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 22/۹2/2۹1۲               د. ص.  سعید افغانی   
 

 از شریف نو دعوت
 جدید افغانستان! از رئیس جمهور

                                                            

د. این روش مربوط به خاصیت در اولویت های کاری شان قرار دارو  ستمهمتر اش مردم و کشور پردازند که برای
در امریکا که حزب دیموکرات بیشتر تمرکز به مسایل داخلی را نسبت به تمرکز به مسایل خارجی در  مثلا  ردد. گ

رداختن پ به مسایل داخلی پرداخته تا سفر به خارج واوالا  اصوالا و  بیشتر  . رئیس جمهور امریکا بعد از انتخاب دهد
 مسایل بیرونی کشور. به 

را  خویشکشور اولویت های فت که ما در داخل گداغ آن باید  ئله مسأله کشور ما افغانستان و مساآنچه ارتباط دارد ب
 سفر های خارجی. 

فت که برنامه های گسفر و روابط خارجی رئیس جمهور منتخب جدید کشور آقای داکتر اشرف غنی احمد زی باید 
 بین المللی نیز دارند.  فتگو درین راستا تجارب هن داشتهکاری خویش را 

دولت اسلمی افغانستان جهت سفر به پاکستان  زی رئیس جمهورغنی احمداشرف از آقای  دعوت آقای نواز شریف
  فت که:گتوسط آقای نواز شریف صدراعظم پاکستان اظهار شد باید  2۲/۹2/2۹1۲به روز است که 

سال اخیر  1۲و خاصتاا  در قبل( سال  ۷۶ خویش ) حاکمیت ها و پالیسی سازان اصلی پاکستان از همان آغاز تأسیس
دایی گرسمی شان نتوانست از پاکستان صلح را  گانۀ 21سفر های  با وجود تلش های بی مثال جناب حامد کرزی و

 هد. د
راستا  نیرو های هوایی نداد و درینو  مطابق پالیسی پاکستان است که امریکا و متحدین اش برای افغانستان سلح ثقیله

 نیرو های مسلح افغانستان به مشکلت عدیدی مواجه اند. 
 .دهای نظامی به افغانستان آورده شوقوی افغانستان بعد از خروج نیرو های بین المللی از کشور های اسلمی نیرو 

 کند.  
پاکستان از نیرو های سیاسی مجبور در پاکستان به خواست و عدم خواست، به توافق و عدم توافق شان برای اهداف 

 کند. 
 کان ادامه دارد. عزت و آبروی مردم افغانستان کماامیان پاکستان به خون، تجارت نظ

انه به صورت غیر مشروع بوجود گاینکه در سرزمین بی واقعیت مسأله این است که پاکستان بنابر ماهیت خویش و
 واهد کرد. خنر کرده نمی تواند و گچیزی دیسیاسیت دشمنانه علیه افغانستان کار و روش فعلی به غیر از آمده 

برای ایجاد افراطیت و  ،جهان است گاردوی بزرمین پاکستان که یکی از ششهزار نفری  ۷۵۹ اردوی موجودیت
ترور موجودیت و مفاد خویش را دیده و درین بازی به قیمت خون مردم خویش، منطقه و قبل  امبارزه ب ۀبازی فریبند
 خواهد داد.

  قابل انکار است. انی در پاکستان بودند، حقیقت غیراشخاص مطرح افغ
ریف ای نواز شقآتان یعنی خواست صدراعظم پاکستان مثبت دادن به خواست پاکسایط و چنین وضع جواب رچنین ش

 یا نه؟
 

دارد اما در  گاتنگستان سخت روابط تنی اقتصادی به پاکگباوجود اینکه افغانستان از لحاظ وابست اینجانببه نظر 
.  توافق حاصله در اکثر موارد ستار افغانی و صادرات کشور ما از جانب پاکستان سخت به مشکلت جدی مواجه ا

یری واپس شود. اخاذی های کمر شکن برای تجار افغانی و فاسد شدن فراورده گر باید بدون بارگتواند اما از جانب دی
 نقل بنا بر موانع جدی از جانب پاکستان. افغانی در حین ترانسپورت و ۀهای تاز

به اشتراک در حملت وسیع نظامیان پاکستان علیه ملت ما ادامه ناجوانمردانه  ا استفاده از وضع کشورب پاکستاند. باش
 دهد. می

 

 مناسب چنین است که: رشسفادرین شرایط 
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م اعل افغانستان طی اعلمیه ای جۀوزارت خار به دولت پاکستان و به جواب آقای نواز شریف صدراعظم پاکستان
 :بدارد که
 ملت مسلمان همسایه شرقی ما پاکستان السلم علیکم.  در ومردم برا

 زاریم. گ
اطر خبه ر مناطق پشتون و بلوچ صرف و صرف برداشته اند. نمایشات عملیات نظامی دصلح جهانی نیز شد دست ن

  را بدنبال نداشت.  رگازار و اذیت شان چیزی دی ، ناهگاهداف پاکستان بی جا کردن مردم بی 
 اصلی پاکستان است.  سازانپالیسی 

د اقل پاکستان به ح شده ما روابط رسمی خویش را بان که موانع بر سر راه تجارت تاجران افغان در پاکستان برداشته
 رفت.گخواهد به سطوح بلند صورت ن خواهیم رسانید و سفر رسمی به پاکستانبه تقلیل 

 

 ملحوظات نشر نمی شود. اقلا به پشنهاد جانب بر 
ر که با افغانستان عملا همکاری دارند، گشده و درعمل کار تقویت روابط به کشور های دیپاکستان جواب مثبت داده ن

  ردد.گیت تقو
 

ر سف ویش به هندمی افغانستان در اولین سفر خارجی خرئیس جمهور دولت اسلجناب داکتر اشرف غنی احمد زی 
نموده و در صورت ضرورت به  سیای میانه و چین و روس سازمان دهیآر های بعدی خویش را به کشور های سف

 سفر های متحدین سیاسی و اقتصادی خویش در جهان بپردازد. 
 

 
با شفافیت اقتصادی و ایجاد بستر های الزم حقوقی پرداخته و نقش  یری کادر های متعهد افغانستانگمورد با بکار 

 پرداخته شود. تقویت  سکتور های معین ضروری در کشور 
ن  ی بهتر، شفاف و روشگآنجایکه اقتصاد کشور بیشتر به مساعدت های بین المللی متکی است لذا تنظیم  و هماهن

  ی روشن درین عرصه  یکی از اولویت های کاری باشد.کلید ها
 
 پایان
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