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

رهبران بى آزرم پاكستان
پاكستان بمثابه مخلوق نا میمون استعمار كهن  ،از همان بدو پیدایش بقاى خود را
در دشمنى با هندوستان و افغانستان تعریف و بر وفق آن درین هفتاد سال تمام
رهبران اعم از ملكى  ،نظامى  ،پنجابى  ،سندى و پشتون عمل نموده و مینمایند .
از بمبارد مغلگى پكتیا توسط طیارات پاكستان در زمان شاه محمد خان  ،تا
دسایس علیه صدارت محمد داود و تحقیر محمد نعیم خان توسط رئیس جمهور
انكشور ایوب خان  ،سر دادن شعار كابل باید بسوزد  ،توسط ضیا الحق  ،طرح
كنفدراسیون افغانستان  -پاكستان از طرف غالم اسحاق خان  ،اعتراف نواز
شریف در نابودى اردوى ملى افغانستان  ،افشاگرى خانم بوتو درایجاد طالبان و...
تا اظهارات شنیع اضالع مثلث خباثت موالنا هاى خبیث انكشور كه جنگ در
پاكستان را حرام و " جهاد " در افغانستان را فرض خواندند  ،اكنون نوبت به
داماد قبلى انگریزان و نماد از فسق و فجور پاكستانى و پوپت نظامیان اقاى
عمران خان تازه بدوران رسیده كه از دیگ قطر براى ما دولت بسازد و با نهایت
پر رویى  ،ساختن دولت جدید و صدور انرا " مژده " بدهد .
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دهـن گشوده بـخـارى بـرسم بى ادبان
سخن بجاى رسیده كه چوب میخواهد
هیهات ! افسوس و صد افسوس
كه براى بستن دهن این خبیث  ،جانثار همچون سید اكبر فقید ببركزى  ،نیاز است كه در برابر دهن گشایى و بى
ادبى یكى از اسالف او لیاقت على خان صدراعظم وقت پاكستان در میتنگ (  ۱۹٥۱م ) در برابر افغانستان با فیر
چند مرمى دهن كثیف او را براى ابد بست .
بهترین راه مقابله با پالن هاى سوپر شیطانى پاكستان كدام است ؟
بهترین راه مقابله تعریف مصالح افغانستان و بر مبناى ان تنظیم منشور ملى بر خورد با پاكستان میباشد .
نیل به این هدف بزرگ ملى مستلزم آن است تا :
تا به فكر كالن ملى افغانستان شمول متعهد و به وفاق ملى چنگ بزنیم  ،كه پاشنه اشیل ما  ،نفاق ملى است .
صادقانه باید اعتراف نماییم كه :
از همان شروع جنگ اعالم نا شده پاكستان و سازماندهى گروه تخریبكار بر ضد نخستین جمهوریت افغانستان و تا
تحقق پالن دشمن تاریخى در سوختاندن كابل و ایجاد طالبان و تسلط آنان و درین هجده سال  ،این هموطنان خود
ما  ،در خدمت اهداف پاكستان  ،تراژیدى خونبار كشور را كه محصول جنگ اعالم ناشده انكشور و مداخله و
تجاوز خارجى است  ،تا چهار دهه تداوم داده ایم .
اكنون كه صلح افغانستان را گروگان گرفته و استقرار صلح واقعى و پایدار را كه موجودیت افغانستان در گرو ان
است  ،سبوتاژ مینمایند:
نعش اغشته بخون مادر وطن از ما میطلبد تا منافع و مصالح افغانستان را مالك فكر و عمل قرار بدهیم و بخاطر
عقیم ساختن پالنهاى شوم دشمنان تاریخى وطن صادقانه تالش نمائیم  ،تا صلح راكه خواست و نیاز اساسى مردم و
شرط بقاى كشور است به فاجعه ملى سوق ندهند .
با حرمت
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