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قدیر ما در صفحات تاریخ و زیز که تهران عاهمدیاران  شغنانی، برادران و خو

 بهم گره خورده است ســـالم!یکسان  جغرافیای واحد

  

پیراموون اعییواد و  ت است که مطالعه مضمون تحلیلی نوجو صاحب بی نیاز از اثبا

کان دهنوده یوی ارقام و فاکت های ت وی مطالب،ااضرار آن در حیات مردم شغنان ح

تکوان داده و وضوعیت  أهر شغنانی را شدید است که قلب و ذهن هر انسان و خاصیا  

ان بیموار انباشویه از لکوکر   اهای تاریو  ور فرداصفبار امروز و عواقب خطرناکی

مراجعوه بوه   از فساد و جنایات را بروشنی ترسویم مینمایود نده گمحیط آو  و بیکاران

ن و بخصوووخ خووانواده هووای و در آموود مووردم شووغناعوایوود  میووزانرقووم معیووادان و 

نوه تنهوا کوه داراییهوای موادی  آنوان ا مصارف روزانوه و سواهنه مقایسه ب معیادین در

ر و ازیانبو معنووی بمراتوبشانرا بر باد داده و میدهد که ضربات مهل  آن از نظور 

ی بووده و بوا  انودک قابو  محاسوبهخطر نواکیر از داشویه هوای بور بواد رفیوه موادی شوان 

 "  موی بر اندام انسان راست میکود "در گرمای تابسیان نیز ؛تعمق

 درشوغنان، اعییاد و مصرف مواد مخدر مخصوصا  تریوا  و پوودر یهیورویین  یقینا  

سد رشد بلکه  ،بوده  مردم ما شخصی و فردی  نه تنها که مانع ارتقای سطح زندگی

 میباشد  نیز اجیماعی و فرهنگی زادگاه عزیزما شغنان زیبا -و انککاف اقیصادی 

پودر و تریا  نوه صورفا  حاصو  محنوت خوانواده هوای محیوا  را بوه دود و خاکسویر 

یش از پو  فو  و جووان و انسوان آن سور زموین حیوات صود هوا  بهمبدل مینماید، بلکه 
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را از سویمای  یموعد خاتمه داده ، در واقع اعییواد یکاوا  بوا فقور نوه منظوره ترا یود

و پوی آمود هوای این انسانها و ا فال شان به نمایش میگذارد  و اما دریغا کوه عواقوب 

در  عزت و اعیبار مردم شغنان را فراتر از آن  اا هم خاتمه نیافیه اعییاد باز در این

 تحت سوال قرار میدهد ک  

و مووردم شووری  آن  دارای فهرسووت دیووار زیبووای شووغنان همووه ی مووا بوواورد داریووم کووه 

در  آن از افیخارات است  سابقه معارف شغنان و خدمات معلموین و موامورین  وی 

ویاد آوری ککوور بدخکان وسایر وهیوات های حوزه معارف و سایر ادارات و نهاد 

حقاق بودون اسوی از کارنامه ها ودسیان پا  و احساس عالی  مسئولیت فوردی شوان، 

هرگوز آنورا فراموو   موا که حافظوه تواریخ و موردم  گذشیهگان و حال ما بوده ریای 

  نمیکند

 وی  و ندوسویی   فرزنودان ایون سور زموین ساس  پوا و اح صداقت و ایمانداری ، 

نمونوه  داراییهوای عاموه؛ و غوارت و ناواول شوفیگیککمکش هوا و آ و دورانسالیان 

جدا در تاریخ جان  صفحهبمثابه  کش اخالق و صفات بلند انسانی شان خهای پر در

 به یادگار مانده است   و فداکاریها ی فرزندان و ن فکانیها

رعایوت نوورم هوای اخوالق انسوانی از و ، سواایای عوالی  انسوانی برخورد صمیمانه 

ورد زبوان بووده اسوت   بیعوت  موا مردم شغنان میان سایر و نودارانبهیرین صفات 

قصه ها و روایوات گونواگون جوالبی را زیبا و حسن خدا داد خوبرویان این سرزمین 

اسوت کوه مناملوه مرحووم شواه  نه افکوار و فلکلوور موردم موا بوه یادگوار مانودهدر گنای

