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 ۰۳/۰۱/۲۰۲۱                                                   یدوکتور م، عثمان تره ک
  

اڅړ و سوته تکفیرمحتسب   
به سواالت من که به آدرس وی   که اکنون رسماَ سمت محتسب سایت افغان جرمن را دریافت کرده است،  ښاغلی اڅړ 

 . مطرح شده بود جواب قناعت بخش ارائه نکرد. در مواردی که پاسخی نداشت سوال را با سوال متقابل جواب داد
 
آقای اخړ تصور میکند که قوای نظامی فرانسه هنوز هم در افغانستان وجود دارد و در خونریزی شریک است.    -۱

م از ائتالف نظامی  ۲۰۱۲کشور غربی بود که بر مبنای یک واقعبینی سیاسی در اواخر  در حالیکه  فرانسه اولین  
 بیرون شد و سربازان خود را از افغانستان فراخواند. 

محترم اخر در نوشته اخیر خود یک بار دیګر عثمان تره کی را به ګرفتن تفنګ ) جهاد ( و چپه کردن حکومت 
 فرانسه تشویق کرده است.

ه طرف صحبت وی در وقتش از طریق نوشته ها و مرکه ها  توهین به پیغمبر بزرګ اسالم را با شدید  وی نمیداند ک 
ترین الفاظ  تقبیح کرده است. اما فکر ګرفتن تفنګ و مقابله یک تنه با قدرت اتومی فرانسه را محصول دماغ ناسالم 

 و مالیخولیائی آقای اخر میداند. 
در برابر    به عابرین بیګناه روی جاده را که برخی از مسلمانان به قصد انتقام  شاغلی اخړ ! حمله با کارد و چاقو  

 انجام داده اند، قوانین نافذ فرانسه و کشور های اسالمی یک عمل ترورستی میداند. توهین به پیامبر بزرګ اسالم 
اداره کابل وی به تبعیت از    .کردارائه  پاسخ مبهم و عمومی    ،سوال مقاومت و جهاد طالبانرابطه به  آقای اڅر در    -۲

 موضوع ویرانی پل و پلچک را با مقاومت پیوند داد.   و حامیان خارجی،
یګانه درین شکی نیست که مقاومت طالبان مانند هر جنګ دیګری تلفات جانبی داشته است. اما طالبان را نمیتوان  

 :  قلمداد کرد غیر مجاز در جنګ همه ویرانګری و تلفاتعمدی  مسئول
و یا منزلی از طرف قوای حکومتی بمباردمان   صورت میګیرد  از جانب طالب  وقتی انفجاری در یک پایګاه نظامی

  د.نطبعاً مردم ملکی و تاسیسات عامه مجاور متضرر میشو میشود،
صورت  حمله عمدی    به افراد ملکی و تاسیسات عامه وقتی قضیه را شامل جنایت جنګی میسازد  که    حقوق جنګ  

   . باشد ګرفته
  ، دری    -جنایت کارانو محاکمه ، پښتو  گی  په افغانستان کی د جن  عثمان تره کی درین باب عالوه بر یک کتاب )

درین مقاالت به تخلف هر دو طرف    م کال (  مقاالت زیادی نوشته است.  ۱۹۹۰پیښور .    ریزی . چاپی نسخه .گ ان
 جنګ اشاره شده است.

طی چهل سال اخیر بکمک استخبارات    وابسته خارجیبیک نکته دیګر نیز باید توجه کرد : حکومت های  درین رابطه  
دست داشته  ترور های هدفمند و حمله بر تاسیسات ملکی  قصد استفاده تبلیغاتی بر ضد دشمن در سازماندهی    به  خود
 اند.  

مراجعات مکرر و بی موجب  ښاغلی اڅر به آیات قرآن در موضوعات سیاسی که هیچ مناسبتی    در جواب  اینجانب  -۳
آقای اڅړ ! سوابق و حال خود را در لفافه آیات قرآن پیچانیدن دیگر از مود  : »    با موضوع  مورد بحث ندارد، ګفتم

ی را نگرفت.در جناح راست مفتی  افتاده است .ازین تکتیک در جناح چپ کارمل و نجیب استفاده کردند. دیدیم جائ
 «  ایساف میخواهد با جا گرفتن در غوزه آیت و حدیث به خود مصئونیت به بخشد که مطمئنا نتیجه مطلوب نخواهد داد

.  
نېکټایي لرونکی او بې  »  :    کردتحریف    چنین  صحبت مرا  نداردمرا  شاغلی اڅړ که قصد برداشت صادقانه از جواب  

قرآن  . . .  هر هغه څوک چې عقیده پرې ولري نتیجه یې ویني،    .م دیالتعالی ک  هللایم د  صاحب! قرآن کر  الږیرې م
 . . .«.  شریف په هر زمان او مکان کې خپل اغېز لري
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من از سوء استفاده اڅر از قرآن حرف زده ام.  وی باور مرا در رابطه به جاودانګی قرآن زیر سوال برده است. این  
 اګر منافقت نباشد، حتماً جهالت است.

