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 ۰۲/۰۷/۲۰۱۹        میر عبدالواحد سادات
 

 پاكستان مقابله با پالنهاى سوپر شیطانى
 

 پرداختن دقیق و پاسخ درست به این موضوع ایجاب مینماید تا این سوال اساسى
  را مطرح نماییم :

؟ ، همیشه دست باال داردهفت دهه به استثناهى بعضى مقاطع چرا پاكستان درین
 بزرگترین ضعف تاریخى ما :

شعارزدگى ما است كه مانع برخورد شعورى ما با مسایل و مصایب میگردد و البته در 
  علت تاریخى ان همانا :

كه بر حسب ذهن و عادت شرقى طرح انرا " كسرشان " و  فقدان حاكمیت عقل است
 حتى توهین مى پنداریم .

خود را تا زمانیكه با عقالنیت سیاسى به این سوال نپردازیم و علل ضعف و ناكامى 
  مشخص نسازیم :
ن با كودتا ها و آ، با سیستم ناپایدار سیاسى كه نیم عمر این كشور تصنعى و مخلوق استعمار كماكان در برابر

 سیادت نظامیان سپرى گردیده ، بازنده و با پالنهاى سوپر شیطانى و طراز انگریزى ان مقابله نمیتوانیم .
 و تا كنون باچگونگى پاسخ به این سوال گره خورده است . افول تاریخى ما بعد از نخستین جمهوریت

عواقب نا میمون عملكرد این كشور پاى بزرگترین قدرتهاى جهان و سازمانهاى طراز اول نظامى در دهه هشتاد 
اتحادشورى و پیمان وارسا و اكنون امریكا و ناتو را در سرزمین ما كشانیده است و از عجایب روزگار كه باز هم 

  سراشیب سقوط دقیقه شمارى داریم و اما :در 
  خوش هستیم كه :

  پاكستان را " دال خور " بگوییم و درد خود را تسكین و كتمان نماییم ! ! !
  رمز اصلى و شاه كلید " موفقیت " پاكستان كدام است ؟

مكش هاى كالن درین حدود نیم قرن اخیر در بحرانى ترین شرایط و منجالب كش خصوصكه درین هفت دهه و ب
بین المللى از دوران جنگ سرد و تا دور جدید " بازیهاى بزرگ " و اوج رقابت رقباى جیوستراتیژیك جهانى با 

داوم با هفت رئیس جمهور امریكا و شش سكاندار كرملین بمثابه دوست ستراتیژیك غول اقتصادى چین در دشمنى م
" بحیث  ى ناتوئ" بمب اتومى اسالمى " و " شریك غیر اروپا ، مالك اردوى قدرتمند وقدرت بزرگ هندوستان رقیب

  در حالیكه دیگر از كفر ابلیس معروفتر است كه : .یك قدرت منطقوى مطرح است
پاكستان مركز شرارت پیشه گان جهان و بزرگترین زراد خانه تولید ذهنیت تكفیرى و تروریستان است كه حتى 

  بدان معترف و نخستین تویت سال قبل اقاى ترامپ انرا علنى ساخت .بزرگترین حامى انكشور امریكا نیز 
ن آغاز و تا كنون با تمام ابعاد آجنگ اعالم ناشده پاكستان چهل و چهار سال قبل با تجهیز و اعزام تخریبكاران 

انكشور  ادامه دارد كه بقیمت نابودى هستى مادى و معنوى و شهادت ملیونها افغان و افغانستان قربانى تجاوز
  .میباشد

  و هیهات افسوس و صد افسوس :
حكومت میسازد و دسته هاى  كه اكنون این دشمن تاریخى افغانستان مقدرات تاریخى ما رقم میزند و براى ما باز هم

  تبر ) جالبان سیاسى ( بخاطر همنوایى با این پالنهاى شوم و شیطانى بدربار پنجاب مي شتابند .
  ز اصلى و شاه كلید موفقیت پاكستان :از دید این قلم رم

در تداوم موسسه دولت درین كشور ، قواى مسلح مقتدر ، استخبارات نیرومند ، كدر اگاه ملى و قدرت بزرگ البى 
  گرى در جهان میباشد .

