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 33/30/3313         محمد صادق ارغنديوال 
 

 دند يا بماننقوت های خارجی برو
 بخش دوم

 

از آنجائیکه  . شده بود نشر( قوت های خارجی برود يا بماند) جواب، سوألبمطلب تحريری ذيل چند سال قبل در همین پنجره 
ن محترم ااز کارمند ًءبنا. کاماًل همخوانی دارد( است؟آيا افغانستان يک کشور اشغال شده ) متن اين مطلب با عنوان مضمون

 .نمايند نشراز هموطنان در مورد  یبخصوص بجواب تشويش تعداد جرمن میخواهم آنرا يکبار ديگر، پورتال وزين افغان

 

 آی.اس.چنبر شايعات وافواهات آی
 وپیروزی سیاست های پاکستان

 در افغانستان
 

 ؟؟!!و اما ماجرای پخش دين مسیحیت 
 

ما در  سمتی را در کشور لسانی و ،اختالفات قومیو ايران استخبارات نظامی پاکستان های  آنکه سازمان ۀبرعالو
روزگاری بنا به توطئه های  ،دنزن با استفاده از هر امکان باشدت هر چه تمامتر دامن زده و می مقطع زمان و هر

هشتاد میالدی نزديک به سه  ۀده جريان که در ندمی سوختاند سازمان مذکور مکاتب ما را بنام مرکز تربیه کمونیزم
کتب درسی زير نام مراکز تربیه  تحويلخانه و ،چوکی تمام وسايل آن بشمول میز، هزار مکتب و مدرسه مجهز با

ز در سراسر افغانستان شفاخانه نی هزار مرکز صحی و پهلوی آن نزديک به دو درشد و کمونیزم به آتش کشیده 
 شد مراکز صحی و مکاتب به نام تربیه کمونیزم به آتش کشیده می ، ولی هیچ کس نپرسید که اگررديدحريق گ

پلچک چرا تخريب میگرديد؟  هزاران پل و شاهراه و هزاران کیلومتر سرک و ؟ .شفاخانه ها بنام چه حريق میگرديد
آنچه زير بنای  تربیه ملت افغان است و هر هر آنچه مراکز تعلیم و: يکی بود .آی. اس. ولی جواب نزد مجريان آی
بنا به تعقیب همین پالیسی دست اندر کاران سازمان استخبارات . گردد سازد بايد نابود اقتصادی افغانستان را می

حاال ايده ديگری را از يکطرف و سازمان های استخباراتی جمهوريت آخوندی ايران از جانب ديگر نظامی پاکستان 
، زير نام نابودی مراکز نابودی مکاتب" آن عبارت از  برند و افغانستان بکار می ۀتربی کز تعلیم وجهت نابودی مرا

 " تعلیم مسیحیت است
 

سخت اسالمی افغانستان  ۀجامع در تبلیغ دين مسیح  که ترويج و دانند ، میمنطقاً  به اين مسئله فکر میکنندآنهائیکه 
بین توده های مردم در قرا  زيرا اگر ما در ،باشد ممکن می صد هم غیر در نهايت مشکل است بلکه صد نه تنها بی

 ی اسالمی مردم افغانستان پی خواهیم برد وال، توانمندی وعظمت عقیده وادهات افغانستان برويم، به قدرت و
که به اين  منزلت اسالمی اکثريت نسبت به تمام مردم افغانستان درختی نیست با شکوهمند و ۀخواهیم دانست که عقید

 .باد ها بلرزد
 

روند که اين  سخن به جلو می کنند با بیان منطق و که مردم را به دين ديگری دعوت می یياز طرف ديگر آنها
 گفتند می نه مثل طالبان کرام که تفنگ را به کله گروگانان کوريايی گرفته بودند و ،مبلغین تمام اديان است خاصه

ها به امر طالبان که برای زنده ماندن بار گفتند کوريايی بعد از رهايی هرکدام میکه گروگان " بخوان کلمه " که 
 .لبیک گفته بودند

