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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

  
  خالق داد پغمانی 

٠۵.٠١.١٠  

  

  جواسيس جنگساالرتفرجگاه 
  

ن  ر سر اي وازش ب ون ھای شان دست ن سيار "بعد از اينکه در جريان چند روز اخير دوستان دور و نزديک با تيلف ب

رده " ھيوادوال"کشيدند و به خصوص آقای "*  ھيچ مدانخوان ره ب شان بھ د اي که ھميشه از صراحت لھجه وعمق دي

ا  دازم، ت تۀ خويش نظر ان ار ھای گذش ه ک دکی ب ام با ياد آوری از اين قلم بر خجالتم افزودند، به اين فکر افتادم که ان

منکند به اصطالح بيخبردسته گلی به آب داده باشم و خود از  ه خوشبختانه . آن بی اطالع باش ايم ک ته ھ ه نوش ی ب وقت

ه خالف  دم ک ردم، متوجه ش ه ک ًبرای يافتن درد سر ساز نيستند چه جمعا از تعداد انگشتان تجاوز نمی نمايند، مراجع

نم، "  نفره ما۶سرقومندان اعلی اردوی "تمام وعده وعيد ھا برای  ان که به کار سرکار دخالت نمی ک نوشته در جري

شه " سياست"يان کها من ھم سياسی نويس شده وخالف ساير آق،ھای اخير د ھمي کردن را در خانه مشق می کنند، مانن

  .سرچپه کار کرده سياست رااز بيرون شروع کرده ام

  .خبر نشود" سر قومندان" با اين مالحظه سخت به تشويش افتادم که خدا کند

ز زي.  ھر چند فکر می کنم اندکی بوی برده است- م آمي ان لحن تحک ا ھم ه را ديروز ب دين طرف ب ه از سی سال ب ک

  : پرسيدشنيدن آن عادت کرده ام،

  "او آدم باز چه کدی که ھر کدام زنگ می زنن و تبريک ميگن؟"

  :پسر کالن ما گفت" ھادی جان"قبل از اينکه من پاسخ بدھم خوشبختانه بچه ھا به کمکم شتافته،

  "ه نميگهًحتما التريش برآمده و کسی ر"

راھيم"تمام نشده بود که برادر کوچک تر ازاو" ھادی"ھنوز حرف شگی " اب ان بخش ھمي ان لحن آرام و اطمين ا ھم ب

  :گفت

  "گرفته باشه که ايقه مردم تيلفون می کنه و مبارکی ميتننکنه کدام زن من "

ا د" سرقومندان"با ختم اين جمله ه تنھ ه يکی از آن نگاه ھائی به طرفم انداخت که ن د بلکه ب سر ل شير را آب می کن

ستيک از نازنين تو خواننده عزيز قسم ھرگاه کدام مردی به آن نگاه قبل از نکاح سر بخورد با سرعت راکت ھای بال

  :، و گفتمجلس عقد فرار خواھد کرد
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  "از ای آدم شکی نيست"

ا خود را من ھم با توسل به سياست موفقيت آميز سی سالۀ خود پناه برده بدون يک کلمه ت تم ت اق ديگر رف بصره به ات

  -به نماز خواندن مشغول نشان دھم

زد  ه ن دم ک دم متوجه ش د را از نظر گذران در ھر صورت وقتی امروز به سايت ھای انترنيتی سر زدم و مقاالت جدي

ه  پوشالی مھم جلوه نموده و ھريک از مدولتپارلمان به اصطالح اکثر افغان ھای ما رد کابينه به وسيله  نظر خود ب

ه و حرکت آناگر از ياوه ھائيکه در آن به صورت جدی . **قضيه پرداخته اند رار گرفت د ق الی مورد تأئي  اداره پوش

ز"ًاخير آنرا دال بر استقالل قوه مقننه معرفی می کردند بگذريم، انصافا مقالۀ داکتر صاحب  شاءگرانه " عزي ان اف چن

