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  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١١ اکتوبر ٣٠   برلين ــ   
   

  
 
  
  

  ؟؟؟"اسرائيِل قلِب آسيا" ــ فغانستانا
 "يک نفر"سرائيلی با بيشتر از يک ھزار اسير فلسطينی مبادله گرديد؛ حدوداً ده روز پيش يک نفر عسکر اسير ا

  !!!!!"بيشتر از يک ھزار اسير فلسطينی"اسير اسرائيلی در برابر 
 عسکر اسرائيلی که حدوداً پنج سال پيش در " نفريک"خوانندۀ ارجمند خوب توجه فرمايد که فقط و فقط و فقط 

به دھان راست " ھم بگفتۀ عوام کابلی  "ھزار" ــ  "يک ھزار اسير فلسطينی"اسارت سازمان حّماس افتاده بود، با 
  .ُمعاوضه شدــ "!!! می آيد
  :رساند  در يک نگاه ظاھری و سرسری دو نکتۀ کمی و کيفی را می"ھزار  و   يک"تناسب 

  :ــ کميت 
 که "صدھا بار" نباشد، " بارھزار" از نفوس اسرائيل است و اگر يشترب "ھزار مرتبه"يعنی تعداد اعراب را که 

  !!!حتماً ھست
  :ــ کيفيت 

و اگر چنين يک زور و قوِت کيفی !!!  نسبت به اعراب برتری دارد" بارھزار" يعنی قوت عسکری اسرائيل را که 
 ميتوانست مجموعۀ متشکل از دھھا کشور چندين مليونی "مليونیدو"بود، چطور يک کشور   نمی"ھزار مرتبه ئی"

  ؟؟؟"قطی کنددر " و ھمه را به اصطالح کابلی "سر جايشان بنشاند"ا به گفتۀ ايرانيان جھان عرب ر
 " و قھارقوی"؟؟؟ و ميدانيم که در عقب اين کشور کوچک مگر  استھّارتا اين حد قوی و قچرا ميدانيم که اسرائيل 

 کارروائيھای زشت و جناياتی خمينی با تمام.  نشسته است"شيطان بزر گ"جھانبان و کوتوال جھان و بگفتۀ خمينی 
که انجام داد و اساس يک رژيم سفاک و جنايتکار فاشيستی را گذاشت، يک گپ اصولی زده بود و آن ھمان مقولۀ 

اگر آخرتی بود و حسابی و کتابی و دوزخ و جنت و ُمجازات و ُمکافاتی، شايد خداوند بر .  است"شيطان بزرگ"
"کوھوارۀ جنايات"  شياطين ديگر را "شيطان بزرگ"البته کلمۀ !!! ، قلم عفو بکشد"گپ"ن يک  خمينی بخاطر ھميِ

 ايشان " و سردستۀکلِ مير و مَ "نفی نميکند و معنای آن را دارد که شياطين ديگرھم وجود دارند، منتھا بزرگ و 
"پايدوان و بلی گويان"و اگر شيطان بزرگ و . ھمين يک است   "ئنحامی و پشتوانۀ مطم"بحيث   ناتوئی آنِ

"برَّ عَ عرب و مُ "نميبودند، چند صد مليون    چنين يک نقطۀمتمکن و متوطن درو  و تشنه بخون اسرائيل سرزور ِ
  !!!"خام قورت ميکردند"،  اسرائيل را بفرمودۀ کابليان حساس جھان

اس ل در قلب سرزمين اعراب و در يک نقطۀ حسئياتازونی بعد از تجربۀ موفق  خود با پرورش و آرايش اسرا
و اگر به .  در سيطرۀ خود داشته باشد"اسرائيل" را نيز با دولتی نظير "قلب آسيا"عالم، اينک در نظر دارد که 

چنين دست آورد پليدی نائل گردد، بدون شک تمام منطقۀ پھناور آسيا تا دوردستھاِی  دور را زير نگين خود خواھد 
اعتقاد بر اينست، که   نی، مسأله ايست جداگانه و ما رادد ياکه آيا اتازونی بدين مأمول خود نائل ميگر اين. داشت

