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  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی                                                                       

  ٢٠٠٩ اپريل ٢٦برلين،    
 
 
 

  ــرتالطــــــم  نيســـــــاندو روز پــ
  

  دو روز شــوم در تـاريخ ُمعاصـر افغانستان
  

چون باز سالگرد دو روز شوم در تاريخ  . نوشته شده بود در چنين روزیپيش  سه سال اين مقالۀ کوتاه،اصل 
  اين بار. مند ميکنم را از نو آراسته، تقديم خوانندگان ارجالهعاصر افغانستان در آستانۀ فرارسيدن است، همان مقُم

  "!!!ان آزاد ــ آزاد افغانستانافغانست"تقديم خوانندگان گرانقدر پورتال مگر 
ست،  اسال  و پيام آورِ  پيک و  بريد و قاصد بهار.   نويد بخش و مژده  آور بهار در ذات  و کـنِه خود موسميست

 طليعۀ هـمين فـصل مام سال را گوئی از سعـد و نحس ت".سالی که نکوست، از بهارش پيداست":که گفـته اند
 بر حسب بروج و ماه هـفـتم بحساب آنانست،" نسطوری"و " انیُسري"که مأخوذ از " نيسان". خواندند هـمی
که  در کشور ارجمند ما ) رج ها ب( هـمين نام های بروج . ــ  برج دوم بهار ــ خوانده  می شود" ثور " ،عـربی
رداد ـُــ  ُمعادل فـروردين ماه  و ارديبهشت  ماه  و خ... ته اند ــ حمل، ثور، جوزا، را گرفـ" های سالماه"حکم 

  . معمول ميدارندهمين اکنون آن را "  ايران فعلی"د،  که مردم فارس يا زرُدشتی  ان... ماه  و 

 تنها پيام آور نکوبختی و  نه ، افغانان ديارور ،  نيسان ،  ارديبهشت ــ  دردو روز متعاقـب از ماه دوم  بهار ــ  ث
 و معما و چيستان نيست،  چون زلـُغـَ نيازی به گفـتن. سعـد نبود، بلکه انبوِه  نحس و نگونبختی  به ارمعان آورد

اين دو روز را . هـمه ميدانند که مراد  روزهای منحوس و نامبارک هـفـت  و هـشت ثور يا نيسان است
گـری با ديد و ديدۀ  گويا  و دي"کمونيستی" يکی با ديد باصطالح روزهای انقالب خواندند؛" طرفـداران"
است، با ايشان بايد موافـق بود، " چپه شدن"در نظر گرفـته شود، که " انقالب"اگر معنای اصلی . "اسالمی"

ايشان . چون از طاليۀ هـمين دو روز  چپه گشتن های روزگار، و نگون بختی های مردم اين ديار، پديدار گرديد
؛ نظم و نسق و قانون را، صلح و ثبات و آرامش را، عـزت و و سر به تاالق ساختندون چيز را چپه و واژهـمه 

 را و خالصه آنچه خوب شادی و سروررا، سور و و آبرو را ، خود اراديت و آزادی و استقالل ناموس و شرف 
 در ؛بلی. کردند و سرنگون و منهدم ساختند، هـمه را بالتمام چپه در قاموس بشر خوانده بوديمو نکو و پسنديده 
  .خواند" انقالب"شان را " انقالب" با هـمين مدلول، ميتوان هـمين مفـهوم و

   
  :و نجساما در مقايسۀ اين دو روز نحس 

هشتم " زدند، که ها"دولک"شاديها کردند و در پيراهنها نگنجيدند و در دل خود " هفتم ثور"های نامبارک زوزاد
در بود، که  نارواو برداشت چنين پندار . را شست" هفت ثور"يامدش گويا روی  در پی آمد، که پی نيز"ثور

 بدر آمده و از گوشۀ ادبارد، تا و تاريخزده را جری ساخت و قوت بخشي موجودات منحوسدرجۀ اول خود اين 
و نيز به ساده انديشان ، برای کسانی که چنين می انديشند. سياسی و سرنوشت ساز وطن گردند باز وارد کارزار
  :گفت و در کمال صراحت بايد بجد و خوش باوران، 
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هرگز  هـمند، "برادر"  اين دو روز پياپی را که "پنج انگشت باهـم برادرند و برابر نی"هـمانگونه که گفـته اند 
نميبود، " زادگر"و " لدوا"اگر ".  مولود"بود و هـشتم ثور " دهزاين"و " والد"هـفـتم ثور .  خواند"برابر"نتوان 

و ها  پهنای ويرانی !!!!!بچه ای ميبود، پيش از پدر و مادراصًال زاده نميشد، مگر اينکه مولودی و " مولود"
اگر هـشت ثور يک صد هـزار .  از سمک تا به سما،ز، توفـير و تفاوتی  داردهـم در هـردو روها کميت قـربانی 

