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 ۰1/۹۰/۲۰۲۰                                                                             ینیحس رفعت
 

 افغانستان خاموش اند  کانیتاج  چرا

 تبار افغانستان درپروان، ک یهست وبوِد مردمان تاج  و تمام داروندار ،خی تار  یدردرازا ایآ
شاه   واحمد   یربان  ن ی، مال برهان الد هللا مشهوربه بچه سقو ب یبلخ وهرات، تنها حب بدخشان، 

 مسعود است؟ 
 ا ی و

 م؟ ی قس م یفه ی اش برا ه یبا شعرمدح  یوجود   ی دریح ، یقانون ونسی  م،عطامحمدنور، یفه م یقس
 ا ی و  

 زمش؟؟ یفدرال پدرام با   فیلط  و  ن یصالح الد  ی ربان وپسرمال   دوبرادرمسعود 
 ا ی و

  نظار((   یلچک واوباش ودزد ))شورا  یاعضا 
  ی « مال ربان  ی اسالم ت ی»جمع ی جهاد  م ی تنظ ی واعضا

وتجاوز     یمل ف ی،آرش م یمردم، موز  ی وخانه ها  شماردرارگی ب  یها  یدزد  و  با چوروچپاول ها  
 کابل؟  نی بزنان درمکرورا

  ایآ
 د؟ یپدرش خر راث یدرانگلستان را ازپول م  دادهایجا یبرهان ربان  مال
 ا یوآ

{ ،  نی ام ل یز} جبرا عرب را،   یروکشورها یها درکابل وپنجش داد یشدگان درباال اسناد جا نامبرده 
 ن ی بپاس خدمات به د 

 اسالم<< حاصل کردند؟  نی مب  >> 
  ایآ

  ش یداشت؟ تاغرغره شدن،در زندگ یاجتماع  دهءیپسند   ت یث یوح  ت ی شخص  ی هللا کهدامن ب یحب
  ی که نم ی گانگانیوب   ه یوهمکوچه وهم قر  ه یپرداخته بود؟ به همسا  ی،گهیخوب ،تصادف ی بکار

 رسانده بود؟  یر یشناخت خ
... 

  چرا
  ی ومعنو  یماد  ات یوجنا  ک یتاج   نینکبت باِر فساد وچوروچپاوِل مجاهد   انیسال نی ا درهمهء

) خاموِش خاموِش خاموش( اند؟    کیتبار ، آگاهان وِخردمندان تاج  کی تاج   نی فساد مجاهد  ی ایماف
 سند؟ ینو   ی حرف نم ک یو
 ا یآ

 قتل وقتال وفساد نکرده اند؟  کیتاج   نی درپاکستان،مجاهد  شگانیپ  ت یجنا ی وکارساز ی بهمدست
  ایآ

درافغانستان   شه یمنفوِر باصطالح جهاد، هم  ان ی نور ،درسال ی وعطا  یمسعود ومالربان  احمدشاه
  اند؟  سته یز
 پاکستان نرفته اند؟   به
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 حلقه بگوش پاکستان نبوده اند؟  غالم 
   بوده است؟  ده یوپسند  ک یآنان همه ن  ی پندارهاوکردارها

 اند؟؟  ستهیوچوروچپاول ]آزاد[ زازفساد   شه یهم
... 

  ک یتاج زفهمان یکه چراوچراوچرادر}خاکستان{افغانستان چ  د یدپرسیگربایبارد   یست یدرآخربا
 :تبارخاموش خاموش خاموش خاموش بودند؟

تپه گورکردند وبا مزدوران    کیبچه سقو بر   ی ناشناخته را بنام استخوانها یی استخوانها  ی . وقتکی
 زدوخورد نمودند،  کی گلم جم دوستم ازب  ک یازب
 درلندن برگزارشد،  یهللا کلکان  ب ی<را بنام کنفرانس ) شاه!!( حبن ی> ننگ  ی کنفراس ی. وقت دو
ازخراسان« رادرمدح بچه   یاری »ع یمرتجع کتاب ارتجاع  ی لیهللا خل  لیخل  ی. وقت سه

