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صالح الدین سعیدی

ملی خیانت همدا دی!
شواهد ،عالیم ،قراین او پر ځمکه موجود مستندات ښکاره کوي چې د پاکستان مجاهدت او جهاد سیمه او افغانستان کې د ثمر او
میوې ورکولو حالت کې دی.
شواهد ښکاره کوي چې په سورین کې شنې شوې اونې سیوري ته کیناستل د یو شمېر د لذت موجب دی.
مونږ د پردې په هغه خوا اسرارو خبر نه یو ،امید لرم چې خطاء شم .خو شواهد ،قرائن او عملي مستنداتو ته د خپل منطق پر
بنیاد چې ګورم ،محاسبه کوم ،پایله په عمیق تأثر او تأسف ختمیږي.
هللا (ج) دې وطن کې سوله راوړي .د ظالم ،جابر ،متجاوز ،پاکستان ،ایران او نورو پردو الس دې له دې وطنه او خلکو لند
شي .سوله او استقرار راشي او رور وژنه بنده او د وطن ټول سیاسي ځواکونه د ملت په انتخاب او ټاکنې د وطن په سیاسي
ستیج کې د خدمت فرصت پیدا کړي.
غولیدالی افغان د پردو د الس آله نه وي .مونږ غواړو د موجوده سیاسي انحصاري حالت نه وطن د یو پراخ ملت ساالرۍ خواته
روان ،ملت ساالر او قانون ساالر حاکمیت مستقر شي .اما څه چې وینم
او د دغه طالب په نامه او ورسره سره سوله د پاکستان په خواست وینم او ده او زما د وړاندې وینې سره سم په همدې حرکاتو
کې ستر خیا نت او په خیانت متکي وضعه ګورم .هو هغه سولې او استقرار کې چې پاکستان نقش لري هغه به افغان لوري ته
سوله او استقرار او خیر رانه وړي.
هو طالب مال برجان ،طالب مال برادر او طالب مال محمد عمر اخوند زاده وه او همدوی پاکستاني استابلشمنت د سولې او ښه
تفاهم په خاطر وژلي او شهیدان کړي او دا پروسه د پاکستان د استابلشمنت لخوا ادامه لري.
دا څنګه وشوه او دا به څه منطق لري چې نن به پاکستان بله وکړي؟
هغه سوله او سیاسي تفاهم چې د پاکستان سیاسي او سترتیژیک اهداف او موخې په کې تأمینیږي د پاکستان د مکر او فریب ،د
جزیې اخیستلو ادامه او د پاکستان د ستراتیژیکو موخو قدم په قدم عملیکول دي .دا سوله نه بلکې د افغان اولس د غمیزې ادامه
ده .زمان به بیا هم دا ثابت کړي.
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په یاد ولرئ چې بهرني زبر ځواکونو ته د افغانستان د ملي ګټو سره خیانت د خپلو موخو د ترالسه کولو په طمعه د پاکستان د
خوشالولو په خاطر ،ډیر ساده کار دی .داسې ښکاري چې د افغانستان او اوسني پاکستان تر مېنځ پاکستاني راکتونه ،خندق ،اغزن
تارونه ،دروازې . . .د پاکستان د دوکو ادامه ،د زبر ځواکو په مصرف ،د افغان حاکمیت په سکوت ،د طالب د حرکت په
عمل کې زمینه سازۍ او افغان حاکمیت کې ،پدرامي ،کلکاني ،متعصب ،قومي ،فاشیستي حلقو او ایراني شبکو او پښتون پلورل
شوو ،ګلخان شووګډ خیانت دی او د منلو وړ کار نه دی .دا ستر تاریخي خیانت دقیق هماهنګ شوای دی! ملت پرې خبرول
په کار دی! 2018/08/08
پای
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