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. استاد جان کجاستی که هيچ سرو درکت نيست؟ مثلی که از مرگ ما بيزار استی-  
.ترک خود صبح تا بيگاه قلمک زده شيشتيم ، خوپيدای تو ناجوان نيست نی بادار خدا نکنه ، مه خو دمی دف-  
خو استاد خی از مرگ ما بيزار نيستی هه؟-  
.خدا صد سال زنده داشته باشی ته. آدم ميتی ) دهن (  ببی نی ناجوان گپه ده دان -  
 کرزی نيستی که نا خوانده دوم خودت خو. اول خو مه گپ ده دان کس نمی تم ، ای يک اصطالحست.  چی ميگی استاد -

 امضا کنی و بی فکر جواب بتی و
چی؟ کرزی صايب چی ره بی فکر جواب داده؟-  
. ده بيردی گفتن اگه بانی ،ميگم استاد-  
.برو مه سراپا گوش-  
.قصه ايست استاد که ميگن کرزی يک سنده ناخوانده امضا کده و ده امی کارش مليون ها دالر تا وباال شده-  
سم سند بوده که رئيس جمهور ناخوانده امضا کده باشه؟ حتما کسی که سنده بر امضا بورده ، نفر اعتباری و  ای چی ق-

 مورد اعتمادش بوده؟
  ای سند ميگن مربوط فروش هزاران جريب زمين در واليت ننگرها باالی يک تاجر بوده و-
خی ای حکومت هم خاک فروشی ره شروع کده هه؟-  
خاک فروشی فروختن مملکت است باالی بيگانه ها، .  چيزی و زمين فروشی چيز دگه ستاستاد گل خاک فروشی-

زمين فروشی ايس که حکومت زمين های . کاری که خلقی ها و پرچمی ها کدن و خاکه  باالی روس ها فروختن
...حکومتی ره باالی مردم خود کشور فروخته و پول او ره   

اگه سچ و پوست کنده بگوئی ايطو خاد شد که يکی . ، سر خوده ده ای راه سفيد کديم  او جان بيادر مه ای گپا ره ميفامم -
.از بر ميزنه و يکی از درازی  

.و تنبان نيست که چپ و راست از بر و درازيش زده شوه) پيراهن( زمين خو پيران .  استاد باز شروع کدی ده خياطی -  
و خودت جانم هنوز اندر خم ))سال سفر می بايد تا پخته شود خامی صد (( نشنيدی که ميگن . او جوان هنوز خام استی -

.يک کوچه استی  
 مه چی غايت گفتيم که مه نيم دنيا ره گشتيم ؟ مه تا امروز از خير خانه باال نرفتيم استاد ، خم يک کوچه ره خو ده -

.جايش بان  
.ده حقيقت کلش يکيست.به دگه نام يکی به يک نام مفروشه و دگه . از امی خاطر ميگم که کم تجربه استی-  
  چيره مفروشه استاد؟-
! خاکه مفروشه بادارم ، خاکه -  
. مه خو از فروش زمين ها گپ زدم ، نه از فروش خاک -  
.بيا و قصه خوده تا آخر بگو. باز ای گپ مه يک وقت می فامی که ما نباشيم . زمين و خاک هردويش يکيست-  
قصه اده اينجه بود که کرزی صايب . تان چيز چيزی ياد بيگيرم) پهلوی ( ه مام از پالوی  استاد خدا شماره کم نکنه ک-

.يک سنده بدون خواندن امضا کده و هزار ها جريب زمين به قيمت چاکليت های مينو فروخته شده   
  کی ای سنده پيش رئيس جمهور پيش کده که ناخوانده ازش امضا گرفته ؟-
.ستاد ای کاره جليل شمس کده ا-  
  جليل شمس اش باز دگه کيست ؟-
  وزير اقتصاد اس استاد جان خبر نداری؟-
کدام شه زودتر بشناسيم ؟.  حساب وزيرا از پيشم رفته گل بيادر ، امروز پيسه ره بيست و پنج تا وزير اس-  
.مگم همی جليل شمس که وزير اقتصاد اس ، ای کاره کده!  راس گفتی استاد جان-  
.جنبه اقتصادی مساله را مد نظر گرفته . ر اقتصاد اس الحق که وزي-  
.وزير صاحب اقتصاد خوده ده نظر گرفته و سنده سر رئيس جمهور امضا کده!  در سفتی استاد-  
. برو جان بيادر کرزی آدم خام نيس که نا خوانده امضا کده باشه ، اول اقتصاد خوده مد نظر گرفته باز امضا کده-  
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مره بگو که باور کدم که کرزی .راستی که پشت ورقه ميخانی ،حتما ساختک و بافتک کده باشن راس ميگی استاد، -
.صايب سنده نا خوانده امضا کده   

