
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩ اکتوبر ٢٣برلين، 
  
  

ی را ديدم هر شهر. 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 شتند دااين 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 ن ناخوانده مع االسف  مورد بی مهری اين مهمانا
 رژيم ددمنش  بی مثال، هم مورد اذيت و آزاربدانجا پناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی ها و خدمات

 به تأکيد . آن سامان م بزرگ مرد ميگرفتند و هم مورد بی مهری اکثريتآخوندی 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
  !!!!کامًال جداست و اجر شان هم بر خداورزيدند، که حسابشان  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 

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 . تقديم هموطنان ارجمندم نمايم

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

  
  
  

 "!!!رد افغان يک عسکر استـهر ف"
  

Jeder Afghane ist ein Soldat  
  

  ) "دفتر خاطرات ايران( "
  

 )برگ بيست و يکم  (
  

چه چاره که . نميدانم چرا قصه های قديم دقيقًا همين حاال که در سفرم و از ايران ديدن ميکنم، بخاطر می آيند
  )ا ردی نيست آمده ر"( آمده ره ردی نيس: "گفته اند

حدودًا بيست سال پيش در خانۀ يک دوست المانی که کتابخوان و کتابدوست است و کتابخانه اش بدون شک 
بيشتر از ده هزار جلد کتب مختلف النوع را بزبانهای المانی و انگليسی و فرانوسوی احتواء ميکرد، چند کتاب 
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 بخط قديم ١٨٨٨ يا ١٨٨١يکی از کتب فکر کنم در سال . یکهنه راجع به افغانستان ديده بودم؛ همه به زبان المان
المانی تأليف و چاپ گرديده بود و معلومات سودمندی را در همان برهۀ مهم تاريخی ما که مقارن دست درازی 

اين کتاب را که نقشه های تاريخی همان زمان افغانستان و کشور . های انگريز در افغانستان بود، در بر داشت
  .ر بر داشت، متأسفانه بعدًا در آن کتابخانه نيافتم، با وجودی که باصطالح پشتش چشم درد ميگشتمفارس را د

ــ بود که در زمانهای قديم و در دوران " اتريشی"کتاب دوم سفر نامۀ يک المانی ــ و يا خدا گردنم را نگيرد 
تابکی با قطع کوچک بيرون داده زمامداری ظاهر شاه از افغانستان ديدن کرده و گزارش سفر خود را ضمن ک

درست در زمانی وارد کابل ميشود، که ابتدای " سفرنامه نويس"مؤلف سياح يا سياح مؤلف يا بهتر بگويم، . بود
را " وزارت حربيه"ت سم" سپهساالر شاه محمود خان غازی. "ماه سنبله و جوشش جشن استقالل افغانستان است

توأم " مبارکش" کاکای ظاهرشاه، سردار شاه محمود خان است، که نام )١("وزير حربيه" يعنی که .به عهده دارد
  .، گرفته ميشود" غازی"و " سپهساالر"با القاب پر طمطراق 

، "چمن حضوری" به ديدن و سور و سرور، که هرشبکابل چراغان است و مردم کابل غرق در شعف و شادی 
در آن زمان که برق . ود، لحظاتی را بخوشی ميگذراننددر آنجا حضور می يابند و با چوچ و پوچ و ذرياِت خ

هم ميکوشيدند که جوقه ) ٢(تنها در کابل وجود داشته و واليات کشور در تاريکی بسر ميبردند، مردم اطراف 
به ياد دارم که مردم اطراف . جوقه و يا به تنهائی به کابل آمده و از شبهای چراغان جشن استقالل لذت ببرند

  .ياد ميکردند، از کنج دهان شان آب سرازير ميشد" جشم"تلفظ کرده و هر باری که از " جشم"را " جشن"
وی از موضوعات مختلف . برای سياح زمينۀ مالقات با وزير حربيه، سپهساالر شاه محمود خان، ميسر ميگردد

 :ر بيه ميپرسدميپرسد، که همه به يادم نيست، مگر يک سؤالش را هرگز فراموش نميکنم، وقتی از وزير ح
  

   ?Wie viele Soldaten hat Afghanistan» افغانستان چقدر عسکر دارد؟« 
 

 :  در جواب ميگويدغرورو شاه محمود خان با مباهات و 
  

 )٢(Jeder Afghane ist ein Soldat» !!!!هر افغان يک عسکر است« 
   

که هم جنبۀ سياسی داشت و هم از غرور ملی حکايت ميکرد با وجودی جواب شاه محمود خان حدس ميزنم، که 
نظر آن سياح  فرنگی  نوعی ما استوار بود، حتمًا در و جامعۀ بر واقعيت های عينی و تاريخی مردم هم و 
  .تلقی کرده باشد" غرور کاذب " شايد هم اين جواب را ناشی  از.جلوه کرده است" الف و پتاق"و " گوئیگزاف"

اگر کمی زحمت را بخود متحمل شده و به تاريخ دور و دراز و پر ليل و نهار اين سرزمين آن سياح مگر 
 که تنها تاريخ قرن نزدهم افغانستان کافی بود،. ن شک که شک اولين او برطرف می گشتد، بدوميکرمراجعه 

 اند، از نظر بگذراند،  انگريز انجام دادها در طول يک قرن در مقابل استعماررا و جانفشانی هائی را که مردم م
  .تا تشويشش ازين درک رفع شود

جان نثاری ها و از خود گذری های مردم ما را در دو رشادتها و آرزو ميکنم، که آن سياح اروپائی زنده باشد و 
که اگر چنين باشد، سخن شاه محمود خان را تصديق . دهۀ اخير و در برابر ابرقدرت شوروی اشغالگر ديده باشد

