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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

      مل  ناروزنامهٔ آرم
۰۲/۰۸/۲۰۲۱ 

اگر طالبان كابل را اشغال كنند؛ غنى، عبدهللا و حامد كرزى را 
كنند  آويز مىحلق  

 
نابر خبر دریافتى روزنامه آرمان ملى و به نقل و قول از یك منبع مؤثق كه نخواست نامش برده شود،  

ارد كه در صورت تسلط آنى طالبان، این برنامه  هایى د   شوراى كویته در مورد اشغال كابل برنامه
 ها زیر نام مجازات مخالفان امارت اسالمى عملى خواهند شد. 

   
در این گزارش آمده است كه طالبان در شوراى كویته فیصله كرده اند كه مجازات مخالفان شان را  

هللا و كرزى را به  كنند. طالبان در روز نخست تسلط شان بر كابل، غنى، عبد در سه مرحله عملى مى 
كنند و مرده هاى آنها را تا چند  آویز مى خورشیدى حلق  ۱٣٧٥ی اعدام داكتر نجیب، در سال  هشیو 

شود از این برنامه حامد كرزى اطالع  گذارند. گفته مى روز در یكى از چهارراهى ها به نمایش مى 
خواهند رساند، اما پس از  كرد كه طالبان به او ضرر نحاصل كرده است. وى پیش از این فكر مى 

توهین طالبان به مرده هاى خانواده او و تخریب گورستان آنها در قندهار روشن گردید كه طالبان به  
كرزى و خانواده او هیچ نوع ترحمى نخواهند داشت و اعدام آقاى كرزى در دستور و برنامه طالبان  

ن امارت اسالمى شامل اعضاى كابینه،  گونه مرحله دوم و سوم مجازات مخالفاقرار دارد. به همین 
پایه دولت، آگاهان نظامى و سیاسى، اعضاى جامعه مدنى و خبرنگاران خواهد بود كه  مقام هاى بلند 

 پس از گذشت چند روز و استقرار به اصطالح امارت اسالمى عملى خواهد شد.  
با شكست هاى سنگینى كه    طالبان این تصمیم را چند ماه پیش گرفته بودند ولى در این روز ها آنها

توانند بلكه شاید هیچ یك از    شوند، روشن شده است كه نه تنها كابل را اشغال كرده نمى متحمل مى 
شود در عقب تمام برنامه هاى    گونه گفته مى   شهر هاى بزرگ كشور را سقوط داده بتوانند. به همین 

ارند و این نظامیان با مجازات رهبران  طالبان و شورا هاى كویته و پشاور، نظامیان پاكستانى قرار د 
  خواهند از مخالفان پاكستان انتقام بگیرند و این انتقام   ، متنفذین قومى و اعضاى جامعه مدنى مى افغان

گیرى بیرون از مالحظات قومى خواهد بود. از سوى دیگر اگر طالبان بتوانند كابل را اشغال كنند،  
اومت خاطر جمع شوند، به همین منظور تعداد زیادى را به قتل  خواهند از آیندهٔ مخالفت و مق  مى

بار طالبان، تنها  خواهند رساند. قابل یادآورى است كه در برابر این برنامه هاى خطرناك و خونین 
گیرى مقاومت دوم یك ضرورت است و مؤثر تمام خواهد شد. باید همه    خیزش هاى مردمى و شكل 

ت شان را كنار بگذارند و در برابر طالبان در یك صف واحد قرار  گروه هاى قومى و سیاسى اختالفا
 .بگیرند 
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