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 په بدخشان کی د آقاخان پروژی عمرانی پروژی دی
 

 لیکوال: پامیرزاد د بدخشان اوسیدونکی
 

 ۱۹۳۱اسد  ۴۲
 

نیټه  کهی یهوق مهاله  د   دوهمهسه  په  گکهال د ا ۴۱۱۴د ویه  پاهه  د بینوا په  
د آغاخان خونړی پهرویی او په  بدخشهان »ښاغلی محمد انور ولید ل  قلم ن  

تههر ینههوان  نهدی خپههور شههوید د کلهه  تهه  د یههو لوسههتونک  « که  د اسههماییلی  دولهه  لوړیههدل
 د مهههالیی د د  مهههال  ینههوان تهه  ورسههیویړ پهه  لههومړی وار بهه  دا  کههر کههوی تهه  گسههتر

لهی مسههل  تهر نیړنهی  نهدی نیهولی دید خهو کله  تهی ی تهی یهوق مهمه  ملیکونک  غوښهتل  د
مهال  ولولیړ نو دا نتیل   س ت  راوړی تی د دی مهالی متن او ینوان سرق دیر توپیر لرید 

پهه  خپههل مهالهه  کومهه  مسههتند خبههرق نلههری خههو تههی پهه  نامهه  غوښههتلی دی تههی دا  بههو   اللیکههو
 وړیویدوکړی تی پ  بدخشان کی اسماییلی  دول  ل

 
ښهاغلی محمهد انهور د مههال  په  ینهوان خپلهه  ا هلی مه هد ښهکارق کهړی دی تهی د دق مه ههد 

پههر مسههتند خبهری ناول او ښههکنیل دید دی په  ا هلی موبههوی بانهدی د گهیهوایی نهاروا تههور ل
اسههاس اوود  دلیلونهه  راوړی دی تههی هینکلهه  پهه  بدخشههان کههی د اسههماییلی  دولهه  لوړیههدل 

ارتبها  ههم ورسهرق نلهرید او ههر دلیهل یهی تهی د اسهماییلی پهر بهد سرق برابر نهدی او کهوم 
 ولی دی او بسدگراوړی دی؛ یوایی اسماییلیی ت  تور ل

 
وړ ام دی په  بدخشهان کهی د آقاخهان پهرویی ته  خهونړی ویلهی دید دا د حیرانتیها گهپ  لومړی 

م ړیهز کهارونو ههگخبری دی تهی د آقاخهان پهرویی کهوم  وسهل  سهرق اړیکهی نلهری او په  ل
بوخهه  نههدید دغهه  پههرویی پهه  بدخشههان او نههورو یههایو کههی اقت ههادیړ روغتیههاییړ ښههوونی او 

ی او کلتههوری کههارونو او  تالیتونهه  کههوید د دی خبههری گههروزنههیړ سههیاح  او تههوریزمړ  رهن
   م داق د باخترآیانس خبرون  دی تی لیکی:

ویق هههای حامههدکرزی رهههیس لمهههوری اسههنمی ا وانسههتان و کههریم آغاخههان روی تسههری  پههر»
کههریم آغهها خههان امههروز در بههدو  .خههان در ا وانسههتان تاکیههد کردنههدیمرانههی شههبک  انکشهها ی آغا

بهها حامههدکرزی رهههیس لمهههوری اسههنمی ا وانسههتان دیههدار و بههر ادامهه    ورود بهه  شهههر کابههل

: این مهال  قبن ب  لوا  مهال  محمد انور ولید ک  در سای  بینوا ب  پشتو نشر شدق شونان سیمای ب  وی  سای  محترم

ردید و برای نشر ب  آن وی  سای  ارسال شد ک  متاسفان  وی  سای  متذکرق از نشر آن خودداری و باز گبود تحریر 

ک  آن  دانستمامروز در سای  سیمای شونان از مهال  محترم یلی شاق  بارردید ک  باز هم نشر نشد د گتکراری ارسال 

مهال  در دو روزنام  در کابل هم نشر شدق اس د این کار نشاندهندق آن اس  ک  پنن شومی در قبال این دسایس نهفت  

تول  مردم را ب  ری منحرف ساخت  و گمی باشد ک  می خواهند ذهنی  یام  را از واقتی  های کشور ما ب   رف دی

    برای روشن شدن حهیه  آن لوابی  را ب  شما گسیل میدارم ک  نشر بفرماییدد  مسایل غیر حهیهی مت وف دارندد
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همکههاری شههبک  انکشهها ی آغهها خههان در یر هه  هههای  ههحیړ تتلیمههیړ  رهنگههی و تهیهه  آ  
سهای   ۱۹۳۱یههر   ۸کابهلړ  -منب : خبرگزاری  هدای ا وهان )آوا ) «آشامیدنی تاکید کرد

۱۱:۲۱www.bashirtareq.blogfa.com  
دا روښان  واقتیه  دی تهی دا پهرویی یمرانهی پهرویی دی نه  خهونړی پهرویی او خهونړی  