از صوفات بوی نظیور   ارمغان بدخکوان  یعبدهللا بدخکانی در کیاب شان تحت عنوان

عفت و عزت خود و احیرام به شووهر و خوانواده هوای شوان بوه  حفظزنان شغنان در

بوه جوای کواهش  یو  و ارموان کوهدربوا اموا  حیث ممیزه گران بها یاد هانی نمووده انود 

ش افروخیوه در  ، همچون آتپودره اخیر اعییاد به تریا  و در دوده آمارافزایش در 

 و از عقوبزبانوه ککویده  شغنان ، بمراتوب مودحش تور از گذشویه مردم خرمن هسیی 

تووان   خاکسیر آن نهره های زرد و بیمار وشکسوت خوورده در زنودگی، ار های بان

از دسووت داده وفووار  از فکوور نووام ووقووار قوووم و و اراده  حفووظ شوووونات خووویش را 

الیکوه بوه در ح  منطقه در سر خط خبر های تلویز یونهوا بوه تصوویر ککویده میکووند 

در حقیقوت  که نعده از همو نان  معیاد ماآهیچ صورت نمیخواهم به کرامت انسانی 
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جودی دارنود، خودا نخواسویه تووهین  مریض و بوه کمو  هموه م همو نوان شوان نیواز

تبعات نا میمون ایون پدیوده ننگوین دیگور در محودوده افوراد و خوانواده  باید گفت شود،

وقوار و عوزت شوغنان ، مسیقیم و غیر مسیقیم  به عام ین آن باقی نمانده ؛ بطورمعیاد

شویه هوا بد نامی ناشوی از ایون پدیوده ننگوین در گذ   لطمه وارد میکندآن  و با شندگان

نمیرفوت ولوی اموروز بوه علوت توسوعه و گسویر  فراتور  جغرافیای معینمحدوده  از

در ب مخیلوو  روابوط جهووانی و نقوش تکنولووو ی معلومواتی در انیکووار اخبوار و مطالوو

شوغنان  ریکا تا اروپا هر زاده دیاردنیا پخش و از کاب  تا لندن و از ام کنارگوشه و 

بنوا بور آن اگور  آزار دهد  ن  عنه را جوابگو و این رنج روح فرسا روانش راباید ای

معلول هم باشود اکنوون خوود علوت بیکویرین هر نند که  اعییاد به تریا  و هیرویین 

، و مانع عمده خو  بخیی ها ی حال و مسیقب  شغنان و شغنانانیان بوده  وبد بخیی 

دینی و وجدانی هر فورد  مبارزه علیه امحای آن وجیبه و مسئولیت انسانی ، و نی ،

هور ننود کوه  " میباشود  کوارد بوه اسویخوان رسویده"به گفیوه موردم حاضر  حالکه در 

  تر میکود  ما دشوارکار فرصت ها از دست میرود و زمان بگذرد

مقدس مناسب تورین آجنودا و قووییرین انگیوزه  هرا و مبارزه در اینبدون ش  تال  

و بهوم پیوسویگی هموه م شوغنانیان اسوت کوه بمثابوه  دراحیا و تقویت فضای بورادری 

در  رین مکوک  آفو وفاصولهگونوه منوافع و اخویالف و واه تور از هر ی ی  ننگ قوم

اولویت و صدر تمام مسای  قرار دارد  به عقیده من  پا  سوازی شوغنان از معضوله 

 هموه ماسوت ی بوال منازعوه هیرویین آرزواعییاد به مواد مخدر مخصوصا  افیون و 

همبسویگی و بهوم  ترافیو  و اسویعمال آن  ،عزر امر جلووگیری ازدر حدت عم  وو

یاز عاج  روز مطورح میکنود   بوه گی صفوف مردم را بیش از گذشیه بمنزله نفکرد

بورادری  در این  آزمون پیش زمینه های اهمیوت  دست یابی به موفقیت عباره دیگر

مهم و دارای اهمیوت د شان درموار رد های مکیر کو یکاارنگی مردم را در عمل

ر  و لمس ساخیه ؛ اتکا بوه پیونود فرد باشنده این سرزمین قاب  د هر برای ،حیاتی 

یش از پویش بورا حوال و آینوده  ولویت های کاری و تکخیص و انیخاب ا های  بیعی

 رار میدهد در دسیور روز ق
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بووا تفسوو  مووا زمووان زیوواد و فرصووت هووای مسوواعدی را از دسووت داده ایووم  تماشووای  

