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 پاکستان در کشورم گیهای شیطانی ایران وچکیده یی ازگندید

 بخش چهارم
 

های کشوراسترا تیژیک مل عمده بخاطر اهداف ا گردید که دو ع عرض شما هموطنان گرامی  در بخش قبلی خدمت
شرم آوری امروزی ما از خارج کشور رول  اساسی  اقتصادی و کلیه دست آورد های، سیاسی ،نظامیبیگانه درروند 

 نقش تعین کننده داشت . شرم آوری امروزی ما از خارج کشور رول  اساسی و نقش تعین کننده داشت و
 

استراتیژیک شان در منطقه  رسیدن به اهداف قدرت جهانی شوروی و امریکا بمنظور رقابت ها و رویارویی دو ابر-1

 کامل شان در کشور ما.یافتن  با تسلط 

 
نیت پاکستان با   مخصوصآما ایران و  وطماعنا بکار شوم کشور های منطقه ودو همسایه اهداف  گذاری تهداب  -2

تقالل ضی،حاکمیت ملی،اسبین بردن تمامیت ار و از فرهنگی تاریخی وکردن ملت افغان با همه هست وبود نابود
دفاع از و پیشتیبانی از ملت افغان در مقابل تجاوز شوروی و یا ظاهرآ بنام  کمک سیاسی و هویت ملی ما به بهانه یی

بقسم آله  کتلیستکه عده یی از فرزندان ناخلف افغان بحیث محلولین  و تذکررفت  همو این  در منطقه. امریکا منافع
سر زمین ما تطبیق  های خارجی را درکشورهای ابزاری در خدمت هردو عامل خارجی قرار گرفتند تا اهداف شوم 

 نمایند .
بقضایای دلخراش  ه صحبت هایکه در سه بخش قبلی راجعدرین بخش خدمت تان بعرض میرسانم که نتایج هم

منبع اساسی،فورمول اصلی و مخزن که میگردد .سطر اخیر خالصه  ان پیشکش گردیدفقط به همین چندکشورحضور ت
و چپاول ، قتل کشور های بیگانه،وطن فروشی، چور و تجاوزات  مداخالتشقاق، دسایس،توطه ها،نفاق وبنیادی همه 

واگر محتو یات سطور  و صد ها فجایع شرم آوری دیگر که بشر نظیر آنرا ندیده میباشد. کشورملت،ویرانی قتال  و
ور را مو شگافی سال گذشته کش 37های ناهنجاری  ارزیابی قرار داده و عواقب نا گوار و پیشآمدفو ق را بدقت مورد 

 مورد دو نوع تجاوز قرار گرفته بود . 57ثور 7آغاز فاجعه  نمایم دیده میشود که کشور ما در همان 
 

آنها را بحیث دشمنان وطن  روی بوده که از همان وهله اول ملت افغانتجاوز عریان و آشکار قوای اشغالگر شویکی 
مجاهدین واقعی افعان تا سر حد ،افراطی فروخته شده های غرض آلود تنظیم شناسایی کرده و باوجودی رهبری های 

کشور های ایران و بدرجه اول پاکستان آندیگری تجاوز غیرعریان و نامریی  پیروزی از کشور ما دفاغ کردند. و
همان آغاز  افغان حتی اکثریت از تحصیلکرده گان، نخبه گان، آگاهان سیاسی و روشنفکران کشوراز که ملت بوده

یی ایندو دولت خوشباورانه و صادقانه  شمنی های دیرینهبدتوجه ات وجهاد ملت بدون درنظر داشت کوچکترین مبارز
حیث دوستان ملت افغان طوری استقبال، حمایت و پیشتیبانی کردند  ازدولت های غدار ایران و مخصوصآ  پاکستان به

 هایزمامداران و د ستگاه  با درد ما علیه لل هموطنان توطه،دسیسه و افشاء گری های مد که حتی آشکار ترین
تلقی کرده و با شاه سابق  شعله یی ها و یا طرفداران دشمنان جهاد،خادیستها ،بنام تبلیغات  راایندو کشور استخباراتی

ا نه درد است ساختند ) خود کرده رخا موش بادرد مارا بد ترین تاپه زدن ها وبرچسپ زدنها صداهای برحق هموطنان
با پاکستان ایران و مخصوصآ  مااصلی دشمنان  ستر هموار و آرام سیاسیب چنانآماده شدن که با  درمان(،و نه 

 ازسوءاستفاده 
ودرا ،بلکه زمینه رشد خ کاذب ملت افغان نه تنها عمق استراتژیکاعتماد و خوش قلبی های ملت ما بحیث دوستان 

های آسیای را درکشور ما وکشور سعو دی عربستان وهابیزم مذهبی و فرهنگی ایران وشرایط گسترش توسعه طلبی
ابر قدرتها  عیت مهم استراتژیکی اش طرف توجهض گردید کشور ما بنا بر موقطورایکه قبآل  عر میانه آماده ساخت.

