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جواب های ځلمی خلیل زاد!
آقای ځلمی خلیلزاد و جواب های اخیرش در برابر سوال های خبر نگار در رابطه به شرارت های حاکمیت پاکستان
در قبال امر صلح و استقرار در منطقه ،و مواضع پاکستان در برابر افغانستان ناشی از فقر زبانی ،عدم دسترسی به
تاریخ منطقه و یا تجاهل عارفانه ،مجبوریت های امریکا و یا خارج شدن اژده های پاکستان از کنترول سازندۀ آن،
یعنی امریکا است؟
آیا تمرد پی در پی پاکستان در قبال امریکا سیاست اعالم شدۀ آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد آسیای
جنوبی ،افغانستان و پاکستان و تنازل امریکا به خواست پاکستان تا به پاکستان باید امریکا تعامل کند و با آنکه امریکا
به تعامل رفت و باز هم هیچ قدم عملی در برابر خواست افغانستان و جهان در مبارزه علیه ترور و دهشت در منطقه
جانب پاکستانی نکرد و نه گرفت و برعکس پاکستان با غرور و تکبر و حتی توهین آمیز عدۀ از مهاجرین عادی را
به جانب افغانی به نام تروریست تحویل داد ،در مذاکرات و کمیی به راه انداخته شدۀ آن هیچ اقدام عملی در برابر
خوستهای افغانی نه کرد ،حمالت تروریستی را در افغانسدان تشدید کرد و  ...این همه نشان می دهند که امریکا دیگر
در برابر پاکستان ناتوان است .با درک این حالت امریکا ساده بخش از منافع و مصالح ملت افغان را در پای پاکستان
ریخت؟
مگر ساختن سرحدات ،سیم خاردار و خندق که هیچ ربط به مسألۀ امنیت و مبارزه علیه ترور ندارد ،ساکت ساختن
حاکمیت کابل در برابر آن نمونۀ مشخص و زندۀ این حالت نیست؟
آیا این گذشت های جانب امریکایی و در موارد دیر جنبیدن شان برای پاکستان عواقب وخیمتری را به امریکا و
افغانستان به دنبال نخواهد داشت؟
پرداختن به این همه ،نوشتۀ طویل و عریض می خواهد اما می رویم به جواب های جناب ځلمی خلیلزاد.
تأسیس پاکستان در ملک غیر ،تأسیس پاکستان نه در اثر تقسیم هند ،بلکه در اثر تقسیم افغانستان و هند ( 1٩٤٧م)،
بازار فروش امتعۀ نابکار پاکستانی در افغانستان ،استفاده از مواد خام ،آب و برق افغانی ،مواصالت افغانی ،دشمنی
هند و پاکستان ،برنامه های منطقوی پاکستان ،تعداد کافی اجنت ها ،نوکران و معاش خوران پاکستانی در ستیج سیاسی،
در حاکمیت و خارج از حاكمیت افغانی ،رأی منفی افغانی در ایجاد پاکستان در ملل متحد ( )1٩٤8و مستندات حقوقی
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و تاریخی غیر مشروع بودن پاکستان و  ...همه و همه را پاکستان می داند لذا پاکستان این فرصت از دادن نمی
خواهد .انها افغانها را ازین هم باید ذلیل کنند .این را پاکستان به خیر است خیر است وعذر و زاری در افغانستان از
دست دادن نمی خواهد و نه خواهد داد.
حق گرفته می شود و حق داده نمی شود !
زمان ثابت کرد که استابلشمنت پاکستان ( پنجاب و ای اس ای ) دشمن افغانستان  ،افغانها ،امر صلح و ضد منافع
امریکایی که درتضاد با منافع پاکستان باشد ،بود ،است وباقی خواهد ماند .
درین مبحث دیگر اگر ،ممکن ،چون و چرا و  ...جناب خلیلزاد که در مصاحبۀ خود می گوید ،اصالً نمی گنجد .
این اگرها ،چونها ،ممكن ها و شاید ها ی جناب خلیلزاد مانند یكی از روزنه های امید مردم افغانستان در عالم اسباب،
تراژیدی ملت افغان و متحدین جهانی ایشان را تمدید می کند! تعبیر دیگر ندارد و چنین اظهارات شان تأسف بار
است ! صالح الدین سعیدی
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