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صالح الدین سعیدي

ناروا مطالبه
(تسلیم شه که نه مذاکرات نه کوم!)
که له مذاکراتو مخکې شرط او شروط ایښودل کیږي او التیماتوم ورکول کیږي نو مانا دا چې مذاکرات
نه منم او جګړې ته ادامه ورکوم.
 - ته به امارت اسالمي منئ ،که نه مذاکرات نه کوم،
 - ته به جمهوریت منې ،که نه مذاکرات نه کوم،
 - زما قانون اساسي به منئ که نه مذاکرات نه کوم.
دا او ورته تهدید کول ناروا کار دى .دا د قرآن کریم له امر مخالفت دى ،ځکه چې اسالم وایي
والصلح خیر .د سولې خادم سره همغږي نه لرل ګناه لري.
اول الړ شه مذاکرې ته او بیا معقول شرایط مطرح کړه او بیا دې همدا شرایط ملت او نړۍ ته هم
ووایه چې افغان ملت دې مني که نه؟
نړۍ دې مني که نه؟
اما دا خطاء خبر ده چې اول به زما شرایط منې او قبلوې او بیا مذاکرات کوو ،نو دا خو جنګ شو.
نو بیا ځان ته د سولې چمتو او د سولې خادم او د افغان ملت خدمتګار نه شې کېداى .یاغي ،باغي او
متجاوز شوې.
دا خو مانا دا شوه چې مذاکره نه او با عزته مصالحه نه منئ.
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

ملګرو درنو وطنوالو ،څوک شته چې ور ورسوي؟

زه به نسخه درکړم.
ملت په عالم اسباب کې د حاکمیت د مشروعیت ورکولو او ټولنې ته د ارزشونو د تعینولو مرجع ده.
ټولو خواو ته په کار دي د ملت د تصمیم نیولو او مشروعیت ورکولو مرجع وشمېري چې دا ملت
مسلمان ملت دى او مسلمان د اسالم په چوکاټ کې انتخاب کوي .عالم ،مال او روحاني او د ټولنې مخ
کښ ملت متوجه کوي او ور پیادوي چې محدودیت یې څومره دى؟
نو که د افغانستان د خلکو په اسالم باور لرۍ چې الحمد هللا مسلمانان دي ،نو باید ملت ته د انتخاب د
فرصت فرصت ورکړو او باور ولرو چه ملت مو مسلمان ،او مسلمان د اسالم په چوکاټ کې انتخاب
لري.
وما علینا اال البالغ المبین
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