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  زخوانيھا و دندانخائيھا در خليج فارسـَرجَ 

  »!!!مخاموشک کارتما ،ده بام مچرچرک با« 

مدتھاست که قضيۀ عروج ايران و تقابل جھان غرب با آن نقل مجالس گشته است و روزی 
از روزی که آوازۀ انکشاف و توليد . نيست که خبری و گزارشی در زمينه پخش و  شنيده نشود

ايران را سر زبانھا انداخته اند، ھمه گوش به آوازند که سرانجام کار به کجا خواھد  اتومیبمب 
مگر بی ھيچ ھم نيست، چون جمھوری اس3می ايران که خواب  افواه انداختنھا؟ اين کشيد

 در تمام ابعاد سيطره بر منطقه را ميبيند، در صدد است که ظرفيتھای صنعتی و نظامی خود را 
و کار بجائی کشيده است، که امروز ايران ھم تانک و طياره و درون و قمر . با: و با:تر ببرد

و ھم در عرصۀ . ازد و ھم راکتھای نوع نوع با ساحۀ پرواز فراختر و فراخترمصنوعی ميس
کار ميکند و اگر امور طبق سنجش م3ھا پيش برود، زود باشد که  "چشم درد"تکنالوژی ذروی 
  .خود را آزمايش کند اتومیايران اولين بمب 

وصاً ممالک صنعتی را دارند و خص اتومی ۀحاسلِ بايد گفت که بسا ممالک جھان قدرت توليد 
فيت و کارخانه ھای برق ذروی ميسازند، بالقوه قدرت و ظر اتومیجھان که خود کوره ھای 

را دارند و تعداد چنين ممالک بی شمار است؛ از المان و ايتاليه و حتی  اتومی حھایس3توليد 
ديگر  اروپا گرفته تا جاپان و کوريای جنوبی و ماليزيا و بسا ممالک کوچکممالک خرد و 

جنوبشرق آسيا و بسا ممالک امريکای :تين به شمول برازيل و ارجنتاين و افريقای جنوبی در 
را  اتومیاين ممالک قدرت فنی و توان مالی ساختن بمبھای . بر اعظم افريقا و غيره و غيره

گر اينھا چه که حتی ممالک خرد و ريزۀ دنيا نيز ميتوانند دست به چنين کاری بزنند؛ ا. دارند
  .کوتوال جھان گوشۀ چشمی بايشان بکند

حدوداً چل و پنج سال پيش وقتی در وطن عزيزم بسر ميبردم و ھنوز ظاھرشاه زمام وا: بود و 
را اختيار  "راديو افغانستان"غر و فشش از ارگ شاھی با:؛ روزی راديو کابل که تازه نام 

اعنی پوھاند کاکړ که استاد مشھور  کرده بود، مصاحبه ای داشت با داکتر عبدالغفار کاکړ ــ
در آن زمان مثلی که شعبه ای در چوکات پوھنتون کابل بوجود آمده . رياضی پوھنتون کابل بود

ياد ميشد و پوھاند کاکړ رئيس آن اداره " ۀ انرژی ذروی افغانستانشعباداره يا "بود که به نام 
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به  اتومیمپوزيم بين المللی رياکتورھای به ياد دارم که داکتر کاکړ از کدام کانفرانس و س. بود
کسانی . حيث نمايندۀ افغانستان برگشته بود و راديو کابل ھمراھش مصاحبه ای ترتيب داده بود

که داکتر کاکړ را از نزديک ديده اند، ميدانند که طرز گپ زدن و لحن عجيب و غريب داشت 
م و فقط ھمان يکبار آوازش را نديده ارا از نزديک  من داکتر کاکړ. و بمانند کاکه ھا گپ ميزد

به ھر صورت ضمن سؤا:ت . از خ3ل آن مصاحبه و از ورای امواج راديو شنيده بودم
متعددی که از وی شد و او جواب ميداد، ازش پرسيدند، که آيا افغانستان قدرت ساختن رياکتور 

