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صالح الدین سعیدی

سوله
حاکمیت افغانى کابل-افغانستان کمبود هاى زیادی دارد که باید اصالح شود و نظام و نهاد هاى افغانى از راه مشروع با محتوى
شوند ،ولى پاکستان مصمم است به هر قیمت در افغانستان نهاد و سیستم براندازى کند و به همین علت تمام وعده ها را به امریکا
داده و در مرحلهء اول صلح را منوط به سقوط داکترمحمد اشرف غنى کرده است .در برابر منافع و مصالح کشور افراد اولویت
ندارند ،ولې اګر تغیرات از مجارى غیر مشروع و در نشست هاى استخباراتى صورت میګیرد ،که میګیرد ،بعد از قدم اول
برداشتن مانع اولى و اساسى یعنى هِرم قدرت در أفغانستان ،بعد متصل آن نهاد و سیستم براندازى ضمیمهء حتمى خود به خودى
آن است .در قدم اول نهادهاى امنیتى کشور که از تحقق اهداف پاکستان درافغانستان مانع شده اند ،به کباړ تحویل داده خواهند شد
و ما چنین تجربهء جنایت بار را دیده و داریم .چیزیکه امریکا بار دیګر غلط محاسبه کرده و منتظرین زور و چوکى پرستان
سابق و جدید نیز در آن خاینانه براى خود چانس و فرصت کسب لقمهء چرب ازین لجنزار کثافت میبینند.
این روش و تطبیق این برنامهء نظام برانداز خیانت به مردم افغانستان و افغانستان و صلح جهانى است .بدون هیچ شک و
تردیدى در رأس این فتنه و شرارت پاکستان قرار دارد.
آنهایکه در زیر سایهء ب  52زور و زر اندوختند و پدران شان مقبره هاى میلیون دالری و قصر هاى مرمرین نصیب شدند باید
بدانند که با سقوط سیستم و نهاد ها سر ایشان نیز به یقین خواهد خورد .این نوکران شر و جفا به افغانستان باید بدانند نوکر و
زیر دست بودن نوکر نوکر بیشتر و قوت بیشتر خواهد شد و دست آورد پاکستان درین شرارت به نام مذاکره و مصالحه دست
باال خواهد داشت .ما به مذاکرات صلح درست ،انسانى و با عزت نیاز داریم .صلح به تنهایى در زندان هم است .اما به نام صلح
و مذاکره درخت سبز شده در سورین را نمى پذیریم .صلح صادر شده از پنجاب و جى اچ کیو جنرال بجوه نیز براى افغانستان
زهر قاتل و اهانت مرګبار خواهد بود و هست .اما مسلما ً پاکستان در افغانستان روز خوب نه خواهد داشت ولى در نهایت امر
تراژیدى ملت افغان طوالنى خواهد شد.
سوله نه کېږي ملګرو سوله نه شته
د پنجاب د پالنونو ،قربانى یو
مونږ د سولې ،استقرار کوو غوښتنه
سوله نه کیږي ملګرو مونږ ستي یو!
د حل الر:
افغانستان کې د ټولو خواوو توافق چې یو کس یوه رایه او د وخت نه مخکې د پارلماني او جمهورى ریاست انتخابات او ټاکنې،
د پوره تېارۍ او نړېوالۍ ټولنې تر نظر الندې او د الکترونیکي تذکرو سره ،د حل ممکنه الر په عالم اسباب کې ده .بشریت همدا
لري او بله اختراع ال تر اوسه نه ده شوې او انقالبونو ملتونه تباه کړي .د سولې د مذاکراتو تر نامه الندې انقالبي غیر مشروع،
نظام برانذازه تګ الرې د منلو نه دي .افغان حاکمیت او کابل ته په کار دي چې د وخت نه مخکې انتخاباتو او ټاکنو باندې تأکید
وکړي.
دغه کار او دغې برنامې ته باید افغان حاکمیت طرحه ورکړي او ټول ملت ددغې برنامې تر شا ودرېږي.
د پردي کټ تر نیمو شپو دى او پر خپلو پښو درېدل په کار دي.
شمار ٔه  1از 2صفحه
برای ارسال مقاالت به روی لینک ذیل کلیک نمائید!
info@arianafghanistan.com

بې ځایه ،عجوالنه او نظام براندازه برنامې چې اوس د پنجاب په فرمایش د سولې د پروژې تر نامه الندې افغانستان کې روانې
دي ،د هغه ستر برف کوچو پېل دې چې په جریان کې به یې د امریکې او نړۍټولی مصالحی او ګټې به سیمه کې تباه کړي .دغه
برخه چې د هغوى انتخاب دى هغوى به یې ناوړه ثمره تر السه کوي ،خو مونږ ته د افغان ولس او هیواد د تراژیدۍ د اوږدېدو
مٶثق خبر له ځانه سره لري.
بې تفاوته مه پاتې کېږئ او الس په کار شئ.
و ماعلینا اال البالغ المبین
داکتر صالح الدین سعیدى
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د صالح الدین سعیدی نورو لیکنو لپاره ،پر عکس کلیک وکړۍ

شمارهٔ  2از 2صفحه
برای ارسال مقاالت به روی لینک ذیل کلیک نمائید!
info@arianafghanistan.com

