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 Political  سياسی

  
  پلوم انجنير خليل اهللا معروفید 

   ٢٠٠٩ اپريل ٢٢برلين،    
  
  
  

  م و دسِت درازــَسرِ  خ
  

  !!!استعمار، فرهنگ انقيادارمغان 
  

ميگذرد، " افغانستانافغانستان آزاد ــ آزاد "از نظر خوانندۀ گرانقدر پورتال "  درازسر خـَم و دسِت"وقتی عنوان 
و " سر خـُم بود سالمت، شکند اگر سبوئی"  از قبيل ؛)١(شايد بفکر اندر گردد، که مثل هميشه امثالی را باز ميگويم

  .من اين نوشتۀ مختصرمگر اينطور نيست، ال اقل در اين مقاله و ض". رد و بازار درازـِـپول گ"يا 
. ، از پيش ديده ام گذشت"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"، پورتال ٢٠٠٩ اپريل ٢٠روز زارش مصور گ

گزارشگران ارجمند که از کران کران وطن مطالب جالب و دست اول را در اختيار پورتال قرار ميدهند، اين بار 
کرده " آزادگان"واليت قندز تهيه کرده و تقديم خوانندگان صفحۀ خبری مصور را از مکتبی در ولسوالی امام صاحب 

  :از جمله فوتوهای ذيل در آن جلوه ميفروشند . اند
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  !هموطن گرانقدرم
ی بينی وقتی اين فوتوها را می بينی، چه چيزی در ذهنت ميگذرد؟؟؟ چه چيزی خاطر عاطرت را می آزارد، وقتی م

که عساکر مسلح و ماشيندار بدست قوای اشغالگر در صنف درسی و در برابر متعلمان و آموزندگان نورس و نوباوۀ 
ما قرار ميگيرند؟؟؟ و يا عساکر مسلح گويا مواد درسی را به شاگردان توزيع مينمايند؟؟؟ تنها اشخاص کوتاهنظر و 

نيت مدرسه و مکتبخانه را تأمين ميکنند و هم مواد درسی به يا سرسپردگان اجانب خواهند گفت، که اينان هم ام
.  تمييز کرده نتواند، با او کاری ندارم" هه َپَپ"تا را  "...گ"اصطالح عوام ه کسی که تا اين اندازه ب. شاگردان ميدهند

که با فکر باز و طب من کسيست مخا. بگذار در فکر گمراه کنندۀ  خود بماند و همان فکر تباه را با خود بگور ببرد
به چنين هموطن عزيز خود .  می انديشد و در زندان توهمات استعماری اسير نگشته است شفاف و روشن ذهن

  :ميگويم که 
دو المانها را که حاکی از  Zuckerbrot und Peitscheکارروائی اين عساکر المانی، عينًا ُمفاد همان ضرب المثل 

در  !!!عين زمان ارهاب و به رعب انداختنبلی؛ تطميع و در . سيم ميکنداست، تر"  و قمچينکلچه"جنس متضاد 
بلی؛ دهان کودکان را شيرين . پيش ميکنند و در دست دگر تازيانه را آماده نگهميدارندو شيرينيگک يکدست، کلچه 

استعماری  و مجربامر فرهنگ مشهور  اينان در واقعيت. ترسانند میهميسازند و در عين زمان از تازيانۀ شان 
قدم به قدم تطبيق ميکنند، که فرهنگ انقياد است و فرهنگ سر نهادن و فرهنگ تسليم   را )٢"(تطميع و ارهاب" يعنی
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کافات و اگر فهمانند، که اگر سر تسليم نهاديد، اينست اجر و مزد و ُم  برايشان می.  و فرهنگ از خود بيگانگیشدن
 تحت تربيه گرفته ، فرزندان ما را با روحيۀ تسليم پذيری و زير سيطرۀ ترساينان!!!! نافرمانی نموديد، وا بجان تان

کان کشتی کشور بدست ايشان  اين خاک خواهند بود و ُس کودکان امروز مردان و زنان فردایاند و ميدانند، که همين
اينان در واقع برای آيندۀ خود سرمايه گذاری ميکنند و افغانانی را بار می آرند، که فقط گوش به فرمان . خواهد افتيد

