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AA-AA 

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

  ٢٠١۶ جنوری ٠١
  

 :ده جان زدن شش قاته در جماعتی برگزيده
  سه سال و يک صد مليون دالر و باالخره ھيچ

  

ٔروژه جنجال برانگيز و  جغرافيای افغانستان رسانيدند که پٔرسانه ھای جمعی به اطالع خاطرھای ناشاد مردم بالکشيده
ِبار ديگر با مھارت پرظرافت غينی وعينی به حالت تعليق و احتضار  صدور تذکره ھای برقی يک) ؟(ٔپر تھکله ِ

ٔورده ِاين کار، تازه زمانی صورت گرفت که از سه سال بدينسو باالتر از يکصد ميليون دالر ناچيز و بادآ. درآورده شد
ُملک فرنگ، که با بردگی ھمراه است، در راه  خريد تجھيزات، اعمار دفاتر، و پرداخت معاشات و آموزش کارمندان 

اين خوش خبری . به مصرف رسيده است)  تذکره ھای برقی: ترجمه (ٔی اداره شناسنامه ھای الکترونيکرياست عموم

برای خرفھم . با احتياط تمام به اطالع رسانه ھا رسانيد اداره، رئيس عمومی اين» محتاط«بکر و باکره را آقای ھمايون 

ٔ نمود که اداره او از سال ءدر حالی که دامن احتياط را ھنوز محکم در چنگ داشت، افشا» محتاط«شدن مطلب، آقای 
ار صورت سبب شدند تا اين ک) ؟( برای توزيع تذکره ھای برقی آمادگی داشت، ولی مشکالت سياسی و انتخابات ١٣٩٢

قرار معلوم، علت تأخير و تعليق در کار توزيع تذکره ھای جديد کشمکشی است که بين غاصبان ساختمانی به نام . نگيرد

ٔپارلمان در باره درج کلمه    .و تذکار ھويت قومی اشخاص در اين سند از مدتی بدينسو در گرفته و دوام دارد» افغان«ٔ

ًجام، که محتمال سرنخ ھای آن به تھران و اسالم آباد و لندن و واشنگتن و رياض و ٔبا استفاده از بھانه اين کشمکش نافر

ٔ کارمندان اداره توزيع تذکره ھای جديد را ۀٔھا می رسد، وزارت داخله کابل، بنا بر ھدايت متفکر ثانی، ھمی غيره جا
 بدان شد تا متفکر ثانی ن و اعتراض منجرصاين تح. ن و اعتراض ساختصکسره از کار برطرف و مجبور به تحي

ٔنتيجه اين . ُيکبار ديگر، در ھراس از رسوائی و تشنج، قر گويد و بر نبوغ سرشار از جنون خود تجديد نظر نمايد
ٔموقع، و تجديد نظر ناشی از ھراس، چنين شد که کارمندان اداره مربوط، به کار خود ادامه خواھند داد و ه ُقرگوئی ب

 ھزار کابليی را که در ھمسايگی وزارت داخله زندگی ۵٠٠د و آمرين خود، نشان انگشت برای مصروف نشان دادن خو

  .می کنند، ثبت کمپيوتر خواھند نمود

ٔکه با اين اقدام مبتکرانه، سی ميليون انسان ديگر که خود را ھنوز شھروند اين سرزمين می پندارند از نعمت نظاره  اين
بزودی (و ھمکارش دوکتور حاذق ) بزودی کبير(رای شخص متفکر ثانی خطوط انگشتان خود محروم خواھند شد، ب

بار ديگر با استفاده از  آنچه برای ايندو مھم است اين باشد که ايشان يک. ٔبه اندازه سرگينی ارزش ندارد) شاگرد وفادار
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به عمل آورده و اين ديگر جلوگيری  فق شدند از گالويز شدن باھم و لت و کوب يکوتزوير و قربانی توقعات مردم، م

  .    کار را به روزی ديگر و مبحثی ديگر محول کنند

از تسلسل وقايع چنين بر می آيد که دليل مستجاب متفکر ثانی برای اتخاذ اين تصميم مملو از نبوغ، تشويشی باشد که 

ول ذزم به موضوع مببا لحنی بس محتاطانه،  ابراز داشته و در آن گفته بوده است که اگر توجه ال»  محتاط«آقای 

