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  )به سلسلۀ يادی از ميهن(
  

  امکانات انکشاف اقتصادی بدخشان
  

  )بخش دوم(
  

  تماعیاحوال تاريخی و اوضاع اج
  

  :احوال تاريخی  ـ ١٫٢
  

 ، در حاليکه در خارج از افغانستان تحرير در آمدهبه رشتۀداخل افغانستان آثار کمتری  در ١در مورد تاريخ بدخشان
 کتابی را در مورد ١٩٦٤در سال " ابايفا"يک مؤرخ و مستشرق روسی به نام .  استمتعددی صورت گرفته نوشته های

همچنان . شان منتشر کرد که در آن بر گوشه های مختلف تاريخ بدخشان روشنی انداخته شدهتاريخ سه هزار سالۀ بدخ
ياد می گردد، به رشتۀ " تاريخ بدخشان" بدخشان را که به نام ١٧مؤرخ دگری به نام بولدريف تاريخ بعد از اواسط قرن 

 عالوه بر اين در مورد تاريخ بدخشان .تحرير در آورده است که در آن حوادث تاريخی بدخشان به تفصيل بيان گرديده
 با وجود آنهم بدخشان نا .مؤرخين افغانی، عربی، چينايی، روسی، اروپايی و جهانگردان غربی آثار متعددی نوشته اند

که از غربيان گله مند شده که چرا سرزمين بدخشان را با آن همه اهميتی " يولی"شناخته مانده، چنانکه مؤرخی به نام 
کمتر منطقۀ : "او در رابطه با بدخشان نوشته . دارد، از محراق تحقيقات جغرافيايی و تاريخی از نظر انداخته اند

که بدخشان، اين قلب  توانسته است تا اين حد عالقه مندی و حس کنجکاوی دانشمندان را نسبت به خود بيانگيزد، مثلی
  ]. ١٤ ، ص١" [آمو از آن می جهد، انگيخته است آسيا که

 ار انگليس قرار گرفت، تحقيقات و استعمروس تالقی منافع آزمندانۀ استعمار محل که افغانستان گرهگاه و ١٩در قرن 
اين تحقيقات که در حقيقت امر به غرض . شدت يافت و تاريخ بدخشان نيز ، امور اجتماعیدر خصوص جغرافيا

برای در بند کشانيدن مردم افغانستان صورت "  بزرگبازی"پيشروی سياسی و نظامی استعمار شرق و غرب در يک 
  ازديادبا. ان نيز تدوين می کردمی گرفت، در ضمن معلومات جالب و مفيدی را در رابطه با جغرافيا و تاريخ بدخش

 قدرت های استعماری و مداخالت  می شد وسيعتر هر چهتصادم منافع استعمار شرق و غرب دامنۀ اين تحقيقاتخطر 
 ٣٠دهليز واخان در بعض قسمت ها فقط در عرض بالخاصه که .  می يافتداخلی و خارجی افغانستان فزونی در امور

                                                 
 ١٩بدخشان از مدتهای طوالنی قلمرو خود مختار بوده که شامل مناطق وسيعی در افغانستان، تاجکستان و دور و نواح آن می شد که در قرن  ١

 به دو بخش تقسيم ١٨٩٥، و ١٨٧٩، ١٨٧٣نگليس در آسيا، طی قرارداد های بين المللی سالهای  و استعمار ا روسبا پيشروی استعمار تزاری
 "گورنو بدخشان"مناطق جنوب رود خانۀ پنج مربوط بدخشان افغانی و ساحات شمال اين رودخانه تا بخارا مربوط بدخشاِن تاجکستان يا . شد

ری افغانستان، ساحات دگری از واليت قديم بدخشان جدا و به واليات همجوار آن بداخل پسانتر در اثر تغيير در تقسيمات ادا. روسيۀ تزاری شد
 .قلمرو افغانستان ملحق گرديد

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ن ي و تصادم دو ابر قدرت استعماری کسب اهميت می کرد، چنانکه برای تعيصادفکيلو متر به حيث ساحۀ حايل از ت
 مالقات و اين مناطق با همروسی و انگليسی در ت های ، بار ها هيئ و دهليز واخان افغانیسرحدات افغانستان در پامير

