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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

  ٢٠١٠ آگست ١٥ برلين ــ 
  

 
  

انگشت مانده و اذهان که پيوسته بر نکات مهم و حياتی وطن " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال پيشتاز 
خوابيده و خواب آلود را بيدار ميگرداند، با پيش کشيدن و برجسته ساختن موضوع دفاع از وحدت و يکپارچگی 

اوَال . افغانستان عزيز، يگانه نهادی بود که قدم  پيش نهاد، پيشقدم گرديد و اين َدين مقدس را با جديت تمام دنبال کرد
و سه زبان جهانی انگريزی و ــ پشتو و دری ــ  دو زبان ارجمند ملی و رسمی ما  به٥٢با صدور اعالميۀ شماره 

 بی شمار فاصله با نشر مقاالت و مصاحباتفرانسوی و المانی، موقف صريح و تزلزل ناپذير خود را بيرون داد و بال
  .، آغاز کرد، که با کمال جديت ادامه دارد"در دفاع از وحدت افغانستان"زير کليشۀ 

انهماک و اهتمام فعاالن پورتال در اين مسألۀ حياتی و ملی، بسا نويسندگان و ، ابتکاربختانه می بينيم که خوش
و چه  .بيرون کشيد" باتالق بی تفاوتی"هوش آورد و از ه وبسايتهای افغانیِ  فرورفته در خواب غلفت را تکان داد، ب

  افتخاری باالتر ازين؟؟؟؟
م که اين پورتال رزمنده، مبتکر و پويا هميشه پيشقراول، موتور و روانم آرزو می کنز تِه دل و از اعماق روح و ا

  !!!!!!!لوکوموتيف انديشه های ملی و مترقی باشد و لحظه ای هم ازين صراط المستقيم، عـُدول و فروگذاشت نکند
  
  

     ر عقيم بادــمادر ده

  !!!وطنفروشخائن و فرزندان  از زادنِ 
  

  ۀ افغانستانطرح و مفکورۀ تجزي
  !!!محکوم به شکست استقطعًا 

  

  و ميهن نباشد تن من مباد       درين بوم و بـر زنده يک تن مبادـــــچــــــ
  !!!       ازان بـِه که ميهن بدشمن دهيم!!!همه سر بسر تن به کشتن دهيم

  
کيان او را   هستی وماهيِت و شخصيت گذاشته است، که در واقع  وجود هر انسان صفاتی را به وديعه درايزد متعال
 و "عشق به آزادی"ن، تِق بداليل ُممن شخصًا. ق به آزادی و وطن استيکی ازين صفات جوهری، عش. بيان ميکند

تا جائی که حافظۀ تاريخ قد ميدهد، .  اليتجزای يک واحد کل و الزم و ملزوم يکدگر ميدانمرا اجزاِء "عشق به وطن"
. برخوردار بوده اندپيوسته   ــست ا"شاهکار خلقت" حق که ب ــن، ازين دو وديعۀ شاذغانستاباشندگان خاک پاک اف

  !!!!!!!را فدای آزادی و وطن نموده اند؛ سر داده اند و کشور نداده اند در هر زمانی سر  ماآزاده و وطنپرستمردم  
دو  در قالب "غزنی"ِت بزرگوارِ  فردوسی، هزار سال پيش در حضر را حکيم ابوالقاسممميز و خانه زاداين خاصيت 

ذاتی مردم مجبول و ت، خصيصۀ ابي اين ا ضمنفردوسی نامدار در حقيقت. ريخت و جاودانه ساختباال هوار شابيت 
   هم چيزی دگر نيست، مگر "شاهنامۀ فردوسی"و .  فرمودرا افادهما  مرز و بوم ِ

  

  !!!"ک  ارجناخاکِِکارنامۀ زنان و مردان اين "
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  :ی مستغنیغان، استاد عبدالعلده قرن بعد از اوی، چه زيبا فرمود شاعر عاليقدر افو حدود 

  

