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 اظهارات ریاض احمد چوهدري
 اقتصادی پاکستان امور متخصص

 در باره رئیس جمهور افغانستان:

 

طرف  کیکه از  ،باشدیدر افغانستان م ایآس یاه اقتصادر چهار اعماراو درحال  ،ستین یشخص معمول یاشرف غن

 یهافشار رانیا گریاز طرف د ،کندیدر کابل دست و پنجه نرم م یثبات یو ب ینا امن ۀتوسط پاکستان در محاصر

 .کندینشده است وارد م ستادهیخود ا یپرپا هم  بر افغانستان که امروز هنوز میمستق ریو غ میمستق

کرار تبازی اش را  ،کرده بود یهللا در افغانستان باز بینج که در هنگام دولت نقش ناکامهم دخالت آشکار و  هیس رو

هنوز هم از  ندنموده بود کسانیافغانستان را به خاک و خون  روزیکه د رانگری. از همه مهمتر جنگساالران وکندیم

 یآشوب و اغتشاش ها قیاز طر اهمی و دیرا تهد یغن ورجمه سیرئ شتریب ازاتیامت افتیدر یتکرار جنگ مجدد برا

 .دانندیم غیر قابل استفادهرا  شیو پالن ها عیوقت او را ضا ،مکرر

 یو پاکستان را که چهل سال برا رانیا هیاتومي دو همسا ساتیستآداشتن  با هم ای بدون توپ، تانک و یهم غنباز مگر

در  صد یاقتصاد یکه پاکستان از فرصت ها ستیدر حال نیا. به زانو در آورد زدندیآتش در افغانستان دامن م ۀادام

 است. خورده رهاقتصاد پاکستان به افغانستان گ چون. ندارد یپالن اقتصاد چیمگر ه باشد یصد برخوردار م

. بار ازاردیخودش را به افغانستان ببندد و تاجران افغان را ب یبود که مرزها نیپاکستان ا یپالن اقتصاد نیبزرگتر

 ستین یغني شخص معمول گفتند، یم و نددادیپاکستان هشدار خطر م یو اقتصاد دانان پاکستاني برا یها تاجران مل

 .بهتر است مینزن یو با اشرف غني زور اقتصاد

 کرد افغانستان تکرار هیرا عل شیبود که بار بار اشتباهات و ضدیت خو دهیخارجه پاکستان به قدر پوس استیس اما

شور از ک یکینام  یغن دیکنیرا از کجا شروع م تانسیاست خارجي  دندیپرس یاز اشرف غن ینخست کار یهاروز در

چه  یغن میدانستیچون ما م میمگر ما تکان سخت خورد دندیشمال افغانستان را به زبان آورد. همه خند هیهاي همسا

 .دیگویم
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 در نخست یجمهور غن سیچون رئ میدهیافغانستان حق م یما برا نکیهم پاکستان به شرارت خود ادامه داد ا باز

مگر پاکستان به مانند کودک خرد سال   ،هند برایش مقدمتر از پاکستان بودکه یپاکستان را در آغوش گرفت در حال

 .را تر نمود لباس خود یجمهور غن سیدر آغوش رئ

ا به خود ر یباز هم پاکستان دروازه ها ،گرم کرد اریاستقبال بس یداد و هندوستان از غن یبه هند دست اقتصاد یغن

ا ر هاتمام کشور یاقتصاد یخاموش خود دروازه ها استیبه س یکه غن دیرس یخره روزالاروي افغانستان بست. ب

 .به روي پاکستان ببندد شهیهم یبرا

 :و ثروتمند شدن روان است و  یطرقو  شرفتیافغانستان به طرف پ امروز

 روان است، و انزوا یپاکستان به طرف نابود 

 شود  و اروپا مي ایآس یافغانستان چهار راه اقتصاد و 

 دگرد یپس رفته مبدل م یکشور ها یپس کوچه ها نیو پاکستان به کوچکتر. 

