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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 ١٩

 »شورای حراست و ثبات افغانستان«

  ) سان فرتوت و گرسنهگمجمع گرگان و کر(

  

ِين رتبه سرزمين کژآغند، با آب و تابی بی مانند، ًاخيــرا تلويزيون ھــا، روزنامه ھا و جارچی ھای بلند رتبه و پائ ٔ
َبيدار و کامال بيدار آن ديار کرجنگ را به اطالع رسانيدند که گويا جماعت تازه ای از عالم - خواب رفته و نيمه ساکنين ب ِ ً

. الن فرموده اند به عالم سفلی پا گذاشته اند که ھدف خود را جلوگيری از سقوط کژآغند به برزخ عظمای نشايند اعءلياَع

بيدار بودند بيدار شدند و مردمانی که بيدار بودند، به داليل - بيدار شدند، کسانی که نيمه-آنانی که خواب بودند، نيمه

خواب و -عده ای خواب و نيم. نامعلومی، فاژه ای سر داده، ديدگان را برھم گذاشته و خود را به خواب خرگوش زدند

ِدگاری حواس پريشان شان تا حدی سر جايش بود و انتظار حدوث معجزه ای را با حکمت بيدار که ھنوز به فيض کر-نيم
ی که سرخی قــوغ بــلوط را در خاطرھای ناشاد کژآغنديان زنده می کرد، به ئ در سر می پروريدند، با کنجکاوالھی

ٔوبه ھای بی نام و نشان در حلقه اين دادند تا مکتشف شوند که چه نامھای آشنا و ناآشنا و کدام اعج ٔبقيه اخبار گوش فرا
ِجماعت خير و بشردوست تازه ِ ٔ آمده شامل اند تا باشد راه ھای تازه واسطه و وسيله و تملق و خويشخوری - دنياه ب-َ

  .غصب و خوش خدمتی به اغيار ھموار گردد و به نان و نوائی رسيده آيند

خدا لعنت کند . وجود است- نوزاد نه، بلکه بس فرتوت و ديرينهنام ھا کـــه خوانده شدند، پيدا آمد که جماعت نوزاد، 

شيطان را نمی دانم چرا ھر وقتی که من اين اسما را، که از چھل سال بدينسو شنيده ام، می شنوم، کلمات قاتل، 

بازھم خدا لعنت کند شيطان . شارلتان، منافق، و حقه باز به خاطرم می افتدچپاولگر، غدار، وطنفروش، جانی، چارکاله، 

ياد جماعت ظالم و خونخواری می افتم که  اختيار شکم خود ندارند و شايق اند تا با ه را که به مجرد شنيدن اين نام ھا، ب

 زده و در دسترخوان مردم ٔحقه ھای متمادی و متکرر، الی دميدن صور اسرافيل، بر اريکه قدرت غيرمشروع تکيه

  .ٔ و اشربه بی پايان و سيرناشدنی خود ادامه دھندَةکلُمستعضف حضور داشته و به ا

فقير حقير شما اين خبر بديع را در حوالی بعد از ظھر در سماوات خيرالدين شاه واقع در چارراھی بودنه، که چاينکی 

ه در اين مورد که گوشت چاينکی خيرالدين شاه از کدام حيوان بخدا گردنم را نگيراد، . ُتند و پر روغنی دارد، شنيدم

  !).بيچاره خرھای کژآغند(دھد  دست آمده است، چندان اطمينان ندارم زيرا گاھی اوقات بوی خر می

ِقول چيزفھمان، داغ، دھنم از خوردن بازماند، گوئی چاينکی خيرالدين، با ھمه خوشمزگی و ه ِبا شنيدن اين خبر ب
ِگيالس مکدر آب را با عجله و قرت قرت پر از سر و صدای غيرمعمول . زھرم شده و در گلويم گير کرده باشدپربوئي،  ُ ُُ ُ
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ای «: مع ھذا، به مشکل لب کشوده گفت. حال او بھتر از من نبود. سرکشيده و به کسی که ھمراھم بود نگاھی انداختم

لويزيون اين ت: ی آنانی که از کژآغند دور زندگی می کنندترجمه برا(» .تلويزيو چيزائي موگه که ده قوطی عطار نيه

  .)ی عطار نيستچيزھائی ميگويد که در قط

در راه . با شنيدن اين سخن قفل دھنم باز شد، گلو را صاف و باقی چاينکی خيرالدين را با کيف تمام نوش جان کردم

  .»امه را آخرش خوش استشاھن«: منزل، نمی دانم به چه علتی اين گفته در خاطرم خطور کرد که
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