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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۸۲/۵۰/۱۲۰۲                                                                         ینیحس رفعت

مرتجع است؟  یچرا واصف باختر   

 .باشد یم یمقاومت تنها لفاظ ،![مستهجن باشندی]ساختگ  یباصطالح مقاومتگر یها هیدرونما وقتا
 ، پف کردنداز شاعران ماندگار )))) مقاومت !!!!! (((( در خاک ستان افغانستان یکیرا  یشاه واصف باختر محمد

. 
پف   چف و شیخو هینمودند و برسخنان فروما یاسالم ی، دعامزیشارلتان یواستوار ی داریااستحکام، پ یسپس برا و
 .کردند زین

! { دیشعله جاو  یحزب مترق  وهی! بشروشنگرانه!  یو نبرد ها  یی+ شعله  ی}انقالب  یاز تالش ها  یبه برخ  نییدر پا  من
 :مینما یم ییدرخاکسارافغانستان اشارت ها یمدن /یانسان ستنیز یو مقاومت برا یداریواصف در راه پا قیرف
 .کی

، بر مجموعه شعر »»»»»  ی، محمد شاه خان واصف باخترحکومت شب و وحشت حزب خون چکان خلق  ل یاوا  در
 .طلوع( مقدمه نگاشت یلها، بنام ) با با یبی««««« عبدهللا نا قیرف
+ ی) که دران زمان پرچم  یبیعبدهللا نا  یروده هاکرد که س  ادیشعر« سوگند    دیسپ  یسویدران مقدمه واصف به » گ  و

 .و سرشار است زیلبر «««یک ی»»» مقاومت در برابر تار  یشد( از واژه ها بی نج یبود وسپس خاک پا یببرک
 .است نموده دیتول یشمار یب یدرمدح حزب قاتالن)خلق( سرودها یبیشوم که نا یم متذکر

 :دیاگسا مرور کن  سییر بیرا دروصف داکترنج یبیشعرنا نیا
. 

 ی بیاز ع.نا شعر
 شام

. 
 ب ینج ادی به
. 
 شاِم شام  نیز

 زنم یم ادیفر ۀانیبه آش یسنگ 
 ییکه واژه  دیشا
 صبح  ی واژه ها  نیعاشقانه تر لِ یخ از
 دام پر کشد از
... 

 آنگاه 
 و ارغوان  دیخورش ۀمیچتِر خ ریز در
 صبح یهایها با
 ق یآن رف ادی با
 دگر یربا
 .زنمیم  عادیمعبِد م یِ به سو ینقب

*** 
خلق   یاو و خواستها  یبا ماست و راه او را همراه با همه رزمنده گاِن وفادار به آرمانها  وستهیپ  دیشه  قیآن رف  ۀخاطر

 .داد میافغانستان ادامه خواه
 ی بینا عبدهللا
 ۲۰۱۲سپتامبر  ۲۶مطابق  ۱۳۹۱ زانیم پنجم

\\ 
. 
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 .دو
  ی!! و روشنگر!! بر کتاب ارتجاعیمترق یخ واصف باختر  ۱۳۷۰درسال

 . از خراسان « مقدمه نگاشت یاری، بنام » ع یلیهللا خل لیخل ن،یمرتجع شاعرمداح
از   زیدادن « و گر ی »باز یدوم بود، واصف مزورانه وبرا یشمول به حزب سقو ضه یمقدمه که در واقع عر دران
  ، یلنگ گورکان  موریمانند ت زمام داران شرق،  یاریبس  ی زندگان  لیهللا سقوزا ده گفت: اوا  بی رهزنانه حب  یزندگ  تیواقع

  .است بوده  یرانسانیهللا سقو زاده غ بی همچون )))) شاه !(((( حب زین
  . چرا و چرا؟رندیگ  یهللا خرده م بیحب ینکته از زندگ نیکه چرا بر دیپرس و
 .موراستیهمسان ت یخیخالق بوده است. ب ،یمترق ،یمدن ی:سقو زاده انسان یعنی

 .آورم یاو بود م یپادشاه هیانیب نیاول قتیهللا سقوزا ده را که درحق  بیحب نیفرمان نخست نییپا در
و برضد    یانسان  ریغ  یبا آرمان ها  نیکه ) سقوزاده( مرتجع خامرد  نیمقاومتگراست که از  ی واصف باختر  چگونه

 کند؟؟  یدفاع م ی/مدن ینید یخرافات ودیبانوان از چنگال ق ییوبرخالف رها یمدن رییمعا یتمام
 :است زیچ کی تیواقع

مردن و   یآور ادیبا مقاومت کننده وروشن فکر، یلیخ  زبان روشنگر وسی پارو  ییشعله   و یانقالب یباختر واصف
گذارد و بروح پر    یهللا نماز م   بیحب  یها  یگناهان راهزن  شیبخشا  یو برا  شودیهللا، مسلمان م  بیغرغره شدن حب

