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 انون وقانونیت رددوره طالبانق
 ( ۲۰۰۱)نوامبر ۱۳۸۰( الی عقرب  ۱۹۹۶)سپتامبر ۱۳۷۵میزان 

 

 بخش دهم

 

فرمان رهبر طالبان ازمختصر مکث وتحلیل با  دراین دورهبحث قانون وقانونیت را

 که مبین ماهیت رژیم میباشد.مینمایم  امیرالمومنین آخند محمد عمر( آغاز)
 

 یش چنین فرمان صادرنمودند که : درت رسیدن خوطالبان دراولین روزبق

 

زنان از آغاز آفرینش، گناهکار آفریده شده اند وتنها راه فرار یک مسلماِن اصیل از گناه  
 .آن است که زن، یا زنان او درپنهانی ترین گوشه خانه، زندگی کنند

 

                                                                     :  مشعر استنشرگردید، ۷۸۶جریده رسمی شماره رهبرطالبان که در فرمان دیگر
                                                     :نمودن منکرات ذیل مکلف میباشندموظفین امربالمعروف و.. به دفع 

شود ـ هرزنیکه باروی برهنه ، بی حجاب ویا بدون چادری ازمنزل خارج بیرون دیده  ۱
منزلش را نشانی نموده برای شوهرش جزای الزم بدهد.یا زن را بانظرداشت حالت جا 

 بجا تهدید نماید.          

ـ هرگاه زن ذکرشده مندرج جزیک این فقره دروسایط نقلیه درحالت انتقال دیده شود، ۲

                                                     دریور را بانظر داشت حالت ازیک الی پنج یوم حبس نماید.                      

ـ درصورت کشف ودستگیری کستهای سازوسرود یا فلم های ویدوئی در د کان،هوتل، ۲



وسایط نقلیه ویا جاهای دیگر،شواننده کستها بامالک آن الی ده یوم حبس نمایند....                                               

ه ریش راتراش ویا کوتاه نمایند بانظرداشت حالت مجرم تا ده روز حبس ویا ـ مردیک۴

         حسب لزوم دید حاکم وقت تعریز نمایند.                                                                                          

جدی نمایند .هرگاه در  ـ دروقت نماز مسئولین امر از ادای نماز دریک وقت مراقبت۵

وقت ادای نماز در دکان شخص بالغ دیده شود دکان ای پنج روزمسدود میگردد.                                                    

ـ هرشخصیکه کبوتربازی مینماید وی تاوقتی حبس گردد که موصوف ازمنزلش کبوترها ۶

                                                                                                      راگم  )ناپدید ( نماید.                  

ـ هرشخصیکه به استعمال مواد مسکره معتاد باشد با نظرداشت حالتش به طورذیل ۷

بمنظور تطبیق ـ شرابخور را  ماه  6هیروینی الی  ـ ماه  3محبوس نمایند : ـ چرسی الی 

          شرعی به محکمه ذ یصالح بسپارند. وفروشنده گان ....الی یکماه حبس گردد.   حد

ـ شخصیکه بنگ را زرع مینماید ... تاوقتی بندی نماید که تاخویشاوندانش بوته های بنگ 

 رامحوه وبرای اداره مربوط اطمینان دهند.                  

وده ودکانش سه یوم مسدود گردد ومردم را از ـ فروشنده سامان کاغذ پرانی را منع نم۸  

اضرار کاغذ پرانی که مصرف بیجا ، محرومیت ازتعلیم وتربیه ودیدن منازل اشخاص 

 غیرمیباشد بیان دارید.        

ـ محالت رفت وآمد عامه )دکان ،موتر،هوتل وغیره ( مطلق عکس را بطریقه ممکن ۹ 

رت مانند ) پاسپورت وتذکره ( عکس اشخاص محوه نمائید و عکاسان نمیتوانند بدون ضرو

 رابگیرد.                   

توانند مجسمه های پالستیکی وغیرپالستیکی راخرید وفروش نمایند.                        یـ دکانداران نم ۱۰

ـ شخصیکه خالف شریعت موهای سرخویش را به شکل بیتلی ) انگریزی یا امریکائی 

 ر شود وموهایش را توسط سلمانی به تراشد......                                                              آرایش دهد وی دستگی

   بسحقمار بازی یکماه  ـ ۱۱

ـ  زنیکه درقریه ، بادیه یا صحرا درجوار چشمه کاالشوئی مینماید خانه اش نشانی ۱۲ 

 وصاحب خانه مجازات گردد .               

درعروسی وسایر شادی ها رقص وسرود زنانه به آوازبلند منع نمائید ودرخانه یکه  ـ ۱۳ 

چنین عمل صورت گیرد صاحب خانه شدیداً مجازات گردد.                                                                      

روز  10را الی ـ زنیکه توسط خیاط لباس میدوزد در دکان دیده شود زن راتهدید وخیاط 

 حبس نمائید. 

ـ شخصیکه جادوگری مینماید کتابش حریق وجادوگر تا وقتی حبس شود که توبه  ۱۴ 

 نماید.                

ـ شخصیکه حیوان جنگی مینماید الی ده یوم حبس گردد .                                                          ۱۵ 

