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صالح الدین سعیدی

وریا مشوره او سیارښتونه
د دوستۍ بحث او مشوره!

اګر بینى که نا بینا و چاه است

اګر خاموش بنشیني ګناه است

ما نه غوښتل چې دغه برخه کې له سره مخامخ موقف ولرم خو ښکاري چې دې ته مجبورېږم.
جناب حکمتیار مجاهد او عالم اسباب کې د ډېرو د امید مرجع وه او یا ده .خو دده پاکستاني سیاست کول مو سخت
خفه کوي .که ورسره تماس لرئ ورته ورسوئ.
زما پر پاکستان او د هغه په مکار افغان دښمنه ،اسالم دښمنه مات سیاست باک نه شته ،پاکستان او د پاکستان سیاست
به تباه کیږي ،صر ف د وخت سوال دى .خو زما سره د عالم اسباب د امید دمرجع تباه کېدل د پاکستاني سیاست سره
یو ځاى باندې ،خوا بدیږي چې ددغه سیاست په دوام به ورته سرنوشت ولري .زه د پاکستان په ماتې او رسوایۍ شک
نه لرم ،خو پر افغان ،مجاهد او خادم سیاستوال چې پاکستانى سیاست کوي ،خوا بدى یم چې د پاکستان سره به یو ځاى
ناکام او برباد شي .هو دا صرف د وخت سوال دى.
پاکستاني استابلشمنت د افغانستان ،د افغانانو ،د اسالم او د سولې دښمن وه ،دى او دښمن به پاتې شي .هغه وخت کې،
یېره کې هم د افغانانو او د افغان ملت له جهاده ناروا ،ناجایزه او نامرده سوء استفاده کړې او ګټه اخیستې ،او اوس
هم همدا کوي او همدا کول غواړي.
جنرال ضیاء الحق په اردن او عربي هېوادو کې او د پاکستان جنراالنو په عربي هېوادو کې د دالرو مقابل کې دومره
عرب فلسطینى وژلي او شهیدان کړي چې د یهودو اسرائیلي حکومت نه دي کړي.
پاکستاني پوځ د عربو مجاهدو ښځې في رأس  5000زره ډالره ،سرونه وخرېل ،بوجیو کې واچولې او د پاکستان
هوایي میدانو کې رسما امریکایانو ته ورتسلیم کړې .د پاکستان د هاى کورت رسمي ارقام د ورته حاالت زرهاو عدد
هم رسما اعالن کړاى دى چې پاکستان کې بهرني مېشت مجاهدین د دالرو مقابل کې امریکې ته د پاکستان ذلیلو
امنیتو ځواکونو تسلیم کړي او په مقابل کې یې پېسې تر السه کړي.
د داسې اسالم دښمنه او افغان دښمنه پاکستاني حاکمیت مالتړ او حمایه کول ،نه اسالمي ،نه انساني اونه افغاني کار
دى.
صفحه  1از 2

ارسال مقاالتinfo@arianafghanistan.com :

که محاسبه دا وي چې ده ،چې افغانستان کېهر سیاستوال د بهرنېو استخبارات په مېوګي تړالى یابو دى او چې یابو له
یابو روسته پانې نه شي او په هر قیمت باید سیاس قدرت ته ورسیږي ،داسې سیاست او دا کړنه ،نه اسالمي ده ،نه
افغاني ده او نه انساني.
دهللا پاک له قهـره ووېـرېـږئ او بـاور ولـرئ چې د حساب ورځ شـتـه او هـر یـو بـه د خـپـلـو کـړو حساب ورکـوي.
ان بطش ربک لشدید.

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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