
  م  1129برابر با دسامببر سال              خورشیدی  2931قوس سال              شمارة چهاردهم           سال دوم   

دستگیری یک قاچاقچی مواد 

 مخدر بااسلحه وپول پاکستان

( پولیس 2931قوس سال  8روز جمعه )      

ولسوالی دولتیار والیت غور،بعد از یک 

درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در آن 

ولسوالی، یک تن قاچاقچی مواد مخدر را زخمی 

و دستگیر وهمراه باآن،دومیل کالشنیکوف، 

هزار  555یک عراده موتر سایکل و مبلغ 

 کلدار پاکستانی ازنزدش ضبط نمود.

فامیل 2955هالل احمر برای

دروالیت غور،مواد غذایی توزیع 

 نمود

 55ریاست هالل احمر والیت غور،بیش از       

فامیییل نیییازمینید  2955تن مواد غذایی را برای 

در ولسییوالییی هییای تییولییک وسییاغییر،آن والیییت 

 توزیع نمود.                                     .                                                          

میتیییدی نتیرا  “  میاییار” محیمید عیارف        

ریاست هالل احمر والیت غور به بیخیش خیبیری 

در این مورد گفت: مواد غیذاییی ،سایت جام غور

 که شامل برنج، روغن، لوبیا، چای 

خیانیوادن نیییازمینید،در  055و نمک است، برای 

فیامیییل در ولسیوالیی  055ولسوالی تیولیک و 

 ید.ساغر والیت غور توزیع گرد

برگزاری امتحان کانکورسال 

 در والیت غور 2939-31تحییلی 

( 2931قیوس سیال  12روز پنجتنبه )مؤرخ 

تن فارغان صنوف دوازدهم لییسیه هیای  1108

والیت غور،امتحان کانکور را سیریری نیمیودنید.                                                 

   . 

امییتییحییان در صییحیین لیییییسیی  عییالییی شییاهیینییتییاه 

عیییالدالیییدیییین غیییوری در ییییک روز گیییرفیییتیییه 

شد.متیدیان ریاست معارف والیتغور گفیتیه انید 

کیه ایین امیتیحیان بیدون متیکیال  تیخینیییکیی،بیا 

 موفقیت سرری شید.                       .

در سال روان تعداد فارغیان لیییسیه هیای والییت 

تن دانش آموز میییرسییید کیه از  5558غور به 

دانیش آمیوزبیرای شیرکیت جی یت  1055جمله 

سرری کردن امتیحیان کیانیکیور،ایبیت نیام نیمیوده 

بود، اما بدلیل متکال  در اسناد و غیرحاضری 

تین  1108های تعدادی از دانش آموزان،تینی یا 

تین  121آنان امتحان کانکورراسرری نمودندکه 

 سرری کنندگان را دختران تتکیل میداد.کانکور 

قوماندان امنی  ولسوالی دولین  

والیت غور از یک سود قید،جان 

 بسالمت برد  

قوماندان امنی  ولسوالی دولین  والیت         

غور، از انفجار ماین ریمو  کنترول ،جان 

 بسالمت برده ودوتن از محافظان اش، زخم

 9ادامه درصفحه  برداشتند ...

 

بروسلوز یک بیماری و ناجوری متترک میان حیوان وانسان )ناشی از فعالیت           

مکروب بنام زونوز( است که توسط باکتری بنام بروسیال بوجود می آید. این باکتری معموالً 

دربین حیوانا  موجودیت پیدا مینماید ومیتواند سبب سرایت ومیاب ساختن سایرانواع 

 مختلف حیوانا  گردد؛

انسان ها دراار تماس با حیوانا  واستفاده از فرآورده ها ومحیوال  حیوانی که با این         

باکتری ها آلوده هستند، به بیماری تب سوزان ویا محرقه مبتال میتوند. بروسلوز ویا تب 

سوزان درانسان ا میتواند یک سلسله عالیم انفلونزا )زکام ( مانند را طوری سبب گردد که 

گی مفاصل، خستگی عضالتی، دلبدی، استفراغ، خارش یددارای تب، درد عضال ، درد وپند

)اَندو( بدن، عرق شبان  بدبو، سردردی، دردهای کمروضعیفی جسمانی، باشد. عفونت های 

)آلودگی وچرکین شدن ( شدید سیستم عیب مرکزی ویا عضلوی قلبی، نیز میتواند بوجود 

آید. همچنان بروسلوزدارای  عالیم دوامدار ویا مزمنی است که شامل تب های وقفوی، درد 

 مفاصل وخستگی شدید نیز میباشد.

هدف ازت یه این نوشتارنام  معلوماتی، دادن یک سری آگاهی ها برای مردم درمورد           

علل واسباب بیماری بروسلوز، راه های انتقال وسرایت آن از حیوانا  به انسان ها، شیوه 

 های جلوگیری ویا تداوی آن، میباشد.

دربسیاری از مناطق کتور ما، بعلت سرد بودن آب وهوا، نبود محل نگ داری مناسب            

حیوانا  ونزدیک بودن محل زیست مردم با محل نگ داری حیوانا ، تماس درهر هنگام ج ت 

گرفتن محیول از حیوانا  وپاک کاری محل نگ داری حیوانا  و عدم ترویج استفاده از 

عقیده وسایل تحفظی، انسان ا نیز از طریق حیوانا  گرفتار ومیاب باین ناجوری میتوند. 

براین است که در دها  وروستاهای افغانستان، مردم بخاطر بدست آوردن محیوال  

که بیتتر مردمان ما  حیوانی، به نگ داری حیوانا  خانگی می پردازند وروی همین دلیل است

در روستا ها باین گونه بیماری ها و امراض حیوانی مبتال میتوند. این نوع بیماری، در 

بسیاری مناطق افغانستان وجود داشته وخواهد داشت. شیوع وپخش بروسلوز)تب سوزان( 

 درج ان. 

بروسلوز دراکثر کتور های ج ان، موجود است. اما درکتور هائی که پروگرام های          

کنترولی وباز رسی جلوگیرانه این دسته امراض حیوانی جریان داردنیزاین بیماری دربین 

 حیوانا  کاهش نیافته است وبیماری بروسلوز بتکل بسیارعام وزیاد آن شایع است.

 راه های سرایت این مرض از حیوان بانسان

 : که عبار  اند ازبروسلوز عموماً به انسان ا ازسه طریق سرایت میکند            

از طریق تماس: این راه انتقال عفونت وآلودگی،عمدتاً زمانی واقع میتود که یک بریدگی -2

)کارد زدگی(، خراشیدگی ویا زخمی برروی پوست بدن انسان وجود داشته باشد ویا 

بوجودآید. همچنین درصور  تماس با جنین سقط شده )ویا باصطالحا  مروج پارسی بزغاله 

پران بز، گوساله پران ماده گاو، بره پران میش ، کره پران مادیان وخرماده،کخچه کردن دل یا 

سگ ماده، چوچه های پیتک(، ومایعا  دیگر جنینی ویا گوشت تازنحیوانا  ذبح وکتته 

شدن ابتال باین مرض تحقق پیدا مینماید. همچنان انتقال این بیماری بطور مستقیم از طریق 

تماس با مخاط بینی)خلم ویا بینی(،آب های دهان وچتمان حیوان، با دست های آلوده 

وفروافتادن ذرا  پراکنده شدن مایعا  تراوش شده ازحیوانا  میاب، مخیوصاً مانند مایعا  

 1ادامه درصفح   جنینی، نیز صور  میگیرد.......

