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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  ۲۰۱۵/۰۹/۰۹ انوری حمید

 الکترونیک های تذکره باب اندر

 
  کجاستی؟ از بچیم قدوس-
 پس اس، افغانستان نامش شدیم، کالن و شدیم زاده که لکم ای ده میکنی، بیجا سواالی الال دالغا-

 .خالص و بس و دیگه استیم افغان یعنی استیم، لک م همی از مام
 پشت از میکنی فکر یا .نیستم خو غول .استیم افغان و استیم افغانستان از که میفامم بچیم قدوس -

 آمدیم؟ کوه
 .میزنی کته کته گپای داره، مانا چی کوه پاین و کوه پیش و کوه پشت از الال ادالغ -
 .نشو قار دادم، لول اس وطنی اصطالح یک ندارم، یاد را کته کته گپای بچیم قدوس -
 .نپرس و نگو که خوردم جتکه یک امتو داد، دکه یک ماره اولت گپ امی مگم -
 خوردی؟ دکه چرا -
 و گم افغانه نام امی که اس غالمغال و کدن باال ره بازی تذکره و تذکره صدای سرو روزا می ده -

 کدیم؟ خات سر ده خاکه چی و کدیم خات چه وخت او باز .کنن گور
 مام و بودن افغان ما نبیرۀ و نیکه و اجداد و آبا ، شما و ما پدرکالن و پدر قدوس، او بچه، او -

 .استیم هیچ دگه کنن پس ما نام از که افغانه بودن، خات و استن افغان ما اوالد اوالد و استیم افغان
 .کجاستی از که کدم سوال تو از خاطر امی از
 نکده وخت هیچ مانا بی سواالی اتو شده، گپ چه تو سر که خوردم جتکه یک امتو مه الال دالغا -

 خبر دیگه یک پودینۀ و زیره از و استیم رفیق و دوست که اس سال چن و بیست تو و ما بودی،
 .شدیم کالن دسترخان یک ده ما کل و بودن دوست ما پدرای داریم،

 ؟"افغانستانی " یا استی افغان که کنم مالوم شنگته گفتم نشو، خفه بچیم قدوس -
 کنی؟ مالوم قدوسه شنگ خائی می نو از رفاقت، و دوستی سال چن و بیست از باد دگه آلی الال -
 دگه و میکه "افغانستانی " خوده یکی آمده چپ روزگار وزار ای ده بچیم، قدوس کنم چی -
 افغان اگه ،"نیستم افغان مه " که میزنه چیغ ملت خانۀ از و درآمده مردم چشم ده دگه و "خراسانی"

 .آمدی ازوجه که اموجه ده برو میخوری، گوه چه ملت خانۀ ده پس نیستی
 خرمن ده سوزن یک مثل مردم ای نگانن،بدر روز چن که بان نکو، خراب ته عصاب الال دالغا -

 گپ شان کت باز انداختن، دور کونه لتۀ یک مثل مردمه ای شان خارجی باداران که امی استن، کاه
 انداختن، دور کدن، پاک شان کت خوده موزای که ازو باد پرچمه و خلق روسا که دیدی .میزنیم
 کرزیا و طالبا امتو و انداختن دور و کده کچمل کونه لتۀ یک مثل شان باداران که دیدی ره اخوانیا

 .داریم خدا مام .هاس دلقک ای نوبت روز چار ره، دیگرا و
 .میته قورمه بوی سرت میزنی، دانت از کالنتر گپای شدی، سیاسی توام بچیم قدوس -
 دندانایشه مشت کت کنه شک مه افغانیت ده کسی اگه فامم نمی شه باسی ماسی، سیاسی، مه الال -
 اگه مانده، باقی ما افغانیت امی یک گرفتن، ما از بود، که بانه هر ده ره ما چیز امه پرانم، یم

