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صالح الدین سعیدی

زور امریکاست!
بلی در عالم اسباب زور امریکاست که سیاست ها به جهت استقامت داده می شوند!
مال غنی برادر از کادر های رهبری حرکت طالب معاون یک ګروه طالب و عده ای دیګر از بزرګان حرکت
طالب به شمول مال محمد عمر آخوند زاده به علت مواضع و نظریات شان توهین ،تحقیر ،تعذیب ،زندانی
و کشته شدند که به ساز سازمان های استخبارات پاکستان و متحدین شان از طی دل نه رقصیدند و یا نمی
خواستند.
زندانی ساختن مال برادر ها و غنی مال برادر سند مشخص این بازی جنایتکارانۀ پاکستان بود و است .اینکه
مال برادر زندانی و تعذیب شد و بعد از زندان و تعذیب طوالنی هنوز هم با محدودیت ها مواجه و اخیرا ً به
نشست و دور جدید مذاکرات امریکا و طالب ( )2019/2/26-25ګذاشته نه شد و اینکه توسط طیارۀ
مخصوص در آرین دقایق از پاکستان به دوحه جهت اشتراک به مذاکرات آورده شد ،سند ادامۀ
سیاست نجاست و شرارت عمیق مقامات و ادارات امنیتی پاکستانی است.
لعنت بر چنین استابلشمنت پاکستان که هم مردم پاکستان امروز و هم کشورهای منطقه و در رأس افغانستان
را به خاک و خون کشاند!
استابلشمن ت پاکستان دشمن صلح ،دشمن استقرار ،دشمن افغان ،دشمن افغانستان بود و هست و زمان ثابت
کرده و ثابت خواهد کرد که دشمن باقی می ماند.
این را باید قبل از همه سیاسیون افغان نیز درک کنند که پاکستان دیګر مانند سال های هشتاد قرن ګذشته
فرصت نه خواهد داشت که به کمک های مالی جهان اهداف سیاسی و مقاصد خویش را با امتیاز دادن به
متحدین سیاسی خویش در افغانستان سوء استفاده کند .این امکان پاکستان دیګر منتفی است! بدون درک این
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مرحلۀ جدید و حاالت جدید اګر سیاسیون ما در تالش کسب پشتیبانی پاکستان اند ،به یقین خطاء می کنند،
خود را نابود ساخته و عصر خفته اند!
مردم ساکن در پاکستان امروز نیز مظلومتر از مردم افغان قربانی سیاست های غیر اسالمی و غیر انسانی
استابلشمنت پاکستان و ادارات متعلق پنجابی به نام پاکستان شده اند!
بلی سیاسیون افغان که در که تفکیک بین مردم ،حکومت ملکی و استابلشمنت پاکستانی نه کنند و یکسره به
خوشبینی و همدردی با پاکستان کار کنند و اظهارات همدردی با پاکستان داشته باشند خود شان خود را نابود
عمق مسایل زیادی سیاسی
می کنند .مردم فعلی در افغانستان سخت حساس ،فهم سیاسی شان منتها بلند و از ُ
در افغانستان ،منطقه و جهان آګاهی دارند و صاحب نظر اند! لذا در اظهارات ،رفتار و کردار باید درین
موضوع جدي بود.
به این حقیقت باور داشت که مانع شدن مال عبدالغنی برادر به اجالس اخیر مذاکرات سیاسی در دوحه و قطر
سند تأکیدی است که دشمني استابلشمنت پاکستان در برابر صلح ،استقرار و ملت افغان تغییر نکرده و نه
خواهد کرد! و ما علینا اال البالغ المبین

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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