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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٠٨
  

  "خليلزاد"جھت تخريب کار " غنی احمدزی"تالش 

٢  

فھميده است که وظيفۀ " غنی احمدزی"، سرانجام "خليلزاد"به دنبال چندين جلسه با  : کابل-١٣٩٨ حمل ١٨ -شنبهيک

و " طالب"خليلزاد تأمين صلح بين دولت دست نشانده و طالب نيست، بلکه وظيفۀ وی ايجاد و آوردن صلح بين 

و ھموار ساختن بستر آمدن مجدد طالب بر  امپرياليسم امريکاست، يعنی اصالح کار جنايتکارنۀ خودش در کنفرانس بن

  .قدرتسرير 

يکا دولت دست نشانده و حکمداران دست نشاندۀ آن می فھماند که برای امپرياليسم امر" غنی احمدزی"کته به ندرک اين 

 طالب صلح کنند تا از نيروی مخرب آنھا در بازی ھای آينده در منطقه اپشيزی ارزش ندارد، امريکائی ھا می خواھند ب

کمداران دست نشانده می آورد و باعث چه حبه نفع خود استفاده نمايند و اين که تأمين چنين مناسباتی چه بر سر 

را وادار می سازد تا " غنی احمدزی"درک اين حقيقت، . يراتی در افغانستان می گردد، بدان کمترين عالقه ای ندارندتغي

" خليلزاد"جھت حفظ منافع بادآوردۀ خودش به ھر خس و خاشاکی دست انداخته، با تمام قواء بکوشد تا در پيشبرد کار 

  :خللی ايجاد نمايد، چنانچه

از موضع دفاع از حقوق زنان با جلو به راه انداخت، " خليلزاد"آگاھانه عليه " غنی احمدزی"ه  نخستين حرکتی را ک-١

انداختن ھمسرش، بر زن ستيزی طالب در داخل افغانستان و در خارج از آن بيشتر از قبل فعاليت ھای تبليغاتی را 

  .گرديدبا داخل شدن زن خليلزاد در دعوا، ھيچ عايدی نصيبش نکه تمرکز بخشيد، حرکتی 

 سال اخير کمپاينی را در کشور ھای اروپائی که ھمه از طريق ناتو در ١٨ زير نام و عنوان دفاع از دستاورد ھای -٢

کشتار مردم ما متحد و ھمکار امپرياليسم امريکا اند، به راه انداخت تا مگر بتواند اروپا را در مقابل امريکا ايستاده 

اندکی بر " ترمپ"ی ناممکن نيست مگر در عمل ھمه شاھد بوديم به محض آن که کاری که ھرچند از لحاظ تئور. نمايد

چين ھای پيشانی اش افزود، اروپائی ھا به دنبالش راه افتاده، ھيچ يک از آنھا جرأت ننمود تا خود را با لحاف بيمار 

  .بپيچاند" غنی احمدزی"

می " حامدکرزی"و " خليلزاد"بود که  صلحی ۀسنگ اندازی و مخالفت با برنام" غنی احمدزی" تالش ديگر -٣

يعنی در حالی که به . نقشی به دوش بگيرندھا خواستند به مثابۀ محلل و شايد ھم کتليزاتور بين طالب و جھاديست 

بوس جھاديست ھا را به پاي" صحبت بين االفغانی"تالش داشته و دارد تا زير عنوان " حامدکرزی"، "خليلزاد"مشورۀ 
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کشاند و با استفاده از ظرفيت وطنفروشانۀ جھاديست ھا، آنھا را در ازای به رسميت شناختن منافع طالب اينجا و آنجا ب

در ھمان سطحی که " غنی احمدزی"شخصی و خانوادگی شان از جانب طالب، آمادۀ پذيرش حاکميت طالب بسازند، 

  .ازيدبرايش مقدور بوده و است، عليه آن روند و خنثا ساختن آن به فعاليتھائی دست ي

، حرکت و تالش ديگری بود "حمدهللا محب" طرح تشکيل لويۀ جرگۀ مشورتی ھمزمان با تبليغ گسترده برای سخنان -۴

  ".خليلزاد"در جھت تخريب برنامه ھای کاری " غنی احمدزی"از جانب 

ساير گزينه " و طرح در اين راستا ايجاد و تشديد تشنج در روابط پاکستان و افغانستان" غنی احمدزی" آخرين ترفند -۵

با آن که خوب می داند که در مقابل پاکستان ھيچ ھم حساب نمی شود زيرا نه " غنی احمدزی. "می باشد" ھا روی ميز

مردم افغانستان از وی حمايت خواھند نمود و نه ھم بادارانش، با آنھم سخت تالش می ورزد تا فضاء را قسمی 

  .ی ميزی بنشيند که در طرف ديگر آن دولت پاکستان نشسته است باالسازماندھی نمايد که ھيچ افغانی نتواند

  !ھموطنان گرامی

تأمين صلح و انجام می دھد، ھيچ يک از آنھا به ھدف خدمت به مردم افغانستان، " غنی احمدزی"که تمام تالشھائی را 

نگيزۀ محوری چرخ می بر دو ا" غنی احمدزی"عکس آن تمام تالشھای . رساندن مردم کشور به زندگی مرفه نيست

از داخل امريکا و ھمزمان با آن تأمين منافع شخصی و " ترمپ"خورند، انجام وظيفۀ داده شده از جانب رقبای امريکائی 

 سال حاکميت اين مزدور کثيف سرمايه نشان داده است که وی به ھيچ ارزشی حرمت قايل ۵تجربۀ . خانوادگی خودش

  .دار و تأمين منافع شخصی و خانوادگی خودش ارجحيت داردنبوده، در تمام تالشھايش رضای با

  !!سرکھا ما را می طلبد

  

  

  