 

 احمدطاهر)فخرزاد 

 
 “لعلزاد”داکتر محمدعمر 

 متخیص امراض ستوماتولوژی

حفظ مسواک زدن صحیح ،یکی از ارکان اصلی مقول              

دهان و دندان ها میباشد.امادرعمل کمتر کسی را میتوان  الیحه

یافت که در طی شبانه روز،دندان های خودرامسواک ویابرس 

نزند ،ولی چیزیکه کمتر بدان توجه میتود،نحون صحیح 

مسواک ویابرس زدن میباشد . طورئیکه در اکثر موارد 

مسواک  زدن ویا مسواک نزدن ،زیاد تفاو  نمیکند.یادگیری 

حفظ  طریق  صحیح مسواک زدن، کمک شایانی در امر

دهان و دندان هاخواهد داشت،هر چند یکه آموزش  الیحه 

طریق صحیح مسواک زدن حضوری،ب تر است،ولی باتوجه به 

امکانا  محدود بااستفاده ازروش خوب تیویری و نوشتاری، 

سعی میکنم تا بطور،عملی به توضیح این مقوله برردازم .  حال 

بسر اصل مطلب وآن اینکه :                             میرویم   

هدف اصلی مسواک زدن را اگر بیدانیییم، کیمیک بیزرگیی در      

عییمییلییکییرد مییا خییواهیید 

بود .هدف اصلی از مسواک زدن صحیح، پاک کردن کلیییه میواد 

غذائی همراه با مواد رسوبی مختلف و میییکیروارگیانیییسیم هیای 

بییاقیییییمییانییدن ایسییت کییه بییطییور طییبیییییعییی بییر روی کییلیییییه سییطییو  

ودرخالهای میان دندان هاجایگزین شیده،میییبیاشید.مسیواک زدن 

مجاورا  دندان هیابیا لیثیه)بیییره   وقتی تکمیل شمرده میتود که

ها( و سطح زبان را نیییز میورد تیوجیه قیرار دهید. پیس بیطیور 

کییلییی،سییه نییوع مییواد زیییرییین در ال بییالی شیییییار هییای دنییدان 

 هار،ودربین دندان ا و...بین دندان ا و لثه رسوب میکنند :

 مواد غذائی که در طی روز میرف میتود؛                 -2

پرو تئین های بزاق و موادیکیه در طیی ییک شیبیانیه —1

سروز،براار تجزییه میواد غیذائیی ،در میحیییط دهیان 

،توسط آنزایم ها و میکروب هیای میوجیود در دهیان 

 ،بوجود میآید؛  

میکروب هائیکه بطور طبیعی،در محیط دهیان، وجیود  - 9

 دارد؛       

اگرچی هدف اصلی مسواک زدن،پاک کردن کیلییی  ایین میواد از 

سطو  مختلف دندان هیااسیت؛حیال میییریردازییم بیه روش خیوب 

 مسواک زدن : 

قبل از شروع مسواک زدن،باید از تمیز و سالم بودن مسواک 

خود،مطمئن بود که در مقال  دیگری ش،رایط یک مسواک 

خوب را توضیح خواهیم داد. خمیر)باصطال  معمول کریم(

دندان به مقدار کافی،بر روی سطح برس ویامسواک میگذاریم 

وسرس دهان را با اندازن الزمی باآب ترمیکنیم تا خمیر دندان 

خوب کف کندوسرس اول از سطح جوندن دندان ا شروع 

میکنیم،بطورئیکه با حرکت رفت و برگتت در روی سطح 

جونده،خمیر دندان بخوبی کف کند و شیار های موجود بر روی 

دندان هاستره وتمیز میتود. سطو  جونده در هر 

)هراالشه(در دو ردیف سمت چپ و راست قرار دارد که،از  فک

یک سمت فک پائیین شروع کرده و به سمت دیگر رفته و 

سرس همینطور، برای فک باال، اقدام میکنیم...تمیز کردن 

سطو  جونده،متکل خاصی ندارد و اگر دقت شود و وقت کافی 

کریم جابجاگذاشته شود، بخوبی تمیزوستره میتود .... سرس 

میرویم بسراغ بین دندان ها،که این کار،بدون استفاده و کمک 

نخ دندان، امکان پذیر نیست.در قسمت نحون صحیح استفاده از 

    5ادامه درصفح   نخ دندان بعداً، توضیح خواهیم داد .... 
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 اخبار نحون صحیح مسواک زدن

 بروسلوز)محرقه یا تب سوزان حیوانی( چیست؟
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سرایت از طریق خوردن محیوال  حیوانا   -ا     

آلوده به باکتری این مرض: م مترین وعمده ترین راه 

میاب شدن انسان باین بیماری، خوردن ونوشیدن 

شیرخام ومحیوال  شیری آلوده بامیکروب بروسلوز 

تتکیل میدهد. باوجودیکه تعداد میکروب بروسیال 

درانساج عضلوی)درگوشت( حیوانا  بسیار ناچیز 

است، اما هرگاه گوشت حیوانا  میاب به شکل نیمه 

پخته خورده شود )بخیوص جگر حیوان( زمین  

 انتقال بیماری را به انسان س ل میسازد.

انتقال از طریق تنفس: ممکن است انتقال مکروب  - 9

این بیماری ازطریق تنفس هوای دارای قطرا  مایعا  

داخلی حیوان ویا مایعا  جنینی به انسان صور  

  .بگیرد.نتقال مرض از انسان به انسان

انتقال مستقیم بروسلوز ازانسان به انسان بسیار       

کم ونادر است. اما مادرانی که باطفال خود شیر 

میدهند، ممکن است بیماری را به نوزاد 

شیرخوارخویش انتقال دهند. انتقال از طریق آمیزش 

جنسی نیزراپوروگزارش داده شده است . اگر نوزاد 

ویا شخص معروض به خطرابتال، در مقابل بروسلوز 

معالجه شود، خطر ابتال برای هردو، از طریق رابط  

روزجلوگیری شده  9جنسی ویا شیردهی طفل طی 

 میتواند.عالیم بیمای بروسلوز.

