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  ؛اشرف غنی به پاکستان محمد جناب داکتر سفر
 

 ها و بازی ها: دستاورداهداف، 
 

محمد اشرف غنی تالشهای پاکستان رنگ جدید بخود  با روی کار آمدن حکومت جدید به رهبری جاللتمآب داکتر
 عرصۀ درۀ آنست که پاکستان طول این یکماه نشان دهند پاکستان در نظامی ملکی و سفرهای متعدد رهبران ،گرفت

ج تشن بازی ها و بازار در خود راتاکنون کماکان که میشود مورد افغانستان وارد مرحلۀ تازۀ خود درخارجی سیاست 
فته پیش گر راهی درست را درکه پاکستان صادقانه  مکث کرد تا چه حد میتوان روی این نظر ،بودمنطقوی گم کرده 
د قابل نبای محیل هرگز این کشور با داشتن رهبری بدون شک ،است دیگردرپی چیزی  باز هم شاید ویا خواهد گرفت،

تا  دهد قرار خویش طرزالعملعمل را بیشتر مالک و معیار  در برخورد های خویش کابل د الزم است اعتماد باش
 ،ورت نگرفتکه در زمان آقای کرزی هرگز به آن توجه صی چیز ،برخورد های تشریفاتی که روی حرف میچرخد

ه ک داد نه می «بها»باید  شاید و هرگز طوردولت کرزی داشت این روابط را با در مناسبات که  رهبری پاکستان 
، از طرف دیگر ضعف در رهبری، عدم میشدناشی  «ای اس ای»وی با تنگاتنگ مل آن از دوران جهاد و رابطۀ عا

 هم آقای کرزی و ساختهایش نا امید نه  کردعمل را از هرگز پاکستان  آقای کرزیجویی های  قاطعیت  و مصلحت
ن  که پاکستاحرف  وعمل  نبودن صداقت درخود قرار دهد،  های مستدلنتوانست که پاکستان را تحت تاثیر سیاست 

 ریزم هرمبارزه با ترو دریچۀ خود ساخته بود باز فریب میداد واز جناب دیگر کرِزی را را از یکطرف جامعۀ جهانی
ند ولی موجودیت پاکستان برای امریکا این سخن را کامالً به وضاحت درک میک چهاگر ،تو نیس گز صادق نبود

 ات را در این خصوص جا گزین دیگر ،اب می آیدبه حساست  تأریخینۀ یمنحیث یک دوست که دارای پیشیکا امر
 ازهمخاک پاکستان بموجودیت اسامه در با وجود  ،قرار دهد الزم تا پاکستان را مورد فشار است پیدا نکرده هنوز

 که آیا روابط خارجی ال ایجاد میشودسؤچنین شرایط   درمقصر ندانست، پاکستان را این خصوص هر گز  امریکا در
این آیا  ،عملکرد شان صادق نیستند درما بین المللی متحدین  حالیکه در کابل و اسالم آباد چگونه بهبود خواهد یافت

بررسی روابط خارجی افغانستان و پاکستان  شده است؟ ها باز یا روزنۀ امید و خواهد داشتادامه   ها همچنان تشنج
ین اگر متحدین ب با توجه به شواهدولی میتوان با یک دید خوشبینانه  ،جواب داد که به آن سخت استسؤال بدون شک 

 روزنۀ در نان نواز شریف و رویداد های اخیرسخ در چوکاتحرف وعمل را یکی بسازند  نیزالمللی افغانستان 
   .کرد بازهای موجود حل پرابلم پیشاپیش 

یجاد ا شریف هم بر و نواز مصالحه با گروه های شورشی را دارد زیاد بر مسئلۀ تأکیدحکومت کابل این خصوص  در
 نماید کمک های شورشی هکابل را در امر مصالحه با گرو ،اگر اسالم آباد کند می تأکیدثبات ونظم در داخل پاکستان 

همکاری دو کشور افغانستان وپاکستان برای تضعیف گروه های شورشی در دو موفق نخواهد شد مگر آنکه  گزهر
 ها کشور این کشور یکی از زیرا خرابی اوضاع در عمل بپوشد،هماهنگ شود و جامۀ طرف خط دیورند صادقانه 

