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 !ردیدرصدر مسائل کشور مورد توجه قرار گ ديموضوع با سه
 صاحب یستانیاستاد بزرگوار س ۀاستقبال از نوشت به

 

آنکشور به خاک ما بوده است و  ۀحمل نینه اول نیقيبه قلمرو افغانستان، به  یپاکستان انینظام ریاخ یشرویو پ حمله
 . آن خواهد بود نينه آخر

از  یکيکشور،  نيا تيموجود خيدارد، در طول تأر یاسیو س یدر مسائل مرز شهيپاکستان با ما، که ر یدشمن
کشور، تا  نيمنافع و حفظ مصالح ا نیتأم یدشمن نيعلت ا. است دادهیم لیمشکالت ما را تشک یبخش ها نيمهمتر

تمام رنجش ها، تخالف ها، تخاصم . است کند،یم دایمنافع و مصالح آن به قوت و ضعف افغانستان ارتباط پ کهیجائ
 .باشدیم زیدو چ نیاز هم یو جهان، ناش ممالک مختلف در منطقه انیها و تصادم ها م

 

که  یشده افغانستان را تا جائ اديبه دو مقصد  یابيدست  یتا برا دهیکوشیاش همواره م سیاز زمان تأس پاکستان
 یاز خواست ها یگريدر جوار کشور د فیکشور ضع کي تيموجود. و ناتوان بسازد فیممکن است، ضع شيبرا

نسبت  یاش قدرت باالتر هيهمسا یرهاآرزو ندارد که کشو یکشور چیه. تمام کشورها درجهان است هیو اول یاساس
 فیخود و چه در تضع تيها و تالش ها را، چه در تقو یآرزومند نیچن ینمونه هائ. به قدرت آن کشور داشته باشد

و  نیو هند، چ نیچ ن،ید، هند و چهند و پاکستان، پاکستان و هن. میکنیها، بوضوح در سطح جهان مشاهده م هيهمسا
و  نیچ کا،يو امر هیروس ه،یو روس کايو بالعکس، امر یجنوب یايو کور یشمال ايورک ن،یو چ هیروس ه،یروس
 ...و  نیو چ کايامر کا،يامر

 

و  زیو توطئه آم یبيتفرقه افگنانه و تخر یمقاصد و اهداف، طرح پالن ها نيبه ا دنیاز وجوه و طرق رس یکي
 یساختن عده ا لهیکه عمدتًا با وس باشد؛یآن م یها هيهمسا اي هيهمسا یۀها عل هيهمسا یطانیدسائس شوم و تشبثات ش

 یو عوعو برا خورندیکشور خود م ۀاز سالخ خان نانکه  یو خائن به ملک و ملت، انسانان تيهو یب یاز انسان ها
 . ديایاجرأ در م ۀبه منص کنند،یها م گانهیب

 

و تا ظهور احزاب به اصطالح  یمتماد انیها در قبال کشور ما، به انواع گوناگون، سال یپاکستان ۀشد ادي یکوششها
و دغلکار و زشت  تيهو یب یهائ لهیوس نیهم قيو از طر نگونهيحاصل کنند، بد یتیموفق نکهيبدون ا ،یاسالم

 :خالصه نمود نیدو نکته چن در توانیکه علل آن ها را م یناکام یکردار ادامه داشت؛ کوشش ها
 

ـ  یو نظام یاسیس ک،یپلماتيو دفاع از کشور در هر سه عرصه ـ د یمنافع مل نیکه در تأم یـ وجود دولت هائ1
 ش،يخو یو افغان یمانيا تیو تزلزل از خود نشان ندادند  و در حدود توان و امکان، با درک مسئول ديترد چگونهیه

 .و تالش کردند یراستا سع نيدر ا
 

 استیاز س یناش یرهبران کشور در قبال تحوالت یمل یۀو داع استیمردم از س غيدر یو ب یسرتاسر تيـ حما2
 . مشهود بود اميپاکستان، که بطور وضوح در آن ا ۀمداخله گران یها
 یآ. اس. یاحزاب کشور شان را ترک نموده در آغوش گرم آ نيکه ا یخاصتًا از زمان ،یظهور احزاب اسالم با

ناتوان  یاحزاب برا نياز ا یمرحوم داوود خان ـ و امکان بهره بردار یـ از اواسط دوران زمامدار دنديپناه گز
 یگريپاکستان ابعاد د ۀگران بيتخر یها شو تال یو نظام یاسیثبات کردن مملکت، مداخالت س یساختن دولت و ب

 . نبودند مناکیمده نگران و ببوجود آ یتیاما بازهم نه مردم و نه دولت از وضع. نمود دایپ
 

 ۀو دولت دست نشاند یحساب با شورو یۀصفمردم که خواهان ت ،یهفت ثور و اشغال کشور توسط شورو یکودتا با
 یپاکستان و سرسپردگ ۀمتوجه اهداف مزوران نکهيو استرداد استقالل کشور بودند، بدون ا یمل تیحاکم ۀآن و اعاد
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احزاب  نياِه نموده بودند، شوند؛ پشت و پنا دایکشور پ افغانستان نسبت به آن یکه احزاب به اصطالح اسالم یا
 . احزاب در خدمت پاکستان قرار گرفتند نيا یبانیپشت قيشدند و در واقع ناآگانه از طر

