
 
  

  
 شخصی کھ با فامیل اش در اثر غصب امالک اش بیجا شده است

  

   غصب امالک زراعتی مردم مظلوم
م میرزا ست م نی ــ ـ قل م  ا چارمیران   قلم ن

  ایوای و گوید ناچار دردی رسد ھرکھ را

ما  عدالت خواھان و، ھمھ آگاھان سیاسی بر فرندان راستین وطن قھرمان پرور 

ده نمی باشد کھ در ونی شرایط پوشی کن ملت ما خواھان ، خاص و حساس تاریخی 

در ملی  م  دارۀ سال ده خویش است تشکیل ا کشی تا بواسطھ این اداره  .میھن عذاب 

ھای نھاد مردمی بتواند خواست  ملی  د  ینۀ خویشرا کھ عبارت از سالم و قانونمن

ملی، تطبیق عدالت اجتماعی و اقتصادی د ھای  ستقالل، وحدت ملی( تحکیم پیون ، ا



مذاھب در کشور، حاکمیت ملی میان پیروان ھمھ  اصل شایستھ ، تقرب اسالمی 

کار، بطن مردم ساالری ساالری در سھم و اشتراک فعال ، سپردن کار بھ اھل 

و مل ھمھ اقوام  رھبری و ادارۀ قوۀ اجرائیھفرزندان شایستۀ  ھا در  ننھ و، یت   مق

کھ با دموکراسی معقول  )قضایھ مطابق قانون اساسی و باالخره ایجاد جامعۀ مدنی 

داشتھ باشد برآورده سازند عصر ما مطابقت     .و زمان کلتور و فرھنگ 

و بھ جای جنگ و خونریزی کھ  و گرسنگی و از فقر ابند  بی عدالتی ھا نجات ی

در  و اثربیشتر  ما مداخالت خارجی  رون درین خطۀ باستانی  ھا  ده نوکران آن در  گردی

زندگی نمایند ھا  .فضای صلح و برادری عدالت و ترقی  مملکت آن و درعوض اینکھ 

ھای نظامی خارجی و  تجاری، سیاسی، میدان رقابت ھای آزمندانۀ منفعت قدرت 

کشورھا ک انۀ  و بشردوست غرضانھ  کمک ھای بی  و داخلی باشد از  ھ با عث پیشرفت 

م بشریت  و(ترقی شان میگردد استفاده نموده از تمدن نوین ھمھ عال  )مغرب مشرق 

و بھره ور ده با تمدن جھانی بیشتر محروج گردند  در گردی ھمھ عرصھ  با شکوفائی 

و، ھای حیات اجتماعی گردند  اقتصادی  مرحلھ  وارد  غیره نھادھای ضروری زیست 

عالم گام بگ کھ در    .ذارندقطار ملل 

در م ملی عادالنھ  اثر متاسفانھ  داره سال گردانیدن جنگ و  –نبود ا و مشتعل 

و نوکران آنھا کھ در و خونریزی بواسطھ اجانب  ترقی  نتیجۀ آن فقط ویرانی بما 

دشمنان و بیگانھ گان شد کاروان تمدن انسانی چنان ، ھرچھ بیشتر نصیب  ما از 

دیگر ند م کھ حاجت بھ شرح  فتاده ای را  ءریشھ، اردعقب ا د بختی کھ مملکت  این ب

ً بھ قھقرا کشانیده بود اکنون توسط اکثر مبارز و ، محققان، دانشمندان تقریبا

کورۀ این حوادث پختھ شده اند  در  رسالت وطن کھ بیشتر شان  ا  و ب گاه  فرزندان آ

ھم پنھان نمانده است  و از نظر، صادقانھ بیان میشوند مردم قھرمان افغانستان 

   .شناختھ اند دشمن و دوست را بیشتریعنی 

ھا  و ویرانی  چشمان حقیقت بین ملت ما بخصوص طی سھ دھۀ اخیر کشمکش ھا 

عذاب ھا، دیده بودند مدھش ترین  ھای ، کھ بیشترین و  قلیت  ھای بی عدالتی را ا ا  جف

