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نامه ی به محترم عبدالطیف پدرام در مورد ایجاد یک کشور مستقل در پامیرات
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محترم عبدالطیف پدرام را درود ها نثارباد!
مبارزه ی شممما بطاطرتح ع عدالت اجتماعی  ،محوهرگونه تبعیض واعمارجامعه مرفه افغانی بدسممت طود
افغان ها درطورتحسین است  .آنچه دیروزو برای بسیاری ها حتی امروز گفتنش درزیر زمینی ها دشوار
بنظرآید ؛ شما با استفاده از هرفرصت  ،ازطریع وسایل جمعی با قبول هرگونه ططرات بیان داشتید وتابو
شممم نی نمودید که همگان بآن اذعان دارند  .مسممم ما طرا وابرازنظرات این چنینی با این صمممراحت ل،جه،
ططرات زیادی درپی دارد  .باگفتارتعدادی هم موافع نی ستم که این صریح گویی شما را برپایه "زورکاکا"
می پندارند  .بعنوان یک هموطن با اکثریت از طرا ها ونطریات تان مواف م اما با برطی هامطالف .
مطالفت های طودرا بابرطی درفرصممت های مناسممپ پیش آمده قب ی بیان داشممتم  .نظر و پیشممبینی شممما در
مورد تجزیه افغانشتان و ایجاد کشور مست ل در شمال نمونه ی از آن اطتالفات هست که با شما دارم .شما
وچندهموطن دیگر بت راربیان داشمممتید که هند واسمممراییل تصممممیم دارند با ترکیپ از اسمممماعی یان بدطشمممان
افغانستان  ،بدطشان تاج ستان  ،پاکستان و چین کشور مست ل مانند اسرائیل ایجاد کنند که مس ما یک بی
ثباتی آشممم ار درین سممماحات بوجود طواهد آمد  .یعنی اسمممماعی یان بعدا مانند صمممی،ونسمممت ها درین حوزه
درصمممدد هنمونی طواهی بر می آیند که م ایسمممه بی انصمممافانه اسمممت  .نمیدانم موطذ و منبع شمممما برای این
طرا طیالی کدام اسمممممت و هدف وم صمممممد بیان م رر این طرا در چه ن،فته اسمممممت اگر هدف شمممممما از
ت راروتاکید این طرا نشمممان دادن هم اری ها وتبانی رهبر اسمممماعی یان ( شممماه کریم الحسمممینی یا آغاطان)
واسممممممماعی یان ج،ان با هند و اسممممممراییل در ایجاد کشممممممور های این چنینی باشممممممد ؛ باید مثال تاریطی ازین
هم اری ها بیاورید واگرهدف ایجاد بد بینی واطتالفات بین اسمممماعی یان و سمممایر برادران مسممم مان باشمممد ؛
باوجودگذشت چندین سال از بیان این طرا طیالی  ،گذشت زمان نشان داده که مردم ما این شایعات واهی
را بپشمیزی نمی طرند وهیچ طدشممه ی در مناسممبات برادرانه باشممندگان این مناطع در چ،ار کشممور نامبرده
ایجاد نشممده اسممت .شممما را ب،ر نیت در دل ومنبع طارجی که دارید میگذارم ومن که از " آس میاپ آمده ام "
میگویم  :این طرا و پیشمممبینی ونگرانی شمممما طیالی اسمممت  .هیچ طرا وپالن برای ایجاد کشمممور مسمممت ل
اسماعی یان با ترکیپ از مناطع همجوار درشمال بدطشان وجود ندارد: .
رهبران گذ شته ورهبرفع ی ا سماعی یان باوجود دا شتن ام انات درف رایجاد ک شور م ست ل
-１
اسمممممممماعی یان نبوده اند؛ برع س برای ای جادپل های ارتباط و مناسمممممممبات ن یک پیروان طود با
سمممایربرادران مسممم مان هدایت ها داده اند  .اکنون طداوند متعال را شممم رگزاریم که اسمممماعی یان با
برادران مسمم مان ودولت های متبوعه طود مناسممبات نیک دارند  ،بنآ تطریپ پل های ارتباط وجدا
شدن از دیگران منط ی نبوده و هیچ مش ل را حل نمی ند؛ بل بمش الت می افزاید.
رهبراسمممماعی یان با دولت های آفغانسمممتان  ،تاج سمممتان  ،پاکسمممتان و چین مناسمممبات نیک
-２
دیپ وماس می دارد وکمک های بشممردوسممتانه طود را بمناطع اسممماعی یه نش مین درهم اری ح ومات
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کشورهای متذکره انجام میدهد  ،درچنین فضای مناسپ هم اری ها؛ تطریپ مناسبات و هم اری
ها عاقالنه نیست ونیازی بآن دیده نمیشود.
