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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  2009 اکتوبر مهدهـفـبرلين، 
  
  

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 
  

  )1(؟" گناه الزم، بربادخدمت"
  

   )"ت ايراناردفتر خاط( "
  

  )دهم برگ هـف( 
  

حاال که .  نيز به اسنادی چند ضرورت ميرفت، ادامۀ موضوع را به بعد مفوض کردموچون هوا تاريک گشت 
  :مينگارم را تاقم آرام گرفته ام، دنبالۀ آنساعت دِه شب است و در ا

 انجام داده اند، فضيلت بزرگی را برای خود و کشور دانشمندان ايرانی در مسير خدمات شايانی که: گفتيم که 
بدون لکه و کم مانند، کمائی کرده اند و کاش اين خدمت بزرگ دری، سی فار  نو حتی برای تمام قلمرو زباخود 

  . ميبودداغ و غشو 
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   :پذيرفته اند و غش از دو نگاه  لکه  و داغ انی های مثبت،بلی؛ اين همه جانفش
  تعبير کردم" ايرانيگری"، که من از آن با ترکيب ــ از نگاه احساسات مفرط ناسيوناليستی ايرانی 1
  ــ از نگاه تمايل مفرط مذهبی 2
  

  :نکتۀ اول
ه و بر واقعيات ايرانيان دانشمند در مسير کارهای علمی و عالمانۀ خود به يکباره از اصول علمی بدر رفت

، هبزرگان منطقمثًال اگر بحث بر سر استادان قديم نظم و نثر زبان دری به ميان آيد، . تاريخی پای گذاشته اند
 زاده و پرورده "ايران" قلمداد ميکنند؛ هم آنانی را که در قلمرو امروزی "رانیاي" و "ايران"همه را منسوب به 

  . نوشتند زادند، زيستند و کارنامه کنونی"ايران"  مرزهای قلمروسنگها دور ازشدند و هم آنانی را که فر
به ايران انتساب داده ميتوانيم، که در قلمرو ايران آن بزرگانی را اگر جانب عقل و انصاف را مراعات کنيم، تنها 

 کجا و در  زاده و پرورده شدند، بدون توجه به اينکه کارنامۀ خود را در و در قلمرو کشور کنونی ايرانامروزی
 و کليم و صائب و حافظسعدی و  و خيام فردوسی و مثًال . تقديم کردندبارگاه دربار و و دستگاه دم و خدمت کدام 
  .طالب و غيره

از تا خليج بنگال و ) يا گرگانج( و اورگنج ) جهيل کسپين(در منطقۀ بزرگ دری زبان که زمانی از آبسکون 
 زبان ۀ اين سرزمين وسيع، و بر هم) 2( و آسيای صغير وسعت داشتخليج فارس تا مناطق اويغور سينکيانگ

به وجود آمدند و شهکارهای خود را به بشريت ... دری حکمفرمائی ميکر د، هزاران دانشمند و شاعر و اديب و 
را هم ايرانی " نظامی گنجه ئی" است، که مثًال دور از انصاف ر يابس. عرضه کردند

عمعق "و را " سيف فرغانی"را و " کمال خجندی"را و " نیخاقانی شروا"بدانيم و 
خواجه "را و " سنائی غزنوی"و را )" ابيوردی(انوری باوردی"و را " یائبخار
خاوند "و را " ابو شکور بلخی"را و " یخابولمؤيد بل"را و " داهللا انصاری هرویعب

 و قباديانیناصر خسر"و را "  بلخییقيقد"و را " معروفی بلخی"و را " شاه بلخی
داتا (هجويری غزنوی "را و " فرخی سيستانی"را و " نصری بلخیـُع"را و " بلخی

ابو نصر "و را " ابو نصر مشکان"را و "  سلمانمسعود سعد"را و )" گنج بخش
 را ــ ولو در دربار" بو علی سينای بلخی شيخ الرئيس حجت الحق،"و را  "فارابی

لفضل اابو"و ست ــ امروزي" ايران"و در ان همدابن کاوکويه زيست و آرامگاهش در
" ابو نصر فراهی"را و " ستیابوالفتح ُب"و را )" ميوندی(حسن ميمندی"و را " بيهقی

 ملک عطاء "را و" ر فاريابیظهي"را و " گرديزین ضحاک ابعبدالحی "و را 
بهزاد کمال الدين "را و " جامی هروینورالدين عبد الرحمان "را و " جوينی
   !!!!!!!را" سيد جمال الدين افغان"را و سرانجام " هروی

