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صالح الدین سعیدی

پاکستانۍ فتنې او زموږ ټاکنې
تمام محاسبات ،سیاسي عمیق تحلیل او د خبرې منطق ښکاره کوي چې تورخم کې د پاکستانۍ دروازې باندې د لوحې
لګولو داسې مراسم چې د هغه هېواد صدراعظم عمران خان دې افتتاح او افغان وزیر دې هلته حضور ولري یو غیر
منطقي او غیر ضروري مراسم وه .دا مراسمو پاکستانۍ اجندا لرله چې د افغان لوري د سیاست خامي ثابتوي.
تورخم کې د سرحد په نامه دروازه رسما ً لږوم او افتتاح چې د جناب محمد اشرف غني د ټاکنیز ګمپاین د سفر سره
جالل آباد ته مصادفه وه کوم تصادفي خبر نه وه او نه ده.
ای اس ای په دې ښه پوهیږي چې دیورند الین خیالي کرښه ده او هیڅکله هم رسما ً د زمکې پر مخ نه ده نشاني
شوې او افغان ملت که لر دي او که بر هیڅکله هم نه ده منلې.
دغه کرښه له صفري نقطې او بیا د راولپنډۍ د دوهمې ضمیمې پر بنیاد ( ۱۹۲۱ز) .او افغانستان د اومې شورا د
فیصله سره سم ( ۱۹۴۹ز ).د افغان لورې او انگلیسي جانبه رسما ً ملغی شوې.
له هغه وخته تر دې دمه د افغانستان له  ۲۷پاچاهانو او رئپس جمهورانو  ۱۹تنو مطلقه رده کړې او متباقي خپله
ګذاره او روز چالمي کړې.
متخصصین ،پاکستاخ او د افغانستان هر اګاه او حتی عام او پوهیږي
چې که د افغانستان هر حاکم دغه برخه کې تخلف او خیانت وکړي افغان اولس به یې د شاه شچاع له سرنوشت
سره مواجه کړي.
پاکستاني استابلشمنت افغانستان کې هر څوک مني او منالی شي خو د اوبو ،لرګو او د افغانستان د اعمار برنامه
لرونکی د جمهوري ریاست انتخاباتي ټیم یعنې د محمد اشرف غني د افغانستان جمهور رئیس نور نه شي منالی.
پاکستان د افغان د سولې د مذاکراتو په ترڅ په دوحه او قطر کې د طالب د سوټې تر نامه الندې ټولې هلې ځلې
وکړې چې خپلې غوښتنې عملي کړي .مذاکرات یې په پوره سپین سترګۍ ناکام کړل .الحمد هلل چې پاکستان هلته د
ترامپ د روستیو دریځو او د افغانستان د مشرتابه داکتر محمدناي د کوټلي افغاني دریځ له برکه ناکام شول خو
پاکستانې ن دشمنانه هڅې ادامه لري.
پاکستان د اتم نمره انتخاباتي ټیم مخالف ته د  ۳۹ملیونو ډالرو ال زیات هم ورکوالی شي او ورکوي
هو پاکستان ملت پاله امرهللا صالح نه شي منالی .نو هره دسیسه ،فتنه او جنایت کوي چې اتم لمبر ټیم یعنې د داکتر
محمد اشرف غني ټیم ناکام کړي او یا مهم غړي یې ترور کړي.
افغان خارجه چارو وزارت د تورخم د لوحې په هکله صراحتا ً اعالن وکړ چې مونږ دا کرښه یعنې دیورند الین په
رسمیت نه پېژنو خو ریښتیا داده چې د متقابل اړین عمل په توګه اړینه ده چې د افغانستان د ترانسپورت وزیر یا
مستعفي ،یا رسما ً توبیخ او له دې سره سره افغان چارواکي عاجل په دې خوا لوحه ولګوي او پرې ولیکي :د پاکستان
د تورخم دروازه.
وطنوال او د اتم لمبر ټیم مشرتابه دې خبره وي چې دا به د پاکستان او دشمنانو نه اوله او نه روستۍ فتنه وي.
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د پاڼو شمیره :له  1تر1
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

