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 میکند تائید را کودتا شایعۀ اسپنتا داکتر بیانات و موقف
 
 شنیده شایعاتی سعودی، عربستان دولت امنیت از حمایت به افغانستان اسالمی جمهوری دولت اعالمیۀ نشر از بعد
 از. است افتاده جمهوری ریاست چوکی از غنی اشرف داکتر برانداختن صدد در کرزی حکومت فاسد باند که شد

 حکومت که شد شنیده مختلف های حلقه از بار چند حال تا و یافته تزئید غنی اشرف باالی انتقادات اینطرفه ب یکماه
 ءادعا هردو که) بود نخواهد مشکلی کار دولت این دادن سقوط و میشود اداره کرزی باند توسط تاکنون افغانستان
  میباشد. دزیداؤ شاغلی مسموع قرار کودتا پالن کنندۀ تطبیق و یستستراتیج که خصوصا   ،(دارد حقیقت

 کرزی فاسد باند های حلقه یافت، انجام امریکا جانبۀ همه حمایت با که امریکا از غنی اشرف اخیر سفر از بعد
 باید اولتر خود شوم اهداف مینأت منظوره ب که شدند فکر باین غنی اشرف برانداختن منظوره ب شده، سراسیمه بیشتر

 عبدهللا داکتر که خصوصا   گیرد، قرار شان پهلوی در تا سازند راضی و کنند جذب را نظار شورای و داکترعبدهللا
  غنی اشرف حمایت از بعد قسما   عبدهللا، داکتر یدلجوئ یعنی اینکار،. ندارد خوش دل چندان کری جان بیانات از نیز
 . کردند تلقی ایران منافع مخالف را غنی اشرف بیانات اینها زیرا است، شدن مینتأ حال در سعودی عربستان از
 

 در هزاره نمایندگان – بخشد تشدید را خود های فعالیت تا دادند پتکی را ایران سفارت همکارانش و نظار شورای

 کرد پیدا جدید ابعاد ارزگان در نفر 31 گروگانگیری موضوع – کردند شروع طغیانه ب سنا مجلس و جرگه ولسی

 مظاهره مختلف بنامهای دیگر والیات و مزارشریف در هزاره اقوام -نمود تبارز بیشتر مظاهرات و انتقادات با و
 شروع عامه اذهان ساختن مسموم و تبلیغات به(  یک و طلوع) ایران مستخدم تلویزیون دو و نظار شورای -کردند
 بطور دارند، تعلق نظار شورایه ب که شان اعضای اکثریت میشوند، خوانده مدنی جامعۀ که سساتیؤم -کردند
ه ب یازن و اسالم به احترام درنظرداشت بدون و زدند چنگ همکار های تلویزیون و جراید بدامن انفرادی و مستقل
 کابل در بیکار اشخاص مدنی جامعۀ اعضای. گفتند برآمد شان دهن از هرچه اسالمی، های کشور بین اتفاق و اتحاد
 شورای و مدنی جامعۀ اعضای یکعده. کردند جمعی دسته مظاهرۀه ب تحریک میرسد هزارانه ب شان تعداد که را

 .نمودند تشویق مظاهره و قیامه ب را آنها رفته پناهندگان های خیمهه ب نظار
 آن متعاقب و کرد صادر بود کرزی سخنگوی که( فیضی ایمیل) شخص  توسط را خود احتجاجیۀ اولین کرزی باند 

 اعالمیه تقبیح به ساعت نیم مدت طلوع تلویزیون در اپریل 5 امروز اسپنتا داکتر کرزی، نزدیک همکار و یار

 کار اینها. ساخت منتشرآنالین  افغان جرمن در هم ای مقاله و کرد صحبت ایران علنی طرفداری به وغنی  اشرف
 داکتر امروز بیانات در. بگیرد نهایی شکل دیگر هفتۀ یک تا شاید اصلی تخریبات بودند، مقدماتی تخریبی های

 از حمایت با غنی اشرف که میزد داد پیهم او که اینست بود کننده ءاغوا و آور خنده طفالنه، بسیار آنچه اسپنتا

 13 مدت در که پرسید باید حقوق داکتر این از ! است کرده نقض را" افغانستان بیطرفی" سعودی عربستان امنیت

 شما شخص و بودند داده قرار اشغال تحت را افغانستان جهان، کشور 40 از خارجی عسکر هزار 150 که سالی

 دریافت دالری دبل معاش اشغالگر ممالک سرمایۀ از ملی امنیت وزیر حیثه ب بعدا   و خارجه وزیر حیثه ب

 عسکر قبلی تعداد حصۀ پانزدهم که حاال و بود؟؟؟ بیطرف کشور یک سال 13 آن در افغانستان آیا میکردید؛