 نوشت،  الحق یزمامدارپاکستان ض ی را دراستغاثهء حمله بافغانستان برا ی سقووشعر
و لندغرواوباش { نبشت وچاپ    ی جان مِ یفه م ی} قس  ِش یرا درستا ی شعر ی وجود  ی دریح  ی. وقت چار

 نمود، 
 پدرام ازفرانسه،  ف یلط ی دکتورا  نی . درمورد لقب دروغپنج

  ،یکار ی،چار یکابل کی[ آگاهاِن تاج یام برهان ] عقالن پرسم که بکد  ی بتکرارم
 اند؟  ارنمودهی> سکوت< اخت  یوبلخ ی ،هراتی،کوهداکنیبدخش

 ا یآ
 شود؟   یدانمیخاکستان افغانستان پ  کانی تاج ان ی درم یآدم خـِردمند  
  یدریح  ،یل یبچه سقو، خل  ات ی ،از جنا خ ی تار  نی درخاکستان افغانستان ودرسرزم گرانید 

 ندارند؟  خـــر هستند؟   یوپچک، وقوف ک،سرکیتاج ن ی ،مجاهد یوجود 
  ی برا  یمدن  -  ی اسیس  دهءیپسند  ی ها شهی اند  یکه چ  رد یگ  ینم یبه بررس ک یتاج   یزفهمیچراچ

 نمودند؟  شنهاد یوپسرش پ  یمال ربان  ،یقانون  ونسی نور،  یرفاه مردم، مسعود وبرادرانش،عطا 
را   نکارینبشتند؟ مگر ا   یم  کی خبرگان تاج ست ینبودند، با  یخدمتگزار ی برا  یمردان اگر

 :زدند که  غی نتوانستند. فقط ج  راینکردند. ز 
 .داست ی.استاداست.وپسانتر:استادشهست یمال ن  یربان 

 .خلق هللا در]خراسان بزرگ [است  اوکلیکل آس یقارمان مل  مسعود 
 .است. وشاه وحتا شهنشاه خراسا ن است  م یرسول کر  نی سقو خادم بزرگ وسترگ د  وبچه

 .)مارشال!!!( است  م یفه م یقس
 .نداشتند   یز ینتوانستند بکنندچون درچنته چ  یگریکارد 

او   یگلم جم دوستم و همانند ها  ی ها  یها وبد   یاز خوب  ی حرف چ یها هم ه   کی ها وازب ترکمن 
 .نگفتند 

 :. مثلن دند یاز یدست   زین  ی گریناستودهء د  ی ها بکارها  کی تاج
(لسان پشتووقوم پشتون  یدرقـُبح )بد  یی درانترنت،هرچندروز، نبشت   ن«ی »خراسان زم  ت یدرسا

پناهنده   ث یبح  ینام افغان وافغانستان ، از سه چارآدم مشخص که مصروف مفت خور   دنیونکوه 
 .شود یهستند، منتشرم

دروصف شاه بچه   ش،ی وکهنه اند   دهیمتفرعِن متعصِب پوس  ت یسا  نی ا ودرهرشماره 
  .شود  یمنفلق م  ی وقهرمان خراسان مسعود مطلب ی انمالصاحب رب \ د یشه\ سقوواستاد 

استنجا   یبرا ی کیکه چگونه ،قارمان مسعود،با پول پاکستان، افتاوهء پالست   سند یبنو  کبارنشد یو
 .پرداخت  یم  یمبتذِل نمازخوان  شاتِ ینما  ربهیپنجش   یها   هی ودردشتها وکوهپا  د یخر ی ووضو م

 و 
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 کار }شکوهمند { درعهد  ک یخراسان از  ت یابارنشد که درس  کی  فقط کبارو ی کباری کبار ی کبار ی
وآموزش وپرورش بانوان ومردم وتوسعه دهات دربلخ   ی لچ ی رو   ی برا ظاهر  محمد  و  ی امان

 .داده شود   ی تنها تذکر منه یوم  اب یوهرات وفار ان ی وبدخشان وبام
  ت یو مل   یبه لسان پارس  یخراف ی ها شهی بسبب داشتن اند  (یو انقالب   یی)شعله  ی باختر  واصف

