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 ۰۱/۰۱/۲۰۲۱                                                   یدوکتور م، عثمان تره ک
  

   آقای اڅړ میپرسد چرا در فرانسه جهاد نمیکنی ؟
 دنباله بحث ګذشته 

در سوانح مخاطب   که اکنون سمت پولیس مذهبی سایت افغان جرمن را دریافت کرده است بعد ازانکه  محترم اڅر
دریافت نکرد ناشیانه بحث    و خیانت به وطن  خود نکته سیاه مثالً رشوه،اختالس، وابستګی سیاسی به چپ و راست

 زبان را مطرح کرده میګوید :  
مو پښتانه دي آیا ستاسو دوکتور له پاره د خواشنۍ خبره نه ده چې په مورنۍ    پالرښاغلیه! تاسو وایی چې مور او  »  

 «.  او غږیدل نه شی کولی؟ ژبه لیکل
در  از جانب من به تقاضای مناظره از طرف وی    میکند که چند سال قبل    نقل قول  جوابی    در چند سطر بعد ازاخړ  

 شرح :  تلخیص و . به ایننوشته شده بودبه زبان پشتو دریچه تبادل نظر سایت افغان جرمن
 !  م الاغلي اڅر س» ښ

خبره د هغه څه چه تاسې به سطحی توګه ورباندې اشاره کړې دیره ژوره ده او ګن شمیر   تړ د دریځال د طا لبانو په م
کې وڅیړل شې، تر څو چه د بهرنیو لایر  اړخونه لري چه باید په یو پراخ او د احساساتو او عصبیتونو لرې چاپی

ه زه ستاسی د مناظرې وړاندیز  ندی غولول شوېو افغانانو دغفلت خوب نه راویښ شي. له همدی کبلالتبلیغاتو تر تاثیر  
ته هرکلي وایم. خو متاسفانه زه د شخصي مصروفیتونو له کبله هره ورځ تبادل نظر پنجرې ته د نظریاتو د لوستلو او  

جرمن سایت دومره ځواني وکړي چه پوښتنې راتول او راته  –سوالونو ته ځوابولو په موخه ورننوتي نشم. که افغان 
د پاره راولیږي ، چمتو یم چه تولو ته ځواب برابرکړم. پوښتنې باید نه د اشخاصو ،    ( مرکه    )  «انتریو    »د یو ښه  

چا چه خپل قلم    )بلکې د افغان ـ سایت له خواه مطرح شي. په تیر بحث کې ځینو کسانو چه ورته سیاسی تروریستان  
ړم چه د دوي احتمالي پوښتنې په ویلي شو، زه مرور کړې یم او غوا  (د سیاسی شخصیتونو د ترور په مقصد کاروي  

 . . . «.  ې مطرح شيله الرجرمن  – غیر مستقیمه توګه د افغان 
معروض شده است، باید ګفت که من با آنکه در   و ضعف حافظه  ند سطر به تناقض ګوییچبه آقای اڅړ که در طی  

. مطلب را بیشتر از خودت که از آسمان و  محیط کابل تولد و بزرګ شده ام صرفاً در پشتو شعر سروده نمیتوانم
 ریسمان داستان سرائی میکنی افاده  میتوانم. 

 :  محدود به نوشته های وی طی چند روز اخیر است څړاشناخت من از ښاغلی  
از شخصیت مرموز وی چز چند نوشته پراګنده و بی سر و پا چیزی در دسترس    ه آشنایی از آقای اڅړ ندارم.من سابق
 ، چنین برمیاید که :ستتا حال با من داشته ا  وی از روی صحبتی که نیست.

از بیرون به قصد استفاده از شهرت سایت افغان جرمن در کدر همکاران قلمی سایت ګماشته شده است. وی وظیفه  -
 . سیاسی را به عهده داردترور سیاسی و اخالقی مخالفین 

اڅړ از عقده حقارت سخت رنج میبرد. نامبرده در تالش است تا کمبود شخصیت خود را از طریق درګیری با   -
 ره کند. بزرګان جبی

تالش میکند با کشاندن بی مناسبت مذهب   با نقاب اسالم  ګرایش داعشی، وهابی و دیوبندی دارد. وی    ړاڅ مال    اسالم  -
  جبیره کند.در موضوعات غیر مذهبی، در مباحث سیاسی، نارسائی منطق و کمبود استدالل خود را 

