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 پیشنهادات استاد سیرتدرنگی بر 

غات و بازی های یتبل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقیمانده است و از همین حاال بازار هبسیزده ماه دیگر 
آغاز گردیده است.  غیر مستقیم مبارزات انتخاباتی بطور گرم است و بانی مردمحمایت و پشتیسیاسی برای جلب 
و نظریات و پیشنهاداتی  در مادرید پایتخت هسپانیه گردهم آمدند هم و گروهی و تعدادی در پاریس گروهی در  جرمنی

و اشخاص منفرد و هم ، ائتالف ملی و احزاب سیاسی و مذهبی ند و تنظیم های جهادی و جبهۀ ملیرا معرفی  داشت
ت رسمی هم پیدا نکرده اند، هوی و حتی هنوز ،افغانستان تازه شکل میگیرند اخلددر بیرون و  گروه های دیگری که

 . مبارزات و تبلیغات  انتخاباتی  را از همین اکنون آغاز کرده اند

عملیۀ سیاسی و انصراف از آدم  اینکه به انتخابات و دیموکراسی وتنظیم های جهادی و حتی  طالبان هم با وصف 
و امثال آنها   معتصم آغا جان و اکبر آغا چون ننشسته اند و با چهره های تازۀ کشی بنام اسالم عقیدۀ ندارند، هم بیکار

ته اند.  آقای حکمتیار را  بجایش بگذارید که حتی سال گذشته دامادش را با گذاش تازۀ به نمایش با عبا و قبای خود را
 .آغای کرزی سپرده شد اد  هجده فقره ئی به کابل فرستاد و این پیشنهادات بهیک پیشنه

 ز خرامت می  شناسمرنگی که خواهی جامه  میپوش      من از طربه هر 

دیموکراسی را تجربه کرده اند و انتخابات متعدد ریاست جمهوری  میشود هم صدها سال و بعضا   ده ها که هایکشور 
تبلیغات و نشرات چندانی ندارند و این  اعتماد سیاستمداران هم به وعده های وزهن ،سر گذاشته اند و   پارلمانی را پشت

ثیر میگیرد و کاندید های رای بیشتر میگیرند که تبلیغ بیشتر دارند و سخنران أو  اعالنات است که افکارعامه را تحت ت
پختگی  هاندگان را متقاعد بسازند. البته درین کشوردههای  ماهری هستند که میتوانند باکلمات و بیانات شان رای 

ده دارد و از عمنقش  آنهاو خارجی  یداخلسیاسی و  منشورهای حزبی و برنامه های کاری احزاب و سیاست های 
 میدهند و هم رای جمع می کنند.  رای شانبه کاندیدهای هم دارند که خود پیران و اعضای 

و احزاب سیاسی به معنی واقعی آن تشکیل نشده و تنظیم های   تصویب نشده احزابکه هنوز هم قانون  در افغانستان
ندارد بلکه چهره   ئی در جامعچنین روشهای تا هنوز جا ب سیاسی واقعی،هستند تا احزا جریانات مذهبی تربیشجهادی 

 مین اساس است کهه روی شی های سیاسی و برنامه های حزبی.م و شخصیت ها نقش اساسی را بازی میکنند تا ها
 قد علم کند و شناخته شده کاندید میشوند و رای بیشتر میگیرند نه اینکه کسی از درون یک حزب یاهمیشه چهره ه

بارزات م و بعد آهسته آهسته در جریان ند کاندید همان حزب بدست آوردرای اعضای حزب را در بین چ نخست
 به او رای بدهند.  و اعتماد نمایند و عملکرد گذشتۀ او و مردم هم به برنامۀ کاری شناخته شودانتخاباتی 

کسانی بیشتر مطرح بوده اند که یا قدرت  و اند شخصیت ها نقش عمده را داشته ه نشان داده است که در افغانستانتجرب
انسهای نفرک تخابات آینده با در نظر د اشت تشکیلو جهادی. اما اینکه در ان سیاسی داشته اند و یا اقتصادی و نظامی

 یبا کفایت چهرۀ جدید کدام ینه و امریکا و مذاکرات پشت پرده و ارتباطات علنی و پنهانیهسپان و ، پاریسرمنیدر  ج
 .خواهد دادالیست که ثبت نام کاندیدان آنرا جواب ؤتبارز  خواهد کرد یا نه س

