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 نیرومند نذری محمد وکیل                                      

 

 افغانستان -شغنان
 ۵۹۳۱جدی  ۵۱

 

 شغنانشریف از تمام شما مردم سپاس                          
 

به پاس اعتمادیکه بر من برای بار سوم به صفت نماینده ی خووی  جتوت اشوترار در 

نمودیود بوا مرموت بوی پایوان ا  فورد فورد شوما هموسنوان سو اس گو ار و لویه جرگه هوا 

 .ممنونم

 چرخ درگردش اسیرهوش ماست         باده درجوش  گدای جوش ماست

 قالب ا ما هست شد، نی ما ا  او        نی ما ا  او  مست شد،  ا  ما باده 

 مرغکی انجیر نیست  هر  سعمه         بر سماع راست هر تن چیر نیست

 شمس تبری 

 

مبنوی بور ماکمیت واموار  سالبوان توسوا جامعوه بوین الم  وی  ه شدنبعد ا  درهم کوبید

شوورای امنیوت وسوایر قطعناموه هوای شوورای  1004نومبر  41صدورقطعنامه مورخ 
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عیسووی ج سوه در شوتر بون   1004در ماه دسمبر ارتباس افغانستان در امنیت م ل متحد

واقشوار  هوا گروپیک تعداد ا  نمایندگان  عده یی ا آلمان با شرکت فدرالی جمتوری 

افغانسوتان بوه اشوترار ایوواح  متحوده ی امریکوا وبع وی کشووور هوای دی ور تحوت سوور 

موافقتنامووه یووی توسووا ایوون 1004دسوومبر  5وبتوواری   پرسووتی م وول متحوود دایوور گردیوود

شناسایی مقوو    ،آشتی م ینمایندگان به منظور ایجاد یک مکومت موقت برای ایجاد 

 انتخاب و تعیین آینده یی کشور شان ا  لحاظ سیاسی به ام ا رسید.و مردم افغانستان

 

تحوت ریاسوت  1004دسومبر11 بتواری ناموه فیصو ه موادهمین مکومت موقت بر سبق 

 محترم مامد کر ی آغا  به کار نمود. ا  آن جائیکه در فیص ه نامه میعاد کارمکومت 

ه بووود  ودر ظوور  شوو  موواه مووی باییسووت یووک مکومووت یوودموواه تعیووین گردموقووت شوو  

  تقالینمکومت ا  .انتقالی توسا لویه جرگه  اضطراری برای اداره مم کت ایجاد گردد

شرایا و  مینوه هوای لویه جرگه اضطراری در مد  دو سال  توسابعد ا  ایجاد خود 

 .ق انتخابوا  آمواده سوا دا  سریوسر تاسوری و فورا گیورح م را برای ایجاد یک دولت 

مبتنی بر ایون فیصو ه هوا مکوموت موقوت جتوت تودویر لویوه جرگوه اضوطراری بتواری   

نمایندگان ولسووالی هوا و ارگانتوای مربوسوه کشووررا دعوو  نموود و  1001 جون 41

بوه منظوور  1001دسومبر 45 بتواری  تقوالی نمکوموت امتعاقب آن لویه جرگه دی ر را 

و اخیرآ هم لویه جرگه مشوورتی را   .دعو  ودایر نمود  ی کشورستصویب قانون اسا

چ ووون ی ام ووای بووه منظووور   1044 فبووروری  41بتوواری دولووت اسووامی افغانسووتان 

پیمووان اسووتراتیبیک بووا ایوواح  متحووده امریکووا و بحووه پیرامووون پروسووه ی صوو   در 

 افغانستان دعو  ودایر نمود.

     

ده سال که س ری گردید و سه لویه جرگه عنعنوی در مرکو  تخمین در سول این مد  

اینجانب بنا بر اعتماد شما همه موردم شوریش شوغنان اعوم ا   ،دایر گردیدندکشور کابل 

 نان ومردان به صفت نماینده )وکیل( تعیین گردیدم و در هر سوه لویوه جرگوه شورکت 

بورای فورد فورد موردم  ابرا  س اس وشکران خود را بدین وسی ه ا  صمیم ق ب ، نمودم

دختران وپسران ، برادران  خواهران ،  پدران ،  شریش خود شغنان اعم ا  مادران ، 

ران کسووبه کوواران ، روشوونفک  محسوون سووفیدان ،  رومووانیون، خوووی  کووه شووامل ع مووا ، 

