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        14/08/2017                                                                                     یحی واثقمحمد    
  

 در کشورم نپاکستا گیهای شیطانی ایران وچکیده یی ازگندید

 بخش دوم

 دربحث قبلی.به اینجا رسیده بودیم که: 
خداوند آنرا نخواهد( بعد از چار سال با وجودایکه  همه این پایان کار دشمنان واقعی ما  نبوده و نخواهد بود )که 

رهبران فروخته شده که از شکل اجراات و کلیه دساتیر بادران خارجیشان مانند سعودی ،ایران و مخصوصآ پاکستان 
خوش، راضی و حتی مدیون بودند،اما بازهم نظر به اقتضای زمان وانجام وظایف مشخص)گسترش و ایجاد تفرقه،نفاق 

قاق میان ملت خصوصآ پیروان تنظیمی شان (دوره خوشخدمتی اکثراین رهبران به اکمال رسیده وسندی حذف یا و ش
برطرفی شان)جالب اینکه بموافقه خودشان( به امضا رسید وبرای تطبیق پالن های شوم بعدی شان بخاطرنا بودی 

تماعی وفرهنگی ما بر وفق دل دستگاه هرچه بیشتر ملت واز بین بردن کشور ما روند سیاسی،نظامی،اقتصادی،اج
های استخباراتی و مذهبی  کشور های بیگانه مانند سعودی،ایران و مخصوصآپاکستان تغیربخورد که متاسفانه چنان 

 شد.)ا دامه (ا
 57ثور7طورایکه ملت مخصوصآ آگاهان،نخبه گان،تحلیل گران و اکثریت روشنفکران کشور میدانند تا بروز فاجعه 

قاومتها و خزیشهای مردمی کلمه تنظیم در قاموس سیاسی افغانستان وجود نداشته بود،اما در اثرتبلیغات و آغاز م
 گسترده  

یی دستگاهای استخباراتی کشور های بیگانه چون سعودی،ایران و مخصوصآپاکستان،کلمه پر از دسایس و منحوس  
 تننظیم 

قد هویتهای ملی عده یی از کدر ها و لیدر های جریان شامل مکتبهای سیاسی کشورگردید و اشخاص گمنام و فا 
 اخوانیزم

 دهه دیموکراسی بحیث رهبران تنظیمی در راس مبارزات وجهاد بر حق ملت از بیرون کشور تحمیل گردید ندوبسیار 
سریع وسر سام آوردر مدت کوتاه نه تنها در داخل کشور،بلکه درجهان بحیث رهبران جها دی معرفی وواجب  

 حترام اکثریت ملت قرارگرفتند. االا

حال درین نکته باید مکث کرده و توجه شما هموطنان گرامی را هم به ان جلب  نمایم که چرا و بچه دللیل 

کلمات چون تنطیم،طالب،مقاومت،داعش و)شاید در اینده همچو کلمات دیگر هم در راه باشد(که  قبآل هرگز 

و حزب دیموکراتیک خلق درقاموس سیاسی کشور ما وجود نداشت، جاگزین جریانانهای سیاسی اخوانیزم 

)دو جریان دهه دیموکراسی(گردید، و در مقابل کلمات حزب و جریان مخصوصآدر دوره جهادملت افغان 

کامآل کمرنگ شده و تقریبآ  فراموش گردید ه بود.پس چه دسایس،توطه ها و بازی های خطر ناکی تحت 

 عناوین فوق در روند سیاسی و نظامی کشور ما نهفته بود.       
بنآ بخاطر روشن ساختن هر چه بیشتر حقایق پشت پرده و پیدا کردن انگیزه ها و ریشه های اصلی کلمات چو تنظیم 

سال گذشته، اگر ماروندسیاسی،نظامی و اقتصادی  37،طالب،مقاومت،داعش و تاثیرات منفی وخطرناک آن در 
شاهدان عینی ناظر آن بودید از یک زاویه کشوررا با یک مرور مختصر قسمیکه اکثر شما هموطنان گرامی بقسم 

