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 Political   سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩برلين، دوم اکتوبر 
  
  
  

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

اين . عاش چوچ و پوچ خود را فراهم ميکردندآنجا بود، که از کد يمين و عرق جبين پولی بدست آورده وسائل امرار ُم
  . زيستند از جائی کمکی بدست آرند، آزاده و سر بلند  داشتندرانسانان زحمتکش و باغيرت، که عا

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

اين مهمانهای بی آزار که از بد حادثه بدانجا . قرار ميگرفتندچندگانه مانان ناخوانده مع االسف  مورد بی مهری 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

گرفت و چون هيچ  پناهندگان بی پناه ما، عالقه بندۀ مسکين در چار دانگ ايران به سرنوشت اين هموطنان کم بخت و
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 . نجا نشر کردمرا در آورزيده و هفده قسمت آن 

. 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 در اول همان هف

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

  
  
  

 : جار ميزد                         
  

  افغانی ها ايرانو خوردند
  

  )دفـتر خاطرات ايران  ( 
  

  )برگ دوم ( 
  

 است و در تهران بسر ميبرم، قـصه ای را يادداشت ميکنم، که چند روز پيش در کرمان ١٩٩٥ آگست ٢٧امروز که 

  ".گنجعلی خان " اتفاق افـتاد؛ در بازار مشتاق، در نزديکی بازار سرپوشيدۀ
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جدا ميگردد و از " ميدان مشتاق"اين بازار که از . ميگذشتم" بازار مشتاق"والی چاشت و چاشتگاه بود، که از ح

بازار گنجعلی "کرمان است، تا بازار سرپوشيده ای ادامه يافـته که به " شلوغ"بازار های مزدحم و بگفـتۀ اينجائی 

بازار مشتاق بيشتر .  استاوليست،  که مسقـف ساخته شدهبازار دومی  در واقع ادامۀ  بازار .  معروف  است" خان

و ميوه های خشک ) تره بار ــ به حساب اينجائی ( و گوشت و ترکاری ) خواربار ــ باصطالح اينجا ( خوراکه باب 

 بازار گنجعلی خان اما همه چيز دارد؛ از عـطاری گرفـته تا بنجارگی. عـرضه ميدارد) خشکبارــ به اصطالح اينجا(

.  و خياطی و لباس فـروشی  و چرمينه فـروشی و بزازی و بنيه گری و فالوده پزی و نانوائی و رستوران و غـيرهم

اين حمام را که ديگر حمام نيست، بشکل ". حمام گنجعلی خان"در وسط  اين بازار حمامی قـرار دارد، موسوم به 

. ثالهای مراجعان و  کيسه ماالن و حمامی و عملۀ حمامدرست کرده اند؛ با تم" موزه"موزيم و به اصطالح اينجائی 

تعبيه شده  و از " شير آب"حمام سنگفـرش است و سقـف گنبذی دارد، در هـر طرف شيردهـن آب و باصطالح اينجا 

ــ سنگی است اما در يک سمت حمام ديواره ای از سنگ مخصوص ساخته شده . خبری نيست) ٢(منفـذ  و روشندان 

در قـديم مردم نيمه شب و در تاريکی به حمام می آمدند و بعد از . ه گويند نور را عـبور همی دهـديک لخت ــ ک

را نرم و ماليم کرده کوفـتش " حمام گير"ساعـتی چند توقـف در هـوای گرم و پر تف و بخار آنجا، که پشت و پهلوی 

همان بود که . ز حلول طليعۀ صبح مژده ميداد نمای روشن بخود ميگرفـت و گويا ا را ميچيد، جدار و ديوارۀ سنگی

ميديدند، آهـسته آهـسته طبل کوچ ميزدند و يگان يگان حمام را " تمام يافـته"مهمانان کار را ساخته و وقـت حمام را 

  .ترک ميگفـتند

متخلخل  سنگ شايد ساختمان .  ميتواند، از نگاه فـزيک زياد مفهمومم نيستهاينکه آيا چنين سنگی واقعًا وجود داشت

هـر در.  استکريستل به کريستل انتقال ميداده و نتيجتًا سنگ را منور ميساخته را از داخل،  بيرونبوده باشد، که نور

در زمينه ) ٣"(جهانگردان"صورت مردم همين را ميگفـتند و کسی که به تورستان و سياحان و به اصطالح اينجا 

  ".چيزها يزکی ، مردم نگويندتا نباشد چ"تشريحات ميداد، چنين گفـت و 

از دو گوشۀ بازار گنجعلی خان دو شاخه بازار ديگر جدا ميگردد، يکی بازار طالفـروشان و دگری بازار مسگران، 