افغانيی که داشت  را دارد؟؟؟ پوھاند کاکړ با ھمان طمطراق و غرور) اتومیکورۀ (اتومی
  :فرمود

  »!!!!ی کم ھستيمما از کِ « 

ً افغانستان چنين توانی را دارد بگذريم ازينکه اين سخن در آن ھنگام از سنخ !!! يعنی که طبعا
، حتماً ميدادنشان عکس العمل و اگر کسی بزبان طنزگويان کابلی مبالغات شاعرانۀ محض بود، 

  :ميگفت

  »!!!مالوم اس ما ک3ی ایاز پلت« 

  !!!)معلوم است ک3ه ما ه ھایاز پلت(

اگر کشوری قدرت مالی :زم را داشته باشد، ميتواند ھم رياکتور واقعيت امر اينست که مگر 
و ما ميدانيم که امروز در . بسازد و ھم به انکشاف و توليد بمبھای ذروی بپردازد اتومی

د و فروش است و دستياب ــ قابل خري "ھای تک"رار ــ به شمول اسبازارھای جھانی ھرچيز 
  :اتومیو برگرديم بر سر ايران و قدرتش در انکشاف دادن و توليد کردن بمبھای . ميگردد

صرف نظر ازينکه ايران قدرت آن را دارد، که متکی به نيرو و ظرفيت خود به چنين کاری 
ان بمب دست بزند؛ بايد گفت وقتی اسرائيل ــ بگذريم از ممالک ديگر عالم که صدھا و ھزار

و ترمو نوکلير يا ھايدروجنی سر زلف شان را شانه ميکند ــ بيشتر از دوصد و پنجاه  اتومی
را در اختيار خود دارد و اين امکان را دارد که تعداد بيشتر و بيشتر اين بمبھا را  اتومیبمب 

داشته را ن توليد چنين اسلحه توليد بکند، چرا ممالک ديگر منطقه ــ به شمول ايران ــ حقِ 
باشند؟؟؟ اما سخن بر سر داشتن و نداشتن حق نيست، سخن بر سر اينست که آيا قلدارن جھان 
و خصوصاً آن جھانبان کته سر به کسی اين حق را ميدھند، تا پا را از گليم خود درازتر کند؟؟؟ 
در ھر صورت جھان سرمايه داری زير ريژی  و سرپرستی اتازونی تصميم گرفته است که 

 که و ميدانيم که م3ھای زورگوی ايران!!!! حق و اجازۀ چنين کاری را نداشته باشدايران 
  !!!!ھرچه دل خود شان بخواھد ھمان کنند و آن نيستند،اين  "بند و واز"ظاھراً 

بزند  اتومی ھایاست که دست به توليد بمب عزم جزم کردهجمھوری اس3می ايران : به ھر تقدير
به انرژی برقی و استفاده از ريکتورھا يا کوره ھای  اتومیانرژی  ــ ولو در ظاھر از تحويل

. به مقاصد صلح آميز سخن ميگويد ــ  و غرب در صدد است که مانع چنين کاری گردد اتومی
ممالک قلدر و ھمان است که ملل متحد و شورای امنيت را که آلۀ دست و سگ پاچه گير 

و . ر قيمتی که شود ايران را از اين کار بازدارندد، ورکش کش کرده اند تا به ھزورآور ميباش
م3ھا را ھم خوب ميشناسيم که مرغ شان يک لِنگ دارد و تا گپ را به ُمرداری نکشند، دست 

  .برنميگيرنداز کار 

ده و پيچيايران سر زبانھا افتاده و روزتاروز ابعاد  اتومیپس؛ از مدتھاست که موضوع انرجی 
يک چيز مگر از ھمان اول در مخيلۀ آدم ميگذرد و آن تقابل . ردپيچيده تری را بخود ميگي

