیممی بیرون از بستر که هر روزی اا این مدت اکثر در زیرا خورده باشد. 

   .کشور بودیم
ها را دود باروت می شهر یفضا ها می رسید، به گوش یانفجار صدای مهیب نخسیتن لحظات صبح گاهی در

گرفت، مردم ما زخمی شدن هموطنان ما سرخط مهم گزارش رسانه های همگانی قرار می  خبر کشته و ،پوشاند
چه  از خود می پرسم،بعضاا که در خود فرو می روم  . بودنددار  عزاهای عید  سوگوار و همیشه به شمول روز

 رید وهمواره حقوق بشنمی توانند دشمن بشریت باش انیچه کس ؟دنشو بمی توانند این همه جنایات را مرتک انیکس
نفرت از نظر می گذارنم را وقتی رویداد های  یازده سال اخیر  .دنارزش های دینی و اسالمی را زیر پاکن و

انتحار،  با انفجار و ها چون نام این گروه ،برایم دست می دهدهمفکران شان  و نسبت به گروه طالبان یناشناخت
 .جین شده استع ویرانی و...و تباهی بربریت،  ،انسان های بیگناه، جنایتذبح کردند  ،بریدن وحشت و دهشت، سر

  

و میکند ارزش های اسالمی را تمسخر  اسالم و ،دگیرتل انسان های بی گناه جشن می با قاست که این گروه چون 
در روز  منان روزه دار افطار وؤشان را باخون م ۀروز  د،می ده جارا و باروت  در میان لیه های کالم الهی بم 

 .کردندرا قربانی اک دل پرست و پ منان خداؤعید قربان م
 

، کالم الهی )قرآن مسلمین شده در نسخه های کتاب مقدس جا بجاپیش با انفجار مواد  یچندهمین گروه بگونه ای 
ده ها انسان بی گناه به شمول ارسال جمال والی  مرکز ولیت لوگر )مسجد( دردر مکان مقدس آن هم ن( أعظیم الش

 .شهید ساختندآن ولیت را 
 ۀافطار با انجام حملواپسین لحظات روزه داری هنگام ولیت فراه در در  جاری سال مبارک رمضانماه  در

غرقه  ۀبه گرفتن روز و روزه داران سوگوار را وادارهموطنان ما را به رگبار بسته از  یشمار زیاد انتحاری
صد ها در داخل مسجد عیدگاه فاریاب  روز عید قربان در شهر میمنه ولیاتدر  قبلبیشتر از آن یعنی سال   .ساختند

مبدل ساختند، عزا  را به ماتم ووعید خوش مردم ما ند به خاک خون کشانددیگر ما را این گروه هموطن بیگناه 
کابل شهر م حمله انتحاری در روز عاشورا در زیارت ابوالفضل در انجابا گروه طالبان  بودند که  گذشته از آن 

زندگی جاویدانه متوسل  بهرا  )ع(حضرت امام حسین  ءروز شهادت سالر شهدادار  عزا صدها مسلمان سوگوار و
  ساخته اند.

 

 بعضی اوقاتاست که نابکار گی این گروه همیش وکه کار روزه مره  کنار جاده ییهای ماین  های ناشی از انفجار
کنار جاده  ۀشد جابجان با انفجار میدر ولیت غزنی د چنانچه در تازه ترین مورد ناز مسافرین ملکی قربانی می گیر

 .به شهادت رسانده اند و اطفال بودند خانم ها  شان بیشترکه را ما  انهموطن تن از  11نزدیک به   یی
 
به جرم اطفال معصوم به گلوله بستن  ،اهراه هامسافرین در شآتش زدن ، بیگناه یانسان ها ۀبرید سرح کردن و ذب

اسالمی جمهوری هام جاسوسی به دولت پسر هفت ساله به ات اعدام  و هستندع از وطن پدر شان مصروف دفااینکه 
 .و می ورزند نده اورزیدهمواره به آن مبادرت  است کهایشان جنایات دیگر افغانستان 
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را که تا به حال جرمش مشخص خانمی  در ولسوالی سیاه گرد غوربند پیکار جو افگن و دهشت هگرو اعضای همین
ساخته مسموم در نقاط مختلف کشور بار بار دانش آموزان مکاتب را تیر باران کرده اند، ی محکمه صحرای نشده در

و انجام داده اند  انفجاری حمالت انتحاری و مقدساماکن به کرات در  تیزاب پاشیدند،صورت شان  سر و به یا و
 .خاکستر ساختند زدند ورا آتش  شفاخانه ها تب وامک

 هم داده به دست دستجنایت دیگر صد ها  گروه طالبان و فوق الذکر ضد بشریو جنایات   روی هم رفته رویداد ها
ارزش های حقوق بشری کمترین اسالمی،  دینی و هدایات بههمه را به شمول من متقاعد می سازد که این گروه 

لنه ؤومی رود تا با این گروه برخورد مسو نهاد های حقوق بشری توقع متحد از سازمان ملل  ءا بنا توجه نداشته
 د.ننمای

 
 پایان

 
 
 


