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 Political سياسی

   

  دپلوم انجير خليل هللا معروفی
  ٢٠١۶ سوم اکتوبر  ــبرلين    

  
     

 "ّاتحاد مجدد المان"ِه ِرسالگِ     
 ؟هسکه، کی خورده نان و مسکَجکی کنده جان و 

عنوان مقاله يکی از ضرب المثلھای نادر کابلی ست، که در اکثر کتب و مجموعات مثلھای افغانستان 
  :ُاين مثل تا حدودی، معادل مثل مشھورتری ست، که گويد. سراغ نمی شود ــ تا جائی که من می دانم

  "لُغُجان کندن لغمانی، خوراک م"  
  : و معادل بھترش مگر اينست، که

  "ی درو کد؟؟؟ِشت و کِکی ک"
  :در شرح مثل اصلی بايد گفت
َکه کنده جان و ج"اين مثل، که شکل ادبی آن   است، چنان که گفته شد "سکه، که خورده نان و مسکه؟َ

َبسيار نادر است و در رستۀ کتب ضرب المثل افغانستان فقط در يکی ثبت گرديده است، که به نام 
برزينمھر مگر اين مثل .  است"برزين مھر"داکتر عبدالغفور ياد شده و تأليف " ضرب االمثال و کنايات"

من مگر ھمين . رسد را در دو ھيئت متمايز ازھم قيد کرده است، که ھيچ کدام متقن و مطمئن به نظر نمی
در مورد خود اين مثل ضمن . ھيئت باال را از زبان سالمندان فراوان کابلی شنيده ام و باربار ھم شنيده ام

  :ماحصل اين مثل و معادلھای آن اما اينست، که. تم مفصل گپ زده اميکی از مقاال

  !!!ربايد  می دگری حاصل کار وی راد، وکش۵کند و زحمت می  می جانيکی

  : تمثيل کرد، که گفت١ِو شايد بتوان محتوای اين مثل را در فرد شاعر

  آنان، که جان کنده و محنت کشيده اند
   اندوانان، که رايگان به نعمت رسيده

                                                 
، که "عبدهللا شھاب ترشيزی ھروی"ًمم پريد؛ و احتماال به اقتفای ذھنی از قطعۀ   اين فرد ھمين لحظه از نوک قل1

  : گويد"شاه محمود سدوزانی"در مدح 
  اند ک گرفتهَ به تار، تاجـدارِانـــشاھ      گوشۀ تخت ترا ز فخر  چار،ای آنکه

  ندا تبارک گرفته ،رزـَ فتح و حِتعويذ       انجم ز جبرئيل،تو وز بھر حفظ ذات
  اند  مبارک گرفته،الــــينه را به فئکا      ام  سر دست آوريدهازان،  رانهـــــيئآ
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رسد و خوب است در موردش چيزکی و حديثکی   نيز به نظر می"سالگره"در عنوان مگر ترکيب زيبای 
  :بر زبان آيد

ِخوان نبود، مردم شمار اعداد را با گره کردن در تار و خط کردن در چوب، و در زمانی که نوشت  ِ
  :ود آمد به وج"چوبخط" و از دومی ترکيب "سالگره"از اولی کلمۀ . حساب می کردند
 "سالگره"شمردند، اين کار ترکيب  گرفتند و روز تولد کسی را با زدن يک گره در آن می رشته ای را می

 "گره"بلی؛ کلمۀ . ورزيم دانيم و در تلفظ درست آن ھيچ تخطی نمی  را ھمه می"هِرِگ"کلمۀ . را رقم زد
سف، ھنگامی، که أولی با ت. کنيم است، ھمه درست تلفظ می" ھای ملفوظ" مکسور و ِ"ر"را، که با 

و ھمين تلفظ غلط است، که . کنيم اداء می" ھای غير ملفوظ" مفتوح و ِ"ر"گوئيم، آن را با  می" ساگره"
 ھمزه "ھای ملفوظ"گردد، چون در وقت اضافه کردن آن با کلمۀ بعدی، بر سر  باعث مغالطۀ امالئی می

  !!!گذاريم، که کفری ست، در امالی دری ای را می
نويسند، که ممثل قباحت شنيع است  می" سالگرۀ فالنی" را "ِسالگره فالنی"ًگر امتثاال گفته شود، ترکيب ا

متأسفانه که بسا نويسندگان ما بدين نکته ھيچ توجه ندارند و به گفتۀ ايرانيان ازين عمل غلط . در امالء
"استاد"که شود،  اين نکته تا جائی بی اھميت پنداشته می. آرند نمی در ھرگز سر  بيسوادی به نام ِ

  :اما گفته اند!!!  تمسخرکنان می گذرد"ھای غير ملفوظ"ــ " ھای ملفوظ" بر بحث "ھاشميان"

  !!!"از چله چی گله"
 و "خودخواھی"ِ را درست درک نکرده و از طرفی غرق گرداب "زبان دری"از کسی، که از يک طرف 

  !!!را توقع کرد ست، نبايد کار و عمل درست و صائب "خودپرستی"
ًتا اينجا ھمه تذکرات به شکل معترضه بوده و خارج از موضوع بحث اصلی، که جنبۀ کامال سياسی 

