حاجی خدايداداخگر
کانادا -تورنتو

بدخشان درکويرانتخابات
"ھرقومی سزاوارنظاميست که براوحکومت ميکند"

انگيزه اين نوشته درحقيقت مطالعة پاسخ رياست اطالعات وفرھنگ بدخشان بدوتن ازمنتقدين بود
گرچه ھدفم اين نيست که بخواھم وضع رياست اطالعات وفرھنگ بدخشان رابررسی کنم بلکه ميخواھم نيم
نگاھی باوضاع عمومی بدخشان بيأندازم زيراشترراگفتندکه چراگردنت کج است ؟ گفت  :کجای من راست است
که توفقط گردنم راميگوی؟ بخوانيدوباورنکنيد
درعرصة مديريت :
من درزمان منشی مجيدبدخشان رفته وچندسال ماندم أنقدراوضاع بدخشان درھم وبرھم ورقت انگيزبودکه ھيچ
تغيری ازدوران حکومت مجاھدين نکرده بودھمه پست ھای نظامی وملکی راياباجاره گرفته ويابزورغصب نموده
بودندازتحوالت سريع وبنيادی که درکشوربعدازبن أمداثری دربدخشان نديدم درحاليکه درديگرواليات بازسازی
درھمه عرصه ھابه سرعت جريان داشت دربدخشان چيزی بنام بازسازی وانکشاف ھنوزھم مطرح نبود
تنھاچندموسسه وانجوبامصروفيت ھای کاذب وجعل اسنادغرق درسرقت بودندبرخی واليات که انسان ھای
ايثارگروبادرک وبيدارداشتدشب ھاوروزھاميدويدندولی اکثريت مردم بدخشان که ھنوزھم چيزی رابنام خدمات
دولتی وانکشاف نديده اندميگفتندما ازخيرحکومت گذشتيم ديگرشرمان نرساندچون کارحکومت ھادرگذشته جزغارت
وسرکوب مردم نبودبنابرين ھنوزھم توده ھای بدخشان حکومت رابيگانه وحتی دشمن می پنداشتند

احساس ميکردی که درين واليت ھمه معتاداندوھيچ درک ودلچسپی بزندگی ندارندمسئولين جزدرفکرخيانت
واختالس ورشوت ستانی نبودنداگريک بوجی زغال ھم ازکابل برحسب تصادف فرستاده ميشداوالبايدرھبران
واليت ميان خودتقسيم ميکردندوبازمامورين درجه دوم وتا اگرچيزی ميماندأنھم بافرادواسطه داروبادست
وپاتوزيع ميشد
درمعارف ھرمديرازمادرگرفته تاخويشاوندان خودرابحيث شاگردومعلم وماموردرج دفتروديوان کرده بودتابنام
ھرکدام معاش وموادبستاندوبنابرچشم ديدم برخی ازمامورعاليرتبه درجيب خوديک تاپه داشت وبه چندين نام
خيالی ازدولت سرقت ميکردوخيلی دردناک تراينکه چندانستيتوت وموسسة دينی وعلمی راوزارت بواليت
بدخشان منظورکرده بودولی مقامات بدخشان خصوصامعارف نوشتندکه بنابرنبوداستادوامکانات نيازی باين
مؤسسات نداريم
درھراداره دولتی وخصوصی که سرميزدی بوی قورمه ميأمديعنی رشوت واختالس)افغانيزه سازی( ھرچه
ماموری درمؤسسات خارجی وانجوھابودھمه ازجنوب که ازبدخشانيھافقط بحيث کنيزوغالم واشپزوخادم استفاده
ميکردندوبس درحاليکه بھترين اشخاص مسلکی وتعليم يافته دربدخشان بيکارمانده ودرجستجوی يک لقمه نان
بودند)ھمين حاال)ا(2009بيشترازصدھاھزارنفردربدخشان شبھاباشکم گرسنه ميخوابندحتی ازنورشيطان چراغک
محروم اندھمين حاالمردم دختران خويش رابه خاطرگرسنگی ميفروشندحوادث سالھای  ۵٠بازدر حال شکل
گيری است مردم روزانه ازفقروبيماری ميميرند سرمابيدادميکندفساداداری ؛ ستم حکام محلی وقحطی روح و
روان مردم رادرھم کوبيده است درديگر واليات دانشگاه ھا ايجادميشودانکشاف به سرعت جريان دارد
امادربدخشان دروازه ھای مکاتب بسته ميشودساالنه  ٢٠٠٠فارغ صنف ١٢باردوی بيکاران می پيونددچرا؟ به
خاطريکه ھربدخشی درغم منافع خوداست ھمين حاالصدھاکدرتحصيل کرده بدخشی بيکاراست امادرموسسات

مقيم بدخشان صدھا آدم بی تحصيل غيربدخشی پستھای کليدی راگرفته اندچرا؟ننگرھاروبدخشان رابررسی
کنيدخواھيد دريافت که درتمام وردک وننگرھاريک بدخشی درموسسات کارنمی کنداماصدھاوردکی و ننگرھاری
دربدخشان حاکم مؤسسات اندچرا؟اگرماکدربدخشی نداشته باشيم اعتراضی نداريم درصورتيکه اينھمه راداريم
چراچنين جفای بزرگ درحق ماصورت ميگيرد؟کدام دست ھای مرموزچنين توطئه ھای خطرناک راعليه بدخشان
رھبری ميکند؟(
کسی ازخانواده ماحيف وميل موسسة راکه درش کارميکردازبسکه ديدوظيفه راترک گفت وحکايت ميکردکه اينھا
ازشترتنھاپشمش رابواليت بدخشان ميدھندطبعابارھبری واليت رازورمزی داشتندزيراتادستة تبرازچوب
نباشدھيچ درختی رابريده نميتواند
کمال خيانت مسئولين است که ازمؤسسات غارتگرحمايت کنندمانندحمايت والی بدخشان
حاالخبرندارم(ازکف)کانون فاشيزم دربدخشان( ؛ يوأی إس ايد؛ پی أرتی ؛ ساماوان ؛ وپدکوباوجوديکه
ميدانندانجوساالران خصوصاداخلی ازده دالرفقط يک دالرش رابرای مردم بدخشان خرچ ميکنندوبس

)البته درسابق که

برادری ميگويد :برای ھمه قابل تعجب است که عطامحمد نورازکارکردھای تيم بازسازی واليتی درسطح جھان
شکايت ميکندامايک روزنديديم که رھبری بدخشان برای موسسات گفته باشد که روی چشم تان ابروست" اين
برادرھنوزھم ندانسته که نوربه خداومردم خويش تکيه داردحاالنکه ھيئت رھبری بدخشان ياکرسيھاراخريده انديا
اجيرحکومت اندچطورميتوانندباموضع گيريھای مانندنورعليه تبعيض ؛ انکشاف نامتوازن واختالس انجوھاموقف
خودرادرخطراندازند؟
حضوربرخی ازمامورين عاليرتبه بطورمداوم دريک اداره خودازعوامل بارزوتوجيه ناپذيرفساداداری است
اگرچنين افرادی شائسته والئق اندچرانبايدترفيع کنند؟واگرنيستندچرانبايدجاه راباشخاص مسلکی وشائسته خالی
کنند؟بزرگان گفته اندکه پاکترين آبھا اگر زياد دريک جابماندگنديده ميشودچه رسدبه آبھايکه ازسرچشمه
"الياب" بودند
مردم بدخشان اگرميخواھندواليت خودرابسازنداوالکسانيرابکارگمارندکه ظرفيت واستعدادکاری داشته
باشندبامصحلت انديشی بزدالنه ونيرنگ ونفاق نميـتوان جامعه راساخت غيرازخارجيھايکه
بنابراستندردواردکاردرمؤسسات جھانی ميشوندھمه مامورين غيربومی انجوھاباواسطه ورشوت دربدخشان
کارگرفته اندوجزسارقين حرفوی نيستندواگرحکومت محلی بادقت ازجريان کارشان کنترول نداشته
باشدحتمادرخيانت وسرقت بودجة بدخشان شريک اند
مردم بايدکيفيت کاردولت وموسسات رادرنظرداشته باشنداينجادرغرب تايک شرکت برای چندين سال أينده گرنتی
ندھداستخدام نميشودولی دربدخشان ديدم که بندکوکچه چندماه دوام کرديامکتبی راکه درقريه ما انجوی ساخته
بود؟بخاطريکه ازغفلت وخوشباوری مردم استفاده ميکنندوباھيئت رھبری دولت دارند
درحاليکه زن بدخشی ازکوه ھيزم ميأوردوشيرين بويه ميکندوانسان بدخشی علف ميخوردوجوان بدخشی
معتادميشودولی بيسوادان واسطه دارازديگرواليات تشريف أورده وحق مردم غافل راميخورندمگربدخشان
عياری ندارد؟نورھای بدخشان کجاشدند؟سرماية افتخارأميزيک ملت انسانھای وارسته وبيدارش ھستندکسانيکه
حق خودرا ازحلقوم گرگ ميکشند
ھمه ميدانندکه چگونه خون مردم غافل وپراگنده وخوشباوربدخشان مکيده ميشودودرين واليت چه
ميگذرد؟اوالحاکمان نژادپرست ھيچ عالقه ندارندواليات شمال خصوصابدخشان رشدکندتاکه بتوانندحقوق وسھميه
اش رازيرپاميگذارندوبعدھم اگرازشترموی رسيدبازگرگان گرسنه ودرکمين خفتة درواليت بدخشان غارت
ودزديش ميکنند

چندی قبل يک داکترپاکستانی رادرکانادادستگيرکردندکه اسنادش جعلی بودشايدھم پنجاه فيصدمامورين رژيم کابل
وانجوھاچنين باشندخصوصادرواليتی چون بدخشان ولی تقوی وصداقت ميخواھدکه کسی باشھامت عليه
فسادمبارزه کندازالفبای مبارزه بافسادمبارزه باکارمندان غيربدخشيست که با اسنادجعلی ؛ روابط وشيوه ھای
نامشروع درمؤسسات مختلف مصروف کارانداينھاقبل ازاينکه بخاطرخدمت بواليت بدخشان أمده باشندکارھای
استخباراتی برای تيم خاص درکابل ؛ پاکستان وکشورھای ديگرميکنند
اکثرشان جاسوسھای حرفوی وسارقين ودشمنان واقعی مردم بومی اندوخيلی ازين اشخاص مستقيماباطالبان
وگلبدين وديگرجنايتکاران رابطه دارندبايدواليت چنين مردمی راعاجل ازبدخشان اخراج نمايدچراکه منبع
شروخيانت وفساداداری واجتماعی اند درھيچ واليت جنوب غيرمردم بومی نميتواندکارکندشناخت ازھرکارمندی
درين شرايط امرحياتيست

معيارصداقت يک والی ؛ يک ولسوال وھرمسئول ارشدواليت برخوردش بامؤسسات وشرکت ھاومامورينی است
که درواليت کارميکنندتاوالی درخواب ؛ بيکفايت ؛ شريک وترسونباشدھيچ فردی دريک واليت اختالس وخيانت
کرده نميتواند
ماديديم که منبع فساداداری درارگ رياست جمھوری بوده است کسانيکه ازچندين کشورمستمری گرفته وامضای
کرزی راميفروشندمافيای قدرت ؛ موادممخدروستون پنجم طالبان اندکسی باچنين ألودگی چگونه
ديگرميتواندبافسادمبارزه کند؟)آنچه تجربه باثبات رسانده اين است که جھت انجام کار مفيدوھدفمنداداره سالم ،
کارا  ،دلسوز وپاسخگوبه کاراست ويک اداره وقتی سالم ميباشد که رھبريش سالم باشدامادربدخشان درطول
تاريخ اداره سالم وجود نداشته حکومت ھای مرکزی ازآغازتاکنون ھميشه افرادضعيف ؛ حراف ؛ دروغگو ؛
نااليق و استفاده جو رابرھبری بدخشان گماريده اندکه آنھا ازھمان آغازتاکنون به جزپرکردن جيب خودکارديگری
نکرده اند(
وقتی يک نفرازأنسوی مرزدربدخشان خيانت ميکندحتمامافيای قدرت باوی شريک است درکشوريکه ھنوزھم
تشکيالت بدوی ونظام روابط پابرجاباشدخدمات مبتنی بر"بده وبستان "استواربوده وھيچ مرجع ومقامی
دربرابرمردم احساس مسئوليت نخواھدکردزيرادرنھادھای فاسدوفرسوده ھدف ھرکسی خيانت وسرقت است
تاخدمت که درچنين شرايطی سارقان ملی ھميشه ازامکانات وقدرت دولتی استفاده ميکنندچراکه تاسيستم  ،شفاف
وحسابده نباشدھيچ نھادوموسسة دولتی ياخصوصی پاسخگونيست بنابرين مامورين شريک دزدورفيق کاروان
ميشوند
شوربختانه ھنوزھم چيزی به مفھوم واقعی واستندردبنام دولت خصوصاحکومت درافغانستان نميتوان يافت ازين
روست که بنابرگذارش مراجع بين المللی مردم چه بادارات دولتی مراجعه ميکننديامؤسسات خصوصی بايدرشوت
پردازندحاالشماتصورکنيدکسانيکه اخاذی ميکنندمگربودجه وامکانات نھادزيرامرشان راتاحدتوان دراختيارمردم
خواھندگذاشت؟
ھمه چيزدربدخشان غم انگيزبودگوئی واليتی توسط باندھای غارتگروافرادبيسوادولی زورمندکه ازخودواسطه
وبامقامات کليدی درکابل رابطه دارنداداره ميشودخصوصاقوماندان امنيه بامافيای موادمخدروجنايتکاران روابطی
داشت روشن
من بخاطريکه زيادوقت خواننده رانگرفته باشم بحيث الگوی اداره دربدخشان يکی ازين نمونه رايادميکنم
وخودحديث مفصل بخوان ازين مجمل ؛ يک جوان خيلی تعليم يافته راکه جزيک برادردھقان ديگرھيچ کسی
نداشت پسران کاکايش بخاطری کشته بودندکه ازأنھادرأينده زمين نگيردوفرزنديک دھقان ديگرازخويشاوندان
مرانيزشريکان زمين اوکشته بودندحکومت محلی روشن ترازأفتاب قاتالن راميشناخت گرچه درأغازاحتمال
دستگيری قاتلين ميرفت ولی چندروزبعدترھمه چيزتغيرکرده وبورثة ھردوازطرف مقامات ذيربط اخطارداده شد
ازمن مادريکی ازين مقتولين خواست که بامقامات زيربط موضوع رادرميان گذارم ولی گفتم مادرجان

درکشوريکه قانون وقاضی نباشد دادخواھی جرم بشمارميرودبگذارکه انتقام فرزندت راخداوندخودش
بستاندزيرادوادوی ماوتوھيچ دردی رادوانخواھدکرد
:
انتخابات
انتظارميرفت که بعدازانتخابات پارلمانی دربدخشان تحوالت کليدی رخ دھدولی خيلی ازکسانيکه بحيث نماينده
واردپارلمان شدندننگ ديگری بدخشان ھستندچتدتاقاچاقبرموادمخدر ،تعدادی جاسوس ودلقک دربار ،چندتاھم
جاھل وغافل  ،چنداجيروخودفروش ويکی دوتن بادرک وخادم که قدرشان راھمه ميدانند
يکی ازمظاھرجھالت برخی مردم اين است که کسی رابخاطرنام وملک پدرش انتخاب ميکنندفالنی تبرک فالنی
خان است درحاليکه اگرازاستثناء بگذريم ھمان خان ھم جزيک دلقک دربارنبوده  ،من مصاحبه ھای برخی ازين
وکيل الدوله ھاراگاھی ميشنوم عوض دفاع ازحقوق موکلين خويش وعرض حال عوام بدفاع ازفاشيزم وتوجيه
خيانت رژيم پرداخته چنان وانمودميکنندکه بدخشان ازبرکت خدمات وايثارشان وتوجه دولت جليله ودادگسترھيچ
مشکل ديگری نداردوعوض مشکالت ھميشه دستأوردھای خودرابرخ دنياميکشند
وقتی اينھابرای کرزی أراء جمع ميکردندمردم نپرسيدندکه أنھمه الف وپتاف خان قبيله چه شد؟70.000رأی
مارا"که" خورد؟مگرمومين دوبارازيک سوراخ گزيده ميشود؟ شش ماه درھرسال مردم بدخشان درزندان طبيعت
اسيرميشوندولی ھايوی ھای حلقوی درواليات گرمسيرساخته ميشودمردم بدخشان تاکنون درقرن بيست ويکم
برق وسرک رانمی شناسندولی درواليات ھموارھزارھامليون دالرمصرف ھردستگاه برق ميشودبلکه
ازتاجکستان برايشان برق ميرودبدخشيھای نگون بخت علف ميخورندولی درجنوب فارم ھای تربيه حيوانات
وپارک ھای عصری ھزارجريبه بامصرف صدھاميليون دالراعمارميشود؟ ھزاران مادر ،جوان  ،وباالخره انسان
بدخشی اررنج روزگاروبيکاری معتادميشوندولی درھرقرية جنوب شفاخانه وکلنيک ميسازندفرزندان بدخشان
بعدازختم ليسه مزدوری ميکنندولی دانشگاه ھای درسطح بين المللی درھرواليت جنوب اعمارميشودتافرزندان
قبائل أنسوی مرزليليه شوندوبعدھم بنام افغان ازبورسھای خارجی مستفيد
 4ملياردالرکرزی درکنفرانس پاريس برای مردم أنسوی مرزميخواھدوساالنه 500مليون درکنفرانس لندن برای
طالبان ولی ھرگزمشکالت مردم شمال وافغانستان مرکزی وغرب راتاکنون نديده و700مليون دالرمازادبودجة
دولت رابوالياتی ميدھدکه ھزاران ميليون دالرھرکشوری درھريک ازأنھاخرچ ميکنندھمه کشورھادرانکشاف اين
واليات رقابت دارندتنھاکاناداکشوريکه من زندگی ميکنم ساالنه چيزی کمترازدوملياردالرفقط درقندھاروتاحدی
ھلمندمصرف انکشاف واموراجتماعی وتربيه وتعليم ملکی ميکندبه ھمين ترتيب فرانسه درننگرھاروانگليس
درھلمندبطورفوق العاده حاالنکه مردم ديگرواليات نان خواب می بينندوھنوزھم درمغاره ھازندگی ميکنندوھنوز
مردمی درشمال ومرکزاز ابتدای ترين امکانات زندگی بھره ای نداشته وساالنه ھزاران انسان دراثرحوادث سھل
الوقايه جان ميدھند
اينھاوھزاران خيانت ديگرحکام مظھرعدالت اجتماعی ؛ مشارکت ملی ؛ حقوق بشرودمکرسی قبيله ساالران است
أياکرزی خبرداردکه زنان بدخشان براي امرارحيات به جمع اوري بته ھاي كوھي روي اورده اندبيکارٮوفقرزنان
رابه کار ھاى سنگين واداشته است تاحديکه برخی زنان مسن حين کندن بته جان ميدھند
چقدرغم انگيزوخجالت أوراست که درقرن بيست ويکم زن بدخشی پشتاره ھای چوب را ازقله ھای کوه حمل
کندقلبه نمايد؛دروکندوھزاران کارشاقه ترازمرد؟درحاليکه ملياردھادالردرکشورش بنام کمک
سرازيرميشود؟ازحقوق کدامين انسان درزادگاه من سخن ميگويند؟راستی ھمه مردم افغانستان حقوق مساوی
دارند؟
مسوول کميسيون حقوق بشردربدخشان ميگويد :مردم دربعضى مناطق ازاثرقحطى موادغذايى ،دست به خوردن
علف کوھى زده اندفقروپايين بودن سطح اقتصادمردم دربدخشان باعث شده تا شمارزيادخانواده ھادرولسوالى
شغنان  ،درواز ھا وکران ومنجان به علت گرسنگى وقحطى وبخاطربقاى خودعلف بخورندبی بی سی چندروزقبل
گفت مردم بدخشان خصوصاپاميرات وشغنان وخواھان به مرض پتک لنگ مبتالشدندکه ناشی ازخوردن يک نوع

