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 یعنیپاکستان و سوم استابلشمنت پاکستان  یمردم پاکستان امروز، حکومت ملک دیبا میگو یپاکستان م که یزمان ما

نه  میکردن کیسه بخش را تفک نی. اگر ما امیبه ذهن داشته باش شهیرا در نظر داشته و همحامد ها  دیاردو و جنرال ز

 .میتوان یم افتهیرا  لهنه راه حل درست مسأ و میتوان یقضاوت منصفانه کرده م

  !دـیـنـق کـمـعـآن ت رـو ب دـریـیـدي بگــن را جـم لـیذ طفاً اختراع !؟ ـش لـبخ نـیا در

 .رندرار داـاصلي پاکستان ق تیظلم و تجاوز حاکمتحت  شیاکثر مظلوم و مانند مردم ما کم و بپاکستان امروز  مردم

  !جنراالن پاکستان بودند و هستندنت و مدست استابلش ـۀلآ یمل حکومت

افغانستان بود، است و زمان ثابت کرده و ثابت ها،  پاکستان دشمن صلح و استقرار منطقه، دشمن افغان ټاستابلشمن

در  ششود که منفعت و اهداف شوم گریکند و چرا د رییچرا تغ خواهد شود! ن گریکند و د یمن رییخواهد کرد که تغ

به زانو افتاده و شکسته بر آورده  ف،یو به جان هم افتاده و افغانستان ضع فیضع یها افغان جنگ، عدم استقرار و

 .شود یم

نموده و در آخر امر به  نیگرفتن را تضم هیجز ۀگرفته و ادام هیجز کایحالت است که پاکستان از جهان و امر نیدر

 .درګیشدن پاکستان رونق ب زهینایافتاده و چ وادرګراه کاشغر و  یدالر اردیمل ۶0 یگذار هیبا سرما نیبغل و دامن چ

 که حقوق برحق مردم تواند یمانع شده م یاستابلشمنت پاکستان را زمان تکاریجنا عیحالت فج نیو جهان ا کایامر

 کند، اقالً با دادن مساعدت ها به پاکستان مانع مبارزات یرا کمک نم شانیرا بشناسد و اگر ا ی، بلوچ و سندهپشتون

 .شودمردم پشتون و بلوچ نبخش  یآزاد

 .خود را در منطقه، از جمله افغانستان و هند مساعدت متناسب کند یطبع نیمتحد دیبا کایامر

 .ادامه دارد یقربان نیا و داده یضد ترور و دهشت قربان ۀدر خط اول جبه افغانستان
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به  کایبه خود و دوست جهان و امر یکه افغانستان مستقر، متک کند یرا حکم م نیافغانستان ا ییایجعراف تیموقع

 خوب در افغانستان و یدولتدار یو ساختارها یموکراسیبه نام د یشکل یساختن ساختارها یبا محتو نیو ا دیوجود آ

 .ممکن است نطقهمدبر در مورد صلح و استقرار در افغانستان و م ریبخش تداب

ح و ها به برگرداندن صل تالش نیاز منطقه و افغانستان باشد. ا دنیبه سر زنده کش دینبا کایامر یها و تالش رسالت

کندن  خیب در افغانستان اشتباه کرد و عوض از شیخو یبا حضور نظام کایاستقرار به منطقه و افغانستان باشد. امر

. عوض ستینبود و ن راه حل نیجات افغان پرداخت و ا هیقر دآباد پاکستان به بمبار ټبیدر ا اتیترور و دهشت و عمل

اوت را متف یها متفاوت تحمسل ارزش یها با ارزش یموکراسیکردن د یسازي بر افراد تمرکز کرد و با کاپ ستمیس

 نیو ا خواهند یکردن م لیکردند و تحم لیما تحم ۀنظر داشت سطح انکشاف کشور و جامعجامعه بدون در  نیا در

  !و است بودروش خطاء 

طاء و خ اسيیس روهګ کیافغانستان به پاکستان و  میحل از سر مراجعه کرد. تسل یها به راه دیشده بان رېتا د لذا

 .ناممکن بود و است

 نیبه ا میغنا میو تقس ستیحرکت ن نیواحد افغانستان شمول ا کیمربوط  ۀطالب حرکت نشسته در قطر و حلق حرکت

کند بلکه  یجامعه، نه تنها که مشکل را حل نم نیا ریګتلف دمخ یها تیبخش از طالب و بدون در نظر داشت واقع

تار دادن ساخ یو محتو تی. تقوستیراه حل ن قتؤبه افتضاح و تباهي است. حکومت م استقامت کار به بردن مسأله

 یلاص ۀرندیگ میمراجعه به ملت و تصم . ستیبن چارم راه حل ن شده در افغانستان، راه حل است.  جادیا یشکل یها

 نیاال البالغ المب نایما عل و   !را ملت ساختن راه حل است
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