پیترفت و تاخیر در تداوی بروسلوز موجود       

سقط جنین) نقیان یا جدا درخانم های میاب، به 

همراه و  -کردن( نطفه، سبب بندش پالسنتا)همراهک

یاجوره(در خانم ها ودرحیوانا   سبب بندش)خس یا 

جوره ( پس از سقط شدن درحیوانا  آبسته، حتی 

سبب عقامت ونازائی، پندیدن خییه های حیوانا  

نرینه )دربزوگوسفند( ازعمده ترین عالیم بیماری 

بروسلوزاست. ولی دراکثریت حیوانا ، باوجود اینکه 

حیوان ممکن است باین بیماری گرفتار شده 

باشد،هیچگونه عالم  ممکن است از خود تبارز ندهد، 

اما میتواند توسط شیر، ادراروسایر افرازا  خود، 

عامل بیماری را به سایر حیوانا  وانسان ای سالم 

 انتقال دهد. تتخیص بروسلوز.

زنان درمقایسه به مردان بیتتردر معرض خطرابتال     

بروسلوز توسط به ناجوری بروسلوز قرارمیگیرند. 

بدست آوردن نمونه ومعاین  خونی مبتال به بروسیالها 

ویا معاین  مغز استخوان درالبراتوارها تتخیص 

میگردد. همچنان آزمایتا  خونی برای دریافت انتی 

بادی ها) مکروب های محافظ بدن( درمقابل باکتری 

های خارجی، میتواند انجام گیرد. هرگاه این روش 

مورد استفاده قرار گیرد، بایستی دونمون  خون درطی 

 دوهفته یکی پس از دیگری، گرفته شود.

 تداوی بروسلوز.

این بیماری درانسان ا قابل تداوی است، مگر تداوی 

اگر تتخیص  ممکن است متکل ودوامدار باشد.

وتداوی مرض به موقع صور  گیرد، مریض بآسانی 

صحت یاب می شود. خانم هائی که پیتین  سقط های 

مکرر دارند، برای معاینا  بروسلوزباید به داکتر 

 مراجعه کنند. 

داکتران انسانی دواهای انتی بیوتیک مؤار را میتوانند 

تجویز نمایند. با توجه به مد  زمان تداوی وشد  

بیماری، صحت یاب شدن ممکن است چندین هفته ویا 

ماه ها وقت را دربربگیرد. مرگ ومیر ناشی ازاین 

فیید(است وهمیته با  1بیماری، کمتر) کمتر از 

بیماری های قلبی همراه است. تداوی ناکافی واستفادن 

نادرست از دواهای تجویز شدن داکترحاذق، میتواند 

سبب سبک شدن،برگتت تب بیماری ویا هم دوام آن 

در شخص مریض گردد. تداوی حیوانا  میاب به 

 بروسلوز، توصیه نمیگردد. راه های جلوگیری.

ازنوشیدن شیرخام، خوردن پنیر ویا آیسکریم هائیکه 

از شیر خام ت یه شده خود داری کنید. اگر شما 

مطمئین نیستید که محیوال  شیری)مانند پنیر، 

آیسکریم، ماست وغیره( از شیر جوشانیده شده ت یه 

هنگام تماس با حیوانا   شده و یا نه، آن ارا نخورید.

خانگی بینی ودهان خود را با دستمال پاک ببندید. 

مالداران، چوپان ها وشکاریان درزمان برخورد ویا 

تماس با جنین وسایراجزای بدن حیوان مریض از 

دستکش های رابری مخیوص پالستکی، استفاده 

نمایند. هیچ گونه واکسینی درمقابل ابتال به بیماری 

بروسلوز برای پیش گیری از میاب شدن انسان ها 

باین ناجوری، موجود نیست. اما برای حیوانا  

واکسین وجود دارد ومالداران باید تمامی حیوانا  

خودرا همیش واکسین کنند. ج ت وقای  حیوانا  

وانسان ا، جنین سقط شده، مایعا  وپرده های جنینی 

حیوانا  را باید دفن نمودو یاآن ارا سوزاند ودرن ایت 

 محیط زندگی حیوانا  را ختک وپاک نگ داشت.

پیام های صحی درمورد عالیم بروزبیماری بروسلوز 

دراین زمینه توجه به نکا  ذیل ذی  .وجلوگیری ازآن

 :اهمیت است

درصور  بروز عالیمی مانند تب های نوبتی یا  -2

وقفوی، درد عضال ، درد وپندیدگی مفاصل، خستگی 

عضالتی، دلبدی، استفراغ، خارش بدن وعرق بد بوی 

 شبانه، به داکتر مراجعه نمائید. 

حیوانا  را دراتاق زندگی خودتان نگه ندارید  -1

،محل نگ داری حیوانا  )گاو خانه،میش وبزخانه 

وطویله( از خانه هائیکه خود تان درآن ا زندگی میکنید 

 باید فاصله داشته باشد.

هنگام پاک کردن محل نگ داری حیوانا ، جاهای  -9

مورد نظر رادرفیول گرم آب پاشی کرده واز 

 دستکش، موزه وپوزپیچ استفاده کنید.

هنگام لمس ودست زدن به حیوانا ، برای پاک  -4

کردن دست هااز مواد فاضله)سرگین(تازه واستفاده از 

سرگین ختک حیوانا  بحیث مواد سوخت، از 

دستکش ویاخریطه های پالستکی استفاده کنید وپس 

 ازآن ،  دست های تان را با آب پاک وصابون بتوئید.

بعد از تماس با حیوان ویا مواد فاضل  آن، از دست  -5

 زدن چتم ها، بینی ودهن، خوداری نمائید.

از خوردن شیر خام وناجوشانده ودیگر محیوال   -6

لبنیاتی که از شیر خام ت یه شده است، خودداری کنید، 

 زیرا سبب ابتال به بیماری بروسلوز میتود.

پیش وپس از دوشیدن شیرحیوانا  شیرده،  -0

دوشنده هاباید دست های خود را با آب پاک وصابون 

 بتویند.

قبل از دوشیدن شیر، نالوهای پستان حیوان را پاک  -8

 بتوئید.

هنگام متاهده سقط جنین حیوانا  وجوره)خس(،  -3

خون، پرده ها ودیگر مایعا  جنینی دست نزنید 

وتمامی آن ارا با رعایت شرایط صحی وبا استفاده از 

 دستکش زیر خاک نمائید.

درصور  متاهدن سقط جنین حیوانا ، به  -25

نزدیک ترین کلینیک)درمانگاه ( حیوانی مراجعه 

 نمائید.

ج ت وقای  حیوانا  از بیماری بروسلوز وسائر  -22

امراض حیوانی، حیوانا  خود را بطور منظم زیر نظر 

دوکتوران صحت حیوانی)داکتر وترنر( واکسین

 )پیچکاری پیتگیری( کنید.

از توصیه ها ومتوره های دوکتوران طب  -21

وصحت حیوانی درمورد امراض انسانی وحیوانی، 

 استفاده نمائید.

