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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
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 درويش کابلی 

  ٢٠١٢ اگست ٠۶

  

  من زاده از کابلؤم. به ارتباط تحريری محترم ع

  "يک خبر باور نکردنی"تحت عنوان 

  ٢٠١٢ جوالی ٢۵ ۀرخؤ مۀمنتشر

  " آزاد افغانستان- دافغانستان آزا"پورتال وزين 

ين نوشته ز ابفھمم آيا  مظور تان ا سفانه نتوانستمأبا کمال معذرت بايد عرض بدارم که مت! من زاده صاحبؤجناب م

که خواسته ايد طنزی بنوسيد؟ فکر می کنم واقعيت امر اين است که جناب تان از تمام  يک پارچه فکاھی بوده ويا اين

خصوص شخص شما که در داخل کشور به سر  می گذرد بکلی واقف ھستيد بالع ماوقايع گذشته وحال که در اجتما

عکس آن باور تان بوده و به اصطالح .  اين واقعه نوشته ايددر توضيححدس من براين است که ھر آنچه . می بريد

  .آ ورده ايد"  کتره"به طور 

 اکثر فجايع و جنايات  گذشته و يا فعالً مراتب به اثبات رسيده که چه در زمان ھایه حقيقت امر اين است که ب

سفانه باعث أاين قماش اشخاص صورت گرفته که متاز سفانه توسط تعدادی  مولوی و مال و شيخ وطالب وغيره أمت

  .                                                    بدنامی مولوی صاحبان ، مال صاحبان و ديگر علمای کرام دينی می گردند

را ندارند  زيرا ھراس دارند  ت اجرای آنأ جری راکه اين نوع اشخاص مرتکب می گردند مردم عوام اصالً ئاه ھاگن

 ذکر نام شد عقيده که قبالً  اصیخاشآن، خالف اما . و می ترسند، می ترسند از قانون مدنی و احکام شرعی و مذھبی

م تمانمايند دراين دنيا  نيت و معافيت دارند فکر میو آخرت مصدارند از ھر دو جناح يعنی ھم در دنيا وھم در در

و .  شان نسبت تقوا وعبادت ظاھری و شھرت مذھبی که در اجتماع دارند کسی بر آنھا اشتباه بد نمی کنندیگناه ھا

ل نموده صمصونيت و معافيت حا آخرت و تخلف از احکام شرعيت نسبت ادای نماز و روزه فکر می کنند ۀدر بار

 که از دست شان شود صرفه و یھر گناھه خاطر آسوده به خود را به خداوند مقرب ونزديک حس می کنند و بو

  : تقديم بدارم،ين باره شنيده اماکه درای را بد نخواھد بود قصه  .دريغ نمی کنند

به } فبی ادبی معا{ شان کسی ۀ حويلی خود خارج می شد می ديد در دم کوچۀگويند مردی ھرروز که از خان

که مرد ازاين واقعه به تعجب افتاده به تعقيب برآمد بعد از چند روز شخصی را ديد . اصطالح قضای حاجت کرده
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. بيخ بنای لت و کوب نمودو از توھين و تو مرد با عجله  دويد و او را دستگير کرد. مرتکب اين عمل می گردد

  :شخص گفت

  :يد شخص می گومرد می گويد تو کی ھستی؟ .  باال نکنیستم  به من دستي احتياط کنی که من آدم عادی ن

ته و در آن نزديکی مسجدی قرار داشت او را به فدست آن شخص را گر: مرد دفعتا. م  خداوند ھستۀ من خواھر زاد

  :دم دروازه مسجد کشاند و گفت

  .  ديگر طرف خانه ما نيائیفاً طل)  مامايتۀاين تو واين ھم خان (

 را خواھرزادگان خداوند حس می کنند و ھرآنچه دل شان می شود و از تنين ھا ھمه خويشا! من زاده صاحبؤم

رود  دستان و نويسندگان محترم توقع میه م قلم بتمااز پس  . خود دريغ نمی کنندیدست شان برمی آيد به زور ماما

از است بر مال نموده و کو خالف اخالق وشرعيت اين طايفه را طور حقيقی وبدون کم ، نا رواعملتا ھر گناه و 

 فريب ء و قباءباعتفاده از ريش و ين نتوانند مردم ساده و زود باورمارا به اساپرده بردارند تا اضافه تر ازروی آن 

  .        ختم ./بدھند

     

  

 

 


