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 11/ 10/ 3113  احسان هللا مایار

 یادی از عجب خان و رجب خان
     دیالوگ از خاطرات گذشته

 
بعد از آنکه هر سه . م در ایالت تکزاس یاد کرده بودمقبلی ام از زمان اقامت ۀبیاددارم که در یکی یا دو نوشت

هر دویما تصمیم گرفتیم تا باردیگر . فرزندم از آلمان به امریکا متوطن شدند، همسرم و من در آلمان تنها ماندیم
 .دار وندار محدود زندگی خودرا بسته کنیم و باردیگر مهاجر در کشور دیگری شویم

اس خوشبختانه یک تعداد از افغانائیکه با آنها قبالَ در افغانستان نشست و برخاست داشتیم زندگی در تکز
میکردند و روح نا آرام این حلقه در صدد ساختمان یک حلقۀ کوچک از افغانها شدیم و بنیاد آنرا گذشتاندیم و هم 

ران پروگرام منظمی داشتند تماس گرفتیم قدمی پیش رفته با یکی از رادیو های ایرانی که ضد نظام آخندی در ای
رادیو  "ه و زیر نام و دوساعت در هفته برای افغانهای مقیم داالس و حومۀ آن در تکزاس  نشرات منظمی داشت

 . می شد یاد"  نهضت دیموكراسي افغان
و تفسیر وقایع تهیۀ اخبار روز از افغانستان  وآن شاغلی وحید عثمان مسئوول ادارۀ نشر بوده تخنیکی کارمند 

به جناب عبدالکریم حکیمی، سابق وزیر مالیۀ افغانستان، جناب پوهاند اعظم گل،   سیاسی، فرهنگی و علمی آن
این لست  .شاغلی محمد نعیم گردیزی، محترم محمد نعیم حکیمی و این قلم احسان هللا مایار سپرده شده بود

هر دو داکتران . مه کاظمی و داکتر فوزیه علی یاد نکنمهمکاران نامکمل خواهد بود اگر از میرمن داکتر معصو
 . مختلف با محبت و دانش کار میکردند وردر ام

مان سید محمد قاسم رشتیا و خاصتاَ محتر" جمعیت تحکیم وحدت" این قلم نسبت داشتن تماس تلفونی با دوستان 
اخبار هفته را  داشتند،مؤثق درسویس، هردو از رویدادهای غمین وطن ما معلومات عبدالحکیم طبیبی داکتر

رادیو درام های کوچک از رویدادهای بودم و همچنان مسئوول تهیۀ اخبار هفته ازاینرو  جمع آوری مینمودم،
ستان مینوشتم و توسط دوگذشته با گفت وشنود دو چهرۀ از گذشته ها، عجب و رجب خان، به سبک عامیانه 

. خلق نموده بودم" مادر فیروزه و مامور جان" دو چهرۀ جدیدی فولکلور زیر نام  هادر پهلوی آن. پخش میگردید
رول صحبت مادر فیروزه را داکتر معصومه کاظمی و مامور را انجنیر محمد نعیم حکیمی بسمع شنوندگان 

امید است که روزی شما نیز در پورتال . میرساندند که در حلقۀ شنوندگان دوستداران زیاد کسب نموده بودند
 .مطالعه کرده بتوانید" افغان جرمن آنالین" ملی 

صحبتی از عجب خان و رجب خان بدستم افتاد که اینک آنرا  مدر البالی دوسیه های سابق در مغز کمپیوتر
 :مگذرانمی  بالنقل از نظر خوانندگان

 
                                             1111-1-11گریپ واین " 

با وجودیكه گفتار . دیالوگهاي انتقادي در اجتماع ما افغانها بودرادیوعجب خان و رجب خان دو چهرۀ ممتاز 
روزي در یكي از وزارتخانه ها بر سبیل تصادف . شان ساده بود لیكن محتوي آن درعمق جامعه ریشه داشت

نمیدانم . ودم و پارچه هاي صحبت دو نفر را طور شكسته وریخته میشنیدمدر اطاق انتظار وزیر وقت نشسته ب
در اول میخواستم درباره . چطور شد كه آن صحنه بعد از گذشت سالیان طوالني و هزارها مایل فاصله بیادم آمد

