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 بر طالبان ناممکن نیست یپیروز
 

گروه طالبان چیزی ندارد که عامل بقایش باشد جز حمایت استخبارات 
های، پیروزی بر   رغم همه دشواری همسایه و جهل شماری از مردم ما. علی

  ها:  ممکن است، به این شرط شرارت کامالً این سپاه جهل و 
 
زاب، و های ضد طالب، از همه اقوام و اح یکپارچگی و اتحاد همه نیرو .1

 جزئی کنار نهادن اختالفات
 
های دولتی بر مبنای توزیع   های مردمی و ارگان هماهنگی میان نیرو .۲

 ستراتژی واحدوظایف در چارچوب 
 
  ها و ادارات دولتی  ه در داخل دستگا خصوصان همدلی نشان دهد به برخورد قاطع با هر کسی که با طالب .3
 
 زدایی  بر محور پالیسی وسیع طالب خاصاعالن شرایط  .4
 
 های مردمی، در سطح مرکز و والیات، برای تطبیق این پالیسی  ایجاد ستاد مشترک دولت و نهاد .5
 

 عدم تساهل با مراکز پخش افکار طالبانی .6
 

 های مدنی برای مبارزه با طالبانیسم فرهنگی نهاد  تژیکسترایکپارچگی  .7
 

های غلط، مانند بحث دیورند، جهت حل   ای و بین المللی، و رهایی از تابوسازی به کارگیری دیپلماسی منطقه .8
 مشکل با پاکستان

 
 به کار گرفتن هنر و ادبیات در پهلوی جنگ مسلحانه در برابر طالبان .9
 

 مردم در مبارزه با طالبان و در تعیین سرنوشت خود. دادن ِحّس مالکیت به .1۰
 

ها ملیون انسان این سرزمین را در چنگال سیاه خود بگیرد. با چنین گروه   این گروه مزدور حق ندارد سرنوشت ده
های شان بوسیدنی است  رحمانه برخورد کرد. نه تنها دست سربازان و افسران دلیر ما بلکه پا رحمی باید بی  بی
 روند. ترین سپاه سیاهی و تباهی در این قرن می اندیش  ترین و تاریک که به مصاف منفوگاه  آن
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