
Ινδο-Πακιστανικό σκάνδαλο: Χαλιστάν: Γιατί οι ΗΠΑ αναζωπυρώνουν το πρόβλημα του 
Χαλιστάν

Η αναμόχλευση αυτού του σχεδίου στον πολιτικό, δημοσιογραφικό γενικότερα ενημερωτικό χώρο 
της περιοχής μπορεί να εκληφθεί ως σημάδι της έναρξης ενός νέου παιχνιδιού των ΗΠΑ με 
στόχο την «τιθάσευση της Ινδίας».

ΜΟΣΧΑ, 5 Ιουλίου 2022, Ινστιτούτο RUSSTRAT.

Ένα σοβαρό σκάνδαλο κυοφορείται μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν. Σύμφωνα με το 
Ισλαμαμπάντ, το Νέο Δελχί μπλόκαρε την πρόσβαση στους λογαριασμούς των υπερπόντιων 
αποστολών και μερικών Πακιστανικών μέσων ενημέρωσης του Πακιστάν στο Twitter.

Η Ινδία υποστηρίζει επίσης ότι οι λογαριασμοί που έχουν μπλοκαριστεί διέδιδαν προκλητικό 
περιεχόμενο σχετικά με τα γεγονότα στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των διαδηλώσεων των 
αγροτών.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι το κυριότερο. Το Νέο Δελχί είναι επιφυλακτικό απέναντι στην 
ενημερωτική εκστρατεία του Ισλαμαμπάντ που αποσκοπεί στην εκλαΐκευση του 
προγράμματος του αυτονομιστικού κινήματος των Σιχ που επιδιώκει τη δημιουργία ενός 
ανεξάρτητου Χαλιστάν στην Ινδία.

Αυτό το γεωπολιτικό σχέδιο προέκυψε μετά τον εδαφικό διαχωρισμό, τη «δημιουργία» του 
μουσουλμανικού Πακιστάν και την ανακήρυξη του διαχωρισμού και της ανεξαρτησίας των δύο 
διαφορετικών πλέον χωρών της Ινδίας και του Πακισταν το 1947, μετά την οποία οι διεθνοτικές 
συγκρούσεις άρχισαν να συγκλονίζουν το Ινδιστάν. Σε αυτές ενεπλάκησαν και οι Σιχ που ζούσαν 
στο τμήμα του Πουντζάμπ που παρέμεινε στην επικράτεια του Πακιστάν.

Ωστόσο, η μουσουλμανική πλειοψηφία του Παντζάμπ εκδίωξε τους περισσότερους Σιχ στην 
Ινδία. Και στη συνέχεια, το χαρτί των Σιχ παίχτηκε από τη CIA προκειμένου να διασπάσει την
Ινδία και να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό κράτος Σιχ στο έδαφος του κρατιδίου του 
Πουντζάμπ1.

Ανάλογα με τη γεωπολιτική κατάσταση και τα συμφέροντα της Δύσης, το σχέδιο αυτό άλλοτε 
ξεχνιόταν και άλλοτε επανέρχονταν στο προσκήνιο. Πάντοτε όμως ήταν συνδεδεμένο με τις 
Πακιστανικο-Ινδικές εντάσεις. Ταυτόχρονα, το κίνημα για τη δημιουργία του Χαλιστάν 
χρηματοδοτήθηκε από τη CIA μέσω του Ισλαμαμπάντ.

Γι' αυτό και η αναζωογόνηση του σχεδίου αυτού στον πληροφοριακό και πολιτικό χώρο της 
περιοχής μπορεί να εκληφθεί ως σημάδι της έναρξης ενός νέου παιχνιδιού των ΗΠΑ με στόχο 
την «τιθάσευση της Ινδίας».

Και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου το σενάριο που προωθεί η 
Ουάσιγκτον για τη δημιουργία ενός Παστουνιστάν που θα καλύπτει τα εδάφη του Αφγανιστάν
και του Πακιστάν.

1 Σημ. Μετ. Το Χαλιστάν (Khālistān) είναι ένα αυτονομιστικό κίνημα των Σιχ που επιδιώκει να δημιουργήσει μια 
πατρίδα για τους Σιχ ιδρύοντας ένα κυρίαρχο κράτος, που ονομάζεται Χαλιστάν, στην περιοχή Πουντζάμπ. Το 
προτεινόμενο κράτος θα αποτελείται από γη που σήμερα σχηματίζει το Πουντζάμπ της Ινδίας και το Πουντζάμπ 
του Πακιστάν. Η Δύση περιθάλπει με ιδιαίτερη φροντίδα τους Σιχ, που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες της. Οι 
περισσότεροι κατέχουν κυβερνητικές και δημόσιες θέσεις, ειδικότερα στον Καναδά και στις ΗΠΑ. Αρκεί να 
υπενθυμίσουμε τον υπουργό άμυνας του Καναδά και την διατελέσασα μόνιμη αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο Σ.Α. του
ΟΗΕ και πολλές άλλες περιπτώσεις ακόμη. 



Το αν αυτά τα σχέδια προορίζονται να πραγματοποιηθούν ή όχι, θα το δείξει το μέλλον. Μέχρι 
στιγμής, είναι σαφές ότι η Αμερική έχει εντείνει τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες στην 
περιοχή ενθαρρύνοντας τα αυτονομιστικά κινήματα .


