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 ملک ستیز

 

 نامه ملک ستیز به طالبان؛
 !، طالبنامه ام را بخوان

 
نویسم. در این میهن که افغانستان  این یادداشت را به زبان ساده برایت می

را من  شود تو مانند من زاده شده ای. ببین تو پسر فقیری هستی. این نامیده می
دار و  دانیم. فقر چیز بدی است. اما باور کن رهبرانت همه پول و همه می

نواده های خود در کشور های خلیج ام که با خا عیاش هستند. من به چشمم دیده
ست که خود  خوانند. همین کافی برند. فرزندان شان درس می گونه به سر می چه

  .ها مقایسه کنی را با آن
اما اسالم هیچ ربطی به جنگ امروز ندارد.   ما. هٔ تو مسلمان هستی مانند هم

اعتقادی به کنند، هیچ  ی که تو و امثال ترا به جهاد دعوت میئها باور کن آن
گرا هستند، نه مسلمانان صادق و  مداران اسالم ها همه سیاست اسالم ندارند. آن

شان را در این راه جهاد قربانی   عادل. اگر چنین بود چرا خود و فرزندان
 ملک ستیز     ای. کنند. ببین تو در این میهن به دنیا آمده نمی

ای به خود فکر کن میهن یعنی چه؟ وطن یعنی  جنگی. اما لحظه  به نام میهن میتو مانند سرباز ارتش و پولیس 
گونه ممکن است که  رساند. پس چه وجدانی خودت به سرزمینی که آب، هوا و خوراک را به فرزندانت می هٔ رابط

ترا به جنگیدن برای وطن خودت حمایت کند. نه چنین نیست! همان مزدوران برای نابودی میهنت  ISI یک مزدور
  .کنند ترا حمایت می

توانی جای مرا گیری. من  ام را به خاطر بسپار و رویش فکر کن. من هیچ برتری نسبت به تو ندارم. تو می ین نامها
ام. بگذار یک  الملل کار کرده ام و با کشور های مختلف در امور سیاسی، حقوقی و بین یک عمر سیاست خوانده

پرستی در وجود شان زنده است. اما  نم، احساس میهنک ها کار می ساده را برایت قصه کنم. وقتی با یمنی هٔ تجرب
ینین یمنی ئُکشد و تمام خا پرستان یمنی را می بینم این جنگ تنها میهن شوم، می وقتی به عمق جنگ یمن داخل می

شود؟ آیا چیزی به نام دین در  چنین است. در عراق کی کشته می مدار می شوند. در لیبیا کامالً  دار و قدرت پول
ها همه جنگ استخبارات و منافع کشور های  یه وجود دارد؟ در مالی و نایجریا چنین نیست؟ نه اینجنگ سور

بزرگ است. ساده ترین راه استفاده ابزاری تسلیحات جهان سؤ استفاده از اسالم و مسلمانان در کشور های فقیر 
افتد. چون  هایی اتفاق نمی ن جنگاست. چرا در عربستان سعودی، امارات متحده، مصر، بحرین، قطر و اُردن چنی

خانه های جنگی جهانی و غربی هستند. به حال بیا! به عنوان یک  گران زراد گان صنعت  نشسته  ها همه دست این
ات را مثل یک  رسد که جنازه که کشته شوی! روزی می گویم. از جنگ دست بردار، پیش از آن وطن برایت می هم

  !توانند. حاال به زن جوان، مادر و پدر پیرت فکر کن ندانت گورت را پیدا نمیگذارند و فرز بار سبک به خاک می
وطن فقیرت  من برایت یک پیام دارم. امریکا، روسیه، ایران، پاکستان و....ماشین این جنگ هستند. با سالحی که هم

دارند. مالک  میکشی از پول دیو های صنعت و سرمایه ساخته شده است که بر فلسطین اشغال را روا  را می
گران یهودی هستند که اقتصاد جهان و سیاست خارجی غرب  دهی البی فابریکات این سالح که میهنت را برباد می

خانه های  کنند. آن کالشنیکوف که مسلسل کشتار نام دارد توسط کمونیست معروف شوروی و زراد را اداره می
ها همه از شما نفرت دارند.  جهاد شما ندارند. باور کن اینشود که هیچ باوری به دین و  کنونی روسیه ساخته می

خان یک انسان سیکوالر  اسالمی از شما نفرت دارند. همین عمران هٔ جامع هٔ جهانی از شما نفرت دارد. هم هٔ جامع
 ISI یسئاش را یاد ندارد. وزرای خارجه، دفاع، داخله و ر است که کلمه است و از شما نفرت دارد. او کسی

ها این ماشین جنگ را توسط شما جوانان مریض و  کردگان آکسفورد و هاروارد هستند. اما آن اکستان تحصیلپ
چرخانی  چرخانند. خودت به عنوان یک جوان این ماشین را می  می نام اسالم و جهاد  رهبران خودخواه تان به
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 ً زمانی که تاریخ استهالک شما گذشت در این ماشین جنگی بلعیده خواهید شد. باور کن دلم برایت درد دارد.  وطبعا
اران توان گفت. تو خدا را تیرب شوی یک انسان فقیر را تیرباران کنی، چه می تو یک قربانی هستی. وقتی حاضر می

کنی. آن انسان فقیر خلیفه خداست. اما این قرارداد های کالن تسلیحاتی واشنگتن و ریاض باید اجرا شوند. قراداد  می
داران تان این قرارداد های بزرگ را  تسلیحاتی مسکو و تهران باید جان بگیرند. این شما هستید که با کشتن وطن

  .بخشید روح می
که به مرگ برسی به زندگی  را به دقت مرور کن و به دیگران نیز بخوان. پیش از آن کنم این نامه از تو خواهش می

 .برگرد. ما به تو نیاز داریم. تو فرزند این کشور هستی. به انسانیت برگرد
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