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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ دسمبر ١٠
  

  ؟احمق اند" رقبايش "و ھوشيار " غنی"ًآيا واقعا 
  

" غنی احمدزی"از جانب " داوودزیمحمد عمر " از طريق رسانه ھا مطلع شديم که : کابل-١٣٩٧ قوس ١٨ -يکشنبه

مشاور خاص رئيس جمھور در امر صلح "به حيث " شورای امنيت ملی"در بست خارج رتبه با حق شرکت در جلسات 

در يادداشت امروز خواھم کوشيد تا برداشت خودم را از اين تقرر .  مقرر گرديد"و رئيس دبير خانۀ شورای عالی صلح

  :قديم بدارم خدمت شما ھموطنان عزيز ت،تازه

کابل است، حين تجاوز شوروی بر افغانستان که در آن زمان " قره باغ"که از باشندگان ولسوالی " عمر داوودزی" -١

انتخاب  و يا نوسان در انتخاب بين جمعيت اسالمی و . محصل پوھنځی ساينس پوھنتون کابل بود، به مجاھدين پيوست

فعال بود، به چند علت صورت " قره باغ"که آن زمان در " گلبدين" حزب اتحاد اسالمی سياف و اجتناب از پيوستن با

ران، عاليق شديد تباری حتا در دا و برم مربوط به گلبدين قومندان کريیاختالفات خانوادگی و فاميلی با قومندانھا: گرفت

المی بر منطقه از سطح برخورد ھای شوينيستی زمينۀ نزديکی با سياف را مساعد می ساخت و سلطۀ بعدی جمعيت اس

احمدشاه " و برخورداری از حمايت  شکردره"انور دنگر" فرزه و - استالف" صوفی رسول"طريق نفوذ روز افزون 

  .امکان حفظ جايداد خانوادگی شان را مساعد می ساخت" مسعود

واقع از زير ريش  چنين شخصی که قادر شده بود با ريا و چالبازی منافع تباری را با حفظ جايداد گره بزند و در-٢

نيست که به جای " عمرداوودزی"اين تنھا . ربانی وسياف خرسوار تير کند، می بينيم که سر از انگلستان بيرون می کشد

يکی از آنھائيست که دولت انگليس در " داوودزی"شرکت در مقاومت، سر از انگلستان بيرون می کند، بلکه 

" MI6"که روابط نزديکی به " ISI"ًطريقه ھای کامال بويدار وابسته به جوشاجوش جنگ در افغانستان، در پاکستان از 

" انگريزی"به عبارت ديگر با دورنگری استخباراتی خاص . داشتند تعدادی بورس بين احزاب پشاوری تقسيم نمود

  .برای فردا ھای افغانستان کادر الزم تربيت نمود

. به چوکی ھای سفارت و وزارت رسيد" کرزی"در زمان " ودزیداو" از ھمان مجرای ارتباط با انگلستان بود که -٣

با تمام سوابقش " حنيف اتمر"گرفت، از آن جائی که فردی چون " جان کيری"قدرت را از دستان " غنی احمدزی"وقتی 

 به وظيفۀ ديگری "MI6"ھمه کارۀ دولت دست نشانده بود، لذا می بايست اين عضو ديگر " MI6"به نمايندگی از 

که " شورای حراست و ثبات"چه وظيفه ای بھتر از عضويت در شورای عالی نھاد کچری قروت . گماشته می شد

  .را در خود جای داده بود طيفھاتمام  جواسيس
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 نيز در باتالق" محب"دور انداخته شد، با آن که جانشينش " غنی احمدزی"از جانب " حنيف اتمر" در اين اواخر که -۴

"MI6 " مگر ناتوانی ھای نامبرده در پيشبرد امور از يک جانب و جلوگيری از رقابت درونی بين دو ستاغسل نموده ،

ً ازجانب ديگر،  انگليس ھا را وادار ساخت، تا عجالتا به "زیعمر داوود" و "حنيف اتمر"در وجود " MI6"عضو

  .موافقه نمايند" غنی احمدزی"ير رھبری در آخرين ماه ھای عمر دولت دست نشانده ز" عمرداوودزی"بازگشت 

سی اش ھوشيارتر و زيرکتر است وآنھا اًواقعا نسبت به رقبای سي" غنی احمدزی" ظاھر امر چنان نشان می دھد، که -۵

چه در اينجا ھوشياری و حماقت اين فرد و يا آن . سخت احمق و نادان اند، مگر واقعيت امر نمی تواند اين طور باشد

  .  استخباراتی استھایری بين نھادي، بلکه تقابل و درگيستفرد مطرح ن

 می کوشد تا جريان توافق با طالب را يک "غنی احمدزی"و " خليلزاد"يعنی در حالی که امپرياليسم امريکا از طريق 

 ايران، روسيه و چين از طريق پاکستان می خواھند تا جايگاه شان را در کنار طالب تثبيت و جانبه به نفع خود تمام کند

به ھمين . نمی توانند به مثابۀ ناظر کنار ميدان ايستاده، از دور برای طرفين کف بزنندآن و گردانندگان " MI6"، نمايند

 به ميدان می فرستند تا از يک جانب ،"باندارگ"را به ھزينۀ امريکا و " عمرداوودزی"یئبا سابقه و کارآمنظور فردی 

نه تنھا در " MI6"چشم و گوش بۀ ا مثبدون مانع داخلی ھموار گردد و از جانب ديگر، به" حنيف اتمر"راه حرکت 

  .جريان تمام قضايا قرار داشته باشد، بلکه در حد امکان نظارت و کنترول کامل نيز برقرار نمايد

ھوشيار تر از رقباء است و نه ھم آنھا " غنی احمدزی"که نه خواھيم ديدوقتی از چنين منظری به قضايا نگريسته شود 

ظيفه ای وکه به ھر يک رول و است نھاد ھای استخباراتی بين و رقابت اند، بلکه جنگ " غنی احمدزی"احمق تر از 

 و انگليس در وجود "خليلزاد و غنی"اين که در نھايت کدام يک از آنھا برنده خواھد شد، امريکا در وجود . سپرده است

، در نھايت بازنده اش از ھمين اکنون روشن است و آن کسی نيست جز و يا رقبای بيرونی شان"  و داوودزیمحب"

  !مردم افغانستان

  ود چه می شود؟ديده ش

 


