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 مردم افغانستان نیست؟  واخان جزولسوالی  آیا مردم 

  کانادا ! -خیرب " مرادی" ، تورنتو نگارنده :
  ۱۹۳۱حمل  ۶
 

 از سوز دمل در سوخنت آید هنوز   آتش
 وطن آید هنوز بوی  سینه ام  از گداز 

 خداست  میهن پرستان مظهرعشق سینه
   کهن آید هنوز نای  زین   توحید ناله 

 

با  تان در سالی که در پیش روی داشت،، مردم افغانسآنگونه که برای همگان آشکار است 

شمول حوادث طبیعی، سردچار تصادی، به قدشواری های ناهمگون، اعم از سیاسی، اجتماعی، ا

. شرایط در داخل کشور ما و به ویژه ، محیطی را که اشغال گران کشور برای مردم ما به گردید

نه با قوانین انسانی  اجتماعی و نه هم با قوانین الهی، که جهنمی بیش نیست ،  آفرینش گرفته اند، 

دست  در مطابقت و موافقت قرار دارند. گذشته از همه این مسایل، طبیعت نیز با استفاده از شرایط

جبر و داشته ، بر مردم افغانستان به ویژه آنهایی که در فرآیند تاریخی در انزوا قرار داده شده اند، 

رف کوچ لم اش را روا میداند، که در این اواخر سلسله ریزش برف های متداوم و به میان آمدن بظ

و به ویژه در زندگی انسان ها و مواشی شان در سراسر بدخشان افغانستان  ها که باعث گرفت

  شغنان، شیوه و سایر مناطق گردید، مشاهده نمودیم.  ولسوالی ها مرزی، مانند واخان ،

 

سیستم اداری و سیاسی کشور و قیادت سیاسی و اجتماعی آن به گونه ایست که درد، رنج، دشواری 

آورد، به سبب اینکه این نظام بر بنیاد  خمی را بر ابروی شان به بار نه  و نا راحتی های مردمی

ها نیز اراده مردم و ملت متدین کشور نه تنها اینکه  بنا نیافته است ، بلکه بخاطر خدمت گزاری آن

برای حفظ و پاسداری منافع بیگانگان به میان آمده است که فراز و فرود ، و  به میان نه آمده و

ه نحو خیلی ها شایسته با اثبات رسانیده و هنوز به فراز و نشیب زندگی تاریخی این مسئله را ب

 اثبات خواهد رسانید. 

 

آنها در  تخریب دیده میشود که در سراسر افغانستان برای کسانی یاری و مدد صورت می گیرد که 

و توهین مردم ما نقش با سزایی را دارند، اما آنهایی که برای خدمت گزاری مردم و میهن خود 

ی به درد شان نمیخورد، انگونه که این مسئله را همیشه دیده ایم ولی به ویژه  در عالقه دارند، کس

 واخان بدخشان افغانستان صورت گرفت.  های شغنان و این اواخر در ولسوالی
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، چند روز قبل در اثر سرازیر شدن  طوری که  دوستان و هموطنان عزیز ما  آگاهی کامل دارند

مرزی واخان  به تعداد بیشتر از بیست تن از شهروندان بی برف کوچ در ولسوالی سرحدی و 

دفاع شهرک و آستان واخان  والیت بدخشان، زیر برف باقی ماندند و مردم محل با دشواری 

که در وضعیت خیلی ها وخیم صحی  یک دختر خورد سال را نجات دهند  فراوان توانستند، تنها

قرار دارند و در راستای جستجوی اجساد دیگران تا کنون هیچ وسایلی ندارند که از آن در این امر 

در این راستا بی تفاوت بوده و به این نستان ، نیز اافغ استفاده نمایند و دولت جمهوری اسالمی

شاید هم مربوط جغرافیای سیاسی روسیه  اندیشه است که شاید واخان جز خاک افغانستان نبوده و

  است و یا  کشور چین. 

 

مردم واخان مانند سایر ولسوالی های سر حدی افغانستان، همواره به دنبال سیاسیون کشور رفته 

اند که آنها خود به سیاست معقول باور نداشتند، و امروز این همه دشواری ها فقط ناشی از سیاست 

خی آنها در برابر مردم افغانستان بوده که تا به امروز مردم ما، همه های خالف فرهنگی و تاری

د. برخی ها را بر خالف عقیده و ناین پدیده ها را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس می نمای

باور های تاریخی شان مورد تشویق و ترغیب قرار میدادند و لی خود شان در رأس و سردمداری 

تند و هنوز با آنها سر و کله می جنبانند. در شرایطی که امروز دامن گیر بنیاد گرایان قرار گرف

مردم ولسوالی های شغنان ، واخان ، اشکاشم و زیباک است ، برای نظام سیاسی مردم افغانستان 

کامالً بی تفاوت بوده ، و آن سردمداران سیاسی که بخاطر مردم افغانستان نیز شعار دادند امروز 

بار مجدد در  غارت را تو ام با اشغالگران محکم گرفته اند و مردم شان را  دهن جوال قتل و

 مخمسه قرار داده اند.

