http://www.arianafghanistan.com

2021/08/29

خلیل هللا معروفی

ی "آ الف آ"
"کاب ِل تنها" و ماجرا ِ
تذکر الزم:
نوشتۀ حاضر به تأریخ  13آگست 2021رقم پذیرفت ،ولی نسبت انکشافات دراماتیک اوضاع وطن از نشر باز ماند.
چون درین مختصر نکاتی مضمر است ،که همان مقطع زمان را تمثیل میکند ،تصمی م به نشرش گرفتم.
(خلیل معروفی ــ جرمنی ــ  28آگست ) 2021

عنوان مقاله به چیستان و معما و به گفتۀ ادباء به "لغَز" شباهت پیدا کرده است و به "نثر مسجع" نیز؛ و بگذارید ،که
این نکته را در آخر مقاله روشن بسازم .این نوشتۀ مختصر با دو رویداد تماس میگیرد و بهتر است بگویم ،گِر ِد دو
سناریو میچرخد:
حد کشوری معظم به نام "افغانستان"
ــ یکی سناریوی بزرگ در ِ
حد صفحه ای معظم به نام "آریانا افغانستان آنالین" ،که من آن را مخفف ساخته و
ــ و دیگری سناریوی کوچک در ِ
اینک و ازین به بعد "آ الف آ" مینامم.
یک زمانی کدام برادر عزیز هزارۀ ما گفته بود:
ت َمیَه
آب دریـــــــــای شور قر ِ
خواب اصحاب کهف چرت َمیَه
یعنی:
آب دریـــــــــای شور قرت منست
خواب اصحاب کهف چرت منست
"دریای شور" اصطالح عامیانۀ کابلی و به معنای "بحر" است و "چرت" مراد از "پینکی" ست ،و آن خوابی ست
بغایت کوتاه و زودگذر ،که در حالت نشسته عاید کس میشود.
مد نظر میگیریم ،که در ظرف کوتاهترین مدت ،نود درصد خاک افغانستان را تحت
وقتی فتوحات برقاسای طالبان را ِ
سیطرۀ خود آورده اند ،چارۀ دیگری نداریم ،مگر این ،که به "دریانوشی"ِ طالبان اقرار کنیم.
خواندی م ،که "مارشال عبدالرشید دوستم" و "عطاء محمد نور" ــ با همه الف و پتاق خود ــ به ازبکستان گریختند و
نوشتند ،که "امرهللا صالح" به تاجکستان پناه برده است .و از طرفی فرار برقاسای قوای امریکائی و ناتو نیز چیز
دیگری نیست ،غیر از "زانوزدن" در پیش "دریانوشی"ِ طالبان.
صفحه  1از 3

لطفا ً مقاالت خود را به این آدرس ارسال بداریدinfo@arianafghanistan.com :

از افغانستان عزیز فقط دو والیت بزرگ در دست دولت "اشرف غنی" مانده است:
ــ یکی "ننگرهار"
ــ و دیگری "کابل"
دیده شود ،که مقاومت و پایداری "داکتر اشرف غنی" تا کجا و در چه حد است .وی چندی پیش در برابر تقاضاهای
مکرر استعفایش ،با غر و فش و به آواز بلند ــ چنان ،که خاصۀ دیرینۀ اوست ــ گفت:

دا می کور دی او دا می ګور دی!!!
یعنی:
دست از طلب نـــــدارم ،تا کام من براید
یا جان رسد به جانان ،یا جان ز تن براید
ملی آن را مالمت کرده
"جو بایدن" رئیس جمهور ا تازونی و نمایندگان کوتاهبینش اخیرا ً حکومت افغانستان و اردوی ِ
بودند ،که چرا در برابر "طالبان" ایستادگی نتوانستند؟؟؟ وی مگر فراموش کرده است ،که خود ایشان با تمام ال و
لشکر و جبروت امریکائی و ناتوئی خود در ظرف بیست سال استیالء بر افغانستان ،نه تنها نتوانستند تخم طالب را
گم کنند  ،بلکه باعث نشو و نما و پرورش طالبان هم گشتند .امریکا بعد از واقعۀ مرموز یازدم سپتمبر  2001بر
افغانستان لشکر کشید و قوای ممالک عضو پیمان ناتو ،از دمبش!!!
بیست سال مکمل در افغانستان حضور پر زرق و برق نظامی داشتند؛ زدند ،کندند ،کشتند و "مادر بمها" را استعمال
کردند و زور جهانبانانه و جهانکشایانۀ خود را به جهان و جهانیان و بالخاصه به مردم مظلوم و "هردم شهید" افغانستان
نشان دادند ،و در آخر چه شد؟؟؟ در یک کالم :

