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صالح الدین سعیدی

غزني ته سالم!
درنو خویندو او ورنو د غزني دا تراژیدۍ ،مرګ او ژوبله ،شهادتونه ( هللا ج دې جنتونه ور نصیب کړي!) او ورانۍ له هغه نه
عمیق دي چې مونږ او یا طالب یې پر عُمق او بُعد په ساده دید د حوادثو پر ظاهر لیدو ورسیږي.
دا پنجابۍ او ایرانۍ لوبه ده او دهغه په څنګ کې د سیاسي مصالحې د افغان حاکمیت داخلي دښمنانو لوبه ده چې په نهایي تحلیل
کې هرې خوا افغان مري او افغان جنګول کیږي ،مسلمان جنګول کیږي او د حور پر ځای د بې ګناه انسان د وژلو او شهادت
په نتیجه ان شاء هللا جهنم ته روان ښراري.
هلته د طالب د حرکت په نامه د سیاسي سولې خبرې او دلته ددې غمیزې ،د غزني د غمیزې وقوع.
له بلې خوا طالب وایي زه مصالحې ته ناست نه یم او پاکستان زما په نامه دباپې کوي او امتیاز اخلي!
د سیاسي سولې داخلي مخالفین ،د ب  ۵2په زور زر او زور ته رسیدلي د سرګردنې غله او ایراني منابع د سیاسي سولې او
تفاهم خبرو لپاره روحیه خرابوي ،طالب او نورو مسلحو ځواکونو ته د معاملې زمینه برابروي .طالب هم دې لوبې او لومې ته
پرته عمیق سوچه وردانګي او پنجاب کې ناست د طالب په نامه نطاق هم افغانستان کې د هر چا په الس شوای جنایت خپل
بولي.
خو که جنګ وي که مذاکرات د پنجاب او ایران ګټې په کې د بې کفایتو او یو شمېر خاینو او ډارول شوو چارواکو او یو شمېر
نورو عواملو په وجه د تأمین حالت کې وینم او د پنجاب مجاهدت او جهاد؟! د ثمر حال کې وینم.
د نامشروع او مرتد پاکستاني جنرال بجوه حضور د افغان چارواکو سره د مراسمو په ترڅ کې د تورخم پر نامشروع دروازې
د پاکستان د تأسیس په ورځ (  1۴د اگوست) ،پاکستان ته د طالب تر فشار الندې د افغان حاکمیت د ګونډه کې المل او تأریخي
خیانت ګڼم او دا خاینانه عمل افغان اولس غندي!
مسایل او دا روا نې تراژیدۍ د حاالتو او حوادثو نه په عمیق فهم ،علم ،پوهه او افغان عزت او ناموس ته د اولویت ورکولو په
رڼا کې معقول او یا د لږو بدو عواقبو او پایلو موجب کېدای شي ،هغه چې دا چارواکي یا نه لري او یا د مختلفو نورو نامشروع
الملونو له وجهې نه شي مراعاتوالی.
تاریخ مو څاري او هر قدم حساب لري! اختیار او انتخاب ستاسې دی! و ما علینا اال البالغ المبین
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