در آن سوی .  ظروف مسين را شکل دهـند و نقـش و نگار کنند،که با ضربات تق تق و دنگ دنگ و ترنگ ترنگ

ايشان . ر دارد، که در يک سمت آن رستۀ نسوار فـروشان افغان ديده ميشودقـرا" ميدان ارگ"بازار گنجعلی خان، 

را در پاکتهای پالستيکی به اندازه های مختلف عـرضه ميکنند و آنکه ميل نسوار ميکند، " ناس"نسوار دهـن يا 

  .   بازار ناس فـروشان واقعًا چوک است. همانجا ميرود

 جائی که بازار کشمش فـروشان قـرار دارد، جمع و جوش و به اصطالح اما پيش از شروع بازار گـنجعلی خان و در

 ، که حديث و در گشت و گذارندگردند ن سوی و آن سوی میزياد است  و مردم آنقـدر اي" نب و جوشـُـج"اينجائی 

  .را زنده ساخته اند" مورچه خانه" مورچگان و

ای ارزان و همسان را ناچيز خويش را گسترده و متاعه در حاشيۀ سرک و در قـرب دکانها نيز فـروشندگانی بساط 

در بين اينان و در بين فـروشندگان سيار، تعدادی از وطنداران ما هم ديده ميشوند ، که با لباس . عـرضه ميدارند

و ) ٤(يکی که وطندار چاريکاری ماست، کارد و چاقـو ميفـروشد . افغانی و لنگوته از ديگران مشخص ميگردند

را پهن کرده؛ ملی سرخک و نوش " ترکاری شوربا" که روی کراچی آنطرف ترک ترکاری فـروشی ديده ميشود،

آنطرف ديگر وطندار فـراهی ما ايستاده، که ). ريحان ــ باصطالح اينجا( پياز و نعناع و گندنا و گشنيز و نازبو 

د ديگر چند قـدم دور ترک پير مر. ريشی مبارک، قـدی کوتاه  و لنگی دراز دارد و خريطه های پالستيکی ميفـروشد

وی . چيده) ٥" (خانۀ هـندو"را بمانند ") سيگار"باصطالح اينجا ( افغان پارچه ای هموار کرده و گرزهای  سگرت 
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ی گپ ميزند، از سياست نيز آگاه است و ست و با لهجۀ شيرين قـندهاری درنيز که ريشی مبارک دارد، از قـندهار ا

روزی که در مقابلش  نشسته و مشغول بررسی . وضاع نابسامان آنهـر مرتبه که او را ديدم، از وطن ميگفـت و از ا

  :اوضاع وطن بوديم، برايم گفـت 
   

  .» کار بيايه، مگم ملک آرام شوه مه ميگم هـندو سر« 
  

را روی کراچی کوت کرده و کيلوی بيست )  ٦(ميوه فـروشی نيز از هموطنان ما ديده ميشود، که انارهای ساوه ئی 

خالصه که طوافان و دستفـروشان و فـروشندگان .  از همان انارهائی که ياد انار قـندهار را ميدهـدتومان ميفـروشد،

  .خرده از هموطنان ما را درينجا بسيار ميتوان سراغ کرد

در همين اثنائی که همه مصروف کار خود اند ، افغان در کار خـود و ايرانی در کار خويش ، خريدار در بيع و بقاله 

؛ خالصه در همين اثناء جوانی از دور پيدا گشت و با آواز بلند،  جارزنان بانگ ) ٧(ده در فکر بازارتيزی و فـروشن

  ."افغانی ها ايرانو خوردند" :درآورد که 
   

افغانی ها ايرانو "آواز خشن اين مرد و جمله ای که بر زبان راند، بر آنم داشت، که بجانش بروم و ازش بپرسم که 

افغانها برادران تاريخی و : برايش گفـتم ." آخه ببين که اينها همه کار را از ما گرفـته اند: "چه؟ گفـت يعنی " خوردند

اسالم "مگر شعار جمهوری اسالمی ايران که . مسلمان شمايند و از بد حادثه به سرزمين برادر خود پناه آورده اند

م مفـتخوار نيستند و از مزد شست، عـرق جبين و کد يمين از يادتان رفـته؟ از طرف ديگر افغانها مرد" مرز نميشناسد

. افغانها مردم قانع و پرکار اند و به مزدی اندک کار بسيار ميکنند. خود زندگی ميکنند و هـرگز بار دوش شما نيستند

