
	  

	کريیم پوپل  

	  

 ددووسالل نو ررووزز رراا ددرر اافغانستانن بهھ چراا ددشمنانن اايین ووططن ططی  
                         خونن می کشانند.

	  

	  
قتل فرخندهه ددرر نوررووزز سالل  نفر ددرر هھھھوتل سريینا ددرر سالل گذشتهھ وو 8ددرر پس پرددهه قتل 

رروودد کهھ قتل فرخندهه يیک پرووژژهه ماهھھھراانهھ  يیا اامکانن آآنن مینوشتهھ کريیم پوپآلجارريی
هھ مليیارردد ميیلونن تجليیل کنندهه دداارردد. بزووددیی ب 300ددشمنانن نوررووزز باشد.نوررووزز سالل 

خوااهھھھد ررسيیدهه مرکز آآنن بلخ خوااهھھھد بودد. ددرر صوررتت آآمدنن صلح , اافغانستانن اازز جملهھ 
ااووليین کشورر تجليیل کنندهه نوررووزز خوااهھھھد بودد. جشن ووميیلهھ نوررووزز بهھ مليیاررددهھھھا دداالر 
	عواايید خوااهھھھد ددااشت. براایی اافرااططيیت وو دداالل غيیر قابل تحمل ااست.  

ططر تخريیب تجليیل اازز ررووزز ماررچچ ددشمنانن اايین ووططن بخا ٢۲٠۰ددرر سالل گذشتهھ بتارريیخ 
نوررووزز باالیی هھھھوتل سريینا حملهھ نموددهه موجب قتل تعدااددیی اازز هھھھموططنانن وو مهھمانانن 

مهھاجم باالیی هھھھوتل کابل (سريینا) حملهھ نموددهه  ۴خاررجی شدند. يیکرووزز قبل اازز نوررووزز 
تن اازز هھھھموططنانن وو مهھمانانن خاررجی رراا بهھ شمولل فاميیل ااحمد سردداارر بقتل ررسانيیدهه  ٨۸

ددرر خاررجج وو چهھ ددرر ددااخل بهھ خونن نشاندند.ملت اافغانن رراا چهھ  	  
ماررچچ سالل جارریی يیعنی يیکرووزز قبل اازز تجليیل ررووزز نوررووزز حاددثهھ قتل  ٢۲٠۰بتارريیخ 

فرخندهه بهھ جرمم سوختاندنن قرآآنن کريیم ررخخ دداادد. ددرر حاليیکهھ ددختر مؤمن هھھھيیچ با 
سوختاندنن قرآآنن رراابطهھ ندااشت. سواالل اايینست ااشخاصی ددررهھھھمانن لحظهھ ددوورر اازز چشم 

لد قرآآنن وو ووررقهھایی قرآآنن سوختهھ شدهه رراا ددرر نزدد مرددمم آآووررددهه بهھ دديید فرخندهه يیک ج
خوااهھھھد تا  گويید اايینست قرآآنن کهھ اايین ددخترسوختاندهه ااست. آآنهھا اازز مرددمم می مرددمم می



اايین ددختر رراا کهھ اامريیکائيیهھا رروواانن کرددهه بکشند. مرددمم وو پوليیس ززمانيیکهھ اايین قرآآنن 
ددهھھھد کهھ يیک  اتت ااططالعع میآآيیند. پوليیس هھھھم بهھ مقام بيیند بهھ خشم می سوختهھ شدهه رراا می

ددختر يیک جلد قرآآنن رراا سوختاندهه مرددمم باالیی ااوو حملهھ نموددهه ااست. اامر حوززهه 
هھھھایی قرآآنن  پرددررآآمد ددوومم کهھ خودد ددرر مرضض اافرااططی مبتال بودد وو بهھ سوختاندنن ووررقق

گذاارردد. اايینجا ااست کهھ پوليیس ااشتباهه وو غفلت نموددهه ااست.  توسط فرخندهه مهھر تأئيید می
کرددند. سواارر نموددهه رروواانهھ ووززااررتت ددااخلهھ می بايید ددختر رراا ددرر موتر 	  

تحقيیقاتت اابتداائی نشانن دداادد ددررنزدديیکی محل کهھ فرخندهه نشستهھ بوددهه ااست يیک جلد 
قرآآنن با ااووررااقهھایی سوختهھ قرآآنن قبالً جابجا شدهه بودد. وواايین ددختر آآنراا بهھ چشم خودد هھھھم 
ثهھ دديیدهه بودد. اايینکهھ کی قربانی اايین پرووژژهه شودد آآنهھا منتظر يیک چانس يیا يیک حادد

