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   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠١٩ مارچ ١٨

  
  متنفر باشد؟؟" خليلزاد"از می بايد " غنی احمدزی"چرا 

١  
  

  روند قضايا در افغانستان بر - دشان می دانند باطنش را خو- تا جائی که از ظواھر: کابل-  ١٣٩٧ حوت ٢۶ -يکشنبه

صلح با "نمايندۀ خاص وزارت خارجۀ امپرياليسم امريکا در امر " زلمی خليلزاد"می آيد، در اين اوخر مناسبات بين 

زنان شان را به جنگ از رئيس جمھور دولت دست نشانده به حدی تيره شده است که گذشته " غنی احمدزی"و " طالبان

که " حمدهللا محب"راد دورو بر آنھا نيزبه تخريب طرف مقابل آغاز نموده است، چنانچه ھمين چند روز قبل واداشتن، اف

لگد کند، در بيداری و در " خليلزاد"از لحاظ سلسله مراتب تقرب به استعمار، حتا در خواب ھم نمی ديد که بر سايۀ 

  .ه منافع افغانستان متھم نمودحضور رسانه ھا وی را به خودخواھی، خودمحور بينی و خيانت ب

نکته ای که شايد برای برخی ھا تا حال قابل سؤال باشد چرائی پيدايش اين کدورت است، زيرا بادرنظرداشت آن که در 

از کنفرانس بن به بعد در ايجاد " علی احمدجاللی"به عالوۀ " يعنی خليلزاد، کرزی، و غنی احمدزی"واقع ھمين سه نفر 

 در تقابل قرار گرفتن آنھا می بايد داليل هبه يک بارسھيم بوده اند، " برادروار"ًفغانستان مشترکا و تمام مصايب در ا

  :در يادداشت کنونی خواھم کوشيد تا اين علل را نقطه گذاری نمايم. خاص خود را داشته باشد

 گانۀ امپرياليسم ١۶راتی استخبا- اين چھار تن از طرف نھاد ھای امنيتی ٢٠٠١ سپتمبر ١١وقتی بعد از توطئۀ -١

امريکا وظيفه گرفتند تا جھت باز ساختن راه تجاوز بر افغانستان، با يک ديگر تشريک مساعی و ھمکاری نزديک 

ًنمايند، تقسيم وظايف تقريبا بين شان کامال روشن بود ً:  

انده تسھيل کنندۀ ايجاد روابط و  داشت تا به حيث يک امريکائی  افغان تبار، امريکائی باقيمهو ظيف" زلمی خليلزاد "- الف

  . و پل اتصال بين حاکميت مستعمراتی جديد و امپرياليسم امريکا باقی ماندبر آورده شدن خواستھای حاکميت جديد

به اساس تعلقات و خاستگاه قومی درانی و برخوردرای از سابقۀ اشرافيت پدرش، در رأس حاکميت " حامدکرزی "- ب

  .استعماری قرار بگيرد

بنا بر سوابق کاری اش در بانک جھانی و آشنائی با سيستم خريد و فروش کشور ھا در سطح " غنی احمدزی "- پ

  جھانی، سکان اقتصاد کشور را به دست بگيرد

  . نظامی حاکميت جديد باشد- بر تخصصش در مناسبات امنيتی و نظامی، سکاندار امنيتیانب" علی احمد جاللی "- ت
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وجود " رئيس دولت موقت افغانستان"به حيث " حامدکرزی"يفی است که در آغاز انتصاب  اين ھمان تقسيم وظا-٢

حامد "سفير اياالت متحده و نمايندۀ خاص رئيس جمھور امپرياليسم امريکا در افغانستان، " خليلزاد"داشت، يعنی 

  . مور امنيتیوزير داخله و کالنکار ا" جاللی"وزير ماليه و " غنی احمدزی"رئيس دولت موقت، " کرزی

جای پای محکمتری در حاکميت يافت با " کرزی" ھمه شاھد بوديم که اين تقسيمات ديری نپائيد چه به محض آن که -٣

جمعيت اسالمی و بقيه  -، به خريد خودفروشان شورایشرقبايپرياليسم امريکا و ماحاتم بخشی ھائی از کيسۀ 

 " خليلزاد" امريکا توسط البی ھای خودش، لاخسرکردگان جھاديست آغاز نموده در اسرع وقت، با فضا سازی ھا در د

را نيز با ايجاد دشواری ھای اداری و " جاللی"و " غنی احمدزی"از باالی سينۀ خودش برداشت و به تعقيب آن را 

  . سال خودش به يکه تازی ادامه داد١٢سوءاستفاده از ناتوانی ھای آنھا از کار برکنار نموده، بيش از 

اجازۀ دوام حاکميت از موضع رئيس جمھور را به " یقانون اساس"آنجائی که به اصطالح  در ختم دورۀ کارش از -۴

حاضر شد، قدرت را به يار ديرين مگر رقيب ھميشگی اش، " جان کری"وی نمی داد، دل نادل آنھم با مداخلۀ مستقيم 

موجب شد که در آن " جاللی"و " خليلزاد"مقابل " حامدکرزی"د شکنی ھا و نرم بری ھای ھع. بسپارد" غنی احمدزی"

  .ايستادند" غنی احمدزی"ھماھنگ سازند و در عوض در کنار " کرزی"ھنگام آنھا نخواھند خود را با برنامه ھای 

  ادامه دارد

  


