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صالح الدین سعیدی

د هند برید پر پاکستاني تروریستانو!

پر باال کوټ  -کشمیر کې میشت پاکستاني تروریستان چې د سیمې سوله یې خرابوله او هندي عسکر یې ووژل نن
( )2019/2/26دهندیانو په هوایي برید کې له هوایی برید سره مخامخ شول .پاکستان  4ځلي مخکې هم د هند سره
جګړه کړې چې هر ځلي مات شوای او د خاورې یوه برخه یې له السه ورکړې .اوس چې د پ ټ ایم تر مشرتابه
الندې بیا دا فرصت پېدا شوای ،امید لرو چې اوسني پاکستان کې پښتانه او بلوچ وروپلې ریښتنۍ آزادۍ ته د پنحاب
له یوغه د خالصېدو متناسب اقدامات وکړي !
پنجابي پاکستاني حاکمیت د پښتنو او صادقو مسلمانانو سیمو ته ترور او دهشت راوست او اسالم یې د خپلو اهدافو
او موخو لپاره وکارواو له صادقو انسانانو نه یې ناروا کار اخیستی او کار اخلي .
پاکستان هره ورځ پر افغانستان تیری او تجاوز کوي او ګولی اوروي خو خوار او الپوڅی افغان حکومت هیڅ هم
نه کوي او امریکایی متحدین یې هم ورته څه نه وایي .
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

پاکستان د جنرال زید حامد له وینا سره سم پر افغانستان ګولۍ اوروي چې د دغه سیمو نه خلک و کوچېدو ته
مجبور کړي او په خپله خوښه د افغانستان پر خاور خپل سرحد جوړ کړي .امریکې ته یې قناعت ورکړای او د
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني د خپل سکوت مسأله په بروکسل د افغانانو سره په کتنه یې همدا د امریکې
مالتړ له پاکستانه ،پاکستان څخه ددې افغان پاکستان تر مېنځ د په کستان د خپلې خوښې سرحد جوړول د نړېوال و
تر فشار الندې حرکت او عمل و ګڼه او خپل مجبوریت یې د سکوت لپاره توجیه کړ .
مونږ هند ددې اقدام مالړ کوو ،د پاکستان د  70کلن فتنې او شرارت سیاست غندو او د افغان کابل حکومت وایو
چې د خپل ارضي تمامیت نه دفاع په عذر او زاري نه کیږي .بالفعله اقدام وکړئ او په لسهاو بالقوه امکانات بالفعله
کړئ !
تأریخ مو څاري او سخت بېرحمه قضاوت درباندې کوي !
نور نو اختیار ستاسو !
نړېوالې ټولنې نه غوښتنه کوو چې نور نو افغان اولس او افغان ملته مه ذلیلوئ او دا کار به چې د پاکستاني تجاوز
مقابل کې افغان حکومت سکوت ته مجبوروئ ،دا به دغه حاکمیت د پوره تجرید او بې کفایتۍ سره ورځ تر بلې
مخامخ کړي او تاریخي افتضاح به د متخلف په برخه شي .و ما علینا اال البالغ المبین

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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