 .جنت رهسپارگرددهذب کند. تا یم فتوح او دعا
 .دیندازیافغانستان تف ب  نیامروز نِ یمقاومت گران !ناراست ستهیو ناشا دی و بر روان پل دیرا بخوان فرمان

/ 
 ی هللا کلکان  بیحب یپادشاه نینخست فرمان

ما و شما  یآرزو گانهیکه  نیهللا مخرب دبه خلع به امان  یرسالت پناه نید داتیو تائ  یبمرحمت حضرت اله چون»
حضرت   نید داران رتیشما غ یآگاه یام برادهبود موفق شدم از بدو جلوس خود اجراآت نامشروع او را ممنوع نمو

  .نگارمی م الً یذ داالنامیس
  .امر دادم هیمسنونه است و باشاره کاله رواج داده بود مطابق سنت سن قهیسالم که از طر -:۱
موقوف کرده بود حکم دادم که بالکل    گرددینماز بآن کامل م  ی و سنت آنحضرت است و ادا  قه یدستار که از طر -:۲

  .ار رواج باشددست
  .که ترک شده بود برحال دانسته مشابه کفار را منع کردم یالبسه اسالم -:۳
  .ترک ستر را که حکم کرده بود مسترد کردم -:۴
  .شان و مکتب مستوراترا موقوف کردم ی برآمدن زنان و دختران بالغه را بدون اجازه ول -:۵
  .و بروترا موقوف کردم شیقطع ر -:۶
  .را موقوف کردم یو جرمن یو فرانسو یزیانگر مکاتب  -:۷
بدناموس -:۸ د  زیملت بود جا  یفرستادن دخترها را که در خارجه نموده بود چون  آنها را خواسته    گریندانستم و 

  .فرستادن را قطعاً ممنوع نمودم
 د یرسیآنها بظهور م  ینیداشت و از آنها ضرر د  ینیدو روزه بدون مالحظات د   یایدن  اتیترق  ی آنچه کوشش برا -:۹

  .ممنوع نمودم
  .و برخالف آن احترام شان شرعاً واجب است نمودیاستخفاف علم و علما را م  -:۱۰
 هیتمام رو  رایخود در اسالم انداخته بود برطرف نمودم ز  دهیعق  یکه بواسطه ترک مذهب و خراب  یاندازنفاق -:۱۱

  .ودمنم  یرا بر طبق مذهب حنف
  .را رواج داده بود موقوف کردم یزیحساب هندسه انگر -:۱۲
  .داده بود موقوف کردم لیتحو یرا که به شمس ی سنه قمر -:۱۳
  .کرده بود متروک ساختم لیروز جمعه را که به پنجشنبه تبد -:۱۴
  ی قطع کرده بود جار   خود صرف کرده مصارف مال و مٔوذن و مساجد را   یرا بخواهشات نفسان  المالتیحقوق ب -:۱۵

  .ساختم
  .منکر را که مانع شده بود رواج دادم  یامر معروف و نه -:۱۶
  .ندینما ینید نیاست محبوس ساخته بود رها ساختم که تلق انیاسالم یشوایرا که پ یحضرات مجدد -:۱۷
  .را که رواج داده بود بالکل موقوف کردم  یشراب خور -:۱۸
مقتول ساخته بود    نید   یرا که در راه سرباز  یلنگ«{ مرحوم سمت جنوب  یمال عبدهللا خان }مشهور به »مال -:۱۹

 .امر دادم که مرقدش درست و آباد کرده شود
را بفقرات   یالذکر مراعات اهالو عالوتاً از فقرات فوق  دیرا اطالع دادم که مستحضر باش  انینزد فقرات فوق شما  از
 :نمودم زین لیذ
  .مانده باشد  یملکان باق ایبر ذمه رعا یاتیکه از قسم مال ۱۳۴۷ریاخ  یال یماض یهاسال اتیبخشش باق -۱
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  ک یو    یشیغله در سال و دو دست در  ریو چهار س  هیروپ   ستیبرضاء بمعاش ماهواره ب   یمالزمت نظام خوش -۲
  .جوره بوت

 .رهیوغ ی و باق یو سرک پل یطرق لی از قب یاتیاضافات مال یمعاف -۳
ام و در  را که شارع حکم داده منظور کرده  یاسالم  هیحق  هیرا ممنوع کرده مال  فیخالف شرع شر  فیهمه تکال  نیا

را بر طبق جواز شرع انور   یو تمام اجراآت مملکت  کوشمیو م   دهیکوش   دیو شا  دیچنانچه با  ایاحوال رعا  یحالآسوده
خود را گرفته باعزة و اشراف و سادات و علماء و    یومق  یهاعتیخواهش دارم که ب  انیو از شما  مینماینموده و م

حضورم از    یو خورسند  لیکه علماء و سادات بمکافات خوب نا  دیما حاضر شو  یکان بحضور و واال و مل  نیخوان
 دادم.«  یحکم منظور دیشه  ریرا بقرار بست سلطنت ام نیسادات و خوان یمستمر  فهیشما حاصل نموده وظ
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