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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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 دسمبر ٢١برلين ــ 
  
  
  
  

  رافغانستان ــ کشور بی دروازه و َد
  و 

  ناتو" مورچه خانۀ"
  

من يکی .  است)١(از نگاههای مختلف، در خور تأمل و تذکر" افغانستان"ن برابرم رويدادهای کشور عزيز و بجا
  .ازين نکات در خور تأمل و تذکر را بيرون آورده و عرايضم را اندران باب تقديم ميکنم

 است بدين معنی که "سرای هزار در"يعنی چه؟ .  است"سرای هزار در" در واقع "کشور اشغالی"من ميگويم که 
  !!!! اند، چار پلقه باز است)٢("مهمانان صاحبخانه" که در واقع "مهمانان ناخوانده"هايش شب و روز بروی دروازه 

  
پيدا شد، بنام خواجه شمس الدين محمد که حافظ قرآن بود و به " شيراز"يک وقتی مردی عارف و شوريده در گلزمين 

از جمله گپهائی . ن، سخنان عجيب و غريب دارداين مرِد مجذوب در خود و فرورفته در جها. شهرت يافت" حافظ"
  :مثًال اين بيت. دارد، که بعد از گذشت هفت صد سال هم از اعتبار خود نکاسته است

  

   دو در چون ضرورت است رحيلرباِط ازين 
  !رواق و طاق معيشت، چه سربلند و چه پست

  

  :تفسير
يعنی که از يکی می آئيم و از ديگری بايد برويم ــ  شباهت دارد، که "رباط دو دروازه ئی" ازين دنيائی که به 

  ــ ديگر چرا غم تنگی و فراخی معيشت را بخوريم؟؟؟؟؟؟است " رفتن" محکوم به ما بدانجا" آمدن"
 "رباط هزار در"نيست، بلکه " رباط دو در"حضرت حافظ  سر از خاک باال کند و ببيند، که افغانستان، نه تنها اگر 
 باز است، حتمًا بيت خود را به شکلی ديگر "خود خوانده" هايش پيوسته به روی مهمانانِ  و دروازه استگشته

  .فارمولبندی ميکند
  

  :و شاعری دگر فرمود
  ــر غم از دلم کنند عبورـــــز بس که لشکـــ

   گشته دل چو خانۀ مور،)٣( آمد و شدعبور و
  

 و يا خود "خانۀ مور" سوراخ سوراخ گشته است، به شاعر از کثرت غم شکوه سر داده و دل خود را که از دست غم
  .تشبيه ميکند" مورچه خانه"
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 ِ  تاجِ  سر ما"افغانستان"وقتی آمد و رفت سران و زمامداران ممالک اشغالگر را در افغانستان می بينم، می بينم که 
ران ممالک ناتو کله کشک هر روز بنگری، يکی از کته س". مورچه خانۀ ناتو" گشته است؛ "مورچه خانه"در واقع 

  !!!!! از سپاهيان و قطعات عسکری خود)٤(ميکند و آن هم به بهانۀ سرکشی
ــ پيش پريروز خانم انگيال مرکل، صدراعظم المان سری به قندوز و مزار شريف زد و خود را در جمع عساکر 

  . کتابها، حساب داد شتافت و از حسابها و امد کرزی نيز بخدمتش به مزارح. اردوی المان نشان داد
 با مادر اوالدهای خود عازم افغانستان شد و بعد "کرل تئودور فن گوتنبرگ"ــ چند روز پيش از او، وزير دفاع المان 

عيد کرسمس  ورود ُبحبوحۀخانم وزير در جمع عساکر مردينه و زنينۀ المانی، عکسها گرفت و خود را گويا در 
فن "پالند، قاه قاه خنديدند و سفر  تسيون المان که در خمير موی میاحزاب اپوزي. ساختهمنوای سپاهيان المان 

  .  زدند"تبليغات بی نمک"و عيالداری او را محکوم کرده، بر آن تاپۀ " گوتنبرگ
ــ هفتۀ پيشتر از آن بارک اوباما در پايگاه هوائی امريکا در بگرام پياده شد و بعد از سپری نمودن چند ساعت معدود 