ننانیکوه بوه ارقوام تحلیلوی دقوت کنویم  ،جریان این ترا ی  هر روز و هر هفیوه ومواه

 پرتگاه نیسیی نزدیکیر میسازد حیات مردم وآینده مانرا به 

 منسوام، پوالن شوده وسیسویماتی   بر آجندای مبوارزه  عملی و نداران عزیز! توافق

در جهوت صویق  دهوی حرکوت غواز یو  آ مبوده خووب علیه مواد مخودر در شوغنان ، 

در غلبوه بور  شوئونات موا نوامیس وو دفاع مکیر  از واحد ننگ قومی  داشینتفکر 

 کسوووب میفقیوووت در ایووون   نوووا تموووام گذشووویه موووا شوووده مییوانووود   مکوووکالت وآرزوهوووای

برخالف گذشویه در    نیاز دارد اراده قوی و صادقانهبزرگ مقدم بر هر نیز به امر

 ه هوای مناسوبی نیوز وجوودو زمینو و پور از مکوکالت امکانوات این راه دشوار گوذار 

   د مورد اسیفاده هزم قرارگیرد که بای دارد

با امکانوات وسویع ملوی وجود اسیراتیژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر در سطح ملی 

و بووین المللووی، قوووانین و فوورامین ریاسووت جمهوووری اسووالمی افغانسوویان، فوورامین و 

هدایات موه نا حاضر امام و فعالیت نهواد هوای موجوود آن ، افوزایش بیوداری افکوار 

اوضاع ملی و بین المللوی وغیوره  دجدی عامه در روشنی توسعه معارف و انککافات

جهوات مثبوت انود کوه در امور مبوارزه موردم موان تاارب شیرین و تلخ گذشیه جمع با 

واقع میگردند  اما نباید فرامو  نمود که عنصر فعوال و نقوش تعوین کننود را در ممد 

ی موردم مبسیج عمواز آنرو  این معرکه عام  داخلی ، مردم و اراده قوی آنان دارد 

زیوورا جمووع  ز و پیکوورفت ایوون پروگوورام خواهوود بووود اسوووال عمووده آغوو ام نخسووتدر گوو

صوورف   مثبووت  امووا انیظووار نیووایجو عموو  زبایسوویه آغوواآوری ارقووام وارایووه تحلیوو  ها

 نوشووین روی یووخ"ارسووال آن بووه ارگانهووای دولیووی بووه همووان گفیووه هووای مووردم مووا از

لگد آن از مفواد آن میماند که بعضا  پس  "بوسه به پیغام "و یا گذاشین آن در آفیاب"و

بسویر  در افغانسویان غورق در فسواد و اکثورا   دولیوی ارگانهوای موجوودبیکویر میکوود  

نقش باز دارنده شان حیوی در پروگورام هوای  مافیای مواد مخدر بوده و راحیی برای

در این میان فعالیوت  شوبکه هوای  مافیوای    به وضاحت قاب  در  است گ ملیبزر

نماینودگان ایون لیی مواد مخودراز مرکوز بسووی سورحدات امیوداد و تمرکوز داشویه  دو

در پسوت هوای  مخیلو  جوا باوا ؛ خوورد  وظای  ظاهرا   ها و شبکه ها و لو به رتبه

قوی شان در ارگانهوای مخیلو  دولیوی بوه ا مینوان فعالیوت  حمایت قدمه و باگردیده 
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عموت هوای ن شوان بودون رضواییت ولوی تبودیلی کوه بعضوا  تغیور و شانرا ادامه میدهنود

