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 میخدا در خطره ب میجان در خطر م،یدرخطر یوا یا
 

 میدر خطر یها یها
 )طنز(

 

 یادداشت ناشر:

از قلم توانا و دانش رسای دوست دانشمند و نهایت گرانقدر ما جناب  طنز عالی و آموزشی و میهنی به گونۀ این مطلب 

میالدی رقم شده بود که در اکثر رسانه های معتبر انترنتی  2013جنوری  27محمد عارف عباسی پنج سال قبل به تاریخ 

آراسته شده و در معرض مطالعۀ خوانندگان قرار داده شده بود. آریانا افغانستان آنالین با اجازۀ جناب شان به زیور نشر 

 رساند که غالباً طرف پسند خوانندگان قرار میگیرد. ولی احمد نوری ره مینشر دوبابه  هموطنانآنرا برای مطالعۀ 

 یاستگریو پ یبا آراستگ یتجمل و زرق و برق.  سالون بزرگ یبود پرشکوه با شأن و شوکت خاص با عالم یمحفل

 یها نچهیشده.  قال دهیددز ۀنیادوار پار ۀقیپر شده از کاه و آثار عت رانیبا انواع پوست پلنگان و ش نیجالب توجه مز

در  دهیغارت شده نصب گرد یها یو نقاش یکتاب اله ۀتبرکم اتیکلمه و بافته شده با آ یکلمه دار و ب یبها متیق

 یپاهزیقشنگ ت ل،یستوران اص یدر سقف ها.  نقاش زانیو آن چور شده آو نیبلور که از منازل ا یها لیها.  قند وارید

مه یبه سبک قد یمجلل.  کوچ و چوک منینش نیصاحب خانه که هشتاد رأس در کمد دارد گذاشته شده در کنج  و کنار ا

 رانیو ا هیافغانستان، ترک یها نچهیها و قال نیقال نیو پر بها تر نیفرش شده با بهتر نیو زم  هیتالیا نیسرزم دیتور

 .د که از درمسال اهل هنود چور شده بودبو تایگ ۀکنج سالون مجسم کیهمه مال سرقت.  در 

 یم یشناسا کیکایهر موتر را  نیبود که راکب دهیگرد جادیاقامتگاه پنج مانع ا یتا درب دخول یلب سرک عموم از

ها و راکت انداز ها مسلح بودند. در بام اقامتگاه  نداریماش نیتر ینمودند اطراف سرک دو طرف افراد مسلح با عصر

نمودند. دستگاه مخابره  ین اطراف و اکناف را نظارت میشب ب یها نکیو توسط ع دهیاندازان ماهر جابجا گرد ریت

 .بود وصل انایدر هوتل آر .«ی. ای. آیس»با مرکز  گریدر مخابره بود و سر د ریدر پنجش یونیزیمرکز تلو کیکه ب

 ونسی دیداکتر فر یقشنگتر از بو یو بوها اهیس یهاو پطلون  دیسپ یها یداخل سالون حشم و خدم ملبس با کرت در

و بودنه همه  یسیس ،یمملو از کباب بره، جوجه مرغ، کبک، مرغ دشت یدست و با پطنوس ها یرو دیدستماالن سپ

 دنیکش یبرا ی. چلم بلورباتشیات و ترکیبه محتو یمشروبات گوناگون بدون آگاه همیحاضر به خدمت، صرف پ
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مؤظف تازه ساختن و پر کردن چرس بود که با لباس  سیدگر جنرال پول کیو  نیمرمر ۀچرس گذاشته شده  در برند

 .کنار چلم نشسته بود نیمخمل یچوک یرو یرسم

 میخاد و ترم یکه از موتر ران یمارشال ده،یاست که از طرف مارشال غصب گرد میفه میاقامتگاه مارشال قس نجایا

 باشد، بنابر دهیرا گذران یمراتب عسکر ۀنموده و سلسل ی( را طیکه دور )خورد ضابط نیسوراخ بدون ا یها ریتا

 کهیگرچه آنرا کسر شأن خود دانستند اما بخاطر ده،شان اعطا ش یبرا نیمنصب پائ نیشان ا انیو شا یخیخدمات تأر

 .رفتندیخاطر نگردند  پذ دهیملت قدر شناس و با پاس افغانستان رنج

به شغل قاچاق مواد مخدره مصروف بودند و در  یشخص ۀاریمارشال قهرمان کوهنوردان که سال ها توسط ط جناب

