
 
 

 

 4تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
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 ۳۰/۱۲/۲۰۲۰                                                                         ینیحس رفعت

 

 است؟   هی در افغانستان امروز دونما  یچرا مقاومت گر 

 .، مقاومت تنها لفاظی می باشد وقتا درونمایه های باصطالح مقاومتگری مضحک باشند 

محمد شاه واصف باختری را یکی از شاعران ماندگار )))) مقاومت !!!!! (((( در خاک ستان  

 . ، پف می کنند افغانستان

سخنان   ، دعای اسالمی می نمایند و برم زاستواری شارلتانی و سپس برای استحکام، پایداری و

 .فرومایه خویش چف می کنند 

نبرد های روشنگرانه واصف در راه پایداری و  من در پایین به برخی از اقدام های انقالبی و 

 :مقاومت برای زیستن انسانی/مدنی اشارت هایی می نمایم 

 .یک

، بر  ، محمد شاه خان واصف باختریدر اوایل حکومت شب و وحشت حزب خون چکان خلق

 .مجموعه شعر »»»»» رفیق ««««« عبدهللا نایبی ، بنام ) با با لهای طلوع( مقدمه نگاشت 

) که    ن مقدمه واصف به » گیسوی سپید شعر« سوگند یاد کرد که سروده های عبدهللا نایبیو درا

ان زمان پرچمی+ ببرکی بود وسپس خاک پای نجیب شد( از واژه های »»» مقاومت در   در

 .برابر تاریکی««« لبریز و سرشار است 

 .وده است نم  متذکر می شوم که نایبی درمدح حزب قاتالن)خلق( سرودهای بیشماری تولید 

 :وصف داکترنجیب رییس خاد مرور کنید   این شعرنایبی را در

. 

 شعر از ع.نایبی 

 شام 

. 

 به یاد نجیب 

. 

 زین شاِم شام 
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 سنگی به آشیانۀ فریاد میزنم 

 شاید که واژه یی 

 از خیِل عاشقانه ترین واژه های صبح 

 از دام پر کشد 

... 

 آنگاه 

 در زیر چتِر خیمۀ خورشید و ارغوان 

 بح با هایهای ص 

 با یاد آن رفیق 

 باری دگر

 .نقبی به سوِی معبِد میعاد میزنم 

*** 

گاِن وفادار به آرمانهای  خاطرۀ آن رفیق شهید پیوسته با ماست و راه او را همراه با همه رزمند 

 .او و خواستهای خلق افغانستان ادامه خواهیم داد 

 عبدهللا نایبی 

 ۲۰۱۲سپتامبر ۲۶مطابق   ۱۳۹۱پنجم میزان  

\\ 

. 

 .دو

   خ واصف باختری مترقی!! و روشنگر!! بر کتاب ارتجاعی  ۱۳۷۰درسال

« و  ان مزورانه وبرای »بازی دادن ، مقدمه نگاشت و درشاعرمداح مرتجعین، خلیل هللا خلیلی

ده گفت که اوایل زندگانی بسیاری مانند تیمور  گریز از واقعیت زندگی رهزنانه حبیب هللا سقوزا

  .لنگ گورکانی نیز همچون )))) شاه !(((( سقو زاده غیرانسانی بوده است 

   ن نکته از زندگی حبیب هللا خرده می گیرند. چرا و چرا؟ وپرسید که چرا بری 

 .یعنی :سقو زاده انسانی مترقی، خالق بوده است 

در پایین فرمان نخستین حبیب هللا سقوزا ده را که درحقیقت اولین بیانیه پادشاهی او بود می  

 .آورم 
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ا آرمان های  چگونه واصف باختری مقاومتگراست که ازین مردکه ) سقوزاده( مرتجع خاین ب

برخالف رهایی بانوان از چنگال قیود خرافاتی دفاع   غیر انسانی و برضد تمامی معاییر مدنی و 

 می کند؟؟ 

 :واقعیت یک چیز است 

 خیلی مقاومت کننده و  شعله یی و فارسی زبان روشنگر و  واصف باختری تاجیک انقالبی و 

شود و برای بخشایش  یاد آوری مردن و غرغره شدن حبیب هللا، مسلمان می با روشن فکر،

می کند. تابجنت   گناهان راهزنی های حبیب هللا نماز می گذارد و بروح پر فتوح او دعا 

 .رهسپارگردد 

ناراستین ! امروزین تف کالن  ! فرمان را بخوانید و بر روان پلید و ناشایسته مقاومت گران