خوانندگانی که به جريانات تاريخی بدخشان عالقه مند .  رسانيده اندءتوافقاتی را در مورد خط السير سرحدی به امضا
ی المانکه به زبان ] ٢ ["رتهولسف"و ] ١ ["گرافی مير"باشند می توانند در پهلوی آثار مؤرخين افغانی به کتاب های 

 اين آثار منابع وسيعی را به زبانهای مختلف راجع به تاريخ بدخشان در اختيار  خذآم. گارش يافته اند، مراجعه نمايندن
  . خوانندگان ارجمند قرار می دهند

 گرفته و تحت آن رشد و انکشاف تأثير تاريخی بدخشان تا حدود زيادی از اوضاع جغرافيايی آن احوالبه هر حال، 
 در چهار سوق مناطق پيشرفتۀ مدنيت های کهن تاريخی موقعيت داشته و با  از زمانه های دورا بدخشانزير. نموده است

آمو " و "سردريا" مناطق بين مثل متمدن کانون های چنانکه .اين مناطق در داد و ستد تجارتی و فرهنگی بوده است
در غرب اين واليت   و باختردر شرقن چي، هند در جنوب، به طرف شمال  يا به قول عرب سيحون و جيحون،"دريا

 نه تنها با همديگر بلکه با مراکز مدنيت "ابريشمراه "  تجارتی های مختلف مواصالتی وشبکه از طريققرار داشته و 
   .)٢ و ١تصاوير  (های دور تر چون بين النهرين و مصر در ارتباط بودند

  

 گاو که الجوردکل آلۀ موسيقی در هي :١تصوير 
.افغانی در آن به کار رفته و از بابل قديم يافت شده

.ی از اين آلۀ موسيقی از طال ساخته شدهئبخش ها
  ].٣٣، ص ٣[ سال قبل از ميالد ٢٦٠٠ :قدمت 

 که شاخ ها و يال های طاليیبز کوهی  :٢تصوير   
از بابل قديم يافت شدهته و  از الجورد افغانی ساخآن
 کهمطابق معتقدات سامری ها بر درخت زندگیو 

   . باال شدهاز طال می باشد،
  ].٣٢، ص ٣[ سال قبل از ميالد ٢٥٠٠: قدمت 

  
تمدن آن وقت جهان مبا پيشرفته ترين مراکز   سال قبل٤٥٠٠ بر می آيد، بدخشان کم از کم در ٢ و ١چنانکه از تصاوير 

 در .اتنگ قرار داشته و در مبادالت تجارتی و فرهنگی از آنها اثر می گرفت و بر آنها تأثير می گذاشتدر رابطۀ تنگ
 گونۀ به.  از اشاعۀ آن دين در آن منطقه می باشد وجود دارد که نشانه ای نيز از آتشکده های زردشتییبدخشان بقاياي

شمر آتش " موجود است که باشندگان محل آنرا صومعۀ  در دامان يک تپۀ سنگی هنوزمثال در منطقۀ خاندود خرابه ای
 عنعنات ريشه در اديان قديم گيتی  بعضهمچنين بسياری از نام های محل و استمرار]. ١٠١ ص ٤[می نامند " پرست

 قديم هنديان است که صد ها سال توسط پيروان آيين خدايانشيوا يکی از . ، به طور مثال جهيل شيوادارنددر اين منطقه 
 اين جريانات قديم تاريخی مدتهای بسيار طوالنی ادامه داشت که شرح آن از حوصلۀ اين .هديم هندی پرستش می شدق

  . رساله خارج است
از طريق آسيای ميانه و بدخشان به به منظور پيدا کردن راه های تجارتی  عيسوی ١٢٧٢با سفر مارکو پولو که در سال 

مارکو پولو در . اعه يافتلوماتی در خصوص بدخشان در مغرب زمين اشچين صورت گرفت، برای نخستين بار مع
ش در مورد بدخشان معلومات جالبی را در مورد اوضاع طبيعی و اجتماعی، منابع حياتی و تجارتی آن سفر نامۀ طوالني

  . سرزمين تدوين کرده است
خارا و از آنجا تا خراسان شکل گرفت که  امپراتوريهای عظيم ازبکی و مغلی در ساحۀ بين دهلی تا ب١٦با آغاز قرن 