  .دارد

 را "المان شرق" يا "المان ديموکراتيک" قلمرو ،"المان غرب" يا "المان فدرال" ١٩٩٠ اکتوبر٣ روز
يا  " المانمجددِروز اتحاد "روز را  اين .را ايجاد کرد" المان متحد"ضميمۀ خاک خود ساخته و از آن 

 "روز ملی المان"ًه و رسما نام نھاد Tag der Deutschen Einheit " دوبارۀ المانروز يکجای شدن"
شود و سور و  اعالن کردند، که روز رخصتی و تعطيل عمومی ست، و طی آن ھمه ساله جشن برپا می

  . سرور و تجليل و تبجيل
قرن گذشته است، که زنجيرۀ دگرگونيھای و بالخاصه  عصربزرگ  يکی شدن دو المان از رويدادھای

و " تحفۀ آسمانی"المانھا يکجای شدن دو المان را . ا تکميل کرددر اروپا و آسيا رــ جغرافيائی سياسی 
 مجدد المان و تحوالت  نام دادند، فارغ ازين، که بدانند و اقرار بکنند، که زمينۀ وحدت"وديعۀ خداوندی"

آورنده و موجدۀ اين رويداد  اگر عوامل رويکار. بزرگ ديگر اروآسيا، در جای دگری چيده شده بود
من اين عامل عمده را در  .قرن را بشماريم، بدون شک يکی اصلی و عمده به حساب خواھد آمدعظيم 

 وقت، در ميدانھای کارزار ِ"شوریاتحاد " و شکست فاحش و شرم آور " افغانستانلیبخش م نبرد آزادی"
  :دانم افغانستان می

جھان . اتحاد شوروی، در مسابقۀ تسليحاتی در برابر بالک غرب به رھبری اتازونی، به زانو نشست
سرمايه داری بالک شرق را چنان در جھانبانی و ميدان پرمصرف تسليحاتی پيچاند، که کمر اقتصادش 

در عرصۀ نظامی و تسليحاتی خود را ھمتراز غرب و شوروی و اتحاد اگر بالک شرق . را بشکست
. حتی باالتر از آن نيز ساخت، مگر اين کارش به قيمت اھمال در ھمه عرصه ھای ديگر حياتی تمام شد

ًسيا، مثال در عرصۀ زراعت آن قدر ناتوان گشت، که گندم ی پھناور و پھناورتر از کل قارۀ آاتحاد شورو

مگر جھان غرب بدين اکتفاء نکرد، بلکه در عرصۀ . از خارج وارد می کردو مواد خوراکۀ خود را 
 را به مبارزه "اتحاد شوری"تأمين ساحات تحت نفوذ و تقسيم مجدد جھان، نيز بالک شرق و در رأس 

 و خط بينی دادش، که گوربچوف و وزير  و درين عرصه دام افغانستان چنان زمينگيرش ساخت. طلبيد
 المللی باربار و به آواز جار اعالن کردند، که اتحاد شوروی نبيمھم تسه در مجامع خارجه اش شواردنا
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بعد از زخم خونچکان افغانستان، ديگر در مسائل داخلی ممالک ھرگز و ھرگز و ھرگز دخالت نخواھد 
ا به  رسلوواکياو پولند و چکوو المان شرق ًھمان اتحاد شورويی، که قبال قيامھای مردم مجارستان !!! کرد

اما بعد از شکست قوای اشغالگر . زور برچه و تفنگ و تانک و توپ و طياره سرکوب ساخته بود
شوروی در ميدانھان جنگ افغانستان و بيرون کردن قوای اشغالگرش از اين کشور و خط بينی کشيدن از 

و در ھمان سال تجاوز، دم در رقم اقمار و ممالک زير سلطۀ مستقيم اتحاد شوروی، درآمد، در حدی، که 
خروج اردوی سرخ از افغانستان، قيامھای استقالل خواھی در ممالک زير نفوذ شوروی در شرق بعد از 

و در آسيا نيز چنين شد، که . اروپا برپا گشت؛ چنان که يکی بعد از ديگری خود را مستقل ساختند
ا منحل گشت، ديوار برلين پائين پيمان نظامی وارس.  اتحاد شوروی را به ارمغان آوردِ"شانزده پله شدن"

  .غلتيد و کاری شد، که خاک اتحاد شوروی به باد فناء رفت
و اگر به موضوع اتحاد دوبارۀ المان برگرديم، بايد بپرسيم، که اگر قوای عسکری اتحاد شوروی در 

  ،  من جواب عصر به وقوع می پيوست؟؟؟رويدادھایند، آيا اين ھمه ميادين نبرد افغانستان فاتح می گرديد

  !!!" و صد آسانيک نی"
  .است

 به Friedliche Revolution "انقالب صلح آميز"مردم المان دل بدين خوش نکنند، که از طريق 
  !!!نه خير.  و اتحاد مجدد نائل گشته اندکسب اقبال

تا با دادن مت به خرج دادند، جالدت کردند و استواری، شھاــ کوھسار ــ سرزمينی مردمی در سرزمينی 
  خون و جان صدھا ھزار افغان دلير و سرتير، جھانی بر خوان نعمت نشست؛

  !!!کی کنده جان و جسکه، کی خورده نان و مسکه

  : بلی؛ مردانه بايد فرق نھاد بين

  آنان، که جان کنده و محنت کشيده اند 
  ان به نعمت رسيده اندـوانان، که رايگ

  
  
 


