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 اقلیت های قومی و مذهبی همدیاران سرزمین پامیر تان را به قربانی ندهید !
 

 نورعلی  دوست کتور دنوشته:  

 شهر الول ایالت کبک ـ کانادا

 ۲۰۲۰دسمبر  ۸

 

 جناب محترم عبدالطیف پدرام  !       

 اقلیت های قومی و مذهبی همدیاران سرزمین پامیر تان را به قربانی ندهید !                                             

اقلیت های قومی ، مذهبی باشنده گان ولسوالی هاای ساریدی وتیات بدنشاان شاام    پیوند دادن ست که با ابار این چندمین 

صیهونیساتی رژیم به عاملین نفوذ را  ی مظلومهاسنگلیجی ها ، زیباکی ها ، شغنانی ها ، منجی ، اشکاشمی ها ، وانانی ها 

  متهم میسازید .به پشتیبانی امریکا و انگلیس  نارندرا مودیو   صدراعظم اسرائی بنیامین نتانیاهو به رهبری 

جهان استنبارات بویژه استنبارات دولت های فدراتیف روسیه ، جمهوری توده ای چین ، ایران ، و سایر کشور که ! عجبا 

یسااا  تاارین ییااات نلااوت جیوپولیتیاا  و  بااه کااه کشااور هااای ایاااتت متیااده امریکااا ، انگلاای  و اساارائی  هااای رقیاا  

، صادمه میزناد اللیت و یاکمیات و تمامیات ار ای شاان قاستراتژی  شان چنین ی  برنامه نطرناک باه امنیات ملای و اسات

از جاناا  جهااان بااه بیااه گرفتااه شااود و یااا کساای در مقیااا  و نوشااتار ایشااان و یااا یااد اقاا  از اشاااره باادون کنکااه از زبااان 

ژورنالیست های ایاتت متیده امریکا معمولن به نااطر مطالعاه واکانا هاا در جهاان در نصاو  چناین مو اوعات فاو  

ایان جناا  شاما باه گفتاه ، اشااره ای باه کن شاود العاده مهم جهان کوازه های از کدر  های ناا معاین و در عاین بای هویات ، 

و کنرا با دها  و سارنای از در جریان این اسرار قرار گرفته اید و مطرح نموده چندین سا  پیا امی را پروژه سیاسی ، نظ

 ! هر منبری که نصی  تان شده بی مهابانه پوف میکنید 

بدرستی کگاهید که مردم مسلمان افغانساتان و منجملاه ماردم اقاوام پاامیر از اندیشاه و سیاسات هاای تعصا  کمیاز و ناژاد شما 

ناژاد همچنان بی مهری و کم توجهی و   اسرائی متعص  صدراعظم بنیامین نتانیاهو به رهبری نه رژیم صیهونیستی پرستا

یاز   گارای از رهباران یاز  هنادو ل ملی هناد و وزیر فعلای ننسات(  نارنددرا دامدورداس مدودی) نارنددرا مدودیپرساتانه 

دو رهبار افراطای ماذهبی باا چهاره هاا و عملکارد برتاری جویاناه ، یعنای   ،  گارای افراطای هنادو یاز  ملی بهاراتیاا جاناتاا

استبدادی و اسالم ستیزانه که یکی در شر  میانه نون مسلمانها را میریزاند و دنیای اسالم را تهدید به مار  مینمایاد و ایان 

ا در ذهاان وفکاار مااردم متنفرنااد ، واینکااه شااما ایاان واهمااه ردیگااری در هندوسااتان باار مساالمانان سااتم روا میاادارد ، بااه شاادت 

کوشاا دارناد بدنشان و افغانستان با تبلیغات بی پایه و دروغین تان نلق میکنیاد کاه ایان دو رهبار دشامن مسالمانان مسلمان 

ایجااد کنناد ، تاا ولسوالی های ساریدی بدنشاان  با استفاده از مردم اسماعیلیه ی  دولت به کم  امریکائی ها و انگلی  ها 

شاام  اساالمی و قادرت هاای منطقاوی را همچاون اسارائی  باا مشات کهناین بارای کنتارو  کشاور هاای نقا ژانادارم منطقاه 

ناود ها  دادن ایان ، فکر نمی کنید کاه   ایان جغرافیای این بنا از کره زمین برای تأمین منافع استراتژیکی شان ایفا نماید 

 . استکه باعه نس  کشی کام  این مردم مردم در صیرای پر از درنده گان 

یکومات هاای میلای نیرو های امنیتی درین شرایط انتنا  کور و نالی امنیتی فو  العاده که بسا موارد از اداره و کنترو  

دانلای  و ناارجی  اد یکاومتی و بنیااد گارای ی متعصا  گروه هانارج میشود و افغانستان و قوای بین المللی و مرکزی 

طالباان فعالیات هاای مسالیانه گاروه هاای مسال  ر بدنشاان در پوشاا مسلیانه در سراسار افغانساتان و منصوصان دبطور 

غیار مججاه ، غیار مساتند و پاا در هاوا باه نااطر جلاوه دادن نقاا منفای هندوساتان در امنیات و صال  چناین ادعاای  ؛ دارند 

 ؟ میشود ناطق باعه نس  کشی مردم مظلوم این منسرانجام افغانستان که گویا بد تر از پاکستان است ، با چراغ سبز تان 

 تان فکر نموده اید ؟ و بی بنیاد به عواقب فاجعه بار این دروغ شاخدار جناب شما آیا ! 

از جسارت های عدالت نواهانه تان تمجید مینمودم ازین ناعاقبت اندیشی و بی مهاری تاان باه ایان به ییه کسی که پیوسطه 

از شتند و ابه شما ارادت دمردم ستم دیده که ادعای مبارزه برای نجات شان مینمودید ، مرا و یتمن کسانی که درین مناطق 

  ید .بسیار زیاد مایو  سانت همه را شما یمایه و پشتیبانی مینمودند 
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 ( نارنددرا دامدورداس مدودی)  نارنددرا مدودیو   صادراعظم اسارائی یدامین نتانیداهو بنمگر این دولت جدید کاه طاراح کن 

بدون مشوره و کگاهی مردمان این سرزمین که نفاو  شاان از صاد اند ، و انگلی  به پشتیبانی امریکا  هند وزیر فعلی ننست

و همچناان م هساتیم میشود ؟ ماا کاه روشانفکران ایان مارز باوو بر ایشان تیمی  کمتر است به زور و با تجاوز سانته هزار 

یم . اگار باوئی هام نمای بارو سرنوشات ناود ، سیاسای فو  العاده مهم باه ییاات همه ی مردم این سرزمین از همچو برنامه 

چنین برنامه ای می بود به یقین ید اق  تعداد میدودی از میان روشنفکران به ناطر کماده سازی زمینه به نیوی دست بکار 

  . و شما نیز بهتر می فهمیدید می شدند . و نواهی نا نواهی کگاه میشدیم 

جهانی نواهد شد کاوچکترین سیاسی ، نظامی تکانه عظیم همچو ی  پروژه جهانی که به یقین باعه بروز  ازتا یا   لیکن 

نشااده اساات . مگاار اینکااه شااما در دام پروپاگنااد هااای و شاانیده دیااده ایسااا  و باارای مقاادمات اییااای کن یرکتاای و فعااالیتی 

پیوساطه در مجاال  سیاسای تاا  ، استنبارات پاکستان بر  د هندوساتان گیار ماناده و باه همچاو دروغ شااندار باورمناد شاده

 . ازکن سنن میگوئیدتکرار تکرار به  سط  مطبوعات

نارنددرا )  نارنددرا مدودیباه  ارر اسارائی  دوم ناه تشاکی  دولات واهای تبلیغات دروغاین و جعلای عواق  باشید که متوجه 

 تمام میشود . به سود استنبارات پاکستان نه و  هند وزیر فعلی  ننست ( دامورداس مودی

معاارف معصاوم ، بنیادگرایاان متعصا  قاومی و ماذهبی را تیریا  میکناد تاا باه ماردم این تبلیغات ناعاقبت اندیشانه شاما ، 

 بزنند . و جنایات بشری جبران ناپذیر دست به نس  کشی ، تجاوز نموده این مناطق دوست و وطنپرست صل   ،پرور 

باه دور از ؛ اداماه دهیاد ندیشانه و ناعاقبت اغیر مسجتنه بطور با دیگر همنظران تان هرگاه این تبلیغات را هوشیار باشید ! 

جااود کماادن همچااو وبعاماا  گاااه نک دریاان منطقااه شاود .  عواقاا  جنایتبااار هولناااک وقاو  کااه ساارانجام مناات  بااه امکاان نیساات 

 شما نواهید بود .  ، اگر ندای نانواسته روی دهد مصیبت 

ماتقادم بارای یفاظ و یاق دارناد  اناد ماردم ناگذیر، ایان تکرار شود این تبلیغات زهرکگین ، دروغین و بی بنیاد تان  اگرثانی 

از شما شکایت درین نصو  به دادگاه های ملی و بین المللی افغانستان  موجود انتنا  و ترورشرایط  رامنیت کینده شان د

 ند . نمای

 

 گنجد :  ینمی عاقل بدالیل ذیل ایجاد همچو دولت در مخیله هیچ انسان

 

  در ایجاد این دولت :جمهوری توده ای چین سهم ــ  ۱

ناد کاه جمهاوری تاوده ای ماردم چاین کاه سااتنه باه هازاران هکتاار توامی کارده  کدام عق  سلیم سیاسی و نظامی این را باور

و از جمهاوری تاجیکساتان کاوه هاای نشا  و  داجاره میگیردر سایبریا به روسیه برای کشت و زراعت فدراتیف زمین از 

داری مینماید با جعیت ی  میلیارد و چهار صاد میلیاونی ناود کاه میتااج یا  وجا  زماین زمین ناره و بی یاص  را نری

نارنددرا ناود نااک باه دشامن دران زنادگی دارناد از جمعیت اسماعیلی  یایالت سینکیان  نود را که بنشقسمتی از است ، 

تان از نظامیاان ناود را در ده هاای باه   گدالوانبندام دره یک به حاکمیت که به ناطر (  نارندرا دامورداس مودی)   مودی

 ؟کشته و زنمی دادند تهفه دهد . میان دو طرف بار ها درگیری های نظامیان سریدی 

دیرینا  جمهاوری تاوده ای نلاق چاین باا تشادید مع االت و انتالفاات فکار نمای کانم شاما ازیان کگااه نباشاید کاه ، مزید برین 

