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 گفتم ، گفت
 او بيادر چرا مضمون مه قيچی کاری کدی؟

  .برو با نی ما آغا ، مه خو خياط نيستم که پطلون کسه قيچی کنم -
مه کی گفتم خياط استی ، مه ميفامم که اخبار واالستی ، از همو خاطر مضمون خوده برت دادم که ده اخبارت چاپش  -

  .ی ره بند کده و از سر و برش زدی مگم تو قيچ. کنی
  ....باز ميگه قيچی کدی  -
  هه؟....خی قيچی که نکدی چی کدی -
اخبار واال ستم ، مضمونا ره  ده امی کامفيوترک غراضه خود انداخته باز . او گل بيادر صدقيت شوم مه قيچی ندارم  -

  ....همی وظيفه ماس .ده ده اخبار می پرتم می بينم که چی زياد کنم و چه کم و بادازو او ره گل واری جور ک
چی قيچی کنی يا توته . استاد جان قربانت شوم ، صدقی ريش سفيدت شوم ، چی کتی قيچی ُببری و چی کتی کيبورد -

خوشت آمد ، . يا نوشته ره چاپ کو يا نکو همين. نوشته ره بی آب و بی آبرو می سازی) کت وپيست کنی(پرتی و چی 
پرک نساز که کفتر دم ُلَوطی واری  کلهمگم . ، خوشت نامد پرتو ده کاغذ دانی  که پوری نسوار شوه تکپرتو ده اخبار

  .بسيار قواره ميشه صدقی جدت شوم
نه ده ای . اگه زيات کدم هم ده غم ماندم ، اگه کم کدم هم ده غم ماندم . بور بابا شما مردم ده هيچ حال خوش نيستين -

. نوشته کدنه ياد ندارين باز مياين از گلون ما ميگيرين . َاال و بال ده کردن مال . او قسمش قسمش خوش استين ، نه ده
  ....زور مردمی 

ما نشته ميکنيم ، شما چاپش ميکنين ، اگه ميترسين چاپ نکنين .ده نشتای مردم دست نزن که از گلونت  نگيرن! استاد -
  .دگه ، ای خو ساده کار اس 

  .نباشی از پاچا نترس) دزد ( دز. جان؟ يکروز ده دنيا آمديم و يک روز از دنيا ميرماز کی ميترسم بيادر -
  خی دليل قيچی کاری ده چيس استاد؟ -
واهللا از امی نتو يک کمی خوده نگاه ميکنم بادار ،نشه که دکانک مه بسته کنه و پشت نخود سيا ده او طرفا رايی ما  -

  .ايال دارهستيم قربانت شوم. نکنه 
  .تو نيست استاد جان ، ناتو بگو ناتون -
  .از يا کده همو انصاف باز خوبتر است يک زره انصاف خو دارن. هربال ايکه اس  -
  .باز غلط گفتی استاد، انصاف نيست ، ايساف است  -
  .مه چی ميفامم ، از ای نامای فرنگی ده ملک ما بسيار اس دگه -
  .ساف نوشتای مه قيچی کاری ميکنی خو از ای مالوم ميشه که از ترس ناتو و اي -
  .خرابته نبينم.نی بيادر مه آدم ترس نيستم ، مگم جان نگاه کدن فرض اس بادار ، بس فاميدی که اس -
جان خوده نگاه کو، نوشتای ماره چاپ نکو،ده باطله دانی پرتو ،اگه از باطله دانيام  می ترسی ،يک گوگردک ! استاد -

  .تره و پينه ماقوفصدقی سرش کو، مگم قيچی و پ
بادار گل اگه راس بپرسی ، از تو چی پت کنم ، امی پينه گک ناجوره ده امی نوشته گک آخرت ،کاتب اوراقم چسپانده  -

  .....مه ده دفتر نبودم ،باز که آمدم دگه کار از کار تير شده بود و نوشته گکت زير چاپ رفته بود. بود 
  ...گانده بود ، صدقيت شوم مگم نام مبارک خودته ده امو بغلک ل -
( دست درازی کده بود که اجازه نداشت ،دوم  پای خوده ازگلم ) نوشته ها ( يکی که ده نشتا .ميفامم سه ساده گی کده بود -

