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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۰۴/۰۶/۲۰۲۱          نگارگر

 کابل  یعاجل به شاروال شنهاد یپ کی
 

اما  آن وقتها جامعه ماننِد    دند یجنگ   هیما برضِد اشغال برتان   یدر روزگار گذشته هر چند پدرکالن ها 
شه نبودوانگه   د یپروروشه  د یامروز  کس  یپرست  آنروزگار  با   یدر  غزا  در  کافران شرکت    که 

  ست یما در جنگ ن با  یسالها که کافر   ن یا  در اما خواندند یم    دشیشه  شد ی ودر آن غزا کشته م  کرد یم
نشانه گرفته    گریهمد   ی را به سو  خود   ی آمده است مردم تفنگ ها  ل ینا   ی پرور   د یبه افتخار شه  وملت 

  شود یم  ی اگر ُکشت غاز   جنگد ی.طالب با دولت مسازند یرا ازثواب شهادت برخوردار م  گر یاند وهمد 
 . شود یم   د یواگر کشته شد شه

به نام شان    نت مجلل ج   یهردو رهسپار جنت استند و در آنجا در کاخ ها   یوغاز   د یشه که قبالً 
دو حور انار پستان که نکاح شان قبالً توسط فرشتگان   هفتاد و دو، شده  است هفتاد و   زرفیر

 بسته شده است انتظاِر شان را دارند.   د یوجناب شه  یمقرب با جناب غاز 

 
  دست کابل نزد چند کس    ابانِ یواو در کدام خ   شود یبا فرزندانش چه م  چارهیب   وه  یآن زِن ب   فِ یحاال تکل

است وهردو    د یشه  زیاست وطالب ن   د یسرباز دولت شه  یخود بماند. آر   ی به جا  کند یاستعانت درازم
  ی اختالف ودشمن  گریبا هم صلح نکردند در جنت که د   ایدن   نی رهسپار بهشت استند.آنهاکه در ا

  م مرد   نی کابل:اکنون که ا  ی عاجل من به شاروال  شنهادِ ی. واماپکنند یبدون شک با هم صلح م   ست ین
تا آنجا که من   ،پرور ساخته است   د یاد همه راتا مغز استخوان شه به جهاد عادت گرفته اند وجه

  شد یختم م  یکه به قبِر گوره ها وحمام چراغعل  ی در سرک  د یقبر شه   ن، یصالح  یدر کابل شهدا  دانمیم
شه در  یملت هم   ن ی ا  ی پرور  د یاحساسات شه   ی سه مقام برا  ن ی که ا  می ذاشت  د یکارته  به نام شاه شه و

  ی شاه  ی خاطر  به د یتلخ که آن کارته  شاه شه  قتِ یحق   ن ی ار ا  م ی حاال بگذر  ست ین  ی سنگرهرگز کاف
تن در    ک ی  ی اکنونکه شاهان به استثنا  است و  دهیبه شهادت رس   ی اعمار شده است که در آن حوال

به    ت یجمهور   کی شاه    یکاش در آنجا به جا  یمطرود قرار گرفته اند وا ما مغضوب و  یها  خی تار
  ی من به مقام شاروال   شنهادِ ی"به  هرصورت پد یشه  ت ی"جمهور گذاشتند یکه نامش را م  د یرسیم  هادت ش
بسازند که کاخ    یشهرک  االن یخ د یبه اصطالح جد  است که به اصطالح ما کهنه فکران کارته و   نیا
شده    د یشه   ت یرع  ن ی" آخر ا د یشه  ت ینامش را بگذارند "شهرِک رع  آن رشک بهشت باشد و  ی ها

موضوع که عقِل قاصر من    کی اما در   و خود نداشته باشد.  ی برا  یکم است که شهرک  هاز کدام شا
 را نشناخته و خود  زنان ژورنالست را که حدِ  یپرور برخ   د یشه ارید   ن یاست که در ا نیقد نداد ا
  ی که خود حور  نان ی ا .د یشهادت سرفراز ساخته ا  ه  یاز حل ُکشته و  ز یمردان نهاده اند ن  ی پا   ی پا به جا 

 خورد.  یآن جهان به درِد شان نم  ان ی جهانند حور  نی ا ی ها
  زرف یر  ز یزن ن  د یکدام شه   یبرا   ی در جنت قصر  ای آ ست؟یطالب وداعش در مورد چ   ان ی مفت  ی فتوا
 خوار خواهند بود؟وهللا اعلم بالصواب   زی جهان خواراستند در آن جهان ن نی آنانکه در ا ا یاست 
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