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 90/90/۳913                         حنیف رهیاب رحیمی
 

 حکایت 
 سفر اخیر سلطان حامد کرزی به دیار یاران

 

)ها  اند که ظل هللا، هم کاسه و هم پیالٔه دیرین شیطانآورده 
1

 ین ووالدنیا، رفیق شفیق غاصب ، سلطان حامد الدین(

که در تکه تکه ساختن بدن )فاسدین )که در ربودن ُسرمه از ُسرمه دان مرتبٔه استادی دارند(، برادر خواندٔه ظالمین 
بنی آدم، گرگ ها و پلنگ ها را هم به شاگردی نمی گیرند(، پادشاه سرزمین مظلومان بینوا و یتیمان بی غذا، آهنگ 

 مقدار، گسسته افسار، خطرناکتر از مار کرد. بی عار، دیار یار بی
 

چلو و حلوا و دال و مرغ بریان و کباب  کدام شان چندین خوراک پلو و هر علما جمع شدند، پس از آنکه در جاغور
و بزرگان و صاحبان تعویذ و تومار، َدم و  چوپان و شوربای گوشت برٔه صحرا و بیابان سرازیر ساخته شد، پیران 

زیرا خداوند  اوان بر سر و زیر سلطان ُچف کردند تا مثل همیشه شرمنده برود و سر افگنده واپس بیاید. دعای فر
عالم الغیب است شاید این سفر آخر باشد و دیدار آن یاران قدیم و خوبان صمیم با این کش و فش و تاج و تخت خدا 

 أریخ میسر نشود.ر در هیچ دورٔه تداد، دیگ
 

ها سوی دیگر افشاند،   ی جدید را به َدور بدن نازنینش پیچاند، موهای محاسن یکسو و بروتخورچپن پلو  سلطان
بر فرق  ر برٔه نامراد قره قل را که برایش از تاج زرین سلطان سکندر شاخدار مهمتر و گرامی تر است،قـِ ـتِ قره قلی 

ی بی ریش بوسید، وصیت های یید و دیگری را روریش بوپر شر و شورش گذاشت، یکی را پشم سر بی موی ولی 
الزم  در گوش های جانشینان دمید که الی آمدنش مبادا حرکتی آید پدید که دل نا پاک دوستان از زنگ کینه گردد 

 پاک و سفید.
 

همه از خیرات سر ایشان نام خدا چاق و چله و  کهرعیت مجروح و در خون نشسته و درباریان شکم برآمده را 
مملو از چربی شده اند، وعدٔه بسیار و تسلی بیشمار داد که اینبار دود از دمار همسایٔه غدار بیرون می کشم، تا دیگر 
ارسال سپاهیان درندٔه بی دریشی و چرکین شان را که با کارد و شمشیِر روز بروز تیز تر و بران تر وارد خاک ما 

ی شوند، بند سازند، مردمان بیگناه ساکن در سرحد ما را با پرتاب راکت و میزائیل دیگر زیر خانه های شان زنده م
 نه از خود ِگله کرده باشند... مدفون نسازند، از در دوستی و محبت پیش آیند و چنین کنند و چنان نکننِد  بسیار، وگر

 

دعا ها و پناه ها نثار شد، سلطان از خانه و کاشانه دل بر کند و عزم سفر در پیش گرفت. محمولٔه هوایی شخصی 
را کرایه گرفت تا مبادا در آنسو، سوء ظنی ایجاد شود و تهمت و بهتانی از ملی گرائی و وطنپرست شدنش خورد. 

ز در دست سلطان و همراهانش سرد نشده بود که طیاره بزودی در میان ابرها ناپدید شد و هنوز گیالس چای سب
 دوباره در دیار یاران برزمین نشست. 

 

یین شد، هوای گرم  و فضای چرب پر از بوی ماهی و جلیبی و حلوا و پراټه که سلطان از طیاره پابه مجردی 
ان یاران، حالش دماغش را به نوازش گرفت و سرایت عطر روغن شرشم  و کنجد و تیل سیاه از سر و موی و گریب

 را بجا آورد و فوراً این مصرع در نوک زبانش جاری گشت که: 
 

 یاد یار مهربان آید همی بوی جوی مولیان آید همی
 

                                                           

منظور پاکستانی هاست
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تأثیرات هوا و فضا، حال مهمانان را بجا آورد، با کلبی و مقصود و نواز و کیانی و موالنای صاحب افکار شیطانی 
رین مصافحٔه چرب و نرم صورت گرفت.  به زودی به َدورمیز مذاکره که و صادر کنندٔه فتواهای حیوانی و سای

بیتابانه دامن گسترده بود نشستند تا دیده شود طرفین بر روی آن، از ُچنټه های شان چه می ریزند و چه می چینند. 
آمدید گفته شد و پس از آنکه سورٔه قُل هوهللا شریف دو سه بار سرچپه و سر راسته قرائت گردید، به مهمانان خوش 

 سر بگو و بشنو ها آغاز گردید.
 