حمام های شهربروند. درشهرها حمام های عمومی مسدود  ردـ زنان نمی توانند که ۱۶

 حمام های نمره اعمار نمایند.آن گردد ومالک به عوض 



سواد فرامین متذکره بیانگر معرفی رهبران وکادرهای نظام میباشد که دارای سطح پائین  

 برعالوه داشتن ،ونسبت عدم درک واقعی ازمفهوم دین وآگاهی از دین مقدس اسالم بوده 

 اسالم دربدنامیبوده و قرون اوسطائی غرق درافکارولسانی،،قومی های مذهبی  عقده

ه رهبران بصورت عمدی وصفوف طالبان بوظایف داده شده خویش را (ستیزی )اسالم

و  انکشاف، ، تخنیک وپیشرفتازعلم و دانشآنان ،صورت غیرعمدی انجام داده ومیدهند

های پرنیسیپدرک ودانش ازفهم ، لذا نسبت عدمفاصله ونفرت دارند.جهان  جامعه و تمدن

 قتل وکشتار و ان،به حقوق انسانروزانه مصروف تخلف وتجاوز وآزادی انسان، حقوق

 ، فتوا وامینچنین فررشخص امیرالمومنین با صدوهستند. و ندصدها جنایت دیگرمیباش

 فراهم نمود.را  به حقوق و آزادیهای هموطنان ما زمینه  صدها تخلف وتجاوزهدایت دیگر

به مجریان آن  تخلف وتجاور به حقوق وآزادی مردم ، برعالوه  وبا تطبیق چنین فرامین

 ند.روزمره تبدیل شدحرفوی جنایتکاران 

ر روستای نوده د ۱۹۵۹محمد عمر در سال  ):نمودچنین تحریر درباره مالعمردیا پ وکی 

« م ۱۹۶۰»خورشیدی ۱۳۳۹ سالگوید مال عمر دراما طالبان می.شدتولد ندهار کوالیت 

و  چاه همت در ولسوالی خاکریز والیت قندهار به دنیا آمد قریهدر،جنوب افغانستان در

اوایلدرموصوف  سالگی درگذشته است. ۵۵در سن مالمحمد عمرطالبان  طبق گفته های   

ک ی جنگجریان  در ،یک عسکر عادی بود دولت شوروی  افغانستان علیهسالهای جهاد 

 یله چاقووسکننده،ب د عفونیضمواد بیهوش کننده وبدون استفاده اززخمی شد ورچشم مالعم

ش نشینی ارت عقبپس ازند. هم دوخت اهایش را بد وپلکنکردبیرون چشمش  را آلهآن 

غرب درقریه یک  مالعمر امام مسجد ۱۹۹۴تا  ۱۹۸۹های افغانستان، بین سالشوروی از

 گی اجالس بزر ۱۹۹۶یا رهبر طالبان شد. در  مالعمر، امیر ۱۹۹۴بر واکتشد. درقندهار

اعطا « امیرالمؤمنین» مال عمر لقب ،بهشد دایرینی در قندهار طالب د ۱۵۰۰متشکل از 

وبعد از کرده بود. تصرف  درصد خاک افغانستان را ۹۰زمان، طالبان تقریباً آن. تا یدکرد

در  های ائتالف شمالنیرو ،باهمکاریکاارتش آمریناتو در راس حمالت  پنجسال به اثر

.(مقاومت کوتاهی سقوط کردتحت رهبری مال عمر پس ازطالبان حکومت ،۲۰۰۱بر واکت  

اهداف و ،شکل وساختاراز شناختمستلزم  ،منظا نیدر رعایت قانون وقانونیتبری گاهن

 آنکه درباذیل لب امطروی  پنداشته میشود تا ضرور کادرهای رهبری کننده آن میباشد.لذا 

                                                  : میدارمد معلومات مختصر ارائه میگررارق  حاشیه

                                                      ؟   بوجود آمداین مکتب  را وبکدام شکل وهدفچو  کی هستندطالبان   ــ

                ند؟دم وجامعه میباشرفاء مرجهت اهداف  بوده ودارای چهپیروکدام اندیشه  ــ

   د ؟ها هستن طالبان کی حمایت کننده گان داخلی وخارجی  ــ 
      :را میتوان از طالبان ارائه نمود  تعریف ذیل  ساس مطالعات وبررسی ها،به ا

ناشی ازتضاد های جنگ سرد  که طالبان عبارت ازچکیده عصاره های تند روان اسالمی 

پاکستانی بوده بخصوص قبایل  یلویواندیشه های قبمجهزبا افکارباشند که ،میبوجود آمدند

 کشورهیزم وباشده  پرتاب ،ومذاهب دیگردیوبندی مذهب  عقب مانده درکوره های عقاید

 پاکستان واقع کشور(ـ انگلیس  عربستان سعودی،امریکا معنویمالی وکننده کمک ) های



جهت تحقق  نیم سوز شده ونفرت دارند ، تمدنعلم وازوافکارتحجری که  بیسوادی  آتش با

 در یانسان کش ه صیقل یافته و به آفتسازمان القاعد درآغوش  کننده گان شان تولد  منافع 

 تجمع مرکزبه  )حامی ( جو چوکیدارمنفعتعنوان پاکستان ب.یده اندگردتبدیل  جهانمنطقه و

 اکمال وتجهیزهای فوق الذکرشورکننده نیرویهای تروریستی که توسط کو آماده گاه تربیه ،

اسالم صادقانه  وبدنامی دین  انسانان کره زمین د، درتباهی مردم وکشورما، سایرنمیگرد

                           . د ناجرای وظیفه مینمای

 ندیددگر چنان اعمالیمرتکب کست حریف خویش جهت شسردجنگ  سازمان دهنده گان 

 های مالیکمک آنان بامیسوزند. روزانه درآتش آنوخاک ما  الاخص مردمباکه فعالً جهان و

ایجاد وتوسعه دروسپس  دادندوتوسعه  رشد ، ایجاد سازمان القاعده را،نظامی وسیاسی ،

                .پرداختند سازمان آن  تحت شعاع مختلف تندروان اسالمی های گروه 

شورهای امپریالیست جهت ناامنی، اندیشانه کتطابق با منافع دوردراسالم ستیزی اندیشه 

باکمک آنان ویرانی کشورهای اسالمی،منطقه وحتا درسطح جهان بوجود آوردند. تخریب و

مدارس دینی پاکستان نقش عمده را درافراط گرایی مذهبی و اسالم  های مختلف النوع به

 .   انجام داده ومیدهندستیزی 

اعراب  ونیت خصمانه پاکستان زمینه  کمک مالیایجادگران آن بااف توسعه طلبانه اهد 

آنرا بوجود آورد که اداره استخبارات وارتش پاکستان اقدام  به سازماندهی وسیع نمود : 

درمرحله اول اقدام به دعوت مسلمانان نا راضی سراسر جهان جهت پیوستن به صفوف 

متعصب را جهاد افغانستان نموده  وزمینه های  ورود تعداد زیادی ازعناصر افراطی و 

خانه هایش دستور داد که بدون هیچ  به سفارتدرآن زمان آماده ساخت. دولت پاکستان 

همزمان باآن اخوان المسلمین  بدهند. هافغانستان ویزسوال وجوابی به دواطلبان جهاد در

جهان خاورمیانه ومجامع وهابی درعربستان نیزبا صدوراعالمیه های متعدد ازمسلمانها 

دعوت پاکستان لبیک بگویند.در حقیقت طراح اصلی این ماجرا ویلیام کیسی خواستند تا به 

 .یس سازمان سیا بودرئ

 را عربستان سعودی متقبل شد.استخبارات پاکستان وطالبان پروژه  مصارفقسمت اعظم 

مد، کمیته مشترکی برای پذیرایی عناصرافراطی قاضی حسین احبرهبری جماعت اسالمی 

 .بیشترآماده نمودنداه را برای پیوستن آنان به حزب اسالمی حکمتیارر تشکیل داده بودند و

