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قابنل  . شند ینیرسنانه  ریشننوار و انام ،ندندیش ،یجاغور دیجد اتیوال لیبر تشک یمبن میچند ماه قبل تصم
بل در برابنر  ،واحد ها  ریذکر است که نه در مورد سا

بنناسک   ،یکلننص صننوت کینناخنن   یطنن ،ریاننام تیننوال
 هینبنا لحنن غنرل النود و ارا تیاز سصنب نیالعمنل سجن

 رینناسننا  و غ یبنن ،موهننوم  یهننا ا یننق هیننبراا لینندال
اندرام مواجنه  یحاکمانه ، آقنا یدهایتوام با تهد ، یواقع

 یبجنا ،ینینوشنته  یزطنین یهللا جرمن میرحن یشد و آقنا
 یایجغراف یسرحد یهای)ولسوال یو بوم یمردمان اصل
غبنار الاناو و  ری( به خود حق دادند تا درز ریفالت اام

حنل  یاز حنق منردم بنرا یامنر ناشن نینکلمات مالکاننه ا
انگاشنننته و هنننر دو جننننا   دهینننمشنننکالت شنننان را ، ناد

مننردم  یهننا یمننند ازیننن یاصننل تیننموضننور را ازماه
وبنا اتکناب بنه  یشان خال تیوال لیدر تشک ن،یزم ریاام
سننناختن  یقنننوم یشنننگیطبنننق سنننادت هم هینننتوط یورینننت

نمودنند کنه  یبناف ننهیسنوان و قر نهیزم نیقوم و ضرر آن قوم را در ا نی، دست غرل و منافع ا دهیهراد
تنال  دارنند  ،ریانام تینوال لیهنا و تشنک یتراش تیبا هو ،خواه اشتون  تیوحکام تمام ی، داکتر غن ایگو

  . ندینما فیشانرا تضع یرویتاجکها را اارجه کنند و ن
 
بنر  ینوشنته هنا مبنن یمسووالنه با سک  العمل روشناکران مناطق متذکره مواجه و ط ریاوهارات غ نیا

و به  دهیگرد هیالزم ارا حاتیتوض هیداس نیبدخشان و برحق بودن ا یسرحد یهایولسوال یاهال ازیثبوت ن
 یمربوط در مالقاتهنا یهایولسوال یاهال ندگانیو متعاق  آن نما دیگرد هیجوا  رد ارا یاراگن عهیشا نیچن

گنام  کین ثینشنانرا بح تینوال لیتشک میافغانستان تصم یاسالم یجمهور  یئر یشان با داکتر اشرف غن
زهنا بنه رو نینخالصنه نشند و معمنا امنا در ا ا ینمق نیو استقبال نمودند. اما موضور در هم تیمثبت حما
 است .  دهیشتر از گذشته مطرح گردیو مضحکتر و با ابهامات ب زتریانگ جانیو بمرات  ه گریگونه د
 

از  دینکشور جد لیفراتر از مرزها رفته و تشک نباریا یاسیمتاکرس نیا یخاکستر غاتیتبل هیشب یگمانه زن
  یرایدر حنوزه انام گنرید لیئاسنرا کینتاجکستان و افغانسنتان را ماننند  ،ااکستان  ،نیچ یبدنه کشور ها

 یوکشنور هنا یاسنرائیل اهویصدر اسوم هندوستان با نتان یمود یبرنامه از تبان نیو درانجام ا کندیم ینیب
سناز  ننهیونقن  زم تینبنر ن یشان مبن یبا اشاره به اوهارات قبل حنیو تلو  یو انگل کایمتحده امر االتیا

گوننه  نین. کنه ادینمایم دیتاک زین انیم نیجهان در ا انیلیاسماس یکنون یشوایاقا خان امام و ا میشهزاده کر
 :باشدیم تیو بدوراز واقع یواه ،لیذ لیاوهارات به دال

 
 .وجود ندارد و دهیذکر نگرد یغاتیاطالسات تبل نگونهیبرا دیمؤ ، منبع معتبر یجز گمانه زن .1

 
 قنایافر ریفق یمردمان کشور ها ،و امداد گر  یاند ریانسان خ کیجهان بمنزله  انیلیرهبر اسماس .2

 یارزشننها یو صننحت و حاننو و غنننا هیننو ترب میتعلنن ،یننیرا در جهننت انکشنناف و فقننر زدا ایو اسنن
 رینندر تغ یو چننه بسننا کننه تبننان یاسننیس لینمننوده و اصننلن بننه مسننا تیننشننان کمننک و حما یفرهنگنن
ادارات ، نهناد  یهنا تینآِ غنا خنان و فعال یشبکه انکشاف یها تی،هرگزدر فعال ورهاکش یایجغراف

https://www.facebook.com/kabulnews.af/videos/427755607930144/
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 نیاز چننن یحنناک یدارننند ، مطننرح و شننواهد یکننه حضننورکار یدر کشننور هننا ننندگان یهننا و نما
 . نه محسو  بوده و نه هم وجود داشته است یاحتمال یاالنها

 
، ااکسنتان و تاجکسنتان  نیمقتدرمانند چ ینهم از بدنه کشور هاآدر قرن موجود  یکشور فرض نیا لیتشک

قرار دارد و کشور ما افغانستان که  یرو  و سازمان شانگها یآن ابر قدرت نوام تیکه در سق  و حما
 یافسنانه بناف ازسنوا  ،را در سنر نندارد  یسملن رینو غ ی، تاکنر واهن زهینانگ نیازمنردم ان چنن یفنرد چیه

