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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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 Satire  طنز

  
  فقير فقير

  ٢٠١۵ دسمبر ١٧
  

 ):چيستان(کيست آن؟ 
  کيست آن کيست که ھم خاين و ھم فاسد و ھم دوپه و

  ھم مفلس باشد؟
  

ٔبيت و اصحابش را صلوات بی پايان که اسطوره آدم ھائی که پروردگار عالميان را سپاس بيکران و رسول کريم و اھل 
ٔ حقيقت ندارد، ورنه امروز در سرزمين بالکشيـده اين فقيــر، ســی ميليــون انســان کشنددر اثر تعجب شاخ می 

ياز بزرگ اين حالت نه تنھا در عالم بشريت امت. ٔشاخــدار وجــود می داشت که باھم در شاخ جنگی شھره آفاق می بودند

نصيب مــا می کرد، بلکه مالھای ) گی و صدور تريـاکرت به نفاق و خانه جنگی و سرتنبدر کنار شھ(ديگری را 

ملحدينی چون داروين و ماروين و » ٔگمراه کننده«زمان را نيز، چه در شرق و چه  در غرب، از شر تيوری ھای 

  .واالس و ماالس و لورنس و پورنس نجات می بخشيد

، با توجه خاصی  متحدنيز وجود می داشت که ملل) البته از ديدگاه بعضی از ماھا(ين می بود، اين امکان مطلوب اگر چن

داران خيرخواه جھان  که به حفظ کرامت و حقوق بشر و اعتالی سطح معلومات عالم بشريت دارد،  به کمک ســرمايه

قطاع جھان به ِخ ھــای دراز مان، در قفسی می انداخت و در اھــر يک از مــاھــا را با شــا) چون بيل گيت و ميل گيت(

 انســان و رد تيوری ھای داروين و ایمنظور تأمين تفنن ساير نوع بشر و تجـديد تحقيقــات علمی در باب منش

در اين صورت، حرص و مشکل اقتصادی ما که سال ھاست مــا را بـــه جـــان و . ھمفکران، به نمــايش می گذاشت

 ال و نام ھمديگر انداخته و به خاک فروشی بر انگيخته است، به يکباره حل می شد؛ زيرا در قفس ھای نمايشی مللم

، به نان و آب و مسکن رايگـــان و فراوان دسـت می يافتيم و ديگر مجبور نمی بوديم به جنگ و تحقير و چور و متحد

  .چپاول و اتالف حق يکديگر متوسل شويم

ی که خياليو سرمايه داران نوع دوست جھان، در ازای بی متحد فرھنگی ملل - ٔبيق اين پروژه بشرشناسیمع ھذا، با تط

که ھر  مواجه می شديم و آن اين» کوچک«از جھت آب و نان و مسکن نصيب ھريک از ماھا می شد، با يک مشکل 

و دوصد و سی کيلومتر مربع، يک از ما در عوض زندگی کردن در سرزمينی به بزرگی ششصد و پنجاه و دو ھزار 

ديگر  در فضای دلگير قفسی زندگی می کرديم که در آن از فرصت تفريحی دعوا و دنگله و نيش زدن بيجا به يک

  !  محروم می بوديم
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ِيقين دارم شما عزيزانی که به شھامت ھا و شمشيرزنی ھای رعايای رسالت پناه ملوکانه عشق می ورزيد، با اين بيانات 
ٔه فقير حقير موافق نيستيد و محتمــال با مطـــالعه اين سطـور، نفرين و دعای بد نثارش  مـــی کنيدگستاخان بنـــده شما . ًٔ

ِبستن مغزھا و عدم تعرض به » ِاصل«دانم و قھــر و غضب شما را ناديده می گيرم، چون به  جانب میه را حق ب
ًی کامل و طوالنی دارد، کراھتا و اجبارا ئحکمرواه اين حقير تبوھای اجتماعی، و سکوت در باب آنھا، که در زادگا ً

  .تسليمم

. ْعالوه، دل چنان از غمباده پر است که به کفيدن آمده استه ب. ًولی باور کنيد، حقيقت دقيقا ھمين است که عرض می کنم

جلــوگيری کرده باشم، ) يزمٔزوجه عز(ھنگام بی بی کو ه و بيوه شدن ناب) ؟(برای اين که از کفيدن دل و زھره ترقی 

 از متفــکر دوم عالم، از رعايت عقل و خويشتنداری معاف می یجــا گاھگاھی فکر و قلم را، با بی حيائی و تقليــد بی

