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 است های اداری جدید واحد تشکیل نیازمند بدخشان

 

 نوشته: سارنوال بازمحمد انوری

 

 ۲۰۱۵می  ۵

 

 افغانستان برای همه ی مردم بدخشان پرآوازه نام

 همچوون والیت این سراسر برای ساکنان بویژه و

 ، توووخرینی ن اکوووان سووورزم ن  ، فرهنووو گهوووواره 

زم نوووی  هوووای زیووور ثووورو  ، انگ ووو  دل طب عوووت

 احتوورام مووورد و ع یوو  ، آفوورین مباهووا  پربووار،

 والیوت اداری ایون تقس ما  انکشاف طرح.  است

 والیوت و پوام ر والیوت نوام بوه دیگور والیت دو به

 پدیوده گرفتوه صور  کرا  به افغانستان ما ع ی  کشور والیا  دیگر در که درواز

هوای  قدموه دولتوی درارگانهوای  ایجاد منظور به طرح این مضمون .ای نم باشد تازه

 امن وت بهتور هرچوه بهبود امن تی جهت های دفاعی و تشک ال  کاری ، مسؤل ت بلند
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ولسوووال های  فرسووای مووردم طاقووت و آور مانوودگی رنوو  عقوو  رفوو  سوورحدی ، منوواط 

 ایووون مردمووان برادرانووه مناسووبا  و اتحوواد بوووه ه چوجووه بووه بوووده سوورحدی بدخشووان

 هموووه بوووه.  نموووی آورد ای خلووو  ذره افغانسوووتان شوووهامت بوووا موووردم عمووووم و سووورزم ن

ولسووالی هوای سورحدی  کوه اسوت معلووم دن وا و افغانسوتان موردم بدخشانی ، برادران

 ایووون جوووا  قریوووه بسووو اری از ، وسووویازی زنووودگی دارنووود قووورون شووورای  در بدخشووان

 دیگوور صووحی و کل نوو  و مکتوو  و سوور  ، بوور  از ازینکووه گذشووته ولسوووالی هووا

 منواط  ایون دست دور انسانهای اغل  ،محروم اند مدنی  شرای  و تمدن ضروریا 

 تابل وت از یو  حتوا و ندیودهرا  نور  روی داکتور یوا عمور تموام در زنان منصوصن

ولسوالی های  معلم ن بویژه مامورین .م گویند پدرود زندگی را ننموده استفاده ادویه

 و کووار معووا  گوواهی حتووا یکسووال و مووا شوو  از بعوود خوودمت دوره تمووام سوورحدی در

 نسووبت  توواروز روز منوواط  زنوودگی دریوون شوورای  . نم تواننوود گرفتووه شووانرا زحمووت

 فسواد ، آن قاچا  و تراف   مندر، مواد ش وع ب کاری و ازدیاد ، فقر سیح تصاعد

 واحود دیگر در آنکه با بدخشان والیت مقام دولتی و دوایر ،  م رود ترشده ادرای بد

 حسابی  نداشته دستاوردی قاب  والیت ایجادشوی این تخریخ طول در های اداری هم

 اسوتقرار از بعود .دارنود نظور در ششوم انگشوت همچون ولسوالی های سرحدی را اند

حکوومتی  ادارا  سویح در موالزم حتا کارمند عادی ترین تاکنون مجاهدین حکومت

 کوف شکی ، ، درواز ، زیبا  ، شغنان ، اشکاشم ، واخان مردمان والیتی از دفاتر

 ام ودی بورای بهبوود ه چ ن   مردم این .ندارد وجود خواهان و  ، یمگان منجان ، آب

 های مناس  راه و سر  نبود ،  ندارند  شان والیت مرک  ادارا  ازین زندگی شان

 از کوه فاصوله وایون دشووار را والیوت مرکو  بوه آمود و رفوت ، رو ترانسپورتی موتر

 در را روز پوان ده از تور هوای بواال روز م شوود انجوام پای پ اده با والیت نقاط اغل 

 و بووی تعصوو  ، دوسووت ولسوووال های سوورحدی معووارف ازجهتووی مووردم ، م گ وورد بوور

دولتووی  مقامووا  اکثوور معمووول غ وور و آلووود تعصوو  ب مووورد کنتوورول ، انوود پووذیر تموودن

