
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٣٠
  

   پاکستان با امريکا و افغانستانجنگ لفظی

١  

 روز ادامه ١۶طالب در قطر که  بعد از پنجمين دور مذاکرات بين نمايندگان امريکا و : کابل-١٣٩٨ حمل ٠٩ - جمعه

  :ضای سياسی افغانستان چنين شکل گرفتفيافت، 

و " خليلزاد"به امريکا، به آن کشور رفته عليه شخص " خليلزاد"تيمی را ترتيب داد تا قبل از رسيدن " باندارگ "-١

بريتانيائی بود که پاسپورت " حمدهللا محب"از اين تيم تنھا کسی که قادر شد به امريکا سفر کند . نيات سوء آن تبليغ نمايند

  .به نسبت عدم دسترسی به ويزۀ امريکا از مسافرت بازماندند" امرهللا صالح"دارد، بقيه از جمله 

 گذاشته بود، به مام آنھاتبردوش " غنی احمدزی"به خصوص شخص " باندارگ"وظيفه ای را که " حمدهللا محب "-٢

  .حمله نمود" زادخليل"ً شديدا بر آن،تنھائی انجام داده ضمن يک سخنرانی و مصاحبۀ بعد از

مگسی را با توپ " اين حمله با شدت غير قابل تصوری از جانب امريکا پاسخ يافته، به مانند آن بود که کسی بخواھد -٣

  ".بزند

 عين ًپايش را داخل ماجرا نموده، تقريبا" محب" انتقادات بر مدر جوشاجوش دواصدراعظم پاکستان " عمران خان "-۴

  .در دو نوبت بيان داشتکلمات ديگری  بود با گفته" محب"مطالبی را که 

اتخاذ " عمران خان"کاھش يافته، جم غفيری از سياستمداران داخلی و خارجی له و يا عليه " محب" انتقادات بر -۵

  .موضع نمودند

سفير اياالت متحدۀ امريکا در افغانستان يا ھمان " جان بس"انتقاد نمودند، " عمران خان" در جمع آنھائی که از -۶

را در امر سياست نادان " عمران خان"ًگورنرجنرال قدرت استعماری در کشور اشغالی افغانستان، تلويحا و کنايه آميز، 

  .دمعرفی نموده، از وی خواست تا حرف دھنش را بفھم

، "عمران خان"وزير حقوق بشر در دولت پاکستان، خود را وارد معرکه نموده در حمايت از " شيرين مزاری "-٧

اعالم "سياست"و " کريکت"و بی اطالع از قواعد و قوانين " انسان کوچک"سفير امريکا در افغانستان را " جان بس"

از مقابله جوئی و حتا تحريمات امريکا، نمايندۀ آن وبدين تريب در دفاع از صدراعظم پاکستان بدون ھراس . داشت

  .کشور را سرجايش نشاند
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به ھا ًيحا اعالم داشت که وقتی امريکائی ، صر"بی بی سی "ضمن مصاحبه با راديوی" خليلزاد" دو روز قبل، -٨

  .خروج سربازان شان فکر می کنند، قيد زمانی برای آنھا سالھا را در بر می گيرد

ًوزير خارجۀ امريکا حين صحبت در سنای امريکا صريحا اعالم داشت که مناسبات آنھا در " پمپئو" امروز -٩

صحبت می " غنی احمدزی"نھا نه تنھا ھر ھفته چند بار با آافغانستان با دولت دست نشانده به مانند ھميشه بوده، سفير 

 که در يک روز چندين بار با يکديگر تماس  می افتد می دھد، بلگه گاھی اتفاقنمايد و وی را در جريان تمام قضايا قرار

  .گرفته، تبال معلومات می نمايند

 بايد ديد که امريکا در اين بازی چه نقشی دارد، پاکستان از اين بازی چگونه یحال با در نظرداشت تمام اين داده ھا، م

  ؟؟واھدبه دنبال چيست و چه می خ" باندارگ"می خواھد بھره مند گردد و در نھايت 

  ادامه دارد


