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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٠۶
  

  "زلمی خليلزاد"به وسيلۀ " غنی احمدزی"تجريد 
  

 ويدئوئی و حضوری وی با تمذاکرابه افغانستان و " زلمی خليلزاد" مسافرت سه روزۀ : کابل-١٣٩٨ حمل ١۶ - جمعه

تعدادی از جنگساالران، زعمای قومی، مقامات دولتی و عدۀ خود فروش که در عقب اصطالحات روشنفکری و جامعۀ 

ترين نتيجه ای که از اين مذاکرات و ديد واديد ھا بروز نمود، موضوع زمدنی مخفی شده اند، نيز خاتمه يافت، بار

  :يادداشت امروز است

و " خليلزاد" جائی نويسندۀ اين يادداشت خوشبختانه خود مستقيم و يا غير مستقيم در اين روند خاينانه ای که از آن-١

از جانب ديگر آغاز نموده اند، شرکت نداشته ام و ھيچ کسی نمی تواند امروز " غنی احمدزی"از يک جانب و " کرزی"

د وطنفروشانه امضاء کرده ام، در نتيجه بيشترين مبنای بحثم را و يا فردا ادعا نمايد که من نوعی نيز در پای يک قراردا

  .ازدسو آنچه به مثابۀ نتايج ديدار ھا قابل لمس اند، می " ازمابھتران"ھای سرچوک، صحبت ھای برخ

بر می آيد، مرکز ثقل اين " حامدکرزی" تا جائی که از نتايج صحبت ھا به خصوص آخرين مصاحبۀ مطبوعاتی -٢

" حامدکرزی"چه در حالی که . می ساخت" حامدکرزی"و " غنی احمدزی"چندبعدی را اختالف نظر بين صحبت ھای 

در مذاکرات صلح با طالب در " غنی احمدزی"جرگۀ مشورتی صلح پيشنھادی " قبل از به اصطالح تدوير تصميم دارد

انش به قطر شده و از آنھا مجدانه تالش می ورزيد تا مانع رفتن کرزی و ھمراھ" غنی احمدزی"قطر اشتراک بورزد،  

  .به تعويق بيندازند" جرگۀ مشورتی صلح"می خواست تا سفرشان را به بعد از برگزاری 

فراموش نموده بود که " غنی احمدزی" به اساس گفته ھای از ما بھتران در جلسه ای که در ارگ داير شده بود، گويا -٣

" ت به ھيچ کسی اجازۀ رفتن و برگشتن به چنين مسافراتی را نمی دھددول"يک حاکم دست نشانده است و گفته بود که 

" غنی احمدزی"که تا ديروز دست در دست " سکات ميلر"جنرال " حامدکرزی"که ضمن شنيدن جواب خشن از جانب 

نيروھای نظامی بين المللی "نظيرد، طرفين را به آرامش دعوت نموده، با عباراتی يرا به قتل رسان" رازق"قومندان

مستقر در ميدان ھوائی کابل به خود اجازه نمی دھد تا جلو تحرکات صلحطلبانۀ زعمای قومی و سياسی افغانستان را 

  .فھمانده بود که بيش از اين حرفش خريدار ندارد" غنی احمدزی"ً، تلويحا به "بگيرد

اشغال می گردد و کشوری  تمام اين مذاکرات و بگو مگو ھا، باز ھم يک حقيقت را به اثبات رسانيد که وقتی -۴

نطن بر و دادن القاب مط"  و بسم هللاهللا"اشغالگران جھت تأمين منافع و دوام سلطۀ شان، فرد بی ھويتی را با ھزاران 

حترام کذائی فقط تا زمانی دوام دارد که استعمار نوکر و يا نوکران بھتر از وی اگردۀ مردم سوار می کنند، تمام اين 
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آن به محض دسترسی به نوکر و نوکران بھتر، با يک سوزن و خارج کردن باد از شخصيت پوقانه  باشند، در غير افتهين

  .ئی، ھويت اصلی وی را در معرض ديد قرار می دھند

بر تخت کابل نشاندند، اتفاق افتاده  را " شاه شجاع درانی"ً قبال يعنی زمانی که انگليسھا  اين ھمان رونديست که-۵

وطن و خدمت به انگليس را از وی ربود، اين ھمان رونديست که بارديگر در زمان وزيرش گوی سبقت خيانت به 

بعد از دوران وابستگی پدرش  اتفاق افتاد و خاندان غدار طالئی برای حدود نيم قرن " اعليحضرت امان هللا خان"

ببرک "ت، در مناسبات بين افغانستان را تاريکخانۀ اشباح مبدل نمودند، اين ھمان رونديست که در ربع چھارم قرن بيس

" ببرک"در يک رقابت وطنفروشانه " نجيب"اتفاق افتاد و ھمه به ياد داريم که چگونه داکتر " نجيب"و داکتر " کارمل

چه بخواھد و چه ھم نخواھد، شمارش معکوس برايش آغاز يافته، اگر می " غنی احمدزی. "مزدور را به دور افکند

  . به خيانت خود ادامه دھدخواھد زنده بماند ناگزير است 

  !ھموطنان گرامی

تاريخ بارھا و بارھا نشان داده که خاينان به کشور و قاتالن به ملت  تاريخ مصرف خاص خودشان را دارند، ھرچند 

به سرحد را " غنی احمدزی"ًران شان تنھا گذاشته می شوند و اين ھمان چيزيست که فعال ابکوشند سرانجام از جانب باد

  .ه استجنون رسانيد

  !!سرکھا ما را می طلبد


