
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 5 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 

 19/08/2017                  احسان هللا مایار

 جشن استقالل گردسال میننود و هشت
   مبارک بادبه ملت افغان 

 

به خاطر دارم که در یکی از صحبت ها با مرحوم اعلیحضرت محمدظاهرشاه، پادشاه افغانستان در روم تقریباً 

رهبران یک کشور می آیند و می روند لیک ملتها به حال خود ماندگارهستند، مردم افغان  با چنین جمالت گفتند: "

 ."خواهند کرداین حالت مستثنی نبوده و زیر هر شرایط در آن خطه بنام افغانستان زندگی  از نیز

ه نام پادشاه، امیر، رئیس و یا خلیفه چی بشخصی که مسئوولیت صیانت خاک و ملت به دوش مبرهن است که 

حفظ ارزشهای واالی آن کشور است که بایست هیچگاه از نظر  یویکی از وظایف عمدۀ  یاد شود سپرده شده و

 .باشد دور نداشته

میهن  در این برهۀ زمان که یاد از استقالل و آزادی کشور خود می نمائیم بایست بهمه اشخاصیکه در راه آزادی

 سهیم بودند با احترام و مباهات ازآنها یاد نمود. 

د لیل میگردید و هفت روز دوام میکرامروز در میهن ما با آن شور و شعف ایکه در گذشته ها جشن استقالل تج

 وجود ندارد و تاریکی ها جای شگوفانی و زیبائی کابل را در قید خود دارد، لیک با وجود آن هم به جا است تا

م تا انتباه بگیرند و فراموش افغان از گذشته های خود یادی کنیملت معصوم  ۀامروز جنگ و زجردید به نسل

که بایست باردیگر به خاک ما  دنتشوجود دا یلم تدحو و تینما ،یدازآ دننام نکنند که زیبائی ها و ارزش هایی

 باز گردند.

، آنها بودند که زبان مردم عام بهاست لذا صحبت امروزی خودرا  مشترک مامیهن چون بحث از ملت و استقالل 

  .پیشکش می کنمعزیز به خوانندگان ان هستیم ما مدیون ش و قربانی داده اند

 :اینك صحبت "رجب خان وعجب خان" با مقدمه اي یاد ازكابل ما

یك  با ورود ماه سنبله شبهاي كابل لطا فت بخصوص دارد. بعد ازغروب آفتاب عقب كوه هاي قروغ داراالمان به

و  تصور دور زیبا است. آسمان پر ازستارهبارگي هواي مالیم مایل به خنك احساس میگردد و شبهاي كابل از 

 دروازه و آسمایي در تاریكي شب مثل دو پهلوان ب نمایشي دارد و كوه هاي شیریكهكشان فلك در دل شب عج

 .دنكابل صیانت میكنشهر عظیم از 

عظیمي  وقتیكه درباره چگونگي كهكشان فلك ازمادركالنم مي پرسیدم بجوابم میگفت كه فالن دوست خدا كاروان

درپهلوي  تر را با كاه باركرده و ازیك سوي آسمان به سوي دیگر آن درحركت است واین سپیدیهاي پراگندهاش

نظرش را رد  خط اصلي نشانه هاي ازكاه است كه ازباالي بار اشتر تیت وپاشان شده. باوجود محبت و احترام
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جوابم مي گفت: آن  گاه میكرد و درمیكردم كه چنین نیست وچنان است و آن زن مهربان با لطفیکه داشت سویم ن

 .بچیم شما مكتب رو هستین شاید همین قسم باشد كه تو میگویي اما من باور نمیكنم

 عقب گذاشته و دست تحویلداره شاگردان مكتب عالی نجات روزهاي گرم تابستان را براي آمادگي رسم گذشت ب

 :در اخیر هر صحبتش شنیده میشد و میرسدمكتب نجات پدر محراب الدین همصنفي ما از گذرگاه بدست كسي ن

محمد  را آرام بمان". تولیمشر صاحب نورعلم خان از نورستان و آخر نمي بیني روزهاي جشن در پیش است ما "

معارف  علي خان معلم سپورت مصروف تمرین شاگردان استند. یونیفورم رسم گذشت و سپورتمین ها از وزارت

 .كس مشغول جان خود هستند هر اداره نا آرام و ه ایهمباید میرسید ولي تا حال نرسیده 

در  رسیده و با بایسكل رایل سبز خود از كارتۀ چهار از همه پیشتر كترعلي احمد خان پوپلامدیر صاحب مكتب د

