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 Political   سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩م اکتوبر برلين، پنج
  

شهری را 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 . 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  داشتنداين 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 انان ناخوانده مع االسف  مورد بی مهری اين مهم
 رژيم ددمنش  بی مثال، هم مورد اذيت و آزاربدانجا پناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی ها و خدمات

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

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

به نشر اين " افغان جرمن آنالين"ر سايت زمانی د. اش مسمی ساخته ام" دفتر خاطرات ايران"دفتريست، که 
افغانستان آزاد ــ آزاد "اينک که پورتال . نجا نشر کردمرا در آخاطرات مبادرت ورزيده و هفده قسمت آن 

هللا الحمد در اختيار ماست، ميکوشم تمامی اين خاطرات را از طريق همين صفحۀ باوقار و مبارز " افغانستان
منتشر ساخته " افغان جرمن آنالين"در اول همان هفده قسمت را که در سايت . يمتقديم هموطنان ارجمندم نما

آرزومندم که ضمن پيشکش کردن اين . 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

  
  
  
  

  )١ (!هَشنستان از ما بِِايشاال افغا
  !!!افغانستان مال بی صاحب نيست

  
  )دفـتر خاطرات ايران ( 

  

  )برگ ششم ( 
  

چارراه "يا " ميدان مشتاق ".ساعات چاشت است و مانده و ذله از گردش روز و گرمی هـوا، در بازار مشتاق درآمدم

دش، از نقاط  پرجمع و جوش و به اصطالح خوانن" مشتاق"که اهالی اينجا مخفـفًا " فـلکۀ مشتاق"و يا " مشتاق

ازدحام و بيروبار  مردم و وسايل نقـليه با بوق و کرنای خود، که . مرکز کرمان است" پر ُجنب و جوش"اينجائی 
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گوش آدمی را کر ميکند و آمد و شد آدميزادگان از هـر سو به هـر سو، که حديث مورچگان را پيش چشم ميکشد، از 

چون روز به نيمه رسيده و آفـتاب از ميان آسمان شعله های گرم را بر فـرق انسان  . يت استخصوصيتهای اين ناح

فـرو ميکوبد و تن و جان آدم را غـرق عـرق ميکند، دل بسيار ميخواهـد که نوشابۀ سردی را سرکشد و يا ميوۀ سرد 

سخت در دلم نشست، گفـتم تربوزی و همين کار آخرين . و پرآبی نظير تربوز و خربوزه را تناول و نوش جان نمايد

 .ای بخرم و با خود به هـوتل ببرم" هـندوانه"به اصطالح اينجائی  

 حديث گويم، که به گفـتۀ اينجا "هـوتل ناز"از . گشته ام" سکنا گزين" وتل نازهـ"سه روز پيش به کرمان رسيده و در 

بسيار است، در هـر قـدمه به " با مسما"ايران اسمای  در . هم هـست، که خدايتان نشان ندهـد) ٢ (ی"هـوتل ناز"چه 

با ذکر اين نکته همان مثل مشهور ما در ذهـن . است" هـوتل ناز"چنين امری برميخوری و مثال بارزش هم همين 

در ملک ما که . نام يک دکان سلمانی است" قـصر آرايش". "نامش کالن، دهـش ويران"تداعی ميگردد، که 

درشت نوشته شده و لفـظ پردازی نه در زبان و نه در ساحۀ تبليغات سراغ ميگردد، نام چنين دکان  بخط " قـناعـت"

در گوشه " فـلکۀ مشتاق"آنطرف . خواهـند گذاشت" آرايشگاه مردانه"و حد اکثر " سلمانی"و يا " دالکی"را عاجزانه 

صد خرمن گل و باغ و راغ " بهار" نام از". قـصابی بهار"ای دکان قـصابی با نام پرطمطراق جلوه ميفـروشد ؛ 

يعنی دکانی که اگر دو موش . اين قـصاب محفـظۀ کوچکيست، به بزرگی يک متر مربع" بهار"تداعی ميشود، ولی 

لوحۀ بلند باالئی به نظرم " کله پزی"در تهران بر باالی يک دکان . در آن بجنگند، پای يکی حتمًا خواهـد شکست

بر اين . ِ  بره، مزۀ کله و پاچه را چند چندان ميسازد"شاخِ  طالئی"، تو گوئی "ۀ شاخ طالئیکله پزی بر"خورده بود؛ 

سبيل مثالهای بسيار ديگر را ميتوان داد و الحق که هـر قـدر در زمينه مثال داده شود، حق مطلب اداء نگردد و چه 

