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2022دسمبر  17شنبه                                                            مید انوریح

اریکاری  اریکار"، مرکز والیت پروان است و بیشمار هموطنان ما، یا پروانی و یا هم چ"چولسوالی 

ماری هم در مورد پروان و "چاریکار" توسط هنرمندان شناخته شدۀ  شتخلص می کنند. آهنگ های بی

  آنجمله   از به دلها نشسته و نقش حافظه ها گردیده اند. یکی  افغانستان در طول سالها سروده شده و  

است که یک آهنگ خاطره    بریم، سیل چاریکار"  هواخوریمحلی به نام" بیا    گارد هم آهنگ زیبا و مان

آمده بود که "طالبان کرام"، کرامت    ، و اما و مگر در خبر هادانه است، ولیدلنشین و جاو  انگیز و

حنیفه" می خواهند  پذیرفته شده و زیبای"چاریکار" را به نام"امام ابو اریخی و  کرده و نام نامی و ت

 . مسمی سازند 

 تو کار زمین را نکو ساختی؟                          بگفتۀ شاعر:

 ی تـرداخـز پـیـ ا آسمان نـه بـک 

ند، که حال  ه البان کرام" به انجام و به سرمنزل مقصود رسانید م کار های روی زمین را "طاتما

 و...   والیات  تغییر نام های افغانستان و بعد ها شاید  "ولسوالی" ه تغییر نامپرداخته اند ب

ام زاده" و  "ام  "چاریکار" همیشه"چاریکار" می ماند و هیچ قدرت زمینی و آسمانی و هیچ "امام" و 

 بچه" و...، قادر نیستند آنرا تغییر دهند. "طالب" و "طالهیچ  

اشخاص و    را یک مشت افراد وها  ن بدعت  به یاد می آوریم که در گذشته های دور و نزدیک ای 

 رده شدند. ناکام شدند و عاقبت خود به زباله دانی تاریخ سپ  ئی، امتحان کردند وی و نامر ئ دستان مر

ه همراه نداشت و تا امروز"مکروریان"،  یر دادند و سودی بتغی  "نادرشاه مینه" " را به  روریانهاکنام"م

 همان مکروریان است و به نام "نادرشاه مینه" کسی با آن آشنائی ندارد. 
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ه و به  باری هم تالش های فراوان صورت گرفت تا نام نامی" داراالمان" را به دارالفنون، تغییر داد 

پندار خام شان، نام زیبای"امان هللا" را محو و نابود کنند که هرگز موفق نگریدند و تا امروز  زعم و  

 ین خواهد بود. همان"داراالمان" باقی است و تا ابد چن 

باری هم فرد شروری بنام"حفیظ هللا امین"، تالش کرد اسم با مسمی"جالل آباد" را به نام یک خلقی  

،  ن ریز و ددمنش بنام" ترون"، نام گذاری نموده و آنرا به "ترون شهر" مسمی ساخت جنایتکار و خو

  باد آ "، هنوز هم جالل  باد آولی آن تغییر اسم فقط در روی کاغذ های دفاتر خلقی ها باقی ماند و"جالل  

 ادامه دارد، همچنان"جالل آباد" خواهد ماند. است و تا افغانستان است و تا زندگی 

تغییر    ، یا همان " امام اعظم" "می شود که نام زیبای"چاریکار" را به نام "امام ابوحنیفه ش  اینک تال

  دهند.

سیۀ تاریخ گردیدند و به جهنم واصل شدند، یقین کامل است    همانگونه که پیشنیان "طالبان کرام"، رو 

 کمائی میکنند و دیگر هیچ. سیاهی تاریخ را    که طالبان نیز در مورد تعییر نام زیبای"چاریکار"، رو 

، نه این نام گذاری های بیهوده و تهوع آور و بازی با نام ها و  صالح است عمل  در    بودن مسلمان  

 . است شما کلمات و اصطالحات. متقی بودن به عمل است و بهترین شماها، همانا متقی ترین  

با  و نه هم به هیچ نام و منطقه و محل، بهتر آن تواند بود که    ر داشته باشید کا  "، ریکاراه به "چن 

اری و بی خانمانی و فقر و مرض و فساد و هزار و یک مشکل اساسی مردم دربند کشیده شدۀ  بیک

ر از  و دامن پلید گرسنگی و فق  ش و اعتماد به کشور برگردد تا صلح و آرام  بپردازید،افغانستان،  

 . دل به دست آورید که حج اکبر است.کشور برچیده شود 

 عبدهللا انصاری باری:  ه ، خواجچه خوش گفته بود پیر هرات 

، دل به دست آر تا کیس باشی  ، اگر بر هوا پری مگیس باشی  .اگر بر آب روی خیس باشی

دوا    را  تۀ افغانستانمشکل مردم بخت برگشهزار  تغییر نام زیبای"چاریکار" هیچ مشکلی از هزاران  

و نفاق و شقاق را هرچه بیشتر دامن   به وجود می آورد مشکل دیگر  هزاران ، بلکه  که هیچ نمی کند 

 ث مشکالت عدیده می شود که حل آن از ناممکنات تواند بود. میزند و باع

و طریقه  هیچ مهم نیست که نام زیبای"چاریکار" ربطی به تاریخ و فرهنگ و هنر و دین و مذهب  

قریه ها، ولسوالی ها، شهر ها و والیات افغانستان    ،دارد یا خیر. و اگر بخواهیم همه نام های محالت 

مورد بررسی و تدقیق و تحقیق و تتبع قرار دهیم، یقین است که باید بیشتر از نصف   اویه زرا از آن  

که نه از توان طالب پوره است و نه هم از توان مال و   نام گذاری کنیم   ا  سرزمین مقدس مانرا، جدید 
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و مجاهد و هیچ بنی بشر دیگر. سنگ گران را که توان    اسالم مولوی و آخند و آیت خدا و حجت  

 برداشت آنرا ندارید، بهتر آن خواهد بود که بوسیده و به جایش گذارید تا شرمندۀ دنیا و آخرت نشوید. 

   م سیل چاریکار ـریـ وا خوری بـبیا ه                               

 رزرنگاه گلغندی بریم یا ب  یا به                              

                                

 

 

         


