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داکتر صالح الدین سعیدی

سفارش ھای مشخص به حاكمیت كابل!
نتیجه گیری ھای بدون عمل متناسب قابل قبول نیستند!
په كندوز كې د الچین پر پله او په كابل كې پر امریکایی پوھنتون حمله د تمامو منطقي او تحقیقاتي شواھدو پر بنیاد د
آی .اس .آی .کار دی .حتی تر دی چې کندوز کې د طالبان قوماندان د الچین پر پله حمله او نړول رد کړل .نو د كابل
حاكمیته او چې اتمام حجت دوره ھم خالصه شوه نو په کار ده عملي متناسب اقدامات وکړې.
جنرال رازق او رازقان و نازوه او پاکستان کې بالقوه امکانات حد اقل په دریم الس بالفعله کړه او رسما اعتراض
وکړه او نړیوالۍ ټولنۍ ته اسناد ورکړه .ډېر ھو ډېر متناسب عمل کول پکار دي.
پاکستان چې څه کوالی شو وکړل ،خندق ،د تورخم د انګور ادی د ...دروازې ،ترړر ،جبهې ،د پاکستان اففانستان په
اوسنیو تحمیلي دروازو كې افغاني تجارتي اموال بندونه او له مېنځه وړنه او زمونږ سره د صادراتو موانع او خالصه
ھره دشمني ،حقاني شبكې ته رسني د پاکستان د حكومت بودیجه او ...او په  2۴والیاتو کې روانه جګړھاو  ...او د
روشنایي د حرکت غوندې پاکستاني فشارونه او د کوټې د ھزارګانو د چینلو له الرې د کابل حاکمیت په ګونډه کونې
ته تیارول او داسې نور ستر سیاسي او نظامي فشارونه ،نو خوار شې نور به پاکستان در سره څه وكړي؟
په نړیواله کچه د افغان حاکمیت بې اعتباره کونه او ...نور خوڅه نه شته چې درسره وکړي نو خبره ور سره سپینه
كړه كه نه نو دا د ھند پلوي به ھم درنه واخلي.
پاکستان ھمدا اوس کشمیر کې داسې مشاکل ھند ته جوړ کړي چې ھند به د افغانستان سرع د مرستو نه الس په سر کولو ته اړ
باسي.

پاکستان د اسیای میانه  -افغانستان  -پاکستان د پایپ لینو تیرولو کار د افغانستان له الرې مخالف دی .مستند شواھد د
اول السه اسناد شته او د اوسني پاکستان د پښتنو او بلوڅو مشران دا مستندوي او سترو مشرانو سره د ناستې خصوصي
مستنداتو په حواله وایم چې پاکستان = پنجاب د ھغو سترو اسیای میانه ،افغانستان  -پاکستان د الر د تبدیل ھڅې چې
د افغانستان پر ځای د ایران له الرې الړې شي په شدت کار پېل کړای او روانې دي.
د افغانستان په شمال کې د طالبانو او داعش ډرامه ھم د ھمدې پاکستاني افغان ضدی برنامې دي او شفاھي تأکیدات ھم شته.

د كابل كې د افغان حاکمیته ادارې شه او ډېر متناسب کارونه دي چې کول یې په کار دي !!!

بجنب تا دیر نشده
بجنب تا نوبت تو ھم تېر نشده!
شماره  1از  1صفحه
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