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 شود؟  یم پنداشته نامطلوب یعنصر  طالب چرا

 
  و   تعجب  با  دیشا  نند،یب   یم  طالب  نام  کنار  در  را  "نامطلوب"   یعنصر یوقت  سطور  نی ا  یگرام  خوانندگان  از  یاریبس
ً   نامطلوب!؟  عنصر  و  "طالب  بپرسند:  ییتندخو  با  هم  یکم  و  زده  سرت  به  آلمان  گذشته  روز  چند  سوزان  آفتاب  حتما

  و  تو  از  اوهی  .میینشنو  تو  از  را  ییها  اوهی  نیچن  ندهیآ   در   تا  کن،   را  عالجت  والیاند  برو  ! یا  داده  دست  از  را  عقلت
  و  مردم   هیعل  یتیجنا  و  انتیخ  گونه  چ یه  از  که  را   یکس   خدا!  به  پناه  ؛یا  اوهی  نیچن  ن یا  اما  م، یا  دهیشن  ادیز  گرانید

  دست  زا   را  عقلش  ای  که  شود  یم  دهیشن  یکس  از  فقط  خواندن،  نامطلوب  تنها  کند،  ینم  و  نکرده  غیدر  خود  ییآبا  کشور
 تو در  که  باشد؛ بلند روح ی دارا نکهیا ا ی و نکند را بد  خوب ان یم یفرق و باشد  شده گرفتار دماغ خلل  به  ای باشد،  داده
 توان   یم که  است  یصفات  نیبهتر  احتمالً   ع،یشن   و  فی سخ  و   منفور  و   کننده  منزجر  و  هیکر   شود.  ینم  دهید  آن  از  یاثر
 "...و داد نسبت طالب به دیبا یم و
  که   دارند،  وجود  یمراحل  شدن  خوانده  نامطلوب  تا  که  مینکن   فراموش  اما  است،  حق  بر  و  بجا  گمان  یب  اعتراض،  نیا

ً   انسان   آن  که یورتص  در مراحل،  آن   یط  انسان  کی  اعمال  یابیارز  از  بعد   اعمال   و  باشد  یزشت  صفات   یدارا  واقعا
 کراهت   و  نفرت   و  یزار یب  و  یدلزدگ  اول  گرد.  یم  اطالق  یو  به  نامطلوب  صفت  باشد،  داده  انجام  ی عیشن  و  نیننگ

 .حیقب و نیننگ  و نامستحسن و ناپسند و ستیناشا اعمال  دو، هر از  قبل و بودن  نامطلوب بعد شود، یم دایپ
  را  طالب  گردد،  یم  اجتناب  کالم  اطاله   از  یریجلوگ  ی برا  زهیر  و  خرد  لیدل  از  عمده،  ل یدل  دو  به  متن  نیا  نگارنده
 :داند یم کشور استیس  و اداره یبرا نامطلوب عنصر

  ـ1
  ی برا  کشور.  نیا  گناه  یب  ی جوان  و  ریپ  و   کودک  و  مرد  و  زن   هزار   ها   صد   خون   به  طالب  دستان  بودن   آغشته   : الف

  و   استیر  نه  است،  زندان  طالب  یجا  بدهد.  را  خود  میجرا  تقاص  و  شود  دهیکشان  محکمه  به  دیبا  طالب   اتیجنا  نیا
 .کشور کی  یرهبر ای صدارت؛ و وزارت

 .ییگرا کثرت و یآزاد و فرهنگ و هنر و علم با تیضد :ب
 .اش انهیگرا افراط و مضحک تینها یب یزیست زن :ج
 .است افغانستان و ها افغان به انتیخ و پاکستان مقاصد نینارواتر ساختن برآورده یپ در نکهیا و :د
 معقول  و  یمنطق  وجه  چ یه  به   که   کشور،  اداره  و  قدرت  است،یس  با   رابطه  در   انهیگرا  مطلق  تفکرات  داشتن   ی لیدل  به   ـ2
 . ستین کشور مصلحت و یعموم مصلحت به و

  قرار   شیخو  نیالع  نصب  را  آن   کشور  در  یروزیپ  صورت  در   خواهد   یم  و  دارد   باور  بدان  طالب  آنچه  ،ییگرا  مطلق
 . است کشور مصلحت به نه و مردم  قبول قابل نه بوده، یانسان نه یزمان چیه بدهد،
 که  انسان،  گانهی  ارشادات  و  ینید  فیتعار   یروشن  در  تنها  و  تنها  کشور  در  یتعارض  هر  که  است  باور  نیبد  طالب
  باشند؛   دهیعق  و  شهیاند  و  فکر   کی  یدارا  دیبا  همه  تی نها  در   و   گردد  فصل   و  حل  دیبا است، طالبان  گروه  رهبر  همان
  فکر  به د یبا دارد، مانی ا بدان  رهبر  که یباور همان و  دکن یم شنهادیپ و داراست  رهبر که را  ی ا  شهیاند و  فکر همان