 !الالجان؟ نیس امتو .اس خوبتر مرگ ما بر پس بگیرن، ما از ام ره امی بخاین
 ! ته چک مره !دالغایت رفیق و استی مرد بچۀ که راستی والیت، ای بچیم، قدوس -
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 کدن؟ خادت شته ن چی نکنن، شته ن ما تذکرای ده افغان اگه که فامم ینم زرام یک خو مه الال -
 هزاره، پشتون، ازبک، تاجک، میکنن شته ن افغان بجای برقی تذکرای ای ده میگن بچیم قدوس -

 .اسالم میکنن شته ن تام دین و غیره و غیره و ایماق
 !شد؟ کجا ما افغانیت پس جان الال -
 .بس و اس افغانستان نام فقط و میکنن شته ن برقی کرایتذ پوش ده ره ما افغانیت -
 شده شته ن اونجه ده شوه، کار مه برقی تذکرۀ خارج ملکای ده اگه .نشد خالص خو مه سر الال -

 می بخانن اوره میزۀ ریزه خطای باز استم، تاجکستان از مه که کدن خات فکر باز تاجک، که باشه
 !هه؟ شان پشم ده دگه مه افغانیت و شم می تاجکستان از لمانمس یک مه پس استم، مسلمان که بینن

 شده، شته ن افغانستان دیگیش جای یک ده که شون دقیق باید باز صورت او ده بچیم قدوس نی -
 و افغانستان بک از ره ت مثالا  استی، افغان که فامن نمی اما استی، افغانستان از که فامن می باز
 باقی افغانستان از که اموس میکنن، شته ن شان های کامپیوتر و ها غذکا ده افغانستان پشتون مره
 .میشیم هویت بی گویا و میشه نابود و نیست ما بودن افغان و افغانیت اما مانیم، می
 بیخی هستیم افغان ما هردوی که امی استی، پشتون تو که فامیدم نمی ره تالی مه الال دالغا -

 .چی گپایش ای و ازبک و نپشتو ده تره و مه دگه کافیست،
 قبیله و قوم کدام از تو که فامیدم نمی امیالی تا مه که خداوراستی کنی پرسان راس اگه بچیم قدوس -

 که چی مره یافتیم، پرورش و شدیم زاده خاک امی دامن ده و استیم خاک امی بچۀ ما هردوی استی،
 ما هردوی و استیم ملک امی از ما هردوی .استم قوم کدام از مه که چی تره و استی قوم کدام از تو

 دین و قبیله و قوم بنام ره ما که اس بیگانا و خارجیا ای نداشتیم، وخت هیچ هم مشکلی هیچ و افغان
 بود انگریزا چتل سیاستای امو ای .میکنن جدا ما دگی یک از دان بسمه و فالن و زبان و مذهب و

 تفرقه نرسید، ما اجداد و نیاکان و وشما ما ده زورش که انگریز اوالد او .کاشتن ما پاک خاک ده که
 !؟"کن حکومت و انداز تفرقه " گفتن که نشنیدی .کدن حکومت و اندختن ما بین
 امی پس .یت وال ای میگم مه کد، بچق بچق امتو ته بیادر سر که زدی کته کته کپای اتو الالجان -

 باشه، اوتو و باشه اتو برقی تذکرای که انداختن دار دار و میزنن سو او و ایسو ده که وباال تا گپای
 هه؟ اس انگریز پای ده کلش

 و عجیب نامای به و مختلف قسمای ده نوکرایشان و اس شان سردار و بادار انگریز اصل ده -
 دیگه، جای از دفه یک و جای یک از دفه یک که استن پرک و تیت شما و ما افغانستان ده غریب

 پیسۀ و پول هم انگریزا .میکنن باال خوده چتل صدای دگه بانۀ به دفه یک و نهبا یک به دفه یک
 و طالب خارجام از و بندازن براه داخل در صدا سرو و مشکالت همیشه نوکرایشان تا میتن فریمان
 ره ما ملک ای خارج از ام و داخل از ام که میتن بم و تفنگ و پیسه ره دگه و دگه و دایش و القایده
 .کنن روی و زیر