بر ناموس   مقدمه نگاشت و ،یلیهللا خل   ل یاز خراسان( خل ی اری )ع  ی بر کتاب ارتجاع ،کی تاج
 .که سروده بود پا گذارد  ی اشعار یفرهنگ ادب

بچه سقو رهزن مرتجع   ک ی]مداح ![در مدح ) شاه بزرگ تاج   یلیخل  ی کتاب ارتجاع ن ی ا چون 
 .است  افته یتبار( نگارش   کی زبان تاج ی پارس  ی کوهدامن

 : منتظر بودم ادداشت ی  نی نگارنده ا  من
کتاب را با   نی وجل وپوستک ا   د ی( نما ی_ عقالن  یرا ) نقد ادب یلیمحمدشاه واصف کتاب خل که
 .د یرا بوسه باران نما ی لی( کتاب خلی) فن  یها  له یبا ح  نکهی مگر نه ا ند ی نقد بب  نکی ع
قوم   / یی شهی /اند  ک یالوژ ید یا  یها  ی کاست رامون یدرپ یی رساله   یشاه واصف باختر  محمد  که

 .د یمنتشرنما یخلق  ی پرچم  ییشعله  یلسان ومنطقه پرست /ی پرست
تا شعله    گان ی زباِن )و ی پارس کان یتاج   یمتحده است با برخ االت ی ا یا یفورنی اکنون در کال واصف

_   یاس ی»س  یقرن گذشته است( در » زد و بند « ها  می مصرف آنان ن خ ی که ازتار یی
  ی عنی)  ی مفت خور طیدر شرا  ا یفورنی کال در ، تباران، حاال  کیتاج   نی برد. ا  ی !« بسرمی خراسان

 .کنند  ی م ی گ( زند یپناهنده گ
 :زدوبندها  نی از یی   نمونه

 :داند یم ی فرهنگ یواصف را قبله گاه آرمان ها   ش یخو  سبوک یدربرگه ف ی شخص)
 :د یبخوان

Zia Hafizi 
صاحب   یتاد واصف باخترمعاصر مان حضرت اس ات یپدر را نخست خدمت پدر ادب   روز»

و مبارک باد   ت ی کشور اند تهن ل یداران فرهنگ اص هی داع ی فرهنگ یمعظم که قبله گاه آرمان ها 
 («....شان را از خداوند بزرگ خواهانم  ی دارم ، صحت و سالمت ی عرض م

... 
ناخجسته دولتمردان پشتون   ا یو  دهیپسند   یاز کارها ی لیام که پشتون ها خ  افته ی من گامزده در مگر

 .نگاشته اند 
 :نمونه بطور 

دادگرانه   و  یمدن  یها تالش   رامونیاست، درپ س ینو   یپارس  و  که پشتونگار ،یستانیس محمداعظم 
  یاز زنباره گ  ن یمحمد داود نبشته ها کرده است و همچن  ، ظاهر شاه وو بخردانه شاه امان هللا

پخش کرده   و   هیته  یی ادداشتها یو عالمانه    ی بادشاه پشتون تبار، با صراحت ودالور دو  ی ها
  دهءیکتابها ومقاله ها چاپ نموده است وازپد  یگرابعاداجتماع یود   خ ی تار  یها   نهیدرزم است.
  .اودرکابل شجاعانه پرده برداشته است  ارت ی وز  رهیشاه دوشمش ی خرافات دهءیناپسند 

  ی وپشتو م  یکه بپارس ، یالنیس  د یوتمه   یعمرز   ی پشتون، مصطف گرید  سندهیو نو  دوپژوهشگر
 .منتشرنموده اند  ی ریچشمگ ی ، نبشته وکتابهانگارند 
گونه گون   ی ها  چهیاز در ی النیدسیوتمه  یعمرز  ی ومصطف  یستان ی اعظم س ی فرهنگ ی کارها

 .باشند   یم  یاددهان یو  م یسزاوار توجه وتکر 
  ی النیوس  یستان یسه فرهنگ گستر،س  نی دانشورانهء ا ی افغانستان به تالش ها  نی سرزم ان یفرهنگ

 مانند.  ی با افغانستان زنده م  نانی مباهات خواهند نمود و هرسه ا ،یوعمرز 

mailto:maqalat@afghan-german.de

