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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 ۲۰۱۵می، ۱۲                                                                ماللی موسی نظام                        

 

 درخشش مضامین عالی و آموزندۀ محترم انجنیر خلیل هللا معروفی
 ۀ توانای افغان، محترمه صالحه وهاب واصل، تهنیت بر شماشاعر

 

 در پشتیبانی «صالحه وهاب واصل»با معذرت در تأخیر، تهنیت فراوان را نثار شاعرۀ توانای افغان، محترمه 
مبرم شان از مردم افغانستان و خاصتاً از زنان مظلوم و محروم افغان در راه حقوق پامال شدۀ آنان، منحیث یک 

 «ارسال داشته اند، متذکر این نکته گشته اند خودشان در نهایت لطف در نامه ایکه به این شاگرد»خواهر همگام 
در پهلوی وظایف مختلفه ایکه در قبال فامیل و  «خانم وهاب واصل»درین مبارزۀ پیگیر و وظیفوی، می نمایم. 

اجتماع افغانی دارا میباشند، سرودن اشعار ملی و نوشته های مردمی شان اکثراً مطابق به واقعات تاریخی و 
روزمرۀ وطن ویران و مردم ناالن آن میباشد، که تحسین و تقدیر همگان را فراهم می آورد. جریانات نا هنجار 

حقایق گویا و برهنۀ « زبان بی زبانی و هویت بی هویتی» اخیراً مضمون شیوا و شعرگونۀ ایشان تحت عنوان
نوشت قلم زده دنیای مهاجرت ما آوارگان را از هر گوشۀ  دنیای غربت و هر قسمت این جهان وسیع که سر

، بلی بدون ذرۀ تردید، همه بعد از تحمیل کودتای منحوس ثور بر ما که به «فرار»است، بیان می نماید. از اجبار
افغانستان آزاد و غیر منسلک را به میدان جنگی مدهش دوامدار و  ،«خلق و پرچم»کار روایی آدم کشان وطنی

را بر قرار ترجیح دادیم، تا  «فرار»اء به طرق مختلفه ، مبدل نمود، به نحوی از انح«ملت افغان»قتل عام
سرگردانی و راهگمی در سرزمین های میزبان، همه و همه سناریوی حیات اجباری و قصۀ تلخ یک ملت می 

فرار »باشد.....البته آن ملیون ها شهیدیکه جان بحق تسلیم نمودند، در خاک پاک به ابدیت پیوستند، ولی بقیه؟ با 
داوم کتله های مهاجر افغان از هر گروه و گروپ، بر روی کرۀ ارض پخش گردیدند، مگر جان و مت «بزرگ

 نگه داشتن فرض نیست!؟
بر جای پای خون و آتشی که کمونیستان وطنی دقیقا از خود بجا گذاشتند و آوارگی ها را رقم زدند، تنظیم های 

ی و مردم کش»! این موج نو که الحق در ابتکارات جهادی هم بیدریغ لبیک گفتند.....سیال که از سیال پس ماند
پایتخت، بازهم  و بیدفاعن بی پناه افغا هزار ۶۵کشتار بیشتر از  هلوی، تاریخ جدیدی آفریدند، در پ«ملت سوزی

 ساختند، گفتیم که جان نگهداشتن فرض است!  «فرار»کتلۀ بزرگ و متداومی از آوارگان مجبور را وادار به 
از سه ونیم دهه که از ویرانی یک سرزمین، بربادی یک ملت و آوارگی ملیون های آن به اقصی نقاط در بیشتر 

عالم سپری میگردد، ملت افغان در پهلوی بیم و امید پذیرش اقامت در سرزمین های میزبان، حقایق تلخ و عریانی 
بد حادثه به »توته از خاکی که  بلی هموطنان، خانواده ها را در هر ،«فراق و جدایی»را آزمایش می نماید، 

سوق داده است، تقدیر اکثراً دوری از دوستان و عزیزان را با هزاران میل و کیلو متر هم چنان بیرحمانه  «پناه
وطن، مشکالت محیطی بی زبانی،  اجباری ترک همیشگی نصیب گردانیده است. نسل اولی با عدم رضائیت

 ی افغانستان، به کهولت رسیده و با آزرده دلی، با نهایتکلتور، تشویش بقیه عزیزان سرگردان و دلتنگی ابدی برا
ترک مینمایند. نسل دیگری با تالش و سعی مذبوحانه میکوشند تا بین بزرگان  در غربت این جهان را ،افغان بودن

