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 Political   سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩رلين، اول اکتوبر ب
  
  
  

 شهری را ديدم و هر. ضمن سفر های بيشمار از کران تا کران ايران، آشنائی با مردم و فرهنگ آن سامان دست داد
 مصروفيتم در ايران مگر تماس با هموطنان حقير و فقيرم در نريتشيب. آثار و آبدات تاريخی آن را از نظر گذشتاندم

اين . آنجا بود، که از کد يمين و عرق جبين پولی بدست آورده وسائل امرار معاش چوچ و پوچ خود را فراهم ميکردند
  . زيستندآزاده و سر بلند  داشتند، از جائی کمکی بدست آرند، انسانان زحمتکش و باغيرت، که عار

ور بدوران آمده و صدها و کشچرخهای اقتصادی آن و کم توقع با وجودی که از برکت مليونها افغان زحمتکش 
آباد گرديد، اين به يمن همت و مساعی شباروزی آنها ان و سرک و پارک و فابريک و غيره هزاران دستگاه و ساختم

اين مهمانهای بی آزار که از بد حادثه بدانجا . قرار ميگرفتندچندگانه مورد بی مهری مع االسف  مانان ناخوانده مه
 رژيم ددمنش آخوندی و  بی مثال، هم مورد اذيت و آزارپناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی ها و خدمات

  .دم آن ساماندستگاههای اوباش آن قرار ميگرفتند و هم مورد بی مهری مر

 و چون هيچ گرفت پناهندگان بی پناه ما، عالقه در چار دانگ ايران به سرنوشت اين هموطنان کم بخت ومسکين  بندۀ
حاصل اين يادداشت ها دفتريست، که . کرداشت های جانکاهشان را يادد ساخته نبود، القل دردکمک ديگری ازش

مبادرت به نشر اين خاطرات " افغان جرمن آنالين"در سايت زمانی  .اش مسمی ساخته ام" خاطرات ايراندفتر "
هللا الحمد در " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"اينک که پورتال . را در انجا نشر کردمده قسمت آن ورزيده و هف

. ايمخاطرات را از طريق همين صفحۀ باوقار و مبارز تقديم هموطنان ارجمندم نماين اختيار ماست، ميکوشم تمامی 
منتشر ساخته بودم، تقديم کرده و سپس متباقی قسمت " افغان جرمن آنالين"ده قسمت را که در سايت اول همان هفدر 

 اين خاطرات، شمه ای از دردهای بيکران هموطنان  پيشکش کردنآرزومندم که ضمن. کرد ها را عرضه خواهم
  .توانمبمظلومم را در ايران منعکس ساخته 

  
 
 
  

  و يک عـمر شکستشش سال جهاد 
  

   )دفـتر خاطرات ايران( 
  

  )برگ اول(
  

پاهايم اندکی . ميگذشتم؛ از باال به پائين" ولی عـصر" بود و قـدم زنان از خيابان ١٩٩٥ آگست ٢٧ روز تگاهچاش

 از دو روز بدين سو ريزش و زکام عايد حالم گشته؛ عـطسه های. سستی ميکرد و شيمۀ آن نبود که تيز تر گام بردارم

در موسم گرمی آمادگی برای . دردی، تب و کسالت بدن که از عـوارض اين ناخوشيست، رنجم ميداد بر در بر، گلو
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هـر ناجوری ديگری موجود بود، ولی انتظار سرماخوردگی هـرگز نميرفـت؛ ازينرو دوائی بدين منظور با خود 

خيابان وليعـصر، که از جاده های معتبر و پر شور در ) داروخانه در اصطالح اينجائی ( از دواخانه ای . نياورده ام

) واتسال و  (Václav در برلين،  وال ستريت در نيو يارک و يا جادۀ Ku-Dammو شر تهران است ــ عـينًا بمانند 

در حالی که از کثرت کسالت آهـسته قـدم . در پراگ ــ چند قـسم دوا خريدم؛ برای درد گلو، زکام و سردردی

اندک .  در فکر و چرت بودم، جوانی را ديدم که بر زمين نشسته و به رسم گدايان درخواست کمک ميکندبرميداشتم و

چهره اش شبيِه . پاهايش هـر دو از باالی زانو قـطع شده و به اصطالح لخچک کنان ميخزيد. پولی کشيده بدستش دادم

با خود گفـتم اين برادر حتمًا در جهاد بدين حال . وطنداران ما بود و حدس زده ميشد، که از برادان هـزارۀ ما باشد

  : ايـن فـکر آرامم نگذاشت؛ نزديک جوان رفته، سرم را خم کرده پرسيدم . استکشانيده شده