 ،میسازد را متأثر هم جوار

ی ثبات ب ا خرابی اوضاع افغانستان است که پاکستان را نیزنیستند که گوی نظامیان پاکستان تا هنوز به این فکر ولی
اید به نبرو  این از ،یقیمت چه افغانستان باج بگیرند آنهم  تحت چه شرایط و خواهد از آوردن ثبات در ساخته، آنها می

این ، دزنن می حل مسئله افغانستان درپاکستان حرف اول را نظامیان  زیرا تکیه کردبیشتر شریف  حرف های نواز
ین ا کند، در که چگونه باید این گره را باز اشرف غنی برابر جناب رئیس جمهور داکتر در است مشکل اساسی کار
مسئلۀ که روابط خارجی مسالمت آمیز افغانستان و پاکستان را تهدید می کند و پیامد های  ،یدآ جا سؤال به وجود می

 یا پاکستان فراتر از آن فکر دیورند نهفته است ومسئلۀ خط  دارد ، صرف در  هم در پی راامنیتی، اقتصادی، سیاسی 
روابط خارجی افغانستان و پاکستان را پر  ،داوود خان محمد کند! مسئله خط  دیورند در زمان صدارت سردار می
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ساخت ولی بدون نتیجۀ ملموس فروکش کرد، اکنون پاکستان برعالوۀ تمویل و تجهیز گروه های دهشت افگند  تشنج
این مناطق را تشویق به گرفتن کارت های  اهالیدهد،  ق سرحدی را هم مورد حمالت توپخانه قرار میوقتاً فوقتاً مناط

ار سازد، این ک می تر  بحرانیو روابط  دو کشور را  فرستد  می ، افراد جهت قتل و ترورکند هویت پاکستانی می
طرف امریکا در این خصوص هیچ عکس  ولی از ،انجام میشود دارند حضور در کابلکه در موجودیت قوای خارجی 

امریکا با پاکستان همانا ناشی از روابط دوستانه  یشود، این همدرد با وجود موافقتنامۀ امنیتی نشان داده نمی العمل 
پاکستان یگانه کشور اسالمی است که دارندۀ سالح اتومی است  کهاین هم از شاید و دیرینۀ است که با پاکستان دارد و

این برخورد امریکا  ،منافع پاکستان ارج گذاشته شود در مسایل منطقه به نظریات وباید خواهد که  مریکا میاز او 
 . آورده است ببار خوشایندناهای  برای افغانستان پیامد

ای را ه طالبان پاکستانی حتی عملیاتگذار آن بود قرار گرفته است  پاکستان در معضل تروریزم که خود بنیاناکنون 
ا گو های صلح بو  تا وارد گفت حکومت پاکستان تالش کرد، میدهندانجام  کشورو مراکز نظامی آن شهر کراچی  در

گردد و به جنگ چندین ساله خونین در آن کشور خاتمه دهد ولی ادامه حمالت دهشت افگنی باالی  طالب تندروان
تحریک کرد تا روند صلح را توقف دهد، این را  پاکستان ، نواز شریف، صدراعظمدر پاکستان مردم ملکی و نظامیان

 کیناو ار مردمنیت به وواز طرف دیگر عدم مص اکستان را تحت فشار قرار دادهطرف اقتصاد پ مسئله از یک

کشور  اینکه چرا باوجود این همه دهشت افگنی های که از طرف طلبان پاکستانی در آن ،دولتی ایجاد کرده است
ود با افغانستان نمی شصلح  و کستان بازهم حاضر به مبارزۀ مشترک با تروریزم پا نظامیان گیرد ولی صورت می

ن طمئم احوال متشنج  اوضاع  واین  دررا چه چیز پاکستان و بخصوص نظامیان پاکستانی که  ، است برانگیز سؤال 
 !توانند کنترول اوضاع را در دست بگیرند که می ساخته است

 :اهداف آن و شبکه حقانی حمایت پاکستان از

عزیز"  سرتاج مشکل ساخته است " است که افغانستان را دچار حمایت نظامیان پاکستان از شبکۀ حقانی معضل دیگر
مشاور امنیت ملی و سیاست خارجی صدراعظم پاکستان، در اسالم آباد گفت که عملیات نظامی  در منطقۀ وزیرستان 

اساس این پالیسی، عملیات نظامی در مقابل حمالت دهشت افگنی بخش از "پالیسی امنیت داخلی" آن کشور است که بر 
 شبکه حقانی صورت می گیرد. 