در آغاز مجلس، سلطان از غریب نوازی یاران قدیم اظهار شادمانی کرد و از اینکه برای بار بیستم به دستبوسی 
حامیان قدیم و همنظران ندیم نایل گشته است، چندین بار به سوی هیأت مهماندار کهنه کار فریبکار، دروغگو و 

 زت و بی وقار تبسم عیان و چشمک پنهان نثار کرد و با محبت پرسید :مکار، بی ع
 

 نواز صاحب کیا حال هی؟
 او دستی بر سر لشم و موهای چربش کشید و جواب داد:

 اچها هی، کبهی خوشی، کبهی غم! -
بدیهه جواب این بار طرف مقابل جویای حال سلطان ما شد و ایشان هم که شعر خود را هیچگاه بند نمی اندازند فی ال

 ارائه کردند:
 بد نهی هی، کبهی راکت، کبهی بم ! -
 

به اهل کارش به کار پرخانه های مداری کالن آن دیار از شنیدن این جواب پس و پیش رفت، زیرا دانست که 
درستی سپرده شده است. این مار آستیِن سال های پیش و جادوگر دوراندیش که با صد ها حیله و نیرنگ اینک باز 

 افسار فرمانروایی را در دست گرفته، این آمدن و رفتن هارا برای مسلمانان دو ُملک سودمند دانست و گفت:
 

تعلقات ما از امروز و دیروز نهی هی. ما به شما همیشه کمک کرینگی. او کرینگی. اما افسوس هی که  -
جانب شما برای خاک پاک، دشمنان خطرناک پرورش کرتاهی و روان کرتاهی. عاقبت این کار برادری ما را برباد 

هایی پس همرای هندوستان دوستی مت بشما اگر هنوز هم همارا کرتاهی. در ملک ما الحمدللله اسالم پابر جاهی. 
 کری هندوستان برای شما و برای ما بړا دشمن هی،....

 

سلطان همزمان با آن شد و جثٔه آهنگ آواز کالنکار طالب نواز دغلباز آهسته آهسته بلند و بلند تر و آمرانه تر می 
یکی دو ساعت بعد مجلس با اچها مانند موش در میان چپن ابریشمینش خورد تر و خورد تر می گردید تا حدیکه 

 اچها و بلی بلی، به پایان رسید و سلطان با همراهانش عازم اطاق خوابش شد.
  

تا نیمه های شب خواب در چشمانش راه نیافت چون این بار مصمم شده بود، مثل هربار پیش خاموش نه نشسته و 
شاید رعایت آب و نمک که در سال های جهاد در حضور همراهان، جول و پوستک یاران قدیم را از آب بکشد ولی 

و مهاجرت از خوان این اخوان نوش جان کرده بود، یا انتر منتر قوی که حین رسیدن بر سرش زدند، مانع زبان 
درازی و اظهار اعتراض و نظرش گردید.  در چند پینکی که پس از نصف شب زد، همه اش خواب های آشفته ای 

 زد مردم خود چه جواب بدهد که چه کرد و چه گفت.بود در بارٔه اینکه فردا ن
فردا پس از نوش جان حلوا و پراټه با دود پتی )نوشیدنی مورد پسند سلطان(، مذاکره آغاز شد و این بار با جرأت و 
شهامت بی نظیر، اسناد اعمار یک بند برق را باالی دریای کنر مثل شیر دستخط نمود تا از آب دریای کشور ما به 

دوست دو چند فایده ) آب + برق( و برای اریکین افروزان مشرق نشین ما، نیم چند ) تنها نصف برق  جانب
حاصله( مفاد برسد. در اخیر پس از چک چک های متواتر طرفین، موالنای بی مقداری که چراغدار دربار غدار و 

سترگ و کمک های انسانی جهان اسالم اصدار همٔه فتوا ها را ذمه دار است، دعای خیر قرائت نمود و این پیروزی 
 را به همه مبارکباد گفت.

  

زبان دراز طالب نواز برای بهبود امور حکومتداری و توقف دست « نواز» پیش از اینکه مجلس به پایان رسد، 
 اندازی های هندوستانی ها در افغان زمین، یک تمنای کوچکی هم از سلطان نمود تا یکی از شاگردان را که پس از

تکمیل تعلیمات مقدماتی و نهایی نزد مفتی های سرگین بوی قاطر خوی و آخوندهای بد روی در تمیز دوست از 
دشمن به مرحلٔه استادی رسیده، در کنارش فرا خواند و ُپست آن پتنگ بی تفنگ وزیر داخلٔه ماجرا جو و سرکش را 

که این عرض عاجزانه و التماس خیرخواهانه! با  که دیگر بدرد دوستی پاک ـ افغان نمی خورد، برایش اعطا نماید
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یک چشمک زدن و به دو دیده مورد قبول قرار گرفت و به مجرد بازگشت مورد اجرا قرار داده شد به اصطالح هم 
 لعل بدست آمد و هم دل یار نرنجید.

      

ایات پنهانی و شیطانی روز دیگر سلطان و هیأت همراهان با یک بوجی خالی دست آورد و یک خریطه پر از هد
 ۴/0/۳913همه مطابق به منافع ملی )یعنی ارگ( با گردن افراشته به کشور عودت نمودند. حنیف رهیاب رحیمی 
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