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ـــــــ                   ـ نسـدـتناههـمدـپـامپنـهـازهپهمـــــایـآشپاههــمدـپامپنـهازهپهمــ      ـ

ـ(ــــــــــسند ـ لـاهمپزـفنزه ادـهازهپدـپامپنـ)ـفنپ ـساحل

 بته کمتال عرصته هتای نونتانون علمتیدر  مخ معرفت جهان شناختی قرار داشتتهدر قلعه های شا، انسان  خوشبختانه  دانش امروز

 اخیرن چنانچه ، به عمق اسرار آن پی میبردروز تا روز ، و بررسی نموده مطالعه  و بطور واقعی آن کاینات را بدرستی ، رسیده 

، متره  ۵، ۸تلسکوپ  ژرف هابل و اندازه نیری های دقیقفرا با اخذ تصاویر  سی ها و کاوشها رطی بر دانشمندان علم نجوم

ملیتارد ستال نتوری  ۱۳،۱دور ترین کهکشان جهان را شناسائی نمودند کته بته فاصتله (  ۱)  جنوبی اروپا ،رصد خانه 

باشتد بررستی در دستتر  مطالعته قترار نرفتته دورتترین ناتاط کائیتات  حالیکه  درخانه مشترک ما فاصله دارد . ، زمین  سیاره از

فوق العاده مدرن در سطح زمین  وساایل استفاده از باحاضره زمان دازه نیری و مهندسی ناشه برداری علم ان ومطالعه زمین برای

  (  ۲ ـ توتال استیشن ها ، تئودولیت ها ، جی ، پتی ، ا ) ستگاه های مدرن ماهواره ئی مانندوسایل و دازو همچنان با بهره نیری 

 وستری  ر هم سهل بوده با اطمنان نفته میتوانیم که مؤسسات علمی مهندسی ناشه برداری به غیتر از بختش هتای متدرنبسیاو غیره 

تا انکشافات بعدی خود مدت  ها  تکنالوژی و ایناند این عرصه  در معلوماتتکنالوژی و نظامی که در سطح بسیار عالی صاحب 

عکاستی کتره زمتین ، وجب از وجب  ا تکنالوژی ها و وسایل قابل دستر  عامه بولی  ،  وندشمیبه بازار عرضه نها سری مانده  

رت پذیرفتته در دستتر  عمتوم قترار نرفتته استت ، بااطمنتان نفتته میتتوانیم کته دستتاورد هتای  برداری بسیار هم دقیتق صتو و ناشه

بترای استت ، لتذا نگذاشتته بیترون  ایتن رشتتهمحااین از چشتم دیتدرا عمتق کهکشتانها  تتاستیاره متا ازهیچ ناطه ،  تحایااتی این ساحه

مخصوصن پتامیر کته از روز پیداشتوی اش وضعیت جغرافیائی مناطق مختلف جهان  ازو تحایااتی علمی های مطالعه و معلومات 

و  ناشته هتا،  درین ساحه شده باشتد ، نگردیتده آن جیولوجیکیوضعیت تا کنون این منطاه دچار هیچگونه حادثه ایکه سبب تغیرات 

بته بمراتتب شتوند ،  ر آن لحظته میتواننتد تهیتهاز زمین و هوا تهیه شتده انتد وهتمدرن و فن آوری های ه توسط تکنالوژی یکتصاویر

بیان نمتوده میتوانتد  بصورت دقیق لمی وضعیت جغرافیائی این منطاه مناسب بوده واقعیت های تحایاات علمی راعتحایاات جریان 

در  انتد و توانستتند متا درایتن حتوزه فرهنگتی نذشته ات افتخار کالسیک که مایهدانشمندان  جغرافیای آثار علم . با حفظ اهمیتی که 

ی از تحایاتات هتای علمتی ئدر بختش هتا و نتد نذارمیترا   شمندی درین عرصه علمی بهشان آثار ارز بسیار هم ناچیزحد امکانات 

شناخت دقیاتر از موقعیتت هتای جغرافیتائی زمتین و دیگتر ستیارات کته در  روری به شمار میروند ولی در ساحاتمحااین منابع ض

منتابع ناکتافی  با احترام و قدردانی به زحمات شتان ،است ، تجاوز ننموده  ما نذشته این معلومات ها غالبن از حدودات نظام شمسی

 بطتور بستیار دقیتق و واضتح  عتد هتای نونتانوندر ب که ناشه های دیجیتالی ماهواره ئی که امتروز ستیاره متا راین توضیح ، با ااند 

صتتوراالقالیم  ابتتو استتحاق اصتتطخری ، صتتدراالقالیم  ،  نظیتتر کالستتیکهتتای کتاببتتدنبال  آثتتار ونادیتتده بگیتتریم و را تشتتخیم میدهنتتد 

ن محمتد ل بلخی ، صورت االرض محمد بن حوقل ، اشکال العالم  احمد بن محمد جیهتانی ، مستالک الممالتک ابتراهیم بتیابوزید سه
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و ده ها آثار این ساحه که البته بدون شک دربسیاری از موارد برای پیشرفت امور علمی اصطخری ، آثارالباقیه ابوریحان بیرونی 

اکثردانشتمندانی کته مخصوصتن پیرامتون از نذشتته تتا حتال که از ارزش واالئی برخوردار اند متواری باشیم . به همه معلوم است 

مطالعه و تحایااتی انجام داده انتد بته شتمول متؤرخین نامتدار افغانستتانی ختود بته ایتن  و مردم آن پامیریای تأریخ ، فرهنگ و جغراف

این سترزمین تمتا  نگرفتته انتد و قریتب همته ی مطالعتات شتان با سواد و صاحب معلومات سرزمین سری نزده اند و حتا با مردم 

پامیر که ه نطامازخارج  درعادی ن و مختصری از توضیحات شفاهی مردم آثار نذشته نا بیشتر بر روی انباشته های از نفته های

اهل علم روشنفکران ، امروز که خوشبختانه تعداد زیادی از استفاده شده است اند خوشبینانه بوده غیر مؤثق و معلومات های غالبن 

جامعته و محتیط تأریخی ، فرهنگی و جغرافیتائی بدنیا آمده اند حاایق آن و تحایق ازین سرزمین سرکشیده اند و در دامان پر ازمهر 

میتوانند اشتباهات  شته ،نیازی به این و آن ندا بیشترسی و مطالعه نموده میتوانند وربرمشکلی بدون بطور طبیعی و واقعی خود را 

نیتز بتر پایته بررستی هتای مستتایم و  ت علمتی اصول واقعی تحایاا چنانچهرا ناد و اصالح نمایند  نذشته  تحایاات و کمبودی های 

عینی موضوع مورد بح  میتواند واقعیت های مسلم تأریخی و فرهنگی را بهتر و بیشتر برمال سازد که بته یاتین متورد قبتول همته 

    نانیست .

   

  

 

ستت کته کوهستتانهای بتزرن ایتن نظر بیاندازیم بوضاحت میبینیم که پتامیر مرکتز اتصتال جبتال هتای بتا عظمتی وقتی به این ناشه   

چنانچته از شتمال سلستله کوههتتای  واقعتن بتام جهتان استتت ، و را بهتم نتره زده استتت ،از ستیاره زیبتا و حیتات آفتترین متا ای منطاته 

از حوالی سمرقند تا ترکستان چین امتداد دارنتد و در جنتوب کتوه هتای کتوهن لتن و قراقتروم و همالیتا بته که تیانشان موقعیت دارند 

سلستله کتوه هتای  ، و همچنان از طرف غربی آن غربی به طرف جنوب شرقی امتداد دارند موازات هم قرار نرفته اند و از شمال

و بتدین ترتیتب  دا میکنتدیتادامته پو دیگتر جتا هتا تا ایران  این سلسله  دوام و هندوکش و به امتداد آن کوه بابا ، سفید کوه و سیاه کوه

هتای  امتداد می یابد که سرانجام آن به بلوچستان و سواحل بحر هند میرسد ، این کتوه هتا آفریننتده  درهکوه سلیمان به طرف جنوب 

بتزرن بتوده جمعیتت عظتیم انستانی را بته نتام سترزمین هتای و دریتا هتای هتا وسیع و شاداب ، رود خانته ، وادی ها خورد وبزرن

 دارد کته  موقعیتت نی بدخشتان دو ستاحل دریتای آمتو در قلتب پتامیرکه از جمله والیتت باستتامختلف سیاسی در خود جا داده است ، 

بتا دههتا ننجینته هتای از  لعل بدخشان که نوهر ارزشمند قدیمی ترین نام  در ننجینه هتای احجتار قیمتیستت  وجه تسمیه نام بدخشان

  .  بدست آورده است ، معدنی پربها از قلب  سلسله کوه های پامیر 



 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 شغنان سیمایادره نشرات                                                                            داکترنورعلی  دوست
 

 ( ، مجاز قدیمی) ‹  بدخشان ( › اسم)  عمیدفرهنگ لغت :    بدخش

[badaxš] شده ای در شرق افغانستان، استخراج می نوعی لعل که از معادن بدخشان، ناحیه  

 ( ، مجاز قدیمی)   :  مذاب بدخش  

  سرخ شراب   

   (  خاقانیشعار دیوان ا ) بدخش مذاب  ، ناه  ناه درخش جهان  ، خنجر توست اندر آن  نما  صبح ستاره :   لعل  

باید نفت که مردم بومی پامیرباشنده نان تأریخی این سرزمین اند و نذاشتن نام پامیر خورد و پامیر کالن به دلیل تاسیمات سیاسی  

این منطاه بین کشور های افغانستان ، تاجیکستان ، جمهوری توده ای چین ، هند و پاکستان است ، قسمتی که بنام پامیر کوچک یاد 

متدیریت عمتومی  میشود مربتوط افغانستتان بتوده بتدلیل بلنتدی ارتفتاعش از ستطح بحتر بتا وجتود تتالش هتای مکترر متدیریت تتروی 