نقووش  باشوود مراتووب مکووک  آفوورین بوووده اسوت  ولووی  بووه هرترتیووب کووه از سلسووله شوان

ایون موردم و فقوط خواسوت، نیورو و اراده موردم  مبارزه فعال مردم تعین کننده اسوت 

شوان مبودل گوردد، قووت انفاوار آن از هور  اعیقوادی  بوه نیورویایون امرکه اگر  است

تقودیر خوویش را  یقینا  که  مردم توانسویه و مییواننود   میثر تر است نیرو بزرگیر و 

مرگبوار را  هوای  ضوعیتو و خود رقم زننودو فداکاری  هر گونه  ایثار قبول با  ولو

فضوای زنودگی  سوالم و آبورو مندانوه و بودور از اثورات  از زندگی شان بدور انداخیوه

ن و ناموس شانرا مال ، جا انو نا مرعی دشمن عیمر زشت مسیقیم و غیر مسیقیم ،

موردم موا نیوزدر وضوعیت  د نوظاهر گردد، عقویم و خنثوی نمایشک  و قیافه ایکه  بهر

 کنونی بیداد مواد مخدر در عین موق  قرار داشیه از این اص  مسیثنی نمیباشند 

  ، انانیور صواحب نوورعلی ،بوه تفییود نظریوات نوجوو صواحب  نهادات:ـــــــــــــــپیش

مطالوب  ارایه  اشکال و شیوه های کاری برای تکمی  ی  میکانیزم عملی در زمینه

 :ارایه میگردد عزیز خدمت همدیاران آتی

؛  وی نکسوت هوای  ومیوان شوغنانیان ت اعییاد به مواد مخدر در شغنانضعیو 

کابو  کوه تعوداد میاسوفانه زیواد معیوادین  شوغنانیان مقویم قومی در خود شوغنان؛ 

ییونیفوورم نظوامی و پوولیس در آناوا زنودگی میکننود   و سوایر   حیی در تحت

از  و نوودارن در آنااهووا وظیفووه و کووه عووده یووی  و بدخکووان بلووخوهیووات ماننوود 

 ی گردد  دبن رند بررسی و نظریات در زمینه جمعاقامت دا

و  زمووان انیخوواب شووورای ولسوووالی کووه صووالحیت هووا یالوو در خووود شووغنان  

یی مرکووب از حقوووقی بیکوویر خواهنوود داشووت،  شووورا مسووئولیت هووای قووانونی و

علموا و محاسون احزاب موجود سیاسی، دفواتر جمواعیی، کمییه های نمایندگان 

بوا  سفیدان و اشیرا  افراد و یا نهاد هوای دیگور کوه در محو  هزم دیوده شوود،

  از تصووامیم ایوون جمووع آموود هوواتکووکی  و کمییووه تحووت نظوور آن در قووراایاوواد 

قومانودان امنیوه و  ت قانون اعم از ککو  و تحقیوق،ی حراسارگانهاولسوال و 

داده شوده و زمینوه  ، آمر امنیوت ، سوارنوال و محواکم درجریوان قورارسرحدی 

در حمایوت از  بر حسب مکلفیت های قانونی شوان ارگانهای دولییسهمگیری 

  در راسیای فعالیت های عملی جسیاو گردد فعالیت مردمی 
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بوا نکسوت  در صوورت تاییود ایون امور امریکوا و اروپواو نداران شغنانی مقویم  

نظریووات پیکوونهادی شووانرا  ای مکووابه در وهیووت مربووو  شووان پوویش نووویس هوو

ترتیب و با و نداران داخ  ککور شری  سازند  با معذرت فقط بواین تفواوت 

صرف به تهیوه مضوامین و نییاوه گیریهوای مقواهت همودیگر اکیفوا نکورده  که 

تموام اشوکال و شویوه هوای میثربسویج عموومی ماننود ارسوال بلکه با اسیفاده از 

م های کیبوی و تیلفوونی بوه موردم شوغنان ، دوسویان ، خویکواوندان و اقوارب اپی

و بوا حفوظ روابوط  ل خوویش را ادااسهم فعدر مرحله کمااین آگاهی عامه شان 

گووام هووای بعوودی  در برداشووین شووغنان سوویمای پایوودار دایمووی از  ریووق  سووایت