بسمع شنوندگان آنرا مضموني بنویسم بعد تصمیم گرفتم بشكل دیالوگ عجب خان ورجب خان چیزي بنویسم و 
را در مطلب توضیح از دو ین نوشتن ادراذعان مینمایم که . برسانم "رادیو نهضت دیموكراسي افغان"گرامي 

دارم اول اینكه دوچهرۀ برجستۀ رادیو كابل آنزمان را دوباره بخاطر بیآورم دوم اینكه یاد از مرحوم استاد نظر 
 . عبدالغفور برشنا نمایم

بوطن خود بازگشته بودند، استاد برشنا معلم  کتب عالی نجات ماني مبعد از جنگ جهاني دوم، كه معلمین آل
خاطره استاد از این دورۀ مدیریت . بود تعیین گردیدهمدیر مكتب  م ما بود ودراواخر بحیثرسلسان آلماني و

وی . استاد برشنا با چهرۀ جذاب و چشمان کالن جذاب انسان خوش صحبت و مهربان بود. های نیک داریم
درام ها براي تیاتر كابل پارچه هاي رادیویي بشمول دیالوگهاي عجب آن در پهلوي از ادارۀ مکتب  برعالوۀ
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این عاجز بخود صالحیت نمیدهم در پهلوي آن شخصیت بزرگ هنرقلم . خان و رجب خان را نیز مینوشت
ما و كرم شما ،  دارم آنرا، بفحوي كم نوشتن خود در توان محدود کهچیزی می خواهم  فرسایي نمایم ، لیكن

 .عرضه دارمخدمت شنوندگان گرامی 
 

 اوتوهستي رجب خان سالم بیادر :  عجب خان 
 مثلي كه قرضدار ها گیرت كده باشن -يتریشان اسوعلیكم السالم چطو ایطو پت و پ: رجب خان

خدا كه . شوه یك لغمه نان و قطیغ پیدا میشه كه گذاره شو و روز ما -نه بابا گپ از قرضدار مرضدار نیست: ع
ازدست اي كاردفتر وزیر صاحب  -تنها مانده وذله هستم. باید شکرشه ادا کنیم. روزیش را هم میرسانه گلون داد

 .او ده شكم ما گرم نمیشه
خانه سامان وزیر صاحب هستي و همیش دوعاي سر پاچا  -تو خو كار به واره داري -چرا خیرت خو هست: ر

 پ چیس؟گ -اسالم ره كتي حكومتش میكني
 استیمشكر آرام هستیم اگر غریب هم . مارا و حكومت مارا از سر ما یك سات هم كم نكنه هان خدا پاچاي: ع

 .باز وطن و ناموس ما شكر آرام هستن
 .خي قصه كو بسیار روده درازي نكو: ر
قصه ازي قرار اس كه از دو روز ایسو چیزي خاك روفي و پاك كاري كه ده زیناي وزارت و اطاقهاي : ع

نامش را نمیفامم و مدیر صاحب هم نمیفامه خو یكنفر . وزیر بود مدیر خدمات سر ما كد كه فالن مستر میآید
چشمهاي سوز و مویاي زرد  .از كدام جاي دیگي اي روي زمین اس. اوغان ما وشما نیساز یاني  -مستر است

بیسكوت ایطور باشه و كیك . هر دفه كه اي مردما میآیه سر ما ماشر برپا میشه كه هله صفایي كنین. داره
 .فرمایشي از هوتل كابل بیایه از خاطریكه كیك كافي دلبر بري مستر خوب نیس

چطور ازي  -دنیا پیدا نمیشهكیك كافي دلبردر بازار شاهي و چاي مكس او خو ده كل  -چي چتیات میگي: ر
 .نمیتین هچیزها اي مستر

ازي ملك ما  -نتمیگن نازك مزاج اس هارهاو - شهنشكم درد بد نخوره و مستر به مجاز او بیادر میترسن كه : ع
ده مكروبهایش ده خاكروبهایش و دیگه چیزاي كه ما داریم . هر چیزش بلد باشه بهكه  تنو خاك وخاكدان ما نیس

