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 کانادا- تورنتو

 بدخشان درکويرانتخابات
          "                                زاوارنظاميست که براوحکومت ميکندھرقومی س"                                      

                                                                          

انگيزه اين نوشته درحقيقت مطالعة پاسخ رياست اط�عات وفرھنگ بدخشان بدوتن ازمنتقدين بود                   
بلکه ميخواھم نيم بررسی کنم رابدخشان بخواھم وضع رياست اط�عات وفرھنگ  اين نيست کهھدفم گرچه 

کجای من راست است : بدخشان بيأندازم زيراشترراگفتندکه چراگردنت کج است ؟ گفت  عمومینگاھی باوضاع 
                                                                                     بخوانيدوباورنکنيد  که توفقط گردنم راميگوی؟

                                                                                                                :  مديريتعرصة در

ھيچ بودکه ضاع بدخشان درھم وبرھم ورقت انگيزمنشی مجيدبدخشان رفته وچندسال ماندم أنقدراومن درزمان 
ويابزورغصب نموده ه گرفته ياباجارراپست ھای نظامی وملکی ھمه تغيری ازدوران حکومت مجاھدين نکرده بود

درحاليکه درديگروNيات بازسازی  نديدمبودندازتحوNت سريع وبنيادی که درکشوربعدازبن أمداثری دربدخشان 
مطرح نبود            ھنوزھم سازی وانکشاف زبنام باچيزی درھمه عرصه ھابه سرعت جريان داشت دربدخشان   

ن ھای برخی وNيات که انساوجعل اسنادغرق درسرقت بودند مصروفيت ھای کاذبباسسه وانجوتنھاچندمو
چيزی رابنام خدمات  ھنوزھمولی اکثريت مردم بدخشان که دويدندميشب ھاوروزھاايثارگروبادرک وبيدارداشتد

شته جزغارت ادرگذکارحکومت ھ چون دولتی وانکشاف نديده اندميگفتندما ازخيرحکومت گذشتيم ديگرشرمان نرساند
                                               رابيگانه وحتی دشمن می پنداشتند کومتتوده ھای بدخشان حرين ھنوزھم بنابوسرکوب مردم نبود

بزندگی ندارندمسئولين جزدرفکرخيانت دلچسپی درک واحساس ميکردی که درين وNيت ھمه معتاداندوھيچ 
ف فرستاده ميشداوNبايدرھبران بوجی زغال ھم ازکابل برحسب تصاد نبودنداگريکواخت�س ورشوت ستانی 

أنھم بافرادواسطه داروبادست اگرچيزی ميماند وتاوم وNيت ميان خودتقسيم ميکردندوبازمامورين درجه د
                                                                                                                             وپاتوزيع ميشد

درمعارف ھرمديرازمادرگرفته تاخويشاوندان خودرابحيث شاگردومعلم وماموردرج دفتروديوان کرده بودتابنام  
به چندين نام درجيب خوديک تاپه داشت و عاليرتبهماموربرخی ازچشم ديدم بربنارکدام معاش وموادبستاندوھ

وزارت بوNيت اچندانستيتوت وموسسة دينی وعلمی راينکه وخيلی دردناک ترميکردخيالی ازدولت سرقت 
وامکانات نيازی باين نوشتندکه بنابرنبوداستادبدخشان منظورکرده بودولی مقامات بدخشان خصوصامعارف 

                                                                                                                            سسات نداريممؤ

ھرچه  )افغانيزه سازی(رشوت واخت�سبوی قورمه ميأمديعنی که سرميزدی وخصوصی دولتی اداره  ھردر
وخادم استفاده دخشانيھافقط بحيث کنيزوغ�م واشپزبودھمه ازجنوب که ازبوانجوھاسسات خارجی درمؤ یمامور

خاص مسلکی وتعليم يافته دربدخشان بيکارمانده ودرجستجوی يک لقمه نان درحاليکه بھترين اش ميکردندوبس
حتی ازنورشيطان چراغک باشکم گرسنه ميخوابندبدخشان شبھادرھزارنفرترازصدھابيش)2009ا(ھمين حاN(بودند

در حال شکل باز ۵٠فروشندحوادث سالھای گرسنگی ميبه خاطرخويش را مردم دخترانھمين حاNمحروم اند
 ستم حکام محلی وقحطی روح و؛ اداری فسادکندميوبيماری ميميرند سرمابيدادردم روزانه ازفقرم گيری است

 به سرعت جريان داردانکشاف ميشودنشگاه ھا ايجادديگر وNيات دادر ھم کوبيده استروان مردم رادر

چرا؟ به يونددبيکاران می پ اردویب١٢فارغ صنف  ٢٠٠٠دخشان دروازه ھای مکاتب بسته ميشودساNنه بامادر
است امادرموسسات حصيل کرده بدخشی بيکارتھمين حاNصدھاکدراست ی درغم منافع خودھربدخشيکه خاطر



رسی گرھاروبدخشان رابرننچرا؟گرفته اندھای کليدی راپست یبدخشھا آدم بی تحصيل غيرمقيم بدخشان صد
 وردکی و ننگرھاریکنداماصدھا میندرموسسات کار یيک بدخشننگرھاروردک وتمام کنيدخواھيد دريافت که در

 راداريم که اينھمهيدرصورت نداريماعتراضی  ی نداشته باشيمبدخشچرا؟اگرماکدرسسات اندؤبدخشان حاکم مدر

 عليه بدخشانرا خطرناکه ھای ئچنين توطمرموزھای  گيرد؟کدام دستمي ماصورت درحقبزرگ  جفای اچنينچر

                                                                                                                            )کند؟رھبری مي

وظيفه راترک گفت وحکايت ميکردکه اينھا ازبسکه ديدموسسة راکه درش کارميکردحيف وميل ازخانواده ما کسی
زيراتادستة تبرازچوب تندعابارھبری وNيت رازورمزی داشطبازشترتنھاپشمش رابوNيت بدخشان ميدھند

                                                                                                     نباشدھيچ درختی رابريده نميتواند

البته درسابق که  (بدخشان والی کنندمانندحمايت حمايت سسات غارتگراست که ازمؤ کمال خيانت مسئولين
باوجوديکه وپدکوپی أرتی ؛ ساماوان ؛ ؛ ايدس ؛ يوأی إ )کانون فاشيزم دربدخشان(ازکف)ارمحاNخبرند

              رابرای مردم بدخشان خرچ ميکنندوبس   ميدانندانجوساNران خصوصاداخلی ازده دالرفقط يک دالرش 

سطح جھان زی وNيتی درمحمد نورازکارکردھای تيم بازسابرای ھمه قابل تعجب است که عطا: برادری ميگويد
اين  "ن برای موسسات گفته باشد که روی چشم تان ابروستنديديم که رھبری بدخشايک روزاماکندشکايت مي

بدخشان ياکرسيھاراخريده انديا  خداومردم خويش تکيه داردحاNنکه ھيئت رھبریه برادرھنوزھم ندانسته که نورب
انجوھاموقف انکشاف نامتوازن واخت�س ندنورعليه تبعيض ؛ موضع گيريھای مانيرحکومت اندچطورميتوانندبااج

                                                                                                                      خودرادرخطراندازند؟

جيه ناپذيرفساداداری است دريک اداره خودازعوامل بارزوتوخی ازمامورين عاليرتبه بطورمداوم حضوربر
واگرنيستندچرانبايدجاه راباشخاص مسلکی وشائسته خالی ؟اگرچنين افرادی شائسته وNئق اندچرانبايدترفيع کنند

ازسرچشمه  آبھايکه چه رسدبهه ميشوديدگندکترين آبھا اگر زياد دريک جابماندکه پازرگان گفته اندبکنند؟
                                                                                                      بودند                        " Nياب"

بدخشان اگرميخواھندوNيت خودرابسازنداوNکسانيرابکارگمارندکه ظرفيت واستعدادکاری داشته مردم 
رازخارجيھايکه غيرنگ ونفاق نميـتوان جامعه راساخت باشندبامصحلت انديشی بزدNنه وني

بنابراستندردواردکاردرمؤسسات جھانی ميشوندھمه مامورين غيربومی انجوھاباواسطه ورشوت دربدخشان 
زجريان کارشان کنترول نداشته کارگرفته اندوجزسارقين حرفوی نيستندواگرحکومت محلی بادقت ا

                                                                             دخشان شريک انددحتمادرخيانت وسرقت بودجة بباش

داينجادرغرب تايک شرکت برای چندين سال أينده گرنتی اردولت وموسسات رادرنظرداشته باشنکيفيت کمردم بايد
بندکوکچه چندماه دوام کرديامکتبی راکه درقريه ما انجوی ساخته  ندھداستخدام نميشودولی دربدخشان ديدم که

                                   که ازغفلت وخوشباوری مردم استفاده ميکنندوباھيئت رھبری دولت دارندبخاطريبود؟

درحاليکه زن بدخشی ازکوه ھيزم ميأوردوشيرين بويه ميکندوانسان بدخشی علف ميخوردوجوان بدخشی 
راميخورندمگربدخشان معتادميشودولی بيسوادان واسطه دارازديگروNيات تشريف أورده وحق مردم غافل 

سرماية افتخارأميزيک ملت انسانھای وارسته وبيدارش ھستندکسانيکه عياری ندارد؟نورھای بدخشان کجاشدند؟
                                                                                                      حق خودرا ازحلقوم گرگ ميکشند

چگونه خون مردم غافل وپراگنده وخوشباوربدخشان مکيده ميشودودرين وNيت چه  ھمه ميدانندکه
اوNحاکمان نژادپرست ھيچ ع�قه ندارندوNيات شمال خصوصابدخشان رشدکندتاکه بتوانندحقوق وسھميه ؟ميگذرد

 دخشان غارتاش رازيرپاميگذارندوبعدھم اگرازشترموی رسيدبازگرگان گرسنه ودرکمين خفتة دروNيت ب

                                                                                                                            ودزديش ميکنند



دمامورين رژيم کابل پنجاه فيصھم شايدادستگيرکردندکه اسنادش جعلی بودچندی قبل يک داکترپاکستانی رادرکاناد
ولی تقوی وصداقت ميخواھدکه کسی باشھامت عليه  Nيتی چون بدخشانصوصادرواشندخوانجوھاچنين ب
وابط وشيوه ھای ست که با اسنادجعلی ؛ ربدخشيمبارزه بافسادمبارزه باکارمندان غيرازالفبای فسادمبارزه کند
ای سسات مختلف مصروف کارانداينھاقبل ازاينکه بخاطرخدمت بوNيت بدخشان أمده باشندکارھنامشروع درمؤ

                                                        درکابل ؛ پاکستان وکشورھای ديگرميکنند خاصاستخباراتی برای تيم 

اکثرشان جاسوسھای حرفوی وسارقين ودشمنان واقعی مردم بومی اندوخيلی ازين اشخاص مستقيماباطالبان 
عاجل ازبدخشان اخراج نمايدچراکه منبع نين مردمی راطه دارندبايدوNيت چکاران رابايتوگلبدين وديگرجن

درھيچ وNيت جنوب غيرمردم بومی نميتواندکارکندشناخت ازھرکارمندی  شروخيانت وفساداداری واجتماعی اند
                                                                                                                درين شرايط امرحياتيست

مسئول ارشدوNيت برخوردش بامؤسسات وشرکت ھاومامورينی  است وھريک ولسوال ؛ معيارصداقت يک والی 
شريک وترسونباشدھيچ فردی دريک وNيت اخت�س وخيانت رميکنندتاوالی درخواب ؛ بيکفايت ؛ که دروNيت کا
                                                                                                                                کرده نميتواند

ای ماديديم که منبع فساداداری درارگ رياست جمھوری بوده است کسانيکه ازچندين کشورمستمری گرفته وامض
ودگی چگونه موادممخدروستون پنجم طالبان اندکسی باچنين ألکرزی راميفروشندمافيای قدرت ؛ 

اداره سالم ، دجھت انجام کار مفيدوھدفمنکه آنچه تجربه باثبات رسانده اين است (ديگرميتواندبافسادمبارزه کند؟
طول ربدخشان دامادرسالم باشديش سالم ميباشد که رھبر  وقتیيک اداره به کاراست ووپاسخگوکارا ، دلسوز 

؛ دروغگو ؛ حراف ضعيف ؛ اکنون ھميشه افرادتآغازرکزی ازھای م اداره سالم وجود نداشته حکومت تاريخ
کارديگری پرکردن جيب خودکنون به جزتاھمان آغازکه آنھا ازگماريده اندرھبری بدخشان بناNيق و استفاده جو را

                                                                                                                                   )نکرده اند

درکشوريکه ھنوزھم وقتی يک نفرازأنسوی مرزدربدخشان خيانت ميکندحتمامافيای قدرت باوی شريک است 
استواربوده وھيچ مرجع ومقامی "بده وبستان "تشکي�ت بدوی ونظام روابط پابرجاباشدخدمات مبتنی بر

ای فاسدوفرسوده ھدف ھرکسی خيانت وسرقت است زيرادرنھادھدربرابرمردم احساس مسئوليت نخواھدکرد
سيستم ، شفاف رت دولتی استفاده ميکنندچراکه تاتاخدمت که درچنين شرايطی سارقان ملی ھميشه ازامکانات وقد

وحسابده نباشدھيچ نھادوموسسة دولتی ياخصوصی پاسخگونيست بنابرين مامورين شريک دزدورفيق کاروان 
                                                                                                                                       ميشوند

بختانه ھنوزھم چيزی به مفھوم واقعی واستندردبنام دولت خصوصاحکومت درافغانستان نميتوان يافت ازين رشو
دارات دولتی مراجعه ميکننديامؤسسات خصوصی بايدرشوت رگذارش مراجع بين المللی مردم چه باروست که بناب

پردازندحاNشماتصورکنيدکسانيکه اخاذی ميکنندمگربودجه وامکانات نھادزيرامرشان راتاحدتوان دراختيارمردم 
                                                                                                                             خواھندگذاشت؟

بيسوادولی زورمندکه ازخودواسطه افرادی وNيتی توسط باندھای غارتگروئم انگيزبودگوھمه چيزدربدخشان غ
ی روابط بامافيای موادمخدروجنايتکاران خصوصاقوماندان امنيهوبامقامات کليدی درکابل رابطه دارنداداره ميشود

                                                                                                                                روشنداشت 

دربدخشان يکی ازين نمونه رايادميکنم ته باشم بحيث الگوی اداره من بخاطريکه زيادوقت خواننده رانگرف
اکه جزيک برادردھقان ديگرھيچ کسی ر تعليم يافتهيک جوان خيلی ؛ بخوان ازين مجمل وخودحديث مفصل 

ديگرازخويشاوندان دھقان وفرزنديک که ازأنھادرأينده زمين نگيردبخاطری کشته بودند پسران کاکايشنداشت 
احتمال گرچه درأغازت محلی روشن ترازأفتاب قات�ن راميشناخت مرانيزشريکان زمين اوکشته بودندحکوم

شد  اده اخطاردذيربط ه چيزتغيرکرده وبورثة ھردوازطرف مقامات دستگيری قاتلين ميرفت ولی چندروزبعدترھم
ادرجان ولی گفتم مزيربط موضوع رادرميان گذارم  بامقاماتخواست که  ينمقتول ی ازينازمن مادريک



بگذارکه انتقام فرزندت راخداوندخودش رميروددرکشوريکه قانون وقاضی نباشد دادخواھی جرم بشما
                                                                              چ دردی رادوانخواھدکردتوھيماوی زيرادوادوبستاند

                                                                                              :   انتخابات

دھدولی خيلی ازکسانيکه بحيث نماينده انتخابات پارلمانی دربدخشان تحوNت کليدی رخ انتظارميرفت که بعداز
ھم ، چندتاودلقک دربار، تعدادی جاسوس مخدربرموادقاچاقشان ھستندچتدتاواردپارلمان شدندننگ ديگری بدخ

                                 که قدرشان راھمه ميدانند بادرک وخادميکی دوتن وخودفروش ويراجفل ، چندجاھل وغا

ف�نی تبرک ش انتخاب ميکنندف�نی پدر اطرنام وملکاين است که کسی رابخبرخی مردم يکی ازمظاھرجھالت 
، من مصاحبه ھای برخی ازين بگذريم ھمان خان ھم جزيک دلقک دربارنبوده  رحاليکه اگرازاستثناءخان است د

ازفاشيزم وتوجيه  بدفاع عوامموکلين خويش وعرض حال وکيل الدوله ھاراگاھی ميشنوم عوض دفاع ازحقوق 
چنان وانمودميکنندکه بدخشان ازبرکت خدمات وايثارشان وتوجه دولت جليله ودادگسترھيچ داخته خيانت رژيم پر

                                        وعوض مشک�ت ھميشه دستأوردھای خودرابرخ دنياميکشند مشکل ديگری ندارد

رأی 70.000اينھابرای کرزی أراء جمع ميکردندمردم نپرسيدندکه أنھمه Nف وپتاف خان قبيله چه شد؟وقتی 
زندان طبيعت شش ماه درھرسال مردم بدخشان درمگرمومين دوبارازيک سوراخ گزيده ميشود؟ خورد؟ "که"مارا

درقرن بيست ويکم  ساخته ميشودمردم بدخشان تاکنونوNيات گرمسيرولی ھايوی ھای حلقوی دراسيرميشوند
ستگاه برق ميشودبلکه مليون دالرمصرف ھردھزارھاوNيات ھموارمی شناسندولی دربرق وسرک ران

درجنوب فارم ھای تربيه حيوانات علف ميخورندولی  ازتاجکستان برايشان برق ميرودبدخشيھای نگون بخت
انسان باNخره مادر، جوان ، و ميليون دالراعمارميشود؟ ھزارانھاصدوپارک ھای عصری ھزارجريبه بامصرف 

نيک ميسازندفرزندان بدخشان قرية جنوب شفاخانه وکلھرمعتادميشوندولی دراررنج روزگاروبيکاری  بدخشی
لمللی درھروNيت جنوب اعمارميشودتافرزندان ندولی دانشگاه ھای درسطح بين ای ميکنبعدازختم ليسه مزدور

                                                   ان ازبورسھای خارجی مستفيدقبائل أنسوی مرزليليه شوندوبعدھم بنام افغ

درکنفرانس لندن برای مليون 500کرزی درکنفرانس پاريس برای مردم أنسوی مرزميخواھدوساNنه ملياردالر 4
ازادبودجة مليون  دالرم700وه نديدتاکنون ھرگزمشک�ت مردم شمال وافغانستان مرکزی وغرب را طالبان ولی

ھمه کشورھادرانکشاف اين ھزاران ميليون دالرھرکشوری درھريک ازأنھاخرچ ميکنندکه ميدھدی دولت رابوNيات
ھاکاناداکشوريکه من زندگی ميکنم ساNنه چيزی کمترازدوملياردالرفقط درقندھاروتاحدی تنوNيات رقابت دارند

ترتيب فرانسه درننگرھاروانگليس کندبه ھمين ربيه وتعليم ملکی ميھلمندمصرف انکشاف واموراجتماعی وت
ھنوز وندوھنوزھم درمغاره ھازندگی ميکنندحاNنکه مردم ديگروNيات نان خواب می بيندرھلمندبطورفوق العاده 

 وساNنه ھزاران انسان دراثرحوادث سھلنداشته  ای از ابتدای ترين امکانات زندگی  بھرهی درشمال ومرکزمردم

                                                                                                                       ندميدھ جان  الوقايه

دمکرسی قبيله ساNران است انت ديگرحکام مظھرعدالت اجتماعی ؛ مشارکت ملی ؛ حقوق بشرواينھاوھزاران خي
 زنانوفقربيکارٮدبه جمع اوري بته ھاي كوھي روي اورده ان حياتزنان بدخشان براي امرارأياکرزی خبرداردکه 

برخی زنان مسن حين کندن بته جان ميدھند                               تاحديکه  واداشته استسنگين به کار ھاى را  

قله ھای کوه حمل الت أوراست که درقرن بيست ويکم زن بدخشی پشتاره ھای چوب را ازچقدرغم انگيزوخج
کندقلبه نمايد؛دروکندوھزاران کارشاقه ترازمرد؟درحاليکه ملياردھادالردرکشورش بنام کمک 

ی ھمه مردم افغانستان حقوق مساوی راستازحقوق کدامين انسان درزادگاه من سخن ميگويند؟سرازيرميشود؟
                                                                                                                                         دارند؟