ھمھ ملت زجر کشیده افغانستان باید  میان  ذا در  ده اند ل قومی مذھبی متحمل گردی

را س وجودیکھ ھمواره از، تمدیده ترین سمتدیده ھا محسوب داشتآنھا  ا  ه منافع  ب نگا



و انساندوستانھ مسلط بر انھ  اثیرات فرھنگ صلحدوست پھلوی تقویۀ  خود در ملی و ت

و داره سالم ملی مرکزی وحدت ملی  شتھ و عدالت اجتماعی ا دا  .خواھد داشت قرار 

   :مثالً 

در  کھ ھمیشھ منافع حقوقی خودرا پامیری زبان ھای اسماعیلی مذھب بدخشانی

کشور و منافع  گری  جنگھای تحمیلی  خود جستجو می نمایند گرچھ ویرانی و بیداد 

ا وطن عزیز کاری در سراپ زخم  ، تمام عرصھ ھای حیات اجمتاعی مارا بدون 

و غیره باقی نگذاشت قتصادی  م بسا ، ا کھ اکنون برای درمان و مداوای آن مجبوری

ودردھای دیگر را بد روح  ا کوه کوه مشکالت ناشی وش  از وضع  تن تحمل نموده ب

کنیم تا با کاروان تاریخ بشریت و زندگی آن ھمراھی  ماضی و حال سرپنجھ نرم 

در و بھ صفت یک ملت  م  مائی    .صفحۀ روزگار باقی بمانیم ن

  بیت

گردنم باریست  گی بر  د    چاره چیست" بیدل"زن

د ای ــ چاره ب ـ ــ زیست   نزیستن نا چار باید 

ما این وظیفھ  کشور تاریخی  رسالت آگاھانھ و یا عاشقان جان برکف  ذا بر معتقدان  ل

در، انسانی، وجدانی میباشد  و اسالمی چون فریضھ  علیھ  ملی  ملی  یک جبھۀ وسیع 

و ایمان راسخ بھ حقیقت برای افشاء و  بیداد گری و بی عدالتی برخاستھ با شجاعت 

ده دست ھای بھ قدرت رسی د و  ستمگر و فلج نمودن آن  سلطھ مافیای مرموز رن

 ً دموکراسی میزنند مبارزه  چاالک آنھا کھ ضاھرا و  ملی  د عادالنۀ ادارۀ  دم از ایجا

وابسطھ گان مداخالت استعماریون  فیائی این  د تا شکست کامل نقشھ ھای ما  ماین ن

ھا جز مساعدت بھ فرصت طلبان اوج فساد  کھ محصول عمل آن مللی  نوین بین ال

ا داری ب ھای زیر نقاب مردم ، رژیم ارباب رعیتی ا استفاده از جھل ساالری 

منفعت خود  و محروم نگھداشتن اقلیت ھای قومی مذھبی از  - ساالری بھ  تھدید 

و سھم فعال در دولت و ادامۀ جنگ و خونریزی  اشتراک  داره  تخریب وحدت  –ا

ھ از آن بھ ملی تشکیل باندھای قاچاق مواد مخدره و ثروت ھای ملی چیزی دیگریک

و، ملت خیری رسیده باشد نبوده است ا با نیرنگ  ھ مبارزه نموده ت عوام  قاطعان

کیسۀ جامعھ جھانی پول  محیالنھ از  ھای  فریبی نتوانند تحت پوشش پروگرام 



ۀ قشر کوالک خون آشام قریھ ھا  غیر  –بدرآورده با تقوی داران  اربابان تفنگ 

و مناطق پ محالت بھ غصب مراکز  در  و ضرر مسوول  رمنفعت تجارتی بھ نفع خود 

کشت خشخاش وادار گوار مردم را بھ  ا ایجاد شرایط نا  کرده از  ملت بپردازند و ب

و د شده  تریاک تولی ھ زنجیر بستن  محصوالت آن  غیره فاکت ھای منفی برای ب

فاختھ شکار ا اصطالح بیک تیر چندین  و ارادۀ افراد ب و ھوش  چون مکروب  نمایند 

ا سرازیر شدن  ملت امیدوار بود، و جامعھ بھ عملیات دوام دھندبدن اداره  در کھ ب

در، لشکر جامعۀ جھانی از خطرات این مکروب نجات می یابند انچھ  بدخشان  چن

ستانی قراریکھ بارھا از د بیداد گری بخصوص در با خبری شنیده ای ھای   رسانھ 

والیت با ش دیگر این  دت بیشتری ولسوالی ھای پامیری زبان نسبت بھ ھرجای 

   .جریان دارد

  

