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   تورنتو-پيکار پامير
٠١.١٠.٠٩  

              
    

  افغانستان را توھين ميکندمردم مالی پاکستانی 
  

الدی ، سخنان سخيف ، بی بنياد و تحقير آميز  مي٢٠٠٩سايت انترنتی کابل پرس به تاريخ بيست و نھم ماه سپتامبر

 ۀوی در يک مناظر. مال فضل الرحمن رھبر جمعيت علمای پاکستان و مرشد گروه متحجرطالبان را به نشر رسا نيد

  :ُتلويزيونی در شبکه جھانی اردو زبان پاکستان چنين در فشانده است 

بوده در طول تاريخ درآنجا عشق و عالقه نسبت به جنگ ن و فاقد ارزش ھای انسانی ئيافغانستان يک کشور بی آ" 

مردم افغانستان ھميشه آرزوی اين را . . . و خونريزی  بيشتر ازھرچيز ديگر دروجود ساکنان آن موج ميزده است 

اگر دشمن .  شيران است  آنھا ثابت کنند که اين کشور بيشۀد تا بهََرکه دشمن خارجی به کشور شان حمله ب داشته اند

متجاوز و اشغالگر پيدا نشده  آنگاه مردم اين کشور با خود جنگيده اند و ميتوان گفت که جنگ داخلی و خونريزی در 

 معمولی بوده و رسيدن به قدرت تنھا و تنھا از طريق اعمال زور و چيز جديدی نيست ، بلکه يک پديدۀافغانستان 

. استانی يعنی افغانستان فقط برای جنگ آفريده شده است باين خطۀ . . . اسی ممکن بوده است حذف کامل رقبای سي

ما که در . . . افغانھا ھيچگاه از طريق قانون و يا يک دستورالعمل سياسی مشکالت خويش را حل نکرده اند . . 

ن ئين موجود است ، ما در چوکات اين آئيپاکستان زندگی ميکنيم ، اينجا يک نظام سياسی موجود است ، اينجا آ

خاطر اھداف ه ما طالبان را در کارشان ب. . . انيم به اھداف خويش که بر قراری نظام اسالمی است ، برسيم ميتو

شان ھرگز مورد مالمتی قرار داده نميتوانيم ، زيرا  آنھا طبيعت مردم خود را خود بھتر از ديگران درک کرده 

  "شده نميتوانيم ولی ما ھرگز در پاکستان به روش ھای طالبان متوسل . . . بودند

  !بلی، خواننده ھای ارجمند

اظھارات خصمانه ، بی خردانه و آگنده از مقاصد شوم سياسی اين مالی سياسی ديو بندی را مرورکرديد و حتما 

وطنپرست  به اھتزاز درآمده  از يکسو خشم تان عليه  حيث  افغان ھای آزاده ، نجيب،  صلحجو وه رگِ جان تان ب

دروغگو و رياکار را پنھان کرده نميتوانيد  و از سوی ديگر، شديدا متأثرخواھيد شد که چرا و چنين عنصر اجنبی 

ُچگونه عقيقِ قيمتدار به دست ناپاک خرمھره شناسان بی مقدار ِروزگار افتيده است و چقدر ملک وملت ما از دست  ُ ِ
ِدرون ِ بی دانش پاکستانی که جز جھالت حتا يک مالی سيه  جنايتکاران نا جوانمرد، ويران و ناتوان شده که حال،
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پروری و تروريست سازی و معامله گری کار ديگری نه دارد، باالی شرافت ملتی که قرن ھا آزاد زيسته و يک 

  .لحظه ھم  با اسارت و اسارتگران  نساخته ، چنين بيشرمانه ميتازد

ه از انسانيت ، اخالق و معنويت است ، بخطاب کردن ، ھمان قدر که دور " فاقد ارزش ھای انسانی " ملتی را 

  .  نيز می طلبدئیھمان اندازه پليدی و بی حيا

ۀ اين مالی بی آزرم ديوبندی آنقدر رياکار و شعبده باز و فاقد معنويت است که علی رغم ادعا ھای ظاھر سازان