 هر گوشه و ۀ  آیندۀ سیاسی افغانستان ازات و پیشنهاداتی در باریکسال به اینطرف جسته و گریخته نظری از تقریبا   
پیشنهادات و نظریات  . برخی از این کنار  شنیده میشود. اکثر این پیشنهادات خوب و برا  آیندۀ افغانستان مفید است

گر گونی بنیادین است و به همین دلیل جنبۀ تطبیقی کمتری دران دیده میشود و یا د متقاضی برخی دیگر قابل تطبیق و
ت و باید زاسکه این خود مشکل ساخته شود  از بنیاد نظام دیگریایجاب میکند که  مشکل تخنیکی پیدامیکند وحداقل 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghani_ja_darange_bar_peshnehade_sirat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghani_ja_darange_bar_peshnehade_sirat.pdf
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ها سال جنگ و گفت و شنود های بی نتیجه پیمود دو  دهدیگر راه  طوالنی را که افغانستان یازده سال قبل پس از  بار
 .باشدربۀ دیگر باره به پیماید و باز هم این ملت بیچاره چشم براه یک تج

یام افغان مربوط آقای عمر خطاب طی بیانیۀ یک پداتی را از طریق تلویزیون سیرت یک سلسله پیشنهااستاد  را  اخی
سیرت د. در مورد شخصیت عالی و دانش دینی استاد معضلۀ افغانستان ارائه داشتنای حل بر ساعت و پانزده دقیقه ئی
ۀ افغانستان هستند ، صادق و با تجربعالی، پاک های یتشخصند و یکی از وجود داشته نمیتوا هیچگونه  شک و شبهۀ

یات نیکی رنظ افغانستان دخیل بوده اند و یقینا  او در امور سیاسی  صخاپاد شاه سابق و نمایندۀ  اورکه سالها بحیث  مش
که میرسد خنیکی به نظر یندۀ افغانستان دارند. اما درین پیشنهادات شان همانطوریکه گفیتم بعضی مشکالت تآبرای 

 .بۀ تطبیقی آن کمتر می نمایدجن

هم وطن بزرگواری استادانۀ شان بحیث یک نظر   با اگر ترک ادب شود احترام به استاد سیرت و به امید اینکه با کمال
نظر و  ی، میخواهم بحیث یک مسلمان و افغان که آزادمخالفت به آن نه بیننده و به چشم نگریستبه این تبصره ها  شان

ردیده بر این تضمین گارزشها و نهاد ها ملی و مدنی ما  و هم در هم در دین مقدس ما ،بیان، این دو اصل  با ارزش
 مل نموده و نظر نا چیزم را  ابراز دارم.أپیشنهادات شان  ت

وسها بر افغانستان گذشته در افغانستان، تجاوزات انگلیس ها و ر گهای ویرانگرجناستاد سیرت درین بیانیۀ مفصل به  
غرب در  هنوزهم حضور نظامی»ندافزود، خالی  زعامت ملی اشاره نموده 199۰بعد از سال   داخلیو جنگهای 

پاور یکه تاز گردیده و با هم پیمانان خود سوپر رن بیست و یکم افغانستان قربانی قفغانستان ادامه دارد و در اوایل ا
 «گرفتند.در اسارت عسکری غانستان را اف

به اصطالح تکنو که از پادشان سابق و  بودندگروه روم  بههیات مشهور  عضوبحیث در حالیکه استاد سیرت خود شان 
در قبال حمالت تنظیم شده از طرف القاعده  آگاهند که داشتند و خوبانس بن اشتراک رفنکراتها نمایندگی میکرد در ک

 سر پرستی وبه کمک  این کنفرانس ،بر مردم افغانستان نظام طالبی ایاالت متحدۀ امریکا و ظلم و ستم در افغانستان بر
کند چون نه کنفرانس ین یتعسرنوشت افغانستان را ی امنیت ملل متحد دایر گردید تا فیصلۀ شورااساس  به ملل متحد
نکفورت که فرام کنفرانس ه و نه وانسترا حل کرده ت این معضله دایر کرد انزمان حیاتشپادشاه سابق در   روم که

ملل متحد نا گزیر پس از حمالت  ء  ثر باشد بناؤتوانست م سقبرو نه هم کنفرانس  ندنمودقای سیرت آنرا  ترتیب آ
تروریستی بر نیو یارک و واشنگتن دست بکار شد و کنفرانس بن را ترتیب نمود و نظام جدیدی را برای افغانستان پی 