 بازداشوته هوای ارزنوده ابتکوار از ارگانهوای دولتوی ولسووال های سورحدی را ، والیت

 و اطالعوا  ، بورای معوارف منصوصون امور ایون م شووند ماندگی اموور عق  سب 

هوای  بودجوه تنصو   عدم همچنان ، است آورده های ب رگی وارد صدمه فرهن 

 ، معوارف انکشواف و رشود زنودگی ، وضو  بهبوود خواطر بوه منواط  این انکشافی به

 ، بور  محلوی ، صونای  مالوداری ، و رزراعت های انکشاف برنامه و  عامه صحت

اجتماعی اقتصوادی  زندگی های مهم بن  دیگر وخیوط مواصالتی و ترانسپورتی 

 آبرومند راه یگانه .برند ام دی بسر نا در پ وس  مردم این تا شده سب  فرهنگی  ، و

 موردم  سرنوشوت توا اسوت الزم موردم ایون بوه پواگ ر و دست شرای  ازین رفت برون

ای  محوودوده در بدخشووان والیووت و شووود سووپاریده شووان خووود بدسووت ولسوووالی هووا ایوون
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 خوالف کوه ش وه جا  قریه شمول به شغنان ، اشکاشم ، زیبا  ، ولسوال های واخان

ولسووال های  و پوام ر والیوت نوام به اند شده ساخته جدا شغنان بدنه از مردم این اراده

 حکوموووت تشوووک ال  در درواز والیوووت شوووکی بنوووام نسوووی  و  ، آب کووووف ، خواهوووان

انکشوافی  بودجوهتنصو    تخسو   جدید والیت دو برای این شده گنجان ده افغانستان

 شووان خووود مح یووی ، دشوووار شوورای  بووه نظوور مسووتقالنه تووا شووود داده جداگانووه بیووور

 سونت کوهسوتانی و العاده های  فو  سرزم ن برای اعتالی این ری ی نموده برنامه

  . نمایند فعال ت و کار گذر

 

 هوای زورمنودان رقابوت اثر در دور چندان ونه سالهای پ   در که آوریست قاب  یاد

مسوتقلی  ادارا  شوان بورای حاکم وت خواسوتند کوه بدخشوان موردم سرنوشوت بر حاکم

هوای  نوام والیتوی بوه اداره بنو  دو بوه بدخشوان والیوت تقس ما  طرح ، باشند داشته

  کوه آبواد ف ض مرک یت غربی به بدخشان و بهار  شهر مرک یت شرقی با بدخشان

 طورح این خوشبنتانه که داشت قرار اجرازی شدن دست در  دارند قرار هم کنار در

 بورای تعو ن موا نظور به .نشد عملی ساخته زورمندان های درونی این کشمک  به بنا

  آباد ف ض و یا بهار  به والیت مرک  تغ ر ولسوال های سرحدی در مردم سرنوشت

 دور چنودان نوه فاصوله در بهوار  شوهر و آباد ف ض شهر زیرا ، نم گردد دردی دوا

 والیوت یعنوی در مرکو  سرحدی به مناط   مردم  برای مراجعه و دارند قرار هم از

هوای  حکوموت در البته ، نمی نماید چندانی ایجاد تفاو  آباد ف ض بهار  یا به رفتن

 زیبوای ، العواده فوو  طب عوت و مناسو  وسوعت و مناسو  موقع وت منظوور بوه گذشته

 در و دارد کامو  موافقوتکوه  زمان حاضره و متمدن شهر برای ساختن بهار  شهر

شوهرهای  ح و  یکوی از توخرینی بوه آثوار و گوواهی اسوناد بوا های تخرینی ن   گذشته

ن روهوای اجنبوی  هجووم نت جوه در کوه بووده  ف یونان واناسوال حاکم وت دوران ب رگ

 شووهر بووه آبوواد فوو ض از بدخشووان والیووت مرکوو  هووای انتقووال برنامووه  .اسووت شووده نووابود

 فو ض شوهر متنفوذین نفوذ اثر ولی در بود شده گرفته روی دست بهارستان بهار  یا

 مشووکال  بعضوون و پوورو ه ایوون انجووام در آنهووا منالفووت ، حکومتهووای وقووت در آبوواد