... ، مال و تاجر و هر پاكستانى اعم از ملكى و نظامىپاكستان تعریف دقیق و روشن از منافع ملى خود دارد كه 
هندوستان و  ، جنرال و موالناى پاكستان از دشمنى با مبناى همین باورمندى هیچ زمامداربدان باوردارند . بر 

  افغانستان دست نمیكشند .
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  یت داریم ؟عبرخالف ما در چه موق
و با  در تمام این مراحل ما مسیر تضعیف دولت را پیموده و سقوط ، انارشى و سیطره مستقیم پاكستان را تجربه

بلند ترین رقم مهاجر ، زیادترین كشته ، معلول ، یتیم ، بیوه ، معتاد و ... بحیث ناامن ترین كشور در جهان شناخته 
  میشویم .

در هجده سال اخیر و با صرف ملیارد ها دالر در گسترده ترین هجوم نظامى و حضور وسیع امریكا ، سازمان ناتو 
طالبى و مافیایى و كلیپتوكراسى حاكم و به عوض  -هامى طراز جهادى و متحدان ان به عوض دولت ، شركت س

  بازار ازاد ، بازار فساد هموار و بمثابه فاسد ترین دولت جهان راجستر هستیم .
بحران مشروعیت ، بحران اعتماد و افتراق ملى مصایب بزرگ كه مانع اعمال حق حاكمیت ملى و گذار به پروسه 

  راه صلح و ترقى میگردد .ملت و رفتن بشاه -دولت 
  :پاشنه اشیل افغانستان

فقدان دولت ملى قانون محور و عدالت گستر میباشد كه راه را به اقتدار نیرومندملى هموار نماید تا ما تعریف 
 موجودیت افغانستان در گرو ) كه بقول شاه امان هللا روشن از منافع ملى داشته باشیم و با چنگ زدن بوحدت ملى 

تش افتراق ملى ، با نه گفتن به شهونیسم و سكتاریسم از خود محورى ، تنظیم آاست ( و مصالح علیاى كشور از ن آ
  یم .ئو حزب محورى ، قوم و سمت محورى گذار نما

همین فقدان دولت ملى باعث گردیده تا بقول مرحوم مجروح به عوض " قوه جاذبه اى المركز به قوه دافعه عن 
و زر ساالر ، جنگساالر ، " قانون ستیزان مركز گریز و مركز گرایان بى قانون " زمینه مساعد  المركز " به زور

گردد تا در خدمت منافع جیوپولوتیك اجانب و همسایه حریص بخاطر منافع شخصى شان موسسه دولت را دور 
  بزنند .

ایجاد نموده است ما بخوبى  در شش ماه اخیر كه بحساب منافع خاص امریكا از سلاير صلح موج از سراب را
مصداق این واقعیت تلخ را مشاهده مینماییم كه گروه از جالبان سیاسى از نام مردم افغانستان در پایتخت هاى ممالك 

  ذینفوذ بر طالبان سرگردان اند و ماحصل تالش شان :
 

به پالن پاكستان بخاطر " دولت  " از نهاد دولت و زمینه سازى" مشروعیت زدایى " از طالبان و " قباحت زدایى 
  موقت " و صدور امارت اسالمى طالبان به قیمومیت انكشور میباشد .

تالش اخیر درین راستا سفر با عجله یك " دلگى " از سیاسیون ) جالبان سیاسى ( به شهر الهور پاكستان است كه 
  حسب گذارش " تاند " با تحقیر انان همراه گردید .

جالبان سیاسى و درین " جمع أضداد " از راست افراطى و تا چپ افراطى و از نماد هاى درین " دلگى " 
قاى وزیر آسكتاریسم و شهونیسم و از شعیه و تا سنى و ... همه از یك یخن سركشیده و با ارادت خاص لكچر 

  خارجه پاكستان را همچون شاگردان تنبل مكاتب ابتدایى گوش دادند .
ته دیگر دور هفتم نشست قطر پالن گردیده و در اجنداى كار به اصطالح كنفرانس الهور در حالیكه تا یك هف

حضور طالبان و یا مالقات با احزاب سیاسى پاكستان مطرح نبود ، سوال ایجاد میگردد كه چه اهداف پنهانى و كدام 
 ؟نیم كاسه در زیر كاسه وجود دارد

