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 ۰۸/۰۴/۲۰۱۸         آهلل محمد
 

 افکار
 

  ()ص حضرت محمد "باشدیخداوند )ج( م شیاز ستا یقسمت کیتفکر خوب  ایافکار و "
 

پاکستان در ارتباط آوردن صلح در افغانستان تا  رینخست وز یشاهد خاقان عباس یجمهور ما همرا سیئکه ر مینیبب
به  خود و لذت بردن یبعد از پر کردن شکم ها نهایگفته اند. ا یتواند چ یاز اخبار معلومات گرفته شده م کهیئجا

 ادیو قال ز لیزده ما که هر بار ق مردم جنگ یبرا یارمغان یصاحب از چاپلوسان اطراف خود چ والیاصطالح کل
 .کند، اورده اند یمالقات ها گوش ها را کر م نیچن

 

پاکستان  نیکه ا ستیمعلوم ن ادیز گرید یکس ایاعظم و صدر یآقا یعنیدر اخبار نوشته شده پاکستان گفته،  کهیقرار
کند. خوب باز هم حرف من طرف  یم یبانیافغان ها پشت تیو مالک یروند صلح" به رهبرکه گفته از" است یک

 یسر نخ بدست شان است واضع ساخته اند که ما کمک م کهیصاحب است که به فرموده شما کسان یجهان یآغا
 ثیخورد به ح یو نان و نمک ما را م دیا یدر ارگ ما م یعباس یآغا نکهی. همدیایتا صلح در افغانستان ب میشو

 .کند یکه چطور کمک م رمشیو در گپش بگ میحرف انرا قبول کن دیمسلمان با کی
 

ساختند و به مردم اعالن  یمذاکره نشته بودند واضع م زیدر م کهیکسان ایجمهور ما و  سیئر دینقطه مهم را با نیا
انرا  دیکرده اند که پاکستان با هیارا نهیپشنهادات را در زم نیما ا یتیامن نیمشاور ایو  یغن یاغا کردند که مثالً  یم

ان باز هم همان  ریگردد و اجرا هم گردد در غ یکه اجرا م  دتعهد کرده باش یکند و در ضمن هم عباس قیتطب
 .سابق است و بس یشخندیر
 

 یاست که  آغا نیا ندازندیب یاگر لطف کنند و روشن یجهان یگردد و آغا یموضوع مهم که طرح م نجایدر ا 
را کمک کند که طالبان با حکومت  افغانستان داخل مذاکره تواند" روند صلح"  یم یزمان یو جنراالن و یعباس

حل پشنهاد کند  یبدست دارد راه ها راسر نخ  یجهان یگردد و در صورت بروز مشکل پاکستان که به فرموده آغا
 .دیایصلح در افغانستان ب یشود به زود یم بیترت نیو اهسته اهسته به ا

 

خورد و باز  یخود شور نم یاب از جا ردیعمل که بنده کوشش کردم انرا تبصره کنم صورت نگ نیا کهیدر صورت
 یم ریراکت طر ف کنر ف کیدند و فشار نان را تحمل کرده نتوانستند خور ادیپاکستان که چاشت نان ز انینظام

 یمردم در اثر جنگ دو جانبه و بمب گذار لفاتقسم ت نیخراب و به هم یشود باز تا مالقات بعد یکنند و روابط م
 .ادیز یتیها و نا امن

 

 .به مشکل مواجع گردد ایو  قیپخته به تعو ایقاچاق کدام مواد خام و  نکهیا ای و
کرده اند که  صلهیف یو عباس یغن یعنی هر دو کشور نکهیا ایاست؟ و  نیمالقات ها هم نیچن یهدف نها ایا

 نیا یعنیاست  یمعن یبه چ نیشوند. ا یبر داشته م انیاز م ندینما یم دیدو کشور را تهد تیکه امن یعناصر
هر دو نشته اند که صلح  کهیجنگ است در حال مهجنگ نمود که باز هم ادا نهایبا ا دیعناصر هر گاه طالبان باشد با

عناصر هستند. اگر  نیا یمراخواهان صلح ه مشیو سر نخ هم در دست پاکستان است و داکتر اشرف و ت دیایب
امر بزرگ صلح  یبرا فیضع یانسان ها هیشود که به کدام سو یم دهیشود د قیتضاد ها انسان دق نیخوب در ا

 .کنند یکار م
 

شنود که هر دو  یدو پهلوان م نیا نیارگ ب صلهیدر ف کهیتگردد وق یزبان م یاصالٌ به گفته المان ها ب انسان
کنند.  دیکه خاک افغانستان و پاکستان را تعهد رندیگیه ها و افراد را مد کرده اند که جلو کشور ها و گروطرف تعه

و وقت انرا هم ندارند هر کس  ستیفکر ن نیبه ا یکس اصالٌ کشور ها را،  نیکند خاک ا دیکدام کشور است که تعهد
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 نیو به هم باشدیطالبان عمدهء ان م نیان گروها که هم یباال دیا یموضوع باز م گانهیدر غم کشور خود است 
  .نشسته باشند دیخاطر هم با هم با

 

 رندیبگابتکار عمل را بدست  نجایالزم ندارد که طالبان در ا ایاست که ا یجهان یآغا یباز هم حرف من همرا حاال
ارگ در  صلهیاست به اساس ف یشان حتم یبانیبا سر نخ بدست پاکستان به فرموده شان که پشت یقو میت کیو با 

که از  یو همه جانبه ناتو را هم شناخت یاسیس کمک شانیبرا نجای. من در اشنندیاشرف بن میت یمذاکره همرا زیم
ان  یطالبان به صورت اساس یباال و اعتماد به نفس قو هیکنم. مهم داخل شدن در مذاکرات به سو یدارم م انیاروپا
 .است
فهمم چانس  ینم ادیز ینخ بدست پاکستان، حکومت داکتر اشرف هم اماده مذاکره، به نظر من که از دپلوماس سر

 .تواند یشده نم سریصلح افغانستان م قیطر نین و از اطالبا یبرا نیبزرگتر از ا
 

ان همه جوانب بازنده هستند و  ریباشد. در غ یالملل نیو ب یکه شطرنج باز خوب مل یباز نیاست در ا یکس برنده
بچه گانه  یباز گریکه با سر نوشت تان د دینگذار وریملت غ یافغانستان است. فلهذا ا ملت یانها تباه یبازنده ک

 .دیبه خدا کن اتان است توکل تان ر ی.  خداوند همرادیزیشود و به پا خ
 

 ستیتو ن یتابع سع یخامش خموش یشد گر
 گرستیم از زبان دـسخن ه یـفتـسخن گ ور
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