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 ! پدرام را درود ها نثارباد فیمحترم عبدالط

 

بدسممت طود  یواعمارجامعه مرفه افغان ضی، محوهرگونه تبع یشممما بطاطرتح ع عدالت اجتماع ی مبارزه

ها دشوار  ینیزم ریامروز گفتنش درز یها حت یاریبس یبرا روزویاست . آنچه د نیافغان ها درطورتحس

وتابو  دیان داشتیبا قبول هرگونه ططرات ب یجمع لیوسا عی؛ شما با استفاده از هرفرصت ، ازطر دیبنظرآ

صمممراحت ل،جه،  نیبا ا ینیچن نیکه همگان بآن اذعان دارند . مسممم ما طرا وابرازنظرات ا دینمود یشممم ن

 "زورکاکا" هیشما را برپا ییگو حیصر نیکه ا ستمیهم موافع ن یدارد . باگفتارتعداد یدرپ یادیططرات ز

 هامطالف . یتان مواف م اما با برط اتیاز طرا ها ونطر تیهموطن با اکثر کیپندارند . بعنوان  یم

 

شممما در  ینیشممبیداشممتم . نظر و پ انیب یآمده قب  شیمناسممپ پ یدرفرصممت ها یطودرا بابرط یمطالفت ها 

از آن اطتالفات هست که با شما دارم. شما  یکشور مست ل در شمال نمونه  جادیافغانشتان و ا هیمورد تجز

بدطشمممان  انی یاز اسمممماع پیدارند با ترک میتصمممم لییواسمممرا ندکه ه دیداشمممت انیبت رارب گریوچندهموطن د

 یب کیکنند که مس ما  جادیا لیکشور مست ل مانند اسرائ نیپاکستان و چ  افغانستان ، بدطشان تاج ستان ،

حوزه  نیها در ،ونسمممتیبعدا مانند صممم انی یاسمممماع یعنیسممماحات بوجود طواهد آمد .  نیآشممم ار در یثبات

 نیا یموطذ و منبع شمممما برا دانمیانصمممافانه اسمممت . نم یب سمممهیکه م ا ندیآ یم بر یطواه یدرصمممدد هنمون

طرا در چه ن،فته اسمممممت   اگر هدف شمممممما از  نیم رر ا انیکدام اسمممممت و هدف وم صمممممد ب یالیطرا ط

آغاطان(  ای ینیالحسممم می) شممماه کر انی یرهبر اسمممماع یها وتبان یطرا نشمممان دادن هم ار نیا دیت راروتاک

 نیاز یطیمثال تار دیباشممممممد ؛ با ینیچن نیا یکشممممممور ها جادیدر ا لییج،ان با هند و اسممممممرا انی یواسممممممماع

برادران مسممم مان باشمممد ؛  ریو سممما انی یاسمممماع نیواطتالفات ب ینیب بد جادیواگرهدف ا دیاوریها ب یهم ار

 یواه عاتیشا نی، گذشت زمان نشان داده که مردم ما ا یالیطرا ط نیا انیسال از ب نیباوجودگذشت چند

مناطع در چ،ار کشممور نامبرده  نیدر مناسممبات برادرانه باشممندگان ا یطدشممه  چیطرند وه ینم یزیرا بپشمم

 "آمده ام  اپیآسمم "ومن که از  گذارمیم دیکه دار یدر دل ومنبع طارج تینشممده اسممت. شممما را ب،ر ن جادیا

کشمممور مسمممت ل  جادیا یبرا وپالنطرا  چیاسمممت . ه یالیشمممما ط یونگران ینیشمممبیطرا و پ نی: ا میگویم

 . :از مناطع همجوار درشمال بدطشان وجود ندارد پیبا ترک انی یاسماع

 

شته ورهبرفع  -１ سماع یرهبران گذ شتن ام انات درف را انی یا ست ل  جادیباوجود دا شور م ک

ماع ند؛ برع س برا انی یاسممممممم بات ن یها جادپلیا ینبوده ا باط و مناسممممممم با  روانیپ کیارت طود 

با  انی یکه اسمممماع میها داده اند . اکنون طداوند متعال را شممم رگزار تیمسممم مان هدا ربرادرانیسممما

ارتباط وجدا  یپل ها پیدارند ، بنآ تطر کیمتبوعه طود مناسممبات ن یودولت ها مسمم مانبرادران 

 . دیافزا یبل بمش الت م  ند؛یمش ل را حل نم چینبوده و ه یمنط  گرانیشدن از د

 

 کیمناسمممبات ن نیآفغانسمممتان ، تاج سمممتان ، پاکسمممتان و چ یبا دولت ها انی یرهبراسمممماع -２

ح ومات  یدرهم ار نینشمم هی یبشممردوسممتانه طود را بمناطع اسممماع یدارد وکمک ها یپ وماسممید
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 یمناسبات و هم ار پیها؛ تطر یمناسپ هم ار یفضا نی، درچن دهدیمتذکره انجام م یکشورها

 .شودینم دهیبآن د یازیون ستیها عاقالنه ن

 