( خود پيش مانده بودو ده کار بزرگا غرض گرفته بود و سيوم  که بی اجازه نام مره لگانده بود ،   دور از آزرا) گليم 
، گال برويت  يک قف پائی ورداشتمش خرابته نبينم که نگو ونپرس ، آه بادار باز ما خو از او پوده مودايش  )حاضر ها 

  ....نيستيم که فکر کنی 
  .مگم مه طرفدار قف پائی نبودم ، يک گوش مالی بس بود . صدقيت شوم استاد ، راستی که جوره نداری  -
  .صه کنمازی گپا که بگذريم ، برت يک ق! استاد گل  -
باش که امی کاتب . مه کشته و موردی قصه گکای کاغذ پيچت استم ، آه بس فاميدی که اس . بگو نی صدقيت شوم  -

  ...اوراقه بگويم يک چايک سبز ايل دار برما بياره که کيف کنيم 
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ر کاکا فضلو يک چای استاد جان ، کاتب اوراق تو چای دم کدنام يادنداره ،اينه ای بيستی گکه برش بتی که از سماوا -
  . باز دمی پيتوک بغل ديوال چايک خوده خورده و قصه ميکنيم.سبز فرمايشی کتی چند دانه چاکليت مينو بياره 

بيا ای بيستی گکه بگير و از . دست ته مشکنانم ) دفعه ( گلو او گلو کجاشدی ؟ ده کامفيوتر مه دست نزنی که ای دفه  -
  .ت به ترات بيار که قصه چاغ شدخليفه فضلو يک چای سبز و چاکلي

  آه استاد ، قصه ده کجا بود ؟ -
  .مه چی ميفامم ، گفتی يک قصه ميکنی و باز گپ چای و چاکليت شد و قصه ماند بادار -
باش که روی چای نازک اس استاد ،وام که چای سبز باشه و ايل دار باشه و فرمايشی باشه و از سماوار کاکا فضلو  -

  ....مينوام داشته باشه و پيتوک بغل ديوال باشه وباشه و چاکليت 
ای چاکليتام بدلی . واری چسپيده) سرش ( بس بس بسيار گپ نزن که امی چاکليت مينويش بدل بود ، ده دندانايم شرش -

برآمد ، ده هرچی دغل بازی ،ده می چاکليتای مينو دگه دغل بازی آدمه عاسی و کفری می سازه، راستی که زمانه 
  .شده  خراب

  ....کجايشه ديدی) هنوز ( برو استاد، اگه ده يک چاکليت بدلی و لمبر بدل خالص شوی ،خدايته شکر کو ، انوز -
واهللا که مه  ده قصه مارشال بدلی و جنرال بدلی و مجايد بدلی و رابر بدلی باشم ، مگم چاکليت مينو خو رويش نازک  -

  .....امی رام از روی ما ميگيرن ، ای خو نامرديس .ديم اس دگه ، يک امی را داريم و دل خوده خوش ک
  .برو استاد، عصابته خراب نگو ، دگه دفعه خودم يک قطی چاکليت کاغذ پيچ برت ميارم از امو خود فابريکيش  -
يه شرنيگکای رنگه ی ماره خدا نگيره ، دو روپ. نی بادار ، زامت نکشی ، مه قسم خوردم که دگه چاکليت مينو نخورم  -

رئيس جمبور مام گفته بود که .ره چارتا ، ام مزه دار و بادوام ،ام ده دندان نمی چسپه و ام پيداوار وطن تقويه ميشه 
  .بخورين که ساخت وطن اس) سوپر کوال(
می بينه ، ) خواب ( پشت گپای رئيس جمهور نرو استاد، از دل گرم خود گپ ميزنه، سر پشقل  شيشته و کنجاره خو  -

