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 Political   سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩ اکتوبر مهبرلين، د
  

هری را هر ش. 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 داشتند اين 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 نان ناخوانده مع االسف  مورد بی مهری اين مهما
 رژيم ددمنش  بی مثال، هم مورد اذيت و آزاربدانجا پناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی ها و خدمات

 به تأکيد . آن سامان ميت بزرگ مرد ميگرفتند و هم مورد بی مهری اکثرآخوندی و دستگاههای اوباش آن قرار
کريم چون بودند و هستند ايرانيان . ايشان" تمام" و نه مردم آن سامان" اکثريت بزرگ"ميگويم، مورد بی مهری 

 مساعی در حقشان ميرسيدند و از هيچگونه بذلپناجوی و درمانده  و دلسوزی که به داد اين مهمانان و رحيم
  !!!!ن کامًال جداست و اجر شان هم بر خداورزيدند، که حسابشا دريغ نمی

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"زمانی در سايت . 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 

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

آرزومندم که ضمن پيشکش کردن اين . بودم، تقديم کرده و سپس متباقی قسمت ها را عرضه خواهم کرد
    .ه بتوانمخاطرات، شمه ای از دردهای بيکران هموطنان مظلومم را در ايران منعکس ساخت

  
  
  

  انسانهای نيمه وحشی و ملل متحد
  

  "ما ايرانی ها اصًال همينطور ترسو هـستيم: "گفـت 
  

  " )دفـتر خاطرات ايران"( 
  

  )برگ يازدهم ( 
  

کوچه " ( کوچه بيمه"در " هـوتل کاج" است، از کرمان به تهران برگشته و بر روال چندين سال در ١٩٩١ اپريل ٢٢
پارسال نيز در تهران در . ،  اتاق گرفـته ام"خيابان ويال"و آنطرف ترِک " ابان سپهبد قـرنیخي"در جوار ) آسيا 
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هـوتل در بلندی .  را در منزل پنجم برايم داده اند٥٦همين هـوتل جايگزين گرديده بودم و تصادفًا در هــر دو بار اتاق 
  .ببينم" ميدان آزادی"ا تا دور دست ها و تا واقع گرديده و از کلکين اتاق، ميتوانم نما و منظر شهر تهران ر

چون تازه به تهران رسيده بودم و بعد از چند ساعـت استراحت، خستگی رفع گرديده بود، هوای قـدم زدن و ديدن 
. سرازير گشتم" ميدان فـردوسی"از هـوتل خارج گرديده و از خيابان سپهبد قـرنی بطرف . شهر را در سر داشتم

به مجسمۀ سخن " ميدان فـردوسی"در ) ٢. (بود و هـوا خيلی گوارا و پياده گردی خيلی ميفاريد )١(ساعـات ديگر
. دورۀ غـزنويان در نظرم مجسم گشت؛ خراسان و غـزنه و محمود. پرداز ماهـر و شاعـر ساحر شهنامه، خيره گشتم

  :فـرمودۀ ابوالفـضل بيهقی در وصف غـزنه بيادم آمد، که
  

  ».و آنگاه خراسان و ديگر همه فـرعت اصل غـزنين اس... «
  

به شوکت آن زمان فکر ميکردم .  شکوه سلطان بزرگ  و عـظمت کشور ما در آن دوره، بمانند برق از نظرم گذشت
جهان اسالم در آن روزگاران سرامد و مشعلدار تمدن و عـلوم و فـرهـنگ . و به فـترت و فـتور کنونی وطن عـزيز ما

نگاه به تمثال آن شاعـر بی مثال، که سی سال . زنوی درين ميانه جايگاه خاص خود را داشتجهان بود و دولت غـ
عمر خود را در غـزنه و دربار محمودی، صرف پرداختن شاهـنامه کرده بود، خياالت بی شماری را از تاريخ دور 

د حاضر صحنه بوده ام و همۀ فکر ميکردم که خو. وطن عـزيز ما، در ذهـنم زنده ميساختو پر ليل و نهار و دراز 
راستی انسان حين يأس و سرخوردگی، بيشتر به گذشته های  پرشکوه  . را بچشم سر ميبينمو عظمت آن مجد و شکوه 

  .و افـتخار آميز، فکر ميکند
  :همان بيت معروف بخاطرم گذشت که 

  
  !تو مباد       وامروز چنين شدی که کس چون نان ُبدی که کس چون تو نبود    ديروز چ

          
از چهارراه فـردوسی . با اتحاف دعا به روان شاعـر نامور توس و سلطان مقـتدر افغانستان، به راه خود روان شدم

. و در امتداد جاده به ديدن دکانها و متاعهای شان ميپرداختم) دور خوردم ــ به اصطالح ما ( بطرف چپ پيچيدم 
تو گوئی دورۀ حاضر با تاريخ ده قـرن پيش وطن ما، . فگنده  و  در فکر زمان بودمميرفـتم و ميرفـتم، به زمين نگاه ا

  .درهم آميخته و هـر دو در يک زمان و همين حاال وجود دارند
از پاکی و . در کنار خيابان طوافی مسکن گزيده و يکرنگ پياله های چای پررنگ را ، تقـديم چايخوران ميکند