 چنين روزی پيشبينیاز سالھاست که  گويا نظامی ايران با غرب و اسرائيل است و ھردو طرف
  م3ھا و خطباء و آيت V ھای آتش نفس ايران که تشنه به خون اسرائيل ميباشند، از . ندرا ميکن
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جنگ درين . د، تا بضد اسرائيل رجز نخوانند و عربده نکشنددريغ نميکننو فرصتی ھيچ موقع 

ايران و دگر خاموشی  ایاما يک نکتۀ دوگانه خيلی بارز است؛ يکی تھديدات آشکار روانی
  :بپيش از طوفان اسرائيل و غربيش از حد و 

 وقتی بر اين نکتۀ دوگانه فکر ميکنم، ھمان ضرب المثل عنوان مقاله پيش رويم مجسم ميگردد؛
يک طرف بمانند چرچرک داد و فرياد و ع3: سر داده ميرود و طرف مقابل خاموش خاموش 

  .   است و با تأنی و حوصله افزائی کار خود را ميکند
  کار ميگيرد و تھديدات مبالغه آميز شاعرانهيک طرف از ــ 
کار  "خپکائی"کابلی شيرينتر خپکی و باصط3ح طرف ديگر ــ اعنی غرب و اسرائيل ــ ــ 

سخن سنج ، زنان آرام و با مھارت انجام دھد کار خود را َخپ و ُچپ و آرامو کسی که . ميزنند
در مورد دو طرف قضيه تک  و ھمانست که مثل مشھور کابلی .خوانند "کارتمام"کابلی او را 

   :و پتره صادق می افتد که

  "بام، خاموشک کارتمام )در(چرچرک بام ده"

و  *"ھزار و يک شب"نگ از تھديدات اغراق آميز نحو داستانھای رژيم چرچرک ايران يکر
خاموشانه  "خاموشک" رد و غربِ يکار ميگ... امير حمزۀ صاحبقران و امير ارس3ن رومی و 

  !!!"شهگوش خبر ن اوکس ازی گوش تا " کهچنان خاموشانه  ؛کارک خود را ميکند

فاده از صنعت مبالغه و فردوسی و با استايران با استفاده از ادبيات شھنامۀ بلی؛ زمامداران 
  : د که نزمانی ميگوي. دنپراگنی ميکناغراق شعِر دری تھديد

  »!!!اسرائيل بايد از صفحۀ گيتی پنسلپاک زده شود«

  : د نگويگاه و  

  »!!!اسرائيل غدۀ سرطانی منطقه است که بايد برداشته شود« 

  :گويند باز 

  وجود اسرائيلی بعداً ، چون نخيزندحمله بر ايران بر طيارات جنگی اسرائيلی ھرگز در صدد« 
  

  »!!!فرود آيندپس در آن  نخواھد داشت که 

وقتی اين ادبيات را از زبان م3ھا و چوکره ھای ايشان ميشنوم، به ياد کابل عزيز می افتم و 
تن  در کابل عزيز ما ھم وقتی دو. جنگھای زبانيی که بعضاً در کوچه و بازار اتفاق می افتاد

در کوچه و بازار درگير ميشدند، او:ً به جنگ زبانی دست زده به تھديد ھم ميپرداختند؛ مث3ً 
  :ميگفتند

  »!!!هاز گيرم خ3صت کن برو که مگم خدايت« 

  :و دگرش ميگفت

  »!!!که اگه خيستم، باز نيستی برو« 

  يا
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  »!!!خوده نزنه برو که ھمقه بزنمت که د:ک دولِ « 

  يا 

  »!!!که مستوفی حسابشه گرفته نتانهھمقه بزنمت « 

و بدين نبودند  يپرداختند، اص3ً مرد جنگ و زد و کندم اتبه تھديدطور ين بسا کسانی که ا
و آنکه شيمه و قوتی داشت، . وسيله خ3ی ناشی از ُفقدان قوت و شھامت خود را ميپوشاندند

