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  یروز ها بازار انتخابات پارلمان نیا

 گرم است
 

 بیجنِس فر یبازار نتوان بُرد ب نینفع ز

 را ریکن تزو هیسرما یا شهیکه سود اند یا
 

 پروگرام و و شوند یبازار گرم م نیکه دارند وارد ا یهمه با متاع گرم است و یروز ها بازار انتخابات پارلمان نیا

 دشِت بکوا و نیدارند ا که یخال خشک و یصدا کیبا حق  ییچنانکه گو کی هر و سندینو ینامه ممرام برنامه و

 .کنند یم لیافغانستان را به بهشت تبد یمارگو

روش ُخرده ف فروشندگاِن تبنگ به سر و یها ادیفر ادیبه  شنوم یمتناقض را م متضاد و یصداها سر و نیا یمن وقت

 جنگ چنانکهرا  سرطان آِب بدن آن کاهو ها ده دانه کاهو را در سبد داشت که آفتاب گرم ماه جوزا و یکیافتم که  یم

 مهیپسرک کاهو فروش پ یخشک کرده بود ول را خشک کرده است، یمنیده آِب بدِن کودکان کولرا دست به هم دا و

 :زدیم ادیفر

 که عجب بره کاهوست!" ی"ببر 

 :زدیم ادیفر قهیسه دق که در تبنگ چند کوک سلطان داشت بعد از هر دو یگرید ای و

 است!"  نیریش و هتاز یکه به ذاِت خدا عجب کوک سلطان ها ی"ببر

 :زدیم ادیفروخت فر یزردک م است شلغم و دمایخوب  یکیاما  و

 اس"  مانیهم پش دیکه نخر او اس و مانیهم پش دیکه خر او گمیکه مه م ی"ببر

 دیاگر خر است و مانیپش دیزردِک ارزان را نخر شلغم و نیا یکه اگر کس زدیصداقت موج م یاو نوع یدر صدا

، مردمش ندکیم دادیب یکاریب که فقر و ینیجا در سرزم نیاست ا مانیپش باز و ندیبب ریکه از آن خ خرد یرا نم یجنس
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باالخره در  و بازند یجان م و شوند یم یانتحار یها یمدرسه گرفتار بم گذار مسجد و هر چند روز بعد در بازار،

 یهادالر دار برنامه  یها یکرس خواهان هوا سوزانند یرا در آتش جهل و تعصب م شیکه مکتب ها ینیسرزم

 :که زندیم ادیفر و دیآ یم یکی سندینو یم نیرنگ خوشنما و

 " کنمیوصل م ارکیوی" خِط آهن را از کابل به ن 

  :دیگو یو م دیآ یم یگرید

  ،کنمیرست مالماس دُ  تان را از یپوهنتون ها تان را از طال و ی"سرک ها

  بزند: ادیفر یصداقت ذات یکه با نوع شود ینم دایپ یکی یول

 "شود. یم مانینداد هم پش یأو آن که ر شود یم مانیشداد هم پ یأ" آن که ر

جن  را دارند از لهیل و لهیالف ل ای کشبی هزار و نیوالدکه چراع عال لیدو وک نیکه اگر ا دیفکرش را کن یشما بار

تان را هم از  یپوهنتون ها و را با هم وصل کند و سرک ها ارکیوین خواستند که خط آهن کابل و نیچراغ عالوالد

 یکراچ چارهیب یها یطال جوال یها سرک نیهم یکه بر رو دیست کردند حاال شما تصورش را بکنُدرُ  ماسال طال و

 یرک هاآن سبر  کنند یدفعِ ادرار م و که در گوشهٔ سرک بنِد تنبان باز یآنان ای گوسفند، شتر و گاو ، خر، بدوانند و

 را خواهند آورد! یچه روزگار ییطال

بار  نیهزارم یرا برا یسر مگسک تکرار یهمان افسانه ها ،مان استادان نا وارده یالماس یدر آن پوهنتون ها ای و

 یما گداها که دیگو یمردم ساده دل نم نیا یهم برا یکی یکه وعده ها فراوان است ول نیخالصه ا کرد. تکرار خواهند

ته دالر ها که اندوخ مانچار سال بعد با ه و میروز دالر شکار کن تا شب و دیبفرست یکانون دالر ساز نیا سامره را در

 جرهیالف شارجه و و یدر ُدب و میکه هم ما به مقصود برس میبده لول زیشما ن یدالر را به سو یُخرده پول ها میا

 .دیبخور ریشکم س یشب غذا کیفقط  یآر پوچ خود شب با چوچ و کی یشما هم برا و میها کن یگذرا هیسرما

چه مقدار  لیوک کیکه  دیمن از معرکه دور بفهمان یراب ا  لطف میگو یباشد که من م نیا از ریآخر اگر موضوع غ

نظر ربا  و نیرنگ یبرنامه ها نیلگد چه گونه ا جنِگ مشت و گانی و یخال خشک و یها ادیبا فر دارد و تیصالح

نه سرک  و دیوصل کن ارکیوینه کابل را با ن ندیهوا خواهان وکالت بگو نیسزاوار است مردم به ا  کند. قیرا تطب

آن  یعنی چیه گرید و دیرا بخور ما ماریب یتن ها گرسنه و یفقط غم شکم ها .دیالماس بساز و طالاز را  ما یها

 : دیگویم یکه سعد دیباشی خواجه م

 است وانیخواجه در بند نقِش ا

 ستا رانیبست و یه از پاـانـخ
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