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 سخنی چند با خلیل جان معروفی 
 

 ! یجان معروف  لیخل سالم
 

احساس محبت    گریبودم و د  رییبه آن علت واقعا که متح  ،آور شدم  ادی  یزیبه خودت از چ  یدر تلفون بار  کهیقرار
  کهیو همه را فراموش کردم و مثل  ستمیتوز ن  نهیرفته بود، اما من که  تصادفا آدم ک  نیدور مکتب و احترام الزم از ب

 را دوست هم دارم.    لیچرا خل دانمیگفتم، نم ریکب یبه آقا شیچند روز پ
 

شما نامکمل   حاتیآور شدم که آن تشر  ادیقدر    نیهم  د،ینوشته بود  ی زیبار چون در مورد ابواب و مصادر چ  کی  یبل
 دم یگرد  وسیتند هم نوشتم چون مأ  یرد. و بارفرق وجود دا  یابواب و مصادر در عرب  نیاست در قسمت ابواب و ب 

در   یکمک  یاز کس نکهی. اما ایسیبنو یزیچ انکه چن  خوردیسر نم چیجملهٔ خودت که به شأن خودت ه کیبه خاطر 
 نبوده است.  نیکه در ارتباط به خودت باشد، خواسته باشم؛ هرگز چن یزیمورد چ

  

محترم    شوندانیاز خو  یک ی  تواندیکه من چند بار مسموم شده ام که بار اولش را م  نستیدر نوشتن ا  میعلت سهو ها
که مسموم    عقوبیمن زنده مانده ام اما    ند،ینما یم  یزندگ  سیو در پار  معالجم بودند   بانیاز طب  یک یصاحب که    ینور

  یطب  یج بودنم در اطراف به معندارد. در اثر پنج ماه فل  یالنو داستان طو  لیزنده است، دال  ادشیشد، بمرد و رفت،  
تصادم موتر، لرزهٔ انگشتانم    کیگردنم در    دن یهنوز هم و خصوصا سه سال قبل با صدمه د  یمیدست ها و پاها عال

  ی سندگینو  ی صورت ادعا  چ یاشتباهات دارم اما نه در قسمت فقد و فقط و فقت! من به ه  یکردن بس  پیشده، در ت  دیشد
 .   سمیبنو یکه حت توانستمی صورت نم چیشش سال قبل به ه ایتا پنج را نکرده ام و  یودانش ادب

 

 یکه اروپا  ۲۰۰۱شعبهٔ حقوق بشر ملل متحد در سال    یدر اروپا که منشأ مسموم ساختنم است به استشارهٔ مکتوب
  د یاند که شناخته شده است، با  ودهنم  دیهمشکلم را هم تول  کیداده بودند و    ستانیمرا در لست ترور  س یغرب و سو

  ۲۰۰۹چون دوباره مسمومم ساخته بودند، من نتوانستم تا سال    یول  کردمیم  یرا به محکمهٔ حقوق بشر معرف  سیسو
کاغذ چخچلک   یمانند چخچلک کردن کنجشکان رو  شیآهسته کم و ب  ،و بعد  اهسته سمیکاغذ بنو یهم رو یخط کی
 . بخوانم توانمید را هم نمکه خط خو کنمیکه اکثرا خنده م کنمیم
 

 سا یها و از دولت ها و کل   سندهیفرد چه نو  ۹۹  یبار به رو  نیاول  یبرا  ییام که در مجلس اروپا  یجان من کس  لیخل
و    زدیریگفتم که در وطنم خون م  ی اکتوبر در لحظهٔ گفتارم به صراحت و تند  ۲۰  خی تار  ۱۹۹۶در سال    رهیها و غ

  ی زادهٔ اروپا  یبه ارزش ها  نکهیا  گریو د  دیینمایونفرت را به ممالک ما صادر م  شقکه ع  دیغرب  انیشما اروپا  نیا
به محکمهٔ    م یصفحه ادعا  ۱۳۵باور ندارم و همه دروغ اند و در    گریو گوه و گنس د  یموکراسیغرب چون عدالت و د

صفحه را به    ۱۳۵  نی ا  یکاپم که  ام شناخت  یها را در مجموع در زندگ  ییحقوق بشر نوشتم که نادمم که اروپا و اروپا
  .سپردم زیسفارت ها ن یبس

 

ا  یآور  ادی  نیمطلب از د  نستیام  ام که در سال    یجهان  گریکه من  در موارد  به    ۱۹۷۴همچنان در جنگ بوده 
  ینواقص  زلید  یها  نیاظهار نمودم که ماش  کی ، استاد بوتانبون  یتیورسیونیاندرس از    سسسسسوردووووکتوریپروف

اشجار زود خاتمه و    اتیبرگ نشسته و ح  یاست که بر  رو  زلیدود و د  نیبه او نشان دادم که ا  ار   یرگدارند و ب
و   انیکه چهار زانو نشستن اروپا  ندیاست که چه چاره نما  زیکه امروز جهان در جست و خ  شودیم  شیفاجعه پ  کی

