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  يالنی لبيبـــــــــــــج
  ٢٠١٠  اکتوبر١٠برلين ــ 
  
  
  
 

  امارت ك يفرهنگ ازی ئنجوا
 

 نام ريز ما هنيم مردم انيمی افگن تفرقه گفرهن و بستن درخت و دارزدن به غرغره، فرهنگ
  .رانهيام ميئبگو بهتر ا يشاهانه داردی ا نهيشيپ ،یسن و عهيش ، هزاره ا  يپشتون ،يی غلجا ،یدران
 .است دهيگردان بدست دست و رانهيو بارها سرنوشت ،را آغشته خون و خاك به نيسرزم نيا

 تعلق جرم به را هنيم باشندگان ازی انيتبار خواهدبی هرطور د،يبنما ءادعا آه رای ريام ،افغانستان
 بوم و مرز .شناسد ینم روزيد و امروز از” كنديم مجازات ديتبع و قتل با“ی گريد  فصل و وصل به

ۀ تيآو در. است نموده تجربه گانهيب یکشورها به را مردمش هجرت بارها ابومسلم و زردشت
  ....ها دوردست در و....رانيا در... هيروس در... هند در... پاآستان

 دهشت، و وحشت و زور با مخالفت ليدل به ما ۀجامع روشنفكران آه ستين نخست باری برا نيا 
 ۀبچ غالم: "دنبنگار اش باره در آهی ريام بری وا یا. اند گشته شيخو اريد و ار يترك به مجبور
 و مجازات ”آه سديبنو خيتار و  ".ديخند و آشت و زد تفنگ با و کرده استاده دور قدم چار را خود
 در" و !!!بست ازی حت ”.گرفتيم صورت ريام حضور در و امر به غالبًا وی آگه با اعدام ۀليوس
 گوش دنيبر داغ، روغن و فانه و نيق استعمالی آر ".ديرسانی م قتل به را افراد عمًال آموزش ۀدور
” مخالفت ازی ريجلوگ” و اتمجاز عنوان به ما وطن در را سنگسار و یپا و دست وی نيب و

  . رانهيام و شاهانه است بودهی دستور
 وی مالل نيسرزم روزگار ، شود "بسته شرطی رچايش به گناهيب نفر ك ياعدام" آه رای طيشرا 

  جسورانه  خواهدی م خيتار بری مروری گاه نكهيا مثلی آر. است آرده تجربه كبار ياز شيب  رابعه
 روزگار ۀديجر ثبت خيتار آهی ريام حال به واحسرتا .گردد مای برای پايپی امروزها ۀآنندی تداع
ی ئجا تا نهيزم نيا در ريامی ئاعتنای ب” و” نكرد سيتأس دهيجر ك يو نساخت مكتب كي” یو آه دينما
  ”.دينام فرهنگ ازی ريجلوگ در او تعمد و تعند آنرا توانيم آه بود
 مسند بر تا فروخت ا يديبخش را وطن خاك و آشت مآد چون !!!”تيآفا با مستبد ”نوشتندی ا عده

 .نه .هرگز ؟یانسان کرامت وی آزاد بر دلهره و ترسی رگيچ مگری عن يتيامنی راست! بماند قدرت
 .هرگز

 در یالديم ١٩٠١ تا ١٨٨٠ از آه خان ناعبدالرحم ريام بنام بودهی پادشاه افغانستان در نديگوی م
 زدن حرف تأجر ملت “ريام نيا  امارت ۀسال ك يو ستيب  وراند در. است داشتهی ئحكمروا  آنجا
 بنام آه ،پادشاه نيای توگرافيل ۀچاپخان در و” .نداشتند رای سينو مكتوب و نوشتن ضهيعر ا يو

 بوده عبارت آه است دهيگرد نشری معدود آتاب چند تنها مدت نيا به هشديم اد يالسلطنت دار ۀمطبع
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 در ريام نيا ديدانيم آخر. او خودۀ ناميزندگی عن يخيالتوار تاج و نامه پند ،یدران ۀشيعا وانيد از اند
ی مطبع چيه مملكت تمام در افغانستان، تخت به من جلوس از قبل” : ؟است نگاشته چه خاطراتش

 نفری س  دادم اشتهار آشور تمام در شدم مجبور آه داشتندی ئاعتنای ب قدر نيا سيتدر در .نبود ريدا
 دايپ شتريب مشروط ۀقاعد به نفر سه فقط بخوانند، و سنديبنو را خود زبان بتوانند آه دارم الزمی منش
 ”....نشدند

