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دوکتور ص ،س ،سعید افغاني

دطالب حرکت او اسالمی ګوند ته پیغام!
منطقی او کره خبرده چې ګاونډی او خپلوان لکه ورور ،خور او داسې نور نه شې غوره کوالی .دا اهلل تعالی درکړي او ته
بايد ورسره الرونیسئ ،ګذاره وکړئ او د اړتیا په وخت کې خپل او دهغه حد مالوم کړئ.
منطقی ،تأريخی او مستنده خبر ده چې د ټولنو په تأريخ کې سیاسي او مسلح ګروپونه ،ډلې ،ګوندونو او نهضتونو د ژوند
مختلف پړاونه لرلي دي .داسې ګروپونه ،سازمانونه او حلقات وه چې ورته ياغي ،باغي ،د پردو اجیر ،نوکر او د ملت دښمن
عناصر ويل کیدل ،خو د تأريخ په اوږدو او مبارزو په څپو کې  ،داسې شوي چې دا ياغي ،باغي او دملت دښمن ډلو او
ګروپونو ته چې داسې خطالب کیده ،ثابته کړې چې دوی دملت خدمتګار ،داصولو او پرنسیپونو خاوندان او مقدس انسانی
آرمانونه لري او دهغوی لپاره سرښندنه کوي او قربانی ورکوي .داسې هم شوي چې دا ډلې ،ټپلې ،ګروپونه او سازمانوه په
ريښتیا هم ياغی او باغي او ملت دښمنه وه او په عمل کې يې دا کار ثابت کړای دی او په تدريج محوه شوي او له منځه تللي.
دا چې کومې ډلې ،ګروپونه او سازمانونه واقعاً خادم او صالحو اهدافو او موخو خاندان دي او کوم ياغي او باغي دي دا يواځې
په تهمتو او دنورو به ټاپو نه کیږي .دا احزاب ،ګروپونه ،حرکات او سازمانونه بايد په عمل کې ثابت کړي چې دوی واقعاً ملي
او وطني او خلکو د خدمت او صداقت موخې لري او د هغو لپاره کار کوي .خلک سترګې او غوږونه لري او هرڅه
تفکیکوي او د تمیز قوه او ځواک يی قوي دی .د تأريخ قضاوت هم سخت بې رحمه دی.
دوطن حوادث او حاالت داسې راغلي چې د پاکستان او نورو پرودو مراجعو او منابعو افغان دښمنه مراکزو او دهغه په جمله
کې د پاکستان استابلشمنت او اصلی پالیسي سازان (آی اس آی) د مجبورو او يا هم معذورو افغانانو څخه د هغوی د اجازې
سره او يا بدون له اجازې او ديوتعداد مزدورو نوکرانو نه د خپلو موخو لپاره ګټه پورته کوي.
د وطن وروستي حاالت او د جالل آباد د ګوشتې د ولسوالۍ ،د کنړ به واليت کې ،د افغانستان سرحدي والياتو حاالت او د
«ډيورنډ الين» په هکله مسايل دهیڅ چا نه پټ نه دي .دا هم پټه خبر نه ده چې پاکستانی مقامات دنورو دسايسو او فتنوسره
سره د افغان مجبورو سیاسي او نظامی ځواکونو نه چې د پاکستان تر اداری الندې سیمو کې ژوند کوي اويا د هغه نه بهر،
سترې ستراتیژيکی ګټې پورته کړي او پورته کوي.
ددې مسايلو په هکله دهر يو افغان دريځ او تګالره بايد روښانه وي .په تأسف سره د ګوشتې د ولسوالۍ په هکله مو دطالب د
حرکت دريځ ډير ناوقت درالسه کړ او واوردی .ددې حوادثو او مسايل په هکله خصوصاً دپاکستان او پرود مزدورو اومعذرو
عناصرسخت فعاله دي او د هرې موخې نه په ګټه پورته کولود افغانستان ضد اقدامات کړي او کوي.
به کنړ کې د افغانستان داردو سرباز په خپله مصاحبه کې وايي :چې پاکستانی ځواکونه زمونږ پر خاوره پیشرفت کوي او که
مونږ پرې حمله وکړو ،نو طالبان ځواکونه مو د شا له خوا تر بريد او حملې الندې نیسي.
اوس اوس د پاکستان د مسلحو ځواکونو به ترکیب کې دريشي داره مسلح ځواکونه او مسلح بی يونوفورمه او بی دريشي
ځواکونه وجود لري چې دضرروت او اړتیا په وخت کې پرې پاکستان دمحل دخلکو ،د طالب او يا حزب اسالمی جنګیالیو
نوم ايښودای شي او ږدي.
نو د ټولو حاالتو په تحلیل په ډيره لنډه توګه د يو افغان په اصطالح ثالث بالخیر په توګه ،ټولو افغانی ملی ځواکونوته  ،د
طالب حرکت او حزب اسالمی ته وړانديز کوم:
که په ريښتیا هم افغاني ،وطني او اسالمي موقف او دريز په عمل کې لرئ او ددې وطن عزت او افتخار درته افتخار دی ،نو
دا ابتکار په الس کې واخلئ او اعالن وکړئ چې مونږ د «ډيورند الين» د کرښې او خوا ته نږدې سیمو کې پر هغو افغاني
ځواکونو (افغاني ارودو او سرحديانو) په مقابل کې هیڅ نظامی عملیات نه کوو ،کوم چې د پاکستاني ځواکونو به مقابل کې د
افغانستان د خاورې او حیثیت حفاظت او ساتنه کوي.
افغان مـلت بـیــ دار دې او ستاسې داعمل ته به په ډيره جګه سترګه وګوري او قدردانی به يی وکړي.
انشاء اهلل ،دا کار بـه مو د اهلل تعالی په نزد چې (حب الوطن من االيمان) دی ،د قدراو اجر سبب شي.
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