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        31/08/2017                                                                                     محمد یحی واثق   
  

 پاکستان در کشورم گیهای شیطانی ایران وچکیده یی ازگندید
مپنجبخش   

 

 کشتن افغان ،توسط افغان برای نابودی ملت افغان
 

خارج کشور تبریک گفته،امید وارم تا سال را بر تک،تک شما هموطنان گرامی داخل و 1396فرا رسیدن سال نو 
نا بودی دشمنان داخلی و خارجی ملت در فضای صلح و امنیت مانند گذشته بقسم یک خوشی را با صحت مندی و 

 ملت متحد و یکپارچه پیشرو داشته باشید.
 

دستگاه های استخباراتی و  در بخش گدشته خدمت تان عرض گردید عوامل ایکه در فوق ذکر گردید باعث ان شد تا
پالنهای تخریبی خود اهداف شوم و خطرناک خویش ن کشور بامذهبی پاکستان با رهبری جنرال ضیاالحق حاکم جبارآ

و کشورهای دیگر را مانند یک پرژه  تحقیقاتی  طی سه مرحله)سروی،تنظیم و بهره برداری(باالی ملت ما طوری 
جهادی  در پیشبرد هرسه مرحله فوق این آله های ابزاری ،این ببر های کاغذی که بحیث رهبران تطبیق نماید که:

باداران  قبال کشور میباشند، بر خالف نزد بزرگترین صالحیتها و کوچکترین مسولیت در مقابل ملت و در دارای
کشور و نا بودی ملت بزرگترین مسولیت متوحه شان  خارجی شان فاقد کوچکترین صالحیت بوده و اما در تخریب

بزاری  بخاطر غضب قدرت و جمع آوری سال اخیر نشان داده که این آله های ا16سال گذشته و 25می باشد.تجارب 
سرمایه غرض تطبیق اهداف بیگانه  از هیچ نوع چاپلوسی و تملق دریغ نکرده وهر کدام شان بزرگترین مسولیت 
تاریخی )خیانت ملی(را درراه  خوش نگهداشتند حامیان خارجی شان  پذیرفته وطوری برقابت های تخریبانه مبادرت 

های بادارا ن خارجی شان با براه اندازی جنگهای نظامی میان حز بی و میان طابق پالنورزید ند وکوشش کردند تا م
مختلف افغان  تنظیمی و بالخره با جنگ های تباه کن مذهبی،تباری و لسانی بتوانند تا از یکطرف با قتل و قتال اقوام

گر با استفاده از جنگهای مسموم و ویرانی قسمت اعظم کشور مخصوصآ انهدام تقریبآ کامل شهر کابل،و از طرف دی
افگنی های مذهبی،تباری و لسانی اقوام مختلف کشور را بجان هم  کننده یی روانی و تبلیغاتی با ایجاد وگسترش تفرقه

های افغان  نا بودگردیده وکشورما باهمه هست و بود کهن تاریخی وفرهنگی آن و کلیه ساختار انداخته، که در تنجه ملت
یک پارچگی ملت افغان )عنصر و اصل عمده حراست  ازمیان رفته تازمینه متالشی شدن وحدت ملی،زیربناهی آن 

هویت ملی ما طبق میل  دشمنان دیرینه دولت ها و ملت کشورما(،  تمامیت ارضی،حاکمیت ملی، استقالل سیاسی و 
تا خوابهای طالیی شان بواقعیت افغان دو همسایه یی نا بکار ما چون ایران و مخصوصآ پاکستان برآورده گر دیده 

 مبدل گردد.
 

شما هموطنان گرامی اکثرتان بقسم شاهدان عینی دیدید که با سازشها و تبانیهای مذهبی، تباری ولسانی میان عده از 
افراطی آخرین رژیم دست نشانده برهبری داکتر نجیب  کدر های شناخته شده یی خلق وپرچم و رهبران تنظیم های

ن صلح ملل متحد ناکام ساخته شد و وارثان خلق و پرچم و باز مانده گان اخوانیزم )رفقای ملحد و سقوط کرد، پال
برادران اشرار()تکیه کالم خود شان(تحت رهبری پروفیسور صبغت هللا ولی نعمت نواز شریف حاکم جبار پاکستان  

