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

محمد ُمِ حق

۲۰۲۱/۰۷/۳۱

مالی ما و مالی پاکستانی،
فرق اصل و بدل
یک بخش از مالهای ما در نزد مالهای پاکستانی درس
خوانده اند .مالهای پاکستانی در کنار عیوب فراوان شان
یک ُحسن آشکار دارند و آن اینکه به منافع کشورشان متعهد
و وفادار هستند ،و به کسی اجازه ویرانی کشور خود را
نمیدهند ،و هزار بار شرابخواری و سگبازی جنراالن شان
سبب نمیشود که به خاک خود خیانت کنند .در سالهای نود
میالدی ،هنگامی که دولت پاکستان با حکومت استاد ربانی
مخالف شد ،مالهای پاکستان همه مدارس خود را تعطیل
کردند و شاگردان خود را فرمان دادند که عازم جنگ
افغانستان شوند.
در این طرف اما ،امروز که مزدوران پاکستان از بدخشان
تا هرات ،و از هلمند تا ننگرهار مشغول تجاوز ،ویرانگری و آدمکشیاند ،و مقابله با آنان فرض عین
شده است ،مالهای ما هیچ مدرسهای را به دفاع از وطن خود تعطیل نمیکنند و به مقابله متجاوزین
نمیروند .از آن بدتر اینکه شماری از آنان به اهل مقاومت میگویند با طالب جنگ نکنید ،تا این
متجاوزان وقیح جریتر و جسورتر شوند و پروژه ویرانگری شان را به پایه اکمال برسانند.
ِ
شرمتان بادا! کاش از مالهای پاکستانی ،به جای آن افکار پلشت شان ،اندکی از وطندوستی شان را
فرا میگرفتید .منافقت بس است .یا صحیح به کنار طالب و پاکستان بایستید و یا آشکارا از مردم و
کشور خود دفاع کنید.
(البته حساب یک تعداد از علمای وطندوست که دلیرانه در مقابل طالبان تروریست موضع خود را
مشخص کردهاند جداست .آنان مورد احترام همه ملت و نور چشم ما هستند!)
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