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 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

 
 12//510224: تأریخ      احمد فواد ارسال: ناشرترجمان و 
 

 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
 منطقه ای/ماستری در مطالعات امنیت ملی

 فارس/خلیج عرب/مرکزی/تمرکز در آسیای جنوبی

 

عضویت پاکستان در کلپ دیکتاتوری های که خونین ترین قتل 

را مرتکب شده اند بیستعام های قرن   

ادامه دهنده مصنوعی آن منحیث پایگاه باقیمانده و اعتباری برتانیا در منطقه،   ه شدنپاکستان  از روز بوجود آورد

از اثر  شکست های برتانیا در دشمنی و عقده ای که . بوده است دشمنی تاریخی و عقده برتانیا در مقابل افغانستان 

در هر جای افغانستان و در هر جای دنیا از  افغان وطندوستهر و طبیعتاً در مقابل . وجود امده استافغانستان ب

از هر ، آگاه هستندبه خوبی  استو عامل آن پاکستان بوده کشتار و تخریب در افغانستان که  ،قتل  ،دشمنی شیطنت، 

. ناکامی و بدنامی و شکست پاکستان خوشنود میشوند  

، صفت دیکتاتوری و ز شمار انگشتان زیاده تر استادر منطقه اکستان گرچه تعداد صفات و اعمال بیشرمانه دولت پ

دیموکراسی مآآبی وغیره  یدر ماهیت یک دولت قاتل و عسکری بودن آن هیچ وقت تغیر نکرده است با آنکه لباس ها

این یک وظیفه ملی است که در . این صفت دکتاتوری شیطان قاتل در ماهیت این دولت تغیر نکرده است را میپوشند

به صورت مثال  با در نظرداشت .داخل و خارج افغانستان برضد پاکستان در نشرات افغانی و بین المللی تبلیغات شود

کالیفرنیا پاکستانی بوده اند با استفاده از این موقع داغ باید این واقعیت روشن که هردو تروریست در حمله وحشیانه در 

دلیل این در این است که پاکستانی ها با خرچ ملیون ها دالر در . این واقعیت به همه گفته شود که این ها پاکستانی بودند

نیویارک خبار معتبرخوانندگان به این مضمون در ا. ت ها را سر چپه نشان میدهندیاخبار ها و مطبوعات دنیا واقع

تشفین ملک یک دختر سعودی بود که در پوهنتون پاکستانی از همه فرقدار " عنوان آن میگوید . نظر بیاندازندتایمز

دو خبرنگار پاکستانی االصل نیویارک تایمز موضوع را از  که چگونه خوانندگان خواهند دیدی 1." معلوم میشد

.اندازندپاکستان دور کرده بر عربستان سعودی می   

سال های ( از نظر انسانیت  ومطالعه عینی تاریخ مقایسوی بین المللی ) یکی از شرمناک ترین صفحات تاریخ پاکستان 

پاکستان تحت رهبری یحیی خان دیکتاتور در بنگله دیش است که در سطح جهانی منحیث یک توسط قتل عام و کشتار 

از جمله هشتمین درجه  ی تاریخی مقایسوی بین المللی ندی هاصفحه سیاه تاریخی ثبت است و در بسیاری درجه ب

.قرن بیستم محسوب میگردد یقتل عام و کشتار هابلندترین درجه   

                                                           

1
 http://www.nytimes.com/2015/12/07/world/asia/in-conservative-pakistani-city-a-saudi-girl-who-stood-

out.html?_r=0 

 

http://www.nytimes.com/2015/12/07/world/asia/in-conservative-pakistani-city-a-saudi-girl-who-stood-out.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/12/07/world/asia/in-conservative-pakistani-city-a-saudi-girl-who-stood-out.html?_r=0
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arsala_f_ilmudin_Qadri_iqbal


  

 

 

 9تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

در ذیل یک لست نشر شده در مجله دیلی بیست امریکا که یکی از جمله صد ها لست تحقیق شده و منتشر شده در دنیا 

مقام شرم آور  طرفه این لست از نظر تاریخ مقایسوی بین المللی از یک مطالع. گرددمیباشد خدمت خوانندگان تقدیم می

ظلم و قتل و عمومی درک بهتر و دیدن منظره پاکستان را در قتل عام های قرن بیست نشان میدهد، از طرف دیگر در 

