
 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

۰۲۰۲تمبر پس ۰۲یکشنبه                                                          حمید انوری         
 

؟!یعین چه" انقطاابت"   
 

این لغت یا کلمه یا اصطالح را در نوشتۀ بی سر و پا و در جفنگ نامه ایکه، بیشترین آن از 

عبدالقیوم " انترنت کاپی گردیده است، از یک پرچمی دوآتشه و یک سرسپردۀ نجیب گاو، به نام

خود  راندم، اما رغبتی به خواندن آن درذ، در یکی دو سایت پرچمی زده از نظر گ"میرزاده

نقش "یکی دو روزی سپری شد، ". بیخ ریش صاحبش ،مال بد"احساس نکردم، چون گفته اند

. پر طمطراق آن نوشته، مرا واداشت تا آن جفنگ نامه را باز کنم ، در عنوان  "احزاب سیاسی

به اصطالح َپل ُگم کردن، تالش ورزیده است که گاهی از ده بگوید و گاهی هم از  نویسنده جهت

اهی هم گ، گاهی خواننده را جهت راه گم کردن به انقالب کبیر فرانسه رهنمائی میکند و درختان ده

حزب منحلۀ "، و تالش می ورزد تا بدان وسیله، یک بینی خمیری برای ...به جنگ جهانی دوم و

 .لوخ گذاشته و از آب بگذردکخود ساخته، " ضد دیموکراتیک و خلق دشمن

عد از دورۀ امیر شیرعلی خان، میرسد به سید جمال الدین افغان این پرچمی زادۀ بی چشم و رو، ب

ستراتیژی های صادر "... :، و به در سطر اول صفحۀ چهارم جفنگ نامۀ خود می نویسد...و 

 انقطاباتکننده گان این ایدیالوژی ها هم شامل بوده است تا با استفاده از عنصر قوم، قبیله و سمت 

 ...".کرده و از آن در مواقع مورد ضرورت بهره برداری کنندبزرگی را در کشور ما ایجاد 

چون این لغت یا کلمه یا اصطالح برای من ناآشنا بود و به معنی آن دانسته نشدم، مراجعه کردم به 

چندین فرهنگ لغات در انترنت، از جمله، فرهنگ لغت فارسی به فارسی، فرهنگ عمید، فرهنگ 

فرهنگ و لغت نامۀ دیگر، اما همین لغت متذکره در هیچکدام دهخدا، فرهنگ واژه یاب و چند 

 .وجود نداشت

" اموسق"می شود به وسیلۀ تیلفون های جیبی نیز به یک لغت نامه یادر جائی خوانده بودم که 

هزاران هزار ، این درحالیست که زمانیکه به گوگل مراجعه نمائی، مراجعه کرد و حل مطلب نمود
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" قاموس"بی خود سراغ آن در تیلفون جی کنجکاویروی از ، بازهم امکان را در اختیار میگذارد

را درج کردم، صفحه بعد از درنگی باز شد، اما " انقطاب"رفتم، بعد از کمی تالش، آنرا یافتم، لغت

به فکر فرو رفتم، به یاد آوردم که . یافت نشد اصطالح یا لغتمعنی این  هم چنان " قاموس"در این

است، اما همین " قاموس"مین ، یکی از کالنکاران یا اوقی های کم خور  باالنشین ه"میرزاده"همین 

 .لغت در قاموس خودش نیز وجود خارجی ندارد

و  "درود"نویسان و اوقی های پرچمی آن " قاموس"یک لحظه مرا خنده گرفت و به ریش بابای

فرستادم و به فکر فرو رفتم که اگر در افغانستان می بودم و مثالً در تاشقرغان، به  "دعا"

به یاد بلخ و سمنگان افتادم و تاشقرغان مرا به خود  ،شدم قرغان که رسیدم، به فکر اندرتاش

مراجعه کردم، از " رقاموس صغی"چرا به مراجعه کردم، " قاموس صغیر"بازهم بهداشت،  مشغول

م تاشقرغان را نوشتم و منتظر نااست؛ ای پرچمی " میرزاده"ه اوقی و کالنکار آن همین سببی ک

هم در قاموس صغیر پیدا نشد، از اینجاست که باید قبول کرد " تاشقرغان"، اما از بخت بد نامشدم

تا این صغیر،  .که در حال چهارغوک است وان گفت، صغیر است و حتی می ت"قاموس"هنوز این

کبیر شود، سه نسل دیگر به کار است و یک نسل دیگر که تمام غلطی ها و اشتباهات آنرا اصالح 

 .کند

تاشقرغان که یکی از خانۀ گوگل آباد که با یک کلیک ما را برد به ده ها سایت و کلیپ در مورد 

 :را با هموطنان یکجا تماشا کرده و از آن لذت می بریم آن کلیپ ها

            https://www.youtube.com/watch?v=2zKNV89TLVg   

قریۀ دور  از اصل مطلب دور شدم، تصور کردم که اگر در افغانستان و در تاشقرغان در یک

ه می کردم، با درنظرداشت اینکه اکثراً برق عدر تیلفون جیبی مراج "قاموس"، به مافتاده می بود