کشور اسالمی  43از  افراطی مسلمانهزار 35بق برخی اطالعات، طی ده سال بیشتراز ط

                   شدند.  جذب پروژه  به آن

جهت  ارد تا فردی قابل اعتماد سعودی درخواست نمواستخبارات پاکستان ازعربستان 

روابط نزدیکی با بن الدن داشت نیروها بفرستد، ترکی الفیصل که  بری وسرپرستی آنره

   را مناسب ترین فرد برای احرازرهبری آن سازمان دانست و به پاکستان فرستاد.وی

آن زمان،انقالب اسالمی ایران بود درمذهبی پاکستان  عامل دیگردرتوسعه مدارس دینی و

دولت پاکستان رژیم بدست گرفتند. ی رادر ایراندولت قدرت رهبران مذهب شیعهچرا که 

ایران را به حمایت ازشیعیان پاکستان متهم مینمود واحیاء تفکرسنی افراطی راگزینه ای 

برای مقابله وخنثی کردن آن اختالفات مذهبی دانستند.درعین حال پیروزی رژیم  مؤثر

مواجع گردید. کشورهای اسالمی ایران با واکنش منفی برخی از کشورهای جهان عرب 

گسترش نفوذ رژیم اسالمی ایران درپاکستان ومنطقه حمایت ه منظورجلوگیری ازعربی ب

گسترش وحمایت به گروه های تندرواسالمی سنی مذهب را بیشترنموده و وپشتیبانی از



 مالی ازمدارس مذهبی پرداختند. قرارآمارنشرشده درمطبوعات جهان فعالً بیشتراز

                              دینی ـ مذهبی در پاکستان وجود دارد.  مدرسه (۱۵۰۰۰)

در  که) :مینویسدخویش گزارش یکی از ژورنالیستان سرشناس پاکستان طی احمد رشید  

مدرسه غیر رسمی  (۲۵۰۰۰)مدرسه رسمی و  (۸۰۰۰)پایان دوره ضیاءالحق، حدود 

آن تعداد استادانیکه در وان فهمید که یک محاسبه ابتدایی به آسانی می تشده بود.با فعال

د رشید، به قول احم  ،وجود نداشت.دنبهره مند باش دانش اسالمی سطح عالی ویا متوسط 

مالیانی که تفسیر .گرفتند آموزش طالب این مدارس را به عهده کم سواد،مالیانی جاهل و

رات، ضوابط مقرزا،عمیقاً متاثر د آموزش های جمعیت العلمامذهب، ماننشریعت وآنان از

که مناسبات و روابط  هستند مدون قراردادهای ناوقواعد ،این مقررات.بود و رسوم قبایلی

 وروستایی  مناطقدر مدارس .اکثردنمایتنظیم میراساس آن برادرونی و بیرونی قبایل 

آن دند که شمولیت درمراکزی بو .یگانهداشتندهای آوارگان افغان قرار اردوگاهنزدیک به 

ارس جوانان آواره افغان به این مد نومصرف بود.ازاین روتعداد زیادی از بدونو ساده

 معیشتی آن برخوردار شوند.موختند الاقل ازامکانات مالی وچیزی نیآروی آورند تا اگر

تربیت )تنظیمهای جهادی ( بقدرت رساندنیکتازی بالک غرب وبا ، است جهانیسیباتغیر 

نظر ازکشورمااوج گرفت وناآرامیهاقه بنابرعوامل مختلف افغانستان ومنطدر شان یافته گان

هدف مشخص رهبران پالن و ازجمله یکی ازعوامل فوق عدم موجودیتنگهداشته شد.دور

منافع شخصی  ست آوردنجهت بدآنان ابتداء بود. از کشورماهت منافع مردم ودرجتنظیمها 

منان خاک کمک دشرا بمخالف وتنظیمهای متعدد عنوان ابزازاستفاده نمودند وباسالم  دیناز

خصوصی  دارائیهای عامه ودرتقسیم قدرت وچوروچپاول  بعداً مردم ما بوجود آوردند  و

 مال تجاوزبه در ،ویرانی عالوه تخریب ووویرانی گردیدند.بربین خود مصروف جنگ 

جنایات غیرقابل ،)غنیمت( غصب امالک دولتی تحت عناوین مختلف ،وناموس مردم 

سبب ازیکطرف  جنایات روزمره آنانظلم،ستم ونمودند .ما کشورتاریخ  تصور را ثبت

رهبران ،با به قدرت رسیدنجانب دیگرازو نقاط کشورگردید اکثرمردم درنارضایتی 

ـ  ) امریکا خودقبلی وپرورده گان  بادراناز نافرمانی بهوقوماندانان مسلح، اقدام  تنظیمها

تعویض مهره حامیان قبلی شان باتغیرتاکتیک و کهبود هماننمودند  (،پاکستان و..انگلیس

     . دت خویش ادامه دادنددرتحقق اهداف طویل المها

که ادعای افغانی حتا بعضی حلقات ، سازمانهاان دیگرناراضی افغان، راضینا  مجاهدین 

، لسانی  قومی، درلحافهاییفان،خود را نمودند، جهت ضربه زدن به حرمیراروشنفکری 

        امراض تباه کننده کشورما پوشانیده ودرخدمت دشمنان وطن ومردم ماسایر ومذهبی 

 و گروه های تندروپاکستانیباهمکاری گرفتند. ( قرارحامیان شاناستخبارات پاکستان و )

 تحت نظربودند،درپاکستان تجموع نموده که ازسایرنقاط جهان مسلمان ضیان انار دیگر

شامل ،یکیتربیت نظامی وچرئ دورس دینی، مدارس برعالوهدر استخبارات آنکشور

 درکه یوجوانان اطفال مرکزتربیه مدارس آنند وگردیدمذهبی  مدارس دینی وپروگرام 

 بدورتمدن وفرهنگ  ،معارفتولد وازعلم ودانش،محیط تنگ فامیلهای متعصب مذهبی 

 را درچوکات تنگ عقلی که اسالمدیوبندی وهابی ومتعصب  مالیانتوسط ،ندبود مانده

ه دین را بافراطی ترین اندیشه های اسالمی،نمودن باتذریق ساخته  خویش محدود

 انسانی شانضداین فعالیتهای ضد اسالمی و حال وتا ،ندوظالم تبدیل نمود لوژی جبارواید



تورید  و مرکزتولید) طالبان زایشگاهبه   ودولت پاکستان استخباراتی ادامه دارد.سازمان

  . اند هگردید تبدیل ( تروریستان

که تمویل کنندگان این مدارس بوده وهابیت  انکیشسایرهم سعودی وعربستان دیگر جانباز

به ،، با استفاده ازاین زمینه شتهپیوند اعتقادی نزدیک داپاکستان با جمعیت العلما ومیباشند،