 

، که اگر حاال هیچ جای شک نیست . اقرار به بزبان تصديق به قلب استدانیم که ايمان آوردن،  در حالیکه همه می
ً  که  يددم ما کسی را دعوت به مسیحیت نمامیان مر کدام صلیبی در ، چون -با منطق متقابل و جواب قوی مسلما

 .همه اديان مواجهه خواهد شد ارجحیت دين مقدس اسالم بر
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arghandiwam_ms_qowathay_khareji_berawand_ya_bemanand_2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arghandiwam_ms_qowathay_khareji_berawand_ya_bemanand_2.pdf
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، مبلغین مراجع دولتی افغانستان بین المللی و ۀی را در پروژه های خیريکه موجوديت مستشاران غرب یيهمچنان آنها
 های عربی بخصوص در کشور کارگران فنی در و اين نوع مشاورين بايد بدانند که از، پندارند دين مسیح می

عربستان سعودی مسیحی  ۀما شنیده ايم که کدام مسلمان تبع، مگر وجود دارد عربستان سعودی به ده ها هزار نفر
ای عمرانی پاکستان مصروف پروژه ه ست چینی دریکمونهم اکنون به تعداد هزاران متخصص همچنان . شده باشد

ست یمتخصصین کمون: د پاکستانی کدام ادعا شده است کهصاحب های ديوبن طرف مال از آنها ، آيا نسبت بهکار اند
 پاکستان به تعداد هزاران متخصص مسیحی مزيد برآن در . کنند چینايی مردم پاکستان را به کمونیزم دعوت می

نظرداشت  بدون در، که دولت پاکستان به خاطر گل روی آنها میلون نفر مسیحی بومی وجود دارد غربی و يک
، آيا کند می ، روز رخصتی هفته را در آنکشور روز يکشنبه برگذارپنجاه میلون مسلمان پاکستانی و احساسات صد

 .شنیده ايم که کدام مسلمان پاکستانی مسیحی شده باشد ما
 

و ايران  نظامی پاکستان استخبارات های پروپاگند های دستگاه  تبلیغ دين مسیحیت فقط همان افواهات و ۀاشاع ءًًبنا
 و باشد گی میبیچار ما در نادانی، فقر، جهل و کشور داشتن مردم و به آتش کشیدن مکاتب ما و عقب نگهجهت به 
 .بس

 

 . اين يک طرف ماجرا
 

، دست اندرکاران کهنه کار کشور ما های ثروتمند غربی در ماجرا، اينکه بعد از حضور نظامی کشور طرف ديگر
ايرانی در زمینه اينرا درک نموده اند که با استقرار استخبارات دست اندکاران  استخبارات نظامی پاکستان و سازمان

کوچک کشورهای غربی در اين کشور  افغانستان، بال فاصله سرمايه داران بزرگ و قوت های نظامی غرب در
، که داردايشت منابع عظیم زير زمینی ظردا، افغانستان با در نهمه جانبه د يافت و با سرمايه گذاری حضور خواهن

باالخره هم به يکی از ابر قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا مبدل  ابر قدرت اقتصادی منطقه ويک زودی به ه ب
آلمان شرق را، حتی  1993سال  که غول قدرت اقتصاد آلمان غرب در دانند خوب می پاکستانی ها اينرا .خواهد شد

 بینند و اين آينه خوب می آنها چهره خود را در .لیم کرد و از آن آلمان متحد ساختر به تسبدون فیر يک مرمی وادا
گندمک را مثل  نخواهی طلسم معاهدات ديورند و انند که ابر قدرت اقتصادی افغانستان احتمالی چه بخواهی ياد می

طلبانه به سرزمین مادر وطن يعنی تمام پشتون های ساکن در پاکستان کنونی داو هم خواهد شکست وديوار برلین در
و باقدرت نه تنها بايست خواب  داند که با ظهور افغانستان قوی و می ايران هم اينرا و . افغانستان خواهند پیوست

