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  تــعرفـم يهاـلــگ
  وبخارا پادشاه سمرقند رلنگومیت با حضرت حافظ تیحکاوخاطرات 

از چهارطرف  که 1371سنبلهبرج دوم  اول و هفته در: گان محترم زوخوانندهیعز دوستان  
نثارآنمردم بیچاره وبیگناه هاي کور راکت  بارانباالي تمامآمنطقه خوشحالخان شهرکابل 

بنده اصابت نموده که بفضل خداوند بزرگ تلفات  حویلیبین درآن انه که ازجمله دود میشد
بخاطرنجات دادن  و دهقطع نمووریشه را از بیخ  محویلی درختان روي حتیکه    جانی نداشته

به اعتبار  فرش وظرف شخصی ام راء  خانهء موتر  را از قبل مم تمامآ زنده گیخود وفامیل
قلف  را حویلی امدروازه محدود وبراي چند روزاشته گذ مبرادران مجاهدین خود در منزل

حالیکه دروازه طورخم پاکستان به روي همه مها  نموده وبا همان لباسهاي جان خویش در
راسآ در قسمت کراچی کمپنی اسالم آباد  و سوار موترمینی بس شدهبافامیلی  جرین باز بوده

 بکابل آمده بافامیلم دوباره پاکستان درکشوردال خوربعد از سپري نمودن چند روزکه . رفتیم 
  تکءحتی از چوب  ودستو  موتر از اثريکه هیچ  یدئقبول نما بطرف خانه خود رفتموزمانیکه 
حزب وحدت اسالمی وحزب اتحاد اسالمی  بنام مجاهد نما سارقیننبوده وهمه آنرا  خانه هایم

 .بسرقت برده بودند 

          
 ان مجاهد نما که آنها ازنام  پاك ومقدس مجاهدین راه حقددزکه اینست نمونه شرافت آن 

  همانداستفاده نادرست نمودندکه حاال صرف وصرف یک نمره زمین خالی آن برایم باقی 
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 است که دیگرهم قدرت وتوان اعماردوباره آنرا ندارم واگرشما برادران طریقت ودوستان
  .شد درحصه  مراکمک ویاري نمائید البته ممنون تان خواهم

 یک1368سال بنده بتاریخ دوم برج سرطان  کهتاگفته شود ست قابل یاد آوری همچنانو 
جنا ب بابا کرام  اولیاي نموده وبنام ج وقف قسمت پیشروي حویلی خود را برضاي خداوند

احترام همان حتی ما آن دزدان مجاهد نما صاحب حصارك لوگر مسجد اعمار نمودم که
 .........................زدند گريي وچوروچپاولبه دزدودست  تندنادیده گرف را مسجد شریف

       
دوباره  افسرده گی خیلی با عالممجبورآ بخاطراینکه ازموضوع دورنرفته باشم ! صـورتـربه ه

 پاکستان آمده و درآنجا باجناب سلطان محمد خان استاد سپورت خوردال بطرف کشور
گفته  فکرو روشن آنجناب یک آدمبل معرفی شدم که واقعآشهر کالیسه هاي یکی از  وادبیات

حال  نیدرعو معارف خدمات زیاد را انجام داده  هايمیتوانم که موصوف درتربیه سالم اوالد
 کهه بود گوهم یوفکاه  طنزگو ،   خوش صحبت  ،  افهیخوش ق تینها شخص کیآنجناب 

 کجایهم تپ باهم  دانیسف شیفررنماز چند ن يادابعد ازهوامعموآل ازطرف عصر ینسبت گرم
قدم زدن  يدراثنا شانیعالمانه ا ياز صبحت ها کهیبرعالوه  خفتننماز وقت  دنیشده وتارس

  دهم بو يگرد ادهیپ کی انیما يبرا دیگر وازجانب  میشدیم دیمستف
  لیقبشاعران بزرگواراز مورددر گردي ادهیپ انیجر دري روزدارم که  بخاطر :بــه هـمه حال  

  
          تبریزي  حضرت شمس و   جناب حضرت سعیدي       جناب بیدل    حضرت حافظجناب جناب موالنا      
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 مزیحال دوست عز نیصورت گرفت که درع  هاي خیلی دوستانه حثجروب مایاندربین 
 که خواهمیحاال من هم مکه  فرمودند محمد خان رشته سخن را بدست گرفته و  سلطانجناب 
  میصبحت نما بشما يرازیشاز اشعارحضرت حافظ  یکیدرقسمت  ایگو یفکاه ایطنز وبشکل 