 یپاکستان برا نآمردم افغانستان را دارد. در غیر  و یجمهور غن سیهم پاکستان فرصت توبه در مقابل رئ هنوز

 .رساند یم یفرصت به اوج غنامند نیمحتاج افغانستان خواهد بود چون غني افغانستان را به زود تر شهیهم

عمل  ۀجام بآیتقر کندیکار م شیباال یچهار پالن بزرگ که اشرف غن ،ستین شیب یکه پاکستان در مقابلش کودک یغن

 .را در افغانستان بکنند یگها درخواست پناهند ییاروپا یکه ممکن حت یی. پالن هادهیپوش

 1-  پالن تمام مردم افغانستان را  نیاست. ا افتهیبه آن دست  بأیاست که تقر یپالن اول او صلح سرتاسر

 .دهدیو جنگ در افغانستان را خاتمه م سازدیواحد م

 2 -  روتمند به ث شیتواند با استخراج معادن خو مي که کشورش افغانستان ینیزم ریاستخراج شفاف معادن ز

 .کشورها در جهان مبدل شود نیتر

 3 - مهار آب در افغانستان: 

راه  ،دازندرا به افغانستان بپر متیآن ق ریناگز رانیارد پاکستان و اذآب خود بگ یکه باال یمتیمیتواند هر ق افغانستان

چون اراده هر نوع  شوند.  دیخود از آب افغانستان مستف اتیح ۀادام یبرا دیو پاکستان با رانیوجود ندارد، ا گرید

 .سابق تجربه کرد هیس رو ا،یدن قدرتاز ابر  دیافغانستان را با هیعل یتجاوز نظام

 4 -  سنگ  کهتیک ارزش  دیکشور جهان در افغانستان است، که شا 20۵از  شیب هینحوه انحصار سرما

خاص خودش را  متیجهان مبدل شود چون هرسنگ افغانستان ق یکشورها ریافغانستان معادل طال به سا

 .دارد

کرده  تیصالح یهم ب ایسبکدوش و  فیاز وظا ایمفسد و ناکار را  یتمام مهره ها یغناشرف رئیس جمهور  نکیا

 سیو رئ خوابند یساعت م 1۸سران حکومت پاکستان  ، برد یم شیرا خودش به پ یامور دولت دار تیاست و اکثر

 نیا ستندیراضي ن یغن یدر حال حاضر تعداد اتباع افغانستان از کار کرد ها ،کندیساعت کار م 1۸ یجمهور غن

 .د کردنرا درک خواه یرا دانسته و اشرف غن شیخوب و بد خوو  د شدنخواه داریزود ب اریها هم بس یاناراض

 !مېگوئ یم تکرار

را او  یکه افغانستان صدا ددهد امروز چانس دار رییناکام خود را در برابر افغانستان تغ استیس دیپاکستان با که

 .پاکستان را به آساني نشنود یها ادیفر یصدا دیقرار خواهد داشت که شا ییبشنود چون فردا افغانستان در جا
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دولت  ادیناله و فر رنگ،یکه بعد از هزار مکر، ن نیو چ ،یسعود عربستان ،ه یتانبانک جهاني، بر کا،یامر یها مکک

کور را مذ یسیاست خود تمام کومک ها مهدو کلو قلم  کیتوانست با  یپاکستان به پاکستان وعده شده بود اشرف غن

 .بماند چارهیدر ساحل ب کاناتبزرگ و همه ام یبه نفع افغانستان ببرد و پاکستان باکشت

 اکانین یها ایرو یالملل نیو اعتبار ب یپاکستان غني را نه شناخت, امروز افغانها قادر هستند که به دستان خال باز

پروژه  نام آن یمردم کشور مثلي افغانستان حت میکردیشانرا تحقق بخشند, پروژه هاي را آغاز کرده اند که ما فکر نم

 میفغانستان هستا رهارا بدانند. در حال حاضر ما شاهد احداث آن د

تان و خیانت به افغانس ییزور آزما جهیمان در پاکستان آغاز کرده بود در نت اکانیکه ن یحاال در پاکستان پروژه ها و

را  اتيیو ح یاز چهاده پروژه مل شیرا واداشت تا پاکستان را به جاد قحقرا سوق کند در نتیجه پاکستان ب یاشرف غن

اگر افغانستان به مراد صلح برسد دیگر همسایه های بدبین کند توقفم شهیهم یدر به زوال رفتن اقتصاد پاکستان برا

افغانستان به افغانستان نه خواهند رسید, چون مردم افغانستان از هیچ کسی کم نیستند, مردم قوی توانا و باجرعت 

 هستند.

 

تبصره های خوب و بد مردم در فیس بوک آقای بختیار با کلیک بر لینک ذیل تذکر: میتوانید این نوشتۀ مهم را با 

 مالحظه و مطالعه فرمائید!

https://www.facebook.com/10003۸979702۸43/posts/115۸۸25۸302139۸/?sfnsn=mo 
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