و شاهر هیساتون مهمتارین شاهر هاای امریکاا ) در  کنهاای کنساولگری  طیا  یتا با تعکه با ایاتت متیده امریکا  بازرگانی 

، اتهاماات جاسوسای صانعتی علیاه اتباا  چینای و همچناین  کنا   مسائل  هنا در  انتالفاات سیاسایانجامید ، توأم ( تگزا  

دریاای جناو   منطقاهانتالفاات بار سار ،  ( ترکساتان چاین )  کیانا   نشین ساین  مسلمانمناطق پروندۀ نقض یقو  بشر در 

و شاده کمریکا و چین میان دریایی های رقابت مینواند و سب  را برای منافع ملی نود مهم که ایاتت متیده امریکا کن چین 

پکان را مسائو  شایو  کاه ی دیگار  های تاازه بهاناهباه عاالوه  در مواردی باا نطار برناورد نظاامی دو کشاور همارا میشاود 

اسات . باا گرفتاه  قارارنزدی  به برناورد نظاامی  ئیرویا رو در ی  ط این دو کشور تیره و ، رواب داند ویرو  کرونا می

دو کشاور ، چگوناه امکاان دارد کاه دولات جمهاوری تاوده ای چاین بزرگتارین قادرت میاان نصامانه مناسابات  ظهور همچو

و جازه دهد که  در بااتی سار او اقتصادی جهان ، دارای بزرگترین توان نظامی و تکنالوژی ، به دشمن استراتژیکی نود ا

لا بنیدامین نتانیداهو باه ابتکاار امریکا ل اسارائی  دولت دست نشانده ، ژیکی مهم جهانی با برتری فو  العاده ت در نقطه استرا
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همچون  را دولت متناصم به نودوستان دصدراعظم هن(  نارندرا دامورداس مودی)  نارندرا مودیو صدر اعظم اسرائی  

 ؟ نود ق اوت کنید ! .و بنشی از ناک نود را دو دسته تقدیم ایشان نماید ایجاد نماید دوم ، اسرائی  

 سهم پاکستان در ایجاد این دولت : ــ  ۲

دارای کاایا شااام  هااونزا ، گلگیاات و چتاارا  همساارید ولسااوالی زیباااک بدنشااان افغانسااتان  قساامت هااای شاامالی پاکسااتان

اسماعیلی میباشند و در صورت ایجاد چنین کشور این مناطق نیز باید شام  قلمرو این دولت جدید التشاکی  شاوند . پاکساتان 

که از لیاظ سو  الجیشی اهمیت را کشور دارای قدرت اتمی و دشمن سرسنت هندوستان چگونه یا ر میشود این مناطق 

صدراعظم هندوستان دشمن ( صدراعظم هندوستان  نارندرا دامورداس مودی)  ا مودینارندردر انتیار  ، فو  العاده دارند

به رسامیت شانانته تا کنون که دولت او از جان  پاکستان ل صدر اعظم اسرائی  بنیامین نتانیاهو و همچنان درجه ی  نود 

 ده عزیز ق اوت کند .نوانن.  قرار دهداین کشور ندارد ،  ابدر عرصه های منتلف نشده و هیچگونه روابطی 

  در ایجاد این دولت :ولسوالی های سرحدی اسماعیلیه نشنین والیت بدخشان افغانستان  نقشــ  ۳

، باا ارشادات گذشته تان درین رابطاه روشنفکران این دیار به منطقی این بار در تو ییات تان به ناطر عک  العم  های 

طرفاه رفتیاد ولای باه عااقالن  روشان باود کاه و رهبر اسماعیلیان جهاان  از نام گرفتن مناطق اسماعیلیه نشین اشاره کنایه و 

، کاه در قلمارو افغانساتان قارار بودناد شاان و رهبار ماذهبی اساماعیلیان ساریدی ماردم همین باز هم تو ی  درین مراد تان 

باه ، کسی باه اراده شاان وقعای نمیگاذارد گویا که این مردم ت و نواساراده نقا و اهمیت . شما بدون در نظر گرفتن  دارند

باه ایان طارح تان دهاد و تاا یکومت افغانستان از جان  امریکا مجباور ساانته میشاود در اجرای این پروژه  این گمان اید که

ازیان توطئیاه ماردم افغانساتان را کگااهی داریاد ، جاری قدرت های بزر  جهاانی و تصمیمات جنا  شما که از همه مسای  

باه اجارا مای دراماد . جهاانی میشاود و نظاامی سیاسای رواباط  که تکاندهنده او ا  و نظااماین پروژه نه کگاه سانتید و اگر 

نبرنامه درین جا مینواهم از میترم عبدالرجف انعامی وکی  مردم بدنشان در پارلمان اظهار سپا  و قدردانی نمایم که در 

و بر موا ع نود در اثبات این پاروژه پافشااری میکردناد  ، جنا  پدرام نیز مصایبه نموده اند کاب  نیوز به زبان پشتو که 

ولی جنا  انعامی وکی  بدنشان که به گمانم شاید ی  بار هم به این مناطق سفر ننموده است اما باا ایساا  معقاو  و درک 

اساماعیلیان بدنشاان شااید ننواهناد چناین یا  گپای معلومااتی کاه مان دارم » چنین اظهار نظر نمودناد   منطقی  ازین مردم 

ایجااد شاود کاه شااید باه ایان وتیات جدیاد اما شاید عالقه مند این باشند که در مناطق کنها بنام وتیات پاامیر صورت بگیرد . 

م دریان وکی  میترم و همدیار ما ، اراده و اهمیت نقا ماردمیترم عبدالرجف انعامی برای « مو و  عالقه داشته باشند . 

پروسه به نوبی معلوم بود ، ولی متأسفانه برای میترم عبدالطیف پدرام که هام فکرانای را نیاز دریان دیاار باا ناود دارد باه 

 طرز دید این مردم و نقا شان در تطبیق این پروسه ارزشی قای  نمیشود . 

و .  اساتگذشاته هم گپ از گپ و انجام  در یا   در ی  چشم بهم زدناین برنامه با همه اهمیت جهانی نود ایشان نظر به 

مشکلی که مانده تنها تعیین زبان رسمی برای دولت است ، چون جنا  ایشاان در افغانساتان صارف باه مشاک  زباان تمرکاز 

کاه قابلن نیاز بادان  جهاانی در یالیکه از چنین اقدام بزر  دارد و ی  کنرا مایه ی  همه مشکالت جامعه افغانستان میداند . 

روشانفکران و رهباران ماذهبی کاه بائیساتی در تیقاق و ایان منااطق باه شامو   ماردم مجماو  روح و روان اده شاد ، تذکر د

 مطلقن کگاهی ندارند . تطبیق برنامه های کن مشارکت عام و تام داشته باشند 

 سهم جمهوری تاجیکستان در ایجاد این دولت : ــ ۴

باید گفت که وتیت بدنشان . می بائیستی شام  این دولت شود جنا  پدرام نظر به تبلیغات  که بدنشان تاجیکستاندر مورد 

ومنابع سو  الجیشی موقعیت و این وتیت از لیاظ از لیاظ وسعت نیمی از سرزمین جمهوری تاجیکستان را تشکی  میدهد 

تاجیکستان از جمله  . به  جهانیان معلوم است که جمهوریاهمیت ناصی برنوردار است  جهان ازسط  در سرشار معدنی 

در زیار چتار جمهاوری فادراتیف روسایه باا نظاامی طویا  المادت امنیات عقد پیماان با  سازمان همکاری شانگهایمجسسین 

پایگااه هاای مقتادر نظاامی دریان کشاور و وجاود قرار دارد و دولات فادراتیف روسایه باا داشاتن قدرت مند امنیتی این کشور 

روسی در تمام بنا ها و قدمه هاای ناورد و بازر  اردوی ملای تاجیکساتان و نظامی قطعات نظامی سریدی و مشاورین 

 د . نامنیت سراسری این کشور را ت مین مینمایاین کشور ، ، استنبارات و پولی  قطعات سریدی 

باارای چنانچااه گفتااه شااد از لیاااظ موقعیاات سااو  الجیشاای و منااابع سرشااار معااادن طبیعاای بدنشااان در تیلیاا  ننساات وتیاات 

وتیات ، ثاانی از لیااظ ظرفیات ارا ای .  ییااتی اسات  فادراتیف روسایه منطقاهجمهوری جمهوری تاجیکستان و هم برای 

تاجیکساتان باه یا   ،از قلمارو ینظار نماودن ازیان بناا عظیما بنا اعظمی این کشور را ایتوا مینماید و صرفبدنشان 

 کشاورمنییاه بدنشاان وتیت ناود منتاار تاجیکستان بدون  گفته میتوانیم که این راو  میشودتبدی  بی نهایت کوچ   کشور
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بنیدامین  با کدام منطق دولت تاجیکستان یا ر میشود این بنا بزر  سارزمین ناود را باه جناباانلذا  ماند .بباقی  نمیتواند

کاه باه ناابودی کن تماام  صددراعظم هنوسدتان(  نارنددرا دامدورداس مدودی)  نارندرا مودیو ـ صدر اعظم اسرائیل نتانیاهو 

  تهفه نمایند . شد ، نواهد 

 سهم دولت فدراتیف روسیه در ایجاد این دولت : ــ  ۵ 

بهاام رسااانیده بودنااد و در دوران ی ااور از دوران دولاات تاازاری در پااامیرات  قطعااات نظااامی جمهااوری فاادراتیف روساایه

بااه تمااام نقاااط یسااا   کااه عماادتن رهبااری کنااران جنااراتن بلنااد پایااه روساای تشااکی  میدادنااد ،  اردوی شااوروی، شااوروی 

مستشااران نظاامی . یاصا  نماوده باودجهاانی در پاامیر کشانائی  استراتژیکی در ناور اهمیات بارای تاأثیر گاذاری بار امنیات

سلیم باور نمیکند دولت فادراتیف روسایه اردوی فدراتیف روسیه به اهمیت استراتژیکی پامیر بهای بلندی میدهند . هیچ عق  

تنلیه استراتژیکی نود به دشمنان ، را همچو منطقه ییاتی برای امنیت نود ، و کماده شوند یا ر با دولت تاجیکستان توأم 