 قرار گرفت، يهتحت سلطۀ دولت بابر) ١٥٣٠ (١٦چنانکه بدخشان در قرن . هر کدام چشم طمع به بدخشان دوخته بودند
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 و رۀ خود را در بدخشان از دست دادوری مغل ها زير رهبری شاه جهان سيطامپرات ١٦٤٧در سال تا اينکه سر انجام 
تحت قيادت احمد شاه ابدالی ) ١٧٤٧ (١٨ افغانستان در قرن  مستقلبا تأسيس دولت. افتاد ازبک ها بدخشان زير سلطۀ

 ١٩در پايان قرن .  قلمرو افغانستان گرديد فرو ريخت و آن سامان جزء از اساسسيطرۀ ازبک های شيبانی در بدخشان
بدخشان از هم پاشيد و بدخشان تحت ادارۀ  در ن خان سلسلۀ حکومات ملوک الطوايفیادر زمان سلطنت امير عبدالرحم

 مردم بدخشان در راه استرداد استقالل کشور در پهلوی ٢٠در آغاز قرن .  قرار گرفت در کابلمستقيم حکومت مرکزی
 به حيث  و با تدبير کوهستان بدخشاناين فرزند برومند ، که ولی محمد خان دروازیندساير باشندگان افغانستان بايستاد

شاه .  کردء ايفا در تاريخ افغانستان نقش ارزنده ای غازیبه حيث يار و ياور شاه امان اهللا خانو اومت و ترقی سمبول مق
با سقوط دولت الکن . امان اهللا خان پروگرام وسيعی جهت پيشرفت و ترقی سراسر افغانستان منجمله بدخشان بريخت

 آزادی خواهان و ترقی ،ندان غدار نادری بر قدرت سياسیبا آمدن خا.  های عمرانی نقش بر آب شدپالن آنهمه امانی
ر يده بود، به فرمان انگليس ُپير آستان انگليس سابنادر غدار که بار ها سر .  شدندآويختهپسندان يکی پشت دگری به دار 

ن او  را بکشت و دست به خون يارا و ترقی مقاومت و آن سمبول آزادی ولی محمد خان دروازی، آن اسطورۀ،تبليس
با تجاز  .بعد از استقرار خاندان نادری طی پنجاه سال در سراسر بدخشان هيچگونه کار عمرانی صورت نگرفت. بشست

عد از شکست روسها تا حدودی جنگ ب.  کردء ايفاشان در جنگ مقاومت ملی سهم ارزنده ایروسها در افغانستان، بدخ
در زمان حکومت شرمسارانۀ . تلفات جانی و مالی فراوان گرديد و باعث در بدخشان باال گرفت های اسالمی های تنظيم

 گرديد و ءاز نو احيا مملکت از جمله در بدخشان  سراسردرمال برهان الدين ربانی و مسعود سيستم ملوک الطوايفی 
انستان در افغ با آمدن قوای امريکا و ناتو .بخش های مختلف اين واليت تحت تأثير جنگ ساالران متعددی قرار گرفت

   .رفت و فقر و گرسنگی باال گ بد تر شد، مثل بسياری از واليات دگر،اوضاع اجتماعی و اقتصادی بدخشان
  

   :اوضاع اجتماعی ـ ٢٫٢
  

 ١٢٠٠از سطح بحر  که اين شهر. فيض آباد مرکز آن است ده کهافتي  هزار کيلو متر مربع٤٥  در ساحۀبدخشانواليت 
 فيض آباد.  قرار گرفته استشاخه های کوه خواجه محمداز ی ئه هاراست کوکچه و دامن در بين جناح ،متر ارتفاع دارد

همی زيسته، گاهی شهر از رودخانه هستی بازمانی در کشمکش و  در  گاهیکوکچهرودخانۀ با از زمانه های دور 
  . رويت داده شده اند١ شيمایواحد های اداری اين واليت در  .)٣تصوير  ( زيان ديده استاو مستی ازگرفته و زمانی 
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  . با رودخانۀ کوکچه نمايی از شهر فيض آباد :٣تصوير 
  .٢٠٠٥تصوير از نگارنده، تابستان 

