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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  2009اکتوبر  22برلين، 
  

 را ديدم هر شهری. 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
  . از جائی کمکی بدست آرند، آزاده و سر بلند  زيستندتند داشاين 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 .  ناخوانده مع االسف  مورد بی مهری چندگانه قرار ميگرفتنداين مهمانان
بدانجا پناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی ها و خدمات بی مثال، هم مورد اذيت و آزار رژيم ددمنش 

 به تأکيد . آن سامان مبزرگ مرد ميگرفتند و هم مورد بی مهری اکثريت آخوندی 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
  !!!!امًال جداست و اجر شان هم بر خداورزيدند، که حسابشان ک 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 . ش مسمی ساخته اما" 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 . قديم هموطنان ارجمندم نمايمت

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

   

  
  ؟"قهرمان افغانستان"روتسکوی ــ 

  

Ruzkoi - „Afghanistan-Held“  
 

  ) "دفتر خاطرات ايران"( 
  

  )برگ بيستم ( 
  

اما تقدير چنان رفته بود، که با . موضوعی را که اينک رقم ميزنم، اصًال بايد از اقامتگاهم در برلين مينوشتم
  :ين گوشۀ دنيا بدان بپردازم از دغدغۀ خاطر، از) 1(اغتنام فرصت و با فراغت

  ــ Alexander Ruzkoi" الکسندر روتسکوی"از مدتهاست که در مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی المان، از 
" قهرمان افغانستان"ياد کرده و او را مشخصًا " قهرمان"پيلوت اردوی هزيمت خوردۀ سرخ در افغانستان ــ بنام 
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اينکه اين کار را در المان به تقليد از . می نامند)  Afghanistan-Held(" قهرمان جنگ افغانستان"و يا 
 خود المانهاست، برای اين ر بی معنی از ابتکارات سالوسانۀمطبوعات و تداول روسيه ميکنند و يا که اين کا

خواه آن صورت و خواه اين صورت، ولی در هر صورت، ناميدن يک سپاهی و يک . ميتی ندارديادداشت اه
قهرمان جنگ "ک سپاِه شکست خورده و هزيمت يافته در افغانستان را هيچ کس حق ندارد، به حيث افسر ي

  !!!!قلمداد نمايد" افغانستان
همۀ جهان و جهانيان ميدانند که اردوی سرخ روسيه در ميدانهای نبرد افغانستان نه تنها کدام فتح و نصرت و 

 سرشکسته و با مورال باخته از افغانستان کست خورد و شظفری را کسب نکرد، بلکه با تحمل تلفات سنگين
هيچ فرد منسوب به چنين ازينرو هيچ کس ــ هر قدر دورغگوی و دروغ باف هم باشد ــ حق ندارد، که . رانده شد

  !!!!مفتخر بسازد" قهرمان"را با نام فاخر " مغلوب" اردوی يک سپاه و
  

نی هايش در جنگ افغانستان و بخاطر اينکه دوبار طياره اش خاطر جانفشاه را ب" روتسکوی" اگر روسها البته
 لقب د را موفقانه پيش برده بود،در  زمان جهاد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و با وجود آن مأموريت خو

اما المانها چرا؟ چرا .  استاعطاء کرده باشند، قابل درک" يهقهرمان روس"و يا " قهرمان اتحاد شوروی"
را که بيشتر از چهار صد عمليات بمباردمان را در " روتسکوی"المان ) 2"(شنه پرزورگ"مطبوعاتيان 

افغانستان انجام داده و بدون شک خون هزاران افغان آزاديخواه و افغانان بيگناه و ويرانی صدها خانه و کاشانه و 
مفتخر سازند؟؟؟ اگر ) 3(با چنين يک لقب زننددر افغانستان  به گردن دارد، مزرعه و روستا و قريه را 

تبهکاری و جنايت اساس کسب افتخارات باشد، چرا چنگيز و هالکو و تيمور و هيتلر را ازين نعمت بی بهره 
  که را بزرگترين جنايتکار و قاتل قرن بيستم،"آدولف هيتلر" باشد، شايد مطبوعاتيان المانی ميدارند؟ اگر به دل

  خطاب نمايند" قهرمان" هم روزی  روی همه قاتالن تاريخ را شست،
  

 ئی هايش؟؟؟ راِه ديگری ندارم، غير و به زيباميرود" اصفهان "انم چرا در همين لحظه عنان سخن بسوینميد
   :که بگويم ازين

   
  "از گپ گپ ميخيزه"
  

" سپاهان"اصًال کلمۀ عربی و معرب " اصفهان. "چار سال پيش بود که برای يک هفته از اصفهان ديدن کردم
  .  را بکار نميبرد)4(ديم و اصيل اين بلدهر امروزه روز هيچ کس نام قاست، مگ