  .يمرا بجايش بگذار" مثنوی هـفـتاد من کاغـذ"بهتر که ازين سخن بگذريم و 

قـسمت سرپوشيده و . است، داخل گشتم" بازار وکيل"يا " بازار گنج عـلی خان"در بازار مشهور مشتاق که ادامۀ 

" شلوغ و پلوغ" ناميده ميشود و بگفـتۀ خودشان خيلی "بازار وکيل" يا "بازار گنج عـلی خان"مسقـف  بازار، همانا 

وقـتی وارد اين بازار . تفاوت ، همه زير يک شيما و سيما می آينداين بازار با بازار های ديگر شرقی، با اندک . است

حضرت کابل تداعی شد، که از خيرات سر مجاهـدان سربکف و " شور بازار"يا خود " بازار سنگتراشی"شدم ، ياد 

ی کابل ياد همان بازار ها.  استتنظيم ها، اينک اثری هم از آن برجای نمانده" سربکف تر"قـوماندانان و رهـبران 

کهنه و همان نمای قـديمی شهر بخير، که جزِء تاريخ گشته و با از بين رفـتن يکی دو نسل ديگر، خاطره اش هم از 

آنکه چون من گوشه های تيپيک کابل کهنه را به ياد دارد، با وارد شدن در بازار . صفحۀ روزگار برداشته ميشود

قـرار " چوک کابل"و " بازار ده افغانان"و " شور بازار"ند و ذهـنش ويرا فـورًا در گنجعلی خان، احساس خودی ميک

خداوند به همۀ ما و . ميخواهـد ساعـتها در هـر گوشه مکث کند و از ديدن بيرو بار و جمع و جوش لذتها ببرد. ميدهـد

  : اصلی شما روز نيکی بدهـد که خيلی از اصل موضوع دور رفـتيم، اما برگرديم به قـصۀ

 پيش از آنکه بدکان ميوه فـروشی و خصوصًا تربوز فـروشی بروم  و  ازين بازار خريطۀ پالستيکی بخرم؛ميخواستم

طرف و آن طرف ميرفـتم، در دکانها نگاه دوخته بودم و چشمانم دنبال  اين. ميوه های آبداری با خود به هـوتل ببرم

 خريطه ها را در يک دکان کچالو فـروش ديدم که درجن وار و از قـضاء چنين. حکم ميگشتخريطه ای بزرگ و ُم

پيش روی من چندين خريدار مرد و زن در انتظار خريد جنس مورد نظر دقـيقه . گده گده  در ميخ آويخته بودند

" رعايت نوبت"آخر . شماری ميکردند؛ از پس و پيش بانگ برمی آوردند و هـر کس ميخواست نفـر اول همو باشد

من هم بمانند خريداران ديگر يکی دو بانگ زده  و قـيمت خريطه . رهای شرقی هـيچ و هـرگز مد نظر نيستدر کشو

 نميرسيد، چون دکاندار مصروف تول کردن پياز و اما مثلی که صدای کس به کس. دمرا پرسي" خلطه"يا بهتر بگويم 
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در پهلويم پيره زنی  ايستاده بود، که به مانند . کچالو و شمردن پولها بود و گوشش به آواز همچو منی بدهکار نبود

سيب "ديگر زنان اينجا سياه پوشيده و چادرنماز مشکی به تن کرده، و منتظر خريدن کچالو و به گفـتۀ خود شان 

  :ود، بسويم نگاهی انداخته پرسيد چون لهجه ام برايش غـير ايرانی مينم.  بود)٣("زمينی

  " بچۀ کجائی؟"

  :گفـتم 

  . غانستان و افغان استممن از اف

  : گفـت زنکه نه برد و نه آورد و به يکباره

  ». بودايرانمال ستان در قـديم آخه افغان. ايشاال افغانستان از ما بشه « 

  :برايش گفـتم . جملۀ زنک به گرونجم خورد و سخت  سر غـيظم آورد

" خراسان" افغانستان تا چند صد سال پيش .خانم؛ افغانستان مال بی صاحب نيست، که در تصرف اين و آن درايد« 

و اگر کدام  ادعای ارضی وجود داشته باشد، اين ما . ناميده ميشد، که اياالت شرقی ايران امروزی هم جزِء آن بودند

  ».که زمانی جزِء خاک ما بوده اندشما بدوزيم، " استان خراسان"افغانانيم، که بايد چشم به مشهد و نيشاپور و 

