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 Political  سياسی

     
    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ جوالی ٢٠  برلين، 
  
  

  
  به جائی که رستم گريزد ز جنگ
  مرا  و ترا  نيست پــــــای درنگ

  
اين خصوصيات . کتله های بشری خصوصياتی دارند، که از طريق آن از يکدگر فرق ميگردنداقوام و ملل و نحل و 

روانشناسی اجتماعی بحيث "و نحل را تشکيل ميدهند، زير نام که در واقع هويت روحی و روانی همان اقوام و ملل 
روحيۀ دارندۀ آن را هر فرهنگی از خود مشخصاتی دارد، که بر مبنايش . قابل مطالعه است" فرهنگعصارۀ يک 
" بی بنياد بودن"از همينجاست که بر .  باشد"فرهنگ"پس هيچ قومی و هيچ ملتی نيست، که فاقد . ميتوان دريافت

به هيچ مردمی برنميخوريم، که  ميتوان پی برد، چون در هيچ نقطۀ عالم و در زير چرخ کبود، "بی فرهنگ"ترکيب 
ست، که از "فرهنگ مدرن فرنگی"داشتن  ،"بافرهنگ بودن"مراد از اگر بگويند که .  باشند"فرهنگ" عاری از

فرهنگ طريق ُرجحان علم و دانش و تکنالوژی خود، شهپرش را بر سراسر گيتی گسترانيده است و ميرود، که 
البته اين . عليحدهسوا و  شده و فرهنگ های ديگر را از سر راه خود بروبد، سخنيست "جهان ِستان"و " عالـَم گير"

تبليغ ميگردد و عمًال و نظرًا نکته ايست، که از طرف فرنگيان روزمرده و در همه جا و به هر تقريب و مناسبتی، 
  !!!!!!باصطالح به خورد خلق عالم داده ميشود

  ما را با فرهنگ ديگران چه کار، وقتی ارزشهای واالی فرهنگی خود را مد نظر ميگيريم؟
  

  : در گوش ما چکانده اند و به فرمودۀ مرحوم عالمه محمود طرزی را در ايام صباوت"فرهنگ"الفبای 
  

  !!!با شير اندرون شد و با جان بدر شود
  

  د،داخل پيکر گرد" شير مادر"نچه با است، و آ" شير مادر"همانا " شير"و  مراد از 
    

  "!!! از دست،نرود تا به وقت مرگ"
  

يکجا گشته و تا " آزاد منشی" و جدل و ستيز است، که با  يکی از خصوصيات روانی افغانان، همانا خاصيت پرخاش
.  خصوصيات را از طفلی می آموزند اين مردم ما.پيش ميرود" جان نثاری"و "  جانبازی"و " سلحشوری"سرحد 

را از زمانی بر زبان آرم، که " جدل آموزی" چه باک دارد، اگر الفبای چه باک دارد که از کابل نازنين مثال آرم و 
  :کودک بودم و با بچه های کوچه و گذر، به بازی ميپرداختم؟

  :جنگ و دعوا و پرخاش بچه ها دو مرحله داشت
  :مثًال ميگفتند. همراه می بود" غر و فش زدن"ــ مرحلۀ اول زبانی و روانی بود، که با تهديد و 

  "تت ازينجه تا لندن آزاتدس"ــ 
  " واهللا که فلکت ازم بگيره"ــ 
  "ت  هم ری نميزنم رستممه سر"ــ 
  "  نميتانه زدهره مه فنستورت هم"ــ 
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  " ه بياری که ازم بگيرهخدايتمگم "ــ و حتی ميگفتند که 
  " نر استیبچی ،اگه گرفتی"ــ 
  " ترس نيستمما بچی"ــ 
   "برو که آمدم، نيستی"ــ 

  . ميشکستبايست روحيۀ طرف مقابل را،بيل عبارات سخت و کوبنده و الفاظی که و ازين ق
  .ميکردند" پرت و پوست"ــ مرحلۀ دوم، مرحلۀ بالفعل بود، که باهم در می آويختند و باصطالح يکديگر را 

  
انکشاف " هیآزاديخوا"و " آزاد منشی"و  " حق طلبی"فغانان جنگ و ستيز را که در اکثر موارد، در مسير ی؛ ابل

  . ميکند، از همان آوان کودکی، فراگرفته اند و تا زنده اند، آنرا  از دست نميدهند
، در يکی از ترانه "قاسم افغان"چه خوش سرود اوستاد اوستادان موسيقی ُمعاصر افغانستان و پير خراباتيان، مرحوم 

  :ست "ی مستغنیعبد العل"های جاودانۀ خود ــ که فکر کنم محصول طبع شاهوار مرحوم 
    

  داد خدا در ازل بر همه کس پيشه ای
   افغان رسيد قسمِت،همت و مردانگی

  
مرحوم است ــ که با " مستغنی" از تراويده های شعری د جاويدان ديگر خويش ــ که نيز به احتمال قویو يا در سرو

  :نعرۀ افغانی  سر داد
  

  ـــر ندانی غيرت افغانيمــگـ
  انيمچون به ميدان آمدی ميد

  
حکيم فردوسی توسی، که يکهزار سال پيش از امروز در حضرت غزنه ــ مرکز امپراتوری غزنوی ــ شهنامۀ خود 

را " مثل"را انشاد ميکرد، ابياتی دارد که از آن ميتوان به روحيۀ اجداد و نياکان ما پی برد، مثًال همين بيتی که حکم  
  :دارد و زيب عنوان مقاله اش ساخته ام 

  

  ائی که رستم گريزد ز جنگبه ج
  مرا  و ترا  نيست پــــــای درنگ

  

  در خطر است" ايمان فلک" که ی،"خصم افگن"در سرزمين 
  و

  

   ندارند،گر راه د در گريز اند، پرنگيان همن ادر جائی که رستم
   

 "!!!!!!دوتا کنند"مگر اينکه 
  


