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 ها  خوان یعرب یبلوا  ٔچرخه

 

عمر  یها روز نیتر است. با ارزش میبخش تعل نیتر مهم یآموزش زبان عرب ینیمدارس د در
هم  ریاصول، فقه و تفس ی. بعد از آن وقتگذرد  یم یطالبان به آموزش لغت، صرف و نحو عرب

. قرائت، شود  یصرف م یزبان عرب یکالم یها وقت آموزش به ظرافت نیشتریب کنند  یشروع م
 .تیریاخالق، اقتصاد و مد ،ینداریتا د ست یعرب نیهم تمر میرو حفظ قرآن ک دیتجو

 زین یا و فرقه یرا خوب بفهمد. اختالفات مذهب یعرب یها  است که بتواند نوشته یآدم کس نیمالتر
. ست یتبارز آن در کالم عرب یدارد ول یاسیو س یاقتصاد ،یفرهنگ یها  در تفاوت شهیاگرچه ر

و  کند  یرا زبردار تلفظ م یحرف یکیکامه.  یگریاست، د لیقا «و»واودو عبارت  نیب یکی
 هیها توج  کنند و خون دایمضمون پ رهایها جدا شوند، شمش  تا راه خواند  یم رداریز راآن  یگرید

 .گردند

. خوانند  یم نید ن  یاست که زبان را ع یا و مدرسه ییمال تیهنخوب ذ طالبان نمونهٔ  یها  یگذار نام
 یحکومت اش التیو تشک ماند  یبه امارت نم چیاگرچه کارکردش ه ندیگو  یحکومت را امارت م

 وند،یم الب،یتندر، س یها  نظر برسد. نام  به یتا اسالم ندیگو یم الوزرا سیاست. صدراعظم را رئ
 یاند تا کشور را اسالم  کرده لیالبدر و امثال آن تبد ،یعمر ،یرا به الفتح، منصور ریکابل و پام

 .کنند

. تنها شکست مردم ما در زیچ و مردم از همه مانند  یو هم از حکومت م نیآخر خودشان از د در
 دار شهیر یها همه نهاد  ها را با آن . شکست مالدیرا حساب نکن کیو دمکرات یساختن حکومت مل

که  یدر ساختن نظام یو پاکستان یو عرب یدوامدار غرب یها تیماچون مدرسه، عشر، زکات و ح
 دار شهیر یها نهاد ،یفراوان مال یها  . آنان را کمکدیبشمار زین ستیبلد ن یزیچ کشتاراز  ریغ
 ییها قبل کاشته شده اند، سرپا نگه داشته و توانا خانه و فردفرد مردم ما از قرن که در خانه یمال
 نهو  فهمند  یاند. نه اقتصاد م نه دولت بلد دانند،  یم نیآنان نه د یداده است. اگر ن یرانگریو
 .دیئنخواهد پا رید یمالبازار زین بار  نی. ادهند یرا ارزش م تیریمد

کننده  دواریام وجه چیه  به یشاگردان و معلمان مراکز آموزش زبان عرب تیحاکم یداریناپا نیا
بعد از  بار نی. اگر اباشد یم چیدوام چرخش ملک ما برمحور هاحتمال  یبه معنا رایز ست،ین

 یبلوا یبمانند دوباره بعد از مدت یمشکل باق یها  شهیر دوستان  یعرب یها  مهیخ شدن دهیبرچ
را به چراگاه  ها هیو قر  هیراه، شهرها را به قر ها را به کوره  خواهد افتاد و آنان سرک راه به یعرب

 مبدل خواهند کرد.
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