 پرویی ورت  ویل د ان اف ن  لری خبرق دید 
 

لمای  د هیواد ملی یهووالی پهر بهد  تی اسماییلی ی انور پ  خپل  مهال  هن  کړی دیښاغل
یههوی خههوا اسههماییلی   رقههی تهه  د یکهه  خههو یههی لهه  »وښههیید د مهالهه  پهه  یههوق خبههرق لیکههی تههی: 

کیان تر مشری  ندی د تترال د کریم آغاخان او  درالدین آغاخهان په  مهالی مرسهت  ودق سید
شمالی و یتونه  او حهیه  خبرق دا دی تی اسماییلی  پ  ا وانستان کی پ  بدخشانړ «د ورکول 

خپلهه  مههذهبی رهبههران  لهه  پخههوا نهه   اسههماییلیمرکههزی و یتونههو کههی خپههور دی تهه  د بدخشههان 
کیان د مرکههزی او یینههو شههمالی و یتونههو رهبههری کههول تههی تتههرال سههرق هههی  درلههود او سههید

او حهیهه  خبهرق دا دی تهی کهریم آقاخهان هینکله  سهیدکیان )ا هلی نهوم یهی  اړیکی ن  درلودد
سهرق په  بدخشهان  ر نادری دی  سرق مالی مرست  ندی کهړید او اسهماییلی لمایه سیدمن و

او شمالی نورو و یتونو کی تی په  دیهر بهدو حها تو کهی یونهد کهولړ انسهانی او بشردوسهتان  
مرست  رسول  دید ن  یوایی اسماییلی لمای  ت ړ نورو لمایتو ت  هم تی سهنی ورونه    

رییهدلی گا تی سیدمن ور آغا پ  شمالی و یتهو یهو قهو  او ک  شیت  ؛ مرست  رسولی دید د
تهی ورسهرق مرسهت  کوله   دول    نب  ښکارق   تی د داکتر نلی  ال  ړ د دق مالی مرستی م

او وروسههت  بیهها کلهه  تههی روسههان لهه  هیههواد نهه  ووتههل؛ خپههل یههو زیهها  شههمیر وسههل  او نههور 
کهی کهریم آقاخهان نه  یهوایی  ړو پ  وخه گلویستیکی شیان ورت  پریښودد د هیواد د داخلی ل

ړق گهدا تی سیدمن ور آغا ت  مالی مرست  ندی کهړی بلکه  ور ته  پیوهام اسهتولی   تهی په  ل
دا پیوهام سیدمن هور آغها مشهر ړی ههی  یهو خهوا ته  ونه  دریهوید گهکی ښهکیل نه  شهی او د ل

محتهرم نهد دی تهی د گورور سید شاق نا ر آغا ورت  ورسول د ل  دی تاریخی حهیهتون  دا نر
د  :لیکههوال ادیهها لهه  واقتیهه  نهه  دیههر لههری دید لهه  بلههی خههوا د مهههالی لیکههونکی لیکلههی دی تههی

ت  د نفاق اوب  ورکولید تهر نهو د ملهی یهوالی وند گ اهر بدخشی تر مشری  ندی د ستم ملی 
  پهر ا وانهانو بانهدی گهریهزی  ورمهول په  سهم  توگبد د )سرق یی بیل کهړقړ اپیهل یهی کهړق  ان

 ت بیق کړید
 
ونهد نه  گپه  نامه  کهوم « ستم ملی»هی  وخ  د کی ران لیکوال! لومړی دا تی پ  ا وانستان گ

دی ونههد د لوړیههدو پهه  وخهه  د گدیموکراتیهه  د  د محمههد اهر بدخشههی د ا وانسههتان د خلکههو 
مرکههزی کمیتههی غړیتههو  درلههودد وروسههت  بیهها پهه  ملههی مسهههلی بانههدی د دق تههی پهه  دی ونههد د گ

وند یینی نور رهبران د دق نظری  ون  منل  تهی د گ دی د ړی  درلودقړی نظرگمورد خپل  یان
وند سرق یهو گوند پریښود او تر آخرق پوری کوم بل گد بدخشی دا تر منځ شخړی پیدا شو دوی
روق رهبهر پهاتی شههو تهی وروسههت  له  هوه  نهه  د دق پلویهان د داکتههر گههونه  شههود دی د یهو  یهای

ونهد لهوړ کهړد گارکښهو سهازمان په  نامه  یهو سیاسهی نلی  ال  په  وخه  کهی د ا وانسهتان د زی
مسهلمان او د  هیآ آبهاد اوسهیدونکی ا لی خبرق دا دی تی محمد اهر بدخشی خپل  یو سهنی 
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 د هو  آقاخان سرق کوم  اړیکی ن  درلهودد آیها دا تهی محمهد  هاهر بدخشهی تهی له  بدخشهان 
ول شی او بیا دا ادیا وشهی تهی هوه  د گتور ول دی بی ل  کوم سند پ  هو  باندی د اسماییلی