علف بوده وباعث مرگ ميشودوچندروزقبل نيزرسانه ھاگفتندکه بيست ھزارزن معتادبه موادمخدرشده وساالنه
6500زن حين والدت دربدخشان جان ميدھندوخيلی ديگراوالدشان باثرسوء تغذيه ميمرند
)مواداوليه روزبروزقيمت ترميشوداين درحاليست که مليونھادالررا انجوھاباتبانی مقامات فاسدمحلی سرقت
ميکننديک مرد  37ساله از ولسوالی درايم تقريبا 6ساعت پای پياده به فيض آبادآمده بودودندان دردبودقادربراين
نبود که به کلينيک دندان مراجعه نمايدشماتصورکنيدملياردھادالرکجارفت؟
شيوع مرض سالدانه ولشمانياومحرقه وپتک لنگ درواليت بدخشان سبب نگرانی شماری ازخانواده ھاشده است
چقدردردناک است که عليرغم سرازيرشدن ملياردھادالروعوائدسرشارملی ھنوزھم مردم دربدخشان وديگرواليات
باثربيکاری وگرسنگی بميرندبگذريم ازلغزش کوه ھاوفرارمردم قصبات که مادرمصائب دربدخشان است
چراکرزی که شب وروزدرفکراسکان حيوانات کوچی است نيم نگاھی باين مردم نيزندارد؟ بخاطريکه "پشتون"
نيستند؟(جالب اينکه دولت بدورع گزارش داده که ما %75کمکھای بدست أمده رادرمحروم ترين مناطق
کشورمصرف کرديم ازجمله :
 %1,6درشمال شرقی کشور)واليات دورافتاده وکوھستانی وسردسيرودرنھايت عقبمانده که ازکمک ھای
جھانی تاکنون فقط بويش راشنيده وازشفاخانه  ،دانشگاه  ،نيرو؛ فرودگاه وخالصه ديگرپروژه ھای انکشافی
خصوصادربدخشان بشکل رمزی ميتوان شنيدحاالنکه سھمية کمک جامعة جھانی وبودجة انکشافی بواليت
بدخشان بيش ازدومليارد دالرميشودباچنين کمک ھايکه گوياباين واليات شده کدام شخ راھموارکرده اند؟حتی
مردم برخی ولسواليھای بدخشان بنابرنبودسرک ازراه تاجکستان بواليت کندزوبازکابل ميروندھنوزھم برق
وسرک کانکريت در%95مناطق اين واليات رويای بيش نيست؟ھنوزھم خيلی ازمردم باھمان شيوه بدوی وقرون
وسطی زيسته ودرين دھکده جھانی وضع ابترشان تغيرنيافته باقيمانده است
مردمی که ھنوزھم چون قبائل بدوی تاريخ ازچوب وچرم پاپوش ميسازندوازپشم حيوانات البسه وازگل
خاروريشة بويه چای ميکنندوتلقان غامو ،توت ونان جوين وحتی علف ميخورندبرای %98مردم درين واليات
خوردن يک پياله بوره ويک خوراک برنج کمترازمعجزه نيست درحاليکه ادعاميکنندکه مردم درجنوب
بخاطرفقروبيکاری طالب شده انداگرفقربنابرمنطق قبيله عامل تروريزم باشدپس بايدھمه تروريست شوندچرافقط
مردم قندھاروھلمندو ----؟
چه کسی ميتواندباورکندکه ھنوزھم درافغانستان مردمی اندکه ھيچ اثری ازمدنيت رانديده اندواگرتلفزيون
رامشاھده کنندحيران ميمانندکه گوينده کجاست ؟باوجودچنين کمک ھای يادشده )50ملياردالر(وعوائدملی
نيزساالنه چندصدفيصدباالميرودچرامردم ھنوزھم علف ميخورندجوانان وحتی معلمين معتادشده اند؟چرابيشترين
مرگ مادران درين واليت ھنوزھم بيدادميکندکدام بدخشی أثاروپيامدچنين کمک ھای رادرمحالت خودتاکنون ديده
است؟واگرنديده اندپس کيھاوچطوربنام اين واليت تجارت وازمؤسسات خارجی سرقت کرده اند؟
مگرچنين کاری تحميق وتوھين بانسانيت وخردمردم نيست؟اسالمميگويد :مؤمين نه به کسی ظلم
وتجاوزميکندونه ظلم وتجاوزديگران راتحمل" أياسرقت حقوق وسھميه وسرنوشت مردم ظلم وخيانت
نيست؟قندھاروننگرھارھم ازواليات افغانستان است وبدخشان وغورھم(
مبارزين بدخشان بايدتوده ھای پراگنده رابسيج کنندومظاھرات رارھبری؛
فريادشان راتاکاخ ھای سفيدوسبزدنيابرسانندکه چرادرکشوری چنين تبعيض
وبی عدالتی بيدادميکندچراچندواليت محدودزورگوازھمه امکانات واميتازات
داخلی وخارجی برخوردارباشندولی محروم ترين ؛ عقبمانده ترين ودورافتاده
ترين مناطق ديگربه جرم اينکه تروريست پروروترياک ساالروتقلب
کارونيرنگبازوجاسوس وقلدرنيستندچنين درمحروميت ولجنزارفاشيزم غرق

باشند؟
سياستمداران وروشنفکران بدخشان بايدحقوق مردم خودرا ازغارتگران کمک ھای جامعة جھانی وحکومت قبيله
بستانندودردتوده ھای خاموش وبيدفاع رافراگوش سفيران ومقامات محاصره شده وناشنوای خارجی درکابل
زمزمه کنندزيراکه أنھاھمه باترجمان ھاومشاورين قومگراواحتماالطرفدارطالبان وگلبدين که دشمنان درجه يک
تاجک؛ ھزاره وازبيک اندعليه ديگرمليتھاومناطق تلقين ميشوندوفکرميکنندافغانستان يعنی کابل وچندواليت
جنوب
چه کسی ميتواندغيرازبدخشی باورکندکه ھنوزھم برخی ولسواليھای بدخشان حتی سرک خامه ندارند درحاليکه
سرک وبرق رمزپيشرفت وانکشاف جوامع بشری وازبديھات زندگيست؟ اگرسرک قره کمردرجنوب بودقلب کوه
راشگافته وازتخارتامرزچين وتاجکستان وپاکستان ھمه ھايوی وکانکريت ميشدوبندربين المللی تجارت منطقه
ولی بدخشان تروريست نداردکه توجه دنياراجلب نمايدوترياک ساالرومافيانداردکه حال زارش رابرھبران
بيدردجھان رساند
ترمينال بين المللی قندھارمزدحم ترين ترمينال ھای جھان است وروزانه چندين مليون دالردرين شھرتبادل
ميشودپس دست ازحمايت تروريزم خواھندکشيد؟ھلمندپايتخت موادمخدرجھان است وساالنه 63
ملياردالرعائدموادمخدرطالبان وزارعين ميشودأياجنگ درافغانستان فرجام خواھديافت؟ -بروقوی شوگرراحت
جان طلبی که درنظام طبيعت ضعيف پامال است ) -ھرچندراه تعدادزيادی از مناطق بدخشان درجريان سال
بامرکز بصورت درست وصل نيست امابرفباری ھای اخير راه خيلی از ولسواليھای بدخشان رابسته است راه
دروازھا)5دولسوالی( راغھا)3ولسوالی ( شغنان و ولسوالی ھای سرحدی بدخشان دراثربرفباری ھای
شديداخير بروی ترافيک مسدود گرديده است.اين درحاليست که به علت سرمای شديدبيکاری وفقرفزاينده شيوع
امراض کشنده دربين کودکان و زنان باعث تلفات فزاينده گرديده است ودربيشتراز ده ولسوالی بدخشان ھمين
حاال داکتر وجود ندارد(
بدخشان ازجمله واليت ھايست که  8ماه درھرسال مردم ازحق زندگی محروم ومانندبوم ميخوابند حاالنکه
درواليات گرمسيروھموارحتی يکروزھم مردم باچنين مشکل غم انگيزی روبرونميشوندبازھم بيشترين توجه
بديگرواليات وکمترين بودجه نصيب بدخشان ميشوداگرمعدن ومنابع طبيعی وعوائدملی باشدکه حکومت مرکزی
اولترازھمه دعوای ملکيت ميکندولی ھميشه ازمسئوليت دربرابرچنين واليات بالمالک فرارنموده اند
طوريکه نفقة زن واوالدبرئيس خانواده فرض است رفع مشکالت مردم برژيم نيزفرض است بقدريکه ازين
مسئوليت تجاھل ورزدمشروعيت خودراباخته است بنابرين اصل ھمه حکومت ھای افغانستان نامشروع
وغيرملی واطاعت وپيروی ازچنين دولت ھای معصيت الھی بوده که رژيم نژادپرست کنونی نميتواندازين قاعده
خارج باشد
علت وجودی يک دولت مشروع خدمت باتباع کشوربدورازتبعيض ونيرنگ وخيانت است انکشاف غيرمتوازن
عواقب خيلی خطرناک داردکه ميتواندمردمی رابرده ودست نگرمردمی سازدکه ازھمه امکانات وشرايط زندگی
برخوردارشده اندوقدرت تحکم برديگران رادارندميگويند :ھرکه نان دادفرمان ميدھدفرداخط نفت وگازجزيره
کسپين ازجنوب ميگذردومليونھافابريکه درين دشت ھای ھموارمصروف کارميشوندوفارم ھای مالداری وزمين
ھای أبی دوفصله زرخيزترولی دربدخشان ھمان يک درزه پوش ويک خلطه دوغ ھم ديگرنخواھدماند
درزمانيکه اکثرمردم يک بخش افغانستان باسرازيرشدن ملياردھا دالرتجارت رادرسطح دنياشروع کرده
وملياردرشده ميروندميتوان بايک يکبارچپک ويک مرکب چندين سرفاميل رانان داد؟
اينھاوصدھامشکل ديگراوالننگين ترين لکه درجبين حکام افغانستان ازقديم تاکنون وسپس وکالی بدخشان است
که شھامت ومنطق دفاع ازمردم خويش راندارندمردمی که ھنوزھم بايک زندگی قرون وسطائی وخيلی دردناک
درچنين عصری ازمظاھرتمدن وپيشرفت محروم اندوبنابرھمين بدويت است که ھنوزھم گله واربدنبال
ھرشيادوشيطان چربزبان وخوشلباسی ميروندوازخودھيچ اراده وانتخابی ندارند

چه کسی چنين عوام کاالنعام رابايدعليه ظلم وبی عدالتی سازمان دھدوازين لجنزارفقرومرض وجھل وخوشباوری
نجات بخشد؟ ماديديم که نماينده ھای بدخشان چقدرمسئوليت شناس وشائسته وبادرک اند؟ وتاچه حدی
ميتوانندازحقوق وکرامت موکلين خويش دفاع کنند؟ترسم ازين است که بارديگرھمان وکيل الدوله ھا ،تاجران
مردم وغافالن فروخفته دربسترجھالت سياسی وتاريخی که ھنری جزتخديرعوام ندارند"يکه تازميدان" و"رستم
دوران" شوندشوربختانه نه تنھاعادت ومنش وکيالن بدخشان بلکه خصلت خيلی زشت بدخشانيان اين است که
ھرچه بزرگ وخان وروشنفکريکه دارند"يکه تاز"اند
انسان ھرقدرکارھای بزرگ ودشوارھم کرده بتواندوھرقدرعشق وأرمان عالی ھم بوطن ومردم داشته
باشدکارھای انفرادی تأثيروپيامداندک دارنداگرنماينده ھابشکل گروھی وسازمانيافته وھمأھنگ برفع مشکالت
چنان واليت وسيع وعقب نگه داشته شده که لبريزازمشکالت متراکم ھزارساله است پردازندومشکالت رادرجه
بندی کنندودرسفريکه دارنديکی را ازميان خودرئيس گرفته وھمه کارھارابه مشوره وتفاھم پيش برندچنين کاری
خيلی مؤثروسازنده ترازکارانفراديست ولی منفعت طلبی ھای شخصی  ،حسادت ھاورفابت ھای منفی وديدگاه
ھای سياسی برخی ھاشايدمانع اين ھمأھنگی درکارھاشود
درحاليکه نماينده درمقام وکيل مردم نبايدعقائدسياسی وسليقه ھای شخصی خودرادرين کارھای عام المنفعه
دخيل سازدچون کسی ھرگاه وکيل ميشوداوديگربحيث رئيس ورھبرواليت خويش بايدمنافع ورفاه وراحت ھمه
ساکنين واليت رانصب العين وھدف خودسازدقطع نظرازاينکه چه تعدادی باوی اختالفات فکری وسياسی
وشخصی دارنداوبايدھم خادم ھمه باشدوبخاطرمنافع مردم باحريفان خودبسازد
تازه مادرأستانة انتخابات قرارداريم ولی چه کسی بايدعوام را اکنون بفھماندکه اگرمبارزه عليه حکومت
فاسدوقبيله ساالرواجب باشدردنامزادان دولتی فرض است زيراکه مصدرخيانت ھستندبه قواره وخانواده نامزادان
نگاه نکنيدباھداف وشخصيت وگذشته وحال ھرنامزادی بنگريدنگوئيدکه پدرش که بودوبرادرش چه کرد؟گاھی
زن وفزرندپيامبران راه ديگری رابرگزيده اندنامزادان طرفدارحکومت سارقان سرنوشت شماھستندوبخاطرمنافع
خودھم درنعل ميزنندوھم درميخ اعتمادبدزدمگرعاقالنه است؟
ازدانشمندان مصلحت انديش عياران شجاع راترحيج دھيدعاشقان سيم وزروگداھای نام ونان راھرگزکه
شمارابدوجوميفروشندباورم اين است که درکشوری چون افغانستان زنان  ،صادق ترازمردان بوطن خدمت
ميکنندوبيشترازدردمردم غمگين ميشوندجوانان شيفتة ايثاروخدمت ھستند
بايدمردم به نامزادانی رأی بدھندکه درک واحساس مردمی داشته باشنديعنی افرادأيديالوگ نباشندکه
بخواھندعقائدمذھبی ياحزبی خودرابه کرسی بنشانندبلکه درقدم اول فقط درفکرمنافع بدخشان وحقوق مردم
محروم بدخشان وبعدھم درفکرمنافع مردم افغانستان بطورکل باشندکسانيکه احساس وخودأگاھی قومی وزادگاھی
ندارندوشعاراسالم روح ماست ؛ اخوت اسالمی وغيره ميدھندچه دردمردم رادواميکنند؟اينھامردمی اندکه چراغ
را ازخانة مريضی به مسجدمی برندتابزعم خودثواب گيرندمگربه جنگ کفارميرويم که اسالم روح ماباشد؟اخوت
اسالمی مانندمقولة وحدت ملی يک نيرنگ است برخی ھاھنوزھم درقرن پانزدھم زندگی ميکنندوازشرايط
کشورشان خبرندارندقومی باھمه نيروميخواھدھمه راخلع ھمه چيزکندبايدھوشياربودومقاومت کردخوشباوری
واحماقت ديگربس است
به ھيچ ظالم  ،غدار ،مفسد؛ نژادپرست وخائن نبايدسرخم کردپيامبراکرم ميگويد :انصراخاک ظالما
اومظلومادريک کلمه ازخلفايراشدين تاسيدجمال الدين وديگران ھمه برين اصل تأکيدميکنندکه سکوت مظلوم
دربرابرظالم اشتباه وحتی گناه است خصوصادربرابربرتريخواه که اصوالمسلمان واقعی نيست تابتوان باوی پيمان
اخوت بست ھميشه ماراباکپسول وحدت وديانت تخديرکرده اندبنابرين نماينده بايدخردسياسی داشته باشدبلی
وحدت ولی چگونه؟ اخوت اسالمی امابرکدامين معيارھا؟کسانيکه مالکوردل خان رابامانديالوگلبدين رابا اوردغان
برابرميکنندوازتواضع کرزی حظ می برندتاکنون ميان شعوروشعارطالبان رنگارنگ فرق کرده نتوانسته اند

نبايداجازه دادکه عوام اغواشوندبنيادگراھاومتحجرين وحزبگراھارانبايدمردم رأی بدھندبدخشيی که برود
درشورای ملی عوض حل مشکالت بدخشان دستورات گلبدين راپياده کندياسختگوی طالبان شودمردم بدخشان چه
سودی خواھندبرد؟يک نماينده درمصاحبه ازفعاليت ھای خودميگفت که من ھميشه براسالميت فيصله ھاپافشاری
ميکنم وچندجابسم ﷲ رادرمصوبه ھاداخل کردم (---موکلين اوشايدھم خوش باشندکه وکيل مادرخانة ملت
بخاطرما اشک ميريزند؟خيلی ازنامزادان ازاحساسات دينی عوام استفاده کرده وشعارھای عوامفريبانه
ميدھندچنين مردمی کاربھتری ازماللی جويابواليت خودکرده نميتوانند
نخستين شعاريک نماينده واقعی بايدرفع تبعيض وارتقای سطح زندگی مردم يعنی تغيروضع بدخشان
باشدغيرازين ھرشعاری دروغ است بلی نماينده ھا اگرھدف واستراتيزی داشته باشندميتوانندباوضع قوانين
درخورنيازمردم ؛ طرح تعديل واحدھای اداری بنابرواقعيت ھای عينی جامعه ؛ تخصيص بودجة انکشافی ونظارت
جدی برکارحکومت محلی ومرکزی اوضاع راديگرگون سازندولی اگرمصروف تجارت شوندچنانکه ديديم
جزوضع زندگی خودراتغيرداده نخواھندتوانست
مردمی که درانتخاب نماينده مرتکب اشتباه ميشوندتيشه بريشة خودميزنندوديگرحق شکايت راندارندکسانيکه
بأدرس مردم بدخشان واردپارلمان شده وبامعاش ھای دالری وامتيازات فوق العاده درکابل لميدندأياراستی بوعده
ھای خودوفاکرده اندکه بارديگردرمعرکة جلب حمايت مردم برنده شوند؟ أيانخواھندتوانست بارديگرکسانيکه
درتمثيل اراده موکلين خويش ضعيف وناکام بودندعوام رابفربند؟
درجامعة مذھبی وبدوی افغانستان برخی نامزادھابامامان ومتفنذين چيزی ميدھندوبعدعوام راتخديرميکنندچنين
خريدوفروش مردم يک خيانت ملی بشمارميرودوکاريست غيراسالمی )غش(  ،نامزاديکه ازين طريق برنده
ميشودجزسارق چراغ بدست نيست که خودش رابرژيم ميفروشدتاھزينة کمپاين خويش راجبران کند
شوربختانه مردم بدخشان ھميشه ازرھبران معامله گروضعيف رنج برده اندموسفيدان بدخشان بارھابه کابل
أمدندتاحکومت راوادارسازندکه نيم نگاھی ھم بواليت عقبمانده وفراموش شده بدخشان کندولی زمانيکه
واردخيرخانه شدندھرکه برای خود دلبری کردوحتی برخی ازين بزرگان عوض تداوی دردبدخشان مصروف
شيطنت برای مقامات ارشدکشورشدندتا ----وقتی اخالص وايثار نباشدتنھادرک ودانش کافی نيست

درک سياسی :
ميگويندمردم بدخشان بافرھنگ اندولی من باھمه احترامی که به کوه ھای غرورأفرين بدخشان  ،کوکچة
زيباودالنگيزش وبه دشت ھای الله گون وگوھرريزش که ھمه تبلوری ازصفاوعشق معصومانه ھستندوباھمه
عشق شرشاری که بزن ومردوپيروبرنای اين گنجينة انسانيت دارم ھيچ أثارفرھنگ راکه تراوش انديشه ودانش
است دررھبران محلی ودولتی بدخشان احساس نکردم زيراکه انسان ياقوم بافرھنگ مردمی اندکه انديشه دارند،
تحرک وابتکاردارند ،اداره ومديريت دارند ،نظم وپيشرفت دارند ،خالقيت وسازندگی دارندوقدرت وتوانائی
دارندوفريادشان راباقصاگوشة دنياميرسانندچراکه دانستن بگفتة فالسفه توانستن است درحاليکه يگانه
ھنربدخشيھاتحريب وتکفيريک ديگرشان است وبس
بلی مابطورعموم درويرانگری استعدادونبوغ حيرت انگيزی داريم من فرھنگ ويرانگری وتخريب رادرميان
چيزفھم ھای بدخشان أنقدرانکشاف يافته وغم انگيزديدم که ھريک ازمالتامکتبی چندتاپه درجيب داشت وبرجبين
ديگران ميزداين اوج انحطاط اخالقی  ،انقراض انسانی  ،شکست سياسی وانتحاراجتماعی چنين مردمی است من
ميخواستم بابرخی ازمبارزين ديداری داشته باشم ولی شنيدم که دربدخشان ھرکله وبرخيال است وھرگروه
سياسی ھزارفرکسيون شده است درحاليکه اشخاص فرکسيون بازوتنگ نظرھيچ وقت نميتوانندمصدرخدمت به
مردم شوند
أه چقدردشواراست که انسان واردھمچومسائل حساسی شودولی نتواندھمه دردھارايک باره بزمين ريزدھمين
يک نمونة بازھم کوچک شايدبتواندھزاران رازناگفته راعيان سازداحدی رھبرنازيھای افغانی  ،سازمان فاشيستی