  شما  از اوغانستان نيستين؟

  .گفـت، بلی استم

  .اشممن هم برادر وطندار شما ميب: نشستم و هـمراهـش احوال پرسی کرده گفـتم ) سر دو پای ( ُچند 

باهـم شروع کرديم به اختالط؛ من سؤال ميکردم و او جواب .  استاز معيوبيتش پرسيدم، گفـت در جهاد چنين شده

چند روز بعد وقـتی به هـوش آمده . ده سال پيش در جبهۀ غـزنی ماينی هـر دو پايم را از تن جدا کرد: گفـت  .ميگفـت

با بسيار خونسردی حکايت . شهيد شدن خانم و يک فـرزندم شنيدمو زخمهايم اندکی ُمداوا شد، بخانه رفـتم و از 

دانستم که . ميکرد، مثل اينکه کدام قـصۀ پيش پا افـتاده ای را بازگويد؛ نه اشکی به چشمان و نی آهی از دل سوزان

  .اين مرد گرم و سرد روزگار را بسيار چشيده

  : شيخ اّجل که سان قهرمان داستانعاللت خود را فـراموش کردم، اما نه ب

رو به آسمان کرده، شکر . مردی در اندوه بود که موزه نداشت، چون از خانه بدر شد، کسی را بديد که پا ندارد« 

با طلب پوزش از روحانيت شيخ شيراز، که (  ».، دو پای سالم و تن تنومند داردخدای بجای آورد که اگر کفـش ندارد

  ).حکايتش را بزبان خود بيان کردم 

 هـرگز اينطور نبود؛ اگر آندم کسالتی داشتم که اينک فـراموش گشته بود، ديدن صحنۀ رقـتبار برادر وطندار، که نی

  .در چند سال جهاد يک عـمر شکست نصيبش گرديده بود، خاطرم را سخت افـسرد و دِل  جانم فـشرد

از جهاد فارغ گشته و با جنگ زندگی گفـتم که مثل شما در وطن صدها هـزار معيوب هـردم شهيد بسر ميبرند، که 

  .دست و پنجه نرم ميکنند

اين درد ندارد که از دشمن رسيده، اما وضع کنونی وطن : و با آه و حسرت افـزود " گفـتیاموطور اس که :" گفـت

صد بار غم انگيز تر است، که وطنداران در يک جنگ وطنی به برادر کشی مشغول اند؛  پدر پسر را و برادر برادر 

"  ای بال ره کی به سر ما آورده؟ميفامی که: "اين خيلی دردناک است ، و سر بگوشم برده  آهـسته پرسيد . را ميکشد

بدبختی ملت مجاهـد اوغانستان از : گفـت . همان گفـت که ميپنداشتم. گفـتم ميدانم ولی ميخواهم از زبان شما هم  بشنوم

  .برکت هـمين  نابکاران و خونخواران است

ا ام. يم ميبود از ايران جلوتراگر مهلتش ميدادند، امروز ما"،  گفـت به نکوئی ياد کرد ومرحوم داوود خان سخت از 

مثل زر بود، اما چی خوب ملکی داشتيم، چی خوب زندگيی داشتيم، خاک وطن « :گفـت ." صد افـسوس که نماندنش

  ».ر بدری و خاک بسری گرفـتار شديميم و به ای روز فالکت و دقـدر امو وطنه نفاميد
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)  از خانم دومش مراد( ـرزندان و خانمم صحتمندند  فاز هـفـت سال باين سو درين ملک زندگی ميکنم، شکر: گفـت 

بچه هايم  همه مدرسه ميروند و آنکه پول در . و بس آمدن با خرچ  و برچ چنين خانواده ای، درآمد کافی الزم دارد

  .گفـتم واقعًا ساده نيست). گپ ميزد " تهرانی"با لهجۀ آميخته با ( آورد، منم می 

ادران هـزارۀ ما هـيچگاه دست به گدائی دراز نميکردند، مگر اينکه تن عـليل و ناتوان به گذشته ها فکر کردم که بر

  .ميداشتند و قـدرت کار کردن از ايشان ساخته نميبود

درد دل اين مرد داغـديده بسيار بود؛ به پهنای کوه و صحرا، و بسيار ميخواست با کسی بنشيند و برای تسکين دل 

  :گفـت . بازگويدريش خويش، شمه ای از آنرا 

" خيابان وليعصر"در آن سامان ( چند سال پيش رفـتم به دفـتر حزب وحدت در تهران، در همين نزديکی ولی عـصر 

شش سال در جبهه بودم، تا : ، در خيابان انقالب و از وضعم حکايت کرده گفـتم )ميگويند" وليعصر"را مختصرًا 