 دیده دیده ره رشقه زمینای امی جوی، لب ک پیتو دمی .بگیریم دم ترنگ یک که بان الال دالغا -
 ام ره جان لغمان گر گک کلوله امی کو، جان نوش داره ایل سبز چای گک پیاله یک اینه .کنیم کیف
 .نمیته کار دگه خو مه کلۀ .شوه تازه ما دم تا کو دشلمه کده میده

 گپا امی شو تمام و روز تمام کونه تلویزیونک دمی مگم نیستم، بلد گپا ای ده زیات مام یمبچ قدوس -
 یاد تلویزیون از داشتم، یاد پدر پدر از خودم متله او اما مانده، مه کلۀ ده چیزی چیز و میرن زده ره

 .نگرفتیم
 الالجان؟ متل کدام -
 ."کو حکومت و انداز تفرقه " که متله امو وی -
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 .بودم شنیده بابیم از متله ای مام گفتی، راس آه -
 آرامی به که امی .میکنه کیف لغمان گر امی کت کدی، جور دار مزه سبز چای عجب بچیم قدوس -
 بخدا میریم، کده سیل ره رشقه سبز زمینای و خورده خورده خوده چایک و شیشتیم جوی لب ای ده

 و سبز چشمای مام سبز چای پیاله یک امی ده تن،واالس ماندن کی انگریز اوالد ای اما میته، مزه
 .مانده شان آبی
 اس؟ چطور جان لغمان دار مساله گر ای که نگفتی الالجان -
 .میکنه قمچین بخدا دار ایل سبز چای ای و دار مساله گر ای بچیم قدوس -
 .نگو که کد قمچین اتو مره تو سوال امی جان الال مگم -
 بچیم؟ قدوس سول کدام -
 .میلرزم قسم یک هنوزام که داد مره جتکه یک اتو .کجاستم از که کدی مه از که سوال امی -
 .میزنیم گپ باز کنیم، جان نوش سبزه چایک امی که باش -
 دل درد ساعتک چن یک درازه روزا میارم، خانه از دگه چاینک یک باز خورده چاینکک ای -

 .سلو سلو میکنیم
 .میفاره دگه بیخی او شرشر امی ،بچیم قدوس گفتی گل میگم مه -
 .الالجان میکنیم دگه کار یک بیا -
 کار؟ چی -
 یک برقی تذکرای بارۀ دمی وخت او تا تووام میارم، فرمایشی داغ چای چاینکک یک میرم مه -

 و چطو بگیرم اگه نگریم؟ یا بگریم را تذکرا ای .کنیم چه که بگو برم آمدم که باز و کو ته فکرک
 .چطو نگریم اگه
 .بخایه خدا اگه میکنیم کاری یک بیا -

 دنیا یک با را آغا دل و افتد می براه خود گلین کلبۀ صوب به گرفته را چای خالی چاینک قدوس
 ....میگذارد تنها فکر و چرت
 خود به شود، می غرق خود دنیای در آغا دل شوند، می سپری دیگر پی یکی آهستگی به دقایق
 چه که اندیشد می قدوس به اندیشد، می شهیدش برادر و خواهران و ادرم و پدر به اندیشد، می

 غش و غل بی صمیمیت و صفا و دوستی و رفاقت به است، لور و لر اصطالح به و پاک جوان
 فکر عمر رفتۀ های سال به اندیشد، می قدوس سفید ریش پدر رسول، ماما به میکند، فکر قدوس
 می ازهم قدوس صدای را افکارش که است خود های ویار در غرق همینگونه او ،...و میکند
 ...گسلد

