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 ۱۱/۰۶/۶۰۱۶         زمری کاسی 

 
 "سلیم  باختری"جناب  برحقی بلخ بامی و اهتمام 

 
بلخ که در جهان آنرا به نام ام تاریخی و کهن از لطف شما که در مورد شهر "سلیم باختری"رامی و محترم آقای گ

نشر و ثبت تاریخ  مستند وچشم دید خویش را نوشتۀ با ارزش های پر بهای آن، البالد یعنی مادر شهرها میشناسند
 میباشد، از شما تشکر میکنم.نمودید که برای شخصیت های ملی افغانستان و نسل های آینده پر ارزش 

 
با زیبایی را  یزمانه ها آنبا خود برد که  ۱۳۳۳و ۱۳۱۳و  ۱۳۳۱شما محترم مرا به سالهای  نوشتۀ لمه و کلمۀ ک

  .و سخنان ارزشمند و مستند تانرا تصدیق میکنم شما میباشم شاهد چشمدید های بنده نیز. یاد آوری نموده بودید
که آن نام بلند و  ، حیرت زده شده بودم کردمدیدن  مادر شهر ها یا  و (درخشان) بامی کهنبالد  ازین  بار اولیکه

د ؤمحمد دا روح پاک درود به  درینجا جا داردکه  . استشده  در مانده و چه اندازه خوار و زار بهمت تاریخی ظع
 این سخن راردد که از زبان یکی از وزیرانش که ارزش های بلخ باید زنده گ شهید که مدتی بعد تر حکم کردخان 

 م. شنیده بودبگوش خود 
 

 خداوند گار بلخ اه جایگ برای دیدن شنیده بودم ویعنی بلخ بامی  از تعریفاتی که قبال در مورد این مادر شهر ها 
ه ب ه بودقتل رسانید بهدر آنجا  "حارث" را برادرش دیدن حمامی که رابعۀ بزرگ و "بلخی رابعۀ قزداری"و  "موالنا"

 یفراموشبه  نادر خان و ظاهر خان  در تمام دورۀکال ً  ا آن زمان، این شهر رفتم. متاسفانه تبلخ سفری در پیش گ
ه کبی سواد مانده بودند، متاسفانه که ارزش این مادر شهر ها را بخاطر کمبود مکاتب  بود و مردم آنجا  سپرده شده 

 .از آن بیخبر بودندبا شندگانش حتی درخشان ترین شهر ها بود،  از جملۀ 
 

رابعۀ " روشن ترین زن تاریخ ،کهیده بود. از حمامشهمه پاشیده و به خرابه ها تبدیل چهار دور شهر  دیوار های
در  ه شفایی وسینه بسین اوولی داستان تراژیدی  باقی نمانده بود. اثری  چهی در آن بقتل رسیده بود " بلخی قزداری

مردم بلخی حکایت  .زنده مانده بوددر سینه  مردم  هنوز هم  رابعه بعد از هزارسالنام یعنی  بین بلخی ها وجود داشت
بعد  و از بلخ تا سیستان و قندهار کامرانی داشت وسلطان بلخ بود که قزداری  کعبدختر  بلخیرابعۀ  میکردند که 

عاشق  ابعهردردوران فرمانروایی حارث،   .فرمانروای بلخ شدر رابعه دبرا، پسرش حارث عبکپدرش  ازفوت 
 دخترراکه بخاطر دختر بودن مستحق سلطنت نشده بود. به حکم برادر مند نشو خواهر دا  .غالم برادرمیگرد بکتاش

رگهای هردودست اورا  بوسیلۀ رگ زن  رگ زدند و رگهایش را باز کشانده داغ حمام  به تاریخ را روشن ضمیر
ر سخویش را در حمام پیش چشم خویش میبیند،  گ.  چون رابعه مرندبستبرویش  حمام را از بیرون دروازۀ گذاشته 

 مینویسد: داغ شده خشکروی دیوار حمام  ه اش مثل قلم میزند و بر رگهایی باز ماند با خون شت خویش را انگ
 

 که ایزدت عاشق کناد دعوت من برتو آن شد
 ین دل نا مهربان چون خویشتنبر یکی سنگ

 تا بدانی درد عشق و رنج هجر و غم کشی
 چون به عشق اندر بپیچی، پس بدانی قدر من

 

عهء بلخی را که انجنیر بود که هشتاد فیصد پول مصارف فلم راباین  احترام من به بلخ و ارزش های جهانی اش 
 پرداختم. من نقدا ً یری و به سینما سپرد،لطیف فلم گ

در دامان خویش پرورده است که را های زیادی بلخی  ابن سینا،ومثل  ازینکه این شهر به نام ام البالد مشهور است، 
 د. نشهرت جهانی دار
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پرچم که میخواستند تمام ازرش های افغانستان را به خاک  مایه و وطن فروش و بی فرصت  طلب روپ بلی یک گ
یاد میکردند، خصوصا در حاالت نشه ودکا از زبان شان نام مملکت شوراها برابر کنند و سر زمین افغانستان را به 

 بیرون میشد. 
دنبالۀ همان فرصت طلبان  ضد  افغانستان اند، نامی که در صدد تبدیل نمودن نام  دیگریفرصت طلبان هم اکنون 

 د.وطن میباشن
 .شده وخواهند شد تاریخ خیانت کاران منحیث وطن فروشان ثبت بلکه  میرد،  سرزمین افغانستان نمی

 
آیند  می (توریست هاخارجی ها  )فتند که آنجا دریافتم که پرسان نیست و میگم  به بلخ از مردم ا مدر سفر اول و دو

انداخته میبرند. بلی این حال متاسفانه  می یابند در خریطه هارا که  میکاوند و هرچه که دلشان خواست  و هر جا را
 .استتاراج   در معرضما  وملی  که ارزش های تاریخی  جریان دارد   کنونتا 
 

 مکبه ک را حتی  هدارد که صد ها کتب قدیم نام« ربوخر»  یکی از افرادی که من او را میشناسم سویسی است و
ظیم نموده تن «انیکا بیبلیوتیکا افگ» به نام  خانۀ راب به سویس آورده بود و کتابدوران داکتر نجی وکیل وزیر خارجۀ

 بود. ن بیش  نده  چیزی دیگری یک نام فریبجزء  این نام  کهبود. 
 

دزدی کتب قدیمی را از افغانستان  ًً  امسایل را و ضمنصفحه بسی  ۱۶۰امریکایی ام در  به دوستان ۶۰۰۱در سال 
حکم صادر کرد که همه آثار قدیم « سی ان ان » تلویزیون  از پردۀیس جمهور امریکا ئواضح نوشتم، دو هفته بعد ر

ا نشر سویس آن ر نکتب را مسترد نمود که تلویزیو "بوخرر"ستان را هر کسی بیرون کرده باید مسترد نماید. افغان
 شد.  بود که یاد آوریی هادستبرد این جزء از  نمود، 

 
مادر وطن ما را بیابند و  مشدۀردند تا ارزش های گوش و هوش گگ "سلیم باختری" کاش همه افغان ها مانند محترم

   بغل خویش داشته باشد.م شده ای خویش را در ش های گه روزی وطن ما دو باره ارزبه امید اینک . نمایندنشر 
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