ا آن،و کوبنده بود که دلم را يخ نمود د است  ب ديم می دارم ، امي دگان تق ه را خدمت خوانن د نکت ن چن م اي يک ارزش ھ

   . دن را داشته باشدمرتبه خوان

ه دولت پوشالیبه نظر من پارلمان  ته وب ايش گذاش ه نم ا ب ده ھ ناخت پدي وغ سياسی خويش را در ش ن حرکت بل  با اي

  :دوست و دشمن فھماند

  :اگر باور نداريد، پس با من باشيد" اسيس جنگساالر است جوتفرجگاهنخير پارلمان طويله نيست بلکه "

ن دولت پوشالیاز آغاز  اه تموسی" کرزی، از يک طرف ناتو و ساير اشغالگران می خواستند از اي زنم " روب شير ب

ازار از بسازند واز طرف ديگر باند کرزی ھم سخت در کوشش و تقال بود تا اين شير برفی را قبل  اب در ب ابش آفت ت

انی و مکا ا افغ ون ھ ا دادن ملي ه ب ا ک ه ج ر از ھم اره و بيخب رۀ سياست سودا نمايند، در نتيجه يک عده جنگساالر بيچ

شه فکر می کردند رسانيده بود"پارلمان"مسلمان خودر ا به  و چاکری ھندو  د، ھمي ه ن ين  ھست واگر ، ک نيست ھم

رار ست، اين آنھا ھستند که وطن را فروخته انداکرزی و برادرانش  ام اشغالگران ق ، اين آنھا ھستند که در خدمت تم

ستان ھرچه  ه در افغان ا ھستند ک ن آنھ د، اي ی دارن ستان قرب و منزلت ردم افغان اتالن م دارند، اين آنھا ھستند که نزد ق

  .بخواھند می توانند به زور باداران شان انجام داده و کسی را يارای مخالفت چه که حتا رقابت با آنھا نيست

ا را ،ا اينکه انتخابات تقلبی در اوج تقلب انتخاباتی ھمه چيز را مانند روزت  روشن و آشکار نمود و آنھم اينکه ميخ دني

رد رار گي ول ق ورد قب ان م د، ھم دکی . کسی به نام کرزی به زمين نزده که ھر چه بگوي ا ان د ب بلکه ھرکس می توان

انم که در نتيجه افرادی . خويش گردد خود کرزی ،افزدون بر ميزان وطن فروشی و بی غيرتی احق از طرف خ به ن

ه جويا  ه را ب د نکت ا زرنگی شغلی خويش چن د ب ی گرديدن ه معرف اکنان طويل د و س بر اعتبار آنھا افزايش به عمل آم

  :استند از آن استفاده الزم بنمايندوزودی دريافته و خ

ال  صراحت اعالم داشتبه کرزی و باندش به آنھا با اين حرکت - ه دنب ستند در وطن فروشی ب ه ديگر حاضر ني ند ک

درت  ام ق ا تم اده ب وی روان باشند، بلکه چه به صورت فردی و چه ھم به صورت جمعی مصمم اند که خود در آن ج

د ه شمار بياين ا. و با استواری تمام اسب خويش را رانده ديگر منتظر نمانند تا نزد اشغالگران آدم ھای درجه دو ب  آنھ

ستقيم و خوبتر و سريعت تد کوشيخواھند ه صورت م زل مقصود ا ب ه سر من راد اشغالگران را ب ر از کرزی خر م

  .رسانيده افغانستان را بدانھا اجارۀ دايمی بدھند

تن نمی شود"  آنھا به کرزی و اشغالگران به صراحت اعالم داشتند که به مصداق مثل-  "شتر دزدی به خپ خپ رف

ستند  ن حاضر ني د از اي ا بع ر از آنھ شناسند، اگ ه رسميت ب غالگران را ب ه اش سوب ب ا مشکوک من راد پوششی و ي اف

روکنندبايد افرادی را معرفی  ھمکاری می خواھند، ودن و وطن ف ودن ش که ھيچ شک و يا شبھه ای در جاسوس ب  ب

