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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
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   گابل-يونس نگاه 

  ٢٠١٩ فبروری ٠١

 
  کنيم عبور طالبان از

 و شد خالص شرش از زودی به توانمی صلح با نه  .ماست تاريخ و اقتصاد سياست، فرھنگ، ھويت، از بخشی طالب

 به آلوده ما فرھنگ و است پرورطالب ماۀ جامع چون چرا؟ .کرد دورش صحنه از يکباره توانمی جنگ با نه

 از عبور برای بايد و بود؛ خواھد طالب پايان آنان سياسی صلح نه و طالبان نظامی شکست نه لذا . طالبانی ھایذھنيت

 .شويم آماده طالبان

 حمايت خصوصه ب بيرونی، عوامل به وابسته بسيار پايگاه اين .است بنياد تسس اما نيرومند طالبان نظامی پايگاه

 و افغانستان روابط تغيير يا بيرونی تحوالت اثر در ممکن که است منطقه کارمحافظه و بنيادگرا ھایشبکه و پاکستان

 .بپاشد ھم از پاکستان

 به را خود داخلی رقبای نيست قادر خارجی یرھبر و حمايت بدون و نيست نيرومند چندان نيز طالبان سياسی ۀبني

 .براند حاشيه

 کشور مختلف نقاط در ما باورھای و ھاسنت فرھنگ، زبان،  .باشدمی پايدار و قوی بسيار طالبان فرھنگی ھایريشه اما

 از طالبانی زبان با و رزميممی طالبانی ۀشيو به طالبان مقابل در ما بسيار  .است سازقوماندان و پرور مجاھد طالبانی،

 :کنيد توجه طالبانی ضد جمالت اين به . کنيممی نفرت ابراز نظامی و سياسی طالبان ھایزشتی

  .دالخور ھایپاکستانی نوکران  -١

  .ولدالزنا ھایحرامی - ٢

  .یئمند ھيرا ھایفاحشه و گاوھاه مرد - ٣

  .شودنمی طالب باشد، خورده را افغان مادر شير بار يک ھرکس - ٤
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  .است حرامی کند حمايت طالبان از ھرکس - ٥

 .اسالم دين دشمنان ناموس،بی طالبان - ٦

 شنيده داکتر و ماستر ھایافغان و پوھنتون استادان يا کابل ۀدکرتحصيل و بلندپايه مورانأم زبان از جمالت اين اگر

 .ندارم کم البط ضد "مبارزان"گونه اين از امبوکیفيس دوستان ميان در من چطور؟ شود،

 نيستند کم  .طالب گروگان شانزبان و ذھن و اند طالب فرھنگی لحاظ از اندايستاده طالبان برابر در که کسانی از تعدادی

 ايمان،بی غيرت،بی ناموس،بی حرامی، زاده، زنا گاو،ه مرد صفات با را ھازشتی که پوش یئنکتا ھایخواندهدرس

 دار،پرده دار،ناموس غيرتی، با را "ھاخوبی" و امثالھم و دالک دم، جوالی، نچرمين،پ سقاو، کوچی، نسب،بی اصل،کم

 ما زبان و ذھن ھایقالب نيستند، عادی ھایدشنام ھااين .کنندمی توصيف زیفالن و زاده فالن خاندانی، ب،سبان

 پاگير، و دست ھایسنت ی،ئيادگرابن تندروی، از وطن نجات برای و دارند النه ھاقالب اين در طالبان  .باشندمی

 .کنيم کمک طالبان از عبور به و کنيم کاریپاک نيز را خود زبان و فرھنگ است الزم ناارزش ھایارزش

 

   