  :لمثلی دارند مشھور که المانھا ضرب ا .حريفش را بدون تھديد و رجزخوانی بر زمين ميزد

  !!!"چک نمی اندازدزد  َغوسگی که "

يکی . پھلوانان ما ھم پيش از شاخ به شاخ شدن، عبارات طمطراق آميز را بر زبان می آوردند
نام داشت که با ھر کسی که ُجوره ميشد ميَخِويد و از ھمين  "فضلو"از پھلوانان طمطراقی کابل 

مردم کابل برای او حتی مثلی مطابق حالش جور . ته بودشھره گش "فضلوی پوده"رو به نام 
  :معروف شده است کرده بودند، که سخت

  »!!!فضلوی پوده، آنچه بوده بوده «

کابلی که از رجزخوانی پھلوان پنبه ھا به بينی رسيده بودند، جھت مسخره ساختن  َکورگویان و
  :ايشان ميفرمودند

  آش ديگِ  سرِ  منـــــــــــــم پھلوانِ 

  پشه را پاش پاش کنم لشکـــــــــرِ 

  جنگ روزِ  سرِ  منـــــــــم  پھلوانِ 

  لنگ نه از پشه ترسم نه از موشِ 
  
  :گذريم به :ف زدنھای ديگرانبسير و سفر را در کابل نازنين بگذاريم يک سو و 

مردم شرقزمين ــ به شمول عرب و عجم ــ به :ف زدنھا و گزاف گفتنھای اغراق آميز عادت 
نظير سخنانی را که امروز زمامداران جمھوری اس3می ايران بر زبان می آرند، . ده اندکر

زمانی از زبان يک زمامدار مغرور عرب ھم شنيده بوديم، زمامداری را که ھمه به نکوئی 
دستگير کردند و بعداً حکم ميشناسيم و ھمه شاھد بوديم که آن مرد سرتنبه و رسوا را چطور 

  .اعدامش را صادر کردند و سپس با فضيحت ھرچه تمامتر و رسوائی شرم آور غرغره کردند
پنجمين اردوی "بلی؛ صدام حسين بی عقل ھم که به تحريک مفتنان غربزمين فکر ميکرد 

  :ت کهميگف. را در اختيار دارد، پيش از جنگ اول عراق :ف و پتاق بسيار ميزد "بزرگ دنيا

را براه " مادر جنگھا"يعنی " ام المعارک" ،در صورت حملۀ امريکا و متحدانش بر عراق«  
  »!!!خواھيم انداخت و  امريکائيان را در دريای خون خودشان غرق خواھيم ساخت

برپا ساختن دريای " و" ام المعارک"و اما در عمل و در ميدان جنگ ديديم که کارروائی  
 "ظھران"ر ماند به پرتاب يک راکت بر لشکرگاه امريکائی در شھر صدام فقط منحص "خون

راکت بر   39عسکر امريکائی را آناً نيست و نابود کرد و پرتاب  180عربستان سعودی، که 
اسرائيل که فقط در پناه تاريکی شب صورت گرفت و از جمله يکی دو تا در شھرھای اسرائيل 
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بار آورد و دگر ھمه راکتھای صدام ذريعۀ راکِت  فرود آمده و سرآسيمگی مردم ملکی آنجا
  چشم سر ه ب  .در ھوا منفجر و خنثی ساخته شدند Patriot "پيتريت"راکتشکن امريکائی به نام 

ديديم و از جام جھان نمای تلويزيون نظاره کرديم که در تمام عمليات امريکا که در دو مرحلۀ 
 1990ــ 1991در سالھای  Desert Stormو  Desert Shieldمقدماتی و متعاقب آن به نامھای 

تحقق پذيرفت، فقط ھمين دو ضربت از طرف صدام حسين به دشمنش رسيد و ديگر :ف و 
  !!!! بود "ِفليلی فِس"در " ِفليلی فِس"پتاقش ھمه 

