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    ٢٠١٦/ ۶/ ٢٧  پيکارپامير
 

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 

  )٥٤بخش(

  

 افغانستان و پاکستان" علمای دينی"طرح نشست 

ِاخيرماه مارچ سال    َمي3دی بود که حامد کرزی پس از يکسلسله لج بازيھای تصنعی با مقام ھای امريکايی مبنی ٢٠١٣ِ
ِبرتحويلدھی زندان بزرگ ِگرام به حکومت وی، برون رفتن نيروھای خاص امريکايی از و8يت ميدان وردک و ب ِ ِ

ِامثالھم که با ژستھا و تبليغات مصلحتی و ظاھرا استق3ل گرايانه انجام داد، رھسپارشيخ نشين قطر شد ً آنچه بازھم . ِ
اما، رسانه ھای داخلی و . ين سفربودِازمردم افغانستان پنھان نگھداشته شد، ھمانا ھدف اصلی و بنيادی رييس جمھورازا

ِتحليلگران سياسی درآن موقع گفتند که منظور ازاين سفر، بصورت عمده، ديدار با مقام ھای دولتی قطر، جلب  ِ
ِھمکاری آنھا بخاطر تسھيل روند ِمذاکرات با طالبان و گفت و گوی مخفيانۀ کرزی با نماينده ھای اين گروه درآن 

                                                                                        .کشور بوده است

 "دينی علمای" م زمزمه ھايی با8 گرفت مبنی براينکه باساس فيصلۀ کنفرانس لندن، ٢٠١٣ِاوايل سال  

ِمنظورتقبيح عمل انتحار و خونريزی  ، نشست ِ مشترکی به(افغانستان و پاکستان)ھردوکشور و ھموار سازی راه غرض ِ
درکابل، ھنوزبرای چنين نشست " شورای عالی صلح  " .ِپيشُبرد مذاکره با گروه مسلح طالبان صورت خواھد گرفت

ِدرصورتی به کابل می آيند که از طرف رھبران طالبان  " پاکستانی اع3م نمودند"  علمای" آماده گی ميگرفت که 
بل بر ضد گروه طالبان فتوا صادرشود و طالبان دراين نشست حضور نداشته اگردرنشسِت علما در کا... دعوت شوند

         (235) "....باشند، علمای پاکستان دراين نشست اشتراک نخواھند کرد

اگرچه ما مايل ھستيم در رونِد  " ًرييس شورای علمای پاکستان رسما گفت که" ع3مه طاھراشرفی. "اين، تنھا نبود 
انستان سھم داشته باشيم، ولی نميتوانيم بپذيريم که عروسک خيمه شب بازی رييس جمھورکرزی پروسۀ صلح در افغ

حملۀ انتحاری درافغانستان، فلسطين و کشمير روا  و جايزاست؛ زيرا افغانستان از سوی امريکا، ... در کابل باشيم 
  (236) "... کشمير از سوی ھندوستان و فلسطين توسط اسراييل اشغال شده است

ِکه از زبان به اصط3ح رييس علمای پاکستان بيرون داده شد، عين  خصمانه، بيرحمانه و تحريک کننده ِاين اظھارات  ِ
ِھمان سخنان و اظھارات سران نظامی و استخباراتی پاکستان بود که درمواقع مختلف و بدون اندکترين پرده پوشی،  ِ

ِدرعين حال، چنين واکنش تند آشتی . ان بيرون داده شده است بخصوص توسط جنرال حميد گل، پدر معنوی گروه طالب ِ
ِپاکستانی، يکبار ديگر، افکار و شيوه ھای کار سياسی زبونانۀ رييس جمھور افغانستان را باطل " علمای " نا پذيرانۀ 

