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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٠٩
  

  ؟"!حملۀ بعدی"و يا تدارک " عقب نشينی"
  

م با اصطالحات و مفاھيم نظامی شنائی چندانی ھآنيستم و  ھرچند من فرد نظامی : کابل- ١٣٩٨ حمل ١٩ -دوشنبه

ندارم، با آنھم عنوان يادداشت امروز را  به دو دليل با کلماتی آغاز نمودم که بيشتر بار نظامی دارند، دليل نخست، 

ن که کسی به خود زحمت دھد اين آکاربرد بيش از حد بجا و بيجای اين مفاھيم در ادبيات رسانه ئی امروز است، بدون 

عقب ًری که بار معنائی آنھا ايجاب می نمايد توضيح دھد، مثال تفکيک و کشيدن يک خط فاصل بين مفاھيم را آنطو

 و نکاتی که در اولی در نظر گرفته می مفتضحانه که اردوی دولت پوشالی ھميشه بدان تشبث ورزيده استنشينی و فرار

شود و در دومی توان، ظرفيت، امکانات، وقت و گربزۀ در نظرگرفتن آن وجود ندارد؛ دومين علت بيرون کشيدن اين 

، زيرا به نظر اين قلم، اين کلمات برخاسته از پراتيک اجتماعی انسان در ابعاد دبيات نظامی استمفاھيم از حصار ا

سا از مقدمه می آدر ھر صورت با عبور برق . ًمختلف است و الزاما می توانند در ابعاد مختلف کاربرد داشته باشند

  :پردازيم به اصل مطلب

، يادترزی در زوربازويش و تصرف جغرافيای بيشتر و فتح ولسواليھای  اين را می دانيم که طالب به موازات افزون-١

انحصار طلب خود برگشته، مخالفت خود را با  ھر نوع صحبت و شرکت در جلسه با دولت دست نشانده اعالم به اصل 

  .داشت

 ١٨٠ چرخش با يک" غنی احمدزی" اين را می دانيم که وقتی مسألۀ صحبت با طالب به صورت جدی مطرح شد، -٢

بدھد، دوپای را " يس کريمآ"با پيشکش را " طالب"درجه، خالف روز ھای گذشته که می خواست جواب گلوله و بمب 

در يک موزه نمود، که صحبت بی صحبت، حتا کار را به جائی رسانيد که صحبت با طالب را در حکم خيانت نيز اعالم 

  .داشت

در امتناع از صحبت با طالب به جائی نرسيد و امريکا قادر شد " حمدزیغنی ا" اين را ھم می دانيم که وقتی سماجت -٣

يک قدم عقب نشسته، صحبت با " غنی احمدزی"سازمان دھد، " غنی احمدزی" خودش تيمی را عليه  درون جواسيسدر

که وقتی گره زد، به عبارت ديگر اعالم داشت " زير نظر و سرپرستی دولت افغانستان"طالب را با به رسميت شناختن 

  .در چنان مذاکراتی شرکت خواھد جست که به مثابۀ پيش شرط رھبری وی مورد پذيرش قرار گيرد
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رو به جلو، مسألۀ تدوير لويه فرار  باز ھم شاھد بوديم و ديديم، زمانی که حنايش رنگ نگرفت، در يک حرکت -۴

دارد، مطرح نموده شرکت در جلسات جرگۀ مشورتی را که حتا در ھمان قانون دست ساخت امپرياليسم ھيچ جايگاھی ن

  . جرگه موکول نمود بعد از فيصلۀ آنهبا طالب را ب

نيز رنگ نگرفت، و متوجه شد که سازماندھی درونی جواسيس امريکا در حدی " غنی احمدزی" وقتی اين حنای -۵

ًت خواھند نمود، ظاھرا از پيشرفت نموده که چه بخواھد و چه ھم نخواھد، عده ای در جلسۀ بعدی با طالب در قطر شرک

موضع قبلی خويش عقب نشينی نموده اعالم داشت که که ھيأت مرکب از افراد به اصطالح مستقل و دولت تشکيل شود 

جلسۀ قطر شرکت ورزيده ھمه از آدرس دولت دست نشانده بدون آن که وارد مذاکرۀ صلح با طالب تا با زبان واحد در 

  .بال اوضاع کنونی اعالم بدارندبگردند، مواضع شان را در ق

است اما در واقعيت امر، " باندارگ"و مجموع " غنی احمدزی" اين حرکت ھرچند در ظاھر نمايانگر عقب نشينی -۶

. شدخ می بی، فشار را باالی طالب و شرکت کنندگان جلسه افزود"انداختن سنگ در دبه"عقب نشينی نبوده بلکه با 

  :زيرا

ب مانند گذشته اصرار بورزد که با نمايندگان دولت کابل نخواھند نشست و صحبت نخواھند  در صورتی که طال- الف

يعنی ھمان طوری که . را بر آورده خواھند ساخت" غنی احمدزی"کرد و روی حرف خود بايستند در واقع خواست 

  .از اول می خواست صحبتی در ميان نباشد، صحبتی صورت نخواھد گرفت" غنی احمدزی"

اه طالب نشستن با نمايندگان مختلط و صحبت با آنھا را به مشروط  به آن سازد که ھريک از موضع فردی خود  ھرگ- ب

 اين امکان را می دھد "غنی احمدزی"صحبت نمايد، گذشته از اين که باز ھم احتمال عدم تدوير جلسه باقی می ماند، به 

  .آنھا جلوگيری نمايدشکستانده از تبارز جمعی را " حامدکرزی"تا صف متحد رقيبش 

ًيد که اعضای شرکت کننده با تمکين به خواست طالب، کال به مثابۀ افراد در جلسه آ ھرگاه چنان فيصله به عمل - پ

غنی "تعيين نموده تعقيب نمايند، اين امکان به وجود می آيد که " باندارگ"شرکت بورزند، مگر اجندائی را که 

  .مجانی در خدمت خود استخدام نمايداز اردوگاه رقيب کارمندان " احمدزی

  !ھموطنان گرامی

يک فرار و حتا عقب نشينی بدون برنامه " غنی احمدزی"با درک نکات فوق، تصور من بر آن است که حرکت فعلی 

  .يعنی گامی به عقب برداشته تا دور تر خيز بردارد. نبوده، بلکه تمھيدی است جھت حملۀ بعدی

  !!ديده شود چه می شود

  