 یباز توانستند ینشده بودند و نم یاسیکه هنوز در حد الزم س یمردم تياکثر یدر آن زمان، برا یاشتباه تلخ نیچن
از  قیو عم قیشناخت دق و اند سال تجربه ها و یاما امروز، باوجود س. قابل اغماض است نند،یپشت پرده را بب یها
 . ستندیاغماض و بخشش ن بلقا چوجهیبه ه یاشتباهات نیچن شهیپ تيپرستان جنا گانهیب

از  یلیبرخورد ما با خ ۀنیر زمها تکرار اشتباهات ما د ینارسائ نياز ا یکي. هستند اديها در کشور ما ز ینارسائ
 .مسائل، از جمله برخورد ما با پاکستان و حلقات مزدور آن در کشور است

 

 رهینوکران ج یها و نابود یها، بشمول دفع مداخالت پاکستان یاز نارسائ یلیاز خ یریجلوگ یبرا یفعل تیوضع در
 :سه موضوع عبارت اند از نيا. صدر مسائل کشور قرار داد سه موضوع را در ديخوار آن، با

 

ه و بدون و دفاع از خاک و مردم صادقان یکه در دفاع از منافع مل یا یو واقعًا مل یدولت مردم کي جاديـ  ا1
و سر  نیتشخص پا در زم و با یو قو نیهمچون هندوکش بلند سنگ گانهیور و از خود و بتزلزل در برابر زر  و ز

 .استوار بماند بندد، یم خاک نيا ۀکه با مرده و زند یو در نگاهداشت عهد ستديبر آسمان با
از استهانت  ریحاصل کار دولت موجود غ. بهره است یبدبختانه ب یخصائل نیآن، از چن ۀموجود، هر سه قو دولت

 . نبوده است یزیملت چ یو خفت برا
که " یدهن پر آب" نیها، بوده اند و با چن یها، بخصوص پاکستان گانهیخوار ب رهیدولت موجود ج یاعضا تياکثر

برود  ديدولت با نيا .دنتوان ینشان داده نم یدر برابر پاکستان و حمالت و تشبثات آن عکس العمل چوجهیدارند به ه
 ديبامی د،يایکار ب یروبايد که  یدولت . است شیدر پ انتخابات.  و دلسوز و پاک بدهد یدولت مل کيرا به  شيو جا

با  ديمردم با. انتخاب مردم است ۀجینت ندهيخوب و بد دولت آ. حاصل انتخاب مردم آگاه و با درد و وطن پرست باشد
 !"قيهرچه ال قيخال: " ناخواسته بعدًا گفته شود یمطلب باشند تا نشود که خدا نيشهامت متوجه ا

 

بعد از  ايهنوزهم،  کهیو سائر دسته و ها و گروه هائ یمردم در برابر احزاب به اصطالح اسالم یریـ موضعگ2
ملک و ملت بسته  فیو تضع بيهفت سر، کمر به تخر گانگانیب تيکه فعاًل بوجود آمده است، به امر و هدا یفضائ
 . کند رییکاًل تغ دياند، با

به  انتیو خ تياد و جناو ضعف و فس یها گرفته نشود نه آشفتگ نيتا جلو ا. گرفته شود ديدشمنان وطن با نيا جلو
 . شود یاز کشور ما قطع م گانگانیو نه دست ب بندد، یخاک رخت م

پرست نشان داده  گانهیاز خود کش ب یدسته هائ نيحد در برابر ا یما با تأسف نرمش و انعطاف و گذشت ب مردم
نظر کنند و آن نظر را با  ديهم تجد نهیزم نيدر ا ديمردم با. ستیوجه درست نبوده و درست ن چیکار به ه نيا. اند

 .کنند ادهیدر عمل پ تيمتانت و جد
 

امر واقف تر باشند و در  نيکشور به ا کيکه مردم  یبه هر اندازه ا. کشور، مردم آن است کي یواقع یرویـ ن2
 کشور خود از آن استفاده کنند، به همان اندازه کشور یو سربلند اعتال یاصل، در راستا نيعمل، پس از درک ا

 . رود یباال م گرانيد انظارو اعتبار شان در  تیثیو شأن و ح شود یم رومندتریشان آبادتر و ن
ملک و مردم  یبرا ستهيو شا ستهيبا یکار توانند یمردم بهره نبرند، نم تيو حما رویاگر از ن استمدارانیس نيپاکتر

و در دفاع از خاک  یـ اقتصاد یاسیام ابعاد سرا در تم شيخو ۀو سازند ینقش اصل ديبناًء مردم با. خود انجام دهند
 . رندیبگ یشان جد یو آزاد شيخو

و درست کردار و دلسوز به آن ها و به کشور را  شيو درست اند یمردم یشان از دولت ها تيمردم و حما نقش
 . میبدور داشته باش دهيکشورها در منطقه و جهان از د شرفتیدر  توسعه و پ دينبا
 ،یو مل یدولت واقعًا جد کي جاديو ا یانتخابات مردم قيدولت موجود از طر تعويض یعنيشده،  اديموضوع  سه

در کشور از راه  یاسیو آمدن مردم در صحنه و به عهده گرفتن امور و قدرت س گانگانیب یاديکوتاه کردن دست ا
از  ديترد یآن کشور ب یهستند که با اجرا یائکاره یواقعًا دلسوخته و مردم ندگانيو انتخاب نما یاسیمبارزات س

.  ما قطع خواهد شد به کشور یهم از تخلف و تخط گانگانینموده دست ب داینجات پ یحال شانيو پر یدگيشور نيا
 ."کاسه نماآش خواهد بود و ه ناهم» آن ریدرغ

 ختم