دست به خوردن غذايى، ازاثرقحطى مواد بعضى مناطقمردم در: ميگويدبدخشان درمسوول کميسيون حقوق بشر
باعث شده تا شمارزيادخانواده ھادرولسوالى  بدخشانعلف کوھى زده اندفقروپايين بودن سطح اقتصادمردم در

بی بی سی چندروزقبل خورندرواز ھا وکران ومنجان به علت گرسنگى وقحطى وبخاطربقاى خودعلف بشغنان ، د
مردم بدخشان خصوصاپاميرات وشغنان وخواھان به مرض پتک لنگ مبت�شدندکه ناشی ازخوردن يک نوع  گفت



رشده وساNنه علف بوده وباعث مرگ ميشودوچندروزقبل نيزرسانه ھاگفتندکه بيست ھزارزن معتادبه موادمخد
ميمرند                              زن حين وNدت دربدخشان جان ميدھندوخيلی ديگراوNدشان باثرسوء تغذيه 6500  

محلی سرقت فاسداين درحاليست که مليونھادالررا انجوھاباتبانی مقامات شودميقيمت تراوليه روزبروزمواد(
اين آمده بودودندان دردبودقادربرآباد ساعت پای پياده به فيض 6باساله از ولسوالی درايم تقري 37يک مرد ميکنند

                                                   شماتصورکنيدملياردھادالرکجارفت؟ان مراجعه نمايدنبود که به کلينيک دند

 واده ھاشده استNيت بدخشان سبب نگرانی شماری ازخانودرلنگ  ومحرقه وپتکلشمانياوشيوع مرض سالدانه 

دخشان وديگروNيات که عليرغم سرازيرشدن ملياردھادالروعوائدسرشارملی ھنوزھم مردم دربچقدردردناک است 
دربدخشان است            ھاوفرارمردم قصبات که مادرمصائب گرسنگی بميرندبگذريم ازلغزش کوه باثربيکاری و  

" پشتون"اطريکه نيم نگاھی باين مردم نيزندارد؟ بخچراکرزی که شب وروزدرفکراسکان حيوانات کوچی است  

کمکھای بدست أمده رادرمحروم ترين مناطق % 75جالب اينکه دولت بدورع گزارش داده که ما)نيستند؟
                                                                                                           :کشورمصرف کرديم ازجمله 

وNيات دورافتاده وکوھستانی وسردسيرودرنھايت عقبمانده که ازکمک ھای (درشمال شرقی کشور% 1,6 
وخ�صه ديگرپروژه ھای انکشافی نيرو؛ فرودگاه جھانی تاکنون فقط بويش راشنيده وازشفاخانه ، دانشگاه ، 

بوNيت وبودجة انکشافی نی کمک جامعة جھا ةبشکل رمزی ميتوان شنيدحاNنکه سھميخصوصادربدخشان  
باچنين کمک ھايکه گوياباين وNيات شده کدام شخ راھموارکرده اند؟حتی بدخشان بيش ازدومليارد دالرميشود

وبازکابل ميروندھنوزھم برق مردم برخی ولسواليھای بدخشان بنابرنبودسرک ازراه تاجکستان بوNيت کندز
يش نيست؟ھنوزھم خيلی ازمردم باھمان شيوه بدوی وقرون اين وNيات رويای بمناطق %95کانکريت دروسرک 

                                                وضع ابترشان تغيرنيافته باقيمانده استين دھکده جھانی وسطی زيسته ودر

البسه وازگل پاپوش ميسازندوازپشم حيوانات  چرمازچوب وچون قبائل بدوی تاريخ مردمی که ھنوزھم 
مردم درين وNيات %98يشة بويه چای ميکنندوتلقان غامو، توت ونان جوين وحتی علف ميخورندبرای خارور

خوردن يک پياله بوره ويک خوراک برنج کمترازمعجزه نيست درحاليکه ادعاميکنندکه مردم درجنوب 
چرافقط ست شونداگرفقربنابرمنطق قبيله عامل تروريزم باشدپس بايدھمه تروريبخاطرفقروبيکاری طالب شده اند

                                                                                                             ؟   ---- مردم قندھاروھلمندو

چه کسی ميتواندباورکندکه  ھنوزھم درافغانستان مردمی اندکه ھيچ اثری ازمدنيت رانديده اندواگرتلفزيون 
وعوائدملی )ملياردالر50(حيران ميمانندکه گوينده کجاست ؟باوجودچنين کمک ھای يادشده دنرامشاھده کن

چرامردم ھنوزھم علف ميخورندجوانان وحتی معلمين معتادشده اند؟چرابيشترين نيزساNنه چندصدفيصدباNميرود
خودتاکنون ديده ح�ت مدرأثاروپيامدچنين کمک ھای راکدام بدخشی ت ھنوزھم بيدادميکندرين وNيمرگ مادران د

                        تجارت وازمؤسسات خارجی سرقت کرده اند؟اين وNيت است؟واگرنديده اندپس کيھاوچطوربنام 

مؤمين نه به کسی ظلم : ميگويداس�ممگرچنين کاری تحميق وتوھين بانسانيت وخردمردم نيست؟
وق وسھميه وسرنوشت مردم ظلم وخيانت أياسرقت حق" وتجاوزميکندونه ظلم وتجاوزديگران راتحمل

                                                      )ھموغورت افغانستان است وبدخشان ازوNياننگرھارھم قندھارونيست؟

بايدتوده ھای پراگنده رابسيج کنندومظاھرات رارھبری؛ مبارزين بدخشان   
که چرادرکشوری چنين تبعيض فريادشان راتاکاخ ھای سفيدوسبزدنيابرسانند

وبی عدالتی بيدادميکندچراچندوNيت محدودزورگوازھمه امکانات واميتازات 
عقبمانده ترين ودورافتاده ی برخوردارباشندولی محروم ترين ؛ داخلی وخارج

ترين مناطق ديگربه جرم اينکه تروريست پروروترياک ساNروتقلب 
حروميت ولجنزارفاشيزم غرق مکارونيرنگبازوجاسوس وقلدرنيستندچنين در



 باشند؟                                                                                           

بايدحقوق مردم خودرا ازغارتگران کمک ھای جامعة جھانی وحکومت قبيله فکران بدخشان سياستمداران وروشن
گوش سفيران ومقامات محاصره شده وناشنوای خارجی درکابل بستانندودردتوده ھای خاموش وبيدفاع رافرا

زمزمه کنندزيراکه أنھاھمه باترجمان ھاومشاورين قومگراواحتماNطرفدارطالبان وگلبدين که دشمنان درجه يک 
تاجک؛ ھزاره وازبيک اندعليه ديگرمليتھاومناطق تلقين ميشوندوفکرميکنندافغانستان يعنی کابل وچندوNيت 

                                                                                                                                         جنوب

درحاليکه  باورکندکه ھنوزھم برخی ولسواليھای بدخشان حتی سرک خامه ندارندغيرازبدخشی چه کسی ميتواند
قره کمردرجنوب بودقلب کوه اگرسرک ع بشری وازبديھات زندگيست؟ سرک وبرق رمزپيشرفت وانکشاف جوام

راشگافته وازتخارتامرزچين وتاجکستان وپاکستان ھمه ھايوی وکانکريت ميشدوبندربين المللی تجارت منطقه 
که حال زارش رابرھبران ترياک ساNرومافيانداردونمايدتروريست نداردکه توجه دنياراجلب  ولی بدخشان
                                                                                                                          ساندربيدردجھان 

ه چندين مليون دالردرين شھرتبادل ترمينال بين المللی قندھارمزدحم ترين ترمينال ھای جھان است وروزان
 63؟ھلمندپايتخت موادمخدرجھان است وسا"نه شيددست ازحمايت تروريزم خواھندکميشودپس 

بروقوی شوگرراحت  - ميشودأياجنگ درافغانستان فرجام خواھديافت؟وزارعين ملياردالرعائدموادمخدرطالبان 
جريان سال راه تعدادزيادی از مناطق بدخشان درھرچند(  -ضعيف پامال است که درنظام طبيعت   جان طلبی 

راه  بسته استاز ولسواليھای بدخشان را خيلیبرفباری ھای اخير راه ست اماامرکز بصورت درست وصل نيب
برفباری ھای ولسوالی ھای سرحدی بدخشان دراثرو  شغنان) ولسوالی 3(راغھا) ولسوالید5(دروازھا

فزاينده شيوع فقربيکاری وبه علت سرمای شديد اين درحاليست که.روی ترافيک مسدود گرديده استشديداخير ب
از ده ولسوالی بدخشان ھمين بيشترباعث تلفات فزاينده گرديده است ودربين کودکان و زنان شنده درامراض ک

     )حا" داکتر وجود ندارد

ماه درھرسال مردم ازحق زندگی محروم ومانندبوم ميخوابند حا"نکه  8ازجمله و"يت ھايست که  بدخشان  
کل غم انگيزی روبرونميشوندبازھم بيشترين توجه درو"يات گرمسيروھموارحتی يکروزھم مردم باچنين مش

بديگرو"يات وکمترين بودجه نصيب بدخشان ميشوداگرمعدن ومنابع طبيعی وعوائدملی باشدکه حکومت مرکزی 
   اولترازھمه دعوای ملکيت ميکندولی ھميشه ازمسئوليت دربرابرچنين و"يات ب?مالک فرارنموده اند

رژيم نيزفرض است بقدريکه ازين نواده فرض است رفع مشک?ت مردم بطوريکه نفقة زن واو"دبرئيس خا
وليت تجاھل ورزدمشروعيت خودراباخته است بنابرين اصل ھمه حکومت ھای افغانستان نامشروع مسئ

وغيرملی واطاعت وپيروی ازچنين دولت ھای معصيت الھی بوده که رژيم نژادپرست کنونی نميتواندازين قاعده 
  خارج باشد

جودی يک دولت مشروع خدمت باتباع کشوربدورازتبعيض ونيرنگ وخيانت است انکشاف غيرمتوازن علت و
گرمردمی سازدکه ازھمه امکانات وشرايط زندگی ردکه ميتواندمردمی رابرده ودست نعواقب خيلی خطرناک دا

نفت وگازجزيره ھرکه نان دادفرمان ميدھدفرداخط : برخوردارشده اندوقدرت تحکم برديگران رادارندميگويند
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 

رادرسطح دنياشروع کرده که اکثرمردم يک بخش افغانستان باسرازيرشدن ملياردھا دالرتجارت درزماني
   ميتوان بايک يکبارچپک ويک مرکب چندين سرفاميل رانان داد؟ميروندوملياردرشده 

Nدرجبين حکام افغانستان ازقديم تاکنون وسپس وک�ی بدخشان است ه لکننگين ترين اينھاوصدھامشکل ديگراو
وسطائی وخيلی دردناک گی قرون مردمی که ھنوزھم بايک زندکه شھامت ومنطق دفاع ازمردم خويش راندارند

ندوبنابرھمين بدويت است که ھنوزھم گله واربدنبال امحروم ازمظاھرتمدن وپيشرفت درچنين عصری 
                                          دميروندوازخودھيچ اراده وانتخابی ندارن خوشلباسی ھرشيادوشيطان چربزبان و



سازمان دھدوازين لجنزارفقرومرض وجھل وخوشباوری عليه ظلم وبی عدالتی دبايرا عوام کاNنعامچه کسی چنين 
رک اند؟ وتاچه حدی ماديديم که نماينده ھای بدخشان چقدرمسئوليت شناس وشائسته وباد ؟نجات بخشد

ميتوانندازحقوق وکرامت موکلين خويش دفاع کنند؟ترسم ازين است که بارديگرھمان وکيل الدوله ھا، تاجران 
رستم "و "يکه تازميدان"که ھنری جزتخديرعوام ندارندجھالت سياسی وتاريخی بسترته درغاف�ن فروخفمردم و
شوربختانه نه تنھاعادت ومنش وکي�ن بدخشان بلکه خصلت خيلی زشت بدخشانيان اين است که شوند "دوران

                                                                            ندا"ازتيکه "ھرچه بزرگ وخان وروشنفکريکه دارند

انسان ھرقدرکارھای بزرگ ودشوارھم کرده بتواندوھرقدرعشق وأرمان عالی ھم بوطن ومردم داشته  
باشدکارھای انفرادی تأثيروپيامداندک دارنداگرنماينده ھابشکل گروھی وسازمانيافته وھمأھنگ برفع مشک�ت 

پردازندومشک�ت رادرجه لبريزازمشک�ت متراکم ھزارساله است که  ته شدهنگه داش چنان وNيت وسيع وعقب
بندی کنندودرسفريکه دارنديکی را ازميان خودرئيس گرفته وھمه کارھارابه مشوره وتفاھم پيش برندچنين کاری 

منفعت طلبی ھای شخصی ، حسادت ھاورفابت ھای منفی وديدگاه  ولیخيلی مؤثروسازنده ترازکارانفراديست 
                                                                       ين ھمأھنگی درکارھاشودھای سياسی برخی ھاشايدمانع ا

نماينده درمقام وکيل مردم نبايدعقائدسياسی وسليقه ھای شخصی خودرادرين کارھای عام المنفعه   درحاليکه
ورفاه وراحت ھمه وNيت خويش بايدمنافع رھبريث رئيس وکسی ھرگاه وکيل ميشوداوديگربحچون دخيل سازد

فکری وسياسی  اتباوی اخت�ف ه تعدادینصب العين وھدف خودسازدقطع نظرازاينکه چساکنين وNيت را
بخاطرمنافع مردم باحريفان خودبسازد                                            خادم ھمه باشدوھم ی دارنداوبايدشخصو  

اگرمبارزه عليه حکومت که بفھماندادرأستانة انتخابات قرارداريم ولی چه کسی بايدعوام را اکنون تازه م
فاسدوقبيله ساNرواجب باشدردنامزادان دولتی فرض است زيراکه مصدرخيانت ھستندبه قواره وخانواده نامزادان 

گاھی بودوبرادرش چه کرد؟ يدکه پدرش کهنگاه نکنيدباھداف وشخصيت وگذشته وحال ھرنامزادی بنگريدنگوئ
ماھستندوبخاطرمنافع زن وفزرندپيامبران راه ديگری رابرگزيده اندنامزادان طرفدارحکومت سارقان سرنوشت ش

 خودھم درنعل ميزنندوھم درميخ اعتمادبدزدمگرعاق�نه است؟                                                                 

نام ونان راھرگزکه  وگداھایشجاع راترحيج دھيدعاشقان سيم وزرت انديش عياران ازدانشمندان مصلح 
صادق ترازمردان بوطن خدمت ، شمارابدوجوميفروشندباورم اين است که درکشوری چون افغانستان زنان 

                                                  ھستند خدمتميکنندوبيشترازدردمردم غمگين ميشوندجوانان شيفتة ايثارو

داشته باشنديعنی افرادأيديالوگ نباشندکه  مردمیبايدمردم به نامزادانی رأی بدھندکه درک واحساس  
فقط درفکرمنافع بدخشان وحقوق مردم درقدم اول بخواھندعقائدمذھبی ياحزبی خودرابه کرسی بنشانندبلکه 

ادگاھی اشندکسانيکه احساس وخودأگاھی قومی وزوبعدھم درفکرمنافع مردم افغانستان بطورکل بمحروم بدخشان 
اينھامردمی اندکه چراغ  د؟نچه دردمردم رادواميکنميدھنداس�م روح ماست ؛ اخوت اس�می وغيره ندارندوشعار

د؟اخوت ميرويم که اس�م روح ماباشرمگربه جنگ کفاگيرندبه مسجدمی برندتابزعم خودثواب را ازخانة مريضی 
زندگی ميکنندوازشرايط   مبرخی ھاھنوزھم درقرن پانزدھ دت ملی يک نيرنگ استاس�می مانندمقولة وح

خوشباوری قومی باھمه نيروميخواھدھمه راخلع ھمه چيزکندبايدھوشياربودومقاومت کردکشورشان خبرندارند
                                                                                                                 واحماقت ديگربس است 

انصراخاک ظالما : ميگويدپيامبراکرم نبايدسرخم کردھيچ ظالم ، غدار، مفسد؛ نژادپرست وخائن به 
وم  تاسيدجمال الدين وديگران ھمه برين اصل تأکيدميکنندکه سکوت مظل راشدينيخلفادريک کلمه ازاومظلوما

بتوان باوی پيمان تانيست واقعی اصوNمسلمان که برتريخواه وصادربرابرخصاشتباه وحتی گناه است دربرابرظالم 
بلی بست ھميشه ماراباکپسول وحدت وديانت تخديرکرده اندبنابرين نماينده بايدخردسياسی داشته باشداخوت 

دغان مابرکدامين معيارھا؟کسانيکه م�کوردل خان راباماندي�وگلبدين رابا اور؟ اخوت اس�می اوحدت ولی چگونه
       طالبان رنگارنگ فرق کرده نتوانسته اند تاکنون ميان شعوروشعاروازتواضع کرزی حظ می برندبرابرميکنند



ی که برود يبنيادگراھاومتحجرين وحزبگراھارانبايدمردم رأی بدھندبدخشايداجازه دادکه عوام اغواشوندنب
دمردم بدخشان چه ندياسختگوی طالبان شودرشورای ملی عوض حل مشک�ت بدخشان دستورات گلبدين راپياده ک

يک نماينده  درمصاحبه ازفعاليت ھای خودميگفت که من ھميشه براس�ميت فيصله ھاپافشاری سودی خواھندبرد؟
مادرخانة ملت موکلين اوشايدھم خوش باشندکه وکيل ) --- ميکنم وچندجابسم هللا رادرمصوبه ھاداخل کردم

استفاده کرده وشعارھای عوامفريبانه  عوامادان ازاحساسات دينی خيلی ازنامزبخاطرما اشک ميريزند؟
                                                        ميدھندچنين مردمی کاربھتری ازم�لی جويابوNيت خودکرده نميتوانند

دخشان نخستين شعاريک نماينده واقعی بايدرفع تبعيض وارتقای سطح زندگی مردم يعنی تغيروضع ب
بلی نماينده ھا  اگرھدف واستراتيزی داشته باشندميتوانندباوضع قوانين باشدغيرازين ھرشعاری دروغ است 

تخصيص بودجة انکشافی ونظارت جامعه ؛ ؛ طرح تعديل واحدھای اداری بنابرواقعيت ھای عينی درخورنيازمردم 
چنانکه ديديم ف تجارت شوندولی اگرمصرواوضاع راديگرگون سازندجدی برکارحکومت محلی ومرکزی 

                                                                                     جزوضع زندگی خودراتغيرداده نخواھندتوانست

کسانيکه وديگرحق شکايت راندارندخودميزنند مرتکب اشتباه ميشوندتيشه بريشةمردمی که درانتخاب نماينده  
بدخشان واردپارلمان شده وبامعاش ھای دالری وامتيازات فوق العاده درکابل لميدندأياراستی بوعده بأدرس مردم 

درمعرکة جلب حمايت مردم برنده شوند؟ أيانخواھندتوانست بارديگرکسانيکه ھای خودوفاکرده اندکه بارديگر
                                                               ؟درتمثيل اراده موکلين خويش ضعيف وناکام بودندعوام رابفربند

ومتفنذين چيزی ميدھندوبعدعوام راتخديرميکنندچنين  امامانافغانستان برخی  نامزادھاب بدویو مذھبیدرجامعة  
نامزاديکه ازين طريق برنده ،  )غش(وکاريست غيراس�می دوفروش مردم يک خيانت ملی بشمارميروديخر

                 ميفروشدتاھزينة کمپاين خويش راجبران کند رژيم برادست نيست که خودش ميشودجزسارق چراغ ب

موسفيدان بدخشان بارھابه کابل بران معامله گروضعيف رنج برده اندشوربختانه مردم بدخشان ھميشه ازرھ
ی زمانيکه أمدندتاحکومت راوادارسازندکه نيم نگاھی ھم بوNيت عقبمانده  وفراموش شده بدخشان کندول

وحتی برخی ازين بزرگان عوض تداوی دردبدخشان مصروف دلبری کرد ای خودبرواردخيرخانه شدندھرکه 
درک ودانش کافی نيست                   يثار نباشدتنھاوقتی اخ�ص وا ---- شيطنت برای مقامات ارشدکشورشدندتا  

                                                           :                                           درک سياسی   

ميگويندمردم بدخشان بافرھنگ اندولی من باھمه احترامی که به کوه ھای غرورأفرين بدخشان ، کوکچة 
دوباھمه زيباودNنگيزش وبه دشت ھای Nله گون وگوھرريزش که ھمه تبلوری ازصفاوعشق معصومانه ھستن