نماینااد . چونکااه دولاات فاادراتیف روساایه  عملاان در ق ااایای اکااراین ، کشااور هااای بالتیاا  ، بالروساایه ، گرجسااتان و سااایر 

ایان بوسیله نیارو هاای نظاامی امنیتی در جهان با ناتو در ی  رویاروئی نزدی  به برنورد نظامی قرار گرفته و  مع الت

کشاور در  امریکاا ،ایاتت متیده نظامی استراتژیکی  نظامی و سالح و تجهیزاتی قوت هااستقرار  ه با عمدپیمان و بطور 

درکماده اسات . هار عقا  سالیم باه به میاصره نظاامی  یه قرار دارندی که یات در منالفت با فدراتیف روساروپای شرقهای 

صااورت کاماا  درک میکنااد کااه ایجاااد دولاات وابسااته بااه امریکااا ، انگلاای  و اساارائی  دریاان منطقااه باای نهایاات پاار اهمیاات 

سانره تراتژی  ایان کشاور هاا در د  ساستراتژیکی برای اهداف نظامی به معنای استقرار و جابه جائی سالح های ذروی ا

تاوده ای هار یا  جمهاوری که دولت هاای رقیا  ، های عظیم و تسنیر ناپذیر کوه های کسمان نراا پامیر بام جهان است 

 فدراتیف روسیه را همچون عقا  تیت نظاره و به جنگا  میگیرد . جمهوری چین و 

کشور با جمهوری تاجیکستان روابط دو فدراتیف روسیه که هر جمهوری توده ای چین و  غیر ممکن است که جمهوریپ  

 . بدهد امنیتی د که تن به همچو معامله نطرناک نبه جمهوری تاجیکستان اجازه دهیسنه و پیمان های امنیتی دارند 

 

 در ایجاد این دولت :متهم ساختن شاه کریم الحسینی معروف به آقاخان چهارم امام اسماعیلیان جهان  ـ  ۶

 

نصیت های در مقام رویانی منیصر باه فردیسات کاه جانبادار تفکار سکوتریساتی و پلورالیساتی  کقا نان چهارم از جمله ش

بر یق تساا وی ، منجمله ،  کنوانسیون ها و پروتک  های بین المللی، بوده با تمام ادیان و عقاید جهان ، اعالمیه یقو  بشر 

یقو  مرد وزن ایترام و و پایند بوده همچنان مریدانا را در اطاعات باه کلیاه قاوانین مادنی کشاور هائیکاه در کنهاا زنادگی 

از منجمله افغانستان مینماید توصیه مینماید . روابط سیاسی مقام امامت از طریق ادارات قونسلی امامتی با کشور های جهان 

درمالقاات را  اساماعیلی  لی کشور ها تأمین شده امورات سفر های رسمی و دید و وادید های امامقونس  های مدفاتر جان  

باا تشاریفات ناصای کاه شائیساته رهباران سیاسای کشاور هاای های رجسهای کشورهای جهان همچون شنصیت باین المللای 

اکثارن در ، مربوط به جماعت اساماعیلی  و همه مراودات ، پیمانها و قرارداده هاید نماینمیریزی مقتدر جهان است برنامه 

اسناد تابعیت افتناری بسیاری از کشور های معتبار جهاان را  عالی دولتی به تصوی  رسانیده میشوند . ایشانمقامات سط  

از بزرگتارین و سایمنار هاای علمای ا در نتیجاه باار هاا اشاتراک در کنفاران  هازیادی را علمی دیپلوم های افتناری توأم با 

از معتبااری ها و جااوایزی  نشااانامریکااا ، کانااادا و اروپاا و همچنااان معتباار گاه هااای علماای جهااان منجملااه دانشاگاه هااای دانشا

 ی معماری و یفظ بناهای تارینی دریافت کرده است.  ای منتلف به ناطر کار در زمینه  های یرفه سازمان

انگلی  و   وات از سوی ملکه عنوان ی رت  ۱۹۵۷ر سا  دبرای شاه کریم الیسینی کقانان چهارم امام اسماعیلیان جهان ، 

و ازینرو در مجامع و میافا  باین المللای باه  ه استاعطا شد ۱۹۵۹عنوان واتی رت از سوی شاه ایران در سا  همچنان 

 . عنوان وات ی رت نیز یاد میشود 
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اسماعیلیان نزاری در یدود  بیست و پن  ملیون تنمین زده میشاود کاه در کشاورهای کسایائی نظیار هندوساتان ، تعداد نفو  

پاکستان ، بنگله دیا ، افغانستان ، ایران ، تاجیکستان ، روسایه ، ساوریه ، شاهر هاای یارکناد و کاشاغر چاین و همچناان در 

ر ، مومباساا ، دارالساالم ، ناایروبی ، کامپاات ، و تانگااه و همچناین نوایی منتلف کشور های افریقائی نظیر تانزانیا ، زنگبا

کشور های اروپائی عمدتن انگلستان ، فرانسه ، پرتگا  ، هساپانیه و کلماان و بطاور قابا  مالیظاه درکاناادا و ایااتت متیاده 

 امریکا زندگی مینمایند . 

جماعت اسماعیلی در سراسر جهان عطاف  زندگی و کراما ادارات امامتی کقانان در او ا  و ایوا  انتنا  و دشوار به 

رسیده است . چنانچه با افزایا نصومت هاا ن جماعت اسماعیلیابه دستگیری توجه نموده در لیظات دشوار و نطر کفرین 

باه اوج ایالت گجارات کاه در  ۱۹۶۹سا  در  اکثریت هندوها و جامعه اقلیت مسلماناننشونت بار فرقه ای میان و تیرکات 

جماعت اسماعیلی این ایالت را به کشور های جنو  امام اسماعیلیان وقت ، م سوسلطان میمد شاه کقا نان ، بود نود رسید 
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دن اروپاائی ، امریکاا و کاناادا از طریاق ماباه کشاور هاای مت ازیان مهااجرین اساماعیلی ، اغلا افریقا انتقا  داد ، که بعد ها 

 د . ادارات امامتی انتقا  داده شدن

با تشادید جنا  هاای دانلای در افغانساتان بعاد از ساقوط دولات جمهاوری دموکراتیا  افغانساتان باه رهباری دکتاور همچنان 

ت بغاالن ، کنادز ، بدنشاان ، بلاد و دیگار نقااط کشاور باه ااز شاهر کابا  ، وتیا نجی  هللا و مهاجرت سی  کسای اسماعیلیان

پاکستان ، هندوستان ، تاجیکستان ، ازبکستان ، قرغیزستان ، قزاقساتان ، روسایه ، اکاراین ، بالروسایه و ساایر کشاور هاای 

هاای اروپاا ،  رباز هم ادارات امامتی اکثریت عظیم نانواده های این مهاجرین اسماعیلی را اسپانسر شده باه کشاو، اروپائی 

 کانادا انتقا  نمودند .  امریکا و بیشترین شان را به

  زندگی دارند . ادر سراسر کاناد اسماعیلیاه  عقاید از به ده ها برابر نفو  اسماعیلیان بدنشان ، تنها امروز 

 

 در شهر تورنتو ل کانادا  موزیم هنرهای اسالمی کقانان

      

 موزیم هنرهای اسالمی کقانانکانادا با امام اسماعیلیان جهان هنگام بازگشائی سابق دیدار استیفن هارپر صدراعظم 

شهر لندن انگلساتان ، شاهر بزر  دنیا ) های مراکز کشور چهاردر  دیوان امامت اسماعیلیرهبر اسماعیلین جهان با داشتن 

اسماعیلیان در یدود سای کشاور میلیون   ۲۵ا افه از کانادا و مودجودیت ا پاری  فرانسه ، شهرلزبن پرتگا  و شهر هاتاو

و از کاناا  ایان باا داشاتن دفااتر قونسالی اماامتی منجمله افغانستان ، تاجیکستان ، پاکستان ، هندوستان ، چین و روسیه جهان 

شانداری از  موده و بطورسفر نبطور رسمی ، جهانی نواه مذهبی و شنصیت نیر معظم همچون رهبر ادارات یس  نیاز 

روابط تیکیم ، زمینه های درین کشور ها دیدن نموده  اسماعیلیجماعت از جان  رهبران دو  متهابه پذیرائی و همچنان از 

سیاسای ، اجتمااعی ، فرهنگای و در عرصه های منتلف دفاتر امامتی با یکومات این کشور ها از کانا  را دوستانه رسمی 

 . میکند ازهیجگونه مساعدت های نیر نواهانه دریغ نو در صورت نیاز برقرار نبه همه جابطور اقتصادی 
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 بطور نمونه از فعالیت های بنیاد کقا نان درافغانستان یاد کوری مینمائیم !  که 

 در شهر کاب  .اعمار شفانانه برای بیماران سوراخ قل  مجهز به تجهیزات طبی عصری ل  

 .اعمار شفانانه مدرن نسائی وتدی در بامیان   -

 ل  تجهیز وسای  و تجهیزات مدرن صیی به شفانانه جمهوریت در شهر کاب  .

 به قیمومیت گرفتن کن  . و انکشاف وتجهیز شفانانه ملکی ومرکزی شهر فیض کباد بدنشان با وسای  مدرن وادویه جات   -

ولسوالی شغنان بدنشان با وسای  مدرن و ادویه جات با اساتندام متنصصاین  نکشاف و تجهیز شفانانه ملکی و مرکزیا  -

 طبی از شهر ناروغ جمهوری تاجیکستان و به قیمومیت گرفتن این مرکز صیی در همه امور طبی  .

ن انکشاف و تجهیز شفانانه ملکی و مرکزی ولسوالی اشکاشم بدنشان با وسای  مدرن و ادویه جات با استندام متنصصی  -

 طبی از شهر اشکاشم جمهوری تاجیکستان و به قیمومیت گرفتن این مرکز صیی در همه امور طبی . 

به قیمومیت گرفتن کلین  های صیی از ییه تجهیز وسای  اولیه صیی و ادویه جات ولساوالی هاای واناان ، زیبااک ،   -

  الت بدنشان . شیوه ، جامرچ بات ، نسی ، کوف ک  ، نواهان ، بهارک ، جرم و دیگر می

در سط  قراء و قصابات ولساوالی هاای ساریدی برای کدم های بی ب اعت اعمار نانه های رهایشی نمونه وی رایگان   -

 بمنظور تروی  ایده های جدید مناز  رهایشی مناس  برای مردم  .