 نیننا یاز کنندام مرجننع معتبننر اسننتخباراتانندرام  یآقننا نکننهی. ا سننتین  یبنن یزیننمشننو  کننننده افکارسامننه چ
همه خراسان  نیا ریکنند. در غ هیبصورت مستند به مردم معلومات ارا دیبا ،معلومات را بدست آورده اند

 ییو خنود بزرگنمنا یکسبویف یها تیمصروف نیا رینو یهاییگو  یآن و ا یقبل یایساختن مجدد با جغراف
در سرحدات کشورها در قاره  ییایجغراف راتییحوادث مربوط به تغ نیشتریب رای. زستندین  یب ییرسانه 
در دوران اسنتعمار  شنتریب یمربنوط آن( منابق راتینو تغ یاتحناد شنورو ی) سوا از فنرو ااشن مختلف یها

شدن مجدد جهان ،  یروند چند قطب یت کنونیصورت گرفته است که دروضع یکهن و تا جنگ دوم جهان
وحشنتنا   ریوجنود ذخنا هیتوسنط روسن یاتحاد شورو گاهی، کس  جا نیند چمان یوهور ابرقدرت اقتصاد

 ینمن اتینگوننه روا نینمنا ، بنه ا ارهیسن یاز آن بنرا یو خطنرات ناشن کیژتیتراسنا یاتم یجنگ افزار ها
 .شد لیقا یاستبارچندان ،شود

 
 ثیننمتمرکننز درکشننور اسننت و منح ریننانندرام معتقنند بننه اداره غ یامننا در مننورد اصننل سننوال : اگننر آغننا و

،  یننامردمان شغ هیچرا برسل ، کندیحقوق اقوام مبارزه م یسردمدار قوم بزرگ تاجک ، در جهت برابر
سنوا از قنوم  یقنوم تینهو یاساسن یکنه مولانه هنا رهیوغ ی، واخ ی، منج یجی، سنگل یباکی، ز یاشکاشم

، بننا سننداوت اربننا  گونننه برخننورد  ننندینمایم یرزننندگیحننوزه اام یهایتاجننک را دارا بننوده و در ولسننوال
بعد مصنافه  یصع  العبور و دارا یایجداگانه درجغراف یدر برابر تشکل واحد ادار لی. به چه دلندینمایم

 یانها درقلمرو حکمرانن رمگ اندازند؟ یسٔو به را م غاتیو تبل یسنگ انداز تیآباد مرکزوال لیشان ازف
 شوند؟ دیتهد دیاند که با یتیحکمرانان هو یمستعمرات

 
 ریننو بنناالخره اداره غ یهننا و حقننوق شننهروند تیننهمننه ادسننا هننا بنننام حقننوق اقل نیننانن  ا سننتین نیاگننر چننن 

  ست؟یمتمرکز چ
 
هر مردم و هر انسان حق  یوبرا گریبر قوم د یبدون شک اسمال فشار در همه احوال از جان  هر قوم 
 یبنرادر راین. ز سنتیو لو برادر  هنم باشند قابنل قبنول وتحمنل ن یشمردن از جان  هر کس ریو حق یتلا

 یها تیاقل واست. مردمان  دهیگرد نیخون ینزار ها یو حت یمنجر به بروز ناراحت شهیهم یبدون برابر
هزاره ، کیازب، اشتون ،در مقابل برادران تاجک یحق برابر نینا نبوده اثامر مست نیازا زین ریحوزه اام
و  التیتسنه یبجنز از فنراهم آور ریانام تینوال لی. بننابرآن تشنکدارنندیخنود محانوو م یارا بر نیریو سا
 یاز افراد و گروها کی چیبه ناع و ضرر ه ،خدمات بهتر  افتیدر یمناطق برا نیحقوق مردمان ا نیتام
و  یاز هنر ادر  فنرد زمیو نخواهند بنود. بنه افناده واضن  فاشن سنتین گریودر کل اقوام د یاسیو س یقوم
  .که اسمال شود تااوت و تقد  ندارد یقوم

 
 تینوال لیو تنال  هنا در اخنالل تشنک نیزمن ریسند کنننده در برابرمردمنان انام یغاتیتبل نیدروغ یها ادسا

تاکنر  یشوایادرام به ادر  ا یکه آقا ستا یهمان اتهامات هیآنان همه شب یبشان و اتهامات بر رهبر مذه
اوهنار نمنوده  انهیناشن یقبنل در صناحات مجناز یچنند یدانشمند محمد طاهر بدخشن ادیزنده  ،ا   یاسیس
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شناد  دیشه تیشخص یاسیفرد هموطن که از سط  در  س چیه یآن مطال  برا دییبود. مسلمن قبول و تا
 .گرددیم یقابل قبول و مضحک تلق ریغ ،حداقل دارد  ییآشنا یروان بدخش

 
و اذهنان ، بنه صنداقت و  رافکاریو تخند هینتوط یورینبنر ت یمتکن  یناخن  جعنل و اکاذ یاست بجنا خو 

 جیو ته یاحساسات یکه بعضن افکار سامه در کوتاه مدت به حرفها دیباور و استقاد داشت . شا یروشنگر
 یبنرا یملنس یقنانع کنننده و راه هنا یجنوا  هنا افنتیکننده مجذو  شوند و امنا در دراز مندت بنا سندم در

 یملنن عیگنناه وسنن دینن. رهبننر شنندن از دشننوندیشننکار  نم ریننو تننا اخ نننندکیکنناذ  اشننت م یتحقننق شننعارها
بننا  یو خننود بنزرگ نگننر گننرانیو ننه اتهننام بسننتن بنه د زدیننخیبننر م یدارین، صننداقت و اا یواوصناف سملنن

 . یاسیجهت کس  احساسات مردم در بزن  س یسمل ریمورد غ یمورد و ب یطرحها


