
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

  حميد آدم
 

  طالبان شرقی و طالبان غربی
  يا

  !.محترم طالبان ژوليده و محکوم  و طالبان مدرن و
  

يده و چرکين، مجموعه افرادی بيسواد ونيمه باسواد، ژولتصوير وقتی کلمه طالبان را بزبان مياريم مستقيما در ذهن ما 
د و آنگاه  زبان ما در مذمت انان و تا حد بدخو، زن ستيز و هنر دشمن، نقش ميبند، خشن و ريش دار و غير مرتب

برضد آن ...!!!) جهان مترقی و طرفدار ديموکراسی و آزادی و حقوق بشر و(  جهان ۀتوان بحرکت درميآيد، هم
  . در فاصله های دور و نزديکش است  اگر خوب بود يا بد، از بن بر ميکنند  بيخش را با تمام آنچه  يکصف  شوند و

، چون حکمای قدما تا بکلی از پا در نيفتد ازين بغل و آن بغل پخنه  کاری اش کنند :لش ميرسندگاهی هم کمی بحا
قصه نبايد نقطه پايان گيرد زيرا در پناه  و اين ماجرا و !.  ميآيد بکار گرچه باشد زهر مارداشته: چنين فرموده اند که 

  .بهانه اهداف خويش را بايد به پيش برند همين دليل و 
  

همفکران شان ديده ميشود همان استنادشان و بزعم و گمان خودشان بر دين  اط بارزی که در وجود طالبان واز نق
 که به آن  قرون وسطايی شان ت و رسم رواج قراء و قصبات عقب مانده وا بر عادبلکه بناًء( وعقايد  دينی بوده 
ميخواهند قلعه طالبان را در  خواستند و خيلی ها  است  که تعلق شان به دين ۀ، و از همين زاوي)رنگ دين رفته است

فرو رفتن هم کوبند و دليل هم می آرند که دين را با سياست در آميختند و معجونی غير قابل هضم ساختند که قابليت 
 غربی و شرقی ۀ صدها مؤسس.  بلند شد١١/٩ همه اين شور و فغان بعد از حادثات المناک .از گلوی بشريت را ندارد

 از ساخته خود  معجون های بعد از معجون طالبی  مان ل ما گريستند و دست نوازش بسر ما کشيدند و در حلقومبحا
و ما هم هرچه گفتند و دادند چشم و گوش بسته پذيرا ! مفيد است  چون نوش دارو را  ريختند و گفتند برای ما شان
ما تلخی معجون های ماقبل طالبی که معلوم است و ا.  و بلعيديم چون تلخی معجون طالبی بايد زايل شود شديم

  .فراموش شد و يا بفراموشی کشانده شد
  

هدفی  برای خود قرار داده بودند شکی نيست و از همين سبب است که هم در اينکه دين را طالبان وسيله يی و يا ! بله 
در زمانشان از طالبان تمجيد و توصيف  حتی آنانيکه هنگام نشو و نمای طالبان و. دنخيلی ها قرار ميگيرمورد هجوم 

  .گرفتندميکردند، در صف مهاجمين بر طالبان قرار 
  

 بيشتر استفاده ميکنند تا از گوش،  بيسواد و کم سواد از ون ملت های عقب افتيده و پسمانده، فقير و در ماندهولی چ
  و پليس  تا حديکه تعداد افراد اردوا شديم لذا ما هم هر چه را اين عالم زور گوی  و متمدن گفتند  پذيرعقل و هوش، 

چون آنها مردم خوبی اند و طالب و طالبی نيستند نزد شان دين و  خويش را هم از آنها شنيديم و عملی  هم کرديم
  ...اما!. سياست در يک ديگ نميجوشد

  
ه در غم اهداف دور ونزديک  ن و در غم ما هستند نه)کله کته ها و چماق داران دنيای امروزه ( اما واقعا اينها 

 در پهلوی )۴٧هفته ( فکر ميکنم مطلب وارده در روزنامه  سندای تيلگراف انگليسی در اخير اين هفته  !.؟خويش
 تهداب اعمال  کهو ان اين ه  بلير شگوفانيدتونی جناب آقای جانب را ازۀآنچه که  در سابق شگوفيده بود  گل تاز

