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 .اشدب دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمییعق، مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 
 

 
 

 ۱۹/۰۱/۲۰۲۱               محمد شعیب
 

 پیرامون تذکرات اخیر جناب تره کی
 

 جناب تره کی صیب!
 شماست. ۱۶/۰۱/۲۰۲۱به پاسخ نوشتۀ مورخ 

 علت تعلل در ارائۀ جواب شما فقدان برق و گاهی غیرفعال بودن انترنت بوده است.
شما مرا به عدم رعایت آداب آغاز بحث متهم نموده اید، عرض شود که من در آن یادداشت کدام کلمه و  محترم!

لغت به دور از آداب مرسوم به کار نبرده ام، به هرصورت آن عالی جناب در گذشته اندر محرکه های قلمی چنان 
 بور نکرده است، بگذریم.الفاظی را مورد استفاده قرار داده اند که این ناتوان، از راه آن هم ع

 
و موضع آن در  از پرداختن دیروقت به موضوع طالبولی شما اصالً تسلسل بحث را رعایت نه کرده اید، یعنی 

برابر هند هیچ تماسی نه گرفته اید، این بدین معنی است که دریافت و نظر من در بارۀ موقف شدیداً خصمانه و 
 ز سوی آن محترم مورد تأئید قرار گرفته است."پاکستان زدۀ" طالب ها در مقابل هند ا

 
همزمان تره کی صیب در نوشتۀ اخیر خویش به صراحت اعتراف دارد که طالب در بند سیاست های امریکا و 
پاکستان گرفتار است، اگر چنین است، پس چگونه چنین یک گروه که در بند است و سیاست های استعمارگرش را 

مورد کشتار بی رحمانۀ شهروندان کشورش، تخریب تأسیسات بنیادی اقتصادی، مانند  مثالً در مورد هند و نیز در
فع پل و پلچک، سرک های قیریزی شده، ترور متخصصان، تالش به انفجار بند های آبگردان و برق به ن

این .؟چنین گروهی یک نهضت مقاومت و یا نهضت آزادیبخش قبول شود...؟؟ به اجانب،و...را به اجرا میگذارد
 صورت شما باید ادعای ناوارد بیش از یک دهۀ تان را پس بگیرید.

 
اگر این طالب در بند سیاست های امریکا و پاکستان و ایران می باشد، پس شما با چه ضمانتی به کدام گرنتیی 

ن صی ایحاکمیت در افغانستان را به این گروه میراث خوار استعمار می سپارید وشما باور دارید که این راه خال
گروه از قید مزدوری پاکستان و امریکا خواهد بود، شما حاکمیت را که به ملت افغان تعلق دارد به این گروه می 

..؟ اگر بلی چرا حاضر نیست اصل حاکمیت انتخابی .بخشید، چه سخاوتی، مگر آیا این گروه مورد اعتماد مردم است
 را بپذیرد.؟

 
رهوایی های که نکرده اید، بگذارید، اگر آنچه شما قلمداد میدهید،حقیقت مسلم خود را نه نویسید که چه کا  cvشما

باشد، تأریخ اسم شما را حتماً به خطوط زرین خواهد نوشت، تأریخ یقیناً از شما اسم خواهد برد ولی نمی دانم چگونه 
 و با چه ماهیتی...!!

ید از آنها سیمای خوشایندی میدهید و نیز گاهی گاهی هم شما خوش نویسی جالبی برای توجیه طالبانیزم می فرمائ
 در مشی آنها خواهان اصالحات مدنی میگردید، مردم میدانند که جناب تره کی مزاح میکند...

 
با اینکه دفاع نیرومندی از موقف "غیر تباری..!!"  خود مطرح نموده اید، اما تمایل قومگرایانۀ تان به حدی نمایان 

هان نمود، همانطور که با مهارت حرفه یی قادر به پوشش و اختفای آن هستید، این روش است که آنرا نمی شود پن
شما صرف کار اثبات را کمی دشوار می سازد، مگر شما نبودید که از برادر بزرگ سال ها یاد کردید و مگر شما 

ت که رند، این گروه کدام اسنیستید که امروز از گروهی انسانی یاد میکنید که "قابلیت تأمین ثبات" در کشور را دا
نزد شما ارجحیت دارد و از دگران "بزرگتر و مقربتر" است، مگر چنین طرحی ایجاد کردن نفاق و درز میان مردم 

 افغانستان نیست.؟
 

افسوس که اگر تلک شما برای به دام انداختن، به اتهام پشتی بان دولت فعلی نمی بود، می شد فهرست طویلی از 
دو دهۀ اخیر در وطن صورت گرفته است، ارائه کرد، همین بس است که مردم می خواهند نظام  کار های که طی
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موجود پابرجا بماند، حفظ نظام الزاماً به معنی حفظ حضور افراد موجود در قدرت نیست شما حقوق خوانده اید و 
ده است جداً قابل تصفیه و میدانید که منظور چه می باشد. بدون شک این حاکمیت و مافیای که در آن تنیده ش

اصالحات است ولی نباید این اصالحات توسط اجانب و همدستان افغان نمای آن به عمل آید، اجرای این اصالحات 
 از حق مسلم شهروندان افغانستان است و بس 

ر دوکوتاهی و نارسائی در تشخیص اصل موضوع قابل بحث، مسایل متعدد و متفاوت را کنار هم قرار دادن، به 
رفتن عریان از اصل مسئله، انبار کردن مسائل گوناگون در یک بحث مشخص و در خالل آن نیات درونی و توجه 
صرف به یک گروه انسانی در کشور همه و همه در نوشتۀ اخیر شما بیانگر آن است که جناب خسته و سالمند اند 

 ر معقول دارند، خسته اند و مسن.و در چنین پرداخت های ناهمگون و نامرتب پر از بی انسجامی، عذ
 در چنین حالتی پرداخت های شان دگر مؤثقیت کافی نه خواهند داشت.

 
 با حرمت و پوزش 
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