 

 

نما نسوز اعتیاد  واژن  است که حاال، هرروزوهرساعت، درگفتگوهای روزمره بزبان آورده میتود. متکلی که به  نظرمن تبدیل به یک  بحران خا          

روند رش وفراگیردر افغانستان شده وبرای مقابله باآن باید چارن بنیادی واساسی سنجیده شود.  درشرایط کنونی،تخمیناًبیش ازدومیلیون وپنج صدهزا

این متکل  ودنافغانستان معتاد،به  یک ویاچندنوع موادمخدراندکه البته استفاده ازسگر  ،نیوار،غلیان وچلم دراین بخش بندی شامل نیست!اما باوجودحادب

مفیدیت آگاهی به ، آگاهی ومعلوما  ش روندان  دراین باره ناچیزبوده ، نه تن ا اینکه برخوردبا معتادان، غیرانسانی وغیراخالقی میباشد، بلکه عدم توجه 

جوانان ن ،دهی، دربارن  نوعیت مواد  مخدرواستفاده ازآن به سطح کتوری که یکی ازتولیدکنند گان این مواداست ،معضل  دیگری است که بسیاری نوجوانا

همچنان و وحتی ک ن ساالن  را بادشواری های عمیق تری روبروساخته ومیسازد.  ارایه راهای حل، برای ازبین بردن، ویا محدو دسازی این  پدیدن شوم  

یک  به ج ت جلوگیری ازکتت، تولیدوهمزان باآن،  کاهش  فقربه  همکاری های درازمد  سازمان های داخلی ،خارجی  وجدیت ارگان های  ذییال  دولت، 

مانیاز باین  ی، پالن طویل المد ،  نیاز دارد.اماآنچی میخواهم دراین چندسطرباالی آن، تأکیدنمائیم، همانا آگاه  ساختن مردم است . بیش ازهرزمان دیگر

ضاومحیط های ا فداریم  تاکودکان ، نوجوانان، جوانان وحتی کالن زادان  خودرا باخبر بسازیم و تالش کنیم تاهیچ ویاکم ترین  زمین  دستیابی  وتماس راب

راحت وبه  یلیناسالم  وافرادمبتالبه موادمخدر، نداشته باشند.بایدکوشش نمائیم تااز این پدیدن  شرم آورپرهیزصور  گرفته ودرموردمضریت آن بارو حی خ

ا  ضیحشیوه های متنوع، به اذهان عامه آگاهی رسانیده ودرباره اضرارمالی، روحی، روانی، جانی، معنوی وبویژه دربارن ضدیت  دینی موادمخدر، تو

 ، محالمفیلی، برای همه داشته باشیم ودراین راه، م م این است تا در مساجد، مکاتب ، درمراکز صحی ، درارگان های دولتی ، مراکزآموزشی ودیگر 

س حساکارآگاهی دهی  دربارن اضراراعتیا دوروش هائیکه باعتیادمی انجامد،آزادانه بحث ومناظره داشته، طوریکه، کسی ازشروع  ودرادام   بحث، ا

رهم   دشرمندگی  وحقار  نکند.اعتیاد جرم نیست ،  بلکه اختال طی ازرفتار غیرمحتاطانه  ودر ن ایت  مریضی  وبروز متکال   روانی است که مجموع

تونت خ  تنیدن متکالتی چون فقر، بیکاری، منازعا  خانوادگی، استرس  های )فتارهای عیبی(  بیش ازحد،  تبعیض ،  م اجر  ها ، تجاوزا   به عفت ،

ه گران چارهای فامیلی و غیره بروز میکند. به عوض اینکه بسیار باخاموشی بااین سرطان مبارزه شود،ب تراست معتادان به ترک کاراحتاط تتویق گردندو

 صدای خودرابلندکرده وتابوشکنی کنند. س            

به  رانکارشناسان اموراعتیادمیگویند:معموالًاین رفتارها نتیج  معاشر  وتاایرپذیری درمحیط  است .برای مثال ، برخی افرادبراارهمنتینی بادیگ        

ند. میکسگر  ، چرس ، تریاک ، هیرویین ، کراک " موادمخدر" یاموادالکولی روی می آورند.باوصف اینکه همیته حالت خوش آیندی ومستی درآدم ایجادن

 مخبرخوابیده ، یاعامل سری ویاجاسوس خاموش 

نهادهاوجمیعت های سری سیااساک  ام هامادستۀ دساعاا س س  اای          

خودرابیور  غیرفعال آشکارنگاه میدارند، یعنی ایینیکیه جینییین عضیوی 

رادرهیچگونه فعالیت آشکارسیاسی ، اشتراک وس م نیمیییدهینیدتیابیاشیدکیه 

دریک فرصت مناسبی ، برای آن امأموریتیی دلیخیواهیی رامیحیول سیازنید. 

عیوامیل ضیداطیالعیا  دولیت هیانیییز، بیطیورغیییرمیعیمیول ، عینیاصیری را 

بطورسری بنام خفتگان ویاجاسوسان خاموش وبه واژه دییگیر،میوشی یای 

کور،بدرون صفوف دشمن نفوذمیدهند. عوامل خفته تا هنگامی که تیوسیط 

متیدیان اطالعاتی بیدارنتده اند، برندگی کامالً عادی خیوییش درمینیاطیق 

تحت تسلط دشمن ، بکیارخیودادامیه میییدهینید.جیاسیوسیان خیامیوش بیطیور 

بازرگانی وفیرهینیگیی   -معمول درزمان صلح وبویژه ازمحاربی سوداگری 

 بمناطق دشمن راه میابند.

 

”رفعت ”زمان چگونه یک شخص معتادمیتود؟   

 2ادام  صفح  بروسلوز)محرقه یا تب سوزان حیوانی( چیست؟...



 9 م  1129برابر با دسامببر سال        خورشیدی  2931قوس سال      شمارة چهاردهم    سال دوم 
نفرمعلول دریک خانواده  9زندگینام    

سه نفرمعلول بنام های محمدآقا ، حسام الدین  

وعالدالدین فرزندان محمدافضل 

باشندندهکدندیوالک واقع درمنطق هللا یار،مربوط 

 19و 23،  28مرکز والیت غورکه دارای سنین 

ساله اند،میتوان روند زندگی ایتان را،چنین بیان 

نمود                    :این سه نفرفوق  

الذکر،دریک خانوادن مسلمان متدین،علم دوست 

وغریب بدنیاآمده اندکه دراوایل چ اربرادربودند. 