  .حامد کرزی، طفره رفتحاجب رابی هوا، از سفر به کابل و مالقات با و به بهانۀ خ
ــ همين قسم احمد و محمود و کلبی و مقصود، هر شب و هر روز و هر وقت و ناوقت عازم افغانستان ميشوند و از 

  .  ميکنند)٥( "خبرگيرائی"خود باصطالح شيرين کابلی " مستعمرۀ"
اجازۀ ورود و ويزۀ " حامد کرزی" يعنی از " ارگ شاهی ثم جمهوریدربان"از خوانندۀ ارجمند فکر نکند، که اينان 

ی ضرورت دارند و نه به ويزه و باصطلح ايرانيان نه خير؛ ايشان نه به اجازه نامه و مجوز. دخول ميطلبند
يان، وارد آن  خود دانسته و بدون پرسان و جو"خانۀ پدر پدر"ايشان وطن ما را خانۀ آبائی و اجدادی و . ی"رواديد"

  !!!!!هم تيار و آماده است" ماش دالِ "های بهانه . ميگردند
 "شکاک"شک کند، يا بايد او را افغانستان  "مستعمره بودن"هم در ال، باز اگر کسی با مد نظر گرفتن اين حال و احو

  !!!! پوشيده است"سرچپه" و يا کسی که عينک خود را ناميد
 :زاق بگذشته و جدی گرديم، ميفهميم که و مزاح و مو هزل و اگر از طنز 

 
 

  کشور مستعمره، در و دروازه ندارد و  به روی اشغالگران
  

  !!!!!چارپالق باز است
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
عبرت درس و "گر  و دي"آوری کردنياد" يا  "ذکر کردن"دو معنی دارد، يکی ") تفعل"باب مصدر  ("تذکر" ــ ١

افال ".  برخاسته است، در همين معنی بکار رفته"تذکر"که از مصدر  "افال تتذکرون"در قرآن کريم . "گرفتن
  . در مفهوم دومی آن بکار رفته است"تذکر"در متن باال هم ". پس چرا درس و عبرت نميگيريد؟؟؟" يعنی " تتذکرون

 !!!"مهمانيست، که خود حکم صاحِب خانه را بخود گرفته باشد"ترکيب ادبی و شاعرانه از " مهمانِ  صاحبخانه" ــ ٢
  : کهشاعرآن  معکوس فرمودۀدرست 

  
  !!! استم که صاحبخانه، مهمان بودهنيک دانست

  
خوب توجه کنيد، . دنود ميگير را بخ"مهمان"حکم  "صاحب خانه"و  "خانهصاحب "حکم  "مهمان"در چنين خانه ای 

حتی مهمان سر شانۀ صاحب خانه سوار ميشود و بر .  دنيای مقلوب و سرچپه، همه چيز قلب ماهيت ميدهدينکه در
  : برعکس آن مثل معروف کابلی که گويد دقيقًا. وی حکم ميچالند

   
  !!!".حبخانه استمهمان سگ صا"

  
  : دوستی به يادم آمد که ميگفتۀدر همينجا قص.  است"مهمان"  دست در"صاحبخانه" مهار، که زمانه ای شده

  :وقتی آن زن معزز و معمر در خانۀ يکی از نزديکان خود به مهمانی ميرفت، بر سبيل آمد گپ ميگفت
قابلی هم درست ميکنی و آشک هم پخته ميکنی و سرشتۀ دوپيازه  که به دلت بس نمی آئی و باز فالنی جان ميفامم « 

هم .... را هم ميگيری و يگان روز کله پلو و نارنج پلو و شلۀ غوربندی و کچری قروت و سبزی چلو و قيماق چای و 
  »!!!!!!درست ميکنی