ر پروسه صلح مورد م " سیاسیون " با طالبان در مسكو اشتراك و نقش دولت افغانستان دبعد از ناكامى جلسه دو
اتحاد اروپا  (امریكا ، چین و روسیهنشست هاى سه قدرت بزرگ اعضاى دایمى شوراى امنیت ) .توجه قرار گرفت

  لمان و سكرتر جنرال ناتو بر این اشاره و تاكید داشته اند .آ بخصوص
شكارا است كه " كنفرانس الهور " براى تضعیف موقف دولت افغانستان و تاثیر گذارى بر سفر چند روز آبدینرو 

تعداد از  چنانچه .ومت موقت " سازماندهى گردیده استبعد رئیس جمهور به پاكستان و مطرح ساختن طرح " حك
در حالیكه در " كنفرانس طالبان  ده اند .مبصرین و مطبوعات پاكستان نیز بر اهداف پشت پرده در زمینه تاكید نمو

و احزاب سیاسى پاكستان حضور نداشتند ، این اشخاص نظرات شانرا بین خودشان و البته در محضر " اولیاى 
  بیان نمودند . امور " پاكستانى شان

نان آارد و میتواند ساخت كه بر مخالفان مختلف دولت اشراف د روشنپاكستان با تدویر كنفرانس به جانب افغانستان 
  را در پنجاب جمع نماید .

صحبت هاى انجام یافته درین " كنفرانس " پیرامون اساسى ترین موارد مربوط به زندگى مردم ، جنگ و صلح كه 
  هست و بود افغانستان در گرو چگونگى حل و فصل ان است :

  بسیار عام و هوائى -
  تقلیل گرایانه و ساده انگارانه -
  پالن و برنامهفاقد  -
  فاقد ارزش محورى -
  پوپولیستى -
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اقاى محمد اكرم اندیشمند از بلند پایه گان جمعیت اسالمى كه درین " كنفرانس شركت داشت ، در فیسبوك خود 
 نوشته است :

در مری پاکستان صحبت می کنند مانند امامان و واعظان  این گویا رهبران افغانستان که در کنفرانس صلح "
ً  ساجد سخن می گویند. این ها هیچ طرح مشخص م نمی دانند. با این  برای صلح ارایه نمی کنند. این ها واقعا

  "افغانستان نه به جایی می رسد و نه به صلح  ها 
قایان بوده و گویا اطالع ندارند كه همین كشور آتاكید مكرر بر اسالمى بودن دو كشور شاید " كشف خالق " 

ن درین بیشتر از چهاردهه دمار ازروزگار مردم ما بیرون نموده اند و افغانستان آهاى خبیث  اسالمى و موالنا
  قایان بیاد داشته باشند كه :آخوب است  .وز جمهورى اسالمى پاكستان میباشدقربانى جنگ اعالم نا شده و تجا

دیولوژیك و دینى منجمله اخوت اهداف سیاست خارجى كشور ها را منافع ملى شان تعریف مینماید و طرح هاى ای
 اسالمى بخاطر كتمان اعمال ضد انسانى شان مورد سوء استفاده قرار میگیرد .

  قایان با ادعا هاى بزرگ و حتى كاندید ریاست جمهورى نشان میدهد كه :آمكثى كوتاه بر بخش هاى از صحبت 
 

 " خراب مى بینمكشورحال "  اگر این مكتب است و این مال
 

  بها ارشاد فرمود كه :آبه ارتباط معضله محمد نور در موعظه طوالنى  طاقاى عآ
قا اطالع آیم " مثل انكه این ئدریاى كنر ایجاد نما " بحساب شرعى نیز میتوانیم این موضوع را حل و بند برق در

  ندارد كه :
را در مورد ابهاى بین در حقوق بین الملل معاصر درین عرصه قواعد وجود دارد و ملل متحد كنوانسیون خاص 

  المللى به تصویب رسانیده است .
ز پاكستان ما چگونه مى فرمایند كه در مورد یكى از عوامل اساسى تداوم تجاو اكنون هموطن ما قضاوت مي

  !!اندیشیم !
و  قاى لطیف پدرام كاندید ریاست جمهورى براى اولین بار در تاریخ موجودیت پاكستان ، با لك بخشى نظر شخصآ

  حزب خود را در مورد برسمیت شناختن خط تحمیلى و استعمارى دیورند در پاكستان اعالم نمود .
  ن پرداخته شود و مرتبط به بحث جارى باید نوشت :آاین موضوع جوانب مختلف دارد كه باید جداگانه به 