"فی لی لی فِس"!!!
یعنی:

پوقانه ای ،که بادش را کشیده باشند!!!
"قرارداد دوحه" چیز دیگری نبود ،غیر از:

"تسلیم بی قید و شرط در برابر طالبان"
و
"دادن قبالۀ افغانستان به طالبان"
....
و خدا نکند و مثل قدیم مردم فهیم کابلجان صادق نیفتد ،که:
"چیزی ،که ده دیگ اس ،ده چمچه میایه!!!"
(چیزی ،که در دیگ است ،در چمچه می آید!!!)
حد صفحۀ معظم و
خدا نکند ،که نظیر رویداهای اخیر و د راماتیک وطن عزیز خود را به پیمانۀ بسیار کوچک در ِ
باوقار "آریانا افغانستان آنالین" ــ و مخففا ً صفحۀ "آ الف آ" ــ نیز تماشا کنیم!!!

صفحه  2از 3

ارسال مقاالتinfo@arianafghanistan.com :

چند روز پیش وقتی صبح مردان کمپیوتر را سوچ کرده و یکه راست صفحۀ معظم "آ الف آ" را کشودم ،چهرۀ دیگری
ظاهر شد ،که از هر نگاه با شمایل صفحۀ قدیم فرق داشت .بارزترین نکته در صفحۀ جدید انقطاع است؛ و آن هم
انقطاع عظیمی ،که با گذشتۀ این صفحه رخ داده است .بلی؛ این صفحه به تمام معنی صفحۀ جدیدی ست ،که از صفحۀ
سابق به کلی ب ریده است .فعالً چنان به نظر میرسد ،که گنجینۀ سابق این وبسیات از آن منقطع گشته است؛ و خدا نکند،
که آن گنجینه از بین رفته باشد!!!
سعی بلیغ مدیر مسؤول جدید ،ارجمند "سیدال جان هومان" باید درین باشد ،تا صفحۀ سابق را با صفحۀ جدید پیوند
بزند .باشد ،که استحالۀ این صفحه ،یک استحالۀ نکو و مثمر باشد ،که:

خداوند معتال چنین کناد!!!
و طبق وعدۀ صدر مقاله اندکی در مورد ترکیب نوبرام ِد "آ الف آ":
به عقیدۀ من تمام کارنامۀ بشر در تمام طول تأریخ را میتوان با یک مقوله خالصه کرد و آن مقولۀ "اصالح" یا "بهتر
ساختن" است  ،که به رستۀ خود در سه نکته خالصه میشود:
سرعت عمل  +سهولت اجراء  +صرفه جوئی در کار
همین فارمول است ،که "مخفف ساختن ها" را به وجود آورده است و از همین فارمول است ،که نامهای مطول و دور
و دراز را در تخفیف و ترخیم خالصه میکنند .چنان ،که  USAگویند و  UNOو  UNISCOو  NASAو  ATNو EU
و  UKو ....
به همین سبب نام "آریانا افغانستان آنالین" را به شکل مخففِ "آ الف آ" دراورده ام ،که امیدوارم مورد قبول اهل فن
و صالح قرار گیرد .البته اگر کسی مخفف بهتر و خوشنمای تری را سراغ داشته باشد ،بفرماید!!!
در قسمت شرخ کلمۀ عربی "ماجرا" این سطور را تقدیم میکنم:
کلمۀ کوچک و موجز "ماجرا"(متصل بهم) در اصل عربی خود در هیئت "ما جرا"(دو کلمۀ مجزا ازهم) است ،که
در واقع یک جملۀ مکمل و در معنای "انچه صورت گرفته" یا "آنچه اتفاق افتاده" میباشد؛ و اگر کامالً دقیق بگوئیم،
"ماجرا" در معنای "انچه جریان پیدا کرده است" و یا "آنچه جاری شده است" است .کلمۀ "ماجرا" در عنوان مقاله
دقیقا ً به همین مفهوم به کار رفته است؛ نه کم و نه بیش!!!
(خلیل هللا معروفی ــ جرمنی ــ  13آگست ) 2021

برای مطالب دیگر خلیل هللا معروفی روی عکس کلیک کنید
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ارسال مقاالتinfo@arianafghanistan.com :

