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 ۲۹/۱۲/۲۰۲۱               نگاه ونسی

 

 طالبان یالوزراسیئاشک ر
 
 (درمورد فساد امارت از زبان رهبرش ینکات)
 

 استاش از طرف حضرت محمد )ص( به طالبان و مومنان سالم فرستاده و گفته تازه یصوت امیآخند در پ مالحسن
تو را  کندیکه آن حضرت خوب م دیبه مالحسن بگو ی. کسماندیخواب نمروز است آن حضرت مرا به ستیکه ب

 .مگر روز وقت خواب است مال؟ شب بخواب ماند،یخواب نمبه
 ست،ی. تقوا نباشندیامت به گناه اخته م هٔ شدن است، که همشدن و خرابکه امت محمد درحال غرق دیگویم هیبا گر او

معلوم است  اشیبعد حاتیمردان و زنان است. اما از توض ن،ی. خطاب او به تمام علما، طالبان، مجاهدستین زیپره

 یچندهزار هٔ که گل ماندیم یملت. مال حسن به چوپان هٔ نه به هم تطالب اس انیجوها و جنگکه ٌرخ سخنان او به کالن
دارد، احساس  انیجر شیهاچشم شیکه پ یملت هجوم آورده است و او از برباد یها اش به کاشتهفهم نه گرسنه و گپ

 .کندیم یچارگیب
درک آنچه در درون  یبرا یرا او برشمرده ول یتعداد نالد؟یاند و مالحسن از چه م ییچار چه فسادها د طالبان

 هٔ { در شمار1999} 1420که در سال مالعمرآخند  یهافرمان هٔ . مجموعستین یکاف گذردیما م هٔ طالبان و بر جامع

یتاز سخ زیسوال است. مالحسن ن نیپاسخ به ا یبرا ینشر شده، منبع خوب هیوزارت عدل یرسم هٔ دیجر 788مسلسل 
 .کندیم ادی یبود، با زار دهیعمر آخند در امتحان هللا د محمد که مال ییها

 
 :شکنجه و سرقت ـ الف

ت. در اس دهینال اریطالبان بس ییو زورگو یکشاز ظلم، تفرقه، فساد، آدم شیهاکالِن طالبان در فرمان نیرالمومنیام

 دیجد هٔ از زبان مالمحمدعمر خطاب به طالبان آمده است: "طلبا دو نفر را در قشل اشنیفرام هٔ دوم مجموع هٔ صفح
هم  گریواقعات د نیچن نیطور مثال، ا به نیتند... اوکوب کشلت رنموده بودند، هردو تن را باالث ریسرقت دستگبه

 ".است وستهیوقوع پبه
خدا  نید هٔ اقام یکه برا کیتحر نیو رحمه هللا و برکاته! ا کمیچهارم آمده است: "طالبان محترم! السالم عل هٔ صفح در

در جنگ  کنندیکه ... فکر م میگویم یکسانرا به نی. ادیکنیرا خراب ماست، شما به دست خود آن دهی)ج( آغاز گرد

هم در فکر هوا و  ای... کنندیم یو اسلحه و موتر را دزد کنندیم زیکنند }چور کنند{، از محل جنگ گر دایموتر پ
 ".باشندیم یچوک

 
 :یفساد اخالق ـ ب

 ح را پنهان : ""هرگاه ...سالبردیرا نام م ینیسنگ یطالبان فسادها یو نظام یشش خطاب به مسئوالن ملک هٔ صفح در

 ایو  دیشان ظلم نموده باشهمراهبه ایو  دیحقوق مسلمانان را تلف نموده باش ای دیاسرقت نموده یگریطور د ای دیانموده
 ".گرددیخدا )ج( م نید یسبب خراب نی... پس ادیینمایرا م ریام یامریو ب دیینمایم ینمازیزنا، لواطت و ب

آنان را  نیالمومن ریکه توبه کنند. اگر توبه نکنند از صف طالبان اخراج خواهند شد و ام خواهدیافراد م نیاز مال
 یشدن اعضا دهیچون شالق، بر ینیسنگ یها جزا رطالبانیغ یبرا میجرا نیما نرود که ا ادیبد خواهد کرد.  یدعا

 .اعدام به همراه داشت ایبدن 

(. عنوان فرمان "خارج نمودن 11/03/1374درج است ) نیرالمومنیاز ام یدارخینهم، فرمان تار هٔ صفح در
کار  هٔ ( را از دفتر و شعبهاشیریب)بچه انیروکه برهنه خواهدیاز صفوف طالبان" است. او از طالبان م انیروبرهنه

 .و سنگر خود دور کنند
 ً شما گفته  یبرا بارنی: "گرچه چنددیگویبا هشدار م یگریو در فرمان د شودیگرفته نم یجد ریفرمان ام نیا ظاهرا

است و بازهم  دهینگرد ینباشند، مگر تاکنون کامالً عمل هایروو محاذات با طلبا، برهنه هایشده است که در دلگ