خویش بدست افکارترویج اشاعه و جهترا جدیدتاسربازان ختند،القای وهابیت پرداترویج و

 از نهتاریخ خود وکه نه از،جهان ازبی خبرو ، متعصب، تنگ نظربیسواد . سربازاندآورن

 مالیان فتوایتبلیغات وتحت تآثیر تنهااطالعی الزم نداشتند. اسالمهدایات مفیدوتاریخ 

ه ودرجهت گرفترراق مانده محیط وماهول زنده گی خویش عقبکلتوردرمحدوده  وهابی

 دیگر انتربیه وپرورش تروریستهمین شکل چندین مرکز.بتحقق منافع آنان عمل مینمایند

سمیع الحق اداره   که توسط موالنا مدرسه حقانیه دراکوراختک میتوان از که ،وجود دارد

و...که  داردمینوری نزدیک کراچی قراره درشهرمدرسه جمعیت العلوم اسالمیه کمیشود و

 ودها گروپ دیگر... .ند.میگردحمایت پاکستان دولت  توسط

 م ۱۹۹۵پاكستان درسال  رهبران حزب ناسیونالیست پشتون  از محمود خان اچكزی یكی

 وزیر داخله خود ما نصیرهللا بابر هستند و ساخته وپرداخته ئیالبان ط) :داشت كهاظهار

 ...وسایرنظریات  (مستعمره ساختن افغانستان ایجاد كرده است. طالبان را برایپاكستان 

 

                                                        .؟شند  مذهب وهابی میبای وطالبان اکثراً پیرــ  
عبدالوهاب   بنیانگذارآن شیخ محمد است. )سنی( ازمذهب حنبلی شاخه -مذهب وهابیت:

 ازوپیروی  له علمای مذهب سنی درعربستان بود،( ازجمهجری قمری ۱۲۰۶ـ ۱۱۱۵)

                                                 میباشد.                                                   ،شیخ عبدالسالم ابن تیمیه میکرد

 ۱۳۲۸سال شهرهای تركیه بدنیا آمد ودریکی از درحران میالدی ۱۲۶۳سال ابن تیمیه در 

قام اجتهاد زود به م یخیل یفقه حنبلرابن تیمیه د.ال زندگی وفات نمودس ۶۵بعد از  میالدی

 یواازفت یبسیار یوحتست دانینم یمحدود به فقه حنبل خود راهرگز ادرارایه فتو یرسید ول

 نیست. یو حنف یمالك،یشافع،یحنبل یاهل تسنن یعن گانه مذاهب چهارمطابق هیچیك از یو

 انسانان در ان وکشتارقتل وقتال مسلمان درجهت تفرقه اسالم، متفكر اید مغزیابن تیمیه را ب

برخورد  كه شمارآوردبگردیده است  جهانکه سبب اسالم ستیزی درسراسرایرنقاط جهان،س

 ازاین طرز تفكر است.  یهاامروز مانند القاعده و طالبان نمونه هایسلفی 

ترین  پرتیراژ که از ( درنشریه احداث مغربیهالملل ) بازتابس بینویگزارش سر اساس به

 فكری ، پدر تیمیهازافكارعجیب ابن یبرختوضیح به  یامقالهدر شداامه مراكش میبروزن

 ابن تیمیهاز این مقاله آمده است:  طرناك وهابیت پرداخته است.در بخشیوجریان خ القاعده

است  یمخالف است وخواستارالغاء عملکرد عقل از تمام شئون زندگ یبا اندیشه وعقل بکل

ید نقل و استای تائر اندیشه درواینکه آن فکر مگر ،بودکردن واندیشیدن دشمن  فکر وبا

                                   احادیث باشد.

ما  ازوتعیین نموده  هایها وروشسلوبا، ازما: سلف صالح به نیابت  گویدیه میابن تیم 

ً  ما باید .باید تبعیت و تقلید نمایند سلف صالح راه برویم  وگفتارر کردا ،درخط واسلوب تماما

 فعلیعصر نمادها ومظاهرزندگی یدر واقع اوتمام میباشدبه نفع ما و .یت استونقش ما تبع

 ودر روابط خود را با کفارقطع نمایند یمسلمانان را فرا میخواند که تمامو میکند. یرا نف

              مخالف باشند. آنان با امور مامیت



مانان که ازشیوه وروش مسلمیدانند.سایرراحالل وکفار  ینوهابیان خون غیرمسلمان،منافق 

برحسب تفكرات  یاندرمورد شیع قرارمیدهند درزمره منافقان وکفار یکنند،نم یپیرو آنها

                                       است. یگناه آنها عظیم ترازکفار اصل بزرگترو ناآنابن تیمیه 

 خریب آثارروانش به تچندان معتقد نبوده،چنانچه پیفرهنگ وهنر علم، ه ترقی،میه بتی ابن

جنبه نزد پیروانش ،مقدسه که عالوه برتقدس  افغانستان ویا تخریب اماکن باستانی و هنری

 ی،مانند زرقاو یجهاد یهایامروزسلف.دنمیکن یآنها را نفوشت،اقدام نمودنددا وعلمی هنری

به ارث ه را یمیابن ت یهمان دیدگاه سنت، تطالبان وغیره شاخه های مذهب وهابی القاعده،

. جهان میگردند کشورهایدیگروکشورما در جنایات رترین یشر مرتکبروزانه وبرده 

  روشن یمشبزرگان ما خط  : که جنایات خویش با پرروئی اضافه میدارند وهابیان درتائید

  گویند:میدرجای دیگر دراختیارما گذاشته یانرا درمورد شیع

شده توسط  وازگوشت ذبحسالم ندهید،با آنها ازدواج نكنید ه خوانید،به آناننمازن شیعهعقب 

 ...                                                                                                ومطالب بیشتر آنان نخورید

           (ومرتکب چنین جنایات میگردند ؟  دمیباش واقعی دارای چنین عقاید نومسلما )آیا انسان
                                       باانجام اعمال تروریستی وحمالت انتحاری: که  چراجواب منفی است 

هرعنوانیکه باشد  بوده وازنظراسالم وقوانین انسانی قتل وکشتارانسان تحت ینآنان قاتلـ ۱

ی،مذهبی ،قومی ،سیاسی وغیره دین باشد.اختالفات میوعمل نابخشودنی بزرگترین جنایت 

                                                                                                                 .دلیل سلب حیات انسان شده نمیتواند

ان ت پاک اسالمی شازاعتقادانموده ه حتا به پیروان خودهم ترحم نها ـ رهبران این گروه ۲

شستشوی مغزی دا آنان راابت،جهادنام تحت  زهرآگینو دروغین با تبلیغات استفاده نمودهسئو