  :و اثراتش را بر وطن عزيز خود مد نظر بگيريمدر خليج فارس اصل تقابل احتمالی برگرديم ب
خود را حفظ  "قدرت محاربوی"دن ابعاد جنگ و در صورتی که ايران در صورت بزرگ ش

. کرده بتواند، به يقين که ضرباتی بر تأسيسات عسکری امريکا در منطقه وارد خواھد آورد
ايران در چنين حالتی مراکز نظامی امريکا را در افغانستان نيز مورد حمله قرار خواھد داد و 

در افغانستان  ئیزمانی طرفدار تأسيس لشکرگاھھای امريکا ی روشن که از ديرانافغانآن چشم 
در  داخلهرا از م ، ممالک ھمجواراند و يکرنگ موعظه ميکنند که موجوديت چنين مراکز

اين وطنداران ما ھرگز فکر اين را . خواھد داشتو مصون امور داخلی افغانستان محفوظ 
 ھرومرو زير، افغانستان ھم ک منطقهممالامريکا با  تقابل نظامینکرده اند، که در صورت 
  .آمدخواھد  ضربۀ مستقيم دشمنان امريکا

ظر حملۀ اسرائيل و اتازونی بر ايران منتبا خوشحالی ھر آن  بدروادارو افغانان بدخواه  بعض
درگرفتن بخاطر  شايد نانيا .دنکندقيقه شماری بی صبرانه را شوم ين تھاجم و شايد حلول چناند 

دو نکته را  افغانانچنين برای  .بينندب در آتش بخواھندرا  "پوستين ايران"،  "آخوندیشبش "
  :زد ميکنموشگجداً 

و  بگيرنددرس بايد بی گناه مليونھا افغان يرانی افغانستان عزيز و تباھی و ازــ يکی اينکه 
آن  مظلوم و دربدر تان و مردمنسی به سرنوشت افغاديگر نخواھند که ھيچ ملت و سرزمين

  !!!دگردگرفتار 
 ،بر ايران تھاجمفتند که در صورت بيفکر دو مليون افغان معصوم ساکن ايران به ــ دوم اينکه 

  ايران مقيمافغانان و از کجا معلوم که از چنين تھاجمی  ؛دھند شاخوبه تباھی سوق داده نيز 
    ؟؟؟متحمل نگردندسيب را آن و مھلکترين بيشتري

عزيز ضمن مقالۀ مفصل صاحب مير عبدالرحيم  م داکترو دوست ارجمند مبارز، مّدبرنويسندۀ 
در پورتال  2012فبروری  11که روز  "توازن نظامی ايران و اسرائيل"خود زير عنوان 

نشر گرديد، ظرفيتھای حربی ايران را با اسرائيل مقايسه  "نستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغا"
و درين مقاله چه ماھرانه فقط از . کرده و بسا نکات بکر و نگفته را جلو چشم خواننده ميگذارد

انھدام ايران "توازن قوای ايران و اسرائيل سخن رفته و بس و چه داھيانه عنوان شده است که 
جھان امپرياليستی بسرکردگی اتازونی چنين آرزوی که ان کرد کتمان نتو!! "!زير نظر است

  .شومی را در سر دارد
  :و اگر نظر خود را در زمينه بگويم اينست که 

صرف نظر ازينکه ايران از نگاھھای . ايران برندۀ جنگ نخواھد بود ،در يک تقابل حربی
ن را نيز ندارد که تنھا با مختلف توان مقابلۀ حربی را با اسرائيل و غرب ندارد، حتی توان آ

ھمه ميدانند که اسرائيل ھرگز تنھا نيست و ممالک از طرفی . اسرائيل دست و پنجه نرم کند
امپريالستی به سرپرستی اتازونی ھرگز اجازه نخواھند داد که ايران پيک پيروزی را بلند کرده 

تنھاست، ممالک ظاھراً اما ايران درين معرکه تنھاِی . و اسرائيل را مقھور و منکوب بسازد
حامی ايران و در رستۀ اول چين و روسيه ھم در صورت حاد شدن قضيه پای خود را پس 