وپيروبرنای اين گنجينة انسانيت دارم ھيچ أثارفرھنگ راکه تراوش انديشه ودانش ومرد عشق شرشاری که بزن
است دررھبران محلی ودولتی بدخشان احساس نکردم زيراکه انسان ياقوم بافرھنگ مردمی اندکه انديشه دارند، 

قدرت وتوانائی تحرک وابتکاردارند، اداره ومديريت دارند، نظم وپيشرفت دارند، خ�قيت وسازندگی دارندو
ستن است درحاليکه يگانه توان ف�سفه چراکه دانستن بگفتةفريادشان راباقصاگوشة دنياميرسانندودارند

                                                                              يھاتحريب وتکفيريک ديگرشان است وبسھنربدخش

ادونبوغ حيرت انگيزی داريم من فرھنگ ويرانگری وتخريب رادرميان بلی مابطورعموم درويرانگری استعد 
چيزفھم ھای بدخشان أنقدرانکشاف يافته وغم انگيزديدم که ھريک ازم�تامکتبی چندتاپه درجيب داشت وبرجبين 

من ديگران ميزداين اوج انحطاط اخ�قی ، انقراض انسانی ، شکست سياسی وانتحاراجتماعی چنين مردمی است 
وھرگروه م که دربدخشان ھرکله وبرخيال است شنيدازمبارزين ديداری داشته باشم ولی واستم بابرخی ميخ

درحاليکه اشخاص فرکسيون بازوتنگ نظرھيچ وقت نميتوانندمصدرخدمت به شده است سياسی ھزارفرکسيون 
                                                              مردم شوند                                                                     

أه چقدردشواراست که انسان واردھمچومسائل حساسی شودولی نتواندھمه دردھارايک باره بزمين ريزدھمين  
افغانی ، سازمان فاشيستی  رھبرنازيھایاحدی اگفته راعيان سازديک نمونة بازھم کوچک شايدبتواندھزاران رازن



ع�وه براينکه اين حزب يک رارھبری ميکند "پشتونخواھی" افغان ملت حزب  بنابرالھام ازمکتب ھتلر که
نيزيک  اعتقادیسازمان ضدملی ونژادپرست است وجزبه تبعيض وشئونيزم وبرتريخواھی دعوت نمی کندازنظر

انستان باشدھم ازحمايت وزيرشودھم رھبرباقدرت افغ ھمسازمان الحاديست يعنی سوسيال دمکرات ولی اوميتواند
                                    تاحيرتان برخوردارشودوازکنر بيدريغ زن ومردوپيروبرنای پشتون ازھرات تابدخشان

روشنفکر، تحصيل يافته ؛ متفکر، شاعر، نويسنده ؛  پدرام عليه ؟ميشودرامادرمساجدبدخشان عليه که فتوی صاد
 کران مسعودبزرگ اين بيدارگرتخديرشدگان تاريخ راه بسوی نورگشوده است ؟وسياستمداريکه درگرمای دردبي

رئيس ن م�شينوای طالب أنھم نه اينکه اززبان خودش چيزخ�ف شرع وعقل راشنيده باشندبلکه برايشان بزبا
                                شورای دولتی مفتيان دربارديکته شده است                                                         

ميدانندکه ھنوزھم چنين خنجرھای ازکجا، چگونه وچراعليه روشنفکران ، چيزفھمان بدخشی غافل أيامفتيان 
ولی م�کوردل خان را "جنگ ساNر"چرامسعودراورھبران اجتماعی وسياسی مليتھای ديگرحواله ميشود؟

ازمنبرپارلمان عقائدش رابيان کندولی موNنابحرالدين ق داردچراغ�م محمدفرھادحميگويند؟ "اميرالمومينين"
شيطان ؟            باعث حتی درمساجد دروازحق نداردواقعيتھای کشورش رابگويد؟مگريکی فرشته بودوديگری  

د، مانفيست فاشيست ھای افغانستان وقانون اساسی طالبان عوض نقدازحکومت ربانی وجھادومقاومت مسعودر
تجاوزميشودتاعوام رابرانگيزندوحريفان خودراتجريدنمايندامروزھمان ادگی وخصوصی أنھابه حريم خانو

کرزی اندکسيکه بزورپاکستان  وتيمنويسندگان سقاوی دوم ھمه مشاورين برجسته ومامورين برگزيده 
ادسقاوی رھبرشدوبارأی فھيم ، خليلی ، محقق ، دوستم ، نادری ، اسماعيل وديگرنوابغ سياست ابقاء تابقيه مو

                                                                                                        دوم رابتدريج ونيرنگ نافذسازد

حکومت وقت  ولیباعث وبدخشی نيزاين بودکه ازحقوق وکرامت مردم خويش بدفاع برخاستندموNناجرم وجنايت 
يفتلی ،  وشباوری م�ھای بيسوادبھره جسته وتيشه بريشة مازداگرأنھانيزمانندعبدهللازجھالت سياسی وغفلت وخ

منصورھاشمی ، پنچشيری ، خالقيار، حسن شرق ، کشتمند ، فھيم ، خليلی ورنگين کمان ھای ديگرباپست ھای 
لی ، متدين سمبوليک وشھرت ھای دروغين اشباع وپابوس وپاسدارقبيله ميشدندحتما انسانھای خيلی بزرگ ، م

                                                                                                                                                                               وميھن پرستی  بودند

دردمندان جاھلين بدخشان چيزفھمان و گ�بزوی رانماينده انتخاب ميکنندولی بلی مجاھدين خوست 
تاخداوندگارقدرت راضی شوندبنابرين مشکل بدخشان مشکل تنھايک رياست يامديريت خودراتکفيروتوھين 

وچنين مشک�ت رانميتوان بانقدوبررسی  فکريستو تاريخیياقوماندانی ياولسوالی نيست بلکه مشکل عام ؛ 
                                                                                                تنھارياست اط�عات وفرھنگ حل کرد

واحساس رقابت مثبت ؛ حافظة تاريخی ، قومی ، اجتماعی  خودأگاھی وخردسياسی تازمانيکه درين مردم 
چگونه بادشمنان تانيإموزندکه عاقل وبالغ وبيداروھوشيارنشوندھمه ومشروع تبارزنکندتازمانيکه مردم ما

خوشبختی وسعادت خودمبارزه کنندوتاگرگ ھای ميشی ونقابداران رانشناخته باشندازدنياورازونيازش غافل 
ديروتحميق واستثماروسرکوب ميشوند                                                                 خواھندماندوھميشه تخ  

مظلومانه زيستن توجيه پذيرودرخورترحم نيست حقوق مردم بادرک امروزديگرمظلوميت ومظلوم نمائی يا
نميتواندانسانھای ضعيف ومريض ھميشه محتاج ترحم اندچنانکه گدامحتاح تجاھل ورزيده وفراست راھيچ نيروی 

کمک ، انسان گوسپندی ازنظرروان شناسی يک انسان مريض است شخصيت روانی ضعيف وفکری عقيم 
امل نميتواند ميمون وگوسپندباشدياخروگاوکه فقط ھنرش بارکشيدن ياشيروشخم زمين دارديک انسان واقعی وک

ديگران باشدکسانيکه ميتوانندولی ع�قه وجرئت ندارندازحقوق ومنافع توده ھای محروم بدفاع برخيزندانسانھای 
                                                                                                                         حقيروخرصفت اند

أئينه اگرعيب توبنمودراست        خودشکن أئينه شکستن خطاست            



؟ اين أية کريمه " خداوند دروضع ھيچ قومی تغيری نخواھدأوردمگربقدريکه درفکرواراده خودتغيربيأورند" 
أنگونه که خداوندخالق اوست اگرچنين نباشدپس مسئول  انسان خالق تقديرخوداست: بوضاحت ميرساندکه 

تراژيدی کشورمانيزخداست استعمارورژيم ھای استبدادی وخودکامه درتاريخ ھميشه بخاطريکه عوام 
راتخديرکرده باشندھمه خيروشرجامعه ومشک�ت کشورشان رابه گردن خداميأنداختندومردم نيزبنابرترس 

                                                                                   روان دانندياجھالت ميگفتندکه ص�ح مملکت خس

-واقعيت اين است که خداوندازين ھمه غدروجنايت بری است وماخودمسئول غفلت وکوتاھی خويش 

يکه طفل گريه بنابرين تازمان  -گاووخرازأگھی انسان نخواھدگشت ليک    أدمی گراندکی غفلت کندخرميشود
عنايت ديگران نيازمندمردم بدخشان ھنوزھم ھمچويتيم ومعتوه واسيرومحبوس  ولینکندمادرشيرش نخواھد داد

" زنده"برخيزيدوسکوت ھراسناک شب رابشکنيدتاھمسايه ھابدانندکه ھنوزھم شمادشان کنندوبگوينبيدارھستندتا

تابکی دراسارت قت کافی برای خوابيدن داريدوبازوھستيدخورشيدطلوع کرده است ولی چه زودغروب خواھدکرد
ودبازازت�ش روانی ومنتظرنزول مائده سماوی ھستيد؟فرداجھان ماراترک ميکندوديگرازبازسازی خبری نخواھدب

                                                                                                                دديگران افسوس ميخوري

فرق ميان نظام شايدھنوزھم ندانندکه دمکرسی اين نيست که کسی برف بام مارابرويديابانبارماگندم بريزد
يک استبدادی بانظام مردم ساNرفقط درين است که درنظام ھای استبدادی حکام عوض مردم تصميم ميگيرندو

اندکه تصميم گرفته وحاکم اين مردم  درنظام ھای دمکرتيکفردعوض مليونھاتن گپ ميزندولی 
اداست چانس وشرايط رقابت أززمينه ودمکرسی تنھايک  راناگزيرميسازندکه اوامرشان رانافذسازدبنابرين

کندوNيتی باوNيت ديگر، قانون رقابت پرتوھرچه بيشتررشد دھدوباديگران درتاھرفردوگروھی استعدادخودرا
قليدرارقابت گرفته وديگرکسی باداروبرده وخادم ومخدوم يعنی جای تگروھی باگروه ديگروباNخره ھمه باھم 

ھستيم رقابت درھمه چيزودرھمه عرصه ھاولی جنوب امروزماشاھدچنين رقابت تندوسريع دروNيات باشدن
                                                                                                        درشمال خصوصابدخشان چه ؟ 

برادرازمريخ قضاوت نکن دربدخشان نيزکارھای شده ولی من گرچه ازنظرفيزيکی دورم اما روح : شايدبگوئيد
رھرات چه ميکنند، درقندھاروضع ازچه قراراست ميدانم که دربدخشان چه ميگذرد، دوفکرم درافغانستان است و

ب دربرابرأنچه درديگروNيات خصوصاجنوشده يست ؟ أنچه دربدخشان تاکنون درھرگوشه سرزمينم چه خبر
رھبران دولتی بدخشان درين باره مقصراندونه متنفذين محلی فقط ست گرچه نه قطره ای دربرابراوقيانوس ني

که باتمام وسائل ميکوشندتامليتھاومناطق ديگرافغانستان ھاي ی قومی وفاشيستمافياخصوصابلکه قدرت مرکزی 
                                     ھم گندم تراست وھم أسياب کندپس نزوی سازندرادرمحروميت قرارداده وسرکوب وم

 عوامل عقبماندگی

                                                                                                                       :دربخش اداری

بدخشان ھستيم اوNبزرگان وNيت مسئول اندوبعدھم حکومت محلی ودرقدم  اگرھنوزھم ماشاھدعقبماندگی دردناک
تازمانيکه کوھستانی ودورافتاده بدخشان است  عامل مھم تروسعت بيش ازحدش وموقعيت؛ سوم دولت مرکزی 

واحدھای اداری درافغانستان مبتنی برتعدادنفوس باشندگان کشورتشکيل نشودوسرشماری واقعی نفوس بروش 
                                                       رانميتوان تشخيص دادھانه سياسی آن صورت نگيرداولويت مسلکی و

وNيت جنوب  فتتشريح خواھيم کردکام�سياسی است که ھدرمضامين ديگری نقشه اداری وNيات چنانچه 
�نژادپرستانه وغيرواقعی است که ھم وNيت ديگرنشان ميدھديک چنين نقشه وتشکي�ت اداری کام27رابرابربا

نماينده ھای بيش ازحدنفوس واقعی خودرابه شورای ملی ميفرستندوھم بودجه خيلی زيادی رابناحق ازخزانة 
                                      ملی ميگيرنداکثريت سازيھای سياسی غم انگيزترين شيوه نژادپرستی وبيدادگريست

که بازماندۀ دوره استبداديست غيرواقعی ترين تشکي�ت اداری بوده که فقط حاکميت  تک ھای اداری موجودواحد
ترين موانع براي مشاركت عادNنة اقوام محروم درتصاميم ك�ن ملی  يكي از مھم ( قومی قبيله راتضمين ميکند



وپنجاھزارنفريک تون نشين براي ھرصدھزارتاصدآميزملکی و اداری بودكه درمناطق پش ھمين تقسيمات تبعيض
ھزارتايک ميليون بودولی درمناطق ديگرکه نفوس برخی اين وNيات ازپنجصدگرفته شده وNيت درنظر

                                                                             نفرميرسندنيزتشکيل يک وNيت مدنظرگرفته شده بود

که  ديگراننفريك ولسوالي درنظرگرفته شده بودودرمناطق ھزار15تا 5مچنان برای مناطق پشتون نشين ازوھ
اين  ةنتيجتشکيل يک ولسوالی راقايل شدندکه درميگذشت نيز نفرھمبرخي اين ولسواليھا ازمرزصدھزار جمعيت

تقسيمات ملکی ظالمانه ازيك وNيت دارای صدھزارنفری پشتون نشين وازيک وNيت تقريبا دارای يک ميليون 
ر جمعيت غيرپشتون نشين نماينده گان مساوی وبرابربه پارلمان معرفی ميشوندوازيک ولسوالي باپنج ھزانفری 

                      ک نفرنماينده درپارلمان ميفرستنديك يھركدام  جمعيتعيت وازولسوالي ديگرباصدھزارنفرجمنفر

اربوده وتشکيل وNيات وولسواليھاتا استوتبعيض ونابرابري ي وملکی افغانستان تاھنوزبربنيادتقسيمات ادار
عيارنگرديده است واين كنون برمبناي نفوس حقيقی اقوام ساکن وتناسب وسعت جغرافيائی ھرمحل تنظيم و

تاھنوزباشدت بيشتروجود داردوتقسيمات ملکی افغانستان ازآغازتاکنون ھميشه مورداعتراض دايمی نابرابريھا
ان نبوده ديگر اضاھای دادخواھانهقبيلة حاکم ھيچ گاھی آمادة شنيدن تق ولی متاسفانهغيرپشتونھابوده است 

 کهباھر: بخاطريکه جزمنطق زورديگرھيچ منطقی رايادنداردپيامبراکرم ميگويدست ھمواره ازآن طفره رفته او

                                                                                                               سخن گوئيدکه ميداندچنان 

ست نفوس اين آورده اف معيارھای قبول شده جھانی بوجودوNيات جنوب کشورراخ�ھشت قبيله تشکي�ت محلی 
ه تماي�ت سياسی قوم گرايانه خودتثبيت وبراساس ھمان نفوس جعلی واقعی ومطابق بغير -وNيات راجعلی 

تبه بودوباش سه قوم عمده ديگرده ھامرورنظربه مناطق کشتعدادوNيتھارادرمناطق جنوب 
تفاوت ھريک ازين مليتھای چھارگانه ازيک بيشتردرساختاروتشکي�ت دولت رسميت داده است درحاليکه 

مجموع نفوس افغانستان راتشکيل % 65وساکنين غيرپشتون بنابرتحقيقات سازمان ملل نبوده %5بيشترازديگر
ت            اتب کمتراز نفوس حقيقی آنان اسمناطق اين مليتھا به مرايجادشده در اریاحدھای ادودولی تعدادنميدھ  

نخستين ت�ش رھبران مليتھای ديگربايدجلوگيری ازاسکان بيشترناقلين واثبات فيصدی ھمه گروه ھای اتنيکی 
نه باشدنبايدتجرية ميتواندبيطرفافقط سرشماری برھبری سازمان ملل باشدتاھرقومی جايگاه خودرايافته بتواند

سرشماری فعلی کام�دولتی وغيرملی است تايک چنين سرشماری قانون اساسی وانتخابات تکرارشود ةلوية جرگ
با اضافه کومت تک قومی ت�ش کرده است که حازنوتنظيم کردرا صورت نگرفته باشدنميتوان واحدھای اداری 

ازين ساحات درپارلمان أورده وکنترول را  يندگانزيادتری ازنماتعداد)ھشت وNيت(کردن تعدادوNيات جنوب
                                                                                       شورای ملی راھميشه بدست خود گرفته باشد

                                 دربخش توزيع قدرت ومنابع ملی                                                            

سناتوران انتصابی ت نژادگرايانة واحدھای اداری واسکان مليونھاناقل دروNيات ديگرچنين تقسيماع�وه بر
 که اين حقتشکيل ميدھدای پارلمان راکوچيھااعضجمھوربه مجلس سنامعرفی وده فيصد نيزازطرف رئيس

درحاليکه يزه سياسی وبخاطراشغال شورای ملی نيست جزبانگطرف قوم حاکم برای کوچيھانامشروع از
اکثرا اتباع پاکستانی بوده وبرخی از آنان مالک بلندمنزلھا؛ سرايھا ؛ ترانسپورتھای باربری درشھرھای کوچيھا

  که مادرمضمون ديگری واردجزئيات خواھيم شد                                                    بزرگ کشوروخارج اند

باردوم بحيث کوچی ازحق رای دھی درانتخابات پارلمانی ورياست جمھوری يکباردرمح�ت زيست دايمی وکوچيھا
درجريان يک باربنام شھروندوبارديگربنام کوچی امتيازميگيرندومانندنامزادرياست جمھوری )استفاده ميکنند

 ھای بومیعاليترين شخصيت يکه درحالھمه کشورحوزه انتخاباتی يک کوچی جاھل است انتخابات پارلمانی 

درحاليکه درکشورھای عربی ؟!!!ازه وچه کشوربی قانونی ودچه شھری بی درنبايدفقط دروNيت خودرأی بدھ
                                                                                                    بدوھاراتاکنون حتی تذکره نداده اند



مسئوليت پذيرھم شودمولوی تره خيل کوچی ؟ يعنی چه ؟ ات امتيازچنين دشرايطی وضع شودکه کوچی دربدل باي
دھم مالک خانه وزمين يعنی ھم کوچی باشچطوريک فردميتوانددختری شوھرکردھنوزھم اورادخترميگويند؟اگر

                                                                   ياسی مليتھای ديگراستفاده ميکنند؟چقدرازجھالت سشھروند؟

اگرمشکل خط ديورندوکوچی بازی ختم نشودھرقدرافغانستان انکشاف کندھرقدرمعادن ومنابع کشوراستخراج 
شودمردم أنسوی خط بنام کوچی بيشترواردافغانستان گرديده ودرکشورماجايدادخوش ميکنندبنابرين ھرسال 

                                                                                                        دشده ميرونفوس پشتونھازيادتر

يابھتربگويم دولتی ھنوزھم بيش ازنصف بودجة کشورازطريق وزارت قبائل يعنی وزارت مخصوص پشتونھا
ت وھزاران تغذيه ھميشه مريض اسدرأنسوی خط مصرف ميشودحاNنکه طفل افغانستانی بدبخت ازسوء دردولت 

 ی فزون طلبی خوانين قبيله شده است ارسوال ميکنندباNترازين کشوری قربانيتيم وبيوه درکوچه وباز

سردارداودميگفت وظيفة اردودفاع ازپشتونستان مظلوم است چنين انديشة نژادپرستانه بودکه چندين نسل 
روازه شورماخانة م�نصرالدين ساخته که ھنوزھم دچنين برخوردغيرمسئوNنه ازک رادرخون شناورساخت

  مابايدازمداخله درامورپاکستان دست برداريم تاپاکستان ديگردرامورمانيزمداخله نکند                            ندارد

بايدتکليف ديورندحل شودتازمانيکه مرزجنوبی افغانستان مشخص نشودحاکميت ملی نداريم زيراحاکميت ملی  
قلمروافغانستان است؟ شمادرفضاودريای أمولمرومشخص امکان پذيرنيست مگرميشودگفت ھمه دريای جزدرق

سرحدات جنوب درسيطره وکنترول دولت مرکزی ھيچ وقت حاکميت داريدکه برأن تسلط وکنترول داشته باشيد
ندھزاران چراکه جلوعبورومرورھيچ کسی راگرفته نميتواندھزاران مسلح ازمرزھای جنوب عبورميکنبوده 

