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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړ له موږ 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

 تراژیدی در پاکستان نقش" 

 " افغانستان خونین

سوم چاپ اول جلد  

 
 

   
                                                                                                               2015یم 31                                                                                                    آزادمنش آرمان                    

  افغانستان خونین تراژیدی در پاکستان نقش
 پامیر پیکارآقای با درج اسناد و مطالب بیشتر از  اول جلد سوم چاپ

 
 ۀنویسند و توانا شاعردرین اواخر  سعادت خواندن  چاپ سوم این اثر تحقیقی تحلیلی از 

 ، کشور ۀآزاد مؤرخ و بشر حقوق فعال امور سیاسی، آگاه مبصر  و ، محققمبارز
که به همکاری بنیاد شاهمامه  مستندشد.  این کتاب برایم میسر  ،جناب آقای پیکار پامیر
ور یبه ز بیشتر مطالب و اسناد درج با مسیحی ۲۰۱۴و در اکتوبر  در هالند برگ آرایی 

 شده تنظیم فصل هفتو  صفحه ( ۳۷۸سه صدوهفتادوهشت ) درچاپ آراسته شده، 
  .است

 
 تراژیدی در پاکستان نقش» این کتاب چنانچه از نامش پیداست، جلد اول سلسله کتابهای 

 ۀآمادآن  آن چاپ شده و جلد سوم  اول و دوم که تا حال دو جلدبوده  «افغانستان خونین
 چاپ میباشد.

 
 بعداً  و درکانادابالً نیز  ق« افغانستان خونین تراژیدی در پاکستان نقش »کتاب    اول جلد
 و افغانستان تاریخی – سیاسی وضعیت گیرندۀ بر درو  ،ه بودرسید بچاپ پاکستان در

میباشد که چگونگی پالنهای استعمار انگلیس  ( ۲۰و ۱۹) درقرن هندوستان قارۀ شبه
 هند قارۀ تقسیم و تجزیه بخصوص منطقه، این در بیستم قرن تحوالت ،مغلی هند ۀبرای اشغال کامل هندوستان و سقوط خانواد

 انگیزه و  کبیر بریتانیای توسط بنیاد نو کشور تشکیل استعماری های
 و ها سیاست ، پاکستان بنام ی در افغانستان دولت عملکردهای

 داعیۀ و  تشکیل کشورنو این برابر خصومت ،«دیورند تحمیلی » خط
 افغانستان، علیه پاکستان دسایسو ها ۀو قضی ۱۳۵۲سرطان  ۲۶ کودتای

 ۀاشغال نظامی افغانستان توسط روسها و سؤ استفاد آن متعاقب وخان  علیه سردار محمد داؤد نظامیپشتونستان، کودتای 
 ایاالت رهبری به جهان قدرتهای وایدئولوژیک استخباراتی نظامی، سیاسی، دخالتهای پاکستان از  جهاد مردم افغانستان، 

ظهور و ، حکومت تنظیم ها و اوج تخریبکاریهای پاکستان سعودی عربستان و پاکستان بیشرمانۀ های وداللی امریکا متحدۀ
                                                                               طالبان را در بر میگیرد.

از یکطرف جلد اول این اثر از مدتها بدینسو نایاب گردیده و تقاضا »ن کتاب تذکر میدهد که مؤلف در یادداشت چاپ سوم ای
، با های مکرر برای حصول آن از سوی عالقه مندان در کشور های مختلف وجود داشت، و از سوی دیگر، به مرور زمان

 –ای نویسنده پیرامون وضعیت تاریخی درک نیاز های بیشتر به حقایق و گشایش دریچه بسوی دریافت اسناد معتبرتر بر
نظامی منطقه، مرا واداشت تا از  راه تحقیق و تتبع بیشتر، به متن و محتوای این کتاب بیفزایم . وقتی خوشبختانه  –سیاسی 

، هم متن غنی تر و مفصل «انتشارات شاهمامه»چنین فرصت و امکان میسر شد، خواستم با اقدام به چاپ سوم این اثر توسط 
کشورم عرضه نمایم و هم در عین حال، تقاضای عالقه  ۀمصیبت های چندین سال ۀشناسایی عوامل پشت پرد ۀ مینزر در ت

    «باشد. مندان عزیز از این ناحیه رفع شده 
 به مربوط رویدادهای و حوادث حاوی عمدتاً  ،ه استرسید بچاپ افغانستان در میالدی ۲۰۱۱ سال در که اثر این دوم جلد