دارند  گناهیو دستان تا به شانه آلوده بخون مردم ب دهیها به تاراج مال مردم مبادرت ورز یمیآغاز حکومت تنظ

 یزانو ها ریشان که تا ز دیفراخ سف راهنیو پ اشتهدکاله پکول در سر  کهیپر شکوه اند، در حال افتیض نیمهماندار ا

کمه د و واسکت چهار است زانیآو راهنیپ ریاز زشان  یبند پوپک زاریاما ا دهیشکم شانرا پوشان یشان دراز است و بزرگ

 .دیگو یمقدم م ریفراوان از رخسار چپ و راست شان خ یو بوسه ها یبتن دارند و هر مهمان را دم درب با بغل کش اهیس یا

ورود هر مهمان  ستادهیدر دو کنار درب ا یمحل اهیسالون باز شد و دو پسر جوان ملبس به لباس س یکالن ورود درب

 .نمودند یرا اعالم م

قاتل  و سیالدسا میحک ن،یادینور الخبائث، استاد ش خیالمشا خیش: » دیگرد یمعرف نیمهمان به آواز بلند چن نیاول

 جیخل یها خیش ۀسر سپرد رویجناب غاصب مال مردم و مالک مطلق العنان پغمان و صاحب دشت چمتله، پ نیالمساک

  .یه یالره فیتشر افیعبدالرسول س یمولو ریو تزو لهیح سوریپاکستان پروف یمدرسه واال بیو دوست قر

 ییبا نکتا یوتالیا نریزاید نیاز مشهورتر یسیانگل ۀریکشم ۀتک اهیبرنگ س یشیدر نیتر کیدوم که ملبس با ش مهمان

الماس  یاه نهیبا نگ ییطال نیآست یدکمه ها خواند،یم ییکه با نکتا ییباال بیو دستمال ج یارغوان نینقش و نگار زم

 یدوخته شده بود ملبس بوده و آثار سرخ اهیکه با تار س ییها قشبا ن رهیت ییچا ماقیخالص برنگ ق شمیابر راهنیو پ

 نیبا تمک دهیشده و چشمان سرمه کش دهیچ یبود با ابرو ها دایشان پ یدر لب ها نیلب سر فیسار و کش خفدر رخ

 دیس ۀخاص سرور قهرمانان و دوست شبان اریع» نمود  یمعرف نیرا چن شانیا یو جوان جارچ ستادیخاص دم درب ا

ن مندانه هزارا روزیپ یخاک هزاران چشم را کور و و با رزم ها دنیفخر جهاد داکتر عبدهللا عبدهللا که با پاش الشهدا،

ساخته است و ثروت  وهیپدر و دها هزار زن را ب یبه ده هزار طفل را ب شیها یفناه رهسپار نموده و قهرمان اریرا بد

ه حاال ب ارتباط دارند ایدن یدستگاه جاسوس نیها اند و با چند رها و قص الیو صاحب و یینا مشروع کما یهنگفت

 .ندیفرما یسالون قدم رنجه م

بتن داشته و  یرنگ شتر یدوز یدراز زر یعبا اهیس زیشلوار کم یمحمد محقق است که باال یحاج گرید مهمان

ل نصوار بوت گرید بیو در ج دهیآن وصل گرد ۀواسکت بدکم بیاز ج یبیساعت ج ییطال ریدر سر، زنج دیسف یلنگ

 هیحجت االسالم، فق»  دینما یاعالم م نیننموده جوان دربان چ رونیخودرا ب یشان قرار دارد. دم در کفش ها ینیب

 و یفرقو یقهرمان فاتح غرب کابل و سنگر دار جنگ ها گناهان،یبسر کوبان، قاتل ده ها هزار ب خیم میزمان حک

 الکیخوشدار موتر کاد ،یمزار ینامور عل دیشه دیمر ران،یا هیفق تیوال ۀو سر سپرد رویغاصب مال مستضعفان، پ

 «.آورند یم فیپالن تشر ریمجلس سابق وز لیوکبره گان،  ۀچیو ماه
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زمان مختلس کهنه کار قوم  النیکه بنام قانون شکن و عهد شکن و سارق ماهر و استاد مح یقانون ونسی گرید مهمان

 یجاسوس نیرو ماهر ت نیتر دهیورز ثیو امرهللا صالح بح گرددیم یافغانستان معرف خیتأر ۀکنند فیمثال تحر یپرست ب