گرامی شکم پاره کردنها،بفرق سر میخ بخاطر انتقام دسته جمعی از ملت افغان داخل کابل گردیده وشما هم وطنان 
 درروغن سرخ کردنهاوانواع مختلف قتل و بداشهای خشت انداختن ها، ،زدنها،به کانتینرسوختاندنها،واسکت بریدنها

 دارید که شهرکابل چه قسم ویران گردید؟  بیاد و کشوررا دیدیدقتال اقوام مختلف 
 اردوی منظم با همه تجهیزات مدرن هوایی و زمینی آن چطور از بین رفت؟ 

 کلیه زیر بناهای اقتصادی، اثار تا ریخی و فرهنگی چرا از میان رفت؟ 
 کشت مواد مخدر ومعتاد ساختن هموطنان ما چه عاقبت را بدنبال داشتت؟

 بوده؟  تجاوزات جنسی زنان پاکدامن ا فغان و سینه بردنهایشان بچه مقاصد 
و بالخره شما هوطنان گرامی چنان فجایع شرم آوربا  آ نهمه سازشها، تبانی ها، جورآمدها و معامله گری های سیاسی 

 رهبران فروخته شده را چه تعریف مینمایید؟
 

سال اخیر عمآلمالحظه میکنید که ازیکطرف عده یی کثیری ازنخبه نما ها،دانشمند نما  16شما که در مدت 
ها،تحلیگرنماها باهزارحیله ونیرنگ وبا شایعات و اکاذب گسترده با انتشار گندیده گی های افکارشان تخم نفاق،شقاق 
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فغانستان، سر زمین خراسان و....... وصدها رذالت و تفرقه افگنی های مذهبی،تباری، لسانی،اکثریت واقلیت،لوی ا
دیگر،ملت رابجان هم می اندازند، واز طرف دیگرعده ازنیمچه مالها،  نیمچه مولوی ها،نیمچه روحانیون و نیمچه 
علمای دین شمشیر اسالم بدست گرفته بنام حدیث و آیت ملت را گمراه کرده و بنام اسالم هر نوع فجایع را مرتکب 

 ین اسالم را در انظارمردم جهان بد معرفی مکنند.  شده و د
 

ت وویرانی ازنابودی ملآیا شما این همه فجایع رذیالنه فوق را که بشر در ادوار مختلف تاریخ نظیرآنراندیده بجز از
 کشوربخاطراهداف باداران خارج شان چیزیدیگری نامیده میتوانید؟

نابودی  می و انسانی که در فوق تذکر داده شد بجز از وحشت بخاطرآیا هموطن گرامی برای اعمال ضد افغانی،اسال  
ملت وازبین بردن کشورکدام جمله، کلمه ویا اصطالح دیگردارید؟  خوب هموطن گرامی این بود عوامل اصلی 
 قضایای ناهنجار کشورو اهداف کشور های بیگانه همراه با خوشخدمتی ها ووطنفروشیهای گروه های چپ و راست

 مشتی از نمونه خرواردر چار بخش  خدمت تان پیشکش گردید. ی که بقسمافراط
ان و هم فرهنگ حال بیایید بیبینیم که این دشمنان دیرینه ملت افغان در قالب دوستان ما بنام کشور های همسایه، همزب 

ما تطبیق  ی ملت وکشورتحت عناوین دفاع از جهاد افغانهاعلیه شوروی ویا منافع امریکا چه قسم اهداف شوم شانراباال
 نمودند.

 
یس مصلحتی سیاسی انگل طورایکه در بخش های قبلی تذکر داده شد تشکیل کشور پاکستان یک ساختار هدفمندانه و

ومسله خود )موجودیت یا عدم موجودیت پاکستان( د در مقابل پیشروی شوروی  بوده که انگلیسها بخاطراهداف آینده
ستان پاکستان،هندوستان وافغانستان قصدآ بجا گذاشت مسله کشمیر میان پاک ر میانیی مبهم رادرشرق وغرب آنکشو

( 9نه)خط دیورند میان پاکستان و افغانستان، خالصه دولت جدید پاکستان با یک ساختار هشت رخ و و هند و موضوع
ستگاه م با موجودیت دگرد طوری تشکیل گردید که با تشکیل احزاب سیاسی هم دیموکراسی قالبی راتمثیل  نمایندوه

امیم انگلیس،موجودیت وعدم موجودیت پاکستان به تص استخباراتی آی،اس،آی ونفوذ دستگاه مذهبی دیوبندی  ساخته
ه با تعین ه و میتوانستند کبازیگراصلی وکشور تصمیم گیرنده خود انگلیس ها بود انگلیس ها قرار بیگیرد.در حالیکه

سه کشور از بروز هرنوع اختالفات در منطقه جلوگیری نمایند،  اما دولت روشن و مشخص میان این  تسرحدا
غازتشکیل بنابران پاکستان ازهمان آ انگلیس اهداف استراتژیک خویشرا درین رابطه درنظر گرفته نه رفاه منطقه را.