موتروموادانفجاری وھزاران چيزديگرقاچاق ميشودولی دولت ھنوزھم ادعاميکندکه ماحاکميت ملی داريم 
کيلومترمربع فاقدخطوط مرزی وسرحدات باشدچگونه 2500درحاليکه کشورکوچکی چون افغانستان 

ديانه تعين سرحدات ديگرازحاکميت خود دفاع کرده ميتواند؟ چگونه ازخاک ومردم خويش؟چه صلح وامنيت باش
        ازاراکين حاکميت ملی است                                                                                                      

بايدوزارت اقوام وقبائل لغوشودچنين وزارت بخصوص درکشوريکه ادعای ملت ميکندتوھين أميزوتوجيه 
گرمردم افغانستان ملت واحدی اندپس وزارت اقوام وقبائل يعنی چه ؟ واگرھنوزھم اقوام وقبائل ناپذيراست چراکه ا

ھم طالب وھم دمکرات بايدشورای ملی م ھندو؟اندپس ملتی بنام افغان يعنی چه ؟ نميتواندکسی ھم مسلمان باشدھ
ومنطقة بخصوص برخ�ف درين خصوص فيصله کندکه ماملت ھستيم ياقبائل؟چنين يک امتيازظالمانه به قوم 

عوض ملت سازی درشرايطی که دم ازدمکرسی ميزنندمنافع ملی واصول وپرنيسپ ھای ملت ودولت ملی است 
منافع ورسوم قبيله پس حافظ برتحکيم روابط وارزشھای قبيلوی ھنوزھم کارميشودوزارت اقوام وقبائل يعنی 

ت درکشوريکه قانون اساسی لبريزازتناقضات ؟راستی افغانستان سرزمين اضداداسچه مفھومی دارددمکرسی 
يک بودجه قبائل بنام بودجة وNيتی ميگيرندويک بودجة ديگربنام داشته باشدچه چيزش ديگرميتوانداستندردباشد؟

تادوره امين بيشترين بودجة  بودجه وزارت سرحدات پس ورازت دفاع چکاره است ؟بودجه ديگرھم بنام اربکی
تاکنون کدام ائل ودربارميشدکه ھمه اھل دربارھم خوانين ھردوسوی مرزبودندگرچه افغانستان مصرف وزارت قب

ضاء برجسته استخبارات تغيراساسی نکرده است ھنوزھم مھمان خانه ھای دولتی لبريزازکسانيست که اع
                                                                                                                                  پاکستان اند

بنام کوچی ؛ وزارت قبائل ؛ اکثريت ونه حقوق أنھاغصب ميشودمليتھای ديگرھنوزھم نميدانندکه چقدروچگ
؛ اسکان ناقلين درمناطق ديگر؛ انحصارقدرت وغصب محورھای سياسی ؛ نظامی ؛ اقتصادی ؛ فرھنگی موھوم ؛ 

وبنام طالبان نديم ومصالحة ملی که ھمه درجيب ی اداری غيرواقعی وغيرضروری تخصيص بودجه بنام واحدھا
وروحانيون  پرداخت مستمری برھبران وخوانين ؛ ه ھزينمليون دالر200تاجرگه ھای ؛ قوم خاص ميرود 

 عدم پرداخت؛ جذب  فرزندان قبائل أنسوی مرزدرليليه ھاودانشگاه ھای کشورواعزام أنھابه خارج دوطرف مرز؛ 

عدم انتقال بخش عظيم گمرکات جنوب بوزارت ماليه ؛ تبعيض درتخصيص ؛ ماليه ازجنگ�ت وديگرعوائدقبائل 
بودجة عادی وانکشافی ؛ تقررمامورين ملکی ونظامی بانگيزه نژادی وروابط قومی ؛ اخذپروژه ھای انکشافی 

نی بنام طرفدارايران وروسيه ازجامعة جھا تاجک وازبيک وھزارهبرای وNيات بخصوص ؛ تجريدمابوکالت از
                                                                              ات باتوزيع کارت باتباع پاکستانوھند؛ تقلب درانتخاب



درکشورمانه نفوس واقعی کشورروشن است ونه نفوس واقعی ولسواليھا؛ وNيتھاومليتھاونه مساحت بختانه شور
که باواقعيتھای  اک ونه مساحت دشت وکوه ودره وجنگ�ت کشورھمه چيزدرين جنگل بنابرتخمين استعمومی خ

بنابرانگيزه سياسی يک گروه اتنيکی رابيشترنشان داده اندوديگری راکمتريک وNيت عينی تصادم ميکند
            زه بودندکوزه وخودگل کوخودچون رابزرگتروديگری راکوچکتريعنی ھروNيتی بقدرديدحکام وسعت دارد

                                                                

سوال عمده مطرح ميشودکه بنابرکدامين خصوصيات و"يت ھادرجه بندی وبولسوالی تقسيم شده اند؟ أياو"يات  
ت برابراندوحتی بودجه ه ونزديک پايتخکوھستانی ؛ دورافتاده ؛ عقبمانده وسردسيرباو"يات ھموار؛ چندفصل

درحاليکه  بودجة عادی وانکشافی و"يات سردسير؛ دورافتاده ؛ کوھستانی وعقبمانده  ؟وامتيازات مساوی دارند
ھمواروعادی ميباشدچراکه زندگی درچنان مناطقی , درتمامی جھان چندبرابرو"يات گرمسير؛ نزديک به پايتخت 

ھولت ھابرخوردارباشندتادربرابرحوادث طبيعی وشرايط خيلی دشواروخطرناک است وبايدمردم ازھمه س
مادرکشوريکه سکونت داريم ھيچ چيزش عاد"نه ؛ منظم ومعياری نيست ولی دشوارمقاومت کرده بتوانند

درمنزليکه ندانيدچندزن ومردوکودک ومريض زندگی ميکندچه ويژگيھای داردشمادقيقاھيچ مشکلی راحل کرده 
      نميتوانيد؟

عی ومسلکی ونه سياسی درانکشاف کشورخيلی موثراست ودولت رابيشترمتوجه مسئوليتھايش سرشماری واق
مادرقدم اول بايدافغانستان راباتمام کم وکيف منافع ومضارش بشناسيم بعدبرويم بسوی طرح اولويت  ميسازد

ة اول مسلمين ھمه کاره باشد؟ خليفقلدررابايدبروش قانونساNرتبديل کردتاچه وقت درين جنگل  بدویھاروش 
سوگندخوردکه تاحق ضعيف را ازقوی نگيرم درنگ نخواھم ورزيداودرحقيقت عليه سيستم قبيله ساNری بانگ 

درروابط مردم بامردم ومردم  نيرنگزدوبه حاکميت قانون وفرھنگ دولتداری پافشاری نمودتازمانيکه زورو
ده نميتواند                                        جعه ومشک�ت رادرک نموبادولت سراغ داشته باشدھيچ کسی عمق فا  

) نظام جرگه(ازقديم تاکنون درجنوب فدراليزم مادرمباحث نظام سياسی درمضامين ديگری ثابت خواھيم کردکه 

بنابرين ھميشه جنوب توسط مردم خودش اداره شده ولی ديگروNيات توسط بوده ودربقيه وNيات نظام استبدادی 
                                                              درتقسيمات اداری مطرح نبوده است ليکه ھيچ معياریقبيله درحا

دولت سازی ھرچه بيشتردرافغانستان احساس مينت وساختارھای مدرن حکومت است وحاNکه عصرعلم ومنج
نوب حکومت ھای قبيله ازھرولسوالی بدخشان به چندوNيت ھستم درحاليکه درج تقسيممن طرفدارجدی ميشود

وب ميگيرندبرخی رجنيک وNيت تشکيل دادندوبدين ترتيب سھمية يک وNيت رابرای ولسوالی خويش مردم د
برخ�ف منافع مردم واقتضای روزتعصب وت�ش دارندکه نبايدبدخشان تجزيه غاف�ن دروNيت بدخشان ھنوزھم 

ھرکسی مخالف تقسيمات اداری  م راميخواھيدياحاکميت خودرا؟شوديعنی چه ؟ مگرشماخيروسعادت ورفاه مرد
                                                           بدخشان است ازدرک شرايط امروزوفردای کشوروجھان عاجزاست

ت که اين افتخارنيست که ماوNيت برزگ وپرنفوسی داشته باشيم عقبمانده ومحروم بلکه افتخارواقعی اين اس
مردمی داشته باشيم مرفه وباسواد، وNيتی داشته باشيم دارای سرک وبرق وفابريکه وفارم وپارک ودانشگاه 
 وشفاخانه وديگرامکانات وسھولت ھای زندگی درحاليکه چنين طرفيت ھای دربدخشان امروزخواب است وخيال 

رنج ومشک?ت مردم است ھرولسوالی  بدخشان استعدادچھارو"يت راداردوھرکه ازين کارامتناع ميورزدمسئول
چقدرنفوس دارد؟ازنظرموقعيت اراضی چه مشک?ت چقدرفاصله دارد؟وچقدروسيع است؟بدخشان ازو"يت 

وکمبودھای دارد؟ باچه خطرات وتھديدھای روبرواست؟ عوائدوسطح برخورداری مردمش ازمنابع طبيعت 
ان تعادل رادرھمه ولسواليھاچنان بوجودأوردکه چطوراست؟ درأينده گنجايش چقدرجمعيت رادارد؟چگونه ميتو

يک ولسوالی فاقدھمه منابع وشرايط زندگی دربدخشان بايک ولسوالی ديگرافغانستان مث?تره خيل درکابل 
يامارجه درھلمندياسزواردرھرات ظرفيت ورشدھمگون داشته باشند؟افغانستان نيزبسوی صنعتی شدن ميرودولی 

  ت بنابرين خيلی دشواراست که بتواندباديگرو"يات خودش رابرابرسازد بدخشان ازين ظرفيت محروم اس

ولسواليھاکانون فساداداری وغارت مردم اندھرقدرولسواليھازيادودورترازو"يت باشندفسادوغارت مردم 
دختر مکاتب بدخشان نيمی ازفارغان ---(بيشترميشودو"يت وسيع درکوھستانات زيان ھای فراوان داردچنانچه 



زيراطی نمودن فاصله بين بعضی يافته نميتوانندقبال اشتراک درامتحان کانکوررااسا"نه  شانيشتر کهاند
ھرولسوالی بدخشان يک )اطلب ميکندولسواليھاوفيض آبادمدت بيشترازطی نمودن فاصله بين کابل تافيض آبادر

يسازندباولسواليھای بھم و"يت ميشودمعمو"درتشکي?ت اداری ديگرکشورھاو"يات کوھستانی راخيلی کوچک م
پيوسته ونزديک تاحکومت محلی بتواندبوضع و"يت ومشک?ت مردم بزودی وسريع رسيدگی کندحا"نکه و"يت 

   ھای ھموارميتوانندباندازه کلفورنيابزرگ باشند

بايدمردم بدخشان به کسانی رأی بدھندکه طرفدارتقسيم و"يت باشندمگرمردم پنچشيرياخوست ازتشکيل اداری 
مساحت ويکنيم ميليون مربع کيلومتر 47403دامابدخشان با نوپنجشيرو"يت ميشو دايکندی(و"يت زيان ديدند؟

درين نه سال اگرده فيصدبودجه خوست  برخورداراست نفوس ھنوزھم ازامتيازات به مراتب کمترازپکتيکاوزابل
  )--- چنين نبودياپکتيکارابو"يت بدخشان منظورميکردندامروزوضع يتيم خانة افغانستان 

کسانيکه دردولت مرکزی مخالف توسعة تشکي?ت اداری درشمال خصوصابدخشان ھستنداغراض سياسی 
دارندولی برخی بدخشيھابنابرجھالت بامورمخالف اندشماميدانيدکه تاچندسال قبل ازسقوط شاھی پکتيا؛ 

اداری خودراتوسعه  پکتيکاوخوست يک و"يت بودندھنوزھم رھبران ھرو"يت ت?ش دارندکه تشکي?ت
: مردم جنوب درو"يت کابل ؛ شمال وغرب کشوراسکان داده شدندچندی قبل کرزی گفت % 50بخشندحا"نکه 

مادرکندزھشت ولسوالی ديگرمسازيم بخاطريکه ناقلين وکوچی رادرين نه سال جابجاکرده وحا"بايدبرايشان 
  ت کرده استابل وھرات وديگرو"ياتشکي?ت اداری بسازدچنانچه عين کاررادراطراف ودشت ھای ک

بلکه ازحيث  ديگراستبدخشان نه تنھا ازحيث مساحت بزرگترين و"يت کشورياچندين برابرخيلی ازو"يات 
 عقبو زمين کماما و"يات پرنفوساز يکی بدخشان و"يت(نفوس نيزبعدارکابل ومزاربيشترين جمعيت رادارد

مساحت کل کشور را % 8بوده و نظرمساحت و"يت پنجم ازکه يباوجودبشمارميرودنگھداشته ترين و"يت کشور
  )جاداده استددرخونفوس کشور را% ١٠5وازنظرنفوس نيزبيشتر) مربعکيلومتر 47403( ميکند اءاحتو

ولی خيلی گرچه چنين محاسبة بنابرتخمين نفوس درگذشته بوده وامروزنفوس بدخشان خيلی بيشترازين ميباشد
فوس بدخشان راجسترھم نيستندشمابيشترازنصف عوام بدخشان را ازطبقة رجال يافته ازين مردم حتی دراداره ن

ميتوانيدکه نه شناسنامه دارندونه کدام سندومدرک دولتی بگذريم ازنسوان که درتقريباھمة افغانستان 
  غيرازشھرھاوتحصيل يافته ھادرجملة انسان شمرده نميشوندکه ثبت جريده عالم باشند

يام مردم عليه حزب دمکرتيک خلق سرشماری زنان نبود؟ من گاھی به جھالت حتی م?ھای مگريکی ازعوامل ق
افغانستان گريه ميکنم درحاليکه کنه امام بزرگ ما ابوحنيفه است واسامی ھمه زنان ودختران 

نام زن واو"دخويش  -يگانه رسانة دولتی روزگارشان -درمحراب  وشخص مبارکپيامبرخودراميدانيم 
ولی تاکنون برماعيب است اگرنامی ازخواھرومادرخودبريم ؟ مگرتوھين بانسانيت زن نيست؟ چنين  راميگرفت

بخاطراداره بھتربدخشان ديدمنفی وضدبشری باعث شده که ھنوزھم تعدادواقعی ودقيق خانواده ھارادولت نداند
دبکنيم واگرامروزنکنيم کاری راکه ديروزنکرديم امروزبايونمايندگی واقعی ازمردم واحدھای اداری تغيرکند

  فرداخيلی نديم خواھيم شد 

  زيستگاه دربخش      



شان چندو"يت شودکه ولی زيستگاه ندارندنه تنھابايدبدخنفوس بدخشان مانندھرو"يت ديگردرحالت انفجاراست 
حکومت بتواندباموراتباع وشھروندان برسدبلکه کسانيکه باثرزلزله ؛ زمين کوچ ؛ سي?ب ؛ لغزش کوه ؛ 
شکست قصبات ؛ انفجارنفوس ؛ نبودزمين وديگرعوامل سرپناھی ندارندکمپاين نمايندتا ازجانب دولت 

  ت اسکان شوندادرديگرو"ي

امروزمليونھاخانواده بنام مھاجرين جنوب وکوچی ازأنسوی مرزبنابرطرح سازمانيافتة سياسی 
وحتی ازمردم راخريده وبرای زمين ھای دولتی ووبخاطرتغيراسکان شمال درين و"يات انتقال يافته 

توزيع ميکندونامش راگذاشته طالبان ناراضی ولی بدخشی أنقدرعقل واراده نداردکه بخاطرحق مشروع پشتونھا
  ؟وطبيعی خوديعنی يک سرپناه ت?ش کندچه وقت بدخشيھای بی سرپناه می جنبند

؟ مگردرين نه سال نديديم که زمانيکه ھمه اراضی باقيمانده شمال وغرب کشوروکابل به ناقلين توزيع شد
درحاليکه وی راباطراف مليتھای ديگرکشيدند؟چقدرپشتون درين و"يات اسکان شدندوچگونه خطوط حلق

دربدخشان نه تنھابرخی قريه ھابلکه حتی برخی ولسواليھاديگردرخودفررفته وغيرقابل زيست شده 
 وباغبوددشت ھمه دخانواده سکونت داشت اندمث?درولسوالی ماروزی رابخاطردارم که درھرقريه پنجاه تاص

ولی امروزحتی زمين ھای راکه صدھامترازسطح دريابلندبودندسي?ب ودرياخراشيدوکوچيدندامروزجزيک 
   سنگ?خ ديگرچيزی رانميتوان درين ولسوالی ياقت

گی مردمی که روزگاری باغ وزمين وحويلی داشتندامروزھمه چون رمه ھای گوسپندوبزدربلندای کوه زند 
ميکنندچاره چيست ؟ دردشان رابه که بگويند؟ اگرچنين مردمی فريادشان رابلندکرده ومظاھره وعريضه وت?ش 
منسجم کنندشايدوجدان کرزی راحال زارشان بدردأورده وخجالت بکشدکه عوض چنين مردمی بومی ازسرحدات 

ازعوامل انقراض نسل ھاست  چنين رقت باريکی محروميتکشورمردم رابو"يات شمال بفرستد؟نبودسرپناه و
   چرامردم پاميروبرخی طوائف ديگرتقريبامنقرض شدند؟ درحاليکه يک اقليت درانی امروزدعوای اکثريت ميکند؟

رھبران بومی بدخشان بايدروش گرچه رھبران دولتی دم راغنميت شمرده ودرفکرزراندوزی شايدباشندولی 
که امروزيادرأينده  ديگرقابل اشته وطرح واستراتيژی بسازندمح?تيروزمرگی وبرخوردعوامفريبانه راکنارگذ

  ه زيستگاه تدارک شودی شوندوبرای مردم قبل ازوقوع فاجعزيست نيستندبايدبررس

که  انة زنبورميتواندزندگی کند؟درخانة ھرگداھمفردانيزبايدفکری کردچندنسل درين خبرای قرون ونسل ھای 
؟ فرداھريک ازين ده طفل بازده طفل ديگرميکنندفرداکه زمين زندگی ندارندبرويد ده کودک داردمگراينھاحق 

ھای و"يت دوروبرماھم به ناقلين توزيع شدبازمردم بومی کجاخواھندرفت ؟ مگردرجنوب باين مردم کدام نمره 
ميدھند؟ھرگزچراکه مردم جنوب مانندمردم شمال وغرب کشوروکابل گوسپندی وخوشباورنيستندکه خانة 

بنابرھمين سفاھت وغفلت بودکه درعقب خانة  بديگران بخشندخداچنين سفاھت رانصيب ماکرده استخودرا
  ھريک ازماچندين حريف مسلح کمين گرفته است 

تاکله ھای خام تاجک وھزاره وازيک وديگران پخته ميشودطوريکه يھودفلسطين راخيلی ماھرانه ازاعراب  
قبرستان ھای مارانيزتصرف خواھندکردزيراتازه سا"نه ازجھان  خرصفت وبدوی ناعاقبت انديش خريدقبائل حتی

چنين پولی درخريدزمين مليتھای ميگيرندتاکرزی برادران ناراضی خودراراضی سازدمليون دالر500
مصرف ميشودکه خطرناکترين توطئه عليه تاجک وھزاره وازبيک است گرچه شايدفع?ضررش راکسی ديگر

زيردفاع امريکاباچنين طرح کرزی مخالفت کردواسکان طالبان رادرشمال تعجب است که ودرک واحساس نکند
 خطرناک خواندولی کارتونيک ھای شمال که ھنوزھم بازيچة دست سحرأميزقبيله اندسکوت راترجيح دادند

نديم درشمال وغرب  طالبعضواستخبارات خويش رابنام کوچی ومھاجروپاکستان مليونھاع?وه برين 
شايدکمترکسی خبرباشدکه پاکستانيھانيزدرشمال زمين نی باحکام قبيله اسکان داده است اکشورخصوصاکابل درتب

  ميخرند          

ازين مردم برده ھای دست  --- اسکان قبائل مسلح وجاسوس پاکستان درشمال چه بنام کوچی چه بنام طالب و
ابدخشان شاھدفاجعه ھای قل که نباشدھميشه جان درعذاب است فردوپابسته واسيران ابدی ميسازدولی ع

ھدبودنبودياکمبودزمين وانفجارنفوس بزرگترين تراژيدی فرداست زمين پيرواستھ?ک ارنگارنگ خو



