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 ایاور ناصر
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 افغانستان! یادیبن یها پروژه ریسا و آب یبندها بیتخر نیعامل

 
غیر روحانی” های ایرانی و جرنیل های پاکستانی آشکارا اعالن می کنند که اینها در پی تخریب زیربناهای افغانستان “

 .اند
 .قانوندان های ملی اندیش افغان در سرتاسر جهان این تخریبکاران را باید به محاکم بین المللی بکشانند

 ۲۰1۷سپتمبر  1۷پُستی از 
 ا، زود تر شـویدای مـلـت از برای خــــد"

  "از شر و مکر و حیلهٔ دشمن، خبر شوید
 هجری شمسی( 1۳۰۹ - 1۲۷۲فریاد روحِ آزادهٔ عبدالرحمن لودین )
 .مده و با خودخواهی و خودستیزی آب به آسیاب دشمن نریزیمبیآیید به خاطر خدا و مردم به خود آ

پاکستان و دیگر همسایه ها رایگان سرازیر   فیصد آب های ما به کشورهای ایران،  ۸۰آیا میدانید که ساالنه بیشتر از 
 .می شود؟ و آنها به هیچ قیمتی حاضر نیستند این قیمتی ترین منبع رایگان را از دست دهند

 .غیرروحانی نیستند خیر گر خدا خواهد" و این عدو کسی جز نواز شریف و حسنِ  عدو شود سبب"
 ولی آیا ما دانش، بینش، فهم و درک این واقعیت ها را داریم که به خود آییم؟ 

 :په افغانستان کښی د جګری د دوام الملونه
 .ر ویتقریباً ټول پوهیږی چی د نړی راتلونکی جګری به د اوبو او طبیعی منابعو په س

پاکستان و ایران نیک می دانند که روی کار آمدن دولتی که حافظ منافعِ ملی افغانستان باشد، به ضرر آندو کشور 
است. بنأً در تالش اند تا در افغانستان کسانی حاکم باشند که نه آگاهی ای از تاریخ و نه دانشی از جغرافیای وطن  

 .خویش داشته باشند
د چهار  در  منظور  همین  و    ههٔ به  خارجی خویش،  داخلی و  ایادی  از طریق  و  میدیا  در  گزاف  با مصارف  اخیر 

سؤاستفاده از اشخاص احساساتی و اغتشاش چهاردههٔ اخیر در افغانستان، ما را به تجلیل مرده ها و مخالفت های بی  
ساخته و خود با استفاده    قومی و ... و مسایلی از قبیل اینکه "لیلی مرد بود یا زن" مصروف  معنی منطقوی، لسانی،

از منابع عظیم طبیعی ما، برای خود و فرزندان خویش آیندهٔ روشن و پروژه های عمرانی طویل مدت اعمار می  
 .کنند

 .ما نیست علت تداوم جنگ و ناآرامی در افغانستان جهل ما و رزل اجانب است ولی مقصر اصلی کسی، جز خودِ 
تان در دفاع خودش در پارلمان آنکشور از خدماتش برای پاکستان مبنی بر نواز شریف صدراعظم پاکس  اظهاراتِ 

"مضمحل کردن و تخریب کامل اردوی قوی افغان" بدست گماشتگان تربیه شدهٔ استخبارات پاکستان از زمان شهید 
 :سردارمحمد داوود، و ویدیوی این آخوند، رئیس جمهور ایران که با پررویی تمام می گوید

بند کجکی، بند کمال خان و اعماِر دیگر   نیم در مقابل اعمار بندهای متعدِد در افغانستان مانند بند سلما، ما نمی توا"
 ."بند ها و پروژه های عمرانی در شمال و جنوِب افغانستان بی تفاوت باشیم

و گوش های ناشنوای   اگر اظهارات این دو نمایندهٔ رسمی دولت های پاکستان و ایران قلب های منجمد، چشم های نابینا
 مارا بیدار، بینا و شنوا ساخته نمی تواند، چه چیزی ما را بیدار خواهد ساخت؟ 

 :این آیت هستیم در آنصورت ما واقعاً مثال زندهٔ  اگر بیدار نشده و به خود نیاییم،
 (ُهْم آذَاٌن الا یَْسَمعُوَن بَِهالَُهْم قُلُوٌب الا یَْفقَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعیٌُن الا یُْبِصُروَن بَِها َولَ )

 .آنها دلهایی دارند که با آن درک نمی کنند، چشمانی دارند که با آن نمی بینند، وگوشهایی دارند که با آن نمی شنوند
 .خدعه و فریب دشمن می شود خوشبختانه با گذشت هر روز ملِت ما بیدارتر و متوجهٔ 

مخصوصاً جواناِن بادرک، بادرد، بااحساس و متعهد به ارزش ها و منافع ملی  به امید بیداری هرچه بیشتر همهٔ ما،  
 .افغانستان
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