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   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠١٩ مارچ ١٩

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

٢  
  

   : کابل- ١٣٩٧ حوت ٢٧ -شنبهدو 

ًباز ھم ھرچھار نفر مشترکا " جان کری"به حيث رئيس جمھور از جانب " حمدزیغنی ا" ھرچند در زمان انتصاب -۵

به محض "  احمدزییغن"زيرا . را به ارگ راه ندھند، با آنھم آن اتحاد ديری نپائيد" عبدهللا عبدالمود"تصميم گرفتند تا 

، در عمل نشان داد که "پرگینه چرگی بود و نه " آن که قدرت  را در دستان خود قبضه کرد به حساب داستان معروف

از ھمين رو نخست حمالتش را بر کرزی و سلسله ! انسانيست عقده مند، حقير، عھد شکن و به حساب وطنی ما ناجوان

 آغاز نموده به تعقيب جاللی و روکراسی و اشرافيت جنگساالر به وجود آورده  بوديمراتبی که ظرف يک و نيم دھه در ب

يندۀ امريکا باز ھم يک تن از آدر عين حال به فکر اين که رئيس جمھور . ًکامال دور نمودخليلزاد را نيز از خود 

ھيلری "دموکراتھا خواھد شد، پايش را از گليمش فرا تر دراز نموده، از پول گدائی برای افغانستان، مقداری به کمپاين 

  .کمک نيز نمود" کلينتن

ن مبارزات انتخاباتی وعده داد بود يح" غنی احمدزی"،  از آنجا که  صرف نظر از مسايل جھانی و مربوط به امريکا-۶

 قسمت،  با کار در قسمت ايجاد يک اجماع منطقه ئی و ۵که در صورت پيروزی با تعقيب يک ستراتيژی سياسی در 

ير آن ًجھانی پاکستان را کامال تجريد نموده از آن طريق وادار خواھد ساخت تا از حمايت طالب دست بردارد در غ

ًخودش قربانی خواھد شد، با رسيدن به قدرت عمال و رسما سياست خارجی کشور را خود در دست گرفته، در جھت  ً

  .تحقق ستراتيژی اش کار را آغاز نمود

با تمام خيز و جست ھائی که زد که گويا پاکستان را " غنی احمدزی" فھم ناقص و ابزار ناکافی باعث گرديد که -٧

در حد قابل مالحظه ای قادر شدند تا جلو موفقيت  ناوه آورده است، در عمل سياستمداران پاکستانیتجريد و در نوک 

در واشنگتن فشار را بر آنھا زياد " غنی احمدزی"يعنی وقتی متوجه شدند که البی ھای . را بگيرند" غنی احمدزی"

با امريکا بازی و موش و گربه را آغاز طناب گردن شان را فشار بيشتر می دھند، با يک مانور آگاھانه، حلقۀ نموده و 

در کنفرانس شانکھای و نقش و اوريتۀ نظامی خودش در کشور ھای " چين"نموده در عوض با استفاده از اتوريتۀ 

عربی، سياست مرده خواری روسيه و ايران که تالش داشته و دارند تا اجساد باقی مانده از غرب را خيلی صريح به 

تنھا در منطقه خود را از انزوا بيرون نمود، بلکه با راه دادن طالب و ارائۀ چھرۀ آرايش شدۀ ، نه سمت خود بکشانند
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در داخل و را " غنی احمدزی"جديدی ازآنھا، ميدان پشت ميدان را به نفع خود و طالب فتح نموده، دولت دست نشانده و 

  .ده، گذاشت تا او به داشتن امريکا ھر طرف جوالن بدھدرکخارج تجريد 

ه سمت مخالفان و رقبای جھانی و منطقه ئی، امريکا وادار نمود تا آنچه ب اين وضعيت يعنی لوليدن پاکستان و طالب -٨

متوجه " غنی احمدزی"امريکا در بازنگری به اصطالح پيروزی .  با دقت بيشتر مورد مداقه قرار دھد،پری شدهسرا 

ست که به غرض چيدن ابرو و کمان ساختن آن، چشم و سياست ھايش آرايشگری را مانند ا" غنی احمدزی"شد، که 

يعنی در حالی که در يک مقايسه بين افغانستان و پاکستان، عروس پاکستان است و . عروس را کور نموده است

غنی "افغانستان ابروی عروس، امريکا به ھيچ صورت نمی خواست و نمی خواھد جھت خوشنودی آدمی در قد و قوارۀ 

  .ا از خود دور بسازدپاکستان ر" احمدزی

 در چنين حالتی که خطر کور شدن عروس از طرف آرايشگر ناشی و خودخواه ھرلحظه بيشتر می شد، وزارت -٩

کور شدن چشم عروس را احتمال جاسوسش را که مسؤوليت تمام خرابی ھا من جمله " زلمی خليلزاد"خارجۀ امريکا 

بسيار " غنی احمدزی"ضح بود که در آغاز وا. ، جھت اصالح امور به منطقه فرستادش خواھد افتادنيز به گردن

خوشحال بود و فکر می کرد که نامبرده به پاس آشنائی ھای گذشته، نه تنھا چشم عروس را کور خواھد نمود، بلکه 

به افغانستان به حيث يک افغان " خليلزاد"زيرا . ، اميدی که توھمی بيش نبود بريدًمشترکا گردن وی را نيز خواھند

بادارانش خدمت به سی وطنداری نمايد بلکه به حيث مأمور رسمی وزارت خارجۀ امريکا آمده بود تا نيامده بود که با ک

  .نموده ، اھداف آنھا را تحقق ببخشد

ستانۀ گرفتن کارت سرخ و اخراج آکه در  از اينجا به بعدش را ھمه می دانيم، خليلزاد آمد، به اصطالح پاکستانی را -١٠

. ان نموده، کارتھای قبلی ريفری را باطل اعالم داشته، يک پنالتی نيز به نفع وی داده شدًاز بازی بود، مجددا وارد ميد

به جای آن که پاکستان و طالب تجريد شوند اين دولت دست نشانده به خصوص شخص . ًيعنی بازی مطلقا دگرگونه شد

 ھم زمين برايش سخت و تنگ ،"سگ سور از گله دور"بود و است که تجريد شده، ھمان که گفته اند" غنی احمدزی"

  .گرديد و ھم آسمان دور و دورتر شده رفت

فيت سنجش يک بازی مغلق در سطح منطقه و جھان را رکه براستی مغز متعفنی بيش نيست و ظ" غنی احمدزی "-١١

نی خليلزاد يک ًندارد، نمی تواند و نمی خواھد بداند که اوال پاکستان برای امريکا با ارزشتر از افغانستان است، در ثا

 که می بايد به ساز اربابش برقصد، به جای آن که فھمش را ارتقاء دھد و اگر ھنوز ھم می خواھد در ميدان استنوکر

باقی ماند بايد راه ھا و تکتيک ھای جديدی را اتخاذ نمايد، از در کينه و کدورت با خليلزاد وارد شده، يک بار زنش را 

، اينبار ھم بيچاره جوانه مرغ تازه بال و پر کشيده را به جنگ ھيوال ھای مرغ به جان زن خليلزاد و خودش انداخت

  .زيرا او ھنوز ھم فکر می کند که خليلزاد کارش را خراب کرده است و می بايد از وی متنفر بود. خوار فرستاد

  !!ديده شود چه می شود

  


