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 Political     سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل هللا معـروفی                                                                       

  ٢٠١۶ اپريل ٢۶ برلين ــ      
  

 

 ھشت ثورھفت و 
  ان نيسُِمرتالطـُدو روز پ

  ر افغانستانريخ ُمعاصأوم در تدو روز ش
  

بود، که اشاعه يافته وبسايتی چند و در  نوشته شده ٢٠٠۶ اپريل ٢۶ريخ به تأ  کوتاه،مطلباين اصل 
 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ۀآزاددر پورتال رايشی تازه  در چنين روزی با آ٢٠٠٩در سال ًبعدا 

  .افتخار نشر يافت
 اله است، ھمان مقحلولدر آستانۀ دو روز شوم اين باز سالگرد  زمين، ِ مردمِبر وفق شمار زمانچون 
  .می نمايم خوانندگان  حضورتقديمو اضافات،   دستکاریکمیرون آورده و با يب کندوھا، پشت را از

َنه خود مُذات و کنھاد و بھار در  و  ِو پيام آور  بريد پيک وبھار. ور آ نويدبخش و مژده،ست وسمیِ
  : که گفـته اندست،اسال قاصد 

  ".سالی که نکوست، از بھارش پيداست"

  .خواندند فـصل ھـمیيک مين  طليعۀ ھسعـد و نحس تمام سال را گوئی ازمردم ما 

 ،ربیروج عُ بر حسب بحساب آنانست،ه  و ماه ھـفـتم ب"نسطوری"و " انیُسري"که مأخوذ از " نيسان"
 محبوب مملکت در که) ھارجب(روجُھای بھـمين نام.  می شودخواندهــ ار بھربيع يا  ــ  برج دوم "ثور"

 روردين ماه و ارديبھشت ماهُــ  معادل ف... زا، را گرفـته اند ــ حمل، ثور، جو" ھای سالماھ"ما حکم 
  . می پندارند خود ِاز آن اينک آن را "کنونیايران " که مردم فارس يا د، انُزردشتی...  و ردادماهُو خ

  تنھا پيام آورنهمگر  ن افغانا ديار در ارديبھشت ــور و نيسان و ثدو روز متعاقـب از ماه دوم بھار ــ
َلغ تننيازی به گف. ان آوردغِبختی و سعـد نبود، بلکه انبوه نحس و نگونبختی را به ارميکن ا و ّز و معمُ

ا نيسان شت ثور ي و ھفـت مراد روزھای منحوس و نامبارک ھه، کدانند مه می چون ھچيستان نيست،
  غلط،ِاصطالحه  روزھای انقالب خواندند؛ يکی با ديد ببی آزرم، ِ"دارانطرف"اين دو روز را . است

ته گرف در نظر "انقالب"ِکلمۀ عربی  اگر معنای اصلی ."اسالمی" گری با ديد و ديدۀ و دي"کمونيستی"
ھا و   چپه گشتن،ين دو روزھمطاليۀ  از چونق بود، وافُ با ايشان بايد م است،"چپه شدن"شود، که 

چيز ايشان ھـمه . مردم اين ديار، پديدار گرديدبيشمار  روزگار، و نگون بختی ھای چپه گرمک ھای
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ت ّ نظم و نسق و قانون را، صلح و ثبات و آرامش را، عـز ــو سر به تاالق ساختندون گرا چپه و واژ
 را و شادی و سرورور و شرا، ت و آزادی و استقالل ّاراديو آبرو را، خودموس و شرف ناشأن و و 

کردند و را بالتمام چپه و ھمه مه ، ھدر قاموس بشر خوانده بوديمکو و پسنديده يخالصه آنچه خوب و ن
 شان را ِ"انقالب "توان مين مدلول، میھ بافقط  ھوم و در ھمين مف؛بلی. سرنگون و منھدم ساختند

  .خواند" انقالب"

  :سِو نجا در مقايسۀ اين دو روز نحس ّام
 ھا"دولک" در پيراھنھا نگنجيدند و در دل خود ، شاديھا کردند"ھفتم ثور"نامبارک نکبت و ھای زوزاد