گردد کامل  ی سی سال جنگ پیریزهیچ نظام سیاسی که بعد از  و املیا که این نظام  ناقص است و اینک ریزی کرد
برای موفقیت  که گروپ روم مصلحتا   سیرت میگویندحاال بعد از یازده سال آقای نیست ولی حث مطرح ب بوده نمیتواند،

شجاعت و درایت ان موقع  با استاد سیرت در هممیبود اگربسیار بهتر تصامیم این کنفرانس  لبیک گفت کنفرانس بن به 
ابن  غانستانافبحیث یک شخصیت عالم و صادق  من و اکثریت افغانها در وجود استاد سیرت می بینند وو  صداقتی که 
ادات شان از آن انتق. یقین کامل است که تعفی میدادنداسروم هم ت أترک میکردند و از عضویت  در هیکنفرانس را 

 ته میتوانست و این کنفرانس بقول خود شان کج نمی بود وثیر  بسزائی داشأل شان در همان موقع تو این عمکنفرانس 
  ناکام هم نمی شد.

افغانستان قضیۀ سیاسی » متذکر شدند که ، بقول شان دست نشاندهحکومت نا کامی های  شمردن استاد سیرت بعداز بر
ارد و حل و افغانستان د، عراق سطینلفدر مثلث یک ضلع خاصی دارد و در بعد خارجی   ،خارجی و ملی ،عددو ب  

سودان و غیره  کستان،پای است و ابعاد دیگری مثل روافغانستان توسط شواز دورۀ اشغال مشکلترقضیۀ افغانستان 
  .«ایجاد گردیده است

به آن ست و همه افغانها و دوستان شان و جامعۀ بین المللی هم اد خارجی هم بعشکی نیست که قضیۀ افغانستان دارای  
نطقه مست و باید در محتوای اهم است و چنین  معضلۀ منطقویکید دارند که یک أهستند و بیشتر بر این نکته ت عترفم

همسایگانش ایران و پاکستان و رقابت های هند و پاکستان در  از یک طرف با افغانستانحل گردد چنانچه همین اکنون 
و چین هم ی چون روسیه و همسایگان شمالی افغانستان افغانستان در گیراست و از جانب دیگر کشور های  دیگر

ن نه اسودو عراق و حتی  فلسطینمرتبط ساختن قضیۀ افغانستان به . ولی و نگرانی های درافغانستان دارندعالیق 
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شد قضیۀ فلسطین داشته بابه نظر این هیچ مدان با ارتباطی نمیتواند  بلکه معضلۀ افغانستان را پیچیده تر میسازداینکه 
 فلسطینی چهار سال قبل برای آزادی سر زمین های از دست رفتۀچون داعیۀ فلسطین بعد از تشکیل اسرائیل شصت و 

شد در حالیکه افغانستان در گیریک جنگ با یک گروه دهشت افگنی است که توسط تندروان اسالمی و مراجع آغاز 
 پیوست و علیه امریکا و اسرائیل برای قاعده به آنهاگروه دهشت افگن الاستخباراتی پاکستان تشکل داده شد و بعد 

 ،معاون اومه بن الدن و ایمن الظواهری ااسبارها  در افغانستان اعالم جهاد نمود. ،اشغالی  فلسطین آزادی سر زمینهای
حمایت شان  و از افغانستانقلمرو های فلسطینی را با اعالم جهاد آزادی ادعای  ،قیادت القاعده را  بعهده دارد حاالکه 
ین به اد آزاد نگردقلمرو های فلسطینی  مانیکهو میگفتند و میگویند که تا ز ودهمن  ن راه حق!بحیث مجاهدیطالبان از 

گذاشت که ملت مسلمان  نا گفته نباید خون میدهد.افغانستان است که تا امروز ادامه خواهند داد و این ملت جهاد شان 
مین اکنون ذشته و حتی هدر گدارد ولی و با مردم فلسطین همدردی  نمودهپشتبانی ینیان افغانستان همیشه از داعیۀ فلسط

ی جنگند و مافغانستان و قوتهای خارجی در افغانستان  ، مردمعلیه  حکومت عدادی از فلسطینیان هم در پهلوی طالبانت
فراموش نکرده ایم که عراق و . ندقربانی نکن تان را اعم از زن و مرد و کودکبیگناه افغانس روزی نیست که مردم