 ".شوندیم دهیبا شما د هایروبرهنه
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 یروکه برهنه یهرکس یا"همر کندیبلکه امر م شودینم نییتع ییجزا داریرونافرماناِن برهنه یبرا زیفرمان ن نیدر
 زیپس ن نیکه از یافراد دیگویم انینشود." در پا دایبه بازگفتن ضرورت پ ندهیو در آ دیرا جواب نماآن دیباشد، با

ً را جواب ندهند "م انیروکنند و برهنه یچیسرپ  ".به مجرم جزا داده خواهد شد جبورا

است  دادهیآنان را هشدار م یپوشو چشم یاز هم فرق دارند. مالعمر چه با مهربان رطالبیطالب و مجرم غ مجرم
 !بد خواهد کرد و اگر بازهم تکرار شود، مجبور خواهد شد، مجازات شان کند یشان تکرار شود، او دعاکه اگر جرم

 
 :یقوم پرست ـ ج

کرام، طلبا و  یده است. او اول علمادا یپرستاز قوم یریجلوگ یبرا یکالن فرمان نیرالمومنیام 1375سال  در

اشخاص  یاریکه در اقشار ذکر شده بس سدینوی. بعد مبردیمناطق و کار }مسئوالن امور؟{ را نام م نیخاصتاً مسئول
 تیکه قوم رایز ستند،ین یاصال ح شدن زین غیگران با تبلید دیگویکالن م ی. مالباشندیگرفتار م تیبد قوم یبه بو

 .نکنند یپرستقوم دیحداقل بزرگان طالبان با یاست، ول دهیگرد انیخوِن شر شانیبرا
ل را عم نیکه ا ستیمن ن دیشما نوشتم، مگر ام یرا برا غامیپ نینبوده است: "ا دواریام زین نانیاو از اصال ح ا یول

 ".دیی....پس انتظار عذاب خداوند )ج( را بنمادییترک نما

 
 :و اسراف یریزورگ ـ د

کشتن  جا،یپرمصرف و ب یهایفاسقان، مهمان هٔ ویدستار به ش دنیمالمحمدعمر آخند از اسراف، پوش هاامیپ هٔ ادام در
 یهاینظمیو مخرب در صفوف طالبان، ب ی}تش په نامه طالبان{، افراد دستور یزنان و اطفال، وجود طالبان جعل

 ییجاته انیکه از زندان کندیم هیبه طالبان توص 7/2/1376 مورخ 141دارد. در فرمان  تیشکا یو فساد مال ،یادار

 اندگرفتهیم یجا هیکرا انی! طالبان از زندانرندیموتر و مصرف انتقال نگ هیکرا کنند،یکه جلب م یو از کسان رندینگ
 یکه مال بوده ادیحتماً چنان عام و ز یریزورگ نی. ااندخواستهیم فیراه و مصرف توق هیشده کرا فیو از فرد توق

 .اصال ح آن فرمان صادر کرده است یکالن برا
 
 :بازهم شکنجه ـ هـ

ذار نبوده فرمان اثرگ نیا ینکشند. ول بلیک ریرا ز یکرده بود که کس هیاش را توصکه مالعمر طالبان میآغاز نوشت در
{ صادر 1998} 10/1/1419 خیتاررا به یگریو رسم کشتن با شکنجه ادامه داشته است. چند سال بعد او فرمان د

اکنون هم بدون امر  یو مراکز نظام هایولسوال ات،یاز وال یکه اطالع است، در بعض یکرده و نوشته است: "طور

 ".انددهیفوت گرد زین قسمنیبه ا تعدادکیو  گردندیوکوب ماشخاص لت یشرع
 یاند به محکمه معرفوکوب کشتهفراد را با لتا یرا که بدون حکم شرع یاز مسئوالن امارت نخواسته است تا آنان او

و امر  یشرع هٔ صلیکه بدون ف دییبگو شانیافراد احضار شده و "از جانب ما برا نیکه ا دهدیکنند، بلکه دستور م
 ".وکوب نگرددشخص لت چیه دیمن با

پنداشته  یضرور یوب شخصوک: "هرگاه لتسازدیخودش م هٔ بلکه مشروط به اجاز کندیمنع نم سر کیرا  وکوبلت

 {74از من اجازه خواسته شود." }ص  گرید قیاز طر ایدر آن وقت توسط مخابره  دیشود، با
خروار  هٔ مشت نمون ابد،ییگروه انعکاس م ایخود نظام  یهم بدتر است. آنچه در اسناد رسم نیحال است. از توینیا

یب سواد،ی. هزاران لومپن، بستیترسناک تیخواهد خورد. وضع زیاش او را ننخوابد. رمه دی. مالحسن باستیهم ن
وطن رها شده اند. چه انتظار  هٔ به کشت تیغرق در محروم لوفارغ از قانون اما مجهز به تفنگ و تاگ ا،یاز دن خبر
 د؟یدار
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