  . آنيت بدخشان با ولسوالی های مربوط وال: ١ شيمای    
  .    شيما از نگارنده

 يک مليون نفر می شد که تراکم آن در شهر های فيض آباد، بيشتر از کمی  بالغ بر حدود٢٠٠٧نفوس بدخشان در سال 
 اهالی در مناطق مختلف بدخشان به صورت دقيق نفوسيۀ ئالکن احصا. ساير مناطق بيشتر استکشم و جرم نسبت به 

فيض قبل از اساس گذاری شهر فيض آباد، مرکز اين واليت شهر خمچان بود که در پنج کيلومتری غرب . معلوم نيست
 بسياری ].٤[باقيست هنوز آباد در جناحين کوکچه موقعيت داشت که خرابه های آن در حوزۀ هموار ُکرخ و خمچان 

. ی که نفوس شان به چند صد نفر تا هزار نفر و ندرتًا تا دوهزار نفر می رسد، زندگی می کنندئمردم بدخشان در قشالقها
ارک و راغ و بعض نواحی دگر، در باقی مناطق بدخشان در هر  جرم و بهواحنبه جز از فيض آباد و مناطق دور و 

 نفر زندگی ٢٣٠ بطور اوسط در هر کيلومتر مربع الماندر : مقايسه ( نفر زندگی می کنند ٥٠ تا ١٠کيلو متر مربع بين 
  . د قابل زيست نمی باشن، متر از سطح بحر٣٥٠٠ بخصوص در ارتفاعات بيشتر ،مناطق وسيعی در بدخشان). دنمی کن

ح و صفا در جوار همديگر زندگی  صلدر دور ایهه نازم از های مختلف ترکيب شده اند، که از تبارباشندگان بدخشان
 ،بدخشان بنام مغل ياد ميشوندکه در محدودی ازبک  و تعداد )٤تصوير  (اکثريت مردم بدخشان تاجيک بوده. نمايند می

 در "حافظ مغل" در جنوب فيض آباد و قريۀ " مغلقره" قه منطه موجوديتکچنانبسر می برند، نيز در اين واليت 
 همچنان يک .دن ها در بدخشان دارمغل داللت بر اسکان "ناو جرم" در شمال "علی مغل"جنوب غرب اين شهر و قريۀ 
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 ۀهزار"در منطقۀ غرجستانيها  مثًال يند هم در بدخشان می زو غرجستانی  ترکمن، پشتونميهنان تعداد محدودی از هم
 . )٥تصوير  (در مناطق دور شرق بدخشان در بلندی های پامير قرغز ها سکونت می کنند . ساکن اند"شيوه

 

 
  ].٥[باشندگان قرغز در کوهستان های پامير   :٥تصوير     . دره های بدخشانک دري تاج باشندگان :٤تصوير 

  
مسکن گزين شده اند که شامل چهار قوم  مرکزی به افغانستان آمده و در بدخشان قرغزها در آغاز قرن بيست از آسيای

ت در شمال گهمچنان در بدخشان و در نواحی گل ].٤[نيمان، تايت، قره تايت و کاسيک : می شوند که عبارتند از 
بدخشان به زبانهای باشندگان .  ترکستان چين اند مهاجرين کهسکونت دارند عده ای اويغورهای ترک زبان ،پاکستان
ی، کهای بدخشان به زبان های واخی، سنگالخی، اشکاشميعده ای از تاج . ازبکی و قرغزی تکلم می نمايند،دری

 اين .دن نيز می باشتبار ها اين  های اين زبانها همزمان نام نمايند که میصحبت نيز ، شغنییانزيباکی، يدغه و مونج
. دند در بعضی مناطق تاجکستان، قرغزستان، چين و پاکستان نيز رواج دارزبانها که برخی از زبانهای پاميری ان

در زمان يفتلی ها و کوشانيها رايج بوده و دانشمندان زبان، زبانهای پاميری را شاخۀ شرقی زبانهای آريايی می دانند که 
مانند  بعض روستا های بدخشان  احتماًال نامهای.، اوستايی و خوارزمی می رسدريشه های آنها به زبانهای سانسکريت