   در ازل با همه کس پيشه ایداـــــداد خ
   افغان رسيدقسمِت و مردانگی،  ت غير

  
د استاآواز افغانستان، ستادان ساز و نيان اوستاد او آواز جاودان و حنجزۀ نيک ُب ازو چه زيباست شنيدن اين شاهبيت

  !!!!رد و تا پای جان بدان معتقد بودرا بايد آويزۀ گوشِ  دل کو ابيات نظير آنها اين بيتها ". قاسم افغان"
    

 جاننثار آزادۀ وطنپرست و  اکثريت مطلق سرزمينی در پهلوی ، در هر جامعه ومعلوم است، که در هر زمانه ای
 هم ديده "همه چيز فروش"خود فروش و " ير خر خوردۀش"معدود نمک حرام و نامعتنابه و زادگاه و خاک، عده ای 

 کسانی عاری از وجدان را می يابيم  نيز،ی که ميزييم در همين روزگارما و مقدس در افغانستان محبوب.  شوندمی
 گذر کرده "ننگ و ناموس"شناسند، نه از کوچۀ   را می"غيرت"ايشان نه .  است"قابل فروش"که برايشان هر چيز 

در بدل که ند اينان حاضر. ستشان جاريو شرائين در عروق "ستیوطنخواهی و مردمدوآزادگی و "هم خون اند و نه 
همه چيز را سودا کنند؛ خود را و نام و ننگ و ناموس  را و ، " دنياچرِک"و باصطالح گيرای کابلی  پول حصول

  !!!!!خاک و زادگاه و وطن رادين و آئين و 
  

 قرار گرفته و دول اشغالگر درين خاک پاک خيمه فروهشته و دالر و يورو ای متجاوزوطن ما در اشغال قوحاال که 
وطنفروشان که غرق دريای دالر گشته اند، .  هم چوک گشته استهاو پوند را به شاخی باد ميکنند، بازار خودفروشي

  . ميکننددالرمدارار و  و ريالدخرپول سر از پا گم کرده و هزاران جان گرامی را فدای يک تار موی  بادارانِ 
ه و روز تا روز عرصه را بر خود روبرو گشتاشغالگران که بعد از سالهای آرامش ظاهری، اينک با قهر مردم 

اينست که به نيرنگ پارينۀ .  مردم را بشکنند"طلسم وحدت و مقاومت"تنگتر می يابند، در فکر اين شده اند، تا 
ند و در بين مردم جسور و خاکپرست، درز بيندازند و تا َروندها را بُباستعماری خود گرائيده و ميکوشند، که پي

زمزمۀ  "استمزاجًا"،  مردم و در اوج طغيانحبوحهبی جهت نيست که در همين ُب. سازندبميتوانند درزها را عميق 
 انجام ميدهند، )٢("استمزاج" صبغت بلی؛ ايشان اين کار را در اول بر. را سر زبانها انداخته اند" تجزيۀ افغانستان"

 اين به يقين که اگر ايشان از. دريابندتا نبض مردم و حسياسيت و عکس العملهای ايشان در برابر چنين خباثتی 
    . شتبرداند، قدمهای بعدی را نيز خواهند  نتيجۀ دلخواه گرفت،"استمزاج امتحانی"

و يا باشکال " افغانستان جنوبی"و " نستان شمالیافغا"يا " جنوب"و " شمال"به " افغانستان"طرح تجزيۀ  که ميدانيم
 نظامی افغانستان و در تسخير هم در زمان ان ملعون شورویاشغالگر. تازه ای هم نيست) ٣(و مفکورۀ ديگر، فکر 

و دشمن شکن ما، بدين نتيجه رسيده بودند، که اين خاک پاک را ) ٤(طی مدت ده سالۀ زورآزمائی خود با خلق نبرده 
. شق کنند و با گسالندن ارتباط و باهمی ملیِ  مردم اين خطه، عمر ننگين استعماری خود را طوالنی بسازندبايد دو 

در زمان ببرک " مزار شريف"به ، " کابل"مشهور است که مفکورۀ انتقال پايتخت از چشم و چراغ وطن، حضرت 
 و اعوان و ظلمۀ زمردفروش ،"احمد شاه مسعود"، اعظم و نجيب اِهللا خون آشام با تبانی کامل دار و دستۀ خائن تینلع