توأم با زحمتکشی های وطندوستانه و بیتدری  متامورین تتروی  زراعتت و مالتداری وقتت هریتک والیت بدخشان افغانستان زراعت 

در تطبیتق قطعتات پرورنار هنوز در قید حیاتند و در شغنان زندنی مینماینتد ، محترم عرب شاه خان و محترم علی جناب که شکر 

ایتن  وری ستردار محمتد داؤدهتو جممحمتد ظتاهر شتاه دوران حکومتت شتاهی نمایشی زراعتی بتا کشتت نمونته هتائی ازحبوبتات در 

ریتن منطاته ستکونت دارنتد ازجملته کته دسرزمین نتیجه مطلوب نداد و قبیله ای از قوم مردم قرغز تحتت اداره ختان رحماناتل بتای 

 بتاه بودنتد و بعتدن بته سترزمین چتین متتواری نردیتددر روستیه   ۱۹۱۷ اکتتر مهاجرینی اند که ابتدا در مخالفت به پیروزی اناتالب

که بتا پیشته مالتداری و فتراورد هتای لبنیتاتی ، و  سکونت نزیدندپیروزی و حاکمیت اناالب مردمی در چین  بدین دیار مهاجر شده 

در دوران  خود را سترو ستامان میدادنتد ،طق همجوار زندنی ات و محصوالت شان با سایر انواع مواد خوراکی از مناتبادله حیوان

 به دربتار  مله خوانین مربوطحاکمیت شاهی که این نظام با تکیه بر اربابان ، ملکان و خوانین حکومت مینمود این شخم نیز از ج

خان  به حکومت سردار دادؤدحسن ارتباطی که  در اثر  سیاسی در منطاه خود بود ، امتیاز  صاحبو خوانین  اه مانند سایر ملک

رحمانال بای برای  گی به چاپ رسید ، کاغذی پنجاه افغاندر بانکنوت سوار بر سه را  غژناو ش دو فرزندبا تصویر آن داشت ، 

  طریتق پاکستتان ابتتدا بته پاکستتان و از در افغانستتانشمستی  ۱۳۵۷هفتم ثور  اناالبپیروزی بار سوم به نسبت حساسیتش دربرابر 

دریتن دیتار خنتک و همسفر شدند بایه باشنده نان هنتوزهم اواما به جز خانواده و دوستان نزدیکش که با ، مهاجرت نمود  به ترکیه 

و امروز منحی  اقلیت های قومی درکنار ند دار برادرانهو ارتباط زندنی مردم همجوار خود پیشه مالداری با  از طریق  بی حاصل

 اند .  اقلیت های سایر اقوام پامیری شناخته شده

طق همسترحد اکته در نذشتته بتا منتوقتی به ترقیات و دنرنونی چشم نیرسطح زندنی  متادی و معنتوی والیتت بدخشتان تاجیکستتان 

زیر ساخت های معنوی و مادی این  ممادیده میشود که ت، ندازیم تمدن تفاوتی نداشت ، نظر اترق و از لحاظ  قلمرو افغانستانی اش 

خطتوط دارو سازی و دارو خانته هتا ، سرزمین از لحاظ داشتن دانشگاه ها ، مکاتب و کودکستانهای مجهز ، شفاخانه های مجهز ، 

، داشتتن التداری میکتانیزه شتهر و قصتبات متدرن ، زراعتت و ممواصالتی زمینی و هوائی ، کانالیزاسیون ، استسیشن های بترق ، 

کته ، ستالون هتای مجهتز ستینما  و تلویزیتون ، تیتاترو دهتا امتیتاز ستئوال بتر انگیتز دیگتر  نونتانون تولیدی فابریکه ها و مؤسسات 

 تتأثیر مردمتی شتوروی دولتتی ونه این منطاه به یکباره و در مدت کوتاه به چنین پیشرفتی دست یافت ؟ بدون شتک ناتش سیستتم چگ

و استفاده ازانها برای رشد و انکشاف مناطق سرحدی بدخشان افغانستان نیتز میتواننتد متؤثر   داشته ولی هستند مواردی که ارزنده 

نا موقعیت دشوار و وضعیت همه جانبه ، عادالنه  وعاقالنه  بطور حکومت شورویچنانچه دیده میشود رهبری  باشند .نمونه مثال 

، بتا تتأمین را جمهتوری تاجیکستتان بدخشتان بته  ختود مختتاروالیتت  به مطالعته نرفتته امتیتازمطلوب زندنی مردم این سرزمین را 

نذاشتتتن نتتام و میشتتد داده جمهتتوری هتتای شتتوروی بتته امتیتتاز  ایتتن  کتته صتترف وقتتت  شتتورویاتحادز رکتتارتبتتاط مستتتایم بتتا مستتکو م

ب حکومتت وقتت تاجیکستتان و حکومتت مرکتزی از جانتبدخشان جمهوری تاجیکستان  ده یباشنهمه ی اقوام نونانون پامیریان به 

حفظ و حمایه ، بدلیل  عمدتن  کهوقت  های علوم  تاجیکستان و شورویاکادمی انستیتوت های پامیر شناسی با تأئید ، شوروی وقت 

درین  . باید نفت که مردم این والیت بوده است و رفع انواع مشکالت و عاب ماندنی اقلیت های لسانی نونانونی حراست فرهنگ 

 درواز، یتزنالم  ، واخان ، اشکاشم ، شغنان ، ون   و هویت همه ی واحد های اداری یعنی  نام بدخشان همچون والیت نامگذاری 

همچنان زنده و پایدار مانده است کته در داختل ایتن والیتت  ،و مرغاب  ) قرغیز ها ( که هر کدام دارای زبان مخصوم بخود اند 

متردم همته ستاکنین والیتت را ، ان در خارج از والیت بدخشت به هویت قومی و لسانی خود شناخته میشوند ، مگرین اقوام اهرکدام  

بته همته نتام  نذاشتن ایتن   پامیری خطاب مینمایند که تا کنون دیگر والیات تاجیکستان و در مجموع سرزمین های سابق شوروی ،

حفتظ ارزش هتای فرهنگتی ایتن اقلیتت هتا ،  و در عتین حتالم ایتن والیتت متردفرهنگتی هویت نونانونی  مبین توضیح ی این اقوام 

که همچون اقلیت های بسیار کوچک بدخشان تاجیکستان را نشان میدهد .  اقوام مختلف  امنیت و حراست از میرا  فرهنگی  تأمین

برادر  رشد و انکشاف آن  واز فرهنگ اجدادی حراست  با قرار نرفته در کنار هم و در کنار اقوام بزرن این سرزمین در امنیت 

زمین دستت نتا کتان متردم ایتن سترانیارزشتمند همه ی میرا  هتای فرهنگتی ، که  سبب است نازین همیبا هم زندنی مینمایند . وار 

مردم این  بخش های دیگر میرا   فرهنگیو بویژه در دوران شوروی انستیتوت پامیر شناسی برای زبان ، هنر و خورده باقیمانده 
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 بر پایه این اسا  نذاری ، جوانان اقوام مختلفکار های ارزشمندی را انجام داده است و تاکنون ، به غیر از مسایل دینی سرزمین 

واز ، لبتا  و دیگتر هنتر رقتم و آتیتاتر ، ستینما ، موستیای ، زبتان و ادبیتات زبانهتای محلتی ، این سرزمین مخصوصن در بخش 

 صتنعت نامیتده میشتوند ، بتاانستتیتوت هتای نام که به توت های هنر و موسیای در انستیعالقه مند بوده ان محلی ش بخش های کلتور

ند کتته ایتتن امتتر مستتبب  رشتتد و انکشتتاف فرهنتتگ بتتومی متتردم بدخشتتان مخصتتوم بتته فرهنتتگ پتتامیر تربیتته میشتتو تعلیمتتات علمتتی

امروز چنانچه دیده میشود  ن مردم این سرزمین شده است .نیاکا پر ارزش تاجیکستان شده نتتای  آن باع  حفظ وغنامندی فرهنگ 

در بدخشتان تاجیکستتان زنتده  اجتدادی کته ، مستایل کلتتوری از ش هتائی و دیگتر بختی وستیعی از هنتر موستیای کالستیک بخش هتا

ی والیتت بدخشتان یهتادر میان واخانیان ، اشکاشمیان ، شغنانیان ، روشانیان و دروازدر ساحل دیگر دریای آمو  نگهداشته شده اند 

و هرنتاه وضتع بتدینمنوال دسترسی ندارنتد .  بوده و به آنها عالقه بیجوانان این مسیر به اجرای آنها  بوده رو به اناراض افغانستان 

نیز نیاکان این سرزمین و حتا زبانهای مردم این دیار  ارزشمند ادامه یابد در آینده های نه چندان دور بخش های وسیعی از فرهنگ

. ی دچتار شتده انتد شوم چنانچه تجربه نشان داده در دنیا به صد ها زبان به چنین سرنوشتشوند . میبه فراموشی سپرده در درازنا 

بستیار ارزنتده و قابتل تاتدیر بتوده  در والیت بدخشان جمهوری تاجیکستان  اقلیت ملیبا فرهنگ بومی بیگمان طرز کار و برخورد 

و رشتد و انکشتاف وضتعیت  افغانستتانو حراست فرهنگ اقلیتت هتای کوچتک باشتنده نتان سترزمین پامیربهترین مثال برای حمایه 

 . شده میتواند معنوی و مادی آنها

جهتانی ستازی جهتت درسیاستی ، اقتصتادی و فرهنگتی امپریتالیزم جهتانی  هتای برنامه ریزیمخصوصن در شرایط موجود جهانی 

متوستط کشتور هتای امپریالیستتی مواجته طباته حتا با مخالفت شدید مردم زحمتتکش و برنامه های آن که  (ـگلدبالپزاسپددسرمایه )

امپریالیستم کته در نتیجته د در جهتان حتاکم میشتو  کنسرستیوم هتای فراملیتتیاقتصتادی ، سیاستی و فرهنگتی سیطره و تسلط است ،  