کند وو تعويیض آآنراا ددرر شمع کهھ  بوددند. ززمانيیکهھ ددختر با تعويیض نويیس پرخاشش می
سوززااند. ددشمنانن اامنيیت ملی وو فرهھھھنگ اافغانستانن اازز اايین گفتگو  نزدديیک محل بودد می

کنند کهھ بگويید اايین ددختر قرآآنن رراا سوختاندهه يیا اايینکهھ  ااستفاددهه نموددهه مالرراا تحريیک می
هه ااست. ددرر حاليیکهھ ددختر تعويیض رراا خودد اايین تعويیض نويیس عضو پرووژژهه بودد

رروودد کهھ ددختر قبالً براایی قربانی  سوختاندهه بودد نهھ قرآآنن شريیف رراا. اامکانن آآنن هھھھم می
تثبيیت شدهه باشد. ززيیراا اايین ددختر ززيیاددهه بهھ اايین ززيیاررتت ررفت وو آآمد ددااشت وو گاهھھھی تبليیغ 

نمودد. بهھ ااحتمالل قريیب ااشخاصص ددرر عقب٬، فرخندهه رراا تحريیک کرددهه  ااسالمی هھھھم می
گيیرند وو تعويیض  هھھھایی مرددمم رراا مفت می کهھ تعويیز مال رراا ددرر رروويیش بزنن پيیسهھ باشد

ررووند غرضض  ددهھھھد ددختراانن کهھ ددرر شاهه ددوو شمشيیرهه می ددهھھھند. تجارربب نشانن می ناحق می
نمايیند. وواايین ددختر بهھ هھھھميین مقصد ززيیاددهه بهھ شاهه ددوو  بازز نموددنن بخت خودد بند بستهھ می

دديید.ررفت. اايینبارر قربانی اايین حاددثهھ گر شمشيیرهه می 	  
ددرر نتيیجهھ ددشمنانن موفق گردديیدهه صدمهھ بهھ اامنيیت ملی ما ززددند. اازز يیک ططرفف يیک 

هھھھموططن ما ددرر ززنداانن تعداادد هھھھم  ۴۶شودد اازز ططرفف دديیگر  ددختر پاکک ووططن کشتهھ می
ااعداامم خوااهھھھند شد. اايینست پالنن ااستخباررااتی کهھ توسط پوليیسهھایی عاددیی ناممکن ااست 

نامم کهھ هھھھمهھ نمی  اساتت مرددمم میکشف شودد. من اايین حاددثهھ رراا بنامم ااستفاددهه اارر ااحس
دداانند. خداا ميیدااند کهھ ططی سالهھا چهھ مقداارر اازز اايین ااحساساتت ااستفاددهه شدهه ااست. اايینکهھ 

تواانند ووااضع ااست کهھ  چراا ددشمنانن ما ددشمن نوررووزز هھھھستند ووکارریی اانجامم ددااددهه نمی
فرهھھھنگ نوررووزز رراا شاهھھھانن قديیم ااسالمی ساختهھ ااست. اايین براایی تندرروواانن عربی 



غانی ررنج آآوورر ااست. ددرر ززيیر بخواانيید.پاکستانی وو ااف 	  
کيیلومتریی  ٢۲٠۰سالهھا قبل شهھر بلخ ددرر چراا اافغانستانن مرکز تجليیل ررووزز نو ررووزز ااست.

شهھر مزاارر شريیف پايیتخت شاهھھھانن آآرريیائی کيیانی کيیداارریی باختريیانن سکهھا کوشانی 
سامانی سلجوقی بودد. شهھر مزاارر شريیف رراا ددرر آآنن ززمانن بنامم قريیهھ خوااجهھ خيیراانن يیادد 

ددند. تجليیل اازز سالل هھھھجریی شمسی وو نوررووزز ددرر شهھر بلخ ووکشوررهھھھایی آآسيیایی نمو می
ميیانهھ مانند اامرووزز شانداارر نبودد وولی مرددمم هھھھمهھ بخاططر سعاددتت ووبرکت سالل نو 

هھھھجریی شمسی بهھ تعداادد  ۴١۱االی ۴٠۰فرهھھھنگهھایی اازز گذشتهھ گانن خودد ددااشتند. ددررسالهھایی 
ووجودديیکهھ جنگهھایی  لشکر عربب با فاميیلهھایی خويیش بهھ بلخ ناقل گردديیدند. با ۵٠۰٠۰٠۰٠۰