و جوانانی که در دوری و غربت تولد گردیده و یا بزرگ شده اند، ارتباطی قائم نمایند، ولی نمی شود، مهاجرت 
ی سخت به شناخت و هویت آنان صدمه وارد نموده است......همانطور که محیط میزبان ید مرحله و دربدری چن

ند که افغانستان عزیز اگر در افریقا نباشد، حتماً در امریکای بربا بی عالقگی گمان می نسته وما را بیگانه دا
ود حتی بین خ ویت و جوان مانسل بی هدقیقاً جنوبی است و میپرسند که ما چه وقت به ملک خود باز می گردیم؟ 

، تکلم مینمایند و نا آگاهانه به کلتور جدید جذب گردیده، خود را زیاد تر متعلق به مملکت «غالب»هم با لسان 
میزبان می شمارند......مگر نه اینست که بیشترین وقت گرانبهای شان با محیط تحصیل، دیدن تلویزیون، انترنت 

 «جدایی»سپری میگردد؟ پس دردا که می بینیم اگر بعد مسافه ای هم  «همزبان» و آی فون و رفقای کامالً 
آنرا  اجباری مزمن در بین نسل های یک خانواده در خارج افغانستان عزیز،« هویتی و بی زبانیبی » نیاورد،

قصۀ جدایی » قهراً بر ما تحمیل نموده است. بلی هموطنان گرامی، قصۀ مهاجر آوارۀ افغان صرف
 .زیر یک سقف حتی ،.....جدایی از وطن، جدایی از عنعنات و کلتور و جدایی و عدم شناخت از همدیگر«تاس
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 ضرورت همکاری بیشتر خبرگان افغان برای حفظ وحمایه از ارزش های ملی:
 مقدمه:

از شروع قرن ارتباطات شرائط جهان مهاجرت افغان ها در سرتاسر عالم هم با دگرگونی هایی که استفاده از 
و موجودیت سریع االنکشاف انترنت و سهولت آالت گوناگون وابسته به آنان، بوجود آورده است،  وسایل تخنیکی

تغیرات فاحشی نموده است. درین زمینه فعالیت مطبوعات بیرون افغانستان عزیز بصورت فوق العاده ای با 
کیپ و امثال آن موجودیت همین انکشاف تکنالوژی جهانی رونق گرفته و عادت جدید مطالعه و صحبت با س

همانطور که جهان را به یک دهکده مبدل نموده است، همبستگی و انکشافات فکری را هم در بارۀ افغانستان، 
تاریخ، فرهنگ و رویداد های آن، برای هموطنان زمینه سازی می نماید. در بارۀ جنبۀ مثبت آموزش عمومی، 

ه در سرتاسر گیتی جبراً مهاجر گردیده اند، خوشبختانه باید عرض شود که دانشمندان، محققین و مؤرخین افغان ک
وظیفۀ همکاری، تنظیم و نشر هرچه بیشتر معلومات دست داشته را به مرحلۀ اجراء می گذارند، تا باشد که از 
یک طرف عادات و کلتور عنعنوی مردم ما از گزند تجاوزات نا روا در امان باشد و از جانب دیگر واقعیت های 

سط مغرضان تحریف و تخریب نگردد. همین نکات مهمی است که همکاری و فعالیت ملی گرایان و تاریخی تو
افغانستان دوستان را اکیدا ایجاب مینماید. در مورد بیان تحقیقی مسائل مادر وطن بعد از کودتای منحوس ثور، 

 بر دومسئلۀ بسیار حساس و مهم اشاره و تمرکز می نماییم:

یق و جریانات واقعی تاریخ این دوره با تمام گوشه ها و رویداد های آن می باشد که تا روشنگری بر حقا -اول 

نسل امروز و فردای افغانستان آنچه را بر ملت و مملکت جبراً عارض گردیده است با بیطرفی، استناد و تحقیق، 
ن تعلق همه مردم افغانستادر دسترس داشته باشند. تاریخ افغانستان متعلق به یک قوم، گروه و شخص نیست و به 

دارد. پس افشاء و مطرح نمودن حقایق تاریخی وظیفۀ هر هموطن صاحب نظر اعم از مؤرخ، محقق و شاهدان 
  .عینی ای افغان میباشد که درین مورد با همکاری و نشر هرچه بیشتر حقایق، وظیفۀ ملی خود ها را اجراء نمایند

