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 1۰/2۰/12۰2                                                                         ینیحس رفعت

 بلخ  دروغین علی در مزار

چهارمین آدمی که پس از محمد در مکه و    امام سیزدهم خمینی.  امام اول دراسالم علی نام دارد و

مدینه و نواحی دیگر وابسته به جغرافیای عربیه آن زمان، در خالل کشمکش ها برای احراز  

 .باالترین موقف زمامداری، قدرت را بدست آورد علی ابن ابی طالب بود 

ترسایی از سوی ابن ملجم در درگاه   ۶۶1و خوارج در سال   او در کشمکش های شیعه و سنی 

 .زخم برداشت وسپس جان سپرد  ضربه کارد ه  مسجدی ب

 .من هرگز باین موضوع که مدفن او در کجاست تمایلی شخصی نداشته ام

  .شیعه ها میگویند که مدفن او در شهر نجف است 

در یکی ازمناطق در حومه شهر بلخ  سنی های افغانستان برین باور غیرمستند معتقد هستند که علی 

 .دفن شده است 

بیشترینه    ، ومن از آغاز جوانی ام در شست سال پیش می دیدم و می شنیدم که مردمان سنی مذهب 

وقت سال، بخصوص در روزهای اول یکسال، به جایی بنام   سنی های فارسی زبان، همیشه در هر 

 .وادار به پژوهش نمود  مرا  مزارشریف میروند که گویا قبر او موقعیت دارد. این،

هرگز، وجود    ، ه مدفن او در یکی از نواحی بلخ است، هیچگونه سند معتبردر زمینه این ادعا ک

 .نداشته است 

 .نه در گذشته ها و درین روزگاران پسین 

تنها روایت هاو بازهم روایت های )))) خرافی (((( و قصه ها و افسانه های روایتی و شفاهی و  

شنیدگی باشندگان سنی افغانستان می  حکم فرمایان جاودانه برداشت های نامستند و  بیگانه با حقیقت،

 .باشند 

 :یک»»»» روایت «««« چنین فرمان می دهد 

 .سلطان حسین بایقرا در »»»»خواب«««« دید که علی در جایی در بلخ دفن شده ا ست 

درروایتی دیکر، سلطان حسین امرکرد که امیر علی شیر نوایی ازهرات به بلخ برود و  

 .جستجو!!!!(( کند ))

 :دیگردر روایت 
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همراهی سالمندان بلخی پالید . در آنجا))))  ه امیرعلی شیر»»»»خان«««« آمد و یک جا یی را ب 

بالیده    و  دراز رشد کرده بودند.موهایش رسیده و ها سالم و زنده وجسد(((( علی موجود بود. ناخن 

 .بودند 

  .چکه چکه می چکید  ،از زخم هایش ، خون تازه تازه

 درروایتی دیگر 

مجرد دیدن پیکر علی با آن اوضاع و احوال ، تاب نیاوردند و  ه و صوفیان ب  چند تن از عرفا

 .بیهوش شدند یعنی ضعف کردند 

   درروایتی دیگر 

خط کوفی موجود بود. در آن کتیبه نوشته شده بود که او  ه درکنار علی یک کتیبه و یک قرآن ب

 .. اسدهللا غالب است علی ابن ابی طالب است 

 .بس و خالص 

.  جوانی در زمینه از سالمندان خانواده و در جاهای دیگرنیز پرس و جو نموده بودممن در سالیان 

 .هیچ کتاب مستند )استوار بر دانش های اجتماعی( موجود نیافتم 

دقیق از   اکنون نیز سندی در سراسر افغانستان درین عرصه پیدا نمی شود که گواه روشن و

 .ن باشد )))) راستین(((( قبراودر بلخ افغانستا  موجودیت 

وابسته به سنی ها در    و  خواهر( نزدیک خرافات، برادر، مادر، در روایت ها،خویشاوندان )پدر،

  .مطالبی نامستند درج اند 

 :یکی اینست 

. 

4526https://elections.pajhwok.com/dr/node/ 

. 

 :در پایین نکته هایی را گرفته ام که به»»»» یک توت سیاه«««« هم نمی ارزند 

 لی )ع( خلیفه چهارم اسالم( تاریخچه روضه شریف: )آرامگاه حضرت ع »
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