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 پاکستان در کشورم گیهای شیطانی ایران وگندید چکیده یی از

 مششبخش 
 

 از ماست که بر ماست. گفته اند 
سال  38درمدت شما  ثرکه اکشوم آن  مه دستاورد های شرم آور ونظامی و ه واقعیت های عینی روند سیاسی و

شعبده بازیهای سیاسی دسایس و  ه ،ئتوط مملو از زیاد،آنقدر اید،لمس کرده  هم راآن استخوان گوشت و با پوست،
 خودکه این ما شدهفراموش  مدفون گردیده و افکار ما در که اکثرآن مغشوش کننده است راگین وتبلیغات زه و

های د تالشآنها با وجوداده که ر قرای پیجیده طور قضایای مغلق و های تاریکی و ابهامات در اراکثرنسل جوان
 گیرآگاهانه دربلکه خود نا ،داشتند دست آوردهای چندانیکشور قضایای اصلیپیدا کردن راه حل زیاد نه تها در

 بدهند.نتوانستند تا کاریرا در راه منافع ملی انجام  گرفته و لسانی قرار و تباری دارهای مذهبی، و
وقایع سیاسی  ساله از 50اضافه از های  چشمدید ودانش سیاسی  داشت گفتار فوق من تا حد توان فکری،نظربا در

مذهبی،  هر نوع تعلقات و تعصبات دور از داشت احترام به کرامت انسانی،نظربا در با حفظ عفت قلم و کشور
 را جار کشورقضایای نا هنامانت  قسم یکه ب همه جانبه ووسیع  پیوند های سیاسی با یک دید لسانی و تباری،

عینی  شواهد مقنع و دالیل با وغبارآنرا گرد بیرون کشیدهبه اصطالح  سال گذشته 38آورم ازالبالی حوادث شر

 نسل جوان این آینده سازان کشور قرار میدهم. مخصوصآ شما هموطنان گرامی و بلمقا در ده ودا صیقل
 
نتقام جوئی ا حس بخاطروجهه  چیه به قضایای کشور بازنگری که این نگارش وصراحت تذکرمیدهم ه ب اینرا و

 جناح دفاع از و قضایای کشوردرگیر  حال درهای جناح زیکی ابیدن کواین بازنگری  مقصد نگرفته،صورت 
 ایجاد نه پخش و وبوده اشخاص  ود افراملی گفتن قهرمان  ن نامیدن وهدف این نگارش نه خائ و نمیباشد،دیگر

 تجارب تلخ و استفاده ازبلکه هدف فقط  یباشد،لسانی م و  تباری ،مذهبیهای  تفرقه افگنی و فضای غرض آلود
هایکه دامنگیر  بختییرون رفت ازین همه بدمنظور به ن یک راه حل علمی و عملی بکردپیدا  منفی گذشته در

 حال ملت و کشور ما گردیده میباشد.
 موضوع دیگر را که میخواهم تذکر بدهم اینست که:

 تصادفی نبوده، وجههچیه سال به 38ظامی کشور ما در و نروند سیاسی  آورم فجایع شر حوادث دلخراش و

 وبزرگ حتی روابط  و دلخراش خوردحوادث  بلکه تمام ،نیستمیان  در اشتباه و تقدیر نصیب، موضوع قسمت،
رفته  های قبلی تذکربخش  در طورایکه آن خطرناک بوده که اساس نانه وخائ پالن بسیار یک فامیلی ماسبات منا

شمول عربستان سعودی میباشند که تهداب اصلی  آن سالها قبل از ه ب پاکستان ،ایران ما یه نا بکاراهمس توسط دو
 گان ونخب گران سیاسی،تحلیل  نام آگاهان وه ز هموطنان ما بگذاشته شده بود.اینکه یکعده ا 57ثور  فاجعه