جان های سبب میگردند تا نظریات منفی تزریق و با تحریک احساسات مذهبی  و مینمایند

لع و معنی اسالم مط جوانان بی تجربه که ازمفهوملذا .ان نمایندآنشوم  فدای امیال را شان

)خودکشی(  انتحاری اعمال مرتکب،اعتقادات پاک مذهبی قرارگرفته تحت تاثیر نمیباشند

                                                                                      که:                میشود میگردند.سوال پیدا

راه  درشان  اعضای فامیلیا ی،مالعمربن الدن،الظواهر مانندطالبان القاعده ورهبران آیا 

                                                                                            ؟نموده ویامینمایند رافدا خودمیباشد عمل انتحاری به نظرآنان  که جهاد اسالم تحت نام

 را اعضای فامیل خویش و خودشرین  منفی است چراکه نمی خواهند جان های هم جواب

تجمل  پر زندگیمادی ومعنوی تحت نام جهاد فدا کنند.همه امکانات نیای پرازلذت دراین د

طریق  م ثروت وجایدادهای رابیشمار راآنان تحت نام جهاد واسال .میباشد برای شان مهیا

 سایرپاول دارائی ها خصوصی وعامه وقاچاق مواد مخدره ،چوروچ فریب دادن مردم ،

 عوض مردم غریب ،مینمایند. اما در وازنعمات دنیوی استفاده موثر اندوخته اندها نیرنگ 

 .بقتل میرساننددرجهت اهداف شوم خویش آنان وسایرانسانان راپاکدل وساده را اغوا نموده 

دسته جمعی و فردیرهای با کشتا ،قدرت دولتی راطالبان تربیه شده  فوق عواملذکر با

 شهر ۱۹۹۶سپتامبر۲۶بتاریخ ،بعضی قوماندانان مسلح یع پولینسل کشی وتطمبشکل 

 تصرف و واستخبارات پاکستان دوکتورنجیب هللاناراضیان حکومت به همکاری  کابل را

                                                                                         دند.انجام دا مابیگناه هموطنان  وسایر نجیب هللاشهادت  ازجمله رامتعدد ت یاجنا

متعصب مذهبی  متشکل ازطلبه واشخاصواکثراً بیسوادکه نظام طالبی  رهبران وکادرهای

ی )حقوق مرد و زن تساوانسان، احترام به حقوق،،قانون وقانونیتازعدالت،میباشند و بودند

درشکل ومیتود .آگاهی الزم نداشتنداعتقاد و وعنعنات مردم آزادیهایسایرو ( ،حقوق ملیتها



ثبت  مختلف رادرساحات متعددجنایات ،خط درشتهموطنانما با حقوقب نمودن وسل پایمال

                                                                                                            نمودند. وجهان ما تاریخ کشور

 با مردم ومخالفین شان بیشتربرخورد،وتحوالت اجتماعیداشت ازپدیده هاوبرطالبان درفهم 

                               .      های اسالمیقوانین وارزشاز ند تا بود ـ قبیلوی عنعنات ورسوم بدویتحت تاثیر

مدرن زندگی ،تکنالوژیتمدن ،پیشرفت ، فرهنگ،تساوی حقوق ،آزادی افراد، علم وبا  آنان

ترازنصف نفوس جامعه حقوق وآزادی های بیش . درقدمه اولپرداختند به مخالفت هریشو

  .( را محدود ودربعض حاالت سلب نمودندزنانافغانی )

دیت های تنگ نظرانه اعمال انظارعامه محدوبراین اساس طالبان برای حضورزنان در

خانه زمانی ازمی ظاهر نشوند وعموانظارخواستند که حتی االمکان درزنان کردند.از

پوشش کامل، پوشیدن چادری  ایشان ازمنظور که پوشش کامل داشته باشند.خارج شوند 

پا را می پوشاند و یک توری کوچک مستطیل شکل در جلوی چشمان  بزرگ بود که سرتا

مولوی متوکل وزیرخارجه طالبان که حداقل دید را امکان پذیر سازد، داشته باشند.

 نا لیست خارجی که پرسید:مصاحبه ای با یک ژور در

گفت اعدام میکنید؟   چرا مردم را شما در استد یوم ورزشی که محل تفریح جوانان است، 

)اگر شما غربی ها برای ما جای مناسب که دورازشهر باشد آباد کنید تا ما گنهکاران را 

    اعدام کنیم، در اینجا، این کار را نمی کنیم!!!(

  

                       

مولوی محمد عمر درواکنش به درخواست سازمان ملل برای رعایت حقوق بشروحقوق 

تحصیل و آموزش در مراکز آموزشی، به  زنان ، صریحا اظهار داشت: دستیابی زنان به

طالبان هرگز به  .معنی اعمال سیاست کفر و ترویج بی عفتی و فحشا در افغانستان است

زنان اجازه ئی تحصیل و اشتغال نخواهد داد. هدف طالبان جلب رضایت جهانیان نیست، 

                            .                                        .بلکه اجرای احکام شریعت است
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د، یک تیم گوش ها و بینی عایشه به دستور طالبان و توسط شوهرش بریده شد و سپس در بیابان رها ش

 گشت زنی ناتو به طور تصادفی به او برخوردند و او را نجات دادند

 ،ادیهای نصف دیگرجامعه که مردان میباشندبرحقوق وآز تجاوزکارانه دیگریاقدام 

 خادم اسالم۱۳۷۵جدی  ۴فرمان مورخ محدودیت های دیگر وضع نمودند.طورمثال 

 آخند چنین آمده که :امیرالمومنین مجاهد مالمحمد عمر

 از برکاته ،رحمته الئد و )به تمام والی صاحبان وولسوال صاحبان محترم ! السالم علیکم و

درحالیکه ما ریش تراشیدن وریش قطع کردن است، ستان گناه کبیره آشکارآنجائیکه درافغان

دارد.دفع منکرباالیش واجب کسی که اختیارهر فتوی فتاوی عالمگیراستاختیارکامل داریم،

بدین لحاظ آرزومندیم،هرولسوال درولسوالی خویش، ووالی دروالیت، جلسه های د.میگرد

آینده کسی ریش طورجدی اعالن نماید که هرگاه در نان بهبزرگ دایر نماید و به تمام مسلما

                          را تراش ویا کوتاه نماید ما آنرابندی میکنیم ....( .                                                                   خویش