النتدن ارزش هتای فرهنگتی متعلتق بته شتیوه قتدرت طلبانته و تکیته بته اقتتدار اقتصتادی و سیاستی بترای قبو ، بتاایتن اژدهتا فرهنگی 

بتا تتروی  الگتو یتورش بترده متع اوج یم به فرهنگ بطور مستایم و غیر مستا وامع مختلف دنیا استعمار نرانه خود در میان مردم ج

ملی ارزشمند فرهنگ های  که در نتیجه آن میسازند ، و مبتال را به خود بیگانه نی فرهنگی آغشته این جوامع های فرهنگی اش ، 

زبانهتای  دریتن میتان  واض میرونتد ، رو بته اناترضتعیف و سترانجام بته تتدری   تحتت ستیطره قترار نرفتته نرایانه جوامع مختلف 

از هجتوم درین نوشه دنیتا پامیر که تا کنون به نسبت صعب العبوری زبانهای موجود در دنیا مخصوصن مردمان مختلف  کوچک 

 کتابتت بتی بهتره انتد ،  و از الفبتا کته  بودنتد و بتا تأستف در امتان پنا هگاه های دره ها و سلستله کتوه هتای پتامیر در فرهنگ بیگانه 

علتی  ،نتد و پیشتر از همه  نزند پذیر ا بیشترهرناه ذریعه نسل های آناه ، متعهد و دلسوز حمایه و تاویه علمی و تخصصی نشوند 

در  در شتهر هتا زنتدنی مینماینتد این سرزمین وقتیکتهی از روشنفکران دست اول تعدادحتا متأسفانه  دیده میشود چنانچهالخصوم 

اطفتال شتان را از زبتان  با بی اهمیت جلوه دادن زبان اجتدادی ، نمودهبه زبان های مسلط  کشوری نفتگو  کانون خانواده های خود

بته ایتن نکتته دریتن زمینته به بنیتاد دیتوار ایتن زبانهاستت .  این متأسفانه آغاز جاری ساختن سیالب مادری شان محروم ساخته اند و

فترا  فترا منطاته ای و را جامعته ای پدیده جامعه و فرهنگ مدرن  که یک مسئله ف البته ،  کهنباید فراموش کرد  بابد توجه داشت و

بدین ترتیتب جوامتع نونتانون دنیتا نتا و خواهد نرفت ،  نرفته نون های فرهنگ جهانی قرار ی است و مورد توجه انسانها و کاتمدن

در معامله قرار نیرند دل دستاورد های مثبت فرهنگی جوامع نونانون ن تباو همچنا، بهره برداری جلب ، جذب  نذیر اند تا برای 

سیاستی و نفتوذ و ستیطره   جهانی شدن بال تأئید برای همه است ، لیکن نباید این نونه رابطه و معامالت را و این یک موضوع قاب

مادی و معنوی و در مجموع  هستی مردم ارزشمند نگ ههست و بود دستاورد های فرکه محیالنه اقتصادی کنسریوم های غارتگر 

متتدرن کتته محصتتول ابتکتتارات   جهتتانی شتتدن فرهنتتگ، پروستته دانستتت یکتتی یمتتال مینماینتتد ، اپ بتترای ستتود وحاکمیتتت ختتود راجهتتان 

لتف جوامتع مخت تبتادل تمتدن جهتانی در میتاناحتترام متاابتل در قالتب بتا انسانی توأم تمانهای با نفدر اعصار مختلف است و  هاانسان

 ، بتدون تردیتد ، یکی دانستت کنسرسیوم های استعمار نر،   با جهانی شدن فرهنگ غرب در زیر ساطورجهان صورت میگیرد ، 

همچنان قابل تذکر است که بخشتی از ستنت  .قرار دارند اند بلکه در تضاد هم روشن است که این دو شیوه باهم نه تنهائیکه متفاوت

در جوامتع ، اقتصتاد فاتر زا  ،عاتب مانتدنی  هدامتباعت  اکه بصورت شفاهی به نسل ها منتال شده ئی، باور ها  ها ، آداب ، رسوم 

و متدرن اصتالح چنتین پدیتده هتا بتا جتا نزینتی عناصتر مثبتت  ، بتدون شتک سد راه تحوالت مثبت اجتماعی میشوند   و انسانی شده

که  نحوه زندنی انسانها  است و توضیح قابل حسن تذکار ها نیمزید براپذیر میباشد  ، نا امر ضروری و اجتناب ،  معاصرفرهنگی 

ن سبب هر نروه ، طایفه  که در موقعیت های متفاوت جهانی زندنی مینمایند سبب ایجاد فرهنگ های خام آن جوامع میشود و بدا

ان عزیز و قابل احتترام ش د و فرهنگ هر بخشی از کتله های انسانی براینویژه خود میشوو سرانجام ملل دارای فرهنگ  و اقوام 

کته واجتب  وجتود نتدارد در جهتان تتالش مینماینتد ، دریتن میتان فرهنتگ متعتالی و نخبته  بوده در جهتت رشتد، انکشتاف وتکامتل آن

فرهنگتی بته نتام فرهنتگ متعتال و ،  علمی جهتانیسیاسی ، اجتماعی وو تا کنون در جوامع واجب االطاعه به همه باشد االحترام و 

در آستمان هتر کتدام از دستتاورد هتای فرهنگتی جوامتع مختلتف دنیتا ،  و همچنان هرنز پذیرفته نخواهد شد نخبه پذیرفته نشده است 

 و باع  شکوه ، عظمت ، غنا مندی کثرت نرایانه شمندی ویژه خود برخوردار فرهنگ جهانی همچون ستاره های درخشان از ارز
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و تفتاوت همگتونی هتا ها با وجود وبدینگونه فرهنگ ، شده هویت متنوع جوامع نونانون انسانی را معرفی مینمایند  فرهنگ جهانی

، و هر کدام در جای ختود و در مایتا   دکن جهان را توضیح و منعک  میفرهنگ مختلف  شیوه ها ودیدناه های ،میان خود  های 

 ها را ازینکه  درین ماطع از فرهنگ یاد نمودیم  الزم است  مفهوم این واژه نرانب . جهانی از ارشمندی خاصی برخوردار میباشند 

 توضیح نمائیم : مختصرن و نموده تعریف 

چنانچته در لغتت نامته  فرهنتگ ، در لغت نامه های معتبتر زبتان پارستی بطتور مختصتر و متؤجز تعریتف شتده استت  فرهنگ واژه

همین طور در دیگر لغت نامه ها بطتور ه معنا نموده است و ب پندشو  ا ببه معنای  ،ـاهگو  فنفارسی معین آنرا  به دو واژه  

  ده است :ر جامع تر بیان شج هللا خدا پرستی  بطوریف فلرهنگ نامه تأدر فمثال 

   ، واژهنامه ، واژنان٭  معجم ،  ، قامو ، لغتنامه، مرجع المعارفت دائره  .۱ 

  آدابدانی، ادب، تربیت .۲ 

  معارف و پرورش،  آموزش .۳ 

 ، معلومات ، معرفت ، فضل ، فرهیختگی ، علم ، دانش ، خرد ، تمدن ، بینش ادبیات .۴ 

( ] ع . [ )ِامف .( ٭ معجم        دراورده شده باشد  ربی که با تغییر و تصرفی  به پارسیکلمه ای ع ُم َع جَّ

بتتا مخصوصتن در حتوزه هتتای جامعته شناستی فرهنگتی فرهنتگ در کتانون هتای اکادمیتتک و دانشتگاهی امتا تعریتف علمتی و جتتامع 

( ) مجموع دستاور های مادی و معنوی انسانها در طول تأریخ انسانی  و بشری میباشد  وسعت بیشتری بازتاب یافته که عبارت از

: مفهتوم فرهنتگ شتامل دو جهتت متادی و توضیح شده استت تعریف و چنین فرهنگ معارف فلسفی کنستانتینوف در دایرةال همچنان

فرهنگ مادی بیتانگر اعمتاق درک  ، عت استر در رابطه با نیروهای طبیبیان سطح توانایی بشفرهنگ مفهوم مادی معنوی است. 

و . مهمتتترین نشتتانه ی فرهنتتگ متتادی ابتتزار کتتار  ، اندیشتته ترقتتی خواهانتته و دانتتش آدمتتی استتت وستتعت نگتترش ، طبیعتتت و جامعتته

، مراکتز بتزرن  و باعظمتت کته شتامل بنتا هتا و آبتدات  تتأریخی ، متوزیم هتا ستاختمانهای بتزرن  استمحصول دستاورد های آن 

صنعتی ، شاهراها ، پل های تآریخی و مستتحکم و امثتال اینهتا بزرن مراکز کتابخانه ها ، مراکز بزرن هنری ، علمی تحایااتی ، 

شامل دستاوردهای جامعته در زمینته اختالق، هنتر، دانتش و فلستفه استت. فرهنتگ معنتوی همچنتین بیتانگر فرهنگ معنوی . میشود 

ی ونیز پیشرفت های سیاسی و روابط حاوقی میتان آدمیتان استت. فرهنتگ معنتوی بترای تشتخیم میتزان اندیشه های سیاسی، حاوق

 . ودی وحاوقی به کار نرفته میشدستاوردها در امر پیشرفت مناسبات اجتماعی، سیاس

ئیکتته بطتتور عبتتارت از مجموعتته ی از پدیتتده هافناهــگـموهــدیـچنتتین خالصتته نمتتائیم کتته را بتتا ایتتن توضتتیحات میتتتوانیم ایتتن بحتت  

محسو  نبوده از لحاظ کمی و کیفی قابل اندازه نیتری نمیباشتند ماننتد رستم ورواج ، عتادات ، باورهتا ، دیتن ،  اخالقیتات ، هنتر ، 

و اجتمتاعی ، نظتامی و فلستفی  اقتصتادی ،لکلور ، علم و آثار علمی ، سیاسی ،زبان و ادبیات ، آثار هنری و ادبی ، دانستنی های ف

