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 11/50/2512 هاشمیان ،خ ،س داکتر

 

 سیاهی لشکر نیاید بکار!
 

 هروالیت پکتیا )ش زعبدهللا ا داکتر جرمن آنالین پیرامون بازدید ویبسایت افغان نام "پاچا" دره هموطن محترمی ب
و من  داشتبر کرباس وطنی در دوخته شده از لباسی عبدهللا درین بازدید که گویا داکترگردیز( تبصرۀ جالبی داشت 

 ز باودیر .نددجمع شده بو اجتماع گردیز در نفر دیدم که حدود سه هزار )طلوع( اخبار آن رویداد را در تصویری از
ت اروز حدود سی سال قبل در وده وادبیات ب هنځیپوفارغان  تن از یک و تیاکباشندگان پ ود که ازخدوست قدیمی 

بابت  عبدهللا از داکتر 1ژـپرسیدم که آیا کموفل او و از تلفونی صحبتی داشتم ،مهمی داشتچوکی  کلتور و اطالعات

 خیر؟  یا داده است قرار ثیرتأرا تحت  پکتیامردم  ،لباس کرباس
 او گفت :

، اکثریت آن مردم دهند نمی رأیعبدهللا  داکتره ن دیدید، یک چارک آنهم بویتلویز در نفری که شما همان تعداد از»
 اشرف غنی داکتره که باند فیصله کرده  قبالا فیصد مردم پکتیا  05که  قسم تماشاچی آمده بودند، شما خواهید دیده ب

تماشا" می آیند، حساب نکنید، بلکه باالی  لشکر که برای "سیل ودوم شما باالی سیاهی  انتخابات دور در .دهندب رأی
                            ...شود، حساب کنید ها انداخته می صندوق که در یرأیتعداد 

میدان ه موتر ب صد عبدهللا حدود دو ای پذیرایی داکتره برک هرات دیدیم اول در در دورموصوف عالوه کرد که 
که  یرأیها دیده شد، اما تعداد  تلویزیون اجتماع هرات جمع شده بودند هم در در که میمرد هوایی رفته بود و تعداد
 «.تناسب نداشتهرات  درهم با آن اجتماع  ها ریخته بودند، با آن پذیرایی و صندوق عبدهللا در مردم هرات برای داکتر

 

 نکته ختم کرد: دو ذکر بادرین مورد  را دوست محترم من صحبت خود
 1- ها حساب قوصند در رأیکنند، بلکه باالی تعداد  اجتماعات حسابدر  ها نباید باالی انبوه مردم کاندید 

 .کنند
 2- عنعنات مردم است و شود، مخالف  نمی جتماعات حاضرا دور دوم در اشرف غنی که در تصمیم داکتر

 .به نقص او تمام میشود
 

 افغانستان ! دروالیتی مستقل برای اهداف ایران جاغوری ! والیت 
 

 کار سه والیت دیگر و دووالیت غزنی  عموی مطبوعات در حیث مدیره سابق چند سالی ب دوست محترم من که در
ه ا، بآنج محقق در عبدهللا و بیانات داکتر آزموده است، پیرامون اجتماع جاغوری و و یک افغانستان شناس کار کرده

 گفت: و تشویش کرد اظهار ،ارتباط منافع علیای افغانستان
ه ولسوالی جاغوری بمردم فیصد  00 گویم می دهند، حاال می رأیمردم پکتیا به اشرف غنی  فیصد 05گفتم  قبالا »

 از افغانستان قدرت ایران در یک نمایش از قسمه عبدهللا ب دهند، اجتماع جاغوری برای داکتر می رأیعبدهللا  داکتر
تن جاغوری نیز آرزوی دیرینۀ ایران وعده های والیت ساخ های ایران ترتیب شده بود، و طرف محقق و نوکران آخند

گیرد، صورت ب کار این خدای ناخواسته سیس کند، که اگرأانستان یک والیت مستقل تابع قم تقلب افغ است تا در
 دست ایران اداره خواهد شد، اگره کند، ب والیات غربی وصل میه ب کابل را شاهراه بزرگ افغانستان که مرکز

توان والیت خواند، اقتصاد غزنی و  ماند، آنرا نمی زنی باقی میغ آنچه درمستقل شود،  و غزنی جدا جاغوری از
شناسم، پالن محقق تحقق نمی یابد، زیرا  می که من مردم غزنی را ییجا کند، تا معنویات مردم غزنی سقوط می

 ار تمامیت ارضی خود والیت ساخت، مردم والیت غزنی هویت و آنرا غزنی مانند پنجشیر نیست که شورای نظار
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 های ایران قلب افغانستان یک والیت برای آخند داد که در اجازه نخواهند اا ابد حفظ خواهند کرد وقیمت خون خود ه ب
  «...کرد قبول نخواهند اا ن این توطئۀ نوکران ایران را ابدغزنی نیز تحقق یافت مردم والیات همجوار سیس گردد. أت
 موصوف اضافه کرد: 

سل ن اا پرستان افغان و خصوص تا برنده شود، اما وطن کند رود، او از کیسۀ خلیفه بخشش می از عبدهللا چی می»
 است خاک و حاضر خوبتر شناختند که او مردم جاغوری داد، عبدهللا راه که عبدهللا بای جوان افغان با این وعده 

 «وطن را برای برنده شدن بفروشد...ناموس 
 

جاغوری  وطندوستی از شریف و سابق مردم بسیار پرسیدم که من در دارد قرار 05سنین  که در خود مدوست محتر از
 پوهنتون کابل داکتران طب در نفر چند خان و علی غالم حسین خان، جنرال بابه احمد قبیل لوامشر شناختم، از می

 در ریشهادت رسیدند، مردم شریف جاغوه ستی بیدورۀ کمون شان در تعداد یک وطنپرست بودند و و که همه ملیگرا
ه وطنپرست که همیشه ب تلفات دادند، این مردم شریف و بسیار مردانه جنگیدند و مقابل شوروی بسیاره ب دورۀ جهاد

 بپذیرند؟  شوند قیادت محقق و ایران را می حاضر داشتند، چطور افتخار افغانیت خود
 

 دوست محترمم گفت:
 شوماه نظامی برای اهداف حیث یک پایگه ب کابل را ها همه توطئۀ محقق است، محقق که یک گوشۀ شهر کار این»

همه معلوم است که محقق ه دهد. ب قرار تحت نفوذ خود نیز خواهد مردم شریف جاغوری را می وخود ساخته است، ا
 رسه نف ، با دواروپا رفته ب برای تحقق دادن اهداف شوم خود دوبار باشد، او می افغانستان بوده و ۀتجزی طرفدار

 ایران در وخودش را قرائت کرد، ایجاد یک والیت مستقل تحت نفوذ  امریکایی یکجا پالن تجزیۀ افغانستان رسناتو
 «...باشد می تجزیه طلبی اوهمان پالن از  ئیجز اا قلب افغانستان، طبع

همه هموطنان شریک  جا خاتمه یافت و خواستم این صحبت را با همینه صحبت من با دوست افغانستان شناسم ب
 سازم.

 میانخلیل هللا هاش سید – ستانخدمتگار افغان
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