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  ُدنب روباھی دادرقرا نقمت درظاھر درباطن قرارداد
  

مرگ  که اوالد ھای من بعد ترس ازاينبا  ، پندگرفتماشمن که ازنشرخاطرات بعدمرگ استادخليلی توسط خانواده 

تا ی ئيادرسايت آر خواستم که خاطرات پنجاه وچندسال خودرا زبان خاطراتم بگذارند قيچی بر و من ناخلف شوند

   .نشربرسانمه  خودبزنده ھستم،

کوست چه دوست باشدچه يده آيدنن زياد دوستان ودشمنان اين قلم قرارگرفت ھرچه ازخوانۀخوشبختانه موردعالق

  .دشمن

سفری به ترکيه دارم وآنجا برمزارنياکانم سيدبرھان الدين مشھوربه  درغرب ھستم وفردا کانادا که دوراز باوجودی

خواندم  را سخن وطنز  استادۀ نوشت،خاک آن پيشانی نمازنفل می گذارمه دموالنای بزرگ می روم وبسيدسردان استا

توکيست گفت دم  شاھد که روباه راگفتند  معروفی صاحب نوشته بود،ش درافغانستانخودبا راجع به قراردادامريکا

  .من

  .دل خودگفته امای  نکفته ام برکسیای  من شعربر:که شعرتومطابق قوانين شعری نيست گفت شاعری راگفتند

 خاطرآرامش دل خودومنفعت خوده خاطر دلسوزی به ملت افغانستان باخود نبسته است به ب دادرآری امريکا قرا

خاطرفريب جھان ه خاطرترس ازملت افغانستان بلکه به نه ب می کشد اينکه امريکا دم خودراشاھد. سته استب

  .بازنگ آھن است وصيقل کردن قرارداد
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  .الی خاطرات خودچيزکی می نويسمه ازالب" معروفی"حرف انجينرصاحب تأئيد به 

 ۀچند جريب زمين درزيرباغ باال توسط اميرعبدالرحمن خان به خانواد پدرمن دوست نزديگ بودند  با"بسمل"آقای 

ه ب متر پنجصد رحدودمی رفت ويا بسمل به کارته پروان که د او اپدرم نزديسرآن زمين ھا می آمد ، داده شده بود او

  . می آمد،باغ بسمل فاصله داشتبا   ماۀخان

بيت  دو الی حرفھای خوديک بيت ياه درالب و مرد آرام وماليم بود او. روزی راجع به شھرخربوزه حرف می زد

  .خواند ديگران رامی ويا اشعارخوداز 

  .من عاشق حرفھای آن مردبزرگواربودم

 پدرم .ولی اميرعبدالرحمن خان نمی دانست بدالرحمن خان شھرخربوزه بوداوگفت که کابل قبل ازحکوکت اميرع

   .حکايت شھرخربوزه را می دانست من نمی دانستم

  : گفت"بسمل " استاد؟ کاکاجان شھرخربوزه يعنی چه: گفتملذا

می  و دو خربوزه رامی کند  مردی دربلخ خربوزه کاشته بودھرکس داخل پاليزخربوزه می شد بدون پرسان يک يا

 ۀ که مردسنشست ھرکرفت لب قبرستان . که دراين شھرخودسری است قوانين وجودندارد صاحب پاليزديد. رفت

  .مرده پولی می گرفت مدت ھااين کاررا کرد او از خودرا می آورد

برستان ق در که مرده را پاليزبان گفت که قبل ازاين مرد  شاه کسی ُمرد مرده را به قبرستان آوردندۀروزی ازخانواد

  .ديمرده پولی خودرابه من بدھ، دفن کنيد

 کاکا ديوانه شدی اين شھربلخ است نه :ند گفت. من صاحب شھرخربوزه: گفت؟ توکی ھستی: شاه گفتۀخانواد

  جريان گرفتن مرده پولی رابه پادشاه گفتند و اوراکشان کشان نزدپادشاه بردندو شھرخربوزه 

 شھر،  فکرمی کردم که اين شھر.ی مرده پولی می گرفتی گفت به امرکسی نیبه امرک پادشاه ازمردپاليزبان پرسيد

  ؟ شاه گفت شھرخربوزه يعنی چه.خربوزه است مرده پولی می گرفتم

 من پاليزخربوزه داشتم ھرکس می آمدازپاليزمن خربوزه بدون اجازه می کندومی رفت من ديدم که شھرنه :گفت

دروازه و صاحب   مرده پولی شروع کردم واگرمن می دانستم که شھردرونه گرفتدروازه دارد نه حاکم ونه قانون ب

