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بعد از حادثه انفجار در کشمیر، که چندین تن از عساکر هندی در آن جان باختند، برادر ما جناب زاهد نصرهللا 

بهترین و ګرانبهاترین  بدل انعامات عموسام طی دو ماه ګذشته انجام دادیم و فرمودند که آنچه ما درصاحب 

ً نرمتر ساخته بودیم، ممکن دوباره در تالش محکم نګه داشتن این  وسیله فشار ما را باالی افغانستان تقریبا

 ګوید: او می !بهترین وسیله شده و آن را در دست خود داشته باشیم و نګذاریم هدر شود

انفجار کشمیر ګردد، موضوع به صلح حاضر کردن  ۀکه هند در صدد استجواب قضی افغانها! در صورتی 

االت ؤس ګرفت یا هم ممکن کامالً از اجندا کنار زده شود. برادارن ناراضی شما مورد تجدید نظر قرار خواهد

مشکل خشکسالی و تغییر  شما را سرګیچه ساخته. اګر در جوار سرحدات کشور و همه ما، بیشمار و پی درپي

 شویم، اګر هند به اثر های خود فکر مدیریت آب اقلیمی رونما ګردد، باید جوابده آن ما باشیم، یعنی نباید در

ر خیانفجار و کشته شدن عساکرش در صدد جلوګیری چنین حادثات شود، بازهم ما باید جوابده باشیم و از 

ثیر این أګیرد بازهم ت پروسه صلح بګذریم، اګر روسیه از بابت موضوع کریمیا و اوکراین مورد فشار قرار می

 فشار به شکلی از اشکال تا افغانستان خواهد رسید... 

هره چ نماید. جدیدی بروز می به مشاهده برسد، مشکل   ثبات کشور هرګاه اندکترین امید و روزنه برای صلح و

دیپلوماسی جهانی، شاعر زیبا کالم و دانشمند میهن دوست، شادروان عبدالرحمن پژواک چه بجا فرموده نامدار 

 بودند:

 دا د کومې پیغلی تــــــور وربل دی
 مارشی و چې الباد وهلی نه وی تار
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 جدیدی از رامش، موج  آریخ کشورش دریافته بود که بعد از هر أعمیق ت ۀاین دانشمند فرزانه از مطالع

تلمیح و تشبه ظریفانه درس  ورد. شاعر ګرانمایه باآخود می  توفان فرا میرسد و تباهی جدیدی را با

 میدهد. دریخ را به ما یاـأبزرګی از ت

های  مدت تقریباً دو ماه امید های ما به تالش ترقیخواه و ملی ګرای کشور! از دوستان صلحدوست،

 ی درابد ګاهی حبابی در بحیره سیاه، زمانی حادثه  صلح رو به شګفتن بود، از قضای روزګار و بخت

 خراسان، هوسی از برای اقتدار دوباره چهره های نامیمون آزموده شده و والیتسرینګر، تُندبادی در 

 سازد. غیره حوادث این امیدها را به یاس مبدل می

 چه باید کرد؟                                     
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