 دیگر با یک دید وسیع و دور از هر نوع تعلقات و تعصنات مذهبی،تباری، لسانی و هرگونه پیوند های ایدولوؤی
 مورد مطالعه قرار بدهیم در میابیم که: 

حصیل کرده در زمانکه در کشور ما از یکطرف فرهنگ سیاسی  نه تنها در بین ملت،حتی در میان قشر ت  
وروشنفکرفراهم نگردیده بود وپیروان ایندو نیروی متضاد چپ و راست افراطی )حزب دیموکراتیک خلق و جریان 
اخوانیزم(که نه از شعور سیاسی بر خوردار بودند ونه امادگی های ا بتدایی ترین  مبارزات عملی قهر آمیز چون 

ن هم بود د اشتند ، و از طرف دیگر رژیم نو بنیاد جمهوری  انقالب ومخصوصآ کودتا را که مغایر اسساسنامه هایشا
با آنهمه نواقص،معایب و ......باز هم آنقدر فاسد و ظا لم نبوده که اسباب خشم،غضب و نفرت اکثیریت ملت را فراهم 

کنند سازد تا ملت دست بقیامهای مردمی زنند و گذشته از آن شرایط عینی و ذهنی کشور ما هضمیت چنان تحوالت ش
 را در آن برهه زمانی را نداشت. امارهبران و اکثر کدر های سیاسی هردو حزب
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 و جریان سیاسی چپ و راست افراطی چو حزب دیموکراتیک  ) شاخه های خلق، پرجم  (و جریان ا خوانیزم 
رنامه بن کدام گانه ( که بدون در نظر داشت خواسته های ملت ودور از منافع ملی و بدو 8گانه،7)شامل تنظیمهای  

علمی و عملی و عدم داشتن یک اقتصاد خوب،صرف بخاطر غضب قدرت،  ،جمع اوری سر مایه و خوشختد متی 
حکم و ببه  بیگانه ها  در یک جنگ تحمیل شده یی استخباراتی و نیا بتی در تقابل همدیگر  طوری قرارگرفتند که 

 .   شده که قربانیان آن فقط ملت افغان می باشد وبس فرمان بیگانه ها  کشور ما به قربانگاهی هولناکی مبدل
ی  پس بصورت واضح باید گفت که نه تنها شخص و یا گروپ، بلکه در کل ایندو حزب وجریان سیاسی دهه دیموکراس

چون حز ب دیموکراتیک خلق )شاخه های خلق، پرچم(  وجر یا ن ا خوانیزم )کلیه گروه  های تنظیی، نظاری، 
ا ی هبحیث دو حزب و جریان سیاسی و متحد به منافع ملی کشور و..... ... ورهبران و اکثر کدر  طالبی،داعشی( 

   ،اینها  هاسیاسی شان ) که زمانی د رین راه گلو پاره  میکردند ( برعالوه همه اتهامات اکثریت  هموطنان باالیشان
امنامه دول از مندرجات همان اساسنا مه  ومرحتی  مطابق بخطوط اساسی سیاسی ساخته شده یی خود  شان و نظر به ع

سال ملت وو یرانی کشور گردیدند، بصورت کل ایندو  حزب و جریان  37های  شان باعث این همه بدبختی های 
ی همه سیاسی، همراه با رهبران و عده کثیری ازکدر های سیاسی شان نزد ملت و نسل های آینده بحیث مجرمین  اصل

 ام خاینین ملی متهم هستند. این بکلی واضح،اشکار وغیر قابل انکار است.ناهنجاری های کشوربن
تایج ا ینکه کدام فرد،گروه،حزب،تنظیم ویا کدام کشور عامل و مقصر اصلی بوده مشکلی است نه از ملت، بلکه ن 

بوده   دون صفتی،مزدور منشی،خوشخدمتی،وطنفروشی رهبران و اکثر کدر های ایندو نیروی جپ و راست افرا طی
شاهللا و میباشد. ا ینکه چه مجازات میشوند کاریست مربوط یک رژیم مردمی که قانون در آن حکومت نمایند )که ان

