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  بيلبی النيــــــــــــج
 ٢٠١٠ نومبر ٢٤برلين ــ  

  
 

 ادتيق وقاحت تا بالهت امارت از
 اضطراب از پر رۀدو فرهنگی نجوا

ی ها مملكت ۀهم انيم در  اما و. بود دهيآفر او آه آنچه جز به ،نبودی چيه خدا ريغ نبود، و بود
 چرخش و افزود نيزم ۀآر بر  موعود مدت گذشت از پس  پود و تار خداوندگار  آه نمود  خوش

 به خيتار را او آه بودی آشور فرسود،يم بر آن و بر نيا غنود،ی ا لحظه  بدون اندود، غم روزگار
 .ستود یم” افغانستان “نام
 از و باور خوش دل، ساده شدی ريام را مملكت نيا ،ی لكلكی باال افتاد چرخ چوی فلكی قضا از
 داد فرمان نيچن  اشی زبانی ب زبان به را مردم كبار ياو. اهللا بيحب اسمش ، آلكان جوانمرداِن اريد
  !:مردمی آ آه

 مرغ ن،يآن ريت خوده اعتس شهيهم نيبرو ن،يباشی م مه تيرع شما و شماستمی پاچا مه دگه ” ... 
 ١ ”.نيبگذران خوش تانه ترنگ و نيآنی باز بودنه ،یباز
“ اهللا رسول نيد خادم “پرنفوذی آخندها و اقوامی آالنها وی خواندند هم اش"سقاو ۀبچ" آه ريام نيا

 به الماله تيب ۀسيپ ،یاز باد مه”: یبرآوردند ندا مردم به بلندی صدا بهی روز  ،ینهادند لقبش
   !یآردند چنان او ،یبودند قول هنوز را مردها  چون و ١  "آدم نخات خرج متب و ريتعم
 هينشر با جمله از و ،یبماندند افغانستان آشور در و قدرت مسند بر آهی دانشوران و شاعران آن
 ف،يشر مزار اسالِم رهبر قندهار، دالسالِميمؤ هرات، اسالِم اتفاق آابل، چاِپ السالم بيحبی ها
 ،یآردندی همكار قطغن آباد خان شهر در بيالحب نهضت و آباد جالل سرخروِد در مانياال ةديجر

ی  ريام به رای آلكانی ك ينيا آنها اند نوشته ها رساله در. یبگفتند شانی برا آهی نمودند همان
 فرهس ك يدر او با گريد وی دنديپسندی نم ،یبودند خان اهللا امان آه را دگر آن چون ،یخواستنديم

ی دوست ابراز د،يئپاب گانهيبی آشور در دوش، بر سفر بار آوله بای ك ينيا چون .یخوردندی نم نان
 .ديئگرای دشمن تای سرد به ونيروحان ازی گروه وی و مخالفانی سو از زين اهللا بيحبی بانيپشت و

 اهللا، مانا شاه زمان در قلم و انيبی آزاد لمس با ادب و فرهنگيی وفاگش ۀدور از پس ،القصه
 خراسان ازی اريع چونی سنتی هنيم دری جهشی رهاييتغ خواست با روشنفكرانهی هايشتابزدگ

 اران يتيدرا وعدم بالهت و ساخت افغانستان آمان نيرنگ و متجانس نا آشوری حكمروا را نيزم
 آه آباد اتنه نهی مكتب و ريتعم نمود، اخذ را هنر و فرهنگ فراستی جا اهللا، رسول نيد خادم راهزِن
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 شيپ قدرت ۀعرص بری پا برادرانش بای نام خان نادر نكهيا تا شد بسته بود هم آنچه بل دينگرد
 .بنهاد
 به را مردم و راند زبان بر دهل و طبل با را ديجدی گردش پادشاه نيطن شهری جارچ نكهياز پس

 امان شاه آه را ها ندهمايباق ۀهم خود ۀنوب به نادر محمد حضرتياعل خواند، فرا  فرمانروا اطاعت
 .بداد برباد زين داد،يب بود نشده هنوز آنها بر و آباد بود آرده اهللا

 ازی افغان محصالن احضار نسوان، ارشاد ۀديجر و آابل نسوان انجمن زنانه،ی ها مدرسه بستن
 گردانشا تعداد. شدند شمرده خان نادری هايئآارروا نينخست آنها، از ه ایعد ساختنی زندان و هيترآ