ه فیه در كشور متخاصم در كدام كشور جهان چنین مرسوم و مجاز است كه بیكى از عمده ترین مسایل متنازع
به كشور  رئیس یك حزب رسمى و كاندید ریاست جمهورى مخالف سیاست دولت و خالف منافع و مصالح كشور

 متجاوز و متخاصم باج دهد ! ! !
از طرف دیگر هركسیكه در احوال جارى دلیل تداوم تجاوز پاكستان را خط دیورند بداند ، به مفهوم ان است كه از 

ده جیوپولوتیك منطقوى و بین المللى و دها عامل دیگر در ادامه تراژیدى خونبار افغانستان دور درك عوامل پیچی
 به جیوپولوتیك پاكستان میباشد . میباشد و در غیر ان همچو طرح صاف و ساده پوپولیسم و خدمت

بوط افغانان داخلى و انحصارى مر از جانب دیگر طرح مسایل مربوط به نوعیت نظام و رژیم سیاسى موضوع 
  ن است كه :آمیباشد كه طرح ان با " اولیاى امور " پاكستانى به مفهوم 

  عمران خان " حق " دارد نسخه استعمارى " دولت موقت " را براى ما تجویز نماید .
  اقاى حكمتیار صاف و روشن درین كنفرانس بیان نموده است كه :

  مینماییم "" ما در افغانستان براى بقاى پاكستان مبارزه 
البته ابراز همچو سخنان از جانب اقاى حكمتیار كه درین چهل و پنج سال اخیر در خدمت اهداف پاكستان قرار 

  ، مایه تعجب نمیباشد .دارد
 بابر گورنر جنرال وقت موصوف چهل وچهار سال قبل برهبرى استخبارات پاكستان و تحت قیادت جنرال نصیرهللا

خریبى را اماده و نخستین تجاوز انكشور بر ضد نخستین جمهوریت افغانستان و محمد صوبه سرحد ، گروه هاى ت
م ( طرح كنفدراسیون افغانستان  ۱۹۹۰داود فقید انجام و یكى از وسایل عمده جنگ اعالم ناشده انكشور در سال ) 

را همراه  بل باید بسوزد !كا و پاكستان را با غالم اسحق خان پذیرفت و در دهه نود ارمان و خواب ضیاالحق كه :
طرح عمران خان تیر هاى اخر عمر  با شركا و رقباى تنظیمى شان بواقعیت مبدل ساختند . و این بار بخاطر تحقق

  را به نعش اغشته بخون وطن میزنند .
دگان  نبیل رئیس سابق ریاست امنیت دولتى و یكى از كاندیدان ریاست جمهورى در مورد شركت كننقاى رحمت هللاآ

  نقل مینمایم : افغانستان (  -) سپوتنیك  " كنفرانس الهور " تبصره كوتاه دارد كه یك قسمت انرا ازسایت 
شور هاى دیگر خود را اسوده " ... كار بعضى ها را سهل ساختند ، از تیلفونهاي محرم و دیدارهاى مخفى در ك

  ، این بار بطور مستقیم دستور و شاباسى گرفتند :نموده
 

 "شناسمخرامت مى طرز از من   به هر رنگى كه خواهى جامه مى پوش
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  نزد این اقایان ارزشهاى متعالى : در مجموع 
  جمهوریت -
  حاكمیت قانون -

  و تفاوت ماهوى ان با :
  امارت -
  حاكمیت شریعت -

دهندگان جنگ افغانستان بسیار ابتدایى و گویا با چندان تفاوت ندارد و شناخت انان از طالبان و اهداف پیچیده تداوم 
 .( نسخه بدهند ۲۱ذهن افسرده و نا ذهین و دید قرون وسطایى بواقعیت هاى قرن ) 

  قاى محقق سبكسرانه مطرح نمود كه :آچنانچه 
افغانستان غلط فهمى ایجاد كردند و حال باید هردوكشور " ... پس از شوروى تروریستان در مناسبات پاكستان و 

 ً   به رفع این غلط فهمى ها بپردازند . " مشتركا
به قیمت مسخ  ترتیب اقایان با باالترین ادعا ها با این پرت و پال گفتن ها میخواهند ، اخالص شانرا به پاكستان  بدین

