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صالح الدین سعیدی

د سیاسیت پر الفباء بې خبرو ته!
که پاکستان دافغان دشمنه او افغانستان دشمنه سیاست څخه الس واخلي او که پاکستان د نړۍ نه د جزې اخیستلو مورد
کې خپله پالیسي تغییره کړه او د افغان دښمنۍ او سولې دښمنۍ نه الس واخلي نو اول باید د سیاست د الفباء قاموسونه
تغیر او له سره ولیکل او چاپ شي.
تر هغو پورې چې دا قاعده اعتبار لري چې سیاست کې خیراو خیرات نه شته ،منافع او مصالح دي چې څوک د چا
سره کوم مشترک مصالح لري او د هغه پر بنیاد دوستي او دشمنی ده ،نو پاکستان د افغانستان پر ملک (دوه دریمه
برخه) غیر مشروع او غیر قانونی هېواد ،منظور د اوسني پاکستان استابلشمنت ،هیڅکله هم د افغانستان او د افغان
ولس دوست نشی کیدالی او د سولې جوګه به نشي او نه دی شوای.
نو هغوی چې د پاکستان سره خبرې اترې ددې لپاره کوي چې ګواکې پاکستان به ددوی د سولې ګدایي کې مرسته
وکړي ګمان کوي او ووایي چې پاکستانی ( پنجابي) به د افغان ولس سره صداقت وكړي ،دا یوښه خوب او خیال دی
او د خوشباورۍ پر بنیاد کیدای شي بیا هم فرصتون ضایع شپ ،خو عملي نه وه او نه ده .پاکستان د افغانانو ،افغانستان
او نړیوالۍ سولې دشمن وه ،دی او زمان ثابته کړه چې دشمن به پاتې شي.
شواهد وه او شته او شواهدو ښودلی چې پاکستان حاكمیت به د افغان ولس دشمن پاتې شي!
پاکستان سرطاني موجود دیاو اساسی عملیات او بېخه په تدبیر قطع كولو ته اړتیا لري .د اوسنیو مشابه ناستو نه د
ورستیو  17كلو په جریان کې له دې ناستو پاکستان ډېره ګټه اخیسنې او زما په شناخت دغه د امریکې د نوې پالیسۍ
پر بنیاد فرصت به بیا له السه ووځي!
له ملعون شیطان سره هم د هغه د دسایسو د افشاء لپاره د ناستې له فرصته ګټه پورته شي ! دده فرصت باید ورنكړو
چې ملعون شیطان زمونږ .له ناستې نه زمونږ او د نړۍ د اغوا .لپاره لکه د تېر په شان ګټه واخلي !
دا یواځې په خواهش او ارزو نه کېږي.
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ددې کار تحقق او دې موخې ته رسیدل په چوکۍ ساتلو ،معاملې او دوکې نه کیږي  .دا الزمې پوهې ،تعهد ،روزمره
نوو مالوماتو او قربانۍ ته اړتیا لري.
تاریخ مو څاري او زمونږ د هر یو بې تفاوتي د هللا (ج) او ملت پر وړاندې مواخذه لري و ما علینا اال البالغ المبین
د .ص .سعیدي
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