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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  ی عثمان ھستیدموسيس

  ٢٠١٢ فبروری ١۵

  انه؟ي و داردرا  ناموس تيثي افغانستان حی ارضتي تمامحفظ
   است صخره دشمن بادوبارانوطن

  انـ خروشلي سازد سی فکرش مبه

  ت استــ حسابت نادرسید کرغلط

  د طوفانــ ملت کوه است ضني اکه

  "ترازو یشاعرب"
  نھم قسمت

  

   تو گشتهیآخر شد  کهیتـ راکشیک

  ونشسته ستادي نه اکشتن دهيتراخواب

   را کردن بستهدھانت ی زرببالشت

  ت خستهـ گشی بیبه مرگ تو گا ج

  "تترازوی شاعرب"

  

 پخته شده، آشپزان آن  افغانستان در ديگھای شونيزم و راسيزمۀم تجزي شوزھر مرگبارھمان طوری که قبالً نوشتم،  

د روزی می کنن ن زھر آتش اف صميم . تمام آن احزاب و افرادی اند، که در گذشته و حال برای پخته شدن اي ه ت من ک

از  ره کی آغ ارم را از ت ا ک ايم، در اينج شاء نم نم را اف ت وط منان وحدت و موجودي ن دش ام اي ا تم ايم، دارم ت ی نم م

  .خوانندگان عزيز می توانند مطمئن باشند وقتی اين سلسله تمام شود، چھرۀ ھيچ خاينی در نقاب نخواھد ماند

ی  قبلۀ بود جامعدهي تمدن نرسی بوی آمده بودکه در آنجا حتايدنه  بطقه ای چون درمنیک  گفتم که ترهقبالً  ه ئ هيقب وي  ل

ود " ملکچه" شھزاده است شي گاو سرگاوم تعبير آن کهبه ی تره کیکاکا، بوددر آن حاکم  یساالر اھو ب اه گ ه ی گ ب

تي ھا دراسي بھترراانگلیزندگنسبت به انجا، و  بودیقه به زادگاه نورمحمدتره کط مننيکتري پاکستان که نزدۀتيکو  ال

   .، رفت و آمد داشت ساخته بودنداي را مھتهيبلوچستان شھرکو
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ایر پاکستان م دیزادگاه تره ک  مردماننيتردايز د درکارھ اقی رفتن ان انگلۀ ش ا بسي زم امه  ھ ارخود ن  را مزدورک

 یتجارت سودخوار درھند به و  شدندیستان مو آوردند عازم ھندیدست مه  که بی کردند وچند پولیمشغول به کارم

دیشروع م ره کا سودخویاياز بقا و  کردن د ت اه نورمحم ان از زادگ وز یران آن زم د االتي دراھن راون است  ھن ف

رم است ه  ھستندھنوز ھم بیومانند پدران خود مصروف تجات سود وسود خوار خاطر فقربازارتجات سودخواران گ

  . است نکردهیري سرتجارت سود خواران وطن ما تاثھند ی ودموکراسی امروزینگ دارا بیايتمدن دن

رد وی برد وآنھارا کمک می متهيبه کو  را باخودیکتوازغزنمقر و  ۀمردم منطق )یعمو(ی تره کیکاکا  خاطره ب  ک

ه  بودیوانيتجارت ود  وپاکستان وھند زبانتهي ھنوز درکویزبان فارس  آوردیدست مه  بکمقدارپولي خود يیرھنما  ب

  . بردتهيکوه  را بش ویي کاکای خودتره کۀگفت

زده می وفارسیسي که آن وقت به زبان انگلی تره ک ه حرف رده می ن ته ک ه نوش ۀ گفته  بی توانست ولی توانست ون

ان یکم  خودقومبقيه نسبت به يش کاکاچون ، آموختی زود وبھترمزرايکه ھرچ  قرارداشتی درسن وسالشخود  جھ

رد مکاتبی بودنورمحمد تره کدهيد ان کو  راشامل مکتب ک هيآن زم ه  ت ودتره کیسي وانگلیدرب د صنفی ب  را ی چن

ده به  بی نوجواناميودر ا بلد شد یسيوانگل ی به فارسیکم  خواندتهيدرکو اۀواسطه کابل آم ا زابلرا  خود شي کاک  یب

  . شروع کردیزابل  را به کمکهيئ ابتدای کارھاچسبانده بود آنھا وطنداران ۀلکه از جم  تجارتريوز

ه وی ر ھند ھم شروع به خواندن ومطالعه کردد شد ودهيش جھان د به ھندرفت به گفته خودکه نيتاا ، مسلم آن است ک

ه در ا ب شانيد و ي ا ک ه طرف امريک ا وی را ب نائی آي ه آن آش  ھند با ادبيات سياسی اندکی آشنائی پيدا نمود، مگر اين ک

د، اما وقتی چند بعد به کابل آمد. طرف روسھا، درست معلوم نيست ه چھرطرف خود دي و تا حدودی با چشم باز تر ب

چون در آن وقت . ان پايش در گل کدام حزبی درون کندمتوج شد که برای رسيدن به يک جائ بايد به حساب ھندوست

ام داداز احزاب زياد خبری نبود شما ويش زلميان شد،  ايش انج  در عوض آن به خاطر خدماتی که در آنجا برای رفق

د رر ش ا مق ستان در امريک  دي گردیاسي سخطاھای مرتکب اشنگتن ودر. از طرف شاه محمود خان در سفرات افغان

