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داکتر نور احمد خالدی

نکاتی مهم در مورد زلمی خلیل زاد و مقدرات افغانستان

زلمی خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان

تبصره :محقق و نویسندۀ ملی گرا داکتر نور احمد خالدی که بدون شک رویداد های تأریخی و جریانات دهه
های پر ماجرای وطن را با کمال امانت داری و دقت یک افغان قلم بدست مسؤول و متعهد بیان می دارد ،در
حقیقت وجیبه ای است قابل ارزش و نهایت آموزنده .به ارتباط مسافرت اخیر خلیل زاد به افغانستان ،درین
مختصر ،داکتر خالدی از رول و سهم فعال و جدی زلمی خلیل زاد چهرۀ سیاسی که با شکست طالبان در اوایل
قرن موجودۀ عیسوی ،منحیث سفیر افغانی االصل ایاالت متحدۀ امریکا در افغانستان دست به اقدامات نهایت مهم،
سرنوشت ساز و متأسفانه ویران کنی زد که اثرات ناگوار آن دامان اجتماع ویران افغانی را تا ایندم رها نمی
نماید .یکی از خالف کاری های زلمی خلیل زاد تکیه بر روئسای تنظیم های جهادی و برگردانیدن آن جنایت
کاران ملی به قدرت بود که دردا و بدون شک سبب مصائبی که امروز ملت با آن سخت در گیر است ،گردیده
است  .جریان مسخره و غیر قابل باور یاغیگری عطاء نور یک والی و گماشتۀ رسمی دولتی دارای قانون در
یک پوست والیتی ،از تصور بیرون است .آیا زلمی خلیل زاد با سابقۀ طوالنی در جریان سیاست های جهانی،
با به قدرت رسانیدن جنایت کارانی چون ربانی ،فهیم و امثال آنان از حزب ملت شکن جمیعت و شورای نظار،
چنین رویدادی را پیش بین بود؟!
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باری زلمی خلیل زاد سابق سفیر امریکا در افغانستان و نمایندۀ ایاالت متحده در ملل متحد ،اخیرا ً در یک جلسۀ
مطبوعاتی اظهار داشت که "عطا محمد نور باید بداند که حوصلۀ دولت افغانستان و شرکای خارجی آن در مقابل
مشکالتی که نامبرده خلق می نماید ،به سر خواهد رسید و مردم جهان تحمل این وضع را منبعد نخواهند داشت".
در پاسخ بیانیۀ خلیل زاد ،نمایندۀ حزب جمیعت که خود با تشتت داخلی سر دچار است در پشتیبانی از سرسختی
عطای نور صالح الدین ربانی اظهار داشته است که زلمی خلیل زاد هیچ رسمیتی با دولت افغانستان ندارد و
اظهارات وی از اهمیت عاری می باشد .البته مقامات ایاالت متحدۀ امریکا هم برای ختم هرچه زود تر مشکل
سازی و غایلۀ غیر مجاز و مسخرۀ عطا محمد نور والی طویل المدت وابسته به شورای نظار ،با طرفین معضله
جدا ً به تماس گشته اند.
در حقیقت آیا خلیل زاد با مطرح نمودن خویش در مسائل افغانستای غرق در خون و آتش ،هنوز هم تصور می
نماید که عمل مثبت و خدمتی را در مادر وطن ویران انجام داده است؟! هیهات که چنین نیست.
با تقدیم احترامات ،ماللی موسی نظام
اینهم نوشتۀ مختصر ولی پر بار و منطقی محقق ملی گرا ،داکتر نور احمد خالدی:
آقای خلیل زاد،
وقتی اجازه دادید بعد از خروج طالبان شورای نظار که در یک مبارزهٔ قدرت با سائر تنظیمی ها کابل را به یک
ویرانه مبدل کرده بود کابل را دوباره اشغال کند ،وقتی به شورای نظار موقف حاکمه در دولت جدید دادید ،وقتی
اردوی ملی و پولیس ملی را از افراد و قوماندانهای شورای نظار تشکیل دادید ،وقتی اداره دولت را در اختیار
شورای نظار قرار دادید و باالخره وقتی به بدنام سازی انتخابات توسط کاندید بازند ٔه شورای نظار و به تهدید
حمله بر ارگ و حکومت موازی توسط شورای نظار سر تعظیم فرو آوردید ،انتخاباتیکه در آن بعد از تفتیش
بینالمللی هفت ملیون افغان رآی پاک داده بودند ،امروز نباید تعجب کنید که وزیر خارجه معزول و والی معزول
مربوط به شورای نظار نه تنها حاظر به ترک چوکیها نیستند بلکه در عوض امتیازهای بیشتری نیز تقاضا دارند!
بر عکس شما ،مردم افغانستان به یک فرد تحصیل یافته ،تکنوکرات وغیر جنگساالر اعتماد کردند تا این کشور
را از وجود جنگساالران پاک کند ،به فساد پایان دهد و به جزیره های قدرت محلی که حاکمیت ملی را به خطر
انداخته است خاتمه دهد .تمرد و یاغیگری عطا به حمایت صالح الدین ربانی در مقابل حکومت وحدت ملی غنی-
عبدهللا که به حمایت دولت امریکا تشکی ل شده و با سرمایه گذاری هنگفت امریکا ادامه دارد یک امتحان برای
دولت افغانستان و دولت امریکا است .هرنوع عقب نشینی و باج دادن حکومت وحدت ملی در برابر زورگویی،
یاغیگری و تمرد عطا و ربانی در حقیقت مرگ قانون اساسی ،مرگ دولت متکی به قانون اساسی در افغانستان،
حمایت امریکا از جنگساالران و بازگشت به حاکمیت انارشی شورای نظار خواهد بود.
تا کنون صبر و حوصل ٔه غنی-عبدهللا در این درامه به عنوان ضعف دولت از جانب عطا -ربانی تلقی شده و آنها
را جری تر ساخته است .حاال توپ در میدان شماست آقای خلیلزاد!
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