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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٠٢
  

  مذاکره کنندگان امريکائیو ساير " خليزاد"به " طالب"درس 
نيم الی سه صبح، به تعداد  و بين ساعت دو از طريق رسانه ھا مطلع شديم که امروز : کابل- ١٣٩٧ حوت ١٠ - جمعه

واليت ھلمند که " شورابک" تن از نيروھای طالب ضمن يک عمليات انتحاری پيچيده بر مرکز قومندانی پايگاه ١٢

نيز را  تن از عساکر و افسران اردو من جمله قومندان پايگاه ٣۵، حمله نموده بيش از ستا نيز ٢١۵  قول اردوی زمرک

اين حمله که بعد از مدتھا بدين شکل . ت ھا در داخل قطعه عليه بقيه سربازان مقاومت نموده اندبه قتل رسانيده، ساع

  :صورت می گيرد، نکات چندی را گوشزد می نمايد

  :زيرا. ً انتخاب زمان حمله، يکی از مسايلی است که يقينا از خود حمله مھمتر است-١

زلمی "ات به اصطالح صلح بين نمايندگان امريکا به سرپرستی اين را می دانيم که در جريان دو روز گذشته، مذاکر

راجع ھرچند . در قطر در جريان است"نظارت مالبرادر"و " عباس ستانکزی"و نمايندگان طالب به سرپرستی " خليلزاد

نی ن جدول زمايبه توافقات آنھا اطالعات رسمی وجود ندارد، مگر از منابع غير رسمی گفته می شود که گويا در تعي

ث قرار گيرد و از حقاتی که می بايد با مقامات باالئی امريکا و ناتو مورد بفاخروج نيروھا به توافقاتی دست يافته اند، تو

  .روز وقفه از سر گرفته شود ھمين رو  قرار است مذاکرات بعد از دو

سبت نداشتن برق جريان اين که توافقات چه بوده و يا نبوده، حکم قاطع در موردش برای فردی  چون من که به ن

ًمذاکرات داخل ارگ را نتوانستم تعقيب نمايم، مقدور نيست؛ مگر يک نکته کامال روشن است که طالب زمان اين 

اگر به رضا : عمليات را به منظوری در جريان وقفۀ مذاکرات انتخاب نموده تا به امريکائی ھا و متحدانش بفھماند

درواقع عمليات نظامی به . از افغانستان بيرون خواھيم انداخترا به اجساد تان شما بيرون نشويد، به زور و با زدن لگد 

  .منظور دست برتريافتن بر ميز مذاکرات صورت گرفته است

  : تکتيکی که طالب حين حمله با پوشيدن لباس گروه ھای ويژۀ امريکائی به کار برده، گويای چند نکته می باشد-٢

 روابط بين نيروھای امنيتی و ارتشی دولت دست نشانده با نيروھای اشغالگر، بر مناسبات روابط نوکر و بادار - الف

يعنی روابط غير مساويانه ای که به نيروھای امريکائی حق می دھد تا بدون کمترين ممانعتی داخل قطعات . استوار است

  . رابطه در يک قطعۀ عسکری به شمار آيدنظامی دولت دست نشانده بگردد و اين می تواند کفر

 انتخاب لباس قطعۀ خاص ارتش امريکا جھت ورود به داخل قطعه، اگر ھيچ پيامد ديگری نداشته باشد نمی تواند - ب

از آن جائی که گفته . مانع از ايجاد شک و شبھه و عدم اعتماد بين افراد ارتشھای اشغالگر و عساکر دولت نشانده گردد
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من بعد افراد اردوی دولت دست نشانده برای حفظ جان خودشان ھم که شده " يده از ريسمان دراز می ترسدمارگز"اند 

  .از ورود آزادنۀ افراد ملبس به لباس اردوی امريکا جلو گيری خواھند نمود

ورات  در آينده ھمه شاھد خواھيم شد که اشغالگران با برخورد ھای فرعون منشانۀ شان و عدم اعتناء به دست- پ

  .محافظان و عساکر دولت دست نشانده، باعث ايجاد درگيری ھای درونی و قتل و قتال بين خودشان خواھند گرديد

 حمله بر قومندانی و مرکز يک قول اردو و ناتوانی آن مرکز در دفاع از خود انسان را به ياد فکاھيی می اندازد که -٣

اوجان "گفته بود" تره کی"و اين که گويا " پودينگ" فکاھی خوردن .ساخته بودند" نورمحمد تره کی"مردم کابل برای 

  ".خوده نگه داشته نمی تانه، بری ما چه فايده داره

 نفره دفاع نتواند از افغانستان و مردم آن چگونه دفاع خواھند ١٢يعنی قول اردوئی که از خود در مقابل ھجوم يک باند 

  .نمود

  . خواھد به ديگران تفھيم نمايندواين ھمان نتيجه ای است که طالب می

  !ھموطنان گرامی

واقعيت امر اين است که دشمنان مسلح خلق را، فقط خود خلق مسلح به زانو در آورده می تواند نه حکومات دست نشانده 

فاع فيت در ظآنھا به ھر تعدادی که باشند مناسبات درونی مزدورمنشانه و اطاعت برده وار آنھا از اشغالگران. و پوشالی

پس اگر نمی خواھيد به وسيلۀ دشمنان خلق يعنی طالب، . دفاع از مردمبه از خود را برايشان نمی گذارد تا چه رسد 

  . دولت دست نشانده، به قتل برسيد تفنگ ھای پشت کندو را بيرون نموده آماده باشيدنداعش و مزدورا

  !سرکھا ما را می طلبد

  