 نمی چایه امی اگه شما و ما .کنه تازه ته دل اخ که آوردم فرمایشی چای یک امتو الالجان -
 داشتیم
 .قند الالجان ته گک پیاله مره کدیم؟ می چی
 .کدی پاره ناچاپ مره ت چر قلب که بچیم قدوس گیب -
 نمیشه جنگام ناخورده چای .کنه تازه فکرایته که الال کو جان نوش داره ایل داغ چایک ی ا اینه -
 الالجان؟ هه
 .بتیت خیر خدا چایکته، امی تو بیار بچیم، قدوس گفتی راس -
 .گره گک توته ای جان الال مه -
 .میته نمود چی افتوک دمی رشقه کردای امی بچیم قدوس -
 اگه کنم چطو بگیرم اگه کده، خراب برقی تذکرای امی تهبیادر چرت مگم الالجان، میته خو نمود -
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 .کنم چطو نگیرم
 خراب مه چرت بیخی خو مره کنیم، چطو نگیرم اگه بمانیم، غم ده بگیریم اگه قند بیادر قدوس -
 .کده
 .اس تخت خاطرم خو مه الالجان -
 بچیم؟ قدوس اس تخت خاطرت چطو -
 .اس شمپ دنیا غم باشه پالویم ده که الالیم خو -
 .بیادر قدوس درماندیم کار دمی خو مام مگم -
 .گشت بیادرت کلۀ دمی فکرک یک بچیم قدوس -
 .بادار استی بادار میگم مه که بگو الالجان، فکر چی -
 .استم پایت خاک بچیم، قدوس نی بادار -
 راس و چپ دست روزیکه از و استیم افغان مردم ما خو خود، اساسی قانون دمی میگم مه -

 چیس؟ سر جنگ پس اس، افغان اس، افغانستان از کس هر که گفتن ما به شناختیم خوده
 انگریز نوکر گفتی که نفرا امی میکنم فکر مگم فامم، نمی اوقدر ره گپا ای خو مه الال دالغا -

 الالجان؟ گفتی چی شانه نام شدن، کار ی ا مامور و استن
 .دگه میکنن نشخوار ره چیزا امتو ."خراسانی " ،"افغانستانی " -

 بسیار که میکنن فکر و آوردن بیرون از خود کت اموا پتله چتل گپای ای میگم، ره اونموا آه -
 از که ستی کاره چی تو میکنن، چنان و میکنن چطو و میکنن دفا ما اوقوق از مچم و میفامن
 بگویم سرا چشم، هم و گوش هم و پای هم و دارم دست هم شکر مه میکنی، دفا مه اوقوق
 .بانه پس والخو شان کدام ایچ از مام عقل الالجان

 .داره وزیره چل عقل بین سیل که گفتن کالنا و استیم بین سیل تو و ما -
 .وزیر صد عقل بینم می روزگاره و روز ای که مه -
 ما کل که میفامیم اقه آم خود مول دول نیم عقل امی ده شویم، تیر که گپا ای از گمشکو خو -
 یک که اس قسم جدت به استیم، دوست و رفیق که اس سال چن و بیست از تو و ما .هستیم انافغ
 از ما هردوی دارم، کار چی کس قوم ده مه .چیس تو قوم که باشه گشته بیادرت فکر امی ده دفام

 میخوائیم؟ مرگ چی دگه خود، دیگۀ یک هموطن و استیم افغانستان
 باداران پیش رنب میخاین، مرگ کاسه، اینمی و اس آش ینمیا اس، که فامیدی بس قند الالجان -

 .بانن آرام مردمه ما خود،
 کنیم؟ چی تو و ما کد، ره خند خیله کار امی حکومت ای که گیریم بچیم قدوس -
 بس الالجان بسنج چاره و راه یک نمیته، قد خو مه عقل وهلل استم، فکر و چرت امی ده مام -

 روزام یک و آمدیم دنیا ده روز یک شوم، تیر خود بودن افغان از که وهللا خو مه .اس که فامیدی
 نخورده، ایش ده کس ناپاک دست که ماس بودن افغان امی فقط دنیا چیزای تمام از میریم، دنیا از
 .بخانن باید ماره فاتیای دگه بتیم دست از ایرام اگه
 و قبیله به بادازو میکنن، جدا جدا اقوام به ره ما اول .دگه اس انداختن تفرقه اینمی بچیم قدوس -