  اقایان شركت كننده در كنفرانس الهور در موارد :بى جهت كه هیچكدام از  حقایق تاریخى ، تمثیل نمایند .
  جنگ اعالم ناشده پاكستان -
  نكشورآتجاوز  -
  كشتار اهالى ملكى و جنایات جنگى -
  موجودیت مراكز طالبان در پاكستان و كمك همجانبه پاكستان به انان -

وز را " قربانى " جنگ افغانستان پاكستان متجا حرفى به زبان نیاوردند و برخالف با تحریف حقایق افتابى :
  شكار به افغانستان میباشد كه :آهمچو اظهارات خیانت  .خواندند

این موضعگیرى اشكارا  قربانى اصلى جنگ اعالم ناشده پاكستان و اماج تروریسم سازمان یافته از انكشور میباشد .
  افغانستان میباشد . بى حرمتى به شهدا ، مجروحین ، معلوالن ، معیوبین و بیوه هاى

بى پاسى در برابر قواى مسلح افغانستان كه همین اكنون با فداكارى در برابر جنگ اعالم ناشده و جنایات 
قایان را تا چند آقایان پنداشته میشود . همین اكنون هر كدام این آتروریستان میرزمند ، خیانت نا بخشودنى این 

  منسوب قواى مسلح محافظت مینمایند .
همچنان بر هیچكس پوشیده نیست كه این اقایان اجزاى شركت سهامى و دولت موجود میباشند و پیوسته از امتیازات 

  ن مستفید میگردند و اما مشاهده میشود كه اقایان در مسكو و الهور " فاتحه " دولت را فتواى اجنبى خواندند .آ
ارات بین المللى هفت گانه و هشت گانه را به مقاصد سیطره تاریخ شاهد است كه پاكستان و ایران در تبانى با استخب

  جویانه و استعمارى شان ایجاد نمودند و در نهایت افغانستان را قربانى رقابت انان ساختند .
" ها را در  اكنون در مورد پروسه صلح نیز میخواهند همان نسخه استعمارى را تطبیق و به اصطالح " پروژه 

و ... راه اندازى مینمایند و بى نیاز از اثبات است كه هر اندازه قصاب زیاد گردد و رقابت  مسكو ، قطر ، الهور
  بازیگران بیشتر ، عواقب زیانبار ان بیشتر میگردد .

  :اینكه ، " فصل نو در مناسبات پاكستان با افغانستان " و اعالم  تبلیغ تصنعى " فضاى نیك " ، " فرصت نیك " 
كه عمدتا در راتیژیك " را تعقیب نمیكند و ...صلح افغانستان متعهد است " و دیگر " سیاست عمق ست" پاكستان به 

  بازتاب یافت . ارزیابى هاى اقایان اتمر و ولى مسعود 
  فاعتبرو یا اواالبصار !

 ى كمپاین ، و نوع( الهور بغیر از إظهار اخالص و ارادت به پاكستان شرمفرانسبدینترتیب این كنفرانس ) 
شخصى ، تنظیمى و انتخاباتى در خانه دشمن كه باعث باالتر شدن دست پاكستان در آستانه سفر رئیس جمهور به 

  ان كشور گردید .
قایان در مسكو و الهور به عمده ترین خواست پاكستان كه در مطالبات مكرر طالبان بازتاب دارد ، صحه گذاشتند آ

طالبان ، عامل " مشروعیت " انان و تضعیف موقف دولت افغانستان گردیدند كه و با نوعى " وقاحت زدایى " از 
  زمینه ساز مجموع این " درامه " ها : خواهد گردید . نتیجه ان ، منتج به استقرار امارت اسالمى طالبان 

 .ميباشد فقدان دولت ملى مقتدر و نبود حاكميت قانون
ت كه درین هجده سال مقاصد استعمارى باعث گردیده كه در افغانستان به عوض دولت ، اظهر من الشمس اس

مافیایى ایجاد گردد و اگاهانه دولت امریكا و اقاى جان كیرى حاكمیت ملى ما را میان دو  -شركت سهامى جهادى 
  گروه رقیب پیشتاز انتخابات تقسیم نمود .

