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صالح الدین سعیدی

غزنی ثابت کرد!
حوادث اخیر خونبار غزنی و بخشی از حوادث مشابه در کشور عزیز ما افغانستان بعد از اتمام حجت حاکمیت کابل به قول

خودش ،ثابت را ثابت کرد که استبلشمنت موجود نا مشروع به نام پاکستان سیاست کذب ،دشمنانه و ریا کارانۀ خویش را
در قبال افغانستان تغییر ن خواهد داد و حتی داده هم نمی تواند .پاکستان نه سرزمین دارد و نه مردم و نه تاریخ و نه
افتخارات.

پاکستان در ملک غیر تحمیل شده.
پاکستان چنانچه تقریباً در همه رسانه ها گفته می شود ،از تقسیم هند برتانوی ایجاد نشده .بلی درست خوانده اید:
پاکستان از تقسیم هند برتانوی ایجاد نشده .این اختراع من نیست!
این را حقوق دان حکومت انګلستان (حقوقدان کامنولت) به حکومت خویش (به حکومت انگلستان) طی تحلیل حقوقی در
اواخر سال 1٩٤٩م بعد از ملغای اعالن شدن چار توافق بین افغانستان و هند برتانوی ،به شمول تفاهمنامۀ ملغای ډیورند

الین نیز رسما به حکومت خویش نگاشته و این سند در آرشیف رسمی انگلستان موجود است.
این حقوق دان نیز به دولت انگلیس درین نظر حقوقی خویش نوشته که هند برتانوی با هند تاریخی متفاوت بود و جانشین

ساختن پاکستان مانند حافظ مصالح انگلستان در این مناطق جهان هم خطاء است ،چون قایمقام ساختن کسی در ملک غیر
است .قایمقام ساختن در ملک و سرزمینی که به هند برتانوی تعلق نداشت.
استبلشمنت پاکستان این حقایق را بهتر از هر کس دیگر می داند و می داند که حتی در یک محکمه و یا منصف
جهانی عادالنه قضیه را خواهد باخت.
لذا با تمویل و سرمایه گذاری بر تطمیع ،تهدید و تشنج پی در پی پدرامی ،جنبش روشنایی و صدور پی در پی ترور و
دهشت در افغانستان و با فریب و دوکه در افغانستان ادامه داده و گمراه کردن بیشتر کماکان ادامه می دهد.
خوب ما خو فهمیدم ،حال گلخانان ،حاکمیت کابل و امریکا را که بفهماند؟
تراژیدی ادامه دارد و کار به دست اشخاص بی خبر از تاریخ و مستندات آن ،بی خبر از الفبای سیاست و عدم درک

ماهیت استبلشمنت پاکستان افتاده و این به رنج و غم مردم ما بدتر از همه و بس پُر قیمت و گزاف تمام می شود!
لذا بال تأخیر حقایق را باید عام کرد! ما علینا اال البالغ المبین
پایان
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