 .گردد لیبد مردم مانیا و شهیاند و
 همان   تنها  صدا؛   کی  و  رنگ  کی  همه   .ابدی  یم  عامه   اعتبار  و  شود   یم  کشف  رهبر  یها   باور  یا  هیسا  در  یقتیحق  هر

 ن یتر  منحط  دارند،  رهبر  کی  و  حزب  کی  و  صد  کی   و  رنگ  ک ی  از  شتریب  که  یجوامع  رهبر.  رنگ  همان  و  صدا
 . هستند یجوامع
 و   ییگرا  کثرت  به   اعتقاد  و  متعدد  و  مختلف  ی ها  رسانه  وجود   و  انیب  ی آزاد  و  احزاب  و  ها   گروه  و  ها   دسته  وجود

 در  و  متشتت  را  جامعه  که  هستند  ییها  تالش  و  کننده  گمراه  دیعقا  افکار،  لیقب  نیا  از  و  قدرت  میتقس  و  قواه  کیتفک
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  نظام  است. ضاله  یها ملت  و اقوام  به متعلق تنها و تنها ها  شهیاند  و دیعقا  و افکار نیچن نیا کنند. یم یمتالش تی نها
 .است دور اریبس و مبرا مذموم صفات گونه نیا از یطالبان
 واجب   و  مقدر  تی حاکم  نشدن  یمتالش  و  ممرد  انیم  در  یپراکندگ  و  تشتت  از  یریجلوگ  یبرا  کار  نیبهتر   نیا  بنابر

  دست  اجازه طالب از  ریغ یحزب و گروه و دسته ای فرد چیه که شود جادیا کشور در ییفضا که است، همان یطالبان
 . نکند دایپ را کشور ی ادار و قدرت ،یاسیس ستمیس به افتنی

 برانداز   خانه  مفکوره  نیا  جلو  است  بهتر  لهذا  ست؛ین  کشور  و  نید  و  مردم  سود  به  شکل،  هر   به  و  نام  هر  تحت  ،یآزاد
 . شود گرفته کننده گمراه و

  سنگسار   و  ریتکف  و  خواندن  مرتد  و  دیتبع  و  زندان  و  شالق   و  یدولت  خشونت   با  دیبا  باشد،  داشته  وجود  اگر  ،یتعارضات
  به   حق  گران ید  کرا  ی حت  گران،ید  به   دادن   حق  و  گو  و  گفت  با   نه  گردد،   حل   زدن   گردن   و  ختنیآو  دار  به   و  کردن
 . باشند جانب

  ی ها  جا  آن  در  ای  باشد  نیزم  یرو  بر  بهشت  خواه  بهشت؛  به  نه  دهد،  یم  سوق  جهنم  به  را   ها  ملت  یا  شهیاند  نیچن
 ! گرید

 کند،  یم نیمع را یاس یس و یدتیعق یها گروه و ها انسان  بودن ارزش یب و باارزش ای و نامطلوب، ای مطلوب آنچه
 . کنند یم  ها نیا هک است ییها کار یتجل

 که   ست ین  یکسان  با  سان  کی  و  یک ی  ستد،یا  یم  دشمن  برابر   در  مردمش  رفاه  و  یآرام  و  کشور  منافع  خاطر  به  آنکه
 و  خاک  کردن  رانیو  به  شیخو  مردم  از  دفاع  و  وطن  و  ملک  ساختن  آباد  یجا  به  و  دارند  قرار  گرانید  خدمت  در

 مردم،  تیحاکم  حق  به   احترام  و  یاسیس  ـ  ینانسا  یها   یآزاد  به  باور  ی جا  به  ای  پردازند؛  یم  خود  هموطنان  کشتن
 .کنند یم سرکوب یمانند  یب خشونت و ییخو درنده با را ها آن و رندیگ یم دهیناد  را مردم حق بر یها خواسته

  که  یعصر   در  حاضر،  عصر  در  خصوص  به  طالب،  بناءً   .دیآ  یم دوم  یگور  کته  در  که  است  یافراد  جمه  از  طالب
  ستین  یعنصر  شوند،  یم  برده  شیپ  مردم  عموم  یمساع  کیتشر   به  و  مردم  عموم  و  کشور  مصلحت  به  ها  کار  همه
  خصوص   در سخن  نی تر  کوتاه  و  نیبهتر  پس  خواند.  مطلوب  را  یو  بتوان  یعنی  ـ  باشد  آن   خواهان  و  مشتاق  یکس  که

 کو!" گم "رنگشه مردم: انهیعام سخن همان ست؟یچ طالب
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