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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

      ٢٠٠٩برلين، پانزدهم نومبر 
  

  
  

  نِـِـان های آتـــــافغ
  

که انسان را نافیِ  انسان ميسازد؛ يکی را در غم لعنت بر روزگار و لعنت بر روزگاران زشت و پلشت؛ روزگارانی 
در " مرا"در رفاه و " ترا"و ديگر را در شادی می سپارد؛ آن را پامال اين می کند و اين را بر آن چيره می گرداند؛ 

  ....که از چنين روزگاران، دلشاد است و ) ١(لعنت بر چنين روزگار و بدا کسا ! َمزلت می اندازد

خ ما با آن پهنا و فراخنايش، ليل و نهار بسيار ديده است، ولی چنين روزگاران تيره ای که پيهم و بی شک، که تاري
شرح يکايک هر يک، ُمضاف بر اضافت است و . پيوسته و پشت سر هم به سراغ ما می آيند، کمتر سراغ دارد

  :هم مطلبی را از آن عرضه نمايمو َجستی بزنيم، به طرفی که ميخوا تکرارِ  مکرر، و ازين چه بهتر که شيرغلتی 

در سراسر گيتی پاشيده شده اند، هر هموطن دلسوز و سالم الفکر " دانۀ اسپند"سرنوشت سرگردان افغانان، که چون 
  .را مشوش ميسازد

 ، که يکی از نشريات آبرومند پايتخت المان است، در Berliner Tagesspiegel" تاگس شپيگل برلين"روزنامۀ 
، خود يک صفحۀ مکمل و مصور را به سرنوشت غم انگيز افغانان در شهر ٢٠٠٩ نومبر ١٣ز، شمارۀ پريرو

ــ تخصيص داده است، که اينک نکات عمدۀ آن را از المانی به دری " يونان"مشهور آتن ــ پايتخت کشور باستانی 
  .ميکنم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"آورده، تقديم خوانندگان گرامی پورتال 

  : از آتن چنين نويسدDaniel Etter" دانيل اتر"

  

  نـِـانان آتــــــافغ
  

   به چشم سر ديده ميشوددر يونان، )٢("سِد سديد اروپا"
  

وی با رفقايش وقت خود را تير کرده و يکجا با . ضياء هر روز به اين پارک می آيد و در غم آيندۀ بهتر، فرو ميرود
 نانی و پولی بدست بياورند؛ و درازچوکی های وسط  پارک، ُپر است از کسانی که آنها فکر آنرا ميکند، که چه قسم

زنان در يک گوشه نشسته اند و مردان در گوشه ای ديگر و کودکان در ميانۀ ايشان، در اطراف . در همين انديشه اند
ان به همه زبان های ديگر کسانی به پشتو سخن ميگويند و کسانی ديگر به دری و ديگر. فـّواره به بازی مشغول اند

نيست، " افغانستان"مرادش ." هر کس دعاء ميکند، که هرچه زود تر ازين ملک گــُم شود"به گفتۀ ضياء ). ٣(افغانی 
  .پارک در مرکز شهر آتن موقعيت دارد. است" يونان"بلکه 

دارش آنست، که بر تن دارد ، تراشيده، و تمام دار و ن) ٤(ضياء شانزده ساله است، موهای خود را بشکل مورچه پی 
  .و چپلی) زير پيراهنی آستين دار ــ تی شرت(، يک بنيان)برزوی جاگنگ(يک برزوی کهنه: و آن عبارتست از
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مادر و دو خواهرش در افغانستان ماندند و او فرار را بر قرار . قراريکه ضياء می گويد، پدرش را طالبان کشته اند
را نه، بلکه ترکيب " کشتن"وی کلمۀ . می افتيد، بدون شک او را نيز قصابی ميکردنداگر در گير طالبان . ترجيح داد

ضياء که به انگيسی پاکيزه سخن ميزند، از سالهاست، که در حال فرار بسر . را استعمال ميکند" قصابی کردن"
ر سه بار، مگر گير آمده و ه. در جوپۀ اول به پاکستان رسيد، در کرِت دوم تا ايران و در دفعۀ سوم تا ترکيه. ميبرد