ِساخت و  اين حقيقت را به ميان کشيد که مقام ھای بی مروت پاکستانی، با بدست داشتن گروه ھای ( ِبرگ برندۀ  ِ
اين تنھا نبود، . ، به ھيچوجه از در ِ ُمدارا و معاونت با افغانستان پيش نخواھند آمد...)طالبان، حقانی ولشکرطيبه و 

فتوا و " عمل انتحاردرافغانستان جايزاست " بلکه ھمين به اصط3ح ع3مۀ پاکستانی دريکی ازفتوا ھايش گفت که 
ِآنچه پيرامون فتوا ھا و اظھارات نا .  ھيچ مقام پاکستانی ازآن انتقاد بعمل نياوردِاظھارغير شرعی و غير انسانی ای که ِ

اندرس فوگ "امريکا، تنھا  روای م3 طاھراشرفی سؤال برانگيربود اين بود که درجبھۀ غرب به رھبری ايا8ت متحدۀ
                    .دبيرکل پيمان ناتو آنرا تقبيح نمود و بس "راسموسن

ِنماينده گان امريکا و  و نيز، تماسگيريھای مخفيانۀ" شورای عالی صلح" ت3شھا و تپيدنھای پنھانی حامد کرزی و اينکه 
ِانگلستان و سايردست اندرکاران امورافغانستان مبنی برمذاکره و معامله با گروه طالبان به کجا خواھد انجاميد، روزھا  ِ

ِآنچه دراين راستا مسلم می نمايد اينست که جانب امريکا سعی ميکند . دو ماه ھای آينده آنرا به اثبات خواھد رساني
ُنشانی و دستچين نموده با کمکھای " ديورند" ِرا در ھردوسوی خط تحميلی " بدرد بخور"و " گپ شنو"طالبان ِمطيع، 
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ِمالی و تسليحاتی وحتا نشانيدن آنان به کرسی ھای قدرت دولتی درافغانستان و با8خره، حصول  سيطره برآنھا، يک ِ
ِنيروی فشارو برھم زنندۀ اوضاع درشھر ھا و مناطق مسلمان نشين چين  جمھوری ھای (و روسيه ) ايالت سينکيانگ(ِ

ِ، بخاطر رسيدن به ھدف ھای ژئواستراتژيکِ خويش درآينده ھا، در دست داشته )مسلمان نشين شامل فدراتيف روسيه
ِادر شود بدون تحمل تلفات جانی و مالی و بدون مانع داخلی، به پيشبُرد برنامه ھای ِباشد ويا با در اختيار داشتن آنان، ق ِ ِ ِ

ِتاريخی وشناخت دقيق  – البته اين طرح، برشالودۀ  تجارب کافی سياسی. استراتژيک خويش درمنطقه بپردازد ِ
 اين اطمينان را می بخشايد کشورھای مذکوربه آنان ِتجارب. ازنيروھای ارتجاعی استوار است دوکشورامريکا وانگليس

ميتوانند به سھولت مورد بھره برداری ايدئولوژيک، سياسی و نظامی ) تنظيمی – طالبی( که نيروھای بنيادگرای نوع 
اين سياست و پاليسی ايا8ت متحده، بخصوص از سه دھه بدين سو، با سياست و پاليسی افغانی حکومت . قراربگيرند

پس درصورتيکه معاملۀ مورد نظر امريکا و حکومت حامد کرزی با .  دقيقی داشته استِمداران پاکستانی ھمخوانی 
       : ، اھداف چند گانۀ آتی کاخ سفيد بر آورده خواھد شد)خواھد پذيرفت درآينده که( گروه طالبان صورت پذيرد 

  .ن عقب نشينی نسبت کنديی ازافغانستا" آبرومندانه " تبليغاتی، بگونۀ  –امريکا ميتواند ازنظر سياسی-1  

ِامريکا ميتواند بدون موانع و دور از دغدغۀ آينده نگرانه، به تأسيس پايگاه ھای نظامی و استراتژيکِ خويش در  -٢ 
  .خاِک افغانستان بپردازد