ی ) سوپر کوال(بان که .از قديم گفتن سوار از دل پياده نميايه و سير از دل گشنه . زنده خوش اس) پهلوان ( پالوان  بانيشه
  بخوريم؟ ) سوپر کوال ( خوردن خوده نداريم ، از گور موردی خود )آب ( خوده بزنه ، ما مردم او 

کاکا فضلو خو .ما و تو و گلو خو خريده نمی تانيم  .کی جور شده) برای ( مام دمی چرت بودم که فامريکه کوال بری  -
تا اهللا شام ده پيش دفتر ) صبح (چای سبزش شکر تيار اس ، ای بيادرای مام که ميبينی هر روز از گل صوب 

کار تا وباال رفته لنگ ده لنگ شان نماند،پيسه ی يک دانه نانه ندارن ، هر روز بيکار وبی روزگار ،گشنه ) معطل (ماتل
( ره از کدام گور خود بخرن، مالم ) سوپر کوال ( شنه جان ده جان شان نماند، وختی که نان خشک خريده نتانن ،باز و ت

شان يک بوری آرد خريده نمی تانن ، ای سوپر کوال ره کی خات ) معاش ( هام خو اعتصاب کدن که با ماش ) معلم 
  هه؟......زنهخريد ؟ رئيس جمهور مام زنده باشه از دل گرم خود گپ مي

اخ که چطو از دلم گپ زدی  استاد چند روز پيش يک بچه دوازده ساله از کشنگی خوده غر غره کد، امی ديروز بود  -
( که يک زن و شوی از گشنگی ده بدخشان جان دادن و پنج اوالد صغير شان ماند به اميد خدا، مردم از گشنگی و قاطی 

، مردم دگه امو نان قاق ره )بدهند ( که زندگی اوالد دگی خوده نجات بتن ) شند ميفرو( يک  اوالد خوده مفروشن )قعطی 
اونه خودت خبر داری استاد که . که علف يخورن ) شده اند ( که به چوچای خود بتن و مجبور شدن ) نمی يابند ( نميافن 

ره ببين که هر روز خوده منفجر )  انتحاری ها( امی انتحاريا . دار بود و يک خروار نفره کشت ) زهر ( علف ها زار 
نی بابا،ُکلش از فقر و بيچاره گی ! کده توته توته ميکنن ، فکر ميکنی از شوق ميکنن يا از اسالم دوستی و وطن پرستی؟

، ِای کارا ُکلش )نميرند( و گشنگی ِای کارا ره ميکنن، يکنفر شان خوده منفجر ميکنه تا باقی فاميل شان از گشنگی نُمرن 
شايد امی فابريکه سوپرکوال از خويش و قومش . بخورين) سوپر کوال (گشنگی ميشه ، باز رئيس جمهور ميگه  از 
  ....باشه

.                       خوده بگو که خاک و دود شد) قصه ای ( قصی . پشت ای گپا نکرد بيادر که ازی گپا بوی خون ميايه -
زندگی ) ديورند ( ديورن ) آنسوی ( کاکايم  بود  که کتی فاميل خود ساال بود که د ه او سوی ) سر های پ(قصه بچای  –

سه بيادرا  بودن ، کار و غريبی ميکدن و يک ُلقمگک تر و خشک ، حق و . و نان شانه خدا ميرساند ) آب ( او . ميکدن 
کراسی آمد و خوش و خوشحال کوچ وبستره ی خوده بسته باز ديمو. حالل پيدا کده ميخوردن و خدای خوده شکر ميکدن 

و قلفک ) قفل (خراب کده بودن ، در و دروازه و ارسی و پنجره و قلف ) شانرا ( کده ای سوی ديورن آمدن ، خانی شانه 
( او  برق و نل) سيم های (شانه چور کده بودن ، سيمای ) حولی (کده بودن ،عين امو درختای اولی ) دزدی ( شانه دزی 

) همان ( چور شده بود ، خالصه استاد چی درد سر بتمت ، بيست ساله کوری و کبودی خوده سر امو) هم ( ام ) آب 
گلی و سه تا اتاقک گلی انداختن و خالصه که درد سر نتمت استاد ، ) چهار ديواری ( خرابه گک زدن و يک چارديوالی 