و چنين پندار . شستب را " ثورِھفت" ِيامدش گويا رویی نيز در پی آمد، که پ"ھشتم ثور"زدند، که 
ت ّوــ ساخت و قّو تاريخزده را جری موجودات منحوسدر درجۀ اول خود اين که بود،  ناروابرداشت 

صحنه و باز وارد  آمده و ونري بی، که در آن خزيده بودند،ادبارفالکت و  ه ھایاز گوشد، تا بخشيدل 
و نيز به ، برای کسانی که چنين می انديشند. سياسی و سرنوشت ساز وطن گردند کارزارِوارد حتی 

  :گفتو در کمال صراحت  ّدِجه بايد بباوران، ان و خوشساده انديش
 "برادر" اين دو روز پياپی را که ،"!!!م برادرند و برابر نیپنج انگشت باھ"گونه که گفـته اند  ھـمانــ 
 اگر ".مولود" ثور ِبود و ھـشت" دهزاين"و  "والد" ثور ھـفـت. خواند "برابر"نتوان ھرگز ند، دگرھـم

بود، پيش  بچه ای میکه مولودی و   مگر اين؛شد ً اصال زاده نمی"مولود"بود،  نمی "زادگر"و  "والد"
  !!!از پدر و مادر

  . ءک تا به سماَمَ از س،شت داز، توفـير و تفاوتیم در ھـردو روھھا ت قـربانيّو کميھا پھنای ويرانيــ 
  را به بار آورده بود ــت ثور ده تا بيست چند آنربانی گرفت، ھفـشت ثور يک صد ھزار قاگر ھــ 

  . و مليونھا آوارهرفتها ھـزار معـيوب و معـلول و بربادد و صدھليون کشته و شھيييک تا دو م
  !!!ردو يکسان نيست در ھ، چنان که گفته شد،ھمو اقتصادی  ويرانی روانی و اجتماعی ِوسعتــ 

 پديدۀ زشت، ناروا و کهکنم،  از تمام عـمق ويرانی اجتماعی فـقـط به يک پديده اشارت میدرينجا من 
ـلم گرديد، در ھـشت ثور نضج َت ثور عاگر اين پديده در ھـف. ست  تبعـيض زبانی و قـومیِويرانگر

ائی و ِ خيراتی اشغالگران امريکِ بيان و مطبوعات آزادیبا مھيا بودنت و قـوام يافـت و امروز گرف
و چنين است خيرات استعمار، که ريشۀ .  است کشيده شده به روی صحنه اين کشمکش برمألناتوئی،

ما را به دست و تيشۀ خود ما نابود می سازد؛ ولی صاحبان بصيرت خود دانند، که يک نان چند فطير 
   !!!است

ل َيِچه حنجا، درين مسير  اي آمادۀزمينۀرب از  در غخزيده و غنوده ِفتنه گرکه ھـموطنان  بگذريم ازين
شوم  اميال و آمالمتکای تبليغ  بازيچه و لعـبه و ِم را "زبان".  نبستند که نکردند و چه نيرنگھا که،نبود
 بی ،ست ذات خود پديده ای در مگر "زبان" .د و ازين راه بر اقـوام  تاختندسياسی خود ساختنِسوء و 

 و مغرضانۀ ندازانهبا ديد فتنه ا اينان .فـھيم و داد و گرفـتفھام و تاابراز نظر و آزار و محض ابزار 
  :فـتندگًمثال  ناروا و ناباب کردند و معصوم، استفادۀبيگناه و ازين پديدۀ خود 

 و و آن زبان عـقـب مانده تر است.. .تر و ن برتر است و غـنی تر و مشکل کشاتر و کارآمداين زبا
ستن، گر دانزبانی د  زبانی را برتر از کهند،داندانايان  اّماو  !!!!تر حقـير و حتیترو فـقـيرمحتاج تر 
 ، یکه چنين باور گذريم از اينب. راسيستی و فاشيستی، تبعيض طلبانه،  ست برتری جويانهخود عملی

انه و نفاق انگيز خواستگاهاز و قـرون وسطائی جاھالنۀ از ديد و و بنياد عـلمی ندارد کوچکترين اساس 
مفتنان و توطئه گران و افتراق افگنان و ايادی دشمنان خاک   که ای سرچشمه می گيرد،هزانشقاق افرو
  !!!!در سر می پرورانند، و مردم ما