 آمدنی است،و روزیش رسیدنی (.
ترک عده من کاری به آن ندارم، اما از روند سیاسی ، ناهنجاری ها و دستاورد های شرم آور آن تواءم با کاری مش 

انند یندو نیروی چپ و راست افراطی و پیر وی های کور کورانه شان از کشور های بیگانه من میی ازوطنفروشان ا
بقسم آله های  سایر هموطنان اینرا میدانم که  با انهم اینها عاملین قضایای کشور نه بوده، بلکه  محلولینی بودند که

خود  ن خارجی ما قرار گرفته اند که اینابزاری منحیث کتلیست در خدمت  عاملین اصلی قضایای کشور یعنی دشمنا
 جرم با الی جرم و خیانت باالی خیانت است . 

مت و اگر ما با مرور سر سری قضایای کشور اکتفا نکرده واکثر اتفاقات را سطحی نگرفته و انها را تصادفی، قس
ر رسی امی کشور را مورد بنصیب ، معجزه ویا سهو و اشتباه نپنداشته،بلکه  با دقت و موشگافی روند سیاسی و نظ

 قرار بدهیم میدانیم  که: 
قابت رویارویی ایندونیروی متضاد و آشتی نا پذیر چپ و راست افراطی زمینه های عملی و از قبل پالن شده یی ر

 های دو
 دینابر  قدرت جهانی بمنظور ختم جنگ سرد و آخرین زور آ زمایی های سیاسی و نظامی  شوروی و امریکا با متح

 سترشنرا در کشور ما بسیار ماهرانه فراهم ساخت، که با آزمایشهای کشنده ترین سالحهای هوایی و زمینی  و گا
ی جنگهای تباه کن تبلیغاتی غر ض محو کامل و زوال یکی ازیندو ابر قدرت و تسلط کامل اندیگری در کشور ها

 عقب
 نگهداشته منجمله افغانستان در منطقه مهیا گردید .

یک انه کشور ما یکبار دیگر بنا بر دالیل گوناگون مخصوصآ موقعیت خاصی استراتیژیک،موقف جیوپولوتکه متاسف
 و خاصتآ خصلت و برازندگیهای رزمی ملت افغان در معراق توجه شوروی و امریکا ومتحدین ان قرار گرفت. 

اهداف  شان باز هم بخاطر پیشبردشوروی و امریکا و متحدین ان باوجود همه توانمند های سیاسی،نظامی و اقتصادی 
 شان

 هردو به همکاری ها،شراکت،سهمگیری ها و دستیاری ملت افغان اشد ضرورت داشتند ،که هنوز هم دارند.
واحد و  زیرا کلید پیروزی )برد و باخت(هر دو ابر قدرت در افغانیستان و بدست افغانا ن بوده،که فقط یک رهبری 

هی از گی شعور سیاسی و ظر فیتهای کاری متکی بخواسته ها و ارمانهای ملت و اگازعامت ملی آگاه با داشتن  پحت
ضرورتها ونیاز مند یها ی هردو ابر قدرت در منطقه و شناخت از جوف وعمق جنگ سرد،مخصوصآ در چنان 

 قویموقعیتکه از یکطرف وضع نا  بسامان،ریخت و پاش ها وشاریدگی  های سیاسی و اقتصادی در بعد داخلی،منط
وده واز و جهانی دامنگیر حال پاکستان گردیده بودو دولت جبار پاکستان برهبری ضیا الحق در حال انزوا و سقوط ب

 طرف دیگر شورشهاوبحرانهای شد یدسیاسی و نظامی دامنگیر دولت شاهنشاهی ایران بود.
 لا حفظ تمامیت ارضی،استقالسیاستمداران کشور ما به اسانی میتوانستند با یک استرتیژی علمی،جامع ومشخص ب
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سیاسی و حاکمیت ملی درین گیر و دار های دو ابر قدرت جهانی نه بقسم یکدولت دست نشانده،بلکه بحیث  یک دولت 
 قوی، یک شریک مقتدر و یک کشور نیرومند در منطقه تبارز نماید. 