انستان هم  به ما سال اخیر افغ ۰۵کشتار رژیم ها و دیکتاتور های دنیا و انعکاسات و نادانی های شعار دهندگان در 

:2ترجمه لست درجه بندی دیکتاتور های مشهور از کمترین درجه تا درجه اول در پائین تقدیم است. کمک خواهد کرد  

 

درجه قتل و کشتار در در  ندان دیکتاتورقدرتماز جمله  – یا پائین ترین درجه قتل و کشتار ۳۱نمره 

بیستمقرن در وی بین المللی سمقایتاریخ دوران آنها از نظر   

 انور پاشا از ترکیه 

 

ملیون ۵/۰ملیون تا  ۱/۱: در دوران وی تعداد کشته شده گان  

(سال ۰) ۱۱۱۱-۱۱۱۱: سال های بر قدرت بودن  

قتل عام ارمینیائی ها: بدترین کشتار این دوره  

عسکری: طرز حکومت  

در جریان جنگ کشته شد:  طرز مرگ  

 

                                                           

-dictators-deadliest-s-century-20th-http://www.thedailybeast.com/galleries/2011/10/21/the2

photos.html 

 

 

http://www.thedailybeast.com/galleries/2011/10/21/the-20th-century-s-deadliest-dictators-photos.html
http://www.thedailybeast.com/galleries/2011/10/21/the-20th-century-s-deadliest-dictators-photos.html


  

 

 

 9تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

قرن وی بین المللی در سو کشتار در دوران آنها از نظر تاریخ مقای از جمله قدرتمندان دیکتاتور در درجه قتل -۳۲نمره 

 بیستم

  کیم ال سونگ از کوریای شمالی 

 

 میلیون ۱/۱: در دوران وی تعداد کشته شده گان

 (سال ۱۱) ۱۱۱۱-۱۱۱۱: سال های بر قدرت بودن

 جنگ کوریا: بدترین کشتار این دوره

 دیکتاتوری کمونیستی: طرز حکومت

 حمله قلبی:  طرز مرگ

قرن وی بین المللی در ساز جمله قدرتمندان دیکتاتور در درجه قتل و کشتار در دوران آنها از نظر تاریخ مقای -۳۳نمره 

 بیستم

 هوچی من از ویتنام

   

 میلیون ۱/۱: در دوران وی تعداد کشته شده گان

 (سال ۵۱) ۱۱۱۰-۱۱۱۱: سال های بر قدرت بودن



  

 

 

 9تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 ویتنامجنگ : بدترین کشتار این دوره

 دیکتاتوری کمونیستی: طرز حکومت

 از کار رفتن قلب:  طرز مرگ

قرن وی بین المللی در ساز جمله قدرتمندان دیکتاتور در درجه قتل و کشتار در دوران آنها از نظر تاریخ مقای -۳۰نمره 

 بیستم

 پال پات  از کمبودیا

 

 میلیون ۵/۱-۱/۱-: در دوران وی تعداد کشته شده گان

 (سال ۱) ۱۱۱۰-۱۱۱۱: سال های بر قدرت بودن

 قتل عام کمبودیا: بدترین کشتار این دوره

 دیکتاتوری کمونیستی :طرز حکومت

 نا معلوم:  طرز مرگ

 قرن بیستموی بین المللی در ساز جمله قدرتمندان دیکتاتور در درجه قتل و کشتار در دوران آنها از نظر تاریخ مقای -۹نمره 

 عراقصدام حسین از 

 

 میلیون ۵ -: در دوران وی تعداد کشته شده گان



  

 

 

 9تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 (سال ۱۱) ۱۱۱۱-۵۵۵۱: سال های بر قدرت بودن

 قتل عام کردستانی ها: بدترین کشتار این دوره

 دیکتاتوری: طرز حکومت

 اعدام:  طرز مرگ

قرن وی بین المللی در سمقایاز جمله قدرتمندان دیکتاتور در درجه قتل و کشتار در دوران آنها از نظر تاریخ  - ۸نمره 

 بیستم

 یحیی خان از پاکستان

 

 میلیون ۱۵تا  ۵ -: در دوران وی تعداد کشته شده گان

 (سال ۵) ۱۱۱۱-۱۱۱۱: سال های بر قدرت بودن

 قتل بنگله دیش: بدترین کشتار این دوره

 دیکتاتوری عسکری: طرز حکومت

 نامعلوم:  طرز مرگ

 



