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و توقعات ما با استکبار اظهارات داشت، مانع تحقق  دیخالف ام ریچند ماه اخ نیکه در یعباس ستانکز یبد به آقا خبر

 رانیګد اش که واريګبزر کرده نتوانست!  یافغان را هم مخف یتیامن یروهایساختن ن یصلح افغان شده و قصد متالش

خود  راتیرا از خ رانیګد تیو مشروع رفتنګ چیه هب رانیګد ،تیدر واقع دهندیشان حصه م تیرا هم در حاکم

  !تصور دارد

در  شیكه بقاء و عدم بقا به پاکستان رفت. ولیعهدي ،یبا قساوت خاص، در روز روشن قاتل قاشقچسعودي  ولیعهد

 نیبا صراحت توه شیرا در اظهارات چند روز قبل خو نیترامپ ادونالد  یاست و آقا کایمراعالم اسباب در دست 

  .در افغانستان معضل و مشکل دارد کایرهمان ام  یبل :فتګ  یو علن ونیزیکننده ُرک و پوست کنده در پیش تلو

 در افغانستان راه حل دارد و آن کایبه مشکل امر یسعود عهدیسفر ول نیدر یاسیس قیدق ۀقرار محاسبو  جهیدر نت لذا

  !افغانستان کابل خواهد بود و استدر  تیپا از طرف پاکستان به جانب حاکم تمام رهبري طالب دو دست و دو یمیتسل

 کهیزید، چجانب ثالث کنن میلوچ و سرتاپا برهنه تسل وقت طالبان در پاکستان ریطالب را مانند سف رګخواهم شد ا ثرأمت

 .میدالر کسب کرد ،کرد که ما در مقابل زیبه آن مباهات ن "مشرف زیپرو"ار ندارد و جنرال ـاز آن ع یجانب پاکستان

 !پاکستان است انـیـامـظـرشت نـدر س انـمـد و پیـهـه عـف بـلـتخ نـیا  است.  رهـیـبـک اهـنـګو  عیـنـل شـمـع یدارــغ

 !کنند یم المیو ل فروشند یاطاق خواب خود را هم م دیکل یو حت زیپاکستاني در برابر دالر همه چ جنراالن

مان ز د،منتظر بمان د،کن یباور نم اید و تزلزل دار ذشته،ګمستدل و بارها ثابت شده در  ۀمحاسب نیا در یکس رګا

 !صحت آنرا ثابت خواهد کرد

پاکستان  جیبس هنه بلک رانیبا ا پاکستانۀ مانند مانع شدن معامل رګدف اساسي دیدرین سفر و این سفر ه یسعود عهدیول

ستان_  افغان تیدست اول حاکم ونیاسیاست که س ای همان نقطه نیدارد که ا زین رانیا هیعل کایامر ګدر جن رانیا هیعل

استفاده کنند د ایغان دشمن پاکستان باف انیجان هیافغان در مبارزه عل ليفع تیاز حاکم رانیا تیجلب حما یبرا دیکابل با

کام عقل حُ  مانمګبه  که یزیبه آن متوجه ساخته شود. چ دیخوندي باآ رانیااست که  یزیهمان چ نیو به کار ببرند. و ا

  !!!دهد یافغان به آن قد نم
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 طرف تعهدات ممکن آناز  زیهمه چه منافع افغان و افغانستان را برمنطق را به حکام افغان ک نیا دیامکان دار رګا

 .دهند تیبرتر شیخو یها انوسیاوق

کار  تیو مردم آن با اولوافغانستان  شیبه منافع کشور خو انیم نیفهماند و در زیرا ن یرانیمقامات ا دیمنطق با نیا به

 .به نفع کشور و مردم ما لئحل مسا یها دیاز کل یکیاست  نیا .کرد

افغانستان( به از ُحکام افغان ) یادیز ۀعقل عد که یزیچ آموخت.  دیو قدم مناسب در وقت مناسب را با استیس هنر

 !دهد یآن قرار شواهد تجربه شده،  قد نم

 لیادر مس یینایبا جانب چ رانیا یفراموش کرد و آن پارتنر شدن اصل زین دینبا انیم نیرا در ریګمعضل د کی اما

 !با پاکستان و مخالفت هند ندهیسه ماه آ در ینفت

   در کایامر ء  استثنا گریسه ماه د یبرا هند .است بعد از پاکستان به  کشور هند یعنی یولیعهد سعود یبعد سفر ها و

مشکل افغانستان و  دیدر قرار داد دارد و شا رانیده سال از ا یدارد. هند بند چاه بهار را برا رانینفت از ا یداریخر

ه سعودي ک عهدیول رګشود. حال ان کایامر یاقتصاد راتیشامل تعذ بطه است، که بندر چاه بهاررا نیموقف هند در ا

 خواهد، یمدد م یآخوند رانیدر سرکوب ا یسرباز پاکستان ازاست و امروز  رانیا یرژیم آخوند یونګسرن ېدر پ

صورت  نیدرقرار دهد؟  شتریب ۀقیرا در مض رانیبه هند داده و ا رانیرا عوض ا ممکن است نفت مورد ضرورت هند

  چه خواهد شد؟ هیو هند روسهند و هند چاه بهار و چاه بهار افغانستان  رانیا ۀرابط

 18/2/2019قیمن هللا التوف و  کرد؟ یآن نقش فعال باز و چطور درحاالت به نفع افغانستان و افغان است؟  نیا کدام

 
 
 
 
 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 .رهنمائی شوند" شان به "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس " بری"کلیک
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