، امريکا موفق خواھد شد با استفاده از پايگاه ھای نظامی و نيروی مسلح مزدور واما سر سپرده و ايدئولوژيک -3  
  .برای رقبای بزرگ آسيايی اش تا مدتھا درد سر خلق کند

ِامريکا قادرخواھد شد با در دست گرفتن دل ِجناح ھای مختلف ارتجاعی، به بھره برداری از منابع سرشارطبيعی  -4  
  .افغانستان مشغول باشد

                      .رامش حاصل کندآ" ديورند" حکومت پاکستان ميتواند ازناحيه ی منازعه ی ناشی از خِط تحميلی  -5

 اقتصادی و فرھنگی خويش در افغانستان را توسط گماشته ھای - جانِب پاکستان قادر ميگردد منافع سياسی -6  
  .طالبی و تنظيمی اش تأمين نمايد

        .ت يابدپاکستان موفق ميشود به گذرگاِه آسان و مطمئن غرض رسيدن به  آسيای ميانه غرض بازاريابی دس -7  

دربرابرحم�ت احتمالی ھندوستان "  ِعمق استراتژيک" ِنظاميان پاکستانی خواھند توانست افغانستان را بعنوان  -8 
 .باخود داشته باشند

حکومت پاکستان قادر خواھد شد از مواد و منابع زير زمينی افغانستان، بخصوص از اورانيم آن برای دستگاه  -9   
        بھره برداری نمايدھای اتمی خويش 

      .پاکستان با موجوديِت يک دولت فرمانبردرکابل، به آرزو ھای استعماری اش در منطقه نايل خواھد آمد -10

ضد " ِوتحريکات  ِ مي3دی و دراوج تبليغات٢٠٠١روی ھمين د8يل بود که مقام ھای انگليسی درھمان سالھای پس از 
ِمسلح خويش درمناطق جنوب غرب  ِقاعده، علی رغم آنکه با ده ھزار سربازتا به دندانطالبان وسازمان ال" تروريسم  ِ ِ

 "،  "جنگ عليه طالبان راه حل نيست " ِافغانستان جابجا شده بودند، با اظھارات منفی وتسليم طلبانه ی شان ازقبيل اينکه

ِبرای حل مشکل افغانستان بايد راه "،  "ما دراين جنگ پيروزی نداريم با  "و با8خره،  "ُ ھای سياسی جست و جود گرددِ
و امثالھم، نه تنھا اراده ی نيرو ھای بين المللی را تضعيف نمودند، بلکه بالتدريج راه را برای  " طالبان مذاکره بايد نمود

ستھای ِاززندان ھای امريکا وافغانستان، حذف اسامی تروري ِشورای عالی صلح، آزادسازی زندانيان طالب" ِتأسيس 
ِطالبی ازليست سياه سازمان ملل، گشايش دفاترطالبان درقطر درسالھای بعد مھيا ساختند ِ ِاين سياست انگليسی درارتباط .  ِ

به " ِبا برادران ناراض" با حمايت ازگروه طالبان تا آنجا دامن گسترد که درسالھای پسين، مذاکره با طالبان يا 
تقاضای جدی و منطقی ھمکاری ازمقام ھای پاکستانی، به کرنش و تضرع و شعارشباروزی حامد کرزی مبدل گرديد، 

ِتگدی مبدل شد، مسافرتھای ھيأت ھای افغانی به اين منظور، بمراتب رھسپاراس3م آباد گرديد و بالمقابل، روحيه ی 
ِأمين صلح وامنيت جنگی گروه مسلح طالبان  بحدی بلند رفت که نه تنھا گروه مذکور يکبارھم پروسه ی مذاکره غرض ت
ِرا رسما تأييد نکرد، بلکه به شدت ِ عمل تروريستی شان حتا تا درون دژھای امنيتی جانب دولت افزودند ِ ً.                      
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ِکنفرانس دوم ُبن"ِدرھمين شب وروز، ھنگامۀ طرح و تدوير  .  داخلی و خارجی با8 گرفتاز طريق رسانه ھای جمعی "ِ
ِگفته ميشد که اين کنفرانس، به تعقيب کنفرانس اول که درماه دسامبرسال  مرکزآلمان دايرگرديد و " ُبن"  مي3دی در٢٠٠١ِ