نگفتی که ای زمين ها ره .  هرچند نباشه از شما ها کده يکی دو پيران بيشتر کهنه کديم و چندين پاچا گردشی ره ديديم -
خارجی اس يا داخلی؟. کی خريده   

.مين ها ره يک تاجر داخلی خريده  ز-  
  چند جريب زمين اس بادار؟-
.جريب زمين اس استاد6500 ميگن -  
جور ميکنه هه؟) شهر ( حتما يک شار!  پناه بخدا-  
ای زمينا .هرکس ده فکر جيب خود اس.ده ای ملک کی ده قصه جور کدن اس استاد.  نی بابا شار ننی خوده جور ميکنه -

. مينو خريده و سر مردم ده چند قيمت تر مفروشه و پولهايشه ده بانک های خارج ذخيره ميکنهره به قيمت چاکليت  
) آب ( ده کابل خو نه او . جريب چند مفروشه که مام يک جريبک بخريم و جل و پوستک خوده بسته کده ننگرها بريم -

ف و کثيف تر شده ميره ، بيخی به نفس تنگی اس و نه برق و نه امنيت و نه کار وبار و روز تا روز آب و هوايش هم کثي
.افتاديم  

خی فايده تاجر چی استاد؟. استاد گل فکر کدی که ما وخودت هم به قيمت چاکليت از او تاجر زمين خريده ميتانيم-  
. خير اس باز يک کمی مفاد برش ميتيم -  
هزار افغانی خريده و حالی هر جريبه 30ب آغه بيادر ما زمينا ره از دولت جري.  کمی مفاد کاشکی ميبود استاد جان-

.ما وخودت استاد تمام زندگی خوده که بفروشيم ، يک بسوه هم خريده نمی تانيم . لک افغانی مفروشه36باالی مردم به   
بايد پول های کالنی در جيب های وزير اقتصاد و . راستی که ای زمينا به قيمت چاکليت مينو فروخته شده !  او خدايا -

.س جمهور رفته باشهرئي  
.خدا خودش بهتر ميدانه. استاد) معلوم(  بخدا مالوم -  
لک افغانی بفروش برسه و دولت 36 بی شک که بخدا مالوم ، به ما و تو و مردم هم مالوم اس دگه ، زمينی که جريب -

ا نی ؟درست اس ي. هزار افغانی فروخته باشه ، يک جای کار بايد لنگ باشه 30او زمينها ره جريب   
ميگن مردم محل آماده بودن که امی زمينا ره ده داوطلبی به قيمت بسيار باالتر بخرن ، اما دولت . درست اس استاد -

.تاجر فروخته ) همين ( داوطلبی نکده و به قيمت ارزان تر سر امی   
از رئيس جمهور کی .  مالوم اس دگه ، اگه داوطلبی ميکد باز جيب وزير اقتصاد و رئيس جمهور خالی می ماند-

).هرچه بگندد نمکش می زنند ، وای به روزی که بگندد نمک ( نشنيدی که ميگن . کنه)بازخواست ( بازخاس   
. از رئيس جمهور خو باز خواس نمی شه استاد، مگم وزير اقتصاده ده پارلمان خوسته بودن که جواب بته-  
ای بابيم تلويزيون داره مگم يک روز برق دارن و شش روز نی  باز چی جواب داد؟ مه خو تلويزيون ندارم ، نوسه کاک-
.کم اس که آبروی مردمه هم ليالم کنن.اول مردمه بی آب کدن و باز بی برق . ای بی برقی مردمه کشت .   
رييس جمهور اگر «: امی وزير اقتصاد به وکيال گفته که . کجا بر مردم آبرو ماندن که باز ليالمش  کنن!  استاد -

اگر رييس جمهور بدون اين که باالی فروش زمين غور کند، سند را امضا کند ! اند وای به حالشنخو
در صورتی که رييس جمهور سند را . اين و ظيفه رييس جمهور است که آن را بخواند! وای بحالش

نخوانده، پس چرا برای من می گويد که تو مطالعه کن؟ رييس جمهور از من خواسته بود تا نظر 
.»ص خود را در اين مورد برای او روان کنم و من هم همين کار را کردممشخ  

. راس گفته ، اما مه ميگم که نه وای به حال رئيس جمهور و نه وای بحال وزير اقتصادش ، وای به حال مردم -  
. استاد جان وای به حال مه که گلونم خشکی کد-  
چاره خشکی گلون يک پياله چای اس و بس خالص ، نه ضرر مه به . خدا نکنه بيادر گل که وای به حال تو يا مه شوه -

.ده امی گوشه خود شيشته شولی خوده خورده پردی خوده ميکنيم. کس رسيده و نه ضرر تو  
کدام گيالسک دوغ نداری؟. استاد دمی گرمی چای نفسه ميکشه -  
  ده شکم گشنه دوغ ؟-
.اگه يک دانه گک پيازم داشته باشی خو نور اهللا نوراستاد يک دانه گک نان خشکه قتيش قطغ ميکنيم و -  
ها ) ساعت (دوغ فروش امی سات. مگم نان خشک و دوغ نداريم.پياز داريم جان بيادر ، خانه گرگ بی استخوان نيس-

