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 رھبر انقالب پاکستان پوده بر آمد
 گاھی ھم برای تماشای  گاھی واليبال و،کردم  گاھی فوتبال می، فراوان به ورزش داشتمۀ شوق و عالق،ايام جوانی بود

 روز موعود فرا رسيد .آيد در کلپ پھلوانی اعالن شد که از يک کلپ ديگر پھلوانان برای مسابقه می. رفتم پھلوانی می

يعنی « فنی شد ۀ در ظرف کمتر از يک دقيقه ضرب، خود را نيز آورده بوددپھلوان مشھور آن کلپ که چند شاگر

يش چه خواھد متر از يک دقيقه خوابيد شاگرد ھا که پھلوان مشھور شان که در ککرديم ما ھمه ريشخندی می» خوابيد

 . بود

  .حاال ھم رھبر انقالب پاکستان که بعد از چھار روز تسليم شد حاميان اين رھبر چه خواھند بود

 رھبر ا حت و به خيانت مانده استکه اساس خاک پاکستان را محمد علی جناح پوده گذاشته شود ھمانطوری معلوم می

 . انقالب شان نيز پوده است

 از صد ھزار نفر که سه شبانه روز را در سرما در سرک گذشتاندند نمی شرمد که در حق اين صد "مال القادری"آيا 

رک بر ھزار نفر و در حق ملت پاکستان خيانت کرد و نام خويش را درج خاينين نمود و به اصطالح شوخ زبانان کابل کُ 

 . آمد

   

  :شتياددا

ربوط به پاکستان را تعقيب گذشته فرصت نيافته اند تا اخبار مطی چند روز که جھت اطالع آن عده از خوانندگانی 

  :نمايند، به عرض می رسانيم

 نامبرده در دوران حاکميت زمامدار نظامی پاکستان .پاکستان می باشد" نھاج القرآنم"رھبر حزب " مال طاھر قادری"

" انتخاب"کی از حاميان وی بوده، برھمان مبنا، به نمايندگی مجلس فدرال دولت پاکستان نيز ي"پرويز مشرف"جنرال 

، از کشور خارج و با ايجاد يک مرکز کمک  که ستارۀ جنرال مذکور رو به خاموشی گذاشته بود٢٠٠۶در سال . گرديد

  .ھای خيريه در کانادا، در ھمانجا اقامت گزيد

 مجدداً به پاکستان برگشته، گويا با زنده ساختن روابط قبلی و با در نظرداشت فرصت نامبرده در دسمبر سال گذشته،

اد و درگيری آشکار اردوی آن کشور و قوۀ قضائيۀ آن با  که ناشی از تضمناسب جھت رسيدن به اھداف احتمالی اش

فر را از الھور و راولپندی بقيه حکمداران و در رأس ھمه حکومت پاکستان می باشد، زير شعار اصالحات به ھزاران ن

نقش اردو و قوۀ قضائيه در آن کشور افزايش بات پاکستان و احاتی در قوانين انتخبه اسالم آباد کشانيده، خواستار اصال

  .گرديد
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 در سطح می شد تا آن عده از ھموطنان گرانقدر ما که در پاکستان زندگانی نموده اند به نيکوئی می دانند که ھرگاه قرار 

به خصوص تا قبل از آن که احزاب دست نشاندۀ پاکستان و ايران و نوکران زرين قالدۀ شرق و غرب در  -ن جھا

حزبی خود و ميھنفروش نمونه قرار می گرفت، احزاب پاکستانی می توانستند ھمه ادعای  -افغانستان به قدرت برسند

که تعلق سياسی به اين حزب و يا آن حزب دارد، ور در چنين فضائی وقتی فردی از افراد آن کش. نمايندبه شدن را ننمو

، نبايد انسان به حيرت بيفتد، زيرا در ه استمی زند که کسی در انتظارش نبود" شيرغلت" از امروز تا فردا چنان

الۀ استعمار، فرھنگ خاص خود را بين اقشار مرفه و سياستمداران آن  مانند پاکستان که حاکميت دو صد سکشوری

د يپرسرخ ندھد، بايد از خود " مال قادری"، اگر معامله گريھائی از نوع معامله گری خالق مردم نموده استجايگزين ا

  .که چرا چنان اتفاقی نيفتاده است

مگر نبايد از اين مقدمه چنان نتيجه گرفت گه گويا تمام مردم پاکستان به صورت مطلق غير قابل اعتماد بوده و تمام 

، زيرا چنين طرز تفکری صرفنظر از آن که حمايت تان از بابت آنھا نشأت نموده استمصيبت ھای مردم افغانس

بردارانۀ توده ھای ميليونی پاکستان را در دفاع از مردم افغانستان حين تجاوز شوروی نفی خواھد نمود، بلکه غير 

  . نيز می باشديک کشورديگرمستقيم اھانت به خلق 
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