گرچه بعض . خواھند کشيد و بخاطر ايران خود را در تقابل با جھان غرب قرار نخواھند داد
ساحۀ چنين تقابل حربی را پيشگوئی ميکنند، مگر طوری که  "خارج شدن کنترولاز "کسان 
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منطقۀ خليج فارس تيل  ان غرب که حيات و مماتش به نفت ولم قاصر من حدس ميزند، جھق
  گره خورده است، برای بقای خود ھمه چيز را به ذمه خواھد گرفت و اجازه نخواھد داد که اين 

در اين بازی بزرگ فقط يک بازندۀ بزرگ . شاھرگھای اقتصاديش بريده و يا تھديد گردند
ايران در بدترين حالت بسا چيزھای خود را از . ايران بوده نميتواندخواھيم داشت که غير از 

دست خواھد داد و حيف مردم ايران و سرزمين و شھر و ديار آبادان ايشان که شايد به تل خاک 
ايران يا باريکيھا را درنمييابند  "کورمغز"و آيت V ھای  "خشتک کشال"م3ھای . برابر گردد
  .موھوم فرعونی خود، يارای درک حساسيتھا و واقعيتھا را ندارنده از قدرت رّ و يا که غَ 

شواھد از آن صراحتاً خدا نکند صورت بگيرد ــ ولی که  اگر چنين تقابلی صورت بگيرد ــو 
حکايت دارد و گويا دنيا منتظر شعله ور شدن اولين جرقۀ اين جنگ است ــ چه فرجامی را 

ھد آورد؟؟؟ آيا چنين يک برخوردی فقط منوط به ايران بار خوابرای ايران و ممالک منطقه به 
و اسرائيل خواھد ماند يا که تمام منطقه را در آتش خود بلنگس خواھد کرد؟؟؟ بسا تحليلگران 

تھديد  ھمنيز دل بدان خوش کرده و پي ندارند و ايرا ی ھولناکحکايت از چنين يک سناريو
تمام منطقه را زير آتش گرفته و ھمه را  يک تقابل حربی، وزکرده راھيست که در صورت بر

رينی قابل تطبيق است و يا اينکه ضربات وکتومگر آيا واقعاً چنين د!!! خاکستر خواھد ساخت
پرواز راکتی ان اص3ً مجال استعمال اسلحۀ دورنقدر کشنده باشد، که ايرلحظۀ اول آان ھمدر 

اده ساخته است، اص3ً وارد که برای چنين روزی آمرا نيابد و اين آرسنال عظيم را خود 
از نظر من امريکا و اسرائيل با تفوق کيفيی که دارند، شايد در ھمان چند . معرکه کرده نتواند

دقيقۀ اول مراکز قوماندۀ اردوی ايران را تار و مار کنند و اعصاب پيکر نظامی ايران را فلج 
راکت و موشک ھھا ھزار و دو خنثی بسازند و اگر چنين امری اتفاق بيفتد، قصۀ ھزاران 

  .القارعه و ملقارعۀ ايران مفت شده و رژيم منفور ايران در سراشيب سقوط قرار خواھد گرفت

داکتر صاحب عزيز نکتۀ حساس ديگری را نيز پيش کشيده است و آن اينکه غرب منتظر 
بندد، تا به کار ميرا لطائف الحيل دسائس و بلی؛ غرب مفتن تمام !!! ارتکاب اشتباه ايران است

رژيم ايران را سراسيمه و درپچال بسازد؛ سراسيمه و درپچال بسازد تا چنين اشتباھی ازش سر 
  !!!در واقع امپرياليزم محيل ارتکاب چنين اشتباھی را بر ايران تحميل خواھد کرد. بزند

