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 ۱۶/۰۸/۲۰۲۰          نیاز محمد"غیاث یار"

 دکتور عثمان تره کی و استدالل آی اس آی

 

 خوانندهٔ گرانقدر پورتال افغان جرمن آنالین!
با ما تماس گرفته ما را  نیاز محمد"غیاث یار"به سبب اشتباه تخنیکی نصف صفحهٔ آخر پاک شده بود، جناب محترم 

 متوجه ساختند.
 دوباره آنالین شد.، نوشته خواستهغیاث یار معذرت جناب محترم بدینوسیله از شما و 

 

 
مقالۀ اخیر محترم دکتور عثمان تره کی را مطالعه کردم، طرز طرح موضوع، تذکر اسباب و ادامۀ موضوع این ها 

را به مالحظه میرسانند، مخصوصاً  " I S Iهمه به صورت حیرت آوری به نوع کار دست اندرکاران " آی اس آی 
 کند:در قلب کردن حقایق و وارونه نشاندادن آن، این داکتر صیب بال می

از قراین معلوم میشود که پاکستان علی الرغم تظاهرات خوشبینانه دیبلوماتیک، از از - - 4:» ایشان می نویسند که 
صحنۀ ختم امضای موافقتنامه میان طالب ها و  ههههه...« .امضای موافقتنامه میان امریکا و طالبان ناراض است

خارجه پاکستان از خوشی و شادی در لباس نمی گنجید که حتی خلیل زاد را به خاطر می آورم که "قریشی" وزیر 
بعضی از اشخاص موجود در آن مراسم از این وضعیت قریشی به تعجب افتاده بودند...پاکستانی ها به کررات 

طالبان نقش کتلست را داشته اند که بدون پاکستانی ها این  –معترف اند که در آغاز، ادامه و ختم مذاکرات امریکا 
ند نمی توانست ممکن گردد، پاکستان با سهم گیری طالب ها در قدرت افغانستان، در واقع نفوذ در عمق رو

ستراتیژیک خویش را تحقق می بخشد، طالب ها هنوز در دولت سهم نگرفته اند که موضع گیری سیاست خارجی 
ه پاکستان به رسمیت می شناسند، دولت افغانستان را پیرامون معضلۀ کشمیر اعالم میکنند و کشمیر را "دربست" ب

این موقف گیری، هم مسلمان بودن اکثریت کشمیری هاست، مگر آیا افغانستان از چنین سیاستی به کدام بخش  دلیل
از منافع ملی خود خدمت خواهد کرد، آیا هند را که برای افغانستان کشور دوست و کمک کنندۀ مهم شمرده می شود 

.؟؟ آیا پاکستان را که در مسئلۀ کشمیر مستحق اعالم گردد در ادعا های بیشتر اراضی به دشمن مبدل نخواهد کرد..
 .؟ ما قرینه و تمسکی نه خواهند داد متعلق به خاک

آقای دکتور! اگر بسیار خواهان رهایی و خوشنودی مردم کشمیر هستید، چرا به خواست مردم آن جا، که کشمیر 
 .؟.مستقل است، تن در نمی دهید.

ز کشیدن سیم خار دار باالی خط دیورند توسط پاکستانی ها اگر تجاوزکارانه است، چنین شرایط مساعد را مگر و با
! توجه شما به آن سوی خط اند...؟ آقای تره کی "این ملیشیا های مسلح آزادی خواه شما برای شان فراهم نه کرده

اسک آنرا به چهره زده بودید، شما از عطف توجه دیورند یک توجه قوم پرستانه است و نه توجه ملی که تا حال م
به منافع ملی کشور در این عرصه چیزی متذکر نمی شوید، زیرا شما صرف خواهان وابستگی آن طرف دیورند 
می باشید، اما اینکه هر دو طرف دیورند توسط آن سو، و یا این سو حکمروایی گردد، مسکوت می باشید، آقا...! 

انستان مستقل باید به دست مردمش آزاد نگه داشته شده و اداره گردد و بعد سایر مسائل... و بدانید که نخست، افغ
 شما این موضوع را خاطر نشان نمی سازید.

