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 غلی خوشحال آصفیښا ۀمقال
 

پاکستان ستره آله" در پورتال وزین  یدیالوجی دآخوشحال آصفی تحت عنوان" مذهبی  محترم ښاغلیخواندن مقالۀ  از

مستند میباشد. او میگوید: "ممالک مختلف  کرده همه اش واقعیت داشته و ادعاءآنچه او  -ل افغانستان( حظ بردمټو)

 جهانی را پرنسیپ اسالمی، بشری و نوع اصول و هر برای تامین اهداف خود افغانستان دارند و اهداف مختلف در

اده میکند، عنعنات فرهنگی استف میگیرد، دیگری از رسوم وافغانستان از بی اتفاقی قومی کار  یکی در -میکنند پا زیر

رهای میگیرند، کشو هائیکه از اسالم بحیث آله کار کشور گیرند و می قسم یک آله کاره مذهب ب وعدۀ دیگر از اسالم و

همنوا  یآصف ښاغلی افغان این واقعیت ها را درک کرده و با عربستان سعودی میباشند." هر اسالمی پاکستان، ایران و

 میباشد.

همین اردوی قوی است که از  سرسخت افغانستان است و که "اردوی پاکستان دشمن پخته و دارد ادعاءآصفی  ښاغلی

تان افغانس طریقه های مختلف جنگ را دره متوجه تخریب افغانستان ساخته و ب استخبارات خود را بدو تاسیس خود

 تباری باشد، تائید میکند. افغان، از هر قوم و را هر دعاءعله ور نگه داشته است..." این اش

کرده که  نوشته، نقل قول عنوان )اغفال مجلل( که حسین حقانی، سفیر سابق پاکستان آنراه کتابی ب آصفی از ښاغلی

 چنین مینگارد: افغانستان تائید کرده و نفوذ مذهبی کشور خود را در مذکور سیاست مداخالت و سفیر

افغانستان حمله  میالدی که اتحاد شوروی بر 1791دهۀ  تازه نیست، بلکه قبل از چیز نو و ی یکج"" این ستراتی

 ودقیقت را درک نموده بحتان شروع کرده بود. پاکستان این باد به تاسیس گروه های مذهبی در افغانسآمیکرد، اسالم 

 ق نفوذطری ساخته میتواند. بنابران ازافغانستان خوبتر قایم  را در مذهبی نفوذ خود یآیدیالوجکه از طریق ترویج 

 افغانستان پیاده سازد...""  اهداف سیاسی خود را نیز در مذهبی میتواند

 افغانستان است که مولف کتاب مثالهای عنوان این کتاب )اغفال مجلل(و متن آن بیانگر سیاست موفقانۀ پاکستان در

 تجلیل میداند. تقدیر وزیادی ازین سیاست موفقانه را شرح داده و آنرا قابل 

تعقیب  افغانستان بلی، پاکستان که زاده و مولود انگلیس است، از بد تاسیس خود سیاست باداران انگلیس خود را در

ها و الرنس  ها، آخند ها، پیر سال با اعزام مالمدت بیشتر از یکصد  طبعا موفق بوده است. آیا انگلیس در نموده و

 عراق لغمان، اداره نمیکرد؟  آیا چند خانوادۀ مذهبی از هندوستان و حبیب هللا خان در امیرها افغانستان را تا شهادت 

اظت حف حالیکه وظیفۀ اصلی آنها جاسوسی برای انگلیس و ظاهراً برای حفاظت امیر به افغانستان اعزام نشدند، در

حضرت امان هللا خان را انگلیس سرحدات تحمیلی انگلیس بود ؟؟؟ آیا دولت ملی و مترقی افغان تحت زعامت اعل

 در اخیر توسط یک دزد و رهزن سقوط نداد ؟؟؟  ها و توسط قیام مال

 کتاب خود نوشته که پاکستان قبال میدانست که شوروی افغانستان را پاکستان در است و همان سفیر اسنادی موجود

ی یی را بکار انداخت تا این اشغال ستراتیژا پاکستان برای سهل ساختن اشغال شوروی سیاست و میکند و تسخیر

پیشبینی کرده بودند که با اشغال افغانستان توسط شوروی هم  ن پاکستانی قبالً ادکتور زودتر صورت بگیرد، زیرا

نظامی پاکستان در ورای کمکهای جهان  افغانستان موفق میشود و هم وضع اقتصادی و سیاست مذهبی پاکستان در

 همین پیشبینی تحقق یافت. بهبود می یابد وغرب و جهان اسالم بسیار 

 ؟مقابل اشغال شوروی، پاکستان تصاحب نکرده برحق افغانها را ب آیا قیام مردمی و
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 ؟کشور خود انتقال نداد این قیام را بنام جهاد بداخلآیا 

 ؟ ن نساختئاری نکرد و از آنها هفت تنظیم خامجاهدین ملوث را با پول خریدآیا 

  ؟خود نساخت نوکر های پشاوری را غالم و بران تنظیمآیا پاکستان ره

آیا پاکستان مانع متحد شدن مجاهدین افغان نشد و به آنها سفارش نمیکرد که برای افغانستان نی، بلکه برای اسالم و 

 د؟کستان صادق باشند و خدمت کننپا

پایۀ برق  مدار وطن خود را از سیم و و سفارش پاکستان همه دار آیا مجاهدین نامنهاد افغان به پیروی از هدایت و 

 ؟ روختندپاکستان نف به نرخ کاه ماش در گرفته تا فابریکات و تا استخوانهای مردگان قبور را به پاکستان نبردند و

