
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠  می٣١، نبرلي
  
  
 
  

   رفت"دار" منصوروار زير "المان حالجِ "
  

مگر در . ارف و مشهور، غزلهای بسيار ناب دارد، شاعر ع"حافظ شيرازی"حضرت خواجه شمس الدين محمد 
مجموعۀ ديوانش چند غزل وجود دارند، که طاقِ  طاق اند و در اوج تصوف، که شايد در تمام اشعار عارفانۀ قدمای 

  :يکی ازين غزلها با اين ابيات شروع  ميگردد.  سراغ نگردندديگر ما 
  

  داشت،  ز بيگانه تمنا ميکرد ـود ــ  وانچه خـ    م از ما ميکرد  ــــام ج جــــــسالها دل طلب                  
  ــا ميکردـــ طلب  از گمشدگان  لب  دريــــــ     گوهری کز صدف کون و مکان بيرونست                    

  
ه دو  را ب"کون و مکان"حافظ .  است"کون و مکان"را از جوهری ميداند، که خارج از صدف " عارف دلِ "حافظ 

 ازين صدف خارج است و از جوهری باالتر و "عنصر دل" تشبيه ميکند و درين ميانه ميگويد، که "صدف"پلۀ 
  .ساخته شده است" دنيا و آخرت"واالتر از عناصر 

 ميرسد و "منصور حالج"بعد ازينکه حضرت حافظ ضمن ابيات متعدد، معانی عالی عرفانی را ميپروراند، به قصۀ 
  :ميگويد

  
    جــــــرمش آن بود که اسرار هويدا ميکرد  ن يار کـــــــــــزو گشت سر دار بلند     گفت آ

  
 "اناالحق" بخاطر همان يک جملۀ "منصور حالج" است و مشهور است که "منصور حالج" درينجا "يار"مراد از 

چون .  شنيدن آن را نداردحافظ ميگويد، که اسرار عرفان را نبايد فاش ساخت، که کس طاقت. بر سر دار رفت) ١(
 خود شهود "وجود"  و در "دل" را در "مبدأ هستی" و "باری تعالی" در اوج عرفان، وجود "منصور حالج"وقتی 

  : حابا گفت کرد، بی ُم
  

  ".من خود خدا استم"
  

  .ازندتا به امروز بر سر زبانها بيندرا  باعث گشت که منصور را بدار بياويزند و قصه اش "جمله" يک همين 
  

رئيس "، ) ٢ (Horst Köhler "هورست کيولر"وقتی خبر استعفای غير مترقب  بعد از چاشت، ١٤ساعت امروز 
  : به يادم آمد؛ چون"منصور حالج" داستانرا شنيدم، بدون ُمحابا " ُجمهور المان

وقتی وی .  خود را صادر کرد"حکم اعدام سياسی" در واقع "جمله"رئيس جمهور المان نيز بخاطر فقط يک 
 رهسپار ٢٠١٠ می ٢٢ دولت دست نشاندۀ کابل به تاريخ "استيذان و استحضار" و بدون "غير مترقب"بصورت 

 در مزار شريف، طيارۀ خود را سوار شده و  سه ساعت در قرارگاه اردوی المانافغانستان گشته و با گذشتاندن فقط 
  :ضمن اين مصاحبه گفته بود.  ای  نيز انجام دادبه وطن برگشت، در ميان طياره با اهل مطبوعات، مصاحبه

  
  ».هم استفاده کرد) ٣("بوندس وير"از قوای عنداللزوم صادی المان، بايد تبرای تأمين منافع اقاز نظر من « 
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صدر "حتی اورگانهای حکومتی، به شمول ). برخورد کرد(اين جمله در جامعۀ المان به انتقاد شديد و فراوان برخورد
بود، که و بی امان و همين انتقادات گسترده . المان، از انتقاد غيرمستقيم، خودداری نکردند" وزير خارجۀ "و" اعظم

  .رئيس جهمور را به استعفاء واداشت
اهالی المان که غافلگير شده .  کفيد و آوازه اش در بين خلق اهللا پيچيد"بمب"خبر استعفای رئيس جمهور المان بمانند 

 پشت موضوعات داغ ميگردند، اين سوژۀ "چشم درد"که معموًال هم تلويزيونهای المان . ندر شدندبودند، به تعجب ا
. تبصره ها از هر جنس و قماش بود. خداداد را عنوان کرده، ساعتها را صرف پخش و تحليل و بررسی آن نمودند
 "يوزف يونگ"نفر اول . ود ميرود خگفتند، اين دومين سياستمدار المانيست که بر سر موضوع افغانستان پشت کالِه

 از پوست وزارت دفاع المان ،)٤(واليت قندوز" چاردرۀ"ولسوالی  در ٢٠٠٩بود، که بخاطر فاجعۀ چهارم سپتمبر 
  .ن بابت پوست خود را از دست بدهدمجبور به استعفاء گرديد و اينک اجل رئيس جمهور رسيده بود، که ازي