کاغـذ طومار مانندی را برايم : گفـت .  وضعم را ديده، رهـنمائيم کنندانتظار داشتم که. اينکه سرحدم بدينجا کشيد

دادند، که به کجا و کجا برو و از که و که تصديق بياور که در فالن و بهمان جبهه زخم برداشتی و هـردو پايت را از 

در جيبم بود ــ  ) نوت کاغـذی( يک بندل لوت . سخت اندوهگين و غـضبناک شدم از رويۀ ايشان: گفـت . دست دادی

من اينجا نزد شما برای گدائی نيامده : يک پنجهزار تومن بوده باشه ــ همه را بيرون آورده   در روی شان زده گفـتم 

من از شما هـمدردی برادروار ميخواستم، نه . ام، دو پای بريده و داغـهای زخمهايم تصديق گذشتۀ جهادم را ميکند

  .دفـتر حزب وحدت را ترک گفـتم  و ديگر هـرگز بسراغـش نرفـتم: گفـت . نيداينکه پشت نخود سياه روانم ک

 رفـته و اکنون بيست و سه سال ميشود، که از المان گفـتم در زمانهای بسيار پيش به از حال و احوال من جويا شد،

ضاع چنان آشفـته سال آخر ظاهـرشاه بود که به جرمنی رفـتم، به قـصد تحصيل کردن، ولی او. وطن عـزيز دورم

  . گشت، که ديگر هـرگز روی وطن را نديدم؛ وطنی که  برايش بسيار دلتنگ هـستم

 و ازين قـبيل گپها بسيار ».ب اس و زندگی هـيچ کس تضمين نيسنی حالی دگه نری که گپ بسيار خرا« : گفـت 

 ازين بدبختی و مخمصه برون رفـته و با آن هم اميدوار هـستم و يقـين دارم، که روزی وطن عـزيز ما: گفـتم . گفـت

  ».خدا ميدانه« : با پوزخندی معنی دار گفـت . دمردم جفاديدۀ ما باز روی آرامی را می بينن

 اصرار بسيار نمودم و ».نی بيدر تو مسافـر استی« :در آخر يک اندازه پول از جيبم کشيده پيشکش کردم، گفـت 

  .يبش گذاشته، هـمراهـش به امان خدائی کردمباآلخره با صد عـذر و زاری پول را در ج

، که با جهاد بی مانند خود  استحديث آن وطندار زمينگير در حقـيقـت در شأن تمام ملت افغانستان صادق افـتيده

  !خدايا . بهائی سخت سنگين ميپردازد و سالهای سال را در سياهـروزی و خانه خرابی ميگذراند

اد مقـدسی که عالمی را به مراد رساند، در زادگاهـش تباهی آفـرين باشد؟ اگر مگر سزای نکوئی بديست؟ مگر جه

اين جهاد بی مثال ملت افغان نميبود، آيا تکانی عـظيم به تاريخ داده ميشد؟ امپراتوری اهـريمنی شوروی از هم 

 دوتا المانين فـروميغلتيد و ميپاشيد و اروپای شرقی و آسيای ميانه و ممالک نوآزاد به استقالل ميرسيدند و ديوار برل

باز يکی ميگشت و چه و چه و چه ميشد؟ به يقـين که نميشد، و اگر ميشد در همان برهۀ زمان نميشد و معلوم نبود که 

مگر مردم ما با اين . مردمان حسرتزدۀ اروپا و آسيا چندين دهـسال دگر چشم براه می ماندند، تا ناجيی بداد شان برسد

 و تاريخ ساز خود، سزاوار پاداش ديگری نبودند؟ مگر شايسته نبود، که بانی و عامل اين هـمه فـوز عـمل قـهرمانانه

و فالح جهانی، خود هـم از اين خواِن خود گسترده،  لقـمه ای بردارد؟ مگر کالل بايد هـميشه در تيکر شکسته آب 

  .بخورد؟؟؟ هـر آئينه که جواب اينـقـدر اگر و مگر، منفی خواهـد بود
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ملتی که با سر بکـف نهادِن خود، هـمسايگان را شاد و آزاد ساخت، نمی سزد که مورد توطئه و تاخت و تاز ايشان 

ملتی که جهان غـرب و خصوصًا امريکا را از درد سر عـظيم و کابوس گران رهانيد، نبايد با بی مهری . قـرار گيرد

 در زير و زبر کردن اين ملک و ملِت سعادت بيار، دست بکار و بی تفاوتی ايشان مقابل گردد، چه رسد به اينکه خود

خدايا ؛  شکوه از که کنم؟؟؟؟؟                                                                                    .  شوند
                                                                               

  

  ٥٦، هـوتل کاج ، اتاق ١٩٩٥ آگست ٢٧          تهران،  شام                          

 