 اعمار پ  و پلچ  در سراسر وتیات بدنشان ، بامیان .  -

 ن  دوانی ک  کشامیدنی برای قسمت هائی از وتیات بدنشان و بامیان برای مردم .توسعه شبکه های کبرسانی و   -

کشات سابزیجات تیقیقااتی مزرعاه هاای تاروی  مثمار و  رتروی  نها  شانی و اعمار باغ های نمایشی درنتان مثمر و غی  -

 .بدنشان در مناطق با ارتفاعات بلند مانند شیوه ، پامیر ، وانان و اشکاشم 

 م و بازسازی اساسی باغ بابر شهر کاب  .ترمی  -

 ترمیم و بازسازی کرامگاه و پارک تیمور شاه درانی .  -

  . بازسازی منار پنجم مصلی هرات بشمو  ترمیم و بازسازسازی تعدادی از مکان ها و کثار باستانی وتیت هرات   -

 موسیقی و کرت افغانستان .تأسی  مرکز فرهنگی بمنظور یمایه از فرهن  و منصوصن بنا هنر   -

 مساعدت دوامدار به یتیم نانه های افغانستان .  -
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تأسی  کریدت بان  برای تادیه قر ه های کوچ  به کسبه کاران و متشبسین نورد بمنظور دساتگیری در روناق دادن   -

 کار های شغلی و ورد شان به بازار .

 کن در صفت هوت  پن  ستاره جهانی تیت نام سرینا در شهر کاب  .باز سازی و ترمیم سانتمان هوت  کاب  و دراوردن   -

تأسی  شرکت منابراتی روشن و انکشاف شابکه هاای مناابراتی کن در سراسار افغانساتان کاه باه هازاران نفار کارمناد ،   -

 کارگر و میافظ را به کار گماشته است .

عنوان بیت العلم ، اعمار جماعت نانه ها که به ده هاا نفار فعا  نمودن ادارات امامتی ، مدار  مذهبی برای اطفا  تیت   -

 در مناطق اسماعیلیه نشین را به استندام دراورده و ازین طریق امرار معاا کبرومند دارند .

 اعاشه شاگردان با لبنیات و نوراکی های انرژی زا در مکات  ولسوالیهای سریدی بدنشان .   -

 شان به دانشگاه های مهم بین المللی . تشویق شاگردان ممتاز و فرستادن  -

 کم  های همیشگی و بموقع به کسی  دیده گان یواده طبیعی از طریق فوک  کقا نان .  -

 

شاهر توکیاو جاپاان بارای یمایات از بازساازی افغانساتان کما  باال  ۲۰۰۲در کنفاران   آقا خان چهارمامام اسماعیلیان   -

د و همچنان در کنفران  شهر پاری  فرانساه بارای ایان مقصاد باه مبلاغ صاد ملیاون عوض هفتاد و پن  ملیونی را متعهد شدن

 دالر امریکائی تعهد سپاریدند .   

یا  میلیاارد دالار را در بناا  بایا از بنیااد کقاناان تاا کناون با استناد به منابع دولتی افغانستان به نق  از نبر گزاری افق  

          .افغانستان به مصرف رسانده استدر های اقتصادی و فرهنگی صیت و توسعه 

مجسسااات و تشااکیالت ناادماتی اماماات اسااماعیلیان از ادارات منلتااف در بنااا هااای توسااعه اقتصااادی ، توسااعه اجتماااعی و 

توسعه فرهنگی تشکی  یافته و در کشاور هاای منتلاف جهاان مانناد هناد ، پاکساتان ، بنگلاه دیاا ، افغانساتان ، تاجیکساتان ، 

رغیزسااتان ، قزاقسااتان ، ازبکسااتان ، روساایه ، سااوریه ، ترکیااه ، مصاار ، بوساانی هرزگااوین ، سااوی  ، فرانسااه ، ایااران ، ق

انگلسااتان ، هسااپانیا ، پرتگااا  ، مااالی ، ساانگا  ، بورکینافارسااو ، ساانگا  ، سااای  عاااج ، اوگناادا ، کنیااا ، تانزانیااا ، کااانگو ، 

ر منااطق جهاان ، کاار و فعالیات هاای نادماتی انجاام گاکا و کاناادا و دیموزنبیق ، مادگاسکار ، موری  ، ایاتت متیده امری

میدهند . این مجسسات تیت نظر و اداره نانواده کقا نان چهارم به ترتبی که شاهدنت زهرا فارغ دانشگاه هاروارد امریکاا 

شاهزاده عه اقتصاادی ، ، در بنا توسعه رفاه اجتماعی ، شهزاده رییم فارغ دانشگاه باراون امریکاا ، بناا مجسساات توسا

 یسین فارغ دانشگاه ویلیامز امریکا ، بنا های امور فرهنگی توسعه بنیاد کقا نان را رهبری و هدایت مینمایند .

 بصورت کلی بخش توسعه اقتصادی آقا خان چهارم شامل  :  

                                                                                                                                                  

صندو  توسعه اقتصادی کقا نان ، ندمات مالی ، سازمانهای اعتباری نورد کقا نان ، ندمات هواناوردی ، نادمات تاروی  

 صنعتی ، ندمات توسعه گردشگری میشوند .

 در بخش توسعه اجتماعی این فعالیت ها شامل :

دانشاکده  کقاناان یدانشكده پزشكبنیاد کقا نان ، ندمات کموزشی کقا نان ، اکادمی های کقا نان ، ندمات بهداشتی کقا نان ) 

 ، تاجیکساتان  دانشگاه مرکز کسیا در شهر ناروغ بدنشان پرستاری ، بیمارستان بزر  و مدرن کقا نان در شهر کراچی (،
، ندمات برنامه ریزی و سانتمانی کقا نان ، دانشگاه کقا ناان ، و نادمات  لندنی اسماعیلعلمی و تیقیقاتی مطالعات مركز 

 رسانه ای میشوند .
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 جمهوری تاجیکستاندانشگاه مرکز کسیا در شهر ناروغ بدنشان نمائی از 

  

 دانشگاه طبی و شفانانه کقانان در شهر کراچی 
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 لیت ها شامل : عادر بخش فرهنگی این ف

 جایزه معماری کقا نان ، برنامه شهر های تارینی کقا نان ، برنامه فرهن  هنر و موسیقی ، تعلیم و تربیه میشوند .  

این مجسسات در سراسر دنیا با سرمایه انگفت فعالیت های ثمر بنا نموده از برنامه های اقتصادی ، اجتمااعی و فرهنگای 

، باین المللای و نصوصای  متشک  از گروهی از سازمانهای غیرمذهبیکه   AKDN)پروژه های شبکه توسعه وی کقا نان )

نمااوده ، تااالا  ها و ارتقااای شاارایط زناادگی مااردم در مناااطق در یااا  توسااعه جهااان کااه در جهاات بهبااود فرصاات، اساات 

، باا  نروساتایی و کماوزا زناان و دنتارااقتصاد و فرهنا  ، توسعه  تقویت جامعه مدنیبمنظورهای غیرانتفاعی را  فعالیت

باا تادیاه کریادت  ساتن باا کماوزه هاای یرفاویکالن به های منتلف در سراسر جهان و کموزا  تاسی  دانشگاهها و ککادمی

 یمایت مینمایند .  های نورد بانکی بمنظور تقویت اقتصاد نرده متشبسین در عرصه های منتلف 

 ه قاوانین اساسای و تماام ارزا هاای فرهنگای کشاوربا  آقدا خدان چهدارمامدام اسدماعیلیان جماعت اسماعیلی تیت ارشادات 

ایترام قای  بوده با فرهن  عالی انسانی در عرصه هاای اجتمااعی ، سیاسای ، اقتصاادی و ئیکه در کنها زندگی مینمایند ، ها

 فعاتنه سهم بسزا میگیرند .، فرهنگی کشور های می  زیست شان 

باا ، افغانساتان ولسوالی هاا و مراکاز وتیتای کاب  در تمامی شهر در مرکزی تر ابنیاد کقانان افزون بر دفادارات امامتی و  

بهباود بنشاند. توانسته اناد افغانستان منصوصن در مناطق عق  مانده و قاب  امداد نود ی ور و نفوذ اقتصادی و فرهنگی 

جامعااه فااوی زا یروو کمااسااواد مبسااتگی ارتقااای سااط  ویاادت و ه در جهاات تااأمینجماعاات اسااماعیلی رهبااری جماعاات 

و زیربناایی در زیار ساانت هاای گاذاری   سارمایهاز طریاق دساتگیری باه تقویات ، بهبود ساط  زنادگی اقتصاادی  اسماعیلی

داشته نقا به سزای نود را ، در جامعه افغانستان  کثار تارینی  ، بازسازیهمچنان رشد و ارتقای بنیاد های فرهنگی بومی 

  .اند

 

 

 

 

 ل     باغ بابر افتتاخ شفانانه عصری بامیان توسط معاون رئی  جمهر سرور دانا و واتی رت زهرا کقا نان 

 

، ماروت ،  امامات جاز ساناوت ، کما  باه نیازمنادانطاو  دوران کارناماه ی کقاناان در به هماه جهانیاان معلاوم اسات کاه 

، کثارت گرایای دینای ، تاالا بارای یان صال  و بارادری ، معرفی چهره اساالم باه ییاه د، رشد اقتصادی ملت ها  مهربانی
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تأمین و تیکیم رواباط دوساتی ، ص  ، بهبود شرایط تیصی  به جوانان عتاریکی و تجه  و مبارزه با صل  وثبات جهانی ، 

 وده است . چیز دیگری نبمیان دولت ها و ملت ها ، 

در افغانستان تیت ارشاادات اماام اساماعیلی در هیچگوناه  به مردم افغانستان و جهان معلوم است است که جماعت اسماعیلیه

 دانلی کشور ، جن  و برادر کشی شری  نمیباشند .صل  و امنیت ستیزانه منازعات 

 جناب محترم عبدالطیف پدرام !

