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 شوندمی  طالبهای قومی که مانع اتحاد علیه   کلیشه
 

 هٔ نمایند  طالبکنند.  شوند در ناخودآگاه ما خانه میز بس تکرار میها اگاهی کلیشه
نمایند تبلیغ شده و مقاومت  افغان هٔ پشتون  تبلیغ  تاجیک. اکثر  بودن این  ها از خطا 

که اند و میآگاه است که در نتیج -نظامی-ان جریان مذهبیطالبدانند    جهاد  هٔ سیاسی 

عربپروری غربی تندروی  عمها،  سیاست  و  ق  ها،  فقر  پاکستان،  ستراتیژیک 
نادانی مردم افغانستان و خالی رهبری دمکراتیک در مناطقی رشد کرده است که  

می وطنداران  اکثر  نزدیک بوده است.  تندروی )پاکستان(  جبهه  که  به پشت  دانند 
عقبطالب و  ویرانی  شود،  حاکم  هرجا  خاستگاه  این  دلیل  به  بهان  جا  ماندگی 
کلیش می اما  پشتون  طالبنمایندگی    هٔ گذارد.  خیلیاز  ذهن  در  جمله  ها،  از  ها 

فارسیتحصیل اگر  است.  کرده  خانه  محکم  و  طالبها،  زبانکردگان  بدخشانی  ان 
صفوف   را در  فکر میطالببغالنی  ببینند  خوردهان  فریب  آنان    طالب اند،    کنند 

با نصیحت و راهنمایی می نیستند، و  کواقعی  حتی  کرد.  اصالح شان  حضور این  توان  در امارت  طالبسانی،  ان را 
تصور میغنیمت می که  شمارند.   .قومی از منافع قومی دفاع خواهد کرد  طالبکنند 

 

میان پشتون که در  دارند  را دوست  حاکمیتی  خود  و برای وطنداران  اند  که عاشق دمکراسی  نیز بسیارند کسانی  ها 
س   هٔ زمین میسر  را  رفاه و آزادی  تفریح،  کار،  که  تعلیم،  ازین  اما  میطالبازد.  به پشتو گپ  قرون ان  دساتیر  و  زنند 

صادر می پشتو  با خط  را  خود  تحمیل میوسطایی  پشتو را  صحبت به  در ادارات  گروه احساس  کنند،  با آن  نمایند، 
تصور می کرده  تفاوتهمدلی  که علیرغم  همطالبهای فکری،  نمایند  نظر قومی  و ایستادنپیمانان از  استند  در   شان 

نیروهای قوم برگشت  خطر  که  تا زمانی  کوتاه مدت،  در  گروه حداقل  به صحنبرابر آن  غیرپشتون  سیاست    هٔ گرای 

هم دارد، به سود  از مبارزه یا مقاومت علیه  پشتون  هٔ وجود  دلیل وقتی  به همین  ان صحبت شود، گروهی  طالبهاست. 
پشتون به ذهن نمیاز دوستان  خطور  که جامعشان  پشتونی علیه  پ  هٔ کند  ایجاد مقاومت  و   طالبشتون ظرفیت  را دارد 

"مبارز به  میهٔ خودکار  برابر  " قومی  در  ایستادن  که  این  و  غیرپشتون  طالباندیشند  سود  و به  شد  خواهد  تمام  ها 
آوردها و قومساالران" یا جهادی"جنگ  .گرایان غیرپشتون را دوباره به صحنه خواهد 

 

به انداز  طالبیابیم. ها نجات  باید ازین کلیشه و به ندرت  پشتون عقب  طالب هٔ غیرپشتون  ان مصلحتی و طالبمانده است 
با افکار   که ممکن  گروه هستند  در میان آن  اکثریت  طالبنفوذی  نباشند.  تخاری، فاریابی، طالبانی موافق  ان بدخشی، 

و   تندرو  نظر فکری  از  و پروانی غیرپشتون  آنا  طالببغالنی  باید علیه  مبارزه با  اند.  مبارزه شود.  داعیه    طالبن 
در جبه که  مذهبی  بیشتر افراد  است.  در برابر    هٔ دمکراتیک  انتخابات ایستاده  طالبمقاومت  آن  که در  نظامی  از  اند 

می حمایت  میباشد  حمایت  افراد  آزادی  و  کار  تعلیم،  از  افغانستاِن  کنند،  خواهان  که  کسانی  تمام  با  باید  کنند. 

بسازیم  هٔ ند همکاری کرده جبهاانیطالبغیر  .متحد 
 

ان مبارزه کنند.  طالبها مسئولیت دارند علیه  ان جبهه بسازند. هزارهطالبها مسئولیت دارند در مناطق خود علیه پشتون
بلوچازبک پشهها،  نورستانیایها،  و  حکومت  ها  آینده  در  تا  بیافزاید  مقاومت  در  را  خود  رنگ  باید  کدام  هر  ها 

بیشتر از گذشته  شمولیهمه گیرد که  مذهبیشکل  رنگین باشد.  سکیوالرها و سوسیالیستها  همه در مبارزه با ها،  ها 

را برای هم  طالب آینده شرایط زندگی آزاد  بگیرند تا حکومت  سازدافغان  هٔ سهم   .ها مساعد 
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