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 !بدخشان یو اخطار تا اعالن خودمختار هیپدرام از اعالم فیلط
 

 ییصتهاو فر یالملل نیب یروهایاظهار داشت که با استفاده از حضور ن علنا   یونیزیتلوۀ احبمصدر  طیف پدرام ل

 دیا بار یکالن مل یعوض کرد و سمبول ها کالیبطور راد دیکرده افغانستان را با سریم شانیبرا روهاین نیکه ا

 خوداز آنها خواسته است که  اتیخود با بزرگان وال یدر صحبت ها شهیعوض نمود. او اظهار داشت که هم

ز ا یکیلکترونا دیجد یتذکره ها عیموصوف به بهانه مخالفت با شروع پروسه توز را  یبکنند. اخ یمختار

هواخواهان خود خواست تا در برابر دولت از هرگونه اقدام و ابزار بشمول اقدامات مسلحانه استفاده کنند. متعاقبا 

بدخشان را اعالم نموده  ینمود و در آن جلسه خودمختار ریدارا در بدخشان  حزب کنگره خود ۀپدرام جلس

ن افغانستا یاسالم یجمهور یبه عوض سرود مل زیآنرا ن یرا برافراشته سرود مل یدولت منحلهٔ ربان یرقهایب

 کشوراست یآشکار به قانون اساس نیو توه رتیتمام اقدامات باال که در مخالفت و مغا انینواختند. خالصهٔ جر

 .موصوف موجود است یبا سٔو استفاده از موقف پارلمان یمل انتیخ کیسند  ثیبه ح مهیکلپ ضم ویدیدر و

 قومپرستانهٔ  یاستهاینظار در عمل دنباله رو س یو شورا یاسالم تیحزب جمع شودیمعلوم م کهیطور متأسفانه

موصوف روز بروز جامعه را به  یضد مل یاستهایاز س یرویپدرام شده اند و با پ فیلط یستم مل یستیسکتار

 .دهندیاقوام سوق م ییرو ایرو یفاجعهٔ مل کیطرف 

ها را نداشته و هر نوع اقدام تحرک  طلبانه افراد و گروه ییجدا یاستهایتحمل س ایدن یجا چیدر ه یدولت چیه

 .و نوبود خواهد کرد ستیدر نطفه ن نهیزم نیو مسلحانه را در ا زیآم

 ءبا سو پدرام کانیتاج یمانند کنگره ستم مل ییها گروه ایو  یبه وضاحت اعالم کرد که اگر کسان دیجا با نیا در

نت و اهانت به قوم پشتون و اها یطلب ییجدا یضد افغان کاتیبا تحر همیپ یالملل نیب یقوا تیاستفاده از موجود

افغانستان به عنوان "افغان" خطاب شده آگاهانه  تبعهٔ که در آن به هر  یقانون اساس یبه ملت افغانستان و ارزشها

 که خالص دیخواهد رس یخواهند کرد و زمان داریرا ب وید نیپشتون هستند با الخره ا ویکردن د داریدر صدد ب

 .کرد یریجلوگ دیبا یکشور از بروز فاجعهٔ مل نیکرد. در ا داریرا ب وید نیا دینبا ؛نخواهد بود نجایا ییکایامر ریگ

و با  یقانون یمبرم کشور را از راهها لیحل مسا یو راهها کندیم نیمساوات تمام اقوام را تضم یاساس قانون

 .دیقانون چسپ نیبه ا دیبا یاحترام کرد و دو دست یه قانون اساسب دیمشخص کرده است. با یتفاهم مل

 نور احمد خالدی. پایان نوشتۀ ارزشمند محترم
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 تبصره:

 به که عمال   ل و جمیعت اسالمیاباند هایی به نام ائتالف شم درین هیچ جای شکی نیست که از همان آغاز تشکیل

الن پ، مفکوره و داشتندوابستگی و تکیه  و مؤسسات استخباراتی و جاسوسی آنان همسایگان غدار افغانستان

و فعالیت های علنی و مخفی آنان قرار داشته است.  ام شریف افغانستان در صدر عملیاتتخریب اتحاد ملی اقو

جکستان بزرگ را با ادغام که خود پیش قراول این نفاق و شقاق بود، آرزوی تشکیل یک تا «احمد شاه مسعود»

به پشتیبانی روس ها که حامی یکدیگر در عصر خونباران اشغال وطن  ،افغانستانمقدس قسمت های شمال خاک 

کامی و جای نا علی الرغم وبۀ خودنبه به حکم تأریخ  هم  «برهان الدین ربانی»تا دم مرگ تالش نمود.  بودند،

نی که در ادارۀ کشور در زمان ریاست جمهوری پوشالی و جنگ های کابل از خود گذاشت، پای سیاه و خونی

ز ا هم پاشیدگی این سرزمین مقدس جزئی ،پاکستان و ایران - فیدرالروسیۀ  -شوروی عمال  با وابستگی به اتحاد 

اگر ورثۀ خیانت کاری  روان هستند، بوده است. تا اآلن باند و گروه وی خواسته های خودش و هرآنکه به دنبال

 برای جسد دیگر شاندارقصر های  ،با  حیف و میل دارایی های مردم افغانستانربانی،  «برهان الدین»به اسم 

بر هر وجب آن نقش میبندد و  «غرامات جنگ و اشغال افغانستان»پیشکش نمودن  سیاه تدارک ببینند، مهروی 

 روا داشته، خواهد بود:تان به حضور کردگار دانا و توانا، جواب گوی هر کجرویی که در حق افغان و افغانس

 که دستی هست باالی دست تو هم!

در هر  مملکت در خون و آتشی مذاب که گروپ های مختلفۀ شورشیان طالب، داعش و امثال آنانامروز که 

ود سرسپردۀ خ همان همسایگان تکیه به شورای نظار و جمیعت ربانی باباند ، غرق است گوشه ای برپا نموده اند

هر که م یت برگشتهخ کشته و از افغانبا شخصیت مس« لطیف پدرام»ها گویا از آب گل آلود ماهی میگیرند. 

در « نیافغانستا»خیانت به افغان و افغانستان را از سالهای متمادی بر پیشانی دارد، با لقب بی مفهوم و مزورانۀ 

برای ایجاد نفاق و شقاق و  که این خاین به وطن و مردم آن خدمت ایران شب و روز میگذراند. با تمام تالش

ستان سختی که ملت افغانستان از زمبا و  تجزیۀ مادر وطن روا میدارد، باور میکنیم که بار کج به منزل نمیرسد

 هی به ذغال خواهد ماند.روبرو گشته است، با طلوع سحری امید بخش، رو سیا ای از خود و بیگانه جف

برادر ملیگرا و خبره، محترم نوراحمد خالدی، مبارزات مردم افغانستان بر علیه نفاق و جدایی را تأریخ به ما و 

اهد و حق را به حقدار خو دارددر خون و روح ملت افغانستان قرار که  این مبارزاتبا ما بیان داشته است و ش

 .تا یک نفر افغان است زنده افغانستان استهمیشه افغانی و افغانستانی خواهیم داشت؛ یعنی که:  رسانید،

 مطمئن باشید.امیدوار و 

 ماللی موسی نظامتقدیم احترامات، با  

 

 پایان

 
 

 


