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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩ اکتوبر مهدنزبرلين، 
  

هری را ديدم هر ش. 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 داشتند اين انسانان زحمتکش و باغيرت، که عار. 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 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
  .مه بتوانخاطرات، شمه ای از دردهای بيکران هموطنان مظلومم را در ايران منعکس ساخت

   
  

 
  

 زبان قلم
  و

  کودک محــــروم افغان
  

   )"دفتر خاطرات ايران"( 
 

  )برگ نزدهم ( 
  
سازد؛ با ايشان درد دل می کند، به مشورتشان نيست که انسان از طريق آن ديگران را مخاطب ميزبا" زبان قلم"

خط بطالن می کشد، علم باه می پردازد، رهنمائيشان ميکند، بر کارهای درست صحه ميگزارد و بر کارهای ت
  ....دنيا و مافيها مطلع ميگرداند،  ميدهد و ازانتقال  دانش می آموزد،
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الی ا ميشد، علم و صنعت و تکنالوژی می آفريد و سرانجام مقام و"متمدن"، آيا بشر "نوشتن" نميبود و "قلم"اگر 
  !انسانی خود را کسب کرده ميتوانست؟ به تحقيق که جواب مثبت نيست

به نسلهای بشريست؛ به نسلهای موجود و نسلهای " دانائی و بينائی"باالترين و واالترين وسيلۀ انتقال " زبان قلم"
، به ــ در اولين لحظات مخاطبت) ١(و شاهدی از قرآن بياريم که خداوند به فرستاده اش ــ محمد برگزيده .  آينده

  .سوگند خورد" قلم"
 روی کاغذ ميکشد، بصورت ارادی يا غير ارادی، يعنی خواه خواسته باشد و يا قلم خود را) ٢(زمانی که نويسنده

زنده نزيد و ی که نگارنده اصًال ويد، ولو در زمانی ديگر و در هنگامکه نخواهد،  با انسان های ديگر سخن ميگ
 به ايشان القاء او گويا خاموشانه ديگران را مخاطب قرار داده ، با ايشان درد دل کرده و درک خود را. نباشد
  .مينمايد

تاريخ بشر تاکنون ازين رساتر و گوياتر زبانی را از نظر من،  ؟؟ وجود دارد؟"زبان قلم"ساتر از آيا زبانی ر
زبان قلم، داشته های هر انسان را ثبت . زبان ياد گرفتن و ياد دادن و تعلم و تعليم است" زبان قلم. "نديده است

 و تجربۀ شخصی  و تفکرهد و آيندگان مجبور نيستند، که هر چيز را خود با تعمقکرده و به ديگران انتقال ميد
آنچه ديگران در زمانه های دور و دراز بدست آورده اند، از طريق همين زبان به . خويشتن خويش، کسب نمايند

 زبان قلم و تحرير پس دانش بر زبان قلم تمکين دارد و اگر. آيندگان انتقال می يابد و اين اساس علم و دانش است
" زبان تحرير"بنا بر اهميت بسزای زبان قلم و . وجود نميداشت، شايد اصًال علمی و دانشی هم بوجود نمی آمد

  .ميدانند" ميدأ تاريخ"و " عطف تاريخ"را نقطۀ " ايجاد خط "کهاست، 
  

) ٤"(دانش آموز"ه است، موجودی گرديد، " زـمغ"و خارق العاده ای بنام ) ٣(انسان با داشتن دستگاهی منکشف
انسان هر لحظه ياد . ، که خواهی نخواهی می آموزد و روز تا روز بر دانش و دانائی خود می افزايد"يادگير"و 

است " دانش"و . اين پروسه انقطاعی نميپذيردياد ميگيرد و ميگيرد و می آموزد و در هر گام و قدم می آموزد و 
  : و بيهوده نيست که بزرگان گفته اندانسان را ميسازد" توانائی"که اساس 

   

  توانا بود، هر که دانا بود        ز دانش دل پير برنا بود
  

  وقتی بروز ميکند، که پروسۀ"پيری حقيقی". نمی شود" پير"اصًال " يادگير" و "دانش آموز" و "دل دانا"و 
  .قتی که مغز انسان از کار بيفتدانسان خاتمه يابد، يعنی و" آموختن"و " آموزش"و " يادگيری "و " تعلم"

