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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Satire طنز

  
  سيد موسی عثمان ھستی

 ٢٠١٢ اپريل ١١
 
 

  
  

  مارک توين افغان

  

  لوی څارنوال ادارۀ مستعمراتی

  در آن اداره ھم سر پيازاست ھم پائين پياز
 

لوی (که عنوان آن  می پاليدم نظرم به يک نوشته خورد"  آزاد افغانستان-ان آزادافغانست"  پورتال را دره اینوشت

  . بود)څارنوال ادارۀ مستعمراتی و افشای يک رازمگو

با  مرا م،دقت خوانده نوشته را بوقتی  ،موسوی استاد قلم ومنطق نقدادبی وتاريخی بود  اين عنوان زيبا استادۀنويسند

   .نزی بردسرگذشت تاريخی ط ياده بخود 

  راحماقت کارکنان يک دولت  که اين طنز ھم نابسامانی وگفتم حيف است که امشب طنز جالب زير را نوشته نکنم

  و.ش حرف کرزی ران وباداراننه ھمکارا و می داند نشان می دھد که نه کرزی حرف ھمکاران وباداران خودرا

ھمکاران کرزی را  آمدن مردم هبه ستو  و" پرسانۀنخا"که فرق  به يک جوال سوراخ سوراخ تبديل شدهھم دولت 

  .کرده نمی توانند

 

ولين را ؤری صورت می گرفت مسانگ ادرکارھا سھلاگر کارشروع کرده بود ه  نادرخان تازه بوقتیمی گويند 

  .داد شديداً موردپرسان وتھديد قرارمی
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 از دولت فعال تر ی کرد که نشان بدھدتعقيب مرا عمل می زد وجريان غفلت ه حتی بعضی وقت ھاخود شاه دست ب

  .می باشددولت اميرعبدالرحمن خان 

   ؟ اسماعيل خان در اين چندروز ديده نمی شدی: نادرخان سر نان پرسان کرد"کواسماعيل گوز"از 

 ی ھم باشيد برآمدن شما خطرداردئجا مردھر اگر ی نيستيدئآدم ھرجا شما مصروف ھستيد ومثل من ! صاحب:گفت

واگرببيند درفکرشان  را ببينند له بی مغزھستند سرخرخود بھانه می گيرند چه رسد که شماکھا ھم مردمان سقوی  و

نام ه ولی من را ب،  آنھا طغيان می کندۀسينه حبيب هللا زده باشد کين تخت و می گردد که نادرخان چقدرلگد به سر

   .الال ھراتی می شناسند رازدل خودرا می گويند

 : گفت. نيم کاسه وجود داردوک اسماعيل گوزۀيل وزرنگ بود فوری درک کرد که زير کاسحد منادرخان که مر

يارت ايشان صاحب استالف ز به تخت استالف رفته بودم ودرنک؟ اسماعيل سياه گفت قرباوروح مطلب چيست گوز

 معرفی ،می شناختا مرکه  لیثدام سقوی مک .ولی مردم پت وپريشان بودند، ھم رفتم درحق شما دعا خيرھم کردم

   .کرده بود که من ھميشه از لطف شاه برخوردارم

  : گفتند؟خواھد  پدرتان خراب شود ازمن چه میۀ خان:گفتم، گرفتند مردم شاکی دورمرا

 ،به گوش ھاشم خانرا مشکل مردم  الی حرفھای خوده حضرت شمارا دوست دارد ودرالبيالال جان می گويند اعل

  .گوش شاه ھم می رسانيده  گاه بگاهحتا شاه محمودخان و

 پرسان درمملکت خراب شده است ۀ خان:من ھم ازآنھا پرسيدم روح مطلب چيست گفتند که شما ازمن پرسيديد مثلی

  :پرسان کنم وبا خود گفتمش را  مشکلسياد بود من نخواستم از ھرکتعداد ز

  که خودراگم کند باشد هابل

  ردم کندــکد خدای  خانۀ م

را شکايت زيادتراز وزارت  داخله  که چکاره ، ين پيازئک اين مردم اگراحمق نباشند توسرپيازپاو گوزبا خود گفتم

  .نزد تو گويند

 مستی که شاه نام سيد شريف خان گرفت نان سرمن زھرشد می دانست را.ت امروزسيد شريف ديده نمی شودشاه گف