.                                                                                   نتوانسوت عملی شده برنامه این ، بود های گذشته حکومت گریبانگ ر گوناگونی که

 دریوون والیووا  شوووی تشووک   ایجوواد خصووو  ولسوووالی هووای سوورحدی  در مووردم امووا

هازی  منالفت با بعضن که بودند در گذشته داشته  هازی را طرح،  کشور مناطقی از

بورای  هوای داخلوی ، منالفوت بور عوالوه کوه تگفو بایود . بوود شوده مواجه راستا درین

 آن بوه شود و انداختوه براهپ رامون آن  تبل غاتی بعضن،  طرح این اخالل جلوگ ری و

پ شووواری      چهووارم خووان آقووا گویووا کووه  سوواختند ضووم مه س اسووی دیگووری را انگ وو ه
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 اسوماع ل ه منواط  اسوماع لی در  مسوتق  دولوت ایجواد صودد درروحانی اسماع ل ان  

 !است پام ر نش ن

 

 در اسوماع ل ان جغراف وازی ، حووزه دریون کوه بداننود بایود گوان کننوده افتورا این نستن

 ، ای چو ن جمهووری تووده جهانی همچون های مقتدر دولت حاکم ت جغراف ای تحت

 حکوموت و روسو ه فودرات   دولت ق موم ت تحت تاج کستان ، پاکستان ، هندوستان

 امریکووا متحووده ایوواال  ق موم ووت دفوواعی تحووت مشووتر  پ مووان عقوود از بعوود افغانسووتان

 کشوور هو چ یکوی  ازیون کوه اسوت حکوومتی روشون چنو ن برای تشک   ، دارند قرار

 بوه .نموود خواهنود منالفت شدید العم  عک  با همچنان و ای ندارند عالقه ه چگونه

 در منصوصونشوراییی  ه چ در  جهان اسماع ل ان اسماع لی و امامت مقام ما نظر

 رقابوت دینوی و س اسی ، تعصبا  و آشوب از پر منیقه جهانی درین موجود شرای 

حکومتی  چن ن تشک   تی برای توج هرضرو و دل   ه چ  های جهانی ، های قدر 

 کواری درهو چ چنو ن جهتوی انجوام از و. ندارند ن ازی هم ه چگونه آن به و نمی ب نند

 انجوام و اسماع لی نبووده  امامت استراتژی  برنامه در جهان سراسر  سرزم نی در

 ، کنوونی افغانسوتان احووال و اوضواع خوالف  هوم ضروری و غ ر غ رالزمی ، آنرا

ن توی  ه چگونوه عموومن اسوماع ل ان  که است ذکر به الزم .می دانند  جهان و منیقه

 در جدیوود همک شووان جووذب و جلوو   ، اسووماع لی  کوو   و آزوو ن  تووروی  در اقوودامی  و

ع نوی  بیوور موا هموطنوان و داده نشوان تجربوه . وندارنود نداشوته دن وا منتل  جوام 

 اسووماع ل ان رهبور ، آقاخوان انکشوافی بن واد رسوانی و هوای اموداد شوبکه کوه انود شواهد

 ، دیوون  داشووت نظوور در بوودون شووانرا دوسووتانه بشوور هووای انکشووافی و مسوواعد  جهووان

 بوه ی موردم هموه بوه تعصو  بودون کوالم در یو  ملوت و قوم ، زبان ، نژاد ،  مذه 

 ، سکوالریستی م باشوند دید طرز جانبدار همچنان و داشته یکسان  مسلمه امت ویژه

 ملوی ملتهوا منواف  و س اسوت سوود بوه آن عک  و دولت در دین مداخله ایشان نظر به

بورای ارتقووای زنوودگی  خووود موقوو  باز سوتی در دولووت و یعنوی دیوون وهرکوودام نم باشود

 کشوور داخو  در هم یستی باهمی انسانها و آرام  و صلح ، معنوی انسانها مادی و

 مصودر عق ودتی شوان جانبداری های س اسوی و و اعتقادا  از نظر صرف های خود

 تواکنون جهوان سراسور اموامتی اسوماع لی در ادارا  مبنا برین. انسانی شوند خدما 

 ، کانوادا ، امریکوا شومول بوه شوانرا برناموه هموه ، هوا دولوت بوا تفواهم در احسن بوجه