که بنابرالھام ازمکتب ھتلر حزب افغان ملت "پشتونخواھی" رارھبری ميکندعالوه براينکه اين حزب يک
سازمان ضدملی ونژادپرست است وجزبه تبعيض وشئونيزم وبرتريخواھی دعوت نمی کندازنظراعتقادی نيزيک
سازمان الحاديست يعنی سوسيال دمکرات ولی اوميتواندھم وزيرشودھم رھبرباقدرت افغانستان باشدھم ازحمايت
بيدريغ زن ومردوپيروبرنای پشتون ازھرات تابدخشان وازکنرتاحيرتان برخوردارشود
امادرمساجدبدخشان عليه که فتوی صادرميشود؟ عليه پدرام ؛ روشنفکر ،تحصيل يافته ؛ متفکر ،شاعر ،نويسنده
وسياستمداريکه درگرمای دردبيکران مسعودبزرگ اين بيدارگرتخديرشدگان تاريخ راه بسوی نورگشوده است ؟
أنھم نه اينکه اززبان خودش چيزخالف شرع وعقل راشنيده باشندبلکه برايشان بزبان مالشينوای طالب رئيس
شورای دولتی مفتيان دربارديکته شده است
أيامفتيان غافل بدخشی ميدانندکه ھنوزھم چنين خنجرھای ازکجا ،چگونه وچراعليه روشنفکران  ،چيزفھمان
ورھبران اجتماعی وسياسی مليتھای ديگرحواله ميشود؟چرامسعودرا"جنگ ساالر"ولی مالکوردل خان را
"اميرالمومينين" ميگويند؟چراغالم محمدفرھادحق داردازمنبرپارلمان عقائدش رابيان کندولی موالنابحرالدين
باعث حتی درمساجد دروازحق نداردواقعيتھای کشورش رابگويد؟مگريکی فرشته بودوديگری شيطان ؟
درمانفيست فاشيست ھای افغانستان وقانون اساسی طالبان عوض نقدازحکومت ربانی وجھادومقاومت مسعود،
به حريم خانوادگی وخصوصی أنھاتجاوزميشودتاعوام رابرانگيزندوحريفان خودراتجريدنمايندامروزھمان
نويسندگان سقاوی دوم ھمه مشاورين برجسته ومامورين برگزيده وتيم کرزی اندکسيکه بزورپاکستان
رھبرشدوبارأی فھيم  ،خليلی  ،محقق  ،دوستم  ،نادری  ،اسماعيل وديگرنوابغ سياست ابقاء تابقيه موادسقاوی
دوم رابتدريج ونيرنگ نافذسازد
جرم وجنايت موالناباعث وبدخشی نيزاين بودکه ازحقوق وکرامت مردم خويش بدفاع برخاستندولی حکومت وقت
ازجھالت سياسی وغفلت وخوشباوری مالھای بيسوادبھره جسته وتيشه بريشة مازداگرأنھانيزمانندعبدﷲ يفتلی ،
منصورھاشمی  ،پنچشيری  ،خالقيار ،حسن شرق  ،کشتمند  ،فھيم  ،خليلی ورنگين کمان ھای ديگرباپست ھای
سمبوليک وشھرت ھای دروغين اشباع وپابوس وپاسدارقبيله ميشدندحتما انسانھای خيلی بزرگ  ،ملی  ،متدين
وميھن پرستی بودند
بلی مجاھدين خوست گالبزوی رانماينده انتخاب ميکنندولی جاھلين بدخشان چيزفھمان ودردمندان
خودراتکفيروتوھين تاخداوندگارقدرت راضی شوندبنابرين مشکل بدخشان مشکل تنھايک رياست يامديريت
ياقوماندانی ياولسوالی نيست بلکه مشکل عام ؛ تاريخی وفکريست وچنين مشکالت رانميتوان بانقدوبررسی
تنھارياست اطالعات وفرھنگ حل کرد
تازمانيکه درين مردم خودأگاھی وخردسياسی  ،قومی  ،اجتماعی ؛ حافظة تاريخی واحساس رقابت مثبت
ومشروع تبارزنکندتازمانيکه مردم ماھمه عاقل وبالغ وبيداروھوشيارنشوندتانيإموزندکه چگونه بادشمنان
خوشبختی وسعادت خودمبارزه کنندوتاگرگ ھای ميشی ونقابداران رانشناخته باشندازدنياورازونيازش غافل
خواھندماندوھميشه تخديروتحميق واستثماروسرکوب ميشوند
امروزديگرمظلوميت ومظلوم نمائی يامظلومانه زيستن توجيه پذيرودرخورترحم نيست حقوق مردم بادرک
وفراست راھيچ نيروی تجاھل ورزيده نميتواندانسانھای ضعيف ومريض ھميشه محتاج ترحم اندچنانکه گدامحتاح
کمک  ،انسان گوسپندی ازنظرروان شناسی يک انسان مريض است شخصيت روانی ضعيف وفکری عقيم
دارديک انسان واقعی وکامل نميتواند ميمون وگوسپندباشدياخروگاوکه فقط ھنرش بارکشيدن ياشيروشخم زمين
ديگران باشدکسانيکه ميتوانندولی عالقه وجرئت ندارندازحقوق ومنافع توده ھای محروم بدفاع برخيزندانسانھای
حقيروخرصفت اند
أئينه اگرعيب توبنمودراست

خودشکن أئينه شکستن خطاست

"خداوند دروضع ھيچ قومی تغيری نخواھدأوردمگربقدريکه درفکرواراده خودتغيربيأورند" ؟ اين أية کريمه
بوضاحت ميرساندکه  :انسان خالق تقديرخوداست أنگونه که خداوندخالق اوست اگرچنين نباشدپس مسئول
تراژيدی کشورمانيزخداست استعمارورژيم ھای استبدادی وخودکامه درتاريخ ھميشه بخاطريکه عوام
راتخديرکرده باشندھمه خيروشرجامعه ومشکالت کشورشان رابه گردن خداميأنداختندومردم نيزبنابرترس
ياجھالت ميگفتندکه صالح مملکت خسروان دانند
واقعيت اين است که خداوندازين ھمه غدروجنايت بری است وماخودمسئول غفلت وکوتاھی خويش -
أدمی گراندکی غفلت کندخرميشود -بنابرين تازمانيکه طفل گريه
گاووخرازأگھی انسان نخواھدگشت ليک
نکندمادرشيرش نخواھد دادولی مردم بدخشان ھنوزھم ھمچويتيم ومعتوه واسيرومحبوس نيازمندعنايت ديگران
ھستندتابيدارشان کنندوبگويندبرخيزيدوسکوت ھراسناک شب رابشکنيدتاھمسايه ھابدانندکه ھنوزھم شما"زنده"
ھستيدخورشيدطلوع کرده است ولی چه زودغروب خواھدکردوبازوقت کافی برای خوابيدن داريدتابکی دراسارت
روانی ومنتظرنزول مائده سماوی ھستيد؟فرداجھان ماراترک ميکندوديگرازبازسازی خبری نخواھدبودبازازتالش
ديگران افسوس ميخوريد
شايدھنوزھم ندانندکه دمکرسی اين نيست که کسی برف بام مارابرويديابانبارماگندم بريزدفرق ميان نظام
استبدادی بانظام مردم ساالرفقط درين است که درنظام ھای استبدادی حکام عوض مردم تصميم ميگيرندويک
فردعوض مليونھاتن گپ ميزندولی درنظام ھای دمکرتيک اين مردم اندکه تصميم گرفته وحاکم
راناگزيرميسازندکه اوامرشان رانافذسازدبنابرين دمکرسی تنھايک زمينه وچانس وشرايط رقابت أزاداست
تاھرفردوگروھی استعدادخودراھرچه بيشتررشد دھدوباديگران درپرتوقانون رقابت کندواليتی باواليت ديگر،
گروھی باگروه ديگروباالخره ھمه باھم يعنی جای تقليدرارقابت گرفته وديگرکسی باداروبرده وخادم ومخدوم
نباشدامروزماشاھدچنين رقابت تندوسريع درواليات جنوب ھستيم رقابت درھمه چيزودرھمه عرصه ھاولی
درشمال خصوصابدخشان چه ؟
شايدبگوئيد :برادرازمريخ قضاوت نکن دربدخشان نيزکارھای شده ولی من گرچه ازنظرفيزيکی دورم اما روح
وفکرم درافغانستان است وميدانم که دربدخشان چه ميگذرد ،درھرات چه ميکنند ،درقندھاروضع ازچه قراراست
درھرگوشه سرزمينم چه خبريست ؟ أنچه دربدخشان تاکنون شده دربرابرأنچه درديگرواليات خصوصاجنوب
قطره ای دربرابراوقيانوس نيست گرچه نه فقط رھبران دولتی بدخشان درين باره مقصراندونه متنفذين محلی
بلکه قدرت مرکزی خصوصامافيای قومی وفاشيست ھايکه باتمام وسائل ميکوشندتامليتھاومناطق ديگرافغانستان
رادرمحروميت قرارداده وسرکوب ومنزوی سازندپس ھم گندم تراست وھم أسياب کند

عوامل عقبماندگی
دربخش اداری:
اگرھنوزھم ماشاھدعقبماندگی دردناک بدخشان ھستيم اوالبزرگان واليت مسئول اندوبعدھم حکومت محلی ودرقدم
سوم دولت مرکزی ؛ عامل مھم تروسعت بيش ازحدش وموقعيت کوھستانی ودورافتاده بدخشان است تازمانيکه
واحدھای اداری درافغانستان مبتنی برتعدادنفوس باشندگان کشورتشکيل نشودوسرشماری واقعی نفوس بروش
مسلکی ونه سياسی آن صورت نگيرداولويت ھارانميتوان تشخيص داد
نقشه اداری واليات چنانچه درمضامين ديگری تشريح خواھيم کردکامالسياسی است که ھفت واليت جنوب
رابرابربا27واليت ديگرنشان ميدھديک چنين نقشه وتشکيالت اداری کامالنژادپرستانه وغيرواقعی است که ھم
نماينده ھای بيش ازحدنفوس واقعی خودرابه شورای ملی ميفرستندوھم بودجه خيلی زيادی رابناحق ازخزانة
ملی ميگيرنداکثريت سازيھای سياسی غم انگيزترين شيوه نژادپرستی وبيدادگريست
واحدھای اداری موجودکه بازماندۀ دوره استبداديست غيرواقعی ترين تشکيالت اداری بوده که فقط حاکميت تک
قومی قبيله راتضمين ميکند )يكي از مھم ترين موانع براي مشاركت عادالنة اقوام محروم درتصاميم كالن ملی

ھمين تقسيمات تبعيضآميزملکی و اداری بودكه درمناطق پشتون نشين براي ھرصدھزارتاصدوپنجاھزارنفريک
واليت درنظرگرفته شده بودولی درمناطق ديگرکه نفوس برخی اين واليات ازپنجصدھزارتايک ميليون
نفرميرسندنيزتشکيل يک واليت مدنظرگرفته شده بود
وھمچنان برای مناطق پشتون نشين از 5تا15ھزارنفريك ولسوالي درنظرگرفته شده بودودرمناطق ديگران که
جمعيت برخي اين ولسواليھا ازمرزصدھزارنفرھم ميگذشت نيزتشکيل يک ولسوالی راقايل شدندکه درنتيجة اين
تقسيمات ملکی ظالمانه ازيك واليت دارای صدھزارنفری پشتون نشين وازيک واليت تقريبا دارای يک ميليون
نفری جمعيت غيرپشتون نشين نماينده گان مساوی وبرابربه پارلمان معرفی ميشوندوازيک ولسوالي باپنج ھزار
نفرجمعيت وازولسوالي ديگرباصدھزارنفرجمعيت ھركدام يك يک نفرنماينده درپارلمان ميفرستند
تقسيمات اداري وملکی افغانستان تاھنوزبربنيادتبعيض ونابرابري استواربوده وتشکيل واليات وولسواليھاتا
كنون برمبناي نفوس حقيقی اقوام ساکن وتناسب وسعت جغرافيائی ھرمحل تنظيم وعيارنگرديده است واين
نابرابريھاتاھنوزباشدت بيشتروجود داردوتقسيمات ملکی افغانستان ازآغازتاکنون ھميشه مورداعتراض دايمی
غيرپشتونھابوده است ولی متاسفانه قبيلة حاکم ھيچ گاھی آمادة شنيدن تقاضاھای دادخواھانه ديگران نبوده
وھمواره ازآن طفره رفته است بخاطريکه جزمنطق زورديگرھيچ منطقی رايادنداردپيامبراکرم ميگويد :باھرکه
چنان سخن گوئيدکه ميداند
قبيله تشکيالت محلی ھشت واليات جنوب کشورراخالف معيارھای قبول شده جھانی بوجودآورده است نفوس اين
واليات راجعلی  -غيرواقعی ومطابق به تمايالت سياسی قوم گرايانه خودتثبيت وبراساس ھمان نفوس جعلی
تعدادواليتھارادرمناطق جنوب کشورنظربه مناطق بودوباش سه قوم عمده ديگرده ھامرتبه
بيشتردرساختاروتشکيالت دولت رسميت داده است درحاليکه تفاوت ھريک ازين مليتھای چھارگانه ازيک
ديگربيشتراز%5نبوده وساکنين غيرپشتون بنابرتحقيقات سازمان ملل  %65مجموع نفوس افغانستان راتشکيل
ميدھندولی تعدادواحدھای اداری ايجادشده درمناطق اين مليتھا به مراتب کمتراز نفوس حقيقی آنان است
نخستين تالش رھبران مليتھای ديگربايدجلوگيری ازاسکان بيشترناقلين واثبات فيصدی ھمه گروه ھای اتنيکی
باشدتاھرقومی جايگاه خودرايافته بتواندفقط سرشماری برھبری سازمان ملل ميتواندبيطرفانه باشدنبايدتجرية
لوية جرگة قانون اساسی وانتخابات تکرارشودسرشماری فعلی کامالدولتی وغيرملی است تايک چنين سرشماری
صورت نگرفته باشدنميتوان واحدھای اداری را ازنوتنظيم کردحکومت تک قومی تالش کرده است که با اضافه
کردن تعدادواليات جنوب)ھشت واليت(تعدادزيادتری ازنمايندگان را ازين ساحات درپارلمان أورده وکنترول
شورای ملی راھميشه بدست خود گرفته باشد
دربخش توزيع قدرت ومنابع ملی
عالوه برچنين تقسيمات نژادگرايانة واحدھای اداری واسکان مليونھاناقل درواليات ديگرسناتوران انتصابی
نيزازطرف رئيس جمھوربه مجلس سنامعرفی وده فيصداعضای پارلمان راکوچيھاتشکيل ميدھدکه اين حق
نامشروع ازطرف قوم حاکم برای کوچيھاجزبانگيزه سياسی وبخاطراشغال شورای ملی نيست درحاليکه
کوچيھااکثرا اتباع پاکستانی بوده وبرخی از آنان مالک بلندمنزلھا؛ سرايھا ؛ ترانسپورتھای باربری درشھرھای
بزرگ کشوروخارج اندکه مادرمضمون ديگری واردجزئيات خواھيم شد
کوچيھايکباردرمحالت زيست دايمی وباردوم بحيث کوچی ازحق رای دھی درانتخابات پارلمانی ورياست جمھوری
استفاده ميکنند(يک باربنام شھروندوبارديگربنام کوچی امتيازميگيرندومانندنامزادرياست جمھوری درجريان
انتخابات پارلمانی ھمه کشورحوزه انتخاباتی يک کوچی جاھل است درحاليکه عاليترين شخصيت ھای بومی
بايدفقط درواليت خودرأی بدھندچه شھری بی دروازه وچه کشوربی قانونی !!!؟درحاليکه درکشورھای عربی
بدوھاراتاکنون حتی تذکره نداده اند

بايدشرايطی وضع شودکه کوچی دربدل چنين امتيازات مسئوليت پذيرھم شودمولوی تره خيل کوچی ؟ يعنی چه ؟
اگردختری شوھرکردھنوزھم اورادخترميگويند؟چطوريک فردميتواندھم کوچی باشدھم مالک خانه وزمين يعنی
شھروند؟چقدرازجھالت سياسی مليتھای ديگراستفاده ميکنند؟
اگرمشکل خط ديورندوکوچی بازی ختم نشودھرقدرافغانستان انکشاف کندھرقدرمعادن ومنابع کشوراستخراج
شودمردم أنسوی خط بنام کوچی بيشترواردافغانستان گرديده ودرکشورماجايدادخوش ميکنندبنابرين ھرسال
نفوس پشتونھازيادترشده ميرود
ھنوزھم بيش ازنصف بودجة کشورازطريق وزارت قبائل يعنی وزارت مخصوص پشتونھايابھتربگويم دولتی
دردولت درأنسوی خط مصرف ميشودحاالنکه طفل افغانستانی بدبخت ازسوء تغذيه ھميشه مريض است وھزاران
يتيم وبيوه درکوچه وبازارسوال ميکنندباالترازين کشوری قربانی فزون طلبی خوانين قبيله شده است
سردارداودميگفت وظيفة اردودفاع ازپشتونستان مظلوم است چنين انديشة نژادپرستانه بودکه چندين نسل
رادرخون شناورساخت چنين برخوردغيرمسئوالنه ازکشورماخانة مالنصرالدين ساخته که ھنوزھم دروازه
نداردمابايدازمداخله درامورپاکستان دست برداريم تاپاکستان ديگردرامورمانيزمداخله نکند
بايدتکليف ديورندحل شودتازمانيکه مرزجنوبی افغانستان مشخص نشودحاکميت ملی نداريم زيراحاکميت ملی
جزدرقلمرومشخص امکان پذيرنيست مگرميشودگفت ھمه دريای أموقلمروافغانستان است؟ شمادرفضاودريای
حاکميت داريدکه برأن تسلط وکنترول داشته باشيدھيچ وقت سرحدات جنوب درسيطره وکنترول دولت مرکزی
نبوده چراکه جلوعبورومرورھيچ کسی راگرفته نميتواندھزاران مسلح ازمرزھای جنوب عبورميکندھزاران
موتروموادانفجاری وھزاران چيزديگرقاچاق ميشودولی دولت ھنوزھم ادعاميکندکه ماحاکميت ملی داريم
درحاليکه کشورکوچکی چون افغانستان 2500کيلومترمربع فاقدخطوط مرزی وسرحدات باشدچگونه
ديگرازحاکميت خود دفاع کرده ميتواند؟ چگونه ازخاک ومردم خويش؟چه صلح وامنيت باشديانه تعين سرحدات
ازاراکين حاکميت ملی است
بايدوزارت اقوام وقبائل لغوشودچنين وزارت بخصوص درکشوريکه ادعای ملت ميکندتوھين أميزوتوجيه
ناپذيراست چراکه اگرمردم افغانستان ملت واحدی اندپس وزارت اقوام وقبائل يعنی چه ؟ واگرھنوزھم اقوام وقبائل
اندپس ملتی بنام افغان يعنی چه ؟ نميتواندکسی ھم مسلمان باشدھم ھندو؟ھم طالب وھم دمکرات بايدشورای ملی
درين خصوص فيصله کندکه ماملت ھستيم ياقبائل؟چنين يک امتيازظالمانه به قوم ومنطقة بخصوص برخالف
منافع ملی واصول وپرنيسپ ھای ملت ودولت ملی است درشرايطی که دم ازدمکرسی ميزنندعوض ملت سازی
برتحکيم روابط وارزشھای قبيلوی ھنوزھم کارميشودوزارت اقوام وقبائل يعنی حافظ منافع ورسوم قبيله پس
دمکرسی چه مفھومی دارد؟راستی افغانستان سرزمين اضداداست درکشوريکه قانون اساسی لبريزازتناقضات
داشته باشدچه چيزش ديگرميتوانداستندردباشد؟يک بودجه قبائل بنام بودجة واليتی ميگيرندويک بودجة ديگربنام
بودجه وزارت سرحدات پس ورازت دفاع چکاره است ؟بودجه ديگرھم بنام اربکی تادوره امين بيشترين بودجة
افغانستان مصرف وزارت قبائل ودربارميشدکه ھمه اھل دربارھم خوانين ھردوسوی مرزبودندگرچه تاکنون کدام
تغيراساسی نکرده است ھنوزھم مھمان خانه ھای دولتی لبريزازکسانيست که اعضاء برجسته استخبارات
پاکستان اند
مليتھای ديگرھنوزھم نميدانندکه چقدروچگونه حقوق أنھاغصب ميشودبنام کوچی ؛ وزارت قبائل ؛ اکثريت
موھوم ؛ اسکان ناقلين درمناطق ديگر؛ انحصارقدرت وغصب محورھای سياسی ؛ نظامی ؛ اقتصادی ؛ فرھنگی ؛
تخصيص بودجه بنام واحدھای اداری غيرواقعی وغيرضروری وبنام طالبان نديم ومصالحة ملی که ھمه درجيب
قوم خاص ميرود ؛ جرگه ھای تا200مليون دالرھزينه ؛ پرداخت مستمری برھبران وخوانين وروحانيون
دوطرف مرز؛ جذب فرزندان قبائل أنسوی مرزدرليليه ھاودانشگاه ھای کشورواعزام أنھابه خارج ؛ عدم پرداخت
ماليه ازجنگالت وديگرعوائدقبائل ؛ عدم انتقال بخش عظيم گمرکات جنوب بوزارت ماليه ؛ تبعيض درتخصيص
بودجة عادی وانکشافی ؛ تقررمامورين ملکی ونظامی بانگيزه نژادی وروابط قومی ؛ اخذپروژه ھای انکشافی
بوکالت ازمابرای واليات بخصوص ؛ تجريدتاجک وازبيک وھزاره ازجامعة جھانی بنام طرفدارايران وروسيه
وھند؛ تقلب درانتخابات باتوزيع کارت باتباع پاکستان

