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صالح الدین سعیدی

نړیواله ټولنه او افغانستان!
تمام شواهد ښکاره کوي چې نړیواله ټولنه او په رأس کې امریکه او انګلیسان د افغان ملت له زیاتې کرکې سره به
مواجه شي! مونږ ددې حکومتونو د بعضو غلطو سیاستو پر بنیاد د ملتونوتر مېنځ کرکه نه منو او ردوو !
مونږ ددې هیوادو د حاکمیتونو د غلطو سیاستو پر بنیاد ددې هیوادو د ملکي خلکو پر وړاندې ،انتحار او انفجار جنایت
بولو او د دې حکومتو نو د افغانستان د ملي ګټو پر ضد غلطو سیاستو پر بنیاد د عام ملت سره د کرکې اونفرت
سیاست کنتراپردکتیف او د معکوسې پایلې موجب ګڼو او هغه په کلکه ردوو !
مونږ د لندن او امریکو په کوڅو ،ښار او بازار کې د ترور او دهشت لپاره هیڅ شرعي مبرر نه لرو او دا کار جنایت
بولو خو د دغو هیوادو سیاستوالو ته په ګوته کوو او وایو چې د افغانستان د ملي منافعو او ملي ګټو ضد سیاستو نه
الس واخلي.
د پاکستان په ګټه او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد ،کابل کې د انګلستان د سفیر اظهارات حد اقال غیر ضروري وه !
نن سبا د انګلستان د پوځ د لوی درستیز اظهارات چې د پاکستان او افغانستان تر مېنځ د خاردارو سیمونو اد خندقونو
د تطبیق په ګټه یې کړي د افغان اولس کرکه او انزجار را پاروي ،غیر عادالنه دي او افغان اولس او عدالت ته ته د
منلو نه دي .آیا ددې وطن سیاستوال د افغان تحفظ میلیوني اعتراضي غونډې د منظور پښتین په مشرۍ نه ویني؟
آیا دوی نه اوري چې :لر او بر یو افغان  ،ددې سیمې میلیونونه افغانان بدرګه کوي .
ټول شواهد ،عالیم او د پاکستان د افراطي جنراالنو له اظهارات ښکاره کوي چې
افغانستان ته په دوامداره توګه د پاکستاني توغندیو ویشتل د سترو زبر ځواکو په توافق او د هغوی په مصرف د
افغانستان او پاکستان تر مېنځ د  ٥0كیلومتري بفر (فاصل) زون او د دغو سیمو نه د افغاني اتباعو خالي زون او د
افغان پر خاوره د پاکستان په خوښه ډیورنډ الین ایجاد او عملي کولو ،برنامه روانه ده ،چې د کابل حکومت یې هم
سكوت ته مجبور کړای دی .
پرته له دې نه چې جناب حامد کرزی د افغانستان د روستیو درې دورو جمهور رئیس پر امریکې او غرب د اعتراض
مناسب شخص دی که یه ،خو داچې په مسکو کې پرون ویلي چې امریکه او غرب د افغانانو سره درواغ وایي او

 1از 2

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

افغانان په تیرو  1٧كلو كې وژني ،داسې خبر او داسې تأکید د داسې مهم ،باخبره کس له خولې څخه باید افغان اولس،
امریکه ،انګلستان او نړیواله ټولنه جدي ونیسي !
جدي نیول د جناب حامد كرزي ته د سر د خطرې د تشویق سفارش نه دی !
تمام شواهد ښکاره کوي چې پاکستاني استابلشمنت د افغان ضد او افغانستان ضد او د سیمې د سولې ضد سیاست کې
د امریکې د سیمې د نوې پالیسۍ له اعالن روسته تغییر رانه وست .د پاکستان د خواست سره سم امریکه د پاکستان
سره د تعامل! سیاست ته مجبوره کړای شو! کومه کې چې د افغانستان د ملي ګټو تحفظ له سره مطرح نه دی .
شواهد ښکاره کوي چې د فکستان توغندي د افغانستان په لور ،د پاکستان په خوښه افغانستان کې او د افغان حاکمیت
سکوت ته مجبورونه ددې ادعا کلک بل ثبوتونه دي .
پاکستانی دغه فتنه او د زبر ځواکو د توافق او د کابل د سکوت همغږي ،او یا د کابل حاکمیت ځان ته فریب ورکونه
چې :پاکستانه کوه ،زه یې در سره د سرحد په توګه نه منم او الکله زما د دوکې لپاره وایي :چې دا خندقونه او خاردار
سیمونه پاکستان د خپلو پوستو شاوخوا تیروي او  ....خو حقیقت هماغه دی چې پاکستان یې کوي !
نو هللا (ج) دې خیر کړي! وضعه د یوې سترې کرکې او نفرت خواته روانه ښکاري!
د نبض په موقع لوستل او په موقع خبر داري به د خطرناکو عواقبو د مخنیوي یوه الر وي او ده !
اختیار او انتخاب ستاسو! و ما علینا اال البالغ المبین
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