و نهضت های به  کشور هافلسطینی ها بودند که تجاوز قشون سرخ شوروی را بر افغانستان تائیدنمودند واز نخستین 
 .را در افغانستان برسمیت شناختندروسها اصطالح آزادیبخش بودند که حکومت دست نشاندۀ 

چون حکومت بش روی هر دلیل و بهانۀ که داشت موضوع عراق هیچگونه پیوندی با قضیۀ افغانستان داشته نمیتواند 
وط داد و ملت عراق  حکومت دیگری را انتخاب نمود که هم اکنون و نظام او را سق یک دیکتاتورعراق حمله نمود  بر

به مردم عراق است که در بارۀ آن تصمیم بگیرند ربوط م  ،یا خراب تاست. اینکه این حکومت خوب اس بر سر اقتدار
ی این مدت گروه  طالبان سپرده شد و طهمین حمله برعراق بود که برای چندین سال جنگ افغانستان به فراموشی  و

روز ما  شاهد و مصیبتی را بار آورد که هر  کل داده شدشان در منطقه و شرق میانه تشدو باره به کمک حامیان 
 .ای  بیگناهان در افغانستان هستیمدادنه قربانی

نرا در جهان امروز جریان دارد و آیوند دادن معضلۀ افغانستان با فلسطین و عراق و سودان و سایر قضایای که پ
مغایر ارزشهای ملی و ، بر علیه غرب در مجموع قرار دادنجزئی از ستراتیژی یک مبارزۀ جهانی اسالمی 

با مرتبط  ساختن دیگر کید میشود و از جانب أافغانستان ت درود. از یک طرف بر وحدت ملی هد  بافغانستان خوااسالمی
دارد و آنرا نفی خواهیم کرد. تناقض  «وحدت ملی» استحکام کید بر أبا ت ،چنان یک ستراتیژیمشکل افغانستان با 

ون اساسی فعلی افغانستان هم این طرف یک کشور اسالمی بوده و قان بهستان از یک هزار و  چهار صد سال افغان
مغایر ارزشهای اسالمی وضع شده نمیتواند ولی در عین حال خصوصیت ملی خود را هم حکم میکند که هیچ قانونی 

قرار گیرد  نا کام گردیده است. ر جریان و  حرکت که خواسته مغایر ارزشهای ملی افغانی  حفظ کرده است و ه
 ترین گواه تاریخ است.  ناکامی های انگلیسها و  روسها بزرگ

 :سیرت برای حل قضیۀ افغانستان پیشنهاد استاد 

 برای بد نام ساختن حل نیست بلکه راه  این دیموکراسی تحمیلیافغانستان را حل کرده نمی تواند و مشکل انتخابات * 
 فق نشدیم.ؤو مود ک دورۀ انتقال دو باره تنظیم شود. دورۀ انتقال بن کج بیمفکورۀ انتخابات است. لذا باید 

 قت و انتقال را تشکیل دهد.ؤو یک دورۀ  مکه سر نوشت افغانستان را بدست گیرد جبهۀ ملی تشکیل یک * 

تان  افغان را  از داخل و خارج افغانست یکصد یا دو صد سافغانی  فهرو کنفرانس اسالمی با یک هیات پاک متحد  *ملل
 .دارا باشند و حیثیت جرگۀ ملی را به وجو آورندافغانی را انتخاب کنند که بصورت نسبی ارزشهای ملی و 

و باره یک دورۀ انتقال سه یا چها ساله را  تنظیم کند، و دترکیه  در یک کشور غیر مغرض جلسه کند مثال   تأ*این هی
به وجود  یک نظام نورمال  نظام سیاسی نو  ساخته شود، قانون اساسی تجدید نظر شود، قانون احزاب درست شود بعدا  

 آید.

 های خارجی هم کمک کنند.*این مفکوره باید در داخل ترویج شود و کشور 
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که در همین پورتال « نظام سیاسی افغانستان تغییر یا اصالح و» شوم که در مقالۀ تحت عنوانیاد آور اجازه بدهید
رویکار شده خط  حکومتی که گردید، نگاشته بودم که در افغانستان در طول تاریخ هر  افغان جرمن آن الین نشر

وضع کرده  مطابق  سلیقۀ خود ی بر تمام  کار کرد ها و قوانین حکومت قبلی کشیده و از نو حکومتی با قوانین بطالن
ثبات سیاسی هم نشده. حاال دارای است و روی همین دلیل بوده که افغانستان نه تنها از کاروان تمدن عقب مانده بلکه 