ور  ودر مقابل از یکطرف اما متاسفانه نبودن یک خط فکری ملی،عدم یک رهبری واحد و زعامت ملی در کش
 موجودیت

در  مهره های فروخته شده یی از رهبران وعده یی زیادی از کدر های سیاسی خلق و پرچم در اثری کودتای خونین
 راس

ن و دولت دست نشاند ه،واز طرف دیگر دزدیدن نا جایز رهبری مبارزات ملت افغان توسط رهبران و عده ازلیدر ا
در  انزم وتحمیل جابرانه شان توسط دسگاه های استخباراتی ایران و مخصوصآ پاکستانکدر های سیاسی جریان اخو

 راس جهاد بر حق ملت افغان  و بالخره موجودیت،تبارز،تمویل اقتصادی و نظامی ومخصوصآرهبری دستگاه
ت های استخباراتی  کی جی بی،جی ار یو،سی آی ای و مخصوصآآی اس آِی در راس هردو   نیروی چپ و راس

 افراطی
 دهبحیث گرداننده گان اصلی قضایای نا هنجار کشور ما در مبارزات ایدیولوژیکی مخالف پرنسیپ های سیاسی بو

و اصوآل نمایانگر آنست که روند سیاسی و نظامی کشور ما و رویارویی هردو نیروی چپ و راست بهیچ وجهه 
 حاصل

راغ افراطی نبوده و در آن هیچ نوع خواسته های ملت سمبارزات سیاسی وتصامیم حزبی ایندو جر یان چپ و راست 
 نه

 گردیده بود.
طی) اطورایکه اکثریت شما هموطنان گرامی میدانید که عده یی از رهبران و لیدران هردو جریان چپ و راست افر 

 حزب 
 57ور ث 7با بروز کودتای  د یمو کراتیک خلق شاخه های خلق و پرچم و جریان اخوانیزم شامل تنطیم های افراطی(

اشته بشکل عریان درچنگالدستگاههای استخباراتی شوروی و پاکستان قرار د از شمال و جنوب داخل کشور گردیده، 
 که یکی در راس دولت دست نشانده شوروی قرار گرفت و اندیگری بکمک  آ ی ،اس،آی رهبری مبارزات مجاهدین 

 اد برحق ما قرار گرفت.واقعی ملت را دزدیده وتحمیآلدر راس جه
 یابتی که متاسفانه با رویارویی ایندو نیروی فروخته شده چپ و راست افراطی در کشور ماجنگهای استخباراتی و ن

 ریده وگآغاز  57نه به گفته یی عده یی از تحلیل گران کشور ما از پانزده یا بیست سال قبل، بلگه از همان ثور 
و دسال در کشورما طوری گذاشته شد که هر  37ها و ناهنجاری های شرم آوری  تهداب اصلی این همه ند بختی   

 نیروی 
 نام بفروخته شده چپ وراست افراطی بنام دفاع از وطن و یا منافع ) به اصطالح خود شان(کشور دوست شوروی ویا 

اف شوم صآل جز تطبیق اهدنجات کشور و جهاد ملت و منافع )باز به گفتی ارباب شان پاکستان اهداف امریکا (اما ا
 و

 تآغرض آلود کشور های منطقه مانند سعودی،ترکیه، قطر،هند و مخصوصآ دو همسایه یی نا بکار ما ایران و خاص
ر پیشکستان ) پاکستان(چیزی دیگری نبوده و نمیباشد، و از همان جاست که  وطن فروشی ودر خدمت بیگاته قرا

تاسفانه مووارداتی بوده و جز فرهنگ سیاسی کشور گردیده .که  حتی ملت و  گرفتن از افتخارات این رهبران پوشالی 
 عده یی کثیری از روشنفکران کشور به مبارزه یی بدون حمایت کشور خارجی باور ندارند.

