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د .صالح الدین سعیدی

د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس!
د امریکایی بلک واتر جنایتکار امنیتی کمپنی مشر ،قطر کې د طالب ډلې نطاق په ښکاره د افغانستان
د آینده جمهور رئیس محمد اشرف غني نه مني!
د بلک واتر مشر لندن کې د الجزیرې سره داخبره په ښکاره وکړه او افاده کړه چې داکتر اشرف
غنی ددوی د حضور په افغانستان او ددوی د افغانانو په سر د وینو او باروتو تجارت مخالفت محمد
اشرف غني کوي نو دی به راتلونکی کې د افغانستان جمهور رئیس نه وي!
او طالب وایي چې محمد اشرف غني د استعمار د الس مخلوق دی او هغه نه مني .د طالبانو نطاق
مجاهد د استعمار د وقت السته راوړنې ردوي او د کابل حکومت سره ناسته د استعمار د مشروعیت
ورکونې خبر ګڼي.
مجاهد صیب نه د شمشاد تلویزیون خبرنګار پوښتنه ونکړه چې دا د شمشاد تلویزیون خوهم دهمدې
استعمار!؟ السته راوړنه ده نو ولې ورسره خبرې اترې او مصالحبه کوې؟
هغه بل یې بیا د جناب عباس ستانکزي په نامه د افغانستان د امنیتي ځواکونو انحالل ضروري و باله
خود بیا چې خلکو دا خبره رد کړه او مخالفت یې ورسره اعالن کړ نو بیا وویل شول چې زما خبر
مغرضینو غلطه تعبیر کړې .یو د هغو مغرضینو زه هم وم چې صافه د افغانستان د امنیتی ځواکونو
د انحالل خبر مې دده له خولې واورېده او له سره مې نه ده تحریف کړې او د افغانستان د امنیتی
ارګانو د انحالل خبر او تأکید د ای اس ای برنامه او افغان دشمنه بولو او دی.
د افغانستان مسأله کې داخلي بُعد له بهرني بُعد نه جدا کول او هغه جدا جدا مخ ته وړل او بیا له دې
سره په آخر کې یو پاکیج او بسته نه ګڼل په ښکاره پاکستاني دوکه روانه ده خو دا پاکستانۍ دوکه به
امریکه وغولوالی شي خو افغانان دوکه نه خوري.
پکار دي چې دا تمام مسایل باید همزمان ه او د بستې په شکل او منطقی تدریج روښانه شي او
مذاکرات باید په کل کې توافق وشي .د ملت حق د تړلو دروازو شاته د یو جز سره نه شي فیصله
کېدای.
پاکستان او ایران د طالب په شمول افغاني حکومت د یو تسلسل په ډول او دې برخه کې د افغاولس
اراده نه غواړي او بیا له سره محمد اشرف غني چې د افغانستان د اوبو ،ځنګل او برق برخو کې
افغاني برنامی لري له سره نه مني.
دوی ټولو یو الس کړای او دي چې باید او باید د ای اس ای او سپاه پاسداران په ګډ حاکمیت
افغانستان کې هر څوک چې وي خو محمد اشرف غني دې نه وي .دوی به محمد حنیف اتمر هم د
اشرف غني به بهار وګڼي.
دلته دوی چې تر هغه چې کوالی شي د وینو او بارتو تجارت او د خپلو ګټو لپاره الس پوڅی او د
داکتر محمد اشرف ضعیف حاکمیت او جمهور رئیس او یا دمعاملې پر بنیاد احتیاج او محتاج جمهور
رئیس غواړي.
دادی تریخ واقعیت چې باید ورته بیدار شو او تاریخونه ولیکو او دا ممکنه ده.
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