ضای و نداران مسوئولین رهبوری ، نیاز و تقا  نامه برحسبومرحله عملی بر

وجایووب  و پروگوورام از شووغنان و کابوو  همکوواری خووویش را بووا آنووان هماهنووگ

 ادا نمایند در این زمینه  خویش را 

اتخاذ ترتیبات هزم و ایااد زمینه مناسب و میثر تداوی معیادین با اسیفاده از  

ننانیکوه درتحلیو  ازآن  AKHSیا  AKF امامییامکانات دولیی و نهاد های 

 کر بعم  آمده است  تذ

جانبداری از تطبیق قوانین دولیی و اسیفاده اعظموی از مفواد بلند بردن روحیه  

قوومی بمنظوور وارد   عرفوییفیصوله هوای  تقوویییآن با اتخواذ تودابیر اضوافی 

ن محلی و معیادین، به نفوع پیکورفت ههآوردن فکار بیکیر بر فروشندگان ، د

 و میفقیت پروگرام 

 فعالیووت تکوودیدی تووو ضوویحی از جانووب واعظووین و علمووای دینووی ،  مینفووذین و 

سخن وران احزاب سیاسی سوازماندهی و ضورورت تحقوق ایون امور مقودس و 

تمووام اشووکال کووار تنووویری در میووان  ارز  فووداکاری در اینووراه بووا اسوویفاده از

  ،اعم از زن و مرد مردم اقکار مخیل   مادگیهای همکاریآو  اهالی توضیح 

ان خاصیا  روشن فکوران و اهو  معوارف ، علموای دیون و بزرگوپیر و جوان ، 

 اب و سازمانهای سیاسی فعال ، با تمام نیرو بسیج گردند قوم ، اعضای احز

اراده و تصومیم قوا ع  ردم از شوغنان بوه کابو  اعوزام وترکیبی از نماینودگان مو 

مردم شغنان به گو  مسئو لین دولیی میظ  در این عرصه رسوانیده شوده و 

 گردد  همکاری و حمایت شان از این جنبش مطالبه
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ار شوکنی هوای مه اگر پروسه به مزاحموت و بعضوا  کوپیکرفت برنا یانردر ج 

رخی از کارمندان دولت و یا افراد و زور منودان  تحوت الحمایوه شوان اخوالل ب

میووز و قووانونی افکووا آو بووه مکووک  مواجووه گووردد، بایوود  ووی تظوواهرات مسووالمت 

  د ناز سر راه برداشیه شو تال  شود تاو

ورد ها و جریان فعالیت این حرکت مردمی از  رق مطبوعات وسویعا  آدست  

مایوت حانعکاس داده شود تا از یکاانب توجه نهاد های ملی و بوین المللوی در 

روحیه اعیماد به نفس در میوان موردم موا  از این جنبش جلب و از جانب دیگر

تقویت را  ،ور تاریخی درجامعه شغنان بوده و استآکه یکی از خالهای درد 

   ه و زنده نگهداشتدیبخک

 پیش از موقوع زیواد وارد جزییوات شودم از خوانندگان عزیز عفو می خواهم که شاید

ومسوئله دوم  دو علت یکی تقاضای نو جوو صواحب بورای دریافوت نظریوات و این به

   صورت گرفیه است ،ستااز دست ندادن بیکیر فرصت ها 

بوواهی کلمووات و جملووه بنوودهای  رحهووا و   هووا بحووث  امیوود وارم تمووام وقووت مووان را

 بوورای گووام هووای عملووی زمووان بیکوویر را ریووزرف کنوویم  ،تکووریفات معمووول نگرفیووه

قوال عمو  " از هزاران تن موعظه یو  مث افاده:ننانچه وجیزه ایست از گاندی باین 

 با ارزشیر است "

 و من هللا التوفیق

  


