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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

داکتر ص سعیدى

۲۰۲۱/۰۵/۲۷

جفاى بینین سوان در حق ملت افغان
جفاى بینن سوان بخاطر عدم تطبیق تعهدات خویش ،جفاى سازمان ملل متحد و جفاى جهانیان و متعهدین نشست
ژنیو در قبال افغانستان و صلح منطقه و خونریزى هاى بعدى آن در افغانستان تخلفات مستند و غیر قابل انکار و
لکهء سیاه برجبین سازمان ملل متحد در کل است .
بینین سوانها عوض نظریه پردازى و اکت کارآګاه و متخصص و تالش براى بازى رول دوباره در مسایل افغانستان
و صلح منطقه ،باید محاکمه و ملل متحد باید از مردم افغانستان درین خصوص معذرت بخواهند و تاوان خساره هاى
هنګفت مادى و معنوى را بدهند!
نقش و مسٶولیت جنایات عدهء از خاینانه وابسته به روسها بحث مهم و مستقل است .
اګر مطابق تأکید آقاى بینین سوان تأریخ سالهاى نود قرن ګذشته تکرار میشود و ګویا داکتر محمد اشرف غنى به
سرنوشت داکتز نجیب هللا مبتال میشود ،بخاطر خطاء است که مردم افغانستان و داکتر اشرف غنى دیګر تجربهء
تلخ داکتر نجیب را دارند و حال جهان درعمل به برنامه هاى پاکستان باحضور و اعالمیه هاى خود چه در دوحه و
چه از نشست ترویکه در مسکو و مناستهاى مختلف به بازګشت حاکمیت امارت نه ګفتند .روسها ،چینایى ها و امریکا
و در ظاهر امر پاکستان منفعت خود را در نظام امارت نمى بینند .عربستان سعودى اګر براى سرکوب مزاحم نظام
خود یعنى بن الدن از حرکت طالب استفاده کرد ،دیګر چنین چیزى برایش اولویت نیست .بن الدن وجود ندارد و
مشکل القاعده جهانى شده .
بینین سوانها بدانند که مردم افغانستان انتخاب خود را دارند و بیشتر از یکنیم میلیون کادر بس خوب و علمى در20
سال ګذشته در افغانستان بوجود آمده و مردم افغانستان و نیروهاى مسلح افغان مصمم دفاع از شرف و عزت خود در
برابر پاکستان و دیګر دشمنان وطن دفاع خواهند بود و خواهند کرد .عالیم و شواهد روشن نشان میدهد که از اجراى
انتخابات ریاست جمهورى اخیر تاحال داکتر اشرف غنى مجبور ،دیګر شنوندهء بى قید و شرط جامعهء جهانى؟! و
امریکا نیست .
بلى دشمن ما ،دشمن ملت افغان همان دشمن است که بود و به همان نوع مکار با مکارى دوچندان عمل میکند که باید
هوشیار تر شد .در همان وقت و حاال پاکستان با عمال داخلى اش و پاکستان با حکومت ملکى نقش فریب دهنده و
اغواګرانهء جهان رول بازى میکرد و میکند .حکومت ملکى پاکستان از صداقت صحبت دارد و عکس هاى یادګارى
در مالقاتهاى رسمى با حکام افغان میګیرد ولى جنرال شیخ رشید وزیر داخله ،جنرال زید حامد ،جنرال ګیالنى ها،
جنرال اسد درانى و اکثریت استابلشمنت پاکستان در چهار دههء أخیر همان اند که بودند و دشمنى با مردم و خاک
افغان در تار و پود شان نهفته است .
استابلشمنت پاکستان افغانستان قوى ،متکى به خود و مستقل را نه دیده میتوانست و نمى میګذارد که ایجاد شود .
براى پاکستان حرکت طالب و سایر افراطیون وسیلهء براى تحقق اهداف شوم شان در منطقه و افغانستان بود و است .
براى پاکستان حرکت طالب دست پاک و سوتهء است براى رام کردن منطقه و درآوردن منطقه به نفع خود .
براى پاکستان طالب امتعهء است براى فروش به امریکا ،روسیه و چین .
بر سیاسیون سادهء افغان ،جهان و بر رهبرى حرکت طالبان است تا دیګر فریب پاکستان را نه خورده ،دربین خود
به تفاهم نیک برسند ،در چوکات مذاکرات سیاسى تفاهم نموده و درین چوکات مناظره نه کنند.
داشتن اعتقاد به امارت اسالمى نه تنها که ګناه نیست ،بلکى حق مسلم حرکت طالب هم است .مشکل درین مرحله
نیست و نه باید باشد .مشکل در زمان تحمیل آن بدون داشتن مشروعیت از ملت آغاز میشود! جنایت در مرحلهء
انفجار و انتحار بخاطر تحمیل آن آغازمیشود! پیشتازان جامعه باید در استقامت دادن و امید ،اداى رسالت نموده در
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بسیج ملت به استقامت رهایى انتخاب راه درست کار مشترک بال تأخیر نموده ،نه ګذارند که سناریو هاى نا جوانمردانه
پاکستان و ایران علیه منافع افغان ،سناریوهاى جنایت کامیاب شود .
ما از پاکستان کمک نمى طلبیم و زمان ثابت ساخته که پاکستان کمک نمى کند.
بر جهان است بر پاکستان بقبوالنند که از حضور ترور ،دهشت و جنایتکاران در پاکستان و تمویل آن جلوګیرى
کند .پاکستان باید درعمل دست از شرارت بردارد ،وجایب خویش را در قبال صلح منطقه ،افغانستان و جهان ایفا
کند .
به شف شف نمى شود!
صلح حق ما وحق جهانیان است!
حق خود را باید ګرفت!
تا دیر نه شده به اهمیت کار خود باور داشته باشید و سیاست به من چه که ګناه عظیم است ،پیشه نه کنید !
دشمن کامیاب شده نمیتواند ،اما ابعاد تراژیدى ملت افغان و خطرات آنرا به منطقه و جهان توسعه و طوالنى ساخته
میتواند!
رسیدن به زور تفنګ و استعمال غیرضرورى آن غیر انسانى ،در موارد جنایت و غیر اسالمى هم است!
و ما علینا اال البالغ المبین.
داکتر ص سعیدى
26/5/2021
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