ھای انسانيی که برای چندين سال، اين اداره به استخدام و آموزش آنھا پرداخته است، از  نگردد، از يک طرف سرمايه

  .المللی را در زمينه از دست بخواھد داد ھای بين روند و از طرف ديگر دولت معظم اليه ما کمک دست می

اکنون با شنيدن اين مشکل و راه حلی که برای آن سراغ شده . وفاخته شکار کنندِشنيده بوديم که رندان جھان با يک تير د

است، بايد به خود و آنانی که فير دوفاخته ئی می کنند مژده رسانيد که نابغه يا نوابغی که به مرحمت الھی و کمک 

ر حقير، حساب اين شش اين فقيــ.  بر ما حکم می راند، با يک تير شش فاخته می شکارند"جان کری"سردار اعلی 

ًفاخته بی بال و پر و معصوم را دقيقا قرار ذيل گرفته ام پايان بخشيدن کار توزيع تذکره ھای جديد بدون ايجاد سر و ) ١: ٔ

خواباندن اعتراض ) ٣بازگذاشتن راه تقلب و اخذ آمادگی برای خيانت در انتخابات آينده؛ )  ٢صدا و اعتراض؛ 

گری ھای مزيد آقايان محتاطی نظير آقای ءال ھا و افشاؤکره ھای جديد و جلوگيری از بروز سٔکارمندان اداره توزيع تذ

ٔيانه بالغ ثانی جريان اھخلق ذھنيت عامه که گويا کار توزيع تذکره ھا متوقف نشده بلکه تحت رھنمائی د) ۴؛ »محتاط«
 گذشته نوشداروی ھمه دردھای ماست؛ و که کمک ھای شان ھمچون جلب اطمينان کمک کننده ھا مبنی بر اين) ۵دارد؛ 

ًاعالن ساعت تفريح و تنفس برای خرسواران و سگ بازانی که عجالتا جنگ زبانی و قومی را فراموش )  ۶در نھايت 

  .     ٔکرده اند تا به مسأله عاجل تقسيم دفتر و ديوان در عمارت جديد پارلمان محتضر رسيدگی نمايند

ٔدھد که اين حقير و احفاد بخت برگشته او، به عنايت کبريائی، و در سايه  ز باال نشان میتأملی بر داستان  تأسف انگي ٔ
ٔحکمت و احکام خردمندانه عينی و غينی، در سرزمينی زندگی می کنيم که پس از صدھا سال ادعای تشخـص و ھويت، 

چنين پيداست . در حرکت اند» نشانیبی «و » بی نامی «خود و مردمش با گردن افراشته و تبختر بی سابقه در مسير 

شوند نفرت دارند و تصميم گرفته اند تا خود را به  که اين سرزمين نادر، و نوابغ وافر آن، از نامی که به آن ناميده می

  .ٔھر وسيله ممکنه از شر اين نام که نياکان شان به خطا بر آنھا نھاده اند، نجات بخشند

اصل و مردم پرمعضله و کله شخ آن ھنوز بدين قادر نشده اند تا بديلی را برای لک، اين جغرافيای خشک و کم حمع ذ

ٔنام کنونی سراغ کنند، چه ھر نام ديگری را که بر خود بگذارند، حلقه غالمی ھمسايه ای را به گوشھای کم شنوا و 
  .    ِزبانھای پر حرف شان خواھد آويخت

ُستيد، حتما خواھيد پرسيد که چگونه امکان دارد ملکی که نامی داشته و اگر به چرنديات و مزخرفات قوم پرستی معتقد ني ً

ه باره به سوی بی نامی و بی نشانی ب جماعتی که از زمان ھای طوالنی بدينسو صاحب عقل و نام و نشانی بوده اند، يک

مکن است مردی يا زنی در راه افتند و بی نامی را بر بانامی، و بی ھويتی را بر داشتن ھويت مرجح پندارند؟ چگونه م

ٔميان اين جماعت غفير نباشد تا در برابر اين حقارت جنون آميز قھقرائی و سرکس احمقانه سياسی، شيپور انتقاد به صدا 
مختصر (» پتھانتب«درآورد و يا از آن جلوگيری کند؟ و در نھايت، چگونه ممکن است نام مشترکی بر سبيل مثال چون 

به عقول رسای شان نرسد تا غايله بخوابد و راه دشوار ) ازبک، نورستانی، ترکمن، و بلوچپښتون، تاجيک، ھزاره، 