 تقدیم میدارم. وخاصه همه ی باشندگان شغنان

 

هوودایا  و فرموووده هووای شووما را یووک  هوویگ گوواهیمبنووی بوور اعتموواد بوو ر  شووما موون هووم 

 رلحظوه ویووک یانیووه هووم ا  یوواد نبوورده و وظیفوه ایمووانی و وجوودانی خووود دانسووتم تووا در هوو

مطور  و انعکواس  مرم ه مشخص مشکا  و خواسته های شما را با مقاموا  مربووس

واکنووون بجووا میوودانم تووا راجووی بووه چ ووون ی شوورکتم در لویووه جرگووه هووا وانعکوواس . بوودهم

جمتووور  رئوویسشووما مووردم شووریش شووغنان در ماقووا  هووای رسوومی بووا  خواسووته هووای
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معووواونین رئووویس جمتوووور، و را و عوووده ی ا  شخصووویت هوووای بوووا نفووووس   افغانسوووتان،

ومطوور  در سیاسووت و دولووت افغانسووتان ونتووایا آن مختصووراه مووروری داشووته باشووم تووا 

گونه که بوا  همان  اعتماد عظیم  شما مردم را پاس  نیک ولو اندکی هم باشد داده باشم.

چتره یک اسماعی ی پامیری در لویه جرگه اضطراری و قانون اساسی موضوی گیوری 

دموکراتیک من سی سخنرانی ها و سایر فعالیت هوا ج وب توجوه ماضورین و در راس 

صوامب جمتوور و و را را ماصوول کورد و بواتخره نتوایا آن ورود تغیوورا  در  رئویس

ر  رسوومی در قووانون واقوووام پووامیری بصوو پووذیرش وشوومولیت ه  ووقووانون اساسووی منجم

یبووت   م ووی افغانسووتان ، لسووان هووایدر چوکووا  پووامیری  لسووان هووایپووذیرش   اساسووی ،

 ،بوه عووف فقوه جعفوریدر افغانسوتان عه یک مه اموال تشخیصویه فقوه موذاهب شوودرج 

 ی یتا پروژه ی عام المنفعه بخاسر عمران و با سا ی مناسق اسماعهتحصیل اوامر د

 وشما خود ناظر آن استید. پامیر و مخصوصاه شغنان گردیدنشین 

 

سبوق  یوک فر نود صواد  ایون دیوار من میوهرومیه وسن پرستانه این بار نی  با چنین 

آجنوودا جرگووه کووه  در کووار لویووه جرگووه عنعنوووی شوورکت نمووودم. نظریووا  وهوودایا  شووما

تووامین صوو   و راجووی بووه ام وون پیمووان اسووتراتیبیک بووا ایوواح  متحووده امریکووا و شوورایا 

بوه  باخورهفعاحنه در کمیته یا دهم لویوه جرگوه سوتیم بوودم کوه ، یبا  درافغانستان بود

اسوواس مجاهوود  مشووترر در قطووار سووایر نماینووده گووان اسووماعی ی پووامیر یکجووا بووا سووایر 

ه در ایون گوافغانسوتان قطعناموه لویوه جربدخشوان وکشوور موا نماینده گان روشن انودی  

بوا  کوه در خوتم لویوه جرگوه عاوتواه سوی ماقوا  هوای جداگانوه. مورد به تصویب رسید

یووک س سوو ه یس جمتووور افغانسووتان و ضوومن اجووا ه سووخنرانی یکووه یووافتم ئوور جالتموو ب

در مووورد را اواموور رسوومی  خواسووته هووا ومطالووب کووه ضوورور  بووود پیشووک  نمووودم و

درجوه شواهرا  مووتر رواسوتندرد ساختار آمو، یتحکیما  مر ی در برابر سغیان دریا

ک یواد ک نجای  شفاخانه,سط  ک جامی شغنان به یتوسعه بعدی ک ن  دو اشکاشم شغنان،

مطالبوووه کموووک هوووای ، عموووران و با سوووا ی مکاتوووب و قصوووبا ، هوووای جدیووود درقووورا 

توسووعه روابووا و همکوواری همووه  اضووطراری ناشووی ا  خسووارا  بوور  وبوواران اخیوور،

مطالبوه سوتم قابول مامظوه جانبه مور ی میوان افغانسوتان و تاجکسوتان و بطوور اخوص 

در و دفتور ریاسوت جمتووری بدخشان اسماعی یان پامیر بدخشان در اداره امور وحیت 

  را تحصیل و انشااله در آینده ن دیک منصه عم ی پیدا خواهد کرد.کابل 

 