 شريک جرايم سياسی بی نظير ً، رسما!) البته نه دينی و اخالقی ( مذھبی اش ، غرض رسيدن به مدارج بلند دولتی 

امور خارجی ئيس کميتۀ بوتو صدراعظم وقت پاکستان شد، نه تنھا در پارلمان مرکزی جا خوش کرد که درکرسی ر

ند انگليسی به تأسيس  و پوئیارگان مذکور نشست ، با سؤ استفاده از مليونھا لایر عربستان سعودی، دالر ھای امريکا

ی پرداخت ، با آی اس آی يا سازمان جاسوسی ارتش پاکستان از در ِ ھمکاری ھای  علوم دينًظاھراصد ھا مدرسۀ 

مثابه کانون توطئه ھای سياسی در ه را ب" تنظيم جمعيت علمای اسالم پاکستان " سياسی و استخباراتی پيش آمد، 

يد نموده به سوی را تول" طالبان "  به نام ئیُمنطقه ايجاد کرد، ھزاران عنصرنظامی آدمکش و تروريست حرفه 

 خلق هللا بر آرند ، غرض تخريب مجسمه غ شان دود از دمائیافغانستان گسيل نمود تا با وحشيگريھای قرون وسطا

باميان برای مجريان سيه دل تراز خويش فتوا صادر کرد، اشغال شھر باستانی کابل توسط ۀ نيم ھزار سال و ھای يک

ن پيروزی ارتش آن کشور برای مردم پاکستان تبريک گفت و به منظور عنواه طالبان و فوج پاکستانی را بۀ دھار

ن ھا، به سفر ھای دور و دراز به کشور ھای غربی و ممالک آطالبان  و حمايت ھمه جانبه تر ازۀ تقويت بيشتر دھار

 به  ضد وحشت زای آنھا را در افغانستان ماندگارتر سازد و ده ھا عمل نا روای ديگرکهۀ عربی پرداخت تا ادار

پس ، سخن ِچنين عنصر معلوم الحال بايد که .  انجام داده است ۀ بيشرمانۀگونه منافع ملی مردم افغانستان  تا کنون ب

  .سخيف و دور از شأن انسان باشد

فضل الرحمن مذکور ، کينه دل تر از جنراالن نظامی و پنجابی کشورش، مردم آزاده ، صلحجو و با ھمت افغانستان 

مردم افغانستان " ن ھم  فرا تر نھاده ميگويد که آخطاب ميکند و حتا پا را از" ان خونريزی و دھشت عاشق" را 

، در حاليکه اگر اين مالی بد عمل و ". . . َ اند که دشمن خارجی به کشور شان حمله برد داشتهھميشه آرزوی اين را

زمين افغانستان ميداشت ، ميدانست که اين ، بد زبان اندک عقل و خرد و يا اندک آگاھی از تاريخ شکوھمند سر 

قدرت ھای زورگو  و متجاوز به شمول پاکستان بوده اند که ھميشه آرزوی تجاوز و خونريزی در افغانستان را 

وبالمقابل، اين، ملت شھير، آزاده و سرفرازما بوده که ھميشه و پيوسته بااستواری تمام و بر خورداری  داشته ودارند

ِمنظور طرد و دفع متجاوزين ه خاطر حفظ استقالل و ھويت سياسی اش و به ش ھای واالی انسانی بکامل از ارز
البته در .  ِمسلح بی آزرم ، قربانی ھای بيدريغانه داده اند تا ننگ اسارت و بی غيرتی را با خود حمل نکرده باشند

ا عمال ثابت کرده اند که کشور شان تحت چنين حالت و چنين اوضاع و احوال خاصِ ضد تجاوز بوده که مردم م

آيا اين مالی کودن اطالع نه دارد که اقبال الھوری سالھا پيش از ايجاد پاکستان توسط . شيران بوده است ۀ بيش

