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 ۸۱/۴۰/۲۴۸۲                     منصوریعبدالباصر

 القاتلین!امیرالمومنین یا امیر ؛مالعمر

طالبان از بدو ایجاد تا کنون هر آنچه در توان داشته اند به کمک حلقات  مزدور و متحجرگروه      

باالی مردم ملکی و بیگناه  آفرینیامنی، بی ثباتی و دهشت  ددر ب نظامی و استخباراتی پاکستان

. این گروه با توحش و عقب گرایی که از آنها دریغ نکرده انداز کشتن به مصرف رسانیده و افغانستان 

( سال قدرت را ۵تحت رهبری شخصی به اصطالح امیرالمومنین توانستند ) به نمایش گذاشته اندخود 

حتی در آن زمان  د اسالمیت و منافع ملی کشور قد علم نمودهض بردر کابل بدست گرفته و از نام اسالم 

که در آن زمان نظامیان پاکستان و  به این دلیل تبدیل نمایند.ه صوبه پنجم پاکستان به مثاب را افغانستان

یک تعداد اعراب دست به دست هم داده و تمام امور گویا امارت اسالمی مالمحمد عمر امیرالقاتلین را 

 بردند. به پیش می

گله ما از آنانی است که تحت انجام دهند  راهر کاری شاید شان  منافعالبته کشورهای بیگناه بخاطر      

با دیده درایی تمام طی  و به کمک آنها قرار گرفتهنام طالبان افغانی و ... آله دست کشورهای بیگانه 

 سالهای گذشته باعث دوام جنگ و ناامنی در کشور عزیز ما گردیده اند. 

استخباراتی آی اس آی بوده و احزاب سیاسی و مذهبی در پاکستان همواره آله دست سازمان همچنان     

 و افراد و همیشه از نظر صفوف میباشندپیشقدم  در تقویت بنیادگرایی و افراطیت همواره پیشگام و

افراد اجیر و فریب  به دلیل اینکه اکثریت می رسانندیاری تقویت نموده و طالبان را در افغانستان 

تان مربوط قاضی حسین احمد، موالنا سمیع به اصطالح طالبان در مدارس دینی و مذهبی پاکس خورده

الحق و موالنا فضل الرحمن آموزش دیده اند. رهبران مذهبی پاکستان تا کنون نیز دست به تشویق و 

 و گروه های هراس افگن در افغانستان زده به گونه ای که در این اواخر قاضی حسین احمد آنهاترغیب 

دانسته ی را در افغانستان مشروع و در پاکستان حرام رهبر جماعت اسالمی پاکستان حمالت انتحار

در شهر کابل و والیات جنوبی و شرقی کشور حمالت  گفته های موصوف. درست بعد از است

که سخنگوی آن گروه )ذبیح هللا  سازماندهی و صورت گرفتتروریستی و انتحاری از جانب طالبان 

آنها در شهر این در حالی است که رفته و می پذیرد. را به عهده گ این حمالتمجاهد( با بی شرمی تمام 

، پوهنتون والیت پکتیا را مورد شدهکابل به خانه ملت که ممثل اراده تمام مردم افغانستان است حمله ور 

، در این جا واقعاً در می یابیم اند محصلین بیگناه کشته و زخمی گردیدهاز حمله قرار داده که ده ها تن 

 لمومنین نه بلکه امیرالقاتلین است.که مالعمر امیرا
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آنان آله  دارای کدام هدف و اندیشه نبوده بلکهبه این نتیجه میرسیم که طالبان خودشان به تنهایی  بناً      

بوده و به گفته آنها منحیث اجیر و مزدور  پاکستاندست رهبران مذهبی و حلقات نظامی و استخباراتی 

و سرانجام روزی فرا می رسد که سران گروه های تروریستی  زندمی پردابه فعالیت های تروریستی 

که زنان شان با بی حرمتی تمام محکمه به محکمه  گردیدهسردچار وضعیت فعلی فامیل اسامه بن الدن 

 .خواهند گرفتدر پاکستان مورد بازپرس قرار 

ترفند های پاکستان بهائی  ر به توطئه ها وت که دیگتوقع مردم افغانستان از جامعه جهانی این اس      

 محود و برای نروریزم اقدامات جدی را رویدست گیای اصلی ترور از بین بردن النه هظبه من نداده و

، این دنبیشتر نمایکسانی که تحجـر و بنیادگرائی را در سطح منطقه و جهان گسترش میدهند تالش 

دت تمام در مناطق مربوط به امکان زمانی متصور است که حمالت طیارات بدون سرنشین با ش

آغاز و عملیات های مخفی و بدون آگاهی قبلی با حکومت پاکستان مانند کشته شدن دوباره پاکستان 

صلح و ثبات را در منطقه و جهان مشاهده نماییم  باشداسامه بن الدن در آن کشور سازماندهی گردد تا 

آن کشور  ل اختفای تروریستان و دهشت گرانبه دلیل اینکه طی سالهای گذشته ثابت شده که یگانه مح

 است. (پاکستان)
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