 از کار اران و غـيرهم  بپرسيد، که چه اندازهن دستگاهها و کارخانه ها و باغـدن و صاحباابرويد و از کارفـرماي

يعنی که . مزد ميگيرد، ولی دوچند وی کار ميکند" کارگر ايرانی"نيم يک " کارگر افغان"يک . افغانان راضی استند

افغانها در رشته های زياد توليدی و آبادانی و ساختمانی و زراعـت . کار ميکند" چهار ايرانی"به اندازۀ " افغان"يک 

افغانها رونق . افغانها کشور شما را آباد ميسازند. مثمر و توليدی ميکنندو صناعـت و غـيره مشغول کار اند و کار 

خالصه که افغانها  مهمان هائی اند، که از کمر و چانتۀ خود ميخورند و . ديگری در کار و بار بازار شما آورده اند

گفـتم .  خود پشيمان گشت گپ که بيچاره  ازازين گپها برايش بسيار گفـتم و آنقـدر گفـتم. بار دوش صاحبخانه نيستند

نه " گفـت . ميرويم در رستورانی می نشينيم و قـصه را دنبال ميکنيم. همين لحظه وقـت ناهار است بيا مهمان من شو

سکنا گزيده ام، اگر ميل داشتی بيا "  هـوتل ناز"گفـتم که چند روز ديگر هم در کرمان ميمانم و در ". مغسی، مغسی

قـرار دارد، و شنيده ام " ميدان آزادی"که در چند قـدمی هـوتل ناز نزديک " وران سنتی خيامرست"باهم می رويم به 

دارند، باهم می نشينيم ، غـذای خوشمزه ميخوريم ، ساز ميشنويم و از محيط " شاهـنانه خوانی"که امشب برنامۀ 

شايد از پرگفـتنم خسته شده بود، يک وی که . دلنوازش لذت ميبريم و اگر خواستی  باز هم در همين مورد گپ ميزنيم

  .      گفـت ، دست داد و مرخص شد، بدون اينکه مهمانيم را بپذيرد"مغسی مغسی"بار دگر 

   
  

  ، هـوتل کاج ، تهران ــ  ايران١٩٩٥ آگست ٢٧شام 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :توضيحات 
است، که به همين صورت از " افغانی ها ايران را خوردند"شکل گفـتاری " افغانی ها ايرانو خوردند" ــ عـنوان ١

  .زبان گوينده اش شنيده بودم

ذ و سوراخ و يا کلکينچه ايست، که در انتهای ديوار نزديک سقـف و يا در خود عـبارت از منفـ" روشندان" ــ ٢

  .سقـف تعبيه شده و داخل اتاق  را روشنی ميبخشد

 و "توريست"از نگاه من . را استعمال ميکنند" جهانگرد"، کلمۀ "توريست" و "سياح" ــ در ايران بجای کلمۀ ٣

کسی که از روی تفـنن و تفـريح، به ديدن شهری .  اداء ميکنند اصطالحات بهتری اند و مفهوم را بهتر"سياح"

 معنی و ساحۀ استعمال عام دارند، در "توريست و سياح".  نيست"جهانگرد" است، ولی "توريست و سياح"ميرود،  

  . بپردازد"جهان"تنها وقـتی اسم با مسما ميشود، که واقعًا به سير و سياحت " جهانگرد"حالی که 

ه از همين وطندار چاريکاری خود کارد ميخريدم، کاردهای مختلف را ته و باال ميکردم و هـيچکدام را  ــ روزی ک٤

 کارد موسم خربوزه و تربوز بود و ميل هردو در سر و ميخواستم کارد جانانه ای بخرم ــ آخر ــ  نمی پسنديدم

  ."    داشته باشه)جوهـر(َجَورنيس، که  خواغه بيدر چاقـوی چارکاری : "فـروش با لهجۀ شيرين کوهـدامنی گفـت 

اصطالح کابلی و در مورد شاخه های چوب سوخت بکار رود، که دوگان دوگان و به شکل چليپا " خانۀ هـندو" ــ ٥

  .باالی هم گذاشته شوند" تير و بير"و به اصطالح 

هار ما و انار قـندهاری، با اين فرق  مثل قـندشهريست در ايران، که بخاطر انار خود شهرت دارد، عـينًا" ساوه" ــ ٦

  .که اناز قندهاری به مراتب بزرگتر، پرآب تر و مزه دارتر است

تعريف کردن مبالغه آميز از  متاع خود، برای جلب "اصطالح عاميانۀ کابلی است و در معنای " بازار تيزی" ــ ٧

 " مشتری

 


