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  ۲۵۱۰/۵۰/۵۲        هاشمیان هللا سیدخلیل

 

ید میکنمئاکستان را تاخباثت پ و نتاپس نکاتی ازبیانات داکتر  

داشته  باید بخاطر زیادی را که ازین ارتباط اسرار نتاګون بودپسالیان درازی همکار  نتاپس آقای داکتررنګین دادفر
ید ئتراوش نموده و هم مورد تا وطندوستی ۀلفاف در اسرار یکمقدار اخیرشۀدر مصاحبجای مسرت است که  باشد و

 : ملیګرایی مانند من قرارګرفته است
 و های دنیا" میباشد کشور سایر "سیاست کثیرالمحورخارجی افغانستان ورابطۀ متوازن با طرفدار نتاپس آقای داکتر

خوشبختانه تمام شود."  کشورهای دیگر با بقیمت دوستی استراتیژیک ما که "نزدیکی با پاکستان نباید میدهد اخطار
 حمایت میکنند. پرنسیپهمه ملیگرایان افغان ازین 
 هند با خود خانۀ ... پاکستان درهراسی است هند یا فوبیا و مشکل پاکستان ایدیولوژی هندآقای داکترسپنتا میگوید: "

بدست  را کنترول سیاست خارجی ما تا بیاورد بوجود کابل یک حکومت مزدور میخواهد در میتواند ون رقابت کرده
خاک افغانستان علیه پاکستان یک توهم است، ما نباید برمبنای توهمات پاکستان سیاست  بگیرد... استفادۀهنداز

اما در  ،تصدیق میکنند وید ئملیګرایان افغان تا وطندوستان وهمه  را نکات باال تنظیم کنیم." خود را خارجی کشور
 یک قطب آن قبالا ۀ اعضای برجست و ،بدست دارد تصمیم ګیری را فعال قدرت سیاسی و یک حکومت دو قطبی که

 ،بکشاند طرفرا نیز کورکورانه به آن که قطب دیګر تالش دارد داشته واکستان پ بارتباط خط سرحدی تعهداتی با
میکرد، اکنون لوی درستیز ورئیس استخبارات  فیر راکت را به کنر صد سیاست پاکستان که تا یکماه قبل روزانه دو

 !مقولۀ قدیمی است که پاکستانیها درسیاست شاگرد انگلیس میباشند ارگ پذیرایی میشوند. آن هفته وار در
 سربازان ما آنجا( از )و است پاکستان وریزم در"امریکایی ها بارها بما گفتندکه پایگاه تر میگوید: سپنتا آقای داکتر

کرزی  چپن حامد این پایگاه هااقدامی نکردند..." بعقیدۀ ملیگرایان افغان علت این تجاهل بزیر ۀمیکشند،اماعلی را
 میگفت. امریکا میدانست که رهبری طالبان بکجاست، شورای طالبان بکجاست و قر میگرفت و که دالر نهفته بود

شورای  یا نمیتوانست مرکز وآنام تروریست توسط طیارات بی پیلوت از بین برده، ب بیگناه را حالیکه صدها در
 ه،نکرد امریکا از ا  بین ببرد؟ اینچنین یک تقاضا راحکومت کرزی ابدتوسط یک طیارۀ بی پیلوت از طالبان را
بهانه طریق همین  از ناتو درافغانستان و و نست که طالبان یک بهانه بود برای موجودیت قوای امریکاآ زیرامید
 میګرفت و امریکا از دالر ها اکستان نیز ازطریق همین بهانه ملیاردپ -کرزی میریخت  بدستګاه فاسد دالر ملیاردها

البته یکنوع جنګ زرګری دوام  -تسلیح میکرد تمویل و امریکا طالبان را اکستان از همان امدادپ طرفه اینکه
می  تور خود ۀض ماهی راداشت که هرکدام بنوبافغانستان حیثیت یک حو اکستان وپ ،اما طالبان برای امریکا،داشت

  .ماهی میګرفت انداخت و
پاکستان تصور  حشتناک است...اگر و سیاست خارجی که برمبنای ترس باشد بسیارمیگوید که :" سپنتا آقای داکتر

در  را پاکستانیها سربازان خود -دیورند توقف نکردند شان در است، چراآنان خود که مشکل اصلی دیورند میکند
مزار فرستادند. آنان دیورند سرچپه میخواهند. سیاست آنان هژمونیستی وسلطه طلبانه  کندز و طالبان تازمان 
"سیاست پاکستان سلطه طلبانه افغانستان مورد در موافق است که کامال   نتاپجهانبینی داکتر صاحب س این قلم بااست."
 و مزارشریف رسیدند طالبان تا ۀدور رنجابی دپاکستان بشمول صاحب منصبان پاهیان پدیدیم که س بلی ما است."