برخورده ایم : مأل انګریزی و مال امریکایی. هردو کته    هوابسته به بیګان  در تاریخ معاصر افغانستان ما با دو نوع مال
 جهه مخالف دارند. یکی هم وک وجهه مشترک و  یګوری 

. وجهه مخالف اینست که مالی  قرار دادن دین و مذهب در خدمت بیګانه است  دریافت مزد در بدل  ،وجهه مشترک
افزار   چند  میرقصید. مالی امریکایی ناګزیر است به ساز  «  کالسیک  »  انګریزی به ساز صرفاً یک دهل به شیوه
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  و » مدرن «   به سبک مود روز،  در دست دارد   و شرکاامریکائی  ارباب    ارکستر آنرارهبری    که  مختلف موسیقی
 پایکوبی کند. 

کستان تعجب درین جا است که ښاغلی اڅړ با سادګی تصور کرده است که با شاګردان چشم و ګوش بسته کدام مدرسه پا
تصور میکند میتواند با استفاده ناجائز سیاسی از آیات قرآن در دل مخالف ایجاد    مواجه و در منبر وعظ قرار دارد.

که مردم هوشیار امروز پوست وی نمیداند  نشینی وادارد. این بیشعور    را به عقب  مخالفنهایتاً    و  ترس و رعب کند
 واشنګتن تشخیص میدهند. را حتی در چرمګری کابل، پنجاب، لندن  و 

 
و    مجهول الهویه  ،  ګستاخ  محترم آقای اڅر ! من تکرار میکنم که ازینکه خود را طرف صحبت یک شخص  جاهل،

و سطح     سابقه مبارزه سیاسی  ،. چه از نظر عمر، تجربه زندګی، تعلیم و تدریسمقرار داده ام شرمنده و ناراحت  اجنت
   رد. اخالق میان ما فاصله زیادی وجود دا

از هزاران  یک تجسم زنده، یک سمبول  تا حال از البالی صحبت با آقای اڅړ به این نتیجه رسیده ام که جناب شان  
توطئه و شیطنت افغانستان   از طریق  پیوند با شبکه های جاسوسی داخلی و خارجی  سمبولی است که طی سالیان اخیر با

 را به خاک و خون کشانیده اند.  
میکنم تا اګر بتوانم وی را به راه افغانیت و آغاز    بار دیګر به این منظور  صحبت رامحترم اڅر  با      با همین شناخت

 هدایت کنم.اسالمیت 
ف میشوند. در صورتیکه فرار  استی، متوقبی  به پا  عادت دارند که اګر در برابر حمله شان  هدرند  موجودات  برخی از

منکر که در خدمت افغان جرمن قرار  ال  میګردند. آقای اڅړ در نقش امر بالمعروف و نهی عنکنی از عقب حمله ور 
 ګرفته میګوید: 

او    افغان جرمن انالین پورتال پر وړاندې یاغي...  ښاغلیه! یوازی ته نه یې، وړاندې هم ستاسو په شان یو تن د  »  
شول. او څو تنو نورو ته مې د قلم په ژبه کږې خولې    الرهې په  الرباغي شوی و چې هغوی زما سره د مناظرو له  

   «.ورسمې کړي دي
اڅر به وی جرئت بخشیده است که در نقش پولیس  محترم این واقعیت است که عقب نشینی ذوات قبلی طرف صحبت

 . که سر و کله اش در برابر اینجانب سبز کند ادامه بدهدتا آنجا مذهب به کار خود  زمذهبی با سوء استفاده ا
وی از حربه    اخالق این قلم الدین، این مالی امریکائی بصورت قطع با آنچه از آیات قرآن رفرنس میدهد تطابق ندارد. 

 توهین و تعجیز بر ضد مخالف استفاده میکند. 
نه مناظره است و نه هم مناقشه. مناظره و مناقشه وقتی مطرح  ه فکر میکند،  جنګ من با محترم اڅړ آنطوریک بناً  

اڅړ سمبول شر و فساد است و جنګ با وی دفاع از    میشود که شخص با کسیکه آداب بحث را بداند طرف باشد.
   انسانیت و اسالمیت است.