شوربختانه درکشورمانه نفوس واقعی کشورروشن است ونه نفوس واقعی ولسواليھا؛ واليتھاومليتھاونه مساحت
عمومی خاک ونه مساحت دشت وکوه ودره وجنگالت کشورھمه چيزدرين جنگل بنابرتخمين است که باواقعيتھای
عينی تصادم ميکندبنابرانگيزه سياسی يک گروه اتنيکی رابيشترنشان داده اندوديگری راکمتريک واليت
رابزرگتروديگری راکوچکتريعنی ھرواليتی بقدرديدحکام وسعت داردخودچون کوزه وخودگل کوزه بودند
سوال عمده مطرح ميشودکه بنابرکدامين خصوصيات واليت ھادرجه بندی وبولسوالی تقسيم شده اند؟ أياواليات
کوھستانی ؛ دورافتاده ؛ عقبمانده وسردسيرباواليات ھموار؛ چندفصله ونزديک پايتخت برابراندوحتی بودجه
وامتيازات مساوی دارند؟ درحاليکه بودجة عادی وانکشافی واليات سردسير؛ دورافتاده ؛ کوھستانی وعقبمانده
درتمامی جھان چندبرابرواليات گرمسير؛ نزديک به پايتخت  ,ھمواروعادی ميباشدچراکه زندگی درچنان مناطقی
خيلی دشواروخطرناک است وبايدمردم ازھمه سھولت ھابرخوردارباشندتادربرابرحوادث طبيعی وشرايط
دشوارمقاومت کرده بتوانندولی مادرکشوريکه سکونت داريم ھيچ چيزش عادالنه ؛ منظم ومعياری نيست
درمنزليکه ندانيدچندزن ومردوکودک ومريض زندگی ميکندچه ويژگيھای داردشمادقيقاھيچ مشکلی راحل کرده
نميتوانيد؟
سرشماری واقعی ومسلکی ونه سياسی درانکشاف کشورخيلی موثراست ودولت رابيشترمتوجه مسئوليتھايش
ميسازد مادرقدم اول بايدافغانستان راباتمام کم وکيف منافع ومضارش بشناسيم بعدبرويم بسوی طرح اولويت
ھاروش بدوی رابايدبروش قانونساالرتبديل کردتاچه وقت درين جنگل قلدرھمه کاره باشد؟ خليفة اول مسلمين
سوگندخوردکه تاحق ضعيف را ازقوی نگيرم درنگ نخواھم ورزيداودرحقيقت عليه سيستم قبيله ساالری بانگ
زدوبه حاکميت قانون وفرھنگ دولتداری پافشاری نمودتازمانيکه زورونيرنگ درروابط مردم بامردم ومردم
بادولت سراغ داشته باشدھيچ کسی عمق فاجعه ومشکالت رادرک نموده نميتواند
مادرمباحث نظام سياسی درمضامين ديگری ثابت خواھيم کردکه ازقديم تاکنون درجنوب فدراليزم )نظام جرگه(
بوده ودربقيه واليات نظام استبدادی بنابرين ھميشه جنوب توسط مردم خودش اداره شده ولی ديگرواليات توسط
قبيله درحاليکه ھيچ معياری درتقسيمات اداری مطرح نبوده است
حاالکه عصرعلم ومنجمينت وساختارھای مدرن حکومت است ودولت سازی ھرچه بيشتردرافغانستان احساس
ميشودمن طرفدارجدی تقسيم بدخشان به چندواليت ھستم درحاليکه درجنوب حکومت ھای قبيله ازھرولسوالی
يک واليت تشکيل دادندوبدين ترتيب سھمية يک واليت رابرای ولسوالی خويش مردم درجنوب ميگيرندبرخی
غافالن درواليت بدخشان ھنوزھم برخالف منافع مردم واقتضای روزتعصب وتالش دارندکه نبايدبدخشان تجزيه
شوديعنی چه ؟ مگرشماخيروسعادت ورفاه مردم راميخواھيدياحاکميت خودرا؟ھرکسی مخالف تقسيمات اداری
بدخشان است ازدرک شرايط امروزوفردای کشوروجھان عاجزاست
اين افتخارنيست که ماواليت برزگ وپرنفوسی داشته باشيم عقبمانده ومحروم بلکه افتخارواقعی اين است که
مردمی داشته باشيم مرفه وباسواد ،واليتی داشته باشيم دارای سرک وبرق وفابريکه وفارم وپارک ودانشگاه
وشفاخانه وديگرامکانات وسھولت ھای زندگی درحاليکه چنين طرفيت ھای دربدخشان امروزخواب است وخيال
بدخشان استعدادچھارواليت راداردوھرکه ازين کارامتناع ميورزدمسئول رنج ومشکالت مردم است ھرولسوالی
بدخشان ازواليت چقدرفاصله دارد؟وچقدروسيع است؟چقدرنفوس دارد؟ازنظرموقعيت اراضی چه مشکالت
وکمبودھای دارد؟ باچه خطرات وتھديدھای روبرواست؟ عوائدوسطح برخورداری مردمش ازمنابع طبيعت
چطوراست؟ درأينده گنجايش چقدرجمعيت رادارد؟چگونه ميتوان تعادل رادرھمه ولسواليھاچنان بوجودأوردکه
يک ولسوالی فاقدھمه منابع وشرايط زندگی دربدخشان بايک ولسوالی ديگرافغانستان مثالتره خيل درکابل
يامارجه درھلمندياسزواردرھرات ظرفيت ورشدھمگون داشته باشند؟افغانستان نيزبسوی صنعتی شدن ميرودولی
بدخشان ازين ظرفيت محروم است بنابرين خيلی دشواراست که بتواندباديگرواليات خودش رابرابرسازد
ولسواليھاکانون فساداداری وغارت مردم اندھرقدرولسواليھازيادودورترازواليت باشندفسادوغارت مردم
بيشترميشودواليت وسيع درکوھستانات زيان ھای فراوان داردچنانچه )---نيمی ازفارغان مکاتب بدخشان دختر

اندکه يشترشان ساالنه اقبال اشتراک درامتحان کانکوررايافته نميتوانندزيراطی نمودن فاصله بين بعضی
ولسواليھاوفيض آبادمدت بيشترازطی نمودن فاصله بين کابل تافيض آبادراطلب ميکند(ھرولسوالی بدخشان يک
واليت ميشودمعموالدرتشکيالت اداری ديگرکشورھاواليات کوھستانی راخيلی کوچک ميسازندباولسواليھای بھم
پيوسته ونزديک تاحکومت محلی بتواندبوضع واليت ومشکالت مردم بزودی وسريع رسيدگی کندحاالنکه واليت
ھای ھموارميتوانندباندازه کلفورنيابزرگ باشند
بايدمردم بدخشان به کسانی رأی بدھندکه طرفدارتقسيم واليت باشندمگرمردم پنچشيرياخوست ازتشکيل اداری
واليت زيان ديدند؟)دايکندی وپنجشيرواليت ميشوندامابدخشان با  47403کيلومترمربع مساحت ويکنيم ميليون
نفوس ھنوزھم ازامتيازات به مراتب کمترازپکتيکاوزابل برخورداراست درين نه سال اگرده فيصدبودجه خوست
ياپکتيکارابواليت بدخشان منظورميکردندامروزوضع يتيم خانة افغانستان چنين نبود(---
کسانيکه دردولت مرکزی مخالف توسعة تشکيالت اداری درشمال خصوصابدخشان ھستنداغراض سياسی
دارندولی برخی بدخشيھابنابرجھالت بامورمخالف اندشماميدانيدکه تاچندسال قبل ازسقوط شاھی پکتيا؛
پکتيکاوخوست يک واليت بودندھنوزھم رھبران ھرواليت تالش دارندکه تشکيالت اداری خودراتوسعه
بخشندحاالنکه  %50مردم جنوب درواليت کابل ؛ شمال وغرب کشوراسکان داده شدندچندی قبل کرزی گفت :
مادرکندزھشت ولسوالی ديگرمسازيم بخاطريکه ناقلين وکوچی رادرين نه سال جابجاکرده وحاالبايدبرايشان
تشکيالت اداری بسازدچنانچه عين کاررادراطراف ودشت ھای کابل وھرات وديگرواليات کرده است
بدخشان نه تنھا ازحيث مساحت بزرگترين واليت کشورياچندين برابرخيلی ازواليات ديگراست بلکه ازحيث
نفوس نيزبعدارکابل ومزاربيشترين جمعيت رادارد)واليت بدخشان يکی ازواليات پرنفوس اماکم زمين وعقب
نگھداشته ترين واليت کشوربشمارميرودباوجوديکه ازنظرمساحت واليت پنجم بوده و  %8مساحت کل کشور را
احتواءميکند )  47403کيلومترمربع( وازنظرنفوس نيزبيشتر %١٠5نفوس کشور رادرخودجاداده است(
گرچه چنين محاسبة بنابرتخمين نفوس درگذشته بوده وامروزنفوس بدخشان خيلی بيشترازين ميباشدولی خيلی
ازين مردم حتی دراداره نفوس بدخشان راجسترھم نيستندشمابيشترازنصف عوام بدخشان را ازطبقة رجال يافته
ميتوانيدکه نه شناسنامه دارندونه کدام سندومدرک دولتی بگذريم ازنسوان که درتقريباھمة افغانستان
غيرازشھرھاوتحصيل يافته ھادرجملة انسان شمرده نميشوندکه ثبت جريده عالم باشند
مگريکی ازعوامل قيام مردم عليه حزب دمکرتيک خلق سرشماری زنان نبود؟ من گاھی به جھالت حتی مالھای
افغانستان گريه ميکنم درحاليکه کنه امام بزرگ ما ابوحنيفه است واسامی ھمه زنان ودختران
پيامبرخودراميدانيم وشخص مبارک درمحراب  -يگانه رسانة دولتی روزگارشان -نام زن واوالدخويش
راميگرفت ولی تاکنون برماعيب است اگرنامی ازخواھرومادرخودبريم ؟ مگرتوھين بانسانيت زن نيست؟ چنين
ديدمنفی وضدبشری باعث شده که ھنوزھم تعدادواقعی ودقيق خانواده ھارادولت نداندبخاطراداره بھتربدخشان
ونمايندگی واقعی ازمردم واحدھای اداری تغيرکندکاری راکه ديروزنکرديم امروزبايدبکنيم واگرامروزنکنيم
فرداخيلی نديم خواھيم شد

دربخش زيستگاه

نفوس بدخشان مانندھرواليت ديگردرحالت انفجاراست ولی زيستگاه ندارندنه تنھابايدبدخشان چندواليت شودکه
حکومت بتواندباموراتباع وشھروندان برسدبلکه کسانيکه باثرزلزله ؛ زمين کوچ ؛ سيالب ؛ لغزش کوه ؛
شکست قصبات ؛ انفجارنفوس ؛ نبودزمين وديگرعوامل سرپناھی ندارندکمپاين نمايندتا ازجانب دولت
درديگرواليات اسکان شوند
امروزمليونھاخانواده بنام مھاجرين جنوب وکوچی ازأنسوی مرزبنابرطرح سازمانيافتة سياسی
وبخاطرتغيراسکان شمال درين واليات انتقال يافته وزمين ھای دولتی وحتی ازمردم راخريده وبرای
پشتونھاتوزيع ميکندونامش راگذاشته طالبان ناراضی ولی بدخشی أنقدرعقل واراده نداردکه بخاطرحق مشروع
وطبيعی خوديعنی يک سرپناه تالش کندچه وقت بدخشيھای بی سرپناه می جنبند؟
زمانيکه ھمه اراضی باقيمانده شمال وغرب کشوروکابل به ناقلين توزيع شد؟ مگردرين نه سال نديديم که
چقدرپشتون درين واليات اسکان شدندوچگونه خطوط حلقوی راباطراف مليتھای ديگرکشيدند؟درحاليکه
دربدخشان نه تنھابرخی قريه ھابلکه حتی برخی ولسواليھاديگردرخودفررفته وغيرقابل زيست شده
اندمثالدرولسوالی ماروزی رابخاطردارم که درھرقريه پنجاه تاصدخانواده سکونت داشت ھمه دشت بودوباغ
ولی امروزحتی زمين ھای راکه صدھامترازسطح دريابلندبودندسيالب ودرياخراشيدوکوچيدندامروزجزيک
سنگالخ ديگرچيزی رانميتوان درين ولسوالی ياقت
مردمی که روزگاری باغ وزمين وحويلی داشتندامروزھمه چون رمه ھای گوسپندوبزدربلندای کوه زندگی
ميکنندچاره چيست ؟ دردشان رابه که بگويند؟ اگرچنين مردمی فريادشان رابلندکرده ومظاھره وعريضه وتالش
منسجم کنندشايدوجدان کرزی راحال زارشان بدردأورده وخجالت بکشدکه عوض چنين مردمی بومی ازسرحدات
کشورمردم رابواليات شمال بفرستد؟نبودسرپناه ومحروميت چنين رقت باريکی ازعوامل انقراض نسل ھاست
چرامردم پاميروبرخی طوائف ديگرتقريبامنقرض شدند؟ درحاليکه يک اقليت درانی امروزدعوای اکثريت ميکند؟
گرچه رھبران دولتی دم راغنميت شمرده ودرفکرزراندوزی شايدباشندولی رھبران بومی بدخشان بايدروش
روزمرگی وبرخوردعوامفريبانه راکنارگذاشته وطرح واستراتيژی بسازندمحالتيکه امروزيادرأينده ديگرقابل
زيست نيستندبايدبررسی شوندوبرای مردم قبل ازوقوع فاجعه زيستگاه تدارک شود
برای قرون ونسل ھای فردانيزبايدفکری کردچندنسل درين خانة زنبورميتواندزندگی کند؟درخانة ھرگداھم که
برويد ده کودک داردمگراينھاحق زندگی ندارند؟ فرداھريک ازين ده طفل بازده طفل ديگرميکنندفرداکه زمين
ھای واليت دوروبرماھم به ناقلين توزيع شدبازمردم بومی کجاخواھندرفت ؟ مگردرجنوب باين مردم کدام نمره
ميدھند؟ھرگزچراکه مردم جنوب مانندمردم شمال وغرب کشوروکابل گوسپندی وخوشباورنيستندکه خانة
خودرابديگران بخشندخداچنين سفاھت رانصيب ماکرده است بنابرھمين سفاھت وغفلت بودکه درعقب خانة
ھريک ازماچندين حريف مسلح کمين گرفته است
تاکله ھای خام تاجک وھزاره وازيک وديگران پخته ميشودطوريکه يھودفلسطين راخيلی ماھرانه ازاعراب
خرصفت وبدوی ناعاقبت انديش خريدقبائل حتی قبرستان ھای مارانيزتصرف خواھندکردزيراتازه ساالنه ازجھان
500مليون دالرميگيرندتاکرزی برادران ناراضی خودراراضی سازدچنين پولی درخريدزمين مليتھای
ديگرمصرف ميشودکه خطرناکترين توطئه عليه تاجک وھزاره وازبيک است گرچه شايدفعالضررش راکسی
درک واحساس نکندتعجب است که وزيردفاع امريکاباچنين طرح کرزی مخالفت کردواسکان طالبان رادرشمال
خطرناک خواندولی کارتونيک ھای شمال که ھنوزھم بازيچة دست سحرأميزقبيله اندسکوت راترجيح دادند
عالوه برين پاکستان مليونھاعضواستخبارات خويش رابنام کوچی ومھاجروطالب نديم درشمال وغرب
کشورخصوصاکابل درتبانی باحکام قبيله اسکان داده است شايدکمترکسی خبرباشدکه پاکستانيھانيزدرشمال زمين
ميخرند
اسکان قبائل مسلح وجاسوس پاکستان درشمال چه بنام کوچی چه بنام طالب و ---ازين مردم برده ھای دست
وپابسته واسيران ابدی ميسازدولی عقل که نباشدھميشه جان درعذاب است فردابدخشان شاھدفاجعه ھای
رنگارنگ خواھدبودنبودياکمبودزمين وانفجارنفوس بزرگترين تراژيدی فرداست زمين پيرواستھالک