نها در آن صورت است، که با خاطر ت. بادار باشند و ذره ای از آزادی و آزادگی در مغز و کلۀ شان سراغ نگردد
  .ندو خاک حکم خواهند چالقدرات اين آب رام بر مآ

 ير غرورافغانان است، از ايشان بگيرند، که دربرگ" فرهنگ افغانی"را که جوهر " افغانيت"اينان ميدانند، که بايد 
ايشان کارها را هدفمندانه در پيش . گی و تسليم نپذيری و عدم انقيادشهامت و شجاعت و آزادمنشی و آزاداست و 

افغانان را کشف کرده اند، که در " تسليم ناپذريری"ئی رمز وايشان گ. جيده ميگذارندگرفته و هر گام و قدم را سن
. ران را از دست اوالد و احفاد و آيندگان ميگيرندبرنده و بايشان همين سالح .  نهفته استايشان" فرهنگ افغانی"

ايشان واقعًا که فرهنگ را در . ندايشان در واقع با تغيير دادن روحيۀ افغانی ميخواهند بر افغانان چيره گردبلی؛ 
را ميخواهند خود دۀ آينستعماری و استثماری او خدمت سياست قرار داده اند، که از ماحصل آن  منافع اقتصادی 

  . فرهنگ استعماری همين است. تأمين نمايند
چشم اميد  بايد د کهبر زبان می آرند، و ميگوينقوای اشغالگر بدون هيچگونه هراس اين مفکوره را ينتر اينکه رشي

زير تربيه " کلچه و تازيانه"را که همين اکنون با ای " نسلهای آينده"همان روشن گردد، " يندهنسلهای آ"افغانستان به 
  دست شان هميشه دراز باشد و کسی که با چنين" گدائيگر"و " گدا"ايشان افغانانی را ميپرورانند، که بمانند . گرفته اند

 خواهد بود، ی"خيراتخور" او !!!!اتکاء بخود را از وی مجویمناعت نفس و غرور ذاتی و ود، روحيه ای پرورده ش
 که اين نيرنگ استعمار نقش بر آب اميدوارم . باشد"مــَـخ"  و سرش"دراز"  هميشه"خيرات واال"که دستش پيش 

  !!!!را پيدا نکندآيندگان ما حکم ضرب المثل " سر خم و دست دراز"عبارت گشته و 
  

*******  
  

   :اتتوضيح
در عرف ادبيات معاصر از . است" دوباره و از سر ميگويم"و در معنای " بازگفتن"از مصدر " باز ميگويم" ــ ١ 

ين باره ضمن مبحث در. را ندارد، "باز گفتن"، که هرگز حالوت و اصالت کار گرفته ميشود" بازگو کردن"ترکيب 
  .ه بحث مفصل خواهم نموددر آيند" مصادر ترکيبی"و " مصادر بسيط"
در . است" ترساندن"و در معنای " افعال"مصدر باب "  و امالء و اقدام و ايمان امکان"بر وزن " ارهاب" ــ کلمۀ ٢

تداول نيز را استعمال ميکنند، به فکر اينکه چنين لغتی در زبان عرب " ارعاب"زبان دری در عوض اين کلمه، کلمۀ 
عربی و ساختۀ " مجعول"جملۀ کلمات ساخته شد، از " عبُر"مصدر ثالثی از ، که " ابارع"حقيقت اينست، که . دارد

در زبان دری بسا کلمات را به قانون صرف عربی درست کرده و استعمال ميکنند، که در زبان . دری زبانان است
تنقيد ، موفقيت ، "ل  کلماتی از قبي.در هيچ فرهنگ معتبر عربی هم سراغ نميگردندالمحاله د و نعربی بکار نميرو

 بدست " غيره، تمرکز و فاعلش متمرکز و") صاحب مال و ملک فراوان"معنای  با الم مشدد و در(خجول ، َمالک 
مشخصًا ساخت " مفکوره و مفاهمه"کلماتی از قبيل . دندری زبانان در ايران وافغانستان ساخته شده و استعمال ميگرد

عربی و فرهنگهای   عربی و نه در فارسی ايران بکار ميروند و البد در قاموس هایدردری زبانان افغانستان بوده، نه  
    .ميگردندنسراغ هم نيان فارسی مدونِ  ايرا