ریزانو  ورمول پر ا وانانو بانهدی گوند مشر دی او اسماییلی  د ملی یوالی بد د انگستم ملی 
 یدړت بیق ک

 
ښاغلی انور! هیل  دق تی مسهل  درت  روښان  شوی وی تهی اسهماییلی مسهلمانان په  بدخشهان 

دوی پامیریهان دی تهی د دی هیهواد له  کی د پامیری سیمو اوسیدونک  دی او پ  قهومی لحهاظ 
دیرو پخوانیو اوسیدونکی نخ  دید دی خل  هینکل  د ملی وحد  پر بهد نه   د نه  دا تهی 

ښ  د ای کړی دید د دی خل  یو زیها  گد ملی وحد  پر بد ن   ړ ان ل  ملی یوالی پ  تین
  ای کړی دید شمیر ا سران او سربازان د ملی اردو پ  لیکو کی د دی خاوری ن  هر وخ  د

 
کیدلړ پهر کهونړ او نورسهتان ران لیکوال راوړی دی تی د ربانی ویل گد مهالی پ  بل  برخ  

ړ او د لههوی بدخشههان لههومړی پاتهها د تتههرال د کفههارو سههتر مههذهبی مشههر او د یهههودو  بریدونهه
لهیس او امریکهی په  گخاص نمایندق کریم آغاخان یوق داسی درام  دق تهی له  پخهوا راهیسهی ان

 اتولی وقد  رق
 

تهی ههدف  دد مهال  پ  دی برخ  کی ښاغلی لیکوال خپل  ا لی ماهی  یی روښهان  کهړی دی
  مسههل  نیړله  واید گهول او ښکنیل کول دید ن  دا تی د یو  هاح  نظهر په  توگیی تور ل

دا شان نظری  د لیکهوال د تت ه  درله  متلومهوی تهی نهومرق په  تت ه  دو  دید هوه  د 
او پر کونړ او نورستان بریدون  یهوق داسهی درامه  وایهی تهی د امریکهی او استاد ربانی ترور 

ر نه  په  یهادی گهریز ل  خوا پ   رق اتول شهویړ خهو بیها د آقاخهان نهوم ورسهرق راوړی مگان
؛ لهومړی دا وی تهی د ان هاف نه  دیهر لهری یمهل دیگهشکل بلک  پ  دیر تت ه  هوه  تهور ل

مړی پاتها تاکهل شهوی وید دا تهی ښهاغلی تی: بدخشان کهوم خهاص هیهواد نهدی تهی هلته  لهو
انههور یههوق ذهنههی او خیههالی هیههواد لههوړوی؛ یههوایی د دی د پههارق دی تههی خپلههی ښههکنیلو تهه  د 

ړ د پوښهتنی وړ دید یهیدق لریخپل  نومرق پ  اسنم باندی دی استتمال یای پیدا کید دا تی 
دا د تهاری  وید گه  لیو مسلمان پر بل مسلمان بانهدی د کفهر تهور بهی له  کهوم دلیهل نهتی یک  

تههی اسههماییلی  د اسههنم یههوق پیینههدل شههوی مههذه  د نههورو اسههنمی مههذاهبو پهه   قیههوق حهیههه  د
تاپه  وههل نادرسهت  خبهرق دقد او د کفهر  ته  دکی دید د دی مذه  د نړی روحانی مشر  گنن

اسنمی اخنقو ن  لری خبرق دقد یک  تی پ  اوسهنی نهړی ههر نهو  دا پهوهیوی ته  آقاخهان 
وایی د اسماییلیانو مذهبی رهبر دیړ بلک  دا د اسنم نړی یو پییندل شهوی رهبهر دید د ن  ی

د پیهام مهتن تهی د کهریم آقاخهان د امامه  رهیس ښهاغلی کهرزی  یلمهوراسنمی  د ا وانستان
   کوی ت  ویلی  : گدا خبرق پ  دالیولیړ  تخ  نشینی د پنی  پنیوسم کلیزی پ  مناسب 

 رسوله الکریمنحمده و نصلی علی 
پیام حامد کرریی ریریج همرروری اسرامی استانسرهان بره مناسرب  پنهراه و پنهمرین سرالروی 

شرریاده آااخران یکری ای برهسرهه  هخ  نشینی امام  چرل و نرمین امام اسماعیلیان هرران
هرین شخصیهرای مذهبی، اههماعی و سیاسی هرران ا سرامی اسر  بره نارر مرا هنرا  شران 
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اخص انسان دوس  در هران امروی بوده خدما  او در راه دسهگیری یکی ای چرره های ش
 ای انسان نادار و نیایمند به کمک چشمگیر اس .