ميشودونسل بشربنابرسھولت ھای روزافزون تکنالوژی روبانفجاراست مدعيان رھبری بدخشان ھنوزھم
ازعواقب نبودزيستگاه وحوادث طبيعی غافل ودرخواب اندراستی بدخشان ديگرگنجايش چندنسل رادارد؟
نفوس بدخشان چندبرابر شده و صدھا ھزار نفر ھمين حاال بی خانه و بی زمين روزگاردشواری را به سر
ميبرندچه کسی باورميکندکه ھزارھاخانواده بدخشی يادرفرازکوه ھاکوخ ساخته اندکه چندين ساعلت ازمنابع أب
دورھست يادرخم وپيچ دره ھاکه خيلی خطرناک است؟ ھمين حاالصدھاھزارخانواده بی سرپناه بدخشی درجاھای
زندگی ميکنندکه حتی حيوانات کوچی ھم درھمچوجاه ھازنده نخواھندماندوساالنه ھزاران تن باثرلغزش کود ھا ؛
زلزله ھا؛ سيالبھا؛ خشک ساليھاوديگرحوادث طبيعی زيستگاه خودراناگزيرترک نموده ونه مانندکوچی
درالبالی لحاف خودکلداروطالدارندونه دالروسالح وده ھاھزار بدخشی ديگرازسالھابدينسودرواليات ديگربه
شکل خانه بدوش زندگی دارندويک بسوه جای برای بودوباش ندارند
گرچه بدخشان خيلی وسيع است ولی کاشکه  %20اراضی ھمواروأبی ميداشت تامردم ديگرمانندحيوانات
درکوه ھاودره ھای سرپناه نمی ساختندکه نه امکان کشيدن سرک مسيراست ونه برق شماکمترمردمی
رادردنيايافته ميتوانيدکه مانندبرخی مردم افغانستان خصوصابدخشان درچنين جاھای سکونت گزيده
باشندشايدھيچ حتی بروی تپه ھای ھمواريادرميان دره ھای مصئون بخاطريکه زندگی درکوه ھاوتپه ھاودره
ھای وحشتناک انسان ھاخصوصانسل ناشی را ازمدنيت دورميسازدوخشن وعقيم بارميأوردکسيکه دردشت
زندگی ميکندباکسيکه درکوه خيلی فرق داردکسيکه درشھرباکسيکه درقريه
امروزدر5ساعت مردم ازيک قاره به قاره ديگرميروندولی بدخشی در5ساعت ازخانه وقريه خوديعنی ازکوھی
پائين ميشودتايک پاوروغن يانيم پاوچای بخردأنھم اگراالغ ھيزمش بفروش برسدوبازھشت ساعت ديگرکوه
وکوتل رامبزندمگراين زندگی انسانی خصوصادرقرن بيست ويکم وعصرتاکنالوژيست ؟عصريکه ھرزن ومردی
يک موترداردومردم بروی أب راه ميروند
چراحکومت جھت اسکان آنھادردشتھای بی پھنای قندزوبغالن وتخاريک نمره زمين نميدھد؟ چگونه حکومت و
عدالتيست که به فکربودوباش وشکم حيوانات کوچی است اماگاھی ھم به فکر بھبودوضع زندگی مردمان بومی
نيست مگردرنزدنظامھا اتباع درجه بندی شده اندکه حيوانات يک قوم برآدمھای قوم ديگر رجحان داشته باشد؟
عجب عدالت ودولتی است که بزورمردمی را ازجنوب درحاليکه ھزارھاجريب زمين ھمواردارند درشمال وکابل
وغرب کشوراسکان ميدھدولی مردم أسيب رسيده شمال رادرمحل قابل زيستی انتقال نمی دھدمگراين حکومت
ملی وازھمه اتباع کشوراست ؟راستی ميداندکه دربدخشان ؛ دايکندی ؛ غورو----چه ميگذرد؟
مگردرقانون اساسی افغانستان موادنامرئی ھم گنجانيده شده است که فقط باعينک سياه قومگرايی وشئونيستی
قابل رويت است؟برای حيوانات يک قوم ھزاران ھکتارزمين درسرزمينھای ديگران اختصاص داده
ميشودشھرکھاوفارمھاميسازندولی برای انسانھای قوم ديگرسه بسوه زمين درمنطقة خودشان جھت سرپناه
پيدانميشود!!؟
شماداوری کنيدتاکنون درواليت ننگرھاردر حدود  ٨٠٠فارم مالداری  ،مرغداری و باغداری فعال شده است
ودرين روزھانيزبک فابريکة لبنيات به مصرف  4مليون دالرودرپکتيادر37جريب زمين فارم تحقيقاتی به
چنين
يک
جنوب
درھرواليت
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به
عمارشده
مصرف5مليون
فارمھاوشرکتھاوسلوھارابخاطررشدوارتقای ظرفيت مالداری وزراعت ھنوزھم ميسازندولی بخاطريکه بھانه
وزمينة اسکان کوچی رادرشمال فراھم کرده باشندپروژه صحت حيوانی برای کوچيھادربرخی واليات شمال
نيزميسازندکه وزيرزراعت گفت  :ھدف ازين پروژه ھادسترستی مالداران وکوچيھابه خدمات صحت حيوانيست
چراچنين خدمات صحت حيوانی اوالبرای کوچی درجنوب وفارم ھای تحقيقاتی وفابريکه و ---درشمال نميشود؟
چرافقط زمين ھای دولتی شمال ارزيابی ميشودوزمين ھای غصب شده شمال مصادره تابرای کوچی زمين تھيه
شودباخيلی مھارت وبتدريج ميخواھندزيرنام کوچی ومھاجروطالب نديم ناقلين رادرشمال ھنوزھم اسکان دھندتا
اگربارديگرطالبان افغانستان راتصرف کردندھيچ مقاومت وقيامی ديگرامکان پذيرنباشدأخرين موادسقاوي دوم
)مانيفيست فاشيزم( راپياده ميکنند

مردم درشمال نبايدغافل باشندبايدبوزيرزراعت بگويندبرای کوچی درجنوب فارم وشھرک سازيداوالدمابزمين
وسرپناه نيازدارندومليونھاخانواده ھمين حاالدرشمال خانه بدوش اندچراغی که درخانه سوزدمسجدراصبراست
اگرخرھم بوديم حاالديگرنيات واھداف مرموزشماراميدانيم
يکی دو واليت دربرابرچنين طرح ھاوتوطئه ھامقاومت کرده نميتواندبايدھمه مردم شمال مانندھزاره قيام
ومقاومت کنندکه چنين مھمانان ناخوانده بارديگرميزبانھارا ازعقب خنجرميزنندوتصفيه ميکنندمحمدگل
اوالمردمی رامھمان ميکردوبعدھمه مالک سرومال وناموس ميزبانھای خودميشدندوميزبان دھقان ونوکرناقلين
اوھمه واليات شمال راگشت تابداندکه کدام واليت گنجايش چقدرناقل راداردامروزھم مشاورين کرزی عين
کارراميکنندچنانچه سارق اعظم ميگويدمن واليت بواليت شمال رفته وديدم که مالھاعليه امريکامردم راتحريک
ميکنندوازطالبان دفاع اين مشاورين درحقيقت پول توزيع ميکنندتاديگرمليتھارانيزبدفاع ازطالبان أماده وشورش
جنوب رامقاومت ملی سازندوزمين ھای مردم راخريده وناقلين را اسکان نمايند
نبايداجازه دادتاريخ ھنوزھم تکرارشودمليونھاھکتارزمين درجنوب تاچه وقت بايدبالمالک بماند؟ وچرافقط
شمال وغرب کشور؟ أياتاکنون کدام تاجک ؛ ھزاره وازبکی رادرجنوب حکومت زمين داده است ؟ کوچی
درزمستان پاکستانيست ودرتابستان افغانستانيکه ھرگزبامليتھای ديگرمخلوط نخواھندشدبنابرين چراعوض
کوچی وطالب ؛ بدخشی درواليات شمال اسکان نشود؟أوارگان داخلی کجابروند؟أياتنھاواليت بدخشان باچنين
مشکل غم انگيزی روبروست ياديگرواليات کوھستانی ھم مشکالت مشابه دارند؟
ھيچ روزی نيست که دربدخشان سر زمين وسرپناه جنگ ودعواوقتل وقتال نباشدتاچه وقت ؟سريک ايالق
درقرية ماھرسال اھالی دربرابرھم سنگرگرفته وچندين نفرکشته ومجروح ميشوندغيرازين چندين خويش
مادرزمين جنگی کشته شدنداين بزرگترين مشکل مردم بدخشان است امروزکه چنين است چندنسل بعدترچه
خواھدشد؟مشکل بدخشان خيلی عميق ترازنبودبرق وسرک است اموربدخشان ازاساس بازنگری شود بايدخيلی
دقيق وعميق مشکالت بدخشان ارزيابی ودرسطح جھان ورسانه ھامطرح شود
درمعرکة عقل وعاطفه
بخاطريکه اسماعيليه ھاجزء ازواقعيت ھای بدخشان اندمن بعدازمصاحبة ولسوال بدخشان ومقالة برادری بنام
نداکه پروپاگندی بيش نبودخيلی غمگين شدم مردم زيباک وشغنان و---اسماعيليه ھستندوحکومت حق
نداردولسوال ياقوماندان ومسئولين مناطق شعيه نشين را ازسنی وديگرمردم تعين کندزيراکسانيکه باين
ولسواليھاتعين شوندکارشان تاراج وخيانت باين اقليت مذھبی است وحتی عوض خدمت
موادمخدرميفروشندوغارت ميکنندوباج وجزيه ميستانندوقتی بازھم باسماعيليه ھا؛ ھندوھا؛ وديگرمردم
کشورحاکم تحميل شودپس دمکرسی چه مفھومی دارد؟بنابرين درمنازعة ولسوال ومردم زيباک مردم يقينابرحق
ھستندوبايد درسی باشدبرای حکومت مرکزی ومقام واليت بدخشان که ديگرکسی رابرين مردم تحميل نکنند
اگرپسری بادختری ميخواست ازدواج کندبايداوالپدرومادرش راراضی ميساخت دريک جامعة سنتی وبدوی
نميتوان چنين خيزھای بلندی زدوظيفة ولسوال بودکه خانواده اوراقانع سازدولی تصورميکنم انگيزه اساسی
شورش مردم چيزھای خيلی عميق ترازين باشداحتماالفشاريکه برمردم ازناحية فساداداری وسخت گيريھای
مذھبی واردميشودوعدم توجة حکومت بانکشاف وحل مشکالت زيباک وشغنان و ---که ريشه درتبعيض مذھبی
ونژادی حکام درتاريخ داردرابطة مردم رابادولت ديگرغيرقابل دوام ساخته است

اگراسماعيليه ھای بدخشان چنان زيادوبھم پيوسته باشندکه بتوانندازخودواليتی داشته باشندچراجلوشان
رابايدگرفت ؟درمدارتاريخ ھميشه اين مردم بانواع مختلف سرکوب وتوھين وغارت شده اندأنھم توسط کسانيکه
بايدازمال وجان وشرف مردم دفاع کنندماکه ھميشه سنگ دفاع ازحقوق مساويانه ازھمه اتباع رابلندميکنيم
اوالبايدخودحقوق ديگران را مصادره نکنيم قلب من بخاطرجوگی وھندوی مظلوم اين سرزمين بخاطرپاميری
وشغنانی فغانستان وبخاطرانسان محروم و بيدفاع ميھنم ھزاران پاره است ھيچ عاملی نميتواندمصادره حقوق
يک انسان راتوجيه کندانسان بدخشان وھرجای ديگرحق داردمرفه ؛ أزادوتحصيل يافته شودقطع نظرازاينکه
چگونه ميتواندامکانات رابدست أوردوشرايط اجتماعی رابھبودبخشد
ھرکسی درافغانستان حقوق خودراخواست سرش تاپه ميزنندکه مزدوروتجزيه طلب است تاچه وقت مردم
بايدغالمی کنندوتابکی اسيرباشند؟ أغاخان نه تنھادرافغانستان بلکه درسراسردنياپيروداردوبرشان کمک
ميکندھمين اکنون درکانادابزرگترين مرکزاسالمی رابامصارف خيلی گزاف رويدست گرفته که ھمه فرقه ھای
اسالمی ميتوانندأثارفرھنگی خودرادرين موزيم نگه دارندودرکشوريکه ھوارانيزبايدخريدسالون کنفرانس ھابرای
چندين ھزارمسلمان داردومسجدوکتابخانه و---چرادرپاکستان وديگرکشورھاعليه أغاخان تبليغات ومبارزه
نميشودکه کشوری درداخل کشوردارد؟
مصادره حقوق مردم وجلوگيری ازکمک ھای خارجی  -چه أغاخان باشدياديگری  -خيانت بوطن ومردم است
بگذاريدمديريت خودراداشته باشندوبادنيای خارج روابط بازرگانی وفرھنگی برقرارکنندامروزاگرتشيع افغانستان
باتشيع پاکستان وخليج ولبنان ارتباط داشته باشدواسماعيليه ھای افغانستان با اسماعيليه ھای دنياوھرفرقه
وگروھی باھمکيشان وھم نژادان ديگرشان درگيتی مانندپشتونھاروابطی داشته باشندچنين اسيروتخديروسرکوب
نگرديده ومحروم نخواھندماندچرافقط پشتون اين حق راداشته باشدوبس؟
تعجب است پاکستانی شيعة افغانستانی راقتل عام ميکندولی شيعة پاکستان تصورميکندکه فوج واحزاب اسالمی
پاکستان روسھارادرشمال ميکشند؟وطالبان جھادميکند؟چراعبدالرحمان سفاک توانست  %63ھزاره
رادرشرايطی که ايران قويترين کشورمنطقه بودبکشد؟درحاليکه ھرگاه قدرت پشتونھادرخطرافتاده زن
ومردقبائل پاکستان بافغانستان يورش برده اند؟بخاطريکه تشيع افغانستان منزوی بوداگرحمايت ترکيه
وازبکستان نبودکرزی سرجنرال دوستم رادرپوش قرأن انداخته وبرای حميدگل و ---ميفرستاد
اگرأغاخان به مردم نيازمندوبيچاره بدخشان کمک نمايدتاوضع رقت بارمردم خصوصا اسماعيليه ھاتغيرکندچه
ضرردارد؟امروزاسرائيل زيرنام ديگری درجنوب سخت بخاطرجذب مردم کارميکندچرارھبراسماعيليه ھای جھان
حق نداشته باشدبه پيروان خويش خدمت کند)غم انگيزترين خبرپخش يھوديت درکشوراست که باترجمه ھزاران
کتاب تورات بزبان پشتو  ,پشتونھاراميخواھندباصل أنھابرگردانندوبرای اين کارحزب )ليکود( اسراييل برای ھر
پشتونيکه تغيردين بدھد  8000دالرميدھدوبرای پشتونيکه يک پشتون ديگررايھودی نمايداز  1600تا 8000
انعام خواھد دادفعال اين کار راتوسط  NGOھای داخلی انجام ميدھند(درين خصوص ھمه چيزنشرشدولی يک
پشتون واکنش نشان ندادامايک نظرية بليک ويل خواب را ازچشم ھمه پشتونھاپراندچراکه ميدانندگنچ درشمال
است
تبليغات منفی عليه موسسة أغاخان عواقب ناگواری دربدخشان داردشايدعوامل ودست ھای باشندکه نفرت
ونفاق رادربدخشان بذرکنندتاکنون مگرکسی شنيده کدام اسماعيلی سنی شده باشدياکدام سنيی اسماعيلی ؟پس
ترس بخاطرچه؟طالبان تنديسه ھای باميان رابانگيزه سياسی نابودوادعاکردندکه مردم بت پرست
ميشدند؟حاالدشمنان رفاه مردم بدخشان نيزنقابدين رابرچھره کشيده اند
نجم الدين خان )رح( گرچه درأغازمخالف نقش أغاخان دربدخشان بودولی زودمتوجه شدکه تعصب وتنگ نظری
سودی نداردبايدمقام واليت ھرچه بيشترتوجه وکمک ھای أغاخان راجلب کندترکمنستان وموسسة أغاخان
درجنوب دانشگاه وفارم وچيزھای زيادی ساخته اندولی دربدخشان که بايدازبکھاواسماعيليه ھامناسبت خوبی
برتقوية چنين روابط وکمک ھاباشدروحية دشمنی باھرچه نواست اوج ميزندمگرفعاليت فاشيستھای افغان ملتی
وطالبان وگلبدين دربدخشان خطرناکتراست يا ازمؤسسة خيريه وجھانی أغاخان؟

درمسائل کالن نبايدتصاميم براساس سليقه ھای شخصی گرفته شودبلکه ديدمنافع عامه درچيست ؟ وچگونه
ميتوان دربدخشان تغيری أورد؟خردمندان بدخشان بايدخردمندانه اساس يک زندگی نوين ومدنی رادرواليت
خودبگذارندوبرای يکبارھم که شده بدوريک سفره بخاطرمنافع مردم بنشينندوسخنان تحصيل يافته ھاوجھان
ديده ھای خودرابشنوندوخيم ترين مصيبت بدخشان درين است که ھيچ کسی بديگری تن نداده وھمه دعوای
رھبری داردمنيت نخبه ھای بدخشان ؛ تحجرمالھای بدخشان ؛ فسادمتنفذين وخوانين بدخشان وخردستيزی
حاکمان بدخشان ازبزرگترين مصائب ودردھای عالج ناپذيربدخشان است
گاھی بشنوم که درشمال ومرکزخصوصابدخشان کسی کارنيکی کرده اشک برخسارم حلقه ميزندزيرا افغانستان
ازجمله بدخشان برای من أب وخاک نيست بلکه انسان است انسان اين سرزمين دردنيابدوزخ فرستاده
ميشودودردوزخ خودساخته عمرش راسپری ميکندأنقدرکه دردوره جنگھابدخشی توسط بدخشی تصفيه شدورنج
ديدتوسط شوروی ھرگزتابکی چنين خودکشی وخيانت به مردم ؟ تاچه وقت رقابت ھای ويرانگر داخلی ؟
ھرکه دربدخشان سربلندکندھمه ازپايش گرفته واورابزمين ميزنندھيچ قندھاری وجوزجانی وباميانی
رادرپشاوروکابل نديدم که باستادربانی توھين کرده باشدولی مالومکتبی بدخشان درکوچه وبازارھرچه
ميتوانست ميگفت؟ ديگران ازيک ميگسارسگبازبابای ملت وتابوساختندولی بدخشيھا باجنگ ھای داخلی
ورقابت ھای منفی خودوباکوتاه فکری خويش ھم ازدولت رانده شدندوھم ازمردم ھنوزھم چيزی نيأموخته اند

کارمالفتنه انگيزيست

)يقينانه ھرمالی بلکه مالھای پيروخط پاکستان(

مالی جنوب امروزنکتائی زده وزيروريس وسفيرميشودولی مالی شمال خصوصابدخشان ھنوزھم تاپه ھای
دوره انگريزونادرخان رادرجيب گذاشته وبرادرش راتکفيرميکندگويی ازاسالم جزھمين يک کلمة تکفيرديگر
ھيچ چيزی رايادندارد؟درحاليکه پيامبراکرم حتی عزت وأبروی دشمنان خودرانگه ميداشت
وقتی طالبان زنھاراممنوع الخروج ساخته وزندانی کردندچه سودی بردند؟مگرجامعه ازفسادپاک
شد؟ازنظرجامعه شناسی وروان شناسی ھرميل ونيازمردم راشمابزورمھارسازيدبشکل خيلی افراطی وناسالم
ترش ولوپنھان ازچشم خداوندگارقدرت رشدوتبارزميکندوقتی ظاھرخان قانون احزاب راتوشيح
نکردوسردارداودجلوفعاليت حرکت ھای سياسی راگرفت پيامدش چه شد؟
ايمان زنان ومردان مومين وخودساخته درغرب مليونھامرتبه ازايمان زنان خانه نشين ومردان
ريشدارکشورھای اسالمی سنگين تراست گرچه شايدنه ريش داشته باشندونه حجاب ونقابی من بحيث يک فارغ
مدرسه وفاکولتة شرعيات وازتجارب زندگی درپاکستان ؛ کويت وکانادابأن مالھای بيسوادوھابی ميگويم که
ھرقدرشمازنان رامصادره وزندانی کنيدبه ھمان اندازه فساداخالقی دربدخشان بيشترميشود
فحشائيکه درزمان مجاھدين خصوصاطاليان درافغانستان رشدکرد درتاريخ نظيری نداشت ازيک طرف فقرعامل
چنين کاری بودوازجانبی حس انتقام گيری زنان ازطالبان درھرجامعه وکشوری حتی
درعصرپيامبر)ص(وامروزھم درمکه زنانی؛ بداخالق ھستندماحق نداريم بخاطرگناه چندتن ھمه راجزابدھيم
کسانيکه باميدمدينة فاضلة افالطونی حقوق مدنی ؛سياسی واجتماعی ھمه راتحريم ميکنندسخت مجرم
اندزيراھيچ گروه ونيروی حق وصايت ازمردم رانداردفقط قانون است که بايديگانه مرجع باشد}لست عليھم
بمسيطر{ اينھاکه اداره جھنمی امربمعروف ونھی ازمنکرطالبان رانيابت ميکنندقانون اساسی رانقض کرده
ودولتی دردولت ساخته اند درکشوريکه قانون وقاضی باشدھيچ گروه ديگرحق مداخله درامورمردم
رانداردوظيفة مالتبليغ دين است ونه پوليسی وسرکوب مردم }متی استبعدتم الناس وقدولدتھم امھاتم احرارا؟{
تحريم خروج زنان درجرم بدخشان ناشی ازجھالت طالبان بدخشی ميشودکه بخاطرخوشنودی طالبان وزيرستان
واستخبارات پاکستان که خودشان روزی درين مدارس درس خوانده اندچھره بدخشان رادردنيابدوی
وغيرانسانی نشان دادندواحتماالھمين طالبان زن ستيزھم تعدادی ازداکتران راترورکردندچنانچه مظاھره
دربدخشان ازيک طرف اوج بی کفايتی والی وازجانبی روابط عميق طالبان راباروحانيون غافل
وخوشباوربدخشان باثبات رساندونشان دادکه أی إس أی بامالھای ديگرتاچه حدی روابط برقرارکرده وازطريق
أنھادست به کارھای سياسی ازقبيل کشاندن مردم به مظاھره درمناسبت ھای مختلف ؛ تحريم خروج زنان ؛

