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سالح الدین سعیدی

سوله په هر قیمت!

سوله او سیاسي سوله انتخاب نه ،بلکې ضرورت دی.
سوله چاته امتیاز خیرات ورکول هم نه دي او د خپلو اصولو او سرو خطو تېرېدل هم نه دي.
سوله په هر قیمت نه ریښتنې بولو او نه ریښتنې کېدای شي.
په هر قیمت سوله ریښتی استقرار ته نه رسیږي او د سترې ،تاریخي نوې افتضاح موجب ګرځېدای شي او ګرځي.
هغه سوله چې پاکستاني او ایراني ګوډاګیان نور هم د وطن په چارو مسلط ،د افغانستان ارضي تمامیت مات او
ملي ارزښتونه تخریب او منتفي کړي نه غواړو! داسې سوله به زندان کې سوله وي او د زندان اوجیل سوله خو
سوله نه شوه .داسې په ظاهر او موقته نمایشي سوله به د تاریخي افتضاح ابعاد نور هم پراخ او عمیق کړي.
هغه سوله چې افغانستان تقسیم کړي نه ده پکار او ریښتنې سوله نه ده.
پاکستان او ایران به هر هغه اقدام ته که افغانستان ته د غیر پښتون مشر په درولو او د افغانستان د حاکمیت د بی
ثباته کولو لپاره هم وي ،کار وکړي.
ایرانی او موجود نظام کې ضد پښتون ستمي ډلې به کوشش وکړي چې د فعالً لپاره دا رسم مات کړي چې د
افغانستان جمهور رئیس دې د هېواد د اکثریت له جملې یعنې د پښتنو نه وي .که ملت مشر د ملت په انتخاب د
ملت په رایه وي مشکل نه شته ،خو که د نوي بن د او د پردو د استخباراتو انتصاب وي چې همداسې ښکاري ،نو
په پایله کې به د افغانستان وضعه سخته بحراني او کړکیچنه کړي .داسې کړکېچنه چې اول کې به د اساسي او
بنسټیز بحران لپاره اول ورته پاکستان ،ایران ،او د هغوی مربوطې ډلې د طالب .او د ستمیانو د ډلو په شمول
شین څراغ او ډنډوره وغږوي ،خو چې یو وار یې دافغانستان واګې د غیر پښتون تر مشرتابه الندې د استخباراتي
پریکړو پر بنیاد راوستې نو بیا به هغه بل طالب او افغان اولس تحریکاتو ته ساده لمبه او مؤثره لمبه ورکړي چې
بیا به دا تپل شوای موقت حکومت!؟ داځلي تر کوالبه هم ونه رسي .دا حالت به نور هم د افغانستان خلک ،امریکه
او متحدین یې ذلیل کړي.
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سوله او سیاسي سوله ښه ،ضروري او اړینه ده خو نه په قیمت !
د پاکستاني او ایراني افغان دښمنه حاکمیتونه اوسنۍ برنامه د جمهور رئیس غني د بند او برق او افغانستان ته د
نړېوالې ټولنې د پام د مخ اړونې موخې د دوی د اوس اولویت دی.
پاکستاني ریاست امریکایی اداره بې وقوفه ګڼلې او بې وقوفه کړې او لیا کوي .د پاکستاني ریاست دې بې وقوفه
کولو ته پوره تجربه کامیابه تجربه او ساحه کې زر خریده نوکر لري.
هو اوس اوس دوی غواړي د داکتر اشرف غني پروژې ،د اوبو او برق پروژې ماتې کړي او د افغانستان داخل
کې سرحد جوړ کړي .پدغه مسایلو د کابل د حاکمیت ُچپ پانې کېدل ،ددې غیر ملي برنامو حاکمیت کې یو نیم
پاتې کادرو برطرف کېدنه او شهادت ،د کابل د حاکمیت د پاکستاني او دښمن ددې برنامو سره سکوت او حتی
همغږی د ټولو ملي عناصر د کابل د حکومت پر ضد فاصلې او انزجار کلک موقف را پاروالی چې د کابل د
حاکمیت په مقابل کې د نفرت او کینې احساسات ورځ تر ورځې تقویت ورکوي.
حاالت داسې ښکاره کوي چې پاکستاني او ایراني افغان ضد مجاهدت هر ورځ د توقع خالف ثمر ورکوي .څوک
به افتخار کوي چې پاکستان مو منزوي او د نړېوالو د متخلفینو خاکستري لست کې ور شامل کړ .زه وایم د پاکستاني
ریاست ددومره ظلم او تعدي سره یواځې خاکستري لست کې شاملېدل د پاکستان د حاکمیت بریا ده.

مونږ سوله او استقرار غواړو خو نه په هر قیمت.
و من هللا التوفیق
پای

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