 .دنپرخو، وليچ، يوفت، مونجی، چکاران، آقشيرا، غچان، يوخچف، ازفان و غيره ريشه در همين زبانها داشته باش
راگاه  و چدارند زندگی  از سطح بحر متر٣٠٠٠های باالتر از  مالدار اند که بيشتر در بلندیو   پامير دهقانبدخشی های

 کوچی و نيمه قسمکه عده ای کمتر به  ، در حالیمی باشندًا مقيم البغباشندگان بدخشان  .سازد میاقتصاد اساسی شانرا ، 
نهايی که در مرکز واليت زندگی آ. ش بز و گوسپند و رمه داری مصروف اندرکوچی زندگی اختيار نموده و به پرو

   .نگی و غيره مشغول اندهای دولتی، دکانداری، تجارت، پيشه وری و امور صنعتی، فرهکنند، به کارمي
. برای جلو گيری از اطناب کالم مسايل فرهنگی و ساير مسايل اجتماعی بدخشان در اين مختصر شرح نمی گردند

از اين واليت است که  گفته نمی گذارم که اما نا.اميدوارم قلم بدستان در مقاالت جداگانه در اين خصوص بنويسند
  بيشماری و عرفای غازی امان اهللا خاناعليحضرت شاهمد خان دروازی، نايب ولی مح و عظمت انسانهايی به بزرگی

) يک(به قول آقای فروغی  . سر بر آوردند و به کشور خود خدمات ارزنده انجام داده اند ناصر خسرو بلخیمثل
وده و همدرآنجا بدخشان چشم به جهان گش" شهر بزرِگ" نيز در روستای برالس در "بيدل"ابوالمعانی ميرزا عبدالقادر 
  . و پسانتر به دهلی سکنه گزيده استبه مبادی علم آشنا گرديده

 عالوه از بيکاری و فقر اقتصادی و مصيبت .بسيار اسف انگيز استمتأسفانه وضع اقتصادی و اجتماعی مردم بدخشان 
وه ها، خشکسالی و غيره  کۀ آبخيزی، لغزش بدن، برفباری های شديدهای بيشمار اجتماعی، مصايب طبيعی مانند زلزله،

چيز جهت تداوی امراض ع کوکنار که از سابق به مقدار نا عالوه بر اين زر.نيز به سراغ باشندگان بدخشان می شتابند
 بازار و تاجيکستان  بدخشان به ترياک از طريق خريد و فروشموجوديت امکانات. هکشت می شد، به شدت توسعه يافت
 ترياک را در بدخشان رونق معامالتياست خاينانۀ دولت دستنشانده افغانستان کشت و های آسيای ميانه و اروپا و س

له باعث آن گرديد که تعداد زيادی از باشندگان بدخشان، برای فرار از اوضاع جانگداز اقتصادی أاين مس. هبيشتر بخشيد
 به سرعت در حال افزايش بوده، حتی در نتيجه تعداد معتادين ترياک در اين واليت. و اجتماعی به ترياک رو بياورند

  .دامنگير زنان و اطفال نيز گرديده است
تعليم و تربيه، در زمينۀ خدمات اجتماعی به طور مثال ، به مانند بسياری واليات ديگر مملکت، بدخشانبرای مردم 
تان های صعب نسبت کوهس. گرفته است کار قابل الذکری صورت نمواصالت و غيرهآبرسانی، برق،  ،صحت عامه

اگر چه کشور .  مردم از اين ناحيه فوق العاده زياد استعضالت و مبه مشکالت مواجه بودهالعبور تمديد مواصالت 
، ولی اين ممالک توانسته اند از يک جانب بر مشکل مواصالت غلبه کنند و از جانب  کوهستانی در جهان بسيار اندهای

 با وجود .اطق مانند منابع انرژی، مواد خام، توريزم و غيره استفاده نمايند اقتصادی همچو مننکشافاديگر از امکانات 
 و زراعت و مالداریامکانات  ،مواد معدنی و  منابع سرشار آب و انرژی موقعيت خوب جغرافيايی،آنکه بدخشان
و هزار و يک آب نوشيدنی مواد غذايی و  دارد، الکن با آن هم مردم بدخشان از فقر اقتصادی، کمبود توريستيک
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ها و روستاها آب نوشيدنی از رودخانه ها، جويها، حوض ها، و در شهربه گونۀ مثال  .مصيبت ديگر عذاب می کشند
صورت نگرفته است  آبها ۀ و عالج فضل حتی در مرکز واليت وجود نداردچاه ها آورده می شود و سيستم کاناليزاسيون