دارا ُدل و انصاف و  مراول و پيام آور برابری و عپيشق خود را که ،تبھکارِمعدود و نامعتنابه کسان 
 انگاشته،ق ِّم مفـترق و متفـرکنان وطن را از ھباشندگان و سازعم خود ه بند، قلمداد کرددر اجتماع 
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را   که خود،آری اينان. ختند و دو نرخ، يعنی يک شھر سا"افغانستانی"ھـستی و ما " افغان"گفـتند تو 
ند،  ساختبرابری باشندگان و سکنۀ اين ديار وانمودزدايندۀ ناجانب و آورندۀ عـدالت اجتماعی و ه حق ب

 خود مايۀ "افغانستانی" که ايجاد و کاربرد اصطالح ًعمدا فکر نکردند ــ ــ و يا ھـيچ فکر نکردند
فکر نکردند که چنين مفکوره ای . اين مرز و بوم است افراد در بينو دوگانگی نابرابری و دورنگی 

ست،  ماو اساسات حقوقی  قـوانين اساسی صوص صريحُتضاد با ندر  مصالح ملی و نه تنھا خالف
ِعناصر نگیھاو بالوسيله مانع گشتن ھمھمان، اختن روشنفکران و چيزفندجان ھـم اه بلکه ب   انديشنده،ِ

 با ارائۀ  اين قلم ضمن دھھا مقالۀ خرد و کالن،.تواند بود، که ھـستمی  جامعۀ ما نيز متفکرمبتکر و 
صطالح ان، بطالن قطعی اين نظر را ثابت ساخت و ثابت ساخت، که اّرُبو  قاطع ِلۀ روشن و براھينِّاد
از ديد عرف  نه ت ندارد؛ نه از نگاه منطق، نه از نگاه علم زبان،ّاز ھيچ منظر مشروعي "افغانستانی"

  !!!...بين المللی و تعارفات نه از نظر ملی و 
  یگناھرا   عزيزانفرمانچون سرپيچی از . نويسمفـتم ثور چيزی بخاطر ھه  که ب،نددرمودوستان ف
 که به ،ولی نخواستم چيزی بنويسم ،دمدوانذ روی کاغرا ن لبيک گفـته قـلم ، به ندايشا می پندارمعـظيم

انندۀ عزيز گذشت، نه آنچه از نظر خو. شود شته میگاران بار نوشته شده و ھـنوز نيز نزا ھتکرار و
دفی جز  که کاغـذ سفـيد را سياه کرده و ھ،چندست و درد دلی   سطریمضمون است و نه مقاله، فقـط

خالی مشؤوم  روز اين دو و تخطئۀ تذميماين قلم در   و نشان انگشتپای پلجای  تا  است،هاين نداشت
  :، کهگفته اند ُمدامکابليان قديم  اما!!! پ دوستان به زمين انداخته نشودگنماند و نيز 

  "!!! خوش اس آخرشهنامه راش"

  !!!)شاھنامه را آخرش خوش است(

 ــ انتخاب می کنم ،وطن و عاشق  شاعر دلسوختۀ افغان کالمرا ازخوش  ِو آخردلخواه  مؤخرۀ نمن اي
  :"الحاج خليل هللا ناظم باختری" ِاز کالم
 را "قهِتفر" تکتيک انگريزی ،می کارند نفاق و شقاق را در بين مردم ما تخم  کهی،ن به آناباطخايشان 
 گزندۀ  گويا وغزل از دو بيت ُو در صدد ويرانی و بربادی ملک و ملت اند، ضمن ندبند می به کار

  :دناي چنين فرم،" نارسيدهِمعجون"خود معنون به 

   کيستی؟ِارّــ عـطۀنارسـيد ِون ـجمع      ؟ندانم تو چيستی و  نيستی افغان تو

  ؟ کيستیِادوار ز و ِاز جنس چيستی      کيستی؟ندانم تو  و  یو نيستت انسان

  
  

  )پايان ( 

      

  

 )٢٠١۶ اپريل ٢۴خليل معروفی ــ برلين ــ  (


