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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠برلين، چهارم جنوری 
  
  

  

  ی اتازونی"ببلو"القاعده ــ 
  

   ها"مادرکالن" ژی و تکتيِکياتستر
  

کر انسان در طفلی تازه، خرم  و بشاش ميباشد، حافظه هم درين سن و سال بسيار قويست و از همان قسمی که تمام پي

آدم آنچه در چنين سن و سالی بر . همينرو انسان بسا سرگذشت های دوران کودکی خود را تا پای گور، حفظ  ميکند

  .يد را ترک نمی گوميگذرد، گوئی در مغز و حافظه اش حک و نقر ميگردد و هيچگاه وی

ــ و اين شست و چند سال " شقب"و " شوخ" خردسال بودم و به مانند بسا کودکان همسن و سال خود یزمانی که طفل

پيش از امروز بود ــ مادران و مادرکالنها از تکتيک های خاصی برای آرام ساختن ما اشتک ها استفاده ميکردند و 

) ٣"(ماجرين"و ) ٢"(ببلو"مثًال اشتک ها را از . دن بودو تخويف و ترسان) ١(يکی از اين شيوه ها، شيوۀ ارهاب

  :ميترساندند و ميگفتند

  !!!!!!ــ ببلو بخورش

  !!!!!ــ ببلو خير ببينی يکدفعه بيا

  !!!!!!ــ زوت پت شو که ماجرين آمد

  !!!!!!ــ باش که ماجرين خبر شوه

  !!!!!!!ــ اونه ماجرين  آمد

  !!!!!!بگيرش! ــ ماجرين

کودکی بسر ميبرديم، سخنان رعب انگيز پيچه سفيدان را جدی گرفته، خود را " خوشباوری"ر سن و آن زمان که د

به ياد دارم، که روزی به خانۀ . نميکرديم ) ٤(پت ميکرديم و يا الاقل در گوشه ای آرام می نشستيم و ديگر چـُلل 

وقتی مهمان می آمد . ريب زندگانی ميکردمادرکالنم رفته بودم، که در حويلی بزرگی با چندين خانواده از خويشان ق

و جمع کودکان بزرگتر ميشد، اشتک ها هم سر ورداشته، خيز و جست ميزدند و چيغ و پيغ و غالمغال شان گوش آدم 

ياد " بی بی خوارک" در چنين يک روزی خوب به ياد دارم، که يکی از زنان مسن خانه که به نام . را کر ميساخت

رکالنم، مخفيانه به اتاق خود رفته و پوستينی را سرچپه بسر خود کشيده و با حرکات آهسته و ميشد،  به اشارۀ ماد

  :در همين لحظه مادرکالنم به آوزا بلند گفت. ترسناک، از اين طرف تخت بام به آن طرف به حرکت درآمد
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  !!!!"اونه بخدا ماجرين آمد"
  

يم، خود را در هزار قات و قوت پت کرديم و تا دير جرأت ما که از ديدن آن هيوالی پشمينه پوش سخت ترسيده بود

  .کرديم، از پشت کندو و رخت خواب و غيره  بيرون آئيمی نم

  :وقتی که امروز بعد از گذشت بيشتر از شست سال، آن روزگار فرخنده را به ياد می آورم، در می يابم که

" آرام ساختن"ايشان " ستراتژی". "تکتيک"هم از سررشته ای داشتند  و " ستراتژی"ــ مادرکالن های ما هم از 

و " مادر آل"و " ببلو"ستند، از قبيل تکتيک  باطفال و اشتکها بود، که مطابق به آن تکتيک هائی را که بکار می

  .و غيره" ماجرين"و " شيشک "، " مادر آچه قلی"و " مادر سرخ زبان"

فکر  "قرن بيست و يکم"ل پيش تر از ا ال اقل شست سانم، که مادرکالن های مکرده می تواــ حاال خوب درک 

  :ميکردند، چون

ژی و تکتيک هائی را که ايشان در آن زمان بکار می بستند، امروز در همين قرن حاضر از طرف چون ستراتي