 که اکنون از دريا های هیرمند و را یآنوقت حساب آب هاي کند بلکه در خیال تصرف هرات را از کله اش بدر
از همین روست که دست اندر کار سازمان های . کشد بايد به افغانستان بپردازد میمجانی باال  هريرود مفت و

را در مسیر سبوتاژ  یتبانی باهم، کارهاي در و جاسوسی اين دو کشور قبل از آنکه دير شود، داخل اقدام شده 
يک سازمان  در 3331اوخر سال  بنده وقتی در . افغانستان رويدست گرفتند حضور نظامی کشورهای غربی در

قاط مختلف گان افغان در ندر تعداد کثیری از کمپ های پناهند ملل متحد، که در شهر پشاور دفتر مرکزی و ۀخیري
يکی از  رفتم در دفتر گاهی جهت اکماالت به کمپ های مذکور میگاه کردم و کار می - پاکستان نمايندگی داشت

آن  زبان پشتو برخوردم که حضور قوت های غربی دره ب ای کارکنان اين کمپ ها واقع در خیبر ايجنسی به نشريه
يجنسی رفتم به ا( کورم) حدود يکماه بعد وقتی به دفتر ديگری به کرم .مردم به جهاد دعوت شده بود قوياً  محکوم و

 طالبان درحال جنگ اعضای سازمان های القاعده و آنوقت رهبران و اين درحالی بود که در . عین نشريه برخوردم
 را امکانات آن تازه به پاکستان پناه آورده بودند و هنوز توان و افغانستان بودند و گريز با قوت های خارجی در و

سرعت ه يا مرجع ب مذکور از طرف کدام سازمان و ۀاينکه نشري. يا آشکار بزنند نداشتند تا دست به نشرات مخفی و
 گلبدالدين حکمتیار رگان نشراتی حزب اسالمی ، اشهادت ۀهمین هنگام جريددر  . شده بود معلوم است تکثیر نوشته و

افغانستان به نسبت  بعد از به قدرت رسیدن طالبان در و که مدت مديدی در شهر پشاور پاکستان نشرات داشت 
سقوط دولت  بالفاصله بعد از  -طرف مقامات پاکستانی ممنوع شده بود  پالیسی نشراتی اش علیه طالبان، نشر آن از

. از کردغافغانستان آ به سبوتاژ قوت های نظامی غرب در .آی. اس. بان نشراتش را از سرگرفته و به اشاره آیطال
های برخالف اکثريت نسبت به تمام کشوراز طرف ديگر در جمهوری به اصطالح اسالمی پاکستان روز جمعه 

همین روز جمعه ولی در. ستيکشنبه تعطیل ادر پاکستان مثل کشورهای غربی روز  اسالمی تعطیل نیست و
ی از دولت پاکستان نمی پرسد که چرا روز جمعه يعنی روز مقدس يدر تمام مساجد پاکستان هیچ ماله بخصوص 

ديدم خود به چشم  3333جريان سال  بلکه بنده در ،تعطیل نیست جمهوری اسالمی پاکستان روز کشور مسلمانان در
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ن نشین و کمپ های پناهندگان افغان به دستور مقامات مناطق پشتو ها بخصوص در شیندم که مالخود به گوش  و
اين روی . نمودند مقابل کفار تشويق می جنگیدن در و مردم را دعوت به جهاد و رفتن به افغانستان  .ای .اس. آی

چنانچه . دارد و جوش خاصی داشته هم بدون شک جنب و .آی .اس .فعالیت های پس پرده مقامات آی  ،بود ماجرا
، ی در فعالیت بودند از طرف طالبانآشت ، امنیت وراه تأمین صلح شهادت روحانیون و شخصیت های متنفذ که در

محمد اسمعیل خطیبی در ولسوالی شیندند واليت فراه  نقیب اهلل در ولسوالی ارغنداب واليت کندهار و مال چون مال
مال محمد حسن  بعد وزير داخله دولت طالبان و اکسار رئیس امنیت وعبدالصمد خ وهمچنان به شهادت رسانیدن مال