اسيدپاشی وترورميزندتابروش ھای گوناگون ارعاب رادرميان مردم خلق وحکومت راتضعيف نمايدزن ستيزی
مالھادربدخشان نيزمنشاء خارجی داردطوريکه تحريم نوروزوجنده باالھم درين چندسال ازخارج أب ميخورد
برخی مالھا ازطريق طالبان خصوصادروزارت حج واوقاف ومحاکم وشورای علماء ازاستخبارات پاکستان
دستوروپول ميگيرندکارھای استخباراتی پاکستان خيلی وسيع ترازنبردش است وبرعواطف دينی عوام
شناميکندانگريزازين سالح بقدری استفاده کردکه حتی احزاب دينی تشکيل دادومشايخ وزيارتگاه ھاساخت
مالبرھبران شورش عليه امان اله ميگفت درزيرفالن درخت درمسيرتان سالح ومرمی است برداريد
رھبری شورای علمای افغانستان )شئون اسالمی قديم( ازيک طرف ازاستخبارات پاکستان معاش گرفته
وازجانبی باطالبان روابط خيلی نزديک وعاطفی داردوطرفدارجدی برگشت "امارت اسالمی" است اين شورای
دولتی ازمالھای غيرپشتون که درک سياسی ندارندبحيث ابزاراستفاده کرده وغيرمستقيم ھمه رادرخدمت طالبان
گماريده است درحاليکه طالبان نکتائيدارنيزباتمام وجودروحية طالب ستيزی ونفرت ازپاکستان
راميخواھندتغيردھند
عمل شنيع يک أخوندکليسای فلوريداقبل ازاينکه ازعظمت قرأن بکاھدوقارواعتبارامريکارادرجھان اسالم
فروميريزدمظاھره نيزدرحد500تايک ھزارتن کاريست موجه ولی اينکه ازکودک تاپيربه ده ھاھزاردريک چنين
شرايطی ھمچوگله بسيج شوندکارخيلی احمقانه است اگرمثالبمی انفجارکرده وھزارتن کشته ميشدندکه پاسخ
ميداد؟أياماليکه بخاطرچنين مظاھره پول دريافت کرده چندھزارش راعرض تداوی مجروحين ميداد
چراچنين مظاھرات خشمگينانه درکشورھای عربی نميشود؟مگرقرأن وپيامبرازاعراب نيست؟اوالمردم افغانستان
خطوط سرخ وسبزمظاھره رايادبگيرندبازمظاھره کنندچرامليونھامسلمان درغرب خصوصاعربھادرامريکاچنين
نکردند؟پاکستان وقتی زيرنام طالبان تجاوزش راشروع کرداوالشائعه پخش کردکه دومردباھم درقندھارعروسی
کردندچنين خبری ھمچوبم درميان عوام انفجارکردودرجريان تجاوزشائعه کردکه روس واسرائيل وھنديھاعليه
طالبان جنگ ميکنندوبازچندين باردرين سالھاقرأن رادرافغانستان سوزاندومساجدومدارس رابأتش کشيدتاعوام
راعليه نيروھای خارجی بسيج کندولی تيرش به ھدف نخوردبنابرين دشمن ميکوشدازھررويدادی حداعظمی
استفاده راکندچرامردم افغانستان خصوصابدخشان عليه جنايات طالبان يکبارھم مظاھره نمی کنند؟چراعليه
تبعيض وبی عدالتيھاواکنشی نشان نميدھند؟اگردانشی ندارندکه زيان انکشاف غيرمتوازن رادرک نمايندمگرچشم
ندارندکه  %90مامورين ومقامات کشورخصوصادرکابل ازچندواليت بخصوص اندأياميدانندکه معنايش چيست؟
اگربلی پس غرورشان کجاست؟ واضح است که مظاھرات درافغانستان توسط اجيران پاکستان وايران سازمان
داده ميشوندراستی دست ھای مرموزازعوام کاالنعام ومالھای غافل وبيسوادمابازيچه ھای ساخته که ابليس ھم
درحيرت مانده است چه کارھای ابليسانه که درلفافة دين نميشود؟ومابدون اينکه بدانيم درخدمت دشمن
قرارداريم
سوزاندن قرأن طرح اسرائيل بودتاجلواعمارمسجدی رادرکنارمرکزتجارت نيويارک گرفته وروابط
امريکاراباجھان اسالم برھم زندولی چنين کاری رابايدازطريق ديگری ميکردچنانکه پاکستان چنين ميکندوگرنه
درين نه سال جونزکجابود؟جالب است وقتی مالی عيسوی متوجه دسيسه شدامتناع ورزيدولی مالی افغانستان
ھنوزھم درخط دشمن روان است دردناکتراينکه چرامردم بدخشان قبل ازرسيدن بدريابوتھاراکشيدند؟حتی
ازنمازعيدھم طالبان استفاده سياسی کردندمردم بدخشان درين نه سال ثابت کردندکه بيشترازھرمردمی درخدمت
دشمن قراردارندچون عقل وخردشان رابرای قيامت ذخيره کرده اندپس چراطالبان حق نداشته باشندخودرا"
مقاومت ملی" بنامند؟
ماليکه کشتاريک ملکی توسط ناتورامحکوم ميکندولی ھزاران جنايت طالبان راتجاھل ميورزدوحتی توجيه
ميکندمگرباطالبان وزيرستان چه فرق دارد؟بزرگترين خيانت کرزی اين است که نگذاشت عليه طالبان
کارفرھنگی ومردم تنويرشوندوگرنه ويروس طالب چنين بروحانيون ديگرسرايت نکرده وامروزمساجدومدارس
ماکانون تربية تروريزم فکری وتدريس خشونت نبود

راه مبارزه بافسادفقرزدائی ؛ تربية وتنويرمردم ؛ تسھيل شرايط ازدواج وتداوی امراض اجتماعی است
تافشاروارعاب چرايک زن المذھب درغرب شب وروزدرميان مردھاکارھم ميکندولی به شوھرش وفاداراست
درحاليکه زن مسلمان درواليتی چون بدخشان اگربازارھم ميرودبايدمحافظ داشته باشد؟بخاطريکه مردم ھميشه
اسيروکودک نگه داشته ميشوندوحق ندارندکه عاقل وبالغ شوندتاخيروشرشان راخودتشخيص داده بتوانند
مگرتقوی راميتوان تحميل کرد؟ مالعوض قلدری بايدعليه خشونت درخانواده ھا؛ دخترفروشی ؛ عادات
وعنعنات عقيم ؛ خرافات ؛ جادوگری وقبرپرستی مبارزه کندعليه رشوت ؛ اختالس ؛ کيسه بری ؛ سود ؛ غش ؛
قمار؛ بچه بازی ؛ احتکار؛ گرانفروشی ؛ مصارف گزاف وکمرشکن درمناسبات مختلف خصوصاعروسی وفاتحه
؛ قاچاق ؛ افراط وغلودردين وھزاران منکربزرگ ملی که باعث فساداجتماعی ميشود
امروزبايران نگاه کنيدأيادرحاکميت أخوندی فسادبيشترشده ياکمتر؟حتی درھمين غرب زنان نقابدارکه درمعرض
فشارشوھران خودقراردارندفاسدتراندجوامع سنتی وسريسته ذاتاجوامع غيراخالقی اندوچيزی درين جوامع بنام
تقوی ؛ صداقت  ،ايثارواحساس خدمت سراغ نداردھرچه ھست رياء ودروغ ونفاق ونيرنگ اجبارمردم باخالق
مانندنفاذشريعت طالبان توھين باسالم است
که ميگويد :درگذشته فسادی درافغانستان نبود؟بلکه ھزارمرتبه بيشترازامروزمگردرمدارس افغانستان ھرشب
جمعه تاصبح محافل رقص رابخاطرنداريم ؟چرامالھادربرابربچه بازی خاموش بودند؟مالھارنگ ناخن زنان را
ازخون قربانيان ھمسنگران وھمفکران خويش جدی ترميگيرندبخاطريکه درمنطق مالحقوق بشرمطرح نيست
مالھميشه پايه بردارتابوت استبدادبوده است واستبدادی ترين نظام ھاراتوجيه کرده است درحاليکه ھمه رھبران
بزرگ اسالم درراه مبارزه عليه استبدادجان داده انداوھنوزھم درقرن بيست ويکم درين توھم است که مردم ھمه
گوسپنداندوماچوپان وديگرھيچ کسی غيرازخودش عقل ودين ندارداگراينھادين راکماحقه اوالخودفراگرفته
وبعدبرای مردم ميفھماندندمردم ماسه دھه درخون شناورنبودھنوزھم بازامارت اسالمی خواب می بينندامارت
جھل ؛ جوروجادواگردست طالبان دولتی ومالھای شئون اسالمی بازگذاشته شودباالخره برادران خودرابقدرت
ميرسانند
چرادرحاليکه نسل جوان غرب بسوی اسالم بحيث يگانه منبع معنويت تاقبل ازيازدھم سبتمبروسربريدن ھای
خوارج رجوع کرده بودولی حاالبقدری درجھان روحية اسالم ستيزی رشدکرده که حتی قرأن سوزی راجشن
ميگيرند؟ پيامر)ص(أمدکه خلق راباسالم فراخواندولی مالبسوی کفرش ميراند

شھری برفرازتخيل

به ھرحال مشکالت افغانستان خصوصابدخشان کم نيست که بشودھمه رادرچندسطرجمع بندی کردولی خبرشدم
که شھرکھنة فيض أبادتخريب وتوسعه داده ميشوداين يکی ازاولويت ھای بودکه بايد دردوره انتقالی حتی
قبالصورت ميگرفت امروزھم که مسئولين درين راستاجنبيده اندبرکت قرين حرکت شان بادگرچه من نه انجنيرم
ونه درداخل کشورولی نظرم راميدھم شايدکه عاری ازفائده نباشد
پيامبراکرم ميگويد :ھرکاری راکه شروع ميکنيدبکوشيدبه بھترين وجه ممکن کامل وعاری ازنقص باشد"
ھرکاری بازتاب خردوفرھنگ عاملين أن ميباشدنسل ھای بشری ميأيندوميروندولی کارنامه ھای أنھاباقيست
أثارھرنسلی بيانگردرک ؛ دانش وظرفيت وفراست اوست امروزتنديسه ھای شھرغلغه ومنارجام نگين خراسان
أثارجاويدانه وحيرت انگيزکوشانيھاتاغزنويان وغيره نسلھاونژادھانشان ميدھدکه چقدرمردم ھنرمندونازک خيال
بوده اندھرقدرسده ھاوقرنھاميگذردارزش ھنری أثارأنھابھتردرک وھويداميشود
بايدتاحدامکان توسعه بامعيارھاواستندردجھانی وعصری برابرباشدبايدازخواجه عبدالمعروف تاشورابک
أنقدربازارمستقيم ويکراست شودکه اگرکسی باچشم مسلح ازأغازنگاھی اندازدأخرش راديده بتواندبخاطريکه
شھررازيبانشان دھد؛ عمق أينده نگری ومدنيت دوستی مردم راتبارزميدھد؛ موترھاسريع ترميتوانندعبورکنند؛
امنيت بھترتأمين ميشود؛ درأينده دردسرسازھم نيست
شوربختانه درمسيرسرک مرکزی شايدبرخی مسجدھامشکل سازباشندولی اگرچنين شدبايدکمی دورترانتقال
يابندچراکه ھدف ازمسجدعبادت است وھيچ جای بذاته قداست نداردعبادت راميشودچندقدم باالترھم کردولی
سرک اگرخراب شودضررش عام ودائميست نفع سرک خيلی زيادترازمسجداست بايدنفع عام رابرنفع خاص
ترحيج داد
تاحدممکن بازارشھروسيع باشد؛ درھردوطرف شھرھرقدردکان ؛ مغازه ؛ ھوتل ؛ رستورانت و----
ميشودبايدبنابرنقشة شھرداری وبطوراساسی وکانکريت باشدزيراکه ساختمان ھای خودسرانه وگلی بازھم
ضررھای فراوان دارندامروزدرکشورھای پيشرفته اگرکسی درخانة خوديک مرغانچک ياکردھم
ميسازدبايدازشھرداری تجويزونقشه بگيردکارھای خودسرانه ھم بامنيت اشخاص خطرناک است وھم بسالمت
باشندگان محل
شھربدخشان راکه نميتوان واقعاشھرگفت کالقابل تخريب است چراکه دربازارش موتررفته نميتواندبگذريم
ازکوچه وپسکوچه ھايش که دربرخی محالت حتی يک خرباردارھم رفته نميتواندتخريب چنين شھری بتدريج
بايدازاولويتھای حکومت بدخشان باشدشھری چنين بدقواره وبی نقشه بايدبه يک شھرسراسربلندمنزل
واستندردتبديل شوداگرشمادريک قرية کشورھای ديگربرويدازنظرنقشة انکشاف شھری باپايتخت ھيچ فرق
نداردنه تنھامحيط زيست وحفظ الصحه مھم است بلکه نوع شھروزادگاه درتکوين افکاروشخصيت اثرگذاراست
اگرمردمی توان کاراساسی وبلندمنزل راخصوصادربازازندارندبايدازدولت يابانک ھای خصوصی قرضه
بگيرندسيستم بازاربدين معناست که نبايدمردم محتاج وبيکاربمانندمھم ترازھمه درھردوطرف شھرکامالبلندمنزل
اعمارشودوکسانيکه بنابردالئلی نميتوانندبايدتھداب راچنان قوی وباظرفيت بگذارندکه درأينده ھرقدربرويش
ساختمان ھای ديگرشودمقاومت داشته باشداگرچنين شودمانندواليات جنوب وکابل وبلخ وھرات يقيناھمه مردم
شھرکاريافته وميتوانند درين پالزاھا؛ مغازه ھا؛ ھوتل ھاوبلندمنزلھاروزگارشان راتنظيم کنندواگرتنھابه يکی
دومنزله اکتفاء شوديقينادرچنين شھرکوچک مليونھاتن بيکارمانده وسرقت وجنايت بيدادخواھدکردزيراکه
ديگرزراعت نيازھای ھمه راتکاپوکرده نميتواند
سرايھا؛ مسافرخانه ھا؛ أسيابھای برقی وأبی ؛ مسلخ ھا؛ موترشوئيھا؛ البی سازيھا؛ نانپزيھا؛ گراچ
ھاوچيزھايکه ازيک طرف باعث سروصداومزاحمت شھرميشوندوازجانبی نيازھمگانی وعاجل
نيستندبايدکامالخارج ازبازارباشندزبيائی شھرتنھادروسعت وبلندمنزلھايش نھفته نيست بلکه درنظافت
وخصوصيت رسته ھايش نيزبايدمتبلورباشد درشھرھای استندردبرای ھرچيزی محل بخصوص درنظرگرفته
ميشود

چيزيکه خيلی مايه ومصدرتشويش است ساالنه ھزارھاھکتاراراضی بدخشان راياکوکچه وجيحون
وديگردرياھاودرياچه ھافروميکشنديازلزله وسيالب ولغزش کوه ھاوديگرحوادث طبيعی اگرحکومت برعکس
کشورھای پيشرفته جلوسيالب ولغزش زمين وزلزله راگرفته نميتواندولی بايدکوکچة خشمگين ازبی مھری
وخيانت حکام گذشته رامھارساخت
ودرواليتی که کمترين دشت وزمين قابل زيست داردباچنين خطری اگربرخوردجدی نشودعواقب غم
انگيزداردچندی قبل حوض پاميرھم ازتبعيض وبی عدالتی رژيم ھشداردادواگربدادش بزودی رسيده
نشودھمچوحزب دمکرتيک خلق "انقالب" خواھدکردوبازخينة بعدازعيدسودی نخواھدبخشيد
افسوس که مناظروأثاربدخشان درکشورديگری نيست درپايتخت کانادابرويداحساس ميکنيديقينادربدخشان
ھستيدخصوصاشھرفيض أباد:دريايست درميان "اوتاوا"که دوطرف تقريباتبه وکوه لنگرانداخته وشھردردوطرف
درياموقعيت داردولی برفرازاين درياصدھاپل باديزان ھاوشکل ھای گوناگون که يکی زيباترازديگريست
اعمارگرديده ودوسوی دريابارتفاع پل ھاکامالکانکريت شده است وازين دريامليونھاھکتارزمين رادرفاصله ھای
دوروبرفرازتبه ھاوکوه ھا أبی وسرسبزساخته اندکه ھمه باغ است وزراعت درحاليکه دروسط
شھربلندمنزلھاصف کشيده اندبقدريکه من شباھت ھای طبيعی رادرين شھروفيض أبادميديدم تفاوت ميان يک
کشورفقيروشھربی صاحب رابايک شھريکه فرزندان رشيدی دارداحساس ميکردم احساس غم انگيزوحسرتباری
اگردربدخشان مانندجنوب ھايوھای حلقوی رويدست گرفته شودنه تنھاديگرفاصله ھافروميرزندبلکه
بنابرموقعيت کم نظيرش نيويارک خواھدشدتازمانيکه ازمسيرجوزگون نيزدوطرفه کانکريت
نشودجلوسيالبھارانميتوان گرفت بايدمانع تخريب بيشتردره جوزگون وغرب خرقة مسروقه ؛ خواجه
عبدالمعروف  ،دشت قرغ و ---شده وھردوطرف راخيلی بلندکانکريت کردوبعدمردم ودولت زباله رادرعقب
ديوارجوزگون انداخته وبامرورزمان سنگالخ رابزمين تبديل کنند
ھردوطرف دريای کوکچه اگردرمواضع أسيب پذيرکانکريت نشودچندسال بعدفيض أبادراماننديفتل وراغ وجرم أب
خواھدبردمن بخاطردارم که قرية مادوابه ھمه باغ بودوخانه وچقدردالنگيز؟ولی امروزسنگالخی بيش نمانده
است أب مانندسوھان وموريانه زمين راميخوردنه تنھا انکشاف وبازسازی )چه چيزی درگذشته ساختندکه
حاالبازسازيش بگويم؟( بدخشان بلکه حفظ خاک وزمين وزراعت وشھرودھات وباغ وراه بدخشان
ازگزندحوادث طبيعی خصوصاسيالب ملياردھادالرنيازداردکه بايد دراولويت پالن ھای مقام واليت باشدوبادوستان
خارجی درميان گذاشته شود
چراکه بدخشان يکی ازمراکزحوادث طبيعی ومصدرسيالبھاوطوفانھاوزمين لرزه ھاولغزش کوه ھای شامخ
وسرکش است که ھميشه درزيرفشاربرف فرسوده ميشوندقامت بدخشان ھرسال بيشترخميده ميشودوخاکش
رابرف کوچھاھميشه جاروميکنندوأبش ھمچونفت وگازدرحالی ھدرميرودکه مردم بدخشان ھنوزھم باشيطان
چراغک قرون وسطی زندگی ميکنند سرمايه بدست است پی سودنکوشی؟ فرصت گذاران راست
چرازودنکوشی؟
دريای کوکچه بنابرموقعيت خويش درميان کوه ھای سربفلک کشيده که ميتواند بزرگترين بندبرق
أسياشودارزش کمتری ازخون انسان نداردولی درکشوريکه خون أدميزادش ارزشی نداشته باشدبأب وخاک اوکه
ارزش ميدھد؟چيزيکه بايدعامل رفاه وخوشبختی ماباشدشوربختانه باعث رنج ومشکالت زيادی ميشود دردوره
اسماعيل که بندبرق فيض أباداعمارنگرديد مالعمرجورش خواھدکرد
اگرعزم ودرأيتی باشدميتوان فيض أبادراعروس افغانستان ساخت زيراکه ھمه ظرفيت ھای عروسی
راداردمناطق شگفت انگيزودلپذيرطبيعی  ،ســـياحتی وتاريخی ،قله ھای شامخ ونامداربابلندای مرتفع ازسطح
بحرچون نوشاخ)7492مترازسطح بحر( ،بندکاه)6800متر(؛ کوه بلندترين)6286متر( ،شاه دھر)7038متر(،
لندکوه دوسر) 6901متر(برپيکره ھندوکش وسلسله کوه ھای پامير ؛ درياھای وافر ،جھيل ھای شيوه وزرقول
وچقمقين واخو ،دارابودن 53درصدآبھای زيرزمينی کشور؛ چشمه ھای گرم ؛ بزرگترين کتلۀ حيات وحش
)مارکوپولو ،پلنگ برفی ،خرس ھای برفی ؛ پرنده ھای نادرو،...معادن گرانبھا ؛ منابع طبيعی  ،علفچرھا ؛

