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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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

  
   کابل-خالق داد پغمانی

  ٢٠١۶ دسمبر ١۴
  

  تخم مرغ قاضی و ننگ ادارۀ مستعمراتی
  

و تخنيکی و خوانندگان ت تمام متصديان، ھمکاران قلمی خدم و احترامات عميقم را ی گرم چيزی سالم ھار از ھاولتر

از اين که مدتھا خدمت تان نبودم پوزش می خواھم، علت . تقديم می دارم" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"عزيز پورتال 

آن اقامت شبه اجباری خودم در افغانستان و نارسائی ھای صحی توأم با مشکالت فقدان زمينه ھای مناسب و آماده برای 

ا می باشد، يعنی وقتی خودم از لحاظ صحی خوب ھستم، يا دسترسی به کمپيوتر وجود ندارد و يا نوشتن و درد دل با شم

در داخل شھر برسانم در آنصورت خود را اگر قرار باشد به منظور بھره بردن از برق و کمپيوتر . اين که برق نيست

يفتد، بد، خرج جنازه کشی بر دوش آنھا چنان آزارم می دھد، که ميزبانان از ترس آن که نکنصحی نفس تنگی و اوضاع 

  .ًبه عجله من را مجددا به کوھپايه ھای پغمان می رسانند

در ھر صورت از مدتھا بدين سو، تصميم گرفته بودم که به کمک يکی از برادر زاده ھايم، يگان مطلب را در منزل 

ه شھر برده، از طريق انترنت در خدمت ب" يو اس بی"نوشته، وقتی وی به شھر رفت از وی بخواھم تا آن را با يک 

اين که در انجام اين خواست تا کجا موفق خواھم شد، از حاال نمی توان حکم نمود، در ھر . شما دوستان قرار دھد

  . اين يکی را پيشکش شما دوستان و خوانندگان نازنين می نمايم، اميد مورد قبول قرار گيردصورت

را در محراق توجه قرار " دوستم"چه علت و به دستور چه کسانی، تلويزيون طلوع،  ھفته بدين سو نمی دانم روی ٣از 

بوده است ياد می کند، تو گوئی نه " دوستم"که گويا در سابق معاون " ايشچی"داده چنان از زندانی شدن شخصی به نام 

  . نين عملی ھيچ سابقه نداردسر زده بلکه در کشور ما افغانستان چ" دوستم"تنھا چنين عملی برای بار اول از طرف 

 روز زندان و لت و کوب، امروز با ھمان تلويزيون يعنی ١۶نام بعد از " ايشچی"اين خبر تا بدانجا ادامه پيدا کرد، که 

" غنی"معاون اول  دلقک معروف " دوستم" ساله به ناگزير از ظلم ٧٠ - ۶٠مصاحبه نموده، بيچاره پيرمرد " طلوع"

 تن از سربازانش بر وی تجاوز جنسی کردند، برای آن که دير فھم ١٠و ھم " دوستم"گفت که ھم لب به شکايت گشوده، 

  . کرده اندکونرا  نفر وی ١١د که تجاوز جنسی يعنی چه، بی ادبی معاف، نبفھمھم ھا 

ھنم زنده در ذ را ، خاطره ای و فرزندانش" ايشچی"شنيدن اين داستان مشمئز کننده و زشت و عدالتخواھی بدون وقفۀ 

ابتدائيۀ ولسوالی چھاردھی انتخاب نمود، به محکمۀ شته، راه حلی را که آنروز، قاضی انمود که آن را با شما در ميان گذ

  :مثابۀ بھترين وسيله جھت حل اين بحران پيشنھاد می نمايم
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 می نمود که به خاطر  سال قبل در يکی قريه ھای ولسوالی چھاردھی، جوانگی زندگی۵٠ الی ۴۵سالھا قبل يعنی حدود 

اين جوانک که از يک سو سخت فاسد، . می گفتند" بوکسر. ا"چند رور دستکش ھای بوکس را در دست نمودن به وی 

ھرزگی و فساد روزمره، . بود" خوجه ئين"ھرزه و غريب آزار بود و از جانب ديگر ناتوان و کمزور، نور چشم پدرش 

گد جوانان قريه می انداخت و از جانب ديگر، گاھگاھی باعث می گرديد تا را زير مشت و ل" بوکسر"از يک سو آقای 

کرده، شجاعت، شھامت و توانائی اش را به رخ چند " بوکس باران"را کدام جوالی و يا غريب کار ديگری " بوکسر"