ام آر" مادرکالن های ما .جهانکشايان و زورآوران امپريالستی بکار انداخته ميشود، منتها با مقياس های بزرگ تر

. بی مختلف استفاده ميکردندخود ساخته بودند، که مطابق به آن از تکتيکهای ارها" ستراتيژی"را " ساختن اشتک ها

خود قرار داده و " ستراتيژی"جهان را بحيث " منقاد کردن" و "رام ساختن " عين کار را کرده ،دول امپيريالستی

  . نظر به آن از تکتيکهای تخويفی کار ميگيرند

ئی داشت و "ببلو"، نيز غرب ) ٥(نی که اتحاد شوروی و بالک شرق و پيمان وارسا برقرار و سر گــُر بودنددر زما

با انهدام و سقوط دم و دستگاه . اين ببلوئی بود، که خود ازش ميترسيد و پيشش از ترس چلل کرده نميتوانست

گردد  علم می" تروريزم " و عنوان زير نامآنست که" ببلو"ی ديگری پيدا کرد و اين "ببلو"استعماری شرقی، غرب 

، که غرب از در اين است" لوی القاعدهبب"و " یوببلوی شور"فرق بين . ميشمارند" القاعده"اش را هم "علم بردار"و 

  . جهان و خصوصًا ممالک خرد و ريزۀ جهان اسالم را ميترساندیی دوم"ببلو" خود ميترسيد، ولی از یی اول"ببلو"

و " ايمن الظواهری"و " اسامه بن الدن"و رهبرانش " القاعده"، که هر چند گاهی سر و صدای بی موجب نيست

 را  "مهم"طرف ممالک کمزور، ولی  غيره را بلند ميکنند و ويدئوئی و عکسی از ايشان را بيرون ميدهند، تا از يک

با  بر کشورها، منت هم گزارند، که گويا  به تاراج ايشان بپردازند و از طرفی، "ی القاعدهببلو"بترسانند و زير نام 

  !!!!!را بر عالم حکمفرما  ساخته اند" نظم و آرامش"، "رژيم های سرکش"و " آشوبگران"سرکوب 

" يمن"آوردند و اينک از ديروز بدين سو، آهنگ در تسخير خود ، افغانستان و بعد عراق را به"بلوتکتيک ب"با همين 

 جهان و برای بدست آوردن اهداف ستراتژيک و )٦(واقعًا برای غوالندن" تکتيک ببلو"معلوم ميشود، که . کرده اند

  .امپرياليستی، خيلی کارساز افتاده است

در فعاليت اند و " لوی القاعدهبب"را به ميدان انداختند و اينکه گويا در آن سه صد جنگجوی " يمن"ديروز موضوع 

هردو مملکت و نيز جاپان گويا از ترس سفارتهای خود را بستند، تا . منافع امريکا و انگلستان و غيره را تهديد ميکنند

اصطالح تروريست بالقوۀ نايجريائی که قرار بود ه آن ب" ساختگی"صحنه های . در امان بمانند" ببلو"از آسيب ترور 

تياتر بلديۀ کابل ــ يا خود " صحنه های تمثيل" به عًاا بر فراز ديترايت امريکا به هوا بپراند، واقطيارۀ اير بس ر

سناريوی مصنوعی ديترايت،  !!!! مشهود است" ساخته کاری"شاروالی ننداری ــ شباهت دارد، که از سر تا به پايش 

 موفقانه به صحنه درآمد و بهانه ٢٠٠١مبر هم از قبيل همان صحنه های ساختگی و مجعوليست، که در يازدهم سپت
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ن کارزار کار متجاوز زار و اينکه در اي. ای گشت تا بر افغانستان بتازند و دمار از روزگارش بدر آورند

    !!!!!!!!!!!!!شده ميرود، ناگفته بماند" ختلی "نافش
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
دری زبانان افغانستان و ايران مگر از . است" ترساندن"در معنای " افعال" باب کلمۀ عربی  و مصدر" ارهاب" ــ ١

