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 Social   اجتماعی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩وم اکتوبر برلين، س
  

ری را هر شه. 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 . ديدم و آثار و آبدات تاريخی آن را از نظر گذشتاندم

عاش چوچ و پوچ خود را و فقيرم در آنجا بود، که از کد يمين و عرق جبين پولی بدست آورده وسائل امرار ُم
  از جائی کمکی بدست آرند، آزاده و سر بلند اشتند داين انسانان زحمتکش و باغيرت، که عار. فراهم ميکردند

  .زيستند

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 مهمانهای بی آزار که از بد حادثه . قرار ميگرفتندچندگانه ان ناخوانده مع االسف  مورد بی مهری اين مهمان
 رژيم ددمنش  بی مثال، هم مورد اذيت و آزاربدانجا پناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی ها و خدمات

  .آن سامانآخوندی و دستگاههای اوباش آن قرار ميگرفتند و هم مورد بی مهری مردم 

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

به نشر اين " افغان جرمن آنالين"سايت  زمانی در .اش مسمی ساخته ام" خاطرات ايراندفتر "دفتريست، که 
افغانستان آزاد ــ آزاد "اينک که پورتال . نجا نشر کردمرا در آمبادرت ورزيده و هفده قسمت آن خاطرات 
خاطرات را از طريق همين صفحۀ باوقار و مبارز اين هللا الحمد در اختيار ماست، ميکوشم تمامی " افغانستان

منتشر ساخته " افغان جرمن آنالين"ده قسمت را که در سايت در اول همان هف. تقديم هموطنان ارجمندم نمايم
 اين  پيشکش کردنآرزومندم که ضمن. بودم، تقديم کرده و سپس متباقی قسمت ها را عرضه خواهم کرد

  .خاطرات، شمه ای از دردهای بيکران هموطنان مظلومم را در ايران منعکس ساخته بتوانم

  
  

   و برگ گردد تادرختی بايد بی شاخ
  سايه ای فـراهم آيد

  درختان بيد را پوست از سر ميکنند تا
  درست کنند )١(  چائیافروزند وآتشی 

  
 ) دفـتر خاطرات ايران (

  
  )برگ چارم ( 

  

 ارند؟؟؟؟انسانها بعضًا چقـدر ناعاقـبت انديش اند و بر طبيعت و محيط زيست خود چقـدر جفا روا ميد

در طول راه صحنه های عجيب .  در شمال تهران آمده ام"امامزاده داوود"ست و به زيارت امروز جمعه سوم سنبله ا

و غـريب و رقـتباری از نظرم گذشت، که از همه اول تر کارروائيهای انسانهای  بی پروا و جفاکار بر طبيعت، 
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ا خم و پيچ عـبور ميکند، راه طوالنی مارپيچی که از پای کوه تا دل آن کشيده شده و از صده. توجهم را جلب کرد

مشرف بر دره های سرسبز و نقاط بيشه مانندی است، که در مسير جريان آب قـرار گرفـته اند، عـينًا بمانند دره های 

آن ابهت کوه ها ، آن پهنای دره ها و آن . شاداب و بهشت آسای وطنم، ولی با مقـياسی بمراتب کوچکترو محدود تر

سراغ شده نميتواند، ولی با آن هم بحيث کاپی و مينوت درجه چندم آن قابل وقع است، که خروش رودخانه ها، درينجا 

" کرم"اينجا، " کم"من با همين ". آخوند ته شوروا هم دير دی"يا "  لداره کباب،  بی پله دود کبابُپ"گفـته اند 

وطن کرده  و در ستايش " د پروازباز بلن"ياد " گنجشک در دست" را زير نظر گرفـته و با همين " عزيزافغانستان"

  .ميهن را مينمايم" ياد بسياِر"همين اندک، 

اش خوانده اند، در دل کوهها و در عمق دره ها، زندگی و "آب"از برکت مايع گرانمايه و مادۀ حيات بخشی که 

سند انسان را ميمنت ، که ديدۀ زيباپ استشادابی ميسر گشته، درخت و نبات و خرمی پديد آمده و نمائی نمايان گرديده

چه بسا که اوالد آدم در طلب و جست و جوی همين فـرحت و نزهـت، خود . ميبخشد و دلهای آدميزادگان را فـرحت

بر لب آب روان و زير سايۀ . ـشرت می نشينند نبات، به ِعرا به دل کوهها ميرسانند و در مجاورت و سايۀ بناِت

  .دند و ساعاتی را با دوستان و  همدمان بشادی بسر ميبرندرختان، بساط می افـگن

اما ای کاش فـرزندان آدم با تمتع ازين نعمتها، شکر و سپاس بجا آرند و در حفـط و ابقای طبيعت و محيط  ماحول 