 .بیندازید 

/ 

 فرمان پادشاهی 

هللا مخرب دین که یگانه  لت پناهی به خلع به امان چون بمرحمت حضرت الهی و تائیدات دین رسا

ام برای  آرزوی ما و شما بود موفق شدم از بدو جلوس خود اجراآت نامشروع او را ممنوع نموده 

  .داران دین حضرت سیداالنام ذیالً مینگارمآگاهی شما غیرت 

  .ت سنیه امر دادم سالم که از طریقه مسنونه است و باشاره کاله رواج داده بود مطابق سن -:۱

دستار که از طریقه و سنت آنحضرت است و ادای نماز بآن کامل میگردد موقوف کرده بود   -:۲

  .حکم دادم که بالکل دستار رواج باشد 

  .البسه اسالمی که ترک شده بود برحال دانسته مشابه کفار را منع کردم  -:۳

  .ترک ستر را که حکم کرده بود مسترد کردم -:۴

  .آمدن زنان و دختران بالغه را بدون اجازه ولی شان و مکتب مستوراترا موقوف کردم بر -:۵

  .قطع ریش و بروترا موقوف کردم  -:۶

  .مکاتب انگریزی و فرانسوی و جرمنی را موقوف کردم -:۷

فرستادن دخترها را که در خارجه نموده بود چون بدناموسی ملت بود جایز ندانستم و آنها را   -:۸

  .ه دیگر فرستادن را قطعاً ممنوع نمودمخواست

آنچه کوشش برای ترقیات دنیای دو روزه بدون مالحظات دینی داشت و از آنها ضرر دینی   -:۹

  .آنها بظهور میرسید ممنوع نمودم 

  .نمود و برخالف آن احترام شان شرعاً واجب است استخفاف علم و علما را می  -:۱۰
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خته بود برطرف  اندازی که بواسطه ترک مذهب و خرابی عقیده خود در اسالم اندانفاق  -:۱۱

  .نمودم زیرا تمام رویه را بر طبق مذهب حنفی نمودم

  .حساب هندسه انگریزی را رواج داده بود موقوف کردم -:۱۲

  .سنه قمری را که به شمسی تحویل داده بود موقوف کردم  -:۱۳

  .روز جمعه را که به پنجشنبه تبدیل کرده بود متروک ساختم  -:۱۴

بخواهشات نفسانی خود صرف کرده مصارف مال و مٔوذن و مساجد را  المال را  حقوق بیت  -:۱۵

  .قطع کرده بود جاری ساختم 

  .امر معروف و نهی منکر را که مانع شده بود رواج دادم  -:۱۶

حضرات مجددی را که پیشوای اسالمیان است محبوس ساخته بود رها ساختم که تلقین   -:۱۷

  .دینی نمایند 

  .اج داده بود بالکل موقوف کردمشراب خوری را که رو -:۱۸

مال عبدهللا خان }مشهور به »مالی لنگ«{ مرحوم سمت جنوبی را که در راه سربازی   -:۱۹

 .دین مقتول ساخته بود امر دادم که مرقدش درست و آباد کرده شود 

الذکر از نزد فقرات فوق شمایان را اطالع دادم که مستحضر باشید و عالوتاً از فقرات فوق 

 :عات اهالی را بفقرات ذیل نیز نمودم مرا

که از قسم مالیاتی بر ذمه رعایا ملکان باقی   ۱۳۴۷های ماضی الی اخیربخشش باقیات سال  -۱

  .مانده باشد 

مالزمت نظام خوشی برضاء بمعاش ماهواره بیست روپیه و چهار سیر غله در سال و دو   -۲

  .دست دریشی و یک جوره بوت 

 .تی از قبیل طرقی و سرک پلی و باقی وغیره معافی اضافات مالیا -۳

این همه تکالیف خالف شرع شریف را ممنوع کرده مالیه حقیه اسالمی را که شارع حکم داده  

حالی احوال رعایا چنانچه باید و شاید کوشیده و میکوشم و تمام  ام و در آسوده منظور کرده 

ایم و از شمایان خواهش دارم که  نماجراآت مملکتی را بر طبق جواز شرع انور نموده و می

های قومی خود را گرفته باعزة و اشراف و سادات و علماء و خوانین و ملکان بحضور و  بیعت 

واالی ما حاضر شوید که علماء و سادات بمکافات خوب نایل و خورسندی حضورم از شما  

حکم منظوری  حاصل نموده وظیفه مستمری سادات و خوانین را بقرار بست سلطنت امیر شهید  

 .دادم
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