  :       انگريزھا ، با افتخار چنين سروده بود 

  ن پيکر دل است آِآسيا يک پيکر آب و گل است      ملت افغان در
ِاگردشمن متجاوز و اشغالگر پيدا نشده ، آنگاه مردم " : مال فضل الرحمن پاکستانی ، اين مرشد دجاالن عصرميگويد 

 ھرگاه وی از فيض خرد برخوردار می بود، واقعيت ھای تاريخی . . . "با خود جنگيده اند }  افغانستان{اين کشور 

ھی  جنگھای داخلی ھم به وقوع پيوسته ، باز  دست کثيف و سر زمين افغان را ميدانست و می پذيرفت که اگر گھگا
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ن دخيل بوده است ، در غير آن، مردم نجيب آخصوص دست غرض و مرض ھمسايه ھا دره غرض آلود  اجانب، ب

 ئیافغانستان خوشبختانه اينقدر شعور، درايت و بصيرت الزم داشته و دارند تا در چھارچوب حقوق ملی و جغرافيا

برای اين به اصطالح رھبر جمعيت . انه و برادرانه زيست نمايند، چنانکه طی سده ھا چنين کرده اندخودشان صميم

نامدار را ورق بزند و يا الاقل ۀ خود زحمت داده تاريخ اين خطه علمای پاکستان ھنوز ھم دير نشده ھرگاه باری  ب

پاکستانی ھا شاھد اند که اگر مردم ۀ خصوص ھمه جھانيان، ب. اخير را دقيقا بررسی نمايد ۀ جريان ھمين دو، سه دھ

شجاع، با غيرت و آزادی دوست افغانستان در برابر ابر قدرت روس بيھراس نه می رزميدند و از پاره ھای تن 

شيرين شان سدی تشکيل نه ميدانند،  اکنون نه تنھا لشکر تا به دندان مسلح روس اياالت سند و پنجاب و پشاور و 

و  " نئيآ" ُ و رھبران پرباد آنان و ھيچ ء مال ميکردند، بلکه ھيچ مدرسه و تنظيم و جمعيت علمابلوچستان را لگد

  . ميمانددر پاکستان باقی ن" ارزش انسانی"

گان نظامی و استخباراتی ھمسايه ھا و تمويل کننده ھای  مذھبی و شرارت پيش–امروز ھم اگر ھمين دالالن سياسی 

ِ سر مردم ما بردارند، خواھند ديد که باشنده ھای اصيل افغانستان چگونه صاحب خارجی شان بگذارند و دست از
  . ن و قانون و ارزش ھای انسانی و ھمه گونه فراست دينی و سياسی و فرھنگی ميباشندئيآ

افغانھا  ھيچگاه از طريق قانون و يا يک دستورالعمل سياسی مشکالت " باز اين مالی بی علم  اظھار ميدارد که 

   ". . .يش را حل نکرده اندخو

برنامه ھای انگريزان ۀ بايد از وی بپرسيم  که قبل از والدت جناب تان  و حتا پيش از آنکه شما و پدران تان در نتيج

ن ، قانون و نظام دولتی وجود داشته و ارزشھای ئيِشويد، درافغانستان کھن،  دين ، آ" پاکستان" صاحب وطنی به نام 

  . کرده استلو ميءانسانی تال

که پس از قطع پيکر ) پاکستان (  طالبان بايد بداند و بپذيرد که وقتی وطن جديد شان ۀمالفضل الرحمن مرشد دھار

ميان آورده شد، ه ميالدی ، يعنی تنھا شصت سال قبل ازامروز ب١٩۴٩ھند و افغانستان توسط انگليس ھا در سال 

ِر ھند برتانوی در شھر کراچی در کنار علی جناح و ساير رھبران ن نماينده ھای استعماآھرگاه تا چند سال پس از

 ۀشان حضور نميداشتند و شيوه ھای دولت مداری را برای آنھا نمی آموختاندند و باز، ھرگاه اياالت متحده با مشور