طی سه دهه پسین به هدای  شریاده آااخان ایسوی شبکه های خیریره و سرهنگری مربروط 
به او در گوشه و کنار کشور ما کارهای بج ارینده و مفیدي عمرانی و اههماعی به سرهام 
رسید و کارهای قابل سهایشی را در بخش احیا و بایسرایی آبردا  و بناهرای هراریخی کشرور 

   سههر ان باختر42کابههل ) کرره مایرره اسهخررار و سررپاج سررراوان ماسرر . مررا نیرری انهررام داده انررد
www.bakhtarnews    

 
زیها  د اسهنم د نه  ل  بلی خوا پ  اوسنی وخ  د نهړی اسهماییلیانو روحهانی رهبهر د ههر تها 

مبین دیهن په  خهدم  کهی دید د آقاخهان کلتهوری اداری د اسهنمی تمهدن په  بیها رغهونی کهی د 
د اسههنمی متمههاریړ و  کههی کههار او  تالیهه  کههوید دا ادارق پهه  یملههی دول گههنههړی پهه  هههر 

مهندسیړ خ ا ی او نورو کلتوری ساحی بیا رغون  کوی او نړیوالهو ته  د دی تمهدن واقتیه  
پ  هیواد کی د ا زهر پار  پ  قاهرق کی بیا رغهولړ د امیهر خیاربیه  لمها   ښهید د م ر

ړ پهه  بیهها رغونهه  کههی او د ام السههل ان لمهها  پهه  دیههر ښههکلی شههکل د قههاهری پهه  یههوق ولسههوالی
اری بنهاړ گپ  هندوستان کی د مول یاد انی رغولړگ سمرقند کی د یینو لماتون  او تاریخی بنا

تی پ  کی: مدرسه ړ ښهوونییړ لماتونه  او نهور یایونه  دی؛  پ  سوری  کی یو تاریخی مرکز
   بیا رغول د دی ادارق کارون  دید تی یینو ت ویرون  دلت  راوړ کیوید

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د قاهرق پ  در  ا حمر ولسوالی         

 د ام السل ان لما 

 پ  سوری  کی یو تاریخی مرکز 

 پ  هند کی د مول یادګاری بنا

خیاربی  لما  پ  م ر کی د امیر  
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پ  دی سلسل  کی زمونو پ  هیهواد دا کلتهوری ادارق له  کابهل نه  تهر هراته  پهوری  تهال دید د 
ارونو رغهولی او گهیینی تهاریخی اسهنمی یاد

د یینههو پهه  رغولههو بانههدی بوخهه  دید لکهه  د 
بنا او پار ړ د اری گیادبابر بنړ د تیمورشاق 

یاشهههههههان او یار ههههههانو لمهههههها ړ د کابههههههل د 
مرادخههانی یینههی تههاریخی کورونهه  او همدغهه  
شههان پهه  هههرا  کههی یینههی تههاریخی اسههنمی 

ارون  رغول شوی او پ  یینو باندی کهار گیاد
 قیههود کابههل پهه  ښههار کههی  ا هههم ددوام لههرید د

 .ت ویررغول شوی بنا 
 
ران لیکههوال! اوس دا پوښههتن  مههنځ تهه  رایههی دومههرق کههار تههی د کلتههوری لهه  لحههاظ د اسههنم گهه

سپینلی تمدن نړیوال ت  ورپییندل شوی د یړ د یو یهود کار دی او ک  د یو مسلمان کهار  په  
یوا  ب  وایی: د یو مسلمان کارد نو دی یوا  دا  ابتوی تهی کهریم دا دا کلک  باور لرم تی 

 ناق دیدگټ  ول غگاو پ  دق باندی د یهود نمایندق تور ل ړان سړی دی ن  یهودآقاخان یو مسلم
 
ریز او امریکی پرویی هر ن  تی دیړ د ا وانسهتان ټولهو خلکهو ته  روښهان  شهوی تهی گد ان

ل  مختلفو  ری یملی او په  تیهرق بیها د پاکسهتان د آی اس آی سهازمان له  خهوا دا کهار مه  ته  
بیههول شههوی دید د اسههتاد ربههانی تههرور د دی لهنمههی سههازمان کههار  د دغهه  شههان پهه  کههونړ او 

و ت  متلومه  شهوق تهی د  البهانو او د پاکسهتان پهود کهار دی د دا نورستان کی بریدون  هم ټول
وغواړی تی حهیه  ت  بل  بن  ورکید دا به  وی او ی پتگد دی روښان  خبرق یو کس سترتی 

پ  دا متنا رایی ت  دغسی خل   ر خړپړ کوی تی حهیه  پ  کی ور  شید دا پ  ښهکارق 
د ای کول دید نو دا د آقاخان درام  نه  بلکه   نخ دول د پاکستان د استخباراتی پرویی یمل 
 د نورو یملی کار د دی هیواد پر بد دید

 
د مهالی پ  بل  برخ  کی لیکل شوی دی تی انلینیر احمدشاق مستود تی کل  ل  پنلشیر نخه  
 د د تترال پر خوا د توپخانی د کوټل سړ  پر بندیانو باندی واه ړ هم د همدغ  مه د لپهارق 

ی سړ  تر تمامیدو وروست  احمدشاق مستود پر همدی سړ  د تتهرال له   ری یک  خو د د
په  اسهنم آبهاد کهی د تهو   پاکستان ت  و ړ او هلت  یوق یادی قوماندان ت  د استهبال په  خها ر