شيوه )سلطنت گاه بدرجمال( ،سرحدمشترک باسه کشورھمسايه خصوصايگانه ابرقدرت اقتصادی فردا ؛ شاھراه
ابريشم با ارزش ترين امتيازجغرافيائی  -اقتصادی بوده ،بازارھای بزرگ صنعتی – بازرگانی منطقه را باکوتاه
ترين فاصله وصل نموده ،عمده ترين مايحتاج افغانستان وسايرکشورھای منطقه رافراھم ميسازد
درحاليکه الجوردبدخشان راحتی دراھرام مصرميتوان يافت يک چنين واليت سرشارازگنجينه ھای طبيعت
ھنوزھم محروم ترين وعقبمانده ترين منطقه بشمارميرودبقدريکه شش ماه زيربرف ميماندوششماه
ديگرمردمش نيمه گرسنه بخاطرفقط زنده ماندن ازبام تاشام سرگردان اند
ھرگاه مردم ھمه وقت وعمرشان راصرف يافتن يک لقمه نان کنندوقتی ديگربرای "انسان شدن" نخواھنديافت
پس نه تنھابنابرفرموده پيامبراکرم الفقرکادأن يکون کفرابلکه تھی دستی ونيازکرامت وانسانيت أدمی رامصادره
ميکندوغرورماراميشکندمگرنه اين است که احتياج أئينه رامحتاج خاکسترکند؟بنابرين بدشواری ميتوان
باورکردکه فقيروارسته ومؤمين شده بتواند -تواضع کن که تواضع نکوست گداگرتواضع کندخوی اوست -
حاالکدام جھاداکبرواوالست  :جھادعلية فقروجھل ياعليه وطندارمسلمان؟
ھرکسی امروزدرافغانستان مصروف انکشاف مادی ومعنوی کشورباشدمجاھدواقعی است بدخشان اگردرھايش
رابتواندبروی دنياخصوصاچين بازکندأينده درخشان داردشماشھرراطوری سازيدکه قرنھابعدھم ازحيث
زيربناوديزاين وانکشاف شھری قابل استفاده باشدروزيکه بندرھاباسه کشورديگربين المللی شوندوصدھاالری
ازين مسيرھاعبورکنندبدخشان پايتخت بازرگانی خيلی مھم خواھدشدوميلونھاتوريست درترمينال بدخشان صف
خواھندکشيدوازين گمرکات مليونھادالرعوائدخواھيم داشت
اگرروزی خط أھن ازبدخشان بگذردناگزيرخواھيم شدأنقدرشھرراتوسعه دھيم که ازجرم تايفتل وارگوھمه
شھروبازارشوندپس کاری کنيدکه بارديگراوالدماناگزيرازتخريب وتوسعه نگردندبلکه برتھداب
ماديوارکنندزيراھزينة تخريب امروزشھرخيلی اندک است

دربخش ديانت
مکه ھيچ گنجايشی نداشت ھمه کوه بودوسنگ ولی امروزچقدرزيباست؟درحاليکه خداوندتسخيرکرات سماوی
رابانسان بشارت داده مھارکردن کوه ودرياباسالح تکنالوژی وابستگی باراده جمعی ورھبری خردمندانه
داردبدخشی بروی گنچ خوابيده ولی گرسنه اميدوارم روزی نخبه ھاوروحانيون بدخشان بتوانندازلجنزاررقابت
ھای سياسی وفلسفی پروازه کرده ودرفکرحل مشکالت جامعه ومردم خودشوند
تحجردينی ؛ چپ وراست رقصيدن ؛ رقابت ھای حزبی چه دردمردم رادواميکند؟ انسان بايدھميشه
درعصروزمان خودش زندگی وباواقعيتھای عينی عاقالنه برخوردکندافغانستان نه مکه است ونه مسکو؛ نه
امريکاست ونه چين بلکه سرزمين رنج ومشکالت تراکم يافته ازغدروجنايت حکام جاھل وفاسديست که ھنوزھم
برگرده زن ومردش لگدميزنندمابايدفقط درفکرتداوی امراض اجتماعی کشورخودباشيم ھرفکری غيرازين
کودکانه است
کسانيکه قبل ازاعماربھشت دردنيامردم رابسوی بھشت أخرت ميکشانندخيالپردازاندسيدقطب )رح( ميگويد:
شکم ھای گرسنه ازدرک مفاھيم عالی وارزشھای بزرگ عاجزاند" خدای گرسنه نان است وخدای برھنه لباس
وخدای دربدرسرپناه وخدای مريض دوا؛ اينھامصدرتفکرانسان ھای عادی ومحتاج اندومعراج أرزوی توده ھای
محروم اگرامام حرمين شب رسول اکرم راخواب می بيندولی بيوه ھای افغانستان ؛ يتيم ھاومعلولين ومساکين
وفقراء درسراسردنياھمه شب نان ؛ لباس وخانه خواب می بينندبنابرگفتة شريعتی اگراقتصادھدف نيست اصل
وزيربنای زندگيست
خدارانبايدسپرجھل وفقروتبعيض وتنبلی ساخت وضعف وغفلت وبدبختی وشکست خودراتوجيه دينی
کردکامالغلط است که خداکسی راشاه وديگری راگداخلق کرده باشدبرخی شعرای قديم درک درستی ازدين
نداشتندبقدريکه حتی زن راگاھی باسگ مقائسه کرده اندوزمانی شيطان گفته اندحاالنکه رب امرة بالف رجل

برخی مفسرين وعلماء نيزچيزھای گفته اندکه باروح ونص دين وبرداشت انسان امروزی ومتمدن فرق
داردنبايدچنين خرافات وھذيان ھای معيارقضاوت ماباشند
أياخداونديک قوم بلکه يک واليت رابر33واليت ديگرحاکم خصوصامحمدزئيھاراکه فاسدترين ومعامله گرترين
قبيله بوده اندرھبرمردم افغانستان ساخته است ؟مگراسرائيل راخدابراعراب مسلط کرده است ؟حقيقت اين است
که استعماروحکام ھميشه عوام راتخديرکرده اندوسلطه وجنايات خودراتوجية دينی بھمين خاطراست که
پاکستان درعبای دين واردکشورميشوديک مھاجرپاکستانی برايم درکاناداگفت برادرم درفوج افسراست اين فوج
مابودکه عليه شاه مسعودمی جنگيدولی بنام طالبان افغانی "
بلی اشغالگران مزدورشان را"اميرالمومنينن" ناميدندتاعوام باورکندکه چنين فردی خليفه ومارعيت اوھستيم
يعنی با استفاده ازبيسوادی وعواطف دينی مردم خوشباور ،ديودرنقش خدابازی ميکندومليشه دعوای نبوت
درحاليکه تقديرانسان برعکس حيوانات بدست خودش رقم ميخوردوخداوندبرھيچ فردی مقدرنکرده است که
دزدباشدياعالم ؛ پادشاه شودياغالم بلکه شرايط است که برسرنوشت انسان تأثيرميگذاردوشرايط راخودميتوانيم
تغيردھيم
شوربختانه عوام وحتی مالھای کم سوادمازيرنام "قضاوقدر"ھنوزھم به ھمان جعليات وتلقينات انگريزی
واسرائليات باوردارندکه دنيادوزخ مومين وبھشت کافراست والفقرفخری وميگويندچراکاروتالش کنيم ھرچه
درنصيب مابودميشود؟ اگرديگران دارندخدابرشان داده است مگرباخداداده ميشودستيزه کرد؟ انسان ھای جاھل
چنين خداوندرازنجيروزندان روح وعقل واراده خودميسازندودراسارت روانی وحقارت منشی عمرشان
راميگذرانندچون دينی راکه بخاطرأزادی وعزت انسان نازل شدبه موادمخدرتبديل کرده اندمگرچنين معتادان
تاريک انديش ميتوانندوارث زمين وسرداربشريت ونيکوترين امت باشند؟
درک وبرداشت کامالعقيم وخردستيزانة مردم افغانستان خصوصاروحانيون ما ازدين يکی ازعوامل عقبماندگی
وبدبختی ماست که بايدتغيرکندباچنين قرائت کليسائی قرون وسطی مگراصحاب پيامبردنياراتسخيرکردندوھمه
جاسرداروسرورشدند؟اگردينی مانع پيشرفت ورفاه وخوشبختی مردم شودياکه دين نيست ياتحريف شده وتحريف
نيزدونوع است تحريف بالنص که تورات وانجيل شدندوتحريف بالمعنی که بعدازشھادت حضرت عثمان
بنابراعراض خاص شروع شدبگذريم ازاحاديث دروغين که بنابرتحقيقات علمای مصرحتی دربخاری ومسلم راه
يافته اند
اگررھبران فکری جامعه بتوانندچنين ديوارھای توھم وخرافات راھموارسازندافغانستان خيلی سريع پيشرفت
ميکندچراکشورھايکه دوسه قرن ازوجودشان نمی گذردامروزدراوج تمدن وتکنالوژی قراردارندوابرقدرت ھای
اقتصادی وصنعتی ھستندولی افغانستان ھفت ھزارساله ھنوزھم رويش ازخاک باالنميشود؟خيراالمم ومحتاج
کفارومشرکين !!؟أيادين مافقرومرگ ومرض ميکاردياخودتصويردرستی ازدين نداريم؟
يک خطيب درامريکاگفت  :اگرپيامبرزنده می بودبھترين دستأوردھای بشری راميگرفت ومتمدن ترين شخصيت
عصرمابودمن نيزيقين دارم که اگراوزنده شودازخيلی تکه داران وتجاردين برائت ميخواھدزيرا" دشمن دانابه
ازنادان دوست" اسالم عاليترين مرحلة تکامل انسان است پس چطورميتواندبامقتضايات عصرونسل
امروزوفرداوھزاران قرن بعدھم تصادم کنداگرچنين باشدپس فاتحة دين رابايدخواندبلکه اسالم دين اعتدال است
واعتدال مقتضايش اين است که انسان بدنياودين اھميت يکسان دھد
خطرناکترين دشمنان مردم افرادی اندکه ازدين ارتزاق واستفاده ابزاری ميکنندوبخاطرتخديرواستثمارعوام
جلودمکرسی وپيشرفت راميگيرندبايدزن ومردکشوربالھای مدنيت شوندوازشرايط وحضورتکرارناپذيرجامعة
جھانی حداعظمی استفاده رابرند
مابدخشيھاطوريکه سطح زندگی بدوی داريم افکارمان نيزبدويست دروقت جھادھمه درکنارسفارتھاصف کشيده
وخارج رفتندوامروزدرحاليکه اوالدشان تحصيل کرده وخودشان سرمايه دارشدندافغانستان رانيزتسخيرکرده
اندولی خيزدوربدخشی تا ايران وبعدھم تاجکستان بودجالب اينکه جنگ ومقاومت درشمال بودولی مردم
ازجنوب بنام مھاجرين شمال پناھنده ميشدند

امروزھم بدخشی عارداردکه به سفارت ھاومراجع خارجی رفته ومشکالت واليت خودرادرميان گذاردحاالنکه
درجنوب ديگران روابط فاميلی برقرارکرده اندچرارھبران وروشنفکران بدخشان ازبرقراری ارتباط باجامعة
جھانی عاجزمانده وبلندترين خيزشان تارياست جمھوری است ؟ چراتاکنون درجريان نه سال نتوانسته
اندمشکالت خودرابامراجع بين المللی وھانرھادرميان گذارند؟چراھيچ روزی نيست که چندين پروژه
درديگرواليات که ھرپروژه صدھامليون دالرھزينه داردافتتاح ميشودولی دربدخشان جزچندانجوی تاراجگرويک
حکومت فاسدوناکام ومرگ ومرض ديگرخبری نيست؟
داکترصباوالی فرھيخته ومبارزھرات ميگويد :ھيچ جامعه ای بدون پيشرفت ورفاه اجتماعی سالم
نخواھدبودشھروندان ناسالم به پيشرفت وسرفرازی نايل نخواھند شدامنيت و انکشاف دو وجه مرتبط به ھم
اند)امنيت روانی ؛ فيزيکی ؛ اقتصادی ؛ سياسی ؛ اجتماعی( بدون امنيت انکشاف ممکن نيست و بدون انکشاف متوازن
امنيت ھرگزپايدارنخواھدماندبدون توسعة اقتصادی دشوار است بتوان که مشکالت عديدة واليت راخودپايان
دھيم درامرتوسعه برمبنای استراتژی انکشاف ملی افغانستان واستراتژی انکشافی واليت ھرات خواھان توسعه
اقتصادی ومتوازن درسراسرواليت موازی باسايرواليات می باشيم دراين راستا تالش خواھيم کرد درحد امکان
منابع "ملی" و "بين المللی" رابرای توسعه اقتصادی بشری جذب کنيم "
درزمان جھادمردم ديگرازھفت تنظيم پول وسالح ميکشيدندوھنوزھم نماينده ھای خودرابه خارج
ميفرستادندتابکشندچندی قبل ديدارمالعمروتعدادی اززنان ومردان جنوب راباريگان دريوتوب ديدم ولی بدخشی
منتظربودکه چه وقت جمعيت يک قطره أب به گلويش ميأندازد؟
ميگويندخرازخرعقبماندأل ودمش ميريزدشماجنوب رابنگريدوشمال خصوصاواليت خودرادومين ھايوی
)شاھراه( کابل  -تورخم نيزافتتاح شدودومين ھايوی قندھار -کابل زيرکاراست ولی صدھاتن درشمال
خصوصابدخشان بنابرنبودوياتنگنای سرکھای سياسی دراثرتصادم عرادجات کشته ميشوند بشردوست ميگويد:
سرک تخار  -بدخشان ھم جزء ھمين سرکھای قيرماليست وحتی بدتر :از کشم تافيض آبادبعضی قسمت ھاقير
مالی شده  ،بعدخامه است ،بعدقيرمالی شده  ،بعدخامه است فيض آباد ازمرکزواليت فقط نام آنرادارد :بدون برق
 ،بدون آب آشاميدنی  ،بدون سرک پخته  ،بازاراصلی آن بادکانھای کھنه يادگاری ازقرنھای ماقبل تاريخ است
شايد بدخشان بزرگترين وپرجمعيت ترين واليات باشدامابدون ترديدمھمترين واليت درنقشه جيوستراتژی ،نه
تنھادرمنطقه بلکه درجھان است باتوجه به آغازشروع جنگ سردبين امريکاوچين(---
شايدغم انگيزترين مشکل بدخشان نبودرھبری باشدگرچه جرقه ھايش راتازه دروجودنسل امروزميتوان يافت
نسلی که ميداندوارث قربانيان جھل وتبعيض وخيانت است وبايدمسيرش راتغيردھداوبرخالف اسالف غافل
وتخديرشده وخوشباورش بايدطرح نواندازدوسرزمينش رابسازداميدواريم که اين رھبری ديگرسنت باجدھی
وخراجکشی رابروش حق طلبی وعدالت خواھی تبديل کندوتوده ھای غافل وپراگنده وگوسپندی رامردم
بيداروسرنوشت أفرين بسازدوماذلک علی ` بعزيز

درعرصة فرھنگ
حاالکه يکی ازھزاردردم راباصاحبدلی درميان گذاشته وشمة ازمشکالت بدخشان رابيان کردم درموردصحت
ياسقم نظردوعزيزعليه رياست اطالعات وکلتوربدخشان قضاوت نکرده بلکه ميخواھم خدمت شماعرض کنم که
پاسخ رھبری رياست اطالعات وفرھنگ اگربگويم ھيچ ربطی بانتقادات ھردونداردشايدکمی مالل شويدولی
کامالتوجيه چوبين ازاشتباھات وکمبودھای رياست شماست ده کجاودرخت کجا؟
دفاعيه رابايدچنان نوشت که کاپی مطابق اصل باشداينکه رياست چندجريب زمين أبی ياللمی داردچه دردی
جوانان رادواميکند؟ من حيران ماندم که اوالمگرشمادرين زمين پيازوگندنه ميکاريدکه زمين أبی نيازداشته باشيد
دومادرحاليکه دربرخی واليات چندھزارجريب زمين راتنھايک پارک ساخته اندشماباچندجريب زمين فخرفروشی
ميکنيدکه شايدھم درسطح کل واليت تنھايگانه ملکيت رياست جليله باشدونيزپاسخ ھای ديگرشماچنين دلخراش
است زيرادرحاليکه درديگرواليات چندين رسانه شنيداری  ،نويشتاری  ،ديداری حتی 24ساعت درروزفعال است

شمادوسه راديوی چندساعته وچندجريده داريدکه کيفيت چندان ارزشمندی نخواھند داشت وکتابخانة که فاقدکتاب
درخورنيازباشدنبودش بھتر
شمابايدچنين پاسخ ميداديدکه جناب رئيس چقدرشخص مسلکی وتحصيل يافته است ؟ چندکتاب وچقدرمقاله
ومضامين اکادميک نوشته ؟ درکدامين درجه ازنويسندگی قراردارد؟وديگراعضای رياست چطور؟زمان
پرافتخارطالبان ومجاھدين که درين دولت ھای جليله مردم باعجائب عالم سروکاريافته بودندمطرح نيست درأن
ايام حکومت ازگاونرشيرميدوشيدوتقسيم وظائف باساس أزمايش بخت وأرايش صف بود
گرچه گناه جناب انجنيرصاحب نيست ولی چراتاکنون وزارت اطالعات وفرھنگ رياست ھای خودرابرقابت
نگذاشته ياچطوردربدخشان ھيچ فردمسلکی وفارسی نويسی ھنوزھم يافت نميشودکه مورداعتمادوزارت باشد؟
شايدھم خيلی زيادولی مشکل جای ديگريست ؟
تيم فارسی ستيزوزارت اطالعات وفرھنگ عمدتاميخواھندکه تاحدتوان رياست ھای واليات رافلج وحنثی سازند؟
با احترام بانجنيرصاحب بايدگفت من نه ايشان راميشناسم ونه درين خصوص عيب وگناه اوست شراب مفت
راقاضی مينوشد
چه وقت يک ژورناليست مسلکی وشائسته راوزارت اطالعات وفرھنگ تعين کردواين رياست رابرقابت
أزادگذاشت که انجنيردين محمدمانع شد؟ شايدھم اوخودچنين أرزوی راداشته باشدولی فسادوخيانت درکابل است
وداکتررھين گرچه بنام وزيراست ولی چنانچه درين خصوص مضمونی رانشرخواھم کردچندان صالحيتی نداردکه
سيستم وتعينات وتشکيالت مالخرم راتغيرداده بتوانداوبيش ازيک سخنگوی وزارت نيست البته معذوراست
چراکه کمترين اصالحات وتغيرات رادربرنامه ھاويامامورين بيأوردپيکرش راوکيل الدوله ھاخونين ميسازند
بنابرين تاجائيکه من خبردارم ھيچ فردمسلکی وتحصيل يافته درين رياست وجودنداردورئيس ومرئوس ھمه
شبيه يک ديگراندمن وقتی دربدخشان بودم خواستم يک مقاله رادرجريده بنويسم شوربختانه يکی ازکارمندان
گفت ماحتی اخباررويدادھای بدخشان راکامالنشرکرده نميتوانيم توميگوی مقاله بنويسم وبعدھم يگانه جريده
بدخشان باستراحت رفت
يادروزھايکه شخصيت ھای ھمچوصميم وسامع وھزاران ديگردرين جريده قلم ميزدندمابرخالف ديگران چندقرن
عقب گردکرديم وعصرطالئی گذشته راديگردرخواب گاھی مشاھده ميکنيم
درين شکی نيست که فاشيزم قبيله ھمواره جلوانکشاف فارسی راگرفت
وامروزبشکل خيلی بازاری ومسخره أميزش زبان مادرحالت نوسان وبالندگيست
که اگراھل علم ھرچه سريع تردست اندرکارنشوندچنين طفل معيوب ميتواندنظام
ادبيات رابرھم زند
شوربختانه ازيک طرف زبان مادرمعرض تھاجم شئونيزم قرارگرفته وتالشی درجريان است تازبان قبيله
راجانشين زبان بومی کشورنمايندوازجانبی " جھالت سياسی" " ،غفلت تاريخی" "جبن ومحافظه کاری"
و"سھل انگاری غيرمسئوالنة" اھل زبان  ،فارسی رادروضع غم انگيزی قرارداده است
ھرزبانی بايدبامتودعلمی خصوصادرنشرات ترويج وبازتاب يابدحاالنکه خيلی ھاتصورميکنندھرچه
گفتنديانوشتندھمان اصل وحقيقت فارسی دريست که خودضربة جبران ناپذيری بروندتکامل وانکشاف اکادميک
زبان واردميکندچراکه زبان نيزھمچوطفل نيازبه تعليم وتربيه وتوجة خاص ومواظبت ھميشگی خداوندگارعلم
وانديشه داردودرکشورھای ديگرفقط " انجمن حفظ وتوسعة زبان" حق داردکه واژه بسازدياروش نگارش
کلمات را اصالح نمايدچنين کاری نه وظيفة وزيراست ونه شاعردرست مانندشورای تفسيرقانون اساسی