ِموجب تأسيس حکومت عبوری، مؤقت و  و تشکيل پارلمان و قوۀ قضائيه وغيره شد، بازھم به ميزبانی " انتخابی" ِِ
ِھرچند آجندا يا روؤس مطالب . م دايرخواھد شد٢٠١١ِک سازمان ملل، بتاريخ پنجم ماه دسامبر سال ِکشورآلمان و اشترا

ِقابل بحث درکنفرانس مذکور ِپنھان نگھداشته شده بود، ولی آگاھان و تحليلگران سياسی ) م٢٠١١ِتاماه اکتوبر) ِ
ی نظامی، سياسی، مالی و فرھنگی ِاظھارداشتند که کشورھای غربی و ذيدخل درامورافغانستان، پس ازت3شھا

ِکه منجربه آشفته گی بيشتراوضاع درکشور وظاھرا موجب" عليه تروريسم" درافغانستان و درپی جنگِ ده سالۀ  ً ِشکست  ِ
ِنظامی آنھا دربرابر تروريسم گرديده است، درنظردارند، راه برون رفت ازُبن بست جنگِ ده ساله را درچھار چوب اين  ِ ِ ِ

ِت و جو نموده و بخشی ازگروه مسلح تروريستی کنفرانس ُجس . ِرا درحاکميت سياسی افغانستان مدغم سازند) طالبان(ِ
ِبرخی ھا ميگفتند که امريکا و بريتانيا که درامور سرنوشت ملی مردم افغانستان دست قوی دارند، ميخواھند از طريق  ِ

ِيش چند و8يت جنوب و جنوب شرقی افغانستان برای تبانی و سازش با گروه ھای تروريستی وحتا با تحويلدھی وبخشا ِ
ِطالبان، غرض ايجاد مجدد امارت مذھبی آنھا، ھم زمينۀ خروج آبرومندانۀ شان ازخاک افغانستان را فراھم آورند وھم،  ِ ِ ِِ

ِبا چنين معاملۀ مھم، تأسيس وتدوام بدون مانع پايگاه ھای نظامی دايمی درمناطق مختلف افغانستان را مي ِ سرگردانيده وبه ِ
ِاين، درحاليست که علی رغم حضور يکصد و پنجاه . ِپيشُبرد برنامه ھای اصلی استراژيکِ خويش درمنطقه بپردازند ِ

ِھزارسربازتا به دندان مسلح پيمان  ِ ِ، گروه طالبان قادرشده اند، بخشھايی ازخاک کشوررا بصورت مرموزی تحت )ناتو(ِ ِ
  .کنترول ِخويش درآورند

ِسفير سابق امريکا درھندوستان، معاون مشاور امنيت ملی امريکا " رابرت بلک ويل"ًچنانکه قب3ھم تذ کرداده شده،   ِ ِ
ِزعامت جورج دبليو بوش و يکی از پاليسی سازان کاخ سفيد، چندی قبل، بگونۀ رسمی اظھار داشت که ِراندردو ِ " 

ِبايد مناطق  "ِوی حتا بصورت آشکارا بيان نمودکه  "  سھيم کندامريکا در اين شرايط مجبور است  طالبان را در قدرت
 " : ِنمايندۀ قبلی سازمان ملل درامورافغانستان کسی بود که گفت" اخضرابراھيمی"  ". پشتون نشين به طالبان واگذارشود