ميشودونسل بشربنابرسھولت ھای روزافزون تکنالوژی روبانفجاراست مدعيان رھبری بدخشان ھنوزھم 
  يگرگنجايش چندنسل رادارد؟ازعواقب نبودزيستگاه وحوادث طبيعی غافل ودرخواب اندراستی بدخشان د

را به سر  حا" بی خانه و بی زمين روزگاردشواری برابر شده و صدھا ھزار نفر ھميندخشان چندنفوس ب  
ميبرندچه کسی باورميکندکه ھزارھاخانواده بدخشی يادرفرازکوه ھاکوخ ساخته اندکه چندين ساعلت ازمنابع أب 

خانواده بی سرپناه بدخشی درجاھای ھزارھمين حا"صدھا است؟دورھست يادرخم وپيچ دره ھاکه خيلی خطرناک 
باثرلغزش کود ھا ؛ سا"نه ھزاران تن م درھمچوجاه ھازنده نخواھندماندوزندگی ميکنندکه حتی حيوانات کوچی ھ

زلزله ھا؛ سي?بھا؛ خشک ساليھاوديگرحوادث طبيعی زيستگاه خودراناگزيرترک نموده ونه مانندکوچی 
به اروط?دارندونه دالروس?ح وده ھاھزار بدخشی ديگرازسالھابدينسودرو"يات ديگرخودکلددر"ب?ی لحاف 
  وباش ندارندزندگی دارندويک بسوه جای برای بود شکل خانه بدوش

مردم ديگرمانندحيوانات اراضی ھمواروأبی ميداشت تا% 20گرچه بدخشان خيلی وسيع است ولی کاشکه 
شماکمترمردمی ختندکه نه امکان کشيدن سرک مسيراست ونه برق ودره ھای سرپناه نمی سادرکوه ھا

رادردنيايافته ميتوانيدکه مانندبرخی مردم افغانستان خصوصابدخشان درچنين جاھای سکونت گزيده 
زندگی درکوه ھاوتپه ھاودره باشندشايدھيچ حتی بروی تپه ھای ھمواريادرميان دره ھای مصئون بخاطريکه 

صوصانسل ناشی را ازمدنيت دورميسازدوخشن وعقيم بارميأوردکسيکه دردشت ھای وحشتناک انسان ھاخ
  زندگی ميکندباکسيکه درکوه خيلی فرق داردکسيکه درشھرباکسيکه درقريه

ساعت ازخانه وقريه خوديعنی ازکوھی 5ساعت مردم ازيک قاره به قاره ديگرميروندولی بدخشی در5امروزدر 
ای بخردأنھم اگرا"غ ھيزمش بفروش برسدوبازھشت ساعت ديگرکوه پائين ميشودتايک پاوروغن يانيم پاوچ

عصريکه ھرزن ومردی وکوتل رامبزندمگراين زندگی انسانی خصوصادرقرن بيست ويکم وعصرتاکنالوژيست ؟
  مردم بروی أب راه ميروندويک موتردارد

کومت و ھد؟ چگونه حيک نمره زمين نميدقندزوبغ?ن وتخارچراحکومت جھت اسکان آنھادردشتھای بی پھنای 
شکم حيوانات کوچی است اماگاھی ھم به فکر بھبودوضع زندگی مردمان بومی وباش وعدالتيست که به فکربود

  آدمھای قوم ديگر رجحان داشته باشد؟ک قوم برکه حيوانات ينيست مگردرنزدنظامھا اتباع درجه بندی شده اند

درشمال وکابل ھزارھاجريب زمين ھمواردارند ليکه عجب عدالت ودولتی است که بزورمردمی را ازجنوب درحا
وغرب کشوراسکان ميدھدولی مردم أسيب رسيده شمال رادرمحل قابل زيستی  انتقال نمی دھدمگراين حکومت 

  چه ميگذرد؟ ---- ملی وازھمه اتباع کشوراست ؟راستی ميداندکه دربدخشان ؛ دايکندی ؛ غورو

مگرايی وشئونيستی عينک سياه قوھم گنجانيده شده است که فقط با یمرئادنادرقانون اساسی افغانستان مومگر
سرزمينھای ديگران اختصاص داده زمين درنات يک قوم ھزاران ھکتاربرای حيواقابل رويت است؟

خودشان جھت سرپناه  منطقةنسانھای قوم ديگرسه بسوه زمين دری ابرا شھرکھاوفارمھاميسازندولیميشود
  ؟!!نميشودپيدا

 فارم مالداری ، مرغداری و باغداری فعال شده است ٨٠٠در حدود يت ننگرھارو"در تاکنوننيدشماداوری ک 
اتی به قجريب زمين فارم تحقي37ودرپکتيادرمليون دالر 4ودرين روزھانيزبک فابريکة لبنيات به مصرف 

درھرو"يت جنوب يک چنين  به ھمين ترتيب عمارشدهمليون 5مصرف
بخاطريکه بھانه لی ميسازندوھنوزھم رشدوارتقای ظرفيت مالداری وزراعت فارمھاوشرکتھاوسلوھارابخاطر

ال ت شماو"يبرای کوچيھادربرخی وزمينة اسکان کوچی رادرشمال فراھم کرده باشندپروژه صحت حيوانی 
  صحت حيوانيست دسترستی مالداران وکوچيھابه خدمات ھاھدف ازين پروژه : نيزميسازندکه وزيرزراعت گفت 

درشمال نميشود؟  --- ووفابريکه يوانی او"برای کوچی درجنوب وفارم ھای تحقيقاتی ت صحت حاخدمچراچنين 
تھيه  ده شمال مصادره تابرای کوچی زمينچرافقط زمين ھای دولتی شمال ارزيابی ميشودوزمين ھای غصب ش

اسکان دھندتا نوزھم ھروطالب نديم ناقلين رادرشمال جشودباخيلی مھارت وبتدريج ميخواھندزيرنام کوچی ومھا
موادسقاوي دوم أخرين اگربارديگرطالبان افغانستان راتصرف کردندھيچ مقاومت وقيامی ديگرامکان پذيرنباشد

  راپياده ميکنند) مانيفيست فاشيزم(



مردم درشمال نبايدغافل باشندبايدبوزيرزراعت بگويندبرای کوچی درجنوب فارم وشھرک سازيداو"دمابزمين 
ھمين حا"درشمال خانه بدوش اندچراغی که درخانه سوزدمسجدراصبراست  خانوادهرندومليونھاوسرپناه نيازدا

  اگرخرھم بوديم حا"ديگرنيات واھداف مرموزشماراميدانيم 

يکی دو و"يت دربرابرچنين طرح ھاوتوطئه ھامقاومت کرده نميتواندبايدھمه مردم شمال مانندھزاره قيام 
محمدگل ازعقب خنجرميزنندوتصفيه ميکنند ناخوانده بارديگرميزبانھاراچنين مھمانان  کهومقاومت کنند

 ھمه مالک سرومال وناموس ميزبانھای خودميشدندوميزبان دھقان ونوکرناقليناو"مردمی رامھمان ميکردوبعد
اردامروزھم مشاورين کرزی عين اوھمه و"يات شمال راگشت تابداندکه کدام و"يت گنجايش چقدرناقل راد

يکنندچنانچه سارق اعظم ميگويدمن و"يت بو"يت شمال رفته وديدم که م?ھاعليه امريکامردم راتحريک رامکار
ميکنندوازطالبان دفاع اين مشاورين درحقيقت پول توزيع ميکنندتاديگرمليتھارانيزبدفاع ازطالبان أماده وشورش 

  نمايندرامقاومت ملی سازندوزمين ھای مردم راخريده وناقلين را اسکان  جنوب

مليونھاھکتارزمين درجنوب تاچه وقت بايدب?مالک بماند؟ وچرافقط نبايداجازه دادتاريخ ھنوزھم تکرارشود 
شمال وغرب کشور؟ أياتاکنون کدام تاجک ؛ ھزاره وازبکی رادرجنوب حکومت زمين داده است ؟ کوچی 

نخواھندشدبنابرين چراعوض ط ھرگزبامليتھای ديگرمخلوافغانستانيکه  درزمستان پاکستانيست ودرتابستان
أياتنھاو"يت بدخشان باچنين ؟بروندکجارگان داخلی اأو؟بدخشی درو"يات شمال اسکان نشود؛ کوچی وطالب 

  مشکل غم انگيزی روبروست ياديگرو"يات کوھستانی ھم مشک?ت مشابه دارند؟

سريک اي?ق اچه وقت ؟ودعواوقتل وقتال نباشدتزمين وسرپناه جنگ  ھيچ روزی نيست که دربدخشان سر
خويش چندين غيرازين مجروح ميشوندبرھم سنگرگرفته وچندين نفرکشته ودربرااھالی درقرية ماھرسال 

نين است چندنسل بعدترچه امروزکه چاين بزرگترين مشکل مردم بدخشان است ندرزمين جنگی کشته شدماد
بايدخيلی  ان ازاساس بازنگری شوداموربدخش مشکل بدخشان خيلی عميق ترازنبودبرق وسرک استخواھدشد؟

   مطرح شودان ارزيابی ودرسطح جھان ورسانه ھادقيق وعميق مشک?ت بدخش

 درمعرکة عقل وعاطفه                                                                                                    

ولسوال بدخشان ومقالة برادری بنام ان اندمن بعدازمصاحبة يت ھای بدخشليه ھاجزء ازواقعيبخاطريکه اسماع
ليه ھستندوحکومت حق ياسماع--- شدم مردم زيباک وشغنان ونداکه پروپاگندی بيش نبودخيلی غمگين 

نداردولسوال ياقوماندان ومسئولين مناطق شعيه نشين را ازسنی وديگرمردم تعين کندزيراکسانيکه باين 
تاراج وخيانت باين اقليت مذھبی است وحتی عوض خدمت  ولسواليھاتعين شوندکارشان

ليه ھا؛ ھندوھا؛ وديگرمردم يوجزيه ميستانندوقتی بازھم باسماعموادمخدرميفروشندوغارت ميکنندوباج 
کشورحاکم تحميل شودپس دمکرسی چه مفھومی دارد؟بنابرين درمنازعة ولسوال ومردم زيباک مردم يقينابرحق 

        يگرکسی رابرين مردم تحميل نکنندای حکومت مرکزی ومقام وNيت بدخشان که دھستندوبايد درسی باشدبر

اگرپسری بادختری ميخواست ازدواج کندبايداوNپدرومادرش راراضی ميساخت دريک جامعة سنتی وبدوی  
اسی وظيفة ولسوال بودکه خانواده اوراقانع سازدولی تصورميکنم انگيزه اسچنين خيزھای بلندی زد نميتوان

شورش مردم چيزھای خيلی عميق ترازين باشداحتماNفشاريکه برمردم ازناحية فساداداری وسخت گيريھای 
که ريشه درتبعيض مذھبی  --- مذھبی واردميشودوعدم توجة حکومت بانکشاف وحل مشک�ت زيباک وشغنان و

                                           ونژادی حکام درتاريخ داردرابطة مردم رابادولت ديگرغيرقابل دوام ساخته است



باشندکه بتوانندازخودو"يتی داشته باشندچراجلوشان وبھم پيوسته ليه ھای بدخشان چنان زيادياگراسماع
رابايدگرفت ؟درمدارتاريخ ھميشه اين مردم بانواع مختلف سرکوب وتوھين وغارت شده اندأنھم توسط کسانيکه 

دفاع کنندماکه ھميشه سنگ دفاع ازحقوق مساويانه ازھمه اتباع رابلندميکنيم بايدازمال وجان وشرف مردم 
او"بايدخودحقوق ديگران را مصادره نکنيم قلب من بخاطرجوگی وھندوی مظلوم اين سرزمين بخاطرپاميری 

ق وشغنانی فغانستان وبخاطرانسان محروم و بيدفاع ميھنم ھزاران پاره است ھيچ عاملی نميتواندمصادره حقو
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 
ابکی اسيرباشند؟ أغاخان نه تنھادرافغانستان بلکه درسراسردنياپيروداردوبرشان کمک بايدغ?می کنندوت

ميکندھمين اکنون درکانادابزرگترين مرکزاس?می رابامصارف خيلی گزاف رويدست گرفته که ھمه فرقه ھای 
فرانس ھابرای اس?می ميتوانندأثارفرھنگی خودرادرين موزيم نگه دارندودرکشوريکه ھوارانيزبايدخريدسالون کن

چرادرپاکستان وديگرکشورھاعليه أغاخان تبليغات ومبارزه --- چندين ھزارمسلمان داردومسجدوکتابخانه و
  نميشودکه کشوری درداخل کشوردارد؟ 

خيانت بوطن ومردم است  -چه أغاخان باشدياديگری  -مصادره حقوق مردم وجلوگيری ازکمک ھای خارجی 
بادنيای خارج روابط بازرگانی وفرھنگی برقرارکنندامروزاگرتشيع افغانستان دوخودراداشته باشنمديريت بگذاريد

ليه ھای افغانستان با اسماعيليه ھای دنياوھرفرقه يولبنان ارتباط داشته باشدواسماع باتشيع پاکستان وخليج
يروسرکوب وگروھی باھمکيشان وھم نژادان ديگرشان درگيتی مانندپشتونھاروابطی داشته باشندچنين اسيروتخد

  نگرديده ومحروم نخواھندماندچرافقط پشتون اين حق راداشته باشدوبس؟

تعجب است پاکستانی شيعة افغانستانی راقتل عام ميکندولی شيعة پاکستان تصورميکندکه فوج واحزاب اس?می 
ھزاره % 63پاکستان روسھارادرشمال ميکشند؟وطالبان جھادميکند؟چراعبدالرحمان سفاک توانست 

رايطی که ايران قويترين کشورمنطقه بودبکشد؟درحاليکه ھرگاه قدرت پشتونھادرخطرافتاده زن رادرش
اگرحمايت ترکيه بخاطريکه تشيع افغانستان منزوی بودومردقبائل پاکستان بافغانستان يورش برده اند؟

  ميفرستاد --- وحميدگل خته وبرای وازبکستان نبودکرزی سرجنرال دوستم رادرپوش قرأن اندا

ليه ھاتغيرکندچه ييدتاوضع رقت بارمردم خصوصا اسماعبه مردم نيازمندوبيچاره بدخشان کمک نماگرأغاخان ا
ليه ھای جھان يجذب مردم کارميکندچرارھبراسماع؟امروزاسرائيل زيرنام ديگری درجنوب سخت بخاطرضرردارد

ھزاران  است که باترجمهورترين خبرپخش يھوديت درکشغم انگيز(حق نداشته باشدبه پيروان خويش خدمت کند
اسراييل برای ھر ) ليکود(راميخواھندباصل أنھابرگردانندوبرای اين کارحزب تونھاپش, زبان پشتو کتاب تورات ب

 8000تا  1600از يھودی نمايدرادھدوبرای پشتونيکه يک پشتون ديگرالرميد 8000پشتونيکه تغيردين بدھد 
ک درين خصوص ھمه چيزنشرشدولی ي)ھای داخلی انجام ميدھند NGOانعام خواھد دادفع? اين کار راتوسط 

چراکه ميدانندگنچ درشمال پشتون واکنش نشان ندادامايک نظرية بليک ويل خواب را ازچشم ھمه پشتونھاپراند
  است

دکه نفرت نمنفی عليه موسسة أغاخان عواقب ناگواری دربدخشان داردشايدعوامل ودست ھای باش تبليغات
لی ؟پس يی اسماعيلی سنی شده باشدياکدام سنيسماعدتاکنون مگرکسی شنيده کدام انان بذرکنونفاق رادربدخش

ترس بخاطرچه؟طالبان تنديسه ھای باميان رابانگيزه سياسی نابودوادعاکردندکه مردم بت پرست 
  حا"دشمنان رفاه مردم بدخشان نيزنقابدين رابرچھره کشيده اندميشدند؟

متوجه شدکه تعصب وتنگ نظری ف نقش أغاخان دربدخشان بودولی زودأغازمخالگرچه در) رح(نجم الدين خان 
سودی نداردبايدمقام و"يت ھرچه بيشترتوجه وکمک ھای أغاخان راجلب کندترکمنستان وموسسة أغاخان 

ليه ھامناسبت خوبی يلی دربدخشان که بايدازبکھاواسماعدرجنوب دانشگاه وفارم وچيزھای زيادی ساخته اندو
دشمنی باھرچه نواست اوج ميزندمگرفعاليت فاشيستھای افغان ملتی  ين روابط وکمک ھاباشدروحيةة چنبرتقوي

  ؟يا ازمؤسسة خيريه وجھانی أغاخان وطالبان وگلبدين دربدخشان خطرناکتراست



منافع عامه درچيست ؟ وچگونه قه ھای شخصی گرفته شودبلکه ديددرمسائل ک?ن نبايدتصاميم براساس سلي
خردمندان بدخشان بايدخردمندانه اساس يک زندگی نوين ومدنی رادرو"يت دربدخشان تغيری أورد؟ميتوان 

خودبگذارندوبرای يکبارھم که شده بدوريک سفره بخاطرمنافع مردم بنشينندوسخنان تحصيل يافته ھاوجھان 
وھمه دعوای  ديده ھای خودرابشنوندوخيم ترين مصيبت بدخشان درين است که ھيچ کسی بديگری تن نداده

خردستيزی خوانين بدخشان ومتنفذين ورھبری داردمنيت نخبه ھای بدخشان ؛ تحجرم?ھای بدخشان ؛ فساد
  حاکمان بدخشان ازبزرگترين مصائب ودردھای ع?ج ناپذيربدخشان است  

 خصوصابدخشان کسی کارنيکی کرده اشک برخسارم حلقه ميزندزيرا افغانستانشمال ومرکزگاھی بشنوم که در
ازجمله بدخشان برای من أب وخاک نيست بلکه انسان است انسان اين سرزمين دردنيابدوزخ فرستاده 

تصفيه شدورنج  بدخشیشی توسط پری ميکندأنقدرکه دردوره جنگھابدخميشودودردوزخ خودساخته عمرش راس
  داخلی ؟  ديدتوسط شوروی ھرگزتابکی چنين خودکشی وخيانت به مردم ؟ تاچه وقت رقابت ھای ويرانگر

قندھاری وجوزجانی وباميانی ھرکه دربدخشان سربلندکندھمه ازپايش گرفته واورابزمين ميزنندھيچ 
که باستادربانی توھين کرده باشدولی م?ومکتبی بدخشان درکوچه وبازارھرچه نديدم درپشاوروکابل را

ھا باجنگ ھای داخلی ملت وتابوساختندولی بدخشي ميگسارسگبازبابایميتوانست ميگفت؟ ديگران ازيک 
  وزھم چيزی نيأموخته اندھم ازدولت رانده شدندوھم ازمردم ھن ورقابت ھای منفی خودوباکوتاه فکری خويش

  )يقينانه ھرم(ی بلکه م(ھای پيروخط پاکستان(کارم(فتنه انگيزيست       

وزھم تاپه ھای م?ی جنوب امروزنکتائی زده وزيروريس وسفيرميشودولی م?ی شمال خصوصابدخشان ھن
رديگر ة تکفيزھمين يک کلمرادرش راتکفيرميکندگويی ازاس?م جدوره انگريزونادرخان رادرجيب گذاشته وب

  درحاليکه پيامبراکرم حتی عزت وأبروی دشمنان خودرانگه ميداشت ھيچ چيزی رايادندارد؟

عه ازفسادپاک وقتی طالبان زنھاراممنوع الخروج ساخته وزندانی کردندچه سودی بردند؟مگرجام
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؟

ومردان مومين وخودساخته درغرب مليونھامرتبه ازايمان زنان خانه نشين ومردان ايمان زنان  
ريشدارکشورھای اس?می سنگين تراست گرچه شايدنه ريش داشته باشندونه حجاب ونقابی من بحيث يک فارغ 

ه کويت وکانادابأن م?ھای بيسوادوھابی ميگويم ک؛ مدرسه وفاکولتة شرعيات وازتجارب زندگی درپاکستان 
  ھرقدرشمازنان رامصادره وزندانی کنيدبه ھمان اندازه فساداخ?قی  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 

ماحق نداريم بخاطرگناه چندتن ھمه راجزابدھيم وامروزھم درمکه زنانی؛  بداخ?ق ھستند)ص(بردرعصرپيام
ھمه راتحريم ميکنندسخت مجرم  کسانيکه باميدمدينة فاضلة اف?طونی حقوق مدنی ؛سياسی واجتماعی

