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.  تعجب کردم کردمیبا شور و شوق مشاهده م ونیزیرا در تلو اضیف یآقا 2019  لیاپر ۳ مؤرخ 9۷انتخابات  ۀبرنام

 .بحث یها ريیگ جهیو نت یمحتو یحت از افاده ها و طرز بحث و

و  رګشیو باغبان و آراو کارکنان و جاروکش  نندهیبه تشکر و سالم به شما و ب ه ایبرنامه بعد مقدم ۀکنند اشتراک

 یال کجا و جواب به کجا و هست مواردؤکرد و باز س عیرا خورد و ضا نندهیمن ب ۀقیسه دق لحد اق بیترت نی..... به ا

 یمحتو ۀ. مسألرساندیم یآغاز بحث بر موضوع اصل ازخارج بحث را هم قبل  یشخص یها پیام انیګمهمان  که

  .شیبه جا دیذارګبحث را ب
 

ط رب یب لئضوع ساده مساآزاد با مقر در خارج  و داخل کشور  باز عوض بحث بر مو یها ونیزیو مشکل تلو بحث

 د ونزبه باب دندان شان گپ ن کهیدارند که بر مخاطب و هر کسُسرخ و سبز،  راست و چپ  یها اپهټمورد و  یو ب

دون ب ردانندهګمروت حواله کرده،  یبسخنان  و  اپهټن یکند فوراً به   پدر و مادر و برادر اشتراک کننده ازبحث ن

. و دی/ حساب کنمیحساب کن ،یرا مردم حساب ونیزیو مالک تلو ردانندهګجناب  یاه بروت یهامداخله نشسته تا مو

  .است، نطاق و مبصر و همه کاره است ردانندهګخوش است که 

ما/تو نباشي ش رګو ا روندیم نیبه شاباس و آفر ردانندهګچند بار به اشتراک کننده و اشتراک کننده چند بار به  ردانندهګ

  .شودیم عیهم ضا نیدر نندهیب ۀقیپنج شش دق بیترت نیشد و به ا ایآخر دن
 

 یکیخوب  ژورنالست یبا برنامه ها تیاحترام دارم و شخص شیکه سخت برا اضیجناب ف ۀدر برنام دیحال گوش کن و

  .شرق دعوت کرده یوایرا به نام شصورت مشخص جناب ب یقبل ۀدو برنام یکیو در  پروگرام نیدر شانیهم است. ا

به لغت  هیبق و ستندین شیب سوری، داکتر و پروفدو ماستر کیش مخاطب کندیشرق!؟ که گمان م ۀستار نیصحبت ا طرز

  .و به کدام زبان اجنه و با اجنه صحبت دارند دیویګآقا چه م نیدارند که ا اهګن رانیح رانیو ح چګی شیها یپران

 ؟ها اند یش کنااست و مخاطب یک یبرا اضیف یآقا ۀبرنام نیکه ا شودیال مطرح مؤس حال
 نیآشنا و بلد به ا صدیدو ف کی نیا 2019 لیاپر ۳ مؤرخ 9۷انتخابات   اض،یف یآقا یونیزیتلو ۀاگر مخاطب برنام 

کرد، اما  یمعرف نیچن اضیف یآقاالملل ) نیروابط ب یشرق از عضو یوایجناب ش ۀختیمعجون از لغات به هم ر

  .پیش کش دارند ونیزیدر تلو فتګمصارف هن نیبا ا ا، متأسفم که آنرالملل( باشد نیمعلوم نه شد کدام روابط ب
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 نینچ دیو افاده ها را نبا ونیزیو تلو ویراد یآورند و ما برنامه ها یسر در نم ېزیچ ،افغان از آن گاننندیب تیاکثر

 .میدر پیچ ساز چېپو   دهیو پیچ یدر ال یمعوج، کج و پیچ دار و ال خته،یو لغات سر به سر ر دهیپیچ

 !کندیمهمان خود عمل م هیشبهم در موارد  اضیفها جناب  یپرانلغت  نیدقت در یکم کی با

  !خورند یبرنامه ها به درد ما نم نیچن

ً یدق   !فرق داشته باشند دیفرق دارد و با ییویبا برنامه راد یونیزیدرک کرد که برنامه تلو  دیبا قا

  .و بس ماند یمردم م یصدا ویبه برنامه راد یونیزیتلو ۀبرنام ادیموارد ز در

  :برنامه مشخص نیا یاما محتو و

 نیچن شوندیم ابیبه حضور شان شرف کهیاز کنفرانس با طالبان و اجماع کسان ونیاسیاز س یو بخش وایش یقاآ داتیتأک

؟! خوشبختان نیا نیعازم که آن مطالب و انتخاب آن حق ملت است. شودیم بیکنفرانس ها مطالب تصو نیاست که در

ازهم ب یانسجام و ساختار متعهد حزب کیبر  یاجماع مبن کیدر قطر با تالش اوالً  ه ایبه حضور عد یابیجهت شرف

افغانستان توافق صورت  یعظیم است که در قطر بر اصول و قواعد مندرج در قانون اساس یدر چوکات همان خطا

 در که یلئمسااز  یاجماع در برخ نیچن یرا کس در همچو اجتماعات ندارد و حت تیصالح نیا کهیدر حال رد،ګی یم

  .ناممکن هم است  شود،یافاده م ها مورد نظر است و بحث نیا

سر سبد چه  لګ رانګ لیتحل نی. استین شیب یمختلف ساده لوح یها به مناسبت ونیاسیاز س یو بخش وایش یآقا دیتأک

مغرضانه در قبال  کشور و مردم ما  یرا که برنامه ها رانیدهند که پاکستان و ا اقالً خود را قناعت توانندینوع م

وع مستقل، مشر ،یقو تیاجماع کنند تا افغانستان حاکم ند،ما راضي شو یو صلح برا ر،یداشتند و دارند  در مورد خ

به خود داشته باشد. مردم  و کشور ما به صلح و استقرار برسند. به اجماع برسند تا ما به صلح و استقرار  یمتک

رابطه به عالم و  مرک،ګجلغوزه،  که،یسرک، مواصالت، بازار، فابر ،یبشر یقوا ل،ګو از آب، چوب، جن میبرس

  .میرګیب میو تصم میهند، و..... خود مستقل استفاده کن

 شیخو یارض تیشود تا از تمام جادیبه خود ا یمتک یکه در افغانستان حکومت قو تواندیطور قبول کرده مچ پاکستان

  !وقت است اعیو تمرکز به آن ض ستین شیب یالیاجماع خواب و خ نیدفاع کند؟ چن

الب و ط گانندیاز روش استکبار گو ونیقاآ نیبحث که حکام افغان مخالف صلح اند و ... ا یها یریگ جهینت هیبق به

افغان  یامنظ یروهایکردن ن یو متالش ړتکرار و از جمله کبا یافغانستان به پاکستان و برنامه ها یمیتسل یبرنامه ها

  .درک نداشتند ایکردند و شد، اصالً بحث ن دیتأک یباز هم به نحو حیشد و در تصح هئکه به زبان طالب ارا

خواهد کرد و چطور  به  ه چه مشکل مردم و کشور ما را دوابرنام نیحل و چن یراهها نیو چن نیمتخصص نیچن

  توانست؟ میکرده خواه ریکمک آن ملت خود را تنو

  .کار کرد چوکات، نینقدانه، سازنده  داشت و در هم اهګو مطالب ن لیبه مسا دیبا

  .اکتفا دارم نیدارد اما به هم زین ریګبحث ابعاد مختلف د نیا
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