ی و ر های سیاسخودبخاطربقای حیات سیاسی خویش و بمنظور اهداف انگلیس همانقسم ایکه با کشورهند در گیر و دا
انه ها، دشمنی شان با دولت های افغانستان آغازگردید که حتی به بسته کردن سفارت خ نقسم ما نظامی روبرو شد،به

را ه های ترا نزیتی و منجر به سفر بری های نظامی  گردید)  تفصیل آن درین مبحث اضافی است،مورخین و 
ی میانجگیریهای کشورهای دوست واسالم اند  (که در اثر تحلیلگران کشور در ین مورد بررسی های جامع نموده

دیدوظاهرآ ازبرخوردنطامی میان ایندو کشورجلوگیری بعمل آمد سفارتخانه ها دوباره فعال وراه های ترانزیتی باز گر
 اعا نو یک فضای نستآ آرام میان هردو کشورایجاد گردید،اما دولتمردان پاکستان بسیارمحیالنه و ناجوامردانه با
ا دریغ متوطه،دسیه و تفرقه افگنی ها با ارسال جواسیس خود ازهیچ نوع تالش های مذبوحانه  علیه دولت ها و ملت 

یت نه نکرد. و همچنان موازی به آن دولت ایران هم طورایکه قنآل تذکر رفت به  بهانه های گوناگون مانند مالک
ورماورسیدن به کشور های آسیای میانه و مسایل تنهاهرات، فراه،نیمروزوآب هلمند،بلکه بخش بزرگ کش

 مذهبی،فرهنگی و لسانی هم با تخریبات خویش در کمین نشسته و منتظیرفرصت بودند.
 

ایندو کشور مخصوصآ پا کستان طور ایکه در بخش های قبلی به آن اشاره گردید با  57اینک با آغاز فاجعه ثور 
رام درراه تطبیق اهداف شان باشیوه های گوناگون آغاز کردند. در قد م اول استفاده از شرایط اختناق آ ور کشورآرام آ

متوجه جدی کشورما گردیده  1338دولتمردان پاکستان که سال ها قبل از فاجغه ثور مخصوصآ بعدازسفر بری سال 
یک  بود از غفلت،خوش باوری، حس همجواری، سست عنصری و نا کاره گیهای دولت افغانستان درعدم موجودیت

دستگاه اسخباراتی قوی ومسلکی درکشورما استفاده کرده و تخریبات استخباراتی شانرا بدون هراس طوری عیارساختند 
که از یکطرف شناختی خوبی از نبض سیاسی،اجتماعی وفرهنگی افغانها آگاهی پیدانموده وبا طروق برانگیختن 

د تادرکنارپروپاگندهای رادیوی کاکا جان عناصرفروخته احساسات ملی ما کامآل آشنا گرد یده  ،وازطرفدیگرتواتستن
شده ومزدور  صفت را درعرصه های مختلف بشمول جریانات سیاسی دهه دیموکراسی درداخل کشور شنا سایی 

مرحوم محمد داود  جمهوری در کشوربرهبری سرطان وبمیان آ مدن اولین26واستخدام نمایند.درنتجه باکودتای 
ورهبران گروه جریان اخوانیزم به پاکستان وپیوندشان بدستکاه مخوف استخبارات وفراریکعده ازکدرها 

آنکشوروحمالت ناکام این گروه وابسته به پاکستان دریکی دووالیت کشور،تخریبات عملی پاکستان درکشورما 
شاره گردید  با جنرال ضیاالحق حاکم جبار پاکستان طورایکه قبآلبه آن ا  57ثور  7آغازگزدید و بالخره با فاجعه 

این رهبران تنظیمی ساخته  شده خودش  بحیث  وبدون چون وچرای موجودیت واطاعت های کور کورانه
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دسیتیارامریکادرمقابله با شوروی درراس این رهبران تنظیم های افراطی قرار گرفت و توانست تا کنترول جهاد ملت 
رهای خارجی وحتی درمجامع بین المللی از آن خود افغان رادرداخل کشور،در کلیه مجامعی افغانی درسایر کشو

 بسازد.
 