  .ترسوی ديگر بکشد

ود ترين فرصت خود را به صاحب به ز" خوجه ئين"در اين ميان ھروقتی پای ملک و ولسوالی به ميان می آمد، 

ولسوالی رسانيده با پرداخت مقداری پول، واقعيت قضيه را مخدوش نموده، ادعا می نمود که گويا طرف مقابل 

معلوم است که طرح چنان اتھامی، طرف مقابل را . يا به وی تجاوز جنسی نموده اند و يا ھم قصد آن را داشتند" بوکسر"

پسرش دعوا ھا را به نفع خود " کون پارگی"صاحب قادر شد در ازای " خوجه ئين"وادار به گذشت نموده، چند بار 

نتيجۀ ديگری به ھمراه نداشت و " بوکسر"چنين پيروزی ھائی معلوم است که به جز تشديد فساد و ھرزگی . فيصله نمايد

  .تبديل شد به ناخن افگار قريه" بوکسر"

زه نامه ايست در دست وی تا با ھر کس خود را طرف بسازد، در اجا" کون پارگی"که فکر می کرد ادعای " بوکسر"

يخن . "يکی از روز ھا، به تحريک ديگران و يا ھم به ميل خودش، با يکی از يخن دريده ھای قريه خود را مقابل ساخت

  .بيچاره را گوشمالی داده، خونچکان راھی خانه نمود" بوکسر"ھم تا گنجايش داشت" دريده

که در چند بار گذشته، با رساندن پسرش به ھمان حالت به حکومت چھاردھی، ميدان را فتح نموده بود، " خوجه ئين"

از تصادف نيک . اين بار نيز به جای آن که خونھای پسرش را بشويد، در ھمان وضعيت، به ولسوالی چھاردھی رسانيد

دائيۀ تپنجشيری ھم در اتاق قاضی محکمۀ اب" ورهللا خانو يا بد، ولسوال تشريف نداشت و قومندان ولسوالی يعنی ن

و زدن کالھش بر زمين به ولسوالی رسيد، به مانند ھميشه با سروصدای کر کننده، " خوجه ئين"وقتی پای . ولسوالی بود

څارنوال او "، "او قومندان صاحب ظلم است"، "او حاکم صاحب ظلم است:"زد  شروع به شکايت نموده، صدا می

  !"به لحاظ خدا به کمک پسرم برسيد"" او قاضی صاحب ظلم است"، " ظلم استصاحب

داشته " يخن دريده"قاضی که تازه به آن مقام مقرر شده بود و ھيچ کس نمی دانست که نزديک ترين رابطه را با مامای 

و چه بسا ذا خورده بود، ی ماما، با خواھر زاده نيز روز ھا دور ھم نشسته و در يک کاسه غزبه مثابۀ رفيق شبانه رو

به ولسوالی، " خوجه ئين"از آن جائی که در فاصلۀ آمدن در نظر داشت از طريق و واسطه شدن وی رشوت نيز بستاند، 

را شنيد از اتاق خودش " خوجه ئين"صدای  و در جريان قرار گرفته بود، وقتی سر" يخن دريده"از طريق مامای 

 يک دوسيه، روی را به طرف يکی از عساکر نموده بسر، و امر نمودن به ترتيبيرون شده، ضمن دلجوئی از پدر و پ

  :گفت

  "برو بچيم، يکدانه تخم مرغ بيار و جوشش بته"

که پدرش اندکی دارا " يخن دريده "از، که پول را از ھوا می قاپيد، به فکر آن که "نورهللا خان"در ھمين زمان، قومندان 

بيچاره را که " بوکسر"ن داد که ھرچه زودتر بعد از گرفتن اظھارات و ترتيب دوسيه، بود، چيزی به دست بياورد، فرما

  .اعتبار الزم بيابد" طب عدلی"برسانند، تا چگونگی واقعه به اساس گزارش " طب عدلی"ناله می کرد به 

  : دان دور داده گفت به ميان آمد، قاضی بدون آن که به روی خود بياورد، رويش را به طرف قومن"طب عدلی"وقتی پای 
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قومندان صاحب، منظور از طب عدلی و درج گزارش آنھا در دوسيه، سھولت در تشخيص حين حکم برای قاضی "

بتوانم " دلیعطب "ور دادم تا تخم مرغ آورده و جوش بدھند، تا قبل از رسيدن گزارش تمن به ھمين علت دس. است