برادرکالن ایتان سیدآغا نام داشت وخداوند)ج( 

روحش راشادداشته باشد،داعی اجل را لبیک 

وبداربقاپیوسته است.هرکدامی ازاین برادران، 

درسنین طفولیت نزدمال امام قریه، آموختن الفبای 

پارسی رادرپیش گرفته وسرس هریکی به 

فراگیری درس وتعلیم عالق  خاصی 

پیداکردند،امامتاسفانه درهمان زمان،درهمان 

دهکدن زادگاه که ایتان زیست داشتند،آموزشگاه 

ه  2903ومکتبی وجودنداشت تا آن شدکه درسال 

 9ش، بااریک حرکت عمل غیرانسانی ، 

نفرازاقوام ایتان که ازشمار چ ره های شناخته 

شده محیط اجتماع محلی ایتان بودند،باتمامی 

بزرگان قریه،درکنار خان  ایتان زیرنام"ختم 

قرآن "  جمع گردیده وبطوربسیارمرموز 

وناجوانمردانه، حین صرف طعام،دریک آن 

واحد،این سه تن،نه نفررا بت اد  رسانیده وجمع 

دیگری را مجرو  ساختندکه ازجمل  

 مجروهان،پدراین سه معلول نیزبتمارمیرفت 

درااررویداداین عمل غیرانسانی 

وغیراخالقی،بامتاهدن عینی این ماجرای 

خونین،این اطفال آنگاه صحت وسالم ازنگاهی 

دماغی وجسمانی ،شدیدترین  صحن  خونریزی 

رابچتم های خویش دیدندکه درنتیج  تاایرا  

منفی تدریجی ،به مرور زمان، فلج ومعلول 

گردیدند.      امادرنتیجه باسعی وتالش 

برادربزرگ خود، توانستندفقددوباره به آموزش 

وپرورش روبیاورندوازمضامین مکتب 

حاصل نمایندونیزتمامی  آگاهیوآموزشگاه، 

اعضای خانوادنراازروشنی چراغ علم مستفید 

بسازند،طوریکه در رسامی،ازم ار  های فوق 

العاده خوبی ب ره دارگتته وسرس  بنابه آگاه 

شدن مالامان ازاین م ار  ایتان،رسامی را کار 

نیک ندانسته،ازاین م ار  منیرف شان 

ساختندودرایام پس ازاین،تمامی وقت خودرابه 

فراگیری آموزش های اسالمی وموضوعا  علمی 

معاصر اختیاص دادندواکنون میتوانندبکمک 

دانش فزیک،از یک بست  آمرول امرسلین دوملی 

ویک فنراسررینگ ساعت،المپ برای  روشنی 

منزل جورمینمایندکه بایک باطری، روشن 

 وخاموش میتود .                        

ناگفته بایدنماندکه درهمین مد ، بافقروتنگدستی 

امورمحول  معیتتی خویش را،این سه تن به 

پیش برده وهیج مرجع داخیلی وخارجی  کمک 

رسان،سراغ این یتیمان را نگرفته که بادردوغم 

بسیاری، دست اندرگریبان بودند .                    

      

امادراینجاجاداردتاازجناب محترم داکتر صاحب  

رئیس   ” عثمانی ” گل احمد

کار،اموراجتماعی،ش داومعلوین،قدردانی  نمائیم 

که زمین  شمولیت این سه معلول را  دربرنامه 

های کمک رساانی به محاجران، همکاری نمودند. 

                                    

همیدون جا داردتاازبنیاداجتماعی وفرهنگی 

جوانان هللا یار،اظ ارسراس وقدردانی نمائیم،آن م 

بدلیل انتتارنیازی کمک رسانی به چنین خانواده 

هائی را به آگاهی عامه  ونیزپیش ازپیش سراس 

میگزاریم به تمامی کسانی که این مقاله را 

میخوانندودرج ت همکاری وکمک عملی باین 

خانواده، ازهیچ نوع تالش وکمک، دریغ نمی 

ورزند و زمین   یک آیندن درختان را برای این 

جوانان با استعدادوماهرفراهم ساخته که تاباشدکه 

این سه جوان،بتوانندبه آرزوهای بعدی انسانی   

خود  برسند.                                       . 

                                          

 مولوی احمدشاه " احمدزاده "       

 رئیس شوری مردمی هللا یار       

شماره های تماس:   

5033136803-5030954545 

   

 ادام  ص اولاخبار....

( در بازار آن 2931قوس سال  0بعد از ظ ر روز چ ار شنبه ) 9این انفجار ساعت 

اولسوالی، زمانی بوقوع پیوست که قوماندان امنیه برای بررسی موضوع قتل از بازار آن 

 ولسوالی عبور میکرد.

  تن در اار اختالفا  قومی در والیت غور 5کتته و زخمی شدن 

تین دییگیر، دراایر  1تین و زخیم بیرداشیتین  9مؤظفین امنیتی در والیت غور از کتته شدن 

 اخییییتییییالفییییا  قییییومییییی درولسییییوالییییی تییییولییییک والیییییت غییییور،خییییبییییر میییییییییدهیییینیییید.

( در مینیطیقی  میوسیوم بیه گیاشیک 2931قوس  سال5این رویداد عیر روز دوشنبه )مؤرخ 

مربوط  اولسوالی تولک، زمانی بوقوع پیوست که افراد قربانی در ییک کیمییین افیراد مسیلیح 

 خیم،در آمدند.

 رونمایی دومین چاپ طبقا  ناصری و جغرافیای تاریخی غور

رونمایی دو جلد کتاب، تاریخ طبقا  ناصری و جغرافیای تاریخی غور که دومین چاپ این  

دوکتاب، توسط بنیاد فرهنگی ج انداران غوری،به چاپ رسیده، درتاالر ریاست اطالعا  

 صور  گرفت.    ر،وفرهنگ والیت غو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

درگردهمآیی که به همین منظور درتاالرریاست اطالعا  وفرهنگ والیت غور، تدویر یافته 

بود،شمار زیادی از شخییت های فرهنگی، متیدیان ادارا  دولتی، استادان دانتگاه،  

ن ادتربیه معلم، آموزگاران ودانش آموزان آموزشگاه های تحت ش ر و شماری زیادی از 

 جوانانو خبرنگاران حضور یافتند .                                                                        .

رئیس اطالعا  و فرهنگ والیت غور،ضمن قدردانی از فعالیت های “  آریاپور”فخرالدین 

فرهنگی بنیاد فرهنگی ج انداران غوری گفت:" دو کتاب،امروز به رونمایی گرفته شده 

است که از طرف بنیاد فرهنگی ج انداران غوری به چاپ رسیده که منبع ن ایت مثمر و 

مستند در شناخت تاریخ باستانی والیت غور بوده و کمتر کتابی را میتوان یافت که راجع به 

 والیت غور نسبت به این دو کتاب صحبت کرده باشد". 

 

تألیف قاضی من اج السراج جوزجانی قابل ذکر است که کتاب تاریخ طبقا  ناصری 

وجغرافیای تاریخی غور نوشته پروفیسور عزیزاحمد پنجتیری است که اخیراً 

توسط بنیاد فرهنگی ج انداران غوری درکابل چاب گردیده و به همکاری ریاست 

  .اطالعا  و فرهنگ والیت غور، رونمایی و معرفی گردید

 حکایت یکمین :            