 .گرددیم یساز معرف سهیگر و دس لهیدروغگو، ح نیتر رآورده و ماه ایبدن ریکه تا امروز مادر زمان در پنجش

و  یبه نان قاق و چا یکه در خورد سال یگردد جوان یم انیب نیمسعود است که در وصفش چن اءیض گرید مهمان

 یم یزندگ یماهوار پدر به سخت زیبا معاش ناچ نهیده ها پ شیده ها وصله داشت و بوت ها شیتلخان گذاره نموده کاال

وده ب رمنقولیمنقول وغ دادیها دالر جا ونیمالک مل تیفراست و درا اقت،یدر اثر نبوغ، استعداد، فهم، ل یکردند ول

وفرت ثروت را معجزه دانسته  نید که بشمارد و اصالً خودش ابکار دار یاش را مستوف یخارج یحسابات بانک ها

 .داند یخود م دیاز برکت ارواح پاک برادر شه

جرگه و مشرانو جرگه  یولس یو اعضا مانیمنصور و پ  ظینظار چون حف یمهمانان هوا خواهان شورا نیب در

ها، عهد  یختگیدار گر ریز یعده امال امامان و  یبعض یاسالم تینظار و اشخاص معتمد حزب جمع یمربوط شورا

اسحق  دیهم شرکت دارند. س رهیوغ یها چون بابه جان  و هالل یو خود فروختگان پرچم یواقع نیشکنان، مرتجع

 .هم جزء مهمانان است یالنیگ

 نیشان در یآور فیمقدم گفته از تشر ریهمه را خ انهیگشاده و سخنان پر از لطف عام نیکوهنورد با جب مارشال

اشکن ن یاتحاد و همبستگ نیتر یخیسقف، تأر نیا ریکه امشب در ز دیفرما یو م د،ینما یخانه اظهار امتنان م بیغر

که  ینیو دً  افتهی میجهاد تحک یواال یارزش ها گرید ارب کیگردد و  یم نییافغانستان تع ۀندیبوجود آمده سرنوشت آ

آبرو  ت،یثیحفظ ح یما برا یشبا روز یها و تالش ها یها، راستکار یوطن و مردمش در برابر همه فداکار نیا

هارا دانسته و در کنار ما وفادارانه  یفداکار نیتا ابد پاس ا دیبه مقابل ما دارند با میخاک نموده ا نیعزت و شرف ا

ن، ه وطما را دوست نداشت ن یخود دانسته، اگر کس یو انسان یاسالم نیبه ما را د   یبه ما و فادار ی.  دوستستندیبا

 .خود را دوست دارد ینه مومه و نه آباج

جلب  یقیاشتها آور و مشروبات مختلف دعوت نموده و توجه شانرا به موس یمهمانان را به تناول خوراکه ها مارشال

 سیکشند و دگر جنرال پول یمشروب به تراس )برنده( سرباز رفته چرس م نیقمچ یمهمانان برا ی. بعضدینما یم

 .دهد یم هوادکا جائز السیگ کیچاکلت و  کی یبه چرس قیعم بعد از هر دود

ان  نواز چکیو غ یبغل ریچارخانه با گروه دف، دائره، ز یگردن فوالد یو دستمال ها یبرادر هنرمند با لباس محل دو

ترام برسم اح دیشده اوالً به مقابل تمثال بزرگ قهرمان مسعود شه دانیو چهار دختر قرصک باز داخل م ستیو تعداد ب

سرودن  نیآغاز و چن کیاحترام نموده موز یآورند بعداً به مارشال بزرگ ادا یفرود م نیو سر ها را تا زم ستادهیا

 :ندینما یرا تکرار م تیهر مصرع ب ینفر نوازنده و قرصک یگردد و س یو قرصک آغاز م

 می، بخدا در خطر میجان در خطر یا م،یدر خطر یوا یا

 .میبخدا در خطر م،یجان در خطر یا م،یدر خطر یوا یکه ا دیزیبر خ دیبشور دیبجنب

 میبخدا در خطر م،یجان در خطر یا م،یدر خطر یوا یا دیگذشته ها را فراموش کن دیشو یکی د،یبچسپ باهم

 .میجان در خطر یا میگل در خطر م،یبخدا در خطر م،یجان در خطر یا م،یدر خطر یوا یحال رفتن ا در است بادار دم در دشمن
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 م،یجان در خطر یا م،یدر خطر یوا یا یما گرفتن بانیدست مردم گر یها بفناه رفتن دادیجا یها زوال شدن قدرت