ومجازات میکردند  مردم را اذیت تراشیدنطلبه های اداره امربالمعروف .. نه تنها درریش 

موهای سایراعضای بدن نیزاذیت وشکنجه میکردند. قرار  نه تراشیدندرمعابرعمومی در 

 چشمدید هموطنان ما درراهرو زیرزمینی مقابل هوتل پالزا واقع مرکزشهر کابل جوانان و

هرگاه کردند موی های آله تناصلی شان را کش میمتوقف مینمودند ازباالی تنبان مردان را

آن شخص تکان میخورد آنانرا به اتهام نه تراشیدن سنتها ،رآن عمل غیرانسانی شانازاث

                                                                     میزدند.                                            شالق کیبل برق   نموده و توسط  مجازات

اهمیتی قایل نه مردم هیچ گونه اراده اعتقاد نداشته وبه شروحقوق ببه دموکراسی البان ط

                                             .  ندسترا مجازنمی دان آناننظارت براعمال و انانتخاب رهبردربودند و

شش نفررا به جرم راه  پای چپ ودست راستم مقا مات قضایی طالبان  ۱۹۹۸مبر در دسا

اویزان کردند.پس ازگذشت  های شهر کابلچهار راهیرا در آنرا.سپس گیری وسرقت بریدند

                                                                                                                    شوند.پایین کرده ها ورین امربالمعروف امرکردند که دست و پاها ازچهارراهیمامیکهفته 

میباشد ورعایت این اصول وموازین حقوق بشر ،خالف موازین ینپای مجرمست وریدن دب

با توحش  اما طالبان.قانون میباشدوحاکمیت رعایت جهت ازجمله الویت ها در درتمام جهان

                                             د .                              را مینموآنان که نماینده گی ازوحشت  چنین اعمال را مرتکب شدند،قساوت  و



حزب  نشریه ظالهکه در ۱۳۷۷سنبله  ۱۱ مورخ  ۱۷مره نرطالبان در فتوای مال عمر رهب

فتوای  چنین بیان داشت که فشرده دستان بچاپ میرسپاک االسالم مربوط طالبان که در

                                                                                      کیهان چاپ لندن به نشر رسانیده است :مجله مالعمر را 

ما امیرالمومنین امارت اسالمی افغانستان در استجابت استغار مومنان در رابطه با حکم  )

شیعیان ( داده  که سلف صالح محاربه با آنها را )شرح مقدس( نسبت به روافض ) مقدس 

و معامله با نسوان  شودنیز می والد وعیاالت آنهام فوق شامل احکفرض واجب دانسته اند،

                                                                                  ز ( اشکال شرعی ندارد . () کنی بعنوان جاریه 

و مفهوم سادهء این فتوا اینست که کشتن شیعیان بعنوان رافضی واجب است ، دختران 

    زنان شان را نیز بعنوان کنیز بگیرید و هرکاری می خواهید با آنها بکیند .

قضایه توسط ، مقننه وامور اجرائیه  . تصامیمبمالحظه نمیرسیدتفکیک قوا  طالبان درنظام 

قوه ازیکطرف دردوره طالبان اتخاذ میگردید.سایرمالیان واخند هارهبر)امیرالمومنین( و

 جهت سهولت درامور روزمره با صادرانین را تصویب نمایند مگرونداشت تاق وجود مقننه

مندان درقوانین نافذه قبلی نمودن فرامین وتوصیه های امیرالمومنین،برای منافع ضرورت 

تناقضات فرامین با قوانین تعدیالت بعمل میآوردند.بعدازسپری شدن مدتی وبروزمعضالت 

 چنین فرمانی دربلی اجرای وظیفه مینمودند،مهای قدرادارات که اکثراً مامورین رژیقبلی 

 : شکل صادر شد.فرمان امیرالمومنین درباره اسناد تقنینی

،مقررات و اساسنامه هایکه احکام آن مغایرشریعت اسالمی وفقه حنفی تمام آنعده قوانین 

دولت یا رژیمیکه طبق نورمهای حقوقی درجهت جانب دیگرواز شمرده میشود. نباشد نافذ

                   فعالیت میکرد،وجود نداشت.                                                         هبود زنده گی  اتباع  کشوررفاه وب

ازشماره شماره جریده رسمی ) ۱۷مجموعاً م  ۲۰۰۱الی اکتوبر  ۱۹۹۶در دوره طالبان 

 د قضایای دولت،نبعضی قوانین مانوبشمول اعالنات تجارتی  ( ۷۹۹الی  ۷۸۳های 

ا این .... نشرگردیده امبررسی شکایات ،سارنوالی و رهنمائی معامالت ، ، تحصیل حقوق

کننده آن  وارگان تصویب،محتوا چراکه ازنظرشکل ،متن . دنامیاسناد را نمیتوان قانون 

 نقش عمده را در اکثراً . کاغذ باقی ماندروی اسناد ناقص در د وآندارای خال ونواقص بو

به حقوق وآزادیهای مردم بود آشکار تخطی وتجاوزکه  جابرانه به شکل تصامیم تحقق

نمونه خوبی از  این مقرره صورت میگرفت.منکرعن البالمعروف ونهی  امرتوسط اداره 

حکایت را مقررات آن دوره میباشد که ازعدم موجودیت نظام حقوقی درآن دوره  فرامین و

                                                                                                                 مینماید.    

به اساس مقرره فوق طلبه های اداره امربالمعروف به مالئیکه های عذاب تبدیل شدند 

چنانچه شخص امیرالمومنین طی فرامین وتوصیه های مختلف برعالوه تائید جنایات شان 

    ظلم وتجاوز به حقوق وآزادی های مردم هدایت داده است :                                                                  درجلوگیری از

طلبای محترم سالم علیکم : شما بسیار ظلم نه نمائید  ،ـ درمورد عدم لت وکوب اشخاص )

قت دستگیر نموده بودند به سر طلبا دونفر را درقشله جدیدآن وبا بیت المال خیانت نه کنید،

 .لت وکوب کشتند. محکمه دوهزارلک دیت را باالی بیت المال الزم نمودههردوتن راباالثر

دن موکول به اجازه امام یا امیرمیباشد زیصله صادر نموده است که این قسم محکمه چنین ف

                                                                                                          (....  درا اجازه نمی دههم قانون انگریز را ن چنین زدن ای... و



        شدند.لت وکوب میا مردم ه که توسط کیبل صورت گرفت بمراتباین چنین واقعات  

:    به تمام مسئولین محترم ادارات ملکی ونظامی کشور امیرالمومنین    ۹۹۱فرمان شماره ـ 

 مراکزنظامی اکنون هم بدون امرواست دربعضی ازوالیات ،ولسوالیها طوریکه اطالع 

 ده اند. شما باید تمام مسئولین میگردند و یکتعداد به این قسم فوت گردی شرعی لت وکوب

شان مینمایند احضار نموده وازجانب ما برای حت خویش راکه با مردم چنین رفتارتما

هرگاه لت وکوب لت وکوب نگردد.ن بایدهیچ کس امرمشرعی وبگوئید که بدون فیصله 

ازمن اجازه وقت توسط مخابره یا ازطریق دیگر  شخص ضروری پنداشته شود باید در آن

                                                       خواسته شود.

