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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 
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 Political  سياسی

          
  انجنير خليل هللا معروفیدپلوم     

   ٢٠١۴ آگست ١٧ ــ برلين        
  

  :يادداشت
بار اول " ان، افغانی، افغانستانافغ"زير عنوان ده سال پيش درين قسمت سلسله مقاالتی را که 

قسمی که از متن اولين بخش ديده ميشود، اين . در جريدۀ اميد نشر گرديده بودند، منتشر ميسازم
 عاشق افغانستان، جناب ولی احمد نوری، تحت وسلسله بنا بر نشر مقالۀ دوست وطنخواھم 

عد از انعکاس مثبت، اين ب. سر دست گرفته شد» جرم است" افغانستانی"استعمال نام «عنوان 
نشر " افغان جرمن آنالين"مقاالت در صفحات انترنت ھم راه يافتند و بار اول در پورتال 

 ايشان را ی بود، که کمر افغانستانيھا را شکست و و قاطعرن سرآغاز کار مستمو اي. گرديدند
گان ــ از جمله  بسا نويسندعرصهالبته درين . ساختکرده خنثی يکسره از صحنۀ فعاليت خارج 

اين درويش ــ قلم زدند، ولی فضل تقدم با جناب نوری صاحب بود و اگر ايشان ابتکار بجای و 
، که تماميت ارضی وطنو دشمن افغانان منحرف  معلوم نبود، کهبه موقع را بدست نميگرفتند، 

   . ميگرديدند، چه دستاوردی ميداشتند  يادھا"افغانستانی"به نام  
  

   انجنير خليل هللا معروفیم ۀ دپلونوشت
 ٢٠٠۴ جوالی ٢٨  ــ برلين      

 

 

  افغان، افغانی، افغانستانی

 )دوم  بخش ( 

  )۴نشر مقاالت سابقه ــ (
 

ال، به اختصار روشنی سمت اول بر عوامل زمينه ساز اين جنجال و جدـ در قکه بعد ازين

 "افغانستانی" و "افغانی"، "افغان" به بحِث لغوِی کلمات سه گانۀ انداخته شد، درين بخش

 .پرداخته ميشود
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.  شمرده ميشد"پښتون"  و ُمرادفدری زبانان، ُمعادلام ع در عرف "اوغان"   يا"افغان"ـ ـ١

.  مينامند"پښتو" و زبان خود را ــکه جمعش پښتانه شود ـ  ـ"پښتون" بته پشتوزبانان، خود راال

وم شناسی، ميتوان از جلد اول ـاسی و قنگاه مردم شن در َمورد شجرۀ نسب افغانان و از

  و خصوصاً از کتاِب معتبرنگـرھـ، اثر مير محمد صديق ف"افغانستان در پنج قرن اخير"

ـ که با ترجمۀ آقای محمد آصف فکرت، از طرف بنياد ـ نستن انگليسـ اثر الف"افغانان"

صل و ـ بالنسبه مفمعلومات  ـ ـاست در مشھد چاپ گرديده ١٣٧۶ھای اسالمی در سال شـپژوھ

  .مغتنمی را دريافت

 و به  از حالت خاص اصلی بدر آمده"افغان" کلمۀ "افغانستان"بعد از روی کار آمدِن کشور 

جناِب نوری، از نگاِه حقوقی در زمينه پرتو .  اطالق گرديد"افغانستان" بر باشندگان  ای عاممعن

 .يشود، ديده نم درينجاکافی افگنده اند و ضرورِت تکرار آن

ه  را ب"افغان"در ايران دورۀ قاجاری . "افغانھا" و يا  است"افغانان" يا "افغان"جمع درست  

قب چنين استعمال، نيِت سوئی ـگويند که در ع. تندـ ميگف"نهـافاغ"دۀ عربی جمع ميبستند و ـقاع

زبانان را فارسی .  جمع بندند"نهـفراع" را بشکل "ونـفرع" ته بوده و مانندۀ آن بوده، کهـنھف

