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د امریکې بې وقوفه کول ادامه لري!
دونالد ترامپ ته!
د امریکې جمهور رئیس دونالد ترامپ تېره اونۍ یوځل بیا په خپل تویتر کې ولیکل او وویلې چې پاکستان په تېرو
کې د امریکې په ملیاردونو دالرو مرستو تر السه کولو سره سره ،امریکه بې وقوفه کړې او دوکه کړې ده !
د پاکستان د ناپاکه پوځ غیر پوځي نطاق عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم ځان بولي د جناب ترامپ ددې تأکید
سره سخت غبرګون ښودالی او پاکستان یې د ملیاردو دالرو او سلهاو زرو قربانیو په ورکولو د امریکې د خوښولو
لپاره امریکې ته د خیلو خدماتو یادونه کړې .
د ویلو خبر ده چې اوسني پاکستان کې قربانۍ د ټولو نه د مخه پښتنو ته د پاکستان د استابلشمنت د ناروا سیاسیتونو
پایله ده .ترور اړ دهشت ایجادول ،تمویلول او بیا پرچون .فروشي سیاست نتیجه ده چې د سیمې خلک په رأس کې
افغانان او د پاکستان عادي خلک قرباني ورکوي او پاکستاني جنراالن جیبونه ډکوي او د وینو او باروت تجارت کې
روان کړای دی
د امریکې جمهور رئیس د پاکستان ددوکې د ثبوتولو سند د بېلګې په ډول د بن الدن لس کلن اقامت پا ایبټ آباد ،د
پاکستان د عالي پوځی مکتب په  ۸۰۰مترۍ کې د ژوند کولو حقیقت دی چې د ښاغلي ترامپ له خولې ټول پاکستان
پرې خبر وه خو امریکې ته یې نه دي ویلی .
زه په دغه نوشته کې سند وړاندې کوم چې د امریکې او نړۍ بې وقوفه کول د پاکستان د حاکمیت لخوا په تېره کې
نه تنها بلکې همدا اوس هم د امریکې د پېسو او وینو په تویولو ادامه لري .
جناب دونالد ترامپ تاسې ته ویل غواړم چې د امریکې بې وقوفه کول او دوکه کول د پاکستان له خوا د امریکایی د
پېسو د مصرفولو او هدر ورکولو سره ادامه لري :
پاکستان په ۱۹۴۷ز .کال د برتانوي هند د وېش په پایله کې نه ،بلکې د افغانستان او برتانوي هند د وېشلو په پایله کې
د قانون او اصولو خالف د پردي پر ځمکه ایجاد او مېنځ ته راوړل شو .
دا خبره او دا تأکید زه نه بلکې د انګلستان د حکومت د کامنولت حقوق دان په  ۱۹۴۹ز .کال خپل حکومت ته هغه
وخت وکړه چې د افغان پارلمان د د اومې شوراء په عمومي ناسته کې د برتانوي هند او افغانستان تر مېنځ د شوو
تفاهماتو او غیر مشروع تفاهماتو ،غیر مشروع والی اعالن او د دیورندالین په نامه فرضي ،یکجانبه ،له مبداء غیر
مشروع او د ۱۹۲۱ز کال افغان برتش د توافق د دوهمې ضمیمې پر بنیاد چې د لندن په ملي ارشیف کې شته ،ملغی
او منسوخ و پېژندل شوې او اعالن کړ .
هو دوکه او د امریکې بې وقوفي د پاکستان لخوا په دې دامه لري چې امریکه د اوسني غیر مشروع پاکستان او
افغانستان تر د  ۲۶۴۰کیلو مترو په امتداد کې د خار داره سیم ،خندق او دروازو لګولو مصرف ورکوي او دا مصر
د تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان د امن تر نامه الندې تېروي .د امن او د ترور سره دا مبارزه او د افغانستان
پر وګړو په دغه سیمو کې ګولۍ او راکټونه اورول چې خلک یې کوچ او له خپلو سیمو وشړل شي او دلته د جنرال
زید حامد د پالیسۍ پر بنیاد  ۵۰کیلومتري بفر او فاصل زون جوړ شي او عمل کې د پاکستان سرحد دافغان پر خاوره
آباد کړای شي .دغه هماغه ستره دوکه ده چې د افغانستان له سولې سره او د تروراو دهشت سره د ممانعت برخې
سره هیڅ تړاو نه لري .دا اوس چاته پټه نه ده چې ستاسې د قصر سفید ادارې د افغان حکومت عمل ته دې برخه کې
نه پریږدي سکونت ته کاږي .او عمل کې ددې افغان ضد ،حق ضد او ناروا پاکستاني برنامې له مخې د امریکې په
زور د افغانستان جنراالن شهیدان او د ټول هغه موانع .

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د پاکستاني د دوکې او بې وقوفه کولو مخکې ادامه لري چې اصلي تطبیقونکي یې د افغان ملت د انزجار سبب هم
ګرځېدالی دی.
افغان مخکښان او ټول ملت د امریکې دا وقوفول هم غندي او د افغان حاکمیت هغه غاړه ایښودل خپل په حق کې
ملي خیانت بولي.

د حل الرې :
د تروریزم سره مبارزه نورې الرې لري او د یو ملت د تقسیم په نتیجه کې نه شي راتالی .
د آمو نه تر آباسینه یو افغان او یوه خاوره ،محاکمې او عدالت ته حاجت نه شته او توافقات هم نه شته او افغان خاوره
او ملت باید د یو بشپړ افغانستان جز اعالن شي او د ستر مشر مشال خان ټکر د اعالن چې د آمنه تر اتکه او آباسینه،
مارګلې یوه خاوره ده ،لبیک وویل شي او مرسته وشي حق حقدار ته ورسي .
پاکستان سره هر ډول پوځي مرستې بندې او پاکستان مجبور کړای شي چې د  54ملیارده دالرو نړېوالې قرضې
مقابل کې پاکستان خپل ټول اتومي تأسیسات امریکې او یا بل هېواد ته چې توان یې لري ورکړي او بیا تر آټکه یو
تاریخي افغانستان اعالن شي .له هغې روسته انساني مرستې د خلکو سره تنظیم شي .
نو د امریکې او نړۍ بې وقوفه کول د پاکستان لخوا اجازه نه مه ورکوئ که نه عواقب به یې ستاسې افتضلح او اود
سیمې او افغان اولس د تراژیدۍ د تمدید المل شي .
انتخاب ستاسې.
دوکتور صالح الدین سعیدی
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د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