 و فرھنگ آزادگی" ھرگز حلقۀ غالمِی ھيچ قدرتی را نخواھد پذيرفت و تا "فرازان و آزادگانگردن"گردِن مغروِر 
  !!!!!!! از ما ستانيده نشده است، نقشه ھای استعماری ھمه نقش بر آب خواھد گشت"ايثار
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کار برد و بسيار ه مه اقبال الھوری حدوداً ھفتاد يا ھشتاد سال پيش از امروز برا بار اول عاّل  "قلب آسيا"اصطالح 
  :کار برد و فرموده جا و رسا ھم به ب
  

   و تاب از دل است        خاک را بيداری و خواب از دل است ــاد ما تبدر نھـــ

  ــــــون ميشود خقـــرَ در مساماتش عَ تن ز مرگِ دل  دگرگــــــــون ميشود        

  ــــــز بر دل مپيچ بر دل بند و جاز فساد  دل  بـــدن  ھيچ است و ھيچ        ديده 

  ــــر دل است  پيکــ آب و گل است        ملِت افغان  در آنآسيا  يک  پيکـــــــــرِ 

  شــــــــــــاِد آسيااز فســــــــــــاِد او فســـــــــــــاِد آسيا        از گشــــــــــــاِد او گ

  ــنـ در رِه  باد است تـــ  کـاھی تا دل  آزاد  است،  آزاد است تـــــــن        ورنه

  ھمچـــــــــو  تن  پابند  آئين  است دل        مرده از کـــين، زنده از دين است دل

  قـــــــــــوِت دين از َمقاِم وحدت است

  وحـــدت  ار  مشھود گردد ملت است
  

مه اقبال رفت، چرا يادی از گذشته ھا نکنم و از يکی از ترانه ھای الھامبخش اين سخنپرداز وقتی حديث از عاّل 
" هنوازش داد"گفتۀ امروزيان ه واالَمقام  و آزادانديش، که بار اول پيشتر از شست سال پيش گوشھايم را نواخته و ب

  ؟؟؟، نقل نکنمبود
مکتب نمره اول "ال وقتی بگوشم رسيد که ھفت ساله بودم و شاگرد صنف دوم بار اول آن ترانۀ مشھور عالمه اقب

 واقع بود؛ در غرب "ميانجی" و در نزديکی زيارت "مالغالم" در گذر "مکتب ابتدائی"اين . "عاشقان و عارفان
 .جیجرنيل شرف الدين جاــ و در شرق خانۀ ) ١("شيروی آرتی" ــ پسران جان آرتی خانۀ فقير جان و ميدين

 دو نفر سرشناس قوم جاجی بودند که يکجا با نادر خان به "نائب ساالر سربلند خان" و "جرنيل شرف الدين خان"
 "جرنيل"ايشان به پاس ھمين خدمت، القاب اعزازی . کابل يورش برده، بساط امير حبيب هللا کلکانی را برچيدند

نادرخان، پس از و ايله جاری دو نفر سرکردۀ سپاه قومی اين .  را کماھی يا کمائی کردند"نائب ساالر"و ) جنرال(
 کابل را برای توطن برگزيدند؛ "عاشقان و عارفان"فتح کابل از دست امير کلکانی، منطقۀ مشھور و سربرآوردۀ 

ــ ھردو تاجران بنام  "کوھستانیخان عبد الرحمان " و دومی خانۀ "خواجه کرام الدين"که اولی خانۀ  يناالبته بعد از
سرگردانی قلم و خاطرات "اميد است روزی فرصت ميسر گردد، تا ضمن سلسلۀ . ن زمان ــ  را ولجه کرده بودندآ

  !!!! بنگارمو به تفصيل درين زمينۀ خاص بيشتر " نوستالژيک
کانفرانس شروع شد و . ھر صورت؛ کانفراس مکتب بود و شاگردان ھمه  در حويلی مکتب جمع گشته بودنده ب

يادم نيست مگر يک ترانه ھنوز در گوشم طنين انداز است که با آھنگی زيبا به آواز ه فت، درست باينکه که چه گ
بچه "، برادران ھم و مشھور به "و سيد اميرداوود و  ظاھر".  خوانده شد"ظاھر"نام ه شاگردی از صنف ششم ب

ظاھر  ــ "اداره"ــ پيش روی  در برندۀ مکتب "ظاھر"ــ ) ٢( بودند که در گذر مالغالم می نشستند"ھای تحويلدار
و اين ترانه را با آواز حزين و باريِک نشترماننِد خود خواند و ما در آن وقت نميدانستيم که شعر از کيست و  شده