  ؟افغانستان مسلط نساخت آنها را بر مرحلۀ دیگر پاکستان طالبان را خلق نکرد و آیا در

دارند و از ن حفاظت پاکستان قرار امنیت و خیبر در کراچی، کویته، پشاور و پاکستان در اکنون همان طالبان نوکر آیا

  ؟کنند غانستان حمله و کشتار نمیخاک اف همانجا ها بر

این  –هضم کرد  ملت افغان دین اسالم را قبول و -سال میگذرد 1111افغانستان حدود  از ورود دین مبین اسالم در

زبان دری و  -دین اسالم مشرف ساخته ب قیادت سلطان غزنه نیم هندوستان را فتح وه سال قبل ب ملت حدود هزار

سلط که با ت زبان دری تا قرن هجدهم میالدی زبان رسمی دولت هندوستان بود -سیس شدأهندوستان ت مدنیت افغانی در

امان  ان به قیادت اعلحضرتاول به شمشیر مردان افغ آسیا بار ریالیزم انگلیس درلیس مضمحل گردید. شکست امپانگ

هی های ملی و آزادیخوا قیام بود و ثیرگذارأت هند تحت استعمار، هللا خان تحقق یافت. این نهضت در سرتاسر کشور

سال رخ  11بین همین  که جنگ عمومی دوم در 1712سال  م تا1757سقوط دولت امانی در از دامن میزد. بعد را

ولۀ خود را به اساس مق مستعمرۀخود را در نیمقارۀ هندوستان نمی دید، این  استعمار داد، انگلیس که امکان دوام بیشتر

که یکی آن پاکستان است. پاکستان که به ارتباط دین مبین اسالم  حصه تقسیم کرد حکومت کن" به دو و "نفاق انداز

 حق ظلم و مبتنی بر غصب واما سیاست و مشربی را تعقیب میکرده که  داخل ساخت، نام خود کلمۀ "پاک" را در

 و همه اعمال این دولت مغایر دین مبین اسالم میباشد، لهذا عوض پاکستان بایست )چتلستان( نامیده میشد تلفی بوده و

 اسالمی هنوز هم خط مشی این کشور میباشد.  این سیاست ضد

بود، نه تنها پاکستان را بحیث یک سیاست استثمار مذهبی کار گرفته  از سال استعمار خود 511انگلیس  که در مدت 

 پاکستان -نیز به پاکستان بخشید مقابل هندوستان قایم ساخت، بلکه خاکهای غصب شدۀ ملت افغان راه دشمن مذهبی ب

های پیهم توسط حکومت ایندم بفکر تجزیۀ افغانستان بوده، زیرا افغانستان درین مدت بطور تا سیس خودأت از روز

 ملت افغان برای پذیرتغییر نا یادعا ملی اداره میشده است. اما اراده و ومتهای زودگذر غیرشخصی و خاندانی یا حک

فرد ملت افغان شنیده  زبان فرد حق خواهی اگرچه از یادعاباقی مانده است. این  احقاق حقوق شان همانطور پابرجا

کابل باال شد که  ماه قبل در حامد کرزی دو ښاغلیسال، توسط یک زعیم سابق  یعنی  11مدت  اول در بار شده، اما

خیانت کرده باشد، با  قدر خباثت و است و ما حق خود را گرفتنی استیم..." حامد کرزی هر حق ما "دیورند او گفت:

 قابل بخشایش میباشد. ادعاءهمین 

ین دین مبین اسالم اساس موازه ب شان بسپارد و خوده دولت استعماری پاکستان عوض آنکه خاک مردم پشتون را ب

شاگردان را  هبی تاسیس کرده وذ؛ هزارها مکتب محق را به حق دار برساند، سیاست مذهبی را به پیش انداخته

از  ودطرف سرحدات خ فقط باالی اسالم است. پاکستان ازین سیاست در دو شویی نموده که بقای پاکستان فقط ومغز

همۀ شما را قتل عام  اشغال و گوید که هندوستان خاک پاک را می دجوانان کشور خوه گرفته است: ب کار دو تزویر

افغانهای ساده لوح را بازی داده که  گیرد و می سیاست نفوذ مذهبی کار انب افغانستان ازه جخود ب سرحد در -میکند

 -پاکستان باشندتحت هدایت  مشوره و خیرخواه افغانستان است، افغانها باید زیر دوست و پاکستان حامی اسالم و

ه صاحب ک پاکستان دالر دادنده آنقدر ب رویۀ پاکستان احمقانه باور کردند و کشورهای عربی به سیاست دروغین و دو

مقابل اسرائیل استعمال میکند، اما ه را ب که بمب اتومی خود پاکستان کشورهای عربی را بازی داد -بمب اتومی شد

 اکستان را برمال ساخت.نانه و دروغین پئیمن موقف خا جنگ در
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ه اما ب -کورۀ سیاست پخته شده اند های انگلیس اندو در چهچوما تعلیم میدهد که زعمای پاکستان ه نتیجۀ این حکایت ب

کابل کسانی حکومت میکنند که باید سرگین بچینند. کسانیکه باالی مجاهدین نام نهاد  مقابل این چوچه های انگلیس در

 شعار جناب -را گرم ساخته اند بازار خود میزنند و ادیپتاق ز مجاهدین نماها درین اواخر بات واین  اعتماد میکنند، و

 "این بار مجاهدین کمونست میشوند!!!"  و من هللا التوفیق. که میگوید: آورد خاطره ب باید لیوال صاحب را

 

 کاران پاکستاننابود باد چتل –پاینده باد افغانستان 

 خلیل هللا هاشمیان سید –خدمتگار افغانستان 
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