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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 ۲۷/۰۵/۲۰۱۹           : وطندوستنویسنده
 

 "ملیشیای مقاومت" یا طالبان تروریست؟
 

 در رابطه با مقالۀ آقای محترم م. عثمان تره کی صاحب:پیام طوالنی یک 
 

 کی سالم و احترام تقدیم می کنم! قای محترم م. عثمان ترهآ
 

 ان و دورنمای ژیوپولتیک جنگ افغانستان" با کمال عالقه خواندم.مقالۀ تحلیلی تانرا تحت عنوان " طالب
تحلیل شما را در رابطه با سیاست های خارجی امپریالیست ها به سرکردگی امریکا جهت تاراج منابع طبعی کشور 

ف که خود می سازند و خود میبافند، های ضعیف مانند افغانستان صد در صد تائید میکنم. اینها به بهانه های مختل
 ءهمینکه با دولت های دستنشاندۀ خود قرارداد های ِدکته شدۀ شانرا امضأ .باالی کشور ها هجوم نظامی میبرند

کردند، پایگاه های نظامی خود را با یک تعداد عساکر خود در آن کشور مستقر ساختند، بعد میگویند که ما 
گردانیم. این نسخه را ، چنانچه از ب خودرا به وطن خود ساختیم و حاال باید عساکر دیموکراسی را در آنجا برقرار 

 .شما در مقالۀ تان تشریح نمودید، به تکرار در کشور های مورد نظر خود از جمله افغانستان عملی ساخته اند
 

و عزیز تراژیدی وطن  اما چیزیکه مرا در مقالۀ شما محترم آزار میدهد، رول طالبان که محور نوشتۀ شماست، در
مانند القاعده، داعش و طالبان تروریستی این یک حقیقت انکار ناپذیر است، که گروه های  مردم مظلوم ما میباشد.

نیست، بلکه یا شایعه  میشوند. این دیگر کدام راز پنهانهمه توسط امریکا ساخته، مسلح و اعاشه شده اند و هنوز هم 
امریکائی و همپیمانان ناتوی آن در تلویزیون ها و جراید معتبر سیاسی  تحلیلگرانو  مدارانبار ها از دهان سیاست

 .که "طالبان را ما ساختیم" حتی از دهان هیلری کلینتون –ابراز شده است 
 

اینهم یک حقیقت انکار ناپذیر است که دولتمداران عربی به خصوص عربستان سعودی و برای اثبات ادعای باال: 
همپیمانان امریکا اند و بدون اجازۀ کاخ سفید اجازۀ نوشیدن یک گیالس آب را ندارند، چه رسد که  کشور پاکستان

در کشور خود جای دهند، برای شان پول و سالح توضیح کنند، تا سالهای متمادی تمام این گرو های تروریستی را 
حالیکه دولت پاکستان پول کافی برای یک وقت در  -به باور تقلبی خود شان علیۀ کافران بجنگندامریکا یا گویا علیۀ 

  دال برای سیر کردن شکم مردمان فقیر خود ندارد.
 

با )که نه در افغانستان زندگی میکنید و نه در حکومت افغانستان کدام مقاِم دارید، که از مجبوریتمحترم شما 
ملیشیای مقاومت یا بنام "طالبان بنام  که چرا در مقالۀ تان از ،به خر کاکا بگوئید. پس سوال خلق میشود معذرت(

 میزبان همسایه از ترس و حضور حیای از "دور یاد میکنید و برای شان توصیه میکنید که "مقامت مسلحانه
 نمایند". اختیار مستقل موضع مقاومت،

 

که در ماه  فارِ ک   ؟فار"می کنند؟ علیۀ عساکر امریکائی و ناتو یا به گفتۀ خود شان علیۀ کطالبان علیۀ کی "مقاومت
رمضان در حالت ادای نماز شام در مسجد پارچه پاچه میشوند؟ طفلیکه بر روی سرک های کابل گدائی میکند و یا 

که نان اوالد خود را توسط گدائی حاصل میکند؟ آیا همۀ  ه زنِ شاند و بیوبه مکتب میرود، پیرمردیکه کراچی میک
ً  ؟هدف قرار میدهد عمداً آنها را شما  "ملیشیای مقاومت"فر یا امریکائی اند که اینها کا هر روز در اخبار  شما حتما

بعد برای ما توضیح دهید، که  ؟ساالنه چند تا کافر امریکائی ، امامی خوانید، که روزانه چند نفر افغان شهید میشود 
 میکنند. مقاومتعلیۀ کی  "ملیشیای مقاومت"این 

 

. بلی، اگر جنگ شدهاستدالل میکنند که در جنگ نان و حلوا بخش ن ،آدم میکشنداز چهل سال به اینطرف که  کسانی
ز که مردم ملکی نیامکان دارد و در قریه ها صورت بگیرد،  داغطالبان علیۀ عساکر امریکائی و شرکا در جبهات 

عزاداری و  افل، در محاا و بین دوکان ه، در روی سرک ه در مکاتب و مساجد خوشوند. اما جنگ اینها متضرر 
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یک  حتی - متضرر میشودنه وجود دارد و نه ، جائی که یک عسکر امریکائی صورت میگیرد و و و عروسی
 د.نهم متضرر نمیشویا اعضای حکومت دستنشانده جنگساالر 

 

فات جنگ طالبان علیۀ احصایۀ تل ئی نیست،صاحب، به خاطریکه نشان داده باشم که سخنام هوا تره کیمحترم 
 توسط خود غربی ها در انترنت گذاشته شده است: ، کهبرای تان ارائه میکنماخیر سال  چندرا در ظرف " کفار"
 

نشان میدهد، که در  ۲۰۱۴الی  ۲۰۱۲احصایۀ تلفات عساکر ائتالف تحت رهبری امریکا در افغانستان بین سالهای 
 . در حالیکه شهدای مردم افغانستان در عین زمانستکشته شده ا عسکر خارجی در افغانستان ۶۳۶سه سال جمله 

 ً ً  افغان بوده است که از آن جمله ۲۴۵۷۶ تخمینا به  (کلمۀ )تخمیناً  –نفر آن مردمان ملکی بود ۲۱۲۰۰ تخمینا
  خاطریکه که نه زندۀ ما به حساب می آید و نه مردۀ ما.

 

)تلفات مردم ملکی شامل این ارقام  تا حاال شهید شده اند ۲۰۱۴سال  هزار نیروی امنیتی این کشور از ۴۵یش از ب
 ، که به احصایه نمی ارزد.. تلفات امریکائی ها در عین موعد ارقام دو عدی بوده استنیست(

 

ً آیا شم عقیده براین است، که طالبان یک نیروی مستقل از امریکا و پاکستان است و فقط برای  ا محترم را واقعا
طفل و جوان، زن و مرد  علیۀ پس اینهمه ترور هدفمنداگر اینطور است، میجنگند؟ علیۀ امریکا آزادی وطن خود 

 !افغانستاندستنشاندۀ نه با حکومت و  ر هستنداینها خو نه با امریکائی ها همکامظلوم و بی گناه افغان برای چه؟ 
 

  با احترام فایقه
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