  . سازم و می گذارم آنچه خواست بنويسد، ھرچند نامعقول، مبالغه آميز، مضحک و يا تلخ و ناگوار باشد

دل اين جانب از خبری نشأت کرد که چند روز پيش در روزنامه ھای شھر با متن ذيل به نشر ٔقضيه غمبادگی اخير 

: ترجمه(از جمله دادگاه عالی کشور  دولتی و ۀ وزارتخانه و ادار٢۵شرکت برق افغانستان اعالم کرد که «: رسيده بود

عالوه، در ه ب» . اند و بدھکارند اختهپول برق خود را نپرد) څارنوالی عمومی: ترجمه (ُدادستان کل و )ستره محکمه

ٔاين خبر محيرالعقول آمده بود که وزارت ماليه پول برق ھمه اين ادارات را در بودجه ساالنه آنھا گنجانيده و پرداخته  ٔ ٔ
که بر سر اين پول چه آمده و چرا در راھی که بنا بود، مصرف نشده است، قضيه ای است که عقل کوتاه اين  اين. (است

صالح  ر به آن قد نمی دھد و حل آن، بدون ترديد، به مغز متفکر اول جھان، که اسمش تا کنون از سوی مقامات ذیحقي

  .)  نشده است، نياز داردءافشا

ی را که با ناجوانی تمام به سفيدی گرائيده است، سخت کشيدم و با خود ر، ناخود آگاه ريش بودنه ئيبا خواندن اين خب

» شور«اين چه شوری است که در دور قمر می بينم؟ بيا و ببين که «:  الغيب کجائی که گفته بودیلسان! واويال«: گفتم

  »!به چه معنی است

  :  به مغزم ھجوم آوردمصرعدر تداعی سخنان لسان الغيب مستغرق بودم که اين 

  »کفر چو از کعبه خيزد، کجا ماند مسلمانی؟«

که ما مردم سرزمين خداداد افغانستان  گی؟ باور کنيد اينرق و افالس و دوپدزدی پــــول بستـــره محکمه و څارنوالی و 

ًبا شنيدن چنين خبرھا شاخ در نمی آوريم، معجزه الھی اگر نيست، اقال از غرايب و نوادر تاريخ بشريت و جھان است ٔ .

اين .  را به عھده دارندوليت تأمين و حفظ حقوق شھروندان يک کشورؤاين دو نھاد، عالی ترين نھادھائی اند که مس

بندی به قراردادھا و تطبيق قوانين را نظارت کنند و آنانی را که از قراردادھا و قوانين سرکشی ی نھادھا قرار است پا

  . می کنند و يا به وعده ھا و قراردادھائی که کرده اند وفا نمی کنند، مجازات نمايند

کنند و پول آن را نمی  س قرارداد از خدمات شرکت برق استفاده میًحال، ستره محکمه و څارنواليی که مسلما به اسا

  پردازند قادر خواھند بود حقوق شھروندان را تأمين و تضمين نمايند؟

  »زنند    وای به حالی که بگندد نمک ھرچه بگندد نمکش می«

رسانند، ما در گذشته ديده بوديم ره محکمه و څارنوالی خاين اند و حق را به حقدار نمی تما در گذشته شنيده بوديم که س

 ستانی می کنند، ما در گذشته شنيده بوديم که قضات و څارنوال ھای تکه ستره محکمه و څارنوالی فاسد اند و رشو

ولی ما در گذشته نشنيده بوديم که . ٔمملکت بيسواد و به قوانين ناوارد اند؛ ما ھمه اينھا را در گذشته شنيده و ديده بوديم

به اصطالح، آب بيار و ! واويال. مه و څارنوالی مفلس و دوپه و قراردادشکن و دزد بيت المال ھم ھستندستره محک

  ! حوضه پر کو
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. ٔمطمئنم شما خواننده عزيز، جواب چيستانی را که در عنوان اين سطور آمده است، پس از اين عرايض دريافته باشيد

 ًاءبن. ؛ و در اينجا نه کــه يک حــرف، بلکه حرف ھا گفته شددر خانه گر کس است يک حرف بس است: چون گفته اند

و . گی ستره محکمه و څارنوالی شاخ نکشيدمالس و دوپبدين بسنده می شوم تا خـــدا را شکر کنـــم که با خواندن خبر اف

ِبا استفاده از فرصت، وضع وخيم و وخيم تر کشور را به متفکر دوم عالم سفلی از صميم غضب تبريک   معروض میَ

  .دارم

  مخلص شما

  العبداالحقر، فقير فقير

 

 
 