بااه کاریم کقاا ناان چهاارم برناماه هاای واتی انساانی ، باا ایان هماه ناادماتی کاه رهبار جماعات اساماعیلیه جهاان باا ایان هماه 

نمایندگی از جماعت اسماعیلی به جهان بشریت انجام میدهد و با این هماه ایتارام و قادردانی دانای کاه از جانا  هماه کشاور 

، دریالیکاه باا داشاتن قاانون اساسای جماعات اساماعیلی و ماورد های جهان در سط  عالی ترین مقام رهبری جهاان میشاود 

ترین و پیشرفته ترین کشور های جهان را با جماعت نود ، در انتیار دارد تأئید کشور های جهان و مجسسات بین المللی  به

با داشتن تابعیت افتناری و دفاتر امامتی و سرمایگذاری گزاف در همه کشور های متمدن و بازر  جهاان کاه ، و  همچنان 

    نواسته باشد در کنار جماعت نود میتواند زندگی نماید

 : د داشته باشد که درین میان میتواند وجونیازی چه 

ماورد توجاه و جیوپولیتیا  ترین منطقه اساتراژی   یسا کشور تازه ای ، کنهم در تشکی  هو  ، رهبر اسماعیلیان جهان 

نود و جماعت ، قدرت های بزر  جهانی در دشوارترین او ا  جوی برای زندگی و عق  نگهداشته ترین مردم فقیر دنیا 

 ، انگلای  ،قدرت های منطقه در کتاا جنا  باه ساود امریکاا و رقابت های مر  بار نود را در منجال  سیاسی ، نظامی 

 ؟ . فرو برد اسرائی  و هندوستان 

در صاورت نیااز اساماعیلیه ، ر  جماعت اسماعیلیه زنادگی دارناد ، بارای ادارات اماامتی درین مناطق کمتر از صد هزار نف

ا  این مردم به بهترین کشور های امن دنیا بمرات  اقتصادی و امن تر نواهد بود تا دولتی درین سرزمین ایجاد شود کاه انتق

هایچ یاصا  و بادون به کراناه هاا رنا  و زیمات و همچنان نیاز نواهد داشت مالی و پولی به هزاران تریلیون دالر منارج 

 ندان رویانی نود میداند بر ایشان تیمی  کند . که ایشان را فرزاسماعیلی مقصدی به سود جماعت 

 

 

 

 

جماعت اسماعیلیه در افغانستان تیت ارشاادات اماام اساماعیلی در هیچگوناه به مردم افغانستان و جهان معلوم است است که 

ر گبرادری با دیو با جان ود  از صل  ، کراما و دوستی و منازعات دانلی کشور ، جن  و برادر کشی شری  نمیباشند 

 .دریغ نورزیده اند و فداکاری اقوام و مذاه  از هیچگونه تالا 
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 جناب محترم عبدالطیف پدرام ! 

یعنی دولت جمهوری توده ای چین ، دولت جمهوری تاجیکستان ، این که همه چیز تکمی  است و شما در بیانیه تان فرمودید 

افغانسااتان همااه موافااق تشااکی  ایاان اسااالمی فاادراتیف روساایه ، دولاات اسااالمی پاکسااتان و دولاات جمهااوری دولاات جمهااوری 

مصوبات ، قسمت هائی از قلمرو نود را که برای تشکی  این دولت در نظر گرفته اند یکومت شده ، هرکدام ازین کشورها 

که در یاا  جساتجو است مسئله زبان مانده زمینه باقی  درینمربوط نود گذرانیده اند . تنها مشکلی که پارلمان های کنرا از 

یاد نمی کردید نیز این را بهتر می بود باز هم زبان !  سمی باشد ؟ رکدام زبان در این کشور باید و زیر بیه قرار دارد که 

ناد و میتوانسات بهتار مینواتاان دیگار و بهتان هاای زبان عبری ، زبان رسمی این کشور میشود که با دروغ که می گفتید و 

 مورد تیری  بیشتر بدبینان این پروژه شود . 

شاما « دروغ گو دروغ میگوید و قیا  زن قیاا  میکناد » که می گفتند   را شنیده بودیم   ر  المث  این قدیم  از بزرگان 

کنارا بای قیاا  شاما  پاکستانی اسات ، اجنا  بی کیفیتبیگمان دروغ بی کیفت مانند شنیده اید و که این دروغ را از هرکسی 

 که در نور شنصیت شما نیست .تبلیغ مینمائید ، 

ازکنجاا ایجااد شاد کاه کوازه وتیات شادن ولساوالی هاای شاما انگیزه این نشم توأم باا ا اطرا  بارای همه ما میدانیم که ولی 

و صاع  العباوری  سریدی بدنشان بنا به نواست و نیازمندی های مردمان میروم ولسوالی های سریدی بدلی  کوهساتانی

شا ماه زمستان ، میرومیت های تاأرینی از بهاره مناد یشتر ازب مام نبا اتوأم با نداشتن راه های ترانسپورتی ، اقلیم سرد 

شدن بودجه های انکشافی ساتنه دولت مرکزی برای وتیات ، در شرایط نهایت دشوارتوأم با فقر زندگی مینمایند و بسیاری 

کا ، تلیفون ، انرژی بر  ، کلین  های رولسوالی ها از راه های مناس  یتا برای استفاده از ییوانات بااز قریه جات این 

ساا  یا  یاا ، ندمات بانکی که معلمین ومامورین یکومتی به شمو  نظامیان به مشک  صیی ، داکتر ، نر  و دوانانه ، 

هستند قاراء هائیکاه  .های مناس   روریات اولیه میروم اند بازار دو مرتبه معاشات نود را گرفته میتوانند . همچنان از  

 و همچنان از هیچ نو  داروئی بنام طبابت استفاده ننموده اند .  ان طبی را ندیده اند که باشندگان شان در طو  ییات دکتور

 کاه  فلسافه اساالمی  به با توجهمعارف پروری و عق  گرائی با وجود همینگونه او ا  و ایوا  زندگی ، نوشبنتانه با کنهم 

اکثریت باشندگان این ولسوالی ها دارای عقاید اسماعیلی اند و چنانچه همه میدانند ، مذه  اسماعیلیه بارای تاروی  ، رشاد و 

انکشاف اندیشه های فلسفی اسالم نقا پرثمری داشته از جمله افکاار فلسافی ساید ناصار نسارو و عارفاان برجساته اساالمی 

، اندیشاه هاای ایشاان اناد کاه ایشاان گرویاده و امثاا  شاان بلنی معروف به موتنای روم الدین میمد  موتنا جال بنصو  

کغاز فعالیت از بدو ، چنانچه نموده اند و ترغی  مردم این سرزمین را به علم دوستی و نرد گرائی بدور از تعص  تشویق 

یتاا مجباور بادر  نوانادن در مکاتا  نمودناد و  اطفاا  شاان را تشاویق و، ماردم دریان سارزمین و رسامی معارف مکتبای 

انسان بیسواد و نانوانده در مکت  باا وصاف اسماعیلیه نشین امروز به یقین گفته میتوانیم که در تمام ولسوالی های سریدی 

 وجود ندارد . و مصروفیت های انجام کارهای دهقانی ، باغداری و مالداری ، مشکالت اقتصادی 

ر افغانستان با وجودیکه مناالفین دولات جمهاوری دموکراتیا  افغانساتان بعاد ازانکاه ولساوالی هاای در طو  بی نظمی ها د

سریدی را تصرف نمودند و متأسفانه درین جریان کتابنانه ها و تیویلنانه های مکات  را نابود و ادامه تیصی  در مکات  

ولسوالی های ساریدی نسابت به  تادیه معاشات معلمین از  کن شرایطدرنیز بدنشان را منت  و ریاست تعلیم و تربیه وتیت 

عدم بودجه پولی که ظاهرن به چپاو  رفته بود ، درمانده ماند .  معلمین این ولسوالی ها با جمع کوری کت  کهنه و فرسوده 

و هیچگوناه ناچیز ازنانه های مردم و سایر مواد دست داشته دروازه های مکات  را همچنان باز نگهداشتند و بادون معااا 

معلماین هماه ی پشاتکار انساانی تصامیم باا ایان امتیازدر مکات  به شاگردان شان تدری  مینمودند . ازینرو ایان ولساوالی هاا 

بیشترین دانا کموزان را به دانشگاه  را ادامه دادند که از فیض این فداکاری و ندمات نی  انسانی ، سلسله تیصی  مکات  

 روکادر می  را در نود دارند . اما اگر به تعیینات کادری مرکز وتیت نظر اندازی شود مامهای کشور معرفی و بیشترین 

بیشااترین روشاانفکران ایاان مناااطق در ادارات و  مرکااز وتیاات دیااده نمیتوانیااد .دولتاای در شااعبات ازیاان مااردم  و کارمناادی

 مجسسات نیریه نارجی جذ  شده اند و بدین وسیله بمردم ندمت مینمایند . 

پیوسطه کمتر توجاه ای از جانا   در طو  تأرید  دون ش  وتیت بدنشان از جمله وتیات عق  مانده افغانستان است کهب 

ناچیز مسجلین ازین جمع ، لذا  شده است کمترین بودجه انکشافی برای کن تنصی  داده دولت مرکزی به این وتیت شده و 

. نمی گرفتند در نظر ولسوالی های سریدی  ه های عمرانی و انکشافکوچکترین توجه ای در زمیناین وتیت نیز پیوسطه 

چااون  کااه نمیتااوان از کن انکااار نمااود . .  تااوجی  میشااودماادیریتی وتیاات در براباار ایاان مااردم  اتتعصاابدیااد غااالبن از وایاان 

ت ناشای از تبعایض تعصبا بدلی در مواردی از جان  بسیاری از یلقات سیاسی و مذهبی در رأ  ادارات دولتی ، متأسفانه 

. و ایان مایاه  میشاود ارت تمام نگریستهیقبه شنصیت شان با برنورد و مهری بدیده کم با این مردم غالبن مذهبی و زبانی 

 تأسف است . 



