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 2112مارچ  22                             احسان هللا مایار   

 تبریکی سال نو
 

را تبریک میگویم. عادتاَ  1993به این وسیله به هم میهنان عزیز افغانم و مشخص به خوانندگان گرامی افغان جرمن آنالین سال 
در روزهای خوشی و دید و وادید در منزل عزیزان هرکس بقدر توانش تحفه ای با خود دارد که من نیز با دست خالی نخواستم 

خشک و خالی وجیبۀ خود را اداء کرده باشم. خوشبختانه بیادم آمد که در یکی از سال نوهائی که می رود  صرف با تبریک گفتن
صورت  2112و می آید با تعدادی از دوستان عزیز به شهر ایبک سمنگان سفر کرده بودم. تا جائیکه بیاد دارم این سفر در سال 

حق شفق والی آنزمان بود. صبح روز دوم حمل ضمن صرف ناشتا به آقای گرفته و مهماندار ما دوست بسیار عزیزم، آقای عبدال
از تخت رستم دیدن کرده ام و امروز میخواهم با دوستانم بار دیگر به آنجا سری بزنم و یاد زمان  1321شفق گفتم که در سال 

 پارینه را در خاطر زنده سازم.
چند نفر پولیس برای حفاظت روانه شدیم و بعد از ساعتی منظرۀ با  هوای سمنگان مالیم و آفتابی بود. توسط دو عراده موتر و

 عظمت تخت رستم از فاصلۀ دور نمایان شد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تخت رستم، سمنگان                  
 

عظمت منظرۀ معبد و یا هرچی که بوده که باالی یک تپه قرار دارد انسان را آشنا به گوشه ای از فرهنگ بزرگ آریانای دیروز 
امروز می سازد. نمی دانم که افغانستان ما با این همه غنای فرهنگی چطور می تواند در قرن بیست و یکم میالدی و افغانستان 

 چنان بورطۀ بدبختی بلغزد.
 

                            
                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

 

مونولیت و یا سخرۀ سنگی که به شکل گنبد تراش شده است واقعاَ انسان را از 
دیدن آن به حیرت می اندازد. یکی از همراهان ما در پائین این سخره سنگ 

قدم ساحۀ احتواه  11محیط آنرا با قدم اندازه کرد. همه تعجب نمودیم که تقریباَ 
نگ مرمر بناء شده که این شدۀ این سنگ است. در باالی این سخره تختی از س

حقیقت دارد یا خیر، روی یک تخته آهن و چهار  آبدۀ زیبا با یک نوشته ای که
پایۀ کج و معوج به بینندگان معرفی شده است. انحطاط یک کلتور را در طول 

 زمان با این لوحه قیاس کرد.
در صفحۀ گذشته مختصر یادی از انحطاط فرهنگ د ر وطن ما کردم. امید است 

 که دانشمندان گرامی این جرأت گفتارم را به نظر اغماض نگریسته مرا ممنون گرادنند.
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احتمال دارد که محتوی و ادعای نویسندۀ این لوحه بر مبنای واقعیت استوار نباشد و فکر می کنم که ایـن یکی از وظایف مهم 
 مؤرخین کشور است تا واقعیت را برای عالقمندان توضیح نمایند. 

دیدن این ساختمان عجیب و نوشیدن یک گیالس آب از یک چشمه ایکه آبش سرد و مانند اشک صاف بود، و در همان  بعد از
ارتفاع قرار داشت از یک مغارۀ بزرگ که شاید محل بود و باش زائرین بودائی بوده دیدن نمودیم. این شهرک کوچک خود یکی 

 نند نداشته باشد. از شهکارهای ساخت دست بشر است که شاید در جهان ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ستم، عجایب دنیاازچ به ر: پروفیسرودیرصافی، وکیل اکبرمنگل، مایار، قوماندان با همکاران         وکیل محمداکبرمنگل، در جاده و یا دهلیز شهرک تخت ر