ملموس روی زمین متقاعد کرده منطق  طرف را بامال اڅړ این محتسب سوته بدست  مانند اسالف خود وقتی دید  -۴
 .  یعنی تکفیر میترساند طرف  صحبت را به استفاده از آخرین حربه ت و نصوص پناه میبرد. االهیابه نمیتواند 

در  به زعم خود   د سپری کرده است که نیم عمر خود را در مقاومت و جهارا  مسلمان متقی و متعهد یک ښاغلی اڅر
 چند قدمی پرتګاه تکفیر قرار داده و این سواالت را مطرح میکند : 

ړه شوه: آیا قرآن الستاسو له پورته څرګندونو داسې ښکاري چې عقیده دې متزلزله ده، ځکه خو پوښتنه راو» ...  
م پنځه ارکان تر کومې کچې عملي کوئ؟ او ډېره عادي پوښتنه: په اودس کې څو فرض الحکیم مو لوستی دی؟ د اس

 «. او سنت دي؟ 
نهایتاً  ه بود.  امان هللا خان قرار داد  در برابر  یک قرن قبل مالی لنګ  رامحترم اخړ این مالی فرنګی    مشابه  سواالت

 .ه شدکوبید امان هللا خانسوته تکفیر بر فرق 
 داعش در میدان های جنګ در برابر اسرای مسلمان جنګی مطرح میشود.  امروز سواالت مشابه محترم اڅړ توسط 

استخبارات  دیروز انګریز و امروز   اخړ میبود. سوته تکفیر را  مال  مالی لنګ و  واقعاً متعلق به  تکفیر  ایکاش این سوته
 ګذاشته است: و امثالهم  آقای اخر  مالی لنګ و پاکستان در اختیار بکمک غرب

ضرړرت دارند تا ملیون ها روشنفکر و تعلیم یافته را از یک هیوالی   جنګ افغانستانکشور های بیګانه دخیل در  
بدست ها    سوته  اخړ  تکفیریمانند  کنند  و سائر ګروه های  نګاه  داران  در ترس و وحشت  از سوته  انګیزه ترس   .

را در    تکفیری، مکتبی ها و تعلیم یافته ها را به جست و جوی پناهګاه میکشاند. آنګاه امریکا و متحدین آغوش خود
این سناریوی تکراری چار دهه جنګ در کشور است    .میکشایداحساس خطر مینمایند   از حمله اڅر ها  کسانیکه  برابر

 .ندکه اڅر ها ازان عبرت نګرفته ا 
قوای ائتالف نظامی بین المللی ده ها سال ماشین های غول پیکر تبلیغاتی خود را بکار انداخت تا طالب را یک هیوالی 

دنیا معرفی کند. اشغال افغانستان وقتی ممکن شد که زمینه های ذهنی برای دفع آنچه خطر دوام حاکمیت  ترسناک به  
اڅړ قیاس    محتسب  ، طالب را از قماشامروز با طالبان میجنګند  افغانانی که.   ګردیدطالب نامیده شده بود، فراهم  

  تضرع   انګیزه  میکنند. تصور مینمایند که طالب با حربه تکفیر از میدان های جهاد به عرصه سیاست وارد میشود.
در اینکه سربازان خود را از افغانستان اخراج نکند، ترس به پیشګاه امریکا    اداره کابل و جمع کثیری از شهر نشینان

ت. بیست سال قبلی که پیمانه اسالمیت و دیانت در تطابق با عرض و طول  از آمدن طالبان با ذهنیت بیست سال قبل اس
د. نتیجه نمیدهدوحه    وارد کارزار سیاسی شوند، مذاکره رویدست    یاګر طالبان با همان ذهنیت قبل  ریش ارزیابی میشد.

 د. اګر بدنبال فشار خارجی نتیجه اقتضائی بدست هم بیاید، بزودی فصل نوی در جنګ کشوده خواهد ش
به پایان برسد،     میان ریشدار، بی ریش و کم ریش  نبرد  ،اګر جنګ میان مدرسه و مکتببدان که   این را آقای اڅړ !

با درک همین واقعیت مراجع بیرونی ترا نمیګذارد   منتفی میشود.  کشور  ضرورت دوام حضور نظامی خارجی و اشغال
 که سوته تکفیر را به زمین بګذاری. 

اما ،  در افغانستان طی صد سال اخیر در باور ها، افکار و ارزشها بقدر کافی تغییر آمده استمتأسفم که با وجودیکه  
 باقی مانده است. » پایان « لنګ مهنوز که هنوز است در عصر مال مال اڅړ صاحب 
   بحث ادامه دارد
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