 تاختن نیز، و پاکستانی نظامیان توسط افغانستان بسوی م ۱۹۹۵ درسال آنان گسیل ، پاکستان درخاک طالبان مسلح ظهورگروه
 عربی ، پاکستانی تروریستهای تبهکارانۀ عملکردهای ، افغانستان درداخل مذکور گروه سابقۀ بی کشتارهای و ها تجاوز  ، ها
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

 بود ماجرا دنبالۀ بعنوان میالدی ۲۰۰۱ تا ۱۹۹۵ سال کشوراز مختلف والیات ر د افغانستان مردم ملی منافع برضد غیره و
 .      است شده نگاشته مستند بگونۀ که

 خراش آسمان دو ریزی فرو با  کهم  ۲۰۰۱رویدادهای بعد از سال  پیرامونتا هنوز چاپ نشده است ، به مطالب  که سوم جلد
 و افغانستان فضای بر امریکا ۵۲ -بی  جنگی طیاره های غول پیکر  پرواز و  سپتمبر، ماه یازدهم روز به نیویارک شهر

 .، اختصاص یافته استبینیم می هم هنوز تا آنرا تر خونین های پیامد و گردید آغاز طالبان گروه امارت سقوط
اسناد و مدارک  ۀکه رخ داده ومجموع ۀتنها ثبت  رویداد ها به گون«  افغانستان خونین تراژیدی در پاکستان نقش»کتاب 

به هموطنانش تقدیم کند که علت بوده بلکه نویسنده با قلم توانایش توانسته است یک اثر تحلیلی و علمی ای را ه نبه آن مربوط 
 ها و معلول ها را بر رسی نموده  و آنها را در شناسایی ریشه های حوادث ویرانگر و خونین پی در پی یاری رساند.

در یک را بخوبی   موضوع اصلی مورد بحث ، شخصی بغض و ُحب  بدونتوانسته است  ی خودبا قلم توانا ای پیکار پامیرآق
و در پشتیبانی از  استداللش شواهد و اسناد   آورده در تحریر رشتۀ به  کامل صراحت با فهم ساده و یافته سازمان روشن، متن
     ارائه کند.ا ی رکاف و مهم 

پاکستان متمرکز نموده است، یادآور  ۀموضوع این کتاب را باالی غداری های آشکار و بیرحمان محترم  ۀکه نویسنددرحالی 
البته این هرکز بدین معنا نیست که سایر همسایه های افغانستان و عمدتأجمهوری اسالمی ایران، مصدر مداخله، »میشود که 

آرزومندم سایر »آقای پیکار پامیر می افزاید که «  تان نشده اند.جفاکاری و تخریب هستی ملی و سیاسی مردم افغانس
هموطنان دردمند و متعهد ما، نبشته و تحقیق شانرا بر محور ناجوانمردی های حکومتگران جمهوری اسالمی بچرخانند تا 

یطانی، خطرناک و الزم در این زمینه برقرار گردد. پس به اوالد وطن سخت الزم است تا این منابع و مراکز ش ۀموازن
 «.دسیسه ساز را شناسایی و قاطعانه برای مردم افغانستان افشأ نمایند

آقای فرهاد لبیب، مسؤل کانون فرهنگی باختر در تورنتوی کانادا،  درتقریظ این کتاب مینویسد که آنچه مرا به نوشتن این چند 
این دیار که انسان را مانند ماشین ساعت، بدون وقفه  در شرایط هولناک زنده گی مادی در»...سطر واداشته است اینست که 

آدمی می رباید و این شرایط، بعضی از قلمداران را  چنان در یک محور می چرخاند که حتی امان یک لحظه تفکر را نیز از 
میدهند،سؤالی چنان در خود فروبرده است که بعد از گذشت زمان، حتی فرصت نوشتن نامه را به خانواده های خود از دست 

 «که پیدا میشود اینست که چه باعث میشود که درین زمان و در چنین مکان، کسی چنان اثری را به مردمش عرضه میدارد؟
 اثر، این تقدیم و تحقیق کار در »متیقن میشود که گفته است  آقای پیکارصداقت این گفتٔه    به خواننده کتاب، این خواندن با

 ها، کشتار بیرونی، دخالتهای آنهمه دالیل و اسباب افشأ و ام اجدادی سرزمین آرامش و ادیآز به نهایت بی عشق جز
 .« ندارم و نداشته دیگری ملحوظ ساله، چندین انگیز غم های ثباتی بی و ها ویرانگری

کشور قدردانی میکنم، این مؤفقیت بزرگ را  تاریخى مسائلپرکار  محقق این ارزندۀ و وقفه بى خدماتمن درحالی که از 
 .میگویم، و خواندن این اثر مهم را به هموطنان گرامی سفارش میکنمبرایشان تبریک 

  
 )پایان(
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