رفت و توانائی هايش و اينکه انسان بدون داشتن اين دستگاه، هرگز مقامی باالتر از " مغز" بر سر سخن
 و بر جهان و طبيعت و موجودات ــ به شمول همه ه نمی توانستکردوانات و جانداران ديگر را کسب حي

  .جانداران ديگر ــ حاکم و مسلط نميگشت
انسان حکم ميکند، که بياموزد و هرگز از " انکشاف يابندۀ"و  "انکشاف يافتۀ " ،"منکشف"مغز 

  !!!!!!دست بر نگيرد" ياد گرفتن"و " ختنآمو"
     

 آويخته، اين بچۀ نيمچه، صندوقچه هائی به گردنهمين لحظه که اين سطور را مينويسم؛ چند 
) ٥(خوشنمایايشان بچه های ". ندزنپرسه مي"اصطالح اينجائی ه طرف و آن طرف ميگردند و ب

مظلوم افغان اند، که چون امکان درس خواندن و مکتب رفتن را ندارند، به کارهای خشره  لیو
مشغول )  به حساب اينجائی"دنواکس ز"("رنگ کردن بوت" يا "بوت رنگ کردن"از قبيل 
ناصر "جائی حساب اينه ــ و ب" ميدان ناصر خسرو"روزی از چنين بچه ها در . ميگردند
  :ــ  در تهران پرسيدم ) ٦"(خسرو

چرا مکتب نميرويد و در (»چرا مکتب نميرين و ده ای  صوب ده کوچا گشت و گذار ميکنين؟« 
  )اين صبح در کوچه ها گشت و گذار ميکنيد؟

  :همه به يک زبان گفتند 
ا کس در مدرسه ما افغانی هستيم و ما ر( ».ما افغانی هستيم و ما ره کس ده مدرسه نميگيره« 

  ).نميگيرد
  .به کار بد شيطان ميفرستمم، لعنت ينب وقتی چنين بی عدالتی و ظلم رژيم آخوندی را می

، در حدی که هيچ کودک را جبری و اجباری ساخته است در حالی که مکتب رفتن دولت ايران
عليم و تعلم را  دروازۀ تنرود، بر کودکان بيچارۀ افغانو مدرسه ايرانی  را نمی يابی که مکتب 

خود، نه تنها اساسی ترين حقوق  ِ "ضد اسالمی" و "ضد انسانی"ايشان با چنين کار . بسته است
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چون . عمل ميکنندنيز انسان را پامال مينمايند، بلکه بر خالف طبيعت و قوانين طبيعی و کرامت 
   !!!يردکند، که بياموزد و علم ياد بگ انسان حکم مي"طبيعت"چنانکه در باال گفتم، 

  
 

  )چارراهی مشتاق(لکۀ مشتاق ـکرمان ــ ف
  

   ١٩٩٤ مارچ ٢٣ ديگر ١٧ساعت 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
" برگزيده و انتخاب شده"در عربی معنای " مصطفی"چون . ست"محمد مصطفا"مراد از " محمد بر گزيده" ــ ١

يعنی " اصطفاء"است و ") افتعال"باب " (اصطفاء"اسم مفعول از مصدر ) با الف مقصور"(مصطفی. "را ميدهد
  ."خوش کردن" و باصطالح عوام کابلی "برگزيدن" و "انتخاب کردن"
از " صفت فاعلی"که " نويسنده"در زبان دری کلمۀ . نويسد مطلقًا کسيست که می" نويسنده" باال مراد از  ــ در٢

يکی عامًا در معنای کسی که مينويسد، هر کس . ميباشد، در دو معنای عام و خاص بکار ميرود" نوشتن"مصدر 
را که مبتنی بر  ی صفاتاينکه هيچ کدام ازباشد و يا .. .که باشد؛ دانا و فاضل و شاعر و فيلسوف و سياستمدار و 

