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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩ اکتوبر مهدشانزبرلين، 
  
  

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

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

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 همانان ناخوانده مع االسف  مورد بی مهری اين م
 رژيم ددمنش  بی مثال، هم مورد اذيت و آزاربدانجا پناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی ها و خدمات

 به تأکيد . آن سامان مکثريت بزرگ مرد ميگرفتند و هم مورد بی مهری اآخوندی 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
  !!!!بشان کامًال جداست و اجر شان هم بر خداورزيدند، که حسا 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" راندفتر خاطرات اي"دفتريست، که 
افغانستان آزاد ــ آزاد "اينک که پورتال . نجا نشر کردمرا در آخاطرات مبادرت ورزيده و هفده قسمت آن 

بارز هللا الحمد در اختيار ماست، ميکوشم تمامی اين خاطرات را از طريق همين صفحۀ باوقار و م" 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
  .ماخته بتوانخاطرات، شمه ای از دردهای بيکران هموطنان مظلومم را در ايران منعکس س

  
  
  
  

  "ايرانيگری"ايرانيان و 
  

  )١(؟" گناه الزم، بربادخدمت"
  

   )"ت ايراناردفتر خاط( "
  

  )برگ شانزدهم ( 
  

نويسندگان و دانشمندان ايرانی قرن بيستم گرديده است، که من آنرا مرض بسا مرضی فراگير دامنگير 
ش  استوار بوده و تا سرحد جنون پيب ناسيوناليستیين مرض که بر احساسات کاذبر مبنای ا. مينامم" ايرانيگری"

پيوند " ايران " کنونی وسيع ما و حتی جهان را ميخواهند به نحوی با کشورميرود، بزرگان و فرزانگان منطقۀ
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در اکثريت سفانه متأ، را ميريزد" انصاف" و پيوسته خون است" انصاف"اين مرض که تشنه به خون . بزنند
راه  ايرانی را سراغ دارم، که من شخصًا کمتر دانشمند. اء و فضالی ايران سراغ ميگرددمطلق نويسندگان، علم

  .ازين بال و بليه در امان مانده باشدانصاف را پيموده 
 را در پای زبان فارسی )٢(خدمات نهمارعرق بسيار و ايرانيان دانشمند و دانشمندان ايرانی در قرن حاضر 

های مختلف ايران شهر کتابفروشی های آدم باغ باغ می گردد، وقتیدل . خته اند جديدش ريدری و ادبيات قديم و
دربرگير دهها که  ،)دانشگاه تهران("پوهنتون تهران" و مقابل "خيابان انقالب"فروشان بو خصوصًا رستۀ کتا

و مه روزه  که در تهران ميباشم، هیهر گاه. ندز نظر ميگذراميباشد، و بر در بر  )٣( انج و منجکتابفروشی 
  را تهيه کرده و يکه راست تحويلتب مورد ضرورتم کپر و پيمان گرديده،هسپار همين بازار ربدون استثناء، 

چون هم قيمت کتب نازل است و هم مصرف پوستی آن، ازينرو بسيار به واره است که کتب . پوسته خانه ميکنم
را با " نازدانه"م، عالوه ازينکه تعدادی از کتب  که به ايران بيايهر کرتی.  از همينجا تدارک نمايم رافراوانی

 به برلين و چند چند آن را از طريق پوست،حمل منمايم، تعداد زياد ديگر و بکس دستی  خود و در بکس
سال کتب موجود بود، که بر ارخشن قيودی  ، " اسالمیانقالب"به اصطالح و در سالهای اول در سابق . ميفرستم

  .برويم سر اصل مطلبو  . ميمون، از چند سال بدين  سو مرفوع گرديده استختاز ب
سخن بر سر اين نکته بود که ايرانيان دانشمند کتب بسيار را تأليف و ترجمه کرده و در دسترس تمام قلمرو زبان 