همچنان زباله ها که در کنار سرک ها و حتی بداخل . ه استدييی گردکه اين مشکل باعث بروز کولرا و امراض امعا
  .می گردد با ريزش باران منابع آبهای نوشيدنی را آلوده کرده، باعث بروز امراض مختلف  انداخته می شوند هارودخانه

انند بسياری م ، به اين واليت، و مزدوردولت های موروثی و بی کفايت خاندان نادری و حکومت های بعدی وابسته
احمد شاه ربانی و برهان الدين وضع اقتصادی مردم بدخشان در زمان سلطنت مال  .هيچ توجهی نکردندواليات دگر، 

 نظر ما چنانکه در سالهای اخير گرسنگی و سر.تفيادر سال های بعدی هنوز فزونی اين خرابی مسعود خرابتر شد و 
 تلويزيون آريانا ٢٠٠٨ نومبر ٢٧ قرار گزارش مؤرخ .گرفت قربانی بيشتر بدخشانغرجستان و  از ،گربه هر واليت د

نيم نفوس اين   بيشتر از که را هزار نفر از باشندگان بدخشان٦٠٠ حدود ٢٠٠٩از کابل، در همين شروع زمستان 
 به  که در گزارش دگری از اين تلويزيون. گرسنگی و سرما تهديد می کند هالکت ازخطر، در بر می گيردواليت را 

يادآوری گرديد که زنان و دوشيزگان جوان درۀ خاش واليت بدخشان به طور مثال  ،منتشر شد ٢٠٠٨ نومبر ٢٩تاريخ 
 يک نبات به  به جمع آوریکوه هامتر از محالت بود و باش خود دور تر رفته در دامنه های و  کيل٢٠روزانه بيشتر از 

شاق است زياد اين کار که بسيار . لقمه نانی بدست آورند" خاش"بازار  می پردازند تا با فروش آن در "شيرين بويه "نام
 ١٠ کيلو متر می شود و کم از کم ٤٠ حدود  اين مظلومان رفت و آمدهطول را. نتهای بيچارگی صورت می گيردماز 

با وم که اين زنان مظل. طاقت فرساستسخت  که کنند طی میزير چادری  "شيرين بويه"ليدن ادر پرا  کيلو متر دگر
نيز در آغوش می  طفلی بعضًافاصله های طوالنی را می پيمايند، در سرما و سياهی ها  ثقيل در سنگالخ ها ۀمحمول

 با  که مال برهان الدين ربانی دوش زنان بدخشان سنگينی می کندر در حالی ب اقتصادی مشقت عظيماين .داشته باشند
به امارات متحدۀ عربی، کانادا و انگلستان انتقال تاراج کرده و آنرا را لت پول اين مخيانتکاران دگر صد ها مليون دالر 

  نواز شريف و گاهی از گريبان گاهی از يخن و کله اشکه سرربانی هان الدين برمال  . و هنوز هم می دهندداده اند
 نوکران اين. ان می خواند خودش را بر غلط زعيم باشندگان غيور بدخش،پوتين و زمانی از زير قبای بوش بدر می آيد

 ضيافت دگر می روند و بر سر هر سفره به ه از يک ضيافت ب با ساير خاينان پيوستهپاکستانی، روسی و امريکايی
 تصاحبآنگه در تب اين تنها نيست، بلکه . خمی بر ابروی آنها بيندازد  بدون آنکه رنج بی کران مردم،تناول می نشينند
اين  .ارندز بر اين مردم مظلوم منت می گ"رنج بيکران زعامت افغانستان"و بخاطر  کشور افتيده رياست جمهوری

 و با  آقای کرزی که از قندهار استچنانکه. افغانستان صادق استدر مثالها در مورد همۀ زمامداران وابسته 
 آنرا توسط قوای جوارهم، اين واليت و واليات جنايتکاران طالبی روابط نزديک دارد و مال عمر را برادر می خواند