  ....و غريبی هر سه بيادر کمره  بسته کده و برآمدن پشت کار 
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امروز دمی اخبارآم گپ نو نيس ، روز آم ) . هم ( او جوان سره چای مام خالص شد و چاکليت های لمبر بدل آم  -
  .....ای سرمنگسگ  واری خالصی نداره ، از کار و غريبی مانديم ) افسانه ( قصه توآم اوسانه . چاشت شد 

  .ده ؟ ديدار به قيامت نمانيم و غوره به دل استاد دم غنيمت اس ، باز سبا کی مورده و کی زن -
واهللا توام بد نگفتی ، امروز بيازو روز کار نيست ، گلو يک پياوه گک بار کده ، پيازآم داريم ، نانک خوده خورده قرا  -

  ....قرا اختالت ميکنيم ، ببينيم که خدا چی ميکنه 
  سياست کنيم ، چی گفتی ؟) ساعت ( خی مه قصه بچای  کاکايمه کوتا ميکنم که يک سات  -
  .بيادر قصه بچای کاکايته بکو و از امی سياست ، ماسيت تير شو که خوبيت نداره ، سر ما ره ده توب نتی  -
  .مگم از گل روی خودت از سياستش تير .استاد جان اگه تو ده سياست کار نداشته باشی سياست ده تو کار داره  -
  .، ده جوانيت برکت  مه ميگم خرابته نبينم بچه اودور -
  .قصه بچای کاکايم مفت شد. خير ببينی استاد، رويت نازک اس و احترامت بجای  -
  .چرا مفت شوه او جوان ، ال اليت سراپا گوش اس -
  ده کجا بوديم ؟ -
  .آه ده اونجه رسيده بوديم که پشت کار برآمدن -
پشت کار گشتن ، مگم کار جند  شده بود و بچای کاکايم بسم آن باز هر سه برادرا چندين ماه . وی مه ميگم خير ببينی  -

تو خو ميفامی استاد کار پيدا کدن واسطه ميخايه و اگه واسطه نداشتی باز بايد پيسه داشته باشی که رشوت بتی و اگه . اهللا 
( ای سه بيادرا يکی رام استاد،) ندهم ( خالصه درد سرت نتم . بکار اس ) معجزه ( نداشتی باز موجزه ) آنرا هم ( اورام 
فروشی ، مگم زمستان که شد مزدور کاری و کشمش ) آب ( نداشتن ، چن روز مزدور کاری کدن و کشمش او) را هم 

واهللا . او فروشيام بند شد ، باز يک سه دانه گک راش بيل خريدن و کوچه به کوچه گشتن و برفای بام مردمه پاک کدن 
می کشيدن ، مثل دگه برف پاکای روزُگم نبودن که برف بام يکی ره ده بام دگه  )زحمت ( خوب کار ميکدن و زامت 

  ....خدا ره حاضر ديده و کار ميکدن و. پرتن 
دل مام امتو جغو جغو ميزنه و رودايم طو وپيج .خو يکی و خلص بگو که چی شد جان بيادر که پياوه گک مام تيار اس -

  ...قيامت اس قيامت. شهدمی شکمم مثلی که کودتا شده با.ميخوره 
خلص کالم زمستان تير شد و روی سيايش ماند به جنرال . واهللا از تو چی پنهان استاد ده شکم مام کودتا جريان داره  -
  ...و
  .جان بيادر روی سيايش ماند به  ذغال، نه جنرال ،جنرال بيچاره ره چرا ده گپ داخل ميکنی  -
و ) ميشنوم (جنرال جنرال مشنوم  مگم از بس که هر روز از راديو و تلويزيونراس ميگی استاد ،مقصدم ذغال بود ،  -