.جوانه مرگه نيم نانه ده راه ميزنه مگم چاره نيس .پيدا ميشه و گلو رام پشت نان روان ميکنم  
. برو استاد امروز مهمان مه باش پيسه نان و دوغ ده گردن مه-  
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آدم خوب اس ،ده امی دوغ .  نی جان بيادر مه کتی دوغ فروش حساب و کتاب دارم ، ده آخر ماه پيسی شه يکجائی ميتم-
ار بار بهتر دوغ فروشی هز. دست خود نان ميخوره)  کف ( قف ) آبله ( از اولی .فروشی خود چار سر عياله می چالنه 

.از خاک فروشی اس  
:شاعر چی خوب گفته استاد.کاش هرکس ای گپه بفامه . امی گپت ده دلم نقش شيشت استاد) چطور( چطو-  
 

  دست طمع که ميکنی پيش کسان دراز                                       
                             پل بسته ئی که بگذری از آبروی خويش

خوده ده در بی غيرتی زده و .ده گوش کر خاک فروشا نمی ره ). خواندن ( ی بيادر جان ، پيش کله خر ياسين خاندن ا-
.ماهيچه پلو ميزنن) شب ( چاشت و شو   

.شان شوه استاد) زهر (  برو مه ميگم زار-  
.او بچه گلو بيا ای پيسه ره بيگی و يک شش تا نان بيار .  الهی آمين-  
؟)نيست ( ا نان بس نيس دو ت!  استاد-  
پياز قطغ کنيم ، ) همرای ( گلو ميخوره ، دو تا نان دگه ره ده دوغ تر کنيم دوی دگيشه کتی ) تنها (  دو تا نانه خو تنا -

.ميشه شش نان  
نمی سير ) چهار تا هم (  استاد ده امی نان خشکام برکت نمانده ، ده سابق ده يک نان سير ميکدی ،مگم حالی ده چارتام -

.ميشه ) لقمه ( بتی يک لغمه ) تاب ( نانه تو ) تمام ( کول .کنی ، يک خاشه شده   
. بيا پشت گپ نگرد بيادر، اينه دوغ واالهم رسيد-  
  ای گلو چی شد استادجان؟-
.می مانه ) باز( واز ) دهان  اش( گلو می رسه ، بسيار بازيگوش اس ده پيش هر مداری که رسيد ، دانش -  
.سرمه ره از چشم می زنن. فتی استاد ، ده ای دور و زمانه کول سياست بازای ما مداری شدن مداری گ-  
  مقصدت چيست؟-
. ده امی يک چشم بهم زدن مليونها دالره غيب ميکنن ، نفامی که چی شد-  
.... ای سياست مدارای امروز ما وشما از اول هم يا مداری بودن يا کلينر بس های شهری يا کيسه بر-  
. ای ره چی ميکنی استاد که حالی پشت خبرنگارا ره گرفتن-  
ساختن و يک تعداد ديگی شانه ده زندانها ) ملک ها ( نديدی که چطو يک تعداد شانه فرار ملکا .  از اول گرفته بودن -

.انداختن و يک تعادد ديگی شان منتظر اعدام خود استن  
.  مگم ای دفعه دگه قسم چال رفتن استاد-  
ال؟ چی چ-  
يک مداريش که . ره پيش از ايکه مداری های وزير شده شانه افشا کنه ، به رشوت خوری متهم کدن) فياض(   نصير -

ازش برق بيست و چهار ساعته خواسته و ديگيش که ) فياض ( وزير آب و برق اس به رئيس جمهور شکايت کده که 
  ....از مه پول خواسته و) فياض ( نمی دانم وزير چيس گفته که 

 آه خبر شدم ، خانه نواسه کاکای بابيم بودم و از قضا فلکی امو شو برق داشتن ، باز جريانه ديدم و به عقل مداری های -
.کرزی خنديدم  

. چرا خنديدی استاد؟ خوب چال خو رفتن ، برف بام خوده ده بام دگا انداختن ، خير وخالص-  
ده ای . ، پس کل مردم کابله زندانی کنن دگه )می خواهند ( ساته ميخاين 24مردم کابل برق ) تمام (  او بيادر ببی کول -

 ساته می شه ، امروز و 24) صبح ( هفت سال وعده کدن که امروز يرق کابل بيست و چهار ساعته ميشه ، صوب 
.ا شده خوردن خو کيمي) آب ( او . هم برق نداره ) ساعت ( صوب کده ، هفت سال تير شد ، الاليت روز يک سات   