 
زیبائی و تعجب از صنعت دست انسان بصوب درۀ ژوندون حرکت کردیم و بعد از طی طریق طوالنی  بعد تماشای این همه 

درۀ زیبای حیات دروازۀ خود را برای ما باز کرد و از ما دعوت کرد تا ببینیم و تعجب نمائیم که چی قدرتی در ید طبیعت نهفته 
 قدر آنرا بداند آن همه نعمت را به مثابۀ نور دیده نگه میدارد. است که چنین شهکاری را به انسانها تحفه میدهد و اگر انسان 

عکس پهلو که مشابه به گراند کانیان امریکا است شروع درۀ ژوندون است که تا درۀ صوف و سیغان و کهمرد ادامه دارد. 
 دریاچۀ که دراین وقت سال گل آلود بوده و مانند افعی بزرگ پیچ و تاب خورده روان است.

از سال نو است و در این روز خجسته مردم منازل شان را تمیز نموده و هر آنچه شستنی باشد، شسته می شود و باالی  سخن ما
 شاخه های درخت برای خشک کردن پهن می شود.

در داخل دره به یک محلی رسیدیم که گمان میرفت این کوه با کوه طرف 
 می گویند.  دیگر دریاچه بغل کشی می کند و سال نو را بهم تبریک

یک فاصله کوچکی را پیموده داخل یک باغ شدیم و در آنجا مالک باغ 
از ما، بدون اینکه مارا بشناسد پذیرائی کرد و به نوشیدن چای دعوت 

 کرد. 
در ختان میوه معصومانه لبخند می زدند و یا تبسم شگوفه مارا خوش 

 آمدید می گفت.
ای تازه شسته شده باالی در اطراف بهر طرفی که می نگریستیم لباس ه

 تناب ها دیده می شد و یاد از گذشتن زمستان و ورود بهار را می کرد. 
بعد از صحبت های خوشمزه مالک باغ و نوشیدن شیرچای به ایبک 

 برگشتیم و شب را گذشتانده بصوب مزار سخی به راه افتادیم.
اکی ن از پشهر مزار شلوغ و متأسفانه مانند دیگر شهرهای کالن افغانستا

 بهره ای نداشت و بدون توقف عازم ام البالد گردیدیم. 
متوجه می شوم که تبریک گفتنم بشما دوستان به اطالت کشید، بهتر است 
که کوتاه کنم  و در اخیر تحائف را با دو عکس مقبرۀ  خواجه پارسا و 

رفته و  21مقبرۀ رابعه بلخی اختتام نمایم. در اینجا بسراغ اعجوبۀ قرن 
سخنی از عطار را که در وصف رابعه بلخی سرورده از نظر میگزرانم 
و یکبار دیگر سال نیکو و به خیر افغانستان و ملت افغان از درباره 

 الیزال التجاء میکنم.
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 رابعه و رودکی 

 
رابعه در سرودن کند. رودکی شیفته توانایی بوده دیدار می  بخاراکه عازم  رودکیدر روایت عطار، رابعه روزی در راه با 

کند و با  شود و او را تحسین میشعر می 
او به صحبت و مشاعره می نشیند. عطار 

نامه  آن واقعه را اینگونه در الهی
 آورد:می 

 
 
 

 نشسته بـــود آن دختر دلـــفروز
 براه و رودکی میرفت یک روز
 اگــر بـیـتی چــو آِب زر بگفتی
 بسی دختر از آن بهـتـــر بگفتی

 اشعار گفت آن روز اُستادبسی 
 کـه آن دختر مجابـاتـش فـرستاد
 ز لطف طبع آن دلـــداده دمساز
 تـعـجـب مانــد آنجا رودکــی باز

 
 

 
نشان داده میشود. لطفاَ این  99)یاد آوری: در آنوقت بدون اینکه متوجه شده باشم تا تاریخ دیگیتال کمره ام را عیار نمایم، سال 

 ه و بر ممنونیتم بیافزائید.م(غلطی را نادیده گرفت
 

 11/11/1393  با  برابر   2112 /21/3

 
 پایان
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