خیلی گران است، از انترنت خو نگو و نپرس که در آن سامان وجود ندارد و اگر هم بعضاً دارد، 

اصالً خیلی ضعیف، ُکند و ناکارا است، قیمت آن هم سر بر آسمان دارد، چرا باید پول خود را 

 و" انقطاب"حرام و وقت گرانبهای خود را ضایع کرده و در تیلفون جیبی خود به جست و جوی

مگر سرم را مار گزیده است  .ندارند وجود خارجی هم" قاموس"که در آن می پراختم" شبرغان"

جو در گوگل و  که وقت و پول خود را در همچو تالش های بیهوده مصرف کنم، در حالیکه جست

عطای تان به لقای تان پرچمی . فیصد مشکالت را حل می کند ۰۲در این عصر و زمانه، الاقل 

 .است و گلوگیر این آشی که پخته اید، سخت شور .نویس "قاموس"زده های 

https://www.youtube.com/watch?v=2zKNV89TLVg
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از اینها که بگذریم و برگردیم سر اصل مطلب، میرسیم به نوشتۀ مورد نظر که همانا جفنگ 

 .یاست که پیر شد و میر ن" میرزاده"نامۀ

او چرا از دوران انفالق منحوس ثور چشم بسته می گذرد و از حزب ملیتاریستی، پولیسی و  

ننگین، هیچ نمی گوید و یکه راست  جاسوس مشرب خود، از سازمانی ها و حزبی های آن حزبک

 !ی؟به احزاب پشاوری و تهرانی و قم میرود

." خ.د.ح"چرا او شهامت ندارد که اعتراف کند، مولود متعفن متذکره ای فوق، از نطفۀ خبیثه ای 

آیا در افغانستان  قبل از انفالق ثور، کسی بر دهان این . بسته شده و در بتن آن پرورش یافته است

 !، پیاز هم خورد می کرد؟مشهور بودند اخوانی هاکه به نام  "اسالمی"های تنظیم

گر کودتای منحوس ثور توسط همین خلقی ها و پرچمی ها خدا پوشید، ا نباید از حق و حقیقت چشم

صورت نمی گرفت و اگر در  کابلدر  سیهشرمانده و مردم رانده به دستور مستقیم سفارت رو 

، و اگر ردندکبمبارد نمی  انهیهمان کودتای شوم، طیارات روسی قصر ریاست جمهوری را وحش

هم عضو نفر نمی گرفت، این اخوانی ها دوهزار  تجاوز مستقیم ارتش سرخ بر افغانستان صورت

، گلبدین به جرم قتل به پاکستان فراری بود و در یک کنج پشاور، نداشتند در سرتاسر افغانستان

مشغول پنچری گری بایسکل های پاکستانی ها بود، برهان الدین هم یک اطاق محقر در کوتۀ 

روسی که در تابستان و زمستان  و یک جفت کلوش" تیریویرا"سیاه سرای داشت و یک باالپوش

ان قرار داشت و الف در جگر نداشت و چون پسر خالۀ حفیظ آنرا به تن می کرد، سیاف هم در زند

تفرقه " جهادی"ندان رها گردیده و راهی پشاور ساخته شد تا در بین تنظیم هایزهللا امین بود، از 

 ....ایجاد کند و

پس با جرئت  .این نتیجه می توان رسید که باد شد و باران شد و خدا ُمراد خوشه چین را داد بهپس 

در پاکستان و ایران، مولود مستقیم کودتای ننگین ثور و " جهادی"ن گفت که تنظیم هایمی توا

 نمونمرحلۀ نوین انقالب ظفر " ها آنرا با وقاحت ذاتی،" میرزاده"تجاوز نظامی شش جدی است که

می نامند که ننگ شان باد و ننگ سایت های پرچمی زده ایکه این قماش افراد فروخته شده و " ثور

 .جدان را در آغوش میگیرند که این عمل خود به منزلۀ خیانت به میهن و مردم استبی و

، از یک نطفۀ حرام در ارگ "اناهیتا راتبزاد"نمایندۀ زنان آن حزب منفور، یعنیآیا از طرف دیگر 

 !بود؟ سلطنتی به وجود نیآمده

، رهبر بی مقدار آن حزب منفور، وظیفۀ جاسوسی برای ارگ سلطنتی را به "ببرک دربارمل"آیا 

 !عهده نداشت؟
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روسی " کی جی بی"ببرک و اناهیتا و چند رسوای دیگر، با نام های مستعار از  آیا تره کی و

 !ماهوار معاش دریافت نمی کردند؟

 !آیا حفیظ هللا امین جاسوس دوطرفه نبود؟

 !شروع نداشت؟مآیا نجیب گاو با زنان رفقای حزبی خود رابطۀ نا

 !داخل دفتر کار خود گیر نیآمد؟ آیا سلیمان ناالیق در هنگام تجاوز به زن یک رفیق حزبی خود در