 فرهنگی،سیاسی وحتی بنا بران جنرال ضیا حاکم جبارپاکستان از یکطرف نه تنهااز شخصیتهای ضعیف اجتماعی،
ایی تنظیمهای افراطی ساخته شده یی خود آشن اخالقی،بلکه ازکم دانشی وعدم پختگی شعورسیاسی لیدران ورهبران

هبران مطلقآ  آگاه بود،که ازهمین فقر، تنگدستی وسست عنصری اینر ازفقر،تنگدستی وبی بضاعتی آنهاهمکاملداشت،
ورما قالبی بنام جهاد علیه کفراستفاده کرد وبا پرداخت ناچیزی بزرگترین خسارات مادی ومعنوی را برملت و کش

فه اوارد کرده وهم درجه خوش خدمتی آنها را موردآزمایش قرارمیداد،وازطرفدیگربا ااستفاده از سروی دقیق اض
ازدودهه یی اسالف خویش ازنبض سیاسی،فرهنگی،طرز برانگیختن احساسات ملی و سایر خصو صیات ملت ما 

تی وی معلومات کافی داشت.که با دسترسی با چنین شرایط جنرال ضیا حاکم جبارپاکستان و د ستگاه مخوف استخبارا
ند ،نمیتواند ها تا پایا ن پیروزی شان جنگیده ا میدانستند که ملت اقغانرا که در طول تاریخ درمقابل بزرگترین قدرت

ودکرد،زیرا با جنگ این کشور را درتحت تسلط خود درآورد و یا با قتل وقتال افغان وویرانی افغانستان اینها رانا ب
نا بود  اینرا همه میدانیم که با کشتار مردم وویرانی سرزمین ما نه  ملت شجاع افغان ازبین  رفت و نه کشور ما

ستقالل ردید،ما نمونه های زیادی درینمورد داریم.اما طورایکه  دانشمندان میگویند. زمانیکه تما میت ارضی، اگ
سیاسی،حاکمیت ملی،همه هست و بود کهن تاریخی،فرهنگی، لسانی و سایر عنعنات  و در مجموع هویت ملی یک 

 دیده.ملت از میان رفت، آنگاه میتوان گفت که ملت مرده و کشور نابود گر
 

ید تا داده شد موفق گرد تذکر  بنا برآن حاکم جبارپاکستان بخاطرچنان یک هدف شوم با یک سروی دقیق که د رفوق
دا نموده مانند کشورهای بزرگ استعماری عنصراول استعمار یعنی عده قلیل خاینین را از فروخته  شده گان افغان پی

بوطن  کا ومتحدین آن استخدام نماید،که با داشتن این خاینینوآن ها رابرای مقاصد خطرناک خویش با مصارف امری
عنی وتحمیل جابرانه و دراماتیک شان درراس مبارزات ملت افغان درتالش آنگردید تاعنصردوم ا ستعماری شان  ی

ی عارهاشاکثریت نادان وجاهل راتدارک دیده تا  بتواند توسط  ایندوعنصرفروخته شده زیرنام گروپ های تنظیمی با 
ر اسالمی و حمایت از ملت افغان عنصر دوم )اکثریت نادان وجاهل( را جستجو کرده و اهداف تخریبی خود را د

 کشور ما تذظیم نمایند.
 

 وو کنارکشورعلیه ظلم  شما هموطنان گرامی بخصوص باالی سن پنجاه سال بخاطردارید که ملت افغان درهرگوشه
زیش تباری،لسانی و پیوند های سیاسی  با یک خقات وتعصبات مذهبی، استبداد دولت دست نشانده بدون هرنوع تعل

و فاقد یک رهبری واحد بپا خواسته وضربات شدیدی برقوای دولتی پرجوش وخروش مردمی غیرسازمان یافته 
 انعدم رهبری واحد وحضورعده جواسیس ومبلغین دستگاه های استخبارابی پاکستان و پیروواردمیکردند.که همین 