 چندان خوشم آمد، که خوردن يکی دو پياله اش"پررنگ"از چای باصطالح ايرانی مرد طواف و ) ستردگی(ُسترگی 
 استم، پياله های داغ و پرکيف را يکی پی )٣(زور من که بمانند اکثر افغانان چايخورِ . را بر خود فـرض دانستم

 فارسی دری کيف مرد طواف که انسان باسوادی بود و از. ديگر سر کشيدم و با طواف هم در صحبت باز گشته بود
و چه درد دلی . کرده بود، ميخواست زياد گپ بزنم و من که زمينه را مهيا ديده بودم، شروع کردم به قـصه کردن

باالتر از اين که از وضع ويران هموطنان بيچاره ام در ايران سخن گويم؟ زياد گفـتم و از مردم ايران گله کردم، که 
  .يۀ دوستانه ندارند، بلکه ايشان را به نظر حقارت و تنفـر مينگرندبا برادران افغان خود، نه تنها  رو

در همين بين که بدفاع از افغانان بيدفاع ما در ايران، سخن ميگفـتم، يکی از چايخواران داد سخن داد و بدون مقـدمه 
  :، گفـت که)٤(و به اصطالح نه آرسی و نه پارسی

  
  ».اند" نيمه وحشی"ـته است که افغانی ها مردم ملل متحد در نشريه ای که بيرون داده، گف« 

   
  : ايرانی آتش در خرمنم افگند، ويرا مخاطب قـرار داده ازش پرسيدم )٥(نيش زبان اين مرد بی نزاکت

  
  »يا شما اين نظر را تائيد ميکنيد؟آ موقـف و نظر شما در زمينه چيست؟« 
   

  :باصطالح َدک خورده و غافـلگير گرديده بود، گفـتمردکه که 
   

  ».نه من فـقـط همين نظر ملل متحد را در بارۀ افغانی ها گفـتم« 
   

  :پرسيدم، پس شما اين نظر را تائيد نميکنيد؟ گفـت 
  
  ." نه تائيد نميکنم"
  

  :برايش گفـتم، پس بشنويد از من 
وحشی های جنگل های "ـين اشخاص و ملت ها نميپردازد و حتی اول اينکه ملل متحد هـرگز و هـيچگاه به توه« 

چنين يک گفـتار موهـن اصًال در قاموس يک . ياد نميکند" وحشی و نيمه وحشی"را هم بنام " افـريقا و امريکای التين
اندازۀ پر باز هم بر فـرض ُمحال که اين سخن حقـيقـت داشته باشد، برای من ملل متحد به . سازمان جهانی جای ندارد
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اگر گفـتۀ ملل متحد را از . ملل متحد آلۀ دست زورگوی و زورپرداز قـرن ما، يعنی امريکاست. کاهی ارزش ندارد
  :زبان بادارش، اضالع متحدۀ امريکا، بدانيم، برايت ميگويم، که

ر ِء کلتوکلتور امروزيش جز.  امريکا يک کشور نوپای است، که تاريخش از دوصد و چند سال تجاوز نميکند«
 کلتور سرخپوستان و اپاچی هاست، چون باشندگان بومی و اصلی امريکا اروپائيان است، مگر کلتور اصلی ان

اگر . اما ما افغانها فـرهـنگ و تاريخ پنجهزار ساله داريم، که همسر و همتراز جهان متمدن ديروز بود. همانهايند
اسزاوار، آوارۀ ديار اغـيار، به شمول ايران، شده اند و وضعشان امروز افغانهای بيچاره از بد زمانه و از روزگار ن

از کثرت محروميتهای آنجائی و اينجائی، بدين حال زار و نزار رسيده، موضوع ديگريست و با تاريخ و کلتور و 
  » .دگر چيزها ارتباطی ندارد

  . متحمل گرديده اند، سخن گفـتمبعد از زجرهائی که افغانان از دست دولت و ملت  دوست و برادر مسلمان ايران
 خود پشيمان و خجل گشته بود، نحوۀ کالم خود را دور داد و به يکبار شروع کرد به گفـتن "بدکردن"مردکه که از 

  :گفـت . حقايق
   

در لباس پوشيدن . با لب نانی قـناعـت ميکنند و بسيار پرکارند. واقعًا که افغانی ها مردم زحمتکش و کم توقع اند« 
بسيار به سر و وضع خود توجه ندارند، بلکه آنچه را درمی آرند، ميخواهـند در آينده در وطن . ود نيز قانع استندخ

  » .خود به مصرف برسانند
  

  : گفـت
از کارشان بسيار راضی هـستم ، پول . من خودم يک بنگاه ساختمانی دارم و چند نفـر از افغانی ها نزدم کار ميکنند« 

بر من بسيار اعـتماد دارند و پولهای . يکنند، اما در کار عـرقـريزی و جانفـشانی بسيار نشان ميدهـندزياد تقاضاء نم
  ».نگه داشته اند) نزد من(خود را پهلوی من 