علي  دفتر خود است. موالنا صاحب عبدالحق خان استاد لسان عربي و عقاید، محمد نبي خان معلم پشتو و نجف

تر  زیاد یات فارسي از جریان پیشرفت درس و از شاگردان چندان دلخوش ندارند زیرا بچه هاخان نباتي معلم ادب

 .در فكر رخصتي جشن استقالل هستند تا به مكتب

 :خان و عجب خان بعد از سپری شدن روزهای جشن توجه کنیداینک به صحبت دوستان داستان ما رجب 

 .سالم عجب خان، شكر خدا كه تو ره باز زنده و سالمت مي بینم. هیچ مالومت نیست - : آه سالم آغارجب خان

 مثلیكه از مرگ ما بیزار شدي؟

 نه. مه همي حالينزن، خدا سردشمن ته نیست و نابود ك همرگ و مردن: سالها بیزار بودیم اي گپهاي عجب خان 

بخوریم.  باري نداري بیا بریم یكجا چاي چاي سوز بخورم. تو آم معلوم میشه كار و دوكان عینو میرفتم كه یك

قنادي هاي  چاي آم میمان مه استي كتش از همو كلچاي برینجي بریت بتم كه ده كل چارسوي چوك، پیش همو

باني او  اس اما از امو كلچا است كه ده نوك زبانتر  زبدیش آم پیدا نشه. پیش عینو كلچیش یك شش پولي قیمت

است اي  میشه. اي گپ مابین ما و تو باشه میگن مادر اوالد ایش ده كلچه پزیش دست پیشي میكنه. عینو خو كاكه

 .گپه جاي نمیگه

استي فرك واري گپ زده راهي  و پایان كد در روي كوچه ایستاد ما كدي و نام خدا فررجب خان: بیادر پایایم ا  

 خالصي نداري. بریم پیش عینو كه مام دیر شده ندیدیمش و دل مام پس چاي سوز هیل داریش قروتك میزنه و و

 .همیطو مالوم میشه كه به ُسر هستي و قِصه ِمصه آم داري

 رجب خان: فكر میكنم كه ما و تو آم پیر شدیم حوصله یك پلك زدن استاد شدنه نداري. مه یادیم میه كه یگان دفه

سر  مادر اوالداي ته وقتاي كه ده امید میبود از حمام حاجي میاوردي دو ترنگ استاده میشدي تا دولچه و بخچیشه

آن آن یاد جواني بخیر. بیا دیگه پر گویي نمیكنم دكان عینو آم سر كوچه است دور  .شانه كني و خانه برساني

 .نیست

 .رجب خان و عجب خان یكجا : او سالم، عینو جان سالم

 عینو: وعلیكم سالم چشماي ما روشن، شما كجا كه یاد غریبا كدین. یگان دفعه دلم پشت تان قِلم، قِلم میشد میگفتم

 عبدل توره میگم. همو سر تخته یك دست كش كو كه !چرا بد رفیقي میكنن و یاد ما نمیكنن. همیشه بیایین. او بچه

 .سطرنجي پاك مالوم نمیشه. اندیواالی عزیز ما آمده

 .رجب خان: بیادر عجب خان اي عینو چه خوب آدم اس چقه خودماني میكنه
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 بسیار آدماي ه اونجهد بینيمی كه  میکنن، ایطور عجب خان: سیل كو مردماي كه ده عاشقان و عارفان زندگی

 ،؟خراباتي است. راستي میفامي كه خانه عینو ده كجاس كاكه وخوب پیدا میشه. عینو از جمله امو آدماي كاكه و

 .ل كابل جان زیر نگینش اسده مو نزدیك صفه و درختهاي ارغوان خانه گگ خوبیش داره از تخت بامش كُ 

میشه.  رجب خان: خدا ایطو آدماي خوبه زیاد كنه مي بیني مام خوش او آم خوش ازي كده نیمت كالن در كجا پیدا

نیافتم قارم  وز آخري جشم تكت پهلوانيبیا آلي تو قصه از خود كو كه ده اي شواي جشم چه كدي؟ مه خو دیشو ر

 م.اوالدایش روان كد ادرم واوالداره همراي قطو بر م دادم. كوچ وآمد، خمیر ترش واري ده خانه ل  