ن نبود نظامی تجھيز  نميکرد ، ممکۀ از نظر مالی تمويل و از ناحي ، را ازنظر فکری  تدريسانگليسھا پاکستان

. امروز اين چنين گستاخانه و تحقير آميز بر ملتی بتازند که تاريخ ، تمدن ، فرھنگ و ھويت چندين ھزار ساله دارد

باز، ھرگاه رھبران ، جنراالن ومال فضل الرحمن ھای پاکستان در زير پر و بال ھمان حاميان و اربابان خارجی 

آن کشور و آنھمه رتق و فتق اتمی و ارتجاعی " ءجمعيت علما "د نشانی ازشان نفس نمی کشيدند،  امروز مشکل بو

  . خوردبو ضد مردمی شان  به چشم 

خاطر اھداف شان ھرگز مورد مالمتی قرار ه ما طالبان را در کار شان ب" : پدر فکری و سياسی طالبان می افزايد 

کرده بودند، ولی ما ھرگز درپاکستان به داده نميتوانيم ، زيرا آنھا طبيعت مردم خود را خود بھتراز ديگران درک 

  . . . " روش ھای طالبان متوسل شده نميتوانيم 

 مال فضل اکنون شما خواننده ھای عزيز، بھتر از قبل به عمق طينت بد، اھداف شوم سياسی وسخنان تحقيرآميز

 وی نفرين می ئی گوما پی برده به تناقضۀ ضد مردم زجرديده ، جفا کشيده و محروم نگھداشته شدالرحمن به 

ُخاطر کار شان ، يعنی جھالت پروری و تمدن ستيزی و مردم کشی و ه از يکطرف طالبان را ب! بلی . فرستيد

ستمگری ھای شان ھرگز نميتواند مالمت کند، چون گويا طبيعت مردم افغانستان را بھتر از ديگران درک ميکرده 

  . . . شده نميتواند اند و از جانب ديگر، به روش ھای طالبان متوسل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ن و فاقد ارزشھای ئيمردم افغانستان وحشی و خونريز و بی آ"معنی اصلی اظھارات مالی مذکور اينست که چون 

ن ، نظام سياسی ، ارزشھای ئي، بنابران، مستحق مجازات ھای طالبی ھستند و اما چون در پاکستان آ"انسانی اند

  .ش ھای طالبان دراين کشورمتوسل شده نميتواندانسانی و امثالھم موجود است ، لھذا به رو

، "پوقانه" ، "پين پودر"  مدارس دينی و مذھبی پاکستان ھمانند ئیيعنی توليدات ناباب ، خشن، ننگين  و قرون وسطا

  . افغانستان ميخورد وبس..." ن و ئيبی آ" مردم  صرفا به درد. . . و " دواھای تقلبی " 

 ھا و تحقير ھای عناصرسياسی ، نظامی و مذھبی  تازه به دوران ئی، ياوه سراھرحال، جلوه ھای طاووسی ه ب

سرزمين .  که ناشی از نا بخردی ھای ذاتی ، نوکيسه بودن و کم ظرفی ھای آنھا ست ًرسيدگان پاکستانی، يقينا

ُکھنسال افغانستان در درازنای تاريخ پ وفان ی از ميان ھر طه خود ديده ، ولوفان ھای زيادی براز فرود و فرازش، طِ

وفان ھای امروزی نيز زنده و آزاد و سر فراز سر بدر خواھد  از ميان طًزنده و سالمت سر بلند نموده است ومسلما

آورد، ولی ديده شود که تازه به دوران رسيده ھای بی بنياد، با سالح  اتمی ، مدارس دينی و تروريست پروری ھای 

  !ر خواھند گرفت؟شان درکجای زمان قراۀ جنايتکاران

  !ی اما گرچه نھادی به خيال     با خبر شو که قدم بر سر دريا زده ۀ پای بر ديد
  )پايان  (                                                                                                                              

 


