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 هوهللا تعالی

 

 ۹۹۱۹سال  آغاز

 

 

 عاشقیها ازدلم دیوانگی ها ازسرم     نرفت  رفت اما م بربادیتاروپود هستی

 )رهی معیری(

 

 

 تا سالهای اخیر ۹۱بدخشان در آیینۀ حقیقت اداره از اواخرقرن 

 

 

 "جوشن"  دولت محمد یسنده نو

 از پامیر بدخشان

 
 ۹۹۱۹سرطان  ۹۱

     

                                   

جیواسوتراتیکیی  باوجود آنکه بدخشان از نگاه ساحۀ جیوپوولیتیکی 

 ۷والیت وسیع و مهم است ولی نظر به تعداد نفوس خود در درجۀ 

 والیات یشور قرارداده اند ؟!.

ت هوا   موهاها اسوو می یومل دیور پوا و یهون سووالک متشوکق از اقووام   بدخشوان بوا فرهنو 

مختلووا اسووت یووه در آن سووکونت دارنوود. تاجوو  هووا  پووامیری زبانهووا  ازبوو  هووا  پشووتون  

قرغز  گجر وتعداد هم از پیوند هوزاره دریون خ وۀ باسوتانی متووطن هسوتند. موهاها اهوق 

)ناصوور خسوورو بلخووی حجووت سوونت جماعووت  اسووماعیلیه  ا ناعشوور دریوون جووا ق ووق از آموودن 

پیووروان خووودرا داشووته  دانشوومندان  عرفووا  مشووایو  شوواعران ونویسوونده گووان  خراسووان (

بوه  آنمسلمان بدخشانی در عرصۀ شوکوفایی فرهنو  اسو می یارناموه هوای مشوهودی از

 میراث گهاشته اند.
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به نس ت یوهستانی بودن خود در عرصۀ تاریو پرورش دهندۀ زبان های پامیری آریایی 

رسووالت هووای فرهنگووی  توواریخی و اشووکال یلتووور هووا وعنعنووات ارزش هووا و بوووده درحفوو  

ان ما یکی از پیک گام ترین والیت های مملکت می اشود  ووون در موقعیوت رآریایی تا دو

نق وۀ اتاوال و  روالیوات یشوورعزیز مواگوون دیلوهایلیدی دروازۀ راه ابریشم واقع شوده 

باره دریشوور نامودار رخوانومیوه  گنجینۀ تمدن مغرب و مشرق زمین محسووب موی شوود

بوووووا اسوووووتقرار حکوموووووت ۹۱اموووووا در قووووورن  . (۹)انووووود  یوووووردهمعلووووووت ارایوووووه آن تووووواریو 

"امیرع دالرحمن خان" و سقوط حکومت ویرانگر ونودین قرنوه " میرهوا" دربدخشوان آب 

ب یشویده از جنو  و اص  ح به آب خانه ایستاده شد وبدخشوان سورا پوا زخموی و عوهابه 

نسووق یشووی و جنوو  هووای هفتووه وار و موواهوار میرهووای قوودرت طلووا  وحشووت  وووواول 

ب وور نسو ی ا ر  دولت مریزیه این آرامی و اطاعت ب  ویافتهایی بدخشان" ر -"ق غن

اگروه نهادهای ادارۀ حکوموت ووه دربدخشوان و ووه درسراسور یشوور اصو ح  .دوام داد

اهق یار باوورت حقیقوی سوورده نشود و بنوا بوه حکوم پاداشواهان  عادالنه نگردید و یار به 

قوومی  سومتی   م لق العنان بوا سیاسوت هوای متفواوت درتعیینوات حایموان گورایک هوای "

بوا سور یووب خشون نوداز و حکوموت یون ا هقشری" همچنان به شویوۀ تفرقو زبانی  مهه ی 

بدخشووان یتوواب توواریو بدخشووان نوشووتۀ میوورزا  مرعووی االجوورا بوواقی مانوود. دربووارۀ میرهووای

ولی بوه حکوم ج ور زموان وتواریو  سن  محمد معلومات داده است یه به آن مراجعه نمود.