 بار جظیمهای نوظهوریافته درمیان مبارزین افغان زمینه  در کشور ما طوری مساعد گردانید که ضیاالحق حاکم تن
 

 پاکستان دوتوطه ودسیسه  خبیثه ذیل را بسیا رماهرانه وزیرکانه باال ی  ملت ما تطبیق نماید.
 مبارزاتبحیث رهبران جهادی د راس های افراطی تحمیل دراماتیک ونا جایز تنظیم  -1

 ملت افغان.
 فتوای مصلحتی،هدقمند و از قبل پالن شده یی هجرت که قبآل در تاریخ  مبارزات و -2

 مخصوصآ در موقع جهاد ملت افغان سابقه نداشت.
 

دولت پاکستان که نبض سیاسی،اعتقادات دینی و خوشباوری های ملت و عدم پختکی شعور سیاسی اکثریت سیاسیون 
توانست که درچنان مقطع زمانی که ظلم واستبدادهمراه با ویرانی شهرهاوقصبات افغانی را درک کرده بود 

درکشوربیداد میکرد ایندو پدیده یی ظاهرآدلسوزانه را طوری در کشور ما پیاده کرد که نه تنها توسط اکثریت ملت 
عده یی کثیری از نخبه  یک عمل نیک ضیاالحق حاکم جبار پاکستان پنداشته شده و مورد استقبال آنها قرارگرفت،بلکه

گان،رجال برجسته،آگاهان وتحلیلگران سیاسی کشوربدون آنکه متوجه عمق واقعه گردند،بدون آنکه حساسیتها وانگیزه 
اصلی این مهربانیهای دولتمردان پاکستان را درک نمایندوبدون درنظرگرفتن دشمنیهای دیرینه یی آنها با دولتها وملت 

اندیشی و مخصوصآ در حالیکه میدانستندکه ضیاالحق خود درکومای سیاسی قرار  افغان وبالخره بدون عاقبت
داشته،بعوض آنکه ازوی ودستگاه استخباراتی اش بحیث آله ابزاری در قضایای کشور استفاده نمایند،بلکه اینها خود 

نظیمی جنرال ضیاالحق را بحیث ناآگاهانه ازین دو پدیده  فریبنده یی دولتمردان پاکستان استقبال کرده ودرکناررهبران ت
حمایت اکثریت نخبه گان،آگاهان و تحلیل گران کشور قرار گرفت، وحتی عده   مورد پدر معنوی و ناجی ملت افغان
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 4تر 4 له :شمیرهد پاڼو 
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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
 

از آنها آنقدر افراطی عالقه مند ضیاالحق گردیده بودند که نامهای پسران و نوه های شانرا ضیاالحق نام گذاری کرده 
بران تنظیمی و ضیاالحق  توسط عناصر اگاه کشور را دشمنی با اسالم و جهاد دانسته وانها وکوچکترین انتقاد ازره

 راباتاپه ها و بر چسپها مورد تهدید و تحقیروحتی کشتن قرار میدادند.
توطه هموطن گرامی ازهمین جاست که با دوپدیده ییکه درسطورفوق ذکرگردید زمینه ها ی رشدوگسترش کلیه دسا یس،

 ات کشورهای سعودی، ایران وخصوصآها وتخریب
 پاکستان در کشور ما فراهم گردید.

 
گاهان و که عده یی کثیر از آاز همین جاست که تهداب اساسی نا بودی ملت و ویرانی کشور من و تو گذاشته شد.زیرا

رای ایشان بسال دوره جهاد برحق ملت افغان نا آگاهانه و حتی بفکر خود  14تحلیل گران سیاسی کشورما  در طی 
گاهانه آسال اخیر 16نجات ملت زمینه  رشد توطه ها ودسایس دشمنان ملت ماراآماده ساختند،امروزنسل دوم ما درطی 

 و شعوری با پیروی ازراه غلط پیشه گا ن خویش با دامن زدن تفرقه افگنی های مذهبی ،قومی،تباری و لسانی
 وغانستان،سر .وصدای خراسان.و.... ..زمینه کشتن  ملت وشعارهای علنی،سیستم غیرمتمرکز،فدرالیزم، لوی اف

 نابودی سرزمین ماراغرض اهداف کشور  های فوق  در کشورما آماده میسازند.
 
 ادامه دارد()
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