
 

 سنگ در جائی خود سنگین است!             

 
اما در افغانستان قدم   ندینما یکسب قدرت جنگ م یوجود ندارد که زورمندان برا یدیترد چگونهیه

شود و مردم را  یم ختهیاغتشاش و آشوب بر انگ یبه ولسوال یولسوال یحت تیبه وال تیبه قدم، وال

همان خانه  زاخراج شانرا ا نهیاندازند تا زم یختلف باهم مم یها زهیو انگ یبه آسام گریبه جان همد

 نجایا ایکه گو ندینما یادعا م دیگرد یخال لشیمنطقه از نگهبانان اص کهی. زمانندیشان فراهم نما ییآبا

محل به جا  نیا انیاز بوم یآثار نکهیکنند  تا ا یحمله نمودند ، منطقه را بمبارد م انیداعش ایطالبان و 

توانند با خود ببرند همه اش  یآن منطقه را به غارت برده و انچه را که نم یخیسپس آثار تار نماند و

هلمند که به  تیاندازند . به طور مثال وال یو به عوض کشت مواد مخدر را براه م  سازندیرا نابود م

وضاحت به  دیاست . با افتهیمواد مخدر شهرت  دیکوچک مشهور بود امروز به مرکز تول یکایامر

 تیها بصورت منظم در فعال یسیانگل یها تیطنیبا ش کایرمتحده ام االتیراستا ا نیکه در ا میبگو

 دیگفت و نبا دیپندارند . همچنان با تآسف با یامن شان م گاهیهستند و کشور  پاکستان را هم پا

ماست که  نیسرزم یو داشته ها خینام و تار زدشمنین رانیما ا یغرب هیفراموش کرد که همسا

که در جهان بنام افغانستان   ییایجغراف ای یخیارزش تار ای عتیواق کیدوست ندارند تا   چگاهیه

 .ندینما انیشناخته شده است به اسم افغانستان آنرا ب

 
 یبود. م ریچهارده سال اخ نیافغانستان در ا اتیوال نیو آباد تر نیاز آرام تر یکی فیمزارشر تیوال

که با وصف  میاظهار امتنان نما تیوال نیا یافغان از محترم عطا محمد نور وال کیخواهم به عنوان 

جدآ  شانیا زو ا  دیقطعه خاک ما را حفظ نما نیا یو آباد تیتوانست امن یهمه کشمکش ها و نیا

در  تیانسان و امن یخیها دشمنان تار نیا  رایُپست را به معامله واگذار نکنند،ز نیخواهشمندم که ا

شما خود مناسب  تیدهند. به نظر اکثر یم بیها فر یگر ینوع مدار نیانستان هستند و شما را با اافغ

 یاسالم عتیبا حزب جم ایگو هقدرت ک یمصنوع یها شی. مبادا با نمائدیمقام هست نیفرد در ا نیتر



سهم مشارکت در قدرت و مسائل بزرگ  شما از قدرت  دیدانیکه شما خود را به آن وابسته م

 میو از قد دیقائل نباش یارزش نیبدون پشتوانه اندکتر شاتینمائ  نیوارم شما با ا دی.! ام دیرویکنارم

 است . نیخود سنگ یگفته است که سنگ درجا

 


