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سوله مو حق دی امتیازات نه غواړو
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خپل حق به اخلو مونږ خېرات نه غواړو

له پنجابکه سوله ګدایي کول خطاء وه او خطاء ده!
د اوسني پاکستان له هوایي ډګره پرواز ،د پاکستان له امنیت او ښاره استفاده او په اوسني پاکستان کې بنګلې او بې
عزته عزت!؟ دا ټول طالب او یو شمېر افغان سیاسیونو ته معین قیمت او متقابل خدمت منطقي پایله لري.
هغه نتیجه او پایله چې د افغانستان د خلکو د تراژیدۍ د اوږدیدو الملونو کې مهم المل دی.
پاکستاني استابلشمنت د افغان اولس ،د افغانستان  ،د سولې او استقرار دښمن وه ،دښمن دی او زمان ثابته کړه او ثابته
به کړي چې دښمن به پاتې شي!
پاکستان به بیا هم د دین او د افغان اولس د مقدس جهاد نه ناوړه او ناځوانه ګټه واخلي او په رضا به د طالب په نامه
سوټی له السه ورنکړي.
د همدغه سوټي او نورو افغان خائنه افرادو په زور ،د قوم او سمت تجارت ته افغانستان کې زور ورکړي .دوی به
دغه نامسلمانه کړنو او روش باندې د اسالمي وحدت په ماتولو او د افغان تاریخ او عزت په ختمولو او د لوی پاکستان
د جوړېدو لپاره د هر ظلم او جنایت څلویښت کلنه او یا اویا کلنه الر بله او بدله نه کړي !
د افغانستان پر خاوره د پاکستان په خوښه او د امریکې په سیاسي او مالي مرستې ،پاکستاني دروازې ،اغزن تار ،او
پاکستاني راکټي دوامداره حملو مقابل کې د افغان _ کابل حاکمیت پټه خوله پاتې کېدل او یا دې ته د امریکې په زور
مجبورول د کابل _ افغان حاکمیت د مرګوني تجرید او ملت ته د نه منلو حالت دی! دې خبرې باندې امریکې او کابل
_ افغان حاکمیت له سره کلک دقت په کار دی !
امید ناوخت نه شي او ملت ددې موانعو په لېرې کولو د خپل حاکمیت د کلک مالتړ اخالقي جرئت تر السه کړي.
مونږ د هغه حاکمیت مالتړ اخالقا ً او وجدانا ً نه شو کوالی چې دغه بنیادي د عزت مسائلو کې الزمه پاملره ونکړي !
دې خبرې باندې دې افغان حاکمیت خبر وي !
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پاکستاني _ پنجابي اداره غېر طبعي او سرطاني موجود دی ،دا اداره اوس اوس له امریکې جزیه اخلي او د جزیې
ختم او د سرطانی موجود اساسي عالج ددغه شرارت او فتنې بنیادي قطع کول دي! پاکستان نړۍ او امریکه ته دوکه
ورکړې او دا پروسه ال ادامه لري!
پاکستان د کاشغر  -گوادر د پروژې په عملي کېدو سره د چین غیږې ته لوېدالی .صرف دا د وخت سؤال دی چې دا
پروسه بشپړه شي .
نو پښتانه او بلوچان حق لري چې خپل وطن کې پر خپله خاوره ،ګوادر او امکاناتو مسلط شي ،خپل حق تر السه
کړي ،د تورې او قلم متناسب چلول زده کړي !
دا د نړۍ وجیبه ده چې دغه امر کې ددغه خلکو او پښتون تحفظ موومنټ (پ ،ټ ایم) او په واقعیت کې د نړۍ د
سولې او د ځان د سولې او امنیت سره مرسته وکړي !
حقایق دغه دي ،علم دغه وایي ،منطق دغه وایي ! نور نو ستاسې اختیار !
هغه تداوي مؤثره ،كم مصرفه او وارده ده چې دقیق او عیني دیګنوز او د حاالتو ریښتنونی تصویر پر بنیاد متکي
شي .حاالت دادي .نور نو اختیار ستاسو! و ما علینا اال البالغ المبین

سـوله مو حق دی امتیازات نه غواړو
خپل حق به اخلو مونږ خېرات نه غواړو
دا د دښمن الس کې ټوپک دې پـوه شئ !

دا د خودکش تهدید سوغات نه غـواړو
دښمن دونـیـا تـه دی ذلـیـل ،مخ تـورن

پر خـپله خاوره بـد حاالت نه غواړو
وقت به یې راشي چې حساب به ورکړئ
ددې بې رحـمـو زشت صفات نه غواړو
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