 .آخر او مستر است -نسآموخته نی
 كوتاه كو كه دلم تنگ شد آخر چه كدي؟: ر
وقتیكه مستر همراي موتر خود . دزپاك و ستره كدیم كه بللس می -وزارته ده دگه روي كدیم - چه كدیم دیگه: ع

پیرهدار سالمي زد و رییس صاحب اداري ما دان دروازه موتر   - یك بیرق سرخام ده سر بالش بود - آمد
دروازه موترشه واز كرد و میخواست با مستر دست بته اما مستر تیر خوده آورد دست رییسه . ایستاده بود

وزیر صاحب نام . قدراس قدراس همراي كالي لبدار فرنگي خود طرف دفتر وزیر صاحب رفت. نادیده گرفت
دكان بخانه بورده بودم ده جان خدایش دریشي نو خوده كه ده دكان خلیفه نادر دوخته بود و مه دیروز برایش از 

كل گپ و . همیكه مستر در اطاق درآمد وزیر صاحب دم رویش برآمد دستشه گرفته  بطرف میز برد. كده بود
یس صاحب ما اشاره كرد كه پشتش یقصه شان یك ترنگ هم نگرفت كه مستر پس برآمد و وزیر صاحب به ر

 .كسي سیل كنه از وزارت رفت مستر ده موتر خود سوار شد و بدون ایكه طرف. بروه
 چرا بودنه  قو كده واري بچرت رفتي و صدایت باال نمیشه؟ اوم اوم ....:ع
 بچه اودر مره همراي اي قصیت اوقات تلخ و جگرخون ساختي : ر
مه خو كدام  -هستي اول قصه مرا پرسان میكني و باز بچرت میري و جگرخون میشيمست وهلل عجب ادم : ع

 ر اي قصه مه بمفت شد ؟آخ -گناه نكدیم
چاردي میآمد قالی شاده مه چوت زدم اگه كدام ریش سفید ما از . نه عجب خان  مه ازي خاطر بچرت رفتم : ر

 .غم وجنجال مردم به وزیر صاحب پیش میكرد خدا دانا است كه همرا او چه وضه میشدعریضه خوده از و 
اول اوره ده دان دروازه وزیر كسي . بهیچ صورت نه با بانه نه  مثل همي مستر همراي او رفتار میكدن؟ 

بسیار اگه طالعمند میبود ده دهان دروازه موتر وزیر چند دقیقه ایستاده پاي میدیدش و بریش میگفت . ننمیماند
برایش بته  كاكا جان  برو كدام روزي دیگه بیاه نمیبیني كه چقه كار دارم برو پیش مدیر تحریرات عریضیت را

كا كا مه سرشته : میگفتپیش می شد و یس اداري كه او مستر همرایش دست نمیداد ئر. یت امر میتممه باز بر
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مرد ریش سفید چاردیوال  با چپن كهنه ولنگوته ململ سفید پاك . كارتوره میكنم وقت وزیر صاحب را ضایع نكو
 .ت را میكدبازهم خوش میشد و دعاي سر پاچا و حكومصاحب از دیدن و چند كلمه گپ با وزیر 

اوها خو ده ملك ما  -و ما خو فرق است( مستر) مابین اي مردماي خارجي . بسیار گپاي كته كته میزني: ع
 .نمردم ما خو از خود مااست گیله نمیكن -باید ازوها خو زیادتر عزت شانه بكنیم -میمان استن

ایها خو . ق یك مهمان را هم بفامنبرو بچه اودر گپ ده دیگه جاي اس اي مردم اگه میمان باشن باید اخال: ر
فكر میكنن كه اونا عقل همه چیز را دارن و هر چیزي كه اونها میگن درست . ماره مثل غالمهاي خود میدانن

 است و از ما اگر فنسطور هم باشه گپش را كسي قبول نمیكنه
ي ازي خاطر دیگه دانم بیادر مه خي دیگه از گپهاي وزارت خود برایت قصه نمیكنم تو گپه كالن میساز: ع

مه میرم بازار بره بچیم یك كرتي از كهنه فروشي میخرم صبح خو بخیر جشن است و از طرف شو . قلف
 بامانخدا -بامانخدا. هواي خنك میشه

 
  

 


