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۲۰/۱۱/۲۰۱۵        داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

  
 

 یار امین ظریف محمد داکترصاحب جناب توجه قابل
 صاحب قلندرزی دمحم جناب مقالۀ ارتباط به

 
 درپورتال وزین)تول آفغانستان( مقاالت دلسوزانه و آموزنده نشرمیشوند.

یک پاراگراف آنرا که سایر مطالب این  قلندرزی صاحب راخواندم و جناب محمدخواندنی  دیروز مقالۀ طوالنی و
مقاله را دربرمیگیرد، قابل بحث وتحقیق مزید یافتم.این پاراگراف رابزبان دری ترجمه کردم که اینک ذیال به 

یارکه ظریف امین  مطالعۀ هموطنان محترم قرارمیگیرد. ازجناب استاد پوهنتون کابل محترم داکترصاحب محمد
تحلیل های علمی شان همیشه آموزنده بود،، خواهشمندم لطفااین پاراگراف راموردتحقیق مزیدی قرارداده، در 

 مواریکه درذیل این پاراگراف اشاره شده، اظهار نظرفرمایند:
بین المللی  صلح با طالبان یک ضرورت ملی و که ایجاد این حقیقت رادرک کرده اند ها افغان و ""... اکنون دنیا

فقط یک حکومت ملی وقوی انجام داده میتواند. پروسۀ صلح را با طالبان افغان چنان  تنها و را باشد، واین کارمی
نفوذ پخته وعمیق  –دولتی شروع کرده میتواند که مانند طالبان یا بیشتر از آنها دربین مردم ریشۀ عمیق داشته باشد 

به چشم  -جاطالبان ازِاعمال نفوذ ناکام مانده باشندسیاسی آن دولت ساحه های وسیع ومشخص داشته باشدکه درآن
اقوام ملت متحدین  و ها دادر بین قبایل پشتون و دیگرنژ -مردم عام افغانستان تایک اندازه مشروعیت داشته باشد

های ذیدخل  چنان جکومتی باشد که اولیای آن درپهلوی درک مهمترین اولیت های کشور -قوی داشته باشد
چنان دولتی باشد که بعد  –اسالمی وافغانی مردم افغانستان سابقۀ وفاداری داشته باشد  خارجی،به ارزش های

نه اینکه طالبان را مانند  –ازانعقاد صلح با طالبان، طالبان را دربین خودبه صفت یک عنصر محدود جذب بتواند 
درک کرده باشند که سپردن  ادانه ها نخودبدهن خود قُرت کند)محو سازد(. شایدطالبان هم تاکنون این حقیقت ر

آمدن یک حکومت معتدل تحت سرپرستی همان  قدرت دولت، محتاج رویکار قدرت به آنها، یا شامل ساختن آنها در
اولیای این حکومت خواستاردوام خشونت وجنگ ونزاع نباشند، بلکه  کشورهای خارجی میباشد، تاقدرتمندان و

ی واستخباراتی دولت را کامالً غیرسیاسی بسازند، و پروسه های بتوانند قدرت های دولتی ومقامات امنیتی، ملک
نفوس شماری وانتخابات رابطور غیرمتمرکز فعال ورایج بسازند. درحال خاضر هرافغان بااحساس این آرزو 
رابسرمیپروراند که آن نوع کابینه باید لغوومنسوخ قرارگیرد که ازهویت ملی ما کلمۀ افغان و ازاعتقادات ما دین 

 ملت افغان چنین زعیم کم ظرف وکابینه اش را نمیخواهند...""  -بین اسالم راخارج میسازدم
 بنظرمن نکات مهم وقابل بحث در پاراگراف فوق ازینقراراست : 

( ایا حقیقت داردکه دنیا وافغانها ایجاد صلح را بحیث یک ضرورت ملی و بین المللی درک کرده باشند؟؟؟ 1

ت دو قطبی کابل  تشذید ودوام جنگ را ظاهراً با "تروریست ها ودهشت افگنان" می درحالیکه از زبان حکوم
شنویم، ولی تاحال درست معلوم نیست که سه جناح این حکومت دوقطبی )شورای نظار، عطامحمدنور، رشید 

 دوستم(بادرنظرداست منافع گروهی شان، واقعاً خواستارایجاد صلح میباشند یا خیر ؟؟؟ 

که صلح با طالبان افغان راتنها یک حکومت دارای ریشۀ قوی وعمیق انجام داده میتواند ! آیا حکومت ( ادعا شده 2

 موجودۀ کابل واجد این صفات میباشد ؟؟؟

 ( بنظر شما، درکدام یک از ساحه های نفوذ دولت کنونی افغانستان طالبان ِاعمال نفود ندارند؟؟؟3

درین  -به ارزشهای اسالمی وافغانی مرذم افغانستان وقعی قایل نیست ( ادعا میشود که دولت کنونی افغانستاان4

 موردتحقیق علمی ومستند وجود ندارد، اماچرااین شایعه درمیدیا تکرارمیشود ؟؟؟

 ( یک حکومت معتدل درافغانستان دارای چه صفاتی خواهد بود ؟ و درتحت چه نوع شرایط ایجادشده میتواند؟؟؟5

یک حکومت معتدل درافغانستان، سه جناح مسلح وصاحب قدرت موافقه میکنندکه به  (آیادرصورت رویکارآمدن6

 طالبان درقدرت دولت سهم داده شود؟؟؟ 
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 بخش دوم :

دراخبار امروز، به ارتباط مالقات ومذاکرات لوی درستیز پاکستان با وزیر دفاع امریکادر واشنگتن، میدیای امریکا 
 ادکه اوبه وزیر دفاع امرکا تعهد سپرده که: از زبان لوی درستیز پاکستان خبر د

 ""پاکستان نمیخواهد تروریست هاو دهشت افگنان را در خاک خودنگه دارد...""
استخدام  طالبان افغان که در من نمیدانم باالی این دروغ شاخدار پاکستان چرا میدیای امریکاانتقاذ نکرد، زیرا

تی و دهشت افگنی درخاک افغانستان مصروف میباشند، درتحت پاکستان برای منافع پاکستان به اَعمال تروریس
حراست وامدادمالی پاکستان درخاک پاکستان نگه داری میشوند !!!  میدیای کابل نیز این خبررا کورکورانه و بدون 

 انتقادباالی دروغ بودن آن، نشرکردند !!!
، که امریکاخودش پاکستان را تمویل حتی آیا جناب شما داکتر صاحب امین یار، با نظرمن چقدر موافق میباشید

تشویق وحراست میکند تا تروریزم را درافغانستان دوامدار نگه دارد؟؟؟ آیا امریکا بادسترس بوسایل استخباراتی که 
در اختیار خود دارد، نمی بیند که طالبان افغان در کراچی، کویته و صوبه سرحدسنگرها دارند واز آنجا بخاک 

 میکنند؟؟؟افغانستان حمله 
 خواهشمندم داکترصاحب امین یار پیرامون این معما نیز روشنی اندازند.

 سیدخلیل هللا هاشمیان –با عرض احترام  
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