بودون یوورانیهوا و حمو ت موردم   همینقدریامیابی یه دیگر میرهای جفاگر وجود ندارند

درخانه خود نمایند  یاریننود  رام استراحت ش انه نس یمیتوانند آمیرهای ق غن وبدخشان 

به امورات مادی و معنوی خویک بوردازند و در پرتو این تنفس صلح آهسته آهسوته  اق و

  تقوورب اسوو می  روابووا اجتموواعی و اقتاووادی خووود را احیووا نماینوود   بووه پیونوود هووای ملووی

  .ارزیابی میشدخوبتر عالیخوش ختی نس تا ازگهشته 

 

دراستخوان بندی حکومات مریزی افغانستان )پادشاهی ع دالرحمن خان( وشاهان بعد از 

وی یه یشور صاحا وحدت سیاسی جغرافیایی ینونی گردیده و استق  ل یشور به همت 

فرزندان بدخشوانی "پروانوه خوان"    حاصق گشت " (۲)ملت و پیشوای "شاه امان هللا خان 

شغنانی  شابی  خان ویا مردان بزرگوار و م ارزان نامداری ووون " محمود ولوی خوان " 

" محمود ایلیوق خوان بدخشوی" ویوا   "میرزمان الدین خان"  " میریاربی  خان"  دروازی

" شوواه ع وودهللا خووان   درزمووان "هاهرشوواه " مووردان وووون " سووید محموود دهقووان یشوومی "

" جنرال محمد علی خان " شغنی و غیره سهیم و نقوک خوود را در ایفوای تحکویم   یمگی"

و سیاسووت و یلیووه عرصووه هووای اجتموواعی    وحوودت ملووی  امنیووت  حایمیووت ملووی  فرهنوو

یارآئی استعداد بدخشوانی را بوا دیگور آزاد موردان یشوور بوه  و اداری  فرهنگی ادا یردند

   وت رسانیدند .
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دورۀ پادشوواهی " ع وودالرحمن خووان " تاشووورش " ح یووت هللا یلکووانی " همووه میوودانیم یووه از 

در آخورین روز اسی عظیمی رونما گردید. دولت اسوتعماری توزاری یدرجهان تغییرات س

مووی دی سووقوط یوورد یووه بعوود از دولووت موقووت  ۹۱۹۷هووای جنوو  جهووانی اول بووه توواریو 

ست گرفوت. اسوتعمار دولت بلشویکی تحت ره ری لینین درآنجا قدرت را در د یرنسکی 

تو ش هوای خوود را در آخورین  لوها  پرتگاه قدرت احسواس یوردانگلیس هم خود را درلا 

 جهت جلو گیری از رشد یشورهای اس می وون افغانستان  ایران ویوا یشوور هندوسوتان 

جنوو  سوووم افغووان و  یووا بووا اعوو ن اسووتق ل .بسوویک یووردیووه درزیوور یوووم اسووتعمارش بودنوود 

مواجووه گردیووده بناوووار اسووتق ل افغانسووتان را برسوومیت دریشووور مووا  (م۹۱۹۱) انگلوویس

شووناخت ولووی بعوود ازحاووول اسووتق ل جلووو ترقیووات وطوورح هووای "شوواه امووان هللا " توسووا 

ونیروهوای عقوا گورا مودت هوا افغانسوان را م وابق    انگلیس و ارتجاع داخلی گرفتوه شود

وخ وط فرمایشی سورحدی ق لوی منافع بیگانه اداره یردند. همسایگی بلشویکها و انگلیس 

"امیرع ودالرحمن خوان" ووون دانوه گنودم در زیور  گفتوه به بنا روس و انگلیس افغانسان را

دیگری روی منافع   یردن آن ت ش میکرد درسن  آسیا نگاه داشت  یه یکی اگر برای آ

قودرت    (اصو  ح بدخشوانی)درجریوان ایون یشوتق یشوی سیاسوی بوه   نمیوداد. خود نوبت

"نادرخوان" را روی "ح یوا هللا یلکوانی" وهای ارتجواعی و اسوتعماری داخلوی وخوارجی 

 نمودند.منحرف  صحنه آورده وورخ ترقی افغانستان را از حریت الزمی قانونمند خود 

 

ترقیات با موانع زیادی روبورو گردیود وبوا یو  حریوت ب وی عووام فری انوه جنو  جهوانی 

دوام یرد یوه بشوربه یوره مهتواب گوام نهواد ولوی یشوور موا  وونان   دوم را از سر گزراند

