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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  "ھستی " سيدموسی عثمان

٢١/٠١/١١  

  
  بوی قورمه

   آيــــد ھمــیصمدازھرازدماغ ِ 
 

  نامه ای خواندم که اشک  بر دامن نشست
  نيـــم صدايـئی داشتــــــم ، آنـــھم  شکست

  مـــه ئـی به  زھر آلـــــــوده و خونين بودنا
  خوفناک و ترسناک از تھــــــــديـــــد مست

  
  
  

  ! درود برشما وبرجرأت انسانی شما" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"گرداندگان پورتال وزين 
 سايت نامۀ زير را به آقای ايشورداس با نوشتۀ مربوط آن فرستادم به خاطريکه پرچمداران در آن

سرمايه گذاری کرده اند از نشر نوشته ، سايت ناتھـ به دستوربشقاب چينان دور دسترخوان صمد 
  .اميد است  اين نوشته را به نشر برسانيد. ازھر خود داری کردند

  . قلم  ھر يک تان را می بوسم
  برادرتان سيد موسی عثمان ھستی

زيرا . ر بارۀ نامۀ صمدازھر به نشر بسپاريد اقای ايشورداس، بعداز سالم ،خواھشمندم نامۀ مرا د
ظلمی که مرحوم ھاشم ميوندوال وبعضی اشخاص صاحب نفوذ ديدند، منشأ اش دروغ وفيصله ای 

  . بود که اتحاد نامقدس پرچم با داوودخان بسته بودند
با وارخطائی " ازھر"حاال که با يک سويۀ عالی کاوش شده . صمد ازھر تمام چيزھا را ميفھمد

اين مسأله، موضوعی نميباشد که تاريخنويس روشنفکر وطن . دکرده که فحاشی را شروع کندقص
استاد مھرين کاوشی کرده است که برای پژوھشگران دارای، . استاد مھرين طرح کرده باشد

اما صمدازھر ترسيده ولرزيده با جمالتی که ازدھان خونريزھا وشکنجه . وجدان ارزش خاص دارد
  .ود، به اين تاريخنويس حمله کرده استگرھا شنيده ميش

  
    

  هنوز جمالت ازهر بوي شكنجه دارد   
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ام اومنحيث جانی  ا ن ه ب ستان نيست ک ده افغان انوادۀ داغدي ه ھيچ خ آری نامه  ازيک آدمی است ک

د عصر سردار. وقاتل وشکنجه گرآشنانباشد د داوود"رسم وخط انگشتان پرخونش درجراي " محم
  .زب دموکراتيک خلق تصوير گيری شده است مستبد بنيان گذارح

خوب به خاطر دارم که وقتی يک تعداد اشخاص را اعالن کردند که کودتا ميکنند، ھر کس ميگفت 
. بعضی ھا ميگفتند  بايد انتظار بکشيم تا اوراق واسناد شان نشر شود. که دروغ است  

ود ام مستنطقين و تص.  مگر سندی نشر نشد اگر شد مسخره ب ه ن ويرچھره ھای زشت شان را ک
د ا ميمان ای م ده ھ ۀ دي وزدر آئين زم . ھن ست ودرمغ ادم باقي ه ي و ب ب ا خ ای آن روز ھ اطره ھ خ

د د ازمرگ آن چھره ھای زشت . سالھاست که خطور ميکن م بع ر ھ رم ھای قب ه ک نم ک فکر نمی ک
ائی را نامۀ ازھر يک دفعۀ ديگر ياد آنوقت ھ. مستنطقين  را بتواننداز مغزم دور سازند ا وصحبت ھ

  .در فکر وياد ھمايون ضابط امر قدير شدم. که درباره موضوع  غلط کودتا ميشد،ياد م داد
ود  م ب در شھری که من زندگی می کنم، ھمايون ضابط امر قديرنورستانی، که ھمصنف ورفيق اوھ

د.  بودوباش دارد نم آن خاطرات زن ايون را ببي زم بدون اين نامۀ ازھر،  يگان وقت که ھم ان در مغ
شان . درشت تر می گردد ه او ن تم ب رده رف اپی ک دم ک ل ناتھه خوان نامه ازھر را وقتی در سايت کاب

  . دادم
اتر صحی وزارت  ی از دف اال در يک راو ح ان دروازه آن دفت ادا نگھب ۀ کان  است صحت عام

ارد( دان دارد) . سکورتی گ ج وج ه رن وم می شود ک ره اش معل ر را. از چھ ۀ صمد ازھ ه او نام  ب
  :سر خود راشور داده گفت. نشان دادم 

. ديگر چيزی نگفت . شور دادن می ماند وپوست پشک به روی کشيدن است... ) گ ( اين نامه به 
ه . خدا حافظی کرد ورفت. حوصله ايستاده شدن را با من نداشت ود ک شتر برنداشته ب دم بي او چند ق