گرچه   . دربی جمع سازنقاعدۀ عه را ب ــفارسی /دری از جمله ـنشايد که کلمات غيرعربی ـ

 است، که نام قديم اين قوم ميباشد، ولی معرب را "اپگان"در ذات خود معّرب کلمۀ " افغان"

عراب البته عيبی ندارد، اگر ا. فارسی/نميتوان در جملۀ کلمات عربی شمرد؛ الاقل در زبان دری

 .اين نوع جمع را استعمال نمايند، که مينمايند

.  باشد و به او نسبت بََرد"افغان" است، يعنی آنچه مربوط به  "افغان" ت نسبیـ صف"افغانی"  ــ٢

، قالين يرت افغانی، شيوۀ افغانی، ِسالحشوری افغانی، دانشمند افغانی، َمقامات افغانیـمثالً غ

، که تندـ ميگف"افغانی" را نيز "زبان پشتو" بانان ما در سابقرف دری زـدر ع.  و غيرهافغانی

 خوانده "افغانی"واحد پولی افعانستان ھم . ھنوزھم جای جای در زبان کھنساالن تداول دارد

 .ميشود

د ميکنند، کامالً نادرست است   يا "افغانی" را  "افغان" ـ خصوصاً ايرانيان ــکه بعض کسان ـ اين

 قسمی که نادرست است اگر ھمان. ايشان به زبان فارسی، حکايت ميکندتنائی ـاز بی اعو 

   بگوئيم"تاجيکی"  را "تاجيک"؛   بگوئيم "چکی" را  "چک"؛    بگوئيم "روسی" را "روس"

 بناميم؛  "ترکی"  را"ترک"   بناميم ؛ "انگليسی" را "انگليس"  بناميم ؛"قرغزی"  را "قرغز"؛ 

 . بگوئيم"افغانی" را "افغان" که   لط است،ـ به ھمان تناسب غ بناميم؛"ردیکُ " را "ُکرد"

بود و حاال آھسته آھسته از  خواندن، که در بين مردم ايران کامالً رايج "افغانی" را "افغان"اما  

حيث کشور ه  را ب"افغان"اعراب . است احتمال قوی از اعراب نشأت کردهه ،  بتداول رفته 
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 کشور  )١( درست کرده  اند، که به تبعۀ "افغانی"زوده ـبر آن اف نسبت را "ی"دانسته و سپس 

 يا "افغانی"  سيـدجمال الدين افغان راراب،  ـرو اع از ھمين .گردد  اطالق)افغانستان( "افغان"

 "افغان"و اتفاقاً خود متفکر بزرگ افغانستان  و سيد افغان ھم کشور خود را .  خوانند"االفغانی"

  :رمايد ـفکه  ميخواند؛ چنان

ساکنان کابل،  از«يعنی   ؛».سادات کنر  من سكنة کابل من اھالی االفغان السيد جمال الدين من«

 ) ٢( .»، سيد جمال الدين از سادات کنر)افغانستان(از اھالی افغان 

ست، زمينی  اولين )افغانستان(افغان ( "رابھاتُ فغان اول ارض َمسَّ جسمی ان اال": رمايد ـو يا ف

  )٣( ).مم  با خاکش در تماس آمدکه جس

  : بُده ، شاگرد بزرگ  و ھمرزمش ميخوانيمـدر بارۀ سيد از زبان شيخ محمد ع 

 بود که به "افغان" از خانواده ای بزرگ در بالد )درـصف(تر ـ سيد جمال الدين پسر سيد صف«

 )۴( »....ث بزرگ، نسبت ميبرد  محدّ "سيد علی ترمذی"

 اثِر کيوان سميعی، نويسندۀ "زندگانی سردار کابلی"ی را از کتاب صه اـبد نيست درينجا ق

صه ميکند، که ـ ق"سردار نور محمد خان" سردار کابلی گويا از زبان پدر خود. ايرانی، ھم بياريم