ملی موا را  رقابت اسعار واموال خارجی سرمایداران  نشد.هم صاحا فابریکه ذوب آهن 

صوادقانه از طریوق هیچگونوه سوکتورواقعی دولتوی  بشکست مواجه میساخت. اقتااد ملی

ولوی فقیوری موا ازوشوم  تقویه نگردید  تنها آرامی دریشوور حکوم فرموا بوود. یا غیردولتی 

زن  خ ر دوباره  دوام یرد. .هـ۹۹۳۲یه تا سال های  هیچ جهان بینی پنهان ن وده است

سورطان داود خوان بوه  ۲۲ناآرامی با مداخ ت آشکارای ابور قودرت هوا از زموان یودتوای 

صدا در آمد یه بعد از آن دیدیم وه رنک های برسورملت موا گهشوت. یشوور در ا ور خوامی 

آیوودیولوکیکی و عوودم تجربووه سیاسووی  اجتموواعی  اقتاووادی  و شوویوه دولووت داری نه ووت 

های مترقی داخلی توام با مداخ ت خارجی بخاوص یشور های همسایه و جنو  سورد 

 نها به یوره دام برادریشی و ویرانی م دل گشته  متاسوفانه )محمودابر قدرت ها و منافع آ

توا برویراتوان   نتوانست با یودتایک اداره برویراتی  ق لی خاندانک را بشوکند داودخان(

وایون    خوود حفو  یورده نتواننود فاسد عنعنه رشوت وخیانت رکیم ارباب رعیتی را به نفوع

نیروهای قیام یننده یه میخواستند تحوالت  د.احوال با عث قیام های بعدی در یشور گردی
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نهادینه را در یشور پیاده نمایند به ا رخامی های درونی فکری وعدم تجربه دولوت داری 

دراوایق ازی  سوومداخ ت بوی اموان خوارجی از سووی دیگور مواجوه گردیوده یوه باعوث 

مقاوود یشووورهای ) جنوو  هووای تحمیلووی دریوون نق ووه اسووتراتیکی  بووراعظم آسوویا گردیوود.

قدرت شوروی یشورمارا به تنوور آتشوین منوافع کانودارم ومافیوای  بهانه ن رد باواال(تحت 

یه محققان واقع بین درباره معلومات داده اند یه ازحوصله   گوناگون من قه م دل نمودند

 این نوشتار خارج می اشد.

 

ه مغولهوا بدخشان درشیا و فراز روزگاران ویا حم ت دشمنان خارجی وون حمله و فتن

یووا "تیمووور" تلخووی هووای سوول ۀ بیگانووه را دیوود ولووی از تجوو ی فرهنگووی بوواز  " ونگیووز" و

نایستاد و نقک مث ت خود را با واس ۀ فرزندان آگاهک درقافلۀ تمدن بشری و یشوری ادا 

 یرده است یه تاریو شاهد این مدعا می اشد .

یه یشوور اولوین زلزلوۀ تشوویک ابور به بعد . هـ ۹۹۳۲سال از  وناوه یه ذیر گردید فقا 

تووا  زمانووه را برانگیخووت بووه صووفت یشووور رو بووه انکشوواف نووام بوورده میشوودآن قوودرت هووای 

جهوانی ابرقودرت هوا و آتوک نفوت  یمیتوه سیاود  کانودارم من قوه و غیوره قربانی سیاست 

 .گردید..

 

 تووا  اجتموواعی  اقتاووادی و فرهنگووی دوران حریووت ب ووی گهشووته اسووتی هووای اداریی لووها 

سقوط سل ۀ "هاهرشاه" و خاندان آل یحیا یه دست انودریاران وباعوث ایون حریوت ب وی 

  داد تا یرات بیشتر منفی خود را در جامعوۀ نیموه قورون وسو ایی افغوا نسوان نشوان  بودند

اصلی و باعث بیشتر از سه دهه جن  و ویرانی و مداخله در یشور ما می اشد.  یه عامق

وجنوو  هووای تنظیمووی  انقوو بیکووه افغانسووتان بواسوو ۀ هبخاوووص در عرصووۀ ملووی آنگا

داخلووی از یکسووو و مووداخ ت ابرقوودرت هووا و یشووورهای مقاوود واالی همسووایه از سوووی 

ونانچه همه نویسنده گوان و تحلیوق گوران اوضواع سیاسوی   . دیگر وضع بحرانی پیدا یرد