 در هم حکومتی یک و دارد، مشاورتی وظیفۀ بلکه نداشته، جنگی وظیفۀ آنهم باقیمانده، افغانستان در خارجی
 اما -میباشد فساد با مبارزه کرزی، حکومت کار طرز برخالف آن، تعهد و هدف که آمده رویکار افغانستان
 اعالن سعودی عربستای امنیت از را خود حمایت عرب، جهان قضایای قبال در حکومت این رئیس بخاطریکه

 افغانستان بیطرفی جمهور رئیس اعالمیۀ با و بوده بیطرف کشور یک افغانستان اسپنتا داکتر بزعم بنابران کرده،

  !؟ است شده نقض
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 آقای که 2001  سال از افغانستان باشید، برده پی درست بیطرفی مفهوم و معنیه ب شما جناب اگر!  داکتراسپنتا آقای

 یک و است اشغال تحت امرور تا و بوده اشغال تحت کشور یک بنشاند کابل تخت به را کرزی شما ولینعمت بوش
 ! نمیتواند بوده بیطرف میشود، پرداخته لگر اشغا کشور جانب از آن عمدۀ مصارف و بودجه که اشغال تحت کشور

 
 دداؤ جمهوریت و خان ظاهر و خان نادر دورۀ در طرفی بی این و بود بیطرف دوم عمومی جنگ در افغانستان

 یک وزیر سال 13 مدت شما شخص.  است نبوده بیطرف امروز تا ستییکمون کودتای از بعد ولی کرد، دوام خان

 شما شکم. میکردید دریافت را خود فرت و جرت مصارف و معاش اشغالگر کشور از و بودید اشغال تحت کشور
 وقتی تان شکم حرامخور ِکـرمهای – ُپــراست بودید، داده اشغالگران گرو در را خود خاک پولیکه حرام، پول از

 اسالم و کعبه از حمایت صدای  مسلمان، اما اشغال، تحت کشور یک از غنی اشرف اول بار شنیدید که آمد بجوش
 مردم و بودید"  ای شعله" شما  مسموع قرار که ایست شایعه بیانگر معقول صدای این با شما ضدیت -کرد باال را

 از پر ی ها خریطه که دیگریست واقعیت بیانگر هم و – میشناسند" مسلمان نیمچه" یک بحیث را شما هرات مسلمان
 و ها خریطه چنین هم شما شخصه ب میشد، گذاشته کرزی چپن بزیر و جیب در  ایران اولیای جانب از که دالر

  ! میرسد هم هنوز و میرسید پاکتها

 درسی نصاب در هم" پلوماسیید" بنام مضمونی شاید و اید خوانده حقوق آلمان کشور در شما!  اسپنتا داکتر آقای
 جنگ در اسالم خاطره ب  اینطرفه ب سال چهل از کشورش که مسلمان کشور یک زعیم اگر – باشد بوده شامل شما
 باید باشید مسلمان اگر شما میگیرد، پیش در را اسالم و کعبه از حمایته ب فعال سیاست یک اول بار میبرد، بسر
 ایران خور جیره که شما  طرفی؟؟؟ بی کدام کنید، تلقی طرفی بی نقض آنرا اینکه نه کنید، پشتیبانی سیاست ازین

 از شما آیا میخوانید، بیطرفی نقض آنرا و نموده تلقی ایران منافع با تضاد در را غنی اشرف اعالمیۀ میباشید،

 کم شخص صبح 8 ولمدیر مسؤ اید؟؟؟ گرفته یاد طرفی بی نقض را ایران از جانبگرایی همین خود داکتری تحصیل

 دانست می را طرفی بی معنی او اگر که میکند، تبلیغات خارجی های کشور منافع برای و است شده فروخته و سواد
 شماه ب را طرفی بی سیاست معنی و میکرد عالوه خود بقلم یادداشت یک آن زیر در یا نمیکرد، نشر را شما مقالۀ

  ! فهماند می

  در آنرا که خواندند" طرفی بی نقض" خاطریه ب  را غنی اشرف داکتر اعالمیۀ ایران طرفداران و اسالم دشمنان
 در را ایران منافع غنی اشرف اعالمیه یعنی -خواندند سعودی عربستان منافع با حمایت در و ایران منافع با تضاد
 بنابران شده، حمایت سعودی عربستان منافع از چون دیگر جانب از و – شده نقض طرفی بی بنابران نگرفته، نظر
 اسالم ایران، سیاسی منافع خاطره ب دو هر اکنون که نظار شورای و کرزی باند اما – است شده نقض طرفی بی

 را اسالم منافع و افغانستان منافع و خود کشور اند، کرده (توه لک) ایران دامنه ب را خود و  کرده فراموش را عزیز
 صادر غنی اشرف توسط که افغانستان اسالمی جمهوری دولت اعالمیۀ در. اند کرده فراموش کورکورانه و بکلی
 همیشه( ستییکمون دورۀ استثنیه ب) افغانستان حکومتهای و افغان ملت که شده حمایت اسالم و کعبه امنیت از گردید
 درگیر جوانب که شده گفته یمن در داخلی جنگهای و امنی نا ارتباطه ب اعالمیه آن در – اند بوده کعبه و اسالم حامی
 نقض سفارش این آیا .بسازند مشترک حکومت یک نموده حل آمیز مسالمت طریق از را خود مخالفت باید گجن در
 از سیاسی حربۀ یک قسمه ب آنرا اسپنتا داکتر اما ندارد، وجود اصال   افغانستان در که طرفی بی است؟ طرفی بی