متعددد ررخخ دداادد وولی اايین فاميیلهھا ددرر چند نسل اافغانن شدند. ززمانيیکهھ مغلهھا بلخ اايیراانن 
بغداادد رراا شکست ددااددند فرهھھھنگ مغل وو فرهھھھنگ اازز ددست ددااددهه کشوررهھھھایی آآسيیایی ميیانهھ 
ددووباررهه ددرر مناططق تسخيیر شدهه مرووجج گردديید. مسلمانانن شهھاددتت ددااددند ددرر ززمانن کهھ 

د دديیگر تضميین حيیاتت براایی مقبرهه اايین خانوااددهه باقی ررس اامامم حسيین بهھ شهھاددتت می
مطابق بهھ رروواايیاتت : موجودديیت مقبرههٴٔ حضرتت علی کرمم هللا ووجهھهھ ددرر « ماند.  نمی

قشالقق خوااجهھ خيیراانن بلخ٬، بهھ اامر سلطانن سنجر سلجوقی ددرر قرنن ششم هھھھجریی٬، 
جستجوهھھھايیی صوررتت گرفت. بعد اازز اايین جستجو معلومم کرددهه شد کهھ ددرر قشالقق 

نن٬، مرقد حضرتت علی کرمم هللا ووجهھهھ ميیباشد ؛ وو بازز هھھھم مطابق بهھ خوااجهھ خيیراا
رروواايیاتت جسد مطهھر آآنن حضرتت توسط اابو مسلم خرااسانی٬، بهھ گونهھٴٔ پنهھانی اازز بالدد 
شامم بهھ آآنجا منتقل شدهه ااست. بنابر علل نامعلومم٬، توجهھ شايید وو بايید بهھ اايین کشف 

ً بعد اازز  قراا يیکی اازز پاددشاهه ددرر ززمانن سلطانن حسيین بايی ٣۳٠۰٠۰صوررتت نگرفت. تقريیبا
تيیمورريیانن هھھھرااتت٬، باززهھھھم بر ااساسس رروواايیاتت٬، جستجوهھھھا تاززهه رراا آآغازز نموددند. بهھ اادداامهھٴٔ 

شودد٬، سلطانن حسيین بايیقراا٬، ميیر عليیشيیر  اايین جستجوهھھھا کهھ بهھ نامم کشف ددوومم يیادد می
نواايیی رراا کهھ ووززيیرشش بودد٬، مأمورر برررسی ددقيیقتِر موضوعع کردد. نواايیی بعد اازز آآمدنن 

وااهھھھد وو برررسی رروواايیاتت بهھ اايین نتيیجهھ ررسيید کهھ مقبرههٴٔ موجوددهه ددرر بلخ وو مطالعاتت ش
ددرر خوااجهھ خيیراانن بلخ٬، اازز آآنِن حضرتت علی کرمم هللا ووجهھهھ ااست. بهھ تعقيیب اايین 

اایی بهھ هھھھرااتت فرستادد. ددرر جواابب نامهھ٬، اازز جانب سلطانن حسيین ميیرززاا  ددرريیافت٬، نامهھ
نا رراا کمالل االديین بايیقراا٬، مأمورر بهھ ساختن بنايیی بر فراازز مقبرهه شد. ااووليین خشت اايین ب

بهھزاادد٬، شاعر٬، معمارر وو ددووست نزدديیک نواايیی گذااشت. نامم ددوو گند دداارردد کهھ ددرر بيین  -



خوررند.  شودد وو بهھ نامم آآنن قسم نيیز می مرددمم مزاارر شريیف بهھ نامم جوررهه گنبد نيیز يیادد می
گويیند بهھ ططرفف غربب ررووضهھ ددررووااززهه تونل عميیق وومايیل ووجودد دداارردد سلطانن حسيین با 

ردديیدند ددرر ااخيیر اايین تونل جسد رراا ددرريیافتند کهھ ددرر باالیی آآنن سربازز ددااخل تونل گ 300
شمع اافرووختهھ شدهه بودد. ددرر ميیانن آآنن لوحهھ سنگی سفيید پيیداا شد ددرر يیک صفحهھ آآنن 

هللا) وو  لوحهھ اايین چند عباررتت منقوشش بودد. (هھھھذاا قبر ااسدهللا ااخخ ررسولل هللا علی وولی
سلطانن حسيین بايیقراا  سلطانن حسيین بايیقراا ميیرززاا باالیی اايین مرقد تعميیر ااعمارر نمودد.

