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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢١ جنوری ٢١
  

  عزا خواھد گرفت" خليلزاد"آيا تنھا 
  و يا طالب و پاکستان نيز  بر گليم غم خواھند نشست؟؟

)١(  

مايک "در يادداشت امروز مکث کوتاه و گذرائی به گفته ھای جانشين احتمالی  :بل کا- ١٣٩٩ دلو ٠١ -چھارشنبه 

  :خواھيم داشت" ترمپ"وزير خارجه در ادارۀ " پمپئو

 به آن کشور یيد صالحيت خود در مجلس سناأئ تۀمريکا در جلسا دولت جديد ۀ نامزد وزير امورخارج"آنتونی بلينکن"

می خواھيم . ی خواھيم به جنگ بی پايان خود در افغانستان خاتمه دھيمما م " :گفته است جدی ٣٠روز سه شنبه 

 برای آن به ًکه اصالرا می خواھيم تا حدودی ظرفيت برخورد با ھرگونه بازگشت تروريسم . نيروھايمان را برگردانيم

  - رسانه ھا- ." حفظ کنيم،آنجا رفته ايم

يات آگاه ئمن ھنوز از اين جز. ی مذاکره شدهئر مورد چه چيزھا دًبايد به دقت بررسی کنيم که واقعا ":او اضافه کرد

  -رسانه ھا - ."نيستم

در اياالت متحدۀ امريکا و در  :نکته را ھيچ زمانی از ياد نبردقبل از پراختن به اين گفته ھا و اظھارات می بايد يک 

به نام اين و يا آن   سياستيک تطبيقتعقيب و طرح، آن که علی رغم اکثر کشورھای امپرياليستی غرب و شرق، 

 افراد مجری آن سياست فقط ، مگر در واقعيت امر مسما می گردد، فرد و يا گماشتۀ دستگاه ھای حاکميتسياستمدار

، موظف شده و نھادھائی که ھيچ گاھی اسمی از آنھا برده نمی شودکه به انجام آن امر از جانب مقامات گماشتگانی اند 

 مشخص می گردند که قادر شده باشند حين اجرای سياست معين،  ،آنھائی به نام موفقدر جمع اين گماشتگان ، اند

  . ساخته باشدمقابل برای طرف  ش قابل پذيرش رنگ آميزی و خودخاص مقداری آن را با سليقه و روش 

  و رقيت و داوطلبان جديد مزدوریراجع به آيندۀ مذاکرات به اصطالح صلح بين دولت دست نشاندهبر ھمين مبنا وقتی 

 "ترمپ"و حتا " پمپئو"، "خليلزاد"شخص  بينديشيم که گويا ايدبن، نبايد ھيچ گاھی در وجود طالب صحبت می نمائيم

 عکس .تغيير خواھد خوردھمه چيز از اساس  نزديکی با طالب بوده  وبا ختم دوران حاکميت شان،  سياستانواضع

نيز ياد " دولت در سايه"به نام سياست در امريکا که گاھی از آنھا چنين پنداری بايد بپذيريم که تصميم گيرندگان واقعی 

 جواسيس تکنوکرات که در جريان دو دھه ثابت ساخته اند، نه تنھا در افغانستان سخت بی در عوض مصمم اندمی شود، 
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تطبيق برنامه ھا  ظرفيت و توانائی "مالی قريه"آنھا در سطح يک " داکتران" که  غرق اند اند بلکه چنان در فسادريشه

  . جايگزين نمايند امريکا را ندارند؛ قشر مفتخور و بی ھمه چيز مال و در رأس ھمه طالب راو ستراتيژی

 سريعتر روی مجبوريت در اين ميان ممکن است برخی اعمال سليقه ھا، گذشت ھا و امتياز دھی ھای اضافی که 

زارت مقام و و اين ھمان چيزی است که کانديد جديد  ددً صورت گرفته، مجددا بازنگری گررسيدن به صلح با طالب

بنيادی در برخورد با طالب را  از ھمين رو در بحث کنونی بدون آن که توھم تغيير .ًخارجه آن را صريحا بيان داشت

 بر  آنده می نمايد باز نموده، بر مبنایامعنائی را که جمالت مورد نظر افزد شما خوانندگان عزيزخلق نمايم، بخواھم ن

  .تم را تقديم خواھم داشتاينده نظرآچگونگی روند مذاکرات در 

  ادامه دارد

 