 .میجان در خطر یا میگل در خطر م،یبخدا در خطر

گردد و قرصک  یخاص از کنج و کنار سالون پخش م ستمیکه توسط س یبغل ریو ز چکیدف و دائره وغ یصدا

 آور است جانیو ه زیچنان شور انگ ریپنجش« دانشگاه» یبایز یو چهار دختر جوان محصالن هنرها ستیب یبایز

ورداشت تو  مره فتدیها و تفنگچه ام ن الرهوش کو که د یمره بگ یکرت میکه بچ دیگو یکه عبدهللا عبدهللا به امرهللا م

 ستیبادار رفتن میبخدا در خطر ستیبازخواست آمدنروز » زند که  یم غیشده چ ګډ دانیخوده محکم کوعبدهللا در م

 یداده در حال یعبدهللا را به قانون یخود و کرت یرقصد. امرهللا کرت یچرخد و م یچنان مستانه م «میبخدا در خطر

 یداخل م دانیواسکتش قرار دارد بم یباال بی. وصل است و در جی. ای. آیکه با مرکز س یکوچک ۀمخابر ۀکه آل

 .«...... میدر خطر یوا یاست، ا یروز آمدن نیگفته بودم که ا شیسال ها پ »دیسرا یشود و م

 یم دانیو جنرال و دگروال و دگرمن هردو قوا داخل م  یرقص آهسته آهسته گرم شده جنرال بابه جان و هالل دانیم

ه گ نیکه لعنت به ا دیگو ینموده م افیشوند. مارشال رو به س  دیگو یم افیکردم. س یم یورنه من هم مست یُچر 

 .خورد خوب تکله است یم چلهکُ  ۀبه محقق که هنوز کشت نیعذاب کرده و آفر ریمراهم بواس

 شیپ ۀمانیکه به سخنان پدرانه، استادانه و حک دینما یرا داده و اعالن م کیدست دستور توقف موز ۀبه اشار مارشال

 .دیصاحب گوش بده افیآهنگ جهاد موالنا س

 و فرستادن درود و صلوات میبعد  از بسم هللا الرجمن الرح ستد،یا یبجا م افیس دیدر سالون حکمفرما گرد یخاموش

 :دیسرا یم نیکرام چن ۀو صحاب تیاسالم، اهل و ب امبریبروح پ

 !کمیلعنت هللا عل نیاخوان المفسد ای

حد باهم مت یها و سوگند شکن یشکن روس در خنجان بعد از عهد ریبه وساطت شارژدف کباریبخاطر شما باشد  اگر

بصدا آورد  دیخطر را با یبه منفعت ما و شما بود. حاال زنگ ها مانهیاتحاد به چه پ نیو تجارب نشان داد که ا میشد

را  یرفته ثروت و مال و منال نیما از ب ۀسال نیچند یوغفلت اعتبار ق نیخطرناک است، با اندکتر اریکه اوضاع بس

اعتبار  چگاهیملت نا سپاس ه نیا یداد.  باال میاز دست خواه مینموده ا ییحالل و کامالٌ مشروع کما قیکه از طر

 یا شد ویترازو سر ش ۀکه لب نینموده اند که به ما و شما وفادار باشند، هم یوفا دار یبا ک خیدر طول تأر د،ینکن

د بدل ش یداریمردم به ب یزاریند.  بخدا که اگر بناظر احوال است ارانهیهوش اریلولند بس یمردم مثل ماش هر سو م

کنند مرا خود مردم پغمان از  یکرده و چون کنده درخت توت تکه تکه تان م یخودتان نداف یها یریشما را پنجش

خود، مقام،  دینساز سریموقع را م نیشده و به مردم ا کیخطر نزد نیدهم که هم ی. من بشما اخطار مزانیآو شیر

ثروت را کردگار عزوجل  نیمقام و ا نیقدرت و ا نی. ادیو درون مملکت را محافظه کن رونیعزت و مال مشروع ب

 .را داده آخرت خو پوهو ییایبه ما پاداش دن

نام جهاد. فراموش  ریو صادقانه ز یواقع یو عالج کار در کجا؟  فقط اتحاد و همبستگ ستیرفت چ رونیراه ب پس

مردم بود که توسط ما به جنت  یخوش قسمت نیا زندیاز نزد او سر م یذشته ها، انسان که قهر شد هر کارکردن گ

رقان برادران،  قاتالن و سا دییای.  بمیرفتن شان به بهشت شد ۀلیوس قتیدر حق یول میبروند، در ظاهر ما آنهارا کشت