او اينک از ". يونان"رسانيده است؛ به " اروپا"چهارم ، خود را به ) ٥"(قد او"اينک با . به افغانستان برگردانده شد
او درينجا مالک هيچ چيزی نيست؛ در . چندين هفته بدين سو، درينجا بسر ميبرد، هدف اصلی سفرش اما اينجا نيست

ند نفر از عين کمپل استفاده ميکند و در ترس مداوم بسر ميبرد، که در گير پوليس نيفتد و روی سرک ميخوابد و با چ
  .قرار نگيرد) ــ شرح مترجم" تند روان فاشيست مزاج"( "رديکال های دست راست"يا مورد ضرب و شتم  

 نفر را ثبت کرد، ٢٦٤٨گزمۀ ساحل، پارسال . را دارند" ضياء"هزاران افغان نابالغ ديگر افغان، عين سرنوشت 
ايشان در بين بته ها  . ولی احتمال آن موجود است، که تعداد به مراتب باال تر از آن، پنهانی وارد يونان گرديده باشند

ميخوابند و يا در زير پلها و يا در ويرانه ها و خانه های متروک و ُمشرف به سقوط و يا تخريب، و در نظر دارند که 
در يونان . در يونان بحال خود گذاشته شده اند و کسی ملتفت سرنوشت ايشان نيست. ردندبه شکلی ازينجا خارج گ

گرچه حکومت يونان تعهد . ايشان هم بمراتب کمتر است" پناهندگی"برايشان وجود ندارد و اميِد " سرپناه"چيزی بنام 
البته اکثر ايشان . آن اثری ديده نميشودسپرده است، که تمام نابالغان را در بين فاميل ها تقسيم کند، مگر در عمل از 

  .نگردند" رد مرز"خوش دارند، در سرکها ولی آزاد بسر برند، تا در دست دولت نيفتند و باصطالح ايرانيان 

وقتی آدم همراه افغانان آتن گپ ميزند، بدين نتيجه ميرسد که حکومت يونان فيصله کرده است، تا موضوع را به 
بسا بچه خيل ها بدون اينکه از يکدگر خبر باشند، حکايت می کنند که گزمه . ل و فصل نمايدصورت ال علی التعيين ح

که هنوز ريش و بروت نکشيده و " مهدی"مثًال . مينويسند" بالغ"های ساحل، ايشان را در دفاتر خود، خالف واقع، 
  .قلمداد شده است"  ساله٢٧"اش می پندارد، در اسناد بحيث مرد "  ساله١٥"آدم گفته اش را باور کرده و 

که " سويدن" ــ خصوصًا يائيش المان و دنمارک و سويدن اندرؤهای ايتاليه بهتر است، اما سرزمين " ضياء "به نظر
  . متوطن گشته استخود را تا آنجا رسانيده و در آنجابرادرش 

چهار تا پنج هزار "مرۀ اينها . اندضياء در پارک چشم براِه  قاچاقبريست، که از چهار قاچاقبر ديگر پول کمتر ميست
يورو پرداخته بتواند و اين پولی خواهد بود، که فاميلش از فروش دار و ندار " يک هزار"ضياء شايد . است" يورو

ديگران از طرق ديگر خود را به پول مورد احتياج قاچاقبر ميرسانند؛ مثًال از طريق فروش . خود تدارک خواهد ديد
  . طريق روسپيگریمواد مخدره و يا از

از عين مسير طی طريق ميکنند، که ايشان را به ايران ، پاکستان، ترکيه و از آنجا " ضياء" اکثر پناهجويان، به مانند 
  Lesbos"لس ُبس"از خاک ترکيه تا جزيرۀ . به يونان ميرساند) ٦"(بحيرۀ  مديترانه"با قايقهای ُپفکی، و از طريق 

پارسال در همين مسير الاقل شست نفر تلف گرديدند، چون به گفتۀ .  کيلومتر فاصله استپنج) مربوط يونان ــ مترجم(
  ».نفر سوار شده بودند و ما هم قريب بود غرق گرديم" چهل و سه"،  " ده نفر"در قايقی با ظرفيت « " : ضياء"

و در کمپ های پناهندگی معموًال بدست پوليس ساحل افتاده، ثبت نام و نشان انگشت گرديده " لس ُبس"در ساحل 
 نفر در آن گنجانيده ٨٥٠ نفر را دارد، مگر عمًال ٢٥٠اصًال  ظرفيت " پگانی. " سپرده ميشوندPagani" پگانی"