یشوم که در فرصت مناسوب در اخیر یکبار دی ر ا  شما اظتار س اس نموده یاد آور م

عجالتوواه بووه ارائووه  .ا  ن دیووک گوو ارش خووواهم داد در یووک نشسووت جریووان را مفصوواه 

مطالب فو  الذکر اکتفا نموده بوه شوما موردم شوریش پوامیر بدخشوان در داخول و خوارج 

تووا تمووام مسووایل گذشووته را کنووار گذاشووته و در راه ه نموووده آر و مینمووایم عووکشووور مراج

ضووامن پیوورو ی مووا وشووما در شوورایا فع ووی همانووا وموود  و وموود  واتحوواد خووود کووه 
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هوور کوودام مووا در هوور  میباشوود مفووا نموواییم.اسووامی در چوکووا  مووذهب  مووا یک ووارچ ی

  .گامتای متین و استوار بر داریم ولیت داریم تا دراین راهئم مسیجائیکه  نده گی مینمای

و سووائر و امریکووا کانووادا   کشووور چوه در اروپووا، ا  مخصوصواه وسندارانیکووه در خووارج

و سایر رسوانه هوای جمعوی نتی ردارند میتوانند ا  سریق صفحا  انت  ندگیکشور ها 

در بسویا نموودن شوان سوتم وسون   مقایق امورو  را بوه اسواع موردم خووی  رسوانیده،

دریو   دوکموک خوود را بوه هور نووع وشوک ی کوه میتواننو  پرسوتانه خووی  راایفوا نماینود

 نکنند.

 

بوه ا  کانوادا 4130سوال جواری  تابسوتاننوور ع وی )دوسوت( کوه در میخواهم ا  محتورم

مردم  را به ومد  و یک ارچ ی تشویق نموده سی محفول آمده بودند وولسوالی شغنان 

برداشوتند اظتوار قودر  را با مواومد  قومی شغنان اولین گام استوار کمیسیوندر ایجاد 

و اروپا و پیام های افراد واشخاص  ایم . عاوت  ا  پیام شغنانی های مقیم کانادادانی نم

به خاسر ومد  ویک ارچ ی تمام شغنانی هوا کوه ما در ارتباس نشست آغا ین  انفرادی

تموام  و ا   نور  تدویر یافت قدر دانی نموده س اس ذاری مینموایم.څدر جماعت خانه 

چه در بیرون کشور استید وچوه در شوتر هوای دی وردر داخول  شما روشنفکران شغنان

 پوی  بورد ایون آرمواندر ، تقاضا  می نمایم که در این راه ما را تنتا ن ذاشتهافغانستان 

 .   هیچ ونه همکاری خود دری  نکنیدو ابوده با ما یکجای مقدس 

 

هموه ی شوعر شومس تبریو  بوا تقودیم بوادان  دوسوتان نتایوت خووب و رمتمبا عرف   

 دعو  میکنم.با صداقت وپار دلی و اتحاد  یک دلیشما را به 

 

 ؟معتمد ای  كیستی    یارش  گفت       ب د  یاری      در    آمد   یكی  آن 

 مقام خام نیست  خوانی بر چنین        نیست گفت  برو هن ام   من، گفت 

 ا  نفا ؟  وا رهاند  كه كه پ د؟        فرا   و   هجر آت    ج  را   خام 

 در نار تفت  تو را   باید  سوختن      نرفت ا  او   هنو  تو  توئی  چون 

 شرر  ا     سو ید یار   در فرا       در سفر  سالی  و   آن مسكین رفت 

 گشت  انبا    خانه ی   گرد   با        با گشت پخته گشت آن سوخته پس 

   لب  لفظی  ادب   بی بنجتد  تا       بر در به صد ترس و ادب م قه  د 

 ای دلستان تویی هم  بر در گفت        بانگ  د یارش كه، بردركیست آن؟

 دریک سرا نیست گنجایی دومن        چون منی، ای من درا اكنون  گفت 

 توئیهم  خی د آنجا،  بر  هم منی      دوئی  نبود همه،   باشد یکی  چون 

 چون كه یكتایی دراین سو ن درا      دو تا   سر رشته را   سو ن نیست 

 الخیاس خوربا جمل سّم  نیست در       ارتباس آمد    سو ن   با را    رشته
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