 یو حق مشروع خدا داد خود را حت میستین خود بادر برابر عدوا نیو چون سد پوالد میشو یکی میشو یکیصادق که 
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و سوابق و صد ها  اتی. خاک ده سر نام پشتون، تاجک، هزاره و ازبک ما و شما جنامییاخالف خود حفظ نما یبرا

 .داده وندیما را بهم پ یکه مثل برادران تن میدار رکوجوه مشت

واهم خ یامرهللا جان صالح م زمینور چشم عز نیاطیسخن را کشال نساخته از جوان مبتکر، مغز متفکر استاد ش من

 .ندیفرما حیما توض یخودرا برا یشنهادیکه طرح پ

حضار را  ستادهیدر مشروب و چرس خودرا جمع و جور نموده بپا ا یو اضافه رو یجیصالح با وجود سر گ امرهللا

لب و تق لهیح استیآهنگ س شیچرخش، پقراول هنر سازش و  شیبنام قافله ساالر جهاد، پ دیگو یمخاطب قرار داده م

 !قهرمانان رورو س انیو فخر سود جو دالشهدایس ریپنجش یاحمد شاه مسعود بابا

توان  یم یاحتمال دیسه کاند ی. فعالً باالدینما جادیا یما خطر یکه برا نمیب یرا نم یگنده ا فیحر دانیفعالً در م من

ات تواند. بقرار اطالع یسه نفر برنده شده نم نیا چکدامیه ییبه تنها یو اشرف غن یجالل لزاد،یعطف توجه نمود، خل

 لزادیبودند خل یخواهان بقدرت م یرا ندارد اگر جمهور کایامر یفعلحکومت  یبان یپشت لزادیمنابع ممالک دوست خل

 یآقا ،ستندیطلب یما را درک نموده اول با جنرال صاحب نور تماس گرفتند و همکار تیواقع لزادیقابل ترس بود. خل

 .ما و روس ها مؤافقت نشان ندادند یدوستان شمال یۀنور به توص

داده جواب قاطع ن چوقتیه شانیدوستم قهرمان سازش و پهلو گشتاندن مراجعه نمود که ا دیبه خالد بن ول لزادیخل بعداً 

 شماریآن مربوط به تجارب ب لیکنند که البته دل یموضوع غور م یزاد گفتند رو لیبه خل رندیگ ینم یآن میو تصم

ود ش یم دهیزاد سخن ها شن لیبا خل اتیاحسان هللا ب یکارخواهد بود. از هم یک یآخر ۀدوستم صاحب است که برند

 تیداده اند که وال نانیو سپاه انقالب بما اطم یتیروابط تنگاتنگ دارند، اما دوستان ما در اطالعات امن ندویگرچه ا

 .نکند یهمکار یده که به زلمدا تیهدا اتیبه ب هیفق

خاطر نشان سازم که  دی. باردیقرار گ یمورد غور جد دیزاد باهم ائتالف کردند با لیو خل یاشرف غن ،یجالل اگر

را ستاره  شغیکه چ فروزمیب شیپا ریآتش ز ایکنم  و  یبالش م ریز شیها هیرا باهمه دوس نیلود زهللایسر عز بیعنقر

 .آسمان بشنود یها

بطور مختصر خدمت شما  یمطالعه وغور شما آنرا زبان یو برا بیرا ترت یاثر خواهش شما دوستان من طرح به

 :رسانم یبعرض م

 .جهاد است یواال یو تعهد صادقانه به ارزش ها یهم بستگ ،یو مهم اتحاد واقع یشرط اول - 1

مارا ما و ش یشده انتخابات را لغو کند، کرزکه  یا لهیاو است که اگر بهر وس میو ت یبا کرز یاول همکار ۀنیگز -2

خود قرار خواهد داشت  یهر که بجا میتوان ینم دایپ یگواراتر از حکومت کرز یۀدر کنار خود خواهد داشت و ما سا

 نجانبیداخله  و ا ریوز یخارجه، قانون ریگردد. داکتر عبد هللا وز یم شنهادیپ نیچن یما با کرز یشرائط همکار یول

 .گردد میبرادران هزاره و ازبک و پشتون تقس نیوزارت ها ب گرید یمل تیامن ریوز

ابات انتخ یبرا یآمادگ دیقرار داده نتوانست، ما با یانتخابات را ملغ یالملل نیب ۀبه اثر فشار جامع یاگر کرز -3

