
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 

  » سعيد افغانی - سعيدی  « امين الدين الحاج داکتر 
  ٢٠١٨ جون ٢٢

  

  شيريخ،
 ؟!داشتامر بالمعروف ونھی عن المنکر باز  طالب را از سنت 

 

که بين  ) ١٧/٠۶/١٨ الی ١۵/٠۶/١٨( ايام عيد سعيد فطر ۀسه روز) اوربند(اھی داريد طالبان آتش بس گچنانچه آ

  . بدان عمل کردند  يرفت، قبول وحکومت کابل وحرکت طالبان صورت پذ

استقبال   عيد،ۀوتوافق سه روز) اوربند(ين  ا بی نھايت خسته شده اند، ازهملت مسلمان افغانستان که از جنگ چھار دھ

ين فرصت نزد فاميل ھای  ا وسربازان دولتی توانستند با استفاده از و تعداد زيادی از عساکر وردندآعمل ه جدی ب

  . طالبان قرار داشتندۀ که در تحت سيطربروندخويش به مناطقی 

    . سرا زير شدند حکومت کابل بود آزادانه ۀمناطقی که در تحت سيطر  از طالبان به شھر ھا ویھمچنان تعداد کثير

 کننده از  طالبان بازديد. ثيرات معينی را در بر داشتأنظامی ھر دو طرف ت  حربی وۀدر اين ديد وبازديد امن بر روحي

 توسط ١٣٨٠ ماه ھشتم  سال ٢٣تاريخ ه  بعد از سقوط حکومت طالبان که ب  نسل جوان بودند کهًاکز شھر ھا تقريبامر

داد و لباس   نسل جوان تشکيل میًصورت کل تقريباه قوت حربی طالبان را ب امريکا وناتو صورت گرفت، سربازان و

ثير روز ھای عيد أاين حالت شايد ھم ت .رسيد نو به نظر می پاک وًطالب از جمله لنکوته، پيراھن وتنبان طالب تقريبا

نظيف تر   شان دراز و ل ھای جوانانکاک  ولی موی و .شد  تر از يک قبضه ديده می باشد، ريش سربازان طالب کوتاه

   .بود

 است،   خارجی ضد قوایهً در بيانه ھا ومصاحبه ھا اکثرا به يک نقطه تأکيد و اجماع می کردند که جھاد ما ب طالبان

تأکيد داشتند که نيروھای خارجی بايد از .  يابددر نھايت اشغال کشور ما بايد پاياناز افغانستان رفته  ھا ئیبايد امريکا

افغانستان خارج شوند، تأکيد داشتند که اگر خارجيھا به اشغال خويش ادامه دھند ، به زور سالح آنھا را از کشور خويش 

  . خارج خواھيم ساخت

 اين ھيچ جای شک نيست که مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند وخواستار صلح اند، ولی طالبان در بيانات در

 مردم مسلمان افغانستان از جھاد خسته نشده اند ودر مقابل اشغال وبی عدالتی ھا ، تحقق شرعيت  خويش تأکيد داشتند که

  . غرای محمدی به جھاد خويش ادامه خواھند داد
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شود که طالبان سخت برای صلح تمايل  يک احساس با تمام وضاحت مالحظه می ت ھای طالبان يک نقطه ودر صحب

  .رسيدند نظر میه مردم صميمی ومھربان ب دھند ودر احوال پرسی با نشان می

با بی ريش با مردم وحتی  شالق با خود حمل نمی کردند، طالبان مانند سابق توجه به لباس و ريش مردم نداشتند، دره و 

نسبت به آن  بود وراس نھ تلويزيون در ۀر از کامره ودوربين کامرگطالب امروز دي. ھا عکس ياد گاری می گرفتند

  .نفرت نشان نمی دادند

بودند ، حتی با خبرنگار زن که در تلويزيون بی بی سی مصروف کار بود با بسيار اينبار حساس نطالبان در مورد زنان 

ه رسيد، حتی در وقت نماز دوش شان ب نظر میه  حس انتقام شان ضعيف ب،صاحبه را انجام دادندم خوشحالی انتريو و

د ، حساسيت نشان نمی دادند، بالعکس با ش  شنيده می کان ھاصدای موسيقی که از دبه .. زياد نبودسوی مسجد ھم 

 .ن ملی بودند شنيدن ترانه ھای مھينی وموسيقی رزمی يکجا با سربازان وعوام الناس مصروف ات

ده سال بدين سو از نام زرقاوی در واليت ننگرھار طی مصاحبه به سالم تايميز که ه يکی از قوماندان مشھور طالبان ب

  :گويد   می،با حکومت کابل در حال جنگ بود

شوی او خي بدل ي ښار ب  کالو کې په لومړي ځل وليد؛٩ما په . د اختر په لومړۍ ورځ، زه جالل اباد ښار ته الړم«

  ».ښايسته شوی وو

په الره مو . ماښام، مونږ الړو چې په کامه ولسوالۍ کې شيريخ وخورو«: او طی مصاحبه به سالم ټايمز می افزايد 

 او مونږ به ھغوی ته  چې سفر کاوه، افغان امنيتي ځواکونو به مونږ ځای ځای درولو او د اختر مبارکي به يې راکوله،

  ».مبارکي ورکوله

... زه له خوشحالۍ نه يوه شپه او يوه ورځ مسلسل ويده نشوم. امنيتي ځواکونو مونږ ته ډٻره مينه راکړه«ل، ھغه ووي

  ».دلهيھغه زما په ژوند کې يوه له ښو خاطرو څخه وگرځ

 ورزيد، بلکه از سنت امر بالمعروف ونھی عن ء جنگ وجھاد اباۀ رفتن دوباره با جبھ او نه تنھا با يک شير يخ از

  . ھم دست بردار شد کرالمن

 کلن جيليبۍ پخوونکي شمس ۵٠مله سيمه کې يوه يياڼو ولسوالۍ په مگد خو(سالم ټايمزدر گزارش خويش می افزايد 

د اختر په لومړۍ ورځ، کله چې ما وليدل چې عسکر او طالبان زما د دوکان په مخه کې يو بل ته د اختر «الدين وويل، 

  .»مبارکۍ ورکوي، ما ټکان وخوړ 

زه . زه د ھغوی په ليدلو شوم، او زه قسم خورم چې د جيليبيو کړۍ رانه وسوځوٻدله«: افزود  اشوی طی مصاحبه 

  ».زه بې نھايته ډٻر خوشحال شوم. ما فکر کاوه چې زه خوب وينم. خي حيران شوميب

 .  ارزاني کړهالھي مونږ ته ھم باعزته د اسالم له اصولو سره برابر ژوند. الھي ستا دربارکې ھرڅه شته

  آمين. دې زمونږ وطن کې با عزته سوله راولي) ج( هللا 

 

 

  


