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 92/50/9513          وحید تالش
 

 اند طالبان بزرگترين دشمن اسالم
 

اين روز را برای عبادت،  دانند در روز جمعه که دين اسالم طالبان که ادعايی از اسالم دارند و خود را مسلمان می
های که انسان اقارب، تفريح نمودن با فامیل خويش و غیره ضرورت  و نظافت، عیادت مريضان، ديدن از دوست 

احوال و و از حال  تواند در جريان هفته به آن رسیدگی نمايد که با ادای نماز جمعه مسلمانان با هم نزديک شده  نمی
 .، فاجعه می آفرينندشوند همديگر آگاه می

 

بار ديگر جنايت نابخشودنی ديگری را با  و خون خوار طالبان يک گذشته گروه دهشت افگن  ۀسفانه روز جمعأمت

با رسالت خويش در میالدی  1201که در سال ( .ام .او .آی) IOM ن بین المللی مهاجرتدفتر سازما حمله نمودن بر

در اين سازمان بین المللی بیش از صد . انجام دادند ،امور مهاجرت در سرتا سر جهان تأسیس گرديده راستای تنظیم

ر ساحوی در دفت 155همچنان دارای بیش از اين نهاد  .عضويت دارند اسالمیو غیر  یمسالممالک اکشور اعم از 

سازی  تسهیل مهاجرت، قانونمند یدر بخش خدمات و برنامه ها شالیت هايکه اهم فع، های جهان است کشور

، حقوق بین المللی مهاجرت، مباحث سیاست گذاری و قیقتحت اجباری و همکاری های فنی، مهاجرت، مهاجر

اين نهاد  .باشد یت های خدماتی مهاجرت میو غیره فعال صحتی، حقوق مهاجرين، مهاجرت و تدوين خط مش

 .آغاز نموده است نیزرا در افغانستان  اشمیالدی فعالیت های رسمی 1221ل در سا بشری و خیرخواه انسانی

 
 

 

ند و ن باشوويد و تعرض مصبايد از هر نوع تهد نظر به اصول و مقررات بین المللی کارکنان اين گونه سازمان ها

بار طالبان  د ولی بر خالف همه اصول و معیار ها اينگردد باعث اذيت و آزار شان هیچ نهاد و سازمانی حق ندار

مورد  باشد، که يکی از بخش های سازمان ملل متحد در شهر کابل میرا سازمان بین المللی مهاجرت  يا IOM  دفتر

اثر آن يک پولیس و دو غیر نظامی به شهادت رسیدند و هفده تن ديگر به شمول  درتروريستی قرار دادند که  ۀحمل
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شان به منظور برقراری  که به زعم خود یند و طالباندش مجروح رجی مربوط به سازمان ملل متحدج کارمند خاپن

غم انگیز و غیر  ،زاوحشت ۀا کمال بی شرمی مسؤولیت اين حادثاسالمی مصروف جنگ و مجادله اند، ب نظام

  .را به عهده گرفتند انسانی 
 

. يا سازمان بین المللی مهاجرت کار چهار نفر طالب افراطی و بیسواد نمی باشد  IOMشه حمله بر دفتر طرح و نق

خود های ردن به گ ضد مرمیهای  انداختن تعويضگیرند و با  طالبان افراطی که در خواب از امیر شان دستور می

مالت مرگ بار همچون حمله بر به میدان جنگ می آيند هیچگاه توانايی ساختن بم های سیستماتیک و طرح ريزی ح

شود که اين حمالت  پس از اين جا معلوم می . دننداررا   IOMمرکز تجارتی جهانی نیويارک و اينک حمله بر دفتر 

 .پاکستان طرح ريزی و سازماندهی نموده اند .آی .اس .آیاستخبارات پاکستان ه و القاعدسازمان های جهنمی را 
 

کنند و  فاده از نام اسالم اين نقشه های پلید را عملی میگانی اند که با استلبان همان کور دالن و خود فروختگروه طا

  . گیرند ديگر را می با کشتن خود، جان صد ها انسان بیگناِه
 

 پس طالبان
 

 .و تمامی جهانیان میباشند بزرگترین دشمن اسالم 
 

زودترين فرصت  ضد بشری طالبان را با کمترين خساره و ۀدلیر امنیتی افغان توانستند حمل خوش بختانه نیروهای

زياد مواد  مقدارکه اين تروريستان از  ندادندآوردند و اجازه ا از پا دررفرومايه اين شورشیان محار نمايند و 

از طرف مقامات افغانستان های شجاع امنیتی اين توانايی نیرو . داشتند استفاده نمايند ودخ باکه  یانفجاری و مهمات

 حیطالبان با اين عمل زشت و توج. شدت تقبیح نمودنده اين عمل ضد بشری طالبان را تمامی جهانیان ب. تقدير گرديد

هر آن فرمانی را که از مراکز تروريسی . نیستندانسانی هیچ اصول و معیار ان به اثبات رساندند که پابند بناپذير ش

 . در يافت می نمايند بدون اندک فکر و تحلیل عملی می نمايند .آی .اس .شان يعنی آی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمال را به شدت تقبیح نموده و آن اواقعی ندارد بلکه دين مبین اسالم اينگونه به اسالم  طیعمال طالبان هیچ ربااين 

کنند  می ءجهانی و سازمان ملل نبايد اين عملکرد تروريستان را که از نام اسالم استفاده سو ۀجامع. داند را حرام می
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گروه الزم است بلکه  . ط دهدباشد رب میادی آز و عدالت، برادری، برابری به اسالم واقعی که همانا دين صلح،

ی و ساير گروه های حقانی، حزب اسالمی، لشکر جنگو ۀت و دهشت افگن همچون طالبان، شبکهای تروريس

ست سیاه یشوند شامل ل حمايت میاز طرف اين کشور و می شوند تربیه نجهیز و خاک پاکستان  در تروريستی که

ی وحش اتتا ديگر شاهد همچون حادث دنمايناقدام عاجل مبارزات جدی به نموده و علیه اين گروه ها و حامیان آن ها 

دشمنان افغانها اين را بايد بدانند که امروز نیرو های امنیتی ما آموزش های رزمی می بینند و   .غم انگز نباشیمو 

همچنان پس از سفر اخیر ريیس جمهور به . پالن های شوم نان را خنثی نمايند   توانايی آن را پیدا نموده اند که

بشتر نیروهای امنیتی توافق نمودند که پس از تکمیل شدن مرکز کشور همسايه و دوست هندوستان در مورد آموزش 

های امنیتی ما مار گرديده است افسران هندی نیروآموزشی نظامی که توسط کشور انگلستان برای نظامیان افغان اع

 .را آموزش دهند

وده وبر حامیان اين شورای امنیت سازمان ملل بايد گروه طالبان و امثال آنرا به لست سیاه آن سازمان شامل نم

گروها تحريم ها وفشار های همه جانبه را وارد نمايد تا باشد سازمان هايی که مصروف خدمت و کمک رسانی به 

 .جهانیان میباشند قربانی ندهند

 پايان
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