 شانه تالش و رفع زحمت وغرض ی دیگری به اصطالح دستوری وعده ا آگاهانه و بعضآ طور دانشمندان کشور
خالصه  و شناخت دشمن،  تفکیک دسایس حل قضایای کشور، میخواهند تا ،ضا کارانهر هایکار خالی کردن از
کلیشه  گونه وشعارجمله  یا چند کلمه و چند امی کشور را با ارائۀنظ سیاسی و روند های شرم آورهمه ناهنجاری

با دالیل گوناگون  خود را ونمایند ممکن قلمداد ناصورت مگیرد سانی ل تباری و مذهبی،ل مسائبراکثراً بناکه ی ئ
 های عملکرد این بلکه هستند، جوابده و لوؤملت مس اکثریت نزدنها ت که نهبداننداینها باید.دهندالذمه نشان ی رب
امروز  زیرا .دمیگر آینده قرارنسلهای  انزجار مورد خشم و شورثبت گردیده وریخ کتأ جرم درقسم یک ه شان بای

بشر را از میان  اسیسیفرهنگی و  زندگی اجتماعی، لمسائ ناممکن بودن یعلوم اجتماعدانشمندان  وء علما
 کشورهای مختلف دراجتماعی  نظامی و ین معضالت سیاسی،پیچیده تر ما میبینیم که مغلق ترین و و داشته اندبر

 از بین رفته.  وبا روشها و میتود های مختلف حل گردیده 
علم ساینس  ماده یا عنصرجدید در یا کشف یک و ی مجهولا یهیافت و یا حل یک قضهمان قسمیکه برای در

ل مسائ منجمله همان قسم درعلوم اجتماعیه ب مینمایند،ه و تعامالت کیمیاوی استفاد معادالت فورمول، از ءعلما
یا سیاسی  تماعی ومسایل اج درریری تح  گاه اسنادهرکه  علما هم با روشهای خاصی موفق گردیده اندسیاسی 
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ً و اگر اح ثر میباشد.عینی هم برای اثبات موضوع مؤ هدبدست نیاید، شوا عینی تناقص دیده در اسناد شواهد یانا
ً  حوادث مختلف جوع ون خویش رعقل سلیم ومنطق برهاآنوقت به  شود، انهارا  را جمع آوری کرده و منطقآ

  اهر در وداده  قرار فرضیه را همین تصور و واقعیت راه پیدا نماید،ه ب قرین ورلوی هم گذاشته تا بتواند به تصپه
 که در یده مینمائمالحظ اما شما خود نماید. حلبکلی  را ع مورد نظروتا موضتجسس کرده  وآن تالش  ثبوت
 و تنظیم، حزب و رهبر لیدر ورنالست،ج مور سیاسی،اگاه أ گر،نام تحلیلدانشمندان به  گان ونخب  ما کشور

صد  خلیفه و و امیر یس جمهور،ئالخره راب ،وزیر الی منطقه، ورهبران ملی،  مقاومت، گروه قوماندان جهادی،
 شامل گروه مختلف کشورقوام ا شده مادروطن ازفروخته  و خلففرزندان نااقلیت یک  های فریبنده دیگر ها نام

ه شان بکه تعداد  ملیگرایان غربی و شورهایگان ککردتحصیل و تتکنوکرا دیموکرات، ،راست و های چپ 
سال  38مدت  در شوند پنج فیصد هم نمی گان کشوره تناسب تحصیلکردب داشته ونه فیصدی  تناسب نفوس کشور

ما  انهدام کشور نابودی ملت و خاطر منافع حامیان خارجی شان دره ب و را به ماتم سرا مبدل کرده زمین ماسر
خجالت و  ایکه شرم،ه برعالورا  وده ها پدیده پلیت دیگر چاپلوسی  تملق و فروشی،وطن خواری، نوع ذلت، هیچ

 میدانند.بلکه آنرا مایه افتخار وغرور ملی و جز فرهنگ سیاسی شان  خیانت نه پنداشتند،
ملت  زاتس مباررأ دروی شوریا اهداف  و امریکامنافع  خاطره یا ب نجات ملت، نام دفاع وه بظاهراً اینها که 