نقش مداخله گرانه و تجاوز کارانۀ دولت پاکستان و آی اس آی آنرا ماست مالی میکنید که گویا پاکستان صرف از 
نستان نقشی نداشته است، شما خود می اه است و دگر در تضعیف دولت افغوجود افغانستان اشغال شده سود برد

نویسید که تجاوزات ارضی، راکت پرانی ها، کشتار هموطنان ما، وارد آوردن خسارات مادی به وطن و هموطنان 
مردم  ما و... این ها همه مگر با "سود بردن از اوضاع" افاده می شود...؟ و "سود بردن از اوضاع" گمراه کردن

در فهم موقف پاکستان در برابر وطن ما نمی باشد..؟ یا اینکه پاکستان برای تحقق و دسترسی به جغرافیای "عمق 
ستراتیژک" اش این همه دست اندازی ها را به اجرا گذاشته است ، نامگذاری این اعمال پاکستان فقط زیر عنوان 
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اقدامات نظامی، استخباراتی پاکستان برای تحقق ستراتیژی "سود بردن از اوضاع"، پوشانیدن و پنهان کردن اجرای 
 .عمق ستراتیژیک آن معنای دیگری ندارد و نه باید مردم را غافل ساخت و نفع پاکستان را محافظت نمود

مگر حضور قطعات اردوی پاکستان در جبهات جنگ از آسمان افتاده است، کشته شدن حتی یک جنرال پاکستانی 
که گویا طالبان آزادی خواه آنرا به پیش می برده اند و کشته شدن و دستگیر گردیدن ده ها در جریان جنگ ها 

 عسکر پاکستانی، مگر تجاوز آشکار و وطنفروشی عریان طالبان همدست آنها نیست.
در دنیا کدام نهضت آزادی خواه، زن وطفل و کودک، زن حامله و پیر و جوان هموطن خود را از تیغ کشیده است 

طالب با چنین اعمالی می خواهد صاحب عنوان آزادیخواه گردد مگر آنکه اهدا کنندۀ این عنوان وابسته به آی که 
اس آی باشد. کشتار هزاران انسان بی گناه هموطن ما مگر فدای مزدوران آی اس آی نمی گردد، اگر طالب قدرت 

 را بگیرد و حاکمیت مطلق خویش را مسلط سازد.
اندرونیی طالب ها هم مداخله دارید، فرکسیون های دیگر طالب ها مانند داعش و اخیراً  شما حتی در بحث های

"طالبان ختک" را نام می برید، با این همه ریا کاری ابلیس منشانۀ آی اس آی، چطور با آمدن طالب در کشور به 
 صلح خوشبین هستید، 

وان وطن خواه و سر به کف را قربانی داده اند، مگر قوای مسلح کشور ما ) اردو، پولیس و امنیت( که هزاران ج
به گفتۀ دوست و هم خط شما آقای "شاهین" نطاق رسمی طالبان، منحل گردند که شما نیز اشارۀ غیر مستقیم به این 

 نیت شوم کرده اید.
لح یک بار حین عروج تنظیمی ها بحران الدین ربانی و جمعیت اسالمی اش و نیز دیگر همدستان شان قوای مس

کشور را "دربست" منحل و تمام ابزار جنگی و محاربوی را به پاکستان تسلیم نمودند که اسناد بزرگ رسمی و 
قرداد ها، اثبات آن جنایات وطنفروشان می باشد، باز پاکستان می خواهد آن اضمحالل کامل دولت افغانستان در 

به خاک ببرد. مردم افغانستان تا آخرین قطرۀ خون در  هیأت الغای قوای مسلح آنرا ببیند، که به گمانم این آرزو را
 برابر پاکستان و اجنت های ملیشیا، تحصیل کرده و خارج نشین آن مجادله خواهند کرد انشاء هللا. 

ولی باز هم مرحبا به صراحت تان که از وابستگی طالبان به "برون" یعنی پاکستان یاد نموده اید، اگر وابستگیی 
چگونه این باند خونریز می تواند " ملیشیای مسلح آزادی خواه " باشد..؟ پاکستان تنها به این گروه وجود داشته پس 

"کمک لوژستیکی" نه کرده است بلکه قدم به قدم و جز به جز این گروه را در کشتار هموطنان شان، در تخریب 
تب و پوهنتون ها و در انفجارات تأسیسات اساسی کشور در تجاوز به شؤونات مردم افغانستان در آتش زدن مکا

ً حاال که  انتحاری تربیت، تجهیز و فعال ساخته است، مگر این ها اقدامات یک گروه آزادیخواه است، مخصوصا
توافق با امریکا لعین صورت گرفته کشتار نظامی ها و غیر نظامی های متعلق به وطن ما، یک حرکت 