   و اکنون؛!!!!!!و دشمن شنوش، ريخته شده بود
چشم سر می بينيم که طرح تجزيۀ وطن را باز بيگانگان، بمدد بيگانه پرستان يعنی افغانان نمک حرام ه آری؛ اکنون ب

دپلومات "يک گويا جزيۀ افغانستان را چنان که آشکاره گرديد، طرح اخير ت. و نوکر اجانب، به ميدان می اندازند
و .  سر زبانها انداخت، که بعد با دهل و سرنای نوکران بومی و جيره خوار امپرياليزم، بدرقه گرديد"امريکائیمرتد 

اين .  بپراگنند شوم را در بين افغاناندر تپ و تالش افتيدند، تا اين فکراشخاص مجهول الهويه ای در هر طرف 
ر دبينيم و ميشنويم که اشخاص پليد و خبيثی  می. فعًال بيشتر در خارج از وطن براه انداخته ميشودته البپروپاگندها 

 را در غبغب فرو برده، از گلو برون جهانخواران امپريالست ــ باد متعفن زونی و کانادااينجا و آنجا ــ از جمله در اتا
  .ميدهند

  
 را در مقابل مقولۀ ملی و قانونی "افغانستانی"بی منطق و ضدملی از زمانی که اراذلی مشهور، اصطالح نامشروع، 

نويسندگان ملی افغان با .  علم ساختند، بوی مفکورۀ تجزيۀ وطن از کویِ  همين نمک حرامان به مشام می آمد"افغان"
به شکست قطعی  را تباهکن و خائنانهرسالت و مسؤوليتی که داشتند و دارند، به مقابلۀ جدی برخاسته و اين مفکورۀ 

" افغان ، افغانی ، افغانستانی"ار بخشۀ شتن دهها مقاله، از جمله سلسلۀ چرستۀ خود با نوه اين قلم هم ب. واجه ساختندُم
  )٥.(، مشت کوبنده ای نثار تجزيه طلبان کرد

  :  قابل لمس است"مخرج مشترک" به حيث نکته دو ی تجزيه،طرحهادر تمام 
  
  :ــ دخالت بيگانه١

 و اگر افغانان ناخلفی هم  اين نوا را سر ميدهند، بر .می بينيم انگان رابيگ ن مستقيمِ داشتدر تمام اين طرحها دست 
  !!!اثر تحريک و تطميع و تشجيع اجنبيان است
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  :ــ غيابت مردم افغانستان٢
 "افغانان"عنی خود خواست مردم اين خطۀ سرفراز يرضايت و  به هيچ وجه مشاهده نميگردد، آنچه در اين طرحها

ِ  باشندگان افغانستان "اکثريت مطلق" توده های مليونی و دهها مليونی، يعنی م ميگويم، مراد" مردم" وقتی از .است
بيگانه بدين کار رضايت نشان ميدهد، آنقدر و تشجيع شمار خودفروختۀ افغانی، که بر اثر تطميع و تحريک . است

  .  آيدکوچک است که اصًال در حساب هم نمی
افغانستان ــ يعنی افغانان اصيل و خلقها و توده های مليونیِ  چون اجنبيان و بيگانگان بدکيش خوب ميدانند، که 

نداده و م نيستند و هرگز به تجزيۀ خاک خود تن در به هيچ صورت روادار جدائی ازهصاحبان اصلی اين سرزمين ــ 
  : ِخصام و اعداء نميکنند؛ پستعلقات باهمی هزاران سالۀ خود را فدای اميالِ 

افغانان ناسپاس  آن عده از . کرده بميدان ميکشند درست"رأس"و احيانًا از " خارج"از  پس طرح جدائی و تجزيه را 
به بيگانگان و تشجيع و بر اثر تطميع و تحريک لی و ميهنی ندارند، و خودفروش و افغانانی که کوچکترين عرق م

تجزيۀ به  ند، که چرا و بر ايشان ميغرحتی بر توده های مردم ما خشمگين اندبر ميخيزند،  ترفند خائنانهن حمايت ازي
    اما؛!!!!!!!ندشو اک خود،  تن نميدهند و راضی نمیخ