و قابتل  کته قابتل محستو  بته پدیتده هتائی اطتالق میشتود  فناهگـما یـه عمدتن بوسیله زبان و نوشتار ایجاد میشوند .ک امثالهم اند

ایتن هتا اشتیای بیشتماری  آینتده نتان شتان بته میترا  میرستند  بتهاندازه نیری با موازین کمی و علمی بوده نسلی به نسل ایجتاد شتده 

میباشند ، ونمونه های عمده شانرا میتوان از ابتزار و وستایل کتار وستایل کشتاورزی ، صتنعتی ، ستاختمانها و بناهتای ی صتنعتی ، 

کتابخانه ها ، موزیم ها ، تیاتر و سینما  ، داروهای طبیعی و شیمیاوی ، وسایل و تجهیزات پزشکی ، وسایل و تجهیزات صنعتی ، 

تکنالوژیکی در جوامع مختلف دنیا میباشند که در مجموع هویت فرهنگی ، لوازم منزل و خالصه کلیه دستاورد های مادی و لبا  

لذا فرهنگ نظام پیچیده و پویائیست که در جریان رشد و تکامتل وجتود اجتمتاعی انستان بترای  . اقوام و ملل دنیا را تشکیل میدهند 

یشتتر بتا محتیط طبیعتی و اجتمتاعی و ادامته زنتدنی عتالیتر و خالقانته در قالتب حساستیت هتای سازناری و انطباق هر چته بهتتر و ب

فلسفه و امثالهم  توسط انستانها  آفریتده و پترورش یافتته از  سیاست ، شعوری در وجود باور ها ، معتادات ، عنعنات ، هنر ، علم ،

مجموعته ای از افکتار سیاستی ، اجتمتاعی اقتصتادی را در قالتب   نسلی به نسلی دیگر به عنوان میرا  فرهنگی نیاکتان انتاتال یافتته

مناسبات حاکم بر شیوه تولید احیتا و بتر پایته آن  رابطته هتای فرهنگتی نذشتته و جدیتد انستانی را بته هتم پیونتد داده جامعته ویتژه را 

و ماهیتت عینتی انستان را در   ممفهتو، معرفی و زمینه رشد و تکامل روند زندنی انسانی را در عرصه های مختلف هموار نمتوده 

 جهان هستی ، پایدار نگهمیدارد .
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 هخچپـنـپـامپـنـموـندفـبهـآاـدیـمـانکـدپـدلـد 

 ب نالجمالـ(ـجهپلـشپدنـشغهادـ)ــجهپلـ
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زبـــــــاد   

ـنداجـنسمـد

 نداج

فـلــکلدن  لبـــاس    

اــــــهن   

اخـــــالق   

 تعلیم و تربیه

عـــلدم   

فـلـــسفه  سپاس   

مـپمـدزـ  
بهـااایـتـأنپخی   

 ابزانـدـدساپلـکـان

 کتــابخــاهــه

لدازمـمــهزل   

عبــا  ـگــانـاـا   

 ا دپــهـجــا 

ؤسسا ـعــلمیــم   

تکــهالــدژی  اهنژیـاای پاالپشمان   

  

کاهـالــپزاسپــددـ  

خ د ـمداصالتی   

صـهوـ    

 زناعــ ـدـمال انی

ساختماهها   

 سازماههایـسپاسی

  سازماههایـاجتماعی 

سازماههایـفناهمی   

 مـؤسسا ـصهوتی

 مؤسسا ـزناعتیـدـمال انی
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 با این نتیجه نیری بسیار مختصر واضح میشود که توجه به همه ی امور فرهنگی مخصوصن زبتان و نتام نتذاری هتای واقعتی کته

بائیستتی اهمیتت داده شتود و عمتدتن ایتن نتام نتذاری هتا  ، بیشتر به ماوله فرهنگ ، بویژه بته زبتان و ادبیتات وهنتر مربتوط میشتوند

ن در متورد پیتدایش هتر زبتانی ومخصوصت . معمتول استت ، بایتد واقعیتت هتای فرهنگتی جامعته را متبلتور ستازندجهان چنانچه در 

بیان  نمی پیچم ولی اشارتن قابلور نوشتار مخصوم بخود نیاز دارد ، درین بح  و در خ زبانهای پامیری که به بح  همه جانبه 

رویتا روئتی ، مخصوصتن  در اثنتای میتان انستانها  بته تتأمین مفاهمته و ارتبتاط ، ضترورت  احستا  بر مبنای  میدانم که هر زبانی

که  با اطفال و رویا روئی نروه های بشری همنوع باهم ی مردان با زنان ، تأمین رابطه عواطف طبیعی ت ها و دید وادید هامالقا

آغاز شده بوده است  ی بخصوم حرکات و نوعی اشارات و آواز ها ا ایجاب مینمود و در اوایل صرف بامفاهمه رضرورت اشد 

داهای پرنتده رفع نیاز های زندنی روزمره و دفاع جمعی از خود با انتباه از صداهای حاصتل در طبیعتت ، و صت همچنان برای  و

ی محتیط و تولک ها ) اشتپالق هتا ( و صتدا هتای معنتا دار ختود ، حیوانتات و اشتیا به تدری  با فریاد ها  اانسانه ،  نان و حیوانات

که نخستین قدمه های زبان سازی از اشارات و حرکات توأم با صدا بته را نام نذاری نموده به تدوین زبان آغازنمودند  ماحول خود

، و نخستتین الفبتای زبانهتا غیتر حرفتوی  بطور البته نه بصورت حرفوی امروزی بلکه  میان نا شنونده نان امروزی یمانند نفتگو

و خطوط در مغاره هائیکه محل بود و باش جامعه ی  ، که تعدادی ازین عالیم انواع خطوط و عالمت های تصویری بودند ترسیم 

داستتانهی مصتور  تا کنون در جا جای جهان موجود اند و این شیوه همچنان در ، بر روی سنگ ها حک شده بوده و یابتدائی بشر

و مخصوصتن ترتیتب و تنظتیم قواعتد راننتده نتی متورد بهتره  مکانهتای عمتومی اشتتهارات معتامالتی در ، فلم هتای ستامت هنتری ،

بسا واقعیت های جامعه از طریق تابلو های هنری هنرمنتدان و ایجتاد امروز با انتباه ازین روش ،  هاکذاو برداری قرار میگیرند ، 

نذاشتته میشتوند کته مؤثریتت فتوق العتاده بتر بیننتده نتان ایجتاد در وسایل ارتباط جمعی به نمایش تصاویر کارتونی بطور طنز نونه 

بته  در ایجاد زبانها دست به دست هم داده   کهبدین ترتیب با ده ها عوامل دیگر نیاز به ترجمان ندارد و مهمتر از همه  ومینماید ، 

به درجه عالی رسیدند و همچنان به صد ها زبان در دنیا  نردیدند و به تدری  تکامل نموده  هزاران زبان در نوشه نوشه دنیا ایجاد

ذیرد در واقعیت اناراض هر زبان به هر نحوی و هر علتی که صورت می پ، و این پروسه جریان دارد  ند ه اشدتا کنون منارض 

در هتر زبتان متادری بایتد نفتت کته کشی بوده و ضربه ای بته دستتاورد هتای فرهنتگ بشتری میباشتد ، نوعی فرهنگ زدائی و قوم 

انسان این قابلیتت را از دستت میدهتد . ایتن بحت  ، با نابودی آن  را میسر میسازد کهبه انسان قابلت های بزرنی سطحی که باشد ، 

بستیار بتا اهمیتت از ابتتدا تتا امتروز در  هکه زبتان منحیت  وستیلنموده بیان میداریم خالصه  همیتش  بسنده نیست ،را با آنکه بنا به ا

را احیتا و بتا اهمیتتی یتدی کل ای بسیارهبیان احساسات ، عواطف ، اندیشه ها ، افکار ، هنر ، علم و فنون ، فلسفه  و امثال آن ناش 

ند و زبانهتای پتامیری بتا دالیلتی کته بیتان شتدفرهنگ بشری در طول تأریخ جوامع انستانی میباشتند . بیان  ممثل ایات در حو نموده 

در میان باشنده نان پامیر مشکل نذر  کوه های سر به فلک و دامنه های دره ها و  در البالی وادی ها ، ،  حتمن دها عوامل دیگر

، چنتین نتیجته که زبان شناستان بته عمتل آورده انتد  ده اند ، قرار تحایااتیمحفوظ ماناین سرزمین بوجود آمده اند و هرکدام تا کنون 

دکتتور ختوش  ۱۱۰. ) تاریخ باستان شغنان م  ( ندبه بخش شرقی زبانهای آریائی میباشمربوط  ) این زبانهانیری نموده اند که : 

 نظر پامیر زاد ( 

از بدو آغاز نامگذاری ها در انتخاب نتام بته فرزنتدان ، مکتان هتا و  انسانهاچطوریکه پیشتر نیز در مورد نامگذاری اشاره  نمودیم 

 ادبیتات ، تتأریخ ،  طبیعت اطراف خود پیوسطه از اوضاع مؤثر فرهنگی بهره نیری نموده انتد ، نتام نتذاری اطفتال کته معمتولن از

استت ، بطتور مثتال شتغنان ، واختان ، بتوده  نام زبانها معمتول،  با  بیشتر ا نام مکانه در انتخاب تأثیر پذیر بوده وو طبیعت مذهب 

وجهته تستمیه یافتته در سترزمین ختود لعل معدن که خود از وجود ولی بطور اخم والیت بدخشان تاجیکستان ، ازبکستان و غیره 

ام بنتت ، در نذشتتته  بتته استتتثنای ، منجتتان ، واختتان ، یتتزنالم ، اشکاشتتم ، شتتغنان ، روشتتان ، فتتیض آبتتاد ) بتتدلیل خرقتته مبتتارکاستتت 

، اَرنو ،  خواه ارَغن  استفاده شده است )مربوط شان نام مناطق آن از  (  دیگر همه ی واحد های اداری و قرأ  ه استبود جوزنون