حتی اگر عملیات گسترده هم باشد بعید »که در مطبوعات امریکا منعکس یافته نشان دهندۀ آن است که، گزارش ها  
زدیک ن ۀکه پاکستان شبکه حقانی را هدف قرار دهد، زیرا گفته می شود که این شبکه با اردوی آن کشور رابط است

به این  اکثریت شده است سیاسی میان واشنگتن و اسالم آباددارد، حضور شبکه حقانی در پاکستان منبع تشنج های 
پاکستان یا " آی اس آی" حافظ این گروه است و دلیل آن، جلوگیری از نفوذ نظامی استخبارات  اند که سازمانباور 

 . «هند در افغانستان پس از خروج نیرو های آیساف می باشد

تان نفوذ هندوستان در افغانس کند که از که پاکستان از شبکۀ حقانی برای آن حمایت می این نظر من" نگارنده" به نظر
پاکستان از  هابیم کی می در گردیم  مسئله بر تأریخینۀ یاگر کمی به پیش در اینجا صاحب نیست، درکند  آنق یجلوگیر

 و هند بعد از جدایى پاکستان از 11۹۱جنگ سال  ،زمان ایجاد خود تا اکنون دو جنگ بزرگ را با هندوستان داشته
 . به وقوع پیوست 11۹1مارچ  4۹در که بخش بنگله دیش جنگ آزادی

تان اینکه افغانس از صرف نظر ؟نبودزمان جنگ  هندوستان و پاکستان  موقع برای حل معضل "دیورند" ین آیا بهتر
شدن به جنگ،  محمد داوودخان و استقبال گستردۀ مردم و حاضر سفربری سردار امر ،توان آنرا داشت یا نداشت

آن  ظاهر شاه ازاعلیحضرت محمد توانستند میخ به تابوت پاکستان بکوبند ولی  میها  دهندۀ آنست که افغان نشان
زیرا موقف ظاهرشاه به قول صباح  بری ناکام شد، امر سفر داد و یخان استعف محمد داوود ممانعت کرد و سردار

و افغانستان  ارادیت مردمان آنطرف میکردهمیشه  اسرار به حق خود  آن وقت آژانس" الدین کشکی رئیس "باختر
این جنگ حفظ کرد، اکنون هم شرایط جهانی و منطقوی  ن  دررا با وجود داشتن دوستی با هندوستا بیطرفی کامل خود

 کابل روی کار باشد با حکم میکند که موضوع خط دیورند هرگز از طریق زور قابل حل نیست پس هر دولت که در
 عمق نفوذ هندوستاننظرداشت  کشور بی طرف باقی خواهد ماند بدون در هند در ایام جنگ بین این دو وجود دوستی با

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ه عنعنات ب برابر پاکستان نظر هندوستان در برای افغانستان مقدور نیست که از  .میرسدغانستان به چه پیمانۀ اف که در
داند و اگر نمی داند باید زمامداران افغان برای شان تفهیم کنند، پس  و این را پاکستان می کندو سنن مذهبی حمایت 

به طقی من همسایۀ دیگرقلمرو  درجهت جلوگیری از نفوذ یک قدرت همسایه ، ترور نظامیان پاکستانی  سیاست قتل و
پس کشور ایران هم با هندوستان روابط نزدیک و دوستانه دارد طقی است ناگر سیاست قتل و ترور م، نمی رسد نظر
ف ایران هم چنین موق مورد س چرا پاکستان دراست لولۀ گاز ایران از طریق خاک پاکستان به هندوستان برود پ قرار
فوذ دیگر باالتر از ن اهداف و منافعحقانی معلوم است که عقب حمایت از شبکه های تروریستی  نکرده است اختیاررا 

یا  از صوبه سرحد و جلوگیری از تجزیۀ پاکستان که بیشتراز؛  عبارتند، وآن در افغانستان وجود دارد هندوستان 
رگ اساسی اقتصادی هشدن بلوچستان را که شا جدا خودکار ه طورب است که متصورامروزی خیبر پشتنونخوا 

کشور  نآتوسعۀ ساحوی  مقصد پاکستان ختم داعیۀ پشتونستان و خط دیورند و ،خواهد داشتپاکستان است به دنبال 
ابل کهای  ، بدست گرفتن و رسیدن به بازارجا جهت دفن زباله های اتومی کردن ، پیدای آنستغربسرحدات  به سمت

