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 05/09/2017           صالح الدین سعیدی

 ستیز لکاز  تحلیل جناب م یتعبیر دیگر

ده من( داخل شۀ شما )افغانستان( تجاوز كرده و به حریم خانۀ شما )پاکستان( بر خانکه ) به فکر من ظالم و متجاوزی

که دزد، ظالم و متجاوز  خاطریه چشم بد دارد نباید مقاومت کرد بما رفته و حال به ناموس گو مال و متاع ما را 

تواند و در صورت مقابله استعمال  ر را برای کمک خواسته میگ( اسلحه و قوت دارد و دزدان و ظالمان دی)پاکستان

 ...تواند و  اسلحه و زور خود را کرده می

برای اهداف  لورا یاری رساند و پیدا کردیم كه در مقابله به تجاوز و دشمنی با متجاوز ما یر همسایه و متحدگو ا

 (عبدهللا داكتر غني و داكترشود لذا نباید ما ) شود و فیر و استعمال سالح می و نزاع می گخود، درین صورت جن

 .ستراتیژي جدید امریکا( عجله كردفاع و در همراهی آن مخالف ظالم )در همراهی سیاست د

 ستون پنجم( ميمتحدین و امكانات داخلي ) واند وت ( داشته مير )چین و روسگاه و متحد دیگظالم و متجاوز پناه

 ت.اسي جناب ملك ستیز به نفع ما نیستواند داشته باشد و این قرار اظهارات مبصر سی

راه دالری ) نمیلیو 55ذاری گکستان چین سرمایه که در پا عرض کنمناب ملک ستیز مبصر سیاسی باید دمت جخ

اه نظامی چین در پاکستان روی دست است و این ما نیستیم که گتأسیس پای ۀوادر با ضمایم( كرده و برنامگكاشغر 

ذارند گکنیم. این پاکستان و ایران است که برحق ما تجاوز کرده اند و نمی  مشکل ایجاد کرده و در حق کس تجاوز می

 .  خود مالک خانه و عزت خود باشیم ۀدر خان

برای ما و یا امریکا  یدر دفاع از عزت و شرف خود کس رگخود استفاده کنیم. ا ز آب، معدن، بازار، حاکمیت و ...ا

ر دارند و ... استدالل بس ضعیف ... است گشود و دشمنان متحدین دی کند و یا درد سر به امریکا می مشکل ایجاد می

 ر گ. ممکن برای امریکا و یا کشور دیضرورت نیستدر غم ایجاد مشکل  وو چنین سفارش از مبداء خطاء است. 

دست  دهه یك موضع به نفع دشمن ما روی ٤ران را که بعد از گو ضرورت هم نیست مانند متعهد به افغانستان دی باشیم

 .رفته اند بترسانید و متوجه مشکل سازیدگ

 گر نباشد که نیست، از جنگر در راه دفاع از عزت و ناموس انتخاب دیگموخت و اآلی شهامت و قربانی دادن را باید ب

 .ران را ترساندگو دینباید. هراسید 

 .ذاشته و دست متجاوز باید قطع شودگرا برای ما ن انتخابیر گپاکستان دی

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/salauddin_saidi_tabir_digare_az_tahlil_malek_stez.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/salauddin_saidi_tabir_digare_az_tahlil_malek_stez.pdf


  
 

 

 2از 2

کرده که به پاکستان کرده و جناب اشرف غنی به شهر كابل سفر ن گبار از ار 21جانب افغانی و جناب حامد کرزی 

در همان اول همین بود و است که این  کرد و شناخت منر نیتا بارک های نظامیان پاکستان هم رفت. اما پاکستان تغی

 .سرطانی منطقه را باید از بنیاد معالجه کرد ۀدان

 .درین راه متحد قوی یافت ، فرصت را نباید با همچو تحلیل های ضعیف ضایع کرد رگا

 ؟نیستها  ناه و افغانگهای بی  یید کور و کر بمباردمان و ُکشت و خون انسانأاین به صورت قطع به معنای تآیا 
 

  یرد سر شمشیر تیزگدست ب  ریزگوقت ضرورت چو نماند 

 

  !و این همان وقتش است

 سعیدی  صالح الدین

 

 

 

 


