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  ۲۰۱۵/۱۱/۲۷        هاشمیان هللا سیدخلیل

 پاکستان در"   آسیا قلب"   کنفرانس
 

ی افغان وخصوصا اشرف جان آن همه زعما ، بنابراست "لیسگان ۀچوچ"لوماسی پسیاست ود ۀاکستان در رشتپ
پتاسه و گالبی در دهن شان غوالنده نامزدش شیک پوش هالیوود را مثل اطفال "کوچۀ چقورک" با انداختن  و

ملی که حکومت دوقطبی در اثر فشار اذهان عامه درین اواخر اتخاذنمود، همانا  یگانه موقف معقول و –است 
قطع مذاکره با پاکستان و اتکاء به قدرت ملی خود افغانها درجنگ با تروریزم است. پاکستان برای شکستاندن این 

دسیسه ها وشیطنتهای انگلیس مابانه شروع کرده، ار یکتعداد کشورها تقاضا موقف  معقول حکومت کابل به 
کرده تا حکومت کابل را برای تجدید مذاکرات مستقیم با پاکستان راضی سازند وکنفرانس )قلب آسیا( را وسیله 

درا به قرارداده تا زعیم افغان را درین کنفرانس نشویق وجلب کنند وبا این نیرنگ قدرت وبرتری سیاست خو
افغانها و دنیا نشان بدهد. دیدار سفرای چند کشور با رئیس امنیت ملی وعکس العمل بسیارسست وتقریبا متمایل 

 به قبول آقای نبیل که درمیدیا نشر شده، بیانگر این واقعیت میباشد.
دانم(، این کنفرانس )قلب آسیا( در هرموردی که باشد )متاسفانه هدف آن نشر نشده ومن درآنباره چیزی نمی

عنوان در یک مورد سرقت ودزدی ماهرانۀ لقب )قلب آسیا( است که از دو قرن به اینطرف به سرزمین افغانستان 
داده شده، و ازجانب دیگرخالف فرهنگ قبول شدۀ این منطقه است که مرحوم عالمه اقبال الهوری درپیام خود 

 بمت افغان گفته است :
 

 ملت افغان در آن پیکر دل استآسیا یک پیکر آب و گل است  +++ 
 

حکومت افغانستان باالی این لقب، عالوه برملحوظات سیاسی، ازلحاظ فرهنگی نیرباید احتجاج کند، زیرامردم 
پاکستان راافغانها مسلمان ساخته  –وفرهنگ افغانستان کشور نوپیدای پاکستان را بحیث )قلب آسیا( نمی شناسند 

ستنان نیز با غصب و انضمام غیر قانونی یک قسمت خاکهای افغانستان ساخته ومستعمرۀ کنونی انگلیس بنام پاک
شده است. این دو واقعیت کافی نبود که پنجابی های بیشرم وغالم بچه صفت اکنون میخواهند لقب تاریخی و 

 فرهنگی آفغانستان )قلب آسیا( را نیزغصب کنند؟؟؟ تفو بر تو ای چرخ گردون تفو !!! 
 

غنی و اکتور شیک پوش فلمهای هالیوود باید اخطار داد که اشتراک درین کنفرانس بمعنی به آقایان اشرف 
ازجانب دیگر چه تحولی رخ داده که زعمای افغان  -فروختن افتخار تاریخی وفرهنگی ملت افغان تلقی خواهدشد

افغان را درخاک خود  دوباره درمیز مذاکره با پنجابیهای شیطان صفت بنشینند ؟؟؟ پاکستان طالبان فروخته شدۀ
پناه داده، به آنها پول واسلحه میدهد وهنوزهم درفکر آنست تا یک حکومت تحت هدایت )آی. اس. آی.( را 

داعش از طریق پاکستان به افغانستان واردشده وازطریق منابع پاکستانی تمویل  –درافغانستان تاسیس کند 
 000بخاک هندوستان داخل شوند، اما الریهای پاکستان پاکستان به الریهای افغان اجازه نمیدهد که -میشود

 –کیلومتر رادرخاک افغانستان راه می پیمانید تا بکشورهای تاجکستان، ازبکستان وترکمنستان برسند 2
چراحکومت کابل محرومیت الریهای خودراقبول میکند وچرا به الریهای پاکستان امتیاز میدهد؟؟؟ بخاطر موجودیت 

ت، ناصادق وجیب پرست درکابل، تا چه وفت افغانستان یک مستعمرۀ اقتصادی پاکستان باشد یک حکومت بیکفای
 ؟؟؟

امریکا ساالنه یک ونیم ملیارد دالر برای مبارزه با تروریزم بپاکستان میدهد، اما پاکستان این پول را برای تشویق 
زار مکتب در پاکستان، ازهرمکتب ازمدرک همین امدادامریکا ساالنه از دوه –وتزئید تروریزم مصرف میکند 

دوصد تروریست تربیت شده برای تطبیق اهداف سیاسی ونظامی پاکستان در دوجناج آنکشور) هندوستان و 
حکومت کابل بخاطر  –حکومت های امریکا وافغانستان هردو این واقعیت را میدانند  –افغانستان( استخدام میشود 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

وشی و پایگاه فروشی جزۀ آنست، یکمقدارپول کمیشن میگیرد، بنابرآن یک قرارداد ناقص وتحمیلی   که خاک فر
حکومت امریکادرمورد افغانستان یک سیاست صادقانه ندارد،  –"دهن پر آب است" وچیزی گفته نمیتواند 

بلکه"هم به نعل میزند وهم به میخ!" درچنین وضعی درنتیجۀ فورمول استعماری و بربادکن )جان کیری( روزانه 
سرکهای کابل به جوی و دریا تبدیل شده،  –انستان  درحدود دوصدنفر افغان به علل مختلف کشته میشوند درافغ

یک قسمت درشت  -نرخ چوب نزدیک است با نرخ گوشت برابر شود –برق وتسخین برای اکثرمردم وجود ندارد 
نند، ازین لحاظ هر روز بوی یک بودجۀ دولت بجیب مشاورین میریزد، معاونین ومشاورینی که باید لبلبو فروشی ک

خداوند متعال که از باال همه این اعمال را می بیند، ولی به خاین وخائف رحم نمیتواند،  لهذا  –مشاور باال میشود 
 بازار خباثت دردولت کابل روبه طغیان است.

 
درمناطق تحت نفوذ شان یک روزنۀ امید چندروز قبل پدید آمد که طالبان بعد از بیست سال جهالت فیصله کردند تا

مقالۀ شاغلی  شیرمحمد ستانیزی  -خداکند مکاتب دخترانه نیز شامل این فیصله باشد -مکاتب دوباره افتتاح شود
مال ستانیزی که هفتۀ قبل بحیث رئیس دفتر طاالبان درقطر مقرر شده، شاید دراثر اصراراو  –را درین باره خواندم 

موصوف یک طالب تحصیل یافته است، بزبانهای پشتو، دری، انگلیسی وعربی این تصمیم اتخاذ شده باشد، زیرا 
 اگر تقرراین نوع اشخاص در هیات رهبری طالبان تزئید یابد امید یک تحول وبهبود متصور است.        -مسلط میباشد

ستان میباشد، از قلم بدستان و وطندوستان افغان تقاضا دارم برای حفظ لقب )قلب آسیا( که لقب فرهنگی افغان
 مبارزه کنند. با عرض احترام .

 سیدخلیل هللا هاشمیان –خدمتگار افغانستان 
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