  ."راجع به ضارب و متجاوز تصميم بگيرم

  :دان و څارنوال، راجع به نقش تخم مرغ از قاضی پرسيدند، وی گفتوقتی قومن

 وجود نداشت، فقھا راجع به صحت و يا عدم صحت تجاوز جنسی به يک "طب عدلی"در زمانه ھای سابق که مسألۀ "

ز سرد بدان معنا که تخم مرغ را جوشانده و بعد ا. تخم مرغ، يقين قاضی را گوشزد نموده انداستعمال مرد، از طريق 

ھرگاه پای تجاوزی در ميان نباشد، تخم مرغ داخل مقعد نمی . از چند حالت خارج نيست. شدن، داخل مقعد مدعی نمايند

رگاه تخم  ھاگر تخم مرغ داخل شد و پوستش خونين شد، معنايش آن است که تجاوز تازه صورت گرفته است و. گردد

 جای نگذاشت، معلوم می شود که ادعا کننده، يک مفعول ر خود بمرغ به مانند خانۀ خود درون رفت و ھيچ تأثيری از

  .سابقه دار است که می بايد سنگسار شود

وقتی تصميم قاضی از داخل اتاق به بيرون و از آنجا درمحوطۀ ادارۀ ولسوالی پيچيد که قاضی تصميم دارد تا جھت 

به التماس نزد پريده " بوکسر" از ھمه اولتر رنگ تثبيت ادعای خوجه ئين، از مقعد پسرش با تخم مرغ پذيرائی نمايد،

پدر و پسر که تا آنزمان توانسته بودند، به ھمان طريق خود را از بارمسؤوليت . پدرش آغاز نمود که از دعوا بگذرد

 پاره گناھان شان نجات دھند، متوجه شدند که اگر دير بجنبند به جای حق خواھی، مقعد بوکسر را با تخم مرغ نيز

  .ھند نمودخوا

****  

ئيس جمھور دولت دست نشانده ر طرف آن  معاون اول به اصطالح ک يان نھايت عزيز در دعوائی که اينکخوانندگ

" دوستم"حوصله مندیاست و در طرف ديگر آن يکی از افرادی که به تحريک شخص رئيس جمھور، خواسته ميزان 

و فرزندانش، مراجعه به ھمان " ايشچی"ادعای بت صحت و سقم جالد را بيازمايد، فکر می کنم بھترين راه حل جھت تثي

  .حکم قاضی بھترين راه حل است

 نفر بر وی تجاوز نموده است، به جای تخم مرغ ١١ادعا دارد که گويا " ايشچی"فقط با در نظر داشت اين نکته که چون 

  .واضحتر باشدغرض امتحان انتخاب نمايند، شايد نتيجه اش را " فيل مرغ"خانگی، اگر تخم 

****  

نظر انداخته شود، شايد بتوان دليل تشبث به چنين عملی را از جانب وی درک نمود؛ " دوستم"وقتی به قضيه از منظر 

بود که با فروش خود و ميھن و با کشتار خلق افغانستان امکان به چوکی و قدرت " ستمدو"زير از حق نگذريم اين 

ه ھمان افرادی که از برکت وی به جائی رسيده اند، به وی وقتی می بيند ک. ادی را مھيا نموده استرسيدن چنين افر

 تا . از آنھا انتقام بگيردانش" ئيدنگا"پشت کرده به دشمنانش می پيوندند، به خود حق می دھد که به شکل وطنی يعنی با 

نمی خواھد " غنی"اگر در نتيجه ،  است"غنی"در امان مانده است، شخص " دوستم"اينجای قضيه تنھا کسی که از انتقام 

  مرغ قاضی سروکار بيابد، می بايد بيشتر از چشمش از مخرج گوزش پاسداری نمايدتخم با 

****  

  :با عرض پوزش خدمت تمام خوانندگان اين مطلب کوتاه، آنھم بعد از مدتھا غيابت بايد بيفزايم

از پشت تربيون و حين يک  به جائی بکشد که رئيس جمھورش رسانه ھا را  دولت مستعمراتیوقتی کار حاکميت

، فکر نمی کنم جھت بيان مطلب ادبياتی بھتر "ايدبگ"بنامد و معاون اولش، والی سابقه را " گوزوک "سخنرانی رسمی

 .از اين سراغ گرفت