را ساخته و استعمال مينمايند، که در بين عرب " ارعاب"عربی مصدر و به قاعدۀ صرف " ُرعب"مصدر ثالثی 

کلماتی را که دری زبانان از ريشۀ سه . ناآشناست و از همين سبب آن را در قاموسهای عربی پيدا کرده نميتوانيم

اد  ي"ساختگی"يعنی " مجعول"و يا " جعلی"درست کرده اند، به نام کلمات  حرفی عربی و به قاعدۀ صرف عربی

مفکوره و "که در ايران و افغانستان معمول اند و کلمات " تنقيد و خجول و جبون"ازين قبيل اند کلمات . ميگردند

  . ندشاميبنوس ستان بوده و در ايران کامًال نامأکه ساختۀ دری زبانان افغان" مفاهمه

. الق گردد، که طفالن را از آن ترسانندبا فتحتين اصطالح عاميانۀ کابليست و به موجود َمهيب و خيالی اط" ببلو"ــ ٢

  ....» !!! بگيرش ببلو بيا«  يا »!!!زوت پت شو که ببلو آمد« : مثًال گويند 

است، در آن زمان در گوشه هائی از کابل استعمال ميگرديد و آن " مهاجرين"که تلفظ عاميانه از " ماجرين" ــ ٣

  :شجره ای بدين قرار دارد

ماوراء النهر از طرف دولت شوروی، خيلی از مردم پاردريا به افغانستان پناه جستند، که بعد از استيالی خاکهای 

سوداگران کابل را  غازیبروايت بزرگان ما، اعليحضرت امان اهللا خان . ميناميدند" مهاجرين"ايشان را در آن زمان 

قسمی که مادر . اجرين اهتمام ورزدموظف ساخته بود، تا هر کدام در حد توان خود به اعاشه و اباته و سرپرستی مه

مرحومم از زبان بزرگان خود، حکايت ميکرد، در گذر عاشقان و عارفان، سرپرستی  تعداد زيادی از مهاجرين به 

مرحوم شير آرتی که در بين . ــ والد ماجد ايشان و تاجر معروف آن وقت ــ گذاشته شده بود" شير محمد آرتی"

معروف بود، از سوداگران بنام آن زمان بود و در هر گوشۀ " شير جان آرتی"و " آرتیشيروی "کابليان آن زمان به 

رتی مهاجرين ذمۀ خود را مرحوم شير آ. گذر عاشقان و عارفاندر چندين خانه کابل سرای و خانه داشت، از جمله 

نند يک ن بود که بماعادت مهاجرين اي. شهرت داشت، سکناگزين ساخته بود" خانۀ سنگ ها"در خانۀ بزرگی که به 

 خرامان خرامان به ، با لباسهای فراخ و کشال نمدين و کالههای پپاق مخروطی شکلاز خانه بيرون آمده" خيل"

" ماجرين"با تلفظ " مهاجرين" آور بود و از همينجا بود که سن آنها برای کودکان تردتنها دي. هواخوری ميپرداختند

  . ناگ گرديددر آمد و هيوالی ترس" بلوب"در لباس 

استعمال " نکردن"موًال با مصدر منفی صطالح عاميانۀ دری کابليست که معبا دو حرف اول مضموم، ا" چلل" ــ ٤

  .  است"از ترس صدای خود را نکشيدن، خاموش در خاموش بودن"يعنی " چلل نکردن"ميگردد و 

 ترکيب .است" نائی و الفزنی قرار داشتوج خودنمدر ا"اصطالح دری کابلی و در معنای " سرِ  گــُر بودن" ــ ٥

  .بکار ميرود" سر الف آمدن" نيز رائج است، که  در معنای " سر گر آمدن"

و در معنای " دند شمالی"به واو مجهول، اصطالح عاميانه و روستائی کابليست که بيشتر از همه در " غوالندن" ــ ٦

بچه غوالندنه ديده بودم، ولی "ثل معروف کابلی که گويد ضرب الم .استعمال ميگردد" بازی دادن"و " فريب دادن"

     .مشعر بر همين مفهوم است" بابه غوالندنه نی
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