نغمۀ ساربان "نام ه ترانه گرچه ظاھراً ب. ست"عالمه اقبال الھوری"پيام به کيست؟؟؟ بعدھا دانستم که ترانه از 
 بود، که در ھنگام سرودن ترانه، در "ھند" عالمه اقبال ملت دربند "مخاطب اصلی"مسما گرديده است، اما " حجاز

حيث يک مملکت مطرح بود و کس نميدانست که از بطن اين ه در آن زمان ھند ب. استعمار انگريز قرار داشت
فلسفۀ وجودی .  متبلور ميگردند"ھند" و "پاکستان"کشور واحد بعد از احراز استقالل، به دسيسۀ استعمار دو کشور 

سرزمين " ھمانا "پاکستان"چه ُمراد از .  در واقعيت امر از ھمان آغاز ُمراد استعمار را تبيين ميکرد"پاکستان"
 "کتلۀ متباقی سرزمين ھند"با چنين طرز ديد انحرافی و استعماری، !!!!  است"کشور مسلمانان" يعنی "پاکان

اگر به کنِه موضوع تعمق گردد، با اين طرز نگرش در واقع نطفۀ . خوانده شد "ر ناپاکانکشو"تلويحاً ولی قھراً 
 خود سوغاِت استعمار عالمخوار "اسالميزم" يا "سالم سياسیا"پس .  بسته شد"اسالميزم" يا )٣("اسالم سياسی"

 سخن زنيم، بايد "کاشتن" و" شتنکِ "وقتی از . است که بار اول در نيمقارۀ ھند ِکشته يا کاشته شده، شکل گرفت
 را ھم بايد مجسم "شته کِ حاصلِ " را نيز از نظر دور نداريم؛ يعنی که "دور کردن "و يا" درويدن"يعنی ؛ "ُدُرودن"

دست " را به چشم سر ميبينيم؛ که عبارتست از زمينه سازی "ۀ کشتۀ اسالميزمماحصل و ثمر"ھمين امروز . سازيم
وقتی اين کارروائيھای استعمار را مينگريم ھمان حديث معروف . زمينھای اسالمی در سر"درازيھای مجدد استعمار
  : خود ما تداعی ميگردد
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  !!! کوزهلِ خود کوزه و خود کوزه گر و خود گِ 
  !!!ھم بر سر اين کوزه خـــــــــــــــريدار برامد

 بند اول آن ينجا فقطا در و؛را بيارم اقبال عالمهبعد ازين گذر جانبی وقت آن رسيده است تا آن ترانۀ زيبا و پيامدار 
  :را نقل ميکنم

  
  

  ار منناقـــــــۀ سيّ 
  آھـــوی  تاتار من     

  درھـم و دينار من           
  اندک و بسيار من               

  يدار منــــ بدولتِ                     
  !!!ست، منزل ما دور ني)۴(تيزترک گام زن                         

  
اقبال کشور محبوبش ــ ھندوستان ــ را به .  است"تيزرفتار شترِ  "و"  ماده اشترِ " کلمۀ عربی و در معنای "ناقه"

اشتری رھپيما و راھوار تشبيه ميکند که منزل زده ميرود، تا به مقصود برسد و منزل مقصود ھمانا استقالل ھند 
 به گوشم در ھيئت "ناقه" آن زمان و در آواِن ھفتسالگی کلمۀ برسم حسن ختام ميخواھم اقرار کنم که در!!! است

  : رسيده بود و مدتھا گذشت تا فھميدم که "آقا" يعنی "آقه"
  

 َ   !!!ـــه استـــه، ناقــــَ آقــــ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
"سوداگران"اصطالح زيبای دری ه  ــ  يکی از تاجران و ب١  بود، که در زبان "شير محمد آرتی" بنام دور امانی ِ

ت غازی امان شيروی آرتی که مورد اکرام خاص اعليحضر.  شھرت داشت"شيروی آرتی"عوام کابل آن زمان به 
 ميگرفت، چار فرزند داشت؛ به حساب کبر سن سه پسر و "له و دستارصِ "هللا خان قرار داشته و ھر سال از وی 

فقير "فقير محمد ــ مشھور به . فقير محمد آرتی، يار محمد آرتی و محيی الدين آرتی پسران وی بودند. يک دختر
محيی " قلندر گشت و پسر سومی ،"يارگل"حمد مشھور به يار م.  مانند خودش پيشۀ سوداگری را برگزيد"جان
 "فقير جان"وقتی .  مبارزه و سياست را در پيش گرفت و انقالبی بار آمد"ميدين جان آرتی" مشھور به " آرتیالدين