 تمکش وطن که مالک افغانستان هم اوشانند، دل به توده های مليونی و مردم سروشندل و پاکنهاد،تعليميافتگان اما؛ 
و " نمک حرام"تعليميافتۀ بالمنازع اين خاک اند و اگر چند و نگهبان ، که ايشان حافظ و حارس بسته اند و ميدانند

  !!!!و يا بيگانگان، در فکر نابودی و تجزيۀ وطن ما هم باشند، هيچ باکی نيست" رأی گنديده"و " متعفن دهن"
   

  :بسيار قابل تذکار ميدانم با افتخار 
   

که پيوسته بر نکات مهم " ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "پورتال پيشتاز 
و حياتی وطن انگشت مانده و اذهان خوابيده و خواب آلود را بيدار 
ميگرداند، با پيش کشيدن و برجسته ساختن موضوع دفاع از وحدت و 
يکپارچگی افغانستان عزيز، يگانه نهادی بود که قدم  پيش نهاد، پيشقدم 

اوَال با صدور اعالميۀ . ديت تمام دنبال کردگرديد و اين َدين مقدس را با ج
ــ پشتو و دری ــ و سه  به دو زبان ارجمند ملی و رسمی ما ٥٢شماره 

پذير ی و المانی، موقف صريح و تزلزل نانگريزی و فرانسوِ زبان جهانی
خود را بيرون داد و بالفاصله با نشر مقاالت و مصاحبات بی شمار زير 

، آغاز کرد، که با کمال جديت ادامه "افغانستاندر دفاع از وحدت "کليشۀ 
  .دارد

خوشبختانه می بينيم که ابتکار، انهماک و اهتمام فعاالن پورتال در اين 
مسألۀ حياتی و ملی، بسا نويسندگان و وبسايتهای افغانیِ  فرورفته در 

بيرون " باتالق بی تفاوتی"خواب غلفت را تکان داد، به هوش آورد و از 
  ه افتخاری باالتر ازين؟؟؟؟و چ .کشيد

  

از تِه دل و از اعماق روح و روانم آرزو می کنم که اين پورتال رزمنده، 
مبتکر و پويا هميشه پيشقراول، موتور و لوکوموتيف انديشه های ملی و 
مترقی باشد و لحظه ای هم ازين صراط المستقيم، عـُدول و فروگذاشت 

  !!!!!!!نکند
  

  که در صفحۀ" نسلی در گروِ  نسيان و هفت و هشت نيسان" خود زير عنوان ٢٠١٠  مؤرخ دهم جوالیدر مقالۀ
  :توطئه های جنايتکاران و مفسدان مشهور افغانستان، چنين ميخوانيمافشای  گرديد، ضمن پورتال نشرجوالی يازدهم 

  
 »...  

جنايتکاران " استخالص"ه ترين ترفنِد ، اوج و معراج ترفند باال و خائنان" طرح تجزيۀ افغانستان"ــ  بميدان انداختن 
  :چون. از ُمجازات و عقوبتی سخت سنگين است، که در انتظار ايشان دقيقه شماری ميکند

  ــ می بينند، که ترفندهای ديگر آهسته آهسته رنگ ميبازند و می بينند
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نند، تا خود و قوای مهاجم ــ که باداران اشغالگر ايشان در شرف شکست قطعی قرار گرفته و آهسته آهسته در فکر آ
  .و متجاوز خود را از مخمصه و تباهیِ  کامل، نجات بدهند

ــ و می دانند که مردم افغانستان سرانجام زمام امور کشور خود را بدست پرتوان خويش گرفته و روز دادخواهی و 
  !!!!!!د، فراميرسددادرسی  و دادگستری و برپاگشتنِ  محاکم و دادگاههای مردمی عن قريب و بزودیِ  زو

خود، وطن " استخالص"و " رهائی"را بهترين عالج تشخيص داده و ميخواهند در بدل " درد دندان، کندن"اينست که 
  :مگر!!!!!!!!!! و کشور را قربانی بدهند