 تعداد آه یحال در تن  ۴۵٩١ بر ديگرد بالغ مجموعًا خان نادر سلطنت سال چهار طول در معارف
 سه و هشتاد خان اهللا امان حكومت رياخ سال در افغانستانی رسمی ها مدرسه اناث و ذآور شاگردان
 ٢ !!!بود نفر هزار
ی يمح غالم منوال نيبرهم .شد داده قرار دولت خدمت در ا يو ممنوع نبود نظرحكومت ريز آنچه
  .ديگردی دولت سيان آزاد يۀنشر وی زندان نيالد
 و آموزگاران خواست به ايگو نجات و استقالل بهی امان و هيامانی ها سهيل نام رييتغ ،یآر

 و محو  م،يترم ايگو از پس استقالل منار ۀبيآت در خان هللا ا امان نام و گرفت صورت ان،يدانشجو
  !بود دهيگرد درج آن بر نادرخان اسم
ی شانياند آزاد و بدستان قلم . فشردند دلهره و اضطراب نينعل ريز رای نوشتار فرهنگ و ادب ،یآر
 قرآن و دگاريآفر نام برابر در خان نادری هايئآارروا بر بنا جنگساالر نيا قسم و سوگند به گريد آه
 ترس از افغانستان، سرشناس انروشنفكر ازی ا عده با نداشتند،ی باوری خداوند آالم ديمج

 در آنها. شدند ديتبع نكهيا ا يو نمودند ترك  را شيخو اريد و ار  يبرش و دور افراد و ديجدی حكمروا
ی ها دهيجر نشر و چاپ. گشتند زمان داديب ادگريفر شيخو توان حد تا هيهمسای ها آشور

 .ندبود نجواها شمار نياز الهور در” افغان فغان” و” افغانستان“
 شهياند تراوشی خرافاتی ها قصه ،یخوان شهنامه همچون مان خودی داستان اتيادب جيتروی جا به
 آنار و گوشه در ،یآراچ و تهيآو پشاور، چاپ ،یسيانگل وی پاآستان آگاهاِن آار ۀمغرضانی ها
 وی جام زردشت، نيسرزم مردم انيم رای دشمن و نفاق تخم توانستند تا و افتند يانتشار و پخش هنيم

  . ندندگپرا بابا نارحم
ی ئتوانا ،”اصالح “همچون شيخوی غاتيتبلی ها دهيجر در تا دنديآوش خان نادر بِر و دور مانانيپ هم

 شتنيخو حق تنها طلبانه، عظمت و انهيگرا تباری  ها شهياند بری مبتن را،ی ساالر وی دار حكومت
 تا ديرسان چاپ به را ها نوشته نيتر مبتذل منظور نيبد اصالح. نديبنما قلمداد ديجد شاه ۀخانواد و

 به تآاحصا از آه نستيای واقع قتيحق ...”: است بوده خان نادری حتم حقی پادشاه آه بدهد نشان
 عدم....ترنديقو و تری ذآ فقرا، به نسبت خلقت و عقلی رو از اياغن و شرفا آه نستيا وستهيپ ثبوت
 ليدل خودش مراتب بهی غنی ارتقا وی و عجز سبب نيهترب خودشی نادار به ريفق ۀغلب و قدرت
 همزمان خان نادر قدرت ۀدور دری آم لحاظ از  ديجرا و ها هينشری افزون ٣ ”.....اوست تيآفا

 .یشياند دگر گونه هر تيمحكوم و  مطلق سانسور با بودند
. آمد آار به زانيست فرهنگ و نابخردان خدمت در ،ینوشتار زبان آه بود نگونهيبد  ،یآر  

ی ئجا به آار و نمودند دعوتی اجتماع و یاسيس امور در سكوت به را روشنفكران و انيفرهنگ
 قرار بازپرس و عتاب مورد ،ی غزل در سرخ ۀآلم تيموجود جرم به تنها ايگو سرور آه ديآش

 او به بودن تبار هم اما برد، بسر زندان در سال زدهيس بعدها و شد برطرف سيان ۀادار از گرفت،
  .شودی معرف افغانستان بزرگ شاعر باشد، گفتهی شعر نكهيا بدون و  بماند زنده تا آرد آمك

ی عموم محضر در آه نياز پس افغانستان، مشهور ۀخوانند قاسم استاد آه است آمده خيتار در 
 دل ز را برادر بغض و نهيآ... داشتن آشور حب ؟ مروت وی مرد ستيچ “مطلع با  رای شعر
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 ريمد به  و ديبسرا مجددًا رای روزيد غزل  تا شد احضار دربار در  شيفردا خواند،” شتنبردا
ی سعد بوستان و گلستان ازی مناسب اشعار  قاسم استادی برا  تا ديگرد صادر دستور آابلی ادب انجمن
 ۴ !!! بس و بخواند را ها همان تنها نياز بعد  تا شود داده

