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 Political         سياسی

  
  

  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )چهل و پنجم مقالۀ ( 
 

 
                    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                         

  ٢٠٠٧ نومبر ٢٣برلين، 
  
  
  

  نفاق عـناصر ملی
  و

  ضد ملی  وفاق عـناصر غـيرملیو
  

، بسا چيزها مجموعه هائی اند از اضداد و عـناصری که در تقابل و تضاد باهـم ) زندگی ميکنيم(در دنيائی که ميزييم 
و بجا   اهم  و در پهلوی هم بسر می برند و چه زيباگويند که خوبی و بدی و گل و خار و غـم و شادی ب. قـرار دارند

  :بيان فـرمود شيخ اَجــَّـل حضرت سعدی شيرازی ، هـشت صد سال پيش از امروز، همين اصل را که
   

  گنج و مار و گل و خار و غـم و شادی بهمند
  

مراد من . نيست" رخا"و " گل"و " زيبا"و " زشت"و " بد"و " نيک"روی سحن من در اين مختصر مگر همزيستی 
باهم " خارها"ضمن اين سطور بيان اين نکته است که در ملک ما ــ و شايد در بسا مناطق و ممالک شبيِه آن نيز ــ 

دست به دست هـم " پليدها"پذيرای همدگر اند ، " بدان"يک ديگر را نمی پذيرند و " خوبان"جدا ازهم ، " گلها"اند و 
. در برابر هم صف  بسته اند" شريفان"همنوا گرديده  و " شريران"ی افـتند، بجان هم م" نجيب ها"ميدهـند و 

در تفاهم و " ضد ملی"و " غـيرملی"در تقابل و نفاق قـرار دارند و عـناصر " عـناصر ملی"واضحتر بگويم که 
" متحد"بعد کلمۀ می بينيم که " جبهۀ متحد ملی"را در زاده شدن تشکلی بنام " مجموعۀ زشتان"مثال برجستۀ . اتفاق

  . اش خواندند" جبهۀ ملی"خود کشيده  و  ) ١"(ميانه کال"را از 
هـرکه به سه دهۀ اخير تاريخ ما !!!! تشکيل گرديده است) ٢(از کدام عـناصر" جبهۀ ملی"خوب توجه بفـرمائيد که 

ی و مسلح قـرار داشتند، باهم در تقابل عمل" سبز"و " سرخ"نگهی اندازد، بصراحت همی بيند که آنانی که از جنس 
اجزای متشکلۀ اين . ساخته اند" عـناصر ملی"بهم داده و جبهه ای را در برابر ملت و " خواهـرخواندگی"اينک قـول 

جبهه  در همه چيز باهم فـرق دارند، و آنچه ايشان را بهم پيوند داده و گره ميزند، گذشتۀ شوم و منحوس ايشان است 
باهم ژی قوای اشغالگر يزير راينان که امروز . سر تا پای وجود شانرا فـراگرفـته استو کارنامۀ جنايتباری که 

بودند و با درآويزی با ) ٣(ساخته اند تا کار ملک و ملت  را بسازند، در گذشته ای نچندان دور باهـم کله ونگ 
  .      يکديگر و بين خود،  روز روشن را بر ملت بيچارۀ ما شب تار ساخته بودند

و حاال دو نمايندۀ  . در چوکات حزب دموکراتيک خلق از هـيچ آگاهی پوشيده نيست" پرچم"و " خلق"ـ تقابل دو گروه ـ
سرشناس ايشان ــ  نورالحق عـلومی و گالبزوی ــ  که در پس پرده نمايندگی از گروه های خود ميکنند، آمده و در 

  .ذوب گرديده اند" جبهۀ ملی"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

در دوران زمامداری ننگين  و به سردمداری " شورای نظار"و در رأسش " فغانستانحزب جمعيت اسالمی ا"ــ 
، به خاطر انحصار يکه تازانۀ قـدرت با همه گروههای تنظيمی " ربانی ــ مسعـود"منحوس و خباثت آلود و پليد 