معنای خاصی را پيدا کرده است و آن مراد از " نويسنده"در زمانۀ ما مگر . باشددانش و علم است، نداشته 
" نويسنده".  همنوعان خود انتقال ميدهد بهيست، که از طريق زبان قلم موضوعات مختلف را"دانشمند" و "عالم"

  ".منظوم"بنويسد و يا " منثور"، "نظم"د و يا به بنويس" نثر"ميتواند به 
اسم فاعل از مصدر " منفعل و منکسر و منجمد و منبسط  و منقبض و منضبط و منعقد"بر وزن " منکشف" ــ ٣
به کشف "در معنای " انکشاف"پس . برخاسته است" کشف"ــ است، که از ريشۀ " انفعال"ــ باب " انکشاف"

وقتی انسان چيزی را کشف ميکند، گويا پرده از . است" برهنه ساختن"و " برهنگی"يعنی " کشف"و " نايل شدن
در واقع پرده از روی چيزهای مکتوم " انکشاف"انسان در پروسۀ . روی آن برداشته و آنرا برهنه ميسازد

  .برداشته ميرود و عوالم نامعلوم را برهنه ميسازد
است، " يادگير" دری آن همانا هایُمعادليکی از ، که "دۀ دانشنآموز"و " دانش آموزنده"يعنی " دانش آموز" ــ ٤

را در مفهومی بکار ميبرند، که ما مردم آنرا " دانش آموز"در فارسی ايران کلمۀ . است" يادگيرنده"که مخفف 
است، " شاگرد خوب "در واقع خود يک" استاد خوب"اند، و " شاگرد"همه انسانها در واقع . ميناميم" شاگرد"

  . هميشه می آموزد و بر ذخيرۀ دانش خود می افزايدچون
ست که در زبان عاميانۀ دری کابلی و خصوصًا "نما"خوش و "ترکيب زيبای وصفی از " خوش نمای" ــ ٥
و " زيبا"همانا " خوش نمای"يا " خوش نما"و مراد از . رت و وفرت استعمال ميگرددبان زنان کابلی به کثز
 کمتر و يا "زبان ادبی"اين ترکيب زيبای زبان عوام ما متأسفانه در . است" گلخوش"و " خوبروی"و " قشنگ"

در هر صورت تا . هيچ استعمال نميگردد و من استعمال اين کلمه را از زبان و قلم ايرانيان هم تاکنون نديده ام
 و "زنان" ًاو خصوص" انسان "را در موردرسا و سخت خوشنما کنون نديده ام، که فارسی ايران اين ترکيب 

  .خوشگل و قشنگ بکار ببردِ  "کودکان"و " پسران"و  "دختران"
 )به واو دوم مجهول( "خوشروی"بکار ميرود، کلمۀ " خوشمنای"ترکيب ديگر دری عاميانۀ کابلی که معادل 

اين ترکيب را نيز زنان کابلی بسيار استعمال ميکنند و آن هم . ميباشد" روی"و " خوش"است که مرکب از 
ما متأسفانه از استعمال اين ترکيب " دری ادبی"زبان ". کودکان"و " زنان"و " دختران"صوصًا در مورد خ

را با " روی" است که کابليان ارجمند در حالی که کلمۀ جالب!!!!! سخت قشنگ نيز طفره ميرود و  ساختخوش
   !!!!!اينداداء ميفرم" و مجهولوا"، با "خوشروی"را در ترکيب " روی"تلفظ ميکنند، عين همين " واو معروف"
" مولوی"را " ميدان مولوی"بسا کلمات را بصورت مختصر و مخفف ياد مينمايند، مثًال در محاوره  ــ ايرانيان ٦

ميدان فردوسی ــ "(فلکۀ فردوسی"و " آزادی"را " ميدان آزادی"يا " انقالب"را " خيابان انقالب"نامند يا 
" ميدان ناصر خسرو"گويند، مراد شان " ناصر خسرو"به همين نهج وقتی . "فردوسی"را " چهارراهی فردوسی

 .است، که بازار مشهور و سرپوشيدۀ تهران هم در همانجا قرار دارد
 