کمپی، غير قابل تحمل است، چون  ــ وضع در چنين UNHCORبه گفتۀ کميساريای پناهندگان ملل متحد ــ . شده اند
کرده اند و معلوم است که در چنين حالتی وضع صحی تا چه اندازه " تخته" نفر را باصطالح ٢٠٠در يک اتاق 
پارسال تنها در . ازين معلوم ميشود، که تعداد پناهجويان طاقت مقامات يونانی را طاق ساخته است. ناگوار است

  .پناهجوی از بحر گرفته شدند، يعنی دو برابر سال قبل) هزارسيزده  (١٣٠٠٠، " لس ُبس"حوالی 

از همينرو افغانان اصًال نميخواهند درينجا درخواست . وضع پناهندگی و پروسۀ آن در يونان، خيلی طاقتفرساست
بسا پناهجويان در کاغذهای خود، مهر خروج ميگيرند و مجبورند، که يونان را در ظرف يک ماه . پناهندگی بدهند

افغانان ميکوشند، به طريقی خود را به ايتاليه . افغانان مگر مهر خروج را در اوراق خود ناديده ميگيرند. ترک کنند
  . بکشانند و يا از طريق مقدونيه، به مجارستان

من هرگز نفهميده ام که در «  :ميگويد. ضياء سخنی ميزند، که شايد بحال بسا جوانان افغان آتن هم موافق باشد
در افغانستان هيچ چيز نداريم و از همين خاطر باز و . و با وجود آن، راه ديگری نداريم. تم و درينجا چه ميکنمکجاس

 ».باز خواهيم آمد
  
   :مـتذکر مترج 

اين متن بدون اينکه قصدًا کوشيده باشم، با آميزه ای از زبان ادبی و عاميانه ترجمه گرديده است و اگر در آن بسا 
" زبان ادبی"بعقيدۀ من، نبايد گذاشت که . ت زبان عوام دری کابلی ديده ميشوند، از همين خاطر استکلمات و ترکيبا

  !!!!!!! کند" مستی"و ) ٧"(گسو"است ــ " ــ که زبان مادر" زبان عاميانه"هميشه دورتر از 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات
ترکيبات زيبائی اند، که در دری صدها سال ... و غيرهم " بسا کسا"و " خوشا کسا"و " خرما کسا"و " بدا کسا" ــ ١

بسی "و " بسا کسان"، " خوشا به حال آنکه"، "  به حال کسیبدا"پيش مورد استفاده بوده و امروز شکل خود را به 
، اثر معروف استاد ابوالفضل بيهقی ــ يکی از نخبگان "تاريخ بيهقی"اگر کسی . و نظاير آنها خالی کرده اند" کسان

ُ ّمهاِت زبان دری"تاريخ نگاری و ادب دری ما ــ را که بدون شک از   شمرده ميشود، ورق بزند، ازين نمط" ا
  ".خوش به حال کسی":  ميگويند "خوشا به حال کسی"در فارسی ايران در عوض . ترکيبات فراوان خواهد يافت

  :سعدی هشت صد سال پيش فرمود
  

   تو آرزومندندبسا کسا که به روز
  :و رودکی دو قرن پيشتر از سعدی سرود

  بسا کسا که بره هست و تره بر خوانش
   سيربسا کسا که جـــوين نان همی نيابد

  :و فرخی سيستانی فرمود

  بسا کسا که بـــــــــــه اميد آنکه بــِه يابد
  شکر ز دست بيفگند و برگرفت شرنگ

. ، گوشه ای از سررشتۀ ديروزين ادب دری را در زبان دری افغانستان قويم و پابرجا، می يابيمدرين مثال و امتثالها
ــ  و به زودی زير کليشۀ " اين رشته سر دراز دارد"رسا اين رشته مگر طويل است ــ و به اصطالح مروج و نا

  خاص و ضمن سلسله مقاالتی، مورد بحث قرار خواهد گرفت؛ ان شاء اهللا

" سد های. "ديواری ضخيم، که از سنگ و چونه مياسختند، تا آب را در جائی نگهدارد) به دال مشدد"(سد" ــ ٢
 و استحکام بيشتر دارد و ظرفيت کار را بصد ها بار باالتر برده ت و فوالد ساخته شدهنامروزی مگر از بتون و سم