اکستان بتواند پ ګرنیز ا هروقت دیګر -بود رسیدن بدریای آمو "کولونی طالبان"نام  اکستان بزیرپهدف نظامی 
پاکستان شیطان چوچۀ  – داشت خواهد "هپسرچ"خط دیورند برای آنها معنی  ،درافغانستان یک کولونی بسازد

خاک خود)چنانکه  علنی در بطور قصدی و تسلیحات طالبان را ت وسال گذشته نگهداش 11مدت  در انگلیس است و

همین اکنون نیزاز تئوری "دیورند سرچپه"  -بارتباز تئوری "دیورند سرجپه"دوام داده پرویز مشرف بیان داشت(
حکومت کابل سخن میراند، یکنیم ملیون مهاجر  مبارزۀ مشترک با دوستی و میگیرد: درحالیکه از بنوع دیگری کار

طالب پاکستانی  امتداد خط دیورندانتقال داده، اینکه دربین آنها چقدر طالب افغانی و در درین موسم سرماافغان را 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_nokate_chane_az_spanta_taied_mekonam.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_nokate_chane_az_spanta_taied_mekonam.pdf
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مغزشویی کرده، آنها را بنام "مالی افغان"  صد جوان را که بحیث مال تربیه و چهار حدود-، خدامیداندشده جابجا
پاکستان  شخص را ذلیت پاکستان است که هر سرحد تورخم ملکیت و و خط دیورند گویا –بافغانستان تبعید میکند 

 بخاک افغانستان بسپارد!!!  قدرت خود و بخواهد"افغان گفته" بزور
بین  پرورش دهندۀ تروئریزم شناخته شده، درتحت فشار ذهنیت بین المللی بحیث یک کشور النه و که درپاکستان 
جانب دیگر، تزئید بی امنیتی ناشی ازیک سیاست ناقص طالب  داخلی از دیکجانب، فشار خرابی اقتصا از المللی

دیروز  که تا که طالبان افغان، همانهایی را دید بنفع خود گرایی که اکنون بالی جان خودش شده، درشرایط حاضر
حکومت کابل برای  داده تا با قرار تحت فشار بخاک افغانستان میفرستاد، امروزآنهارابرای کشتار مردم بیگناه 

اشرف غنی قرار میداشتم به نوازشریف میگفتم: برادر،  موقف داکتر من در اگر شوند. مصالحه حاضر فاهمه وم
اقدام تو برای مصالحه بوزن یک نخود صداقت وجوددارد، این مفاهمه ومصالحه در قطر وانقره  سیاست و اگر در

امنیت  و زندگی میکنند یت وبحیث تروریست فعال خاک تو چه معنی دارد؟ طالبان افغان در و مکه مکرمه چرا و
 بیا تا و خودت نیز با آنها طیاره انداخته بقندهار یا کابل بیاور دو رادر نهاتو آ، تامین میکنی تو خاک خود در شانرا
، هدف آن تجدید اما مصالحه ایکه پاکستان باالی کابل تحمیل میکند -یک مصالحۀ صادقانه صورت بگیرد همینجا

فاعتبروا  –استفاده از "دیورند سرچپه"  من اینست نوع دیگر بنظر دیگر، وسیس یک کولونی جدید است بیک نام أت
  یااولی االبصار !!!
از طریق گسترش را یک پارچگی خود ستان باید وحدت وخیرخواهانه سفارش میکند که: "پاک آقای داکتر سپنتا

. وقتی های همسایه بدست نمی آید طریق مزدورسازی کشور مستحکم کند)زیرا(یکپارچگی ازدیموکراسی 
درست است که  سپنتا تجزیه طلبی  بوجود می آید." تحلیل داکتر دیموکراسی را قبول نکنید، طبعی است که بحران و

، هندوستان راه دیموکراسی وکثرت گرایی رادرپیش گرفته، هندو، مسلمان، 1491نیمقاره درسال  تجزیۀ از بعد

% نفوس آنرا 44پاکستان که  ، اما درتپذیرفبا حقوق مساوی  احزاب سیاسی خود دولت و سیک ومسیحی را در

خفه ساختن آزادی  سلب حقوق و دیگری محض بخاطر مطلقه یکی بعد مسلمانان تشکیل میداد، جکومتهای نظامی و
 هم بدست اردو و پاکستان هنوز قدرت نظامی در -بلوچ رویکارآمد که تاکنون بشدت ادامه دارد طلبی اقوام پشتون و

ترس به آن اشاره  پاکستان که میدیای کابل از در ر نا آرامیهاگعلت دی –قدرت اقتصادی بدست پنجابیهااست 

 از سال سلطۀ نظامی خود 56مدت  ، زیرا پاکستان دربلوچ است زدایخواهی ملتهای پشتون وآ نمیکنند، قیام

 پاکستان هرروز حدود –ساخت  نابود نگرفت، بلکه هرقیام مردمی را ظالمانه خفه و مردم داری کار دیموکراسی و
 -بلوچستان بقتل میرساند و دات افغانستانحواشی سرح ،پشتونستان وزیرستان،پشتون را بنام تروریست در  صدنفر

بسیار تغییر کرده و تسلط نظامی پایدار مانده  21تحت شرایط انقالب اطالعاتی قرن  در شرایط ذهنی مردم منطقۀ ما

 نمیتواند. 
 سپنتا داکتر میبرد، یکی را هراس بسر و ترس دویعنی  "فوبیا" دو هنیتحت شرایط ذ پاکستان دربنظرمن 

اظ نظامی پاکستان ازلح –خوانده و دومی را هاشمیان تشخیص نموده که"پشتونستان هراسی" است  "هندهراسی"
نصب کردن وغیره را رویدست  خاردار سیم ، از قبیل خندق کندن ودیوردند خط نامنهاد امتداد ترتیبات دفاعی در

وایجاد یک  حکومت کابل آوردن مصالحۀ قالبی بین طالبان و دربدل رویکار دارد نظر مسموع در قرار اما گرفته،
باری مرحوم داکترحبیب هللا )تژی(  .مطرح سازد نیزحکومت مجبور کابل  با ، موضوع خط دیورند راکولونی جدید
 گفته بود که :
 وی صباوی .... دا ملک د زرغون شاه  که نن وی که

 سیدخلیل هللا هاشمیان –باعرض احترام 
 

 

 

  

 