جنرال سوز کده ، ) دهنم ( هر روز در هر چار رائی شش شش تا جنرال ده موترای خود تا و باال ميرن ، بيخی ده دانم 
خصوصا از روزيکه جنرال ها ره ده فرار ديدم که از عسکر کده پيشتر ميگريختن و خوده بکشين خوده بکشين 

  ...ميگفتن
خوب شد زنده بودم که جنرال و مارشال گريزی رام . ده عمرم جنرال و مارشاله ده گريختن نديده بودم راس ميگی مه  -

  ...باز يا ميگن که ما از وطن دفاع ميکنيم .ديدم 
  از خود دفاع کده نمی تانن  استاد، ازوطن چطو دفاع ميکنن؟ -
گريزآم يک تخنيک کار داره، . ده گريز گرفته باشن ره ) نشان ها ( اگه راس پرسان کنی ، مه فکر ميکنم امی نشانا  -

  .هرکس خو گريختام نمی تانه
استاد مه خوب متوجه بودم ، اول مجايدآ گريختن و باز رابرايشان ، باز مارشال شان که گريخت ، کاله يش ده زمين  -

  ...عجب سيل بود استاد. افتاد ، باز کاله مارشال زير پايا شد 
  مگم سرت بوی قورمه ميته ؟ گمشکو سياست نکو، -
  .ُکل چيز ده ای ملک سياسی شده.ديدی استاد، مه نگفتم اگه تو پشت سياست نگردی ، باز سياست پشت تو ميگرده -
  ...راس گفتی واهللا ، بی سياستام نمی شه -
يام خالص باز زمستان که رفت ، برف پاک. خو برو ، فرار مارشاله ده جايش مانده ميايم سر شکاف کدن بجل  -
خلص کالم آمد آمد بهار بود که يکروز چند تا عسکر بخانه شان آمده وبزور تفنگ جل و پوستک شانه ده بيرون .شد

به هر وزارت و هرمقامی که .هرچه داد و فرياد کدن فايده نکد.انداختن که قومندان صاحب ده اينجه بلند منزل می سازه 
که ما قواله داريم و ای ملکيت ) بردند ( خوده  ده شاروالی بوردن) قباله (قواله . رفتن ، کسی به گپ شان گوش نکد 

بيچارا . و تاپه سياه و سرخ داشت ) مهر ( اما شاروال قواله قومندان را برشان نشان داد که چندين مور .پدری ماس 
) گوش ها ( همه گوشا .هرچه عذر و زاری کدن که برشان يک زمين دگه بتن يا پول زمين و خانه ره ، کسی گوش نکد

به . کدن و بولدوزر آوردن و خانه گک شانه خراب کدن ) محاصره ( يک روز عسکرا خانه ره ماصره . کر بود 
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وزارت عريضه کدن ، ده وزارت برشان گفته شد اگه يک دفعه دگه مراجعه کنن ، طالب گفته به ناتو تسليم شان خاد کدن 
) ماه است ( امروز شش ماست . شدن) مهاجر (ه خوده به پشت کده  دوباره ماجر امو بود که سر خود را خاريده بستر. 

  .مرده و زنده شان گم شد . نداريم ) از آنها ( که هيچ احوالی از وا
خير باشه بازام جای . هی هی روزگار ، سر ما مردم مثلی که قار خدا آمده ، يا خدا ای ملک و مردمه فراموش کده  -

  .خدا مهربان است شايد يکروزی به ای مردم رحم کنه . ال نام افغانستان خو زنده اس شکرش باقيست ، اق
  .مام خدا داريم . بيا استاد دنيا به اميد خورده شده -
. خورده خورده قصه ميکنيم . بيا که امی پياوه گک يخ ميشه . بی شک ، قربان خدا شوم ، خودش روزی رسان اس  -

  هه؟.....چی گفتی 
دگه نان نخورم ، جنراال و ) دقيقه ( دمی دلم ايطو يک کودتا اس که نگو و نپرس اگه يک دقه . گفتی استاد  از دلم -

  .کدن) خواهد ( مارشاال از شکمم فرار خات 
، دستپخت گلو بد نيست ، پيازام ميده کده ، آشپزيش خوب اس ، مگم از راه ی پينه کاری )بخور ( درته به قراری بخو  -