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                          14                                          دکتور نورعلی دوست
 

زنادگی عالج کار دران است که به این ولسوالی ها به نسبت و عیت دشوار جغرافیائی ، موجودیت انوا  مشکالت بهترین 

در و وتیت  در سط  مردم این سرزمین و مذه  ویژه و رسم و رسوم عنعنات  ، یفرهنگتوأم با تفاوت های که بیان شدند 

دست این مردم از بودجه ناچیز وتیت کوتاه داده شود تا ارتقا جن  وتیت بدنشان بنام وتیت پامیر یا وتیت پامیر بدنشان 

بودجاه ناا  و در ناور ، و نجاات ایان ماردم از فقار و تنگدساتی جدید التأسی  دولت مرکزی برای انکشاف این وتیت و 

 از قدیم ها گفته اند که جن  درون نانه از بی نانی است . نموده بتواند . کمکی مستقیم انتصا  داده بطور ای ، توجه 

 

 

 منظره هائی که از شرایط راه های رفت و کمد این مردم یکایت دارند

 

که درین روز ها میاان ی برنوار اند قوم از چه هویتو این مردم با ویژه گی های منیصر به فرد نود در مورد این اینکه 

 باید گفت که   روشنفکران مورد بیه است ، 

در جماع یا  سارزمین و تاارینی ماذهبی ، زباانی فرهنگای ،  مشاترکاتبا هرگاه قومیت و قوم را به گروهی از انسانها که 

پشتون ها ، تاجی  ها ، هزاره ها ، ازب  ها ، تارکمن هاا ، ایماا  هاا ، ، مانند   وام دیگر افغانستان چنانچه اقمیدود بدانیم 

صرف نظر و ده ها قوم شریف و برادر دیگر  ،نورستانی ها ، پشه ای ها ، قز  باا ها ، براهوئی ها ، گجر ها  بلوچ ها ،

وانانی هاا ، اشکاشامی هاا ، منجای هاا ، زیبااکی هاا ،  . شمرده میشوند به ییه اقوام با این اوصاف شان از کمی و زیادی 
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هااای  ویژگیداشااتن باا نیااز ، پاامیر فرهنگاای ی یاوزه و قرغیاز هاااروشاانی هااا  ،سانگلیجی هااا ، اشکاشامی هااا ، شاغنانی هااا 

فااالت  اقااوام کااوچکی انااد کااه در منصااو  بااه نااود ، ساااکن در ساارزمین مشااترک ،  مااذهبی ،  زبااانیمشااترک تااارینی ، 

میتوانند به ییه اقوام پامیری با و نسبت به دیگر اقوام همجوار ویژگی ها و تفاوت های  نا  نود را دارند ، پامیرزندگی 

 پامیری شنانته شوند . گوناگون زبان های 

پااامیر چنانیکااه در جمهااوری تاجیکسااتان باارای معرفاای هویاات جمعاای ایاان اقااوام بااا تفکیاا  زبااان هااای یااوزه ، دریاان میااان 

درامده ، در افغانستان نیز برای معرفی این اقوام با زبان های منیصر به هرکدام همچون چتری که منصو  به نود شان 

باه جاای چنانچاه هیچگااه بارداری قارار گیارد .  میتواناد ماورد بهاره، این ناام منییاه هویات جمعای با استفاده ازین تجربه ، 

تغیااری وارد قومیاات ، وناای ، یااا شااغنی یااا منجاای و اشکاشاامی ، روشااانی ، ساانگلیجی ، زیباااکی ،  معرفاای زبااان و معرفاای 

با تو ای  روشان  . پامیرینمیشود و نام این اقوام در اسناد با هویت های زبانی و قومی نود شان باید نوشته شود نه به نام 

یعنی هر قوم چون قوم نا  شمرده میشود ، به زبان و قوم مربوط ناودا مساما میشاود . ولای در مجماو  در ساط  ر   ت

پیراماون میققاین علمای هاای فرهنا  هاای تاارینی و تیقیقاات کنناده معرفی  یهاچنانچه در همه ی قامو  کشور و جهان 

شاان را بناام زباان هاای ناام اقاوام پاامیری و زباان هاای  بصاورت جمعای باهباشنده گان این سرزمین ، پامیر یوزه فرهنگی 

 .ند نموده افی معرپامیری 

زبان های پامیری اند . بسیاری از روشانفکران عزیاز گماان میکنناد کاه جمله و دیگران از یا اشکاشمی یعنی شغنی یا ونی 

وقتی که پامیری گفته میشوند گویا هویت زبانی و قومی منصو  شان  نیز به پامیری تبدی  می شود . اما نه چنین است . 

پاامیری . چاون هویات شاود ، ناه می معرفایناودا هر قوم با زبان  مسلمنی که نوشتن قوم دران الزامی باشد اسنادتمام در 

در یوزه پامیر اقوام چون  شن  ، ونی است یا شغنی  یا منجی و غیره .  د که اینی گرداگر پامیری نوشته شود معلوم نم

ولی مجمو  شان را میتوانیم به اقاوام پاامیری . دام هویت قومی نود را دارند کمنتلف با زبان های شان زندگی دارند و هر

 میگیرد . در بر افغانستان را در  اقواممجمو    ، کهشود  می صیبتاقوام منتلف افغانستان وقتی از مسما نمائیم . چنانچه 

با این تیلی  و بررسی پیرامون اقوام و زبان های پامیری که منظور اجتماعی و فرهنگی دارد ، ولی وجود و درک این این 

 هویت میتواند وسیله همبستگی این اقوام مزید بر فکتور های دیگر شود . 

برای انتنا  نام وتیت برای این ولسوالی مناس  ترین اسم با مسما  هد ،لذا پامیر که در دامن نود این اقوام را پرورا مید

م قاوم انا باا  و یاانام وتیات را واناان ، یاا شاغنان ، یاا اشکاشام  چون نمی توان. که اشد نیازمردم این سرزمین است هاست 

همه ی  چوناین نام مربوط به ی  قوم و ی  زبان میشود . برای این که ومی  دیگری از باشنده گان این سرزمین بنامیم . 

 ، باه نظارپر افتنتار و مشهور به باام جهاان کاه در عاالم شاهره اسات م ، انتنا  نا مدر یوزه تمدنی پامیر زندگی مینمائیما 

لذا به ییه زاده این  اسم با مسما و قاب  پذیرا برای همه ی اقوام ساکن درین یوزه نواهد بود و ینبهتر( پامیر ) نویسنده 

به همه روشنفکران این سارزمین ، باه هماه ساازمان هاای سیاسای فعاا  به همدیاران میترم ، عزیز و شریف نود سرزمین 

درین سارزمین زنادگی دارناد در که  یدرین دیار به همه اقوام برادر دیگر از تاجیکان ، پشتون ها ، ازب  ها و دیگر اقوام

که زمینه ید اقلی برای بهبود زندگی مردم میشود برادرانه دست بدست هم بدهند و برای تیقاق و عمومی همچو موارد کلی 

هار سیاسات و فرهنگای کاه بارای اتیااد ، روشانگری ، ، دست بکار شوند . هر رفتار ، هر گفتاار ، هار اندیشاه متیدانه کن 

 نفرین مردم و تارید میشود . سرانجام مورد د بهبود زندگی مردم و پیشرفت مادی و معنوی جامعه عملن کاربرد نداشته باش

ارتقای ولسوالی های سریدی به تشکی  وتیت با دتیلی که گفته شد به نفع همه ی باشندگان ایان منااطق اسات . نوشابنتانه 

ری از قرغیاز و ممکان تعاداد دیگا، ازب  و از برادران اقوام تاجی  یا فارسی زبانان ، برادارن قوم پشتون ، برادران قوم 

زنادگی مینمایناد ، ایشاان همادیاران و بارادران ماا اناد . اینکاه اقوام پامیری در صل  و صفا اقوام برادر درین ولسوالی ها با 

بیاان نه به هدف ندا نانواساته برتاری جاوئی و یاا امتیااز طلبای ، بلکاه ، به معرفی گرفته شدند پامیری اقوام  ،درین نوشته 

تاا اینادم بناا باه  متأسافانه  چنانچاه  اناد کاه بایاد بیاان شاوند . جامعاه ماانا گفته های تارینی گی واقعیت های اجتماعی و فرهن

منصوصن عدم شرایط مناس  برای شرح و نواست همچو مسای  که در یا  یا ر نیز بای مشاکالت و ، عوام  منتلف 

و یات کاه نوشابنتانه دانشامندان ند . در پی داشت ی را برای مدعیچنین ادعا ها عواق  نطر ناک. درگذشته د نموانع نمیباش

. دارند را و روشنفکران نردمندی از میان این اقوام سر براورده اند و توانائی تزم تو ی  و تشری  و تثبیت همچو مسای  

مجباور  کما  بی انصافی است که این واقعیت های قرن ها پوشیده را همچنان ساکت نگهداشت و نود را مدیون گذشته گاان

طارح ایان مساای  باه هیچوجاه گذاشت . از نود تر بمرات  کگاه و نردمند، گان ه کیندشرمسار میروم و مظلوم و همچنان  ،

و تاوهین ، تیقیار دشمنی با هیچ قوم برادر و هموطن ما نبوده و ننواهد بود . تو ی  و معرفی هویت ایان اقاوام باه معناای 

 با کما  صداقت قاب  ذکر میدانم که   ادر و میترم ساکن افغانستان ننواهدبود . تجاوز به یریم هیچ قومی از اقوام بر



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                          16                                          دکتور نورعلی دوست
 

از فایض و برکات زباان بازر  و باعظمات پارسای و از میاراه بازر  فرهنگای یوزه پاامیر اقوام کوچ  ما روشنفکران 

ایان قاوم و ایان زباان   نارد و مادیون بزرگاان اهاپارسیان بهره فراوان برده ایم و به ایندرجه رسیده ایام و ناود را مرهاون 

مرهون زبان پارسی و همچناان زباان دیگار ملای ماان زباان ، میدانیم و کینده پیشرفت نود را نیز در راه کموزا علم و هنر 

پشتو میدانیم ، چون زبان های پاامیری همچاون میاراه فرهنگای نیاکاان باه زماان هاای طاوتنی نیااز دارناد تاا باه ایان ساط  

زبان های ملی ماا ، زباان باا عظمات شایرین پارسای و ، تا کنزمان پارسی و پشتو برسند با عظمت زبان زبانهای ملی بویژه 

 زبان دانی جهان دانی .زبان پشتو و سایر زبان های ملی و بین المللی برای ما عزیز و دوست داشتنی اند . 