  ی ست  لیخل  ایهستم  و    یزمر  ایستم و    یزمر  یخود دانسته ام که باال  یوقت زندگ  فیو من ح   ناوقت است   یلیخ  رهیغ
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داده بودند و چون در    ستانیبود که مرا در لست ترور  ی، علل سر خم نکردنم به کسفکر کنم  یهست  ا ی  یاست  لیخل  ای
اصالح نوشته   که علت کمک خواستن و  یمعن  نیها به ا  یادآوری  نیآن موفق نشدند بار چهارم مرا مسموم ساختند. و ا

  یام صالحه جان واهب تقاضا کردم و همچنان از محترم فاران  یگرام  ختهٔ یاز فره  شتریب  ای  ی سال  کی  ی را برا  میها
 صاحب.   

 

 ل ینوشتم تا قرار ذ  نی اً چنکلمه را قصد   نیو فقد و فقت و فقط. ا  یمرځو    یزمربه موضوع   میآ  یهر صورت م  به

 : میچند کلمه بگو شیرو یکم
 

 ، گرددیگرفته شده و در زبان عوام  فقّد با دال مشدد تلفظ نم   یها که کلمهٔ از عرب  ونیو هم من و مل  یدانیخودت م
، چون  من در اطراف افغانستان چند دهمیم  نانیو اطم شودیگفته م  یدر یسخنران درو روان   سیفقت سل ایبلکه فقط 

 نوشتندیسه بارم  ای، البته دو    کردمیدرخواست م  یکه بِل  گرید  یو جاها  لیت  یها  در تانک  کهیمتوجه شدم که زمان  یبار
اعداد    یفقت در پهلو یدم که معنیپرس   یو چند پول. تا باآلخره بار  ی  افغانرهیو غ  ۱۱۳۵  ای  ۹۴۶طور مثال که فقت  

نه    یعنی، فقد است  فقت  ن یکه ا  دمی، فهمزمان فکر کردن  ریکه فقت، بعد از د  یعنیچه است و جواب گرفتم که فقت  
فکر کنم   شیرا  به راه انداختم و نخواستم رو  یبود که دنبالش نه پرسش  یرواج  کی  نیبل. ا  ی  در روادیکم و نه ز

ن عوام  است و در زبا  ییحیاهل    هءیو ترب  میدور تعل  خود آموزند که افتخار  ای  یدر مسجد  ا یها    چارهیکه ب  دانستمیچه م
و  گشتمینه توجوه کردم و نه دنبالش م یزمان ریفقت که من نوکرت باشم تا د ای یفقت که از آسمان آمده باش ندیگویم

را    «ط»  ای  «ت»فقد است چه در تلفظ آواز    تیعدارد و در واق  یمنشأ عرب  نیکه ا  دانستندیبول شده بود، چون نم قاما  
 دارد.   

 

  ؛ دیدرکش کن  قیبلکه عم  ،دیو نه تنها بخوان  دیبخوان  یهنتنگتن را به آلمان  یجان کتاب جنگ کلتور  لیشما خل  اگر
  نیبلکه از ب  ،روندینم  نیها از ب  ن ینه ا  روند«،یم  نیخورد از ب   یکلتور ها  ایفرهنگ  »با گفته اش که    افتی  دیخواه

جان متوجه باش که با سبک   لیخودت خل  ایشخص شما    الً و توسط مردم خودش بدون آنکه درک کنند. مث  شوندیبرده م
  یسخنانم را رو  نیا  د،یداریتان روا م  یرا به زبان و کلتور مادر  حیظلم صر  قتیتان در حق  یدرس دادن امال و انشا

  ی کرده بود. چه، با سبک نوشتن شما که استاد ییشگوی پ نیچن ی دوصد سال بعد خواهند گفت که جاهل د،یسیسنگ بنو 
ُستُْم که    لیخل  ایتازه بود و    میتخلص برا  نیِستَْم که ا  ل یستم« به فکر رفتم که خل  لی»من خل  که  دمید  ییدر جا  دیکنیم

ها کتب و اشعار    ونی مل  یدوصد سال بعد رو  شماست و  ییامال  دیسبک جد  نیا  دمیو بعد از غور فهم   تواندیشده نم 
  حیشرق است که آنچه بود و است را در شعر تشر  لسوفیف  نیبزرگمنش که به فهم من بزرگتر  یانند از موالناشعرا م

و توأم با آن فرهنگ هزاران ساله را    ندینما ینابود م  ییو انشا  ییامال  یرا به خاطر غلط  شانیمابعد ا  رهینموده اند و غ
 نمک.   و دارد و نه مرچ    خیخواهند داد که نه تار  ادیعده    کیشما را به    دیسبک جد  یبل و    کندیمغرب از خود    یاروپا

 

  که یو چنان   میتوانی نوشته کرده نم  حیخود را طور صح  یزبان مادر  گرید  صدیف  ۹۵که ما پشتون ها تا    دیینمایم  باور
  کیت فقد    ایر، د، ن،    رهیو غ  ټ   ای،    ڼ  ،ډ  ،ړکه عوض    نمیبیم  ،ستکرده ا  شیپ  یدروس شما سبک نو را در در 

