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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Satire طنز

  
  :يادداشت

ب  اطر مطل ه خ ان ب راز امتن مندیضمن اب ال ارزش ه پورت ان را ب شريف آوری ت د، ت ته اي ال داش ا ارس رای م ه ب  ک

ه خيرمقدم گفته، اميد"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" واريم برای ھميشه بتوانيد با ارسال مطالب انتباھی و آموزنده ب

  .غنای صفحات پورتال بيفزائيد

                             شاد و موفق باشيد

 AA-AA                       اداره پورتال

  

   از ورجينيا امريکا–درويش کابلی 

٢٧/٠٢/١١  

  

  ھفت دلگی مشر

  طنز

  ھنگام دروو يادم از کشتۀ خويش آمد 

 

ردم بيچاره وغم قبل از اينکه سرزمين مقدس ما دستخوش  ا شود و م شان حالی ھ ا وپري امانی ھ ی سروس ه ب اين ھم

  .ندآرامی قرار گيرديدهً مان گرفتاراين بدبختی ونا

و ه ام ررات ونظمی در ھم ر ماھم مملکتی داشتيم که درآن زندگی عادی ونورمالی جريان داشت، قانونی داشتيم و مق

  .بر قرار بود

رق را بگذر٢٢پسران جوان که به سن  ر بي د و شامل ا سالگی می رسيدند مکلفيت داشتند تا مدت دوسال خدمت زي نن

  .دورهً عسکری وسربازی گردند

سيمات ب گويندجوانی از يکی از قريه ھای دوردست که اسمش به قرعه عسکری ظاھر شده بود يکی ه و به اساس تق

  .  خدمت گرديداز قطعات مرکز شامل

د  تاندبع تفاده از کوازگذش ه اس م ب ا را آموخت وھ ز ھ ی چي اه اول، او خيل ی شش م رده يعن ابر           رن دورهً منف سھای اک

  . سواد آموخت و ميتوانست چيزی بنويسد وبخواندۀتا انداز" سواد آموزی"
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دزمانيکه يک سالش پوره شد و به اصطالح کھنگی شدچون جوان باھوش وتيز ف وی داشت  ھم بوده و قد بلن دام ق و ان

رول می . ن کردندياو رابه حيث دلگی مشرتعي دلگی مشر آمر ده نفر از افراد داخل تولی بوده وآنھا را رھنمائی وکنت

  . موصوف از کسب اين منصب خيلی خوش بود وبه خود می باليد. نمود 

  :چنين نوشتخطی روزی برای مادر خود 

به کلی فضل خداوند ه الی تحريرھذا ب  واحترام اگر جويای احواالت صحتمندی اينجانب باشيدبعد از سالم!  مادرجان

ع باش ستم خاطرت جم ده. د خوب ھ م پري و جان حاال ديگر بالي د از اينکه يک سال دوره عسکريم گذشت . بوب بع

را شکر دلگی مشرمقررکردند ر دست دارم و آ مر ھر ده شان ھس ر و ده نفوکھنکی شدم م ا .تمزي ه آنھ وانم ب   ميت

نم  ان ک بس ش دھم وح زا ب ا را ج وانم آنھ نم، ميت اف ک ره مع ا را از پھ نم، صالحيت دارم آنھ ر . کمک ک خت زي س

  :ثيراحساسات آمده ومی نويسدات

  . نابودشان کنم  مارو و حتی اختياردارم آنھا را بکشم وتار!  مادر جان

  . رسيد،  مسجد شان نوشته شده بودی از طرف مادرش که توسط مالیبعد از چند روزی جواب خط

الھی شکر که جورو آرام ھستی از اينکه به خيررتبه ات بلند شده و دلگيمشر مقررشدی ! و نورديده ھايم  بچه عزيز

نم، ک شه آرزو می ک دی درجه و سربلنديت را ھمي نم، بلن د را شکر می ک اش ونام خدا ده نفر زيردست داری خداون

درت داده و . پدرت زنده می بود تا ازين خبرخوش می شد را ق د ت ه خداون اما جان مادر يک خواھش دارم، امروز ک

ی .آمر مقرر شدی اگر زير دست ھايت را کمک می کنی ويا به آنھا جزا ميدھی کارخودت است ا . تو بھتر می دان ام

سافر می خواھش مادرت اين است که ھوش کن کسی را نکشی وتارو مار نک نی که آنھا ھم مانند تو جوان ھستند و م

  .يستن و نابود کردن کس صالحيت خداوندکشت. باشند

ود ا و آنروزگاران ھرمقام ومنصب چه خورد ب رای خود حد ي زرگ ب ا . وليتی داشت  و حدود صالحيت و مسؤب ب

  . در اجتماع برقراربودوجود نارسائی ھای اجتماعی واقتصادی و ھزارھا مشکل ديگر باز ھم نظم ودسپلين 

   ما تا کجاست ؟ ۀوليت دلگی مشران موجودالحيت ومسؤال اينجاست که حدود صؤس

د ھفقه خويش ھست زمين را به قدرت خالۀھمچنانکه ھفت آسمان و ھفت طبق) ج(گويند خداوند ت دلگی مشر  نمودن

ۀ  اينھا ھمچون عجايب . را نيز برای اذيت وزجر اين ملت بيچاره خلق کردند ان ھستند و دارای صفات و ھفتگان جھ

ن دلگی ، تمام انساخواص اضافی از آدم ھای عادی ميباشند ا اي وده  ام نھا را خداوند دارای خواص پنچ گانه ھست نم

ر ا مگ د ب تفاده ازآن ميوانن ه اس ا ب ده است ت صيب گرداني ت خواص ن شران را ھف ه ونيرنگ  و م صب حيل ام ومن مق

  . يگران را غصب نمايندظ و ازدودارائی خود را حف

ا ھفت ااين ھفت داد د ت وده ان اد نم ه ھفت  ...ران به ھفت دانه اسپند پاک سوگند ي ن ملت را ب ا اي د وت ياه ھنگ نزن س

ردار ن د دست ب نا نکنن ديقاضی کور آش ه ش.ستند وآرام شان نمی آي د ھفت دان د  مانن ين نميرون ه ھرگز از ب طرنج ک

تعفاي منتھا با تغي،ال دارندميدان جديد حضور فع و ودرھردور ه اس د ون ه تقاعد دارن ت، ن د ودارای ءر موقعي  می کنن

ر دور  هً تخت ن شه روی تخت ارم، وھمي ھفت دم ھستند که ھنوز بعضی شان در دم سوم قرار دارند وبعضاَ در دم چھ

  .فيل می گردند 

ه رويش ۀآورده اند ھر کس اين ھفت تن پاک را بشناسد آتش ھفت طبق ردد دوزخ ب د  و حرام می گ د ھفت چن خداون

  . روی شان باز می گردده ھفت دروازه بھشت ب و بار گناھان شان را می بخشد

 .                 سعادت را نصيب ھمه ما وشما بگرداندنخداوند اي

  