ددررززيیبا ساختن ررووضهھ مزااررشريیف توجهھ ززيیادد نمودد ااوو مزاارر شريیف رراا مرکز 
ررووززهه گل سرخخ٬، بلندنموددنن جهھندهه سالل نو هھھھجریی  ۴٠۰برگذاارریی جشن نوررووزز٬، ميیلهھ 

شمسی تثبيیت نمودد. تعميیر کهھ ااوو ااعمارر نمودد تا ااکنونن نظيیر آآنن ددرر کشوررهھھھایی آآسيیایی 
انن بخارراا تالشش نموددند کهھ بخارراا جايیگاهه ميیانهھ ووجودد نداارردد. با ووجودديیکهھ شاهھھھ

مزااررشريیف رراا گيیردد وولی موفق نگردديیدند . پس اازز آآنن مرددمم آآسيیایی ميیانهھ ددرر ررووضهھ 
نمايیند.هھھھدفف  مزااررشريیف تجليیل اازز نوررووزز رراا صبغهھ ااسالمی ددااددهه آآززااددنهھ تجليیل می

اايین فرهھھھنگ ططورريیست براایی اايینکهھ مرددمم سالل پر برکت رراا ددرر پيیشروو ددااشتهھ باشند 
بيیرقق سرخخ يیا گل اللهھ رراا االی چهھل ررووزز تا ااووليین حاصل ززررااعتی سالل بر  جهھندهه يیا

اافرااشتهھ نگهھميیدااشتند. ااووليین ميیوهه سالل خربوززهه ززنبوررچهھ٬، لکاتت وو کوکک سلطانن (آآلو 
ترشش) بودد کهھ تا ااکنونن پابرجا ااست. مرددمم اايین چهھل ررووزز رراا بنامم ميیلهھ گل سرخخ يیادد 

دد. اايین فرهھھھنگ ررووزز تا ررووزز غنا بيیشتر گردد نموددند کهھ تا ااکنونن بهھ هھھھمانن نامم يیادد می می
ررووند اايین فرهھھھنگ رراا بهھ  يیافت. ززمانيیکهھ مغليیانن تيیمورريیانن وو بابريیانن بهھ کابل وو هھھھند می
	  ساززدد. کابل غنی تر می  	  

شاوولی خانن پوپلزاائی صدررااعظم ددوولت نو ررووزز ددرر ززيیاررتت سخی عليیهھ االرحمهھ کابل
ريیف اازز آآنجا بهھ ااحمدشاهه ددرراانی خرقهھ حضرتت محمد صص رراا اازز بدخشانن بهھ مزاارر ش

کابل وواازز کابل بهھ قندهھھھارر اانتقالل دداادد. شاوولی خانن براایی يیک شب اايین االبسهھ (خرقهھ) رراا 
ددررنزدديیکی ززيیاررتت سخی اامرووززیی ددرر باالیی سنگ بزررگگ کهھ ددووچاکک ددااشت 

گذاارردد. پس اازز آآنن اايین محل متبرکک گردديیدهه مرددمم کابل مسجد رراا ددرر نردديیکی اايین  می
چند متديین بهھ ززيیاررتت ددررگاهه سخی تبديیل  سنگ ااعمارر نموددند وو پس اازز ددفن نموددنن

گردديید. ددرر ززمانن ااميیر عبداالرحمن هھھھزااررهه هھھھا حق ندااشتند کهھ مرددهه خوددرراا ددرر شهھداایی 
صالحيین ددفن نمايیند . آآنهھا مرددهه هھھھایی خودد ددرر منطقهھ خيیلی ددوورر اازز شهھر ددرر نزدديیکی 



مسجد ززيیاررتت سخی ددفن ميینموددند. ددرر نزدديیکی هھھھميین ززيیاررتت تعداادد ززيیاددیی اازز شهھداا وو 
ررگانن مرددمم هھھھزااررهه ددفن ااست. بهھ هھھھميین منظورر اايین ززيیاررتت آآهھھھستهھ آآهھھھستهھ متعلق بهھ بز

مرددمم هھھھزااررهه گردديید. حالل ددرر هھھھميین ددوو محل سالل نوررووزز با مناسک شانداارر ااسالمی با 
شوند. کنونن اافرااططيیت جهھانی شدهه ددشمنانن نوررووزز  ااشترااکک ميیلونهھا نفر تجليیل می

ووررززند. ززيیراا بگفتهھ  ووزز ددشمنی میتجليیل اازز نو ررووزز رراا غيیر ااسالمی شمرددهه با نو رر
آآنهھا نوررووزز عربی نيیست ددرر قرآآنن نوشتهھ نشدهه وولی آآنهھا توجهھ نمی نمايیند کهھ موبايیل 
موتر ططيیاررهه کمپيیوتر کمرهه فابريیکهھ هھھھا کشتی هھھھایی ماشيینی تعميیرهھھھا نيیز ددرر قرآآنن 
نوشتهھ نشدهه پس ااگر نوررووزز حراامم ااست ااستفاددهه اايینهھا حراامم ااست. بهھ هھھھميین منظورر 
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