 ت خوارجی توسا نیروهای وابس ه به مداخ  اجتماعی و اقتاادی موجود تهیر داده اند

   پیونودهای ملوی   ویابه ع ارۀ دیگر ارتجاع داخلی وابس ه به قدرت های من قه وجهوان

سوول  بووودن  نحایمیووت ملووی  تقوورب اسوو می و سیاسووت مشووخ  دولتووی غیرم اسووتق ل 

زنده گی درمعرض طوفان ب  قورار های فرهن  وخ صه همه عرصه  جامعه  اقتااد 

سر درگم مثال میزد و دیگری آنرا به زخم ناسوور  ه""ی ویه یکی وضع آنرا به   گرفت

جامعه جهانی هم   جامعۀ بشری عنوان میداد یه تا ینون هم متاسفانه دوام پیدا یرده است.

را یوه در افغانسوتان شوکق دولتوی را بخوود  (فیوایینسته تا آن سکهٌ دو رویه) قودرت مانتوا

گرفته و با گهشت هر روز در عرصه های گو نا گون حیات جامعه ما قدرت روز افزون 

)توافقات بن (  با مداخ ت دیگر... یا اص ح نماید و یا از میان بردارد.   یسا می نماید
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را بور قلوه ) فسواد اداری(  جزاینکه انتخابات نا سوالم را بوه بوار آورده و ایون اداره نوا سوالم

بهووره دیگووری نداشووته اسووت. ال تووه  قوورارداده بیشووتر بووه ضوورر) اقلیووت هووای قومی مووهه ی(

مواعی اداری را نواگزیر در جهوت راضوی تجبع ی تغیرات) اج اری( نا ویوز اقتاوادی ا

 یه آنرا باید در نظر داشت.د ه اننگه داشتن برای مقاصد خویک یرد

 

از جملوه   موث ا  ملوی صوورت نگرفوت. که به نفع ملوت واقتاوادیارهای نهادینه آن طوری 

والیات افغانستان بدخشان را اگر در زیر ذره بین حقیقوت نگواه ینویم بوضواحت میوابیم یوه 

 زبوان اتحواد و یکودیگر فهمویبوه ا ور مشوک ت فووق بدخشان مختلا االقوام در میان خود 

بدسوت  پرسوتان وزورمنودان )مافیوایی(به نس ت مداخلوه منفعوت را ومشاریت ملی دراداره

نیاروده تا با این اتحواد وزبوان مشوترد عودالت خواهانوه درمیوان سوائر ملیوت هوای یشوور 

ادارۀ دولوت باوورت واقعوی آن  با فشار عدالت خواهانوه موردم بدخشوان بور راحقوق خود

ه را بسووی انحاوار بوه نفوع خوود یشواند زیرا گروهی قدرت اداری بدخشوان . تامین نماید

یده یه ستم موهه ی و قوومی دباعث نارضایتی سائر اقوام بدخشان ونفاق در میان مردم گر

)پیروان . وناوه اقوام پامیری زبان بدخشوانیاندرا به فکتور اول سیاست خود م دل یرده 

از داشتن حقووق عادالنوه حتوی در ادارۀ ولسووالی هوای خوود محرومنود و  فرقه اسماعیلیه(

دام گروه برآنها ستم میکنود و سوالها میگوهرد ولوی جفوا همچنوان برآنهوا آشکارا میدانند یه ی

 ادامه دارد.

 

والیت به یوار گماریوده  حتی اداره مریزدرپست های اداری مهمتریسته آنها ا شیادرهای 

انووواع  نمووی شوووند و حقوووق سووهم اداری را بدسووت نمووی آورنوود و بووه شووکق غیوور مسووتقیم

مخالفووان وحوودت   هووای مشووخ  )تفرقووه انوودازانتوسووا دسووت تعاووا و تحجوور  گونوواگون 

را از  علیه آنها به یار انداخته میشود.  جن  های تنظیمی قریه جات بدخشانبدخشانیان (

در   احتووورام وطنوووداری  همسوووایگی  بووورادری و پیونووودهای ملوووی گهشوووته بیگانوووه نمووووده

جی همووه میوودانیم یووه اگوور پووای قوودرت هووای خووار .بووودمخاصوومت علیووه یکوودیگر انداختووه 

جن  به خاطر قودرت قوویتر مشوتعق میگوردد   بخاوص قوۀ نظامی آنها در من قه ن اشد

درووو یوات  سومتی و قوومی  موهه یتعا ات مردۀ گهشته را بوا تحجور افراطوی و دوباره 

 ان وطووون دوسوووتال توووه آنعوووده قومنووودان .ددزنوووده میگووور باوووورت ق لوووی قومانووودان سووواالری