شخصی او را . خدمت سيد جمال الدين ميرسده در زمانی که در عراق بسر ميبردند، در بصره ب

معلوم .  به سيّد معرفی ميکند و ميگويد که ايشان ھم افغانی ھستندــ  سردار نور محمد خان راــ 

  :، که سيد رو به او کرده ميگويد تفـنيست که پيش از ورود او سخن از چه مير

فعالً که جز افغان از .  نباشد"افغان"ل ـچه کسی از مسلمانھا ميتواند شعور داشته باشد و اھ«

  ».مسلمانھا کاری ساخته نيست

 )۵(. کار ميبرده  ب"افغانستان" را در معنای "افغان" ھم سيد درينجا

ً در کالم ق"افغان"را در معنای  "افغانی"ته گذاشت، که ـنبايد ناگف . بينيمدمای خود نيز ميـ بعضا

 :رخی سيستانی گويدـحکيم ف

 )۶( ونۀ شِل افغانيان، دو پره و تيز         چو دسته بسته بھم، تيرھای بی سوفارـــبه گ
  

بيِخ تير که در چلۀ کمان "يعنی   "سوفار"  و  "نيزۀ کوچک"  به شين مکسور، در معنای "شل"

  ".گذاشته شود

.  را"افغانی" را  و ھم "اوغان" را مييابيم، ھم "افغان" کلمۀ ردوسی، ھمنامۀ فـدر شاھ

ه  را ب"افغان" بار کلمۀ  شانزده کک ُکھزاد، زال باسخنسراِی بيمثال توس، در داستان رزم رستم

در ـاين داستان از زبان فردوسی، آنق.  را"افغانی"  سه بار  را  و"اوغان" سه بار کار ميبرد، 

 : شرحی نيارم جالب است، که دريغم می آيد، از آن درينجا مختصر
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 ز پيشين گروه   مر اين داستان را    ژوه    ــــــقان دانش پـت دھـچنين گف

 ه ماه ب بُد سر کشيده  کوه ی ــ    يکـ زه راه     به سه رو،که نزديک زابل

  بود دوان راهـنـ  دگر دشت  ِزی ھبود        رگاهــيک سوِی او دشت خَ ه ب

 رد و بلوچــو الچين و کُ   افغان    ز وچ     ـــــآن دشت بسيار ک نشسته در

  انبوه بود ردمــ  که آن ِحصن از م  ــوه بود     ــــلعه باالی آن  کـــيکی ق

 ای داشتـ اژدھا پ  با     که در رزمی بدُکنش جای داشت      در، يکژده ب

 اوک انداز و ژوبين گذارـــ    ھمـه ن زار    ــــھ شـسپاھ افغان ز  نژادش

  به پيکار ببر چو شير و حمله ه      ب پيکر ِستَبر     هــــب و  د به باال بلنـــ

 روِد نيل جوشان تر از  رزم      گِه  ـــل     پيـــرانِ  مانندۀ ـــه دو رانش ب

  شيِر نر  بُدی ز رزمش   گريزان  کـــمر       ه ردی از کُ ــبه نيرو جدا ک

.... 

  ز مرداِن مرد          ز مردان بر آوردی از گرز گرد یـستجُ  پيکار  چو 

 بودش به ياد زم  بسی ر           به گيتیـــزادــــکِک کوھـ بودی  نام  ورا 
  

زر سرخ از زال، پدر رستم، باج در زورآور بود، که ساالنه ده چرِم گاو ـکِک کھزاد آنق

زاد به رستم چيزی ـشدار داده بود، که از کِک کوھـنادی زده و ھزاِل زر در نيمروز مُ . ستانيدمي

ً . نِگ کک کند و از دستش ضايع گرددـرستم آھنگويند، مبادا    از موضوع آگاه رستم مگر تصادفا

 به نبرد کک "کشواد" و "ميالد"اتفاق ه ب بعد از کسب اجازت از پدر، زاِل زر،  و  ميگردد