دوستم  "  اسالمیجنبش"ساختۀ ايران ، هم با " حزب وحدت"جنگيد ؛ هم با حزب اسالمی گلبدين حکمتيار ، هم با 
حاصل اين درگيری های چهار سالۀ مسلحانه،  ويرانۀ وحشتناک و خرابه زاری َمهيب . و نيز با ديگران" گلم جم"

حاال همين گروه . اين درگيری تا زمانی دوام يافـت که طالبان آمدند و گليم همه را جمع کردند". کابل"است به نام 
  .ذوب گرديده اند" ملیجبهۀ "های متخاصم قـبلی آمده  و در 

  ياد ميگردد، دوران تقابل مسلح تنظيمهای قـبلی با حکمروايان حزب" جهاد"ــ  دوران مقاومت ملی که معموًال به نام 
  اين دو گروه متخاصم  که در مدت طوالنی جهاد،  آه از نهاد ملک و ملت برآوردند، حاال آمده  . بود" خلق ــ پرچم  "

  . گرديده اندذوب" جبهۀ ملی"   در 
  بودند ، حاال آمده" آب و آتش"و " کفـر و دين"که قـبًال گويا مجموعۀ " جبهۀ ملی"در ) ذوب شده(ــ  گروههای ُمذاب 

  .   و دور يک دسترخوان چارزانو نشسته اند
  تکاران و   ميتوان پرسيد که اتحاد و همبستگی جنايتکاران برای چيست و در مقابل کيست؟؟؟  وفاق و هـمنوائی جناي

  :عـناصر تباهکار چند هـدف را نشانه گرفـته است 
  . ــ  تقابل و صفگيری در برابر گروه ها و عـناصر ملی و وطن پرست، که از ملت و وطن دفاع ميکنند

  ــ  پريشان نگهداشتن اوضاع افغانستان ، تا ادامۀ کارستان ننگين  ايشان و کارفـرمايان خارجی ايشان ميسر باشد
  از همين سبب حمايت از. ريز از مجازات قانونی و انتقامی که خلق مظلوم افغانستان بايد از ايشان بکشندــ  گ

  ....   همديگر و تبرئۀ يکديگر را در دستور کار خويش قـرار داده اند و 
جنايتکاران خير خود را در همبستگی خود ديده اند، چون بصورت منفـرد امکان کشانده شدن شان به پنجۀ قانون و 

  .، به مراتب بيشتر است) ٤" (انتقام  چشم براه"پنجۀ ملت مظلوم و 
 که عـناصر وقـتی دليل اتحاد نيروهای مرتجع و جنايتگر و مردم کش را بررسی کرديم، سؤالی فـورًا متبادر ميگردد

 چرا متفـرق و پراگنده اند و چرا حتی در تقابل و مقابله قـرار گرفـته اند؟؟؟ چرا  ،ملی و خيرخواه وطن و مردم
عـناصر خيرانديش و پاکدامن کشور به عـوض صفـبندی در برابر نيروهای شرارت و جنايت ، به مقابل يکدگر جبهه 

عـلل و . ردازند؟؟؟  جواب گفـتن بدين سؤال کاری سهل نيستميگيرند و روز تا روز به تخريب همديگر می پ
من هـم در مقام . عـوامل و اسباب  ازهم پاشيدگی و تفـرق عـناصر ملی را نمی توان به سادگی توجيه و استدالل کرد

  اما !!! تعليل اين امر برنمی آيم، و فـقـط تأسف ميخورم که چنين چيزی  واقعًا وجود دارد
  :  تمام  بيت  شيخ شيراز ،  حضرت سعدی را حجت گرفـته نثارشان ميکنم،  که اما ؛ با جرأت

  

   با هـزار کس تنهاست بی ادب را ادب سپاه بس است          با ادب
  

وطنپرستان و عـناصر ملی ، هـدف پاِک مردم انديشانه و وطنخواهانه دارند و اگر تيت و پاشان و 
و " غـيرملی"ن خود هـدف و نيت  ايشان هـزاران نيروی م باشند، تنها نيستند، چوـمتفـرق ه

