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 زلمی خلیلزاد باز هم ُدر بسفت
 

خلیلزاد بدنام، این عقل کل، دپلومات از خود راضی و فرمانبردار برگزیده هر دو حزب مقتدر امریکا، باز هم در  
به مردم افغانستان و بی آبرویی و سرخمی بخشیدن به اداره ی امریکا، گفت اگر تالش روپوش دادن به خیانت هایش  

 .جمهوریت و مردم افغانستان هم مانند اوکراین از خود دفاع می کردند امروز کشور شان در چنین حالت نمی بود
 :نمی کنم. ولی  بلی آقای خلیلزاد، من از چگونه گی مدیریت اوضاع و تصمیم گیری اشرف غنی به ترک کشور دفاع

اگر شما)امریکا( »سیاسیون نازدانه ی نیابتی تان« را به قدرت های ضد حاکمیت مرکزی، ضد هر گام سازنده و  
 ضد همگرایی و وحدت ملی مبدل نمی کردید؛

  اگر در خفا و دور از انظار حکومت و ملت افغان، معامالت تسلیم طلبانه، جفاکارانه و ضد منافع کشور ما انجام نمی
 دادید؛ 

اگر نیروهای خیلی پر قدرت مجهز با آخرین تکنالوژی نظامی تان را از ترس طالبان و یا در تبانی با آنها به صورت 
 غیر منتظره شب هنگام فرار نمی دادید؛ 

 اگر تمام امکانات لوژستیکی و اکماالتی را فلج نمی کردید؛
 ، رها نمی کردید؛اگر کنترول فضای کشور را بدون سپردن آن به جانب افغانی

 اگر امکانات فعالیت نیروی هوایی افغانستان را فلج نمی کردید؛ 
 اگر برای طالبان چراغ سبز یورش و تصرف محالت و والیات را روشن نمی کردید؛

و باالتر و مهمتر از همه، اگر اردوی افغان را به منظور دفاع از خاک و منافع افغانستان تربیه، تجهیز و آماده می  
کردید نه برای دفاع از شما و منافع شما و با خروج تان من زنده جهان زنده، من مرده جهان مرده گفته آن اردو را  

 1بی دست و پا نمی ساختید؛
به یقین که نه حکومتی سقوط می کرد، نه نازدانه های الفوک تان، که تا گلو مسلح هم بودند پا به فرار نهاده، به  

مانوف می شتافتند و نه برای امپراتوری مالی نظامی ایاالت متحده امریکا این همه خجلت  پابوسی عمران خان و رح
 .و اعتبار زدایی بار می آورد

عالوه بر آن آقای خلیلزاد، یک کودن هم می داند که در اوکراین حکومت و مردم آن در برابر یک تجاوز خارجی 
ده از سوی شما، خود فرار کردید، همه امکانات را فلج کردید و به پا خاسته مقاومت می کنند، در افغانستان اشغال ش

سپس از افغان ها خواستید باز هم صرف برای برنامه ها و منافع شما همدیگر را کشته بروند، این دیگر چه منطق 
 !وارونه است که شخص شما و سرکاران دیروزه و امروزه تان آن را نشخوار می کنید؟

تان همین بود و در نخستین نامه تهدید آمیز بلینکن به اشرف غنی نیز به صراحت ذکر شده    ما خوب می دانیم برنامه
بود که یا خواست های ناروای شما پذیرفته می شود و یا افغانستان به جنگ خانمانسوز داخلی شبیه سال های نود  

طالبان با افکار قبل التاریخ  عیسایی می رود. اکنون که رغم براورده شدن خواست اصلی تان، که سر قدرت آوردن  
شان بود، در عمل پیاده شده، عملی نشدن نیم دیگر آن، که اشتراک مافیای شر و فساد شما بود، خاطر نازک زود 
رنج تان را آزرده ساخته با انجماد و سپس تصرف دارایی های بانکی و دیگر تعزیرات اقتصادی، ملت ما را مجازات  

های تصوری داعش و »مقاومت دوم« یا راه را برای تحمیل یک جنگ داخلی هموار    کردید و با پیش کشیدن تهدید
می کنید و یا مخرجی می یابید که از ان طریق طالبان را منقاد خواسته های خویش گردانید. کنش های دو رویه ی  

یگر، همه در همین  پاکستان در سطح جهانی و در مناسبات با طالبان در یک سو و دپلوماسی قطر و ترکیه در سوی د
 .سمت در حرکت اند
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