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 2112 نوامبر 8                                                                                                               هاشمیان اهللا خلیل سید داکتر

 ! ناصادقانه است وپیشنهاد پاکستان رندانه 

خباثت  رویگی و قدیمی پاکستان، دو روادار آورده که امریکا، همکار و افغانستان روه نظامی پاکستان وقتی ب رهبر

 ! بیرون کشیده است چلوصاف مجلس سنای خود پاکستان را از

پاکستان تربیه کند، سسات نظامی ؤصاحب منصبان افغان را در م جنرال پاکستان که حکومتش میخواهد پیشنهاد

 !دهشت افگنی شناخته اند مرکز تروریزم و مشوق، ممد و که همه ممالک جهان پاکستان را هنگامی ارائه میشود

اردوی  جوانان افغان نیز در پاکستان میخواهد همانطوریکه طالبان را بالی جان افغانستان تربیه و آماده ساخت، از

 ! افغانستان یک انگشت ششم بسازد

هدف روبنایی  اما بود، آسیا خطۀ مین منافع انگلیس درأهدف اصلی آن ت و سیس شدأاسالم ساخت انگلیس ت ستان باپاک

حالیکه اکنون  هندوستان بود، در در و تودۀ عظیم هند دشمنانه با مبارزۀ سرسخت و آن ضدیت مذهبی با هندوستان و

 .حقوق مساوی زندگی میکنندداشتن  کشور هندوستان با ملیون مسلمان در 011حدود  در

حیث ه ها ب مقابل هندوه طغیانی ساختن احساسات مذهبی مردم ب منطقه، از در پاکستان برای بقای این کشور انگلیس و

کشور همسایه جنگهای  امروز بین این دو سیس پاکستان تاأروز ت نتیجۀ آن از گرفت که در یک سیاست دایمی کار

 .م داردهم دوا هنوز خونین رخ داده و

هندوستان تعلق ه تقسیمات ب از غصب کرده و برای قسمت متباقی آن که بعد پاکستان یک قسمت خاک کشمیر را

ملیونی پشتون را مستعمره ساخته و برای آن  01حالیکه یک کتلۀ  امروز خواهان آزادی کشمیر میباشد، در گرفت، تا

 !" "یک بام و دو هوا –ارادیت قایل نمیباشد  حق خود

 فاقه بسر و فقر در داشته، اکثریت نفوس این کشور های پنجابی قرار قدرت سیاسی پاکستان بدست ملیاردر ثروت و

بار تجزیۀ پاکستان  حال چند شرق پاکستان روزافزون بوده، منابع امریکایی تا قیامها در شمال و نارضایتی و  -میبرند

 .را پیشبینی کرده اند

خاک افغانستان  در هرگز وضع جئوپولیتیک منطقه طوریست که این اسلحه را رد، اماالبته پاکستان سالح ذروی دا

خفه ساختن  دسپلین انگلیسی برای پیکار با هند و با اردوی مجهز پاکستان توسط انگلیس تربیه شده و. استعمال نمیتواند

 ها زیرستان و روزمره کشتار صدو چهار فرقه اردوی پاکستان در بداخل پاکستان ادامه میدهد. هدف حضور اقلیت ها

همین وضع ادامه دارد. اکنون که پاکستان میخواهد  پشتون، خفه ساختن قیام آزادیخواهی پشتونهاست. در بلوچستان نیز

حکومت  اگر شریک سازد، پشتونها در منطقۀ دیورند، بنام مبارزه با تروریزم با خود کشتار در نیز فغانستان راا

پشتونها  با داعیۀ ملی ابطال خط دیورند منصرف شدن و حقیقت از موافقت کند، در تکاربا با افغانستان کورکورانه

طلوع همین نکات را خاطرنشان ساختند. پاکستان که  مصاحبه با یل درخداخل جنگ شدن میباشد. جناب جنرال امر

 خود با پشتونها کشتار در سما  ر افغانستان را این تزویر میخواهد اکنون با انگلیس یعنی چوچۀ شیطان است، چوچۀ

 دفاع افغانستان این جنرال شیطان صفت رار وزی باشد. مذاق بسم اهللا محمدی برابره شریک سازد. این پیشنهاد شاید ب
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 میشود، راکتها فیر او این جنرال که به امر میکند، چرا پذیرفته است؟ و نورستان فیر و کنره راکت ب که روزانه ده ها

  !افغانستان خجالت بکشده ب ن خودآمد از باید

تربیه   12 تا 11صنف  پاکستان از هندوستان است. شاگردان مکتب در تربیتی پاکستان دوام جنگ با سیاست نظامی و

که  همین طریق بود از شویی میشوند. اسالم" مغز "دفاع از برای جنگ با هندوستان و تمرین نظامی می آموزند و و

افغانستان فرستادند. هرگاه حکومت افغانستان به اعزام ه با  مکاتب تربیه کرده بعد در افغان راجهاد طالبان  دورۀ در

بدبین  دشمن هندوستان و کاسه لیس انگلیس، پاکستان موافقت کند، جوانان افغان راه صاحب منصبان جوان افغان ب

  .رد. فاعتبروایااولی الابصارک خواهندپاکستان تربیه ه داعیۀ ملی خط دیورند، بلکه طرفدار الحاق افغانستان ب
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