ايرانيان سخت اگر .  را هرگز نميتوان فراموش کرد عاليقدر فارسی دری ميگذارند و اين خدمت اين دانشمندان
ن شعرای دواويامهات زبان دری ــ از ند، به يقين که  چاپ کتب ناياب دری همت نمی گماردکوش به تجديد

 قرار نميگرفتند و ، امروز در اختيار عامۀ مردم يعنی متون قديمور ــنثم نامدار متقدم گرفته تا کتب جليل القدر
  .يکرديم منها به کتابخانه ها مراجعهبايد برای دسترس  بدا

. و دست بکارندنيست که در ايران دانشمندان بی شمار و زبردست موجود بوده ای هيچ جای شک و شبهه بلی؛ 
مجموعۀ "لکه ب، نی" علوم ادبی"سخن ميگويم، مراد از " ادبيات"تی از وقدرينجا  ــ دری ادبيات معاصر و 

زی عرقريو ه باال تر از آن ، مديون سعی بليغ تا حد معتنابه، و بلک ست ــدر زبان دري " آثار مطبوعکتب و
در افغانستان که زادگاه و اولين مهد و پرورشگاه . و دلسوز استسختکوش شباروزی همين دانشمندان پرکار، 

وقت، توجهی درخور در زمينه عاطل و باطل زمامداران  )٤(یشو بيغمبازبان دريست، متأسفانه بر اثر نااليقی 
 دری ميباشد، بر اثر استيالی ملۀ سه کشور مهم قلمرو زبانجيکستان که نيز از جکشور تا. صورت نگرفت

 اندر نسل آن ازين دو هيوالی شوروی، از فرهنگ و زبان بومی چندين دهه کنار گذاشته شد، در حدی که نسل
فات گاه تأليپس يگانه کشوری که در چندين دهۀ اخير عطش اهل زبان را از ن.  فاصله گرفتندپديدۀ مهموديعه و 
سيراب ميکرده است، همين کشور ايران و انبوِه و تجديد چاپ آثار قديم،   و ابداع آثار ذيقيمت)٥ (و تراجم

     . فرزانگان و دانشمندان آن است
  :درينجا يک نکته را ميخواهم تذکر بدهم و آن هم نکته ايست، دوگانه و بشرح ذيل

کمائی  انجام داده اند، فضيلت بزرگی را برای خود و کشور خود هدانشمندان ايرانی در مسير خدمات شايانی ک
  .بدون لکه و خدشه ميبودو کم مانند، کرده اند و کاش اين خدمت بزرگ 

  
؛ خصوصًا که جهت پيشبرد  به وقت ديگرا تاريک شده ميرود، بقيۀ داستان را ميگذارمهوشام فرارسيده و چون 

   .ميشودموضوع به اسناد و مدارکی ضرورت ديده 
  
  

   آزادی  )فلکۀ (کرمان ــ ميدان
  

  ١٩٩٤ مارچ ٢٩
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
 ضرب المثل مشهور کابليست و در موقعی بکار رود، که انسان خدمات شايان "اه الزمخدمت برباد، گن" ــ ١

  . ناديده بگيرد،کسی را بخاطر گناه اندکش
  "نامعدود"و " بی مر"، " بسيار فراوان"، " بی شمار"يعنی " سرشار"بر وزن " نهمار" ــ ٢
  " پر متاع" و "پر و پيمان"اصطالح عاميانۀ کابلی و در معنای " انج و منج" ــ ٣
 بوده و به کسی اطالق گردد، که یاست که اصطالح عاميانۀ دری کابل" بيغمباش"منسوب به " بيغمباشی" ــ ٤

  .از غم همه کس و همه چيز فارغ و غافل باشد
و " تفسير"يعنی " روزنه"بروزن ) به فتح جيم" (ترجمه. "است" ترجمه"جمع ) به کسر جيم"(تراجم" ــ ٥
   . اداء ميکنند، که غلط است" جيم"در افغانستان آنرا با ضم . است" نقل از بانی به زبان ديگر"و " شرح حال"