ھای تحبيبی اھل خانه نيست و يا تداوِل بيِن دوستان و رفقای "جان گفتن"، مرادم از "ميدين جان"ميگويم و يا 
 بر زبان "جان"کسان ديگری را نيز با نام در آن زمان . ان، بلکه مردم کابل ايشان را ھمينطور ياد ميکردندايش

 "ناظر صفر"پس ) محمد اختر("اختر جان" ، )ن زمانلوی درستيز آ("محمد علی جان رئيس اردو"مثالً . ميراندند
به  ــ ، که بعدھا به امر اعليحضرت امير امان هللا خان  سراج الملة والدين؛ امير حبيب هللاِ ــ ناظر مشھور امير شھيد

 نيز به پيروی از "افغانستان در مسير تاريخ" جلد دوم ۴٢مرحوم مير غالم محمد غبار در صفحۀ . توپ پرانده شد
اه در مورد يگانه دختر آن مرحوم، که سه م.  ياد ميکند"فقير جان آرتی" با "فقير محمد آرتی"ھمين رسم کابلی، از 

  .بعد از شھادتش بدنيا آمد، در مقاله ای مستقل خواھم نوشت
فالنی در "وقتی که گويند .  است"سکونت داشتن" در اصطالح عاميانه و گفتاری کابلی در معنای "نشستن" ــ ٢

 افسوس که اين اصطالح ".فالنی در فالن خانه يا کوچه سکونت دارد" يعنی که "فالن خانه يا فالن کوچه ميشينه
 را "سکونت داشتن"زيبای گفتار عام خود را در تحرير از ياد ميبريم و در عوض مصدر عريض و طويل ترکيبِی 

  !!!ست، استعمال ميکنيم"عربی ــ دری"که ترکيب 
 و از زبان دانشمند ژرف انديشدر جمع قلم به دستان کشورما که بار اول بس رسا  مقوله ايست "اسالم سياسی" ــ ٣

کار رفت و از ھمينجا ه  ب"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال  جناب سيد حسين موسوی، در، کم نظيرفرھمند
  .وارد ادبيات سياسی ما گرديد

شکل ه  را ببعضاً حتی ھمانو .  نيز بسيار استعمال ميکنند"مصغر"صورت ه برا  "قيد"  ــ کابليان عزيز ۴
  :مثالً ميگويند. ارمدر زبان فارسی ايران سراغ ندمن و اين خصوصتيست که . کار ميبرنده  ب"تفضيلی"

  ».فالنی جان کالنک شده« ــ 
  . وارد ساخته اند"شدن" باالی فعل "کالنک"در حالت تصغيری و در ھيئت  را" کالن"ينجا ادر
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  ».، زود خانه ميرسيم)بروی(یکه راه بر" تيزترک"يک ذره « ــ 
  . نازل کرده اند"راه رفتن"عل  ساخته و آن را باالی ف"تيزترک" را "تيزتر" و "تيزتر" را "تيز"ــ درينجا 

  » .آدم يک کمی جورترک نان ميخوره« ــ 
 را "ورجُ "  در مثال باال. نيز استعمال ميکنند"بسيار"و " زياد" را در معنای "ورجُ "  و خصوصاً زنان کابلیکابليان

 را از "رترکجو" را مصغر ساخته و "جورتر"درست کرده و سپس  را "جورتر"در ھمين معنی بکار برده از آن 
قيد "آن و اين فعل را با نصب کرده  "خوردن" را باالی فعل "جورترک"و بعد ھمين . آن استخراج کرده اند

  .اند ، مقيد ساخته "تفضيلی مصغر
تيز ترک گام زن، منزل ما «  وقتی ميگويد ت، چونمه اقبال از دری کابلی متأثر بوده اسبسيار حدس ميزنم که عاّل 

    !!!کابلی استفاده کرده استو نحوۀ  نوع "لی مصغريقيد تفض"ھمين  از ،»!دور نيست
 و "تحبيب" را از روی "ناقه"اقبال گويا .  را ميرساند"تحبيب"يکی اينست که و اسم تصغير  "مصغر"از خواص 

  !!!، که حتماً به منزل رسيدنيستميخواھد که با سرعت بيشتر راه بپيمايدازش مخاطب ساخته و " محبت"منتھای 

  