   .  دسته داد را خانميش تبرسردارنعخودۀ گفته  باستي اودرسیخام

انميسردارمحمدنع ردارمحمد داو  خ سر سردارعبدالعزوبرادرس ان پ سر سردار زخانيدخ سروسفي پ ان پ سردار  خ

وکر سرسپرده ی سنگھـ  سک پنچابتي به رنجرا که پشاوریئپسر سردارسلطان محمدخان طال  خانیحي  ھندوستان ن

  د، فروخت، بوسھايانگل

دي ونماري خان سفمي سردار نع ستانیمي داۀن ايدرامر  افغن ود اورا بک تاد وله  ب ل فرس دانیکاب تان ی زن ه کمک دوس  ب

   . بودمدهي نوشته ھم از زبان خود اوشنه کيئزھاي چنجاينشد من تاا  خوداني زلمشيو

ودم قسمت نکي داشتم در ی که با نورمحمد خان تره کی درقسمت شناختی قبلی ھادرنوشته ه  وشته ھا اشاره کرده ب ک

ره ک. شودی چشمه درشھرکوران پادشاه مقرر مکي د ت اختینورمحم ه س ار  شروعه دارالترجم ه ھمک  باسفارت یب

 کرد پشک آھسته آھسته ی قصه ھارا مني ایشوخ ی که درالبالیتره ک  خودۀ کابل کرد ازآنجا به گفتمي مقیخانه ھا 

انرعبدالرحمنياساس فرمان ام به شود وسر انجام یاطرف خانه رابلد م ه می خ رددی صاحب خان ا فضای  گ ، وی ب

  : گفت،کارتمام سفرات خانه ھا آشنا می شود

سافرت یتم ولس ننشی وحقوق درصنفاستيخاطر فرا گرفتن سه ب  ھمی روزکي واستمدارنبودمي من حقوق دان وس  م

 ی زبان مخصوص خودمی کشاند وبا شوخاستي ساست من با مردمان آگاه مرا بهوبرخ تس دورازافغانستان ونشیھا

ان آن اصالحات سیوقت گفت نا شدم از زب ا کارمل صاحب آش شنرد ودردمي را شنیاسي که ب روز دمي دیک  از آن ام

 یاسي سینماند که کتاب مکتب ھا  گفت ناگفتهی مشهي خود ھمیاسي بخاطر ثابت ساختن دانش سی دانم تره کیبھتر م
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ده مرونيومرا از حالت اشاره ب  دانمی را ھم می لغت روس۶٨و کمک کرد یليھم مرا خ م خن رده وھ رد وی ک ه   ک ب

  . استاي دنی ترجمان تمام زبانھاکه ديريمرا دست کم نگند ولبخی شوخی گفت نگاه ھای میشوخ

ره ک  نورمحمدواقعاً  ادگیت ا وجود س یلي قبی ھای ب ود خوش صحبت وخوش برخورد،امجلس آر  خودمرده ئ  و ب

ره کاني زلمشي زمان وگياز ھمسنگران نزد و  از دوستان که قي شفیموس د ت ودی نورمحم ه خوش  ب  یبرخورد ب

ق خکيدموکرات  حزبکه یدر وقت و  خوردبي فری سابق خود با نورمحمد خان تره کی زمان دوستیھا  سرقدرت ل

هدهيا د ری ھمانروز  تره کی به قصرکابل رفت ولی نورمحمد تره کیکي وتبردنيده آمد ب ارت خودرا ب ست ک   نتوان

ره ک ر ت ه خانیدف ه ب ت واز خان ه رف ه خان ا ب ت وازخایالنيگ داحمدي سۀ داد از آنج ۀ  رف  اورا یالني گداحمديسن

د وی ھاینيرزمي به زهرکرديدستگ اع بردن دنور از  وزارت دف رهمحم ره کیک  ت د ت تند نورمحم  ی روی دستورخواس

  ؟مي خود پشک دربارچه کنسابقه قي رفني با ا کرد گفتني هللا امظيبه حفرا خود 

ره کني هللا امظيحف ت ت احبی گف ري دني ا، ص هگ ه ب شتونوال درد  ن ه بی میپ ورد ن تيدرد سه  خ رف اس  از ط

  .ديدان ی شده بازھم خودشما میاسيدربارمسموم س

ذاردليسرقبرسردارمحمد داووداکل  کهديببر" بود ني ای تره کی از شفرھایکي اه ا بردندب اور" گل بگ  گل لي اکلیج

دگی در شھرقي شفی دخترمحمدموس.و مشکالت زنده ماندن خالصش کردند صدا و پُرسر یاياز دن ا زن ه م  ی می ک

  . است از داستان مرگ پدراز زبان دوستان پدرخبرداردقي شفی موسیپسرکاکا یکنم خانم داکتر زلم

ان داکترصرا  قي شفی شدن موسستين  سرگذشت سربهنيع ود،  دياحب جاواززب ۀ وی ب ه دوست ديرين ه یتوقک  ک

   .دميشن، درلندن بودیضيدربسترمر

ابودی وی دادو  ه ن ر ب ه خوش نداشت، ام يد، ھرکسی را ک درت رس ه ق تازاده ب خالصه گفته می توانم وقتی آن روس

  .جالدان حزبش نيز ھمان کار را به سرعت انجام دادند

  ادامه دارد

  

   


