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صالح الدین سعیدی

مونږ لر او بر یوکول یو کول غواړو
دوستانو خفه نه شی!
مونږ لر او بر یوکول او د پاکستان او پنجاب د ظلم پایان او آمو نه تر اټکه او اباسینه او مارګلې یو کول غواړو !
که په دې چاته پاکستان ریاست بهانې جوړوي ،بهانې جوړوي چې د افغانیت نه منکر شئ ،بهانې کوي چې د پالر
وطن نه منکر شئ،
بهانې کوي چې مو ولې د پالر وطن د هیرامندوي له بیرقه سره یو مرتبې ته نه دی رسوالی ،بهانې کوي چې د لوی
افغانستان له بیرقه سره د لوی!؟ پاکستان بیرق جګ شي که نه پاکستانی ریاست خفه کیږي نو دا ویل غواړم چې :
كه پاکستاني ریاست په دې خفه کیږي نو خدای دې دا پاکستاني ریاست داسې خفه کړي چې زړه یې وچوي !
مونږ باور لرو چې د پاکستان ریاست د پښتنو او بلوڅو ضد ستر جنایات کړي او پ ټ م او ملت د عدالت غوښتنه
کوي او پاکستاني ریاست دا غوښتنه په دې نه شي حاصلوالی او پوره کوالی چې پاکستاني ریاست دا مظلوم خلک په
خپل الس وژلي او شهیدان کړي او قاتل عدالت نه شي ورکوالی نو دا منطق او شواهد امر کوي چې پ ټ م به د
انقالب او پنجاب له لومو د اساسي اواصلي خالصون خواته د پنجاب له یوغه ځان ایستلو ته چمتوالی نیسي .بل الر نه شته!
دغه نهایي خالصون الر كې مو الرې نږدی  ،الرې یوې او سره قوت اخلي او باید واخلي.
زمونږ د پ ټ م د حرکت د مالتړ علت او انګیزه ددوی د ظالم پنجاب حاکمیت او د هغوی د ریاست د ظلم مقابل کې
ددوی قیام دی!
مونږ یو یو ،لر او بر یو افغان دی !وینه ،درد او غم ،تاریخ او كار نامې مو شریکې دي.
خو که څوک یو قدم هم د پنجابي ریاست د ادامې لپاره کار او مرسته کول غواړي بیامو الرې جدا کیږي.
مونږ .یوم قدم هم د پنجاب د حاکمیت د کلکولو لپاره کار نه کوو او دې کار او موخې ته خدمت ملي خیانت بولو.
مونږ د لوی ،بشپړ او تاریخي افغانستان وقف یو او پاکستاني ریاست ته د خدمت له سره قصد او تعهد نه لرو .داسې
سیاست او دا کار زمونږ الرې جدا کوي! دا خبر دې ښکاره وي !مننه
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