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 Political  سياسی

       
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ اکتوبر ٢٩برلين، 
  
  
  
  

 "استعمار" سالح مؤثر ترين" پروپاگند"
  

اما جهان سرمايه داری شايد باالترين بهره را ازين .  نيستکس بيخبر" پروپاگند"و " تبليغات"از رول و نقش 
هر . نيست... متبارز و حاجت به استدالالت متواتر و متراکم و متوالی و متبادر و  .برده باشد) ١" (صنعت دالله"

ات بر پروپاگند استوار و از طريق تبليغ" سرمايه داری"کسی که چار صباحی در غرب بسر برده باشد، ميداند که 
زن برهنه و "را ببينيد، برويد و " مس ميديا"و برويد و پروگرامهای تلويزيون و راديو و اخبار و جرائد . زنده است
و سرانجام  اجتماعی  صنعت و تکنالوژی و علوم طبيعی ورا در خدمت تبليغات مطالعه فرمائيد، برويد و" سکسی

کدام رشته از رشته های زندگانی نيست، که در آن از . نيدجامعه را در خدمت تبليغات سرمايه داری از نظر بگذرا
خبری نباشد؟؟؟ موسيقی و هنر را تماشا فرمائيد، که از ... اشتهارات و اعالن و آگهی و تشهير و تبليغ و پروپاگند و 

موتر و مودل سال . مود و فيشن را بنگريد که يکسره در خدمت تبليغات کمر بسته است. خيرات تبليغات نان ميخورد
عراده ها و دستگاه های برقی و الکترونيک و ديگر وسائل مورد نياز روز را از نظر بگذرانيد، که همه و بالتمام 

و در مؤثريت . را برافراشته اند" جهان سرمايه"و " سرمايه داری"تبليغات و اشتهارات و توغِ  عـَلـَم و پرچم و بيرق 
  :  قادر استگفته اند، که" هنر تبليغات"
  

  !!!!!! شانۀ طالئی بفروشد، " سر تاس" به
  

 اين سالح بران را از زاويۀ من. حد اعظم استفاده را ميکند اينکه جهان سرمايه داری از صنعت تبليغات خلص کالم
برويد و استعمار قرن بيست و يک را . ديگر زير نظر می آرم؛ از نظر جنگ و در خدمت برده سازی و استعمار

را در خدمت خود درآورده و و زمينگير ه اسم و رسم، ممالک خرد و کمزور و ضعيف و از پا افتاده بنگريد، که با چ
و دور نرويم و . يکسره نوکر خود ساخته است" انفاذ و ترويج دموکراسی"و " حقوق زن"و " حقوق بشر"زير نام 

  ی بسر ميبرد؟؟؟تکشور عزيز خود را بنگريم، که در چه حال
 " ٢٠٠١يازدهم سپتمبر "واهی  گستر اتازونی، به بهانۀ هانخوار بسرکردگی ابرقدرت جنايتاز زمانی که غرب ج

ماشين پروپاگند ناتو و تبليغات و !!!  که براه نينداختکشور عزيز ما را در سيطرۀ خود درآورد، چه تبليغاتی نبود 
کشيدۀ افغانستان، خاک الدر چشم جهان و جهانيان و خصوصًا مردم بفتند و اعالن کردند و آن قدر غرب آنقدر گ

  :، که حتی روشنفکر ما بدين عقيده رسيد کهپاشيدند
  !!!!ــ غرب آمده است که افغانستان را از شر طالب و مالب و ترورست و مرورست ، نجات بدهد

بيرون آورده، يکسره به " تهترين دوزخ"ن و ــ غرب آمده است که از دست افغانستان گرفته و آن را از اسفل السافلي
  !!!!اندازد" حوض کوثر"

" سنگاپور عليا"و " دوبی ثانی"طی نموده، از افغانستان " يکشبه"افغانستان را " صد سالۀرِه "ــ غرب آمده است، تا 
  !!!!بسازد" بهشت معال"و " جاپان سفال"و 

  !!!ی وارهانيده و به مواهب قرن بيست و يکم جهان مدرن برساندــ که مردم دربند افغانستان را از قيود قرون وسطائ
  ....ــ 
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خالصه تبليغات و فعاليت ماشين پروپاگند غرب آنقدر وسيع و مؤثر و کارساز بود، که مردم و خصوصًا آنانی که 
  : فکر ميکنند، يکسره متقاعد شدند، که " قشری"و " اناهی"

  !!! است"افغانستان"بنام کشوری زده شده است، همانا " نيک بختی "ــ اگر در طول قرون و اعصار، قرعۀ فال
  !!!هر روز بنام کسی نمی برايد) ٢"(طالع بجنگان"و " التری"استفاده کرد، ورنه " چانس طالئی"ــ بايد ازين 

بهشت "ه از قول شان گرفته و ب" جهان متمدن و آزاد"قادر به تعيين سرنوشت خود نيستند، بايد " افغانان"ــ چون 
  !!! شان رهنمون گردد"موعود

  ....ــ 
افغانستان براه افتيد و ما " رياست جمهوری"باصطالح " انتخابات"باالترين عرصۀ تبليغات غرب در مضحکۀ 

ی نبود که دعه اـُـ و چال و فريب و نيرنگ و خند و از چه فن و هنرنه سازی هائی نبوده، که نکردديديم، که چه صح
  !!!!مدد نجستند

  !!!فقط کافيست انسان چشم خود را باز و وجدان خود را بيدار سازد، تا از نيرنگ استعمار اگاه گردد
  :و من ميگويم

  
  وجنیررب تر  از بمب اتمی و هايدـّتبليغات، مخسالح 

   
  !!!ديگر استهيِب و َمدهش و هر سالح ُم

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات
  :را از بيت حضرت حافظ استعاره کردم، يعنی به عاريت گرفتم، که فرمود" صنعت دالله" ــ ١
  

  الله ميروددنعت ـن زمان ز َصار ايه ميرود        کلساقی حديث سرو و گل و ال
  

  .ترجمه کرد بتوان  high-tech" های تک"حافظ را در روزگار ما، " صنعت داللۀ"شايد 
می کابلی و در معنائيست، اصطالح عاميانه و بو") فعل امر"بدون کسرۀ اضافت ــ و بشکل (" طالع بجنگان""ــ  ٢

 .ناميده ميشود" التری "که در زبانهای فرنگی
 