رباز و يک  يک سرد افغان واقعًا يک عسکر وـهر فخود اقرار خواهد کرد، که کرده و 
  !!!!!!!!!!!!سپاهی جانباز است

  
  

  )٤(کرمان ــ مسجد صاحب الزمان
  

  ١٩٩٤ مارچ ٢٤ ديگر ١٦ساعت 
    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
  .ميگفتند" وزير حربيه"را " وزير دفاع"و " وزارت حربيه"را " وزارت دفاع"در سابق " ــ ١
ح اما در اصطال. است" طرف"لغت عربی و جمع " افعال و افغان و انبان و سندان"بر وزن " اطراف" ــ ٢

وقتی بگويند که فالنی از اطراف آمده است، يعنی . استعمال ميکنند" واليات"عادل را ُم" اطراف"دری افغانستان 
 و. هم ميگويند" اطرافی" ساخته و صفت" يای نسبت"اين کلمه را حتی با . که از واليات به مرکز آمده است

در حالی که " اطرافی"و " اطراف"کلمات . باشدبه کسی اطالق ميشود که از واليات به پايتخت آمده " اطرافی"
در زبان ادبی و تحرير از آن کمتر اثری ديده شده با تأسف که در زبان عوام ما فراوان بکار ميرفته و ميرود، 

  . است
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دی فرخ، وزير مختار ايران در دربار سيد مه. رانی هم در زمينه بشنويمــ خوب است که از زبان يک اي٣
  :خويش چنين نويسد" کرسی نشينان کابل" کتاب ٣٥ و ٣٤اهللا خان غازی، در صفحۀ اعليحضرت امان 

امان اهللا خان شخصی است فوق العاده خودخواه و خود پرست و طالب شهرت و علو مقام؛ و بسيار فعال و «
  .کارکن و جدی و باهوش و صبور و بردبار است

 در کتمان عقيده، و حتی المقدور از ذکر حقيقت در امورات سياسی بسيار خودساز و به طور عمومی ساعی و
و در مذاکرات و اظهارات احساسات چشم . خودداری کرده و جديت دارد که همه کس را اغفال کرده و گول بزند

ولی تمام ساختگی و از روی خدعه است؛ و مطابق . های خود را پر اشک نموده و گاهی هم گريه می کند
يش افغانستان و سلطنت خود خيلی مبالغه می فرمايند؛ و هميشه آنچه را واجد هستند، روحيات تمام افغانه، در ستا

چندين برابر ذکر می فرمايند، و معتقد است که به واسطۀ اظهار کثرت قوا و ماديات، سايرين پيش تر مالحظه 
افغانستان را يت  ضمن مطالب هميشه جمعکرده و اهميت افغانستان را زياد تر تصور خواهند کرد؛ چنان که در

  دارد ــ و همچنين بر حسب دستور العمل معيتبيست ميليون اظهار می کند ــ در حالی که چهار ميليون و نيم ج
 قوای نظامی افغانستان را در موقع ٦٤٦ص    almanch de yotha: ١٩٢٥خود اعلی حضرت در کتاب 

تعداد ــ تصحيح از (ولت ايران از مقدار اوليای د(   صورت داده اند٥٠٠٠٠٠ و در موقع جنگ ٦٠٠٠٠صلح 
  ).قوای افغانستان در موقع صلح و جنگ، برطبق صورت های ارسالی کامًال مستحضر هستند) معروفی

مؤسسۀ پژوهش و مطالعات "اثر سيد مهدی فرخ، به کوشش محمد آصف فکرت، نشر " کرسی نشينان کابل( "
   )١٣٧٠ی، چاپ اول ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم"فرهنگی

، دارای معلومات ذيقيمت "تاريخ سياسی افغانستان"اين کتاب به مانند کتاب ديگر سيد مهدی فرخ معنون به 
است، بگذريم از سخنان نيشدار و هتاکانۀ مؤلف در مورد افغان و افغانستان و زمامدارانش، که از طينت و 

مرحوم مير غالم محمد غبار در !!!!!!!! يز بر ميخيزدسرشت بدکنش و کينه توز يک انسان حسود و افغان ست
و جناب محمد آصف فکرت در همين کتاب، جواب دهن کجيهای بی بند و " افغانستان در مسير تاريخ"جلد اول 

  .بارانۀ اين انسان پرعقده و مملو از رشک را داده اند
و .  و واقعيت بينی مطالعه ميکردی طرفد، تاريخ افغانستان را با بیيکاش مهدی فرخ که خود را مؤرخ ميتراش

به چشم در جهاد مقدس و جنگ آزادی بخش ما بمقابل اشغالگران شوروی، کاش مهدی فرخ ها زنده ميبودند، و 
  يدند، سر ميد

  !!!!!!!که تعداد عساکر افغانستان به اندازۀ تعداد افغانهاست              
  
در . کرۀ ديگر باشدسّيـاره و ه فکر ميشود، کوهی از کدام  ــ در جنوب کرمان کوهيست عجيب و غريب ک٤

" مسجد صاحب الزمان"يا " صاحب الزمان"دامان اين کوه زيارتگاه و گورستانيست عظيم با  مسجدی که به نام 
شهرت يافته است، در حدی که اگر به تکسی وان گفته " مسجد"در زبان مردم کرمان اين بقعه به . ياد ميگردد

 . پياده اش خواهد کرد" مسجد صاحب الزمان"ببر، يکه راست در دهن دروازۀ " مسجد"مرا به شود، که 
 