ينکه البته بايد گفت که زمامداران رژيم اس3می ايران از ھيچ فرصتی دريغ نورزيده اند، مگر ا
خود چنين تھديدات مداوم و پيگير ايران در . اسرائيل را تھديد به امحاء و نابودی قطعی بکنند

واقع برای اسرائيل ُمَج̂وِز حقوقی ميدھد تا به حم3ت پيشگيرانه بضد تجھيزات و تأسيسات 
کتور با منھدم ساختن ريا 1981ايران اقدام کند؛ چنان که اين کار را در سال  اتومینظامی و 

و بگذريم از تھديدی که رژيم ايران با بستن معبر ھرمز در . صدام حسين عم3ً انجام داد اتومی
خليج فارس صادر کرده است، که اگر عملی گردد به مثابۀ اع3ن جنگ به مقايل تمام جھان 

  :و نکتۀ اخرين. غرب پنداشته شده ميتواند

خ  Berliner Tagesspiegel "ل برلينتاگس شپيگ"فبروری روزنامۀ  12 در شمارۀ ُمؤر_
از مسکو گزارشی را تھيه کرده  Elke Windisch "الکه وينديش"ژورنالستی بنام خانم 

گزارش حاکی . است، که از سرگيری روابط بسيار نزديک نظامی روسيه را با ايران ميرساند
. قرار بدھد را در اختيار ايران S-300از آنست که روسيه ميخواھد راکتھای پيشرفتۀ نوع 

قرارداد خريد اين راکتھا که از جملۀ پيشرفته ترين راکتھای نوع خود در جھان ميباشد در سال 
صورت  2010که قرار بود در سال  ھابا ايران امضاء گرديده بود، ولی تحويلدھی آن 2005

به . دش، ملتوی گذاشته شاتوميبگيرد، به نسبت امتناعات ايران در تفتيش دستگاھھای تحقيقات 
د ــ اگر چنين راکتھا افراد مسلکی و اھل فن را منعکس ميکنگفتۀ تھيه کنندۀ گزارش ــ که نظر 

 "راکتشکن ھایراکت"که در واقع راکتھای ضد راکت يا راکتھای دافع راکت اند ــ و من آنھا را 
ر گيرد، مينامم، چون جھت شکار راکتھای در حال پرواز گمارده ميشود ــ در اختيار ايران قرا

مؤکداً گزارشگر مگر اين را نيز . توازن نظامی را در منطقه به نفع ايران تغيير خواھد داد
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يادآوری ميکند، که تحويلدھی اين راکتھا به ايران فقط در ظرف چند ماه آينده امکانپذير است و 
  !!!آن موقعی خواھد بود که شايد ديگر کار از کار گذشته باشد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيح

است که " الف ليله و ليله"ترجمۀ دری سلسله قصص عربی " ھزار و يک شب"ــ داستانھای  *
. را گويند" ھزار"در عربی ) :م ساکناول و  فتحبه "(الف. "ته شدنوشدر زمان خلفای عباسی 

بکار " ليله"بدين مناسبت کلمۀ . در عربی برخ3ف زبان دری، جمع است" معدود" ميدانيم که
" مفرد مؤنث"يا " مؤنث مفرد"حکم  "جمعکلمات "چون در عربی . ميباشد" ليل"رفته که مؤنث 

مفرد و واحد " ليله"از طرف ديگر . اندرا گرفته " ليله"ھمانا ) ھزار(" الف"را دارد، معدود 
افاده آنست که واحد اسم يا فعل را " اسم مره"و . را ميرساند" اسم َمّره"است که معنای " ليل"

جمعاً معنای " الف ليله و ليله"بدين حساب . را دارد" يک شب" معنایدوم " ليله"پس . کند
به نام کابلی در زبان عاميانۀ " و ليله الف ليله" داستانھای. دافاده ميکنرا " ھزار و يک شب"
از ھمان فلم محض به تقليد البته " شھرت دارد؛  )به فتح اول و کسر دوم "الف"" (الف لي3"

   .مشھور ھندی


