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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٠٩
  

  ؟؟ کدام يک،و يا طالب) داعش(رياست امنيت ضدملی
اکتی و ھاوان باالی مراسم يادبود ً در يادداشت روز گذشته، مختصرا راجع به حمالت ر: کابل-١٣٩٧ حوت ١٧ - جمعه

م، در يادداشت امروز توجه شما را به  خورشيدی نوشت٧٠تکاران بنام دھۀ يک تن از جناي" عبدالعلی مزاری"از 

  :انعکاسات خبری  و ادعا ھای ضد و نقيض حواشی آن واقعه جلب می نمايم

" محمد محقق"و " غنی احمدزی"ًدر تحليل حادثه حتما  به مانند ھميشه که وقتی حادثه ای در افغانستان رخ می دھد، -١

به مانند سگ و پشک بر روی يک ديگر جفيده و پخ می زنند، به نسبت حادثۀ ديروز نيز عين برخورد بين آنھا صورت 

 به مانند ھميشه خودش وارد ميدان شده، ارگ  و نيروھای امنيتی" محمد محقق"فقط با يک تفاوت و آنھم اين که، . گرفت

به جای آن که خودش وارد ميدان " احمدزی غنی"تروريست ھا نمود، در حالی که با وابسته به آن را متھم به ھمکاری 

گام " شاه حسين مرتضوی" مسير بدنامی و نفرت انگيز  در ھمانراسپه اکه چھ" ھارون چخانسوری"شود، با فرستادن 

" مردم"و توھين به " نيروھای امنيتی"ھين به ، تو"ارگ"را توھين به " محقق"صحبت فرستاده، ، به ميدان بر می دارد

وابسته به آن را نه تنھا توھين نمود "نيروھای امنيتی"و " ارگ" ،گذشته از توھين" محقق"واضح است که . اعالم نمود

بلکه به ھمکاری با تروريست ھا نيز متھم نمود که دولت دست نشانده و سخنگويان آن بايد در رفع اتھام بکوشند، اما به 

توھين به مردم نبود، بلکه در اساس مردم را به ميدان سگ جنگی " محقق"ارتباط توھين به مردم، نه تنھا صحبت 

چخانسور نديده بايد بداند که ھيچ يک " چخانسوری. "نوکران امريکا و ايران کشانيدن توھين به مردم افغانستان می باشد

ر عقب مردم سنگر گرفته، در سگ جنگی ھای خود مردم را نيز وارد از آنھا به مردم تعلق ندارند و نبايد بکوشند تا د

  .ميدان نمايند

 در حالی که در جوشاجوش حمالت و قبل از آن که گرد و غبار پرتاب راکت و مرمی ھای ھاوان فرو نشسته باشد، -٢

" گوھی"مسؤوليت جنايتش را گرفته به ھمه اعالم داشت که وقتی " داعش"نی يع" مھمانان جناب رئيس"تيم عملياتی 

و به تعقيب آن طالب ًو رسما مسؤوليت آن حمالت را متقبل شد  در کمر نيز ھراسی ندارد" قاشقش"می خورد، از بستن 

 که شواھد و قرائن و چگونگی ًمستعمراتی کابل رسما اعالم داشت، امروز وزارت داخلۀ دولت نيز عمل را محکوم نمود

  . که اين حمالت به وسيلۀ طالب صورت گرفته استعمليات نشان می دھد

اين که وزارت داخله به کدام شواھد و قرائن دست يافته است که عامل حمله را طالب معرفی می دارد زمانی می تواند 

د دور سازد که وزارت داخله اسنا" داعش"و اسم عملياتی آنھا " مھمانان جناب رئيس"اعتبار يابد و انگشت اتھام  را از 
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و مدارکش را با مردم شريک سازد، در غير آن ھمه کس می داند که چنين ادعائی از جانب وزارت داخلۀ دولت دست 

نشانده، به غرض ايجاد نفرت و کدورت مجدد بين طالب و حزب وحدت و به صورت اخص از بين بردن روابط حسنه 

  .باشد می ،و طالب بعد از کنفرانس مسکو  شکل گرفته" محقق"ای که بين 

  :اين است نکتۀ ديگری که بيشتر به مثابۀ اخبار سرچوک زمزمه می شود، -٣

از آن جائی که خانه ای که از آنجا راکت و ھاوان فير شده است در يک کيلومتری محل تجمع موقعيت دارد و ملکيت 

ه بودم روز نيز اشاره نمود و در مراسم تحليل ھمان طوری که در يادداشت ديمی باشد" خليلی"يک تن از اقارب نزديک 

و " خليلی"، گفته می شود که تمام عمليات کار مشترک باند ندغايب و بازندۀ اصلی آن سالياد بود "دانش"و " یخليل"

صورت گرفته " ستانکزی"در ھمکاری و با استفاده از امکانات رياست امنيت ضد ملی و شخص رئيس آن " دانش"

  .است

  !ھموطنان گرامی

ان داده است که تمام اين باند ھا وقتی پای منافع شخصی، خانوادگی و جناحی خودشان در بين باشد، تجارب گذشته نش

لذا ما نيز بايد ياد بگيريم که در قضايا طبقاتی برخورد نموده، . خون و جان مردم عوام کمترين ارزشی برای شان ندارد

در سينۀ خاين و را  اولين تير و اولين گلولۀ تفنگ ما اين دشمنان مردم را ھيچ گاھی از خود ندانيم و در صورت امکان

  :قاتل از قوم خود فير نمائيم

  !!سرکھا ما را می طلبد


