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 25/03/2017         صالح الدین سعیدی

 جاسوس، خائن و یا خادم کیست؟

 قسمت دوم

 

 خامی حاکمیت کابل حد و حصر ندارد!

مرتبه به پاکستان رفت و آمد کرد و بدون درک اینکه حق  21سال اخیر یک رئیس جمهور کشور  17در کم و بیش 

گرفته می شود و صلح گدایی نمې شود و اصل منافع است و مصالح و عوض بکار گیری و ساختن امکانات بالقوه 

به بالفعل فرصت های مردم ما را به هدر دادند.  به تعقیب آن با برداشت قدم های مشبه و تخطي های غیر قابل قبول 

الف قوانین جانب پاکستان در نهایی کردن خط غیر به ملت افغان و حد اقل سکوت در برابر اقدامات یکجانبه و خ

مشروع دیورند و باالخره به تعبیر خود شان بعد از اتمام حجت و گذشت زمان شف شف گفتن بیش یک سال اول 

حاکمیت جناب داکتر محمد اشرف غنی شواهد و قراین مواضع ملی و درست در مواضع جانب کابل دیده شد و 

کشیدند اما اینک ما به اثر بې کفایتی جانب افغانی در قسمت تجارت پاکستان بر حرکت هموطنان کمی راحت تر نفس 

طالبان در بازار روس سخت ضربه دیدیم  و نتوانستیم به موقع عالقمندی جانب روسی را در اعمار افغانستان جلب 

کرار نموده و در عمل کنیم که این شعار و اظهارات شف شف گویی خطای تا دو سال اخیر را با به صورت غلط ت

  :به نفع پاکستان افاده های نادرست دایم و آن

 پاکستان در سرکوب تروریست ها بی میل است. ...

كشور جهان در امریكا و یا مانند سیاست رسمي امروز  70از یک طرف در ابتدای مقاله و اظهارات رسمی در حدود 

 افغانستان اظهار می داریم که: 

ستان و حاكمیت پاکستان است که تروریزم و تروریست را ایجاد، تمویل و به منطقه، افغانستان و این استابلشمنت پاک

جهان صادر مي كند، به نیت ورك تروریستي حقاني. به صورت رسمی بودیجه مي دهد، تروریست را به تروریست 

نی، رهبری فعلی ۔ نظامي خوب و بد تقسیم مي كند، و رهبران نظامي پاکستان از جنرال مشرف، جنرال اسد درا

امروز پاکستان، سرتاج عزیز مشاور صدراعظم پاکستان و .... عمالً.  و مستند اقرار می دارند که ما تروریست ها 

را به خاطر اهداف سیاسی خویش به کار برده و استفاده کرده ایم و .... اما وزیر خارجۀ افغانستان دو روز قبل در 

كشور اعالم مي دارد كه پاکستان در سرکوب تروریس ها بی میل  70می به حضور کانفرانس جهانی معتبر و رس

  ...است

  .ای كاش بی میل می بود نه تنها كه ایجاد، تربیه، تمویل و صادر مي كند اما ما. آنرا به بی میلی پاکستان پایین آوردیم
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 2از 2

  یت ترجمه کند که در گفتار تان تناقض است.نمی دانم که کدام ترجمان پیدا شود که برای این آقایون و حکام بی کفا

 تربیه، تمویل و صدور تروریست و تروریزم با بی میلی در تناقض است.  

من فکر و برداشت چنین دارم و منطق ساده امر می کند که پاکستان نه تنها که بی میل نیست بلکه سخت هدفمند، 

ر سطح ضعیف و تمسخر آمیز ضعیف حاکمیت کابل موفق و فعال است و علت بخشی از موفقیت های شان نیز د

 است.

 و ها.

پاکستان به صورت غیر قانونی یک ماه تورخم  و سپین بولدک را بست و ادعا کرد که درین قبر مال نصرالدین ترور 

و دهشت رد و بدل می شود و این را به جهان گفت و جانب افغانی نتوانست به جهان بگوید که تروریست برای این 

کیلومتر خط باز دارد. اما پاکستان در روز اول باز کردن تورخم نشان داد که راست میگوید و از پاکستان  2۸00ر کا

 مواد انفجاریه می آید. 

اول درین عملیات روز مره حتمی است که در هر قضیه قوماندان والیت اظهارات کند و نطاق شود؟ من می گویم نه 

 اق شعبه است. این کار مدیریت جنایی و آنهم نط

 دوم ذکر باریکی باالی این خبر نباید اصالً امروز نشر می شد تا ادعای پاکستان قوت نمی گرفت.

ما در یک جنگ روانی نیز قرار داریم که عدم دقت در این مطالب در طوالنی شدن تراژیدی ملت ما سخت موثر 

 است. 

 الهی رحم. دولتداری را چه وقت خواهند آموخت؟ 

 

 بی پایانپایان 

 

 اول این مطلب را می توانید به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائید:بخش 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Saidi_S/salauddin_s_jaasoos_khaaen_ya

_khaadem_kist.pdf 
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