د و صدها هـزار قـربانی گرفـت، هـفـت ثور ده تا بيست چند آنرا به بار آورده بود؛ يک تا دو مليون کشته و شهي
  .معـيوب و معـلول و برباد رفته

 من از تمام عـمق ويرانی اجتماعی فـقـط به يک. پهنای ويرانی روانی و اجتماعی هـم در هـردو يکسان نيست
اگر اين پديده در هـفـت ثور . ست پديدۀ زشت، ناروا و ويرانگر تبعـيض زبانی و قـوميکهپديده اشارت ميکنم، 

ينۀ آزادی بيان و با مهيا بودن زمگويا َعـلم گرديد، در هـشت ثور نضج گرفـت و قـوام يافـت و امروز 
فتنه گر هـموطنان بعض  ازينکه بگذريم.  استمطبوعات، اين کشمکش برمال و به روی صحنه، کشيده شده

.  که نکردند و چه نيرنگها که  نبستندل نبودَينجا، درين مسير  چه ِح  آمادۀ ايمتوطن در غـرب از عـرصه های
 "زبان" .د و ازين راه بر اقـوام  تاختندسياسی خود ساختنسوِء شوم و لعـبه و متکای تبليغ مرام های  را مِِ"زبان"

با ديد فتنه انگيز و  اينان .فهام و تفـهيم و داد و گرفـته ايست بی آزار و محض ابزار ادر ذات خود پديداما 
اين زبان برتر است و غـنی تر و : ازين پديدۀ  معصوم، استفادۀ  ناروا و ناباب کردند و گـفـتند مغرضانۀ خود 

و  !!!! حقـير ترو فـقـير تر  و حتیو آن زبان عـقـب مانده تر است  و محتاج تر ... مشکل کشا تر و کارآمد تر و 
ستن، خود عمليست برتری جويانه ، تبعيض طلبانه، زبانی ديگر دان  زبانی را برتر ازما مگر ميدانيم که
جاهالنۀ از ديد و و بنياد عـلمی ندارد  کوچکترين اساس ، یگذريم از اينکه چنين باورب. راسيستی و فاشيستی

  !!!!ميگيرد امروزی، مايه انۀ و نفاق انگيزانهمفتننه ولی آگاهاو خواستگاه قـرون وسطائی 
  

دارا در پيشقـراول و پيام آور برابری و عـدل و انصاف و  ُمگويا خود را تبهکار که معدود و نامعتنابِه کسان 
" افغان"باشندگان و ساکنان وطن را از هـم مفـترق و متفـرق ساختند و گفـتند تو بزعم خود ند، قلمداد کرداجتماع 

آری اينان که خود را حق بجانب و آورندۀ عـدالت . ، يعنی يک شهر ساختند و دو نرخ"افغانستانی"هـستی و ما 
،  ــ و يا عمدًا فکر نکردند ــ برابری باشندگان و سکنۀ اين ديار وانمودند، هـيچ فکر نکردندزدايندۀ نااجتماعی و 

در بين آحاد اين مرز و بوم و دوگانگی مايۀ نابرابری و دورنگی خود " افغانستانی"که ايجاد و کاربرد اصطالح 
فکر نکردند که چنين مفکوره ای نه تنها خالف مصالح ملی و متضاد با نصوص صريح  قـوانين اساسی . است

ماست، بلکه بجان هـم انداختن روشنفکران و چيزفـهمان، و بالوسيله مانع گشتن هـم آهـنگی  نيروهای انديشنده،  
 با ارائۀ ادلۀ روشن و  اين قلم ضمن دهها مقالۀ خرد و کالن،.بتکر و خالق جامعۀ ما نيز تواند بود، که هـستم

از هيچ منظر " افغانستانی"ان، بطالن قطعی اين نظر را ثابت ساخت و ثابت ساخت، که اصطالح براهين بّر
  !!!!!!... د عرف ملی و بين المللی و از دي نه مشروعيت ندارد؛ نه از نگاه منطق، نه از نگاه علم زبان،

 گناهـيست عـظيم، به ندايشان چون سرپيچی از امر عزيزان. نويسمدوستان فـرموند که بخاطر هـفـتم ثور چيزی ب
 هـزاران بار نوشته شده و هـنوز ولی نخواستم چيزی بنويسم که به تکرار ولبيک گفـته قـلم روی کاغـذ آوردم،  

نچه از نظر خوانندۀ عـزيز گـذشت، نه مضمون است  و نه مقاله، فـقـط  سطريست چند که آ. نيز نوشته ميشود
گپ اين قلم در چنين روزی خالی نماند و نيز پای جای کاغـذ سفـيد را سياه کرده  و هـدفی جز اين نداشته،  که 

  )             پايان .  ( دوستان به زمين انداخته نشود

      

 