از قودرت منودان ای عدۀ ولی  این امر مستثنا اندمجاهدیکه به ملت ضرر نرسانده اند از و

بدخشان آنهم به شکق سیاسی برهنوۀ آن درحالیکوه اخت فوات را باغاوا حقووق یو  قووم 

ایوون اخت فووات و بووی حقوووقی را همچووون   توسووا قوووم دیگوور بربدخشووان تحمیووق یوورده انوود

 و ادیسرمایۀ بانکی منفعت خویک حف  نموده و ازین طریق منفعت هوای سیاسوی  اقتاو

وقتیکه بوه یابوق میرونود از ووویی هوای آنها دولتی را درییسۀ خلیفه گی خود انداخته اند. 
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یخون پواره   از بدخشان مظلوم و بی حقوق حکایوت هوا میکننود و قدرت سخن رانی میکنند

نوافع ووادر پوریین مبوا را دسوت خوویک  در وهره بدخشان گروگوان گرفتوه شوده  گی یرده

افراطی در مقابق سائر  آزمندانه شخای تحت پوشک ونقاب های گوناگون معامله گرانه 

اقوام و ملیت های ساین یشور مسو می نمایند. هنگام رای گیوری در شووراهای عموومی 

دولوت  وعودم ادارۀ سوالم ملوی دی را در راه وحودت ملوی ونایواره گوییشور مشوک ت زیوا

  را زیرسووال موی برنود ماموده اتوریتۀ ملی والیت مریزی جهت حف  قدرت خود خلق ن

حاالنکه خود مانع رشد استعدادها وحقوق برادران خوویک بووده از تاوامیم افراطوی و یوا 

بووه تفری ووی آنهووا در مسووایق عمووومی یشووور اسووت یووه بدخشووان درمیووان سووائر اقوووام حتووی 

 نیافته است.و در داخق خود زبان مشترد را   یشانیده میشودیادریت فعال انزوای 

 

خواهوان اشوتراد و رشود اسوتعداد هوای  یوه یکتعداد قدرتمندان در ادارۀ مریزی یشوورهم

ازیون اسوتراتیکی گروگوان   ار و وطن دوست ملوی بدخشوان در دولوت نموی باشوندهخدمتگ

گیران بدخشانی سو استفاده نموده آنرا سراپا به نفع خود دانسته هاهراا بوا ایون مودافعان بوه 

لفظی را براه انداخته ولوی در خفوا آنهوا  و هاهر )حقوق خواه بدخشی(جن  های زرگری

  گهارنودمقننوه و ق وایه بواقی می ند قووۀ اجرائیوه را تقویه نموده همچنان در وویی های بل

وازآن بوه نفوع خوود سو   گردیوده این ذهنیوت نفواقاعمال آنها هم باعث تقویۀ هروه بیشوترو  

بااین شیوه بهانۀ را بدست میاورند تاملت بدخشان به حقوق حقیقی خود  استفاده می نمایند.

 نائیق نگردد و استعداد های یدری الیق آن باعث هراس ومنزلت دیگران ن اشد.

 

دربدخشووان بووا تقلووا آشووکار ایوون عوودۀ انحاووارگر قوودرت  ۹۹۱۱انی سووال انتحابووات پارالموو

 هوا  واخوانی هوا  ت ادها را بیشتر نموده؛ وناوه پامیری زبان های بدخشان " اشکاشومی

و ولسووالی هوای دیگور تنو  بواالی بدخشوان  شوهدا    ها  زی ایی هوا  منجوانی هوا شغنانی

در   پارالمووان رانووده شوودند وقی ازبهووارد   خوواش و وردوج بووا غاووا آشووکار رای حقوو

بدخشوان حتوی در و وه اهق تشویع اهق سنت جماعت  حالیکه ولسوالی های ذیر شده  وه 

ا ریختنود. هو شان بوه صوندوق انعلنی رای خود را بنام یاندیدحتی بع ی نقاط  باورت 

نماینوودگان وا قعووی خووود را در مجموووع  تووا بدخشووانیووه ولووی خیانووت ونووان صووورت گرفووت 

وییق حقیقی خود را یه از منافع شوان یعنی   ملیت های خویک نداشته باشد م ابق سهمیه

دفاع نماینود و وهورۀ واقعوی صلحدوسوتانه و سوالم اندیشوانۀ آنهوا را بورای جامعوۀ افغوانی و 

افووراد یووان شخاوویت هووای ملیووت هووا ازم جهووان معرفووی نمایوود در پارالمووان نداشووته باشووند.

