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 فراوان است نیریش چرب و یوعده ها
 

 .کنند یملت را با کارِد ُکند حالل م نیاما ا
 

 

 

آنجا  و جانیتوک ا تک و نکهیا لیآن سال ها به دل بودم که در دهیدلچسپ شن ییفکاه استمدارانیس ۀدر بار شیها پ سال

آن  ییدرست ۀروزگار در بار نیا در یکردم ول یشدند چندان باورش نم یم افتهی پیپرنس اهل تعهد و استمدارانیس

 .کند یذهنم باز نم راهش را در یدیترد گرید یشوخ

 .قصه کنم دیتان با یبرا را یآن فکاه نُُخست

تند. گف یحاضران بل تان استم؟" و من پروردگار ایآ :" که دیبزرگ از ارواح بندگان پُرس یآنگاه که خدا ندیگو یم

که در  یشد. گروه میمردم تقس انیم همه شغل ها در داد و یذوقش شغل هرکس مطابق استعداد و یبرا )ج(خداوند

 و دندیرس )ج(خرامان به حضور پروردگار انخرام " هم نگفته بودند از خواب برخاستند وی"بل خواب مانده بودند و

 ه خود برک نانیا نمانده است و یباق یشغل گریگفت که متأسفانه د شانیبه ا )ج(ندوطلب شغل نمودند اما خدا یاز اوتعال

 بدون شغل بمانند.  دیظلم کرده اند با شتنیوخ

نفقه  کار هجیدر نت داشت و مینخواه یدیعا مینداشته باش یزندگ ۀلیاگر ما وس است و یزندگ ۀلیآنان گفتند:" شغل وس

 لنگ خواهد ماند.  زین ما یخانواده ها یبرا یرسان

 یندگراه ز نیاز هم و دیبده بیرا فر گرانید و دینمانده است شما برو یباق یشغل گریکه د پاُسخ داد:" حاال )ج( خداوند

 ماند. تان بار خواهد ها به گردن فتنیفر نیاما عقوبت ا دیکن

 .از پول آنان امرار معاش کنند شدند تا بر صاحب شغالن حکومت و استمداریآمدند همه س و رفتندیپذ نانی"ا

بهتر  یها وهیبا ش زهایچ نیبه دست آوردن بدتر استیگفته است که س ییکایمنتقد امر "گولدبرگ زاکیا" لیدل نیهم به

 است. 

واب خ را گریبه اصطالح پر همد خواهند یهمه م نمانده است و یاعتقاد باق و پیاز پرنس یزیچ ایدن استیاکنون در س

 بدهند. 
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 نیاما در ع و دهدیم نیریش چرب و ۀگونه وعد به او صد کند و یجمهور افغانستان را دعوت م سیرئ هیهمسا کی

 یهم با چوپان نوحه م و خوِرد یهم با گرگ استخوان م یعنی ردیگ یبال م ریز زیرا ن مخالف او یها فیرزمان ح

 کشد. 

 یب دروغ و طیمح نیا در پرورد.  یم زیپرده داعش ن ریز کند و یم ءامضا یتیامن مانیبا دولت پ گرید یۀهمسا

 یفرار مجرمان را م جابیبدوزند که اگر فردا وضع ا سهیها دالر ک ونیمل یاستند که برا نیهمه در صدد ا یپیپرنس

 . ندینما جادیا یدالر ونیمل نیچند یتجارت ها و ندازندیب یرا به ُدب   بلند خود زیخ کیکرد با 

ند حالل کُ  کارد را با چارهیب معمالً مرد یول دهندیمردم سر م یآ مردم، یآ ادیست فرایس یاکنون همه کس در سرن

 کنند.  یم

اگر  دارد.ن یداریخر گرید استعداد ون متاع کاسدچ خود باشد بر استعداد یمتک تواندینم گریاگر شاگرد مکتب است د

 یژط با انرکه فق یاجتماع ابیآس نیا تا در ردیدالر قرض بگ برود و دیبا پُرسند یکارش نم تیکفا از گریمعلم است د

 دهد. نجات ب یکاریرا از ب خود و زدیبر رچرخد دال یدالر م

 یبر گلوها یدفتر ساالر ندـُ ک همان حال که کارد در رشوت بپردازند و دیهمه جا با در زیهمه چ یبرا یمردم عاد

 :شنوند که یجذبه م صدا و و سر اریجمهور با بس سیشود از رئ یم دهیشان مال

 برم. یم انی"رشوت را از م

 خواهم رساند"  نوا به نان و همه را و کمک خواهم کرد نیبسته نخواهد شد. به ا امور یایلاو یهاراه ها بخاطر سفر گرید

 

 

قصه همان مرد  چارهیبر مردم ب وعده ها به کردار بدل خواهد شد.  نیا از یپُرسد که چه وقت ارزن ینم یکی یول

طراران  .دادیسر م یواهدادخ ادیکه او فر یهنگام ش را چور کرده بودند وندار و شده است که چار نفر طرار دار

". یخوان یاست که مارا دزد م ریجور کند خ یوانگید نی"برادر جان خدا ترا از ا گفتند: یزبان م کی هر چهار به

بدانند که )هرکه با نا  خود برسند و تا به حق دیخانه ها ببر وانهید یکم مانده است که مردم را جوقه، جوقه به سو

 یب استمدارانیس گرید و "یجان کر"، "اوباما" بانیبه گر چارهیمردم ب نیا ت( دسخورد یکند پا م یجنس سودا م

که  ؟؟ستیچ دیکرد ءکه با ما امضا یتیامن یها مانیهمه پ نیرسد تا از آنان بپرسند که حاصل ا ینم زین ایدن پیپرنس

 ندیسا یم داناکنون بر استخوان ما دن را پاک خوردند و گوشت ما دیما ساخت یکه شما برا ییپارلمان ها حکومت ها و

گرگان  را از شر نه ما و دیشان بنشان یجا را سر ما یجو ماجرا جاه طلب و یها هیکه همسا دیآن شداما شما نه مرد 

تمساح ها به جان ما دندان  نگریم یم به آینده یوقت نکیو ا دیرفت و دیرها کرد یرا در حال ما و دینجات داد یخود

  . کشند یگرگان درنده زوزه م زیپُشت سر ن کرده اند و زیت

 :قرار گرفته اند که دلیشجاعت مصداق همان شعر ب و یمردم افغانستان با همه دالور چارهیب

 یتیجوهر دارم اما در کِف گ غیت سراپا

 مـرد را مانـنام ۀـربـدارم کار فرما حـن
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ا که ب دینامرد هم شد ییبلکه گرفتار دوستان خارج دینامرد شد ۀکه حرب دیجوهر دار بود غیشما نه تنها آن ت اما و

که مواد  دندیرا د خود یمخدر کشورها مواد ییایماف یباند ها مخالف و یروهاین یوقت یپتاق آمدند ول پف و و واهیه

 را گرفتند و رسانند راه خود یم ارکیوین و امستردام  س،یلندن، پار یشان تا بازار ها یروهایچشم ن ریمخدر را ز

 .دیخور یکه اکنون پا م دیشما با ناجنس سودا کرده ا میگو یاست که من م لیدل نیرفتند. به هم

 برمنگهــــم نگارگـــــر یالدیم 2015جون  22االبصار دوشنبه  یاول ای فاعتبروا

 

 

 

 

 