، بساط سلطنت کنهسال "محمود هوتکی"وقتی پای به اصفهان نهادم، روزگاری بيادم آمد که شاه جوان  افغان، 
و مردم پيش از آن مگر سالها جفا بر سر . صفوی را برچيد و امپراتوری افغان را در خاک فارس بنياد نهاد

هائی را که رژيم سفاک و فرتوت صفوی در ساحۀ تحت سطلۀ شان در وطن ما مقرر و ک ما رفته بود و جفاخا
به اين جفاها مگر اول از همه مردم غيور قندهار . مرعی داشته بود، از حافظۀ تاريخ زدوده نشده است

را بسنجند و راه اساسی جز را بر آن داشت، تا راه اساسی "  هوتکیيرويس خانم"سرگردگی مرد مدبری چون 
سی مايلی در ) 5"(مانجه"همان بود که در جرگۀ . اين نبود، که سلطۀ بيگانه را از خاک پاک افغان بروبند

  .اطراف قندهار پالن کار را ساختند
آن را تا مرکز قدرت دولت " محمود جوان"برومندش رشيد و آنچه ميرويس خان هوتکی انجام داد و فرزند 

از ياد تاريخ نميرود، که شاه حسين صفوی، آن شاه کهنسال يک . فهان کشانيد، از ياد تاريخ نميرودصفوی به اص
، نهاد و شاهی را به او تبريک "شاه محموِد جوان"افغان، اعنی وی، تاج شاهی را خود بر فرق شاه مملکت ق

، شاه حسين مخلوع  تاجپوشیدار جوان افغان در همان مجلستاريخ اين نکته را نيز به ياد دارد، که زمام. گفت
مشورتهای پيرانۀ آن شاه ، "فارس"کشورش، خطاب کرده و تعهد سپرد، که در پيشبرد امور " پدر"و " پالر"را 

  .را که ديگر شاه نيست، بلکه در دربار شاه است، بکار بگمارد
  :ط به تاريخ باشد و از امروز گپ بزنيمبه هر حال آنچه به تاريخ مربوط است، بگذاريم که مربو

، که اکنون به " يربميدان شاه عباس ک. "خی آنيشهر اصفهان شايد زيباترين شهر ايران باشد، با ابنيۀ معظم تار
وقتی قصر . اده است، با قصر شاه و دو مسجد بزرگش خيلی جالب و ديدنيستدتغيير نام " ميدان امام خمينی"

اق و رواقهای خرد و ظرم گذشت، با ساختمانهای عجيب و طتاقی مخصوص از نشاه عباس را ميديدم، ا
ميگفتند، که اين اتاق خاصيت عجيب انعکاس آواز را دارد و خصوصًا موسيقی را به بهترين وجهی به . بزرگش

  . ر و چند چندان ميسازدبهوا ميپراگند و تأثير آن را چند برا
"  جنبانمنار"از . دم و از منطقۀ ترسانشينان و زردشتيان اصفهانديدن کر" سی و سه پل"از پلی موسوم به 

و گويند، . ديدن کردم، که مرکب از دو برج است، که در فاصلۀ معين و به عين ساخت و ابعاد ايجاد گرديده است
عين جنبش در بشی در يکی از برجها ايجاد گردد ــ مثًال کسی در يک برج خيزک و جستک بزند ــ که وقتی جن

، قابل درک "برق" و "اوپتيک"فزيک اين نکته از نگاه فزيک و خصوصًا . برپا ميگرددخود بخود برج دوم نيز 
 بيايد و انتقال" رزونانس"، باعث ميشود، که  و دو مدارچون ابعاد کامًال برابر و ُمساوی دو جسم. است

  .ايجاد ميگردد" روزنانس"در " امپليتود"بزرگترين 
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اصفهان بود، که اکنون بشکل موزيم و بگفتۀ " چهل ستون" همه جالب تر مگر قصر برای شخص خودم، از
هم تلفظ " موزه"ايرانيان اکثر کلمات فرنگی را از زبان فرانسوی اخذ کرده اند و . درآمده است" موزه"اينجائی 

شاهان صفوی به ن که از دورا" چهل ستون"قصر . تلفظ کنند" موزيم"فرانسوی از کلمه ايست، که در انگليسی 
ستون نهاده شده است، ولی چون اين بيست ستون در مقابل حوضی بزرگ از " بيست"، در واقع بر يادگار مانده 

. را می سازد" چهل ستون"آب مصفا قرار دارد، تصوير بيست ستون در آب هم به آن اضافه گرديده و مجموعۀ 
بهترين و جالب ترين آثار اين موزيم را دو . پرداختمگشته و به تماشای آثار تاريخی " چهل ستون"داخل موزۀ 

ر خالص  که از ز"سکه"اين دو . ياد ميگردند" اشرفی"و " محمودی" ای که بنام "سکه"بلی؛ دو . يافتم" سکه"
در اصفهان ضرب زده شده " اشرف هوتکیشاه "و  " محمود هوتکیشاه "ی  و طالی ناب در زمان زمامدار

