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  فقير فقير

 ٢٠١۵ دسمبر ٢٩
  

 !ُسامانه بھوټ بھوټ، روټی کچ نھی
  

ر حاذق ٔکشور ما سرزمين پرافتخار و پرآوازه ای است که سر رشته امور آن در يد توانای متفکر ثانی عالم و دوکتو

علی رغم اين نعمت بزرگ که ذات تعالی در حق ما بندگان سيه رو و گنھکار ارزانی فرموده . نابينايان جھان قرار دارد

است، سرزمين ما، در عين حال، سرزمين شوربخت و غيرمشکوری است که در آن بيشتر از پنجاه درصد نفوس زير 

کشور ما، ھمچنان، سرزمينی . ی و گرسنگی فوری قرار دارند ميليون انسان در خطر قحط٧،۴خط فقر و باالتر از 

ھرچند نابکاران .  باالتر از چھل و ھشت درصد رسيده استناچيزاست که ميزان بيکاری قوای بشری در آن به حد 

ِامور در ارگ کابل و قصر مرمرين، اين مطلب را يک حقيقت غيرقابل مالحظه و بی اھميت می پندارند؛ ولی ھمين 
ت غيرقابل مالحظه و بی اھميت ده ھا ھزار انسان جوان ما را جوقه جوقه به فرار از کشور بر می انگيزد و در حقيق

ٔراه رسيدن به بھشت خيالی اروپا طعمه نھنگان گرسنه ابحار جھان می سازد و اين وضع، تازه در حالی است که . ٔ

دم شناسی و نابينائی، مدعی اند که گويا از آغاز قدم ٔن پرنبوغ رژيم دست و پا شکسته دوکتوران آاحاميان و مخترع

ٔ ميليارد دالر ناچيز خود را صدقه سر صفوف ١۵٠رنجه به اين سرزمين نامشکور و نامأنوس تا کنون، بيشتر از 
  !  حواريون و نوکران و جاسوسان و جيره خوران خود کرده اند

ه معاون پارلمان آن، لشکر ھمتای داعش را با دارائيی که که کشور ما، ھمچنان، سرزمين بی مانندی است ک طرفه اين

بريدن را سرمشق کار خود - ٔبه گفته خودش منبعی ندارد، بنياد گذاشته و در رقابت با مدعيان نابکار خالفت، گردن

با ًکشور ما، عالوتا، مفھوم جغرافيائی پر معنائی است که سه صد و پنجا و دو ھزار پرسونل امنيتی، . ساخته است

 ميليارد دالر در سال، دارد، ولی در برابر کمتر از پنجاه ھزار طالب الشعور پاکستانی و نيمه ٨ٔھزينه باالتر از 

ٔپاکستانی قر گفته و سرنوشت اداره بسی ولسوالی ھا را  به آن ھا سپرده و با خيال راحت امر خطير جنگ عليه مدعيان  ُ

  . واگذار کرده است) رئيس قاچاقبران مشرقی (خالفت در خراسان را به بزن بھادر پارلمان

در ميان اين ھمه عجايب و غرايب، و برنامه ھای معلوم و نامعلومی که در سرزمين بی مانند ما اتفاق می افتد و يا به 

ٔتحفه بی ھمتای ھژمونيزم جھانی به مردم وامانده افغانست(  گذاشته می شود، متفکر ثانی جھان اءمعرض اجر قيچی ) انٔ

دارد، نوار افتتاح عمارت جديد پارلمان را، که از خيرات سر فيالن  به دست، با ھيجانی که کودکان را به تعجب وامی

ون دالر ھزينه برداشته است، قطع می کند و برای تقدير از اين کارروائی ليي م٢٢۵شکم کالن ھندوستان باالتر از 

يک .  که لباس بی مودی به تن دارد نيمه چشمکی نثار می کندمودی و به آقای ه ای  سر دادهھتاريخی بی مانند خود، قھق
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روز بعد، ھمين متفکر ثانی جھان، بازھم قيچی در دست، با ھيجان تمام، نوار عمارت جديد وزارت دفاع بی وزير را، 

ٔه بلندی گنبد آن، سی و معروف شده است، در حالی قطع می کند که به انداز» پنتاگون کوچک«که بنا بر قحطی نام به 

چھار متر در حيرت فرو رفته و يک متر و نيم در برابر جنرال امريکائی چھار ستاره با خضوع تمام سر تعظيم فرو 

  .می آورد

افتم که زمانی زبانزد بذله گويان کابل  ٔبا مشاھده اين سرکس خنده آور و در عين حال اسفناک، به ياد ضرب المثلی می

چنين . ساز و برگ اين محفل زياد ولی از نان در آن درکی نيست: يعنی. »ُھوټ بھوټ، روټی کچ نھیسامانه ب«: بود

  !جان کریُ با جاللتمآب عظمی عبدهللا- غنیاست اوضاع عروسی آقايان 

 است که سرزمينی که ميليون ھا مودیٔاز توجھات رعايا پرورانه اين جاللتمآب عظمی و ھمکاری بيدريغ وزير اعظم 

 ٢٢۵ن آن گرسنه و بيکار و بيمار و بی مسکن و بيسواد اند، صاحب پارلمانی شده است که عمارت آن باالتر از انسا

ميليون دالر ھزينه برداشته، تا جماعتی در آن صاحب دفتر و ديوان شوند که به رھزنی و جنايت و نفاق و دوروئی و 

گشايش يافته است که » پنتاگون کوچکی« و غرايب ما،  و در ھمين سرزمين پر از عجايب! ٔديماگوژی شھره آفاق اند

 و ارزش موبلمان آن   ميليون دالر مصرف شده است١٢۶عمارت آن گنبد سی و چھار متری دارد، باالی ساختمان آن 

ٔاگر اين ديوانه خانه نيست پس چيست؟ دلقکی که مايه تمسخر جھان است ساکنين .  ميليون دالر می رسد۴۵به باالتر از 
ی شدن و ئ شدن، حرفهقدمی به سوی نھادينه «را  و اکمال ساختمان آن» سمبول وحدت ملی«را » پنتاگون کوچک«اين 

 در حقانی و  گلبدين وطالبان و داعش و ." آی. اس.آی"نيروھای امنيتی کشور قلمداد می کند، در حالی که » قوی شدن

  . مات شان را به گروگان گرفته اند و قصبات، دمار از روزگار مردم کشيده و حيات و مءقرا

  :شاعر نکو گفته است که

  با يکی در عمر خود ناخورده نيش   گفتن از زنبــور، بــــی حاصل بود

  العبداالحقر
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