ً مدت رتق ولی در" حامد کرزی" سال از حکومت ٧یبا میگردد  بدخشان  سپری 

 –سیاسی  –عرصۀ  پامیری زبانھای بدخشانی از حقوق عادالنھ خویش چھ در

ق داری محروم بوده و –تصادی ا درین حالت پامال شدن حقوق شان  ا عمالً گوئی 

میشوند    .نگھداشتھ 

د چون در قوۀ  میکنن درین مناطق حکومت  قتل ھای وحشت آور ھمچنان  ملین  عا

و، اجرائیھ کدرھای فعال  در مقننھ از  و شایستۀ آن ھا مثالً  ھای  پارلمان  یا پست 

سوال غیره کسی ، باالئی ادارۀ ولسوالی ھای محالت شان چون ول و  منیھ  قومندان ا



ھای حیات جامعھ توسط  مقرر نمی باشد بھ آسانی حقوق آنھا در تمام عرصھ 

ھای بنائی بھ ضرب المثل  ستمگران گوناگون مافیائی پامال میگردد پول کمک 

ز ھ مردم پوست میرسد؛  گرگ خورده ب می کندوطنی از  کھ تفتیش  . یرا حقیقت را 

کارھای پای در و حاالنکھ باسیمینار و کنفرانس بازی و  را  ھوا موسسھ  مردم 

میدھند ً بھ شکل دستھ جمعی در سال جاری ، فریب  ریبا ھای بدون بازخواست تق قتل 

در ، در قریھ غاران اشکاشم ھ ناموس مظلوم ترین انسان   - واخان ) فطور(تجاوز ب

و حقوقی وانداختن دعواھ ملکی  ھ جات  مخالفت ھا در ای  عدم  –میان اھالی قری

ولسوالی اشکاشم کھ بخود  –نوا  کنترول نرخ و م غیرعادالنھ بازارھای مرکز  تقسی

و اکثر آن بازار توسط افراد  ده نشده  دا دکان  ھا عادالنھ  صاحبان آن یعنی اشکاشمی 

و دیگر شده کھ از ذکر غیرمسلح بھ اشکا مناطق مسلح  گردیده صشم آمده غیا   –ب 

و لوازوم ادارات در سباب  درختان  غارت ا قبلی بشمول قطع  زمان حکومت ھای 

مسلح در حکومتی و ھای افراد  میشود و غصب ساحۀ آن کھ اکنون سرای   آن بنا 

ده نمیتواند شاید  کس از آن چشم پوشی میتوان نمونۀ مثال آورد کھ ھیچ  را  غیره 

دارد؟  ھمھ بعضی بگویند این مسایل در   جای کشور وجود 

در ماید  ولی باید متوجھ شد کھ  کھ نگارنده اکنون راجع بھ آن صحبت می ن مناطقی 

از طرف مردم محالت این ولسوالی ھای یعنی پامیر بدخشان ھیچگونھ مشکالت 

منیتی مشکل مواجھ سازد بلکھ این  نظامی وجود ندارد تا حکومت را بھ، سیاسی، ا

ولسوال قلیت ھای قومی مذھبی یا حکومت محلی درین  ی ھا است کھ اعضای آن بر ا

دارند وطنداران بدخشی خویش مشکل ایجاد نموده ستم روا اکثر این  حالیکھ در .می

دران خویش با نی، اعضای حکومت خود بدخشانی اند بیداد  نگ و جفا وراز برا

میاورند گری کیاولئی ملک و مال بدست  مارکیت تا در راه ابریشم  .بشیوۀ قانون ما

ایی گوناگون خود را اعمار نموده و باآلخره خویش را حاکم نگھ  فی ما ھای تجارتی 

و سائر پامیرات  داشتھ و د زیرا اشکاشم و واخان  ماین م خود را بیشتر ن نفوس اقوا

گاھان از اھمیت سیاسی و  ھمھ آ کھ  دارد  راتیژیکی مھمی قرار  و است در سرحدات جی

قتصادی آن مطلع میباشند وگرن و، ا حکومت  باغ ھ این چھ حال است کھ عمارت 



در زمین یک دھقان نا چار بدون آنکھ بھ او حبھ و ، مقابل سرای تجارت شود ولی 

؟  ده شودغصب گردیده تعمیر ادارۀ حکومت شود  دا ا زمینی    دیناری ی

  