یقن هستید که مردم مظلوم ما این همه دهشت و کینه و بغضی را که آزادیخواهانه است..؟ جناب دکتور شما آیا مت
ً دو سه دهه در کشور به راه انداخته فراموش میکنند..؟ آیا شما به اهلی شدن این خونریز ها  طالب طی تقریبا

که این اطمینان دارید. آیا ضمانت میکنید که این مزدوران به قول و عمل خود وفادار بمانند، آیا ضمانت میکنید 
گروه در کشور صلح واقعی را تأمین می توانند..؟ ضمانت می کنید که بعد از عروج این گروه در قدرت افغانستان 

 یک بار دیگر با شدت هر چه بیشتر به میدان رقابت و جنگ های نیابتی هند و پاکستان و... مبدل نه خواهد شد..؟
« امضای موافقتنامه با امریکا بزرگترین گام در جهت خود مختاری طالبان به حساب میرود»  می نویسید که :

ههههه آقا...! چه جملۀ فریبنده ای... خود فروشی یک گروه ملیشیا به یک قدرت شیطانی مگر خود مختاری 
شنیدید که چندین میلیون دالر است...؟ معنی خود مختاری، به گمانم اشتباه شده است، مگر در اخبار نه خواندید و نه 

در دوحه میان این آزادیخواهان شما تقسیم و بخش شده است، با به کار بردن کلمات پاک نمی شود، ناپاکی را منزه 
 نمود.

مردم افغانستان از طالب به حیث اعضای دستگاه استخباراتی پاکستان شناختی دارند، پس "خطر اعمال نفوذ 
خاتمه خواهد یافت که طالبان و سایر جیره خوران پاکستان، که از دوران مبارزات علیه پاکستان" در وطن ما وقتی 

اشغال شوروی و جنگ های تنظیمی ها به جا مانده اند تا امروز، همه از حاکمیت و و از مدارج بلند جامعه فرو 
 آورده شوند.

ن( اعتراف دارند که این صلح و درامۀ آقای دکتور تره کی ! خود پاکستانی ها ) سفیر اسبق پاکستان در واشنگت
مذاکرات و طالب بازی همه فریب و توکه اند، پاکستان می خواهد به صورت غیر مستقیم بر افغانستان حکومت کند 
و یک حاکمیت گوداگی در افغانستان به نفع خود مستقر سازد، شما هم متعرف اید که " وابستگی برونی" طالبان 

خفیف داده " وابستگی احتمالی" نامیدید.  آقا ..! زحمت نه کشید این شتر شما به خپ خپ وجود دارد و باز آنرا ت
 رفتن پنهان شدنی نیست.

طالبان طی سال های حاکمیت و بعد از آن تا کنون در کشتار مردم افغانستان و تشدید نفرت های قومی و منطقوی، 
تمایالت مرکز گریزانه، شما را به آن واداشته تا از به تحریک پاکستان، چنان فضای را به وجود آورده اند که 

"نظام متمرکز" نام ببرید، آری این تفرقه افگنی های اجانب توسط طالب ها، همه را به هراس این واقعیت مواجه 
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ساخته است که بی اتفاقی مردم چه عواقب وخیمی را به دنبال خواهد داشت، مگر انشاء هللا دشمن به این آرزوی 
 د نخواهد رسید و مردم ما متحد هستند و متحد باقی می مانند.شوم خو

نتیجه آنکه آقای تره کی ناسیونالیزم شما که ماهیت قومی دارد، رنگ ملی و سرتاسری آن ناپدید شده است، شما 
دولتی را جستجو میکنید که یا توسط یک قوم مشخص اداره شود و یا همان گروه ملیشیای مسلح تان که طالبان 

شند و شما سال هاست که از کنج فرانسه برای شان گلو پاره کردید ولو این گروه  دست نشاندۀ پاکستان باشند و با
 در آخر کارهم در جیب شان هدایات مقامات پاکستانی و آی اس آی قرار داشته باشد.

اشند، هر بقۀ کوری آنرا از بازی بزرگی که یاد کردید، اگر مردم افغانستان نظام متعلق به خود شان را نداشته ب
خواهند گزید. طالبان و تیوریسن های خارج نشین آن افغانستان را چنان احتیاج و محتاج ساخته اند که خویش رابه 
سختی کش میکند و همه حریصان و غارتگران منطقه و جهان به آن چشم دوخته اند، اما مردم علی الرغم بیچاره 

واهند داد، مردم را به تسلیم شدن به طالب تشویق نه کنید، مردم فریب نمی گی و خستگی چهار دهه تن به ذلت نخ
 خورند. 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