یک فته را باز رویم  یازده سال پر مشقت دیگر را که دست آورد های داشته و آهسته آهسته هم اگر باز هم راه ر
به زباله دان تاریخ می سپاریم و از  ،با اصالحاتی میتواند به یک ثبات سیاسی برسد جریان سیاسی  رنگ میکیرد که

بود بن کج دروۀ انتقال » اهد بود. میگویندا پیچیدگی های بیشتر خوبه این خود مایۀ بی ثباتی دیگر و کنو شروع میکنیم 
یک قلم بینیم نقص کار در کجا بوده و آنرا اصالح بسازیم کجی ها را راست کنیم و به  بجای اینکه این« فق نشدیمؤو م

 .خط بطالن بر همه عملیۀ می کشیم که  افغانستان را تا اینجا رسانده  است

بر  ه در انتخاب این حکومت تقلب شده یا نه شده، صرفنظر از اینک مردم،نخست اهمه در حالیکه یک حکومت منتخب 
و این   ستا آنرا صحه گذاشته ،که  نمایندگان مردم،  لویه جرگۀ عنعنوی افغانستان سر اقتدار است و قانون اساسی

داد ها د و قراراز افغانستان نمایندگی میکن همو در ملل متحدشده برسمیت شناخته حکومت از  طرف جامعۀ بین المللی 
واداشت را  جامعۀ بین المللیان به موازات آن ، چگونه میتومعاهدات  عمدۀ هم با اکثریت کشورهای جهان عقد کردهو 

آیا حکومت  و چطور؟که آنرا نا دیده بگیرد و با آن قطع رابطه کند و حکومت جدید را پایه گذاری کند. در کجا 
ار پارلمان را منحل نماید، برضای خود از  قدرت کنان را ملغی اعالم کند، حاضراست  قانون اساسی افغانستموجوده 

هادات تشکیل گردد که فکر نمیشود بر مبنای این پیشنرود و دستگاه دولت را دو دسته تقدیم نماید تا حکومت دیگری 
هزار قوای خارجی راه دیگر می ماند و آنهم کودتا که باز هم با حضور یکصد فقط یک . عملی باشد چنین اقدامی

رمیرسد و بعید به نظوای امنیتی و اردوی ملی و پولیس حکومت موجوده قار حامی حکومت فعلی و دو صد و پنجاه هز
افغانستان قربانی کرده است تا  بخاطر آن هزاران فرزند خود را درم اصول و پرنسیب های است که غرب مغایر تما

براه انداخته شود که یرو ها مگر اینکه چنین کودتای از طرف خود نماید. انجا پایه گذاری ننظام منتخب مردم را  د
کسانیکه مردم به رسانده  شوند دست نشاندگان خارجی خواهند بود نه درانصورت باز هم کس و یا کسانیکه بقدرت 

 .نحوی از انحا برای شان رای داده باشند

م  قابل بحث . این هتشکیل دهدقت و انتقال را ؤیک دورۀ  مرا بدست گیرد و  که سر نوشت افغانستان جبهۀ ملیتشکیل 
د تشکیل میدهد و از کدام عناصر. اگر منظور این باشتحت چه شرایطی  چه کسیاست که این جبهه را چه مرجعی و 

در انات سیاسی مطرح اکنون چنین حبهۀ از جری همین تشکیل گردد که جبهۀ ملی از جریانات سیاسی داخل افغانستان
لیات چنین جبهۀ موجود است از نگاه شکاز چه جریاناتی متشکل  این جبهه . بگذریم از اینکهغانستان وجود دارداف

رد که همۀ این کدام مرجع با صالحیت وجود دااست. گیرم که این جبهه و هم جریانات دیگر نا دیده گرفته شود 
چنین مرجعی با اقتدار و صالحیت باشند آیا این خود بفرمان آنها قبول نمایند و گوش لغو کند و جریانات سیاسی را 

  رت طلبی را  شعله ور نخواهد ساخت؟جنگ داخلی و قدو بار دیگر  شد هرج و مرج دیگری را موجب نخواهد

یک فهرست یکصد تا دو صد افغان را از ت پاک افغانی أل متحد و کنفرانس اسالمی  با یک هیملپیشنهاد میشود که 
حیثیت یک جرگۀ ملی را  به داشته باشند و فغانستان تهیه کنند که بصورت نسبی ارزشهای ملی را داخل و خاریج ا

 وجود آورد.