آن قدر بم ريخته که در آن  یو انگليسامريکايی باداران  توسط حتی بر زادگاهش .تو و امريکا از پا بر انداختنا
مناطق  در ساير  واليات آنانساکن از د زيادیتعدا چنانکه ،هزيان فراوان وارد آمد مردم  بربر ملک وسرزمين زرخيز 

 توسط نظاميان آنگاه آقای کرزی به پاس اين همه ويرانيها و قتل و کشتار هم ميهنانش. ند اه آواره شددر پاکستان  وکشور
 و قاتل  اين دشمن آزادی،غازی امان اهللا خان، اين مشتاق آزادی را به سينۀ بوشاعليحضرت  نشان ،ناتو و امريکا

 تشکر ميهنش انجام داده بود،که در و ويرانی   بياويخت و از او بخاطر اين همه خونريزیها هزار عراقی و افغانصد
 از  افغانستانۀ وزير خارجۀ دولت دست نشاندآقای داکتر رنگين اسپنتا  را قبأل  و دون صفتی اين ژست نوکر منشی.کرد
 مزدوران روسی چون  و اين وقاحتی بود که قبًال.کرده بودبه نحو ديگری  رايس وزير خارجۀ امريکا ليزاو کوندخانم

 اربابان پاکستانی و عربی انجام  از وهمفکرانشدين ربانی النجيب از اربابان روسی و مال برهانترکی، امين، کارمل و 
   .داده بودند

اين واقعيت يک حقيقت انکار نا پذير را ثابت می کند که نوکران استعمار، قوم پرستان و منطقه گرايان که همه وابستۀ 
چنانکه سلطانعلی کشمند، اين مزدور روس، در طول ساليان .  کننداجنبی اند، حتی به قوم و زادگاه خود هم خدمتی نمی

متمادی صدارت خود در سر تا سر غرجستان حتی يک خشت پخته را نگذاشت، هماننديکه مزدوران دگر روس، 
پاکستان و امريکا مثل مال برهان الدين ربانی در طول رياست جمهوری شرمسارانۀ خود نه تنها کوچکترين خدمتی به 

 گوشۀ افغانستان، حتی در زادگاه خود در بدخشان نکرد، بلکه عمرانات بی شماری را به کمک همفکران خود مثل هيچ
گلبدين، سياف، خليلی، محقق، دوستم و غيره تخريب نمود، من جمله کابل را به تل خاکستر تبديل کرده و آنرا با خون 

ر ضد بشريت به مثابۀ ننگ ابدی در پيشانی تنظيم های اسالمی خرابه های کابل زمين به حيث جنايات ب. کابليان بشستند
  .و اسالم سياسی منجمله حکومت مال ربانی و مسعود در سينۀ پرخون تاريخ ماندگار است

شان به اوجش رسانيده  است که آنرا در زادگاه خودآزار مردم مشترک و روشن اين نوکران اجنبی تخريب ملک و جِهو
 خسارات عظيم انسانی و اقتصادی قندهار و هلمند مثل مردم نی نماندهثبدخشان نيز از اين قاعده مستبنا برآن مردم . اند

در نه  را  ميهن قوم پرستان و منطقه گرايان را درسی باشد آموزنده تا آبادی،اميد که اين حقيقت جلی. را متحمل شده اند
  آزاديخواه،عناصر هستی  در، بلکه وابستهساخته و خود منطقه گرايی رهبرانسراب  قوم پرستی وزود شکن رؤيای 

در جهت وطن تا با استفاده از امکانات ، ببينند  که مجموع افغانستان را خانۀ مشترک خود می دانند مملکتملی و دلسوز
 اين های بعدیدر بخش است که  به تأسی از همين اميد .صورت گيردانکشاف اقتصادی و خير و فالح همميهنان تالش 

  بسيار نشان داده می شود که بدخشان دارای امکانات امکانات انکشاف اقتصادی بدخشان مورد مداقه قرار گرفته،سالهر
  . رساندرستگاری اقتصادیباشندگان آن واليت را به   که می توان از فيض آناستپيشرفت خوب 
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