 ،  شهدا ،  ِشکی،  زیباک،   راغستان،  نَسی،  مایَمی و   َدرایِم ،  خواهان ،  خاش ،  ُجرم ،  تیشکان، ( باال ِکِشمِ ) َتگاب ،  بهارک

    نیروان (  ) َیَمگان،   پایین یفتلِ   .  یاوان ،  َوردوج ،    کوهستان،   آب کوف ،  ِکِشم  ،  ُکران ، بزرن شهر

با داشتن زبانهای مخصوم در والیت بدخشان افغانستان ، اشکاشم ، زیباک ، منجان ، شغنان و روشان چون ولسوالی های واخان 

نی مینمایند ، با داشتن وجوهات بسیار مشترکی که بین مردمتان ایتن سترزمین وجتود دزن به خود شان در دامنه های كوه های پامیر

در واقعیتت وستیله اتحتاد و همبستتگی زبانهتای مختلتف ایتن سترزمین کته حتوزه  نذاشتن نام زبانهتای پتامیری بته ایتن زبانهتا ، دارد 

حواد  زند شان ازنپایداری حفاظت و تضمین برای و همچنان فرهنگی دست ناخورده را درین منطاه ای از جهان تشکیل داده اند 

چتتری امنیتتی از اهمیتت همچتون ، رشد و تکامل این زبانها  برای ایجاد زمینه برای مطالعات ، تحایاات و زمینه سازی ها، زمان 

بترای   تاجیکستتان ستالها پتیشدر جمهتوری بتا تحلیتل اکادمیتک دلستوزانه چنانچه این کار عاقالنه ، العاده ای برخوردار است  فوق

انجتام  آندیار این سرزمین برای مردم و در مجموع فرهنگ دست ناخوردهپامیری  ی اقلیت زبانها تکامل  رشد و  ،مصؤنیت حفظ 

 به رسمیت شناختن زبانهای پامیریبدینمنوال ، نتای  مثمری داده است ، در توضیحات پیش به آن اشاره نمودیم قسمیکه ، بود  یافته
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، ایتن فیصتله  و پشتتیبانی دولتت جمهتوری استالمی افغانستتان از لویته جرنتهمصتوب  در افغانستتان  در قطار دیگر زبانهای بترادر

در طتول تتأریخ متردم ایتن سترزمین  برای دستاورد بزرن همچنان  وبین این فیصله ونسبرای مدستاورد بزرن و در خور افتخار 

   است .

بلکته بتا دا داشتتن علوفته جتات و نیاهتای بینظیتر  دنیا لعه های شامخش، نه تنها از لحاظ داشتن ارتفاعات بلند ق نام پامیرمزید بران 

 ، کمیاب ، حیوانتات کتوهی نتادردارای احجار قیمتی  ، فلتزات و عناصتردن ا، مع داروئی آنهم بطور اعجاز آمیز در ارتفاعات بلند

 بطتورحتمی و باعظمت پامیرهمچون بام جهتان  داشته باشد با نام بزرن ندک ترین سواددر دنیا کسی که ا، نام پر آوازه جهانیست 

 سرستبز و شتاداب ختود استت ،های ها و دره مادر برای همه سلسله کوه ها و وادی سرزمین نام   در واقعیت آشنا میباشد ، این نام

 ز موقعیتت ا حفتظ افتختارات فرهنگتی شتان  ادارنتد بتسلسله کتوه هتای پتامیر قترار  ای که در مسیر حرکت دامنه های همه ی مناط

 اند . فیض برده پامیر مرکزی 

در پناه این نام هویت هیچ زبتانی و هتیچ قتومی و هتیچ منطاته ای زیتر ستایه نمتی مانتد ، ولتی نذاشتتن هتر باید خاطر نشان نمود که 

پامیری هویت دیگران بطور روشن زیر سایه و تاریکی قرار میگیرد و زبانهای به جای و یا قومی ، نامی از هر یک ازین زبانها 

بطتور ایتن سترزمین درین مورد تعدادی از شخصیت های علمی و روشنفکران بتافهم ودرک  میشود .نا دیده نرفته حتا بطور قطع 

متن نیتز برای ، رادران خردمند این بنفتمان دوستانه بسیار مختصر و مؤجز در صفحه اجتماعی فسبوک ابراز عایده نمودند و این 

با سپا  از نظریات مخلصانه و عالمانه ایتن عزیتزان  مروری مختصر درین باره نمایم ،شریک بح  شده تا واداشت گیزه  داده نا

خواستم نظریات که نمونه ی از احسا  همه ی روشنفکران و مردم این سرزمین است سودمند شان دقیق ونظریات  ابراز مبنی بر

  نمایم :کاپی صفحه اجتماعی انترنیتی  ازدرین نوشته شریک نموده  شانرا

 مینویسد : کهمحترم کریم نوجو ابراز نظر ]  ـ  

 ؛ اجتازه دهیتد طتور احترام به احسا  نیک و دانتش پتویی تتانبا !  ریان وعزیز علی شاه جانفعزیز ونرامی به شمول جع نانجوا

. قبتل از همته بایتد تصتریح کترد کته پتامیر نته هویتت قتومی استت ونته  "پامیر" واضح ستازممۀ فشرده درک وبرداشت خودرا از کل

وادی هتای  نتان میتدانیم کته یتک مکتان ومحتل استت بتا ارتفاعتات بلنتد وچر را در همه نوشته هتا وبررستی هتا ، تعریف پامی مذهبی

ادر را می پروراند که ازین درک شهرت جهانی پیدا دارای آبهای زالل ومبداء دریای پن  یاآمو ودر دامان خود حیوانات مشهور ون

،غرب وشرق که به نحوی از پامیرات امتداد یافته آنرا حوزۀ پامیر میدانند. دریتن  جنوب کرده است، جغرافیه دانان مناطق شمال ،

     عۀ امامیتته پیتترو شتتی  ۹۰٪  از لحتتاظ متتذهبی ، ان بتتاهم نزدیتتک استتتحتتوزه هفتتت یتتا هشتتت زبتتان وجتتود دارد وفرهنتتگ ومعیشتتت شتت

عیلیه استتتند. ایتن اقتتوام از لحتاظ اتنیکتتی بتته نتژاد آریتتایی تعلتق میگیرنتتد وتتا اکنتتون هویتتت مستتال را بنتتا بتر شتترایط جغرافیتتایی استما

ومحصور در میان اقوام تاجیکتان وترکتان واعمتال تبعتیض وستتم از طترف دولتهتای مستتبد وقتوم پرستت کستب نکترده انتد . تترک 

قتزاق...(  یک نژاد اند وزبان های شان یک ریشه دارد اما به طور جدانانه با هویتت )ازبتک،ترکمن، قرغتز، تباران در حالیکه از

شناخته می شوند، انر اقوام پامیری)منجانی،زیباکی،اشکاشمی، واخی،شغنی( مر بوط به قوم بزرن تاجک باشند با داشتن فرهنتگ 

که به خاطر اتحاد این اقوام یک هویت مکانی یا ظرفی تعریف شود که  وزبان مستال چرا هویت نداشته باشند؟ بنا" ضرورت است

 به مثابه چتر در زیر آن خودرا پیدا کنند. وپامیر شناخته ترین نام است که پامیریان وار  آن اند.

 محترم حسینی حسینیار مینویسند :

نتام پتامیر حساستیت دارنتد. بته ایتن دوستتان نفتنتی استت کته  جای تعجب و تاثر است که عتده ی چترا در ماابتل جناب نوجو درود !

، بدخشتی بتودن و شتغنانی بتودن تتان کتاری  درینجا کدام هدف سیاسی نهفته نیست. دوستان مطمئن باشند که کستی بتا تاجیتک بتودن

متا نمیختواهیم غترض  ندارد. ماصد چیز دیگر است. لطفا لجبازی نکنید. شما هم ختوب میدانیتد و متا هتم میتدانیم کته مستئله چیستت.

 کشیدنی که بین دو فالن و بهمان است به نفع کسی حاایق را کتمان کنیم.

در اکادمی علوم فرهنگستان روسیه دیپارتمنت پامیر شناسی موجود است. حتا در خیلی از دانشگاهای بتزرن دنیتا دیپارتمنتهتای بتا 

 -عه میکنند. یکتی از استاتید دانشتگاه " کانکاردیتا" در شتهر متانت  همین نام فعال اند که فرهنگ و زبان اهالی این منطاه را مطال

استان کیوبک کشور کانادا در زبان روشانی تز داکتری دفاع کرده است. آیا این استان نور بگور و بدبخت هم قصد دارد تا اذهتان 

م "دموکراسی" و "آزادی بیان" را تمترین جوانان آناه شغنانی ما را مخدوش کند. خیلی هم مضحک و خنده دار است. بهرحال داری

 . ، چه قالب فکاهی چه در قالب حرفهای جدی ، هرکسی هرچه که دلش خواست میتواند بگوید میکنیم

 مینوسند ! محترم جاهد امامت 
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 م !بزرنان و دوستان محتر

نیستت کته شتما کتی هستتید و متا کتی من شخصاً در بعضی از مطالب خود به تعدادی از برادرانم نوشته کردم که درین جتای شتکی 

هستیم هرکسی که هستیم باز هم با هم یک برادر، از هر دری که وارد بح  شتده ام حترف هتای منطاتی دوستتانم را پتذیرفتم، ناتاط 

ترین جوانان زیر خطاب قرار نرفتته انتد و تعریفتی کته داشتراک بح  را هم در جوانان و هم در بزرنان دیده ام ولی زیا افتراق و

نوجو صاحب ارائه کردند از سالهای قبل مورد قبول و پذیرش شخم خودم بوده است و باعتبار این تعریف از پامیر روحیه ختود 

را از دست نخواهم داد و این تاسیم بندی یاینم را بیشتر از پیش تحکیم بخشید انر نستاخی نشود من پامیر را از آن تاسیم بنتدی کته 