و " امروزیايران "کشور  را منسوب به بزرگان  دروغ محض است، که اينکهو بل، واقعًا دور از انصاف
زادند، زيستند و کارنامه ساختند، فقط و فقط " کشور کنونی ايران"اينان که خارج از قلمرو . بدانيم" ايرانی"

اگر . کرده اند اند، که امروزه روز با مرزهای مشخص سياسی ــ جغرافيائی، قد علممربوط به کشورهائی 
 ميپندارند، نه تنها که بر واقعيتهای مسلم تاريخی "ايرانی" امروزی و "ايران"ايرانيان چنين بزرگان را جزء 

  . ريش خود هم ميخندندبلکه به پای ميگذارند، 
کارنامه آثار و  همين کار را نموده وپيوسته متأسفانه که  ور ايرانراوردگان علم و دانش کشب و سردانشمندان

 اگر ايشان اذعان فرمايند، که کشور .ميسازندو پر شائبه را مخدوش و لکه دارد  درخشان علمی و ادبی خود های
 تعويض کرد،" ايران"نام خود را به ،  "مجوز حقوقی و تاريخی"  داشتن عيسوی، بدون1935 در سال "فارس"

  .ديگر هرگز چنين ادعای خالف واقع را نخواهند نمود
   

  :نکتۀ دوم
کدام دانشمند و شاعر و .  اند بودههنشان دادن بزرگان علم و ادب منطق" شيعی"يوسته در صدد انی پدانشمندان اير

و " عیشي" در باره اش چيزی بنويسند، و وی را ين منطقۀ بزرگ  نيست، که مؤلفان و دانشمندان ايرانیعالم ا
  نشان ندهند؟؟؟؟؟؟؟" تشيع" به مذهب بمنسو

، از نظر بگذرانيم، بخوبی ديده ميشود، که  گرديده انداگر دواوين و آثار متقدمان را که در ايران تجديد چاپ
اين " اب مذهبیتسان"،  تا چه حد در تحريف ناشر اين آثارحاشيه نويس و تعليق نويس و مهتمم و مصحح و 
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" افغان بودن" را که تمام جهان ــ به استثنای ايران ــ در "سيد جمال الدين افغان" حتی .رزند سعی ميو،بزرگان 
  .دانستند" تشيع"و منتسب به " شيعی" شک و شبهه ای ندارد، نيز کوچکترين  هيچ و او
  

   :فتد، کهبيند، به شک می ا ر ما ايران را مید دانشمندان کشور برا"اجحاف"و " بی انصافی"آدم وقتی اين دو 
يم، دأليف و ترجمه و تجديد چاپ متون قنشود که اين همه جانفشانی ها در مسير ت« 
برای خود ا اصطالح مه  را ب بوده است، تا افتخارات تاريخیبرای اين و فقط قط ف
  !!!!!!ندهمه مال خود بسازغ کرده و و قور و )3 (رـَـج

 مد نظر ، " قویاحتياط"دو را ، بايد با قيِد ارۀ بزرگان در باز همين خاطر است که آثار چاپ شده در ايران 
  :بگيرم 

  "ايران"ــ يکی انتساب ايشان را به 
  " شيعه" ايشان را به مذهبديگر نسبت دادن ــ و

  . منابع الزم، مفصل تر نگاشته شوددر اين باره بهتر است، که در آينده، با حوصلۀ بيشتر و با استناد به
     

  
  330ناز ، اتاق کرمان ــ هوتل 

  
  1994 مارچ 29

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات
کابليست و در موقعی بکار رود، که انسان خدمات شايان  ضرب المثل مشهور "خدمت برباد، گناه الزم" ــ 1

  . ناديده بگيرد،کسی را بخاطر گناه اندکش
چه يت ذيل، ب، قلمرو او را در سلطان محمود غزنویضمن قصيده ای در مدح " فرخی سيستانی" ــ حکيم 2

  :خوب مشخص ساخته است
  

  ــــنگ تا دريای آبسکونی از کنار گــَتو دار
  کرانزدار و تا ُمـُر گرگانج تا قداز تو داری 

  
يا " گرگانج" . است"جهيل کسپين"يا " بحيرۀ خزر"مراد از " دريای آبسکون"و " گنگا"مراد  از " گنگ"
ه دومناطقی ب" قزدار و مکران"". آمودريا"و " سردريا"ــ مّصب " ارال"شهری بوده در ساحل بحيرۀ " اورگنج"
  . و در قملرو کشور پاکستان قرار دارند  بوده بلوچستاند، که اکنون جزِءان
برای خود نگه "، " قوروغ کردن" اصطالح عاميانۀ دری کابلی و در معنای )به فتح جيم( "جر کردن" ــ 3

     .است" ريزرو کردن"و به اصطالح فرنگی " داشتن