غیور فته که ملت ر گو مخرب قرار بوده و همواره مورد تجاوزو حمالت کشور های استعماری و همسایه های محیل
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نفاق  کردند ، اما اینبار تداوم این مسله از یکطرف با بزر تخمشان دفاع طه و دسیسه از میهن با دفع هر نوع  تو افغان
 پالیسی های منحوس و ظالمانه شوروی با ایجاد  وزارت قبایل و وزارت ملیت ها در چاروشقاق و بی ثبات سازی 
زمامداران جالد ال شخور درنده گان وحشی وگرگسانه شان،وازطرف دیگر تجمع و تجاوز چوب دولت دست نشاند

ران ی نعش افغانستان در موجودیت مزدوپاکستان باال یمخصوصسعودی،ایران  ومانند وهمسایهکشورهای منطقه 

دالیل و عوامل ذیل خصوصیت فرهنگ سچه یی افغانی را بطرف فرهنگ  برفروخته شده چپ و راست شان بنا

 تفرقه های مذهبی،تباری و لسانی کشانیده است.زور، انتقام و  جنگ،خشونت،

 
ان هبرردر کشورما نقش  با ایجاد و تشکل احزاب وجریانات سیاسی در دهه دیمو کراسی57ثور  7فاجعیه قبل از—1

عیف تبارز میکردنددر کشور ض نشانده از میان ملتت ملی که در موقع تجاوزات کشور های بیگانه و دولت های دس
اخلی گذشته عمآل مورد تهدید شدید و خطر نابودی دسایس همه دشمنان دسال  37و کمرنگ گردیده وبالخره در ظرف 

 و در عوض رهبران سیاسی جاگزین رهبران ملی شده و در راسخارجی شان قرار گرفته  و حامیان
 .مبارزات ملت افغان قرار گرفتند

 
 قرار گرفتند،اکثرآ بنا راس مبارزات سیاسی کشورسال در 54یانات سیاسی که در مدت ان جرلیدران ورهبر —2

ر ها به ایدولوژی های صادبعضآ بنابر وابستگی عدم شناخت از جوف سیاسی جنگ سرد،, برعدم پختگی شعورسیاسی
تا ایکه نتوانستندوه هاودهها دالیل دیگربرعال ا،قدرت طلبیخواهی ه کشورهای مشخص، قسمآهم بنا بر خودشده 

 هبرانکراسی با فراهم سازی فرهنگ سیاسی حد اقل میان قشر تحصیل کرده کشور، مانند ر بااستفاده معقول ازدیمو
نده استرتیژیک موقعیت براز تاازتوانمندی آنرا هم نداشتند ماندهی و رهبری نمایند، بلکه سازواقعی و آرمانگرا ملت را 

منافع ملی،تمامیت ارضی،استقالل سیاسی وخواسته  ر استفاده کرده و با حفظ وموقف خاص جیو پولوتیک کشو

ماتی دو ابر قدرت جهانی در ایام جنگ سرددرراه پیشرفت و ترقی مصدر خد هاوآرمانهای ملی از رقابت های سیاسی

 و به اصطالح پایه های مردمی پیدا نمایند. تا از پیشتیبانی ملت برخوردار گردیده در کشور شده

 
جهانی بحیث لیدران  و رویا رویی دو ابر قدرت 57ثور  7رهبران جریانات سیاسی کشورما با بروز فاجعه —3
استقالل ی ورضا راه منافع ملی،تمامیتشانرا دررهبران سیاسی آگاه ومتعهدبه آرمانهای واالی ملت نتوانستند مسولیت و

، وظایف ملی ا مانند نیاکان ما بقسم رهبران ملی وجیبه دینینداشتند تتوانمندی انرا سیاسی کشور ادا نمایند، و هم 
و لق خخلق)شاخه های حزب دیموکراتیک ادا نمایند،بلکه اینها مخصوصآ رهبران واکثرلیدران ورسالت تاریخی شانرا

 رایکطوبر(داعیشیان سر گانه،طالبان تاریک اندیش و 8گانه و  7پرچم(و جریان اخوانیزم)مادر رضایی تنظیم های 
و بقیه  ها قرار گفتند و بسرکوب ملت پرداختند های ابزاری در خدمت بیگانه بآلهم به آن اشاره گردید بحیث آلهق

ر به سدیموکراسی توسط اعمال دولت دست نشانده و تنظیم های افراطی  لیدران و رهبران سایر جریانات سیاسی دهه
  درنتجه از یکطرفر مورد شان در سطور بعدی صحت میگردد(.کشور های غربی پناه بردند )د نیست شده و یا در

ات ظیم های ساخته شده بیگانه وصدورتبلیغیتنرهبران فرمانبرداریها و اطاعت های کور کورانه  خوشخدمتی ها،
اه گزیر شدن میلونها افغان مهاجر در اسارت  هجرت وسرا پالن شده گسترده یی فتوای مصلحتی،هدفمند و از قبل

در  وانزجار ملتاحساسات گرم ملی همراه با تنفراعتقادات دینی و مذهبی،  از طرف دیگر ،ایران و پاکستان های
ی ی و بالخره بی تفاوترووش قوای اشغالگردست نشانده ومخصوصآ تجاوز بستن و کشتن رژیم مقابل ظلم و ستم ،