 

است که  و اسالمگرایی بازهم بر بنیاد عقیده، ایمان، انسان دوستی و نوع پرستی، و بشردوستی

ها از آنها بنیاد آغاخان، به ویژه اداره فوکس به کمک و یاری این مردمان مسلمان شتافته و نه تن

د در افغانستان حیات بسر می برد و در حمایت می کند، بلکه برای هر کسی که من حیث شهرون

کلیمه شهادت شریک است و حتی فراتر از آن، نیز رسیدگی نموده و همگان را مورد خدمت 

 قومی، فرا ملی، فرا زبانی، فرا تباری ، فرا اگزاری قرار میدهد. این خدمت گزاری همواره فر

عقیدتی، فرا فرهنگی، فراسیاسی، و فرا مرزی بوده و فقط در محراق توجه اش انسان به مثابه 

اشرف آفرینش قرار دارد. من به این اندیشه هستم ، زمانی رسیده است که مردم ما، به ویژه 

 دیشند ، چه کسانی هستند کهمسلمانان ولسوالی های سرحدی بدخشان افغانستان به خود آیند و به ان

این چنین شرایط دشوار بدرد شان می خورد، از آنها مواظبت می کنند و در مورد آینده آنها به  در

 اندیشه نشسته بودند، و در آینده ها نیز خواهند نشست. 

 

این گونه حادثه در ولسوالی سرحدی شغنان بدخشان نیز صورت گرفت، و مردمان محل را با 

مسؤلین و مقامات تا حدی که الزم بود، از جای گرم دشواری های معین سر دچار ساخت و لی 

ونرم شان نجنبیدند، و باز هم مردم محل، و قیادت روحانی شان بود که از آنها مواظبت کرد و 

 روحیه آنها را باال برد و مورد شفقت و هدایت قرار داد. 

 

که به خانواده شاهان  و رهبران عقیدتی  مردم  واخانآنگونه که آگاهی حاصل نمودیم، ولسوال 

بر بنیاد عقیده و نوع پرستی که دارد، از همان روز حادثه تا  ولسوالی جرم بدخشان مربوط است، 

واخان، محترم شاه اسماعیل دوشا دوش هم در  هت مردم بوده و همواره یک جا با شاکنون در خدم



 

شغنان سیمای نشرات انترنیتی                                                                                         www.shughnan.com 

  

 

3 

شترک بخاطر نجات زنده و یا مرده افراد و خانواده و هنور در مساعی م  خدمت مردم قرار دارند

های در برف مانده ، به کار کرد های شان ادامه میدهند. برای مردم ما، به ویژه برای ولسوالی 

های سرحدی، واضح شده باشد که، این اختالفات ذات البینی شما است که دیگران در برابر شما 

شما ارزشی هم قایل نیستند، زیرا آنها دانسته اند که بی تفاوت قرار گرفته اند و به هیچ کدام 

بدخشانی ها مردمانی هستند که همواره بجان هم افتیده اند و برای همدیگر خویش بخاطر اختالفات 

سیاسی، زمینه ها و شرایط بدی را می آفرینند و هم در نتیجه این همه سیاست ها نتوانسته اند حتی 

لمان داشته باشند. لذا مردمی که با این چنین روحیه باشند باید همواره نماینده قانونی شان را در پار

در زیر این گونه فشار ها قرار داشته باشند. مردم باید بدانند که امروز یگانه مرجعی که برای شان 

خدمت گزاری می کند، مرجع عقیدتی و باوری شان است ، لذا باید از آن حمایت دقیق صورت 

د را بکار برد و از گفتمان های بی معنی و عاری از حقانیت  که دیگر  بدرد و منطق  خو گیرد، 

مردم و از حمایت و پشتیبانی این نهاد ها را  و برای همیش هیچ کسی نخواهد خورد،  بدور رفت 

  باورمندان  بهره مند  ساخت. 

 

ما واخانی های مقیم امریکای  دوستان و عزیزان دیار ولسوالی های سرحدی به ویژه واخان !

به ویژه کانادا،  به شمول همه  دوستان و عزیزان سایر ولسوالی های سرحدی والیت  شمالی، 

شما دانسته و هر گز  همیشه و به ویژه در این روزها ، خود را شریک  غم و شادی  ،بدخشان 

را در خدمت  ره خویشتن صورت لزوم و امکان هموا هیچ کدام شما را از یاد نخواهیم برد و در

یهنان ما، به ویژه آنهایی که هیچ غورسی بجز از خدا، پیامبر و اهل بیت م گزاری شما و همه هم

  قرار خواهیم داد. او ندارند، 

 

 بنی آدم اعضای یکدیگرند 
 که در آفرینش ز یک جوهرند          

 تو کز حمنت دیگران بیغمی                
 ) حضرت سعدی (    نه شاید که نامت هنند آدمی                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاویری از برفکوچ در ولسوالی واخان والیت بدخشان
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