  .تير نشده 
راه خدام . تير شده ) راه اش( و نه گلو از رايش ) می زيبد ( برو استاد ،از  امی پينه کاری تير شو که نه به تو ميزيبه  -

  .نيس 
  .کاتب اوراقه ده پينه کاری  چی ). بقه و يخمالک ( از قديما گفتن . دگه تکرار نمی شه  -
  .بيازو دلم ُپر بود . اشکای مه سر داد . ) ُتند است ( وا وا وا استاد ، چی يک پياز تنديس  -
  ر گلو ؟َس -
  .پشت بچای کاکايم. نی گلو ره بخشيدم  -
  برو غم نخو ، انشاهللا پيدا ميشن  -
  .شوم) دهانت ( خدا گپ ته به ُگل بدل کنه استاد ، مه صدقی دانت  -
  .وه ميفارهدار بر کا کايت دم کو که سر امی پيا) هيل ( گلو بچيم يک چايک سوز ايل  -
  .خير ببينی استاد يک چايک سبز قمچينش ميکنه ، راستی که گلو دستپخت خوب داره  -
  بيا بيادر که يک خبر نو رسيد  -
  بگو نی استاد ، باز خانه کی خراب شد؟ -
  .خانه ملته خراب کدن ) اين دفعه ( گپ از خانه خرابی تير شده ، ای دفه  -
  بم ؟چی ميگی استاد راکت خورده يا  -
ده داخل خانه ملت ) بمب را ( ای دفعه بمه. هيچ کدام ، کاش راکت يا بم ميخورد که از شر ُکل شان خالص می شديم -

  .کفاندن
  انتحاری بوده استاد؟ -
  .ای بمه قانونی کفانده. نی از انتحاری تير کده  -
  چی ؟ انتحاری قانونی شد ؟  -
  .ار غير قانونی هيچ وخت قانونی شده نمی تانه نی بابا انتحاری چطو قانونی ميشه ؟ يک ک -
  هه؟....پس قانونی انتحاری شده ، بمه ده کمر  بسته کده و خوده ده خانه ملت منفجر کده  -
  .سر زاغ بودنه بگيری) ميخواهی ( توام می خوايی .طالع نداريم ) آنقدر ( نی بابا اوقه  -
يا ايس که يک . ی نشده ، بم آم قانونی کفانده ، ای خو يک معما س استاد خو خی انتحاری  قانونی نشده ، قانونی انتحار -

قانونی انتحاری نيست ، انتحاری قانونی نيست ، قانونی بمه نکفانده و بم ) .مجهوله ( ای چار مجوله ) معادله ( مادله 
  .مه خو جام ماندم استاد.قانونی ره نکفانده 

  .فانده ، خير و خالصهيچ کدامش نيس بيادر ، قانونی بمه ک -
  هه ؟.....قانونی بمه کفانده مگم خودش اوگار نشده  -
  بيخی درست گفتی  -
  چن نفره کشته ؟ -
  کسی ره نکشته -
  چن نفره زخمی کده ؟ -
  ُکل ملته زخمی کده -
  . مگم ما جز ملت نيستيم ؟گلو جز ملت نيست ؟ خير اس که يک غلطی کد. ما و تو خو جور تيار استيم استاد -
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بيادرای ما که گشنه ) آن ( توام استی مام استم ، گلو و خليفه فضلوام جز ملت استن، او .چرا بيادر ُکل ما جز ملت استيم -
  .....ترق ماطل کار استن ، ام جز ملت استن ) آفتاب ( و تشنه ده ای افتو 

  اما ُکل ما شکر جور وتيار استيم ،هيچکدام زخمی نشديم  -
  هفته فام تشريف داری ) تو هم ( ام نويسنده جان تو -
  و خالص ما کو ) بخوان ( گمشکو استاد ، شف شف نی شفتالو ،خبره بخان  -
، خودکت ميفامی ) کار قانونی( از يونس قانونی اس نه کدام) مقصدم ( قصه ازی قرار اس که قانونی ، البته مخصدم  -