اجران دین ، تیكه داران " جهاد " ، دكانداران قوم و جالبان سیاسى ، در نتیجه این نقب گذارى ها اقلیت منفور ت
  ممثل منافع انان باشند . اكنون علنى بنفع جیوپولوتیك اجانب " پارو " بزنند و

درین راستا ، پاكستان بحیث كشور متخاصم زیادترین تاثیر و نفوذ را بر بخش زیاد افغانان اعم از تنظیمى و ... 
                          ولت ستون پنجم شان فعال میباشد . حتى در داخل د
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به اساس احكام قانون اساسى  هرگاه در افغانستان دولت مقتدر ملى و حاكمیت قانون وجود میداشت ، باید این اقایان
  و كود جزاى كشور مورد تعقیب عدلى قرار گرفته و محاكمه گردند .

این جالبان سیاسى در محكمه قضاوت مردمى محكوم گردند و حد اقل  باید :با صد افسوس و درین فقدان دردناك 
 در مورد شان عملى گردد : باید تدابیر اتى

  ممنوع الخروج اعالم و از اشتراك در جلسات بیرون كشور ممنوع گردند . —
  بادیگارد ها و محافظان شان گرفته شود و امتیازات مادى انان قطع گردد . —

و دولت بخاطر انجام مكلفیت  انون اساسى نافذ ، جنگ و صلح از صالحیت هاى انحصارى دولت استبر اساس ق
  هاى خود باید :

در مسیر كسب وجاهت و مشروعیت اعمال خود به مردم اقتدا و بخاطر منافع واقعى مردم و منافع ملى كشور ، به 
  گردد .  میتواند زمینه ساز كاهش بحران اعتمادفقط و فقط تطبیق یكسان و بالشرط قانون  قانون پناه برد .

  واقعبینانه متحقق میگردد . خواست اساسى مردم صلح واقعى و پایدار است و این مأمول در وجود یك مكانیزیم
یگانه وسیله تحقق این مكانیزیم در احوال جارى همین نهاد موجود دولتى است كه بخاطر ضعف داخلى نمیتواند به 

  مردم در تجربه تاریخى دریافته اند كه : ف خود نائل گردد .انجام وظای
  عمل مالك حقیقت است ، بدینرو هرگاه نیت خدمتگذارى واقعى وجود داشته باشد ، با همنوایى اكثریت مردم :

  جوانان  -
  زنان -
  مستمندان و فقیران -
  مهاجران و بیجا شدگان -
 روشنگران متعهد بوطن و ... -

  مجموع خواستار صلح واقعى میباشند ، را كسب نمایند .كه در 
  همیشه بیاد باید داشت كه :

اصالت دارد و هیچگاهى  و تعریف كالسیك كه سیاست خارجى را بازتاب سیاست داخلى میداند ، كماكان اصل 
  باشد .دولت فاقد پشتیباني مردم نمیتواند مدافع منافع ملى در روابط بین المللى و سیاست خارجى 

  تجربه تاریخ گواهى این واقعیت است كه :
در احوال افتراق ملى ، بحران اعتماد و تشتت و چند دستگى ، هیچگاهى دستیابى به اهداف كالن ملى ممكن 

  نمیگردد .
  پس مبرمترین وظیفه ملى این است تا :

طى اين چند دهه جنگ و  يباشد .تمام هم و غم ما متوجه كاهش بحران اعتماد ملى و ايجاد روحيه قوى ملى م
در معامالت ذات البينى شان و در غياب مردم  بحران مسايل بگونه رقم خورده است كه فقط يك اقليت منفور

مقدرات مردم را رقم زده اند و گويا در اشتراك شان ما " وفاق ملى " داشته ايم و دركم و كسر انان همه چيز 
اكنون ديگر جامعه تغير يافته و نيرو هاى محرك اجتماعى  سوق داداه اند .برهم خورده و كشور را به تباهى 

  جديد را بايد زمينه ساز باشيم .
  بچشم سر مشاهده مینماییم كه :

قهرمانان جوان در عرصه سپورت ، تحصیل ، موسیقى ، سازندگى و ... با استقبال خودجوش هزاران افغان مواجه 
  با ادعاى بزرگ در مظاهرات و جلسات به افراد كرایى ضرورت دارند .میگردد و اما اقایان جالبان 

حالت اكثریت جوانان جسور و تاریخ ساز ما به شیران مشابهت دارد كه سرنوشت شان بدست گوسپندان رقم 
  میخورد .