پیش ازنبوت حضرت محمد)ص( ،                 

شیاطین درنزدیک آسمان ، برای خودیک 

قرارگاهی ، تیارکرده بودندوسپس بدانجارفته ، 

گپ های مالئک را شنیده وهمراه اش دروغ های 

بسیاری یکجاکرده،برای فالبین ها وجادوگرهامی 

گفتندواماجادوگرهادرروی زمین برای مردم این 

چنین گپ ها را میگفتندوهمینکه نبوت حضرت 

محمد)ص( ظاهرشدوخداوند)ج( برای آن حضرت 

)ص ( مقام نبوت را اعطأ فرمود، سپس دفعتاّ، 

تمامی شیاطین وجنیات را ازنزدیکی به آسمان 

منع کردندوپس ازآن، کسی جرأت نداشت 

تابسوی آسمان برودواگرکسی میرفت ، باشعله 

های آتش بل شده برسرش وارمیشدوبدین ترتیب 

، یک روز،وقتی که تمامی جنیات وشیاطین 

نزدشیطان رفتندوسپس گفتندکه چی چیز سبب 

شده که ما اکنون به آسمان رفته نمیتوانیم ؟ 

شیطان درجواب گفت که ضرروحتماً کدام حادثۀ 

درروی زمین پدیدارشده است که شمابه آسمان 

رفته نمیتوانید! حاال شمابروید! بروی زمین 

وازهرشهر،وکوچه وازهرآبادی یک یک مشت 

خاک را رفته واپس به پیش من بیائید، تابعداٌمن 

برای شمابگویم که درکدام جای ، چی گپ 

وپدیدارتازه رخداده است ، شیاطین وجنیات این 

گپها راشنیده ،بروی زمین رفتندوازهربخشی 

ازخاک روی زمین ، نمونۀ گرفته ، واپس به 

پیش من بازگشتند، شیطان خاک هرجارابوی 

کرده ،برزمین انداختودرنهایت برای آنان گفت که 

دراینجاکدام واقعۀ تازۀ صورت نگرفته است ، 

اماوقتی که یک حن خاک تهامه " جنگلی است 

واقع درمکه معظمه " رابرای شیطان پیش 

کرد،،شیطان آن خاک رابوی کرده وپس ازآن 

گفت ، هرکه که هست درهمین خاک است وپس 

ازآن شیطان امرفرمودکه طرف تهامه 

برویدوخبربیاوریدکه چی پدیدارنوی وتازۀ 

رویداده است وشایدکدام پیغمبری مبعوث شده 

 باشدوبروی زمین فرودآمده باشد.                

شیطان برای آوردن خبررترازه ، آن عردۀ جرنریرات 

راکه درقوم خودارباب وسررداربرودنرد، برهررسروی 

سرزمین مکۀ معظمه روان کررده وبررای ایشران 

گفت که شمابرویدوسپس خبربیاوریردکره درآنرجرا، 

چی حادثه ورویدادی رخداده است، هرنرگرامری کره 

 جنیات درمیدان مجاز، دربازارعکاظ ، نزدیک 

 

درخت های خرمرارسریردنرد، دیردنردکره یرک 

شخرصری بره چرهررۀ نرورانری ،داردهرمرراه 

باچندنفردیگر، چیزی میخرواهرنرد. جرنریرات 

نررزدیررک آن شررخررصرریررت آمررده ودرمرریرران 

خرررودگرررفرررترررنرررد:ازسررربرررب هرررمررریرررن سرررخرررن 

ها،ماازنزدیک شدن به آسمان منرع شردیرم 

،درایرررن مررریررران یرررک ترررن ازجرررنررریرررات 

برراآوازبررلررنرردبرردیررگررران گررفررت :خررامرروش 

باشیدوبشنویدکه اینها،چی میگوینرد،الربرتره 

آنررهررائرریررکرره هررمررراه حضرررت مررحررمررد)ص(

بررودنرردوبرراصررحررابرره هررای کرررام)ر (یررک 

جررراشررردهررربرررود،نرررمرررازفرررجرررر"نرررمرررازصررربررر  

وسررحررر"راادامرریررکررردنررد.جررنرریررات درهررنررگررام 

قرائت حاضرشده وبرابسریرارترمرکریرن وادب 

 ،تالوت آیاتراشنیدند.                                                      

درهرررنرررگرررام صررربررر  ،ترررالوت قررررآن       

مجید،آنهم بره خروانرش واززبران مربرارک 

سرررریررررداالنرررربرررریررررا) ص(،برررراالی جررررنرررریررررات 

بسررریررراراثررررگرررداشرررتررره ،حرررالرررت دیرررگرررری 

راگرفتند،اگرچی آنهاآمده بودندتااخبارترازۀ 

بررررای شررریرررطررران دریرررافرررت بررردارنررردکررره 

دراینجاقصه بشکل دیگری صورت گررفرت 

، جررررررریرررررران بررررررردال وارونررررررۀ آن 

رونرررردپرررریررررداکرررررد،طررررویررررکرررره جررررنرررریررررات 

درهررمررانررجررادریررک صررف ایسررترراده ،اسررالم 

آوردنرردوخررداونررد)ج(خررودش درقرررآن پرراک 

این رویدادراچنین بیان فررمروده اسرت :" 

قل اوحی الری انره اسرمرع نرفررومرن الرجرن 

( یرهردی الری 1فقالوااناسمعناقواناعرجربرا )

الرررشرریرردفررامررنررابررهرری طرره " یررک گررروهرری 

ازحررنرریررات ، تررالوت قرررآن پرراک راشررنرریررده 

گفتندکه ماهیچگاهی ، این تالوتی راشنیده 

ایم ، این هدایت ، حتماً درکالم خداونرد)ج(

مضمراست ومراایرمران آوردیرم بررخرداونرد

)ج(. پس ازآن منجر" برزرگران" شریرطران 

ازجمع جنیات مسلمان شردنردودرحضرورآن 

حضرت )ص(ایمان آورده ، بررای تربرلریر  

اسالم برقوم خرودایشران واپرس فررسرتراده 

                            وروان شدند. 

 حکایت دومین                     
حضرت محمد)ص( میفرماید:"هنگامی کره         

خررداونررد)ج(شرریررطرران رامررلررعررون ومررردوداعررالم 

داشررتررنررد،شرریررطرران روی بسرروی خررداونررد)ج(کرررده 

گفت : وعزتک یارب الابوح امدی عبادک مرامرات 

ترجرمره : ای رب ! مرن ” اروامهم می احسارهم 

رابرعزت شماقسم است تاهنگامی کره برنرده هرای 

شمازنده اند،من آنهاراگمرراه مریرکرنرم . درجرواب 

 این گپ بیهودۀ شیطان ، خاوندگار)ج( فرمودند: 

مرن برررعررزت جرالل وبررلررنرردی خررودقسررم کرره        

هروقت بندۀ من استغفرارکرنرد،مرن آنررامری آمررزم 

 ومغفرت میدارم .  