ت عليھم لس{قانون است که بايديگانه مرجع باشدھيچ گروه ونيروی حق وصايت ازمردم رانداردفقط اندزيرا
اينھاکه اداره جھنمی امربمعروف ونھی ازمنکرطالبان رانيابت ميکنندقانون اساسی رانقض کرده  }بمسيطر

ودولتی دردولت ساخته اند درکشوريکه قانون وقاضی باشدھيچ گروه ديگرحق مداخله درامورمردم 
  } س وقدولدتھم امھاتم احرارا؟متی استبعدتم النا{دين است ونه پوليسی وسرکوب مردم رانداردوظيفة م?تبليغ 

تحريم خروج زنان درجرم بدخشان ناشی ازجھالت طالبان بدخشی ميشودکه بخاطرخوشنودی طالبان وزيرستان 
پاکستان که خودشان روزی درين مدارس درس خوانده اندچھره بدخشان رادردنيابدوی واستخبارات 

چنانچه مظاھره تعدادی ازداکتران راترورکردندوغيرانسانی نشان دادندواحتما"ھمين طالبان زن ستيزھم 
روابط عميق طالبان راباروحانيون غافل وازجانبی دربدخشان ازيک طرف اوج بی کفايتی والی 

وازطريق روابط برقرارکرده ديگرتاچه حدی م?ھای با أی إس أیونشان دادکه وخوشباوربدخشان باثبات رساند
؛ تحريم خروج زنان ؛ ھای مختلف  تمردم به مظاھره درمناسب کارھای سياسی ازقبيل کشاندنه ب أنھادست



زن ستيزی دان مردم خلق وحکومت راتضعيف نمايتابروش ھای گوناگون ارعاب رادرميدميزناسيدپاشی وترور
  م?ھادربدخشان نيزمنشاء خارجی داردطوريکه تحريم نوروزوجنده با"ھم درين چندسال ازخارج أب ميخورد

دروزارت حج واوقاف ومحاکم وشورای علماء ازاستخبارات پاکستان خصوصا طالبان برخی م?ھا ازطريق
وبرعواطف دينی عوام  دستوروپول ميگيرندکارھای استخباراتی پاکستان خيلی وسيع ترازنبردش است

انگريزازين س?ح بقدری استفاده کردکه حتی احزاب دينی تشکيل دادومشايخ وزيارتگاه ھاساخت شناميکند
  ران شورش عليه امان اله ميگفت درزيرف?ن درخت درمسيرتان س?ح ومرمی است برداريدم?برھب

ازيک طرف ازاستخبارات پاکستان معاش گرفته ) شئون اس?می قديم(افغانستان رھبری شورای علمای 
ی است اين شورا" امارت اس?می"رگشت وازجانبی باطالبان روابط خيلی نزديک وعاطفی داردوطرفدارجدی ب

درخدمت طالبان ھمه راکه درک سياسی ندارندبحيث ابزاراستفاده کرده وغيرمستقيم دولتی ازم?ھای غيرپشتون 
ستيزی ونفرت ازپاکستان  نيزباتمام وجودروحية طالبگماريده است درحاليکه طالبان نکتائيدار

  راميخواھندتغيردھند

رامريکارادرجھان اس?م کاھدوقارواعتباب قرأنعمل شنيع يک أخوندکليسای فلوريداقبل ازاينکه ازعظمت 
ده ھاھزاردريک چنين ه بکودک تاپيرتايک ھزارتن کاريست موجه ولی اينکه از500مظاھره نيزدرحدفروميريزد

که پاسخ نداست اگرمث?بمی انفجارکرده وھزارتن کشته ميشدکارخيلی احمقانه شرايطی ھمچوگله بسيج شوند
  تداوی مجروحين ميدادراعرض پول دريافت کرده چندھزارش يکه بخاطرچنين مظاھره أيام?ميداد؟

افغانستان او"مردم مگرقرأن وپيامبرازاعراب نيست؟نميشود؟چراچنين مظاھرات خشمگينانه درکشورھای عربی 
عربھادرامريکاچنين خطوط سرخ وسبزمظاھره رايادبگيرندبازمظاھره کنندچرامليونھامسلمان درغرب خصوصا

زيرنام طالبان تجاوزش راشروع کرداو"شائعه پخش کردکه دومردباھم درقندھارعروسی  پاکستان وقتینکردند؟
ودرجريان تجاوزشائعه کردکه روس واسرائيل وھنديھاعليه انفجارکردندچنين خبری ھمچوبم درميان عوام کرد

تاعوام شيدومساجدومدارس رابأتش کبازچندين باردرين سالھاقرأن رادرافغانستان سوزاندطالبان جنگ ميکنندو
ی حداعظمی ھررويداددازدشمن ميکوشراعليه نيروھای خارجی بسيج کندولی تيرش به ھدف نخوردبنابرين 

چراعليه ؟نمی کنندمظاھره يکبارھم چرامردم افغانستان خصوصابدخشان عليه جنايات طالبان نداستفاده راک
کشاف غيرمتوازن رادرک نمايندمگرچشم تبعيض وبی عدالتيھاواکنشی نشان نميدھند؟اگردانشی ندارندکه زيان ان

 أياميدانندکه معنايش چيست؟ندازچندو"يت بخصوص اخصوصادرکابل مامورين ومقامات کشور% 90ندارندکه 
پاکستان وايران سازمان اجيران مظاھرات درافغانستان توسط واضح است که اگربلی پس غرورشان کجاست؟ 

ھم نعام وم?ھای غافل وبيسوادمابازيچه ھای ساخته که ابليس دست ھای مرموزازعوام کا" دراستینداده ميشو
ابليسانه که درلفافة دين نميشود؟ومابدون اينکه بدانيم درخدمت دشمن درحيرت مانده است چه کارھای 

  قرارداريم 

وروابط کنارمرکزتجارت نيويارک گرفته سوزاندن قرأن طرح اسرائيل بودتاجلواعمارمسجدی رادر 
رنه وگن اس?م برھم زندولی چنين کاری رابايدازطريق ديگری ميکردچنانکه پاکستان چنين ميکندامريکاراباجھا

متوجه دسيسه شدامتناع ورزيدولی م?ی افغانستان  م?ی عيسویجالب است وقتی ؟درين نه سال جونزکجابود
اکشيدند؟حتی دردناکتراينکه چرامردم بدخشان قبل ازرسيدن بدريابوتھار روان استھنوزھم درخط دشمن 

درخدمت ازنمازعيدھم طالبان استفاده سياسی کردندمردم بدخشان درين نه سال ثابت کردندکه بيشترازھرمردمی 
" چون عقل وخردشان رابرای قيامت ذخيره کرده اندپس چراطالبان حق نداشته باشندخودرادشمن قراردارند

  بنامند؟" مقاومت ملی

دوحتی توجيه م ميکندولی ھزاران جنايت طالبان راتجاھل ميورزيکه کشتاريک ملکی توسط ناتورامحکوم?
بزرگترين خيانت کرزی اين است که نگذاشت عليه طالبان ميکندمگرباطالبان وزيرستان چه فرق دارد؟

کارفرھنگی ومردم تنويرشوندوگرنه ويروس طالب چنين بروحانيون ديگرسرايت نکرده وامروزمساجدومدارس 
  نبودوتدريس خشونت فکری  ماکانون تربية تروريزم



راه مبارزه بافسادفقرزدائی ؛ تربية وتنويرمردم ؛ تسھيل شرايط ازدواج وتداوی امراض اجتماعی است 
تافشاروارعاب چرايک زن "مذھب درغرب شب وروزدرميان مردھاکارھم ميکندولی به شوھرش وفاداراست 

ودبايدمحافظ داشته باشد؟بخاطريکه مردم ھميشه درحاليکه زن مسلمان درو"يتی چون بدخشان اگربازارھم مير
  اسيروکودک نگه داشته ميشوندوحق ندارندکه عاقل وبالغ شوندتاخيروشرشان راخودتشخيص داده بتوانند

مگرتقوی راميتوان تحميل کرد؟ م?عوض قلدری بايدعليه خشونت درخانواده ھا؛ دخترفروشی ؛ عادات 
رپرستی مبارزه کندعليه رشوت ؛ اخت?س ؛ کيسه بری ؛ سود ؛ غش ؛ وعنعنات عقيم ؛ خرافات ؛ جادوگری وقب

قمار؛ بچه بازی ؛ احتکار؛ گرانفروشی ؛ مصارف گزاف وکمرشکن درمناسبات مختلف خصوصاعروسی وفاتحه 
  وھزاران منکربزرگ ملی که باعث فساداجتماعی ميشود؛ افراط وغلودردين ؛ قاچاق 

أخوندی فسادبيشترشده ياکمتر؟حتی درھمين غرب زنان نقابدارکه درمعرض امروزبايران نگاه کنيدأيادرحاکميت 
فشارشوھران خودقراردارندفاسدتراندجوامع سنتی وسريسته ذاتاجوامع غيراخ?قی اندوچيزی درين جوامع بنام 
تقوی ؛ صداقت ، ايثارواحساس خدمت سراغ نداردھرچه ھست رياء ودروغ ونفاق ونيرنگ اجبارمردم باخ?ق 

  دنفاذشريعت طالبان توھين باس?م است مانن

درگذشته فسادی درافغانستان نبود؟بلکه ھزارمرتبه بيشترازامروزمگردرمدارس افغانستان ھرشب : که ميگويد
جمعه تاصبح محافل رقص رابخاطرنداريم ؟چرام?ھادربرابربچه بازی خاموش بودند؟م?ھارنگ ناخن زنان را 

ن خويش جدی ترميگيرندبخاطريکه درمنطق م?حقوق بشرمطرح نيست ازخون قربانيان ھمسنگران وھمفکرا
م?ھميشه پايه بردارتابوت استبدادبوده است واستبدادی ترين نظام ھاراتوجيه کرده است درحاليکه ھمه رھبران 

اوھنوزھم درقرن بيست ويکم درين توھم است که مردم ھمه بزرگ اس?م درراه مبارزه عليه استبدادجان داده اند
ادين راکماحقه او"خودفراگرفته گوسپنداندوماچوپان وديگرھيچ کسی غيرازخودش عقل ودين ندارداگراينھ

وبعدبرای مردم ميفھماندندمردم ماسه دھه درخون شناورنبودھنوزھم بازامارت اس?می خواب می بينندامارت 
خره برادران خودرابقدرت "بازگذاشته شودبادولتی وم?ھای شئون اس?می جھل ؛ جوروجادواگردست طالبان 

  ميرسانند

وسربريدن ھای چرادرحاليکه نسل جوان غرب بسوی اس?م بحيث يگانه منبع معنويت تاقبل ازيازدھم سبتمبر
رجوع کرده بودولی حا"بقدری درجھان روحية اس?م ستيزی رشدکرده که حتی قرأن سوزی راجشن  خوارج

  بسوی کفرش ميراندم? واندولیأمدکه خلق راباس?م فراخ)ص(ميگيرند؟ پيامر

  ی برفرازتخيلشھر     



لی خبرشدم نيست که بشودھمه رادرچندسطرجمع بندی کردوشک?ت افغانستان خصوصابدخشان کم به ھرحال  م
حتی دردوره انتقالی  ای بودکه بايدکه شھرکھنة فيض أبادتخريب وتوسعه داده ميشوداين يکی ازاولويت ھ

يرم نمن نه انجدگرچه که مسئولين درين راستاجنبيده اندبرکت قرين حرکت شان با صورت ميگرفت امروزھمقب?
  ونه درداخل کشورولی نظرم راميدھم شايدکه عاری ازفائده نباشد

" ھرکاری راکه شروع ميکنيدبکوشيدبه بھترين وجه ممکن کامل وعاری ازنقص باشد: پيامبراکرم ميگويد
يباشدنسل ھای بشری ميأيندوميروندولی کارنامه ھای أنھاباقيست ھرکاری بازتاب خردوفرھنگ عاملين أن م

ن ھرنسلی بيانگردرک ؛ دانش وظرفيت وفراست اوست امروزتنديسه ھای شھرغلغه ومنارجام نگين خراساأثار
ھاتاغزنويان وغيره نسلھاونژادھانشان ميدھدکه چقدرمردم ھنرمندونازک خيال أثارجاويدانه وحيرت انگيزکوشاني

  دھرقدرسده ھاوقرنھاميگذردارزش ھنری أثارأنھابھتردرک وھويداميشودبوده ان

توسعه بامعيارھاواستندردجھانی وعصری برابرباشدبايدازخواجه عبدالمعروف تاشورابک  بايدتاحدامکان
أنقدربازارمستقيم ويکراست شودکه اگرکسی باچشم مسلح ازأغازنگاھی اندازدأخرش راديده بتواندبخاطريکه 

شان دھد؛ عمق أينده نگری ومدنيت دوستی مردم راتبارزميدھد؛ موترھاسريع ترميتوانندعبورکنند؛ شھررازيبان
  امنيت بھترتأمين ميشود؛ درأينده دردسرسازھم نيست

شوربختانه درمسيرسرک مرکزی شايدبرخی مسجدھامشکل سازباشندولی اگرچنين شدبايدکمی دورترانتقال  
يچ جای بذاته قداست نداردعبادت راميشودچندقدم با"ترھم کردولی يابندچراکه ھدف ازمسجدعبادت است وھ

سرک اگرخراب شودضررش عام ودائميست نفع سرک خيلی زيادترازمسجداست بايدنفع عام رابرنفع خاص 
  ترحيج داد

---- تاحدممکن بازارشھروسيع باشد؛ درھردوطرف شھرھرقدردکان ؛ مغازه ؛ ھوتل ؛ رستورانت و 
ة شھرداری وبطوراساسی وکانکريت باشدزيراکه ساختمان ھای خودسرانه وگلی بازھم ميشودبايدبنابرنقش

ھای پيشرفته اگرکسی درخانة خوديک مرغانچک ياکردھم ضررھای فراوان دارندامروزدرکشور
ميسازدبايدازشھرداری تجويزونقشه بگيردکارھای خودسرانه ھم بامنيت اشخاص خطرناک است وھم بس?مت 

  باشندگان محل 

ھربدخشان راکه نميتوان واقعاشھرگفت ک?قابل تخريب است چراکه دربازارش موتررفته نميتواندبگذريم ش
ازکوچه وپسکوچه ھايش که دربرخی مح?ت حتی يک خرباردارھم رفته نميتواندتخريب چنين شھری بتدريج 

اسربلندمنزل بايدبه يک شھرسرشھری چنين بدقواره وبی نقشه بايدازاولويتھای حکومت بدخشان باشد
واستندردتبديل شوداگرشمادريک قرية کشورھای ديگربرويدازنظرنقشة انکشاف شھری باپايتخت ھيچ فرق 

   نه تنھامحيط زيست وحفظ الصحه مھم است بلکه نوع شھروزادگاه درتکوين افکاروشخصيت اثرگذاراستندارد

ت يابانک ھای خصوصی قرضه ندارندبايدازدولخصوصادربازازاگرمردمی توان کاراساسی وبلندمنزل را
بگيرندسيستم بازاربدين معناست که نبايدمردم محتاج وبيکاربمانندمھم ترازھمه درھردوطرف شھرکام?بلندمنزل 
اعمارشودوکسانيکه بنابرد"ئلی نميتوانندبايدتھداب راچنان قوی وباظرفيت بگذارندکه درأينده ھرقدربرويش 

يقيناھمه مردم شودمانندو"يات جنوب وکابل وبلخ وھرات  اگرچنينساختمان ھای ديگرشودمقاومت داشته باشد
شھرکاريافته وميتوانند درين پ?زاھا؛ مغازه ھا؛ ھوتل ھاوبلندمنزلھاروزگارشان راتنظيم کنندواگرتنھابه يکی 

واھدکردزيراکه دومنزله اکتفاء شوديقينادرچنين شھرکوچک مليونھاتن بيکارمانده وسرقت وجنايت بيدادخ
  زراعت نيازھای ھمه راتکاپوکرده نميتواندديگر

گراچ يھا؛ نانپزسرايھا؛ مسافرخانه ھا؛ أسيابھای برقی وأبی ؛ مسلخ ھا؛ موترشوئيھا؛ البی سازيھا؛ 
وعاجل ھاوچيزھايکه ازيک طرف باعث سروصداومزاحمت شھرميشوندوازجانبی نيازھمگانی 

عت وبلندمنزلھايش نھفته نيست بلکه درنظافت زبيائی شھرتنھادروسبازارباشندنيستندبايدکام?خارج از
وخصوصيت رسته ھايش نيزبايدمتبلورباشد درشھرھای استندردبرای ھرچيزی محل بخصوص درنظرگرفته 

   ميشود



چيزيکه خيلی مايه ومصدرتشويش است سا"نه ھزارھاھکتاراراضی بدخشان راياکوکچه وجيحون 
ب ولغزش کوه ھاوديگرحوادث طبيعی اگرحکومت برعکس وديگردرياھاودرياچه ھافروميکشنديازلزله وسي?

کشورھای پيشرفته جلوسي?ب ولغزش زمين وزلزله راگرفته نميتواندولی بايدکوکچة خشمگين ازبی مھری 
  وخيانت حکام گذشته رامھارساخت 

نشودعواقب غم جدی اگربرخوردين قابل زيست داردباچنين خطری ودرو"يتی که کمترين دشت وزم
يم ھشداردادواگربدادش بزودی رسيده دچندی قبل حوض پاميرھم ازتبعيض وبی عدالتی رژانگيزدار

  وبازخينة بعدازعيدسودی نخواھدبخشيدخواھدکرد" انق?ب"ب دمکرتيک خلق نشودھمچوحز

افسوس که مناظروأثاربدخشان درکشورديگری نيست درپايتخت کانادابرويداحساس ميکنيديقينادربدخشان 
که دوطرف تقريباتبه وکوه لنگرانداخته وشھردردوطرف "اوتاوا"دريايست درميان :أباد ھستيدخصوصاشھرفيض

درياموقعيت داردولی برفرازاين درياصدھاپل باديزان ھاوشکل ھای گوناگون که يکی زيباترازديگريست 
اصله ھای اعمارگرديده ودوسوی دريابارتفاع پل ھاکام?کانکريت شده است وازين دريامليونھاھکتارزمين رادرف

کوه ھا أبی وسرسبزساخته اندکه ھمه باغ است وزراعت درحاليکه دروسط ودوروبرفرازتبه ھا
بقدريکه من شباھت ھای طبيعی رادرين شھروفيض أبادميديدم تفاوت ميان يک شھربلندمنزلھاصف کشيده اند

  نگيزوحسرتباری کشورفقيروشھربی صاحب رابايک شھريکه فرزندان رشيدی دارداحساس ميکردم احساس غم ا

اگردربدخشان مانندجنوب ھايوھای حلقوی رويدست گرفته شودنه تنھاديگرفاصله ھافروميرزندبلکه 
کانکريت ازمانيکه ازمسيرجوزگون نيزدوطرفه بنابرموقعيت کم نظيرش نيويارک خواھدشدت

خواجه ؛ نشودجلوسي?بھارانميتوان گرفت بايدمانع تخريب بيشتردره جوزگون وغرب خرقة مسروقه 
وھردوطرف راخيلی بلندکانکريت کردوبعدمردم ودولت زباله رادرعقب شده  ---عبدالمعروف ، دشت قرغ و

  انداخته وبامرورزمان سنگ?خ رابزمين تبديل کنندجوزگون ديوار

ھردوطرف دريای کوکچه اگردرمواضع أسيب پذيرکانکريت نشودچندسال بعدفيض أبادراماننديفتل وراغ وجرم أب 
دمن بخاطردارم که قرية مادوابه ھمه باغ بودوخانه وچقدرد"نگيز؟ولی امروزسنگ?خی بيش نمانده خواھدبر

چه چيزی درگذشته ساختندکه (است أب مانندسوھان وموريانه زمين راميخوردنه تنھا انکشاف وبازسازی 
ان بدخشان بلکه حفظ خاک وزمين وزراعت وشھرودھات وباغ وراه بدخش )حا"بازسازيش بگويم؟

ازگزندحوادث طبيعی خصوصاسي?ب ملياردھادالرنيازداردکه بايد دراولويت پ?ن ھای مقام و"يت باشدوبادوستان 
  خارجی درميان گذاشته شود

چراکه بدخشان يکی ازمراکزحوادث طبيعی ومصدرسي?بھاوطوفانھاوزمين لرزه ھاولغزش کوه ھای شامخ 
شوندقامت بدخشان ھرسال بيشترخميده ميشودوخاکش وسرکش است که ھميشه درزيرفشاربرف فرسوده مي

