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  سيد موسی عثمان ھستی

٠٥/١٠/١٠  
  

  ی خان درکالن سالالرحمانرعبديام

   خودراجمع کردی  دوران خوردیقرض ھا
  

اه وردک  سراج وھاج ھای نام ه  جرمن جرمن  بتي ساسندهي از دو نودونوشته وان پادشاھريز(واحمدش ه از ی عن  ک

 ليمي احمدشاه وردک با من توسط ای شناسم ولی نمگي را از نزدسندهيخواندم ھردو نو) برد ی جاھل رنج مونيافرط

اليمي در تماس بوده  اشيھم زد من موجود است او ھمی ھ سمشي او ن ه ی ق ه از نوشته ی من نوشته مب رد ک ا ک  ھ

ه ا  افغانستان مخالف است وی ھاتي تمام ملستانيمن با فاش شد که مثل یمعلوم م ل من ب ه سدهي عقنيمث   گ است ک

   استستي فاشستي  فاش.سگ استھم  سگ ی است کله وپاسگ، سگاست دم سگ 

   شود که زبان ونوشته آن مانند قلب پُرغش اش مکدر وغبارآلود است ی احمدشاه وردک معلوم مۀ نوشتني از ایول

ه  وطن خود بوده باشد وبخي خبراز تاری افغانستان آزاد بسندهيھاج واحمدشاه وردک  بگفته خالق داد نو سراج وديشا

ر روني  جرمن جرمن  اتي ساستانيدستور شاه پرستان وفاش ر پوست پشک ب ادهي خود کشی دونف ند واز خ  ني باش

درگالنش در خدني ووطن فروش ترنيتر درش وپ راسي انگلمت انسان که خودش پ تند ق ا ب،ر داش ه امیشرمي ب  ري ب

   . شودیفتاب به دو انگشت پنھان نمآ دانند که ی ساختند ونمیري خمیني خان بالرحمانعبد

تم ھم. افغان جرمن را باز کنمسندهي دو نوني چشم وگوش اخواستميم یبروآ ی بني  بعد با خود گف م ي ا قل ه  برخود ب  ک

   . کندی متيکردند کفا

ا دندي جرمن جرمن پرستتيدستور شاه پرستان ساه را که بای مجسمه . ار را بگذسندهي دو نونيا م آن مجسمه را ب  قل

م از شرم بلکه  شود ماني از نوشته پشسندهي که نتنھا دونوسي بنویزي  بکن وچی قلمی تبر کارگونه ميابراھ مجسمه ھ

  .زديفرور

ا خان نوشته کالرحمان عبدري در قسمت امی باخود گفتم اگر طوالنباز دي بگودينم  ش ارني ان رد ت ه از خي م  زده را ھم

 انترنت ی زده ورویچي قخي بر وآن بر تارني از ایستاني آقا ھم مانند سني شناسد چه ضرور بود که ای مخي تاریرو

   . کندی متي کفان خاالرحمان عبدري در قسمت امخي  گفتم قضاوت تار،ختهير
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ازگنيدگان ان نوشته کنم که به خوان خانالرحمان عبدري در قسمت امیزي است چبھتر که اي قصه . داشته باشدی قلم ت

 وشرم ی بود م آن قصه واقعدهيدرقطغن فرار بود شن  وال که توسط نادرغداریاز زبان مھمانان ملک علم خان شمال

   .سميآور را بنو

ود روزملک هی علم که عاشق مھمان وقصه ب ان شوربا "شوربا"  ، در شھر بغالن کھن د نفرمھم ا چن ود وم ه ب  پخت

ود ی که مرد ساده واز پشتون ھامي نسی حاج.س بودندل  ھم در آن مجیاني وطاھر خان بای منباشري ش.ميبود اجر ب  مھ

اجالرحمان عبدريگفت که ام رد از راه آب دان مغقر  خان که اززندان بخارا به ت رار ک د واز ريان ف دز آم ه قن م ب  عل

د سر ھمتيب خان آباد که آن وقت خان آباد مرگز والقندز از راه گردا ه آم ه بغالن کھن  ري حوض زني قطغن بود ب

   پاره کردنهي شاه بخارا سی زد واز جفاهي چناربزرگ تکنيھم

 ني گفت ھممي نسی حاجی؟ دانیمرا  خان الرحمان عبدري مخالفت شاه بخارا واماني صاحب جری علم گفت حاجملک

   بخارا خراب شد ري با امري مناسبات امشيري بیھا دانم  سر بچه یقدر م

ده کردرخرابي مناسبات  دوام،ري امی ھاشيري گفت سر بمي نسی حاجکهيوقت ا خن شتون راست ی حاجمي شد م ه پ  ک

   است یخي تارتي واقعکي ني ادي کنی چرا خنده م:وصادق بود گفت

   . بودرتي مرد باغکي ري امديواست که بگو او خ.دئي را بگویخي تاراني جردي صاحب لطف کنی حاجمي گفتما

 خان لي پدر اسماعلي الال کرنري وشاه بخارا ھردو بچه باز بودند با امري را شرح داد گفت امري شدن امی زندانانيجر

   خود به بخارا برده بود رباي ام، جوره نداشتنديیباي که در زگري وچند غالم بچه دی چرخدرخاني وغالم حیوردک

ان شيري بی تو مھمان بستر من باشد وبچه ھای شود امشب بچه ھای گفته بود چه مريارا به ام شاه بخشب  من مھم

   .ر خواب شماتبس

  . کردی رازندانري بود پشنھاد شاه بخارا را رد کرد شاه قھر شد وامرتي افغان باغکي که ريام

 کردم ی صاحب  من فکر می زد گفت حاجی پروان بود نرم نرم حرف متي والاني باني که از خوانیاني خان باطاھر

اسي جالد ومزدور انگلکي خان الرحمان عبدريکه ام ود خاک  ھ درکالنش ب ان ی خودش پدرش وپ ستان در زم  افغان

 گو هيکناو   که مرد طنز گو ی منباشري ش. بودھم دانستم که او مرد بد اخالق ی من نمیسلطنت او از دست رفت  ول

ل ني که  ایدي را نشنني وا؟ ی خان مگر خبر ندارالرحمان عبدري امی ھایه گبود گفت طاھر خان ازکاک  ضرب المث

   ؟از زمان او مانده بچه افضل کم ات

اري علم که مرد زرنگ بود با خنده گفت  امملک ود قرض ھ از نب  ی خودرا جمع می دوران خوردی صاحب بچه ب

  .کرد

یلي شھان قبني ا،سندهي دونوني کنم اگر ایفکرم اری را نمه ئ ناختند وت اخي ش اری ھ ستان خصوصاً ت ار خي افغان  غب

   جرمن جرمن شودتي وساسندهي به دو نوی سردردی نوشته  دواني بودند اده را نخوانیوسلطان

 

 