 . گفته است که نیخود چن اشعاراز  یکیحضرت حافظ در جناب
 را بخشم سمرقند وبخارا شیبخال هندو   ـــــ بدست آرد دل مارا يرازیترك ش اگرآن

حضور  ادبکه در مجلس شعر و جنابآنسرسخت  نیازمخالف کتنحافظ ی عرباشنیدن  ش
 برده پادشاه سمرقند وبخارابدربارتیمور لنگ را  اش عرش ان از موقع استفاده کرده همداشت 

شیرازي و نامبرده  حافظ بنام ی تخریب کار است قربانت شوم یک شخص کهکرده وعرض 
   .طوري مثال گفته است که . شعر میگوئید  برخالف تان همیشه 

  را ــــــــ  بخال هندویش بخشم سمرقندو بخارا        مارا  ي بدست آرددلاگرآن ترك شیراز
 شخص حافظ فورآ و دستورداده کهشخصی پادشاه به قهروغضب آمده  آن شنیدنبعد از که 

 تنکی درهمان موقع .جزااعمالش برسد تابه دیاوریب من نزد که است یدرهرکجائ را
یکه زیه صاحب شاعر، شاعراست درمورد هرچکه جناب پادشاگفت عرض نموده  نشآریازوز

بوده واست که  چه که در حصه گناه شخص حافظ دانمیونم ندیگویمرشع دلیش خواست
من هزاران نفرکشته  رنادانیوز يپادشاه باقهروغضب فرمودند که ا . دیآنرا جزا بده دیخواهیم

 معشوقهآنرا بیک خال  شاعربوده کهگونه چ نیشهرسمرقند وبخارا گرفتم وا نکهیداده ام  تا ا
   .دیبدربارم حاضرداررا طور عاجل رفته نامبرده و  شیده استاش بخ هندو
 يآدم عاد کیجناب حافظ را بحضور پادشاه آوردند وپادشاه متوجه شده که  بعدساعت چند

 چوب دست کهمچنان ی و نیئپا نآگرید پارچه تنبان آن باالوپارچه کی کهیالغراندام درحال
 همه نیبا مافرمودند که ش پادشاهوشده استاده  احترامانه ه ودرمقابل شخص پادشاهداشت خودبا

                                                                                                                 
 ؟.د یهستکه دارید شاعر قد وقواره 

 هستم يرازیحافظ ش الدین شاعر مشهور به خواجه شمس من یکه بلگفت حافظ  جناب 

هزارکشته یکحافظ من درقسمت گرفتن شهرسمرقند وبخارا درحدود يکه ا فرمودند پادشاه
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معشوقه  ورا به خال هندزیباشهردو نیوشما چه گفته ا  شدم موفقتا اینکه به گرفتن آن   داده ام
بود گفت  زده هیخود تکچوپ دست  يجناب حافظ درباال کهیدرحال.  دیش کرده اتان بخ

 کدن ها ست که من بهش شش ، و بخشبخقدر نیاز دست هم که چکنم صاحب اي پادشاهکه 
 يجواب شخص پادشاه خنده نموده وفرمودند که ا نیچن دنیباشن . افتاده ام وروز حال نیا

 من شخص حاضرجواب وشاعر بلند مقام بوده حاال از طرفیک واقعآ شما  يرازیحافظ ش
 دینمائیم یفعآل درکشورکانادا زنده گ سلطان محمد خان استاد که ستیادآوریقابل . دیتمعاف هس

گفتم که به اصطالح  رباعی عدومصر کیمن هم حافظ رعبه ارتباط شهمچنان و ریبخ ادشی
 بودشعر بنده از اینقرار. رفت  دهیادم نخوااز  گاهآن خاطره شرین هیچ نمودیم که  همه خنده

   انراجبخشم سرا پا دل و شیبخال هندوــــ         مارا  یبدست آرد دل یانترك افغ اگرآن   
  بخشم  یم شیوخ بیبخشم زج یعاشق هرچه م به

  راا  چون حافظ که میبخشد سمرقندوبخار نه                                                           

  
com.hotmail@AzizHaidari  

اولیاي کرام مسجدشریف تهداب گذاري  مراسم ه فوتو هاياینک چند قطع :دوستان عزیز
 حزب خلق قدرت  دروقت واینکه چرا نمودهبشما تقدیم را جناب  بابا صاحب حصارك لوگر

 کهمیتوانید نرا در بخش اولیاي کرام بیشتراشرح نمودم وپرچم در حیات خود وفامیلم بازي 
   . کردمطالعه  بعدآ
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  لصـــــوابو اهللا خــــــیرو البا ا

  يدریــرحیعر نوشته


