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 غانستان یا پاکستان بزرگ و یا گزینھ سوم !؟لوی اف

=================================== 
 

، مرز بین المللی دیورند را بھ رسمیت سو حاکمان اوغان در کابلسال بدین ٧٠از مدت   

نمی شناختند، آن را خط فرضی می نامیدند و با اعالن رود سند (بھ عنوان مرز) و ایجاد 

 ، ادعای ارضی بر نیم خاک پاکستان داشتند؛»لوی افغانستان«
 

ند؛ واختن» دا پشتونستان زمونژ«کوبیدند و بر ُدھل » دشمنی با پاکستان«سال ھا بر طبل   

ساختند و » تاریخ پنجھزار سالھ«سر دادند؛ برای افغانستان » لروبر یو دی«شعارھای 

 نامیدند؛» دالخور«و » بی تاریخ«پاکستانی ھا را 
 

دند و بھ ھنگام بھ ھنگام اشغال شوروی خواب ھای رسیدن بھ آب ھای گرم را می دی  

  ھا را بر ضد پاکستان تحریک کنند؛ریکا و غربیالعاده تالش کردند تا اماشغال امریکا فوق
 

از کرزی تا احمدزی و صالح و سایر وزرای کابینھ او پاکستان را در حالت سقوط، بی   

 خود اعالن نمودند؛» پایتخت زمستانی«را  ثباتی و انزوا تبلیغ کردند و حتی پشاور
 

+ + + 
 

تبلیغ » سقوط و فروپاشی«کھ در حال » دالخوران بی تاریخ و منزوی«سرانجام، ھمان   

اه پیروز شدند و با تحمیل حاکمیت مزدوران سی» لوی اوغانستان«می شدند، بر حاکمان 

را یکجا نمودند، مرز دیورند را بھ رود آمو گسترش دادند و عمال » لروبر«خود در کابل، 

غیرت «با فرار خود » غنی بابا«را ایجاد کردند (در ضمن اینکھ » پاکستان بزرگ«

 )!ھا را سفید کرد»بابا«را بھ نمایش گذاشت و روی نجیب هللا و سایر » اوغانی
 

+ + + 
 



  :در شرایط دشواری قرار دارند» گر خراسانفرزندان اصیل و مقاومت«حال   

ھا پند می گیرند، درس عبرت اریخ حاکمان اوغان در این سرزمینآیا از گذشتھ ھای تلخ ت

خود و سایر » البیگری و ھمزیستی با ھمسایگانمقاومت، «می آموزند و با شیوه ھای جدید 

» افغانستان کنونی«در جغرافیای » خراسان مستقل و دموکراتیک«کشورھا برای آزادی 

» حاکمان ھند«، آلھ دست »وحدت ملی اوغانی«بھ پا می خیزند و یا با ھمان شعارھای کھنھ 

می کوبند و » ستیزیانپاکست«می شوند، مرز دیورند را بھ رسمیت نمی شناسند، بر ُدھل 

 قیام می کنند؟» لوی اوغانستان«برای ایجاد 
 

برانداز باید متوجھ بود کھ طالبان یک گروه غیرمتجانس، بدوی، ملیشھ/مزدور، دولت  

ساز کھ بتواند برای و در زیر فرمان پاکستان است؛ نھ یک حزب سیاسی و یا گروه دولت

(زیرا، خود  درازمدت در خدمت مردم و پاسخگوی نیازمندی ھای آنھا و اقوام مختلف باشد

پاکستان نیز یک کشور فدرالی است، از ترکیب قومی کشور ما آگاه است و بر اشتباھات 

 )!گذشتھ خود قسما اعتراف کرده است

 

	


