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 ، یپاکستان یما و مال یمال
 

 اصل و بدل  فرق
 
 

مالها   کی از  مالها  ی بخش  نزد  در  درس   ی پاکستان   ی ما 
مالها  خوانده ع   یپاکستان   ی اند.  کنار  شان    وب یدر  فراوان 

به منافع کشورشان متعهد    نکهی ُحسن آشکار دارند و آن ا  کی
کس  به  و  هستند،  وفادار  و   یو  را    یران یاجازه  کشور خود 

جنراالن شان    ی و سگباز  ی و هزار بار شرابخوار  دهند،ینم
نود    یکنند. در سالها   انت یکه به خاک خود خ   شود یسبب نم 

  ی که دولت پاکستان با حکومت استاد ربان   ی هنگام   ،یالد یم
مالها شد،  همه  یمخالف  تعط  پاکستان  را  خود    لیمدارس 

جنگ   عازم  که  دادند  فرمان  را  خود  شاگردان  و  کردند 
 .افغانستان شوند 

 

طرف اما، امروز که مزدوران پاکستان از بدخشان    ن یا  در
  ن ی و مقابله با آنان فرض ع  اند،یو آدمکش  یرانگریتا هرات، و از هلمند تا ننگرهار مشغول تجاوز، و 

  ن ی و به مقابله متجاوز   کنند ینم  لیرا به دفاع از وطن خود تعط   یمدرسها  چیما ه   یشده است، مالها
ا روند ینم بدتر  آن  از  اهل مقاومت م   یشمار  نکه ی.  به  آنان  نکن  ند یگو یاز  ا   د،یبا طالب جنگ    ن یتا 

 .اکمال برسانند  ه یشان را به پا ی رانگریو جسورتر شوند و پروژه و  تری جر ح ی متجاوزاِن وق
 

شان را    ی از وطندوست  یآن افکار پلشت شان، اندک  یبه جا  ،یاکستانپ  یبادا! کاش از مالها   شرمتان 
آشکارا از مردم و    ا یو    د یستیبه کنار طالب و پاکستان با   ح ی صح  ا ی. منافقت بس است.  د یگرفت یفرا م

 .د یکشور خود دفاع کن
 

موضع خود را    ست یدر مقابل طالبان ترور   رانهیوطندوست که دل  ی تعداد از علما  ک یالبته حساب  )
 ( !شخص کردهاند جداست. آنان مورد احترام همه ملت  و نور چشم ما هستند م
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