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 م پاكستانزرهبران بى آر
 

 

انستان افغتان و ، از همان بدو پیدایش بقاى خود را در دشمنى با هندوسه مثابۀ مخلوق نامیمون استعمار كهنپاكستان ب

، سندى و پشتون عمل نموده و تاد سال تمام رهبران آن اعم از ملكى، نظامى، پنجابىن درین هفتعریف و بر وفق آ

 .نمایند مي

لیه ود خان، تا دسایس عشاه محمصدارت توسط طیارات پاكستان در زمان  ی افغانستانپكتیاوالیت  مغلگى از بمبارد 

كشور ایوب خان، سر دادن شعار كابل باید  نیم خان توسط رئیس جمهور آمحمد نع د و تحقیرصدارت محمد داؤ

 ف، اعتراف نواز شریاسحاق خان پاكستان از طرف غالم -، طرح كنفدراسیون افغانستان ء الحق، توسط ضیابسوزد

اثت مثلث خب الع. تا اظهارات شنیع اض . ایجاد طالبان و . ، افشاگرى خانم بوتو دردر نابودى اردوى ملى افغانستان

، اكنون نوبت به ر كه جنگ در پاكستان را حرام و "جهاد" در افغانستان را فرض خواندندكشو نموالنا هاى خبیث آ

 دوران رسیده كه ازه قاى عمران خان تازه بو فجور پاكستانى و پوپت نظامیان آداماد قبلى انگریزان و نماد از فسق 

  .را " مژده " بدهد نت پر رویى، ساختن دولت جدید و صدور آا دولت بسازد و با نهایدیگ قطر براى م

 انـرسم بى ادبـه ن گشوده بخارى بــده
 خواهد رسیده كه چوب مي یسخن بجاى

 

ت كه در ، نیاز اسنثار همچون سید اكبر فقید ببركزى، جاكه براى بستن دهن این خبیث ! افسوس و صد افسوسهیهات

در  م ( 1951صدراعظم وقت پاكستان در میتنگ ) از اسالف او لیاقت على خانبرابر دهن گشایى و بى ادبى یكى 

 .رمى دهن كثیف او را براى ابد بستبرابر افغانستان با فیر چند م

  بهترین راه مقابله با پالن هاى سوپر شیطانى پاكستان كدام است؟

اكستان ا پـورد بـى بر خـتنظیم منشور ملر مبناى آن ـریف مصالح افغانستان و بـه، تعـلـابـقـرین راه مـتـبه

  د.ـاشـي بـم

  :ن هدف بزرگ ملى مستلزم ان است تانیل به ای
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نفاق  ا،ـل مـیـه اشـنــم، كه پاشـیـزنـى چنگ بـلـاق مـه وفـر كالن ملى افغانستان شمول متعهد و بـه فكـا بـت

  ى است.ـمل

  :صادقانه باید اعتراف نماییم كه

ا افغانستان و تپاكستان و سازماندهى گروه تخریبكار بر ضد نخستین جمهوریت  جنگ اعالم نا شدۀاز همان شروع 

ه سال، این هموطنان خود ما، نان و درین هجدندن كابل و ایجاد طالبان و تسلط آریخى در سوختاتحقق پالن دشمن تأ

كشور و مداخله و تجاوز  ناشده آور را كه محصول جنگ اعالم ن، تراژیدى خونبار كشدر خدمت اهداف پاكستان

  .خارجى است، تا چهار دهه تداوم داده ایم

رو آن ان در گاكنون كه صلح افغانستان را گروگان گرفته و استقرار صلح واقعى و پایدار را كه موجودیت افغانست

 :نمایند ، سبوتاژ مياست

ه افغانستان را مالك فكر و عمل قرار بدهیم و بطلبد تا منافع و مصالح  از ما ميه خون مادر وطن غشته بنعش آ

 و نیاز اساسىكه خواست  ، تا صلح راهاى شوم دشمنان تأریخى وطن صادقانه تالش نماییم خاطر عقیم ساختن پالن

 با حرمت  .ست به فاجعه ملى سوق ندهندمردم و شرط بقاى كشور ا

 
 
 
 

 

 تذکر:

ا مطالعه کنند، می توانند برا این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان به "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس " بری"کلیک
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رهبران بی آرزم پاکستان
 

Sadat_a_w_rahbaraan_beaarazm_pakistan.pdf 


