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 /232020/12                                          جرمن آنالین   افغان

 تبصرٔه در مورد 
 یبنام دوکتور روستار تره ک یاسیس ینایناب کی

 

ث نوشته که قابل مک  افغانستان انایآر تیسا هیبر اعالمای تبصره  دوکتور روستار تره کی 2020دسامبر   21به تاریخ 
،  است  طالبان پشتیبانی صورت گرفته استعمار ساخته بنام گروه خونریز  از  فاقد حیاءو ارزیابی می باشد. در این مقاله 

روی بعضی نقاط این مضمون مکث    ذیل. در  این سیاهه را مفتخرانه بنشر سپرده استآریانا افغانستان  درماندۀ  سایت  و
 :صرفنظر میکندی و انشائی آن و از اغالط امالئ می گردد

 
از این آقا پرسید که شما   باید  "در مقاله اش از حق زندگی مردم ملکی دفاع شده."   که گویا  تره کی می نویسدآقای    –   1

مگر نه اینست که هر روز طالبان وحشی و خونریز از طریق انتحار و انفجار    ؟از حق زندگی کدام مردم دفاع کرده اید
هزاران خانواده  افغانستان را به هالکت می رسانند و  بی گناه و بی خطای  های چسپکی و موتر بمب هزاران باشندۀ  بو بم

 پرده پائین کرده؟ را به گلیم غم می نشانند. چشمان شما مگر 
 
  یاسیبه حربه معمول مناقشات س  یاسیمخالف س  یشانیبه پ  یتاپه استخبارات خارج  دنیکوب" تره کی می افزاید:  آقای    –   2

و ذلت   یکه منقد در برابر مخالف احساس کمبود  شودیاستفاده سوء م  یحربه وقت  نی. ازاست  افغانان بدل شده  انیدر م
باید عرض گردد که طالبان    آقاخدمت این  "  و دربچال شود.  چارهیدر دفاع از خود ب  لی دل  افتیدر  یکند و برا  یاخالق

زادۀ استخبارات غرب و پاکستان است و در دامن آنها پرورش یافته. مگر شورای کویته و شورای پشاور و محل اقامت 
فتاد، طالبان برای تجدید میثاق  آیا همین چند روز قبل که مذاکرات دوحه به تعویق ا  ؟طالبان در کدام سیارۀ دیگر است

غالمی به پاکستان نرفتند و در پای قریشی و عمران خان کمر نشکستاندند؟ مگر طالبانی که در دوحه می روند و می  
 ی بوتهو در مصاحبه ا  ر ینظ یهمچنان ب   ؟دنمی کن   تغذیهمگر طالبان همین حاال از خوان    ؟آیند پاسپورت پاکستانی ندارند

به عهده داشتند، مصرف    های کائیآنرا امر  تی ریبود، مد  سهایکار آوردن طالبان از انگل  یگفـته بود که: " فکر روندر لندن  
 زهی بی شرمی! ها پرداختند و من اسباب آنرا فـراهم آوردم و طرح را اجراء کردم". یآنرا سعود

 
اینرا می گویند دروغ شاخدار! واقعیت "  است.  یسوته بر فرق متجاوز خارح  کیطالب  " آقای تره کی می نویسد:   –  3

اینست که طالب از همان بدو تولدش در دست سازمان جاسوسی پاکستان، انگلیس و امریکا بود و هنوز هم است. سوته  
و نه بر فرق    شود می    ای را که این سازمانهای جاسوسی به دست طالبان داده اند، بر فرق مردم بیگناه افغانستان وارد

که طالب در بدل پول با کافر و نصارا صلح می کند، الکن هموطنان و همکیشان خود را می    مگر نه اینست  اجنبی.
کشد. طالب سوته به دست هر روز مردم را با سوته و شالق، دره و قمچنین می زند و زن را سنگسار می کند و در  

 .بپوشدد کور باشد که از فجایعی که طالب هر روز می آفریند چشم بای آدم پای اجنبی کمر می شکند. چشمان 
 
حکومت انتقالی خواست  .  استقرار یک حکومت انتقالی استدر ارمان  مضمون خود  تره کی در جای دیگر  آقای    –  4

را جابجا سازد و افغانستان را به یکی از  و چند رسوای دیگر  پاکستان است تا در آن نوکران خود مانند طالبان و گلبدین  
صوبه های خود تبدیل سازد. الکن پاکستان و نوکرانش این ارمان را بگور خواهند برد. افغانستان هیچگاهی در قیمومیت  

 پاکستان نمی رود. 
 
که افغانستان اشغال است   یطیبه باور من دفاع از مقاومت مسلح طالب در شراآقای تره کی چنین ارشاد می کنند: "  –  5

ضرورت   کی  داند،یدر برابر مردم افغانستان نم  یو حقوق  یقاعده اخالق  چیه  تیخود را ملزم به رعا  یخارج  یو قوا
متحجر و جنایتکار خود را به ابتدائی ترین قواعد اخالقی و حقوقی ملزم  ال باید ازین آقا پرسید که آیا طالبان  حا."  است

رنگین کرده اند و هر روز جنایت و کشتار می کنند.    آن  می دانند؟ مگر نه اینست که این خاک را با خون بی گناهان
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و مکتب و مدرسه را ویران و به مراسم مذهبی و ختم    کخانه و مسجد و پل و پلچهر روز  طالبان  مگر نه اینست که  
موتر پر از مواد   کیطالبان "کرام" در    2020  یماه م  18  خیبه تارفراموش کردید که    قران بمب پرتاب می کنند.

