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

2۰1۸/۰۷/۰۵

دوكتور صالح الدین سعیدي

جهاد پاکستان در حال ثمر است!

ما بار ها گفتیم و نوشتیم که مطابق به قاموس های سیاسی جهان الفبای سیاست و روابط خوب یا خراب را همان
تنظیم روابط کشور ها بر اساس و اصل منافع و مصالح رقم میزنند و تنظیم میکنند.
سیاسیون افغانستان و ُحکام ساده لوح یا این اصل را نمی دانند و یا خود را فریب میدهند.
سیاسیون افغانستان .حتی بعد از علی االقل تجربهٔ چار دههٔ اخیرو  22سفر و دهها مالقات به سطح سران کشور و
اتمام ُحجت در برابر مکر و فریب پاکستان کودکانه عمل میکنند و این پاکستان است که با تمام دیده درائی ،ناروا و
فریب توانسته جان به سالمت ببرد.
مستندات نشان میدهند که بدون تالش کشور هند و بدون تالش چند شخصیت افغانی االصل در سطح جهانی جانب
دیپلوماسی افغانی هیچ دستاورد در برابر ظلم و تجاوز آشکار پاکستان در برابر ملت افغان و افغانستان نمی داشت و
ندارد.
آتش بس سه روزه با یک گروه از دهها گروه طالب و مخالفین مسلح حاکمیت کابل .تالش برای نمایش قدرت جنرال
بجوه و پاکستان بخاطر جزیه گیری از افغانستان و جامعه جهانی بود .کشته شدن بیش از  ۵۰سرباز افغان نشان داد
که گروپ های زیاد طالب به امتیاز دادن ابتکار صلح با جنرال بجوه مخالف اند.
رفتن نام پاکستان صرف به لست خاکستری و نه به لست سیاه تمویل تروریزم موفقیت دیگر دیپلوماسی پاکستان است.
ُحکام افغان کوته اندیش و دهها امکانات بالقو ٔه موجود علیه خطر ترور و دهشت ،علیه مرجع ترور و دهشت ،علیه
حاکمیت جانی و قاتل پنجاب و پاکستان بالفعل ساخته نتوانستند و حاال طفالنه ،عجوالنه و کوته نظرانه بازی میکنند.
استقرار ،تداوم و گیری در دید قضایا از جانب شان وجود ندارد و اینک در صورت قبول این شرط و تحمیل این
شرط مبنی بر قبول سرحد به میل پاکستان ،قبوالندن سرحد پاکستانی در داخل افغانستان به میل و خواست پاکستان و
تحت فشار های جهانی ،میخ نهائی و آخری است که بر تابوت حاکمیت کابل کوبیده خواهد شد ،پاکستان این برنامه
را روی دست دارد و در حال اجرا است!

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

از صد ها مستندات و شهود این یکی دو تصویر کافی است!

بلی اخیرا ً یکبار دیگ ر پاکستان هرنوع کار عملی با افغانستان و امر صلح را با قبول سرحد بین افغانستان و پاکستان
را منوط د داخل و عمق کشور ما افغانستان منوط ساخته و اینکه کشور های قدرتمند جهان مانند تجارت جهت تحقق
اهداف خویش حاضر به هرنوع معامله با پاکستان اند!
طالب و لندغران داخل نظام کابل ،حاکمیت ضعیف و بی کفایت در عمل به خواست خود و یا بدون خواست از
مساعدان و ممدان تطبیق کنند ٔه برنامه های دشمن پاکستانی و ایرانی در افغانستان خواهند شد و شده اند.
ملت افغان باید این را به صورت وسیع بدانند که میدانند هم .
حاکمیت کابل باید مانع زدن میخ های آخری بر تابوت خویش شوند و هم نه گذارند وضع ازین هم بحرانی تر شود!
تمام مستندات نشان داده و نشان میدهد که حاکمیت پاکستان دشمن ملت افغان و افغانستان بود ،است و زمان ثابت
کرده که دشمن باقی خواهند ماند!
حاکمیت پاکستان در افغانستان صلح و استقرار نمی خواهد و نمی گذارند مردم ما به صلح و استقرار برسند!
پایان

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

