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 Political   سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩وم اکتوبر برلين، س
  

  

. ضمن سفر های بيشمار از کران تا کران ايران، آشنائی با مردم و فرهنگ آن سامان دست داد
بيشترين مصروفيتم در ايران . شهری را ديدم و آثار و آبدات تاريخی آن را از نظر گذشتاندمهر 

مگر تماس با هموطنان حقير و فقيرم در آنجا بود، که از کد يمين و عرق جبين پولی بدست آورده 
اين انسانان زحمتکش و باغيرت، که . عاش چوچ و پوچ خود را فراهم ميکردندوسائل امرار ُم

  . زيستند از جائی کمکی بدست آرند، آزاده و سر بلند  داشتندعار

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 

قرار چندگانه انان ناخوانده مع االسف  مورد بی مهری مساعی شباروزی آنها آباد گرديد، اين مهم
اين مهمانهای بی آزار که از بد حادثه بدانجا پناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی . ميگرفتند

 رژيم ددمنش آخوندی و دستگاههای اوباش آن قرار  بی مثال، هم مورد اذيت و آزارها و خدمات
  .م آن سامانميگرفتند و هم مورد بی مهری مرد

 پناهندگان بی پناه ما، بندۀ مسکين در چار دانگ ايران به سرنوشت اين هموطنان کم بخت و
اشت های جانکاهشان را يادد ساخته نبود، القل دردگرفت و چون هيچ کمک ديگری ازشعالقه 
ر  زمانی د.اش مسمی ساخته ام" خاطرات ايراندفتر "حاصل اين يادداشت ها دفتريست، که . کرد

نجا را در آمبادرت ورزيده و هفده قسمت آن به نشر اين خاطرات " افغان جرمن آنالين"سايت 
هللا الحمد در اختيار ماست، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"اينک که پورتال . نشر کردم

خاطرات را از طريق همين صفحۀ باوقار و مبارز تقديم هموطنان ارجمندم اين ميکوشم تمامی 
منتشر ساخته بودم، تقديم " افغان جرمن آنالين"ده قسمت را که در سايت در اول همان هف. يمنما

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

  
  

  

          دگی افغانیسرماخــُــــور

  )دفـتر خاطرات ايران ( 
  

  )وم برگ س( 
  
عمله و فعلۀ هـوتل مرا .  و روزی چند است، که درين شهر بسر ميبرمم هـوتل کاج تهران اقامت گزيده ادر

هـر سال که به کشور ايران سفـر . ايشان شده ام" بيع پار"ميشناسند، چون مشتری دائمی و باصطالح کابلی 

هران نيز رحل اقامت می افگنم و همينکه بدين شهر ميرسم، يکه راست رهـسپار همين هـوتل ميکنم، در ت
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.  را کرايه ميگيرم، که ُمشرف به شهر است و دورنمای وسيع دارد٥٧ يا ٥٦ميگردم و معموًال يکی از دو اتاق 

نائی با هـوتل و عملۀ مهربانش نيستند، ولی آش" تمييز"و باصطالح اينجائی ) ردهــُتُس(اتاقها چندان پاک و ستره 

مرا يکسره بدان سو ميکشاند، خصوصًا که هـوتل موقعيت مرکزی دارد، و به همه جاهای مورد نظر  و همه 

  .چيز، نزديک است

بودم، که " صبحانه"چند لحظه پيش در سالون چايخوری هـوتل، مصروف خوردن ناشتا و باصطالح اينجائی 

ه و پنير گوسفـندی، چيزی ب)  هـويج(، مربای زردک ) کره (، مسکه ) ١(ری متشکل است، از چای و نان برب

  .ما مردم کابل" شور پنير"يا " پنير شور"مانند 

. اين صبحانه از سالهای سال به همين صورت بوده و شايد تا جهان است و اين هـوتل و هـوتلی، همين قـسم بماند

نان بربری تازه و مسکه و مربای . ال چشمگيرتر ميگرددآنچه فـرق کرده فـقـط قـيمت هاست، که سال بس

نه می آورد، تــُرک بچۀ خرد پيشخدمت که صبحا. خوشنما و خوشمزۀ  زردک هم سخت به مزاج می نشيند

درين ديار شايد ترکان فـقـط  ترکان را . رک اندــُ مالک هـوتل و کارکنان و عملۀ ديگر هـوتل نيز همه ت.ساليست

  .مورد اعـتماد ميدانند و بر کسی ديگر اطمينان ندارند

 و از چشم و بينی او آب  ميريزد و  ِفـت است" سرما خورده"ترک بچه سخت  ريزش کرده و بگفـتۀ اينجائی 

ند، به استراحت بپردازد و کسی از وی چنين شخصی اصًال بايد در بستر بما. فـِت کنان  بينی خود را کش ميکند

