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ِ،ِدستِبهِدامانِروِسیهور سیهِطالبانِ 
 طالبان هم برای صلح و هم برای جنگ آماده استند: فرستادۀ روسیه

 

گوید که طالبان هنوز هم آماده استند   جمهور روسیه برای افغانستان می  رییس خاصضمیر کابلوف، نمایندۀ "

 .گروه و امریکا نهایی شودنامه میان این   سر گرفته شوند و توافق وگوهای صلح از  که گفت

است که اگر امریکاییان   گو با یک تلویزیون هندی، گفته و  روسی، در یک گفت (سیاستمدار)گر  این سیاست

 .جنگ را انتخاب کنند، طالبان نیز آمادۀ جنگ استند

 ازاست تا برای   است که طالبان از روسیه خواسته  چنان افزودهابلوف، در بخش دیگر از سخنانش همک

 .های صلح کمک کند گو و  سرگیری گفت

ایاالت متحده امریکا برای صلح افغانستان، و همکاران آقای  خاصزاد، فرستادۀ   به گفتۀ او زلمی خلیل

خواهند که با هم   که هر دو طرف می  وقتی »: ها عالقه دارند گو و  زاد نیز برای از سرگیری این گفت  خلیل

 ..."«.نیاز دارند، ما حاضر استیم که به بهترین شکل کمک کنیمگو کنند و به کمک  و  دیگر گفت

سیهِگان طلب و دیگر رو  سیهاست، یکی رو  سیهمکنونات داخلی دو رو گزارش فوق، در حقیقت لُب و لُباب 

 ".جالب"گان

 ؟"جالب"گان   سیهچرا رو 

از کدام زمان یا میراث داران غدار آن، ، بیشتر از این جهت که من نمی دانم، تجاوزگران روسی، "جالب"

یۀ مهربان تر از دا"برای کشور آبائی ما و برای مردم جنگ زده و خسته از قتل و کشتار چهل ساله، حکم 

 .اندپیدا کرده  را" مادر

روس،  –، میراث دار اتحاد شوروی سابق نیست، ضامن پرداخت غرامات جنگ  افغان کنونیِسیۀاگر رو 

به افغانستان و کشتار بیش  شوروی سابقِسیۀاً، مجبور و مکلف اند از تجاوز  وحشیانۀ رو الاقل منطقنیست، 

از یک میلیون از هموطنان مظلوم ما، بصورت رسمی  از ملت سرافراز افغان معذرت بخواهند، که هرگز تا 

 .الحال چنین نکرده اند

افغانستان تا امروز، همیش مهماندار دشمنان قسم از این جهت نیز که در طول زمان  بعد از شکست در " جالب"

 تا فوزیه کوفیپدرام و از خوردۀ مردم افغانستان بوده اند، از برهان الدین ربانی و قسیم فهیم گرفته تا کرزی و 

 .طالب و چلی
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زد، آیا این میراث چه جالب است که دشمن قسم خوردۀ افغان و افغانستان، دلش به حال مردم و میهن ما می سو

، گاهی هم سر به گریبان خود فرو برده اند، تا عامل اصلی و "جالب"گانِسیۀداران شوروی سابق، این رو 

واقعی اینهمه جنگ و خونریزی، اینهمه قتل و کشتار، اینهمه بربادی و خانه به دوشی، اینهمه انفجار و انتحار، 

 !بازی و طالب ریزی، را شناسائی کنند؟ بعید می دانم اینهمه گلگل میری و چور و تاراج، اینهمه مال

 ، قیم طالبان گردیده اند؟گانِسیهقصه کوتاه، از کدام زمان رو 

 را آغاز کرده اند؟ِسیهاز پستان رو  شیر خوردن،ِسیهاز کدام زمان طالبان رو 

 گان طالب، پستان آی اس آی پاکستانی را رها کرده اند؟ِسیهاز چه زمانی رو 

گان طالب، لحظه ای هم با خود اندیشیده اند که مسبب اصلی تمام بدبختی ها و چهل سال جنگ و  سیهآیا رو 

 کشتار در میهن ما، همین روسهای تجاوزگر بوده اند؟

شوروی ِسیۀو اما یک واقعیت بسیار واضح و روشن را هرگز نباید از یاد برد که این تجاوز ددمنشانه ای رو 

آبائی ما بود که کاه در کاهدان سوداگران جهاد و طالبان جهل فرو ریخت و گوسالۀ نحیف و  وقت به میهن

مردنی شانرا به یک گاو فربه شاخدار و وحشی مبدل ساخت، البته نباید نقش ایاالت متحدۀ امریکا را در این 

 .بازی کثیف فراموش کرد

روس، عضو فعال کی  –ه در هنگام جنگ افغان به ضمیر کابلوف، که قربان کابل شود، پوتین جنایت گستر ک

گان روسی، گوشزد می کنیم که از افغانستان دست ِسیهبود و همه رو  در امور افغانستان جی بی آن زمان

یۀ رسانید و دامامید خیر نیست، شر  گانِسیهما را از شما رو . می شویدِسیهر رو تبشوئید، ورنه بیشتر و بیش

 پدرام ها و وشما همان به که از نورالحق علومی ها . ویدگان طالب نشِسیهمهربان تر از مادر برای رو 

 .اعوان و انصار شان حمایت کنید و به حماقت خود بخندید تورسن ها و دوستم ها و

ندارد، حتی اگر طالبان دست ِسیهاینکه طالبان هم برای جنگ و هم برای صلح آماده هستند، هیچ ربطی به رو 

 . برده باشندهمِِسیهبه دامان کثیف رو 

مردم افغانستان . بگذردِسیهافغانستان، هرگز و هرگز نمی تواند از رو  با یقین کامل میتوان گفت که راه صلح  

هیچ خاطرۀ خوبی از روسها ندارند و روسها هم هرگز شکست اردوی سرخ و شکست ناپذیر شان را در 

هل شانرا در پیکر نحیف افغانستان فراموش نکرده اند و فقط منتظر کوچکترین فرصت اند تا زهر هال

 .یزندو ررف جنگ زده افغانستان

و را ، ...دوستم و عطای تان به لقای تان، یک مشت خلقی و پرچمی تان را به شمول اتمر و علومی و پدرام و

نیز آن خلقی های خونریزی را که در دامان طالبان خزیده اند، بردارید و بروید، شکر خدا که دیگر حتی 

خدا از کمک های انترناسونالیستی شما، ما را . نداریم یچ عرصۀ نیازما به کمک شما در ه .همسایه هم نیستیم

 !ز فراموش نمی شودگو هر تلخ و خونین آنرا هنوز زیر زبان داریم طعمنجات دهد، که 

ب آب ُگالهزار مرتبه با  ادان و انصار شان توصیه میکنیم تا دهن های کثیف شانرا هفتبه کابلوف ها و اعو

 !بشویند، بعد نام مقدس افغانستان را به زبان بیآورند

 !!!که درسی از تاریخ گرفتنی نیستید ننگ تان باد
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