ِطالبان در کنفرانس اول بن يک اشتباه بود و آنھا بايد در کنفرانس دوم ِبن  ِعدم سھمگيری ُِ   (237) " .سھيم ساخته شوندِ

ِسه َدوره مذاکرات ) م٢٠١٢تا سال (موازی باچنين ھنگامه ھا، اين موضوع نيزافشا شد که مقام ھای امريکايی تا حال، 
ِمستقيم با نمايندۀ م3عمر رھبر طالبان انجام داده اند که دو َدور آن با شخصی بنام  بگونۀ مخفی درآلمان " سيدطيب آغا " ِ

ِاين، ھمان چيزی بود که مقام ھای حکومتی پاکستان ازديربازخواھان آن بوده وچند بارتوسط برخی  .ده شده استانجام دا
ِازجنرا8ن نظامی و رھبران مذھبی آن کشور، طی سخنرانی ھا و مصاحبه ھای شان ابراز گرديده بود يعنی، م3حظه . ِ

ِتانی، علی رغم آنکه ازجانب غرب به صورت آشکارا به ِميشد که چگونه پاليسی ھای خانه خرابکُن مقام ھای پاکس
 .               .ِتروريست پروری متھم بودند، درقبال افغانستان بگونه يی پذيرفته شده و قدم به قدم به کرسی نشانده ميشود

  دست  کرزی به دامن پادشاه سعودی

 مي3دی رھسپار عربستان سعودی گرديد ٢٠١١گست بھمين سلسله، حامد کرزی رييس جمھورافغانستان درھفتۀ اخيرماه آ
ِو با َملک عبدf پادشاه آن کشور پيرامون تدوير کنفرانس دوم ُبن، ھمکاری وی درجھت ترغيب گروه طالبان وکشاندن  ِ ِِ ِ ِِ ِ

تمويل کنندۀ ِرژيم سلطنتی عربستان سعودی نه تنھا حامی سياسی و . ِآنان با8ی ميزمذاکره با دولت افغانستان ديدارنمود
عمدۀ گروه ھای وھابی، سلفی و مدارس مذھبی پاکستان بوده است، بلکه بعنوان ايجاد گر، تمويل کننده و حمايتگرشناخته 

ِشدۀ گروه طالبان ودرعين حال، يار و مدد گار مالی و سياسی حکومتگران پاکستان و حلقات ِ ِِ مذھبی و ارتجاعی آن کشور  ّ
ِ قب3 نيزبه ھمين منظور، سفرھايی به دربارپادشاه سعودی انجام داده بودالبته حامد کرزی. نيزميباشد اين نکته .ً

. ِنيزازطريق رسانه ھا افشا گرديد که درعين زمان، تنی چند از نماينده ھای م3عمرھم  به عربستان سعودی سفرکردند
ِو ديگران ازگروه طالبان غرض " شورای عالی صلح" ِجالب اينست که علی رغم ت3شھا و تقاضا ھای مکرر کرزی، 

ِحاضرشدن با8ی ميز مذاکره، ع3وه ازآنکه مقام ھای رژيم عربستان سعودی ھيچ گونه تمايل يا اراده يی دراين زمينه 
ِازخود نشان ندادند، بلکه گروه طالبان، حم3ت وعمليات خصمانه، خونين و انتحاری خويش درنقاط مختلف کشورادامه  ِ ِ

                                       .دادند
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ِحامد کرزی درت3شھای طالب گرايانۀ خويش چنان راه افراط پيمود که حتا فراموش کرد بداند که رژيم وھابی عربستان 
ِسعودی مليونھا دالرو ديناررا با8ی پروژه ی طالبان و ترويج وھابيت وسلفيسم درافغانستان و پاکستان ھزينه نموده و اين 

بھمين اساس .  ِگزاری ھنگفت و چندين ساله، بخش عمدۀ سياست و برنامۀ ستراتژيکِ آن کشور را تشکيل ميدھدسرمايه 
ِھم بود که شاه سعودی دربرابرسفرھای متعدد و تضرعات مکرر حامد کرزی، کوچکترين توجھی مبذول نداشت وی . ِِ