 حکایت سومین

حضرت عامرر برن  ربریرعر )ر (       

فرمودندکه یرک روزمرا براحضررت مرحرمرد 

)ص( درمکه بودیم که ازسوی کوها چنین 

آوازبرآمد:ای مردم! باالی حضرت مرحرمرد

)ص( حرمرلره کرنریرد وآنرگراه حضررت)ص( 

فرمودند کره ایرن شریرطران اسرت، ازجرمرع 

لشکر شیاطین، هرآن شیطرانری کره سرخرن 

بدی برای نبی خدا بزند، خوداش زود زده 

میشود. چند لحظه بعرد بره گرفرترۀ حضررت 

عامر، یک جن غالم که نام آن سربر  برود 

ومن نام آنررا عربردا مرانرده برودم، بررای 

زدن آن شیطان رفت وآنرا زد. پرس ازآن 

مسعررا قرترل کرردیرم! ما چنین آواز برامد: 

 )ادامه دارد(            

 

 فسونگری های شیطان 
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 ابر پیرکهنه
 ای ابر پیر کهنه که در آســــــــــــمان ما

 بااشــــــــــــک های فتنه ات در آستان ما                         

 فتنه ســـار شد،میگریی و از گـــــیریۀ تو

 باغ وبهار و عشـــــق وگل وبوستان ما                            

 ای ابر پیر کهنه که شـــــهکار کــــــــردۀ  

 ســــــــردار های قوم،گنه بار کــــــردۀ                             

 با اشــــــک های دروغین،ای پیرزال دون 

 دیگر مکن تو ناله،کــه بسیار کـرده ای                            

 ای ابر پیر کهنه تو، بر ما ســـــــتم مکن 

 صـــــــد بارکـــردۀ،این بار،همی مکن                              

 با ناله های تو،بـــــس نار گشت این دیار

 بس کـــن دیگر همه را یک درهم مکن                            

 ای ابر پیر کهنه،بس پیر گشــــــــــته ایم 

 ـیر گشته ایمـــاز بودن بیهودۀ خود،ســـ                           

 دیگـــــــــــــــر مبار اندر دیار، پرزدرد ما 

 کز اشک های سرد تو، دلگیر گشـــــته ایم                        

 ای ابر پیر کهنه برگـــــــــــــردو دور شـو

 یا انفالق کــــــــــــــن ویک باد سور شو                           

 یا دســــــــت های پرمهر را اجـــــــازه ده

 یا کم ترک در زیر پوست ها،چو مورشو                          

 ادام  صفح  اوال

بعد از تمیز شدن خالهای بین دندان ها، میرویم بسراغ مجاورا  دنیدان هیا بیا لیثیه 

تمیز کیردن ایین  که، به نظر من،م م ترین قسمت آموزش مسواک زدن،درک نحون 

ناحیه میباشد و اکثراً باین قسمت، مردم توجه کمتری داشته و متکل اصلی،اسیاسیاً 

هم در تمیز کردن این ناحیه میباشد،لذااین قسیمیت،تیوضیییح  حفظ الیحه، در رعایت

 این تیویر دقت کنید....    بیتتری داده میتود.

  
متاهده میکنیدکه حاشی  بین لثه و دندان هابیورتی اسیت کیه شیکیل آنیاتیومیییکیی 

آن،فضاهای متعددی را ایجاد میکند که در یک برسی سه بعدی،میتود فی یمییید کیه 

هرسه بعد،دارای فضاهائی است که رسیدگی ویامویک هیای بیرس ومسیواک،بیایین 

نواحی،متکل میباشد. این تیویر را بخاطر بسرارید تا وقتی که دوباره باین مطلیب 

 ،برمیگردیم...این تیویر را میبینید ....                                      

 
رفیت و بیرگتیت،در سیطیو  طیرفیی  بطور معمول ما مسواک ویابرس را بیور  

دنییدان هییا، حییرکییت میییییدهیییییم کییه اییین خییوداشییتییبییاه اسییت،بییدلیییییل اییینییکییه اوالً اییین 

کار،دردرازمد ، باعث سایش بخش روی دندان هادر ساحا  مجاورا  لثه مییتیود 

و در ضمن با پریدن پرزه های مسواک،از روی بیر جسیتیگیی ییک دنیدان بیر روی 

برجستگی دندان مجاور،عمال بین دندان ها،خوب تمیز نمیتود......خوب! پیس چیه 

کار باید بکنیم ؟.....سابق پیتن اد میکردند که بجای اینکه حرکت رفیت و بیرگتیت 

مسواک،بر روی سطو  کناری دندان ها،به سمت جلو و عیقیب بیاشید،ایین حیرکیت 

بیور  باال و پائین باشد .... یعنی مسواک را از سمت لیثیه بیه طیرف بیاال حیرکیت 

داده و مسواک بزنیم ...... این کارنیز،جوابگوی هدف ما،نخواهد بود،علت هیم ایین 

است که باز حاشی  مجاور بین لثه و دندان ها،تمیزوپاکیزه، نخواهد شد ..... چیرا ؟ 

خوب! به عکس قبلی برگردید ..... خود لثه یک بیرجسیتیگیی دارد کیه هیر چیی بیه 

سمت دندان پیش برویم،فرورفتگی ایجاد شده و به دندان ختیم میییتیود ..... سیریس 

دندان نیز یک قیوس وییژن دارد کیه در وسیط هیاب آن،بیه حید اکیثیر بیر جسیتیگیی 

میرسد .... خوب در صور  کتیدن پرزمسواک از پائین به بیاال و بیر عیکیس ایین 

پرزها،از روی برجستگی لثه پریده و بروی برجستگی دندان قرار میگیرد و عیمیال 

این حاشیه بین دندان ولثه تمیز وپاکیزه نمیتود. باین تییوییر دقیت کینییید و خیوب 

درجی ،نسیبیت بیه میحیور  45مسواک را با یک زاوی   ،چیتوجه کنید بادامه مبحث

طولی دندان،بر روی شیار لثه و دندان قرار میدهیم واندکی فتار میدهیم بیه سیمیت 

پائین تا پرز های مسواک کامال بین لثه و دنیدان و هیمیچینییین بییین دنیدان هیا فیرو 

رود؛مانند شکل زیرین. بعد با یک حرکت لرزشی مناسب و با دامن  کیم،مسیواک را 

به سمت باال حرکت میدهیم،این حرکت لرزشی محدود،باید سه ویاچ ار دفعه تکیرار 

 شود، تا کلی سطو ،غیر قابل رسیدگی موییک هیای مسیواک،سیتیره وتیمیییز گیردد.

برای سطو  داخلی دندان ها نیز،باین طریق عمل میکنیم که این تیویر بیه خیوبیی 

برای   سطو  دندان هائیکه در قوس فک قرار دارنید،بیایید بیا میانیور   گویا میباشد.

مناسب و چرخاندن ج یت مسیواک،رسیییدن میوییک هیارا بیه نیواحیی کیه تیوضیییح 

دادم،فراهم سازیم ..... بطورئیکه هر چی از ناحی  دندان های عقیب فیک،بیه سیمیت 

جلو پیش میرویم،ج ت مسواک را هم تغییییر میییدهیییم،بیطیوری کیه در دنیدان هیای 

 جلو،کامالً از پرز های جلوی مسواک،برای تمیز کردن استفاده میکنیم. 

نقاطی که در طیی ایین مید  -چند نکت  فنی زیرین در مسواک زدن ضروری است: 

کارعملی خویش،متوجه شدم،این است،آنعدهمریضانی که دنیدان هیای خیودراخیوب 

 تمیز نمیکنند، عواقب نامطلوب آن، عبار  است از:

ناحی  دندان عقل که معموال به علت حیالیت تی یوئیی کیه بیرای اشیخیاص دسیت  - 2

میدهد،کمتر مسواک میزنند  وبه این علت است که دندان های عقل، با اینکیه 

دیرتر از همه دندان  های دیگربیرون مي آیینید،زودتیر از بیقییی  دنیدانی یا،میی 

 پوسند .