نجات  ع ودفا فکر ایکه دره عالوت کردند که اینها بربا اعمال شان ثاب خارج کشور تحمیل گردیده بودند، از ما
سنن  ،یمقدسات اسالمه بلکه ب نداشته، ارزشی برایشاناستقالل سیاسی  و تمامیت ارضی منافع ملی، ملت نبوده،

 پاکعفت زنان حتی  یاجتماع ی وحقوق فرد هاه د و حقوق بشر ، متحد منشورمللهای قبول شده  نورم ملی،
 های چون سعودی،کشورخدمت  مایه درجمع آوری سر قدرت و غضب خاطره بصرف  پشت پا زده وافغان  ندام

ً  وایران  چون دشمن دیرینه ما و ی نابکاردو همسایه ا روسیه وکیه، تر قطر، رفتند تا پاکستان قرار گ مخصوصا
 نند.ایه اکمال برساا در کشور ما به پاهداف آنها ر

ان درابر و خواهرانهمکاری شما  و کمکه ب شدفوق تذکرداده  ومیتودهای ایکه در با استفاده ازروشها حال
وادث حالبالی  از کشورهای بیگانه را تکتیک های تخریبی روشها و ه ها،توطئ در قدم اول همه دسایس،ارجمند 

 و استفاده کردهبصورت منطقی ج منفی آن نتائ تلخ و ارباز تح نظامی کشور کشیده و گوار روند سیاسی ونا
 اشتندمخصوصآ عدم  و خاموشی ها بی تفاوتی ها، کاریها، ندانم ،سیعدم تجارب سیا الحظه نمایم که تا چقدرم

 آگاهانه و روشنفکر کشور قشر اکثر صخصوه چطور اکثریت ملت ب یک رهبری واحدیک خط فکری ملی و 
را  خصوصآ پاکستان وسعودی  سایس کشورهای بیگانه مانند ایران،گسترش د و رشدخواسته زمینه های نا 

 .ساختند ما فراهم درکشور
ی ما اشتباهات قبل از تکرار و تجارب تلخ گذشته استفاده کرده ق میتوانیم ازه کدام طریب و پس حاال چطور

 ردیم.گموفق  هنجاری های دلخراش کشوراین نا پیدا کردن یک راه حل اساسی همه جلوگیری نموده تا بتوانیم در
نکه به صحبت ای همه ناهنجاری های کشور صحبت گردید. حال قبل از مورد خش های گذشته دربرآن در ببنا

که  زیممجسم بساد مقابل چشمان خو و آغاز مبارزات ملت را در 57ثور  7ید یکبار فاجعه هایم ادامه بدهم بیائ

 د؟چه ش الخرهاب چه میخواست و ملت
ً  ملت و   ؟که دادند  دادند باید انجام نمی چه اعمال رابیگانه ساخته شدۀ  رهبران پوشالی و این مخصوصا

کرده  داشتن فرهنگ مشترک چه کمک های مسلمان وحیث کشوره ب حسن همجواری و بریه بناهمسا های شورک
 میتوانستند که نکردند؟

شورهای مقیم کافغان  ر جریانات سیاسیپیروان سائ لیدران و، آگاهان سیاسی رجال برجسته، انشمندان،د گان،نخب
 ولیت های داشتند که انجام داده نتوانستند؟ؤغربی چه رسالت و مس

یتود م روشها و های عینی قضایای سیاسی و نظامی کشور خویش از همان دریافت واقعیت خاطره حال بیآید تا ب
قسم  ه چهو در یابیم کدر کجا بوده  بینیم که مشکلم و باستفاده نمای م اجتماعی که در فوق ذکر گردیدهای علو

 کج میرود؟ که امروز تا ثریا تهداب مبارزات مردم ما درآغاز کج مانده شده بود
دولت دست های  وخودکامگی استبداد قابل ظلم،م در 57ثور 7فاجعه  آغاز نرا همه میدانیم که ملت افغان درای

 ینراهم میدانیم که اکثرختند امبارزه پرداه شجاعانه ب کشور نارک هرگوشه و درارجی شان حامی خ نده ونشا
حیث ه وپاکستان ب کشورهای ایران  ونظامی نمودند،  های مادی و کمک ملت افغان حمایت و جهان از کشورهای

استقبال کردند.اینراهم  ین افغانمهاجر از گذاشته و روی افغانها بازه مسلمان سرحدات شانرا ب همسایه و کشور دو
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ی مالی را دوستانه ابشروافر های  کمک های جهانکشور سسات خیریه حتی ملتهای اکثرمؤ ا،میدانیم که دولته
 برای مهاجرین افغان در پاکستان آغاز کردند.

