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 گ بزر  آزمایش و عمل میدان در  طالبان حکومت
 
 
 ناتو،  نظامی  قواء  و  غنی،  و  کرزی  حکومت  با  طوالنی  های  نبرد  از  بعد  طالبها  نظامی  حرکت  م۱۲۰۲ اگست ۵۱

  راس   در   کردند.   اعالن  را   خویش  اسالمی  امارت  حکومت  و  کردند   تصرف  را  کابل  پایتخت  و  کشور  والیات  تمام
  نه   آشکار  حال   تا  را  خان  هللا  هیبت  مال  ایشان  المومنین  امیر  اما  دارد،  قرار  آخوند  خان  حسن  محمد مال  ایشان  حکومت

 بس   مسوولیت امروز که طالبان حرکت به را وطندارانه تذکر چند افغان، یک  منحیث ام کوتاه نوشته درین اند. کرده
  می   پیش  اند،  گرفته  دوش   به  را  افغانستان  اسالمی  امارت  حکومت  منحیث  افغان  ملت  اداره  و پرستی  سر  یعنی  بزرگ

 . نمایم
  می   دیده  متواضع  و تحمل  با  و  تر  معتدل  حدی   تا  تان  اولی  حاکمیت  با  مقایسه  با  تان،  حاکمیت  هکوتا  مدت  این طی  در

  افغانستان مردم قلب که میتوانید کرده  حکومت افغانستان  بر صورت در شما اما هست. خوب انکشاف یک که شوید،
 اسالم  بنمائید.  احترام  و  رعایت  انافغ  تبعه  هر  فردی  آزادی  به  اسالمی  احکام  تطبیق  شعار  تحت  و  بیاورید  بدست  را

  موضوع  که  چرا  گذرم،  می  اقتصادی  موضوع  از  درینجا  من  داخلی  بُعد  در  گوئی.  زور  دین   نه  است،  دعوت  دین
ً   خارجی  کشور  هیچ   حال  تا  که   است  واضح ً   را  شما   حکومت  رسما   که   دیگر  مواردی  در  اما  کرده،  نه  تضدیق  رسما

 نبوده،  موافق  ششم   صنف  از   بعد   افغان  زنان   تحصیل  باره  در   شما  است.   مجهول  هم   باز  شما  موقف   دارد،  فرهنگی  جنبه
 های  ریش   تان  تحریک  اعضاء  و  تان  رهبری  هئیت  که  این  مردان،  ریش  مسله  در  ګوئید.  نمی  واضح  آنرا  علت  و

 توهین  و  زور  به  را  افغان  بالغ  مردان  تمام  که  ندارید  حق  شما  اما  شماست،  خود  آزادی  به  مربوط  اید،  گذاشته  انبوه
  است.  شده  نه  امر  آن  کردن  نه  کوتاه  و  دراز  ریش  گذاشتن  شریف  قران  جای  هیچ  در  بکنید.  گذاری  ریش  به  مجبور
 ماشین  ذریعه  کنید،  نمی  تراش  اگر  تانرا،  های  ریش  که  است،  این  طالبان  حکومت  رهبری  محترم  هئیت  به  من  مشوره
 برای  ثابت  بطور  لباس  نوعیت  شریف  قران   جای   هیچ  در  کنید.  لوهج  تر   جذاب  که   نمائید،  عیار  کوتاه  نیمه  بلند  برقی

 سخت  هم   دریشی  لباس  با  شما  است.  شده  ذکر  زن   سر  بر  چادر   تکه  یک  پوشیدن  البته  شده،   نه  امر  زنان  و  مردان
  حرکات   و  جسمی  رسمی،  غیر   و  رسمی  کار  اجراء  برای  تنبان  بجای   پطلون  لباس  حالیکه  در  هستید،  مخالف  و  بیگانه
 شما منطقی غیر  اقدام یک هم باشد، راست اگر زنانه  های  حمام کردن مسدود است. لباس  بهترین و موذون انی،جسم

  منحیث   را  زنانه  های  حمام  فزیکی  امنیت  چرا  پس  کنید،   می  مباهات   کشور  فزیکی  امنیت  کردن  قایم  با  شما  است،
  مرد   که  زن  آن  نیست،  درست  باشد،  راست  اگر  هم  خانه  از  تنهائی  به  زن  خروج  منع  توانید.  نمی  کرده  تامین حکومت

 .کند چه پس  کند، نه استفاده تکسی از ندارد،
 گوی  زور   دولت  و  است.  گرفته   باال  دیورند  تحمیلی  سرحد  باالی  دار  خار   سیم  مسله   قبل  هفته  دو   درین   خارجی   بُعد  در

  اگر  هستیم.  کردنی  اکمال  ما  هم   را   ی باق  و  است  شده   تکمیل  خاردار  سیم  اعمار   کار   فیصد ۴۹ که  داشت  اظهار  پاکستان
  حرکت  شما  فعالً   چون  مگر  است،  غنی   اشرف   قبلی  حکومت  دوش  به  پاکستان  دولت  عمل  این  شروع  مسوولیت  چه

 به  پاکستان  لتی  دو  هئیت  یک  عنقریب  است  قرار  و  هستید،  دار  عهده  را  ما  مظلوم  افغانستان  اداره  مسوولیت  طالبان
 وطن  نهایت  ما،  خاک  غاصب  و  تاریخی  دشمن  این  با  زمینه  در  شما  که  است  ضرور  د، آی  می  تان  نزد  به  منظور  همین

  معضله    کنید.  نه  پنهان  ملت  از  را  چیز  هیچ  و  بگیرید  قرار   مذاکره  میز  در  افغان   ملت  به  صداقت  و  شهامت  با  و  خواهانه
 . شتدا قاطع موقف زمینه در باید و بوده مهم نهایت موضوع پاکستان، کشور با دیورند خط
   ختم
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