بار اساا  توافقناماه بان باه اشاتراک کاه (  ۲٠٠۲/ ۱۳٨۱لویده جرگده اردطرار  )بارای اولاین باا در پاامیری اقاوام هویت 

تننیا  در شااهر کابا  دایاار  یدر زیار نیمااه بازر  لویااه جرگاه واقاع در سااایه دانشاگاه پااولاز نماینادگان مااردم تان  ۱٦۰۰

تاوکم باا  نظاام جدیاد افغانساتان یو ساانتار اساسا یاین لویه جرگه یامد کرزى به عناوان ریای  ادارا انتقااله بود و در گردید

هویت قومی اقوام پامیری نیز به پیشنهاد نمایندگان انتنابی ایان اقاوام جناباان هریا  دولات ، سی به تصوی  رسید قانون اسا

این اقوام ، ن کمیمد جوشن و نذری میمد نیرومند به تصوی  رسید و در سرود ملی افغانستان نیز گنجانیده شد . اما پیا از

از و شمردن شاان باا ایان ناام قوم تاجی  یسا  می شدند .  نستان همچوننفو  افغادر تابعیتی ثبت و شمار در در مجمو  

بدون اینکه به واقعیت مو و  توجه نمایند و یا از بزرگان و اه  نبره ایشان مصالیتی گرفتاه شاده باشاد جان  یکام وقت 

در جریاان غیرعار  و تارک م اقاواتماام  عار  بارصافت نهااده شاده فااتیین نام یا ، تاجی     ، چون بوده است  امرطبیعی

کاررات باه باه ارسای پزباان ناود در تارید ادبیات . چنانچه  است بوده در جغرافیای بیرون از جزیره عر  اسالم فتویات 

   اشاره شده است این مسئله 

شرفنامهٔ  منیری (. تازی  وتاژی  ، بر وزن و معنی تاجی  است کاه  . ) غیر عر  و ترک را تاجی  نامند}   تاجیک :

. )کننادراج ( )غیااه اللغاات (. فرزناد عار  در  عر  زاده ای که در عجم کاالن شاود غیر عر  و ترک باشد. )برهان (. 

 دهندا  {  است . لغت نامه گویند. )برهان (. تازی  و تاژی  ، همان تاجی تاجی  عجم زاییده و برکمده را نیز 

بااا ایجاااد  کااه مربااوط بااه اقااوام پااار  میشااوند در واقعیاات کسااانی بااه زبااان فارساای و یااا پارساای ساانن میگوینااد باادین اسااا  

در چنانچاه ،  پیا از میالد( ۳۳۰–۵۵۰ - «بنیانگذار شاهنشاهی هنامنشی، کوروا بزر  شاهنشاهی هنامنشیان به همت 

جهاان متمادن  امپراتوری پار  بنشای از  . پیوند دارند ، معروف است  ارسامپراتوری پادبیات کشور های غربی نیز به 

گسااتره تیاات یاکمیاات کااه  ه، شاهنشاااهی هنامنشاای ننسااتین و تنهااا یکااومتی بااود گرفاات و از ایاان رو را دربرمیزمااان کن 

دره سااند در هنااد تااا رود نیاا  در مصاار و ناییااه  امپراتااوری ، ازایاان . ه اساات را باارای باایا از دو سااده یکپارچااه کاارد ناو 

ترین  ، وسااعت داشاات کااه کن را تباادی  بااه وساایع کساایای مرکاازی  تااا  اروپااا در رود دانااو  امااروز و از بنغااازی در لیباای

 .  کرد تارید جهان امپراتوری باستانی

و  ه شاد ، بنیاد گذاشاتکه ساسانیان بود  دومین یکومت پار ، بودند میراه داران هنامنشیان که اشکانیان بعد از فروپاشی 

ماورای ایان کشاور هاا ، ایران و جا های دیگر ، تاجیکستان  ،قلمرو های وسیعی را که شام  افغانستان امپراتوری نیز این 

در پیشرفت تمدن بشری نقا برجسته ای ها  ی. این امپراتوردر برداشت را پارسیان امپراطوری عنوان را شام  میشدند ، 

در ایان سلساله هاا کاوروا کبیار و جمشاید از شااهان نامادار . جهانیان اماروز نیاز میباشاند همه ایفا نموده اند و قاب  ایترام 

  دانشنامه کزادند . شامیبجهان 

، در میاان پارسای زباناان جمهاوری تاجیکساتان بر اقوام غیر عر  و ترک گذاشاته شاد ، ایان ناام نام تاجی  اما بعد ازانکه 

 ناود را تاجیا ، پذیرفتاه شاد در یالیکاه بقیاه پارسای زباناان جهاان و  افتاادجا  و شما  افغانستان همچون نام قومازبکستان 

نام زبان پارسی نیز در زمان اتیاد شوروی ازبکستان از بدنه مستق  از ایجاد تاجیکستان به ییه جمهوری بعد . نمی گویند 

و باا فروپاشای اتیااد شاوروی بعاد از اماا  .  شاد پذیرفتاهدریان جمهاوری با الفباای ساریلی  ) روسای ( تاجیکی زبان نام به 

یعنای زباان نام فارسی در کناار تااجیکی ، به پافشاری دانشمندان زبان و ادبیات اولین قانون اساسی کشور در استقاللیت این 

ندشاه دار نساانتن هویات ملای تاجیکساتان دو بااره ناام گویاا بادلی  باا فشاار سیاسای تاجیکی فارسی تغیر یافت ، ولی بعد ها 

با کنکه دانشمندان زبان و ادبیات این کشور زبان تاجیکی و زبان پارسای را یا   فارسی را از پهلوی تاجیکی بر اندانتند . 

از روی علم و منطق زبان شناسی از همادیگر متفااوت را زبان دری و پارسی ، چنانچه دانشمندان افغانستان ، زبان میدانند 

  نمیدانند . 

اما اگر به تارید میگویند .  یپارسی درو یا زبان نود را پارسی ،  لینود را تاجی  وهمچنان انان در افغانستان پارسی زب

ناام برنواساته از ماتن ، از جانا  سارداران لشاکر اعارا  گذاشتن نام تاجی  بر پارسی گویاان اسم تاجی  نگریسته شود ، 

کاه این سرزمین باوده غیر عر  و ترک  اسالم بر مردمدر هنگام فتویات اعرا  مردم این سرزمین نبوده بلکه نام تیمیلی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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دیگر اقوام باشنده افغانستان کنرا به تا  نسیان گذاشتند ولی پارسی زبانان یا  پارسیان افغانساتان باا کشاور هاای کسایای میاناه 

در افغانساتان  لایمیشاود واین نام را بر نود ماندگار گذاشتند . با تفاوت کنکه در کسیای میانه قوم وزبان یکسان تاجی  گفته 

 قوم تاجی  و زبان کن پارسی دری گفته میشود .

 

  

 کرامگاه کوروا کبیر                     

  

 از نرابه های تنت جمشید هائی نمائی                                                       

 

 : انسانی چگونه شکل می پذیرند و به تکامل میرسندسلسله پیوند های خونی در اجتماع و  قومیت چیست ؟ 

قومی همچون ی  در جوامع انسانی مزید بر توسعه اقتصادی ل اجتماعی ، نو  دیگری از رشد اتنیکی یا قاب  بیان است که 

اتیااد طوایاف  ازطوایاف ونانواده های بهم پیوسطه که در ادبیات ما نویشاوندان گفتاه میشاوند باه رابطه اجتماعی از شک  

به قبیله و اتیاد این جمع به قبای  و عشیره سرمی کشد کاه   وم رشد نفأتو، وسای  کار و تولید نسبی توأم با رشد و توسعه 

رواباط ، تقسیم کار ، ارتقای سط  تولیدات ، مبادله و ظهور مالکیات نصوصای و طبقاات  ، تربهتردر اثر رشد و انکشاف 

تشک  قاوم بوجاود ، رفته رفته اهمیت تر شده با تأثیر پذیری روابط اقتصادی عشایر منتلف  گذشته نونی همچون گذشته کم

 می کید . 

مشاترک  ناطرات تارینی و سارزمین، به شمو  کیین و مذه   ی  و یا چند عنصر مشترک فرهنگیوجود ،  ویدت زبان

دو در ماواردی ممکان اسات  .ر شامرده میشاود برتاعاما  ، سارزمین ، و در این میانه ، مشنصه های تشکی  دهنده قوم اند 

 میتوانند باشند . دو قوم متفاوت درعین یا  لی وهای نسبتاً مشابه باشند   گروه دارای فرهن 

ویژه جوامع انتاگونیستی ) کشتی پذیر ( دوران ماقب  سارمایداری اسات کاه باه دوره هاای تاارینی  یقوم ی  تشک  اتنیکلذا 

تشااری  مساااعی قااادر بااه ) بردگاای و فئودالیساام ( ایاان نظااام هااای اقتصااادی باادلی  ایاان کااه  بردگاای و قئودالیساام برمیگااردد . 

ملات باه . برای کنکه  جامعه  . را یفظ مینمایدموجودیت نود تشک  قومی ، شده نمی توانند مقیا  ی  کشور  دراقتصادی 
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نطوط بزر  مواصالتی هوائی ، زمینی ، ؛ بائیستی به اوج ترقیات تولیدات اقتصادی در وجود صنایع بزر  ، گذار نماید 

زراعات میکاانیزه ، مراکاز علمای و فرهنگای دانشاگاهی و اکادمیا  پیشارفته ، نسا  بازار ها و مجتمعات بزر  تجارتی ، 

زمینه اتیاد پایدار ملی در وجاود مناافع مشاترک  تان متنص  و تیصی  یافته ، طبقه کارگر دران جامعه ن   بیابد . جوا

و این پروسه صرف در ایجام و رشد نظام سرمایداری بوجود کمده میتواند که بوجود کیند اقتصادی که عام  تعین کننده است 

 امتیازات اتنیکی دیگر را ایتوا مینماید که مطابق قوانین مدنی هر کشوردر همچو جامعه یقو  و امتیازات شهروندی جای 

 . قانون ازان یمایت مینماید  ،

باه  بسایاری از جامعاه شناساانو ملت از پروسه اتیاد ساده و میکانیکی اقوام بوجود کمده نمیتواناد ، مزید برین باید گفت که 

در ساطر هاای پایا کاه  رشد و انکشاف مادی و معنوی جامعاه  عوام و همه ی اقتصادی تولیدات بزر  این نظراند که   

و مردم را باا تاأمین رواباط عظیمی اند که تمام مرز های اتنیکی را بهم میریزانند های همچون کوره در مجمو  تذکر یافتند 

