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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٠٧
  

  "خليلزاد"جھت تخريب کار " غنی احمدزی"تالش 

١  

ا به ده ھا منطقۀ خرد و بزرگ،  در کنار خبرھای کشت و کشتار طالبان و حمالت آنھ: کابل- ١٣٩٨ حمل ١٧ -شنبه

  يکی از مھمترين خبرھای امروز، احضار نمايندۀ دولت پاکستان به وزارت خارجه دولت دست نشانده، و تھديد آنھا به 

  :می باشد، در يادداشت امروز خواھم کوشيد اندکی در اين مورد روشنی بيندازم" گزينه ھای روی ميز"ساير 

تا جائی که ظاھر .  تشنج در روابط بين دولت دست نشانده و پاکستان در مقطع کنونی است نخستين مسأله عامل تشديد-١

قضايا نشان می دھد، تشنج کنونی زمانی عرض اندام نمود که صدراعظم پاکستان سه ھفته قبل در اوج سردرگمی ھای 

. موقت را به ميان انداخت و بی اطالعی آنھا از محتوای حقيقی مذاکرات طالب و خليلزاد، طرح حکومت "باندارگ"

ھرچند در آغاز به نحوی از جانب سفير امريکا مقيم افغانستان نيز مورد مناقشه قرار گرفت " عمران خان"اين صحبت 

ًتقريبا در حمايت از صحبت ًرا تلويحا نادان گفت، مگر بعد تر وزير خارجۀ امريکا " عمران خان"و حتا مقام مذکور، 

سفيرش را تلطيف نموده با بيان اين سخنان ش مثبت پاکستان در  آن پروسه يادآوری نموده بود، که از نق" خليلزاد"ھای 

سازنده " تنھا گفت که "عمران خان"ارزيابی نمود به ارتباط سخنان" مثبت"که  موضع پاکستان را در روند مذاکرات 

  ".نيست

عمران "يت امر اھانت آميز تر از صحبت ھای  برخورد دولت پاکستان به احضار سفيرش به وزارت خارجه در واقع-٢

" شارژدافير"زيرا آنھا به جای اعزام سفير، يک تن از کارمندان پاکستانی پائين رتبۀ سفارت را که عنوان . بود" خان

"  الدين ربانیحصال"ًعمال به در واقع ،  فرستادندسوم سفارت را با خود يدک می کشد، به وزارت خارجۀ افغانستان

  .که پدران تان آستانبوس ما بوده اند، کوچکتر از آنيد که سفير ما را دعوت نمائيدگفتند که تو و امثال تو 

صالح "و حتا " عبدهللا عبدالمود"، "غنی احمدزی" بيانات معاون سخنگوی وزارت خارجۀ افغانستان  که به جای -٣

نه تنھا از لحاظ عرف دپلماتيک دال بر صحبت نمود " عمران خان"عليه ت نشانده، وزير خارجۀ دولت دس" الدين ربانی

 به کار تًعالوتا ادبيا.  بلکه بار توھين به مقام طرف مقابل را نيز با خود حمل می نمايداشدببی اھميت بودن قضيه می 

روی ساير گزينه ھای "می کند، يعنی طرح " ميدانداری"که در اين اواخر زياد " جناب معاون سخنگو"رفته در سخنان 

  .باز ھم تقليد ميمون وار از ادبيات تھديد آميز امريکا می باشد" ميز
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می کند، " ساير گزينه ھا روی ميز"وقتی امپرياليسم امريکا در مواجھه با رقباء و دشمنان بين المللی خود صحبت از 

ين سخنان ايستاده است، ، که ماشين نظامی سرکوبگر و نابودکنندۀ امريکا در عقب ادر واقع به طرف اعالم می دارد

ًيعنی طرف را مستقيما به حمالت نظامی تھديد می نمايد، حال وقتی معاون سخنگوی وزارت خارجۀ افغانستان آن 

 را به کار می برد با در نظرداشت ناتوانی و ضعف دولت دست نشانده از لحاظ نيروی نظامی با پاکستان، تنھا تادبيا

به بزرگی تاالر وزارت خارجه به ايشان " جرت"سان گفته می تواند، دادن يک چيزی که به جناب معاون سخنگو ان

  .است

تمام توانائی آنھا اين خواھد بود که سفير خودشان را از پاکستان بخواھند و سفير پاکستان را نيز از افغانستان اخراج 

ھرگاه موفق ھم شوند، مگر با اين کار گذشته از اين که در انجام چنين کاری تا چه حدی توفيق خواھند يافت، . نمايند

  زمين به آسمان می خورد و يا برگی از درختی می افتد که معاون سخنگوی وزارت خارجه بدان دست می يازد؟

با در نظرداشت اين که روابط و نفوذ پاکستان در اعماق تاروپود دولت دست نشانده، عميقتر و پيچيده تر از آن است که 

 و تمام زمامداران دولت دست نشانده خوب متوجه آن "باندارگ"سفير بر آن تأثير بگذارد، چيزی که داشتن و يا نداشتن 

  .اند، پس ابراز چنين تھديدی بايد مصرفش در جائی ديگر باشد که دولت دست نشانده از بيان آن خودداری می ورزد

 ادامه دارد

  