بيچاره رنج وجدان می کشد وبا نشان دان نامه صمد ازھر زخم اين . با خود گفتم کار خوب نکردی
ردی ه ازھر .  وجدانش را تازه ک دن نام ه پس از دي شود ک ده يک جنايت است، ن ه شاھد زن وی ک
ا . امشب  سکته مغزی کند ه ب دطنز ولطيف د چن تم باي من که با شوخی وطنز سرو کاردارم با خود گف

  . ھمايون جان بگويم که اوکمی راحت شود
ه  . گفتم ھمايون جان برگرد که به شما يک فکاھی بگويم دن نام ا دي ه اعصاب شما ب فکرميکنم ک

  .ازھرناراحت شد
د  ل نگيري ه بي شت آب رفت م پ ما ھ وديم ش ل ب ی عق ر وب ابع ام م ت ا ھ ا گذشت م ته ھ ا گذش  گفت آق

شوئيد ادتر. ونگرديد خون را با خون ن ا بس است زي اد پشت م ه ھفت ا نوشته مؤرخين ب  گناھان ن
 .بخشودنی مارا بر روی ما نکشيد بگو فکاھی خودرا که به گفته ايرانی ھا حال کنيم

   
  .گفتم ، ھمايون جان گوش کن 

ناخت ی ش اچی را نم ه ک ود ک ردی ب ود زن . م ه ب ود رفت ۀ دوست خ ود خان نه ب ی گرس روزی خيل
ود و. دوستش  کاچی پخته بود اچی مرد مھمان که در عمر خود کاچی نخورده ب اد ک از گرسنگی زي

  خوشش آمده بود ، سؤال کرد که  نام اين غذای با مزه چيست؟
ان گفت ه مھم ان .   زن صاحب خانه گفت، کاچی از آرد گندم ساخته می شود وطرز پختن را ب مھم

  .کاچی:که از خانه می برآمد گفت 
شود اچی فراموشش ن ام ک ه ن اچی می گفت ک اچی، ک ه . مرد مھمان زير لب ک ه طرز عالق داشت ک

  . پختن کاچی را به زن خود بگويد،  تا زنش روزی به او کاچی پخته کند
اچی را . وقتی از خانۀ دوست خود دور شد، نزديک يک جوی رسيد ام ک دن از جوی ن در وقت پري

زه دارچه . جگرخون و درتشويش لب جوی نشست. فراموش کرد ام آن غذای م ه ن چرت می زد ک
گری از جوی پريد طرف وی آمدو پرسيد که ببخشی اقا، چه شد؟ پايت در درينوقت مردی دي. بود 

  وقت خيززدن از جوی افگار شد يا کمرت تاب خورد؟
  .اما لبان خودرا پائين وباال می کرد . مرد خاموش بود و جواب سؤال اورا نداد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  :ناراحت شده با عصبانيت گفت. مرد سؤال کننده ھر قدر سؤال کرد جواب نشنيد
  .ردکه چرا جواب نمی گوئی؟ مگر دھنت را کاچی کاچی می کنیآخر م

اچی را فراموش .  مرد که نام کاچی را شنيد، خوشحال شد ام ک از جای خود برخاست و گفت من ن
  .کرده بودم خدا ترا خير بدھد که به يادم دادی 

  
ايون جان  ه ھم ود ک سان زرنگ( قصۀ من  درھمين جا رسيده ب ه پولي ه از جمل ه البت ه ک ا تجرب  وب

  :خنده کنان گفت) است
اچی  اچی ک ه خود ک ن نام ا اي م وکاغذرا ب ه صمد ازھر دھن قل  مقصد تو از اين فکاھی اين است ک

  .کرده است
ا   من ھم خنده کردم گفتم ھمايون چرا خدا ترا با اين ھوشياری در خردی به مرض سرخکان از دني

  .نبرد
  : ھمايون جان يک سؤال ديگر با خنده گفتم،. ديدم که کم کم  سرحال شد 

امور  د م آدرس  سردارداوود خان ، حسن شرق، يعقوبی، فيض محمد وزيرداخله، نبی عظيمی ،چن
که مسؤول (پوليسی که با شما ھمرکاب تحقيق بودند،  سليمان اليق  عضو کميته مرکزی آن زمان 

ا ھم ارسال را داری ؟ ميخواھم نامۀ ازھر)  وزارت داخله از طرف مرکزيت حزب بود رای آنھ  را ب
  :زيرا بزرگان گفته اند. کنم ، تا آنھا ھم پشتيبانی خودرا از اين نامه ابراز کنند

  . خر که از خر پس بماند گوش وبينی اش از بريدن است 
ابوت سردار. زياتر اذيت نکن:  گفته ھمايون خنده کرد ه درت م ک جای ه داوود خان  ب تنھا می دان

دجسداش چيزی را گذاش ان . تند و دريک تپۀ بلند ديگر برای او جای دادن ه از او قھرم د ک د رفتن بع
  . ملی بسازند

ا  د وم ل کن ۀ آدمکشی را تحلي من درفکر تحليل صمد ازھر رفتم ، گفتم ، صبر ميکنيم که بوی قورم
  .اشک در دامن جمع کنيم

                                دنباله دارد

   
 

 
  