   
  :برايش گفـتم . و از اين گپ ها بسيار گفـت

  
ود را سرکوب کند، چطور ميتواند دولتی که مردم خ. ما از دولت ايران انتظار خوبی و نکوئی به افغانان را نداريم« 

است، که در حق افغانان درمانده و و خصوصًا از آن مردم ايران به بيگانگان دل بسوزاند؟ اما گلۀ ما از مردم ايران 
  :بی پناه ما، هـر ناروا را، روا ميدارند و شعر معروف را خواندم، که 

  

  »يکشد     طعنۀ تير آورانم مکم از ترکان تير انداز نيست   با
  

مردک  ايرانی که از گفـتۀ خود سخت نادم  گشته و ديگر يارای چشم به چشم شدن را نداشت، با سِر افگنده  دستانم را 
 و مرد ديگری که نيز در حلقۀ چايخواران ايستاده و به سخنان دو طرف گوش ميداد، با وقار. فـشرد و خداحافظی کرد

  :تائيد سخنانم پرداخت و گفـت، که  که خاصۀ بعـض ايرانيان است، به تمکينی
  

  ». گشت، خيلی خوشحال خواهـم و اگر از آن ديدن کنيدمدر همين نزديکيها دکان کتابفـروشی دار« 
  

  : روی به من کرده گفـت. در آخر همه رفـتند و چای واال ماند و من.  گفـتم بسيار خوب
  

از اينطور انسانهای ترسو . ف ميزد، و بعد چنين نرم شداول با چنان طمطراق داشت حر. ازين مرد بسيار بدم آمد« 
  ».ما ايرانيها اصًال همينطور هـستيم. خوشم نمی آيد

  
  

  تهران، پارک دانشجو، کنار خيابان انقالب،
  ١٩٩١ اپريل ٢٢ روز  ٢٠ساعـت  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   :اتتوضيح
ــ از کلمات سرۀ دری بوده و از زمانه های " چاشت و پيشين و شام و خفتنبيگاه و پگاه و "ــ به مانند " ديگر" ــ ١

و اعاظم  کليله دمنه و غيره که از امهات رديزی، تاريخ بيهقی،در تاريخ گ. سراغ ميگرددبسيار دور در زبان ادبی 
در فارسی ايران امروزه . وفرت سراغ ميگردند کلمات فراوان همانند آنها بکتب دری به حساب می آيند، اين کلمات و

را در " گاهبيگاه و پاو پيشين و چاشت و شام و خفتن "را در اين مفهوم ميشناسند و نه کلمات " ديگر"روز نه کلمۀ 
را استعمال " عصر"هميشه کلمۀ عربی " ديگر"در ايران در عوض . را نشان ميدهندو شب مفاهيمی که اوقات روز 

 معلومات  را جهت دريافت خوانندۀ عزيز.عادل کلمات ديگر اين سياق را ُمو به همين قياس کلمات عربی مينمايند
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گی و ديرپائی کلمات و اصطالحات در زبان عاميانۀ َرَس"زير عنوان  به مطالعۀ مقالۀ مبسوط اين قلم ،بيشتر و عميقتر
    .دعوت ميکنم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "نده در پورتالبدر آرشيف " دری
است؛ " شدن، در جان کسی نشستن گوارا افـتيدن، به مزاج برابر"از اصطالحات کابلی و در معنای " فاريدن" ــ ٢

را در زمينه استعمال " چسپيدن"در ايران اصطالح . نان خوردن در جان ما نفاريد. فـتاب ميفاردآ: چنانکه گويند 
  .کنند
، که قوت و شدت و کثرت را در ...و " عجيب"و " بغايت"و " بزرگ"در معنای وصفی و به مفهوم " زور" ــ ٣

  . زور آدمی استیتو هم: چنانکه گويند . کاری نشان ميدهد،  از کلمات دری عاميانۀ کابليست
، رفيق باز زور، مکتب گريز زور ، زور سيل آمد و غيره )آنکه بسيار به اين فن توجه دارد( عبارات زنکه باز زور

  .از مثالهای ديگر اين استعمال است
  .است" دفعـتًا ، علی الحساب، بدون مقـدمه"اصطالح کابلی و در معنای " نه آرسی و نه پارسی" ــ ٤
و سخت فراوان استعمال هم است از اغالط مشهوريست که در زبان دری ساخته و رائج گرديده " نزاکت" ــ ٥

چون تصريف . دری درست کرده اند" نازک"است، از کلمۀ " اسم مصدر جعلی عربی"اين کلمه را که گويا . ميگردد
 انهماک  اصًال  بدانکلمات دری مطابق به دستور زبان عربی از بيخ و ريشه نادرست است، دری زبانان نبايد

مع الوصف  تعدادی از کلمات از ريشۀ دری به قاعدۀ صرف عربی درست گرديده و در چلند انداخته شده . ورزند
مشکالت امالئی دری "بحث مدرين زمينه در . ول و غلط استجعيکی ديگر از چنين کلمات م" تخريش"کلمۀ . اند

   .بيشتر سخن خواهد رفت" زبانان
 