زم دهه اخوانی بقایای جریان) گانه 8گانه  7که رهبران تنظیم های افراطی  برای ملت افغان اینهم روشن است 

دست  دولتمبارزات علیه  در آ ن  متحدین و امریکا نظامی ی وهبران جهادی با کمک مالحیث ره ب دیموکراسی(
 نشانده شوروی نقش فعال داشتند.

را  دخاصی خو قوانینی مقررات و اصول،اتباع خارجی  برای اتباع خویش و کشور ه هرک میدانیم همه مهمتراز 
 ء  وس و مرج وج هر از هرنوعمیتوانند  ملل متحد منشور رنظرداشت روابط بین الدول وبا د وصاً صمخ دارند

ن میزبا کشور درخارجی ی که هیچ تبعه ا بدین معنی نمایند. شان جلوگیری کشور جی دراتباع خاراستفاده 
ر فوق ا در نظر داشت گفتاپس ب یتواند.ممیزبان فعالیت سیاسی کرده ن کشور طشرائ و زبدون مجو خودسرانه و

 نین گفت که:میتوان چ
 ردف هرنشانده حق مسلم  دولت دست رت موجودیتصو نیاکان ما در افغانی و پیروی از براصلبنا ما کشور در 

آن  ی ازسبتأ که  ید،مبارزه نما  آن علیه رفع ملی کشومنا و حقوق خود از اندازه توان خویشافغان است تا به 
 یجسته ملکاحبان رسوخ اقوام مختلف، رجال بربزرگان و ص وعلمای واقعی دینی،ملت افغان شامل روحانیون 

گان اکثریت روشنفکران و تحصیل کرد دیموکراسی و جریانات سیاسی دهۀروان پی لیدران و رهبران، ،نظامی و
ا ب و افغان شجاعان ملت کنار پیوند های سیاسی در لسانی و ،تباری تعصبات مذهبی، بدون هرنوع تعلقات و

غاز سری آتامبارزه سره بشان نشانده و حامی خارجی  دولت دست هایشان علیه با حماسه آفرین و مورال بلند
 قابل انکار. له ایست غیرئمس کردند.

بقایای ) پاکستان ن وایرا گانه ساخته شدۀ 8 گانه و 7های  رهبران تنظیم لیدران و خوب هموطن گرامی حال اگر

 خود دور از را سلیقوی خود اختالفات که زمانی یک جریان واحد بودند دیموکراسی( اخوانیزم دهۀجریان 
 ینتر ضعیف بل دشمن بزرگ حتی ازمقا که در نظامی این اصل مبارزات سیاسی و استفاده از با و میکردند

  نمودند. شان در راه نجات ملت استقبال میهای  همکاری از دشمنان خویش استفاده کرده و
یجاد یک تشکیل یک جبهه متحد ملی و ا با دیگرنات سیاسی جریار مستقل، سائ و اگراینها با همه نیروهای آزاد

 مبارزه می پرداختند؟ه بی اشغالگر شوروی رهبری واحد در مقابل دولت دست نشانده و تجاوز قوا
ً  ویران دولتمردان ا اگر مک کرده ک را مجاهدین افغانبرخورد صادقانه نموده و  پاکستان با ملت افغان مخصوصا
دولت  ند وانسجام میداد و و رهبری واحد متمرکز مرکز یک در را های گوناگونتنظیم قوانین شان با استفاده از و

 جرافغانهای مهادسترس ه برا  مهاجرین افغان جامعه جهانی به های بشری مک% از ک30اقل حد پاکستان اگر

