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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۱۲/۱۰

دوکتور صالح الدین سعیدی

هندوستان زندا باد!
هیڅ هغه سیاستوال به افغانستان کې د بقاء قوي امكان ونه لري چې د تېر قرن د اویایمو کلو حاالتو پر بنسټ او
ماحول اوس هم پر ای اس ای باور ولري چې ورته به ټول امکانات برابروي او ورکوي .
باور ولرئ چې هر هغه سیاستوال چې د پاکستان په ګټه سیاست کوي هغه به د افغانستان له سیاسي ستیجه افغان ملت
وشړي !
ملت اوس د سترې تجربې خاوند دی او په ډېرو مسایلو ښکاره لیدلوری لري .نو انتخاب د هر چا او هر سیاستوال
خپل وي او دی چې د پاکستان په الر ځي که د افغان ملت د غوښتنې سره سم قدم اخلي .
دا اوس کامالً ثابته شوې چې پاکستاني استابلشمنت د افغان اولس او افغانستان دښمن وه ،دی او دښمن به باقي پاتې
شي .
پاکستان د افغانستان په سولې ،استقرار او پر مختګ کې خپل تاوان ګڼي !
دا باید ښکاره ووایو چې افغان تېرو څلویښتو کلو کې پېښور ،او ټوله پښتونخوا کې مهاجر نه وه او د افغان اولس له
آمونه تر اباسینه او مارګلې یوه خاوره ،یو ملت او یو عزت دی .
له بلې خوا د افغان ولس خپل وطن کې مهاجرت!؟ او مجبوریتونه یې تصور کوالی شم .
زه یې تصور کوالی شم چې پښتانه پاسداره خلک دي او د چا احسان نه هېروي .
تصور یې کوالی شم چې جناب حکمتیار صیب به ای اس ای څو څو ځلي د امریکې د ډرون له حملو په آخرینه
لحظه کې ژغورالی او ساتالی وي .
زه باور لرم چې یو شمېر جهادي مشرانو افغانستان کې مثبت ،یا ستر او مهم رول لوبوالی او ددې د مثبت رول ادامه
د افغان اولس په ګټه دی !
د جناب حكمتیار په مشرۍ د حزب اسالمي سیاسي مصالحه د قدر وړ ده خو
دا مواضع او ددې حالت کنترول او مثبت استقامت به تصادفي و نه شي او نه وي او باید هدفمنده مثبت لوري ته
استقامت ورکړل شي او غوره شي .
مونږ ته په کار ده چې په کار ده چې د نوي حاالتو او حقایقو په درک خپلو کړو ،کې داسې تغییرات راوړو چې دا
تغیرات د ملت او افغانستان په ګټه وي .
که پر تاریخ وهلي شعارو باندې بیا هم بې ځایه تأکید وکړو نو ضرر به ترټولو له مخه مونږ ته په خپله ورسي .
ددې علت داهم دی چې د ملت استقامت مالوم دی .
په ناروا د استقامت او سیالب د بهیر سره په تضاد عمل کې نابودي حتمي ښکاري !
یو وقت د هند د آزادۍ په موخې د یو ستر جهادي مشر مشر زوی او پالر د هندوستان د نورو مشرانو سره ګډ د
هندوستان زندا باد! شعارونه ورکول او نارې وهلې .
یو شمېر مسلمانو مشرانو هم همدا نارې او شعارونه د زړه له اخالصه ورکول چې :هندوستان زندا باد! خو د وخت
په تېرېدو حاالت بدل شول او د پاکستان د ایجاد شعار د اسالم او غیر اسالمي هند شعار مطرح شو .
سره له دې چې په اوسني هند کې اوس هم زیاد شمېر مسلمانان نورمال او د محیط د ستندرد ژوند کوي او د پاکستان
ایجاد د اسالم له غمه نه وه او په سیمه کې د وقت د استعمار یوه بله مانوره وه ،خو د پاکستان د ایجاد په سنګر کې د
جهاد مشهور مشر د پاکستان د ایجاد د وخت ،خپل د هند د تېرې مبارزې په احساساتو او جذباتو کې هلته او دلته به

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بیا هم په اوچت آواز شعار ورکاوه او ویلې چې :هندوستان زندا باد! در حالې چې نوي ایجاد شوي حاالت او د پاکستان
په سنګر کې ناست وه او حاالت بل وه .
د زاړه عصر تېروتلي او تاریخ وهلي شعارونه نه ېواځې چې درست نه دي ،د خلکو د کرکې او نفرت سره سره ،یو
تراژیک او کمېدي حالت هم مېنځ ته راولي او بعضې مواردو کې دداسې سیاستوال مقابل کې ستر نفرت ایجادوي.
هلته او هغه و خت داسې مشر چې د پاکستان سیمه کې د هندوستان زندا باد خبرې کولې ،د ملت او ماحول له نفرت
سره مواجه شو !
افغان سیاسي مشر که پاکستان کې د سفر په موخې اعالنوي چې افغانستان کې د پاکستان د تمامیت لپاره مبارزه او
کار کوي او د افغانستان په جهاد کې تر ټولو تاوان پاکستان لیدالی او داسې نور د پاکستان په ګټه اظهارات د افغان
سیاستوال لپاره خود کشي ده .
که ورته وایئ چې دا خود کشي مه کوئ او د ټولو توضیحاتو سره سره جهادي مشر په بل ډول د پاکستان په ګټه
اظهارات ته دوام ورکوي او ورته څرګندونې او اداء کوي ،نو دا بیا د سیاستوال خپل انتخاب او د نابودۍ الرې باندې
تلل یې انتخاب کړای دی.
له بلې خوا زه هندوستان زندا باد په ده منم چې هندوستان مې پارلمان راجوړوي او  ...راته خدمت کوي .
پاکستان را ته څه رالېږي او څه کوي؟
ددې قضاوت تاسې لوستونکو ته پریږدم .
فاعتبروا یا اولی االبصار
دوکتور صالح الدین سعیدی
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یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