که سيد شريف خان کسی است که به يک اشاره از پاچه می گيرد از گفتن وحرف زدن پشيمان شدم با خود گفتم خدا 

  يکسان می سوزاندرا خير کند اين مرد خشک وتر 

 سيدشريف خان داخل اتاق شد نادرخان گفت سيدشريف شماخبرداريد، که سگ يادکن سوته بگير درھمين وقت بود

 نادر . بلی صاحب وزيرصاحب داخله يک روز سرنان به من گفت: گفت؟ن مملکت خراب شده پرسان درايۀکه خان

  ؟لعنت چرا به من نگفتی که فغان مردم برآمده پدر خان گفت تو

دنبال می را سيدشريف خان که درچشم سفيدی يد طوال داشت  نتوانست که  چيزی بگويد گفت صاحب من موضوع 

  .کنم ودم قضيه رامی کنم

 داخلهولی در فکرسيد شريف خان حرفھای وزير شکايت ازبی پرسانی داشتند زبی پرسانی به ستوه آمده بودندمردم ا

  .بود

خاطريکه کس نداند دراين ه  بود ب" پرسانۀخان"نام ه کنجه بشحقيق ووزارت داخله چنداطاق جھت تۀ دريک گوش

  . پرسان مانده بودندۀاطاق ھای تحقيق راخاننام  دنمردم سکنجه می شودوحتی زيرقين وفانه جان می دھ اتاق ھا
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دراثريک زلزله خراب شده بود وزيرداخله به سيد شريف خان گفته   پرسان که چند اطاق فرسوده وکھنه بودۀ خان

 می کنيم حاال که در داخل وزارت کنجهش نمی دانست که ما چه نوع بود حاال اطاق ھای پرسان خراب شده کس قبالً 

   . استرو صدا بلند شدهکنجه می کنيم سش

که وزير داخله به شاه   بودند فکرکردگذاشته پرسان نام ۀ تحقيق که اورا خانۀسيد شريف خان ھم به فکرخرابی خان

  . است پرسان خراب شده من به سيد شريف خان گفتم توجه نکردهۀگفته خان

ان آباد شود وبه دفترشاه اطمينان  پرسۀسيدشريف خان به وزارت داخله نوشته می کند که در ظرف يک ھفته خان

  .کارسازی کنيدداخله  وزارت جۀبو باب ديگر ازفصل و  اگر تخصيص درباب ساختمانی نداشته باشيد.داده شود

اگراين کاردريک ھفته صورت نگيرامکان دارد شاه به  وھم سيد شريف خان تيلفونی به وزارت داخله گفته بود

وليت آن متوجه ؤد مسيدال ويا چپاتی پر اگردر آن صورت  نزديگ بيبند  پرسان ازۀوزارت داخله بيايد وخان

   .نخواھد بودشريف  جانب سيدناي

وزيرداخله .  وزارت داخله دوباره به امر سيد شريف خان ساخته می شودۀ پرسان درگوشۀدرظرف يک ھفته خان

اق ت ساختن اان که دراين شھکارینزدسيدشريف خان می آيد می گويد که من می خواھم شاه را ببينم سيدشريف خ

  . پرسان شريک است با وزير داخله ھردو نزد شاه می روندۀھای خان

 ۀ من می گفتم که ما مثل وزيرداخله وزير کارکن نداريم وزيرصاحب خان:حضرتاليسيدشريف خان می گويد اع

  ش نمی رسدصدای خربه خاوند، کنجه کنندشپرسان ساختد حاال مستنطقين ھرقدر

نام پرسان بود که خراب شده بود ووزيرداخله آباد ه  کدام خانه ب! اوپدرلعنت سيدشريف: می گويدکردهتعجب شاه 

  . پرسان ازبيخبری کارکنان دولت وفغان کشی مردم بودۀکرده مقصد من ازخان

خ اسيد شريف خان ووزير داخله دراتاق سيد شريف خان می روند با ھم می گويند امر شاه درقسمت جوال سور

  ؟بگيريمرا ما دفعتاً جلو کدام سوراخ است سوراخ 

  

  

  

  

  

 

  

  
 

  
  
 