امی دستگاه استخبارات نظکه رساند  می دو به دولت پیوسته بودند، خود رژيم طالبان که هر والی واليت بامیان در
هر طالبی رساند که  قاطع در اين راستا به ديگران پیام می ت خشن وآپاکستان سخت مراقب اوضاع بوده و با اجرا

. چه خواهد بود شامنیت در مساجد تبلیغ کند سرنوشت و راه استقرار صلح  که دری ييا هر مال دولت بییوندد وه که ب
 مجموع هدف پاکستانی ها جلوگیری هرگونه فعالیت افغان ها در راستای بهتر شدن وضع اقتصاد اين کشور و در و

 کنار کشور و سوختاندن و تار کارگران سرک سازی در گوشه وکش که قتل و. باشد خاموش ساختن آن در نطفه می
 تاز باالی حتی تاخت و شفاخانه ها و ويرانی پل ها و شمول مکاتب وه نابودی هرگونه مايملک ملی و دولتی ب

 کارگران شرکت های خصوصی مثل قتل کارگران يک شرکت خصوصی در ولسوالی شوراوک واليت قندهار از
 .باشد اين مثال ها می

 

با حضور تعداد کثیری از سربازان خارجی با جیب های پر از دالر در بازار  3333همزمان با اين در جريان سال 
همچنان حضور فراگیر توريست ها و سیاح های کشور  تولیدات صنايع دستی و ۀخريداری گسترد های کشور ما و

و مردم ما در اين مسیر  ما رونق گرفته کشور درگرځندوی  رفت که صنعت آسان توريزم و های غربی، انتظار می
 .گماشتگان آی ۀن خارجی ضمن عملیات انتحاری ذريع، ولی با هدف قرار دادن سربازاشوند و نوايی صاحب نان

نقاط مختلف کشور و  از سوی ديگر کشتار تعداد زيادی از توريست ها در در بازارهای کشور از يکسو و .آی .اس
 ما ه داران و افراد وابسته به آنها باعث گرديد که نه سربازان خارجی به بازار های کشورسرماي گیری گروگان

الی اگر ساالنه حد اقل به تعداد  و  .سرمايه داران خارجی از کشورما ديدن نمايند و نه هم توريست ها شوند و ظاهر
ما مصرف  داخل کشور هزار دالر در هر توريست حد اقل مبلغ يک يکصد هزار توريست از کشورما ديدن کند و

شود  صاحب می ، بلکه ملت آنراگیرد مینرا ناين پولی است که دولت آ و. رسد ، عايد ساالنه آن به کجا مینمايد
بر . استفاده نمايدای از تاکسی  زيرا هر توريست مجبور است که در رستورانتی نان بخورد، درهوتلی بخوابد و

 .هم از اين رهگذر پول های بیشماری ريخته خواهد شد عالوه آنکه به خزانه دولت
 

پناه آن  در سايه و ، وموجوديت قوای خارجی نمايم که باوجود اينکه در در خاتمه به همه هموطنان گوشزد می
کشور بخصوص در شهر کنار  تعدادی از تفنگداران مجاهد نما دست به غارت جايداد های ملی و مردم درگوشه و

وعده ديگری هم به همکاری دولت سخت بیکفايت کرزی در پست های مهم دولتی چسپیده و رشوت  ،کابل زده اند
بازهم با  و ،شاکی اند و مردم بی پناه ما از اين درک سخت در رنج  رسانیده اند وآن بی قانونی را به اوج  خوری و

ان را از و بینی خمیری اند تا قوای ش جوی پای گنجشککو  جست زيادی از کشور های غربی در وجود آنکه تعداد
 آنگاه و آفريد خواهد فاجعه افغانستان از متحد ملل صلح ولی بیرون رفتن قوای ياری ،افغانستان خارج نمايند

 .داشت نخواهد سودی پشیمانی
 

 پايان
 

 