(  دین هللا)نی نمودامیرالمومنین مال محمد عمر مجاهد به منظورقانونتوصیه وپیغام 

  :گرفتن اهداف تحریک  ودرنظر

اشند میبجنگ نمی روند ویا هم به این فکر این را به کسانی میگویم که به..طالبان محترم ـ 

اسلحه وموتر دزدی میکنند .. ویا  میکنند وکه درجنگ موتر پیدا کنند.ازمحل جنگ گریز

نند زیانکاران دنیا وآخرت هم درفکرهوا وچوکی میباشند... پس اگرچنین اشخاص توبه نک

 خواهند بود.... 

 ثابت کننده سایر جنایات طالبان میباشد ،امیرالمومنین سایر اینکه فرامین فوقبرعالوه 

ید، اما طالبان را که مرتکب قتل اتباع کشور را درتراشیدن  ریش خود شان مجازات مینما

 .به آخرت متوجه میسازداها تجاوزبه حقوق مردم میگردند باهدایات ورهنمود هسرقت ود
. 

 درامور محبوسین امر عنوان عدم مداخله مسئولین تحتنین امیرالموم ۱۱۳فرمان شماره 

 : بالمعروف افزود  برخودسری ویکتازی اعضای اداره امر، بالمعروف ونهی عن المنکر

 ربه منظور جلوگیری بهتراعمال غیرشرعی ... هدایت داده میشود تمام کسانیکه اعمال غی 

شرعی را انجام میدهند ازطرف مسئولین امربالمعروف دستگیرمیگردند باید به امر ایشان 

 محبوس ورها گردند. شما در آن تصرف نه نمائید. 

  

حقوق دیگران از تجاوزبه فرض بوده ودراسالم رعایت حقوق دیگران که اینمطلب دیگر  

حد  ین طبق احکام شرعیعمل لواطت ازگناه های کبیره شمرده شده وچنین مجرم جمله

 برآنان جاری میگردد . با اساس اسناد دست داشته درقوانین اسالمی چنین پیش بینی شده :

 .است اعدام هر دو حکم :باشند مختار و عاقل ،بالغ فاعل و مفعول هر دو  -۱ 

 .است تأدیب باشد: حکم فاعل اعدام و حکم مفعول، بچه فاعل، بالغ و عاقل و مفعول  -۲

 .فاعل و مفعول هر دو نابالغ باشند: حکم هر دو تأدیب است  -۳

 .خوردفاعل، نابالغ و مفعول، بالغ باشد: فاعل تأدیب شده و مفعول حدّ می  -۴

 .و غیرمحصن نیست محصن و کافر و مسلمان یاد شده تفاوتی میان احکام تذّکر: در

 .شمشیر زدن با گردن کشتن و  -۱ 

 .و غیر آن کوه و پرت کردن او از جای بلندی مانند مجرم پای و دست بستن - ۲

 .شآت سوزانیدن با  -۳

 .کردن سنگسار  -۴

 .روی او دیواری و بنابر قولی خراب کردن  -۵

  .بین موارد مزبور مخیر است -اعم از فاعل و مفعول -در اعداِم مجرم، حاکم
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تعداد مدارس طالبان گردید ،یک شرتنمسی  به اساس راپورهایکه ازطریق رادیو بی ـ بی ـ

یکسال   طی ۱۹۹۶. طبق گزارش نشر شده درسال فسق وفجور تبدیل شده بود به محل

 ارگانهای عدلی آنبه  صورت گرفته بود،درمدارس دینی که واقعه لواطت  ۴۲۳۰بیش از 

ممانعت ها  مفعولین ویا مسئولین امور بنابراینکه چه تعداد .ثبت گردیده بود پاکستانکشور

شد. دوچند آن باشاید بیشتراز ،معلوم نیستمایندنعدلی مراجعه  بهمختلف نتوانستند وعوامل 

ساس فرمان دربین طالبان بیشترگردید چنانچه امیرالمومنین به ایاد شده فسق وفجور  این

  نمودصادر ازدلگی ها ومحاذات برهنه رویانباره خارج نمودن خویش تحت نام توصیه در

 رسید.  می به نشرجریده رس ۷۸۸که درشماره 

به مسئولین محترم وتمام طلبا : ـ گرچه چندین بار برای شما گفته شده است که در دلگی ها 

 سخن کامالً عملی نگردیده است وکنون این  ومحاذات با طلبا برهنه روی ها نباشد مگرتا

ت ی ها با شما دیده میشود. اکنون بازهم به هرمسئول وطالب امر من اسبازهم برهنه رو

که به همراهی هرکسیکه برهنه روی باشد آنرا جواب نماید.درآینده به بازگفتن ضرورت 

 .والسالموراً به مجرم جزا داده خواهد شد.پیدا نشود. اگربازهم اطاعت صورت نگیرد مجب

                                                                                                                                                                                         دراین حالت شرعیت وقوانین اسالم جنبه تطبیقی نداشت ! ! ! 
دند ها هموطنما درپاسخ نه گفتن سواالت گروپ امربالمعروف شگنجه شمثال دیگر که ده 

  اشد( برای اکثرهموطنان مسلمان چوبی چند میب نین بود) سنت هایکه یکی ازآن سواالت چ

این سوال نا مانوس بود. به نظرطالبان سنتهای چوبی عبارت اند از)مسواک،شانه چوبی 

                                                                                ( بود. سرمه یومیل چوب

با رهبر طالبان درچند  پشتوی رادیو بی بی سیرحیم هللا یوسفزی خبرنگار محلی بخش 

با مال محمدعمر  از لندنوگردانندگان رادیومذکور .نوبت دیدار ومصاحبه داشت

خت شنا این مصاحبه ها معیاری برایدادند.اگر انجام مصاحبه تلفنیطالبان چند باررهبر

دی  بدوی، كه او فرمدنظر گرفته شود، میتوان گفت  فهم وقدرت رهبری طالبان دررهبر

بود  ل، معقولیت وتدبیردرسیاست وادارهوفاقد استدال خشن، عصبانی، مستبدالرای

زبان پشتو ویگانه زبانیكه میتوانست به آن خود، به زبان مادرینظر ابراز ودرصحبت وا

 هایش نشان میداد كه از دانش دینی نیز بی سخن بگوید فاقد بالغت وفصاحت بود. گفتگو

ازاوپرسید كه  بخش پشتوی رادیوبی بی سی درمصاحبه تیلفونینگار خبر ه است. وقتیبهر

نهاده است شما  ه سال حكومت طالبان اوضاع اقتصادی مردم به شدت رو به خرابیسدر 

) دا  ست دارید، با لحن خشن جواب داد :درد د وضع اقتصادی چه برنامه وتدابیریدر بهبو

 خدا وندكارمردم نیست. كار معنی که به این (.... یكار د دادخدای .خلكو كارندی د

ملك ها وضع یدهد وبه كسیكه بخواهد كم میدهد.دربسیارمبه كسیكه بخواهدزیاد ،است

.                                                                                                      اقتصاد خراب است

