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اداره نشرات سیمای شغنان

چند ماه قبل تصمیم مبنی بر تشکیل والیات جدید جاغوری ،شیندند ،شننوار و انامیر رسنانه ینی شند .قابنل
ذکر است که نه در مورد سایر واحد ها  ،بل در برابنر
والی نت اننامیر ،ط نی اخ ن ی نک کلننص صننوتی ،بنناسک
العمنل سجنین از سصنبیت بنا لحنن غنرل النود و اراینه
دالی نل براای نه قی نا هننای موهننوم  ،ب نی اسننا و غی نر
واقعی  ،توام با تهدیدهای حاکمانه  ،آقنای اندرام مواجنه
شد و آقنای رحنیم هللا جرمنی نیزطنی نوشنته ینی ،بجنای
مردمان اصلی و بومی (ولسوالیهای سرحدی جغرافیای
فالت اامیر ) به خود حق دادند تا درزیر غبنار الاناو و
کلمات مالکاننه اینن امنر ناشنی از حنق منردم بنرای حنل
مشنننکالت شنننان را  ،نادینننده انگاشنننته و هنننر دو جننننا
موضننور را ازماهیننت اصننلی نینناز مننندی هننای مننردم
اامیر زمین ،در تشکیل والیت شان خالی وبنا اتکناب بنه
تینننوری توطینننه طبنننق سنننادت همیشنننگی قنننومی سننناختن
هرادیده  ،دست غرل و منافع این قوم و ضرر آن قوم را در این زمینه سنوان و قریننه بنافی نمودنند کنه
گویا  ،داکتر غنی وحکام تمامیت خواه اشتون  ،با هویت تراشی هنا و تشنکیل والینت انامیر ،تنال دارنند
تاجکها را اارجه کنند و نیروی شانرا تضعیف نمایند .
این اوهارات غیر مسووالنه با سک العمل روشناکران مناطق متذکره مواجه و طی نوشنته هنا مبننی بنر
ثبوت نیاز اهالی ولسوالیهای سرحدی بدخشان و برحق بودن این داسیه توضیحات الزم ارایه گردیده و به
چنین شایعه اراگنی جوا رد ارایه گردید و متعاق آن نمایندگان اهالی ولسوالیهای مربوط در مالقاتهنای
شان با داکتر اشرف غنی رئی جمهوری اسالمی افغانستان تصمیم تشکیل والینت شنانرا بحینث ینک گنام
مثبت حمایت و استقبال نمودند .اما موضور در همین مقینا خالصنه نشند و معمنا امنا در اینن روزهنا بنه
گونه دیگر و بمرات هیجان انگیزتر و مضحکتر و با ابهامات بیشتر از گذشته مطرح گردیده است .
گمانه زنی شبیه تبلیغات خاکستری این متاکرسیاسی اینبار فراتر از مرزها رفته و تشکیل کشور جدیند از
بدنه کشور های چین ،ااکستان  ،تاجکستان و افغانسنتان را ماننند ینک اسنرائیل دیگنر در حنوزه انامیرای
بینی میکند و درانجام این برنامه از تبانی مودی صدر اسوم هندوستان با نتانیاهو اسنرائیلی وکشنور هنای
ایاالت متحده امریکا و انگلی و تلویحن با اشاره به اوهارات قبلی شان مبنی بنر نینت ونقن زمیننه سناز
شهزاده کریم اقا خان امام و ایشوای کنونی اسماسیلیان جهان در این میان نیز تاکید مینماید .کنه اینن گوننه
اوهارات به دالیل ذیل ،واهی و بدوراز واقعیت میباشد:
 .1جز گمانه زنی  ،منبع معتبرمؤید براینگونه اطالسات تبلیغاتی ذکر نگردیده و وجود ندارد.
 .2رهبر اسماسیلیان جهان بمنزله یک انسان خیر اندی و امداد گر ،مردمان کشور های فقیر افریقنا
و اس نیا را در جهننت انکشنناف و فقننر زدایننی ،تعل نیم و تربی نه و صننحت و حاننو و غنننای ارزشننهای
فرهنگ نی شننان کمننک و حمای نت نمننوده و اصننلن بننه مسننایل سیاس نی و چننه بسننا کننه تبننانی در تغی نر
جغرافیای کشورها ،هرگزدر فعالیت های شبکه انکشافی آِ غنا خنان و فعالینت هنای ادارات  ،نهناد
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هننا و نمایننندگان در کشننور هننای کننه حضننورکاری دارننند  ،مطننرح و شننواهدی حنناکی از چن نین
االنهای احتمالی نه محسو بوده و نه هم وجود داشته است.
تشکیل این کشور فرضی در قرن موجود آنهم از بدنه کشور های مقتدرمانند چین  ،ااکسنتان و تاجکسنتان
که در سق و حمایت آن ابر قدرت نوامی رو و سازمان شانگهای قرار دارد و کشور ما افغانستان که
هیچ فنردی ازمنردم ان چننین انگینزه  ،تاکنر واهنی و غینر سملنی را در سنر نندارد  ،سنوا از افسنانه بنافی
مشننو کننننده افکارسامننه چی نزی ب نی نیسننت  .اینکننه آقننای انندرام از کنندام مرجننع معتبننر اسننتخباراتی ای نن
معلومات را بدست آورده اند ،باید بصورت مستند به مردم معلومات ارایه کنند .در غیر این همه خراسان
ساختن مجدد با جغرافیای قبلی آن و ای گوییهای نویر این مصروفیت های فیسبوکی و خنود بزرگنمنایی
رسانه یی بی نیستند .زیرا بیشترین حوادث مربوط به تغییرات جغرافیایی در سرحدات کشورها در قاره
های مختلف ( سوا از فنرو ااشنی اتحناد شنوروی و تغینرات مربنوط آن) منابقی بیشنتر در دوران اسنتعمار
کهن و تا جنگ دوم جهانی صورت گرفته است که دروضعیت کنونی روند چند قطبی شدن مجدد جهان ،
وهور ابرقدرت اقتصادی مانند چین  ،کس جایگاه اتحاد شوروی توسنط روسنیه وجنود ذخنایر وحشنتنا
جنگ افزار های اتمی اسنتراتیژیک و خطنرات ناشنی از آن بنرای سنیاره منا  ،بنه اینن گوننه رواینات نمنی
شود ،استبارچندانی قایل شد.
و امننا در مننورد اصننل سننوال  :اگننر آغننای انندرام معتقنند بننه اداره غی نر متمرکننز درکشننور اسننت و منحی نث
سردمدار قوم بزرگ تاجک  ،در جهت برابری حقوق اقوام مبارزه میکند  ،چرا برسلیه مردمان شغنانی ،
اشکاشمی  ،زیباکی  ،سنگلیجی  ،منجی  ،واخی وغیره کنه مولانه هنای اساسنی هوینت قنومی سنوا از قنوم
تاجننک را دارا بننوده و در ولسننوالیهای حننوزه اامیرزننندگی مینمایننند  ،بننا سننداوت اربننا گونننه برخننورد
مینمایند .به چه دلیل در برابر تشکل واحد اداری جداگانه درجغرافیای صع العبور و دارای بعد مصنافه
سو به را می اندازند؟ مگر انها درقلمرو حکمراننی
شان ازفیل آباد مرکزوالیت سنگ اندازی و تبلیغات ٔ
مستعمراتی حکمرانان هویتی اند که باید تهدید شوند؟
اگننر چننین نیسننت ان
متمرکز چیست؟