را در د چنین قضیھ  د بوضاحت تماشا کنی م شھرک  و .اشکاشم میتوانی ا تحت نا ی

ھای مردم اشکاشم بدون رضایت اھالی گرسنھ و زنی  سازی زمین  فقیر آن نقشھ 

ھای پامیر بدخشان گردد مردم دیگر مناطق بیرون از ولسوالی  در بازار  .برای 

دکاکین بدست ھمین حاکم م شان تصاحب شده بھ  قبلی کھ اکثر  اده و توسط اقوا فت ھا ا

کدام سھم و کھ باز اشکاشمی ھا  عادالنھ داده نشده  را  دکان  این نقشۀ ماھرانھ آنھا 

میکند تا اوالد شان فردا جای ن ؟ وشبی خانمان  د  منطقھ  یمن برای خود نیابن درین 

د نفوس پامیرات بدخشان ک فعالً کم عاید و کم زمین در ھ اساس تناسب بھ تعدا

مردم آنرا زراعت و قتصادی  میدھد و ا داری تشکیل  ھرسال نفوس آن  مال گذشت  با 

ا بخشودنی و در تزاید است اینگونھ جفاھا در ، ستم واقعی قومی حقیقت جنایت ن

کھ از سال د در ادارۀ محلی  داران قدرتمن وطن کھ توسط عدۀ از   )١٣٧٠( مذھبیست 

قرر از جانب یاران خود منطقھ را تصرف ت بھ این سو با استفاده از سالح و ھـــ

ملی  .کرده اند برمردم پامیرات اعمال میگردد این اعمال نھ تنھا بھ پیوند ھای 

درین مناطق  م محلی  دارۀ سال عدم ا ده است بلکھ باعث  رسانی بدخشانیان صدمھ 

کننده و آیندۀ آنرا فرزندان راستین و. است خطرناک برای  خلف بدخشان نگران 

ھ تضادھای قومی .ش میدانندوالیت خوی ھای خون ، زیرا دشمنان بوسیل مذھبی جوی 

ھای خودمان در را بارھا با د دست  ما جاری کرده ان    .خانۀ مشترک 



  

م با میدواری ھا آ ا گاه وخوانش این حقیقت  دوست نعده دولتمردان آ ، وطن 

دارۀ دولت جدا  عدالتخواھی کھ کارشان از منفعتجوی در ا قدرتمندان گروه مافیائی 

و  ھای ملی  د  دردست دارند بخاطر تحکیم وحدت و پیون کھ  است با قدرت و وسایلی 

ھای قومی اعادۀ حقوق قلیت  د و بی ، ا دا مذھبی بخصوص بدخشان عزیز جلو استب

گ را  مقابل ملت جفا  اسالمی خود را در وجدانی و، ایمانی ۀرفتھ وظیفعدالتی 

در، کشیدۀ خویش ادا نمایند داره  م ساکن  قدرت ا عادالنھ گردد ھمھ اقوا اید  بدخشان ب

را دراداره دولتی این  بدخشان د سھم خود  الیق خود بای فرزندان شایستھ و  توسط 

در .والیت تامین نموده مش تا ھیچ قومی  گروگان  ت معلوم الحال منفعتجوی پنجۀ 

ا نزند    .دست و پ

دادی و غیر عادالنۀ تقلب کاران در انتخابات پارلمانی و نفاق افگنان  بھ قدرت استب

ملی ا قربانی کردن بھترین ارزش  و انسانی صاحب ثروت ، اسالمی، کھ ب تاریخی 

و م تر حرام  د پایان داده شود قدرت حرا کسیکھ نمی، از آن گشتھ ان  می ترسم از 

  ! ترسد ازخدا 

ه و، امالک زراعتی و غیر زراعتی مردم صلح دوست معرفت پرور  عدالت خوا

 )شیوه منجان و، زیباک، واخان، شغنان(ھمھ پامیرات بدخشان  ولسوالی اشکاشم و

و معنوی. بخود شان تعلق داشتھ باشد ھای مادی  تاریخی و فرھنگی ، تا این ارزش 



ملت ما مارا قوی کثیرالم .تعلق دارد بھ ھمھ  لت بودن باعث ضعف ما نیست بلکھ 

میسازد د     .ونیرومن

متحدانھ زندگی  میتوانیم  ولی عادالنھ  ا عقاید مختلف  کنیم کھ چگونھ ب ما باید ثابت 

م ری حترام بگذا ھمدیگر ا م بھ شرطیکھ بھ حقوق  مائی   .ن

  

  

   ٢٠٠٩می  ١٨دوشنبھ، 
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