 غیربه بهانه مسی را به هجری قمری تغییردادند شتقویم هجری برعالوه یکه طالبان 

به عمل  جمله جشنهای باستانی کشورما میباشد ممانعتاز  که نوروز اسالمی بودن جشن

آثار باستانی به برخوردارمیباشند،وعنعنات جامعه پاکستان کلتوراز طالبان کهبعداً و.آوردند

 وطبق برداشت ازعقاید عقب ارزش واحترامی قایل نبودند کشورما های فرهنگیو میراث

شورای  ۲۰۰۱فبروری  ۲۶جلسه طبق هدایات استخبارات پاکستان بانظرداشت ان مانده ش

در دو بت بودا  ۲۰۰۱مارچ  ۱۱رهبری طالبان به پیروی ازفرمان مالمحمد عمر بتاریخ 



بود ، با کشورما  وفرهنگی از جمله شهکارهای تاریخیکه متر ۵۳را به بلندی بامیان 

صدمه شدیدی برآثارباستانی چندین هزارساله کشورما که  جنایت تاریخی خویش ، انجام

نیز کشورازناحیه توریزم که صدمه بزرگی برعواید  ،وارد نمود،ملی بودسرمایه 

 واردنمودند.

 

 

 

 

شی طالبان برعالوه تجاوزبه حقوق وآزادی های هموطنان ما بشکل انفرادی،اقدام به نسل ک

ان از جمعی وازبین بردن وسوختاندن مزارع زراعتی نمودند که میتوو کشتارهای دسته 

الی  ۱۹۹۷جنایات جنگی عمده دوره طالبان بین سالهای جنایات شان ذیل شان یادآور شد. 

رخ داده است ۲۰۰۱ . دام اْ اقبعد،وروهای طالبان از مزار شریف عقب نشینی نی،طور مثال 

 درا علیه غیرنظامیان انجام دادن قام گیری هاییانت ۱۹۹۷شان در می  نیروهای، قتل عام   

 رقتل عام نمودند. مطابق گزارش گزارشگیه بیرون ازشهرنفر را دو قر ۸۳که دست کم 

نه آتش شدند و حدود بیست خانفر شیعه از باشندگان قریه در قزل آباد کشته  ۵۳، خاص

 ۱۴روپ ه بودند یک گبه قریه رسیدظهرریه اظهار داشتند: طالبان بعد ازبزرگان قگرفت.

موده نشکنجه   ،ابتداءو به میدان هوایی نزدیک برده  مرد جوان از قریه گرفتار شده۱۵یا 

که مابقی آناد فقط پیرها مانده بودند بعد ازدر قریه شیخ آب   ندانیدمتعاقباً به قتل رس و

گر خاص، های طالبان گریخته بودند. طبق گزارش گزارش باشندگان پس از پیشروی نیرو

ست سال بعد درآگ . کنجه و به قتل رساندندطالبان وارد قریه شده و سی مرد پیر را ش

 فتند.ترل مزارشریف را به دست گركنطالبان  با حمایت قاطع از جانب پاكستان  ۱۹۹۸

قتل عام در مزار شریف  دیده بان حقوق بشر: قرارگزارش راپورتر  : ، ۱۹۹۸آگست  ۸در 

 نیروهای طالبان وارد شهر مزار شریف شدند. در هفته بعدی، نظامیان طالب دست کم

ه بان حقوق نفر را کشتند که بیشتر آنها غیر نظامی بودند. گزارش ذیل از راپور دید ۲۰۰۰

ن حقوق ارشریف بر پایه تحقیقات دیده بابشر اخذ شده است. گزارش بنام قتل عام در مز

می باشد ۱۹۹۸بشر در اکتبر  .  

 سال قبل، قتل عام نمودند. خودشان در نیروهای تلفاتطر گرفتن انتقام ازدقیقاً به خا  

امتداد قسمت شمال كابل كه شمالی یادمیگردد ، طالبان یك حمله وسیع در۱۹۹۹ جوالیدر

به انتقام  ها را آتش زدند ظاهراً ، قریه ها، مزارع و باغنظامیان را كشتهبه راه انداخته،غیر

ردم صورت گرفت بازگشت م از جلوگیری برایضد طالبان و نیروهایحمایت مردم از



 ل عام توسط طالبان در مناطق شمالیقت  .غارت نامعلوم استو اندازه ویرانی د ووحد.

                                 ادامه داشت.م  ۲۰۰۱و  ۲۰۰۰ هایالس مقاومت تا

مرز  در نزدیكی توقیف شده و ، سی ویك غیر نظامی اسماعیلیم ۲۰۰۰سالدر ماه می  

در  بعد از شروع جنگ ۲۰۰۱ سمنگان به قتل رسانیدند. در جنوریوالیات بغالن و 

مرد  ۱۷۶ب وحدت، طالبان و حز یكاولنگ بین طالبان و نیروهای تركیبی حركت اسالمی

 هللا به رهبری مال داد ۲۰۰۱قتل رساندند. جنگ تا جون شهریكاولنگ برا در غیر نظامی

نظامیان را زمانی كه از منطقه ا سوزانده و غیركرد تا اینكه طالبان مركز شهر رادامه 

 به کمک هم ۲۰۰۱تا آنکه بنیان گذاران شان دراواخر سال  .دكردند، كشتنمی عقب نشینی

                                                                                   مودند. ........پیمانان شان آن آفت را ازکشورما دورن

ما طالبان برحقوق وآزادیهای هموطنان  تجاوزنمونه های ازجنایات ،ویرانی و مطالب فوق

نه طالبان دوران در بیان داشت کهمیتوان با قاطیعت  لذا بانظرداشت مطالب ذکرشدهبود.

برحقوق وآزادیها ی  تخلف وتجاوز،بمالحظه میرسیداثری کمتریت قانون وقانون ازتنها که 

    .پیمود قوس صعودی خود را درکشورما مردم

 !درافغانستان حاکمیت قانون  قانون و تحققبه امید                                        

 بااحترام                                                                             

                                       

عبدالواسع غفاری                                                                        
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