 نی با بورد دور و نزدیک بطور مطمئ، نصب سرکوی پرتاب  راکت هادسترسی به معادن افغانستان ، انهیای میآس و
تن کنترول بدست گرف ،داشته باشدبه پاکستان را نشانده که حیثیت حکومتی صوبایی  دستیک حکومت  ایجاد ،و دایمی

ن این ها همه وهمه اهداف اند که پاکستا وم دید پاکستانلز ی به مشوره ون وزرای کلیدیافغانستان و تعیسیاست خارجی 
 .باشد میفغانستان ا دربه دنبال آن 

 ؟؟؟نظامی افغان را داد ینظامیان پاکستان پشنهاد آموزش نیروها چرا

خاک  را به ما اوضاع و احوال افغانستان طی چهل سال گذشته نشانده ای مداخالت پیهم نظامیان پاکستان بوده و کشور
 د، نیات شوم پاکستاننهم در پی اهداف شوم قرار دار و هنوز ندرا از بین برد ما کشور های ابن همه زیر ندکشیدوخون 

 انتهار و  ،بم، روز صدها راکت حالیکه هر در کابل شکل گرفت، زمانی بیشتر آشکار شد که حکومت مجاهدین در
ما صادقانه همکاری  آرامش در کشورصلح و  آمدن بدون آنکه روی حل وما ادامه دارد  کشور حمالت گوناگون  در

 مفهموم دارد؟؟ خاک پاکستان شدن چه معنی و خواهان آموزش نظامیان افغان در ندنک

رود  یبین م اشرف غنی دارد ساحۀ نفوذ پاکستان در ادارت دولتی افغانستان از پاکستان دریافت که با آمدن داکتر
ل ن کند که طبعاً این متخصصین تحصییرا از افراد متخصص تعی کابینه تمام داکتر اشرف غنی تالش دارد  چنانچه 

سایر ادارات دولتی  و  بود که افراد خود را در کابینه زمان آقای کرزی پاکستان قادر کردگان غرب خواهند بود، در
حال  درولی این امکان را اکنون   جرگه برگزیند ومشران و ملی ی به شوراافراد را  و عزل نماید و  افغانستان نصب

ند نه بتواد کند تا توسط عمال خود داکتر عبدهللا عبدهللا را تحت فشار قرار دهنچه تالش دار اگر ،از دست دادن می بیند
نهاد آموزش پیش  اشرف غنی به داکتر ،د ولی جهت اطمینان بیشترناز طریق داکتر عبدهللا عبدهللا به این هدف خود برس

ند که داکتر اشرف غنی تا چه حد به نمعلوم ک بدین ترتیب دنخواه هد، میخاک پاکستان مید سربازان افغان را در
 یم محک قراراین رو این پیشنهاد را  از کند تحت فشار پاکستان حس می پاکستان تمایل دارد و تا چه حد خود را

بیشتر در  اداتتوانند که پیشنه که اگر این پیشنهاد را داکتر اشرف غنی قبول کند می است محاسبۀ آنها این بود  ،دهند
یا الاقل از لحن وطرز جواب داکتر اشرف غنی  نظر  و ن افراد در کابینه و سایر دوایر دولتی را نیز بدهند،یمورد تعی

خوش بختانه که از طرف داکتر اشرف غنی این پیشنهاد رد گردید و آن وی را حدس بزنند که چه در ذهن دارد، 
سی پاکستان دستر از استالزم  ،تالش پاکستان بی نتیجه ماندبه ترتیب و  افغانستان مربوط شد به  استقرار صلح در

 .همیشه جلوگیری صورت گیرد بود خواهد بدون شک فاجعه بارکه اردوی افغانستان به  

 :برای چه از جاللتمآب داکتراشرف غنی استقبال گرم 

 مبارزه با تروریزم که در هفشار قرارداد پاکستان را زیر ،سناتورن امریکائی و پنتاگون عده از این اواخر یک در
صادق نیست و سیاست دو روی بازی میکند، عربستان سعودی و جمهوری مردم چین نیز پاکستان را تحت فشار 

کستان و آمدن داکتر مهمتر از این همه وضعیت داخلی پاولی  ، جدی نیستمین امنیت افغانستان أت قرار داده تا در
منحیث یک شخصیت علمی که از تجربۀ کاری زیاد در ساحۀ اقتصادی به سطح جهانی برخوردار است  اشرف غنی