قبل    اریشتو خواهد مرد و از بسپزبان    ه ک  شودیگذاشته م  ی حروف اصل  یحروف برا  نیا  یکوچک باال  اریط بس
کار    نیکه چه است. و ا  دانندیرا نم  ي«لنوتوښپ»  یارزش ها  گریکه جوانان د  دیتهدابش گذاشته شده است و باور کن

 .دندی  پنجاب و غالمان شان به هدف رسانعهءیرا ذر
 

را از    یک یتخن  یکارها  میکه برا  ی طفالنه کار نموده ام. شاهد  لیمسا  یمن چه کرده ام: من باالدید  که    دیخواه  شما
ا  کند،ی م  یزندگ  نتری و  گسیون یدر ک  بردی م  شیپ  ماتیترس  یرو داود خان    هیسال کودتا عل  نیدر هم  که یدر پروژه 

جنگلک    کهءیوزارت زراعت که در فابر  یبرا  یدواپاش  یپمپ ها  هیهزار پا  کی  نیزای؛ اصالح دصورت گرفت
  ک یخانیمحترم م  نیکردم که هم  میبرق را از شمال در خانهء خود تنظ   دیناقص. پروژهء تول  نموده بودند و کامالً   دیتول
  ر یش  یکوها  یبرق از شمال باال  دیتول  هیپا  ۵۰۰و پالن سر دستم در حدود    بردیم  شیتحت نظرم کارش را پ  دیبا

برنا که در مونشن تا حال    دیحم  یکوه ها را با آقا  نیهم  یدر قدم دوم  و  سبز ساختن دامنه ها  ییدروازه و آسما
 داد.   میکه انجام خواه  میقسم خورده بود ،دارند ستیز
 

برق،    ریبرشنا انجن  یرفتم و بعد از مشوره با آقا  فیبه مزار شر  ۱۹۹۴ل  در سا  دیآ  یگذشته که باز نم  زیهمه چ  از
را    کیسمستر چهارم الکترون  ۱۹۷۹که در آنجاه من هم در سال    سیدر سو  لیشهر راپرسو  یک یتخن  ی استاد در اکادم

، در    خواندمیم  دیکه حاال آ ب ب است با  یبوور  اوندر دستگاه بر  یو نو آور  یری در ارتباط کارم در شعبهء انجن
آب را در داخلش گذاشته و بر    یبسازد و چطور سطل ها  یدادم که چطور صندوق  ادی  یکریبه تخن  فیمزار شر

  ار یدرجه آب را به شکل بس  ۴۳،۷  جهءیم که به نتبگذارد و در آفتاب آب را گر  شیرو  بیها را به چه ترت  نهییآ  شیرو
مرا زود به تاجکستان   ی. اما متاسفانه شخصرفتیجان شستن و لباس شستن به کار م  یبرا   که  میگرم کرد  ییابتدا
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را    فیصبح مالآذان مزار شر  دیحس کرده بودند و با  یدر وقت صبغت هللا و ربان  می را برا  یچه خطر  دیکش  رونیب
 .کردمی ترک م

 

نوشته را    لیبود که در ذ  نینوشتنت ا  یسیاز انگل  تمیبود. وشکا  ی که واقعا ضرور  یکرد ی م  یزیدر مسلکت چ  کاشیا
 :دیو افغانستان آزاد را مانند اسم کوه کوه گل را * ترجمه نموده بود دینی بب

 

 Free Afghanistan hat ueberhaupt keine Bedeutung es sollte sein Indpendent 
Afghanistan    
 

*Mountain Mountain flower   
 

 .   دینباشند دو لغت جد ریو اگر در قاموس کب کنمی م یرا معن دیجان ستم دو کلمهء جد لیخوب شد که با خل مگر
 
 که چون:  دییایب زیجان عز لیخل
 

 چیـپ یواه ـه خـچـر آنـر را هــوب تـچ
 نشود چوب خشک جز سوختن راست.

 

  ی ارد که ما و حت از برکت گذشتگان د یجهان نو مشکالت نو ن یندارد، ا دهیفا گریکه د نانیبا اطم یآنچه در بده هر
نبودم تا    یجنگ  چوقتیو ه خواهمی. من راستش که نمگرانیبه د  میموفق به اصالح نخواهد شد و بگذار ندهینسل آ کی

 کار کرد.  شیرو د یاست که با یگرید یمهم یوقت. پروژه ها فیبه را اندازم و ح یکاریبگو و نگو را از بس ب
 

 .  دیدار  میعرض حرمتم را لطفا تقد  گریام و دوستان د یگرام رهءیبه همش بوسمیدوستانه از تهه دل م اریرا بس تیرو
 

 . توانمیکرده نم یمذاق کیاست که  دنیدلم هم در کف کهیدر حال
 

 گلوونه
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