اينان خود سپاهـشان است ، ولو لی هـدف پاک و آرزوهای م. را باطل و خنثی ميگرداند" ضدملی"
اينان که پيوسته به فکر مردم  و اين ملت مظلوم بوده اند، متکا و . جدا ازهـم نيز در سير باشند

  .  مردم و ملت توانند بودتکيه گاه و پشت و پناه ايشان هم 
دارند، به تحقـيق که دوام " ضد وطنی"و " مردمی ضد"اما گروه های ناپاک  و تبهکار که نيت 

اين قـوای شيطانی چون به تنهائی . نمی آرند و خود بخود ميپوسند و کارشان به زهـوق می انجامد
اينان به اميد همگنان .  باهـم بسازندتاب نمی آورند و تنها حتی زيسته نميتوانند، بايد باهم باشند و

خيال باطل . و همگونان پليد خود و در سايۀ منحوس يکديگر ميتوانند اظهار وجود و حضور کنند
و انديشه های خام مگر گام بگام بدنبال ايشان  اند و تا ايشان را از پای نيندازند، دامانشان را رها 

  !!!!!اهکاران و چينن باشد فـرجام تب. هـم نخواهـند کرد
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
ـته ميشود ، ترکيب زيبای دری  و اصطالح عاميانۀ کابلی و گف" مَينه کال"که در تلفـظ عـوام بيشتر " ميانه کال"ــ ١

در حالی که ". فالنی جان در ميانه کال ما ششته بود"چنانکه گويند . است" بين هم"و "  وسط"، " مابين"در معنای 
ترکيب " بين هم"کلمات تازی و " وسط"و " مابين"است، " کال"و " ميانه"مرکب از دو کلمۀ دری " ميانه کال"
گودال بزرگ ، زمين شگافـته ، زمينی که آب آنرا "را در معنای " کال"فـرهـنگ عميد کلمۀ . است" عـربی ــ دری"
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قـرار دارد، "  بلندی"دو " در آغـوش" چقـوری"به حدس بنده،  همان قـسمی که . می آورد" کنده و گود کرده باشد
  .  و ميان ايشان قـرار داردچند نفـر نشسته باشد، نيز در بين" ميانه کال"کسی که در 

کلمه ايست عـربی ، که در دری ما بغـلط  " غـنبر"و " قـلدر"و " سندر"بر وزن " ص"و " ع"به ضم " عـنصر" ــ ٢
است که در " مسائل"و " شمايل"و " فالفل"بر وزن " عـناصر"جمع عـربی اين کلمه . به فـتح اول تلفـظ ميگردد

  .  اداء ميگردد" ص"ت با ضم دری افغانستان باز هم به نادرس
است و " شاخ به شاخ"و " درگير"، " مصروف"سرگرم ، "اصطالح عاميانۀ کابلی و در معنای " کله ونگ" ــ ٣
ترکيب ". پهلوانان شاخ به شاخ ميگردند"حالت درآويزی دو حريف را بيان ميکند ، چنانکه گوئيم " شاخ به شاخ"
دو حيوان شاخدار برخاسته ــ چنانکه دو قـچ و دو بـُـز و دو گوزن باهـم شاخ  اصًال از درآويزی " شاخ به شاخ شدن"

  .به شاخ ميشوند ــ و بعد توسعًا برای دو پهلوان و دو حريف بکار ميرود
چشم به . "اصطالح عاميانۀ دری افغانستان است که در زبان کابليان هميشه جاری و ساری بوده" چشم براه" ــ ٤
، چشم  می دوزيم، که چه لحظه ای "انتظار شديد"را بيان می کند، چنانکه  در هـنگام  " انتظار"منتها درجۀ " راه

  را ، به مانند ترکيب " چشم به راه"ترکيب زيبا و خيلی رسای . را باز ميکند" در"ميرسد و يا " راه"مثًال مسافـری از 
چشم براه . "زيبائی و گيرائی و رسائی، تعويض کرد، نميتوان با ترکيبات و لغات ديگری بدين " هـردم شهيد"نافـذ 
  . بسر ميبرد" انتقام"به کسی اطالق گردد، که هـر لحظه و هـر آن در انتظار " انتقام

 
 

 