کلمۀ " سديد. "مثال خوبی در زمينه تواند بود" سد سکندر"نيز استعمال گردد و " استحکامات"در معنی " سد. "است
  . "برج و باروی مستحکم" "استحکامات قوی"يعنی " سد سديد"پس . است" مستحکم"و " ُمحکم"عربی و در معنای 

  .  المانيستafghanische Sprachenترجمۀ " زبانهای افغانی" ــ ٣

و به زبان " دالکان"اصطالح عاميانۀ دری افغانستان و خصوصًا اصطالح ) بدون کسرۀ اضافت"(مورچه پی" ــ ٤
 می بينيم، به چشم سر. کوتاه شده باشد" پای مورچه"ست و به موئی گفته شود که به اندازۀ "سلمانی ها"جديد خياالن، 

  .را در سرحد کمال رسانيده است" ظرافت و باريکیِ  تشبيه"که زبان عوام درين ترکيب، 

خود پيمايش " قد"را با " عمق آب"اصطالح دری عاميانۀ کابليست و وقتی بکار رود ، که کسی ) قد آب"( قد او" ــ ٥
  .اش ميپرد"قد"آب از يعنی که در آب درآمده، پيش رفته برود و ببيند، که چه وقت . نمايد

 ميشود، ترجمه کرده ام، چون معادل Try که به انگليسی Versuchرا در متن، برای کلمۀ المانی " قد او"اصطالح 
و غيرهم، مفهوم آن دو لغت فرنگی را افاده " امتحان"و " تجربه"کلمات عربيی از قبيل . بهتر دری برايش نيافتم

  .کرده نميتوانند

" بحر کوچک"و در معنای " بحر"مصغر " زبيده و عبيده و ُسَميّـّه"بر وزن )  ضم اول و فتح دومبه" ( بحيره" ــ ٦
داشته " تای مدور"ست و حالتی را ميرساند، که در آخر خود گويا "مؤنث سماعی"در زبان عربی " بحر"کلمۀ . است
را به فتح حرف اول، تلفظ " بحيره "در افغانستان. آن ظاهر ميگردد" تای مدور"خود " مصغر"از همينرو در . باشد

به فتح اول، به اشتر ماده ای اطالق ميگردد، که ده بار چوچه داده و برسم " بحيره"چون . ميکنند، که کامًال غلط است
، که ) به سکون حرف اول"( جهيل"افغانستان کلمۀ دری و پشتوی در . اعراب قديم، آزادی خود را بدست آورده باشد

نيز " کول"و " آب ايستاده"در زبان عوام ما کلمات زيبای . بکار ميرود" بحيره"معادل ديست ، بحيث اصًال کلمۀ هن
  .شمرده ميشوند" جهيل"و " بحيره"رائج اند، که بديل های خوبی برای 

به را ميگيرند، " بحر"مفهوم  " دريا"ايشان همان طوری که از کلمۀ . ال نميگرددهيچ استعم" بحيره"در ايران کلمۀ 
محض در " دريا"چون در دری افغانستان . بکار ميبندند" بحبره"را در عوض " درياچه"همان تناسب مصغرش 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

را در مفهوم متداول فارسی " درياچه"استعمال ميگردد، نشايد که ما مردم هم، کلمۀ " رودخانه"و " رود"معنای 
  .   ايران استعمال نمائيم

" گسو کردن"است، و مرغبازان آن را در ترکيبات "  و تمرين جنگ مرغانمشق"در معنای ) به فتحتين"(گسو" ــ ٧
مرغان را ميگذاشتند، که يک َپکــَر جنگ کرده و " گسو"در .  بسيار استعمال کنند" گسو انداختن"و " گسو دادن"، 

ح عام در اصطال. گردد" غالب"يکديگر را چند شتل بزنند، بدون اينکه يکی بر ديگری زور و باصطالح ادبی 
فاصلۀ بسيار " ميدان اصلی"را تمثيل ميکند، يعنی حالتی که از " دور از حريف"و " حالت فرعی"کنايتًا " گسو"

دو موتر  ( ».دو موتر گسو کدن« :هم بکار برند؛ مثًال گويند" تصادم"را مستقيمًا در معنای " گسو"بعضًا . داشته باشد
  )گسو کردند

  

   

  

 


