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وطندوست

حمایت از طالبان در نهایت حمایت از امریکا ست!
ادامۀ بحث یکجانبه با محترم روستار م .تره کی صاحب

محترم روستار م .تره کی صاحب ،بازهم تشکر از شما! گرچه مستقیم با من وارد "بگو مگو" نمیشوید ،با آنهم نظریات تانرا
در حمایت از طالبان به خوانندگان این وبسایت ملی ابراز میدارید.
از نظر من ،نزد خوانندگان حتما ّ نظریات ما مهمتر است ،تا نام های ما!
گمنام که صدای
مردم می خواهند بدانند ،که یک تحلیلگر نامدار وطن شان در رابطه با طالبان ،در جواب سوالهای یک آدم
ِ
خاموش هوطنانش را اینجا انعکاس میدهد ،چه میگوید.
درین میان رول شما محترم در حمایت از طالبان و در نهایت حمایت از امریکا بحیث تمویلگر آنها ،آسانتر است ،زیرا تمام
ت تمویل کنندگان طالبان درینهمه جلسات بین المللی ،دادن یک چهرۀ انسانی برای طالبان است .که شما
کوشش استخبارا ِ
محترم نیز وظیفۀ تانرا درهمین راستأ اجرا می نمائید.
بازهم مقالۀ آقای محترم عبدالقیوم میرزاده "سخنی در باب فتنه یا بغاوت" را برای تان پیشنهاد میکنم .بعضی اوقات بد نیست،
که سر خود را از پیلۀ که به دَور خود تنیده ایم ،بیرون کنیم.

سوال شما محترم را "اگر طالب مقاومت نیست پس مقاومت کجاست؟" میتوان اینطور جواب داد:
تره کی صاحب محترم ،شما خود تان در نوشتۀ قبلی تان ادعای مرا تائید کردید ،که طالبان یک پروژۀ
امریکائیست و توسط امریکا تمویل میشود -جهت افغانی ساختن جنگ استعمار علیۀ مردم افغانستان .به
اظهارات خود تان در رابطه به اجیر بودن طالبان در ذیل توجه فرمائید:
"طالبان در ابتدا یک پروژۀ ستراتیژیک ژیپولیتیک غربی ها و مسلمانان بود ،اما با مرور  20سال اینها از تضاد
بازیگران منطقوی و جهانی استفادۀ خوب کرده اند و پالیسی مؤفق داشته اند.
جهت افغانی ساختن جنگ استعمار علیۀ مردم افغانستان از  2014به بعد تحریک طالبان در بعضی جبهات زیر
پوشش لوژستیک و تسلیحاتی امریکا قرار گرفت".
پس نظر به نقل قول خود تان ،حمایت از طالبان در نهایت حمایت از تمویل کنندۀ طالبان یعنی امریکاست!
"افغانی ساختن جنگ" چه مفهوم میدهد؟
یکی از تاکتیک های شناخته شده و به دفعات عملی شدۀ استعمار گران ،که جنگ های نیابتی نامیده میشود ،چنین
است:
یک قدرت استعمارگر (امریکا) برای اینکه از تلفات عساکر خود کاسته باشد؛ مصارف جنگی خود را به حد اقل
آن تخفیف داده باشد و در انظار مردم کشور خود و مردم جهان چهرۀ جنگی و استعمارگری خود را پنهان
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نگهدارد ،یک گروه کم مصرف تر را از میان مردمان بیکار و فقیر همان کشور (افغانستان) اجیر میگیرد؛ افراد
این گروه را اعاشه و مسلح میسازد؛ به رهبران نظامی و مذهبی این گروه اجیر دستمزد و مزایای بیشتر از
سیاهی لشکر شان میدهد و جهت منافع استعماری خود علیۀ مردمان کشور مورد نظر خود (افغانستان) در
جبهات جنگ میفرستد .رهبران طالبان این وظیفۀ ضد ملی را فعالّ به عهده دارند  -قابل تعجب نیست ،که سیاهی
لشکر طالبان مربوط به یک قشر بیچارۀ بیسواد و فقیر ساخته شدۀ است ،که در عوض چند صد دالر برای زنده
ماندن فامیل و فرزندان شان دست به خودکشی انتحاری میزنند.
فلهذا ،طالبان در یک جنگ نیابتی جهت تأمین منافع امریکا ،هزاران هزار هموطن خود را همه روزه شهید
میسازند و زیربنا های اقتصادی و آثار تاریخی وطن خود را تخریب میکنند " .طبق آمار ملل متحد سال گذشته
 ۴۰۰۰هزار غیرنظامی به شمول  ۹۰۰طفل در افغانستان کشته و بیش از  ۷۰۰۰نفر دیگر زخمی شد ،که
مرگبارترین سالها در افغانستان بود".

بحث را از اصل موضوع به کجراه کشانیدن:
اینهم یک تاکتیک معمول بین روشنفکران افغانستان است ،زمانیکه به سواالت و دالیل طرف مقابل جواب منطقی
و قانع کننده داده نتوانند ،سوال طرف را با سوال متقابل جواب میدهند (اگر طالبان مقاومت نیستند ،پس مقاومت
کجاست؟).
شما محترم نیز از همین تاکتیک کج بحثی استفاده نموده اید و از شاخ به شاخ میپرید .گاهی سراغ مقاومت ضد
امریکائی را خواهان اید و گاهی موضوع روشنفکران ارتجاعی و فروخته شده را در میدان پرتاب میکنید .جائی
دیگر مژده میدهید ،که طالبان بعد از به قدرت رسیدن ،به وابستگی شان از پاکستان نقطۀ پایان میدهند.
فقط یک اشارۀ جانبی :طالبان وابستگی شانرا به پاکستان در تمام دوران حکومت خود ثابت کردند – زمانیکه نه
عساکر امریکائی در افغانستان وجود داشتند و نه مقاومت مردمی علیۀ طالبان ،بلکه همه آمدن شانرا به فال نیک
گرفته بودند .مردم عزیز ما بعضا ّ با یک ضرب المثل محتوای یک کتاب را اظهار میدارند" :آزموده را بار دیگر
آزمودن خطاست"!
گرچه هر افغان ملیگرا ( از جمله خودم) میتواند برداشت خود را در قبال حفظ منافع ملی وطن خود ،در رابطه به
موضوعات جانبیی که مطرح کرده اید ،ابراز نماید ،اما شخص خودم آگاهانه نمی خواهم ،این نوع کج بحثی ها را
تغذیه کنم ،زیرا اصل موضوع بحث باالی اجیر بودن طالبان و جنگ شان علیۀ امریکا نه ،بلکه علیۀ مردم
افغانستان است.
از نظر من ،با اظهارات خود تان که "طالبان در ابتدا یک پروژۀ ستراتیژیک ژیپولیتیک غربی ها و مسلمانان بود
و از  2014به بعد زیر پوشش لوژستیک و تسلیحاتی امریکا قرار گرفت"بحث یکجانبۀ من با شما محترم در
همین نکته به پایان میرسد .در حقیقت خود تان نظر مرا تائید نمودید ،که:
طالبان یک گروه اجیر شدۀ امریکاست ،که علیۀ مردم افغانستان می جنگند و لیاقت نام "ملیشای مقاومت" را
ندارد.
با حترام فایقه
وطندوست
یک تذکر جانبی برای چندمین بار :هویت اصلییم نزد متصدیان افغان جرمن آنالین معلوم و محفوظ است!
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