رهبرا سماعی یان درمورد بشریت وبط صوص درمورد مس مانان وپیروان طود می اندی شد
-３
وکمک های انسمممان دوسمممتانه را صمممرف نظر از باورهای مطت ف ی سمممان در سمممطح ج،ان فراهم
مسازد .ایجاد کشورکوچک چند می یونی اسماعی یان  ،محدود شدن در یک حوزه کوچک وصرف
نظراز سایرپروانش است که دروالیات و ساحات دیگر کشورهای متذکره م یم وزیست دارن
برای طودمطتاری  ،تجزیه ط بی وایجاد کشممممور مسممممت ل آن،م ازترکیپ چ،ار کشممممور پیش
-４
زمینه های چون :موجودیت احزاپ یا سازمان ها یا جنبش های است الل ط بی ووحدت طواهی بر
مبنای وجوهات مشممممتر را می ط بد ؛ درین مورد هیچ حرکت یا جریان سممممیاسممممی دری ی ازین
کشممورها دیده نشممده اسممت  .در بدطشممان افغانسممتان که دریک ده ده ی کوچک حداقل بیسممت حزپ
سیاسی راجستر شده شاید فعال باشند که دریک طانه بی شتر از دو حزپ طرفداردارند ؛ اما گروه
سیاسی بطاطردفاع از کشور مست ل وجودندارد وحتی هیچ حرکت و شعار جدایی ط بی و کشور
مسممممممت ل طواهی شممممممنوده نشممممممده واز رهبر مذهبی نیز کدام مصمممممماحبه و م اله وهدایتی در مورد
وجودندارد  ( .مزاا معاف باشد  .در طانه داماد که صاحپ ک شور مست ل می شود طبری نی ست ؛
اما درطانه دیگران تشویش ونگرانی از بی ثبات شدن منط ه وجود دارد ).
جداشممدن یا تجزیه سمماحه طا از یک کشممور یا برمبنای قانون صممورت میگیرد یا طالف
-５
قانون که همانا جنگ یا تحمیل تجزیه برمبنای زور اسمت .موارد قانونی مراحل دشموار و طوالنی
را ایجاپ می ند که تغیر قوانین اساسی ویا همه پرسی ( ریفرندوم ) در چ،ار کشورالزمه آنست .
مواردغیرقانونی یا جنگ اسمممممت که باید گروه های مسممممم ح درچ،ار کشمممممورموردبح بجنگ های
طوالنی بپردازند تافاتح شوند یا کشور های قوی ( ابرقدرت) در پشت این پرونه تا سرحد استفاده
از قوای نظامی استاد باشند  .درصورت درگیری جنگ اگر افغانستان بآسانی تس یم شود ؛ چین و
پاکسممتان و تاج سمتان ب مک روسمیه بآسممانی قابل شم سممت نطواهند بود و بعد منفعت ایجاد کشممور
مست ل کوهستانی ب شور های مدافع این طرا چیست
میدانیم که ایجاد ک شوری ولو با وجوه م شتر مذهبی اما تفاوت های فرهنگی دیگر چون
-６
زبان و طط نوشممتاری وسممنت های دیگر ورشممد اقتصممادی نامتجانس؛ نزاع ها درمورد نام  ،زبان
رسمممی وسممایر ایجابات کشمموری را در پی دارد که درین حالت جنگ های داط ی قبل از برسمممیت
شناطتن کشورمست ل جدید بوجود طواهد آمد.
ط ص حاصممل بح اینسممت که  :اوآل طرا و پیشممبینی بوجود آمدن کشمموری با ترکیپ از مناطع ومردمان
چ،ارکشممور ذکرشممده طیالیسممت وواقعیت ندارد .ثانیآ ایجاد یک کشمموربرگرفته ازطا چ،ارکشممور طی ی ها
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دشمموار ومحال می نمایاند  .برای تغییر سمماطتار س میاس می افغانسممتان از متمرکز به فدرالی با وجود مبارزه
چندین دهه  ،حتی مواف ه همسایه و جریانات سیاسی هم کاسه هنوز حاصل نشده است  .برای ایجاد دولت
مست ل طیال چندین قرنه در کار است.
پدرام صاحپ!
دفاع ازاق یت های قومی و مذهبی بطاطر اح اق ح وق شممممممان ازحع تعین نوشممممممت تا سممممممرحد جدایی جزء
اهداف ومرام کاری شما ست  .در چنین حالت فرض کنیم که اق یت های واقع شده در دوطرف دریای آمو
"جیحون یا اکسمممموس" وهمجوار پامیرات اگر ازح ومات متمرکز طودجدا وصمممماحپ یک کشممممور مسممممت ل
شمموند ؛ م داری از بارسممنگین تان سممبک نطواهد شممد آن،م کشممور نوایجادشممده ضممعیف که قدرت سممفربری
وجنگ با همسایگان را ندارد .چرا شما بیشتر ازدیگران نگرانید و بتشویش
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