 !رسمی ببرک دربارمل نبود؟ ۀآیا اناهیتا راتب زاد، معشوق

 .اگر این لیست را همچنان ادامه دهیم، مثنوی هفتاد من کاغذ می شود

در زمان اشغال افغانستان توسط روس های تجاوزگر، جنرال قونسل حزب " قیوم میرزاده"آیا همین

 !خود در پاکستان نبود؟

در همان زمان این جفنگ های تهوع آور خود را ننوشت و چرا به تجاوز روس و " میرزاده"اچر

 !نوکر منشی حزب خود، اعتراض نکرد؟

جنرال قونسل حزب میهن فروش، خاین و جنایتکار خود در " میرزاده"در همان زمان که این

انقالب "و گلو پاره می کرد کهپاکستان بود و از تمام امتیازات بادآوردۀ آن استفاده میکرد  -پشاور

ن بی گناه و بی دفاع و ، چندین میلیون هموط"ور شورا هازنده باد کش"و " ثور برگشت ناپذیر است

هزاران درد مظلوم ما در دشت های سوزان پشاور، نه تنها که نان خوردن خود را نداشتند، بلکه با 

خود را که از گرما و سرما و گرسنگی و  ری ها بودند تا فرزندان دلبندو دریغ، مشغول حفر چق

آن داد و فریاد  کنند،تشنگی و مرض، به آغوش مرگ فرو می رفتند، بدون کفن و تابوت، گور 

گوش فلک را کر کرده بود، اما به گوش این نا انسانها فرو نمی رفت مهاجرین و آوارگان افغان 

 .که نمی رفت

 –جاوز؛ از خود پرسیده بود که سه زادۀ کودتا و ت ،"جنرال قونسل"آیا برای یکبار هم که شده، آن 

 !چهار میلیون زن و کودک و پیر و جوان، چرا از وطن محبوب شان آواره شده اند؟

، فقط و تنها و تنها "خ.د.ح"او از تمام جرم و جنایت و خطا و خیانت و جاسوسی و پستی و پلشتی

دنیا ُگل و گلزار بوده تو گوئی دیگر . ، دل پر خون دارد و دیگر هیچ"شهنواز تنی"از کودتای 

 .شرم هم خوب چیزی است. است و افغانستان هم غرق در شادی و آرامش و صلح و صفا

دفاع  "حقوق زنان"بنویسند، از " کتاب"بگذار این بی ننگان تاریخ چپ و راست مقاله بنویسند، 

البالی نوشته در  کنند، در مورد احزاب و تاریخچۀ آن قلم فرسائی کنند، قاموس نویسی پیشه کنند و
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ها و کتاب ها، چهره های کثیف شانرا پنهان کنند، اما پوست اینها را مردم در چرمگری می 

 .شناسند

 ی پرچمی زدهاین سایت هاهم گویا یکصد و چند جلد کتاب نوشته است، آیا " گلبدین راکتیار"

 !کنند؟های سایت های شان، آنها را آنالین " کتاب خانه"حاضر اند در 

من فرق احزاب چپ و راست و یا بصورت مشخص، حزب خلق و حزب پرچم و حزب اسالمی و  

آنها به نام مسلمان مردم را از دم تیغ عداوت خود . ، را نمی دانم در چه است...جمعیت اسالمی و

ها  گذشتاندند و از کشته ها پشته ها ساختند، و اینها هم به نام اسالم از کشته های مردم، پشته

اگر هستیم به کس چه، و . ساختند و عاقبت هم ما دانسته نشدیم که مسلمان هستیم، یا مسلمان نیستیم

 !!!به کس چه اگر هم نیستیم، باز

و گردن ، سر "جهادی"به احزاب پیوستن ، در رقابت(خ.د.ح)و خشرۀ همین " سره"اعضای آیا 

 همدیگر نشکستند؟

ها خم کردند و مشغول " جهادی"آیا همین ها نبودند که سر های بی مقدار شانرا بر پاهای کثیف

 دست بوسی و پا بوسی گردیدند؟

یا فرهنگ لغت،  ، لغت نامه و"قاموس"و آخر هم اینکه این کمترین هنوز هم موفق نشده ام که در 

مورد نظر از آن استفاده شده است، را بیابم و هنوز پنج بار در نوشتۀ  -که چهار "انقطابات"معنی

 !!!هم نمی دانم یعنی چه

--------------------------------------------   

پیدا یک لغت انگلیسی  با کمی جست و جو و تالش دیگر، عاقبت در فرهنگ فارسی به انگلیسی آنالین : نوت

 : کردم

که در دری امروز افغانستان چندان مروج  وم یک لغت عربی استاین لغت قرار معل.  polarisation=  انقطاب

است، بهتر  و عربی بازی حاال که دوران روسی و روسی بازی به گور سپرده شده و دوران، دوران عربی. نیست

لخک دروازه رسیده  بهآخر طالبان  .به دست آید و هم یار نرنجد لعلاست لغات عربی را بجای روسی نشاند تا هم 

 .نرخ روز خوردن، عادت به مرگ پرچمی های خدا شرمانده است نان به!!! اند، باید به فکر فردا بود
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