 مجاهدین افغان میداد؟ را در اختیارنمتحدین آ و کمکهای نظامی امریکا % از50و

 درهایک و انرلید کشور امینظ شناخته شده ملکی و و برجسته رجال ،مورسیاسیأ اگاهان مندان،دانش گان،اگرنخب
وظایف ملی  رسالت تاریخی و کشور، اوضاع سیاسی با درک ازغربی  های رمقیم کشوجریانات سیاسی  رسائ
 منظم، با یک البیگری ارزه کرده ومبسیاسی  های مالیمتهرنوع نامقابل  همه جانبه دری های همکار با راشان

 میرسانیدند؟واقعیت های عینی جهاد ملت را به گوش جهانیان با تهیه طرح های علمی  و گسترده و علمی
 غربیای کشوره درافغان ان هزار ءعلمی با امضاهای وتهیه قطعنامه  وسیع های مظاهرات  ه اندازیا براب یا و 

وی نیر حیث یکه ب جلب مینمودند وی کشور قبال قضایا در را ملل متحدسازمان  رکشور های جهان وتوجه سائ

ی کشور های غرب در گانه 8ه وگان 7تنظیم های  منسجم و اکادمیک با طرحهای علمی در کنار سیاسی متعهد،

باطات همه ارت و ف منحیث پل ارتباط استفاده میکردپاکستان صر امریکا از خاصتآ اگر و عرض اندام میکردند؟
پاکستان  وبی دردگی خزن ه تنها مهاجرین افغان ازبه یقین میتوان گفت که ن ،م میکردمستقیمآ با افغانها قائ را خود

بارزه مآماده  مند وعالق جوان هزاران هزار بهره تحصیل محروم نگردیده و اطفال افغان از گردیده، برخوردار
 های مختلف در کشورفراطیون ا جنایی و خطرناکمجرمین  ورود پیوسته که این خود ازبه صفوف مجاهدین 

اعث نها بنه تنتجه  در دیده وین گرهدمجا رسائروحیه رفتن بلند ث عهم با و گیری نمودهجلو صفوف مجاهدین
یم ا داشتن یک رژبلکه افغانستان ب و شکست قوای سرخ شوروی میگردید، نشانده هنگام دولت دست سقوط زود

 دام میکرد.نسم یک کشور مقتدر در منطقه عرض اقه بکاری  و ظرفیتهای علمی و با مرکزی نیرومند 
همان محوکمونیزم  ی وبا وجودی شکست قوای اشغالگر شوروما  نظامی قضایای کشور پس چرا روند سیاسی و

 وقع مجاهدین واقعی کشور پیش نرفت؟خواست ملت و ت بروفق و قسمیکه در فوق تذکر داده شد
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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

 

 57ثور 7فاجعه  آغاز همان در ما کشور ملت و سالۀ 38 اصلی و اساسیجنایات  که میتوان گفت کهاینجاست  پس

 هایاهداف شوم کشوربهره برداری  مرحله اخیر یسالها این ازیر ،اخیرپانزده سال  ده و درنه  بود خورده گره
   .بود صورت گرفتهسالها قبل دادم  های گذشته تذکر دربخشطوریکه تنظیم آن سروی و احلفوق بوده که مر

آن  مبارزات ملت افغان در آغاز مقاومت ها و همان از عرض گردید دولتمردان پاکستانبخش قبلی  یکه درطور
 د.نتطبیق نمایما  االی ملتبماهرانه  بسیارل را خبیسه ذی دسیسۀ ه وئتوط دو تالش گردیدند تا

 
 ملت افغان. تس مبارزارأ حیث رهبران جهادی دره های افراطی ب تحمیل نا جایز و دراماتیک تنظیم-1

ً  ریخ مبارزات وتا در قبل پالن شده هجرت که قبآل از و هدفمند ،فتوای مصلحتی-2 د در جها موقع رد مخصوصا