  

 

 

 9تر 6 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 قرن بیستموی بین المللی در سدیکتاتور در درجه قتل و کشتار در دوران آنها از نظر تاریخ مقایجمله قدرتمندان از  -۷نمره 

 توجو هیدیکی از جاپان

 

 میلیون ۱ -: در دوران وی تعداد کشته شده گان

 (سال ۱) ۱۱۱۱-۱۱۱۱: سال های بر قدرت بودن

 قتل عام مردم ملکی در جنگ جهانی دوم: بدترین کشتار این دوره

 دیکتاتوری عسکری: حکومتطرز 

 اعدام:  طرز مرگ

قرن وی بین المللی در ساز جمله قدرتمندان دیکتاتور در درجه قتل و کشتار در دوران آنها از نظر تاریخ مقای - ۶نمره 

 بیستم

 والدیمیر لینن از اتحاد شوروی

 

 میلیون ۱ -: در دوران وی تعداد کشته شده گان

 (سال ۱) ۱۱۱۱-۱۱۵۱: سال های بر قدرت بودن

 جنگ داخلی روسیه: بدترین کشتار این دوره

 دیکتاتوری کمونیستی: طرز حکومت



  

 

 

 9تر 7 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 خونریزی مغزی:  طرز مرگ

قرن وی بین المللی در ساز جمله قدرتمندان دیکتاتور در درجه قتل و کشتار در دوران آنها از نظر تاریخ مقای - ۵نمره 

 بیستم

 جاپاناز  هیروهیتو

 

 میلیون ۱ -: در دوران وی گانتعداد کشته شده 

 (سال ۱۵) ۱۱۵۱-۱۱۱۱: سال های بر قدرت بودن

 قتل عام نانکینگ: بدترین کشتار این دوره

 پادشاهی: طرز حکومت

 سرطان:  طرز مرگ

قرن وی بین المللی در ساز جمله قدرتمندان دیکتاتور در درجه قتل و کشتار در دوران آنها از نظر تاریخ مقای - ۴نمره 

 بیستم

 چیانگ کای شیک از چین

 

 میلیون ۱۵ -: در دوران وی تعداد کشته شده گان

 (سال ۱۱) ۱۱۵۱-۱۱۱۱: سال های بر قدرت بودن



  

 

 

 9تر 8 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 ۵۵۱قتل عام : بدترین کشتار این دوره

 دیکتاتوری عسکری: طرز حکومت

 از کار افتادن گرده:  طرز مرگ

قرن وی بین المللی در سکشتار در دوران آنها از نظر تاریخ مقایاز جمله قدرتمندان دیکتاتور در درجه قتل و  - ۱نمره 

 بیستم

 آدولف هتلر از جرمنی

 

 میلیون ۱۱ -: در دوران وی تعداد کشته شده گان

 (سال ۱۱) ۱۱۱۱-۱۱۱۰: سال های بر قدرت بودن

 قتل عام یهودی ها: بدترین کشتار این دوره

 دیکتاتوری فاشیستی: طرز حکومت

 خودکشی:  طرز مرگ

قرن وی بین المللی در ساز جمله قدرتمندان دیکتاتور در درجه قتل و کشتار در دوران آنها از نظر تاریخ مقای - ۲نمره 

 بیستم

 جوزف استالین از اتحاد شوروی

 



  

 

 

 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 میلیون ۱۵تا ۱۵ -: در دوران وی تعداد کشته شده گان

 (سال ۱۵) ۱۱۱۱-۱۱۰۱: سال های بر قدرت بودن

 کمپ های گوالک: کشتار این دورهبدترین 

 دیکتاتوری کمونیستی: طرز حکومت

 حمله قلبی:  طرز مرگ

از جمله قدرتمندان دیکتاتور در درجه قتل و کشتار در دوران آنها از نظر تاریخ  - دیکتاتور درجه اول 

 قرن بیستموی بین المللی در سمقای

 مائو تسه تونگ از چین

 

 میلیون ۱۰تا ۱۰ -: در دوران وی تعداد کشته شده گان

 (سال ۱۱) ۱۱۱۱-۱۱۱۱: سال های بر قدرت بودن

 قحطی عظیم چین: بدترین کشتار این دوره

 دیکتاتوری کمونیستی: طرز حکومت

 حمله قلبی:  طرز مرگ

 

 

 

 

 