اینن همننه ادسننا هننا بنننام حقننوق اقلینت هننا و حقننوق شننهروندی و بنناالخره اداره غینر

بدون شک اسمال فشار در همه احوال از جان هر قومی بر قوم دیگر وبرای هر مردم و هر انسان حق
تلای و حقیر شمردن از جان هر کسی و لو برادر هنم باشند قابنل قبنول وتحمنل نیسنت  .زینرا بنرادری
بدون برابری همیشه منجر به بروز ناراحتی و حتی نزار های خونین گردیده است .مردمان و اقلیت های
حوزه اامیر نیز ازاین امر مستثنا نبوده این حق برابری در مقابل برادران تاجک ،اشتون ،ازبیک ،هزاره
و سایرین را برای خنود محانوو میدارنند .بننابرآن تشنکیل والینت انامیر بجنز از فنراهم آوری تسنهیالت و
تامین حقوق مردمان این مناطق برای دریافت خدمات بهتر  ،به ناع و ضرر هیچ یک از افراد و گروهای
قومی و سیاسی ودر کل اقوام دیگر نیسنت و نخواهند بنود .بنه افناده واضن فاشنیزم از هنر ادر فنردی و
قومی که اسمال شود تااوت و تقد ندارد .
ادسا های دروغین تبلیغاتی سند کنننده در برابرمردمنان انامیر زمنین و تنال هنا در اخنالل تشنکیل والینت
شان و اتهامات بر رهبر مذهبی آنان همه شبیه همان اتهاماتی است که آقای ادرام به ادر ایشوای تاکنر
سیاسی ا  ،زنده یاد دانشمند محمد طاهر بدخشنی چنندی قبنل در صناحات مجنازی ناشنیانه اوهنار نمنوده
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بود .مسلمن قبول و تایید آن مطال برای هیچ فرد هموطن که از سط در
روان بدخشی آشنایی حداقل دارد  ،غیر قابل قبول و مضحک تلقی میگردد.

سیاسی شخصیت شهید شناد

خو است بجنای اخن جعنل و اکاذین متکنی بنر تینوری توطینه و تخندیرافکار و اذهنان  ،بنه صنداقت و
روشنگری باور و استقاد داشت  .شاید که بعضن افکار سامه در کوتاه مدت به حرفهای احساساتی و تهیج
کننده مجذو شوند و امنا در دراز مندت بنا سندم دریافنت جنوا هنای قنانع کنننده و راه هنای سملنی بنرای
تحقننق شننعارهای کنناذ اشننت میکنننند و تننا اخی نر شننکار نمیشننوند .رهبننر شنندن از دی ند گنناه وس نیع مل نی
واوصناف سملنی  ،صننداقت و ااینداری بننر میخینزد و ننه اتهننام بسننتن بنه دیگننران و خننود بنزرگ نگننری بننا
طرحهای مورد و بی مورد غیر سملی جهت کس احساسات مردم در بزن سیاسی.
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