  
  :اينها اگر نميدانند، هرآئينه بدانند که

ردم شريف و توده های مليونی و مظلوم ضامن و حامی و حارس و حافظ اين خاک پاک و اين سرزمين ارجناک، م
ايشان که صاحبان و مالکان اصلی اين کشور اند، همان قسمی که در طول هزاران سال اين خطۀ مبارک و . آنند

و تا مردم ما نگهدار و نگهبان اين . مقدس را حفظ کرده اند، در آينده نيز ضامن بقاء و تماميت ارضی آن خواهند بود
  !!!!!!!:ی جنايتکاران باکی نيستخاکند، از ترفندها

  

  َبَرد کشتی آنجا که خواهد خـُـدا
  وگـــر جامه بر تن َدَرد ناخــُـدا

  )ختم نقل قول( »
  

  :بدالئل متقن ميتوان نشان داد، که
  

  "ارادۀ خدا در ارادۀ مردم تبلور می يابد"
  و 

  " زور خداست،زور مردم"
  

  پس؛
  

  حافظ  اين خاکند،حامی و ضامن و  غانتوده های مليونی افو تا وقتی که مردم 
  

   و نوکران افغانی شان، شووينستهای منطقهاز ناخـُـدايان امپرياليست
  

  !!!!! باکی نيست
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
اصل اين دو بيت . ، که فرموده اش را در عنوان اندک تغيير داده امپوزش ميخواهم ــ از روحانيت حکيم فردوسی ١

  :را شاهنامه های مختلف چنين آورده اند
  

   مبادده يک تنـر زن و ب بوم د تن من مباد       درين  نباشـــــو کشورـچــ
  ه دشمن دهيم بکشوره که ــ       ازان بــِسر تن به کشتن دهيمه همه سر ب

  
) "استفعال"مصدر باب   ــاستقالل و استدالل و استعمار و استثماراستهالک و استحصال و بر وزن " (استمزاج " ــ٢

) قد او(قدآب"عاميانۀ کابلی اصطالح زيبای و به "  مزاجدريافتن"يا " آزمايش کردن مزاج"معنای کلمۀ عربی و در 
  .  است"کردن

اصطالح معروف ساخت دری زبانان افغانستان است، که بحساب صرف عربی از ريشۀ سه " مفکوره" ــ کلمۀ ٣
اين کلمه تنها در ادبيات افغانستان سراغ ميگردد و خارج از آن نه در ايران . ساخته شده است" فکر) "ثالثی(حرفی 

بوده و در " فکر"است که اسم مفعول از مصدر " مفکور"مؤنث کلمۀ " مفکوره. "اول داردو نه در بين اعراب تد
را نميشناسند، و " مفکوره"و " مفکور"ايرانيان کلمات . استعمال ميگردد" آنچه در باره اش فکر شده باشد"معنای 

 نه به تمام قلمرو زبان دری و توجه و عنايت دارند،" فارسی ايران"چون دانشمندان و فرهنگنويسان ايران تنها به 
ايرانيان در عوض !!! فارسی، ازينرو اين ترکيب زيبا را در قاموسها و فرهنگهای مدونِ  ايران  پيدا نميتوان کرد

  !!!!!!!! را درست افاده کرده نميتواند" مفکوره"مفهوم رسای را بکار ميبرند، که " فکر"ۀ ، کلم"مفکوره"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

. است" جنگجوی"و " جنگديده"، " جنگاور"، " رزمجو"و در معنای " نبرد"سوب به صفت نسبی و من" نبرده" ــ ٤
  .اين کلمۀ زيبای دری در ادبيات قديم دری مثًال در اشعار حکيم فردوسی توسی، بسيار بکار رفته است

  و ان شاء اهللا و چند سايت ديگر، قابل دريافت اند" افغان جرمن آنالين" ــ اين مقاالت در آرشيف بنده در پورتال ٥
  . نيز خواهد گرديدــ از جمله  آرشيف بنده در آنجا ــ" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"بزودی وارد آرشيفهای پورتال 

  
  
  
  
  
 

  