  ھموار گردد؟ ) ببخشيد، برقی(توزيع تذکره ھای برفی 

ِال شما در مورد سرزمين بالکشيده اين حقير که در وضعيت کنونی در حال ازھم پاشيدن و افالس به ؤعرض کنم که س ٔ
ولی اين حقير . داليل متعددی می توان در اين باب ارائه کرد.  و دور از انصاف بشری استًنظر می رسد، کامال بيجا

که، سرزمين من  و آن اين: شوم حوصلگی ذاتی و جبن سياسی محض به اشاره به يک تای آنھا بسنده می بنابر بی
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نھا قوانين بشری چلندی ندارند، در سرزمين من نه ت.  َسرزمينی است که با ساير سرزمين ھای عالم بسيار متمايز است

ًمثال ما در جغرافيای خود، زمين را ھموار، آفتاب را در . ال اندؤبلکه حقايق و قوانين طبيعی نيز با شدت تمام زير س

ِحال حرکت به دور زمين، زمين لرزه را قھر الھی، و سفر انسان به ماه را دروغ محض می پنداريم ما امراض جسمی . َ

ماعی خود را به اجنه و سحر و جادو نسبت می دھيم و دختران بالغ و نابالغ خود را که در برابر ازدواج و روانی و اجت

بايد گفت که در اين راستا ما از اعراب دوران . (با شيخان فانی اعتراض کنند، سنگسار و نيمه زنده به گور می کنيم

 گور می کردند، ولی ما آنھا را نيمه زنده به گور می جاھليت، يک قدم پيش تريم، چون آنھا دختران خود را زنده به

ما مردمان پرغيرتی ھستيم؛ اگر کسی گويد مگسی بر بينی ما نشسته است، برای کشتن مگس با مشت آھنين بر !) کنيم

ٔما در اسطوره قھرمانی ھای مشکوک گذشته خود غرق و مست . دھن خود می کوبيم تا گوينده بداند که ما باغيرتيم ٔ
ما ھمه و ھريک، افالطون ھای عصر خوديم و . گوئيم ٔده نخوتيم؛ ما منطق را با شمشير و قلم را با تفنگ پاسخ میبا

ما گدائی را بر کار، جنگ را بر صلح، . چيزی در عالم ھستی و کائنات وجود ندارد که ما به آن علم کامل نداشته باشيم

 بر خود، دشمن را بر دوست، و فصل را بر وصل  رجحــان می جھل را بر آموزش، آوازه را بر حقيقت، بيگانه را

ما آن جماعتيم که آبی . ما، خاکم به دھن، از خود کش بيگــانه پرستيم؛ ديگران را دوست داريم، از خود متنفريم. نھيم

  :داريم، ياری داريم، و خانه ای داريم، ولی درين حال

  ر خانه و ما گرد جھان می گرديميار د   آب در کوزه و ما تشنه لبان می گرديدم

ما خود را اخالف کسانی می ! طوری که مالحظه می فرمائيد، ما مردم خاص، ويژه، برگزيده و پر افتخاری ھستيم

ی که ما از آن ه ای ھم با استفاده از نام ناميعد. پنداريم که اسکندر و چنگيز و فرنگ و روس را به زانو نشانده اند

ال ھای احمقانه و بی اساسی که شما و امثال تان مطرح می ؤبنابرين، ما به س! ر زمان گالويزندبيزاريم با بزن بھاد

کنند، پاسخ نمی دھيم زيرا کوشش در راه يافتن جواب را برای خود و جماعت خود تحقير و اھانت به مقدسات خود می 

 آنھا را تنھا نخواھيم گذاشت و ترک نخواھيم ما عاشق اسطوره ھا، تابوھا و بت ھای فکری خوديم و تا زنده ايم! دانيم

ه و به انسان ھای معمولی و کرد، زيرا اگر اين تابوھا و بت ھای فکری را ترک کنيم برگزيدگی خود را از دست داد

الی نکنيد و از ما آن چنان که ؤبنابرين، س. و اين چيزی نيست که در شأن ما باشد. ی چون شما تبديل خواھيم شدعادي

  ؟؟؟... در باالی خوان نعمت جھان با تشريفات تمام پذيرائی کنيد، ورنهھستيم

  العبداالحقر

  فقير فقير

 

 

 
 