رابرف کوچھاھميشه جاروميکنندوأبش ھمچونفت وگازدرحالی ھدرميرودکه مردم بدخشان ھنوزھم باشيطان 
؟  فرصت گذاران راست سرمايه بدست است پی سودنکوشی چراغک قرون وسطی زندگی ميکنند

  چرازودنکوشی؟

ن کوه ھای سربفلک کشيده که ميتواند بزرگترين بندبرق دريای کوکچه بنابرموقعيت خويش درميا
أسياشودارزش کمتری ازخون انسان نداردولی درکشوريکه خون أدميزادش ارزشی نداشته باشدبأب وخاک اوکه 

دردوره  ارزش ميدھد؟چيزيکه بايدعامل رفاه وخوشبختی ماباشدشوربختانه باعث رنج ومشک?ت زيادی ميشود
  ض أباداعمارنگرديد م?عمرجورش خواھدکرداسماعيل که بندبرق في

درأيتی باشدميتوان فيض أبادراعروس افغانستان ساخت زيراکه ھمه ظرفيت ھای عروسی واگرعزم 
ســـياحتی وتاريخی، قله ھای شامخ ونامداربابلندای مرتفع ازسطح ، ی عمناطق شگفت انگيزودلپذيرطبيرادارد

، )متر7038(، شاه دھر)متر6286(بلندترين کوه؛ )متر6800(بندکاه ،)مترازسطح بحر7492(نوشاخ بحرچون
جھيل ھای شيوه وزرقول ، درياھای وافر ؛پامير  یھاه برپيکره ھندوکش وسلسله کو)متر 6901(لندکوه دوسر

بزرگترين کتلۀ حيات وحش  ؛ چشمه ھای گرمکشور؛ درصدآبھای زيرزمينی 53وچقمقين واخو، دارابودن 
؛  طبيعی ، علفچرھا ؛ منابع ،معادن گرانبھا...؛ پرنده ھای نادروخرس ھای برفی  مارکوپولو، پلنگ برفی،(



شاھراه  ؛ خصوصايگانه ابرقدرت اقتصادی فردا ھمسايهرباسه کشوسرحدمشترک ، )سلطنت گاه بدرجمال(شيوه 
کوتاه را با بازرگانی منطقه –اقتصادی بوده، بازارھای بزرگ صنعتی  -ارزش ترين امتيازجغرافيائی  ابريشم با

  فاصله وصل نموده، عمده ترين مايحتاج افغانستان وسايرکشورھای منطقه رافراھم ميسازدترين 

درحاليکه "جوردبدخشان راحتی دراھرام مصرميتوان يافت يک چنين و"يت سرشارازگنجينه ھای طبيعت  
ميماندوششماه  ھنوزھم محروم ترين وعقبمانده ترين منطقه بشمارميرودبقدريکه شش ماه زيربرف

  ديگرمردمش نيمه گرسنه بخاطرفقط زنده ماندن ازبام تاشام سرگردان اند

نخواھنديافت " انسان شدن"ھرگاه مردم ھمه وقت وعمرشان راصرف يافتن يک لقمه نان کنندوقتی ديگربرای 
يت أدمی رامصادره پس نه تنھابنابرفرموده پيامبراکرم الفقرکادأن يکون کفرابلکه تھی دستی ونيازکرامت وانسان

ميکندوغرورماراميشکندمگرنه اين است که احتياج أئينه رامحتاج خاکسترکند؟بنابرين بدشواری ميتوان 
 - تواضع کن که تواضع نکوست  گداگرتواضع کندخوی اوست  -باورکردکه فقيروارسته ومؤمين شده بتواند

  سلمان؟جھادعلية فقروجھل ياعليه وطندارم: حا"کدام جھاداکبرواو"ست 

شان اگردرھايش بدخھرکسی امروزدرافغانستان مصروف انکشاف مادی ومعنوی کشورباشدمجاھدواقعی است 
رابتواندبروی دنياخصوصاچين بازکندأينده درخشان داردشماشھرراطوری سازيدکه قرنھابعدھم ازحيث 

المللی شوندوصدھا"ری زيربناوديزاين وانکشاف شھری قابل استفاده باشدروزيکه بندرھاباسه کشورديگربين 
ازين مسيرھاعبورکنندبدخشان پايتخت بازرگانی خيلی مھم خواھدشدوميلونھاتوريست درترمينال بدخشان صف 

  خواھندکشيدوازين گمرکات مليونھادالرعوائدخواھيم داشت

که ازجرم تايفتل وارگوھمه ذردناگزيرخواھيم شدأنقدرشھرراتوسعه دھيم اگرروزی خط أھن ازبدخشان بگ 
شھروبازارشوندپس کاری کنيدکه بارديگراو"دماناگزيرازتخريب وتوسعه نگردندبلکه برتھداب 

  ماديوارکنندزيراھزينة تخريب امروزشھرخيلی اندک است 

  دربخش ديانت      

نداشت ھمه کوه بودوسنگ ولی امروزچقدرزيباست؟درحاليکه خداوندتسخيرکرات سماوی   یگنجايش ھيچ مکه  
داده مھارکردن کوه ودرياباس?ح تکنالوژی وابستگی باراده جمعی ورھبری خردمندانه  رابانسان بشارت

داردبدخشی بروی گنچ خوابيده ولی گرسنه اميدوارم روزی نخبه ھاوروحانيون بدخشان بتوانندازلجنزاررقابت 
  ھای سياسی وفلسفی پروازه کرده ودرفکرحل مشک?ت جامعه ومردم خودشوند

رادواميکند؟ انسان بايدھميشه م ت رقصيدن ؛ رقابت ھای حزبی چه دردمردتحجردينی ؛ چپ وراس
درعصروزمان خودش زندگی وباواقعيتھای عينی عاق?نه برخوردکندافغانستان نه مکه است ونه مسکو؛ نه 

بلکه سرزمين رنج ومشک?ت تراکم يافته ازغدروجنايت حکام جاھل وفاسديست که ھنوزھم  چينونه  امريکاست
ھرفکری غيرازين داوی امراض اجتماعی کشورخودباشيم زن ومردش لگدميزنندمابايدفقط درفکرت برگرده

  کودکانه است

: ميگويد) رح(کسانيکه قبل ازاعماربھشت دردنيامردم رابسوی بھشت أخرت ميکشانندخيالپردازاندسيدقطب  
است وخدای برھنه لباس  خدای گرسنه نان" شکم ھای گرسنه ازدرک مفاھيم عالی وارزشھای بزرگ عاجزاند

ومعراج أرزوی توده ھای ندعادی ومحتاج اوخدای دربدرسرپناه وخدای مريض دوا؛ اينھامصدرتفکرانسان ھای 
محروم اگرامام حرمين شب رسول اکرم راخواب می بيندولی بيوه ھای افغانستان ؛ يتيم ھاومعلولين ومساکين 

ل ی اگراقتصادھدف نيست اصاب می بينندبنابرگفتة شريعتانه خووفقراء درسراسردنياھمه شب نان ؛ لباس وخ
  وزيربنای زندگيست 

رجھل وفقروتبعيض وتنبلی ساخت وضعف وغفلت وبدبختی وشکست خودراتوجيه دينی خدارانبايدسپ
کردکام?غلط است که خداکسی راشاه وديگری راگداخلق کرده باشدبرخی شعرای قديم درک درستی ازدين 

زن راگاھی باسگ مقائسه کرده اندوزمانی شيطان گفته اندحا"نکه رب امرة بالف رجل  نداشتندبقدريکه حتی



برخی مفسرين وعلماء نيزچيزھای گفته اندکه باروح ونص دين وبرداشت انسان امروزی ومتمدن فرق 
  داردنبايدچنين خرافات وھذيان ھای معيارقضاوت ماباشند

ديگرحاکم خصوصامحمدزئيھاراکه فاسدترين ومعامله گرترين و"يت 33أياخداونديک قوم بلکه يک و"يت رابر
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 

ن واردکشورميشوديک مھاجرپاکستانی برايم درکاناداگفت برادرم درفوج افسراست اين فوج پاکستان درعبای دي
  " مابودکه عليه شاه مسعودمی جنگيدولی بنام طالبان افغانی 

ناميدندتاعوام باورکندکه چنين فردی خليفه ومارعيت اوھستيم " اميرالمومنينن"بلی اشغالگران مزدورشان را
ی وعواطف دينی مردم خوشباور، ديودرنقش خدابازی ميکندومليشه دعوای نبوت يعنی با استفاده ازبيسواد

درحاليکه تقديرانسان برعکس حيوانات بدست خودش رقم ميخوردوخداوندبرھيچ فردی مقدرنکرده است که 
دزدباشدياعالم ؛ پادشاه شودياغ?م بلکه شرايط است که برسرنوشت انسان تأثيرميگذاردوشرايط راخودميتوانيم 

  تغيردھيم

انگريزی  ھنوزھم به ھمان جعليات وتلقينات"قضاوقدر"شوربختانه عوام وحتی م?ھای کم سوادمازيرنام  
وميگويندچراکاروت?ش کنيم ھرچه که دنيادوزخ مومين وبھشت کافراست والفقرفخری واسرائليات باوردارند

انسان ھای جاھل ده ميشودستيزه کرد؟ ست مگرباخدادادرنصيب مابودميشود؟ اگرديگران دارندخدابرشان داده ا
رت منشی عمرشان چنين خداوندرازنجيروزندان روح وعقل واراده خودميسازندودراسارت روانی وحقا

مگرچنين معتادان نده اوادمخدرتبديل کردمازل شدبه که بخاطرأزادی وعزت انسان نرادينی راميگذرانندچون 
  ونيکوترين امت باشند؟تاريک انديش ميتوانندوارث زمين وسرداربشريت 

درک وبرداشت کام?عقيم وخردستيزانة مردم افغانستان خصوصاروحانيون ما ازدين يکی ازعوامل عقبماندگی 
وبدبختی ماست که بايدتغيرکندباچنين قرائت کليسائی قرون وسطی مگراصحاب پيامبردنياراتسخيرکردندوھمه 

بختی مردم شودياکه دين نيست ياتحريف شده وتحريف اگردينی مانع پيشرفت ورفاه وخوشجاسرداروسرورشدند؟
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

وانندچنين ديوارھای توھم وخرافات راھموارسازندافغانستان خيلی سريع پيشرفت اگررھبران فکری جامعه بت
ميکندچراکشورھايکه دوسه قرن ازوجودشان نمی گذردامروزدراوج تمدن وتکنالوژی قراردارندوابرقدرت ھای 

ومحتاج  خيرا"مماقتصادی وصنعتی ھستندولی افغانستان ھفت ھزارساله ھنوزھم رويش ازخاک با"نميشود؟
  ؟أيادين مافقرومرگ ومرض ميکاردياخودتصويردرستی ازدين نداريم؟ !! کفارومشرکين

ومتمدن ترين شخصيت گرپيامبرزنده می بودبھترين دستأوردھای بشری راميگرفت ا: خطيب درامريکاگفت  يک
دانابه دشمن " يقين دارم که اگراوزنده شودازخيلی تکه داران وتجاردين برائت ميخواھدزيرانيزعصرمابودمن 
اس?م عاليترين مرحلة تکامل انسان است پس چطورميتواندبامقتضايات عصرونسل " ازنادان دوست

امروزوفرداوھزاران قرن بعدھم تصادم کنداگرچنين باشدپس فاتحة دين رابايدخواندبلکه اس?م دين اعتدال است 
  واعتدال مقتضايش اين است که انسان بدنياودين اھميت يکسان دھد

رين دشمنان مردم افرادی اندکه ازدين ارتزاق واستفاده ابزاری ميکنندوبخاطرتخديرواستثمارعوام خطرناکت
جلودمکرسی وپيشرفت راميگيرندبايدزن ومردکشوربالھای مدنيت شوندوازشرايط وحضورتکرارناپذيرجامعة 

  جھانی حداعظمی استفاده رابرند

بدويست دروقت جھادھمه درکنارسفارتھاصف کشيده مابدخشيھاطوريکه سطح زندگی بدوی داريم افکارمان نيز
وخارج رفتندوامروزدرحاليکه او"دشان تحصيل کرده وخودشان سرمايه دارشدندافغانستان رانيزتسخيرکرده 
اندولی خيزدوربدخشی تا ايران وبعدھم تاجکستان بودجالب اينکه جنگ ومقاومت درشمال بودولی مردم 

  ه ميشدندازجنوب بنام مھاجرين شمال پناھند



امروزھم بدخشی عارداردکه به سفارت ھاومراجع خارجی رفته ومشک?ت و"يت خودرادرميان گذاردحا"نکه 
قراری ارتباط باجامعة رارھبران وروشنفکران بدخشان ازبردرجنوب ديگران روابط فاميلی برقرارکرده اندچ

ون درجريان نه سال نتوانسته جھانی عاجزمانده وبلندترين خيزشان تارياست جمھوری است ؟ چراتاکن
اندمشک?ت خودرابامراجع بين المللی وھانرھادرميان گذارند؟چراھيچ روزی نيست که چندين پروژه 
درديگرو"يات که ھرپروژه صدھامليون دالرھزينه داردافتتاح ميشودولی دربدخشان جزچندانجوی تاراجگرويک 

   حکومت فاسدوناکام ومرگ ومرض ديگرخبری نيست؟

پيشرفت ورفاه اجتماعی سالم  ھيچ جامعه ای بدون: رصباوالی فرھيخته ومبارزھرات ميگويدداکت
ه مرتبط به ھم د شدامنيت و انکشاف دو وجنسالم به پيشرفت وسرفرازی نايل نخواھناشھروندان نخواھدبود

بدون انکشاف متوازن  نيست و بدون امنيت انکشاف ممکن )امنيت روانی ؛ فيزيکی ؛ اقتصادی ؛ سياسی ؛ اجتماعی(ندا
خودپايان راو"يت ة عديد تدشوار است بتوان که مشک? اقتصادی ةبدون توسعزپايدارنخواھدماندامنيت ھرگ
استراتژی انکشافی و"يت ھرات خواھان توسعه استراتژی انکشاف ملی افغانستان و توسعه برمبنایدھيم درامر

حد امکان کرد در دراين راستا ت?ش خواھيم ت می باشيمومتوازن درسراسرو"يت موازی باسايرو"يا اقتصادی
   " برای توسعه اقتصادی بشری جذب کنيمرا "بين المللی"و  "ملی"منابع 

وس?ح ميکشيدندوھنوزھم نماينده ھای خودرابه خارج درزمان جھادمردم ديگرازھفت تنظيم پول 
جنوب راباريگان دريوتوب ديدم ولی بدخشی  ميفرستادندتابکشندچندی قبل ديدارم?عمروتعدادی اززنان ومردان

  منتظربودکه چه وقت جمعيت يک قطره أب به گلويش ميأندازد؟

ميگويندخرازخرعقبماندأل ودمش ميريزدشماجنوب رابنگريدوشمال خصوصاو"يت خودرادومين ھايوی  
تن درشمال کابل زيرکاراست ولی صدھا -تورخم نيزافتتاح شدودومين ھايوی قندھار - کابل ) شاھراه(

: خصوصابدخشان بنابرنبودوياتنگنای سرکھای سياسی دراثرتصادم عرادجات کشته ميشوند بشردوست ميگويد
از کشم تافيض آبادبعضی قسمت ھاقير : قيرماليست وحتی بدتر بدخشان ھم جزء ھمين سرکھای - سرک تخار 

بدون برق : داردمرکزو"يت فقط نام آنراخامه است فيض آباد ازشده ، بعد قيرمالیمالی شده ، بعدخامه است، بعد
 دکانھای کھنه يادگاری ازقرنھای ماقبل تاريخ استشاميدنی ، بدون سرک پخته ، بازاراصلی آن با، بدون آب آ

پرجمعيت ترين و"يات باشدامابدون ترديدمھمترين و"يت درنقشه جيوستراتژی، نه شايد بدخشان بزرگترين و
   )---ت باتوجه به آغازشروع جنگ سردبين امريکاوچينتنھادرمنطقه بلکه درجھان اس

شايدغم انگيزترين مشکل بدخشان نبودرھبری باشدگرچه جرقه ھايش راتازه دروجودنسل امروزميتوان يافت 
نسلی که ميداندوارث قربانيان جھل وتبعيض وخيانت است وبايدمسيرش راتغيردھداوبرخ?ف اس?ف غافل 

ح نواندازدوسرزمينش رابسازداميدواريم که اين رھبری ديگرسنت باجدھی وتخديرشده وخوشباورش بايدطر
دی رامردم  پراگنده وگوسپنغافل ووخراجکشی رابروش حق طلبی وعدالت خواھی تبديل کندوتوده ھای 

  وماذلک علی ` بعزيز بيداروسرنوشت أفرين بسازد

  

                                                                       درعرصة فرھنگ                                             

درموردصحت حاNکه يکی ازھزاردردم راباصاحبدلی درميان گذاشته وشمة ازمشک�ت بدخشان رابيان کردم 
بلکه ميخواھم خدمت شماعرض کنم که قضاوت نکرده ياسقم نظردوعزيزعليه رياست اط�عات وکلتوربدخشان 

خ رھبری رياست اط�عات وفرھنگ اگربگويم ھيچ ربطی بانتقادات ھردونداردشايدکمی م�ل شويدولی پاس
                                           کام�توجيه چوبين ازاشتباھات وکمبودھای رياست شماست ده کجاودرخت کجا؟ 

 دجريب زمين أبی ياللمی داردچه دردیدفاعيه رابايدچنان نوشت که کاپی مطابق اصل باشداينکه رياست چن

رادواميکند؟ من حيران ماندم که اوNمگرشمادرين زمين پيازوگندنه ميکاريدکه زمين أبی نيازداشته باشيد  جوانان
ھزارجريب زمين راتنھايک پارک ساخته اندشماباچندجريب زمين فخرفروشی چنددومادرحاليکه دربرخی وNيات 
وNيت تنھايگانه ملکيت رياست جليله باشدونيزپاسخ ھای ديگرشماچنين دلخراش ميکنيدکه شايدھم درسطح کل 

ساعت درروزفعال است 24است زيرادرحاليکه درديگروNيات چندين رسانه شنيداری ، نويشتاری ، ديداری حتی 



قدکتاب شمادوسه راديوی چندساعته وچندجريده داريدکه کيفيت چندان ارزشمندی نخواھند داشت وکتابخانة که فا
                                                                                                             درخورنيازباشدنبودش بھتر

شمابايدچنين پاسخ ميداديدکه جناب رئيس چقدرشخص مسلکی وتحصيل يافته است ؟ چندکتاب وچقدرمقاله 
امين درجه ازنويسندگی قراردارد؟وديگراعضای رياست چطور؟زمان ومضامين اکادميک نوشته ؟ درکد

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 اط�عات وفرھنگ رياست ھای خودرابرقابت  
نميشودکه مورداعتمادوزارت باشد؟  دمسلکی وفارسی نويسی ھنوزھم يافتنگذاشته ياچطوردربدخشان ھيچ فر

                                                                                     شايدھم خيلی زيادولی مشکل جای ديگريست ؟

تيم فارسی ستيزوزارت اط�عات وفرھنگ عمدتاميخواھندکه تاحدتوان رياست ھای وNيات 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 اط�عات وفرھنگ تعين کردواين رياست رابرقابت 
زوی  راداشته باشدولی فسادوخيانت درکابل است أزادگذاشت که انجنيردين محمدمانع شد؟ شايدھم اوخودچنين أر

وداکتررھين گرچه بنام وزيراست ولی چنانچه درين خصوص مضمونی رانشرخواھم کردچندان ص�حيتی نداردکه 
البته معذوراست انداوبيش ازيک سخنگوی وزارت نيست سيستم وتعينات وتشکي�ت م�خرم راتغيرداده بتو

        رادربرنامه ھاويامامورين بيأوردپيکرش راوکيل الدوله ھاخونين ميسازندچراکه کمترين اص�حات وتغيرات 

بنابرين تاجائيکه من خبردارم ھيچ فردمسلکی وتحصيل يافته درين رياست وجودنداردورئيس ومرئوس ھمه 
ان شبيه يک ديگراندمن وقتی دربدخشان بودم خواستم يک مقاله رادرجريده بنويسم شوربختانه يکی ازکارمند

جريده يگانه گفت ماحتی اخباررويدادھای بدخشان راکام�نشرکرده نميتوانيم توميگوی مقاله بنويسم وبعدھم 
                                                                                                                  بدخشان باستراحت رفت

ھمچوصميم وسامع وھزاران ديگردرين جريده قلم ميزدندمابرخ�ف ديگران چندقرن يادروزھايکه شخصيت ھای  
گاھی مشاھده ميکنيم            عقب گردکرديم وعصرط�ئی گذشته راديگردرخواب