ِا نفوذ آن کشور، شيخ نشين ھای خليج فارس و نھاد ِھمچنان فراموش کرده بود که ع3وه ازرژيم سعودی، حلقات مذھبی ب
ِھای علنی و مخفی ديگردرآن کشورھا، ازديرزمانی با سازمان تروريستی القاعده، گروه طالبان، شبکۀ تروريستی حقانی، 
ن ِلشکرطيبه و ديگران ارتباط تنگاتنگی دارند و آنھمه روابط مخفی وعلنی سازمان يافته، ھرگز رژيم وھابی عربستا

      .سعودی را به ھمکاری دراين زمينه اجازه نخواھد داد

ِبه سلسلۀ ھمين نوع دويدن ھا و تضرعات رييس جمھورافغانستان بود که دراواخرماه دسامبر  ًم رسما درکابل ٢٠١٣ِ

، ، ضمن آنکه دريک کنفرانس اس3می درعربستان سعودی اشتراک ميکند"شورای عالی صلح " ِاع3م گرديد که ھيأت 
ِازمقام ھای سعودی وھيأتھای کشورھای اس3می خواھد خواست تا درترغيب گروه طالبان بسوی مذاکره و قطع جنگ  ِ

ِبازھم اقدام و تقاضايی که ازسوی برخی ازکارشناسان سياسی و رسانه ھای . و خونريزی درافغانستان ھمکاری نمايند
           .اندًافغانی، کام3 بيھوده وغرورشکنانه خوانده 

ِولی آگاھان سياسی اظھارداشتند که ھستند برخی ازفرماندھان گروه طالبان که تمايل به مذاکره و کنارآمدن با دولت  ِ
ِافغانستان دارند، مگرچون ازنظرمالی، نظامی و لوژستيکی شديدا وابسته به شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان بوده  ً

ک پاکستان قرار دارد و ازجانبی، تيم ھای خاص اط3عاتی، نظارتی و پناھگاه ھا و اعضای خانوادۀ آنھا نيزدرخا
ِعملياتی شبکۀ مذکور درميان افراد گروه طالبان درمناطق مختلف  فعال ھستند، بنابرآن، ) داخل و خارج افغانستان(ِ

ِاگرکسی يا کسانی ازميان سرکرده گان طالبان، پيشنھاد مذاکره را بپذيرند و يا تماسی با جانب ِ  دولت کرزی ِ
ِآی دچارسرنوشت خونينی ميشوند، مگرآنکه سرکرده گان شبکۀ .اس.برقرارسازند، توسط تيم ھای خاص شبکۀ آی ِ ِ

ِاستخبارات ارتش آن کشوراز چنين معاملۀ سياسی به رضا و نوا رسيده باشد ِاين آگاھان، سرنوشت م3عبدالغنی .  ِ
ِيکی ازفرماندھان مشھورطالبان را م) م3برادر( ثال می آورند که وقتی تماسگيری اش با دولت کرزی افشا گرديد، ِ

   .آی درشھرکراچی دستگيروزندانی شد.اس.ًفورا توسط آی

"  خورشيدی  ١٣٩٠ِدرپايان اين فصل، بمورد خواھد بود نوشتۀ يکی ازھم ميھنان را که در شماره ی ماه  ماه دلو سال 
   : است، درج نماييمبه نشر رسيده " شبکۀ اط3ع رسانی افغانستان

ُدرھشت سال گذشته به حکم عمال پاکستانيھا صد ھا مکتب و مدرسه و شفاخانه و پل و پلچک } گروه طالبان{آنھا  " ُُ ِ ِِ
اکنون اين .  ُرا که درنتيجه کمکھای جامعۀ جھانی در شھرھا و ولسواليھا بنا شده بودند، سوختند و ويران کردند

