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 Literary-Political سیاسیدبی ــ ا
 

 وم انجنیر خلیل هللا معروفیدپل
       0217 اپریل 02 برلین ــ    
  

 "بمها مادر  "تا  "کالمعار   م  ا  "از 

تمام خواستند، انعکاس وسیعی در  قصداً می شغالگرانقسمی، که ا در شرق افغانستان، "مادر بمها" پرتاب

گسترده بسیار  همنتی بررسی موضوع در صفحات انتر. و در وطن عزیز ما نیز چنین بود جهان بار آورد

، که درین عرصه ار اما تحلیالتی. ندبه قدر ظرفیت و برداشت خود در زمینه قلم فرسود و بسا کسانبود 

 موضوعمکتوم و ناشگافتۀ  و بالخاصه شگافتن ُکنه   عرضه کرد "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

 هآنچ .در صفحۀ پریروز پورتال قابل دقت است "موسوی"ین ، استاد سید حسوطن نخبۀگر للیاز قلم تح

   .مکث می کند نکتهاین  دیگر ک  عدبُ چک و ویک بعد کبر ذرد، نظر خوانندۀ ارجمند می گ اینک از

 :، از قدیم گفته اند، کهطاق  در طاقطاق اند و ُرموزفهمی در مردم عوامِّ کابلی، که 

 "گیاه ده اش سبز میکنه وره شد، هرزمین، که بُ "

ست و دهقانی  ولغت مشهور در زراعت ( "جوره"و  "شوره"وزن  هبه ضم اول و واو مجهول و ب")بوره"

ایرانی ثبت نکرده اند؛ چون ایرانیان  این کلمه را فرهنگهای مدل  . شناسد ۀ افغانستان میآن را هر باشند

گوئی . است "فارسی ایران"ندارند و مدِّ نظر ایشان فقط و فقط  "دری افغانستان"عنایتی به و هیچ هرگز 

 !!!باشددیگران همین زبان خودشان است، که باید مورد پذیرش کنند، که  فکر می

را  یزمینقطعه  ،در افغانستان بعضاً دهقانان برای یک فصل. زمینی را گویند، که کشت نشده باشد "بوره"

 .م راست کندت خود را بازیابد و به اصطالح عوام کابلی د  ند، تا قو  نگه می داربوره 

 :این است، کهمگر باال مثل  ُمفاد

 !!!روید ؛ و میتواند بروید یم ستنی، هر گیاه  هرزه و ناخوادر زمین بوره و زمین بدون سرپرستی دهقان

 .ش برسیممحل استعمال به، تا ما باشدخوب به یاد این مثل 

ل م ساختن  تشخیص تسمیه و  برایاز قدیم  عربی، در زبان و ( پدر)"با  " ، از کلمات  "شیء"یا  "شخص" ع 

ه"و  "ا بن السبیل"و گفتند  "اُم القُراء"چنان، که  ؛کرده اند استفاده می( پسر) "بنا  "و ( مادر) "ماُ " یر   "ابو ُهر 
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و در زمینۀ . "ام االمراض"است ــ و  "بلخ"مراد از که ــ  "اُم البالد" و (هیکل معروف مصر)"لهولاابو" و

و ــ ــ در فلسفه  "اُنُدلسی ابن الُرشد"چون  یو مشهور نامورو معارف و فلسفه، اشخاص علوم و فنون 

 ــ در ریاضی ــ "محمد بن موسای خوارزمی"و  ــ در کیمیا ــ ("حلالکُ"کاشف )"جابر بن حی ان سیستانی"

به تا  گرفته و فنون، از طب و موسیقی و ریاضی ــ در انواع علوم "ی بلخیبن سیناحسین ابوعلی "و 

و  "حنیفهابو"و  "ابوطالب"و ــ ده بود داطالب  علی بن ابی به ، که پیغمبریــ لقب "ابو تراب" وفلسفه ــ 

یدهابو" ــ در جامعه  "ابن خلدون" سرانجام و" ابولهب"و  "ابوجهل"و  "ابونواس"و  "لفوارساابو"و  "ُعب 

مثالهای بارز این تداول  (خوانندۀ شهیر و فقید مصر)"ام  ُکلثوم"و ــ در سیاحت ــ  "ابن بطوطه"و شناسی ــ 

شعر و ادب و علم و متقدمان  نیز رسوخ یافت و وقتی فارسی/دری چنین تداولی بعد به ادبیات. است