“ آابل ۀينشر” ن،ياز شيپ آه اند آورده ها خنامهيتار  در !!!شاخدار دروغ نديگويم نيا به ما مردم 
 شمس“يدۀ جر بنامی سرتاسر ۀروزنام و است دهيرسيم چاپ به افغانستان دری خصوص بطور
 ريامی ك ينيا اد ياز آه  آابل باالحصار ۀچاپخان در !افغان نيالد جمال ديس با الهام از افکار”  النهار
  !جهان مشهور و معروف افغان نيالد جمال ديس همانی آر.... است رفته
  :شود بردهی نام ما، رکشو زمان آن شاعر چند از بود خواهد بهتر

 مخلص خان عقوب يمحمد رزايم رت،يح خان ميابراه محمد رزايم شامل، محسن محمد ،یآابل واصل
ی طرز خان محمد غالم سردار ،)زمينلنگر("لنگر" زيعبدالعز رزايم ل،يسه رضا محمد خيش ،

 که هرات و بلخ قندهار، آباد، جالل بدخشان، کابل، ارانيد از شاعر تنها نفر دو و هشتاد ...مجموعًا
   . اند دهيگرد اد يانايآر المعارف رةيدا در همه
 هم و هيهمسای ها مملكت ا يما خود آشور در بعد ها مدت  شده اد يانيسرا چكامه شتريبی ها آتاب
. است دهينگرد شان بينص نشر اقبال هم هنوز نكهيا ا يو اند دهيرس چاپ به كينزد و دور انيفرهنگ
 مرگ زمان در  هم كووزگ ا ياهيس ليعااسمی حاج هرات معروف خواه مشروطه شاعری راست هان
 ۀمصادر زمان یالديم١٨٨٢  سال در  آه مينبر اد ياز و !تداش سال چهل” تيآفا اب مستبد “ريام

 جنگ خواهانيآزاد ازی ك يآه هند بهی و ۀخانوادی اعضا ۀهم بای طرز محمد غالم ديتبع و اموال
 روزنامه انگذارينب پسرش،ی طرز محمود خان، ناعبدالرحم توسط است بوده سيانگل و افغان
 پدر ر،يام نيا .داشت عمر سال دههف افغان، نيالد جمال ديس راه روانيپ ازی ك يو  هنيم دری نگار

 ساختهی زندان قندهار در و کرده ريدستگ نياز شيپ مخالفانش، با مکاتبه اتهام به رای طرز محمود
 !بود
  یعن يما آشور در شرقی باستان آثار نيباتريز ازی ك يبيتخر آه ديرسانی ئجا به ريام را آار ،یآر
 ريام نيوالد ةالملاءيض حضرتياعل .رديگ صورت  سيانگل ۀملك دستور به زين“ هراتی ها مناره“

 فرمانی مملكت مصالح و شان تيموقع وقت، جابيا با را آنها انهدام و ديبجنبان سر خان ناعبدالرحم
ی كي Yates سيات  يبود، دهيرسان بيتصو به ار تاهری ها مناره بيتخر  سيانگل آهی زمان.  داد

ی باق خاطره ك يتنها  ندهيآی ها نسلی برا های ئبايز نياز”: نگاشت آار نيا انجامی اصل النوازمسؤ
 را  هراتی ها مصالی ستيبا انگلستان ۀملك مؤآد فرمان بهی الديم ١٨٨۵ خزان در” .ماند خواهد

 به  بودند عمل نيا انجام النومسؤ آه Peacock  كوكيپ و Holdich شيهولد. نمودنديم رانيو
  :دادند گزارش سال همان مبرنو هشتم  خيتار

  ” .ندديگرد منفجر مدرسه و مصال رفت،يپذ انجام موفقانه اتيعمل”
 و ساختند منهدم قدم ششصد تا را هرات شهر اطرافی وارهايد ۀهمی سيانگل منصبان صاحبی رآ

 توهم نيا به بود، حصار از رونيب آه را هراتی مصال و مسجد نهاآ .برآندند شهير از را درختان
 زور به رند،يگيم تشآ ريز را شهر و ندينمايم باال آنها سقف بر را شيخوی توپها ها روس آه

 و فرهنگ انگريب  آه رای باستان  هراتی هامصال نگونهيبد. آردند كسان يخاك با نقب و باروت
 نيا و  رانيو بود، آن گوناگونی عصرهای مهندس هنر و  صنعت ۀنشاندهند و دوران نيچند تمدن
 .نمودند محروم جاللش پر خيتار راثيم نيباتريز از را شهر
 و افروختند را ما بوم و مرز و نهيريد فرهنگ آهی انيرنمايام و است داشتهی رانيام ما آشوری آر

  !!!!!!بشود نيچن تا ذارندگيم و ....دشويم تكراری ه و شوديم تكراری ه خيتار و فروختند
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