ِ قرار ميگيرند و با روند صلح يکجا خواھند شد؟ معلوم است که زير کاسه نيم کاسه مکتب سوزان چگونه مورِد عفو
معلوم است که عفو . است  و حکومت نيز به سمت و سويی در حرکت است که برای مردم افغانستان قابل قبول نيست

طالبان درکوتاه . می آوردِچنين انسانھايی که کارنامه ھای سياھشان ھنوز بر سر زبانھا ست، چه مصيبتی را به بار 
اين گروِه وابسته به . مدِت زمامداريشان بر بخشھايی ازافغانستان، کارنامه ھای سياھی از خود بر جای گذاشتند

بيگانگان که توسط استخباراِت پاکستان و دسيسۀ سعوديھا و امکاناِت پولی امريکا به وجود آمده بود، در مدت 
د ستيز نبودند که بر مبنای ھمان شعار عرض اندام کرده بودند، بلکه گروه متحجری کوتاھی درافغانستان نه تنھا فسا

ِطالبان با تبعيت از روح . بودند که بنياد و ريشه تاريخ و فرھنگِ مردم ما را به آفتاب رھا کردند تا نا بود شود
ِ سوزی زدند که درتاريخ افغانستان ِعصبيتھای قومی و بخاطر استي� يافتن برتمام افغانستان، دست به عملياِت خانمان

جناياتی را که اين گروه در افغانستان مرتکب شدند، بی . با کارنامه ھای مدحش و سياه چنگيزيان ھمخوانی داشت
دھد که مردم افغانستان تا چه اندازه از دسِت  مانند بوده است و چنانچه با دقِت تمام به آنھا نگاه شود، ميتواند نشان

ِزمانيکه به شمال کابل سفر ميکنيد، مايۀ شرم و عبرتی را ھنوز بر در و ديوار ھای . وه آمده بودنداينان به ست
طالبان در ظرف چند ھفته، باغ . شمالی مشاھده ميکنيد که طالبان آنرا برای روسياھی تاريخی خود برجای گذاشته اند

ِ سبز بنان اين مناطق را چنان سوختندو بريدند، و کاريز، درخت و تاکستان، جويھای آب و خانه ھای مسکونی و تمام
طالبان ھمينگونه در يکا ولنگ، خواجه .  منھدم کردند و ويران نمودند که ازآن يک محيِط وحشتناک برجای ماندند
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ِغار، مزارشريف، غور و اماکن ديگر کشورجناياِت ھولناکی را مرتکب شدند و داستان قتل عام ھای شان در تاريخ  ِ
ِطالبان مجسمه ھای بودا را در باميان منفجر نمودند، صد ھا اثر تاريخی و مشھوررا درموزيم . خواھد ماندھمچنان 

ِملی و نگارستان ملی افغانستان سوختند ومنھدم کردند و به اين ترتيب نام سياه خود را در لوح بی فرھنگ ترين  ِ
ِ حاکميت خويش افغانستان را به گدام ترياک و ھيرويين طالبان در چند سال. گروه قدرت طلب در دنيا ماند گار ساختند ِ

دنيا مبدل کرده و درب ِھمه مکاتب را بر روی دختران و زنان بسته و به اين ترتيب نيمی ازافغانستان را از نعمِت 
اس�می ِآموزش و تعليم  محروم ساختند، درحاليکه خود را ازشمار مسلمانان تلقی مينمودند و مدعی بودند که امارِت 

اين . طالبان حتی وروِد يک کيلو چای و يا ھر جنس ديگری را به وUياِت شمال منع کردند. را در دنيا بنياد می گذارند
مسلمان نما ھای سياه دل با اين کار خود نشان دادند که نه تنھا مسلمان نيستند، بلکه سياه دل ترين انسانھای روی 

  ) ". . .زمين نيز ھستند

 )ادامه دارد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