 .اند کرده باور کورکورانه آنرا  ما های هزاره و نظار شورای و ساخته خود دماغ
 و بیحد قیدگیری هکذا. میکنیم تقبیح یمن مردم و خاک بر را سعودی بمباردمان و هوایی حملۀ افغانها همه شاید و من

 از  ولی نیست، سازگار افغانها طبعیت و اخالق با کشور آن در بیان آزادی بر قیود و زنها بر سعودی دولت حصر
 که گفتند ها سعودی دیگر جانب از و کنیم اصالح آنرا و مداخله کشور یک داخلی سیاست با توانیم نمی ما یکطرف
 بلکه سعودی دولت تنها نه خود از دفاع تصمیم در و میدهند قرار  حمله مورد را سعودی خاک یمن از بعد ها حوثی

 و پیشرویها جلو دارند حق مذهب سنی های کشور و اسالم جهان آن بنابر است، شامل نیز عربی دیگر کشور ده
 پایتخت را" بغداد" اواخر درین ایران زعیم یک آنطوریکه ورنه بگیرند، جایی یک در را ایران مذهبی مداخالت

 پیهم افغانستان در ایران که کرد فراموشد نبای.  شد خواهد قلمداد ایران خاک جزء نیز" هرات" فردا  خوانده ایران

 فقرۀ تشیع اهل مساجد در کرزی مزدور حکومت دورۀ در اخیر سال 13در چنانچه کرده، نفوذ اعمال و مداخله

 اهل مساجد ویترین یروی یا مساجد دروازۀه ب  بلکه شده، شامل( صلعم)محمدی آذان در تنها نه"" هللا ولی علی""
 نفوذ اعمال و مداخله بوده، ایران ساختۀ و نبود شامل مسلمانان درآذان فقره این – است شده چاپ و نشر تشیع

 چشم مداخله این از ایران از رشوت دریافت بخاطر اسپنتا و کرزی که میباشد افغانستان قلمرو در ایران واضح
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 تسنن اهل مساجد  ایرانیها:  نکرده مداخله ایران داخلی سیاسته ب هیچگاه افغانستان حکومتهای اما – کردند پوشی
 شده ساخته افغانستان مذهب سنی پادشاهان بدست مساجد ازین تا چند کردند، تخریب قهرا   مشهد ایالت و شهر در را

 اهل مسجد یک میباشد، ایران پایتخت که تهران شهر در و نکرد باال را اعتراض صدای افغانستان حکومت اما بود،
 تشیع اهل  حالیکه در میشود، معامله انهدام قابل و منفور اقلیت یک حیثه ب ایران در ها سنی با -ندارد وجود تسنن
  باشند. می برخوردار مساوی حقوق از امور همه در افغانستان اتباع

 یکدیگر امور در مداخله و آفرینی آشوب از باید که استند متعهد متحد، ملل منشور به پابند و جهان کشورهای
 های کشور مداخلۀ و تحریک اثر در که میدانیم همه ولی داشت، وجود قانونی حکومت یک یمن در -کنند جلوگیری

 زمام و براندازند را کشور آن قانونی حکومت تا شد مساعدت و کمک یمن در شیعه اقلیت به منطقه، مذهب شیعه
 عربی کشورهای. میشود چیره درجهان" انارشیزم" دهد رخ جا هر در طرزالعمل این اگر. گیرند بدست را امور
 اول بار و کرد حمایت قیام ازین افغانستان دولت و کردند قیام  انارشیزم این مقابله ب  سعودی عربستان قیادت تحت
 آنرا افغانستان مردم است امید  که رسیده مشاهدهه ب انارشیزم ضده ب مستقل فعالیت و تأجر یک افغانستان دولت در

                نظار شورای و کرزی باند جانب از تخریبی و سیاسی تحریکات حاضر حال در آن غیر در کنند استقبال
 در پا از را قانونی دولت و  مشروع قدرت تا میباشند انارشیزم یک تکاپوی در اینها که طوریست شان همکاران و

 .شود چند سه و چند دو فساد بازار تا نشانند بقدرت را ثانی کرزی یک و آورند
 مسلمان و خیرخواه افغان هر داشته، قرار اسالم جهان و افغانستان منافع با تموازا در  غنی اشرف داکتر اعالمیۀ

   2015 اپریل 6 – هاشمیان هللا خلیل سید – افغانستان و اسالم باد پاینده -کند ئیدتأ آنرا باید
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