این  ، اکنون؛ مورد نگرانی پاکستان شده استدولت اسالمی افغانستان و حمایت بی دریغ مردم از جناب رئیس جمهور
به  دگیانه آم ۀ کاری داشت وبرابر شخص مثل حامد کرزی قرار ندارد که نه برنام کند که دیگر در می کشور فکر

 هک مصمم است ماهر، قاطع و دان اشرف غنی شخصیت عالم، اقتصاد مالقات، این بار موضوع فرق دارد آقای داکتر
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داشتن این خصوصیات باعث شده تا حکومت پاکستان  درمورد سیاست های سلطه طبانه خود در مورد افغانستان 
ین و امضاء چارموافقتنامه و متعاقب آن فرمان رئیس جمهور درمورد بازنگر شود، سفر آقای داکتر اشرف غنی به چ

نقطۀ اتصال سه کشور افغانستان، چین و تاجکستان، سروي منطقۀ واخان بدخشان و دلچسپی های چین در این 
 ن بحیثشدن بندر واخا به نگرانی آن افزوده است، با باز خصوص  پاکستان را بیشتر از پیش تحت فشار قرار داده  و

یی آسیا سایر کشورهای همجوار و و چین با کابل  وصل کشور  مرکزی تجاری و کشیدن خطوط ترانسپورتی جهت
 افغانستان قرار دارد، کار باالی بندر " چابهار" که قرار چین و جمهور سایجدیدی رئ که تحت کار اروپا با، میانه

ه چشم ب اتاین تحرک پاکستان انزوا خود را در  ،شدن راهی ابریشم بازبا  جای بندر کراچی را بگیرد، یاست به زود
 پاکستان درست دست دادن بازارهای کابل و آسیائی میانه قرارگرفته است، اگر شرف از در  که  مشاهده میکند سر

بیشتر شود، پاکستان بزرگترین ضربۀ اقتصادی را  روز نه اندیشد و حمایت مردم از دولت وحدت ملی با گذشت هر
 این بازار نخواهد داشت. پر رنگ در متقبل خواهد شد، و دگر حضور ساحهاین  در

یک لحاظ دریک وقت مناست صورت گرفت تا اگر ممکن  سفر جاللتمآب محمد اشرف غنی به پاکستان  اگرچه از
کابینۀ کارا حکومت وحدت ملی  میبود که بسیار ارزش مند  کشور مهیا سازد ولی زمانی  شود که زمینۀ امنیتی را در

رفت یشپهم نی یطریق  واخان با متخصصین چ سروی کار وصل چین از درلندن هم انجام میشد و  ن میگردید سفرییتع
 طرف پاکستان میرفت؛  پاکستانی ها دره ب این بدان معنی بود که داکتر غنی با یک دست پر ،صورت میگرفت

، و داکتر غنی ددیدن های تجاری میبازارها" و ه هراا"شاقتصادی و ازدست دادن  یرا کامالً در انزوا اینصورت خود
میتوانست با قوت بیشتر حرف خود را به کرسی بنشاند،  به هرصورت با وجود این همه یک امید این است که داکتر 

یی نهاآآقای کرزی را نگاه میکرد،   ؛چشم نگاه کند که آن اشرف غنی شخصیت است که پاکستان نمی تواند او را به
پاکستان می خواهد داکتر اشرف غنی را به دام اندازد فراموش کرده اند که داکتر اشرف گویا اند که  به این نظر که

تان به پاکس وجود آنکه  که پاکستانیها بتواند او را به دام اندازد، باغنی ؛ مانند آقای کرزی خام و بی تجربه نیست 
 .میکند هایدام انداختن او تالشبه خاطر 

 پاکستان: ز سفردستاورد داکتر اشرف غنی ا

بار آقای حامد کرزی به پاکستان سفر داشت ولی هیچ نتیجۀ ملموس از این سفرها بدست نیامد 41در طول سیزده سال 
زیرا که آقای کرزی با داشتن ضعف های مدیریتی و علمی همراه بود به مصلحت ها بیشتر از همه چیز می اندیشید 

ای پی درپی مقامات نظامی و ملکی پاکستان در یک ماه گذشته در و پاکستان این را به خوبی درک میکرد، سفره
فوق توضیح داده شد  که دری ذات خود یک دستاورد به شمار می آید یعنی سیاست های داکتر اشرف غنی همان طور