 .می یابیم، دست این دسترا مد نظر می گیریم، به صدها مثال منطقه عرفان 

کابلی به مثالهائی ازین سنخ  نمی دانم، زیر تأثیر همین نکته بوده است، که در زبان گفتار و زبان عامیانۀ

 و .گفتند می "نفس مادر  "را  زنان کابلی کودکان شکمبوگویند و  "مادر اوالدها"چنان، که . می خوریمبر

  .دهد نیز چنین ترسبی را نشان می "مادر کیکان"به رک، کریه و ک   لینامگذاری حشرۀ معروف و

 :"عرب"جهان به اصطالح نظامی  ادبیات سیاسی ــدر   اما

خود که ، "ام حسینصد  " بود، در آستانۀ حلول ــ به بهانۀ اشغال کویت ــ ل امریکا بر عراقووقتی تجاوز ا

در صدد بود، تا جلو  این  ،فرض می کرد ــ "قهرمان و کاکه جوان اعراب"ــ یعنی  "اعراب ل  ط  ب  "را 

تبلیغات  ، که زیر تأثیرنپ  شباور و ا  خو لیصدام مغرور و. تجاوز را بگیرد و حتی آن را خنثی بسازد

گرفت  شمرد، تیاری جنگ را می می "پنجمین اردوی بزرگ جهان"اردوی خود را  ین غرب رفته ودروغ

 دولتبرای  "آدولف هیتلر"می، که رقهمان . بهه رونق گرفته بوددر هردو ج و درین میان جنگ تبلیغاتی

، گفت سخن می Tausendjähriges Reich "رایش هزارساله" ازو  هدید ب هزار سال رااخود خو

 "مادر جنگها"؛ یعنی "ام المعارک" را به مقابل تجاوز اتازونی،جنگ دفاعی خود  "حسینصدام "

 :و گفتندیده است به خود ریخ نظیرش را تأویا گنامگذاری کرد؛ یعنی جنگی، که 

خود غرق خون دریای ، که متجاوزان در کنیمپا ررا ب نان محشریتجاوز کند، چ اگر امریکا بر عراق»

 «!!!"خود شت بزنند خوندر "گردند و به اصطالح عوام کابلی 

 !!!م و سرنوشت صدام بدبخت را نیزیعاقبت این جنگ را مگر دید

و ، که اینک امریکا نیز از همین شیوۀ تسمیۀ عربی مه مثال فقط به خاطر این بوده تا ببینیمذکر این ه

این تا جائی، که برای من معلوم گشته است، . نامید "مادر بمها"رگ خود را کار گرفته و بمب بزمنطقۀ ما 

قبالً در عرف زبان انگریزی و بالخاصه انگریزی امریکائی تداول نداشت و امریکائیان در  شیوۀ تسمیه

 Boeing – 747 عظیم و غولپیکر گرفتند؛ چنان، که طیارۀ کار می Jumbo "جمبو"چنین موارد از کلمۀ 

 علم کردند "جمبو"را با  چیز دیگر  بسیار کالن هرهمین قسم نامیدند و  Jumbo-Jet "جتجمبو" خود را

 :گرم .گفتند و ازین سیاق کارها کردند "تفنگ جمبو" Jumbo-Gunمثالً و 
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، گرفته اند ههدف خاصی را نشاناین بمب، متداول اینجائی و تسمیۀ نامگذاری  کشتگان واشنگتن حتماً درکار

 :اگر به مثل کابلی روی آوریم و .آشکاره خواهد گشتنی روزی، که روزی 

 دل   ، که، که هر کاری را"مال بی صاحب"و یا  فکر کرده اند "زمین بوره"وطن ما را گوئی  ئیانامریکا

و اوز امریکا و ناتو، تاکنون انواع از ابتدای تج .دند درین ملک انجام دهنتوان بخواهد میشان  گنده و گندیدۀ

اشغالگران هرچه  .بازهم خواهد شدبه یقین و مهمات درین سرزمین استعمال و آزمایش شد و  هحاسلاقسام 

 :قدر مسلم مگر اینست، که ؛واهند کردانته دارند، عملی خدر چ

 «!!!تآخرش خوش اس شاهنامه را»

شده و ر یا زود عملی ی را صادر کرده است، که دینانوشته ا دستورحکم و شایان کتأریخ ما در مورد جهان

 .سزاوار تجاوزگر را خواهد داد و جزای تأریخ خطا نخواهد کرددستور این بار نیز به یقین، که . خواهد شد

  !!!به دست نیامده است و هوائیو این لقب مفت  ؛نامیده اند "امپراتوریهاگورستان "این سرزمین را 

 