ين برخوردار نآنھا وجود نداشته باشد و ھمه بايد از چنان سوابق درخشانی برخوردار باش د که وردک ھا، اتمر و رھ
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 برای شناخت يک جاسوس اينھمه زحمت را قبول نموده تا سر انجام ھويت يک تا اين مردم بيچاره مجبور نباشد. اند

  .جاسوس را کشف نمايند

ات رسۀلمان اداره پوشالی با رد عدر اعضای به اصطالح پا- ه اثب انيده  زيادی از کانديد ھا زرنگی مسلکی خود را ب

تند از گذاش اره ھاست. ميدان داد و ستد پولی را ب ن حق آن بيچ ر از انصاف نگذريم اي ه اگ ای وطن . ک ی پ آخر وقت

الی عين محکوميتی ان باشد اعضای آن اداره پوش ا در مي ه اعضای  رافروشی و بد دين و دني د ک  نصيب می گردن

ر"وشی باشد اين بيچاره ھا بايد به کابينه مستحق آن اند اما وقتی پای  منفعت مادی از وطن فر " قروانه چند ھزار دال

به ھمين مناسبت بايد آنھا رد .  مليون دالر در آمد داشته اند٣٠در ماه بسازند، در حاليکه برخی از وزراء در يک قلم 

ر کرسی وزارت  ه زدن ب ازه تکي دا اج وده بع رم نم ل صاحب ھای محت ول الزم را خرچ و کي ا اول پ دند ت را ًمی ش

  .دريافت دارند، که اگر چنين نکنند بايد آرمان وزارت را به گور ببرند

ل پوشالی دولت زرنگی وکيل صاحب ھای - راد مث ه اف م دادن رأی ب ود و آنھ ده ب ً در يک نکته ديگر نيز کامال برازن

  .رحيم وردک، اتمر، رھين و فاروق

ا سوابق درخشانی در جنگ ساالری دار يم وردک رأی می وقتی تمام وکيل صاحب ھ ه رح ه ب ر از ھم د اولت د باي ن

وش . دادند يم وردک را ن ا نمک رح ستند، آنھ ا نمک شناس ھ ل صاحب ھ تا چه وقت ما نمی خواھيم بفھميم که و کي

ع سالح  ه ھای خل ی و کميت اع مل ه اصطالح وزارت دف جان کرده اند، به صد ھا و ھزاران ميل تفنگ را از طريق ب

ا از وی   سال تمام رحيم وردک در خدمت آنھا قرار داشت۵قتی رد وبدل نموده اند، و ه آنھ در يک رأی لعنت ک بر پ

ا . دريغ نمايند ادی آنھ افع م انی من ی جاسوس است و درث ه اوال بيرق د ک را ًآنھا به رحيم وردک به خاطری رأی دادن

  .زاران ميل تفنگ بر آورده ساخته است سال از طريق مبادله ھ۵طی اين 

ين  ه ھم دمت ب روز در خ ه دي شان وی ک وابق درخ ر از س ه صرف نظ ساب آورد چ ه ح د ب ر را باي ان رأی اتم س

ان ." ب.ج.ک" ه فرم وکر گوش ب روز ن ر از پرچمی ھای " ۶.آی.ام"قرار داشته و ام ه غي يس است، کاريکه ب انگل

اتی ا تقلب ھای انتخاب ی ب ات تقلب ان انتخاب ائی خويش را اصيل پدر کسی انجام داده نمی تواند، در جري  در عمل توان

يعنی کسيکه امروز به وی رأی می دھد فردا اسمش . حساب نمايندوی نشان داده و به ھمه فھماند که می توانند روی 

  .پيروز از صندوق رأی گيری بيرون خواھد شد و کسيکه رأی نداده ديگر مزه وکالت را ھم نخواھد چشيد

ن ًفاروق وردک به خاطری رأی آورد که اوال  ه کس اي در مکتب غدر، خيانت و جنايت گلبدين بزرگ شده است، ھم