ن یتار حستینی مطترح کردنتد، متا دارای فرهنتگ مشتترک و زنتدنی یرمی بینم چیزیکه استتادم حستنوجو صاحب کردن نیز بزرن ت

مشترک در حوزه پامیر هستیم سپاسگذارم از وکالی حوزه پتامیر کته در لویته جرنته نتامی از زبتان پتامیر و اقتوام پتامیر در قتانون 

کنیم و حاوق اقلیت ها را ازین طریق کسب نماهیم ولتی  اساسی تذکر داده اند پ  برماست تا مطابق به قانون اساسی کشور حرکت

متاسفانه تا توانسته باشیم ازین طریق خود را در آیینه دولت ببینیم دچار عاب نشینی بعضی از دوستان شده ایم یا اینکه نستبت بختل 

شتته کته ستتون ذیراوضاع نابسان نا اینکه زیر تاثو حسادت نمیخواهند کسی از حاوق شهروندی خود در پرتو قانون استفاده کند و ی

 فارات هر باشنده آن حوزه را شکسته است نمیخواهند وارد میدان شوند

 مینویسند ! محترم حسینی حسینبار

م یک مسئله خیلی کوچک را دوستتانه بپرستم. نخستت اجتازه جناب نخبه سالم با احترام به دیدناه شما و آن دانشمند بزرن میخواه 

وجته تستمیه و نته  هنجا بح  بر سر حوزه فرهنگی است ندهید یک پرانتیز باز کنم و یک مادمه کوچک خدمت تان اراائه کنم. دری

  . هم هویت قومی و نه هم نظام اداری

، ستیما  ، امثتال و حکتم زبتان، موستیای، خرافتات و باورهتا، حوزه فرهنگی که بیشتر متکی بر انتروپولتوژی یتا بشرشناستی استت 

، تاریخ و جغرافیا و اقتصاد و پیشه و . . . یک و یتا چنتد قتوم را کته در عرصته هتای متتذکر بتا هتم شتباهت دارنتد مطالعته  شناسی

 میکند.

و غیتره خیلتی شتبیه هتم انتد. واخان، اشکاشم، شغنان و روشان )بشمول بجو، خوف و برتنگ( و یزنیالم از نظتر زبتانی، فرهنگتی 

  برای آسان ساختن مطالعه این حوزه را از نظر علمی پامیر میگویند.

میخواهم باز هم عرض کنم کسی تالش نکرده و حتا در ذهن کسی خطور هم نکرده که نام قومیت شتما کته شتغنانی استت آن را بته 

  واختتتتان هتتتتم بجتتتتای ختتتتود بتتتتاقی میماننتتتتد.پتتتتامیری عتتتتوض کنتتتتد. درچوکتتتتات همتتتتین حتتتتوزه شتتتتغنان بجتتتتای ختتتتود، اشکاشتتتتم و 

حاال پرسش من از شما این است. به نظر شما این حوزه تمدنی و فرهنگی را با این همه تشابهات که بین این اقتوام وجتود دارد چته 

 ؟ بنامیم

 شغنان یا اشکاشم و یا واخان و یا هم چیز دیگری؟

  بین النهرین و یا تمتدن چتین و ایتران. ایتن کته مربتوط بته یتک قتوم نمیشتود.، ماورالنهر،  ببینید وقتی که میگویند تمدن آشور، کلده

اقوام پامیری درین سرزمین در طول تاریخ تمدن آفریده اند و در آفترینش تمتدن بشتری و حتتا تمتدن استالمی ستهم فعتال داشتته انتد. 

  فتتتتتی میکننتتتتتد.بتتتتتدین ستتتتتبب دستتتتتت آوردهتتتتتای مشتتتتتترک ایتتتتتن اقتتتتتوام تحتتتتتت نتتتتتام فرهنتتتتتگ و تمتتتتتدن پتتتتتامیر بتتتتته جهتتتتتان معر

انر توجه کرده باشید همیشه اقوام نفته میشود نه قوم. لطفا کمی دقت کنید. عجوالنه قضاوت نکنیتد. بتا خوانتدن یتک ماالته کته فاقتد 

  منتتتتتتتابع و ماختتتتتتتذ معتبتتتتتتتر استتتتتتتت و فاتتتتتتتط طتتتتتتترز دیتتتتتتتد و بیتتتتتتتنش یتتتتتتتک شتتتتتتتخم را متبلتتتتتتتور میکنتتتتتتتد، قضتتتتتتتاوت نکنیتتتتتتتد.

ه فرماییتد ستوتفاهم رفتع بع علمی و پژوهشی را ذکر کردم. انر به این منتابع مراجعتدر باال در یک کامنت دیگر به اندازه کافی منبا

 ... [ .خواهد شد

  ند.شامیبجامعه ما استوار بر پایه واقعیت های عینی بدون تردید ، اند جامعه روشنفکری ما  نظریات این بزرنواران که افتخار همه

بتترای فرزنتتدان ،  انتختتاب نتتام در زمینتته دنیتتا متتردم  یهمتته ی فرهنتتگ هتتاجهتتان و در  بطتتور عمتتوم خالصتته مینمتتائیم کتته در همتته 

ت ، نتواحی ، شتهر هتا ، والیتات ، کشتور وغیتره از فرهنتگ مربتوط بته ختود بهتره  ، کوچه هتا ، دهتاا ه ، جادهمکانهای فرهنگی 

و رفع احتیاج با پیش آمد  مهم منطاوی ، محیطی و ملی در حیطه زمان ومکان نظر به احسا  ضرورتهای نامگذاری   ومیبرند 

و نتاهی بته به اراده عمومی مردم تعیین و تصتویب شتده های حواد  نونانون تأریخی ، سیاسی ، اجتماعی و در مجموع فرهنگی 
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جتزو اما در مجموع این نامهتا ،  ،  ندمیخوربه کرات تغیر  مخصوصن تأثیرات اقتدار نرایانه سیاسی  عوامل نونانونبروزنسبت 

در نذشته بنا به موجودیت سیطره حکومت های اینکه نام زبانهای پامیری برای د . نبه حساب می آیگی هر قوم و ملت ثروت فرهن

تتاریخ و  و بترای آنکته در فتالن نتداده انتدبه این اقلیت های کوچک زبانی کشور را و فرهنگ ستیز این حق ، تک قومی استبدادی 

بته جتای و یتا بتا ایتن طترح ستلب نمتائیم  مظلوم  مردم را ازینومسلم  طبیعی  این حق ،فالن جغرافیه چیزی درینمورد نوشته نشده 

 ،  ق متردم ایتن سترزمین روا دانستته ایتمی را  در حتبلکه جفتای بزرنت ،  نصافینه تنهائیکه بی ا،   پشتیبانی ، اظهار مخالفت نمائیم

تازه بوجود می آیند و روزانه به هزاران نام از صفحه روزنار پاک  به هزاران نام که در جهان میدانیم  همه چنانچه  مزید بران ، 

و امتروز بنتام استماعیل ستامانی نامگتذاری  ه بتود بلند ترین قلعه آن بنام لنین نذاشتته شتد، پامیر سرزمین درهمین چنانجه میشوند ، 

نذاشتن و تردید  . اما  بدون کوچکترین شکبیم بیادر کشور خود مان حتا طی سه دهه اخیر را میتوانیم و به دها نمونه شده است ، 

بته ایتن سترزمین پرغترور بوجتود آمتده انتد و قرنهتا پتامیر زبانهای پامیری باالی زبانهائی کته در طتول تتأریخ در نوشته نوشته نام 

بترای دیگتر نتام را بدین عصر انسانی رسانیده انتد ، ایتن  خویشتن  پر خطر از نزند حواد   قت فرسای خود ادامه داده طا زندنی

و در  امروز در همه ی اکادمی های علوم جهان این زبانها به این نام شناخته شده اند  و ابدی خواهد ماند چنانچه شان نام جاویدانه 

سترزمین هتای تاجیکستتان و  امیری ( ستاکن در محتدوده سیاستی ) زبانهای پبا این نام مورد شان به ده ها محاق و کارشنا  زبان 

، بتا موقعیتت استتثنائی و مرتفعتی کته دارد  د ، محااین جهان پتامیر را نتحایاات علمی مینمای ودیگر کشورهای همجوار ان ،افغانست

 در ستیاره بتی همتتای متا نامیتده انتد  ، نظتر بته  بتراورد هتای) خورشتید ( خورشید یا قدمگاه مهر  به ناه منحی  نزدیک ترین نذر

نخستین سکنه های انسانی از نژادآریائی ازین معبر نذشته و به دیگر نااط جهان پراننده شده انتد ، چنانچته  تحایاات های علمی  ) 

پیرامون توضیح این موضوع تأریخی در کتاب تتأریخ باستتان شتغنان اثتر دکتتور ختوش نظتر پتامیرزاد بحت  مفصتلی بتا استتفاده از 

ـ  ۱۲۸۷زجملته نظتر متؤرخ بتزرن افغتانی دکتراحمتد علتی کهتزاد  ) نظریات محایان شهیر داخلی و خارجی صتورت نرفتته کته ا

متولتتد  ۹ ۱۸۶۲ـ  ۱۹۲۶خورشتتیدی ( و همچنتتان ادوارد نراتویتتل بتتراون ختتاور شتتنا  و محاتتق مشتتهور ایتتران شناستتی )  ۱۳۶۲

ی ایرانتی و نورنبتون آلمتان  ختاور شتنا   محاتق بتزرن زبانهتا از ( ۱۹۴۳ـ  ۱۸۵۶از قول ویلهتم لودویتک نتایگر )  ( انگلستان

        ) آریانتا ویجتته یتا ایرانتوی  در ناحیته پتامیر استتت . ( هنتدی و همچنتان زبانهتای پتالی ، و دیتوهی از زبانهتتای مالتدیو  مینویستد کته :

                         ۶۸. اقتبتتتتتتا  از تتتتتتتاریخ باستتتتتتتان شتتتتتتغنان م  ۴۱ج اول م  ۱۳۵۵تتتتتتتاریخ ادبیتتتتتتات ایتتتتتتران ، تهتتتتتتران  ادوارد بتتتتتتراون : 