   تشویهی دزی وشوید ۱۴
 

راف نتیلهه  پهه  مشخ هه  دول د احمههد شههاق مسههتود کارونهه  او د اسههنم آبههاد کههار د گد دی پههارا
ود د استهبال نخ  خبری دید دا تی مسهتود په  بنهدیانو سهړ  لهوړول او بیها پاکسهتان د مست

ران گهتشویهی دزی کولد دا ب  اسماییلیانو ت  ن  ارتبا  درلودد یوایی دا تهی  گهو  پ  راټ
 لیکوال غوښتلی دی تی وښهی دا هم یو دلیل دید   

 د بابرشاق د بن یوق ښکلی مرمرین  بنا
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ولی دید گه  یهی په  اسهماییلی  لښاغلی انور هر تیرت  تی یو ناروا خبهری اوریهدلی دیړ هوه
ایال  پ  آبدرق رود کی د یوی امریکایی ښیی د تر ق ی اوریهدلی تهی دی د خیبر پښتونخوا 

پ  سرحدی یایهو سیمو کی هو  یو اوښړ یو آسړ او دوی غا ری درلودی تی کله  ناکله  به  
مهان گید داسهی رام تر نام  سفر کړیهدگیی هلمندړ تترالړ کونړړ او نورستان ت  د تریاکو پرو

خل  ب  یی اسهماییلی  کوی تی دا امریکایی ښی  د همدغی پروسی پ  اړق پ  کارون  کولد
  رقی ت  هنولد پیسی ب  یی ورکولی او دیو  ب  یی ورت  کاوقد

 
مان کول یو ذهنی بیماری غوندی دی تی هر نو  ههر نه  تهی کهوی گ کر کوم تی داسی 

تتبیهرق وید امریکهایی ښهی  خپله  مشخ ه  پهنن درلهودق؛ هو  خپل  ذهنی غوښهتنی ته  برابهر 
حهیهه  د مان کهول گر دا ښاغلی وایی تی ښایی دا ښی  اسماییلی  ت  خل  هنولد داسی گم

متولهه  کههول تههر نههو هوهه  تهه  دی تههی د خلکههو ا کههار لهه  واقتیهه  نهه  بلههی خههوا  کیههدو ور 
بی له  کهومی شه  دا کهار د کی   او   دوام لری پ  وساتید واقتیتون  تی زمونو پ  هیواد 

اسههتخباراتی لهنمههی سههازمانونو کههار دی تههی خپههل انههدوا نو تهه  دا دنههدق سههپاری تههی د داسههی 
مان کوی تی ښایی نورو امریکاییانو ب  هم په  دی گتبلیواتو لمن پراخ  کید دا ښاغلی بیا بل  

الونه  دی اړق دیر ستر کارون  کړی دید ک  داسی ستری کارون  شهوی  ؛ نهو ولهی یهو نهو م 
مان د اسماییلی  دول  لوړول او اسهماییلی  ته  ښهکنیل بهی گن  دی راوستلید یوایی پ  تی 

ټه  گنهور کومه   یل  دی تی د تبتیبو لمن پراخ  وی او د هیهواد دښهمنانو پننونه  یملهی کهو
 نلرید 

 
ډغالو   یی ل  ا وان پنهگمان کول پ  سلسل  بیا راوړی دی تی یوق بل  بیلگښاغلی انور د خپل 

ټولیدل او په  ایبه  آبهاد کهی پهی د ییسهوی  د ت لیهه درسهون  ورته     ا وان ماشومانو۰۱۱د )
ریزانهو دغه   تالیتونه  ا شها  کهړل او له  هوه  گویل   تی لویهو ماشهومانو د امریکاییهانو او ان

 مرکز نخ  یینی راوتښتیدلد 
 

آبههاد هوههو تهه  د ت لیههه  ماشههومان راټولههوی او پهه  ایبهه  ۰۱۱لالبهه  خبههرق دا دق تههی ییسههویان 
آیهها ایبهه  آبههاد د اسههماییلیانو د درسههون  وایههید آیهها دا خبههرق اسههماییلی  تهه  کههوم ارتبهها  لههری  

ییسهوی  درسهون  ورکهولد   خپله  وایهی تهی دی یشهو نی یهای دی تهی دا م هال راوړگاستو
 ییسوی  درسون  اسهماییلی  درسهون  نه  دید اسهماییلی  خپله  اسهنمی درسهون  لهرید له  بلهی

ر دوی خهو په  ایبه  گهخوا ک  تیری دا ماشومان پ  اسماییلی سیم  وای دا خبرق دی کهولد م
رییهدلی  ړ بلکه  په  گآباد کی روزل کیدل تی ایب  آباد نه  یهوایی د ییسهوی  درسهون  یهای 