  :گفته اندچه نکو بزرگان ما و 
  

  .»!!!!!!!جل گرفته بميرد، نه بيمار سختا« 
  

دموکرات "بود و با آرای حزب خود و آرای حزب " دموکرات مسيحی"رئيس جمهور مستعفی، که کانديد حزب 
، برای بار دوم به کرسی رياست جمهوری المان تکيه زده بود، در واقع زمينه ساز پروسه ای گرديد، که " آزاد

حاال که وضع سياسی و اقتصادی المان به حضيض خود رسيده . ت المان بوجود آمدضمن آن ائتالف موجود حکوم
خواهد است، مردم استعفای رئيس جمهور را سگنالی ميدانند، که احتماًال باعث فروپاشی ائتالف حکومت موجود 

موکرات حزب د "CDU به حکومت ائتالفی موجود ــ متشکل از ی شديددر هر صورت، اين استعفاء ضربت. ديگرد
  .ــ وارد کرده است" حزب دموکرات آزاد  "FDPو " مسيحی

در تلويزيونهای المان، نظر مردم کوچه و بازار را هم نشر کردند و از نگاه من، بهترين و واقعبينانه ترين نظر، نظر 
  : يک نفر ريش سفيد بود، که گفت

  
  »!!!ی آيدرئيس جمهور آدم بسيار صادق بود و سياست و صداقت باهم جور نم« 

  
که را ، بی پرده و پوست کنده گفت و چيزی را گفت " واقعيت عينی"در هر صورت رئيس جهمور مستعفی، يک 

دست بدامن خود، جهان سرمايه داری بخاطر رونق اقتصادی . ميشگافدرا مقتضای جهان سرمايه داری طينت و 
از سر " هورست کيولر"آنچه را . د، تأمين ميکنيق جنگهای غارتگرانهجنگ ميبرد و منافع اقتصادی خود را، از طر

  .صدق گفت، بيان يک واقعيت ملموس بود، که سياستمداران غربی هميشه از آن طفره ميرفتند و ميروند
  

جهان غرب تهاجم بر افغانستان و اشغال سرزمين ما را با دسائس الحيل، می پوشانند و 
پيدا شد و " کلک راستگوی" يک وقتیو " پلپوت ميکنند "بلی،کاشيرين و باصطالح 

  !!!!!!!برود" دار"بر سر " منصور وار"حقايق را فاش کرد، بايد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات
  :  است و معنايش چنين است "جمله"گفتم، چونکه واقعًا هم يک " جمله" را "اناالحق" ــ ١
  

  ".من خدايم"يعنی » .من حق هستم« 
  

در مبحث .  ديگری دارد، که مغاير تعاريف کالسيک ميباشد"تعرف"از ديد امروزی دستور زبان، " جمله"
  . زمينه چيزی گفته خواهد شد در"مشکالت امالئی در زبان دری"
آوردم، که دقيقًا " هورست کيولر" نام داشت و من تلفظ آنرا به شکل Horst Köhler ــ رئيس جمهور المان ٢

برای تعدادی از حروف خاص . معادلی نداريم" دری"در زبان " ö"چون برای حرف . جوابگوی تلفظ المانی نيست
بلی؛ حروفی نداريم، که تلفظ آن حروف خاص المانی را بتوانيم . عادل نداريمالمانی در زبان دری، واقعًا که حروف م

معرف اين حرف المانی دانستم، و ميدانم که همين " صوت"را نزديک ترين " ی و"من ترکيب . با آنها افاده نمائيم
  .ترکيب هم اين صوت را درست و دقيقانه افاده کرده نميتواند

در زمان المان نازی، . مينامند" قوای دفاعی المان فدرال"يعنی " بوندس وير " Bundeswehr ــ اردوی المان را ٣
 بود، يعنی Reichswehrmachtميناميدند، که مراد از آن " وير مخت "Wehrmachtقوای عسکری المان را 

 که درست  می آورند،"وير ماخت"را در کتب خود، بصورت " وير مخت" ايرانيان ". دفاعی المان امپراتوریوایق"
  .نيست

به اثر تجويز قوماندان  پارسالر ب سپتم٤ در واليت قندوز که به تاريخ "چار دره"ولسوالی کشتار اهالی  ــ فاجعۀ ٤
صورت گرفت، انعکاس بسيار شديد در داخل و خارج المان داشت و دامنه ، " دگروال هورست کلـَين" ی، المانقوای
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افغانستان آزاد ــ آزاد "ن زمان در پورتال لم درين باره مقاالتی چند در هما قازين.  هم قطع نشده استاش تا امروز
 توجِه .نده و در آرشيف مطالب سياسی پورتال قابل دسترس ميباشندبنشر گرديد، که همه در آرشيف " افغانستان

  . را بدانجا ارجاع ميکنمخوانندۀ خواهنده 
  
  
  :رـــــتذک

ر متن اين مقاله تعدادی از اصطالحات عاميانۀ کابلی بکار رفته است و من درين چنانکه شيوۀ معمول اين قلم است، د
استاد عبد اهللا " فرهنگ اصطالحات دری" را از  عالقه مندان ميتوانند، معانی آنها.مقاله قصدًا به شرح آنها نپرداختم

  .دريابند" افغانی نويس"
  