گرچه درکشورما اگرھم روزی چنين نھادی بناء شودبازھم تصديش راچون اکادمی علوم پشتون گرفته وبرای
فارسی زبانھاسياست فرھنگی ترسيم نموده وھمچوخرم بيگ فتوی ميدھدکه کدام کلمات رافقط "پارسيوانھا"حق
دارندبکاربرندوچگونه؟وھيچ پارسيگوی ازخطوط سرخ قبيله عبورکرده نخواھدتوانست
امروزھم ماشاھدجفای بزرگ وتوجيه ناپذيری درحق زبان مادری خودھستيم زبانی که ھمچواسپ لگام گيسخته
درحالت فرارازمدارعلمی ادبيات ونويسندگيست من نه تنھادرانترنت ومطبوعات بلکه درراديوتلفزيون ھای داخلی
وبخش فارسی خارجی اغالط حيرت انگيزی راميشنوم که دردناک است زيراقواعدنويسندگی خيلی اندک رعايت
ميشودوظرافت ھاونزاکت ھای ادبی رازيرپاميگذارندکه يک چنين زبان سليس وروان رابزبان ثقيل ونفس اندازی
تبديل کرده است
برخی ازباب جھالت باسلوب نگارش يابنابرتساھل ؛ قواعدومتودزبان راتجاھل ميورزندبنابرين حتی رسانه ھای
معتبرھم بزبان بازاری وبازرگانی صحبت ميکنندتاباسلوب علمی وادبی درحاليکه رسانه ھای معروف ومؤفق
دنيانه تنھادرانتخاب کلمات بلکه درترکيب جمالت واسلوب ادبيات برنامه  ،خصوصا اخبارشان أنقدرسعی بليغ
مبذول ميدارندکه عروسان درأرائش وعشوه
ولی اگرافرادی برخی کلمات راغلط مينوسندشمابحيث وزارت اطالعات وفرھنگ دانشگاه ادبيات وژورناليزم
ھستيدوسرمشق ديگران تازمانيکه ازحيث  ،محتوی ،اصول نويسندگی يابگفتة برادرمبتداء وخبر ،امالوانشاء
راتفتيش نکنيدنگذاريدھيچ مضمون وخبری نشرشودالبته نظروديدگاه نويسنده منظورم نيست درحاليکه خودتان
جرايدراجراييدواياالت متحده را اياالت متحيده نوشته ايدوازين نوع ابتکارات عجيبه که به مذاق من
بيسوادنخوردودرين توھم شدم که شمانسبت بديگران درمسخ ومسخره سازی زبان درجة امتيازگرفته ايد
گرچه کسانيکه امروزبافارسی دری سروکاردولتی دارنداکثرشان ويروس زبان اندولی برای ديگران توجيه
پذيرباشدبرای مطبوعات ورسانه ھای دولتی ھرگزھيچ عيب وگناھی نداردکه وزارت اطالعات وفرھنگ
درمرکزوبرخی واليات کورسھای سوادأموزی ھم دائرکندتابرخی پرسونل مربوطه روش اصالح نوشته ھا  ،امالء
وانشاء وقواعدزبان رافراگيرند
درحاليکه گروھی دررشتة ادبيات تامرزدکتوراه ميشتابندچرانبايدکارمندان کم سواديک اداره فرھنگی
بخاطرارتقای ظرفيت مسلکی خودتالش ورزند؟ چرانبايدوزارت اطالعات وفرھنگ برين مھم توجه نمايد؟ علم
دريايست بيکران که ھرقدرھم شناکنيم کمتربه ژرفنايش ميرسيم مگرکسی ازمطالعه وفراگرفتن علم عاردارد؟
ھمين ادب ساده فارسی ھزاران رازورمزی دردل نھفته داردکه گنجينة مدفون است ولی نه تنھاشمابلکه ھمه
نويسندگان امروزبروش نويسندگی خصوصادرامالء وانشاء مشکل دارندوسردرگم ھستندکه کدام حرف
رادرکجازيادکنندودرکجاکم ؟ مثال نمی توان ؛ می شود؛کسانی که ؛ تراجدی )تراژيدی( ؛ کله کانی ؛ خيش ؛
جمھوريخا ؛ أن که ؛ ؛ نه بايد ؛ بزرگ تر؛ أن ھا ؛ کم تر؛ ھم چنين؛ اين که ؛ أن چه ؛ ھم چنان ؛ شش صد ؛ چه
گونه گی ؛ روبه رو؛ ھمان گونه ؛ می نامد ؛ درحالی که ؛ بل بل ؛ می خواھم ونيزاستادی دانشگاه ؛ برادری
مجاھد؛ رژيمی مردمی ؛ مھتوا ) محتوی( ؛ متوسل )متوصل(  ،سالحيت )صالحيت( ؛ اکسريت ) اکثريت( ؛
اشخاسی )اشخاصی( ؛ بپزيرند ؛ پزيرش ؛ اصالء؛ اصلن ؛ اسلن ؛ اسال ؛ مزکر)مذکر(؛ بگزردوازين نوع
اضافات وتغيرات درھمه نوشته ھاديده ميشودکه خيلی غم انگيزاست
زيراقصاروادغام حروف ازمحسنات فارسی بوده وکامالغلط است که مادرصورت امکان ترکيب دوکلمه يابرخی
کلمات باحروف وصل أنھاراجدابنويسيم ھمچنان نبايدشکل نگارش کلمات عربی راتغيردھيم زيراکه معنی شان
نيزتغيرميکندمثالماثواب رامگرميتوانيم سواب بنويسيم ياصواب؟ عمدن  ،سھون ؛ کلن  ،کاملن  ،مستقيمن ،
تمامن و ---غلط اندزيرانميشودبخش کلمات عربی رانيزافغانيزه کردبلکه اگرنوشته ميشوندبايدبه ھمان اصل
وطريقة خودنوشته شوند

شمانميتوانيدطريقه راتريقه  ،اصالت را اسالت  ،وقاحت راوقاھت  ،حالل راھالل يا االل بنوسيدکسانيکه دوست
ندارندکلمات عربی رابکاربرندکارخودشان است ولی ھيچ کسی حق ندارندکلمات رامسخ نمايدبرخيھا امريکاه ؛
ماله ؛ عفوه ؛ لغوه ؛ منويسنديامنشاء رامنشه تلفون راتيلفون ھيچ کلمة رانبايدبدون استنادعلمی برحسب سليقه
وميل خودحروف بندی کرداگرچنين نباشدبايدقرأن نيزازسرنوشته وأثارسيبويه وديگرنوابغ صرف
ونحورابدورانداخت چراکه برخی کلمات عربی ديگرکھنه شده اند
قواعدفارسی عين قواعدعربی يعنی صرف ونحواست واين دوزبان باھم أنقدرشبيه اندکه خواھروبرادری بنابرين
ضميرمخاطب مؤنث درعربی انت است مانميتوانيم أن را" انتی" بنويسيم گرچه انتی تلفظ ميکنيم فارسی دری
نيزعين عربی کسره  ،فتحه وضمه داردوشما اگرحقوقی اسالمی بنوسيدبايدھم عدالتی اجتماعی واخوتی اسالمی
بنوسيدکه ھرسه طريقه غلط است
برخی زبانھامانندعربی  ،فارسی  ،اردو ،پشتو ،پنجابی  ،چينی  ،کوريائی  ،جاپانی و---زبان ھای مرکب اندمن
درخصوص ديگرزبانھامعلومات ندارم ولی شايدبتوان گفت که عربی وفارسی حالت مادی ومعنوی دارندگرچه
ضمير ،فتحه  ،ضمه وکسره چيزھای معنوی نيستندولی دربطن زبان نھفته اندوبرخی ديگرمانندانگليسی ،
فرانسوی  ،روسی  ،ألمانی و---زبان ھای مجرداندگرچه درين زبانھانيزحروف باصداوبی صداوغيره وجود
داردکه برخی حروف دريک جابه يک شکل تلفظ ميشودودرجای ديگری بطورديگری مثالأواز"ک" ؛ ش وغيره
راميتوان درھزارھاکلمه باشکال مختلف ياقت چون :
Patient- Professional.- Delicious-Faciste-Shine-Bachir-Nation-Special-

1.

Ch-در SchoolوCدرCaseأواز"ک" راميدھندبصدھاموردشمادرھرزبانی چنين تفاوت ھارايافته ميتوانيد

2.

حاالفقط اھل علم ميدانندکه چراچنين مينوسندواگربه من باشدھمه رابه "إس إچ وکا" مينوسم بنابرين ھرزبان
دربطن خودسازوسرودی داردکه نبايدازنظرانداخته شودميگويندعقل عوام درچشم أنھاست اين مثل
کامالدرخصوص زبان وسياست ودين نيزصدق ميکندوقتی گفته ميشودروح ونص دين ياقانون معنايش برای اھل
علم واضح است يعنی گرچه درنص بصراحت نيأمده ولی چنين استنباط وفھميده ميشود---ولی عوام ازقرأن
تنھاھمان }ظاھرش{رافھميده وبس
لذاچه زيباميگويندمالمالبافراست نيم چه مالکافراست بخاطريکه ازنظرمالی کم سوادوظاھرنگردين جزشمشيری
بيش نيست ولی أخوندی چون موالناکه ازروح دين سيراب شده اسالم راکانون عشق وانسانيت ميداندپس
ھرقدرھم کلمات راحروف پيچ کنيم ازحسن تحريرکاسته ميشودودرمعنای برخی نيزتغيرميأيد
خالصه اميدوارم اھل مطالعه وتحقيق درين موردھمت گماريده وبزبان وفرھنگ خويش مصدرخدمت شوند
مطبوعات ورسانه ھای دولتی که مسئول حفظ وانکشاف زبان اندبايدھمه نزاکت ھا ،قواعد ،ومراحل ادبی را
ازانتخاب کلمات گرفته تابالغت وفصاحت وديگرمظاھرجمالی زبان رعايت کنندتاحريم فرھنگ ازتبارزھرگونه گياه
ھرزه ومضره درأمان ماند
ھرزبان انکشاف يافته وکامل مراحل ادبی  ،بالغت واستعاره ورازورمزنزاکت أميزی داردکه بزبان ھميشه
طراوت وجاويدانگی بخشيده وجذاب ودالنگيزش ميسازدھرزنی ازحيث فيزيکی يکزن است ولی چرازنی نگين
شھروکشوراست وزن ديگری باردوش خانواده؟ حسن  ،سيرت  ،اخالق  ،افسونگری زنانه وکريکترزن ھمه
معيارھای اندکه أدمی راشيفته وفريفتة ميسازنداتفاقازن وزبان وجوه مشترک زيادی دارندکه پنداری ازيک
خانواده باشندعدم توجه باسلوب نگارش أنقدرزبان رابازاری وفرسوده ميسازدکه جوانی بازن ھفتادساله ازدواج
نمايدخصوصادقت درإمالء وإنشاء نخستين سنگواره وزيربنای فرھنگ است
افسوس به حال مردمی که طبع وروان فرھنگی دارندولی درک وتوان فرھنگی نه اگرجناب
پروفيسورفرھنگستانی درزادگاه خويش ميساخت بھترين ھديه به جوان سرگردان ساحل کوکچه

بودامروزدرخيلی واليات ھرچه دختروپسری است درکورسھای انگليسی وکلپ ھای کمپيوتردرس ميخوانندولی
دربدخشان ھمه استعدادھاخاکسترميشوندوھيچ کسی درفکراين گنجينه ھای معنوی نيست
درميان 4863محصل شامل کانکوردربدخشان تنھايک تن بدانشکده حقوق درسال  88راه يافت وبس أنھم نه
درکابل و2558دانشجوناکام ماندندمگرميتوان باورکردکه کلة اين ھمه دانشجويان بدخشی کاه پربوده ؟بدخشان
رابرشته ھای کامياب ميسازندکه ديگرارزش درجه چندم داردرشته ھای که ميتوانندزندگی مردم
راتغيردھنداجتماعيات نيست امروزمادردوجھان بسرمی بريم يکی جھان طبيعی وديگری جھان تکنالوژی جھان
طبيعی ھمان گاوأھن است وخرساالری وجھان ديگرکمپيوتر؛ ساينس ؛ اقتصادوحقوق بقيه ديگرھمه ضياع وقت
است امروزتجارت ازراه دورخيلی ھارابه ملياردرتبديل کرده ولی جوان بدخشان ھنوزھم ازانترنت بيگانه

دانشگاه مخفی دربخشان ؛ طنزرورگار :بدخشان5دانشگاه داردکه کوچکترين دانشگاه بدخشان گنجايش
25.000محصل راداشته ومانند دانشگاه ھای ننگرھاروقندھارالبراتوارمجھزوکتابخاانه بزرگ دارداين دانشگاه بصورت اساسی
درچھارطبقه اعمارشده که درمنطقه کم نظيراست امادارالمعلمين ھاوليسه ھاورياست ھای تعليمات عالی ودپارتمنت ھای اکادميک
درھرولسوالی بدخشان زياداست تازه يک مدرسة علوم دينی بنام دانشگاه االزھردربدخشان نيزاعمارگرديده که علوم دينی ودينوی
راتدريس ميکندومانندمدرسة علوم دينی پکتيامجھزوبزرگ است گرچه بدخشان واليت صعب العبوروسردسيراست ولی مجھزباھمه
امکانات بوده ومشکالت مردم تاحدزيادی رفع گرديده است خصوصاليليه ھای مچھزدانشگاه ھاباعث شده که محصلين جزدرفکردرس
نباشندومانندفرزندان کوچی اوقات خودراصرف علم ودانش کنند تعدادزيادی فارغان ما نيزساالنه دردانشگاه ھای پاکستان جذب
ميشوند-وجودسرک ھای حلقوی درقصبات بدخشان ولسواليھاراباواليت وصل وشرايط زندگی راعليرغم کوھستانات وفزازوفرودھای
کوھی سھل وتجارت رارونق بخشيده است طوريکه درغرب به ھرخانه گازوأب گرم وسردکشيده اندبندبزرگ کوکچه باعث
تنويرھرخانة بدخشان شده ومردم بدوی بدخشان خيلی عصری وپيشرفته شده اندھمه چيزدربدخشان دالنگيزاست بلی ھمه چيز-----

درسال  1386درحدود  2100تن اقبال ورودبه مراکز تعليمی رايافتندولی نه درفاکولته ھای عالی و  2000تن
ديگربی نتيجه ماندندسرنوشت اينھمه جوانان که باقبول ھزاران مشقت12سال تمام راباشکم گرسنه وپای برھنه
باميدفردامکتب درفتندودرروشنائی چراغ تيلی درس خواندندچه شد؟درحاليکه ساالنه ھزاران خان زاده ازأنسوی
مرزبدون امتحان واردليليه ھای کشوروفاکولته ھای کليدی ميشوند؟وفارغان جنوب بادرجة
امتيازواردپوھنتونھاپس اگرفرزندان مليتھای ديگرخصوصاواليات دورافتاده راکه واسطه وزورھم ندارندکامياب
کنندليلية نازولھاراتنگ ميسازندازجانبی بيشترين کسانيکه ازکانکورميگذرندبنابرفقروتنگدستی تحصيالت خودرا
ادامه داده نميتوانندواکثرمحصلين بدخشی رابواليات جنوب نامزادميکنندچون ميدانندکه نخواھندرفت چنين
قربانيان فاشيزم وفقرچه بايدکنند؟کسيکه ميتوانديک داکترشودمعتادومريض ودزدوقماربازخواھدشدمسئول ست
؟ دست کم يک کتابخانه بايدباشدکه وقت خودرابگذرانند
خوست راسخت دوست دارم بخاطريکه سخت به علم وفرھنگ ارج ميگذارندتجارشان دانشگاه ومکتب ومدرسه
ميسازندوبيشترين مکتب وشاگردرادارندھمين ديروزيک تاجرشان بيش ازيک مليون افغانی راوقف کتاب
کردچنين مردمی راخداوندعزيزميدارد

اگردولت بواليت مغضوب بدخشان توجه نداردمگرتاجروايثارگری نداريم؟يک قوم وقتی ميمردکه احساس
رقايت
رادرس
ازخودمردمش
باشروع
بلخ
باشدوالی
مرده
دروجودشان
مسئوليت
درخيروايثارداداگرراديوتلفزيونی ندارندبايدھرقريه دست کم ھرولسوالی يک کتابخانة مجھزداشته باشدتاوقت
جوانان ضائع نشودباميدروزيکه ماشاھدتغيرات وسيع درھمه ابعادزندگی مردم خودبوده باشيم وصلح وعدالت
ورفاه ودمکرسی بروح جامعة افغانستان تبديل شودخيلی پرگفتم ولی مسائل باھم ارتباط داشت وھنوزناگفته
ھاباقيست :
بياتاگل برافشانيم ومی درساغراندازيم
فلک راسقف بشکافيم و طرح نودراندازيم
  :سپاسگذارم ازصدای راستين بدخشان ؛ نبی زاده وديگردوستانيکه ازنظريات سودمندشان سيراب شدم ؛ مقام واليت
بدخشان بايديک تارنماداشته باشدتاپل ارتباط باخارج شود؛ خالصة اين مضمون رابديگرزبانھاکدام بدخشی اگرترجمه کندمفيداست
وعين مضمون اميدوارم درجريده بدخشان نشرشودوچون مردم بانترنت دسترسی ندارندنشرش ضروريست کاشکه ازتمامی بدخشان
يک فيلم تھيه وبرويت واقعيتھامشکالت بدخشان بامراجع ذيربط مطرح شودخيلی ھاجزنامی ازبدخشان ديگرھيچ چيزی
نميدانندمسيرقره کمره تاچين وازنورستان تاحيجون ھمه فرازونشيب بدخشان بايدعکسبرداری وباداره انکشافی سازمان ملل
وديگرمراجع فرستاده شودخصوصاسفارتھای امريکا ؛ جاچان ؛ کاناداوھمه کشورھاودرانترنت گذاشته شودخداوندميگويدازشماحرکت
ازمن برکت درحکوت ھروزيری درفکرمردم خوداست ھيچ وقت احدی ؛ زاخيلوال  ،ارعنديوال و---درديدارھای خصوصی خويش
مشکالت بدخشان ؛ غوروديکندی رامطرح نمی کنندبلکه ھميشه برای واليات خودپروژه ميگيرند
سرزمين من
عزيزترازجانم
من برای توميأنديشم
درفضای تونفس ميکشم
أی مادرنازنيم سرزمينم
فقرتودردمن است
غم تومرگ من است
نسزدکه ديگرچنين باشی
أماج خيانت وکين باشی
زن ومردتوبيدارخواھدشد
أخربرفرازتوھم کارخواھدشد
شيرت برغارتگران حرام باد
طلوع خورشيدبرويت مدام باد

12سبتمبر