ام و جایگاه پامیر بویژه صرف نظر ازانکه به کدام نژاد ، قوم و زبان وابسته  هستند و بوده اند  و این موضوع  متورد بحت  ایتن ن

نوشته نیست  ، برای همه  مردم آشنا به این سرزمین استثنائی سیاره ما  ، مخصوصتن بترای بومیتان  و باشتنده نتان حاضتر دریتن 

   اجدادی قابل  مباهات ،  تمجید و افتخار است .   نوشه  پامیر ، همچون سرزمین 

دالپ ـاـایـپـامپنـدـهمچنان موضوع تشکیل واحد های ادرای در سطح والیت برای مردمان سرحدی والیت بدخشان تحت عنوان 

افغانستتان از اشد نیازمندی های مردم ساکن در سترحدات دور دستت و صتعب الزنتدنی و صتعب العبتور استت ، در   ندازدـالپ ـ

نورستتان ، والیتت کنرهتا ، والیتت خوستت ، والیتت دایکنتدی ، والیتت  تاکنون که والیات نونانونی نظیر والیتت پنجشتیر ، والیتت

علتل اساستی  ایجتاد شتده انتد .  و امثالهم بمنظور حل مشکالت بخصوم مردمتان ایتن والیتاتیت سرپل کتیکا ، والیت زابل ، والپ

به سطح تشکیالت والیتی بطور عمده توجه و دسترسی مستایم دولت به این مناطق با تخصیم بودجه  از کشور ارتاای این مناطق

بخصوم بترای رفتع نابستامانی هتا و عاتب مانتدنی ایتن منتاطای از کشتور بتوده استت ، تجربته نشتان داده استت بتا ادامته وضتعیت 

ولستوالی هتای نی متردم تصتادی و رفتع عاتب مانتدجتمتاعی ، اقتشکیالتی موجود مخصوصن والیت بدخشان در ارتاتای وضتعیت ا

کدام تغیری رونما نخواهد شد ، برای این مناطق تجربه به عمل آمده در بدخشان جمهوری تاجیکستان سرحدی بدخشان مانند نذشته 

فیتائی ختام جغرا زنتدنی متردم وموقعیتت بنا بته وضتعیتچنانچه در دوران اتحادشوروی  نمونه مثال واقعی بوده میتواند ، بهترین

واحد های اداری سرحدی والیت بدخشان تاجیکستان که عتین شترایط اقلیمتی و جغرافیتائی واحتد هتای اداری بدخشتان افغانستتان را 

در وجتود ناحیته هتتای واختان ، اشکاشتم ، شتغنان ، روشتان ، ونت  ، درواز و مرغتتاب ) تاجیکستتان  والیتت بدخشتان، دارا میباشتند 

به حی  والیت خود مختار در تشکیل حکومت مرکزی اتحاد شوروی ماننتد یکتی از جمهتوری هتای  ار (باشنده نان اقلیت قرغز تب

ستاحه و نفتو  آن بمراتتب کتوچکتر و کته اتحاد شوروی پذیرفته شده بود  ، پذیرش این چنین موقتف اداری بتزرن بته ایتن والیتت 

غنان بته شتمول شتیوه ، روشتان ، متایمی ، نستی ، شتکی ، ) واخان ، منجان ، زیباک ، اشکاشم ، شکمتر از ولسوالی های سرحدی 

بتته خاطرموقیعیتتت فتتوق العتتاده کوهستتتانی و صتتعب العبتتور کتته شتترایط  والیتتت بدخشتتان افغانستتتان استتت ، و خواهتتان (کتتوف آب ، 

رق راه سازی ، انکشاف زراعت و مالداری ، صنعت ، معارف ، حفظ الصحه ، اعمار شبکه های ب مخصوصن در ساحه ساختمان

عهتده حکومتت جمهتوری  از تتوان رفتع مشتکالت متردم ایتن سترزمینو بودنتد را دارا قتصتادی  ارسانی و ده ها مشکل اجتماعی و

بته دولت اتحاد شوروی انجام همه ی امور را در زمینه رشد و انکشاف والیت بدخشتان را  ت پوره شده نمیتوانست ،تاجیکستان وق

قابل ذکر است که دولت بتزرن اتحادشتوروی وقتت  ولت مرکزی اتحاد شوروی نذاشت .به عهده دخاطر رفع و حل این مشکالت 

به همه معلتوم استت  ،  شده استمتوصل  به چنین اقدامی  آناهانه و منطایبرنامه کاری ، بعد مطالعات دلسوزانه ،  انجام چنین در
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سرا پا از عاب ماندنی رن  می برد مناطق سرحدی آن که خوشبختانه در امنیت کامل بسر میبرند افغانستان با آنکه والیت بدخشان 

بتا نستترش دامنته داشته از آفت بیسوادی نجتات یافتته انتد ، ، وهمچنان در بخش رشد و انکشاف کمی معارف در سطح بلندی قرار 

نانفتته پیداستت همچنانکته در ،  تا روز دشوار تتر میشتود روزنفو  در ین مناطق وضع زندنی اجتماعی ، اقتصادی نامرتب بوده 

طتول تتأریخ از بودجته والیتت ذره ای بته ایتن ولستوالی هتا بته جتز معتاش کارمنتدان دولتتی در دیگتر ستاحات عمرانتی و انکشتافات 

 ینده ها نیز امیدی دیده نمیشود .اقتصادی به مصرف نرسیده در آ

ان مردمان کران و منجان ، زیباک ، اشکاشم ، واخان ، شغنان ، روشتراکات فرهنگی به نسبت اش ی پنداشته میشود کهضرور لذا 

نا به ستامان  یتوضع و دردر حوزه مشترک فرهنگی مربوط به خود برادرانه باهم زندكی دارند  و شیوه تا خن  و دولت شاهی که

قرار نرفته با برنامه های منظم و با بودجه های عمرانتی و  در محراق توجه دولت مرکزی  هقرار دارند بدون آنکزندنی و رقتبار 

بتته برختی از منتاطق ایتتن ولستوالی هتا متردم  ، درستالهای اخیتترانکشتافی دستتگیری نشتوند ازیتتن حالتت ابتدن رهتائی یافتتته نمیتواننتد 

 خامته متوتر روهای محدود راه  با بیل و کلند  و مؤسسات خیریه بین المللی از انجو ها تعدادیمساعدت مواد غذائی در برابر کار 

شش ماه زمستان این راه هتا بته ختاطر برفبتاری هتا در بصورت غیر فنی و بسیار ابتدائی ساخته اند که  را در جا جای این مناطق 

 شرایط زندنی خام ایتن متردمنیمه فعال میباشند ، بدینصورت  مسدود و بایه سال با ده ها حواد  مرنبار جانی و مالی  ترافیکی 

ارتاتا داده شتده کته نتام زیبنتده ایتن سترزمین استت پـامپنــدالپـ ـ بنتامایجاب مینماید تا این مناطق به حی  واحتد هتای اداری مستتال 

شتان برنامته ریتزی ویتژه برای رشتد و انکشتاف اوضتاع اجتمتاعی ، اقتصتادی شده دارای امتیاز بودجوی عمرانی و انکشافی خود 

 .یندنماهای عملی نموده کار و فعالیت 

ولسوالیهای خواهان ، کوف آب ، نسی ، شکی که مناطق وسیع کوهستانی را احتوا مینمایند و این ساحه از خواهان تا دره  همچنان 

تنگشیو هم سرحد روشان شغنان تاکنون حتا از سرک عادی پیاده نتذر محتروم انتد ، در بستیاری ازیتن منتاطق حتتا  امکتان ستفر بتا 

هتم از تتوان متردم ایتن سترزمین  رات فوق العاده کوهستانی آن اعمتار سترک بته شترایط عتادی و خامته  االغ میسر نیست و وضعی

زنتتده دل و تمتدن پتتذیر انتد ، خوشتتبختانه ستایه شتتوم ، شتجاع ، استتت ، ایتن متتردم  دارای فرهنتگ مخصتتوم بته ختتود  ستاخته بتدور

ارتاتای آن ایتن سترزمین گانه وسیله رفع مشتکالت متردم بیسوادی درین ولسوالی ها نیز از فیض نور معارف برچیده شده است ، ی

تعیین بودجه  را در نظر نرفته با   مدولت شرایط دشوار زندنی این مردشیوه میباشد که با این دالپ ـ ندازــبه سطح والیت به نام

موافاه نماید تا این مردم بته به خاطر ایجاد شرایط بهتر زندنی مطابق نیازمندی های بیحد و حصر شان و انکشافی  خام عمرانی

بترای اعمتار درواز متمتدن ماننتد درواز تاجیکستتان و ستایر ناتاط مختلتف  و جلب مستاعدت بتین المللتی  کمک مساعدت های دولت

 . شرایط بهتر زندنی برخوردار شوند متمدن جهان از

محترم بازمحمد انوری شخصیت قابتل افتختار و  جناب عزیزم برادر کاملن همه جانبهمعاول و جا دارد با ابراز قدردانی از طرح  

تکترار  طتور فرزند صادق مردم این سرزمین بخشتی از ضترورت طترح ایتن موضتوع را بته ختاطر مطالعته مجتدد خواننتده عزیتز

  احسن کاپی و ضمیمه این نوشته نمایم :

ی زنتدنی وستطائ قرون طیشرا در بدخشانی سرحدی های ولسوال که است معلوم ایدن و افغانستان مردم ،ی بدخشان برادران همه به

 و تمتدن اتیضرور گرید وی صح نکیکل و مکتب و سرک ، برق از نکهیاز نذشته های ولسوال نیا جات هیقر ازی اریبس ، دارند

 حتتا و دهیترا ند نتر  ای داکتری رو عمر تمام در زنان مخصوصن مناطق نیا دست دور اغلبی انسانها محروم اند ،ی مدن طیشرا