 بوا خووبی و بوه انود عق وده ایون پ ورو  ل وون م ب سوت  از بو   که آس ا و افریقا ، اروپا

 مقوام کوه گفوت باید.   نمود خواهند ن   آینده ودر ری ی وعملی نموده طرح  تعمؤفق

کانالهای رسمی  از جهان اسماع ل ان تمام با را خود اسماع لی رواب  رهبری امامت

انکشوافی  و دوسوتانه هوای بشور مسواعد  اموامتی و ادارا  تشک   و حکومتی تنظ م
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 اموام شون  و ر یو ی م نمایود حکوومتی برناموه های رسومی و مجرا از ن   را خود

 بوا را هوای تشوریفاتی ا  مالقوا  و هوا بازدیود هوای سوفری ، برناموه اسماع لی تموام

حکوومتی  سوران دعوو  بوه و متهابوه دول تفواهم با دن ا سراسر اسماع لی در مریدان

 بور دولوت ایجواد بوه ضرور  بدینترت   و م دهد انجام های جهان کشور از هر ی 

 نقیوه هو چ در  اسوت توارینی اماموت ب ون  خالف  عق دتی  که تعصبا  و دین بن اد

 بجوا حرفی نوا است متحد مل  منشور قوان ن موازین خالف بر و نبوده پسند قاب  دن ا

 .  م باشد بی پایه تبل غاتی و

 

  درواز و پووام ر والیووت دو بووه بدخشووان والیووت انکشوواف از منظووور کووه گفووت بایوود امووا

 موا ع یو  بدخشوان موردم شو وه بواین و است مناط  این رنجدیده و محروم مردم ن از

 امن توی بهتوری را فرهنگوی و اقتصوادی ، انکشواف و های رشود زم نه بهتر امکانا 

 ابتکوارا  و گوذاری هواه سرمای جل  ، های انکشافی دولت بودجه توسعه و بس  در

پووذیری  تووخث ر از س اسووی کشووور اوضوواع در شووده هووای محلووی نصوو   کووادر ارزنووده

 منصوصوون بدخشوانی مووا بوورادران داریوم انتظووار و م تواننوود شوده برتوری برخوووردار

 بوه کوه امور ازیون هموه ی موردم و روحوان ون و س اسوی علموا ننبگوان و روشنفکران

 موذا  بوه پ شونهاد چنو ن شواید کوه است مسلم .پشت بانی نمایند است شان برادران سود

  باشند داشته نظر در باید اشنا  اینگونه اما ، عواملی همنوانی نکند به تعدادی بنا

 بوه فعلون مشورقی کوه والیوت نظ ور کشورما های ب رگ والیت تعدادی از تاکنون که

 و خوست ، پکت ا والیا  به که پکت ا و یا نورستان ، کنر ، لغمان ، ننگرهار والیا 

 تغ وری رونموا کودام سورزم ن ایون مردموان برادرانوه پ ونود در تقس ما  یافتند پکت کا

 هوای انکشوافی  و دارای بودجوه  اکنوون هوم والیا  ازین هرکدام بلکه است نگردیده

س اسوی  امت وازا  از همچنوان و انود خوود بوه های انکشافی مربووط برنامه آن پایه بر

 از آفرین سهولت بمرات  برای شان که  م شوند مستف د ن   افغانستان دولت در خود

 کوار پشوت سوعی و بوه پ شونهاد ایون کرسی نشوان دن به و تقاضا ، است شده ها گذشته

 سورزم ن این روشنفکران تال  به و شان  وکالی محترم به ، سرزم ن این مردمان

 موافقوه پشوت بانی و ، اراده توضو ح جهوت در آوری امضوا جمو  با که وابستگی دارد

 لومسئو مقاما  دستر  و اذهان به را پ شنهاد این طرح ، مناط  این همه ی مردم

 پارلموان و حکومت قانونی در ای مراج  سلسله از رسان ده افغانستان رهبری دولت

 . کرسی نشانند به کشور

 

 .  آرزوی پ روز ی های م ید با


