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صالح الدین سعیدی

خطاب به ترامپ ،و جهان !
ما زمانی که پاکستان می گویم باید مردم پاکستان امروز ،حکومت ملکی پاکستان و سوم استابلشمنت پاکستان یعنی
اردو و جنرال زید حامد ها را در نظر داشته و همیشه به ذهن داشته باشیم .اگر ما این سه بخش را تفکیک نکردیم نه
قضاوت منصفانه کرده می توانیم و نه راه حل درست مسأله را یافته می توانیم.

در ایـن بخـش لـطفا ً اختراع !؟ ذیـل مـن را جــدي بگـیـریـد و بـر آن تـعـمـق کـنـیـد !
مردم پاکستان امروز اکثر مظلوم و مانند مردم ما کم و بیش تحت ظلم و تجاوز حاکمیت اصلي پاکستان قـرار دارند.
حکومت ملی آلـۀ دست استابلشمنت و جنراالن پاکستان بودند و هستند !
استابلشمنټ پاکستان دشمن صلح و استقرار منطقه ،دشمن افغان ها ،افغانستان بود ،است و زمان ثابت کرده و ثابت
خواهد کرد که تغییر نمی کند و دیگر نخواهد شود! چرا تغییر کند و چرا دیگر شود که منفعت و اهداف شومش در
جنگ ،عدم استقرار و افغان های ضعیف و به جان هم افتاده و افغانستان ضعیف ،به زانو افتاده و شکسته بر آورده
می شود.
درین حالت است که پاکستان از جهان و امریکا جزیه گرفته و ادامۀ جزیه گرفتن را تضمین نموده و در آخر امر به
بغل و دامن چین با سرمایه گذاری  ۶0ملیارد دالری راه کاشغر و ګوادر افتاده و چینایزه شدن پاکستان رونق بګیرد.
امریکا و جهان این حالت فجیع جنایتکار استابلشمنت پاکستان را زمانی مانع شده می تواند که حقوق برحق مردم
پشتون ،بلوچ و سندهی را بشناسد و اگر ایشان را کمک نمی کند ،اقالً با دادن مساعدت ها به پاکستان مانع مبارزات
آزادی بخش مردم پشتون و بلوچ نشود.
امریکا باید متحدین طبعی خود را در منطقه ،از جمله افغانستان و هند مساعدت متناسب کند.
افغانستان در خط اول جبهۀ ضد ترور و دهشت قربانی داده و این قربانی ادامه دارد.

 1از 2

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

موقعیت جعرافیایی افغانستان این را حکم می کند که افغانستان مستقر ،متکی به خود و دوست جهان و امریکا به
وجود آید و این با محتوی ساختن ساختارهای شکلی به نام دیموکراسی و ساختارهای دولتداری خوب در افغانستان و
بخش تدابیر مدبر در مورد صلح و استقرار در افغانستان و منطقه ممکن است.
رسالت و تالش های امریکا نباید به سر زنده کشیدن از منطقه و افغانستان باشد .این تالش ها به برگرداندن صلح و
استقرار به منطقه و افغانستان باشد .امریکا با حضور نظامی خویش در افغانستان اشتباه کرد و عوض از بیخ کندن
ترور و دهشت و عملیات در ایبټ آباد پاکستان به بمبارد قریه جات افغان پرداخت و این راه حل نبود و نیست .عوض
سیستم سازي بر افراد تمرکز کرد و با کاپی کردن دیموکراسی با ارزش های متفاوت تحمسل ارزش های متفاوت را
در این جامعه بدون در نظر داشت سطح انکشاف کشور و جامعۀ ما تحمیل کردند و تحمیل کردن می خواهند و این
روش خطاء بود و است !
لذا تا دېر نشده باید به راه های حل از سر مراجعه کرد .تسلیم افغانستان به پاکستان و یک ګروه سیاسي خطاء و
ناممکن بود و است.
حرکت طالب حرکت نشسته در قطر و حلقۀ مربوط یک واحد افغانستان شمول این حرکت نیست و تقسیم غنایم به این
بخش از طالب و بدون در نظر داشت واقعیت های مختلف دیګر این جامعه ،نه تنها که مشکل را حل نمی کند بلکه
استقامت کار به بردن مسأله به افتضاح و تباهي است .حکومت مؤقت راه حل نیست .تقویت و محتوی دادن ساختار
های شکلی ایجاد شده در افغانستان ،راه حل است .بن چارم راه حل نیست .مراجعه به ملت و تصمیم گیرندۀ اصلی
را ملت ساختن راه حل است! و ما علینا اال البالغ المبین

یادونه:
که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی ددی لیکوال نوری لیکنی هم ولولی ،نو کوالی سی چی ،پر انځور باندی د «کلیک»
په اجرا کولو سره د لیکونکی نور مطالب د «آرشیف» فهرست ته ،الر ښودنه تر السه کړی!
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