 تومان خريدم و از دکان دور شدم، اما همان جملۀ زنکۀ سياهـپوش ٢٥ بيشتر نبود، خريطه ای به قـيمت مجال گفـتن

با خود گفـتم، کاش چيزهای ديگری هم به وی .  مغزم را ميکوفـت و برمه ميکرد"ايشاال افغانستان از ما بشه"که 

ميزد که دوباره " وُجغــُ"ود و دلم باصطالح موش گشته بفـرا" تربوز خريدن. "ميگفـتم و ذهـنش را روشن ميساختم

، از زن سياهـپوش خبری نبود، چون سياهـپوشی و "جای بود و جوال نی"برگشتم ، ولی . خدمت زنکه برسم

جملۀ . ه ای هم نيستچادرنمازهای مشکی، قـيافـۀ همه را يکسان مينماياند، و پيداکردن فـرد خاصی از ميانه، کار ساد

، بيادم "قـيافۀ خارجيان همه يکرنگ است" يعنی  Ausländer sehen alle gleich ausانها کهلمطنزيۀ معروف ا

  .آمد و از پاليدن بيشتر زنکه منصرفـم ساخت

با خود گفـتم که  سخن يک فـرد سادۀ متعارف که بدون تعلل و تأمل و بی ُمحابا،  از اعماق قـلبش بر زبان می آيد، 

خدا داند که مردم و . نشأت کرده ميتواند" جمع"چون چنين نکته ای فـقـط از فکر نيست، " فـرد"هـرگز سخن يک 

گفـتم، اوضاع وخيم چندين سال وطن، . دولت ايران از چه نگاهها به افغانستان و اوضاع نابسامانش مينگرند

 ثانيه شماری و شماری لحظه شماری و شايد هم دقيقه  است،  در حدی کههمسايگان طماع را گوش به آواز ساخته

گردد، تا الشخواران برخيزند و   از هم می پاشد و توته توته می"افغانستان"می کنند، که چه وقـت  کشوری به نام 

اين را نيز نمی توان از نظر دور داشت، که کشورهای آزمند همسايه، و خصوصًا . توته ای از آن را  ببلعند

  .  و حالت اسفـبار کنونی هم هـستندهمسايگان شرق و غـرب ما، خود محرک ناآراميها

  

  ميدان مشتاق ، کرمان ،١٩٩٥ آگست ١٤ پيشين روز ١٤ساعـت 
    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :اتتوضيح
ان شاء اهللا افغانستان از ما "، که به حساب معياری  است ــ عـنوان عـينًا بشکل گفـتاری فارسی ايران آورده شده١

  .ميشود" بشود
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چه بچۀ ناز : "نانکه وقـتی گويند چرا دارد، " بسيار زيبا و دوست داشتنی "در اصطالح ايرانيان معنای" ناز"ــ  ٢

  ".چه فـرزند قـشنگی داری"نی يع" داری

 باشد فرانسوی می pomme de terre  نامند، که ترجمۀ تحت اللفظ از لغت" زمينیبسي"را " کچالو" ــ ايرانيان ٣

 که همه ميدانيم. ) ــ کسرۀ اضافه درين حالتعالمۀ اضافت de و "زمين"يعی  terre ، "سيب"يعنی  pomme ــ

رد زبان فارسی ايران گرديده و باالجبار تلفظ فرانسوی آن لغات را بر فرانسوی وااکثر کلمات فرنگی از طريق زبان 

  .فارسی ايران تحميل کرده است

من درين . هم نظری نيفگنيم" کچالو"را بيرون آوردم، چرا بر شأن نزول کلمۀ " سيب زمينی"وقتی سجل و سوانح 

در يکی ی ادبيات پوهنتون کابل ــ زبانشناسی سابق پوهن، استاد  خليل اهللا هاشيمان  سيدد مورد شرحی را که پوهان

 : از مقاالت خود ارائه فرموده اند، نقل ميکنم 

 و خوب شد که معنای .ميباشد" آلو"در معنای " آلو"و " خام"در معنای " کچه" متشکل از کلمۀ هندی و" کچالو"

هندی بوده " کچه"، نيز دانستيم و دانستم که کلمۀ را که در زبان گفتاری دری ما بسيار تداول دارد" کچه"اصلی کلمۀ 

 وارد گرديده و فراوان هندی کلمات ،افغانستان و پشتود و ديگر زبانهایدری های در زبان . است" خام"و در معنای 

  .از همين قبيل اند" کچری، چوکات، مرچ، چوکی، پراته، مالئی، روت و غيره "ی چونکلمات. دنروزمره بکار ميرو

   

 