) سرش ( خلص کالم امو يونس قانونی که ده خانه ملت شرش . که هردو زمين تا آسمان از يکی دگه فرق و فاصله دارن
شده ، سر رمضان بشر دوست نماينده مردم کابل ده خانه ملت غالمغال کده و پوليسا ره خاسته و بشر دوسته از خانه ملت 

  ....بيرون کده 
دلت شد بکشی ، ای خو   خانه ِای کار امکان نداره استاد، کوته ی سرای خو نيس که هر کسه دلت شد بياری و هرکسه  -

  ....ملت اس 
ِای گپه خو تو ميفامی و مه ميفامم  و گلو ميفامه و خليفه فضلو ، مگم قانونی خو نمی فامه ، او فکر ميکنه که خانه ی   -

  ....ننيش اس 
  باز چی گپ شده استاد جان ؟ -
  چی ميخاستی شوه ؟ پوليس ها آمده و بشر دوسته از خانه ملت کشيده  -
بشر دوست خو نماينده انتخابی ملت اس ، مردم ُاو ره دوست دارن و سرش حساب ميکنن ، ِای خو نميشه که مردم  -

  ...نماينده خوده ده خانه ملت روان کنن و قانونی که خوشش نامد باز نماينده مردمه بزور پوليس از خانه ملت بيرون کنه 
  دگه و زورام بيادر نداره خو بيرون کده ، شار خربوزه  س ) حاال( آلی  -
  چرا مگم ما قانون نداريم ؟ مگم ما رئيس جمهور نداريم ؟ -
( س ، نشنيدی که ميگن ) سوپر کوال( داريم ، قانونه ده يخ نشته کده و ده افتو ماندن و رئيس جمهور مام ده قصه ! چرا -

مگم ُاو .ز خانه ملت بيرون کدن کی ده قصيش شد ، ماللی جويا ره که ا)دنيا را آب ببرد ، مرغابی را تا بند پايش است 
  .....کار شان غير قانونی نبود؟ نامته قانونی بان و هر کار غير قانونی که ميکنی بکو

  بشر دوست چی گفته بود که از خانه ملت بيرونش کدن؟ -
ميگن که ما ِای کاره ميکنيم  و مسوؤلين ، مسوؤليت پذير نيستن و) ميميرند ( فقط گفته بود که مردم از گشنگی ميمرن  -

، بشر دوست گفته ) ميخواهند( و ِای کاره ميکنيم و مردم همی حاال از گشنگی مورده رائی استن ، همی حاال نان ميخاين 
مقامات مسوؤل تا حال  چه کرده اند ، اما اينها ميگويند که ما چنان ميکنيم و بهمان ) ميپرسند ( بود که مردم ميپرسن 

  .....ميکنيم ، ميکنيم درد مردم ره دوا نمی کنه و اوالد شانه از مرگ نجات نميته و. ميکنيم 
  نشنيدی استاد که ميگن بزک بزک نمر که جو لغمان ميرسد؟ -
  باش که يک قورت چای بخورم که حلق و گلونم خشک شد  -
  و زخمی شد؟طاستاد باز نگفتی که ُکل ملت چ -
وست نماينده ملت اس و مثل دگه وکيال به زر و زور و تذوير  نی بلکه با رای او زور آور وختی که رمضان بشر د -

همه ای .س که به تمام ملت توهين شده ) معنی ( باز به نماينده ملت توهين شوه ،ِای به ِای مانا.رفتهملت به خانه ملت 
ِای زخم زبان تمام ملته .ن نی ، زخم زبا) ميرود ( زخم شمشير ميره ) ميگويند ( نشنيدی که ميگن . ملت زخمی شدن