د تووا توسووا آن تیشووه برپووای بدخشووان بزننوود. فظووه یووار افراطووی وبلووی گوووی را بیابنوومحا

وطندوستان بدخشان وهمه افغانستان عزیز میدانند یه تجاران قدرت سیاسی طی سه دهوه 

جن  تجربۀ وافر زد وبند را بدست آورده و سورخود را از هور سووراخی میتواننود داخوق 
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نواطق شوان برای آنها مهوم نیسوت یوه اتوریتوۀ والیوات وم است و قدرت نما یند.یمحوطه س

عوودالت اجتموواعی  اقتاووادی  اسووتق ل و  در پروسووۀ وحوودت ملووی صوولح و دمویراسووی 

  موضوویع گیووری سیاسووی اجتموواعیشووود و از یوودام یحایمیووت ملووی از یوودام طریووق تقویووه م

 فرهنگی واداری مت رر میگردد.

    

ناسووالم و رشوود یاذبانووۀ آنهووا شوورایا نامناسووا عاوور ومن قووه  ادارۀ  بوورای اینگونووه افووراد

ۀ تشونه و آرموان بوه دولتی تفرقوه میوان موردم تقربیواا  آب حیوات اسوت یوه میتواننود برجامعو

قودرت را سوتفاده از ونوین وضوعی آنهوا تحمیلی حایم باشوند؛ زیورا بوا اباورت عدالت ما 

نیز این حالوت دوام یورد  ۹۹۱۱یه متاسفانه در دورۀ انتخابات پارالمانی  بدست گرفته اند

بووه عقیووده نگارنووده تووا  و تشووت رسوووایی تقلووا هووا از بووام افتوواد.  یووه جهووان شوواهد آن اسووت

بدخشانی ها همادا ومتحد نگردنود ونماینوده گوان واقعوی هموه اقووام سواین آن بوا خواسوت 

از پشوتی انی یکودیگر برخوور دار نشووند  اجتمواعی واداری خوویک   سیاسوی های مشخ

 .بدخشووانی هووا را در دولووت یثیرالملووت افغانسووتان اعوواده نماینوودواقعووی حقوووق نمیتواننوود 

و یه به اتوریتۀ اجتمواعی  متاسفانه از یکسو حقوق بدخشانی توسا بدخشانی پامال میشود

خوویک  حاالنکوه بدخشوانیان در طوول تواریو  ایون والیوت ضوررهای زیوادی میرسواندملی 

حاییمیووت ومشوواریت ملووی در یشووور   اسووتق ل  وفوواق ملووی  معرفووت  پوویک آهنوو  صوولح

 .خویک بوده اند

 

 و تحمیلوی معاملوه گرمی اشود اندربدخشان  یه ادارۀ ناسالم دولتی غیرعادالنه به نفع حایم

قاواق ران مافیایی و قدرت هوای  انتخابات تمام ولسوالی ها  دست اندریاران اداره هنگام 

پوس میتواننود هرانتخواب  نها انود.نامرئی دیگر برخ ف آرزو و خواست مردم  درخدمت آ

را به انتساب ت دیق نموده وناوه در انتخابات پارالمانی دیدنود انتخواب شوان امکوان نودارد. 

یمیسوون انتخابوات را از افوراد خوود  یارمنودان  ازای عودۀ بواس ه دسیسه وحق تلفوی هوا 

 نودقلموداد نمودپنجهوزار بوه ده هزار وپنجاد شانرا به صد شانرا آنها هم ی   برگزیدند و

فرهنگیوان   .یوه نتیجوه معلووم اسوت با ونین تقل ات قدم درعرصۀ یوار زار سیاسوت نهادنود

نشیا و فراز آگاه بدخشانی در طول تاریو پر از  وطندوست و سیاست مداران و شریا 

  صووح ت هووا در مجووالس وفعالیووت هووای دیگوور عوودالت خواهانووه  بدخشووان بووا شمشوویر قلووم

مشک ت اساسی بدخشانیان را بشکق واضوح تاوویر یورده انود. روحوانیون آگواه بدخشوان 

بلند و اهق تشعیع بوا سور  برادران وه درمیان برادران اهق سنت والجماعت و وه در میان 