دن و دانشمن،نخبه گان ت پذیری های عده یی ازسولیعدم م و سر انجامها،خاموشی ها،ندانم کاری ها،خود محوری ها
ی ،نابلدبدریقبال قضایای سیاسی کشور وده ها مشکالت دیگر مانند سراسیمگی،در سیاسی در اگاهان وتحلیلگران

ق حاکم جنرال ضیاالح  رهبری مستقم با پاکستان ومذهبی های استخباراتی اهدستگتاباعث گردید که  سنگیوگر ، وفقر
هره ، تنظیم و بسرویطی سه مرحله ) تحقیقاتئ مانند یک پروژهها راتخریباتی خود ودیگر کشور پالنهای جبار آن
 که: ندنمای تطبیق طوری فغان املت  باالی ( برداری

دارای  رهبران جهادیبا وجودایکه بحیث  این ببرهای کاغذی فوق این آله های ابزاری هحلسه مردر پیشبردهر 
بودند،اما بر خالف نزد باداران خارجی قبال کشوربزرگترین صالحیت ها و کوچکترین مسولیت در مقابل ملت ودر 
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گترین مسولیت متوجه ونابودی ملت درهرسه مرحله فوق بزر  درتخریب کشورشان فاقد کوچکترین صالحیت بوده،و 
صرف بخاطر  اخیر نشانداده که این آله های ابزاری سال 16سال گذشته و25وطورایکه تجارب  میباشدبود و شان

 وهرکدام دریغ نکرده چاپلوسی وتملق به انها رض تطبیق اهداف بیگانه از هیچ نوعاندوختن سرمایه غغضب قدرت و 
داشتن باداران خارجی شان پذیرفته و طوری برقابت نگهه  اطر خوشبخرا ( )خیانت ملی مسولیت تاریخی بزرگترین

ومدهش  بجنگهای تبا ه کنخره ابالو که منجربجنگهای میانحزبی ومیان تنظیمیمبادرت ورزیدند  تخریبانههای 
کردنها،به فرق سر میخ زدنها، به کانتنر که شما هموطنان گرامی شکم پاره  منطقوی و لسانی مبدل گشت،ی،قومیمذهب

انواع مختلف قتل و قتال اقوام مختلف ،ویرانی قسمت  بریان کردنها و دنها، بداشهای خشت انداختنها، در روغنسوختان
 ازیکطرف عده کثیری از نخبه سال است که  25بیاد داریدومدت  ر تقریبآ کامل شهر کابل اعظم کشور و انهدام

ذهبی، مبه جنگهای  شان ا قوام مختلف را نماها،دانشمندنماها،تحلیلگر نماهاو روشنفکرنماها با تبلیغات زهراگین

 ، نیمچهاز نیمچه مالها،نیمجه مولویها نطقوی ولسانی تشویق مینمایند، واز طرف دیگر عده یی دیگریقومی،م

یکه همه بنام حدیث و آیت ملت را گمراه و تباه میکنند در حال یمچه علمای دین ساطور بدست گرفتهروحانیونها و ن

وز اهنرهمه فجابع هموطن گرامی این  میدهد.واین ملت و نسل افغان است که قربانی  نان میخورندشان از یک کاسه 

فرهنگ  به افغانی  اینها همه اش تبدیل شدن فرهنگ سچه  آیا.پس نا بودی چه است ؟نابودی ملت افغان نمیدانیدهم 

ین دشمنان خوب حاال بیآیید بیبینیم که ا وتفرقه های مذهبی،قومی،تباری و لسانی نمیباشد؟ امخشونت،زور،انتق جنگ،

دان علوم دانشم فجایع را باالی کشور و ملت ما تطبیق کردند.در قالب دوستان ما چقسم این همه  رینه ملت افغان دی

 کشورمورد نظر شان بدو عنصر ضرورتسیاسی به این عقیده هستند که کشور های بزرگ استعماری برای استعمار 

 دارند.

 
 اکثریت نادان.—1
 اقلیت خاین ووطن فروش.—2

 
 ندتافغان آگاهی کامل داش های بیگانه مخصوصآ دولتمردان جبون پاکستان که از عواقب جنگ رو یاروی ملتکشور 

انتظار  57با بروزفاجعه ثوربالخره  ند فرصت بوددر کمین نشسته و منتظر  ودسایس دامن زدن توطه هاهمیشه با بنآ 

ه از همان س دشمن دیرینه ما  در تالش آن گردیدند کارباب بزرگ شان انگلی شان به پایان رسید وبا پیروی ورهنمایی

اینکه  .ندنمایکه مقدمات آنرا قبآل تدارک دیده بودند استفاده  یت نادان و اقلیت خاین و وطن فروشراکث مفکوره یی

 ا دررالحق چه قسم این دو عنصر لفقار علی بوتو و مخصوصآ جنرال ضیاا دولتمردان پشکستان )پاکستان(  چون  ذو

ه کرد دو مرحله تنظیم و بهره برداری خویش از آنها استفاد کشور ما شناسایی کرد، رشد و توسعه داد و چطور در

 میباشد . موضوع بخش های بعدی ما

 
 )ادامه دارد(
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