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 ۀدینما ریاخ افغانستان در مورد مواقف و مواضعو  صلح  لیآزادي با کار شناس مسا یویراد 1398ثور  14 ۀمصاحب

 .داشت که تأسف و تعجب کردم ییشکلي و محتوا یافغانستان  آنقدر خطاء ها یصلح امریكا برا

 نفر نبود 320 هګجر هیلو 

  شیب یالی، نادرست و خیعمل ریغ خواست کایامر ۀندیاز جناب نما نیزم یسالح طالب رو ذاشتنګتوقع 

 .سازد یم یمطالبه را منتف نیا ،تازه یها و زخم ش. حضور داعستین

 پاکستان و موضوعات قبل از  ژیکیستراتهمه تمرکز به خواست  کایدر مذاکرات پاکستان/ طالب به امر

 .مذاکره است نیطرف تیوقت و خارج از صالح

 بر آن حق ملت است میاست که تصم یلئمذاکره بر مسا. 

ور خالصه کرد  دو د   ای کیدر  توانیرا مور شش د   نیا از ایوقت و  اعیض یبه نحوور مذاکرات عمالً شش د   نیا لذا

 .و نبود ستین شیب ېزیو حفظ مقام چ یپلو خور ۀو اداموقت  اعیض نیقیبه  رشیګور دو چهار د  

  یااز طالب را به رض ريګی هیجز ۀسوت نیو ا ريیش اوگ نی! پاکستان اراتیخو نه  شود یم يیداګصلح نه 

و اغوا ادامه  بیعمالً به فر که ِ   بر پاکستان کایقت امرمؤثر مؤ یفشار ها خواهد داد. خود از دست ن

 ۀمو ادا کایامر خيیرأافتضاح ت بهبعد از فشار  یخوردن در موارد بیبند بودند و فر میخاطر نه ، بدهدیم

 !دیها خواهد انجام و قبل از همه افغان ناهگیمردم ب  یتراژید

راه حل  ،پنجاب در منطقه یدادن به ظلم و تعد انیمردم پشتون و بلوچ و پا ۀحصول حقوق حقه و مساعدت ب دادن

 .خطاء است نیقیبه  رگید کیو تاکت رگید یله است. هر کارأمس یساسا

 رانیسرکوب رژیم آخوندي ا یپاکستان برا یقاتل اجرت یسرباز کور و کر طالب و کسب اردومنظور کسب  رگا

فت م رگیبار د دینباآن صورت  در  م،یهست یجهان یها یباز نیا یملت افغان باز بخش و خط مقدم قربانباشد و ما 

 !داد یرا به شانه کرد و قربان رانگید گسالح و تفن انگیو را
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هان در ج یپاکستان تیحاکم یو اغوا بیفر ۀساز ادام نهیعرصه زم نیادر به پاکستان  یجناب محمد اشرف غن سفر

 !ستیاستابلشمنت پاکستان در منطقه ن اتیدادن جنا انیپا به نفع ما، به نفع امر صلح و نفعاست و 

ام کستان و بعد از اتمپا ینظام یها بعد از رفتن به بارک یرئیس جمهور افغانستان که حت یداكتر اشرف غن ابجن

 !شود خواهد مرتكب اشتباه مي اتمام حجت كردن مي حجت ها باز

 !به پاکستان رفت ،صلح ییداگنباید به  رگید

 .ها و افغانستان پرداخت فغانا هیپاکستان آنچه در توان داشت به عمل دشمنانه عل هک مینیب یم

پسر و دختر و خانم طالب به دستش است و طالب به اصول  تیاز پاکستان پرواز دارد، امن که یصلح طالب مذاکرات

 لیتحم رفتنگکامالً مرتبط را جدا جدا به بحث  لئمذاکره ندارد، مسا هیبه طرف قض ست،یو منطق مذاکره حاضر ن

 .ردیگ فشار قرار افشاء و تحت شتریپاکستان ب دیبا ندارد و یپاکستان مذاکره جااستابلشمنت  نیبا چن کند، یم

 .پاکستان بالفعل سازد هیرا عل شیخو ۀبالقوها امکانات  و جهان است تا دهافغانستان  بر

 !خواهد کردو ن نکرد رییغتکار شده و پاکستان  نیشود. ااز پاکستان مطالبه  یزمان دیاقدام مشخص با قو  عمل

 ستین دیداده، شعار جد سرتان " صدراعظم پاکسعمران خان"که حال  یبر منافع  اقتصاد هاصل و اساس مذاکر بیفر

 نیاال البالغ المب نایماعل و  !عمل رد کرد محاسبه  را در نیهم یپاکستان بود که حت نیو ا
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