  .کجااين جرأت رامی کردم دارد

خوش گذران   که ديکتاتوربودیاوگفت که اميرعبدالرحمن خان درحين.  ناظراميرعبدالرحمن خان بود"بسمل"پدر

  .ريش ھای اميرتشکيل می دادبي اکثراستخبارات اورا و وخالف پسرش اميرحبيب هللا خان بچه بازبود

 علی رضا خان رفت ۀبه کوچ  درباربودۀ غالم بچه ھای نازدانۀروزی الال کرنيل پدراسمعيل خان ماھرکه ازجمل

آنھامی . پول گمرک بگيرد باج يا خواھد می خرچ باشی ازآنھاو که چندنفرآمده واجناس فروشی با خودآورده  ديد

می  الال کرنيل درميان می شود. انگليس است ولی خرج باشی کوتاه نمی آيدگويندکه مال مانيست مال فالن الرد

خرچ به  الال کرنيل .چرانه. گويدمن می توانم ھمين مشکل شمارا حل کنم خرچ باشی وتاجران انگليسی می گويند

 می اميريان به الال کرنيل وردکی جر. رعبدالرحمن خان می برديھمه رانزد امو بيايد بامن ، باشی وتاجران می گويد

آنھا می گوينداين مال ما نيست ازالردھای انگليس است ؟ دنگويداميرازتاجران می پرسدکه چراپول گمرک رانمی دھ

اين اولين باراست که درافغانستان ، تاھندوازھند تاافغانستان اما پول گمرک تاحال نگرفته ھا ھيچ کس ازانگليس 

   .ديمارامحکم گرفته ايدکه پول گمرک بدھ

 .  پنجابی بودهشما است که به افغانستان آمده ايد يکی ازتاجران سياه چردچندم  اميردست نشانده استعمارگفت اين بار

گفت من اززمانی ريش وبورت نداشتم پدرم که نوکرتاجران الرد بودھمراه پدردرکاروان تاجران می آمدم وکسی 
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 اميرازشنيدن .ازھندتا افغانستان ملک الردھای انگليس استمی کرديم که از انگليس تاھند و وفکر حم ما نمی شدامز

اين اولين . سالمت برکوچه علی رضا خان برگردانيد را وگفت اينھا که ملک الردھای انگليس است تبسم کرداين 

  :چه گفته اند. ی داخل افغانستان می شودئ امريکاۀبارنيست که اوباما ھمشکل  يکی ازتاجران سياه چرد

  . ھروقت که خواسته باشد سوارشده می تواندده يارقديماسپ زين کر

  .يارقديم می باشدو  متجاوزين ۀعروفی صاحب کرزی ازجمله اسپان زين کردممحترم 

تاجران سرچشم واميرشان کرزی خان می گويد اين  قدم شما ملتی که دست وپای شان بسته است ازناچاری ميگويند

  .را سالمت به ميدان بگرام بفرستيد

  

 وسختی رنج, بد پاداش, عقوبت, عذاب, کشی نقمت کينه: وتن

و بسيار دشمنانند که بقوت و زور بريشان دست :  انتقام کينه کشی پاداش به عقوبت - ٢.  عتاب معاتبه - ١) اسم

 نقم نقم و نقمات: جمع . و بحيلت و مکر در قبضه قدرت و چنگال نقمت توان کشيد. نتوان يافت

 دنب روباھی

 .ره سلمی ت

 . حيله گری - ٢.  مانند روباه بودن -  ١روباھی

 عضوی از حيوان که در منتھای خلفی وی قرار دارد و آن از تعدد مھره ھای استخوان در دنبالچه - ١) اسم ( دنب

شکل ه شکل دستھای مو در پشت پاھا آويزان است و در پرندگان به در جانوران چھار پا دم ب. است  وجود آمدهه ب

يا با دم خود .  نفير گاودم -  ٣.  تازيانه بزرگ -  ٢.  دنب گاو -  ١يا دم گاو . يده ئی که در پايان بدن آنھا روئپرھا

تله ندادن طوری با احتياط زفتار کردن که دچار ه يا دم ب. گردو شکستن بسيار شاد وخندان بودن از پيشامدی نيک 

دست آوردن ه ب) برای امرار معاش(ای   وسيله– ١) نداشت(دست آوردن ه يا دم گاوی ب. عواقب وخيم نشوند 

يا دم خروس .  آن به شاخه درخت و گياه متصل است ۀوسيله  ساقه کوتاه و باريکی که ميوه يا دانه آن ب- ٢) داشتن(

 ]] .دم خروسی در دست دارد : [[  بھانه - ٢.  دمب خروس دنب ديک - ١

 

  

 