سماع -３  شدیاند یطود م روانیوبطصوص درمورد مس مانان وپ تیدرمورد بشر انی یرهبرا

در سمممطح ج،ان فراهم   سمممانیمطت ف  یانسمممان دوسمممتانه را صمممرف نظر از باورها یوکمک ها

حوزه کوچک وصرف  کی، محدود شدن در  انی یاسماع یونی یکشورکوچک چند م جادیمسازد. ا

 دارن ستیوز میمتذکره م  یکشورها گریو ساحات د اتیاست که دروال روانشرپینظراز سا

 

 شیچ،ار کشممممور پ پیکشممممور مسممممت ل آن،م ازترک جادیوا یط ب هی، تجز یطودمطتار یبرا -４

بر  یووحدت طواه یاست الل ط ب یجنبش ها ایسازمان ها  ایاحزاپ  تیچون: موجود یها نهیزم

 نیاز ی یدر یاسممممیسمممم انیجر ایحرکت  چیمورد ه نیط بد ؛ در یوجوهات مشممممتر  را م یمبنا

حزپ  سممتیکوچک حداقل ب یده ده  کینشممده اسممت . در بدطشممان افغانسممتان که در دهیکشممورها د

اما گروه  از دو حزپ طرفداردارند ؛ شتریطانه ب کیفعال باشند که در دیراجستر شده شا یاسیس

و کشور  یط ب ییحرکت و شعار جدا چیه یبطاطردفاع از کشور مست ل وجودندارد وحت یاسیس

در مورد  یتیکدام مصمممممماحبه و م اله وهدا زین یهبشممممممنوده نشممممممده واز رهبر مذ یمسممممممت ل طواه

شد . در طانه داماد که صاحپ کشور مست ل م ؛  ستین یطبر شودیوجودندارد . ) مزاا معاف با

 .ثبات شدن منط ه وجود دارد ( یاز ب یونگران شیتشو گرانیاما درطانه د

 

طالف  ای ردیگیقانون صممورت م یبرمبنا ایکشممور  کیسمماحه طا  از  هیتجز ایجداشممدن  -５

 یمراحل دشموار و طوالن یزور اسمت. موارد قانون یبرمبنا هیتجز لیتحم ایقانون که همانا جنگ 

( در چ،ار کشورالزمه آنست .  فرندومی) ر یهمه پرس ایو یاساس نیقوان ریکه تغ  ندیم جاپیرا ا

 یمسممممم ح درچ،ار کشمممممورموردبح  بجنگ ها یگروه ها دیجنگ اسمممممت که با ای یرقانونیمواردغ

پرونه تا سرحد استفاده  نی) ابرقدرت( در پشت ا یقو یکشور ها ایبپردازند تافاتح شوند  یطوالن

و  نیشود ؛ چ میتس  یجنگ اگر افغانستان بآسان یریاستاد باشند . درصورت درگ ینظام یاز قوا

کشممور  جادیقابل شمم سممت نطواهند بود و بعد منفعت ا یبآسممان هیب مک روسمم تانپاکسممتان و تاج سمم

   ستیطرا چ نیمدافع ا یب شور ها یمست ل کوهستان

 

شور جادیکه ا میدانیم -６ شتر  مذهب یک چون  گرید یفرهنگ یت هااما تفاو یولو با وجوه م

نامتجانس؛ نزاع ها درمورد نام ، زبان  یورشممد اقتصمماد گرید یوسممنت ها یزبان و طط نوشممتار

 تیقبل از برسممم یداط  یحالت جنگ ها نیدارد که در یرا در پ یکشممور جاباتیا ریوسمما یرسممم

 .بوجود طواهد آمد دیجد لشناطتن کشورمست 

 

از مناطع ومردمان  پیبا ترک یبوجود آمدن کشممور ینیشممبیکه : اوآل طرا و پ نسممتیحاصممل بح  ا ط ص

ها  ی یکشمموربرگرفته ازطا  چ،ارکشممور ط کی جادیا آیندارد. ثان تیوواقع سممتیالیچ،ارکشممور ذکرشممده ط
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با وجود مبارزه  یافغانسممتان از متمرکز به فدرال یاسممیسمماطتار سمم رییتغ ی. برا اندینما یدشمموار ومحال م

دولت  جادیا یهم کاسه هنوز حاصل نشده است . برا یاسیس اناتیو جر هیمواف ه همسا یدهه ، حت نیچند

 .قرنه در کار است نیچند الیمست ل ط

 

 ! صاحپ پدرام

جزء  یینوشممممممت تا سممممممرحد جدا نیبطاطر اح اق ح وق شممممممان ازحع تع یو مذهب یقوم یها تیازاق  دفاع

ست . در چن یاهداف ومرام کار شده در دوطرف در یها تیکه اق  میحالت فرض کن نیشما  آمو یایواقع 

کشممممور مسممممت ل  کیاگر ازح ومات متمرکز طودجدا وصمممماحپ  راتیوهمجوار پام "اکسمممموس ای حونیج"

 یکه قدرت سممفربر فیضممع هجادشممدیتان سممبک نطواهد شممد  آن،م کشممور نوا نیاز بارسممنگ یشمموند ؛ م دار

   شیو بتشو دینگران گرانیازد شتریرا ندارد. چرا شما ب گانیوجنگ با همسا


