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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
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 Satire طنز

 
   افغانني مارک تواي ی عثمان ھستیدموسيس

  ٢٠١٢اول سپتمبر 

  

  کردهتحمل را درخت   دردیکرز

  ندي نشی ميۀ آنسا ريز
  

     دارمهيمن درخت  سا د خودعق مبه

    دارمهيھمسا ی غرب راجاکاويامر

  انعـ درنقش شاه شجاخي مردتارشدم

  ندارم) وخهيما( فرق داردکه من چه

  ترازوي وبسنگيشاعرب

  

 ی درموردخدائی وگپھائراني جنگ ای جلوتربسوی گامیاتازون( عنوان راتحت صاحب" یمعروف " استادۀنوشت

از  شوق تمام خواندم کوشش کردم ه ب"آزادافغانستان- یافغانستان آزازد" نيوزپورتال در )یاتازون خدمتگاران

مطالعۀ آن يک داستان از زندگانی نکبتبار امير عبدالرحمن خان به ياد آمد، فکر کردم چه بھتر است تا نگاشته شود، 

  .شايد با مطالعۀ آن به ھويت کرزی بيشتر آشنا شده بتوانيم

مرض نقرس  مدورساخته بود را او ش قد شکمگیوبرآمد یگرد  بودویق  چھره واهي خان مردسرعبدالرحمنيام

ش خارش دعقش مانندمدھن.  کردیوعذاب م  دردی رامرچ پاششجود و و دي ترسی وظلم او نمبتي ازعريوبواس

  .زن باز خوبی بود بلکه در بچه بازی ھم جوره نداشتش  خان پسرهللا بيرحبيام مانندنه تنھا داشت او

ش درکتاب چنانچه خود  بردیلذت م و  دادی دست منوازش یھ خودراگاھگای خان تنھاغالم بچه ھارعبدالرحمنيام

  . کندی مادي شاه بخارا چشم چرانی وش يازھايوا  خودایازسفربخار خود

 سراگر پيدا شود و که   شودینم دايپ گري ازدست ظلم اودیمرد  دانستی مکه ی خان مستبد باوجودرعبدالرحمنيام

  . رسدیفروش مه ب ش دربخارازن و شود ی ماني خون بامیايغرق دردر کند باال

ه  بیئرو باي زی ھازاي که درالھورداشت ایداشت درسفر ھم ت نماأ جریمکرھا  خودی مزدورصفتیردرپھلويام
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و با گرفتن  خان زھرساختند رعبدالرحمنيامرا باالی سفر ی لعنتیروسھا مگر اين  درسفربود او با نام غالم بچه ھا

  .ودند، از مقدار در آمدش کم نمپنجده

   .شد  دردشکم ناگوار خبر اين رازيام

  :ديرپرسي امازخود رراي امیضيمر  آمدشي پانيداکترجر فرستاد هيبرتان  ھندردولتي امی راجھت تداویداکتر

 مرض گرفتارشدم نيبه ا  ام تورخوردیرگ افغان کردند روسھا تصرف  پنجده رادمي شنکه ی وقت:رگفتيام

 دي گالس آب روز سه مرتبه بخورکي  رابای ھر پور:رگفتيامو به  ردادهيام به رنماي تباشدرنگي سفیداکترچندپور

 که ی وردکخان ليپدراسماع ري امۀ غالم بچی وردکليرفت الال کرن  داکتر. استیحرو شي تشوستي نزمھميچ

، بخاردمی رفت و اجازه داشت به عوض امير مقعد بواسيری اش را به شمار   درباری خوش رویبچه ھاۀ ازجمل

  :دي گویمکرده  شطرفه ب را  خودی روريامدر جريان کار بود که 

  ؟ کردرخوبيثأسرمن ت که یرتيغي بیا دواي  صبربودی دوانيا

  :جواب داد ليالال کرن 

 ضرورت: در عوض افزودري ام.ميداکني دوا راازکجا پني که امي کنیازاوپرسان م  داکترآمدکه فردا رصاحبيام 

  :که غرق خارش آنجای امير بود، خارش آنجا به زبانش آمده گفت لي الال کرن.ستين

   شودیازم آسان است رخنه مرگ برمردنيپ ! امير صاحب

 را  ھاسيانگل رندھديخرا شاشجاع  خدانمايند حمله  افغانستان یبرخاک ھا تا نداشتند را  کارنيت اأ جرکه روسھا

  .ياد گرفته انجام دادندکردند  ھاسيانگل کهرا  یھم کار روسھا. آموخته ساخت سرما

داشته   پودرني ازای اگرچندپورميداکنيداکترضرورت پ پودر به وما  دروطن رخ بدھدنيازاتر کنم که حالت بدیفکرم

 شاشجاع که دوش اديطول عمرتوز  ازسرتوکم نکندی موکيخدا:  زده گفتلي الالکرنردرپشتي ام. بھتراستميباش

  .ميريم ینمھم ما نمرد یرتي غیازب

  : عزيز و تمام مردم افغانستان عرض نمايماستادحال بايد خدمت 

 و شانندن یدرخت م خودقعد مبه جای  حکمدارانی که یول  داردامکان رديملت افغانستان بم ھا  قراردادنياگرازا

ا ھ یستاني اعظم سبه اندازند یم  خودی درپھلوتوشک خيال شان ھم نيامده و در عوض نندي نشی آن ميۀسا ريز

 جرمن -اين خاين ملی در جرمناگر باور نداريد به آخرين مقالۀ . يس بنوخيتار در  دھند که ازشھامت مایم دستور

 .مراجعه نمائيد

 