 وزبا در نظر داشت آنچه گفته آمد کشور های فوق مخصوصآ ایران بخاطر دسترسی شان بوالیات هرات،فراه ونیمر
ن ن بکشور های آسیای مرکزی و تسلط کامل شان باالی آبهای هلمند از چندین صده وخاصتآ پاکستاو رسید نشا 

 بخاطر
 ما(با داشتن قضیه یی خط نام نهاد دیورند از دو تولد نامیمونش از دامن نا پاک انگلیس )دشمن سوگند خورده و دیرینه

ضربه  جویی و ایجاد دسایس و تفرقه افگنی بخاطر دشمنی های دیریته شان با دولت ها و ملت افغان با حس انتقام
 زدن

 بر پیکر ملت و کشوری ما در گمین نشسته و همیشه منتظیر فرصت بودند، بالخره با هموار کردن بستر گرم و ارام 
این خوابهای شان بواقعیت غیر باور کردنی مبدل گشت.ودر نتجه  57سیاسی توسط مهره های فروخته شده بعد از ثور

خود در بحرانهای شدید داخلی ،انقال ب اسالمی،سقوط رژیم شاهنشاهی، اختالف   57ن که موازی بفاجعه ثور ایرا
ولو ظاهری با امریکا، جنگ با عراق و نزدیکی وتمایل شان  با شوروی نتوانست که در مقایسه با پاکستان سهم 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اضافه ازسه میلیون مهاجر وموجودیت تنظیم های مستقیم و عملی نظامی در کشور ما داشته باشد، باآنهم از موجودیت 
 گانه ساخته شده یی خودش استفاده شایانی کرده وتوانست تا پال نهای تخریبی خویش را 8

 نظیمی بسیار زیرکانه ، ماهرانه اما بسیار خطر ناک را طوری تطبیق نماید که ازیک طرف ازطریق اخالفات میان ت
 انان ما رادر شده خودش تفرقه را میان افغانها ایجاد کرده و هم توانست عده کثیرجوگانه یی ساخته  8بین تنظیم های  

 انتقام بگیرد جنگهای عراق و سوریه قربانی نموده) که تا امروز این عمل خایینانه یی شان ادامه دارد(و از ملت افغان
 وهم توانسته قد اکثر حقوق انسانی ساخته واز طرف دیگر افغانها را در ایران مورد تحقیر،توهین وتهدید قرار داه وفا

 عده کثیری جوانان را مغز شویی مذهبی و فرهنگی کرده و انها بخاطر ضربه زدن بر پیکر زخمی ملت و کشوری
 نشانده ما در اینده در حلقه های خاصی مذهبی و فرهنگی نگهه داری داشنه و بالخره بعد از سقوط اخرین رژیم دست

ه اکتر نجیب و ناگام ساختن پالن صلح ملل متحد ، ملت شریف افغان عملکرد های خایینانکموبستی به رهبری د
 وضربات

ن و خون آشام پیشکستان و تخریبات واهداف شوم دولت آخوندی ایران را که تا امروز در کنار دولت  خایی
 )پاکستان(ملت

 افغان فراموش نمیکند. 
 
 
 
 
 

 نوت:
 تاناکثریت آگاهان و تحلیل گرانکشور ما تحلیل میدارند که ایران و پاکس 
 هردو در تالش اند که تا دولتهای تحت کنترول و دست نشانده شانرا 

 در کشور ما داشته باشند ،که این یکواقعیت است که برای تطبیق این
 پالن هردو کشور بیک نیروی قوی و متحد پیروان و فروخته افغان را

 ی حفظ منافع شان ضرورت دارند .برا
 امید وارم تا غرض یک راه تفاهم و همفکری و همگراهی دانشمندان،

 آگاهان و تحلیلگران کشور لطفآ نظرات مشخص شانرا درین مورد ارایه
 نمایند که پس چرا دولت های آخوندی ایران ودولت چودری پیشکستان

 د. اد کرده و دامن میزنناختالت را میان گروه های ساخته شده شان هم ایج
 )ادامه دارد(
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