                                        

درين شکی نيست که فاشيزم قبيله ھمواره جلوانکشاف فارسی راگرفت 
لی بازاری ومسخره أميزش زبان مادرحالت نوسان وبالندگيست وامروزبشکل خي

ميتواندنظام که اگراھل علم ھرچه سريع تردست اندرکارنشوندچنين طفل معيوب 
                                                                                 ادبيات رابرھم زند

اجم شئونيزم قرارگرفته وت�شی درجريان است تازبان قبيله شوربختانه ازيک طرف زبان مادرمعرض تھ
" جبن ومحافظه کاری" "غفلت تاريخی"، " جھالت سياسی" راجانشين زبان بومی کشورنمايندوازجانبی 

                                اھل زبان ، فارسی رادروضع غم انگيزی قرارداده است"  سھل انگاری غيرمسئوNنة"و

بايدبامتودعلمی خصوصادرنشرات ترويج وبازتاب يابدحاNنکه خيلی ھاتصورميکنندھرچه  ھرزبانی 
گفتنديانوشتندھمان اصل وحقيقت فارسی دريست که خودضربة جبران ناپذيری بروندتکامل وانکشاف اکادميک 

دگارعلم زبان واردميکندچراکه زبان نيزھمچوطفل نيازبه تعليم وتربيه وتوجة خاص ومواظبت ھميشگی خداون
حق داردکه واژه بسازدياروش نگارش "  انجمن  حفظ وتوسعة زبان" وانديشه داردودرکشورھای ديگرفقط 

            کلمات را اص�ح نمايدچنين کاری نه وظيفة وزيراست ونه شاعردرست مانندشورای تفسيرقانون اساسی



چون اکادمی علوم پشتون گرفته وبرای گرچه درکشورما اگرھم روزی چنين نھادی بناء شودبازھم تصديش را 
حق "پارسيوانھا"فارسی زبانھاسياست فرھنگی ترسيم نموده وھمچوخرم بيگ فتوی ميدھدکه کدام کلمات رافقط 

                                 دارندبکاربرندوچگونه؟وھيچ پارسيگوی ازخطوط سرخ قبيله عبورکرده نخواھدتوانست

رگ وتوجيه ناپذيری درحق زبان مادری خودھستيم زبانی که ھمچواسپ لگام گيسخته امروزھم ماشاھدجفای بز 
درحالت فرارازمدارعلمی ادبيات ونويسندگيست من نه تنھادرانترنت ومطبوعات بلکه درراديوتلفزيون ھای داخلی 

رعايت  وبخش فارسی خارجی اغ�ط حيرت انگيزی راميشنوم که دردناک است زيراقواعدنويسندگی خيلی اندک
ميشودوظرافت ھاونزاکت ھای ادبی رازيرپاميگذارندکه يک چنين زبان سليس وروان رابزبان ثقيل ونفس اندازی 

                                                                                                                            تبديل کرده است

قواعدومتودزبان راتجاھل ميورزندبنابرين حتی رسانه ھای ؛ الت باسلوب نگارش يابنابرتساھل برخی ازباب جھ 
معتبرھم بزبان بازاری وبازرگانی صحبت ميکنندتاباسلوب علمی وادبی درحاليکه رسانه ھای معروف ومؤفق 

شان أنقدرسعی بليغ دنيانه تنھادرانتخاب کلمات بلکه درترکيب جم�ت واسلوب ادبيات برنامه ، خصوصا اخبار
                                                                                        مبذول ميدارندکه عروسان درأرائش وعشوه

ولی اگرافرادی برخی کلمات راغلط مينوسندشمابحيث وزارت اط�عات وفرھنگ دانشگاه ادبيات وژورناليزم 
زمانيکه ازحيث ، محتوی، اصول نويسندگی يابگفتة برادرمبتداء وخبر، ام�وانشاء ھستيدوسرمشق ديگران تا

نشرشودالبته نظروديدگاه نويسنده منظورم نيست درحاليکه خودتان ن وخبری ھيچ مضموراتفتيش نکنيدنگذاريد
Nت متحيده نوشته ايدوازين نوع ابتکارات عجيبه که به مذات متحده را اجرايدراجراييدواياNق من يا

            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 
ردکه وزارت اط�عات وفرھنگ پذيرباشدبرای مطبوعات ورسانه ھای دولتی ھرگزھيچ عيب وگناھی ندا

درمرکزوبرخی وNيات کورسھای سوادأموزی ھم دائرکندتابرخی پرسونل مربوطه روش اص�ح نوشته ھا ، ام�ء 
                                                                                                         وانشاء وقواعدزبان رافراگيرند

رحاليکه گروھی دررشتة ادبيات تامرزدکتوراه ميشتابندچرانبايدکارمندان کم سواديک اداره فرھنگی د 
بخاطرارتقای ظرفيت مسلکی خودت�ش ورزند؟ چرانبايدوزارت اط�عات وفرھنگ برين مھم توجه نمايد؟ علم 

      راگرفتن علم عاردارد؟مگرکسی ازمطالعه وفرھم شناکنيم کمتربه ژرفنايش ميرسيم دريايست بيکران که ھرقد

ھمين ادب ساده فارسی ھزاران رازورمزی دردل نھفته داردکه گنجينة مدفون است ولی نه تنھاشمابلکه ھمه 
نويسندگان امروزبروش نويسندگی خصوصادرام�ء وانشاء مشکل دارندوسردرگم ھستندکه کدام حرف 

؛ کله کانی ؛ خيش ؛ ) تراژيدی( تراجدینی که ؛ نمی توان ؛ می شود؛کسا رادرکجازيادکنندودرکجاکم ؟ مث�
کم تر؛ ھم چنين؛ اين که ؛ أن چه ؛ ھم چنان  ؛ شش صد ؛ چه جمھوريخا ؛ أن که ؛ ؛ نه بايد ؛ بزرگ تر؛ أن ھا ؛ 

گونه گی ؛  روبه رو؛ ھمان گونه  ؛ می نامد ؛ درحالی که ؛ بل بل  ؛ می خواھم ونيزاستادی دانشگاه ؛ برادری 
؛ ) اکثريت( ؛ اکسريت ) ص�حيت(س�حيت ،  )لصمتو(؛ متوسل )  محتوی( مھتوا ژيمی مردمی ؛ رمجاھد؛ 
؛ بگزردوازين نوع )مذکر(؛ مزکر ؛ بپزيرند ؛ پزيرش ؛  اص�ء؛ اصلن ؛ اسلن ؛ اس�) اشخاصی( اشخاسی

                                                         اضافات وتغيرات درھمه نوشته ھاديده ميشودکه خيلی غم انگيزاست

کام�غلط است که مادرصورت امکان ترکيب دوکلمه يابرخی زيراقصاروادغام حروف ازمحسنات فارسی بوده و 
ھمچنان نبايدشکل نگارش کلمات عربی راتغيردھيم زيراکه معنی شان  کلمات باحروف وصل أنھاراجدابنويسيم

عمدن ، سھون ؛ کلن ، کاملن ، مستقيمن ، يم سواب بنويسيم ياصواب؟ نيزتغيرميکندمث�ماثواب رامگرميتوان
غلط اندزيرانميشودبخش کلمات عربی رانيزافغانيزه کردبلکه اگرنوشته ميشوندبايدبه ھمان اصل  --- تمامن و

                                                                                                                 وطريقة خودنوشته شوند



شمانميتوانيدطريقه راتريقه ، اصالت را اسالت ، وقاحت راوقاھت ، ح�ل راھ�ل يا اNل بنوسيدکسانيکه دوست 
ندارندکلمات عربی رابکاربرندکارخودشان است ولی ھيچ کسی حق ندارندکلمات رامسخ نمايدبرخيھا امريکاه ؛ 

ھيچ کلمة رانبايدبدون استنادعلمی برحسب سليقه سنديامنشاء رامنشه  تلفون راتيلفون م�ه ؛ عفوه ؛ لغوه ؛ منوي
وميل خودحروف بندی کرداگرچنين نباشدبايدقرأن نيزازسرنوشته وأثارسيبويه وديگرنوابغ صرف 

                                                   اند            ونحورابدورانداخت چراکه برخی کلمات عربی ديگرکھنه شده 

قواعدفارسی عين قواعدعربی يعنی صرف ونحواست واين دوزبان باھم أنقدرشبيه اندکه خواھروبرادری بنابرين 
بنويسيم گرچه انتی تلفظ ميکنيم فارسی دری " انتی" ضميرمخاطب مؤنث درعربی انت است مانميتوانيم أن را

قوقی اس�می بنوسيدبايدھم عدالتی اجتماعی واخوتی اس�می نيزعين عربی کسره ، فتحه وضمه داردوشما اگرح
                                                                                                      بنوسيدکه ھرسه طريقه غلط است

زبان ھای مرکب اندمن --- انی وبرخی زبانھامانندعربی ، فارسی ، اردو، پشتو، پنجابی ، چينی ، کوريائی ، جاپ 
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 ، 

چه درين زبانھانيزحروف باصداوبی صداوغيره وجود زبان ھای مجرداندگر--- فرانسوی ، روسی ، ألمانی و
؛ ش وغيره " ک"داردکه برخی حروف دريک جابه يک شکل تلفظ ميشودودرجای ديگری بطورديگری مث?أواز

                                                                      : چونراميتوان درھزارھاکلمه باشکال مختلف ياقت 

1. Patient- Professional.- Delicious-Faciste-Shine-Bachir-Nation-Special- 

يافته ميتوانيدی چنين تفاوت ھارادبصدھاموردشمادرھرزباننراميدھ" ک"أواز .2 Case رد C و  SchoolدرCh  -  

بنابرين ھرزبان مينوسم " اإس إچ وک"ه حاNفقط اھل علم ميدانندکه چراچنين مينوسندواگربه من باشدھمه راب
خودسازوسرودی داردکه نبايدازنظرانداخته شودميگويندعقل عوام درچشم أنھاست اين مثل  دربطن

کام�درخصوص زبان وسياست ودين نيزصدق ميکندوقتی گفته ميشودروح ونص دين ياقانون معنايش برای اھل 
زقرأن ولی عوام ا--- علم واضح است يعنی گرچه درنص بصراحت نيأمده ولی چنين استنباط وفھميده ميشود

                                                                                                    رافھميده وبس}ظاھرش{تنھاھمان 

لذاچه زيباميگويندم�م�بافراست نيم چه م�کافراست بخاطريکه ازنظرم�ی کم سوادوظاھرنگردين جزشمشيری 
Nناکه ازروح دين سيراب شده اس�م راکانون عشق وانسانيت ميداندپس بيش نيست ولی أخوندی چون مو

                            ھرقدرھم کلمات راحروف پيچ کنيم ازحسن تحريرکاسته ميشودودرمعنای برخی نيزتغيرميأيد

 عه وتحقيق درين موردھمت گماريده وبزبان وفرھنگ خويش مصدرخدمت شوندخ�صه اميدوارم اھل مطال

مطبوعات ورسانه ھای دولتی که مسئول حفظ وانکشاف زبان اندبايدھمه نزاکت ھا، قواعد، ومراحل ادبی را 
نه گياه ازانتخاب کلمات گرفته تاب�غت وفصاحت وديگرمظاھرجمالی زبان رعايت کنندتاحريم فرھنگ ازتبارزھرگو

                                                                      ھرزه ومضره درأمان ماند                                         

ھرزبان انکشاف يافته وکامل مراحل ادبی ، ب�غت واستعاره ورازورمزنزاکت أميزی داردکه بزبان ھميشه 
طراوت وجاويدانگی بخشيده وجذاب ودNنگيزش ميسازدھرزنی ازحيث فيزيکی يکزن است ولی چرازنی  نگين 

روکشوراست وزن ديگری باردوش خانواده؟ حسن ، سيرت ، اخ�ق ، افسونگری زنانه وکريکترزن ھمه شھ
معيارھای اندکه أدمی راشيفته وفريفتة ميسازنداتفاقازن وزبان وجوه مشترک زيادی دارندکه پنداری ازيک 

ی بازن ھفتادساله ازدواج خانواده باشندعدم توجه باسلوب نگارش أنقدرزبان رابازاری وفرسوده ميسازدکه جوان
                                              است  فرھنگ زيربنای ونمايدخصوصادقت درإم�ء وإنشاء نخستين سنگواره 

ھنگی نه اگرجناب ان فرھنگی دارندولی درک وتوان فرافسوس به حال مردمی که طبع ورو
کوکچه  ساحلسرگردان ھديه به جوان  خويش ميساخت بھترين درزادگاه یفرھنگستانپروفيسور



امروزدرخيلی و"يات ھرچه دختروپسری است درکورسھای انگليسی وکلپ ھای کمپيوتردرس ميخوانندولی بود
  دربدخشان ھمه استعدادھاخاکسترميشوندوھيچ کسی درفکراين گنجينه ھای معنوی نيست

راه يافت وبس أنھم نه  88ق درسال محصل شامل کانکوردربدخشان تنھايک تن بدانشکده حقو4863درميان 
بدخشان ؟دانشجوناکام ماندندمگرميتوان باورکردکه کلة اين ھمه دانشجويان بدخشی کاه پربوده 2558درکابل و

ندزندگی مردم نرشته ھای که ميتوارابرشته ھای کامياب ميسازندکه ديگرارزش درجه چندم دارد
جھان می بريم يکی جھان طبيعی وديگری جھان تکنالوژی راتغيردھنداجتماعيات نيست امروزمادردوجھان بسر

تصادوحقوق بقيه ديگرھمه ضياع وقت سا"ری وجھان ديگرکمپيوتر؛ ساينس ؛ اقخروطبيعی ھمان گاوأھن است 
گانه امروزتجارت ازراه دورخيلی ھارابه ملياردرتبديل کرده ولی جوان بدخشان ھنوزھم ازانترنت بياست 

دانشگاه بدخشان گنجايش کوچکترين داردکه دانشگاه 5بدخشان: طنزرورگارن ؛ دانشگاه مخفی دربخشا 
مجھزوکتابخاانه بزرگ دارداين دانشگاه بصورت اساسی "براتواروقندھارمحصل راداشته ومانند دانشگاه ھای ننگرھار25.000

عليمات عالی ودپارتمنت ھای اکادميک درچھارطبقه اعمارشده که درمنطقه کم نظيراست امادارالمعلمين ھاوليسه ھاورياست ھای ت
تازه يک مدرسة علوم دينی بنام دانشگاه ا"زھردربدخشان نيزاعمارگرديده که علوم دينی ودينوی  درھرولسوالی بدخشان زياداست

ومانندمدرسة علوم دينی پکتيامجھزوبزرگ است گرچه بدخشان و"يت صعب العبوروسردسيراست ولی مجھزباھمه راتدريس ميکند
مکانات بوده ومشک?ت مردم تاحدزيادی رفع گرديده است خصوصاليليه ھای مچھزدانشگاه ھاباعث شده که محصلين جزدرفکردرس ا

جذب پاکستان فارغان ما نيزسا"نه دردانشگاه ھای زيادی نباشندومانندفرزندان کوچی اوقات خودراصرف علم ودانش کنند تعداد
خشان ولسواليھاراباو"يت وصل وشرايط زندگی راعليرغم کوھستانات وفزازوفرودھای وجودسرک ھای حلقوی درقصبات بد- ميشوند

 وسردکشيده اندبندبزرگ کوکچه باعثکوھی سھل وتجارت رارونق بخشيده است طوريکه درغرب به ھرخانه گازوأب گرم 
   ----- بلی ھمه چيز د"نگيزاست تنويرھرخانة بدخشان شده ومردم بدوی بدخشان خيلی عصری وپيشرفته شده اندھمه چيزدربدخشان

تن  2000 و لته ھای عالیکوولی نه درفايافتندبه مراکز تعليمی ران اقبال ورودت 2100حدود در 1386سال در
نه پای برھگرسنه و سال تمام راباشکم12مه جوانان که باقبول ھزاران مشقتسرنوشت اينھندندبی نتيجه ماديگر

نه ھزاران خان زاده ازأنسوی درحاليکه سا"اغ تيلی درس خواندندچه شد؟ی چرئدرروشناورفتنددباميدفردامکتب 
بادرجة وفارغان جنوب کشوروفاکولته ھای کليدی ميشوند؟ بدون امتحان واردليليه ھایمرز

پس اگرفرزندان مليتھای ديگرخصوصاو"يات دورافتاده راکه واسطه وزورھم ندارندکامياب امتيازواردپوھنتونھا
ين کسانيکه ازکانکورميگذرندبنابرفقروتنگدستی تحصي?ت خودرا بيشترازجانبی دنراتنگ ميسازلھانازوکنندليلية 

چنين چون ميدانندکه نخواھندرفت اکثرمحصلين بدخشی رابو"يات جنوب نامزادميکنندادامه داده نميتوانندو
ست ل خواھدشدمسئوربازدمعتادومريض ودزدوقماکسيکه ميتوانديک داکترشوربانيان فاشيزم وفقرچه بايدکنند؟ق

  ندنابخانه بايدباشدکه وقت خودرابگذرادست کم يک کت؟ 

تجارشان دانشگاه ومکتب ومدرسه سخت به علم وفرھنگ ارج ميگذارند خوست راسخت دوست دارم بخاطريکه
 کتابوقف ميسازندوبيشترين مکتب وشاگردرادارندھمين ديروزيک تاجرشان بيش ازيک مليون افغانی را

                                                                                                 ردمی راخداوندعزيزميداردچنين مدکر



يک قوم وقتی ميمردکه احساس ؟توجه نداردمگرتاجروايثارگری نداريمگردولت بوNيت مغضوب بدخشان ا
مردمش رادرس رقايت اشدوالی بلخ باشروع ازخودمسئوليت دروجودشان مرده ب

دتاوقت يک کتابخانة مجھزداشته باش ھرولسوالی ست کمدنی ندارندبايدھرقريه اديوتلفزيودرخيروايثارداداگرر
عادزندگی مردم خودبوده باشيم وصلح وعدالت جوانان ضائع نشودباميدروزيکه ماشاھدتغيرات وسيع درھمه اب

وھنوزناگفته فتم ولی مسائل باھم ارتباط داشت ی پرگخيلح جامعة افغانستان تبديل شودورفاه ودمکرسی برو
                                                                                                                                  :ھاباقيست 

ساغراندازيمومی درافشانيم بر لگتابيا  

زيماندافلک راسقف بشکافيم و طرح نودر  

؛ مقام و"يت  سپاسگذارم ازصدای راستين بدخشان ؛ نبی زاده وديگردوستانيکه ازنظريات سودمندشان سيراب شدم  :�����      
اين مضمون رابديگرزبانھاکدام بدخشی اگرترجمه کندمفيداست       ة؛ خ?صتاپل ارتباط باخارج شودبايديک تارنماداشته باشدبدخشان 

کاشکه ازتمامی بدخشان درجريده بدخشان نشرشودوچون مردم بانترنت دسترسی ندارندنشرش ضروريست وعين مضمون اميدوارم 
يک فيلم تھيه وبرويت واقعيتھامشک?ت بدخشان بامراجع ذيربط  مطرح شودخيلی ھاجزنامی ازبدخشان ديگرھيچ چيزی 

سازمان ملل  یاداره انکشافوبايدعکسبرداری بتاحيجون ھمه  فرازونشيب بدخشان نورستان نميدانندمسيرقره کمره تاچين واز
وديگرمراجع فرستاده شودخصوصاسفارتھای امريکا ؛ جاچان ؛ کاناداوھمه کشورھاودرانترنت گذاشته شودخداوندميگويدازشماحرکت 

درديدارھای خصوصی خويش ---رعنديوال واوقت احدی ؛ زاخيلوال ، مردم خوداست ھيچ ن برکت درحکوت ھروزيری درفکرازم
                                           مشک?ت بدخشان ؛ غوروديکندی رامطرح نمی کنندبلکه ھميشه برای و"يات خودپروژه ميگيرند

 سرزمين من 

 عزيزترازجانم 

 من برای توميأنديشم

 درفضای تونفس ميکشم 

سرزمينمأی مادرنازنيم   

 فقرتودردمن است

 غم تومرگ من است

باشی نسزدکه ديگرچنين  

 أماج خيانت وکين باشی 

شددتوبيدارخواھزن ومرد  

شدأخربرفرازتوھم کارخواھد  

 شيرت برغارتگران حرام باد

 طلوع خورشيدبرويت مدام باد

                       سبتمبر                                                                                                                       12

  