. وزير مداری دگيش از پيشت ماند استاد-  
خود افتخار ميکنه که هيچ کس ) پدر (  او مداری خو خودش هيچ هنر نداره تمام روز ده تلويزيون طلوع به نام بابی-

.تغير داده نمی تانه که بچه فالن ابن فالن اس  
.ت ميکنه  مه که می بينم ای وزيرآم برق واری پيسای آمده گی را غيب و غار-  
. چی کنه که نکنه بادار گل ؟ دگه کاره خو بلد نيس-  
 کاش امی وزيرا امو کلينری خوده ميکدن يا باز مثل دوغ واالی ما دوغ فروشی کده يک لقمه نان حالل می خوردن و -

.راز نمی شداز امی مداريگری تير ميشدن ، وطن ما آباد ميشد و خدام خوش و بنديشام و دست ما پيش هر کس و ناکس د  
چی شد؟) فياض (  باز نگفتی که آغای -  
. چی ميخاستی شوه ؟ از زندان آزاد شد مگم سايه واری دنبالش ميگردن-  
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  کی ميگرده؟-
. کی می گرده استاد جان ؟ مالومدار که نفرای امنيت ملی پشتش ميگردن و سايه واری دنبالش ميکنن-  
  انداخته؟چرا؟ مگم برق خاستن امنيت ملی ره ده خطر-
. امنيت ملی ره ده خطر ننداخته ، امنيت مولی ره ده خطر انداخته-  
  امنيت مولی باز دگه کدامش اس؟-
. امنيت وزير برقه و امنيت وزير نمی دانم چی ره -  
  چرا اگه مردم برق دار شدن ، باز امنيت وزيرا ده خطر ميشه؟-
.ی و بيکاره گی شان فاش ميشه  خورد و بورد و خويش خوری و چور و چپاول و نادان-  
. ای ره خو کول مردم ميفامن -  
سر خوده زير ريگ ) کبک ( زدن ومثل کوک ) نا فهمی (  مردم ميفامن ، مگم خودشان نمی فامن يا خوده ده نافامی -

.کدن و فکر ميکنن که کسی نمی بينی شانه   
. مداری خو شاخ و دم نداره ، امی خودش يک نوع مداری گريس-  
هه؟...مفت شد )) حقيقت ((  خی قصه ای -  
.ده ای ملک از روز اول مفت بود)) حقيقت ((  قصه -  
چی شد؟) فياض (  باز آغای -  
اگه خدای ناخاسته امنيت ملی ببينيش ، باز خدا خيرشه پيش کنه . از گير امنيت ملی ده فرار اس و ده کدام جائی پت شده -
.واهللا اکه کس پرسان کنه .   
.باشه مرد آدم اس ) نگهبانش ( خدا نگاوانش  نی -  
.ها را زنده داشته باشه ، اما ای خو کافی نيس) فياض ( امی خو دعای تمام مردم افغانستان اس استاد که خدا -  
و قلم دارين، تا ميتانين مقاله نشته کنين و مداری های ) هستيد ( شما جوانا که نويسنده استين . ميفامم قربانت شوم -

ومته و زد و بند هايشانه افشا کنين و طرفداری تانه از آزادی بيان و از حقيقت و از فياض ها و کامبخش ها نشان حک
ما مردم که اخبارواالستيم نوشتای تانه ده امی طاالق نشريه های خود چاپ . بتين و نگذارين که ای مساله خاموش شوه

.مام کم از فياض نيستيم جان برادر  .روز ده مقاله نشته کنين،کلشه چاپ ميکنيم. ميکنيم  
اينمی دوغکه نوش جان کده از حضورت رخصت . شروع ميکنم) دقيقه (  زديم استاد، پرتو چک ته ، مه از امی دقه -

يک دانه گک قلم خود نويس بيگ ميخرم که قی نکنه ، باز مه ميدانم و مداريای ) مندوی ( اول خو از امی مندئی . ميشم 
.ت موليشکرزی و امني  

. برو قربان مه ميگم خدا کمت نکنه ، تخت و بختت برقرار باشه ، هر کدام تان يک فياض استين-  
.ای امنيت مولی و امنيت کچالو ره ما وشما بسيار ديديم. استاد زود زود نشر کنی و از فلکش نترسی-  
اگه امنيت مولی نبورده بوديم ،نوشتای .يم نی جان بيادر ده قصه ترس نباش ، يک روز ده دنيا آمديم و يک روزام مير-

.ته رد ده رد چاپ ميکنم  
آغای فياضه به .مه خو تا که امنيت مولی بسراغم نامده نشته کده ميرم.  مه ميگم  ای واليت استاد راستی که مرد استی-

.م اس دگهمرد آد.نمی مانيم ، آه بس فاميدی که اس استاد، خرابته نبينم) تنها ( کمک خدا و خودت تنا   