 ختدمت دوره تمتام دری سترحدی های ولسوال نیمعلم ژهیبو نیمامور ، ندیگویم پدرود رای زندن ننموده استفاده هیادو تیتابل کی از

 نستبت  تتاروز روز منتاطق نیتدری زنتدن طیشترا ، تواننتدینم نرفتته شتانرا زحمتت و کتار معاش کسالی حتای ناه و ما شش از بعد

 ماتام وی دولتت ریتدوا ،  رودیم ترشده بدی ادرا فساد ، آن قاچاق و کیتراف مخدر، مواد وعیش وی کاریب ادیازد ، فار سطح تصاعد

 انتد نداشتتهی  حستاب قابتلی دستتاورد تیتوال نیتای جادشتویا خیتتأر طتول در هتمی اداری هتا واحتد گترید در آنکه با بدخشان تیوال

 حتتا کارمنتد نیتتری عتاد تتاکنون نیمجاهتد حکومت استارار از بعد ، دارند نظر در ششم انگشت همچون رای سرحدی های ولسوال

 منجتان ، آب کتوف ،ی شک ، درواز ، باکیز ، شغنان ، اشکاشم ، واخان مردمان ازی تیوال دفاتری حکومت ادارات سطح در مالزم

 نبتود ،  ندارند  شان تیوال مرکز ادارات نیاز شانی زندن بهبودی برای دیام چیه زین مردم نیا ، ندارد وجود خواهان و  مگانی ،

ی پا با تیوال نااط اغلب از که فاصله نیوا دشوار را تیوال مرکز به آمد و رفت ، رو موتری ترانسپورت مناسبی ها راه و سرک

ی بت ، دوستت معتارفی سترحدی هایولستوال متردمی ازجهتت ، ردیتگیم بتر در را روز پتانزده از تتر بتاالی ها روز شودیم انجام ادهیپ

ی هایولستوالی دولتتی ارنانهتا ، تیتوالی دولتت ماامتات اکثتر معمتول ریتغ و آلتود تعصتب متوردیب کنتترول ، اند ریپذ تمدن و تعصب

 و اطالعتتات ، معتارفی بترا مخصوصتن امتتر نیتا شتوندیم امتوری مانتتدن عاتب ستبب بازداشتته ارزنتتدهی هتا ابتکتار از رای سترحد

 وضتع بهبتود ختاطر بته منتاطق نیتا بتهی انکشتافی ها بودجه میتخص عدم همچنان ، است آورده واردی بزرنی ها صدمه فرهنگ
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خطتوط  ، بترق ،ی محلت عیصتنا ،ی مالتدار و رزراعتت انکشتافی هتا برنامته و  عامته صتحت ، معتارف انکشتاف و رشد ،ی زندن

 نتا در وستطیپ متردم نیتا تتا شتده ستبب ،ی  فرهنگت وی اقتصتادی اجتمتاع یزنتدن مهتمی هتا بختش گرید مواصالتی و ترانسپورتی و

ی ولسوال نیا مردم  سرنوشت تا است الزم مردم نیا به ریپان و دست طیشرا نیاز رفت برون آبرومند راه گانهی ، برند بسری دیام

 هیتقر شتمول بته شتغنان ، اشکاشتم ، بتاکیز ، واختانی هایولستوالی ا محدوده در بدخشان تیوال و شود دهیسپار شان خود بدست ها

  ، آب کتوف ، خواهتانی هایولستوال و ریپتام تیتوال نتام بته انتد شتده ستاخته جتدا شتغنان بدنه از مردم نیا اراده خالف که وهیش جات

 م بودجتهیتخصت  یتأست دیتجد تیتوال دو نیتای برا شده دهیننجان افغانستان حکومت التیتشک در درواز تیوال بنامی شک وی  نس

 نیتای اعتتالی بترا نمتودهی زیتر برنامته شتان ختود ،ی طتیمح دشتوار طیشترا بته نظتر مستتاالنه تا شود داده جدانانه بطوری انکشاف

 ....  ندینما تیفعال و کار نذر سخت وی کوهستان العاده فوقی  ها نیسرزم

ایتن دلستوز و خردمنتد واین طرح با پره نراف اختتامیه اش مبنی بتر امیتد همبستتگی برادرانته همته ی متردم و همته نخبته نتان ...  

 مناطق صمیمانه پیشکش شده و انشاهلل که در تفاهم و مشوره های عمومی زمینه های عملی شدنش برنامه ریزی و عملی میشود . 

 استت منتاطق نیتا دهیرنجد و محروم مردم ازین  درواز و ریپام تیوال دو به بدخشان تیوال انکشاف از منظور که نفت دیبا اما....

 در در رای بهتتری تتیامن وی فرهنگت ،ی اقتصتاد انکشتاف و رشتدی هتا نتهیزم بهتتر امکانتات متا زیعز بدخشان مردم وهیش نیاه ب و

 اوضتاع در شتده بینصتی محلتی هتا کتادر ارزنتده ابتکتارات و هتای گذاریسترما جلتب ، دولتتی انکشتافی ها بودجه توسعه و بسط

 و روشتتنفکران مخصوصتتن متتای بدخشتتان بتترادران میتتدار انتظتتار و تواننتتدیم شتتده برختتورداری برتتتری ریپتتذ ریتتتأث از کشتتوری استتیس

 دیشتا کته استت مستلم ، نتدینمای بانیپشتت استت شتان بترادران ستود بته کته امر نیاز مردمی  همه و ونیروحان و علمای اسیس نخبگان

 ازی تعتداد تتاکنون کته  باشتند داشتته نظتر در دیبا اشخام نگونهیا اما ، نکندی همخوانی عوامل به بنای تعداد مذاق به شنهادیپ نیچن

 اتیتوال بته کته ایتپکت ایت و نورستتان ، کنتر ، لغمتان ، ننگرهتار اتیتوال به فعلن کهی مشرق تیوال رینظ کشورما بزرنی ها تیوال

 نیتاز هرکتدام بلکه است دهینگرد رونمای ریتغ کدام نیسرزم نیا مردمان برادرانه وندیپ در افتندی ماتیتاس کایپکت و خوست ، ایپکت

ی اسیس ازاتیامت از همچنان و اند خود به مربوطی انکشافی ها برنامه آن هیپا بر وی  انکشافی ها بودجهی دارا  اکنون هم اتیوال

ی کرست بته و تااضتا ، استت شتده هتا نذشتته از نیآفتر ستهولت بمراتتب شتانی بترا کته  شتوندیم دیمستتف زین افغانستان دولت در خود

ین یسترزم نیتا روشتنفکران تتالش بته و شتان  محتترمی وکتال بته ، نیسترزم نیتا مردمتان کتار پشتت وی سع به شنهادیپ نیا دنینشان

 را شتنهادیپ نیتا طترح ، منتاطق نیا مردمی  همه موافاه وی بانیپشت ، اراده حیتوض جهت در امضای آور جمع با که دارد وابستگی

  بته کشتور پارلمتان و حکومتت دری قتانون مراجتعی ا سلسله از دهیرسان افغانستان دولتی رهبر مسئول ماامات دستر  و اذهان به

 .   نشانندی کرس

ـ.ــــ پمزیـاایــندزپپیـنزدآـباـــــــ

               

 پامدزــــبـپ دــبخشـ،ـنــابـ ـ سـزــــــــامدزــــبپـپ دــنخشـانــمـنصــقـز

 امدزـــبپـ دــه پــخـ،ـهــاللـامـــجـزـــــــــبهمـشـپاکـایــاـ ننـقـازـ،ـفاــص

 امدزـــبپـ دــدنزپـقـ،عشـلــبلبـزـــــــــیـاکــپـآپا ـ،ـگلـهنـچـ ـ نـدادــبخ

 امدزــــبپـبپ دـجهـن،ــبحـدجـــمـزــــــــــپنــناگـفـادـداستـزکـنازیـنافــس

 امدزـــبپـ دـن پـگـ،ـنخــچـ دنـزـــــــــ انیـ نــزهـبـش،ــاختنادـمـشـچـز

 بپامدزـ دــدشپــپـنازـ،ـم ــظلـزـــــــــــاهمپزـغمـشبهایـتپننـاز،ـسکد 

 دزــبپامـجدشپ دـ،ـسانـچشمهـزـــــــــــــانادـــــبهـازـیــاهـــ گــزهـ ـــامپ

ـ...ـپامدزـــبـپنستپ د(ـشههازی)ـچدـــــــــــشدقـ ــصـزـناـشـنپهــآفـالــجم

ـزبادـپانسیسحاقـشههازیـشاعنـگناهماپهـاشونـازـ
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ــ

متـنیـسـ بـبحـنـ نـشـپلیـکشـدنـامنپکـایـجهـدبیـمنبـد ـبـهـنصـ ـخاهـهــ۲۶۳۵منکزـهجـدمـ نـانتفـا ـــنص ـخاههـپناهالــ۱

ـجهدبیـاندپاس ـکهـ انایـچهانـتلسکدپـدیـالـتیـمپباش ـ.ـ

 

ـــــــ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ــ

 جی  پی ا  خود رو ) موتر (              جی پی ا                  تئودولیت ) زاویه یاب (                  توتال               -۲ــ

ـ

ـ

 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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ـ

ـ:ـدـمآخـذـاـبعـمه

www.eso.org/projects/vlt/ 

ـــــفناهگـعمپ ـ

ـــــ پدادـاشوانـخاقاهیـ

ــــفناهگـهامهـفنجـهللاـخ اـپنستی

ــــ اپنةـالموانفـفلسفیـکهستاهتپهدف

ـــــتأنپخـباستادـشغهادـ کتدنـخدشـهظنـپامپنزا 

ــــ اهشهامهـآنپاهاـ)ـ اپنةـاموانفـافغاهستادـ(

ـمقالهـبازمحم ـاهدنیـسپمایـشغهادــاس ـ پج یـا انیـااـداح ـلپتشکـازمه پهــــب خشاد

http://www.eso.org/projects/vlt/
http://www.eso.org/projects/vlt/