رستم بھزاد را به ميالد . تار ميشودـجنگ رستم می آيد و گرفه  ب"بھزاد"اول . زاد ميرودـکوھ

صه ـم کوايف نبرد قديده بان خبر اسير شدن بھزاد افغان را به کھزاد ميرساند و از تما. ميسپارد

 .گوش کک ميرسده ت و گويند که خروش رستم بـدرين گف. ميکند

 نژاد که ای بد روشیـــخــ    که آمد    زاد   ـ کوھ و بود با و گ تـدرين گف

 گ به نناوغان   نام ھمه آمد      کـه  سان درنگ     بدينُگزيدی چه در ِدژ 

. رود می آيد و با رستم، به رزم اندر ميشودـفراز کوه  فزاد نعرۀ رستم را ميشنود، از ـتی کوھـوق

ه  مغلوب رستم ميشود و رستم دستانش را بکھزاد. مدِد رستم ميرسده زاِل زر ھم از سيستان ب

  .بزرگان و نام آوران پيش رستم می آيند و به ستايش و تکريم او ميپردازند. زنجير ميبندد
 

 ـــــــــددر نماز آمدنـــــ   بَِر پيلتن    دند    باز آم  پيش  ــاده  ھمهپيــــــــــ

   کرده پستانــــافغانيگروھی ز   بديدند کک را چنـــــان بسته دست       

)٧( 
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    ). را دارد"ستايش،  توصيف  و  تبجيل" اصالً معنای "نماز  ("

فقط رخی و ھم در کالم فردوسی، ـ ھم در شعر ف"افغان" بجای "افغانی"يدۀ  بنده، آوردن ـقـبه ع

 و ـگوی ـ یفارس/دریران ـشاع.  بوده، و نميتواند ِمالّک دانسته شودشعری روی ضرورتِ ه ب

از خود حق داده اند، که در کلمات و حتی در دستور زبان، ه ـ  بسيار بـشايد زبانھای ديگر نيز 

  .تصرف کنندروی ناعالجی و نياز عروضی 

و   بخوانند، در صدد چاره شده  "افغان"ند خود را ـ که نميخواھافغانستان،  کسانی از تبعۀ ــ ٣

. کرده اند) ٨ ( را  راست"افغانستانی"، کلمۀ "افغانستان" نسبت  در آخر "ی"با اضافه کردِن 

زير تأثير که  بيشترين اين ھموطنان ما، يا خود چند صباحی  در ايران  بسر برده اند و يا اين

  .ته اندـ رف، و رژيم آخوندی آنجايرانيان کينه ورزتبليغات بعِض ا

واء، تطميع  ـکه تاريخ دورۀ قاجاری کشور فارس نشان داده، زمامداران آن کشور در اثر اغ چنان

 و خانه جنگی را در وطن عزيز ما  روسی و انگريزی، ھميشه آتش نفاقتنه انگيزیـو ف

نتيجۀ . د، که اوضاع وطن ما را مغشوش بسازدھائی دست ميزدنروزان نگه ميداشتند، و به کارـف

ھای استعماری اروپا، عمار انگيس و سياستھای ديگر کشوراين کارروائيھا و کارروائيھای است

يچی شده، جزِء ممالک ھمجوار گردند و دولت ـچنان شد، که ھمواره گوشه ھائی از کشور ما ق

تور ـ و فءراـدست بيگانگان، رو به قھق و آلۀ  بدست شھزادگان بی کفايت، نااليقتدر درانیـمق

  و آن در آوانی که در سطح جھان ـتدر درانی تشکيل گرديد ــورنه در زمانی که دولت مق. نھد

دی بوجود آمده بود، که وطن ما توأم با جھان گام ـ  زمينۀ بسيار مساعـجلو ديده ميشد ـه جھشی ب

 .بردارد

ً از چند ماه باين طرف است، که ج  يضی در جريدۀ  اميد، سلسلۀ بسيار ـناب محمد سعيد فاتفاقا