نافع و زیان مشترک شان اقتصادی و منافع مشترک به هم پیوند میدهند . چنانیکه اتیاد کارگران را در ی  مجسسه تولیدی م

تشکی  میدهد نه روابط قومی شان . و بدین ترتی  جامعه بسوی ملت شدن قدم گذاشته رفته رفته اقتصاد ملی ، فرهن  ملای 

کرزو و انتظاار و شاک  میگیارد . کاه هماه ی افاراد جامعاه دران شاری  میشاوند ، برپایه منافع ملی و سرانجام ویدت ملی 

ساتیزه جویاان و باه . کنگااه  شاودای هر جامعه انسانی و بویژه برای مردم مظلوم افغانساتان میسار فرصت برداریم که چنین 

 فرهنا  بااقدر و قیمتی باقی نمی ماند . نوشبنتانه اقوام یوزه تمدنی پامیر مردماان ، برتری نواهان قومی و اربابان شان 

ر پذیری در استیکام مناسبات ملای و تقویات فرهنا  ملای و همدگ، عق  گرائی و تمدن پذیر اند و با صفات ممتاز مهربانی 

 درستی انجام داده نواهند توانست . بنقا نود را 

 

 :عوامل مخالفت با ایجاد والیت برای ولسوالی های سرحدی بدخشان 

 ارتقای بع ای از وایاد هاای اداری دولتای در ارتقاا باه تشاکی  وتیاات از طریاق ارگاان هاای میا  ریاساتی با سرو صدا

جمهور افغانستان ، مانند   جاغوری ، شینوار ، شیندند ، تیروره ، اندنوی ، اسالم قلعه و منجمله پامیر که در اثار تقا اای 

کالی پارلماان شاان باعاه نشانودی ماردم و نماینادگان شاان تالا های پیگیر و مردمان این واید های اداری با دستگیری و

که هنوز در پارده ابهاام پامیر به وتیت وتیت بدنشان تقای ولسوالی های سریدی اعالن ار، ولی برنالف انتظار ، گردید 

تااجیکی میتارم عبادالطیف پادرام در دفاا  از شوینیساتی غیارت و غارور ر  ، پیا از همه به  قرار داشت و عملی ناشده 

، اری بااه رهبااری امریکااا را یا  طاارح فاشیسااتی و توطئیااه اسااتعمیکوماات یاریم تاجیکااان افغانسااتان برنااورد و ایاان اقاادام 

ثانی را دولتی همچون اسرائی  ، زمینه برنامه دارند گویا پامیر با ایجاد این وتیت اسرائی  و هندوستان دانست که  انگلی  ،

باه رسامیت شانانتن از هماه مهمتار دریان منطقاه اساتراتژیکی ایجااد نمایناد و اسالمی ممال  مردم برای سیطره و سرکو  

 است . ملی نیز که قب  بر این تاجی  شمرده میشدند نود ی  نیانت این اقوام قومی ها و هویت زبان 

 چو کفر از کعبه بر خیزد کجا ماند مسلمانی ! 

نیسام عظمات طلا  پشاتون جمبارزین ستم ملی بار  اد ش انقافله ساتراز پیوسته نود را که  عبدالطیف پدرام میترم جنا  

، چگوناه مظلومیات هاای د نبدون هراسی جسورانه بیان میدارپیوسطه و این را ، معرفی میدارد های فاشیست در افغانستان 

در زیار نظاارت ناود ندیاده و  میباشدپامیر را که نود زاده این مرز بوم باشنده اقوام ( زبانی و مذهبی ستم قومی ) تأرینی 

فاشیست های پشاتون باه تادیاه کن تان  ایشان سران  که به قودرک ننموده و عادی ترین نواست طبیعی این مردم مظلوم را 

 ؟ د . یکنرا نیانت میدانبرای ایقا  یقو  یقه قوم های تیت ستم نقالبی دو کتشه ا این، دادند 

در تمام عرصه های یکومتی ادارات منتلف دولتی و مجسساتی توسعه سب  ، ارتقای این ولسوالی ها به وتیت در یالیکه 

ویاژه و اساتفاده ازان در زمیناه بودجاه انکشاافی تنصای  ، بیشاتر ، ایجااد شاغ  بیشاتر وظیفوی  ر، جذ  کادو نصوصی 

توساعه و رشاد کیفای معاارف ، ، در عرصاه هاای گونااگون ، انکشاف مستقالنه و توساعه فرهنگای  روری تزمی و های 

کاه دریان رابطاه  هایچ کاساه ای زیار تأمین امنیت و ده ها امتیاازات دیگار میشاود . تأثیر کن در و انکشاف تشکیالت امنیتی 

، هماه کاسه ای وجود ندارد و نه ندا نانواسته قصدی برای  رر رسانیدن به قومی و یا سرزمینی درین میان وجاود دارد 

 .نواسته ها کفتابی و روشن اند 

ر به شرایط و نصوصیات جغرافیائی وتیت به ناطر انکشااف متاوازن نظبه عقیده نویسنده ؛ مزید برین قاب  ذکر است که 

بشدمول درواز والیدت شدامل پدامیر    : بده سده والیدت بایدد والیدت بدخشدان و رفع مشکالت ویژه ولسوالی های ساریدی ، 
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چون که مردم ولساوالی  تقسیم شود .و بدخشان موجود به مرکزیت فیض آباد یا بهارک   به هرنامی که بخواهند خواهان 

  دست به گریبان اند . ، با شرایطی بد تر از ولسوالی های پامیر نیز نواهان توأم ولسوالی زیبای های درواز 

امار بزر  به وتیات کوچکتر نظر باه  ارورت و یا  مشاکالت ماردم در افغانستان تجزیه وتیات ناگفته نباید گذاشت که 

بسیاری از مردم وتیات کشور سعی برین داشته اند تا امتیاازات تشاکیالت اداری ، یا   و در گذشته وجدیدی نبوده است ، 

چنانچاه وتیات وتیتی را باه بنشای از وتیاات ناود کماائی نمایناد و در جهات تاأمین ایان نواسات ناود پافشااری مینمایناد . 

یات نوست و پکتیکا تقسیم شد ، وتیت پروان مشرقی ، به وتیت لغمان ، نورستان و کنرهار تقسیم شد . وتیت پکتیا به وت

اسات کماد ناه بوجاود بااهم مشکلی در روابط مردم این وتیاات  ، کدامبه وتیات پنجشیر و کاپیسا تقسیمات شدند و امثا  کنها 

گار در این وتیات از لیاظ داشتن نماینده گاان در پارلماان و در نظار گارفتن امتیاازات دیمشکالت مردم مرفو  گردید  بلکه

هاای ایان وتیاات نسابت باه گذشاته صای  امتیازات دیگری نیز شده میتوانند . اگار بادقت مطالعاه شاود  یدولتکادر تعیینات 

باا نیاز ولی درعین یاا  رواباط اجتمااعی ماردم در و عیت بهتری قرار گرفتند اداری یکومتی یرات غنود با ایجاد چنین ت

 ست . بی نل  اهمچنان یا  نودا  کمافی السابق بهمردم وتیات همجوار شان 

هیچگوناه باعاه قطاع ایجاد تغیرات در سانتار اداری یکومتی باوده و به مقصد صرف ارتقای ولسوالی های های سریدی 

، چنانچاه بیشاتر ازیان وایاد میشاود نمردم بدنشان و باآلنره با ماردم افغانساتان سایر همدیاران این مردم با برادرانه روابط 

به ولسوالی ها ارتقا یافتند ، این بار نیاز ، های اداری در تشکیالت عالقه داری قرار داشتند و بعدن از لیاظ تشکیالت نود 

 همین تغیرات تشکیالتی بمیان می کید که نمیتواند بر روابط اجتماعی این مردم با همدیاران شان تأثیر منفی گذارد . 

مناسبات اجتماعی ، فرهنگی است که درین مورد بیثی به میان کید ، چون توأم با تعص  این کما  بی انصافی که باید گفت 

باه منااطق همجاوار ناود رفات و ناگذیر اند مردم ، های زندگی رفت کمد و نالصه  تمام عرصه  ، ی، ترانسپورتی ، تجارت

. اسات ایشاان جزو  ارورت و  امیمه زنادگی سفر نمایند که  کشوربه تمام نقاط همچنان و داشته باشند کمد و داد و گرفت 

یاق مسالم هار یا  از در سراسر کشور مطابق اصو  اساسی قاوانین افغانساتان و داشتن شغ  زندگی می  انتنا  همچنان 

 هر فرد تعلق دارد و میتواند ازین یق مسلم نود برنوردار شود . و نیاز به نواست شهروندان کشور است که 

 

 

 بام جهان  یرــــــامـــپ

 

 در سما ستاره منـان! امیر ـاندر زمین سیاره من       پ! امیر ـپ

 پستی کند سیاره  منبه من !      ندی   ـگر نباشی در بل! امیر ـپ
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باشدندگان و تشدویش دقدت   مسایل و موروعات در خدور توجده کر ذدر اختتام کالم الزم به تذکر میدانم که این نوشته و ت

سرزمین های حوزه پامیر   توأم با پیامد های خطر آفرینی که در مالحظات و تحلیل های سیاسی محترم عبددالطیف پددرام 

اقلیدت سرنوشت در خصوص شخصیت سیاسی مطرح کشور و از مبارزین جسور دیار ما پیرامون ورعیت سیاسی کشور 

  تبصددره هددای ناعاقبددت بدخشددان و اسددماعیلیه نشددین رحدی هددای سددتم دیددده قددومی و مددذهبی بخشددی از ولسددوالی هددای سدد

رفته و تحکیم حسن نیت پر از مهر از دست برادرانه ستی وداحساس برای کسب شود پلی  کهبه امید آناندیشانه نمودند   

جناب که به این  نمیتوانم نا امید باشممانند گذشته های به یاد ماندنی و پر از افتخارات به رشته تحریر درامد . و اینجانب 

ندار ایدن مدردم کدر مجددن نمیتوانند این مردم را نا دیده بگیرند . مطمئنم که ایشان با فهم و درک سیاسی بلندی که دارند 

ایددن سددرزمین   و تددیمین حقددو  بیچدداره مددردم بهبددود شددرایط زندددگی و در راه تددیمین  میگیرنددد ومظلددوم و سددتمدیده قددرار 

 . مبارزه و کار و تالش خواهند نمود اران خود دوشادوش همقطایشان شهروندی 
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