 دعوت آابل به  رای الهور اقبال معروف شاعر و لسوفيفی حت قدرتش، استحكامی برا نادرخان
 افغانستان در عالمه یالديم١٩٣٣ سفر ارمغان .بربدارد بهره شيبرای و نشان و  نام از تا آرد
 جهان بهی ئهای راهنمونی حاو آه باشنديم” شرق اقوامی ا آرد ديبا چه پس “و” مسافر” یها آتاب

ی آزاد به محبت با افغانستان، مردمی خواه استقالل جنبش دوستداران ازی الهور اقبال. اند مسلمانان
 در و باشدی م او آثار  نيباتريز و نيتر هيپرما ازی ك يآه را خود” مشرق اميپ “آتاب آشور نيا

  ۵. بود نموده شكشيپ خان اهللا امان به  قبًال  است، شده سرودهی لمانا شاعر تهيگو وانيد به پاسخ
 ستنديگر و ستندينگر دور از را هنيم بر جفاها و ستنديز وطن اد يبه را لحظه هر انيديتبع ند،يگويم
 به را آابل  اهللا امان شاه با كجا يآه افغانستان دری نگار روزنامه انگذاريبنی طرز محمود ،یآر... .

 ١٩٣٣ مبرنو  دوم و ستيبی امتوف د،يگز مسكن هيترآ استانبول در بعد و آرد ترك قنداهاری سو
 :خواندی م را شعرش نيا و ختيريم اشك هميپ منزل در ا يها ابانيخ در وطنش اديب ها روزی الديم
 

 من بدن رديبگ مرگ اگر غربت در
 من آفن دوزد آه و قبر ندـَـَآ آه ايآ

 ديبگذاری وهـــآ سر بر مرا تابوت
 ۶ من وطن در مرا خاك برد باد تا

 

ی ك يعبدالخالق ۀگلول ضرب با خان نادر ا،يدن نيازی طرز محمود رفتن از پس روز هفده درست و
 ختگانيفره و فرهنگ. ببستی فان دار  از چشم و درافتادی پا از نجات مكتب ممتاز شاگردان از

  بتوانند  دوباره تا نمودنديمی گاهشمار صبورانه گريد سال ستيب  داديرو نياز پسی ستيبا افغانستان
 دل در  نسرودهی نجوا و اديفر ،یالديم ١٩۵١ یجنور اول در مطبوعات قانون  ساختن نافذ با
  .بدهند سر شيب و آم را شيخو ۀجامع خيتار

 آشور در را نجابت وقاحت و بالهت امارت مدت نيا آثار ناقالن و اخبار انيراو آه القصه
  .... اند دانسته بوم و مرز نيا سرنوشت در اضطراب از پر وی بحرانی ا دوره  افغانستان،

  . ...بنهفت را ازشين و راز و نگفتی زيچی آس به خطه نيا سرگذشت طومار نكهيا مثل اما و
 و روز آشفته سابق همانند اما... گريدی ا گونه به...   شتريب كبار يو... شد تكرار هم باز خيتار چون

 .... شانحاليپر همچنان
 و بر نيا  غنود،ی ا لحظه بدون  ،اندود غم روزگار  چرخش را سرود و شعر هِنيم آه بود نيچن و
 .فرسوديم بر آن
 تقال  هم باز... مسعودی ئفردا ديام به ...نمود خوشی آشور نبود، و بود زيانگ شگفت ۀگستر در و
  ....موجود افغانستاِن نيهمی آر  ...نمودی م
 

 :ها كرديرو
   تهران، ،یزد يافشار تموقوفا چاپ و انتشار ،یهرو  ليما بينج افغانستان، در زبان و خيتار -١

  ۴۶ ص ، ١٣۶٢
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 ، ١٩٩٩ جون اول، چاپ غبار، محمد غالم ريم دوم، جلد ، خيتار ريمس در افغانستان ـ۴-٢  
  ٨٨  و ۴٩، ٨٣ص كا،يامر ۀمتحد االلتيا ، اينيرجيو
  ١٩٣و ١۴ ص ، ١٣۶٢تهران، پگاه، انتشارات دوم، چاپ ،یالهور اقبال وانيد  -۵
 ،ی ديخورش ١٣٧٨ی جد ر،يتنو ميحل محمد دآتور افغانستان،ی گارن روزنامه و خيتار  -۶

 پشاور، صبور،ی اسالم نشرات مرآز چاپ هالند، در افغانستانی بازساز و  قاتيتحق توتيانست
 ۵٧ ص پاآستان،

  