ار دارد، بویژه از قسمت داخیل،بیخیاطیر ایینیکیه قرقسمت هائی که در قوس فکی  -1

قسمت دندان هیای عیقیبیی را  مانور دادن در این نواحی، سخت میباشد،یعنی 

دندان های جلوی و به قوس های فک،در ناحی   مسواک میزند و بعد می آید 

 دندان نیش،کمتر توجه میکند.

سطح روی  زبان که،حتماًباید مسواک زده شود و توجه شودکه  الی پیرزهیای   -  9

 زبان نیز،باید تمیز.ستره گردد. 
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نیستی ، پدرومادرت هم  )شاگردارجمندم ! شنیدم ازکیفیت درسهایت راضی

دایم گناه پای گریزی ودلسردی تورابه گردن معلمت می اندازند. نمی گویم 

من سیمیناردیده ام یا نه ، بحث برسرتجربه ودانش نیست ، مسله ) سخن ( 

این است که حاالحرف دلم راچگونه برایت بفهمانم . ازوقت های پیش 

میخواهم چیزی را بگویم ، اما صنف راجای مناسبی نیافتم مگرامروز به 

بهانه روز معلم سخنی دارم که بایدبشنوی .یک روز یادت هست درساعت 

مضمون دری ازمن خواستی جمله یی را که میگوید: " معلم شمعی است که 

خودمیسوزدودیگران را روشن میسازد " برایت معنی کنم ؟ آنروزها که 

امیدواری به کوپون ومعاش منظم دلم را روشنی میکرد، تعبیرمجازی نمودم 

، حاال که معنی حقیقی دل سیاهی را چشیده ام می گویم : معلم کورچراغی 

است که پنچ ماه بعدتیل اش می اندازند، اوبه کندی میسوزدودوددرماندگی 

اش دیگران را روشن نه ، بلکه سیاه میکنددرساعت فزیک چشمانت به من 

گفت درسم درکله ات نمی نشیند. راست میگوی .من بیجاتالش میکنم تمام 

سلنک های را بخاطرامرارحیات میشکنم درمغزکوچک تو، که حجم یک 

کلوخ راندارد، جابجاسازم . به پدرت شکایت کردۀ سوال جغرافیه رامشکل 

آورده ام . آری مشکل بودوخیلی هم مشکل وقتی صادرات کشورت تریاک 

باشدووارداتش پودروپوقانه ، توجوانی به این جغرافیه نخواهی داشت ودرجه 

دلگیری ات دراقلیم این گونه اقتصاددایم زیرصفرلرزه خواهدکرد.بک 

روزدرمضمون تاریخ ازحقیقت انقالب ثوربرایت گفتم وتوراخنده 

گرفت .آنروزهامفهوم خنده ضدانقالبی ات را نمی دانستم . حاال میگویم آن 

حقیقتی که برتختۀ سیاه نوشتم واقعی بودومن فقط به خاطرمحروم نشدن 

اززندگی پای حقیقت را به انقالب کشیدم . میدانم مغزتوسرزمین کوچک 

صلح وباوراست؛اما تاریخ کشورت لبالب ازچنگیزوباروت .   به راستی 

ازآن بیولوژی که من تشریح میکنم چیزی میفهمی ؟ هرگزقدوقواره بکتریارا 

باچشم عادی نخواهی دیدبرای آنکه وزارت صحت خودش تاهنوز قادرنشده 

است یا تیلیسکوپ های خارجی ومدرن رنگ زردوبدن لرزان ومالریایی 

توراتشخیص دهد؛ پس توهم گناه سارس وسرطان را به گردن معلم ات 

نیانداز، به والدین ات بگوپروژه البراتوارسازی ات رانوسه های پاسنوربه 

 گردن نگرفت .                   

بگویم معلم  روزتجلیل ازپیروزی هنرنمایی ات را دیدم ، واقعا کم می آیم که

سپورت توهستم . من نه اینکه تجربه ورزش راندارم حتی معاشم به اندازه 

یی نیست که بجای غذای زنده ماندن انرژی ورزش کردن را بخورم .یادت 

باشدمن درمقامات باال نیستم ، امع وعده کردن شان را خوب آموخته ام . 

وعده ات میدهم اگردوری به مناصب عالی رسیدم به دفترپیاده خواهم رفت 

هزاردالری موترجاپانی ام را برایت استدیوفوتبال میسازم به  04وبودجه 

صورت درست تجربۀ گول نخوردن از " تیم بی عدالتی " را بیاموزی ؛ به 

زوایای هندسه برویم ، مضمونی که تمام خطوطش درچشم تومنکسرومنحنی 

جلوه مینماید. بخاطرداری وقتی پرسیدم قطرچقری های بازار شهرمان 

چنداست ؟ توچه جواب دادی ؟ گفتی قطرچقری های بازارشه باندازه دهزارم 

حصه قطرچشمان مسؤلین عینک پوش ؟ جواب تودرست است ؛اماازنگاه 

منطقی نبایدبه چشمی که عمدأبسته شده است قطری راقایل شد.                

  

ماده  کیمیایی که من برایت تعریف میکنم سعادت نیست ونه هم ازتحوالت

بحث میکند.کیمیای من محلولی ازمرکب انتظاروکاربوهایدرایت تلخی بنام 

توقع . راستی پدرومادرت میدانندکه من فورمول کیمیاوی آب وهزاران 

کیلومتردریارابرایت آموخته ام ؟ اما طالع ات درحدی نیست ازاین دریاها 

برق تولیدکند. پس والدین ات خواهندگفت که فورمول عرق معلمت یک 

فورمول دومجهوله بی نتیجه بوده است.                                          

            

 سه سال پیش درمضمون رسم بانان خشک عکس یادگاری ات را کشیده که

دستان تورابرگردن باریک اونشان میداد؛ امااگربازهم معلمت گفت دوباره 

رسامی کن ، اینباردست هایت رابرگردن قانون حلقه کن وعکس یادگاری ات 

را باوی بگیرکه شایداودیگرآماده مالقات منسل من وتونباشد.شاگردخوبم ! به 

پدرومادرت بگودلسردی استادم نسبت به درس ومکتب به خاطربازیگوشی 

های مانیست ؛ بلکه استادم ازآن جهت به مکتب ومضمون عالقه نداردکه 

درلست سیاه علم قرارگرفته واورا " تروریست جهل " میخوانندوهرلحظه 

ممکن است قوای ضرورت اورا باچشمان دالرپیچ به محبس انجوهای 

خارجی درجزیره مؤسسه ها ببرد.                                                

                  

“شریفی”نیلو فر   

 نحوه صحیح مسواک زدن

ازگزینۀ طنزنجیب ا)دهزاد(معنون به خطبه های مولوی.....) باامانت داری کامل(                                تروریست جهل  