د، که هم قابلی بپزد، هم د، غير مستقيم برايش هدايت ميدادر خانۀ عزيزی به مهمانی آمده بو که اين خانم بزرگوار
  !!!ی چلو و قيماق چای و چی و چی و چی و شلۀ غوربندی و کچری قروت و سبزآشک و هم دوپيازه و هم کله پلو
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 خود را به ايماء و تمنایآن زن معزز کابلی را ميداشتند، که دپلوماتيک ظرافت و آداب " گردن کلفتان ناتو"و کاش 
بدون اينکه از ، رفت و آمد ميکنندبه افغانستان و ديده درائی، نخير؛ اينان با هزار چشم سفيدی . اشارت بيان نمايند

  !!!!!!!مايندجازت فرصاحب خانه، الاقل بر سبيل تعارفات موجودۀ بين المللی، کسب ا
  
گر  بار دي را يک»!!!ه دل چو خانۀ مور عبور و آمد و شد، گشت   ز بس که لشکـر غم از دلم کنند عبور  «  ــ بيت ٣

  :از نگاه دستور زبان اندک تحليل ميکنيمآن را از نظر ميگذرانيم و اين بار 
يا " از دست" « نهفته است، چون در اصل خود بايد بدين معنی باشد که "حرف اضافۀ مختفی"در مصراع دوم 

  ».گشته است" مورچه خانه"يا " خانۀ مور" مثل ، دلمآمد و شد اينقدر عبور و ...، "به نسبب"يا و  "بخاطر"
مؤلف کتاب، .  نام دارد"حروف اضافه و ربط" را برايم هديه کرد، که یاخيرًا دوستی بس گرانقدر کتاب مستطاب

داکتر خليل خطيب رهبر است، که بعد از سی سال مطالعۀ دستور زبان و آثار گرانمقدار ادبيات دری و فارسی، اين 
با آنکه مؤلف سعيی بليغ کرده و انواع حروف ربط و اضافه را از خالل سخنان قدمای . ن کرده استکتاب را تدوي

  :جليل القدر ما بيرون آورده است، مگر وقتی که امروز بيت باال را مينوشتم، بيادم رسيد که 
ف اضافۀ وحر"ا  ي"حروف اضافۀ مختفی"يا للعجب که جای حروف اضافه ای درين کتاب خاليست، که من آنها را 

قويًا با مد نظر گرفتن چوکات کلی کتاب، من هنوز تمام کتاب را مرور نکرده ام، مگر .  نامگذاری ميکنم"پنهان
کاش اين سخن بگوش مؤلف ارجمند کتاب ــ آقای داکتر خليل .  استعنايت نداشتهحدس ميزنم، که مؤلف بر اين نکته 

 مثالهای فروانش را که به يقين صدها و هزاران در ادبيات ما موجود  را جدی گرفته و رهبر ــ برسد، تا آنخطيب
  !!!!در چاپهای بعدی کتاب خود بگنجاندای، " فصل تازه"ضمن است، 

اين اصطالح نبايد با آن .  است"از احوال کسی خبر گرفتن"اصطالح عاميانۀ کابلی و در معنای " سرکشی" ــ ٤
  .ميباشد، مغالطه گردد) ياغی"(سرکش" که اسم مصدر و منسوب به صفت "سرکشی"
 که "خبر گيری"ازين مصدر ترکيباتی درست کرده اند، مثًال .  مصدريست ترکيبی و کامًال مأنوس"خبر گرفتن" ــ ٥

و آنکه . است، که صفت فاعلی ازين مصدر است" خبر گيرنده" خود مخفف "خبر گير" و "خبرگير"منسوب است به 
 را "خبر گيرا"زبان عاميانۀ کابلی اصطالح .  ناميده ميشود"خبر گيرا"ان خبر گيرد، بسيار از حال و احول ديگر

مصدری را " ی"و اگر .  استعمال ميگردد"صيغۀ مبالغه"بسيار استعمال ميکند، که نيز صفت فاعلی بوده و در هيئت 
  . از آن بدست می آيد"خبرگيرائی" بچسپانيم، اسم مصدر "خبر گيرا"در آخر 

کيبات ناب زبان عوام، مثًال همين از داشتن تر را خود،  دری که زبان ادبیتأسف  با
     !!!!!!استکرده محروم " گيرائیخبر"و " خبرگيرا"
  
  


