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 فرید فرامرز

 اعدام صحرایی لشکر طیبه در نورستان
 

( بهه زبهان رهار  ISIوقتی نامی از طالبان، لشکر طیبه، شبکه حقانی، سازمان القاعده و شبکه استخباراتی پاکستان )
گیهرد  ایهن  یابند سراپا  هرانسان کره زمین مخصوصاً آدم افغهانی را نرهرم می ها انعکاس می رسانهشوند و یا در  می

هها  نررم براساس فرضیام و تصورام ذهنی نیسم بلکه براساس واقعیم ها  خهارری اسهم کهه در ایهن مهدم افغان
با گوشم و پوسم لمس کهرده ها وحشی گر  و رنایم ها  شان را از نزدیک  از سو  طالبان و استخبارام همسایه

و ترربه کرده اند. بدون شک می توان گرهم ههیا افغهان کهه از دسهم ایهن شهبکه هها  انسهان سهتیز آسهید ندیهده باشهد 
ها  هها  وابسهته بهه اسهتخبارام پاکسهتان در رسهانه ورود ندارد. هر روز چندین خبر از رنایم طالبان ، افهراد و گروه

گناه اسم  گاهی سخن از حملهه انتحهار  در هوتها کابها سهرینا  ها  بی ار انسانشود. گاهی سخن از سنگ س دیده می
هها در کابها و کشهتن  به ران سردار احمد و کودکان معصوم و  اسم  گاهی سخن از حمله انتحار  در هوتها لبنانی

اهی سهخن از حملهه هها اسهم  گه ها در مسیر شاه راه گناه اسم  گاهی سخن از سربریدن افغان ها  بی رحمانه انسان بی
انتحار  به ران منسوبین وزارم دفاع اسم که از نظر بنیاد گرایان و تندروان گناه این پاکبازان وطن ایهن اسهم کهه 

کننهد. گهاهی سهخن از اسهید پاشهیدن بهه صهورم دختهران معصهوم انهد کهه بهه حهدی   از وطن و سرزمین شان دفهاع می
کننههد. گههاهی سههخن از بریههدن ان شههم  فههرا اسههم( عمهها می پیههامبر )طلههد کههردن علههم بههر هههر مههرد و زن مسههلمان

خواهنهد سرنوشهم سیاسهی و آینهده شهان را تعیهین کننهد و بهه بنیهاد گرایهی و خشهونم گهر  نههه  ههایی اسهم کهه می افغان
 ب ویند.

امها خبهر تکهان دهنهده کهه در ایهن روزهها از وسیهم نورسهتان، ولسهوالی کامهدی  رسهیده اسهم رو  و روان آدمههی را 
باشهد. در ایهن اواخهر  آ  یعنهی لشهکر طیبهه می اس کند و بیان ر انسان ستیز  طالبان و گروه وابسهته بهه آ  می تخرید

افراد وطن دوسم که برخالف بنیاد گرایی بودند در وسیم نورستان از سو  طالبان و لشکر طیبه به شهادم رسهیده 
هها  صهلپ پهرور کهه  ه ایهن اسهم کهه یکهی از افغاناند. اطالعام که از قریه چناخور ولسوالی کامهدی  بهه دسهم آمهد

نمود و یکی از کسانی بود که در میان مردم از نام نیک برخوردار  همواره برا  آوردن صلپ در نورستان تال  می
شهود. بعهد  آ  تحم نظر میرر یوسهف دسهت یر می اس بود به نام َملِک عبدالستار توسط لشکر طیبه براساس دسیسه آ 

گنهاه و صهلپ دوسهم  ها  بی وحشهی کهه تنهها باکشهتن انسهان  گیهرد ایهن گهروه ورد لهم و کهود قهرار میاز دست یر  م
کنهد  رهرم َملِهک عبدالسهتار ایهن  رحمانهه اعهدام می شود و  را در محضر عام در پیش اه مهردم بهه شهکا بی ارضا می

 کرد.   ربانی دعوم میها  وحشی را به زندگی مسالمم آمیز در سایه صلپ و مه بوده که طالبان و گروه
گنهاه دی هر  را نیهز  شود عالوه براین افراد بی رنایم طالبان و لشکر طیبه در این منطقه به کشتن عبدالستار ختم نمی

کننهد. ایهن افهراد عبهارم انهد از کمهاا الهدین فرزنهد ملهک عبدالسهتار، عبهدالوهاد  دست یر و به شکا فریعهی اعهدام می
یصا باشنده قریه بدی ا ولسهوالی کامهدی ، ایهن افهراد نیهز از رملهه کسهانی بودنهد کهه در باشنده قریه چنارخو و شاه ف

وحشی لشکر طیبهه   کردند اما گروه منطقه برضد بنیاد گرایی و خشونم طالبان مبارزه و مردم را دعوم به صلپ می
نیز به شهادم میرسهانند. ایهن گناه را  ها  خییر و بی ها  وطن دوسم را نابود سازد این شخصیم خواهد افغان که می

یک گوشه کوچک از رنایم طالبان می باشد که در این وسیم انرام شده اسم  چیز  اسهم کهه یکهی از افهراد محها 
هها  وحشهم نهای دی هر  صهورم  توانسته این خبر را بها افهراد خهارز از ایهن ولسهوالی شهریک بسهازد. شهاید رنایم

 گیرد. ها و خبرن اران قرار نمی نهگیرد که هیا اطالع از آن در دسم رسا می
گر   ها و روشنرکران افغان اسم کهه در مقابها بنیهاد گرایهی و وحشهم با توره به این وضعیم فریع مسوولیم رسانه

هها  دی هر  م ها لشهکر طیبهه در تهال  انهد کهه  هماهنگ عما کنند، افکار عمومی را متوره بسازند که طالبان گروه
باشهند از بهین ببهرد و بهه شهکا وحشهیانه اعهدام کننهد.  ا و هر مقام و پای اه ارتماعی کهه میمردم افغانستان را در هرر

مهردم افغانسهتان، تحصههیا کردگهان، خبرن هاران ، اههها ریانهه هها، سیاسههم مهداران و کارمنهدان دولتههی افغانسهتان اگههر 
نهد ها  بنیاد گرا ممکن اسم رشد کننهد و رونهد پیشهرفم  مترصد وضعیم نباشند این گروه و ترقهی در افغانسهتان را کد

ها  تروریستی و استبخارام کشورها  همسایه که مخهالف  بهام و پیشهرفم  سازند. طالبان، لشکر طیبه، دی ر گروه
در  افغانسههتان انههد در ایههن روزههها شههدیدا در تههال  انههد کههه وضههعیم را بههرهم بزننههد و بهها کشههتن از طریهه  انتحههار و 

بختی و ترقی کهه در پهی  گرفتهه انهد منصهرف و نها امیهد سهازند.  ن را از راه خو ها  صحرایی مردم افغانستا اعدام
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امهها مههردم افغانسههتان کههامال آگههاه انههد کههه فریههد دشههمنان شههان را نخواهنههد خههورد بیشههتر از پههی  برضههد بنیههاد گرایههی و 
 دنی تال  نمایند.ها  م ها  انسانی و آزاد  تندرو  مبارزه کنند و برا  تقویم وحدم ملی و نهادینه شدن ارز 

 پایان                                                                                  
 