و انگليس در افغانستان و ماجرای خط   روس )رقابتھای(دسايس "نوان ـجالبی را زير عُ 

  نشر ميکنند و وضع افغانستان را در رابطه با اوضاع جھانی و خصوصاً در ارتباط با "ديورند

ـ  بشکل بسيار جامع و گيرائی شرح ـاری ـ فارِس قاجـدول استعماری و دولت آلۀ دست آنان 

ً ديده ميشود، که دولت فارس در يک زمان بسيار . ندـميدھ از خالل نوشته ھای ايشان واضحا

در ايران امروزی ھم کينه . ب و ويرانگری را بازی کرده استرِّ چه رول مخحساس تأريخ ما 

 !!! تان و دشمنان افغانستان، کم نيستنتوز

ونسلگری ايران در مزار شريف، کشتند، شعله ھای خشم ـچند ايرانی را در قزمانی که طالبان 

يم ايران را ـضد افغانی ايرانيان در حدی موج زد، که صدھا تن افغان مظلوم، آواره و بيگناِه مق

 خامنه "آيت هللا العظمی" ـبی ــبر مذھـ رھـبر انقالب اسالمی ايران ــاز دم تيغ گذشتاندند و رھ
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ندگان بی پناِه ما در ايران چه ليل و نھاری را ـکه پناھ اين. تـ سخن گف)٩( »وم وحشی  ق«ئی از 

چار دانگِ ايران، بسا  ھای بيشماری ازرـبنده ضمن سف. ست ديدند، موضوع بحث ديگری

رار ـخاطراِت  شيرين و تلخ را يادداشت کرده، که اگر روزی ميسر گردد، پيش ديدۀ وطنداران ق

در ميگويم، که از رژيم ھا ھيچ گله ای نداريم، گلۀ ما از مردِم نجيب ـق ھمين. تـد گرفـخواھ

  .راوانی دارندـايران است، که با ما عاليق و مشترکات خيلی ف
 

  رکان تير انداز نيستباکم از ت

 طعنۀ تير آورانــــــــــم ميکشد
     

سيد جمال " که حتی  اند،  تهـرفقرار گ تيِن بيگانگانـ و تفواءـتۀ اغـريفـچنان ف بعض افغانان  

اما تمام اين مکائد و .  استعمال ميکنند"سيد جمال الدين افغانستانی"يئت ـ را در ھ"الدين افغان

   ھم  و "افغانی" در کلمۀ  چون ھم د، ـ  نميکاھ"افغان"ِت انتساب  به کلمۀ ِحيَل، از ُکنه و اصليّ 

 !!! ت اس "افغان" کلمۀ  ی ھردو، ھمانا و اليتجزا  اصلی  جزءِ "افعانستانی"در کلمۀ 

ت، ھم از کلمۀ ـ در ايران انتشار ياف١٣٨١ که سال "سخن"شت ِجلدِی ـنگ بزرِگ ھـرھـدر ف 

بيل عميد و معين اين کلمه ـھای ديگر چاپ ايران از قنگـرھـاما در ف. تهـ سخن رف"افغانستانی"

 گويا بالوسيله "سخن"منحرف نگ ـرھـف.  است"افغان"  و "افغانی"ط  از ـديده نميشود و گپ  فق

ر ـ در آخر ھ"ی"واضح است که با آوردن . را سر زبانھا اندازد "افغانستانی"د، کلمۀ ـميخواھ

فارسی را /دریکه ابجد زبان رـت نسبی آن بدست می آيد و ھـصف ـ ـ جمله اسم ممالکـ  از ـاسم 

ً کلمۀ ـرھـ که فتـيچ ضرورتی نميرفـيعنی ھ. بداند، ازين نکته آگاھست نگ سخن، مشخصا

نگِ ـرھـتنه ای در کار نيست،  پس چرا اين فـاگر ف. لب خود بگنجاندـ را در ق"افغانستانی"