آخر متلوم  شوق تی دا یای د الهایدق د  تالیتونو یای  د تی د الهایدق مشر اسام  بهن  دن 
وینی او انتحار کول درسون  ورکولد نو د ایب  آباد کارون  اسهماییلی  ته  کهوم پ  کی د یان 

 ی پتول دیدگمان کول یو وار بیا د حهیه  ن  سترگداسی  اوارتبا  ن  درلودړ 
 

ښاغلی انور د  لهوی نیهوز او کابهل نیهوز د تلویزیونونهو د خبهر په  حواله  لیکهی: اوس تهی دا 
م  نیټ  پ  پر ل  پسی دول د یوی مهو هی منبه  په  حواله  تهی خبرق د اسد پ  اووم ړ اتم  او نه
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نههوم یههی نهه  دی ا شهها  کههړی خپههرق شههوق تههی امریکهها غههواړی اوس د تالیکسههتان او ا وانسههتان 
  پهوری یهو یهایړ او د دوله  اسهماییلی  په  نهوم یهو نهوی دوله  گهلگبدخشانون  تر تترال او 

  لوړ کړید  
 

انور د دوو تلویزیونونو د خبر پ  حوال  دا ادیا کهوی او  بیاهم د حیرانتیا خبرق دق تی ښاغلی
 ادیها خبهری بنه  نه  درلهودړدا تهی دا لهومړی:  ؛بیا وایی د یو مو هی منب  او نوم یی نه  اخلهی

د کهوم سهړی د م هاحبی پهر اسهاس دا خبهرق شهوی دید د خهاورانو په  ویه  پهاهی رزاق  بلک 
که  تیهری دا ادیها ونیهړو په  ښهکارق دوههم:  ؛مامون دا ادیا د ل یف پدرام ل  قول  لیکلی دی

یوی تی دا یو بی بهس  خبرق دقد د ل یف پهدرام ادیها نهومرق د منلهو وړ دی  که  ډول متلوم
ول دی او کهه  دا خبههرق د امریکاییههانو یهها کههوم بههل گههدا خبههرق خپلهه  کههړی دی یههو دروال او تورل

تی خبهرو نخه  دی او دا نهدق متلهومیوی تهی د اسهتخباراگغربی هیواد ل  خهولی کهوی؛ په  نر
خپل  پ  هیواد نفاق اتول دید د دی ادیا پ  یهو وخه  نشهرکیدل د خهاوران په  ویه  پاهه  او د 
بینوا پ  وی  پان  داسی متلومیوی تی دواړو لیکنی ل  یوق سرتینی نه  خپهور شهوی دی او د 

 یو دروال پر بهس  یو تی خبرق دقد
 

ویرق ښکارق شوی تهی د مرکهزی آسهیا هیهوادو   نخپ  مهال  کی ل  دی خیالی دول  لوړیدل 
لهیس دواړق په  تالیکسهتانړ ا وانسهتان او پاکسهتان گت  یو خ ر وینی؛ تی لیکی: امریکه  او ان

دول  د دی پارق لوړق وی تی ل  همدغسی سیمی نخه  د منینهی آسهیا او  یکی اسماییلی  نو
نویهو دولتونهو لوړولهو په   نورو آسیایی هیوادونو تلزی  پیهل کهړیړ تهر نهو په  آسهانی سهرق د

پلمههه  د هوهههوی منتهههړ تهههر  سههه  او د سهههیمی ټولهههو یمکنهههی زیرمهههی لوتهههول د ما یهههایی پهههویی 
 ران لو  کړیدگداکو
 

دا ښاغلی اسماییلی دول  لوړیدل د آسیا پ  سیم  کهی د دی سهیمی یمکنهی زیرمهی لوتهول د 
نلویښهه  نهه  زیههاترق  ران لهه  خههوا بههولید پوښههتن  دا دق تههی دغهه  اوس لهه گما یههایی پههویی داکههو

ریزړ آلمانړ  رانس  او نورو هیهوادو گندی راغلی  دا د امریک  او انت  هیوادو پود ا وانستان 
پود ندی  د دی پود پ  شتوالی د هیواد پ  یینو لوړ پهورو مهامهاتو کهی ما یها  س نلهری  بیها 

 د ما یها په   س دا خبرق پورت  کیوی ت  ل  دی حهیه  ن  تی دا اوس شت  او د هیواد شهتمنی
ی پتول د خلکو ذهنی  بله  خهوا ته  اړول دید آیها دا دوله  اسهماییلی دوله  دی گکی دی ستر

تی د ما یا تر  س  ندی دی  یوا  یهی روښهان  خبهرق دق تهی نه  یهوایی دا تهی اسهماییلی 
خهو بیها دول  ن  دی بلکه  د دوله  په  لهوړو مههامو کهی یهو اسهماییلی تهاروا  ههم نشهت  دید 

و مهاماتو باندی کار کوید د دی حهیههی مسههل  نیړنهی پهر یهای یهوق گ  پ  لگپ   تال  ټو ما یا
  دا  ابتوی تی د خلکو پام بلهی خهوا ته  للبهول گ ربی او خیالی دول  لوړول نیړنی پ  دا