ورنه او کجا و پنجه " و خود را پخته کردن استَد"فقط گلبدين در دوری از قدرت " پتره ئی"را می داند که ناز ھای 

درت و" گلو" در نتيجه وقتی ؟بر رخ ارباب کشيدن کجا ه دار ق د می به قدرت برسد افرادی مثل فاروق که طالي ی ان

د ه دولت . توانند نقش بس بزرگی اداء نماين ق آشکار وی ب ه"علت دوم در آن رأی آوری تعل ستان است" فخيم . پاک

د  د، باي ستان می زن ورد افغان دولتی که ھم خودش و ھم به وسيلۀ اربابش امريکا و انگليس حرف اول و آخر را در م

ه م. نماينده اش در کابينه وجود داشته باشد ات بعدی از ھم ان انتخاب ر در جري شابه اتم ر برخورداری از نقش م ھمت

  .است، که دوستان را از ياد نبرده يک دور ديگر نيز آنھا را بر گردۀ مردم به صورت رسمی سوار خواھند نمود

  .و اما زاغچه گک مکتب خود ما رھين

ه  سبت ب سانی را ن ا ک ايزه وساگر قرار باشد کس و ي ی ج ری و خبرچين ام ابقه مخب د مق ين بدھن ين در ب ين رھ ه يق  ب

ه عادت آن مچه به گمان اغلب . افرادی اولی قرار خواھد گرفت که مستحق آن جايزه می گردند ری و جاسوسی ب خب

ه نياسوده است ن زمين اره . بيچاره تبديل شده از زمانيکه متعلم مکتب غازی بود تا اکنون دمی از خدمت در اي او بيچ

رای زحمتکش برای که نبود ک رد؛ ب ه ک رای داوود خان ک رد؛ ب ه ک رای ظاھر خان ک ه خدمت خود را تقديم نکرد، ب
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ن اواخر  ا در اي تان خلق و پرچم که کرد، برای ايران ، برای پاکستان، برای روس ، برای امريکا و حت رای ھندوس ب

 درخشان از ديد وکيل صاحب اگر کسی با اين سوابق. نيز صادقانه و بی ريا احوال برد و سياست آنھا را عملی نمود

  . نخواھد آمدت خواھد فرستاد و خدا را نيز خوشيره بيرون ماند، ھمۀ مردم بر آنھا لعناھا از د

ان اسم اصلی اش ا ھم اه جواسيس " با در نظر داشت اين نکات است که به نظر من پارلمان و يا بھتر است ب تفرجگ

ئن با درايت کامل به کسانی رأی اعتماد " جنگساالر دادند که صد درصد در جاسوس بودن، و کار آمد بودن آنھا مطم

اين . روی و مذبذب را که جاسوسی می کنند اما از افشای ھويت خود ترس دارند، ھيچ چانس ندادند بودند و افراد دو

بت تبريک را در درون کارکنان دولت پوشالی نشان داده و بايد به آنھا از اين با" رشدکيفی"حرکت به ذات خود يک 

ه از داشتن . وتھنيت گفت د ک شتر دوام دھ دی بي ين خود چن استعمار به يقين وقتی می تواند در اين کشور به عمر ننگ

  .برخوردار باشد" را خوردن و قاشقش را به کمر بستن.. گ"با خصوصيت بيشتری افراد
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دان" به نظر من آنھائيکه می نويسند-*  د چرا " کم خوان ھيچ م اع نماين اوت خويش دف تعداد و ذک ل از اس د حد اق ادانی می خواھن در عين ن

د.  ھم می داندواضح است کسی که کم بخواند کم ا ھيچ ندان د ام ه بدبختی وقتی به اوج آن می رسد که زياد بخوان سته را ب االتر دان م ب و از آنھ
  .کار نبندد

  ھمان وزراء، ھمان وکالء و ھمان رأی دادنھا:  اگر چه می توان گفت-**
  

  