، در چه ساخته استپا دست و افغانستان و داشتن نفوذ سیاسی اش در مورد حراست از منافع اقتصادیپاکستان را در 
 اشرف غنی را در داکتر اشرف غنی به پاکستان داشت، نظامیان پاکستان آقای داکترآقای  که ۀمسافرت دو روز

ف یکطر که از این بدان معنی است که نظامیان درک کردند ،دپذیرائی کردنالهورپندی  درنظامی  فرماندهی مرکزی
روی کارآمدن داکتر اشرف غنی دارند  و با پاکستانی به خود میگیرند  روز ذهنیت افغانها ماهیت ضد گذشت هر با

یان ظاهراً تمایل نظام است که رو این نفوذ شان کاسته میشود، از از و دست میدهند افغانستان از کنترول اوضاع را در
ا روی مسایل اقتصادی تجاری صحبت ه سفر ، در ایناست شده بیشتر پاکستان به داشتن روابط نیک با افغانستان

رح ط گفت که از را" برادر" خطاب کرد و  اشرف غنی کتردا  تاجر است  شریف که خود یک ازصورت گرفت و نو
آسیا  به مثابه قلب»امیدواری کرد که افغانستان و پاکستان  داکتر اشرف غنی  های جناب اشرف غنی حمایت میکنند

م زریک برای مهار افراط گرایی و ترووخواهان تالش های مشتر« در جهت تحقق ادغام اقتصادی آسیا خدمت کنند.
هر بی ثباتی در پاکستان بر ما تاثیر می گذارد و هر بی ثبات در افغانستان بر شما »در هر دو کشور شده  گفت: 

 .]پاکستان[ تاثیر می گذارد

بات ث بحث قرار گرفت که پاکستان ظاهراً گفت که خواهان افغانستان با برعالوه مسایل امنیتی هم مورد این سفر در
که به گفته آقای زاخیل را با "الری" های افغانی تا بندر کراچی  انتقال اموال تجاری است وهم تفاهم درمورد نقل و

ت به ابپاکستان وقت دارد که نیت نیک خود را برای دوام مناس  داکتر اشرف غنی تا یکماهوال مشاور اقتصادی آقای 
حمان شخصاً موالنا فضل الر چهبود اگربیانات موالنا فضل الرحمان  میکندجلب توجه  این سفر نمایش بگذارد، آنچه در

است و بدون گفته های "ای  اس ای" حتی  "ای اس ای"ولی وی نزدیکترین شخص به  در آن موقف که قبالً بود نیست
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این نگرانی را به وجود می آورد که "ای اس ای" پاکستان سخن دل خود را از  گفته های وی ولیآب هم نمیخورد، 
 حمایت میکنند.هم  هنوزترور در افغانستان  طریق موالنا فضل الرحمان به افغانها رسانده است که گویا از قتل و

ر به این اگ پاکستانی ها دریافتند ،بود مثبت این سفر دارای دستاورد هایبعمل آمد  فوق تذکر درکه  قسمی در مجموع
این  بجال ش کاسته خواهد شد.واز نفوذ کرد افغانستان راه اقتصادی خود را از پاکستان جدا خواهدشیطنت ادامه دهند 

گرانی و ن ها  مشترکی بین رئیس جمهوری افغانستان و رهبران نظامی پاکستان در مورد این تهدید یدیدگاهاست که 
و قرار شد اقدامات مشخصی برای جلوگیری از آن انجام  شدند آن هم نظر مبارزه باکه در  آمدوجود بکشور  دو یها

که  مشخص شدبار موعد زمانی معینی برای انجام این توافقات،  این ، برعکس مذاکرات زمان آقای کرزی ،شود
اندازد که ممکن است اقدامات بعدی افغانستان به  موعد جهت اثبات نیت خوب وبد؛ پاکستان را به این فکر می نیتعی

زمانداران   بایدبگذارد ولی این نمایش نبه نمایش تمام شود بناً مجبور خواهد بود تا نیت نیک خود را  پاکستان زیانبار
 بیشترا ر بیشتر و دقیق و مدبرانه عمل کنند تا پاکستانچه الزم است هر ئن به بازی های پاکستان سازدمطم افغان را

 د.نداشته باشخویش  فشارتحت 

 پایان                                                          
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