 است، ادگار شاهان افغان در فارسکه ي" اشرفی"و " محمودی"بلی؛ به نامهای . ميگردنداند، به همين نام ياد 
در موزيم تصاوير تاريخی هم به نظر ميرسيدند، که گوشه های تاريخ را . چشم و چراغ اين موزه را ميسازد

  .نمايش ميدادندبصورت مصور 
  

  
  330کرمان ــ هوتل ناز ، اتاق 

  
  1994 مارچ 23 شب 22ساعت 

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   :توضيحات
  . است"فارغ بودن"و  " آسودگی"کلمۀ عربی ــ مصدر جعلی ــ و در معنای " فراغت" ــ 1
زورش کم و اصطالح عاميانۀ کابليست و برای کسی گفته شود، که ) بدون کسرۀ اضافت("گشنه پر زور" ــ 2

  . باشد قهرش بسيار
ميباشد، اما در تداول دری " زدن"است که صفت فاعلی از مصدر " زننده"مخفف " زنند" ــ  با وجودی که 3

البته در دری عاميانۀ . بکار ميبرند" بسيار زننده"در مفهوم را گرفته و "  صيغۀ مبالغه"کابلی  از آن وظيفۀ 
و " بسيار شکننده"در معنای ) به کسر نون اول(" شکنند"گر هم داريم؛ چنان که يکابلی ازين سياق کلمات د

کار ب" بسيار کننده"يعنی ) به کسر نون اول( " ندنــُـک"و " بسيار خورنده" در معنای )به کسر راء( "خورند"
 حکم  و اين وجيزۀ نافذ،".امور استهمه  جریِ خداوند، ُم"يعنی " استِننِد کارهــُـخداوند ک: " مثًال گويند .رود
  . را دارد"ضرب المثل"يک 

يل اينکه چنين کاری واقعًا ، بدلنوشتم" زنند"را يک کار " قهرمان"به لقب " روتسکوی" مفتخر ساختن"در متن 
کميتۀ جايزۀ صلح "دعت را در همين چند هفته پبش از بعين چنين يک . است" هرمانق" به لقب فاخر توهين
واقعًا می بينيم، که اين . اعطاء کردند" ارک اوباماب"شنيديم و شنيديم که جايزۀ صلح نوبل امسال را به " نوبل

  .آورده اند" جنگ"را در خدمت " جايزۀ صلح"زرگترين بکوتاهنظران 
) به ضم حرف اول"(لدانـُب"و يا ) کسر اولب"( بالد"است که جمعش " شهر"نی در مع) به فتح اول" (بلده " ــ4

به ضم را " بلده" بعض کسان .در جغرافيه است" ياقوت حموی"که کتاب مشهور" لدانـُـ البعَجمُم"مثًال . است
" لدهب"از نگاه صرف عربی . ی ديگری داردابه ضم اول معن" بلده"اول تلفظ ميکنند، که درست نيست، چون 

که در " ليله"مثًال .  اطالق گردد"فعل" و "اسم"آنست، که بر واحد " اسم مره"است و " اسم مره) بفتح اول(
با "(نکهت" را ميدهد و ")نمل"واحد  ("يک مورچه"که معنای " نمله"است و ") ليل"واحد (" يک شب"معنای 

استعمال )" خيز زدن(يکبار جهيدن"ر معنای که د" طفره" را ميدهد و يا "يکبار بوئيدن"که معنای ) اف عربیک
و " عطر"نوشته و از آن معنای " نگهت"و در هيئت " گاف"را به " نکهت" دری زبانان کلمۀ عربی .ميگردد

استاد ادبيات پوهنتون کابل، نيز با وجود اطالع ازين " نگهت سعيدی"مرحوم پوهاند  .را ميگيرند" بوی خوش"
  .را انتخاب کرده بود" نگهت "، تخلص"نکهت"باريکی به عوض 

، افتخار جرگه ای را داشت، که به رهبری ميرويس  قندهار قرار استکه قريه ای در سی مايلی" مانجه" ــ 5
چون اين جلسه .  ريخته شدهار،لطۀ صفوی از قندـ ُس"بر انداختن"خان هوتکی برپا گرديده و ضمن آن پالن کار 

 و کابليان اد سر زبانها افت"  مانجهسرِّ"يجۀ دلخواه هم داد، بعد ها اصطالح بسيار سری و محرم برپا گرديده و نت
  . کابليسترست کردند، که از اصطالحات معروفد" سر و مانجه"ز از آن عزي

مقالۀ بنده زير عنوان )  پاورقی"(توضيحات" خوانندۀ ارجمند را به مطالعۀ برای کسب معلومات بيشتر در زمينه
  .دعوت ميکنم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در پورتال در آرشيف معروفی" يره و کبيره ــ صغجرم و گناه"

  :اين مقاله با يک کليک از لنک ذيل باز ميگردد
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