ستانی و ـرغـتاجيکستانی و ترکمنستانی و اوزبيکستانی و ق" از کلمات "جامع"باصطالح 

  ؟؟؟؟؟ ، بحيث باشندگان آن کشورھا ھم، سخن نميگويد؟"يرذالکـستانی و غـزاقـق

 !!!!!!خود حديث مفصل بخوان ازين مجمل تو

 :اين نوشته را نيز حسِن ختامی بايد

راز افغانستان، ھمين اُکنون در مرحلۀ ـافزيز و سرـما افغانان يعنی باشندگان و تبعۀ کشور ع

راِه گذر در پيش روِی ما دو راه وجود دارد؛ يکی . رار داريمـاس تاريخ خود قخاص و خيلی حسّ 

ل؛ ـ و مستقوکات يک افغانستان متحد، باثَبات و سعادتمند، در چوی آيندۀ شگوفا، مرفهسه ب

و ازھم پاشی و تجزيه و حل گرديدن در ممالک  وطو ديگری راه سق. ل از ھر نگاهـمستق

  حتياطاحزم و حد اعظم با  موجود، خطيرست که از شرايط  ما بر. حساب قومیه ھمجوار، ب
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خير و ه آنچه ما را از ھم دور سازد، ب رـ و ھدوئی و نفاق.  برگزينيمه اولی راو رابگذريم 

  !!!ما کشورمتساوی الحقوق افراد و عزيز وام يچ يک از اقـخير ھه  ب؛صالح ما نيست

و علمبردار جامعۀ مايند، بايد راِه  له ساالر ـتگان و روشنفکران ما که قافـخردمندان، تعليم ياف

 را اختيار کنند و در حرکات و سکنات تشئيد وحدت و ھمبستگی ملیو وصل کردن و پيوند دادن 

 !!!و چشم براه باشند  و نمونۀ بايستۀ توده ھای بيچاره واقعاً سرمشق شايسته خود

  !!!خرد و مودت بدرقۀ راه ھمۀ ما

     

****** 
 

 توضيحات :

رف افغانستان و ـ عدر.  يعنی تابعان و پيروان"تابع" جمع )تح سه حرف اولـبه ف( "تبعه"ـ ١ 

 و "تابع"اما بھتر است، که در حالت مفرد از لغت . رد بکار ميبرندـايران اين کلمه را بحيث مف

 . دته شوـ کار گرف"شھروند"يا 

  )سعيد افغانی(  داکتر محمد سعيد  اثر " سيد جمال الدين افغانیـد شرق نابغه ـ"ته از ـگرفـ  بر٢

   ھجری شمسی،  تھران١٣۴٢سيد جمال الدين، طبع  ِط ل از مجموعۀ اسناِد مخطوـبه نق

 ". محمود ابو ريه"ل از نوشته ھای استاد ـ ھمانجا، به نق١۶٨ـ  صفحۀ  ٣ 

سمائی، چاپ لی اکبر کَ ـ ، ترجمۀ ع"بُدهـشيخ محمد ع"  نو آوران جھان اسالم،۶٩ـ  صفحۀ  ۴

الثائر " نوانـبُده زير عـل از مقالۀ شيخ محمد عـنق( . نھضت زنان اسالم:   ناشرـ ـ١٣۵٩

 ) "انقالبی اسالمی  سيد  جمال الدين افغانی"  يعنی ؛"االسالمی جمال الدين االفغانی

. ، چاپ گيالن١٣۶٣، چاپ اول  تأليف کيوان سميعی"زندگانی سردار کابلی" ٩٣ صفحۀ ــ ۵

ای که در صه ـت، ميخواھم در زمينۀ قـچون سخن از سيد جمال الدين افغان  و کتاب فوق رف

تاب از ـبدنبال آف"را در نوشتۀ خود   ھمين کتاب آمده و جناب نصير احمد رازی آن٩۴صفحۀ 

