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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٢٩
  

 "خليلزاد"بازی جديد 
خت "ند  يکی از ضرب المثل ھائی که عام و خاص مردم افغانستان آن را می داند پيو: کابل-١٣٩٨ حمل ٠٨ - پنجشنبه

می باشد که به چندين نوع ترکيب می گردد، در يادداشت امروز خواھم کوشيد تا اين " گرفتن ماھی"آب با " کردن

اندکی بشکافم، اميد است مورد توجه " انبوھی از معلومات غلط"ضرب المثل را در امر سياست و رابطۀ آن با پخش 

  .قرار گيرد

ت و صحيح با نی اجتماعی اين است که جھت اتخاذ يک تصميم درسزندگاساحات يکی از اصول قبول شده در تمام  -١

. ًج تصميم، می بايد فضائی که تصميم در موردش اتخاذ می گردد کامال روشن و شفاف باشديادور نمای روشن از نت

ه اتخاذ ن اندازن، شفاف و ھمه جانبه باشد به ھماداده ھا و معلومات در مسألۀ مورد نظر روشکه يعنی به ھر اندازه ای 

  .تصميم آسانتر گرديده، نتايج حاصله از تصميم نيز باعث تعجب و سرگردانی احدی نخواھد گرديد

  :، در دو مورد ديگر تصميم گيری می تواند ھميشه نتايج منفی به بار آوردلعکس مورد او -٢

 در آن رعايت نشده باشد، يا به  زمانی که معلومات و داده ھا، ناقص و ناکافی باشد و چيزی به نام ھمه جانبه نگری- الف

در چنين حالتی از قبل معلوم است که نتايج اتخاذ يک تصميم در ھر ". درخت را ببيند، مگر جنگل را نه"عبارت آشنا 

  .موردی که باشد، ناقص، ناکافی و چه بسا مخالف خواست تصميم گيرنده خواھد شد

وھی از معلومات غلط نيز در بين معلومات درست خلط گردد که  مورد دوم زمانيست که آگاھانه و ھدفمند، چنان انب- ب

يعنی فضائی که می بايست در آن تنفس . جدا کردن آن برای تصميم گيرنده اگر ناممکن نباشد، مشکل آفرين باشد

  .صورت گيرد، آکسيج آن را چنان با دود آلوده سازند که عمليۀ تنفس به جای ممد حيات، مانع ادامۀ حيات بگردد

 هبه ارتباط ارائۀ معلومات غلط مورد مطالعرا " زلمی خليلزاد" حال به اجازۀ شما ھموطنان عزيز، عملکرد اخير -٣

  :قرار می دھيم

 اگر به خاطرتان مانده باشد، فقط در ھمين دو سه ھفته قبل بود که پنجمين دورجلسۀ خليلزاد و تيم ھمراھش با - الف

 یبا آنھم از تمام صحبت ھا. ت زمانی که در عرف سياسی زياد اتفاق نمی افتد روز طول کشيد، مد١۶نمايندگان طالب، 

ً روزه تقريبا ھيچ چيزی بيرون درز ننمود، در نتيجه دولت دست نشانده در فقدان معلومات کافی با ديدن درخت بدون ١۶

فيرھوائی به يکی از شاخه ھای . يک فير ھوائی نمود" حمدهللا محب"ۀ آن که جنگل عقب آن را ديده بتواند، به وسيل
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تکتيک جديدی عين ھدف را  که نه تنھا سروصدای امريکا را بلند کرد بلند آنھا را وادار ساخت تا با جنگل اثابت نمود

  .دنبال نمايند

خفی م شدن خودشان، اينبار به جای  وزارت خارجۀ امپرياليسم امريکا با درسگيری از احتمال فير ھوائی و زخمی- ب

 اخبار، ھم خود و ھم از خليلزاد خواستند تا با انبوھی از معلومات پراکنده و ضد و نقيض وارد ميدان شوند و داشتن

فضائی را به وجود آورند که در آن امکان يافتن حقيقت، به مانند گرفتن آکسيجن ممد حيات از درون انبوھی از دود 

  .ليظ و کشنده باشدغ

 رادامۀ حضواز ھمين رو امروز وزير خارجۀ امريکا باز ھم از بقای نفوذ داعش و القاعده در افغانستان صحبت نموده، 

در مصاحبه با خبر نگار بی بی سی " خليلزاد"ھمزمان با آن . به آن امر وابسته اعالم داشتدر افغانستان نظامی شان را 

" سالھا"يکائی و ناتو از افغانستان در بين باشد، ما به ًصريحا اعالم داشت که وقتی مسألۀ زمان خروج نيروھای امر

  .ھمچنين مطالب ديگر. فکر می نمائيم

نيست تا آنھا بتوانند در پرتو آن سياست " باندارگ"تذکر اين دو مطلب در واقع بخشی از ارائۀ معلومات درست برای 

ت غلط است که امپرياليسم امريکا و نمايندگان متناسبی را اتخاذ نمايند، بلکه چنين صحبت ھائی بخشی از انبوه معلوما

سياسی آن، آگاھانه به خورد مردم می دھند تا از يک جانب ھواداران خودشان را که در صدد گريز از افغانستان ھستند، 

زمان بيشتری در قتلگاه افغانستان نگه دارند و از جانب ديگر آن بخش از نيروھای ضد طالب را که می خواستند بسيج 

  .ًد طالب را به فوريت قرار دھند، به اميد آن که زمان زياد تنگ نيست، مجددا به خواب و اھمال سوق دھندض

  !ھموطنان گرامی

اين را بايد بدانيم که از امروز تا آخرين روز دوام حاکميت مستعمراتی و دوام سلطۀ استعمار، آنھا ھميشه خواھند کوشيد 

ما به بيراھه بکشانند، از اين رو بر ھای  و دستکاری شده، ما را در اتخاذ تصميم تا با ارائۀ انبوھی از معلومات غلط

ينه ھا من جمله شناخت از دشمن و تکتيک ھايش، در حدی که برای ما با تکيه به نيروی خود در تمام زمماست که 

ز ماسک ضد گاز، در فضائی که  به راه خود ادامه دھيم، يعنی با استفاده امقدور است به دنبال ھدفی که تعيين نموده ايم

طالب نايل اش دود آلود شده است به پيش رويم تا به ھدف مان که ختم اشغال و نابودی دولت دست نشانده و برداران تنی 

  .آمده، افغانستان آزاد، مستقل و مرفه را بنيان گذاريم

  !!سرکھا ما را می طلبد

  

  