انسان مگر بسيار ستمگر و  ناسپاس و به . خويش، سعيی بليغ نمايند و در فـکر خشنودی نسلهای بعدی هم باشند

  !!!!!!است و برای ارضای لحظه های آنی، نعمتهای آتی را برباد ميدهـد) ٢"(کفـور"و  " ظالم"طالح کالم خدا اص

.  جمعی از جوانان را ديدم، که زور شباب و قـوت بازوی خود را در شکست و ريخت درخت و نبات نشان ميدهـند

ه ای تکيه داده  و شاخچه های بی شمار اين نبات وازی به هم بر صخردو شاخ بزرگ درخت بيد را از ُبن کندند و ُم

بی زبان را بی جان کرده، بمانند نوباوگان از مادر درخت جدا ساخته و بر همان دو شاخ بزرگ انباشتند و از آن 

آنان در فـکر اين نيستند، که عـيش چند ساعـتۀ شان به .  ساعـتی چند بياسايندچتری ساختند، تا در زير سايۀ سردش

دست خواهـد آورد، تا ه  چند سالۀ دختران درخت خاتمه ميدهـد و باز آيا مادر درخت موقع و توان آن  را بحيات

  شرائين خود بدر آورده و شاخ و شاخچه هائی بسازد؟و فـرزندان ديگری را از عـروق  

شته آتش افـروزند و چائی دسته ای ديگر را ديدم، که پوست از تن درختان بيد بيرون می آوردند، تا در گوشه ای انبا

اينان نميدانند و . خود را فـرونشانند پيچ پيچ و چلمی از آن بسازند، آش  و شوربائی بپزند و عـطش شکم بی هـنرِ 

شايد نميخواهـند بدانند، که پوست درخت به مثابۀ جامه و لباس، درخت را در برابر خشونت گرما و سرما و آفات، 

نند، درختان عـليل و بيمار گردند و آهـسته آهـسته بخشکند و بپوسند و د و بدرکــُـرَکنن را َبنگهميدارد و چون اين جامه

  .نابود گـردند

درختان بسيار را ديدم که بر ايشان چنين جفائی رفـته و زندگی از ايشان رفـته رفـته گرفـته ميشود، چوبی خشک 

  .نی از ايشان نميماندميگردند  در مسير باد و باران و حشرات، ميپوسند و نشا

، فـکر نميکند که ثمرۀ صدها سال  است خود غـره گشته"آگاهی" و "هـوشياری"آيا نسل امروزی، که تا اين حد به 

 ؟؟؟خون دل گذشتگان را و نتيجۀ قـرنها زحمت طبيعت و آب و خاک را بخاطر عـيشی گذران، بباد ميدهـند؟

 اينهمه سرزنش و مالمت ميکنيم، اين همه نعمات را "ناآگاهی"و " بی خردی" و "بی شعوری"گذشتگانی را که به  

تا چند اينقـدر بی انصافی و تا . ، در پی نابودی آنيم"آگاهی سرشار" و "عالم شعور"بما به وديعه گذاشته اند و ما در 

ند بمانند ما از طبيعت  مگر نميدانيم که آيندگان هم بر ما حقی دارند و ميخواهـ؟؟؟کی اين همه ظلم و ستم بر طبيعت؟
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سالم برخوردار باشند؟ طبيعت و عالم ماده نيز بر ما حقی دارند و ما الاقـل  بخاطر بقای خود، بايد در حفـظ و 

  .صيانتشان بکوشيم

 آيا دل انسان بر عالم نباتات، که به ؟؟؟دبۀ طبيعت و نبات و درخت بدهکار است؟ــُآيا گوش ناشنو بنی آدم به ناله و ن

 آيا پاداش اين همه نعماتی که طبيعت به ما ارزانی داشته و ميدارد، نابودی ؟؟ هـيچ ميسوزد؟،د ما جاندارانندمانن

   ؟؟؟، منصفانه پاسخ گويد؟اين سؤاالت درخت و نبات و گياه  به چه کسی حاضر است؟؟؟آنست؟

  

  )در سرويس(، مسير راه تهران ــ امامزاده داوود١٩٩٥گست  آ٢٥ صبح ١١ساعـت 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
  )وان شرح عـن.(تلفـظ ميکنند" چائی"را " چای" ــ در کالم گفـتاری ايرانيان ١

" کفـور"پس. است" کفـر و کفـران"صيغۀ مبالغه از ريشۀ " غـفـور  و  صبور  و   سمور"بر وزن " کفـور" ــ ٢

" خياط"و " خراط"و " طراح"و " طباخ"و " فعال"بر وزن ) با تشديد الم(" ظالم"و ". بيحد ناسپاس و ناشکر"يعنی 

  ".بی اندازه ظالم"يعنی ، " نجار"و " بزاز"و 

    