ن . به یاد بیاورید که در سالهای اخیر چندین بار اجماع مسلمانان جهاکردند  رانیغزنه را و  یمرکز ثقافت اسالم  یانفجار
افغانستان حرام شمردند. الکن   اندونیزیا و چندین مملکت دیگر صورت گرفت و جنگ را در  در عربستان سعودی، 

 طالبان خونریز به اجماع بین المللی مسلمانان جهان تمکین نکردند. این قاعدۀ اخالقی و حقوقی چیست آقای تره کی؟
 
  طالب   جنگ  پایان  از  بعد  اگر:    شرط  بال  قاطع و   نه  است  مشروط  دفاع  این  اماتره کی در ادامه می نویسد: "   آقای  –   6

  گر   دی  متحاوز  سلطه  زیر  در  و  آزاد  یک متتحاوز  از  را  افغانستان  و  شد  ثابت  همسایه  های  کشور یا  کشور نفوذ  محموله
" .گردانند  می  رو  وی  ز  ا   دااششتند  قرا  طالب  در عقب  جنگ  در  مردمیکه  حال  درین.  میشود  سلب  وی  از  حمایت  داد،  قرار

که نوکری و نوکرمنشی در نهاد طالب خفته است و طالب بدون ارباب قادر به زندگی نیست.    گفت   طه بایدبدر این را
تجربه کرده اند. طالب متحجر، نوکرمنش،   1990چوب و چماق و ظلم و استبداد طالب را در دهۀ  افغانستان  مردم  

اجنبی پرست با افکار قرون وسطائی ابدا قادر نیست که بار دیگر بر شانه های مردم افغانستان سوار شود. این خواب  
 در قبال ندارد. پرورش ندهید که سودی  خویشدر حافظۀ شما و همقطاران تان و این خیال را 

 
  و   جنگ  معامله  طرف  مثابه  به  طالب  وجود  واقعیت  به  سال  بیست  از  بعد  امریکا!  "بلیتره کی می نویسد:  آقای    –  7

طالبان   ،موجود استنیز  به آقای تره کی باید گفت که چنانکه در باال تذکر داده شد و صد ها سند دیگر    ." شد  تسلیم  صلح
منافع خود عمل   . امریکا و انگلیس با نوکران خود مطابقاند  در دامن پاکستان، انگلیس و امریکا تولد و پرورش یافته

می کنند. زمانی آنها را کمک می کنند و در یک وقت دیگر آنها را تأجیز کرده و در فرصت دیگری آنها را اگر الزم  
باز بر اریکۀ قدرت نصب می کنند. چنانکه امریکا و انگلیس، صدام، قذافی، رضا شاه، ضیاالحق، گلبدین و غیره   افتد

ه زیر کشید. به همین ترتیب در صورت لزوم عده ای را دوباره به قدرت نصب را به قدرت رساند و باز از قدرت ب
کرده است. و اینک می خواهد طالبان را که خودش خلق کرد و از قدرت بر انداخت، بر حسب منافع خود می خواهد  

در این گوشۀ آسیا    ، زیرا اوضاع منطقه ایجاب می کند تا امریکا و انگلیسآنها را بار دیگر بر اریکۀ قدرت برگرداند
. الکن طالبان و افکار طالبانی در تقابل با زمان و خواست بشریت قرار دارد و به شکست ژاندارمی در اختیار داشته باشد

حتمی مواجه است. اینک گوشهای طالبان بعد از شکست ترمپ لم گردیده و دعای آنها برای اعادۀ صحت ترمپ نیز 
 ان جنایات خود افزوده اند. مستجاب نشد. ازینروست که بر میز

 
  طالبان .  میدهد  پیوند  طالبان  با  را  افغانستان  مردم  مجموع  ملی،  و  مذهبی  "معتقداتد:  نآقای تره کی چنین ادامه می ده  –   8

 قایم  کنترول  افغانستان  قلمرو   از   نیمی  از  بیش  در  مردم  حمایت  به  اند  توانسته  جمعی  کشتار  و  ها  بمباردمان  الرغم  علی
باید گفت که مردم از طالبان نفرت دارند و بیزار اند، چنانکه هر جنایتی را زیر نام هللا اکبر انجام می   آقابه این  ."  کنند

در صد از تأسیسات مملکت را که مال مردم است به فرمان پاکستان    16دهند. تنها در جریان همین سال خورشیدی حدود  
را و یک سرک قیر را در غزنی ویران کردند و یک پل در روز های پسین سرک قیر دالرام  مثالً  تخریب کرده اند.  