 عجب خان: خي دیگه خوبتر است كه هیچ بریت قصه نكنم اگه نه سر زخمت نمك پاش میتم. مه خو میفامم كه

 .بزنیم ده هركاره خلیفه نظام ورزش میكني. خو بیا گپ از كار و بار چقه پلواني ره شوق داري. تو خو یگان دفه

 رجب خان: كوتاه كو بیادرقصه جشمه اگه میكني خوب اگه نه همي چاي كه از قانقرتكم پایان رفت مه دیگه هوا

 .میكنم و رفتم

كدن  نكنم. قصهعجب خان : بیشي در جایت سنگ واري سنگین. مه خودم كي طاقتم میشه كه بریت قصه جشمه 

جان بیادر دینه پگاه و قت، خوده ده دان غرفه  .آم كه به یك اندیوال كه مثل تو باشه ره داره اوبخو مزه دو برا

غرفه سینماي كابل ده فیلماي مادوباال یادت بره. نفر  تكت فروشي غازي ستادیم رساندم. میگم یك حال بود كه دان

پایان افتاد. پیش خود گفتم عجب خان، خیالیته ده میخ  دلم تا زیرخانه است كه غچ میزنه. وقتیكه اي حاله دیدم

هاجوج ماجوج واري سر شاناي یكدیگه باالمي شدن. لنگوته  اویزان كو د اینجه صاحب تكت نمیشي. نفر بود كه

چوت زدم كه ده زیر كدام سایه درخت لب سرك ماطل میشم  س پشتش نمیگشت. سر خوده خاریدممنگوته خو ك  

و كدام دانه ایش چیزكي قیمت تر بدستم بیایه. هنوز ت و نخورده  ا پاچاست كه كدام نفر تكت زیادتر خریده باشهخد

یكدفه دیدم كه بچه صوفي گلُو سر شانه یكنفر  -بچشمم بخوره  بودم یكدفه باز روي گشتاندم اگه كدام آشنا ماشنا

د سرش چیغ زدم، همي كه طرفم دید فامید واسوخت تكت كار میكر سوار و ده نزدیك غرفه خوده رسانده. تا گلونم

 .بگویم دیگه هستم. به ِکلکای خود نشان دادم سه دانه. چه

س میترقه امي حالي دلم مثل  رجب خان: دل مه خوردي عجب خان. اگر بگویي كه تو آم تكت نیافتي امي نفسم تر 

 .ر میزنهر پ  گنجشك ده صندوق سینیم پ  

پیدا  یگه نیست، هرچه كه نباشه از تو كده یكي دو پیران زیاد تر كنه كدیم و راي خودهعجب خان: نه اوطور آم د

گفتم  میكنم. قصه كوتاه، باد از دیر وقت بچه ُگلو آمد و سه دانه تكت چملك بدستم داد و پیسه اش آم هرقده بریش

لب جوي  ه بود. مام نماندمش تانگرفت. همو پیشاني شه چند پچي كدم... امیقه بگویم كه پیشانیش خوب عرق آم كد

پوچاقایش آم  زیرسایه درخت نشاندمش و دو دانه از همو خربوزاي قندك امام جان خریدم و خوب بمزه تا نزدیك

كه در پوستش  خوردیم. اوف كه عجب خربوزه است اي خربوزه قندک امام صاحب از قطغن نو رسیده امي چاقو

نزدیك  از سواركار ره نمیمانن قانادِ قندك میرسه، های که كه ده فالیز برسه دهانش واز میشه، میفامي ده وقتي 

باز بغل  تكان سمب اسب میكفه. قصه كوتاه بچه صوفي را اي خربوزه ها ایطو نازك است كه از -فالیز تیر شوه 

رساندم  زیر بغلش كدم وبامانخدایي كدم و دویده دویده خوده ده سرویسو خریدم بریش گرفتم و یك خربوزه دیگام 

شده او آم  را خبر كنم كه شو بخیر جشم میریم. به دادو و برادرش فیض احوال دادم كه تكت پیدا چه هاتا مادر ب

 .خیل و ختك خوده برابر كنه كه شامكي یكجاي روان شویم



  
 

 

 5از 4

خو  شام همي ما در سرویس خوده تخته كدیم. خدایم نشانت نده ده سرویس جاي سوزن انداختن نبود. درون موتر