 زبان پشتو، مه زبان ، فارسیس تو زبان .میکنن بیخ از ماره زبان دگه باز شد، که وام و عشیره
 و میکنن پیش مذهبه و دین گپ باز کندن، ره ما قبر و شد خالص که یام ،...و ازبکیس اودگه
 و قشله و عسکر نه و دارن طیاره و توپ به ضرورت نه دگه جنگا ایتو ده .دگه گپ یک و هزار

 .قوماندان
 دور از شان خود و میکنن توته توته گفته صاحب بی مال را ما ملک مگم کنن، نمی فیر گوله یک
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ...و میخندن مردم ما ریش به و میکنن تماشا
 .سا که فامیدی بس شد گدود پیشم از بیخی که گفتی دگه پشت ره یکی واری طوطا امتو الالجان -
 کنترول دگه شد خراب که عصاب شد، خشک دانم کنم، تر گلونه کمی یک که باش بچیم قدوس -

 .اس سخت
 استیم، افغان بازام ما کنن، پس کاغذ توته یک از ره افغان نام اگه الالجان، نکو خراب عصابته -

 .نمیشه خراب کاغذ توته دو یک ده ما افغانیت
 .کنیم چی که میگم برت باز شوه تیر گلونم از چای شپ یک -
 .نکده یخ تا بخورم چای پ ش یک مام که باش گفتی، دلم اخ از بخدا -
 رشقه سبز های ُکرد به حالیکه در و زده چهارزانو پلوان کنار و جوی لب در قدوس و آغا دل

 آب شانرا های کشتی گوئی تو اما شدند، لغمان گر و سبز چای نوشیدن مشغول بودند، شدن خیره
 .بودند رفته فرو عمیقی فکر به هردو است، شده غرق شان التجارۀ مال تمام و است برده

 کده نشته که هرچی شان، پس ده بال بگیریم، شانه برقی تذکرای امی که بیا میگم مه الالجان -
 .جایش ده الالجان تو و ما رفاقت مانیم، می خانه تندور باالی طاق ده و میگیریم باشن،

 نمی کده جدا ره ما پدرشان که مانده خو انگریزه ای باز باشیم، هوشیار ما اگه بچیم قدوس -
 چپه تالش که جان بیادر ماس خود تبر ای و ماس اتحاد درخت از تبر دستۀ که کنیم چی خو تانه،
 .ماس خود از امی کده، خراب که ره ما داره، درخته ای کدن

 الالجان؟ چیس چاره و کنیم چطو خی -
 کنیم، خودداری شان برقی تذکرای امی گرفتن از که میکنم فکر مه باشه، اگه مه صناق فکر به -

 ."شان لقای به شان عطای " ما بزرگای ای بگفته
 .باشیم داشته باخود ره قریه تمام باید نیس، شدنی کار ای تو و مه ده فقط اما
 .بریم که بخو چایته .میکنی پیدا راه یک که میفامیدم مه الالجان وهللا ای -
 بیادر؟ قدوس بریم کجا -
 همه و میکنیم جم راه ده خوده دگی آشنای و رفیق و دوست نفر چار بگردیم، ره قریه کل بریم -

 .الالجان گفتی خودت که میکنیم امتو باهم
 .من مهمان شوروا یک شو باز شدیم موفق اگه بریم، که برو پس -
 .زلفشه سر موفقیت باشه، درک مآ تیز و تند شوروای یک اگه باز .میشیم موفق -
 می قدوس گلین کلبۀ در را ئی غوره های پیاله و چای چاینک درحالیکه جان قدوس و آغا دل

 .کنند آغاز بودند، انجامش صدد در را آنچه تا شدند قریه بازار راهی گذاشتند،
 خودداری یفرمایش الکترونیکی های تذکره گرفتن از مرد و زن قشالق، و قریه تمام بعد هفتۀ
 .کردند
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