 او ل  حهیه  یان تیرول دید  
 

ل   ری اروپا ته  یوق بل  واقتی  هم د پام وړ خبرق دق تی هم دا اوس مخدرق مواد د بدخشان 
  ترا یهه  کیههوی تههی امنیهه  یههی د نخههایسههتول کیههوید او دا مههواد پهه  مکمههل ډول د دی  ری 
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و دولتهی تهارواکو ما یها گ  خبرق دق تی د بدخشان یینی لگما یا پ   س کی دید دا هم پ  دا
ان دید لکهه  د واخههان گسههرق  س لههرید پهه  بدخشههان کههی اسههماییلی سههیمی سههرحدی ولسههوالی

 ړ اشکاشمړ شونان)خوونْون  ولسوالیان دی تی دغو ولسهوالیو کهی یهو تهاروا  ههم )ښیکوار
 له دید او ټول تاروا  یی د نور یایون  آن د مرکزی و یتونه  مههرر شهوی اسماییلی نشت  

ر د اسهماییلیانو یهو کهس ههم ما یها سهرق گهتیریهوی خهو مدغو ولسوالیو د مخهدرو مهواد قاتهاق 
سهههل  دی د یهو دا تههی په  دوی بانههدی ما یها دادمههن نه  دید نههو  س نه  لههرید د دی یله  دوق م

دید او  کهی خنهډ شهویخک  یی   تر اوس  د دوی مهرریدل پ   ر د دول  پ  لهوړو مههامونو 
دوهمهه  دا تههی د دوی روحههانی مشههر کههریم آقاخههان  رمههان ورکههړی دی تههی هینکلهه  مخههدرو 

خل  ت  ورکهړ شهویدید اوس دا تهی موادو سرق کار ون  کړید دا  رمان د دواړو بدخشانانو 
سرق یی کوم اړیکی نلرید نهو یا ندی او قاتاق گد اسماییلی خل  د مخدرو مواد پ  تلار  ل

ک  یو اسماییلی دول  لوړیویړ خامخا د مخدرو  ر ب  بند کهړید نتیله  به  دا تهی دا خبهرق 
ریز غهواړی یهو اسهماییلی دوله  لهوړ کهړیړ دروال او تهی په  نامه  یهوق گتی امریکی او ان

تبلیواتی خبرق دق تی د ښاغلی انور دغ  بل  ادیا هم ردوی تی لیکلی دی: ا لی خبرق دا دق 
له  بدخشهان  تهر بوهنن او نهورو شهمالی تی دیرق مهودق وړانهدی له  یهوی خهوا اسهماییلی   رقه  

نخه  یهی  گمنه  پټه  غیهولی سهاتلی وق د کهرزی له  راتهسیمو پوری د خپل یهیدق تی کمپاین ل
انو گهټ  پورت  کهړقد رسهنو وایهی: کهرزی ههم داسهی نهو  نه  دی تهی پرته  له  شهیت  گناوړق 

 ټ  رسیدل  وید گنخ  بل ا وان ت  یی 
 

کلمه  د پهام وړ دقد یکه  تهی دا کلمه  هوه  وخه  اسهماییلی  نهوم «  رقه »راف د گپ  دی پهارا
دمن ور آغا د داکتر نلی  اله  له  دوله  نه  د اسهماییلی  یهوق پهویی سرق یو یای شوق تی سی

 انو )پهویی  رقه  او مهذهبی  رقه  گه رق  امهر واخیسه د پهس له  هوه  نه  دا کلمه  په  دوو متنا
استتمال پیدا کړق تی زیاترق خل  اسماییلی   رق  د پویی ل  لحاظ تر نظر  نهدی نیسهید نهو 

ای اسهماییلی  مهذه  ولیکهود د دی خبهری پهر بهسه  دا دا ښ  وی تی د اسماییلی   رق  په  یه
رښتیا دی تی اسهماییلی مهذه  زمهونو په  هیهواد کهی له  دیهر پخهوا نه  مولهود   تهی ا هلی 

د دریم هلری پیړی ن  پیل شوی دید د کرزی ل  حکومه  نه  مخکهی دا مهذه  له  تاری  یی 
 دخپهور شهوی  د هوه  وخه  بدخشان ن  تر بل  پوری او د کابل ن  تر بامیان او میدان پوری 

ر کل  تی د کرزی دوله  گنو  یان اسماییلی  ویلی ن  شواید م تت   ن  د  شرای  کی
ټهه  واخیسهه د آیهها گیههوق دیموکراتیکهه  قههانون ایههنن وکههړړ اسههماییلی لمایهه  هههم لهه  دا قههانون 

 ټ  اخستل یوق ناوړق خبرق دقړ تی ښاغلی انور پ  دی باندی کرزی منمت  کوید گقانونی 
 

  خپههل اسههنمی  ههرایآ پهه  یههای کههوید خپههل ا ههلی هویهه  او گههاوس دا لمایهه  پهه  آزادق ټو
  ورته  نهاوړ گهدا کار کوم بل تها ته  بهرر ههم نه  رسهوید نهو نن تاری  هر تا ت  ویلی شید

