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   امريکا-انجينر محمد ھاشم رائق

  ٢٠١٢ اگست ٠۵

  

  نامه ای سر کشاده به جناب شان

  ستيمھ شير توخو، گفته بودی ما
    

".                          آنکه الفيد نبافيد" ی است که گفته اندرين دريی مردم کابل زمين به لسان شاضرب المثل پر معن

 بسيار بزرگ با ارگاه و بارگاه، ۀيک قلعه گويند در يکی از دھات دور افتاده از شھر يک خان صاحب ثروتمند ب

تير ماه له در فصل ھمه سا.  زندگی می کردھا و دھقان و چاکر ، نوکراطراف قلعهزمين و باغ کشت و زراعت در

ين قريه دزدا، دزدی زياد می شد و به قلعه ھای خوانين و ثروتمندان و اشد در که خرمن ھا جمع می بعد از اين

 ھرچه دستگيری شان می کرد غارت می وزمينداران بزرگ گروپ ھای دزدان از طرف شب حمله می کردند 

 خان صاحب ھم چندين مراتبه حمله کردند ۀبه قلعاز جمله .  دزدان به چھل نفر می رسيدندۀ تعداد دست بعضاً .کردند

ترس و ھراس . و دست خالی فرار کردند اما به کمک دھقانان و نوکران موفق به دستبرد و دزدی به اين قلعه نشدند

اھالی قريه جات چندين . شت انداخته و آرامی و خواب ھمه را ناآرام ساخته بودح مردم را به وۀين پيش آمد ھمااز

اما عالقه دار از مقابله با دزدان چھل نفری با چند عسکر . به عالقه داری شکايت و خواھان کمک شدندمراتبه 

  .پشکی شانه خالی کرده معذرت می خواست

که  تا اين. و دراين راه خيلی می کوشيد جوی دفاع و مقابله با دزدان بود و ق جستطرصاحب  ھميشه درفکر خان

اگر مرا به حيث دزد بگير : با بروت ھای دنده ئی به خان مراجعه کرد و گفتقوی ھيکل و تنومند ی روزی مرد

تو چطور اين ادعا رامی :  دزدان محفوظ بدارم خان کفت ۀعيالت را از حمل استخدام کنيد من تعھد می کنم تا مال و

 اگر قھرمن بيايد به  به چھل نفر می رسند تو به تنھائی می خواھی مقابله کنی؟ مرد گفتدان بعضاً کنی ؟ گروپ دز

 ت تمام حرف میأست و با جرد مرد قوی اندام و با زور و بازوخان دي. زور خدا ھر چھل شان را مغلوب می کنم 

بگير  خالصه او را به حيث دزد. و چاکر است يکی ديگرھم زند به حرف او اعتماد کرد  وبا خود گفت اينقدر نوکر

کرد غذای سه وقت  مدت ھا در آنجا آرام زندگی می. تاقی برايش دادند  حويلی قلعه اۀقلعه مقرر کرد و در گوش

من دزد بگير ھستم و ديگر : می گفت . و استراحت تام بود ھرگاه برايش کاری می سپردند  مکمل برايش می رسيد

 - دزداۀکه فصل تير ماه سر رسيد و آواز زد تا اين کاررا قبول نمی کرد و به اصطالح به آب گرم وسرد دست نمی
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 پا و سم اسپ ھا ۀدزدی از ھرطرف بلند شد و يک شب تاريک که از ماه و ستارگان اثری نبود به اطراف قلعه شرف

 دزدان قصد حمله را باالی قلعه دارند دھقانھا و نوکر ھا آواز پا را شنيدند و يکديگر خود را از ۀشنيده شد گويا دست

به خان صاحب احوال دادند خان نيز .  را گرفته  و آمادگی گرفتندخواب بيدار کردند تفنگ ھای دھن پر باروتی

 خود را کارتوس انداخته به حويلی داخل قلعه برآمد و امر کرد تا دزدبگير را اطالع بدھند، او را به "وزرم" ۀتفگچ

و قلعه زير تو دزدبگير قلعه ھستی و امروز روز توست : زحمت از خواب بيدار کردند و نزد خان آوردند خان گفت 

به چشم صاحب مگر يک چيز قابل ياد : ه زودتر دست به کارشو  دزد بگير گفت چ ھرخطر و تھديد دزدان است

خان . توانم سفانه چيزی کرده نمیأکه من عصبانی نشوم و قھرم نيايد مت آوريست که ھنوز قھرمن نيامده و تا زمانی

يک نوکو که در نزديک قرار داشت ه نواخت و بوی دزدبگير دلی محگی بريين حرف سخت برآشفت و سااز

آواز سم اسپ ھای . لی کاری کنند  اما دزدبگير می خنديد و می گفت صاحب قھرم نيامده يامرکرد تا دزد بگير را س

خان با عصبانيت به تمام دھقانان و نوکران امر کرد تا او را زيرمشت ولگد پامال کنند  . رفت زديک شده میندان دز

دبگير را تا توانستند را لت و کوپ کردند و ھر آنچه توانستند در حقش روا زه چون با او مخالف بودند  دآنھا ھم

خان صاحب . مده  و مرتب می گفت ھنوز ھم قھرم نيااما دزدبگير تبسم به لب داشت وقاش به ابرو نداشت. داشتند

اما چه . ر مقابل چھل دزد کمر بسته  مقابله می کنم ياد داشته باشيد درھمان اول گفته بودم اگر قھرم بيايد ده اگر ب

  . کنم که تا حال قھرم نيامده شما دعا کنيد که يک مراتبه قھر من بيايد باز سيل کنيد

  . باالخره خان گفت چھل نفر می بايد تا قھر تو بيايد؟ دزد بگير به تبسم گفت بلی صاحب ھمينطوراست

يد تا در مقابل حمالت شغاالن متجاوز و حيله گر ا شير ما وشما بين قھر ايوطنداران گرامی دعا کنيد ھر چه زودتر
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  ختم           

 