خوردم  روازه سرویس آم یك خیل مردها لكتو بودن. ده آخیر جاده میوند تا شدیم. عبدل بچهچه میكني كه ده د

و فیض  كالن گفته دادو رهله بودن. حالي مخوده كشت كه زود هفت میوه بخر و او دیگایش هم نامخدا یك دلگي ش  

دادم خوده  م بدستشاندست ده جیب پیش نمیكنن. بري شان خوب هفت میوه و چیزكي پتاسه و حلواي سوانك خرید

اوالدا ایال كدیم  از جنجال شان بیغم كدم. كاكایم كه شوق پالواني نداره خو یگان چشم چراني میكنه اوره همراي

جاي كه ایالیشان  چند روپیام بدستش دادم اگر چیزي میخورن. واده كدیم كه باد ازي كه پالواني خالص شد دمو

بودن. خالیق بود  در ستادیوم درآمدیم. او بیادر نگو كه چه فیشن و درشن كدهیم. شام گ و ُگم بود كه یكدیم ما میا

خداست كه اي  بر ستادیوم باال كده بودن. راستي خو رضاي دو كه غوچ میزد. بیرقهاي هر رنگ را در چار

باور كو ره دیدم  بیرق سیاه سرخ سوز ما ده مابینش محراب و منبر از كلش كده مغبول بود. همي بیرقا و مردما

كه آزادي مارا از  كه بدلم دوا كدم كه امیرامان هللا خان هر جاي كه هستي آرام باشي. همو مرد خدا و غازي بود

هرسه ما نزدیك به  گوراي فرنگي انگریز گرفت و امروز بال و پر واز ده ملك خود زندگي میكنیم. قصه كوتا

بتماشا شدم. ده لوژ  خریدم مابین هر سه ما تقسیم كدیم ومیدان پالوانی جاي پیدا كدیم و یك دو پو جلغوزه آم 

و احمدشاه جان بچه كالن اعالرضت و چند تا وزیر  ، احمدشاه خان وزیر دربارمارشال صاحب شاه ولیخان

بودن. مردم مابین داونجه خارجیا هم  چند تااسماعیل خان والی معلوم میشد و خدا گردنم بسته نكنه  صاحبام و

عجیب نا م داره مثل  - ده شان یكنفر كینگ كانك نام دارهندوستان چند پلوان آمده خو امو زبكه از ه خود میگفتن

و ایره همراي سلیمانخیل جوره كدن. در روي میدان سردار  - كالن كه یكدفه در سینما فیلمش آمده بود همو شادي

 و آمادگی می گرفتن. نورمامد گردباد هر طرف دستك و با لك میزدن آغا و

و دوره  ُكل شاگردها پیش خلیفا ضرب میل میزدن برات پیش، خلیفه نظام ده اوبغل او پالواناي ما نامخدا خلیفه

چراغان و پالوانهاي شیر مست و غال مغال مردم را دیدن و شنیدن عجب  . ده ايمی زدن تا مردم ببینش شان

 .كیف میكد

 .تف ده گلونم نماند بان یكدقه آرام باشم و همي پیاله چاي خوده خالص كنم. اي چایام ی خ و پ خ :عجب خان

 .چایام خالص كدي در چاینك بوي شام نمانده. او عبدل، بیادر یك دو چاي دیگا م خوبیاران رجب خنوشجانت 

 یش دشلمهته مونجه بوده باشم. مه اي چایه كرجب خان: به سخي اي قصیت مره عجب كیف كده. مثلیكه خودم د

 .اد كه رس رساندي. بیا عبدل جان خانه آبیا نه آم گرفته بایطو مزه خوردیم كه بیخي تو یادم رفتي كه چاي نداري

 عجب خان: آلي تو چرا خوده ایطوده كوچه حسن چپ میزني. فقط كه خبر نداري كه ِدیش و ازي دو تا پالوان

ِوید؟  كینگ كانگ یا سلیمانخیل كدام تایش خ 

 دیدي هشیك خبره میگن كه آدم درست فامیده نمیتانه. تو خو همونجه بودي و ُكلِ تیز رجب خان: ده رادیو خو تیز 

 .ایخو دیگه چیز است مزش دوچند میشه

 آخر مابین مردم چك چكها بلند شد كه دور عجب خان: ایره خو راس میگي. خیر از دیگه جورایش تیر میشم. در