ویلی شود او ل  بلی خوا پ  هیواد کی نوی قانونی دول  لوړیهدل او اساسهی قهانون ت هویبول 
یوایی د کرزی کار ن   د دا یو قانونمند او تاریخی بهرور    تهی په  هیهواد سهول  او امهن 

تهه  گنخهه  ان بلکهه  سههنیان او ټههول ا وانههان لهه  دی قههانونی حالهه  گههراشههید نههو نهه  یههوایی شههیت  
 س د واخی
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ولی او راوړی دی تهی: په  گهښاغلی انور پ  دغه  مهاله  کهی یهوق بله  تهور پهر آقاخهان اداری ل
ا وانستان کی د احسان ال  بیا  مخابراتی او ساختمانی شهبک  او د آغاخهان د لرغهونی آ هارو 
رغولو پرویی تول  د همدغ  دول  د تشکیل او دیو  ل  پارق پ  ا وانسهتان کهی روانه  دید 

اسههتانی آ ههار یههی لههو  او م ههنویی بیهها رغههونی یههی تههر شههپوو میاشههتو آخههوا نهه  دق تههی ټههول ب
 پاهیدلید

 
ههم خبهر نهدی  و نخه د دی ښاغلی دغسی یو تحلیل دا ښهکارق کهوی تهی د دی ادارو د کهارون

خو یوایی نوم یی اوریهدلی او د نهوم په  مهابهل خپهل بهدی  ښهودلی دید د آقاخهان د کلتهوری 
انو کهی د اسهنمی گانو بیا رغول دی تی پ  دغو بناگن تاریخی بنااداری مه د د اسنمی تمد

هنرړ مهندسی هنرړ خ ا ی او نهاشی هنهرو خله  ته  بیها ښهودل دیړ نه  د لرغهونی  متماری
انی بیها رغهول گه اری بنهاگهآ ارو تولولد د دی اداری د لرغونی لماتوړ مدرسیړ پارکونه ړ یاد

بیا ښودل دید همدا اوس د کابل د بهابر بهچ تهی تی پ  دغ  آ ار د اسنمی تمدن خل  ت  دی 
یی بیا پ  پښهو درول شهوی دی د خلکهو په  اسهتفادق دی تهی  انیگاری بنا گرغول شوی او یاد

هرق ورد لو تر لوق زرو کسان هو  نه  لیدنه  کهوید تهی بهرنهی سهیننیان ههم په  دوی شهامل 
 دی او د هو  زمانی هنر نړی ت  ور پیینید 

 
ر په  هوه  بانهدی قهان  نهدی او د گپ  پای کی د خپل ادیا رد اوریدلی دیړ مد مهالی لیکونکی 

خپل تت   پ  دوام داسی لیکی: ک  ن  ههم دا خبهر په  کابهل کهی د امریکهی اوسهنی سهفیر رد 
دق په  هوه  سهیم  که  د داسهی یهوق کفهری دوله  گهلیس دواړو په  گکړ خو بیا هم امریکی او ان

پوییههان د اسههماییلی  دولهه  د  ۹۱۱۱۱ی دقد او خپلهه  لوړیههدو تابیهه  لهه  پخههوا راهیسههی نیههول
 لوړیدو او منتړ پ  خا ر هلت  هموی سیمی ت  ل  ا وانستان د وتو پ  پلم  وړید

 
ران لیکوال خپل ا لی یهیدق یو وار بیها روښهان  کهوی تهی دا ادیها خهو گد مهالی پ  پای کی 
ل  سر نخ  ایست  واتهوید  ر هو  هینکل  حابر ندی تی دا خیال ییگمیو خیالی خبرق دی 

پوییان د اسماییلی  دول  د لوړیدو پ  پ  خها ر هوهی  ۹۱۱۱۱پ  تاکید وایی تی د امریکی 
سیمی ت  وړید دا ت  د امریکهی سهرق تهړون د ا وانسهتان د دوله  په  سه ک امبها کیهدل او د 

  خپهل ا وانستان ملی شورا دا تړون ت ویبول ټول دق ته  ههی  په  نظهر نه  رایهی او یهوایی په
 ار کوی ت  امریکا کفری دول  لوړویدگمان ټینگ
 

کتهل سهړی په  بیراهه  ته  پ  پای کی دا نتیل   س ت  رایی ت  دتت ه  له  نظهرق یهوق مسههل  
نالانبدارانهه  نیړنهه  وشههی تههی پهه  واقتیهه  بیههایید هرومههرو بههرور دی تههی پهه  مسهههلو بانههدی 

  خبهرق دق او دا خبهرق په  غهرآ باندی سمبال وید د اسماییلی دول  لوړیدل یو تهی په  نامه
 آلود شکل  رح شوی دید 

 
 پ  درناوی              

 پامیرزاد د بدخشان اوسیدونکی 