  )خانه ما از درون ابر است و برون آفتاب =خنده می بينی ولی از گريه دل غافلی ( شاعر ميگه . زخمی ساخته 
  امی خبر بسيار مهم اس ، دمی تاالق اخبار پرتيش خون اس ،) من هم ( از اخ دلم گفتی ، جگر مام  استاد -
  ج صفحه آخر چاپش کنم که جلب توجه نکنهمه ده ای چرت استم که ده يک کن -
  نی استاد قربانت شوم  خبر بسيار مهم اس  دمی صفحه اول چاپ کو -
  .برو بيادر تو هنوز بچه ستی ، ده ای کارا بلد نيستی  -
  از ناتو ميترسی استاد يا از ايساف يا از هردويش؟ -
  دم نقد خو از هيچکدام  -
  خی از چی ميترسی استاد؟ -
  ميترسم) جاهل ها ( ای شو و روز از تو چی پنهان از نتو و انصاف ُاوقه نمی ترسم که از شورای جايال  مه ده -
  شورای علماست ) مقصدت ( مخصدت  -
تير نشدن ، خدا گردن ) هم ( ، از يک کوچه ای علم ام )نبرده اند ( آه بيادر صدقی نام عالم شون ، از علم بوی نبردن  -

  ....خدا اگه بپرسی شان که دو ضرب دو چن ميشه ، جام ميماننمه نگيره  ،به ذات 
  ِای ره ده شورای علما چی استاد؟ -
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، اگه فلم هندی ديدی ، شورای علما حرامش می سازه ، اگه ساز فرنگی شنيدی )است ( نگفتم که شار خربوزه س  -
عالن بانکه ده تلويزيون دادی حرام اس ، اگه شورای علما حرام اعالنش ميکنه ، اگه مفاد بانکی گرفتی حرام اس ، اگه ا

ده خانيت مرد وزن رقصيدن کافر ميشی ، اگه ده کامفيوتر چيزی خاندی کافر استی ، اگه سوالی ده قرآن داشتی ده چار 
تو ببی امی . خالصه ده هر کاری غرض دارن و مگس هر دوغ استن . کتاب کافر استی و ده اعدام برابرت ميکنن

شته ی خودشام نيس به مرگ محکوم شده و از يک وش بيچاره ره ، ده نوشته ايکه از انترنت گرفته و نپرويز کامبخ
به ماکمه دگه ، يک ورقه از ) محکمه (زندان به زندان ديگر و از يک شار به شار ديگر بورده ميشه و از يک ماکمه  

استين ، اگه ميتانين به سواليش جواب بتين و اگه  انترنت کشيده ، شمام برين بکشين و به سوااليش جواب بتين اگه مرد
. که نمی تانين نام تانه علما نمانين ،برين خوده ده دار بزنين و ای ملته از شر تان خالص کنين . ميتانين قانع بسازينش 

  .نان مفته خورده رائی استين و سوپر کوالی تان هم سر زلفش 
که ده دم )دفعه ( يک دفه . کدن امی  خبر ، سرت به توپ برابر شوه  که ده چاپ) نشود ( راس گفتی استاد، نشه  -

حکم تکفيرته صادر کده  خدای ناخواسته به .شورای علما ، ببخشی استاد شورای جاهال برابر شوی باز کارت ساخته س 
ديته بکو ايال شوليته بخو پر.ازمه ميکنی بيخی چاپش نکو .کو بازخواست و بازخواست گر . اعدام برابرت خات کدن 

  .دار استی
باز هرچی نباشه ده کار مطبوعات و نشرات و ژورناليزم .نی بيادر باز اوقه نامرد نيستم که بيخی چشم خوده پت کنم  -

شاعر . جزای خوده ديد .خيراس که گلو ده يک پينه چتل خود نام مه بد کد. استم و وجدان دارم و هنوز وجدانم نمورده 
  )) مردانه دويدن هنرش در خم و پيچ است ****وار دويدن هنرش چيست در ره هم: (( ميگه 

  خی چی ميکنی استاد ؟ -
  خدا گفته ده امی صفحه دوم چاپش ميکنم ، هرچه بادا باد -
  

 . .....ادامه خواهد داشت ،اگه سر استاد به توپ برابر نشده باشه                                         