 دانسته میشد. ، بلکه عار و ننگسابقه نداشتهما  کشور
 
 ثیری ازدادی کتع ظلم و استبداد در کشور ما به اوج خود رسیده بود ط ایکه از یکطرفن شرائچنا در بینید کهب

 وهای مخوف تحت شکنجه  زندان یا در نابود گردیده و نشانده نیست وهموطنان ما توسط اعمال دولت دست 
یرانی و طرف دیگر از گرفته بود، قرار ،بی –جی  –کی و  ی خاددستگاه استخبارات دیدته و تحقیر آزار، اذیت،

نها باعث تفریبنده نه  اً ه ظاهرئتوط دسیسه و دو این بود آورگی ملت شده بیچارگی و باعث فقر، ها شهر قصبات و
ته گان، آگاهان سیاسی، رجال برجسنخب کثیری ازقرار گرفت، بلکه عدۀ  ملت مندیعالق استقبال و دلخوشی،
 ی اینی ظاهرحیث پیشقراوالن جامعه فریب سیماه ب لم بدستان کشورق تحلیلگران و ، دانشمندان،نظامی ملکی و

 ایران و ما مانند بکارهمسایهنا دشمنی های دیرینه دو کشوربدون عاقبت اندیشی  خورده و را ی پلیددو پدیده ا
 ً چارده  رۀدو را در ورکش این دو دولتمردان تا توانستند و ،فراموش کردند ته ودیده گرفرا نا پاکستان مخصوصا

 نوشتن، خواندن، آگاهانه سرودن،ی آنها ناران تنظیم های افراطی ساخته شده اوصف رهب در ستودند و جهادساله 
افشای  م،ات سالستند انتقادتا توانآنکه  جالب تر احترام کردند ورا  حیث رهبران جهادی آنهاه ب دادند، شعار

 و درد با آگاه، صرهای افراطی توسط عنا تنظیم هایمزدورمنشی  دو کشور همسایه و های تخریبانه عملکرد
 آنها را در نطفه خنثی نمودند. رنگارنگ سرکوب کرده و په زنی هایتا ت وابا تهدید را وطندوست کشور

ً  نتیجه در  ری کشوسیاس چنان حالت آشفته و پراگندهاده از با استفضیاالحق  دولتمردان کشور های فوق مخصوصا
 ملت ونابودی  طراخه ب ضعیف النفس را اصرعن و شناختها ت ضعف ما رطرف نکا یک از موفق گردید تا ما

متالشی  رطرف دیگر توجه جدی خود را د از و آوردهدر خود استخدام قسم آله های ابزاری دره ما ب انهدام کشور
 دن دو عنصر شاخص و برجسته ملت ما) وحدت ملی و یک پارچگی اقوام درمقابل متجاوزین(برهم ز ساختن و
 گردانید. معطوف

نان دشم بزرگترین را کم نگرفته بود اینها دست را عنصر دو تان محافظین اینپاکس جنرال ضیاء حاکم جبار 
 پارچگی اقوام ضامن تمامیتیک ووحدت ملی  زیرا ای شوم خود میدانست.ه مانع بزرگ پالن اهداف خویش و

 ه،آگا ملی، ایف افرادوظ جملۀ مقدس از عنصر دو این از حراست وبوده  کشور اسقالل حاکمیت ملی و ارضی،
یروان پلیدران و  اکثر رهبران و رجال برجسته، ،اقوامصاحبان رسوخ  بزرگان و عی دینی،روحانیون وعلمای واق

 مودنند.ت تاریخ نایل خزیشها و مقاومت های مردمی ثببودند که توانمندی شانرا در او دیموکراسیۀ جریانات ده
ی مادر افروخته شده  خلف وپاک فرزندان نادستان ناه ین دیوار مستحکم چگونه بسف مالحظه گردید که اتأاما با

های وطن  نسل شما فرزندان اصیل مادر در صورت غفلت هر چه بیشتر پاشی قرار گرفته وحال فرووطن در 
 دا نکند(.و مستحکم این امانت نیاکان ما خواهد بود )که خ ی این دیوارعظیمپاشی بدنه ا شاهد فرو آینده کشور
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