 است، حالي كینگ كانگ و سلیمانخیل میآ ین. همه ده جاي خود میخكوب شدیم كه یكدفه از دروازه افتو برآمد،

 دمیزاده به اي كتگي ندیدي. نفس ده گلونم قید شد گفتم خدایا خیر. كتي ازي آدم قشتيیك دیو درآمد. او بیادر تو آ

ده  .گرفتن كار مشكل است. كینگ كانگ همراي ده پانزده تا شاگرد هایش ایطرف او طرف خیزك و جستك میزد

سخي  گیریش پنجهچرت بودم كه چه خات شد كه دمي وقت دادو مره گفت الال سیل كو كه سلیمانخیل آمد. اوخدا ن
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زد.  ده پشتش. سلیمانخیل كه آمد دیگه خلیفا و شاگردا پیشرویش میرفتند. خلیفه برات همراي دست سر شانیش

چرب  همه دوعا دادنیش. نامخدا ازاي ق د و ازاي اندام جانش مثل سیم واري، سر آم تازه تراشیده و روغن بادام

هوهللا خواندم  سیل ام نمیكد و چرتام نمیزد. یك الحمد سه قل كده بل میزد. بروتهایش مثل شیر، طرف حریف خود

میكدي ستادیومه  از همي دور ده رویش چف كدم. بیك جست در هركاره باال شد مردم چك چك ها كدن كه خیال

هر دویشان دست بدست شدن. كینگ كانگ دو بلست، خدا گردنم نگیره یك بلست خو بود بود، از  .میپرانن

بلندي میكد. فكر میكدي كه زمین میلرزه. سلیمانخیل سر ره بسریش چسپاند و خوب شقیدیش. اما  سلیمانخیل كده

ند و روي میدان زدیش. سلیمانخیل برق چرتشام خراب نشد تا چشم دور بتم كه سلیمانخیله از زمین ك   كینگ كانگ

ف اوطرف حمله میكد و پس ازجایش پرید و گپه فامید. دگه دسته بدستش نداد فقط سر اي آدم از ایطر واري

همي قسم خدا داناست كدام نیم ترنگ این آدمه اي طرف او طرف دواند كه نفس ده نفسدانیش نماند.  .میرفت

مرد سلیمانخیل سرش حمله كد و دسته ده گردنش رساند پاي ده پشت پایش ماند با دست دیگه  كه شیر همینجه بود

كد و در روي زمین زدیش. تو خیال میكدي كه یك پره كوه لمبید.  حلقه كد و با یك صداي بلند كِشش دست خوده

پشتش شیشت و همو دست ده گردن كینگ كانگه ده چار گرد هركاره روفاندیش. دادو ره گفتم كه بچیم  سر تیرك

ببین كه ایره لیف لیف میكنه. كدام ده دقه همیطو چرخاندیش و یكدفه پاي كینگ كانكه بیك زور قات كد و  حالي

 قات پاي خود قیدش كد. هنوز بحال خود نامده بودم كه صداي مردم بلند شد ودیدم كه سلیمانخیل سر سینه كینگ هد

 .كانگ شیشته بود

س میكد حیران ماندم سرم چه گپ شده حالي مي بینم ازباور كو سرم نزدیك بود ضعف بیایه. دندانهایم قِ   ریچ 

 .مورخطایي جلغوزه ره همراي پوستش خورده راهیست

شورنخود  ره پیدا كدیم سر سبزا دراز افتیدیم. دادو خرابات كد بري كل ما كندن كندن شروع شد مام برآمدیم اوالدا

چندین رنگ  خواست ده خوردن بودیم كه ده لب كول او راكت اول آتشبازي بهوا باال شد. یك صدا كد و از باال به

و استقالله با  باور كو از دل دعا كدم كه خدا اي آزادي طرف زمین آمد. یك سات واري آتشبازي ره سیل كدیم و

 .این پاچاهی از ما نگیره

 یك سیل بوده باشه رجب خان: مام ده اي دعایت شریك هستم خدا زوال نكنه و اما مه میفامیدوم كه باید همیطو

 بریم نزدیك توپ لیكن توهمراي مرچ و زرچوبه ایش قصه كدي بنگ از سر ما پراندي. خدا نگاهداریت. بیا كه

 . چاشت شد

 عجب خان : هللا ایم نگا ه وانیت. پایان

 

 

 

 
 