وی که از کدام روستای دوردست  . ديگران و در خدمت مهمانان است) ٢( اما بيچاره خود پرستار. پرستاری کند

است، در تهران کسی را ندارد، که از وی تيمارداری " شهرستان"و اطراف شهر و به اصطالح اينجائی از 

 که مرد ــ مالک هـوتل ــ" حاج آغا"صدای . وتل بماند و بکار خود ادامه بدهـدطوعًا و کرهًا بايد در هـ. نمايد

  :سيمائيست،  از دور طنين  می اندازد، که ميگويد نيک سکه و  خوش موقـر،
  

  »!اگر تب داری برو بخواب. نتيجه اشعـرق ميکنی و بدنت گرم است و بعد آب سرد ميخوری، اين هم « 
  

پرسيدم، چطور شد که در موسم .  که بهتر است استراحت بکند، تا وضعش خوب شودمن هم به ترک بچه گفـتم،

". نميدونم، ولی بمن گفـتند، که سرمای افغانی خورده ای"تابستان و در فـصل تموز سرما خورده ای؟ گفـت 

که آدم داری، " سرماخوردگی افغانی"نميدونم، مگر ميگند، که « : يعنی چی؟ گفـت" سرمای افغانی"پرسيدم، 

گفـتم، اين چی ترکيب زشت و حرف بی معناست؛ سرماخوردگی، سرماخوردگيست و . »رو خيلی ناراحت مکنه

  و داخلی و خارجی ندارد؟" ايرانی"و " افغانی"

.  درين ملک از بس  از افغانان بد ميبرند، هـر آنچه بد و زشت و پلشت و ناهـنجار باشد، تحويل افغانان ميدهـند

 و ناخوشی و بيماری و عاللت مزاج نيز درجات قايل گشته اند؛ آنچه خفـيف و سبک و قابل حتی برای مرض

اين نامگذاری  . ميگردد" افغانی"ناميده  شود  و چون طاقـت فـرسا و تحمل ناپذير گشت، "  ايرانی"تحمل بود، 

در اين ديار،  تا چه حد متحمل و افغانان بيچاره و بی پناه ما : نکتۀ ظريفی را نيز بصراحت ميرساند و آن اينکه 

بردبار اند، که حتی در شديد ترين حالت و در حالتی که بايد در بستر بمانند، سر کار ميروند و به کار خود ادامه 

  .ميدهـند
  
  

   ، هـوتل کاج ، تهران١٩٩٥ آگست ٣١صبح 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :توضيحات 
نان مخصوصی را که همين وطنداران ما در زمان . گويند" بربری" ــ مردم ايران هموطنان هـزارۀ ما را ١

نان "د، و تا امروز بسيار مورد پسند و مرغـوب است، قاجاريان به ايران برده  و در آن سامان رواج داده بودن

   .و  با ابعاد به مراتب کوچکتر" دراز ُرخ"ماست، مگر " نان خاصۀ"نامند، که چيزی شبيِه " بربری
ستايش کردن، "معانی زياد دارد، از جمله " پرستيدن. "است" پرستيدن"صفـت فاعـلی از مصدر " پرستار" ــ ٢

، يکی هـم "پرستار"از معانی مشهور ...". ردن، بيحد دوست داشتن، خدمت کردنعـبادت کردن، بندگی ک

در همين معنی در " پرستار"کلمۀ . نيز در واقع خدمت مريض را ميکند" پرستار شفاخانه"است، و " خدمتگار"

  :د  فـرماي"ناظم هـروی".  استکالم بزرگان جليل القـدر  و پيشينيان ادب دری  نيز بسيار بکار رفـته
   

  به خدمت جرگه بستند پرستاران    اشارت کرد خاصان را نشستند    
  

و جرگه های نام نهاد تحت ) لوی جرگه ها ( جرگه های بزرگ ملی افغانستان " کتاب ٦به نقـل از صفحۀ ( 

  .) ، الهـور ــ  پاکستان١٣٦٨اثر محمد عـلم فـيض زاد، چاپ اول، ميزان " تسلط کمونست ها و روسها

را مورد شماتت " وطنپرست"آگاه نيستند،  ترکيب " پرستيدن" کسان که از معانی متعدد و متفاوت  کلمۀ بعض

در اين مورد در آينده مقالۀ مستقـلی تقـديم کرده و استعمال مصدر . قـرار داده و استعمال آن را ناجائز ميدانند

به بررسی خواهم گرفـت و نشان خواهم داد، که را با استشهاد از قـول قـدماء ، در ابعاد مختلفـش " پرستيدن"

 .  ، با دين مقـدس اسالم هـيچ ُمنافات ندارد" وطنپرست"ترکيب، پسنديده و بس زيبای 


