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صالح الدین سعیدی

استکبار
موجب افتضاح خود استکبار است!
اسـتکـبـار با سیاست اسـتکـبـار خـود و مـتـحدیـن را بـه مصیبت هــا مـبـتـالء خــواهــد کـرد!
دیده میشود که فهم و درایت استکبار از فهم و درک مکر و حیلۀ استابلشمنت پاکستان کوتاهی دارد!
سپردن جنگ در افغانستان به جانب پاکستانی ،ادامۀ موثر[مؤثر] کودن سازی آمریکا [امریکا] از جانب استابلشمنت
و ریاست پاکستان و سبب برای چنین تصمیم گیری های بی وقوف جانب امریکایی است!
آمریکاء _ ترامپ [امریکا – ترمپ] داره متحدین و همکاران خویش را در جهان با اظهارات استکبارانه توهین میکند.
توهین کشور دوست افغانستان هند ،توهېن [توهین] آقای مودی ،توهین عربستان سعودي ،توهین انگیال مرکل و
جرمني و توهین ....قبل ازینکه توهین به این کشورها باشد ،چاق کردن مشکل به خود آمریکاست [امریکاست]!
پس آمریکایان! [امریکائیان] امریکا را نجات دهید !

** * ** * **
ترامپ [ترمپ] او افغانستان کې د پاکستان جنگ!
د آمریکې [امریکی] جمهور رئیس د خپلې د نوي کال د کابینې په اوله غونډه [غونډه] کې ویلي چې د امریکې
پرځای دې افغانستان کې هند ،پاکستان او روسان وجنګیږي.
جناب ترامپ [ترمپ] پوهول په کار دي چې پاکستان په افغانستان کې دادی له اویا کلو زیاد جنګیږي او د یو شمېر
نورو دالیلو او افغاني فکتورو او عواملو سره ،د افغان السپوڅو ،دیسانت شوو او د "جان کیري" په الس جوړ شوو
حاکمیتو سره د افغان اولس او د ترور او دهشت د غوړیدو الملونه ،د افغان اولس د تراژېدۍ المل او افغانستان کې د
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امریکې د ناکامېدو المل همدا افغانستان کې د پاکستان د مداخلې او جګړې المل دی چې تاسې اوس پرې بیا ټینګار او تأکید
کوئ !

دا تأکیدونه څو الملونه لرالی شي او لري:
اول دا چې جناب ترمپ د افغانستان د غمیزې درست تصویر نه لري او یا داچې د مسایل په حل که د ټولو د مخه یواځې او
ېواځې خپل منافع او خپل مصالح ورته مهم او اساسي دي .دا چې د افغان اولس او افغانستان باندې څه راځي دا ورته مهم نه
وي .که داسې وي چې شواهد هم ښکاره کوي نو ډېرې بدې پایلې د افغانستان او سیمې خلکو ته ،سولې ته او امریکې ته لرالی
شي او لري.
سیمې او حاالتو ته په کتو او درست تحلیل دا وایي چې پاکستان په افغانستان کې مهار شي او هغوی ته نوره د مداخلې او د
پاکستان افغان ضد جګړې ته د پای ټکۍ کېښودل شي.
د ښاغلي ترامپ [ترمپ] چې پاکستان دې افغانستان کې وجنګږیږي ،ددې مانا هم لري چې په پټو معاملو کې د افغانستان
سرنـوشت بیا د پاکستان الس ته ورکـړل شوای دی .دا خطرناکه او امریکې تـه بـه هـم ښې پایلـې و نلري!

ملت دې بیا هم پرې خبر وي!
د هند هېواد مزستې [مرستی] دقیق ،حسابي او ډېرې استوارې او د قدر وړ دي .مونږ د هند له حکومت او خلکو د زړه له کومې
مننه او قدرداني کوو .خو دا مرستې نباید د سیمې د اصلي نبض د بې خبرو په سفارش افراط او تفریط ته وکاږلې شي!

روسان افغانستان كې خپله جګي سابقه لري او هغوی به بیا بې ځایه قدم وانخلي!

دحل الر:
پاکستان په ریښتنې له افغانستان منع کول.

سیمه کې مظلومو اولسو سره د هغوی د حقوقو د وصول مرسته کول .سیاسي سولې سره ریښتی مـالتړ کول.
افغانستان کـې شکـي ،بـې محـتـوی دیـمـوکراتـیک ساخـتـارو تـه محـتـوی ورکـول او نهاذینه [نهادینه] کول.
رېښتنی افغان حاکمیت ایـجـاد او د هـغـه مهـارتـونـه لـوړول او د قانـون د تطبیق سـره پراخـه مرسته کول!
دا هغه تدابیر دي چې په عالم اسباب کې د امریکې او سیمې د خلکو د نجات الر کېدالی شي .هغه نجات چې امریکې

ته له هم د اوړو پوزه جوړه کړای شي .آمریکه [امریکه] دې هم پرې خبره وي! ما پر دواړو غاړه خالصه کړه!
و ما علینا اال البالغ المبین

یادونه :که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی ددی لیکوال نوری لیکنی هم ولولی ،نو کوالی سی چی ،پر انځور
باندی د «کلیک» په اجرا کولو سره د لیکونکی نور مطالب د «آرشیف» فهرست ته ،الر ښودنه تر السه کړی!
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