کالن را در غور و چندین سرک را بین غور و هرات منهدم ساختند. محافظین بند کمالخان را به قتل رساندند و هزار  
  مرتکب شدند و هزاران خانواده را به خون نشاندند. آیا با این جنایات   مملکت و یک جنایت دیگر را در کابل و اطراف

عظیم و هولناک که طالبان مرتکب شده اند، کسی از آنها دفاع می کند مگر اینکه هیچ نشانی از وجدان نداشته باشد.  
آقای تره کی باید به یاد بیاورد که در جنگ هلمند دهها هزار هموطن ما که بر اثر جنگ طالبان آواره شدند، آیا جانب  

ه کی ادعا می کند که نیم قلمرو افغانستان زیر کنترول طالبان است، حد  ترآقای  وقتی  طالب رفتند و یا زیر چتر دولت؟  
اقل یک والیت را نشان بدهد که زیر کنترول طالبان باشد. اگر چنین نیست چرا طالبان از ادامۀ مذاکرات در کشور اباء 

د می توانیم مذاکرات را می ورزند. دولت افغانستان به طالبان پیشکش کرد که در هر کجای افغانستان که شما بخواهی 
دوام بدهیم. الکن طالبان این موضوع را قبول نکردند، زیرا در هیچ جای کشور تسلط کامل ندارند. بلکه دزدانه و بزدالنه  

 سوراخی بدر می شوند، قتل و قتالی می کنند و پای در گریز می گذارند و در سوراخ دیگری پنهان می شوند.از 
 
  های   ارزش  مدافع  عنوان  به  را  طالب  مجموع  در  مردم  که  اینست  من  "تصوری می فرمایند:  در اخیر آقای تره ک  –  9

که نفوذ پاکستان باالی طالبان    کرد   القاءبه آقای تره کی باید  "  .میپذیرند  مذهبی  و) پاکستان  احتمالی  نفوذ  دفع   شرط   به)  ملی
ارزشهای  با  د و این در مخالفت صریح  ندار  حامیان پاکستان قراراحتمالی نیست و عمال طالبان در خدمت پاکستان و  

باامکانات وسایل وسایط و    طالبان  کیگردد، سر نخ تحر  یباال روشن م  حاتیچنانکه از توض  .شدبامی    کشورماملی  
  ی ب   یجز آله ا   کیتحر  نیو ا  شد  تمویل میو پاکستان    انگلیسو    کایبه دست امر  کنوناز آغاز تا    اسلحه مدرن روز

بخاطر . ابزار طالبانی  ند ندارمستقل  از خود اراده    ابزارطالبانیباشد    تواند  ستعمار چیزی دیگری نمیدر دست ا  یجان
تحت ماسک بنام تا.  همچون قصابان خون آشام برای ایجاد رُعـب  وترس ساخته شده اند    استعمار مزورمنافع    نیتأم

 . روپوش کرده باشندرا طالبان چهره مزوراستعمار 
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جامعه ما افغانستان    یو ترق  شرفتیپمانع  واضح است که    به همگان هیچ مفروضی مثبت به طالبان نمی چسپد  چراکه  
استعمار با .  را جمع کنند  حقوق بشرآزادی    ،یدموکراس  گلیم      چراکه با تحمیل طالبان در افغانستان توانستندباشند.    می

جامعه شهری افغانستان را .  بردفرسخ ها به عقب    1990  ۀمملکت را در دهاسالم سیاسی (  بخصوص  ابزار طالبانی )  
برخالف نص   برادری  و  درخصم اخوت    برادری را  اخوت و  ،تنزیل داد و برخالف اسالم راستین  دهاتیبه جامعه   

تا دست استعمار درامور اجتماعی جوامع فقیر آزاد   ندسیاسی ازبین برد  را با اسالم  اسالم    تبدیل کردند.صریح قرآنی  
اما گماشتگان   رد.  دور نگهدارا از خطر طالبانی  استعماری  جامعه    هر انسان ملی و وطندوست تالش دارد تالذا  باشد.    

در پایان باید گفت که وقتی آقای تره کی این همه واقعیات   استعمارمؤظف اند تا با عوامفریبی جالوت را داود جلوه دهند. 
نمی تواند این همه  زیرا غیر از او و چندی دیگر کسی  . ست، یقیناً در سطح یک نابینای سیاسی تنزل کرده ارا نمی بیند

 جنایات طالبان را نا دیده انگارد.
 

تبدیل  نیزبه بلند گوی این گروه    ،با روابط پیدا و پنهانش با طالبان  آریانا افغانستانکه سایت    خاطرنشان کردباید  ضمناً  
کسانی قرار داده که هر روز خون می ریزند و جنایت می    خدمتشده است. به بهانۀ آزادی بیان تریبیون خود را به  

بچه )   سگماشته شده انگلی  ،همانطویکه خلیلی مداح  ،رنج میبرند  از قلت مضامین  سایتوباین    گانگردانندکه    چرا  کنند.  
 کی پرداخته است.ه تر ربجای استاد خلیلی، به مداح روستابدفاع نشست اینبار  دور از حیاء را (سقو

 
 پایان
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