وعات افغانی امروزی، حمایه، تقویه و نشر السنۀ اصیل و عنعنوی موضوع حساس و بسیاربا ارزش در مطب دوم:

افغانستان است، مخصوصاً علمای خبره و صاحب مطالعه درین زمینه وظایف بس مهمی را بر زمه دارند. 
متأسفانه با انکشاف وسائل ارتباط جمعی فشار، تخریب و تجاوز بر لسان زیبا و ارزشمند دری افغانستان، با 

ف جمهوری آخندی ایران و عمال جیره خور آن در میدیای افغانی، قوس صعودی را می پیماید. مصارف گزا
درین راه ملی حتمیست که هموطنان فاضل و با درد افغان از هرگوشۀ جهان باهم متحد شوند و با مبارزات وسیع، 

 زه و ایستادگی نمایند.به مقابل روش ناروای تخریب اشکارا و استحالۀ دری اصیل سرزمین ما مقاومت، مبار
این طالب العلم از شروع عصر ارتباطات با تأثر و پریشانی، متوجه ایرانی سازی دری اصیل، زیبا، عام فهم و 
شایستۀ افغانستان عزیز گردیدم و مقاالتی هم در زمینه تحریر گردید ، تا اینکه در عالم ناشناسی با برادر افغانی 

، به دلیل همین مبارزۀ  ملی و مشروع وظیفوی، از طریق بعضی از نشرات اقامت دارند «برلین»که در شهر 
و اخبار افغانی در مهاجرت، آشنا گردیدم. این هموطن گرامی که صاحب مطالعات، تحقیق و آگاهی وسیع در 
دری اصیل افغانی، قواعد صرف و نحو لسان و حوصلۀ فراخی برای تطبع و مطالعات را در زمینه، منحیث یک 

هستند. ایشان در پهلوی فهم و درایت و مطالعات  «خلیل هللا معروفی»رۀ معنوی، دارا میباشند، محترم انجنیر ذخی
کافی در لسان پربار دری افغانستان، مانند اکثر وطندوستانی که تجاوز و تخریبی را در قبال داشته های ارزشمند 

و ایران پرستان منزجر بوده و سالهاست که بر علیه  افغانستان عزیز مشاهده مینمایند، از تجاوز کلتوری ایران
 چنین روش نا روا و سخیف، با استدالل، استناد و با قلم شیوا و رزمنده مبارزه می نماید.

سالهایی یکی از همکاران پورتال افغان جرمن آنالین بودند که خوانندگان آن  «خلیل هللا معروفی»محترم انجنیر
تحقیقی ایشان برخوردار میگردیدند. اخیراً می بینیم که به اساس یک حلقۀ ارتباطی از فیض مضامین آموزنده و 

گویا  «صالحه وهاب واصل»مطبوعات افغانی که در شرائط حساس امروزی خیلی مهم و ارزشمند است، خانم 
د که جای ، بر قرار نموده ان«معروفی»پل مستحکمی را از پورتال افغان جرمن با آثار آموزندۀ محترم انجنیر

 بسیار مسرت است. 
تجاوز فرهنگی ایران بر حریم لسان »از پیش قراوالن مبارزه بر ضد  «خلیل معروفی»حقیقت اینست که آقای 

می باشند و مطالعۀ آثار و تحقیقات شان، غنیمت بزرگی است که هموطنان ما هرچه بیشتر به  «دری افغانستان
ملی و مردمی رایج و عام فهم خود ها حمایت و پشتی بانی نمایند. آن دسترسی داشته باشند و خوبتر از زبان 

که  ،«افغانستانی»ناگفته نماند که این برادر هموطن در راه اتحاد ملی مردم افغانستان و نفیه اصطالح بی مفهوم 
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تفرقه اندازان وطنی شان بوده، با  ریعۀتالش مذبوحانه برای ترویج آن ذ آنهم به نحوی از صادرات آخندی و
بلیغ جمعی از افغانستان دوستان در همین پورتال افغان جرمن آنالین، با منطق و  همکاری، استدالل و سعی

 برهان، نفیه و مضمحل نمودند. 
باید ممنون بود که چنین شرائطی را با استفاده از نشر مضامین محترم  «صالحه وهاب واصل»بازهم از خانم 

نموده و مطالعۀ  آنرا به خوانندگان افغان جرمن آنالین  از سایت انترنتی افغانستان آزاد فراهم  «خلیل هللا معروفی»
 وسیله گردیده اند. 

 پایان
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