 میهت با مارشال صاحب فاس افیکه آن استاد س میداشته باش یجمهور استیر یبرا دیکاند کیفقط  دیو ما با میریبگ

 :ردیصورت گ یآت یها تیصورت فعال نیمعاون اول و محقق صاحب معاون دوم . در

آن و  یو ارزش ها یجمع لیوسا قیجهاد از طر غیتبل یسرتاسر کشور برا یمبارزات انتخابات ۀگسترد تیفعال -الف

 .افغانستان ۀدوبار یو سودا یرساندن جهاد و آزاد تیرهبران جهاد در به مؤفق یو فداکار ثاریها ا یفداکار



  
 

 

 6از 6

 انیبزرگان و اشخاص صاحب نفوذ، وال دان،یموسف یبان یکسب پشت یصندوق مصارفات انتخابات برا کی جادیا - ب

 .معتنابه یبا پرداخت ها سیقوماندانان و افسران پول

تان، ازبکستان، تاجکستان و ترکمنستان عرب، هندوس وخیش ه،یترک ران،یما با ممالک دوست، ا کیتماس هر  - ج

 . یمال یکمک ها یبرا

دهم دوم تماس با مراجع  یانجام م یرا سر فهیوظ نیتماس با پاکستان از دو جهت اول حکومت پاکستان که من ا - د

 .ردیصورت گ افیو مدرسه واال که توسط س ینید

 .گذارد انیدر م شانینموده و موضوعات مشرک المنافع را با ا رانیبه ا یمحقق صاحب سفر سر - ه

 یجدا شدن قطعات نظام بیترت یصاحب نور و دوستم صاحب بنحو یرا از دست نداده برادر ما وال اطیجانب احت - ۴

ببرند که اگر گپ روده شد ما  نیرا از ب یخود را از مرکز گرفته صاحب منصبان طرفدار حکومت مرکز اتیوال

 .میالزم را داشته باش یدگآما

ً یمستق یمفاهمه و مصالحه را با طالبان و حزب اسالم تیصاحب خود مسؤول افیبزرگ س استاد با هردو جبهه و  ما

 .مینما یام به پاکستان معلومات ارائه م یبعد از سفر سر ی. راجع به کنار آمدن با گروه حقانرندیپاکستان بدوش بگ قیاز طر ای

ه اند که موقف خود را روشن نساخت دهیرس یاسیس یبه پختگ یا مانهیب دوستم صاحب است که به پمن از جان شیتشو

 .خود را روان نکردند ۀندیمجلس نما نیمعلوم شود و امشب در یکنند که زور آور آخر یلحظات معطل م نیتا آخر

 .ــمیریگ یم میبـحث نـمـوده تصم لیبـه تفـص افیدر پغمان در باغ استاد س ـدیشـده را بعـد از عـ شنهادیپ موضوعات

 دیشزنده با دیگو ی. امرهللا متیواال ردادنیبه ش نیآفر دیگو یم دهیهردو رخسار امرهللا را بوس ستادهیبجا ا مارشال

 .داده ریمارشال صاحب مومه ام در روز تولدم مرد و مرا گاو ابلق ما ش

نشود و قبل از صرف طعام شب مراسم  رونیمجلس ب نیحرف ا کی و صداقت یبنام جهاد مردانگ دیگو یم مارشال

 .ردیگیصورت م یحلف وفا دار

دو صد نفر  یبرا زی. مندینما یبزرگ اتاق نان باز شده، مارشال صاحب مهمانان را به صرف غذا دعوت م درب

 نینچ ۀسرشت یمرد دختران جوان که اهل تاجکستان و ازبکستان و برا یخدمت ها شیپ یو در پهلو دهیگرد بیترت

  .ها استخدام شده بودند مصروف خدمت بودند افتیض

 نیاکثر مهمانان آست د،یگرد یم لیگذاشته شده بود و بشقاب ها متواتر تبد یو خارج یافغان یانواع غذا ها زیم یباال

 .ها حمله ور شدند یغور یدست باال یاشته همراها را بر زده قاشق، پنجه و کارد را کنار گذ

  .دیختم مجلس اعالن گرد یرقص هنر مندان تاجک یو پارچه ها یقیموس دنیو شن یچا دنیمکلف و نوش یاز صرف غذا بعد

گذاشته شده بود هر شخص موقع خروج بهر  ننیل ۀتمثال احمد شاه مسعود و مجسم د،یقرآن مج یدم درب خروج در
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