چگونه در  كسانیكه به نیرو و اراده نسل جوان شك دارند به رزم و دالورى منسوبان قواى مسلح توجه فرمایند كه
  مقابل تروریسم و تجاوز پاكستان میرزمند .

  مقابله با پالنهاى سوپر شیطانى پاكستان باید دروجود یك منشور ملى انجام یابد .
منشوریكه باید محصول فكر كالن ملى ، فراقومى ، سمتى و مذهبى در بحث و گفتمان وسیع همگانى باشد و بتواند 

  افغانستان را تسجیل نماید . تعریف دقیق منافع ملى و مصالح
درین منشور ملى باید شناخت از منافع " مشروع " پاكستان و سایر همسایه داشته باشیم ، تا بتوانیم از شر جنگ 

  هاى نیابتى رقباى جیوپولوتیك منطقوى بدور باشیم .
  شرایطمقابله با پالنهاى سوپر شیطانى پاكستان در دور " جدید بازیهاى بزرك " و در 

باید انجام یابد كه رقباى جیوپولوتیك بین المللى ) امریكا ، روسیه و چین ( براى تعین مقدرات تاریخى ما ، با هم در 
منطقوى و جهانى درگیر در مسایل و مصایب افغانستان  حشر و نشر میباشند و بدون شك مجموع قدرتهاى 

  نمیخواهند ، نظاره گر عادى باشند .
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و احوال بسیار بغرنج احتمال وقوع خطرات زیاد وجود دارد ، سیاست هاى كجدار و مریز امریكا  در چنین اوضاع
كه همیشه سر نخ تروریستان را بدست دارد و در تمام مدت ریشه ترور را در پاكستان ابیارى و بخاطر قطع شاخ 

  هاى ان مردم بیگناه ما را قربان مینمایند ، همیشه یك تهدید جدى میباشد .
  همیشه باید تجربه دهشتبار تاریخ را بخاطر داشت كه :

كه هردو به اساس محاسبه منافع ملى  نه تنها لشكر كشى قدرتهاى بزرگ زیانبار است ، بل رفتن غیر مسوالنه شان 
  صورت میگیرد ، عواقب بمراتب فالكتبار براى افغانستان و حتى منطقه دارد .

ا متوجه روشنفكران و روشنگران متعهد به مردم میسازد كه بیشترینه ضرورت طرح منشور ملى مسولیت جدى ر
مخاطب این قلم میباشند تا اشتراك مساعى شانرا در مقابله با سیر قهقرایى و ذهنیت تكفیرى كه افغانستان را اماج 

صلح نمایند  قرار داده اند ، معطوف و كار گسترده روشنگرانه در جهت افشاى نیم كاسه هاى زیر كاسه " پروژه "
.  

  مطرح كرد كه : باید اگاهانه شعار دفاع از ارزشهاى واال و جهانشول را 
  جمهوریت میخواهیم و نه امارت —
  حاكمیت قانون میخواهیم و نه حاكمیت شریعت خود ساخته طالبان —

ا كه مقدرات تاریخى البته از كفر ابلیس معروفتر است كه همچو ارزشها براى منادیان دروغین حقوق بشر و امریك
ما را رقم میزنند ، ارزش خاص ندارد و تجربه تاریخى معامله با سرنوشت جمهوریت دوم و حزب د خ ا ) حزب 

  وطن ( با تنظیم هاى جهادى نیز در ذهن ما وجود دارد .
از مردم  افغانستان روز هاى دشوار و سرنوشت ساز را سپرى مینماید و كشور ما طوالنى ترین جنگ را متحمل و

  ما قربانى بزرگ گرفته است ، حق دارند كه :
 بشاهراه صلح پایدار گذار نمایند .

با پاسدارى از " انقالب " امید و در پرتو حاكمیت عقل با تجسر و تكیه بر عقیالنیت سیاسى و چنگ زدن بمنافع و 
و در برابر پالنهاى سوپر شیطانى مصالح افغانستان باید پاسخ شایسته به صداى نعش اغشته بخون مادر وطن داد 

  پاكستان و لطائف الحیل اجنبى از هست و بود وطن مشترك دفاع كرد .
  و منحیث حسن ختام :

 یمگرنگ كي لوى افتادگي دي په زه   تیت مي مه بوله غورحنگ را باندى مه كره
 

  با حرمت
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