  :، اظھار نظری نمايمستل کرده اـ نق) ۶٣۶اميد  ("، سيد جمال الدين افغانستانیرب ـشرق تا غ

به منظور صص و حکايات قالبيی ميباشد که نويسندگان ايرانی ـصه از ھمان قـبه نظر بنده، اين ق

البته . و چنين جعليات در آن سامان کم ديده نميشود. منسوب ساختن سيد به ايران، جعل کرده اند

  .در دھاء و ذکاوت  دوران صباوت سيد، کوچکترين شک و شبھه ای نيست

 خورشيدی، ١٣٧١رخی سيستانی، چاپ داکتر دبير سياقی، چاپ چارم ـ ديوان ف۶٢  صفحۀ ــ ۶

  )ندـزنوی در ھـزوات يمين الدوله محمود غـر غ در ذک(چاپ گلشن 
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  تھران  و  چاپخانۀ سپھر،١٣۶٩چاپ  ردوسی، ف شھنامۀ  ۵۶۴  تا  ۵۵٨ صفحات  ــ ٧

لی کھزاد، چاپ ـ احمد ععالمه اثر مرحوم "نامهـافغانستان در شاھ" ٣١١ تا ٢٨۵صفحات  

   مؤسسۀ طبع کتب بيھقی، کابل١٣۵۵

ست که   دریديم و بسيار زيبایـ از لغات ق"ختن، درست کردنسا" يعنی "راست کردن"  ــ ٨

 .نوز از زبان مردم ما شنيده ميشود، خصوصاً از زبان روستائيان ماـھ

  : رمايدـ ف"رنامهـسف"ناصر ُخسرِو بلخی در  

و . ب اندـو مردمانش بيشتر شيعه مذھ... و اين شھِر ُصور معروف است به توانگری ... «

و . تند، مردی نيک منظر و توانگرـيل ميگفـقـب، پسر ابو عَ ـ مردی سنی مذھقاضيی بود  آنجا،

ديمی، که امروز جزِء کشور ـ شھری بوده ق "ُصور" (  »....بر دِر شھر مشھدی راست کرده اند

،  و درينجا "،  مزارر شدن، شھادتکدهـتن و ظاھـجای حضور ياف" يعنی  "َمْشھَد". لبنان است

  ) .  شود"سالون شھری" ست  برای تجمع مردم،  که به حساب امروزی  مراد  از ساختمانی

   : رمودهـو حضرت شيخ اّجل در بوستان ف
 

 واست کردــر زورآوری خــــشي   که با      راست کرد   جه ای آھنينی  پنــــــيک
  

  .جنگ شير برود و گويا با شير زورآزمائی کنده کسی پنجه بُکسی ساخته بود و ميخواست ب
 

  خود نديد جۀر زور در پنــــــــــــــ   دگ سر پنجه در خود کشيد     چو شيرش به 

زنۀ آھنينش بــــــــــــــــــــــ  به سرپنجيکی گفتش آخر چه ُخسپی چـــو  زن         

  ه با شيـر گفتــــــــــــــر گفت         نشايد بدين پنجــشنيدم که مسکين در آن زيـــ
  

 که از طرز تفکر و ديد  زياد ديده ميشود، زنان به ُجبن و کم شھامتی در ادبيات دریانتساب

  .ند بدين باور ھمان روز  الھام ميگيرد و متأسفانه ھنوز ھم  مردم

ھمسايه ھای ناجوانمرد؛ « نوانـت،  مقاله ای نوشت، زير عُ ــ  بنده بدين مناسبت  در ھمان وق٩

زمستان (لمان ا چاپ "فصلنامۀ رنگين" که در  شمارۀ ششم ، »"قوم وحشی"خشم آيت هللا بر 

کاظم علی "نام شخص مستعاِر ه اين مضمون  نظر به ملحوظاتی،  ب.  منتشر گرديد)١٣٧٧

 . بود، نشر شده)باشندۀ امستردم، ھالند( "زنيچیـغ

 