نظام ،  ، رشوت، اعتیاد به مواد مخدررسوبات سمی جنګ  با  جنګ با اڅر نبرد میان دو فرد نیست. درینجا مقابله
   قرار داده شده مطرح است. ازانکه اڅړ و امثالهم در موضع دفاع  و حاکمیت بیګانه پاراشوته شده

 جنګ با اڅر امتداد جنګ با متجاوزین خارجی و مزدوران افغانی شان است. جنګ با اڅر جنګ حق و باطل است.
ادعای دادن شکست  یک تنه که استی صحبت خود در نقل قول از من میګوید : » تو چکارهښاغلی اڅر در جائی از 

) از نقل قول صرفاً مفهوم «    ؟ . . .  خان ساخته ئی  ایوب    خان و   و خود را وزیر اکبر    به شوروی و امریکا را میکنی
 اقتباس شده است (.

برداشت شما از یک جمله ساده که در نوشته من آمده است مغرضانه است. همانطوریکه شما شوخی مرا آقای اڅړ ! 
 ،قرار دادید، اکنون بار دیګر قصد دارید از موضوعګستاخانه  با خود در رابطه به بحث کذشته مبنای یک اتهام سیاسی  

 کنید. و استخباراتی  مغرضانه   ،برداشت خود ساخته
قصد من ګرفتن کریدت انفرادی نیست. در بیان من تلویحاً پیوند با مقاومت و  دشمن حرف میزنممن وقتی از شکست 

من متأسفم که با کسی طرف صحبت استم که بدرستی از یک عبارت ساده   .جهاد و قربانی های مردم مطرح است
 برداشت مطلوب نمیتواند.

ګذشتانده و جهاد      سال اخیر زندګی خود را در مقاومتدر حالیکه شما مصروف خورد و برد شخصی بودید، من چهل   
منافات  که مدعی دفاع ازان استید  ام. به سوانح من در ویکیپدیا مراجعه کنید. از حقایق چشم پوشیدن با تعالیم  اسالم 

مان  در جنګ است، در هموضع ګرفته اید    شر و فساد    که در دفاع از  کسیکه امروز با شما  مطمئن باشید که  دارد.  
 قدم ګذاشته است.  وزیر اکبر خان های مسیر قدم
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محترم اڅړ از یک سو مخاطب خود را در ردیف شیخ فانی حساب میکند و از سوی دیګر در اوضاع امروز بار 
 مالمتی نرفتن به جهاد را به دوش وی حواله مینماید.

با بی انصافی چشم میپوشد. از سوی اڅر از یک طرف یک قلم از مقاومت و جهاد قلمی و غیر قلمی عثمان تره کی  
 دیګر نقاب اسالم از چهره به دور میکند و به شیخ فانی فتوای رفتن به جهاد را صادر مینماید.  

 مثل اینکه از دنیای واقعیت ها کامالً بریده باشد به تره کی چنین نصیحت میکند:ازین بد تر ښاغلی اڅر 
عمر دې په فرانسه کې تېر کړ یوه ورځ دې نه له روسانو سره د ننه په هېواد  ډېر افغانان په دې پوهېږي چې ټول» 

کې جهاد وکړ او نه دې له امریکایانو، فرانسویانو یا نورو غربیانو سره، ته چې د جهاد دعوه کوي همدا اوس په داسې 
 کفري ملک کې 

ه چې دومره نر مسلمان وې هملته د  بې عزتي کړي ده او ته چوپ پاتې یې، ت   چې څو ځلې یې د پېغمبر  ېاوسېږ
خدای او د رسول له دښمنانو سره جهاد ولې نه کوې، که ته د قلم یا د ژبې جهاد یادوې چې په قلم او ژبه دې جهاد  

ل نه په کې لیدل کیږي،  الکړی دی، ستا قلم او خبرو هېڅ ځای نه دی نیولی، که په قلم دې څه لیکلي وي منطق او استد
 «.  وي خبرې دې هم د لیکلو په شان بې اغېزه دي که خبرې دې کړي

پر  از سوابق زندګی تعادل فکری ندارد و وقتی به این بخش صحبت محترم اڅر رسیدم بمن اطمینان پیدا شد، که وی
 .  بی اطالح استسیاسی کسیکه با وی طرف است،  نشیب

آیا    میګوید در فرانسه چرا جهاد نمیکنی چه جواب بدهم ؟من به حیرتم در اینکه به این منقد از عقل بیګانه که بمن  
 الزم است با چنین جاهل درګیر مناقشه شد ؟ 

 امید است خوانندګان این سطور بمن کمک کنند. 
با تأسف که آقای اڅړ که در موضع دفاع از سایت افغان جرمن قرار داده شده، اعتبار کم و بیش سایت را به زمین  

 بحث ادامه دارد  .ن قسمت دوم «پایا »  زده راهی است.
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