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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢١ فبروری ٢۵
  

   ممنوع، اما تماس سازمانيافته چه؟؟انهتماس خودسر
کميسيون " طالب که گويا از طرف  در سرخط اخبار امروز، نامه ايست منسوب به: کابل٢٠٢١ حوت ٠۶ - چھارشنبه

مھمترين بخش اين . طلوع نيز رسيده استتلويزيون آن نھاد جنايت پيشه نشر شده و يک نسخۀ آن به دست " نظامی

 پناه دادن و تماس خودسرانه به جنگجويان خارجی زاانھای طالب، ممانعتی است که دستور العمل عنوانی تمام قومند

  : مکث کوتاھی در ھمين زمينه داريمدر يادداشت کنونی. صورت گرفته است

يعنی . نخستين مسأله ای که در اين مورد می بايد جلب توجه نمايد صحت و سقم انتساب اين فرمان به طالب است -١

زيرا بادر نظرداشت . ًاساسا سؤال  اين است که تا چه حد می توان به صدور چنين فرمانی از جانب طالب باورمند بود

يست اينقدر ااذعان به روابط قبلی می تواند تلقی گردد، طالب چرا ب فرمانی در ذات خود به معنای اين که صدور چنين

  .احمق شده باشد، که چنين فرمانی را که مصدق ادعای مخالفانش است، صادر نمايد

خبری يعنی تا ھنوز معلوم نيست که طلوع به مثابۀ بازوی .  دومين نکته چگونگی رسيدن آن به دست طلوع است-٢

در درون طالب انجام داده و آن را به دست آورده  ی بدين نسخه دست يافته يعنی کار نفوذسفارت امريکا در افغانستان

 تلويزيون طلوع به مانند گذشته، سياست ھايش را تبليغ است و يا اين که طالب خود آگاھانه آن را فرستاده، تا از طريق

  .نمايد

خودسرانه بان تھديد و ارعاب به مراعات و انجام آن دستور صادر شده است، قطع روابط  و اما آنچه در اين متن با ز-٣

  :از صدور چنين فرمانی نکات آتی استنباط می گردد. با جنگجويان خارجی می باشد

 مخالف نيست و  خودشگنجانيدن جنگجويان خارجی به صفوف تماس گيری و پناه دادن و طالب در اساس مخالف -*

ادن و جای دادن خودسرانۀ آنھا در صفوف طالب می دھيچ گاھی مانع آن نيز نمی گردد، آنچه را طالب نمی خواھد پناه 

  .باشد

وف شان باشند و با دقت فبرای ھر نھاد سياسی به خصوص نظامی يک امر مسلم است که می بايد ھميشه متوجه ص -*

  . در صفوف شان جلوگيری نمايندباشند، من دش نفوذی اصرنناشناخته که می توانند عبکوشند تا از نفوذ عناصر و افراد 

  !ھموطنان گرامی

اين فرمان اگر درست ھم باشد، چيز خاصی در خود ندارد که دولت دست نشانده اينھمه در موردش سروصدا راه 

زيرا در اين فرمان تماسگيری . بيندازد، يک فرمان عادی امنيتی از يک مرکز فرماندھی به واحد ھای تابع آن می باشد
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چنين . نوع اعالم شده استبلکه تماس خودسرانه ممافته و از طريق مرکزی، ھيچ گاھی رد نگرديده است، سازماني

خواستی در حقيقت ھمان سياست بازی با کلمات به نفع خود است که طالب با امضای موافقتنامۀ دوحه به راه انداخته 

ا کدام سازمان و حزبی اجازه نخواھد تا از خاک  و يً طالب در آنجا صريحا می نويسد که به ھيچ نيروی خارجی.است

ما با جنگجويان خارجی تماس داريم و تماس خود را قطع نيز  اين يعنی .افغانستان بر امريکا و يامتحدانش حمله نمايد

  .ند ما سوءاستفاده نموده، منافع امريکا و شرکايش را آسيب برساعتمادا تا از نخواھيم کرد، فقط به آنھا اجازه نمی دھيم

نشان حاال ھم با طرح اين مسأله و پخش آن از طريق تلويزيون طلوع، طالب به امپرياليسم امريکا و شرکاء چراغ سبز 

 زيرا . می توانند افراد مورد نظر آنھا را در صفوف خود جای دھندبه ھر اندازه ای که خواسته باشندمی دھد که 

  .صفوف آنھا انضباط پذير و تابع مرکزيت شان می باشند

  !ه دولت دست نشانده می باشدمبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع، جزءاليتجزای مبارزه علي

 !سرکھا ما را می طلبند