خاک امریکا ملل متحد که یک بار تحت شرایطی خاصی که تروریزم بین المللی امنیت جهان را تهدید میکرد و حتی 
ر به ی را براه انداخت که منجن رسید و عملیۀ سیاسردم افغانستابداد مقرار داد پس از سی سال جنگ را  مورد حمله 

م  آن عملیه را نا دیده بگیرد و آن همه کوشش و  تماتشکیل نظام موجوده گردید آیا باز هم حاضر است که بار دیگر 
مجبوریت  به اصطالح از نو نیت کند. یک چرای کالن؟و  بخواندفعالیت های سیاسی و مصارف اقتصادی را نا کام 

مدند و افغانستان را بزور آنستان مورد تهدید است و صلیبیون اسالمیت افغاو یا کنفرانس اسالمی  چیست. آیا تحد ملل م
میکنند و یا  یهودیان کشور . تبلیغ مسیحیت یسا آباد کردندکل مساجددر هر گوشه و کنار بجای  مستعره ساخته اند ونیزه 
هل و ها که بگذریم پس از کنفرانس بن  چودیت را ترویج می نمایند؟ از اینو  یه دباد کردنآو کنیسه ها  دغال کردنرا اش

در ختر و پسر د اعم ازشانرا س  ایاالت متحده ملیارد ها دالر را درافغانستان مصرف نمودند و جوانان أدو کشور در ر
یکنیم.  آیا غرب اصولی را که به دیگری آغاز ما ناکام بودیم بیائید از نو چیز مقربانی کردند و حاال بگویند  افغانستان
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نمی « کنفرانس بن کج بود» تهای انتخابی، زیر پا میگذارد بخاطر اینکه مراسخ دارد، دیموکراسی و حکواعتقاد  آن
ملت افغانستان که میتوانست راست به بحث به پردازم ولی  بنکنفرانس در مورد کج بودن و یا راست بودن خواهم 

 دایر گردید و تصامیمی اتخاذ شد باز کج نرود. رض محال  کنفرانس دیگری ارد که به ف. چه تضمینی وجود ددباش

سه یا چها نتقال رکیه  و دو باره یک دورۀ ات جلسه کند مثال  غیر مغرض ت در یک کشور أاین هی: د میشود کهپیشنها
یک نظام  شود بعدا  درست قانون احزاب شود،  اساسی تجدید نظر ، قانونساخته شودنو ، نظام سیاسی تنظیم کندساله را 

 .نورمال  به وجود آید

تا حدی قسمتی از آن افغانستان که سه فقره ئی پادشاه سابق پیشنهاد دو پیشنهاد یکی شباهت دارد به بسیار این پشنهادات 
که او گلبدین حکمتیار پیشنهاد هجده فقره ئی به شد و دیگری تطبیق عمده و کلی  با تعدیالت و تغییراتیدر کنفرانس بن 

با این انتخابات)طرح قانون اساسی جدید و قانون  ، یک دورۀ انتقال، تشکیل وجودهالغای کامل حکومت مخواهان 
 میباشد. «دنظف نمایؤآرای حاصله اشخاصی را مبه تناسب به احزاب رای داده شود و احزاب  تفاوت که تنها باید

سی سال یش از و حکومت افغانستان از بآیا ملت . پیشنهاد میشودغیر مغرض یک کشور ترکیه بحیث  اینکه دیگرکتۀ ن
با مشکالت مواجه  ،اوستکه ترکیه حامی سر سخت   ،، رشید دوستمافغانستانبزرگترین جنگ ساالر با به اینطرف 

دایۀ مهربانتر از با افغانها میزنند، هیچ کدام  داد دوستی و برادری که های دیگریترکیه و یک تعداد کشور نیستند؟
  مادر نیستند.

 خورده نگیرند و  جناب استاد و امید است من از این پیشنهادات است بر داشت و  نظرگفت که اینها فقط باید بار دیگر 
و من هم  که یک  مایدنابراز نظر آن در بارۀ  حق داردهر کس ود شان گفتند فقط یک نظر است که همانطوریکه خ

م تا باشد جوابی و یا مطرح نمود ،هم خطور کرده باشدذهن تعداد دیگری در میکنم  االت نزد من بود و فکرؤسلسله س
 .ت آیدتوضیحی  بدس

 پایان

 