معتقدات دينی اش عامل :   چنين از وی نقل ميکند روزنامه  . !سياسی اش را همان معتقدات دينی اش تشکيل ميدهد
، و اين خداوند بود که فيصله مهمی در اتخاذ تصاميم وی حين حکومتداری ده ساله اش و از جمله جنگ عراق بود

 چرا همچو دوست جانا تا جاييکه محترم بلير کمی پشيمان است که  !.را نمايد حمله بر عراق تصميم وی  کرد تا 
ش در وقت قدرت  صحبت نمايد، دينی ا جانی اش محترم  جورج  دبليو  بوش نتوانست بصراحت و وضوح از عقايد

را وادار  چندين مرتبه اطرافيان و مشاورين و سخنگويان خود بخاطر آن  و .  استچيزی را که بوش هميشه کرده
  .دانند و تفسير مغاير نمايند!! منظور ديگر!! را لغزش زبان خت تا آن صحبت هاسا

  
 تا نآاگر اين ادعای  وصلت و رشته داری را با خداوند دولتمردی  در مناطقی از آسيا و يا افريقا مينمود و با استناد 

، ملل متحد و سازمان يتبرايش صد فيصله شورای امن   دکر، ميسوخت و تخريب مي ميبست و ميکشتميتوانست 
های مختلف النوع صادر ميگشت  اما چون بلير از عالم ديگر و از جمله بزرگ سران  دهکده  زمين است  لذا برايش 

مسؤول برقراری صلح ميان فلسطينيان :  اختصاص ميدهند ه وی که چيزی گفته نميشود بلکه مقام فرشته يی را نيز ب
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 و وی حتی حاضر نگرديد که اعتراف به تحمل !اند که اسالفش آنرا بذر کرده  آنچهۀيعنی ازال!. و اسرائيليان
صلنامه سياه در زندگی  عامل بوجود اوردن اين ف نمايد کهمسؤوليت اخالقی قضيه فلسطين منحيث يک مستعمر سابقه

  . ميباشد کشورش فلسطينان، 
  

 به ارزش های انسانی در وابسته نبودن اختن، آری کشورهايی  را بخاک و خون کشانيدن، مردم مظلوم را در بدر س
که به بيگناهی (   خون انسان های بيگناهی  و ازهمين جا است که .؟ ! سوم  همه  به مبارک باد  خداوند کشورهای 

النه شان کشته و که در اثر بمبارد های کور و فيرهای غير مسؤ)شان همه گواهی ميدهند ازجمله افراد خودشان
  .ان با خون موری برابر نشودميشوند نزد ش

 همان فکر طالبانی و احيانا زشت تر از آنرا حمل  با اين دعاوی و اعمالمگر اين آقايان مدرن و خوش سليقه 
  . نميکنند؟ 

عده يی بيحد و  اين غول اطالعات جمعی را هرکه در دست داشته باشد ميتواند چون!. شايد هم خيلی ها بگويند نه 
و  . جلوه دهد برايشان  و هر عمل شيطانی خودرا عمل مالئکی زير دهل خود برقص آرد را حصری از افراد

برعکس اگر کسی خواست صدای اعتراضی بلند کند و يا پرده از روی اهداف و اعمالشان برکشد در کنار طالبانش 
  . قرار دهند و از جمله همکاران القاعده محسوبش دارند

  
 چه  و برخالف . نه گوانتانامويی وجود دارد و نه بگرامی و ابوغريبی و شيک   اين طالبان مدرنبرایدردا که 

   !.دستانی که برايشان به سينه قرار ميگيرد و چه سرو کمرهايی که در مقابلشان خم ميشود
  

و در اين ميان چه خوشبخت اند دالورانی شريفی چون  مايکل مور و  جورج گالوی  که با وجود افشاگری شان از 
  . بازهم آزاد ميگردند ت اين طالبان مدرن نيا
  

  پايان