تفرقه جویها و بی عدالتی ها رزمیده اند. اگر  وقار مردانه اس می خویک برضد است داد 

ها تاخته اند از سوی دیگور بوا شمشویر معرفوت اسو می بور دسوت ازیکسو براین بی عدالتی

متاسفانه این ت ش  . ولیمداخله دشمنان وطن خویک ونوامیس ملی ضربه وارد نموده اند
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ها بارها توسا معامله گران وسود جویان قدرت سیاسی بامشک ت مواجه گردیوده اسوت  

نو  دیرپوای شوان گویوای روشون دفاتر اشعار  یتا گونا گون دانشمندان بدخشوان در فره

 این سخنان می اشد.

 

از خداوند استدعا مینماییم توا بجوای تفرقوه وقودرت سوتمگران اخووت    هدرخاتمۀ این مقال 

بووا توو ش عوودالت و ادارۀ سووالم ملووی را وووه دربدخشووان و وووه دریشووور عزیزمووا افغانسووتان 

احوووزاب   روهوووا و امیووودوارم توووا هموووه نی فرزنووودان راسوووتین  ایووون وطووون مسوووتقر گردانووود

فرهنگیووان و دولووت مووردان وطوون خووواه و شووریا بدخشووان بووه  سیاسووتمداران  دانشوومندان 

خاطر تحکیم عدالت وترقی یه همچون هدف مشترد در پیوند با منافع علیای ملی یشور 

دری  موضع مشترد بخاطر یکدیگر فهموی ملوی قورار گرفتوه آرموان  .درمیان ما می اشد

در پرتوو اسووتق ل  هموه بدخشووانیان را بوا ایجوواد ج هوۀ مشووترد  هوای دیرینوۀ عدالتخواهانووۀ

از نقشووه هووای زور منوودان و  حوودت و ادارۀ سووالم ملووی بوورآورده سووازند  وحاییمووت ملووی

بدست آوردن هر وه بیشتر منوافع یه در درون دولت با استفاده از قدرت بخاطر  مافیایی 

مافیایی  معادن و ارزش های فرهنگی و غارت های منابع معلوم بدخشان )منافع تجارتی 

و غیووره ( میخواهنوود بخشووان را از طریووق تقویووه یووردن نفوواق سوومتی و مووهه ی و غیووره ... 

جلوووگیری بعمووق آورنوود و بیووداد و سووتم بیشووتر بوور اقلیووت هووای قووومی   پارووه پاروووه نماینوود

 ...خنثی نمایند.بدخشان مهه ی توسا این نیروهای معلوم الحال بخاوص در سرحدات 

 

 ومن هللا توفیق

 

 یرب 
  

 بشــــکن  مل  عزا  خد ا یا عا مق یلفت درین

 سواه اهریمن بر بام این ما تم سرا بشــــــــــکن

 مـــــیریزند  بیگناهانیکه خون از دیده به وشم 

 و را دست و پابشـــکن امید عد ل وداد آور عد

 الله ها عنوان تاریو ست دشت یه دام   د رین

 و جفا بشــــکن  با ذولفقارش آورو هلم «علی»

 به ل ا بیکران دســــت دغق یاران ش ــها را

 به نور روزت افشا ین به زور ی ریابشـــــکن

 ز اش  طفق معاومی یه از دستک پدررفته

 یمرفرعون رابشکن ودرموجک«نیق »بسازی
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 ب ام مکتا ناصر درخــت عشق انســـــان گق

 مرزو وال بشکن نموده  داس بد خواهک ازین

 یتمی خانه ویرانی یه ایــــنون لقمهء  نان را

 زباب خود نمیگیرد به خون غـل یده تا بشـکن

 همان دجال داخق را همـــــان ابلیس بیرون را

 یه قلا آسیا داده به خون خود شنا بشــــــــکن

 خد ایا دست نا پایی یه یشـــــور یرب  یرده

 یرب  بشــکن به رخشان پا یی عشق حسین و

 یورش جفا  د یو  سر   متحد گشته  ضعیفان !

 ما فیا بشــکن بگو ئید  فردا را  و نسق  برید 

 
 به ارت اط قربانیان پامیر سروده شده استشعر 

 «جوشن »دولت محمد 

 هجری ۹۹۷۳
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