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 Satire طنز

  

  خالق داد پغمانی

  ٢٠١١ سپتمبر ٠۴

  

  "چشم بخيل کور"
  

حد اقل در اين موردی که من فکر می کنم نه تنھا صد درصد صحيح " دنيای ضعيف کش سفله پرور"اين که گفته اند

  .باد بر منکرش لعنت بودهدرست  می توان گفت ھزار درصد است بلکه

در پورتال عزيز خود ما ھم حتا مورد نظر زمزمه ھا، چيغ و فرياد ھا و المشنگه ھائيست که اين روز ھا در ھمه جا 

در مورد آن صحبت صورت می گيرد، فکر نکنيد بمباران وطن ما به وسيلۀ اشغالگران و يا واسکت پرانی ھای 

  .را به کار نمی بردم" اين روز ھا"مورد نظر است، که اگر آن ھا می بود حتماً قيد زمانیطالب 

" رشوت ستانی"منظور از اين ظلم عظيم و ضعيف کشی که کوش فلک را قريب است کر کند، پروپاگند در بارۀ 

ارد که مطلبم قبل از  پوليس ادارۀ مستعمراتی، ورنه خطر اين وجود دبنويسم بھتر است -.پوليس افغانستان است

، زيرا ھمه می دانيم که به ارتباط ماھيت دولت کابل، ادارۀ پورتال و به تبع ويراستاری به زباله دانی فرستاده شود

راديو ھا، تلويزيونھا، جرايد و حتا سايت ھای  -تشريف دارند" انکر و منکر"از آن ويراستاران، بی گذشت تر از 

اين مطلب به نظر من از . ثبات بی لياقتی، فساد و رشوت ستانی پوليس افغانستان استانترنيتی تمام ھم و غم شان ا

چند جھت قابل غور و مداقه بوده انصاف حکم می نمايد، قبل از صدور حکم در مورد پوليس بی چاره و کم بخت 

  . به اين نکات نيز توجه صورت گيردافغانستان

 فساد، آلودگی و رشوت ستانی، چرا ھمه به جان پوليس بيچاره افتاده اولين مطلب آن است که در جھانی با اين ھمه

حتا خود که اند آيا ضعيفتر از آنھا کسی را سراغ ندارند و يا اين که کدام گپ ديگر در ميان است که داد خالق چه، 

  .خالق نيز از آن اطالع ندارد

سای جمھور تا سرمنشی ملل متحد، از ؤد، از رمه رشوت می ستانن  در جھانی که از که تا،خر مگر اين ظلم نيستآ

، در ھمه جا رشوت کشور ھا غربی گرفته تا شرقی، از کمپنی ھای تجارتی گرفته تا فدراسيون فوتبال بين المللی

حرف باال و حرف اول و آخر را می زند، ھمه را مانده بيائيم يخن چند پوليس وامانده و گدا گرسنه را بچسبيم که 

  .را يافتيم، نگذاريد از دستمان بگريزد" لفاسدينارشد ا"بله، 
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 مرکل و امثال آنھا رشوت نمی گيرند و - ببخشيد بارلسکونی- موسولينیآخر مگر اوباما، سرکوزی، کامرون،

نگرفتند تا به خاطر گل روی کمپنی ھای ساختمانی، نفتی و نظامی غرب، ليبيا را به خاکدان برابر کنند، مگر چين و 

بيای آينده رژيم قذافی را نفروختند، مگر رؤسای جمھور يی تضمين تمديد قرارداد ھای شان در لروس در ازا

کرزی چاپ انداز خداشناس، آنھائی که يک وقت نماز شان قضاء نمی شود و پيشانی شان از بس سجده نموده اند، از 

ند پوليس ند که ما بيائيم از چرند و نمی دھو تير خالص زن، رشوت نمی گي" چپ انداز"نژاد گرفته تا احمدی 

عالجی دچار شده که کوچک را می بينيم و ه مريضی الکار بدان معنا نيست که چشم ھمۀ ما باين آيا . بيچاره ياد کنيم

رگان چپ نگاه کنيم ، به بزبزرگ را ديده نمی توانيم، و يا خدا نخواسته ھمۀ ما چنان سقوط کرده ايم که نمی توانيم

  .بسازيمھا اما از کشتۀ ضعفاء حاضريم پشته 

که ...  و دور نرويم مگر وزير داخلۀ ادارۀ کرزی رشوت نمی گيرد، مگر وزير دفاع ادارۀ کرزی رشوت نمی گيرد

را که اگر مقامات ادارۀ کرزی رشوت نمی گيرند اينھمه پول . ھمه را فراموش کرده و به جان چند پوليس افتاده ايم

اميدوارم  - را ندارند از کجا آورده اند، مگر می شود با معاش حق و حاللھابانکھای افغانستان توان نگھداری آن

 اين ھمه ثروت و مکنت -را شروع نکنند تا خسته اش به پای من نشکند" حق و حالل"نويسندگان پورتال بحث 

زيرا در اوضاع کنونی کسی که با معاش حق و . ستتا جائی که من می دانم جواب مطلق مطلق نه ا. فراھم کرد

 ۀبزرگتر از معجزای ھيه کند، تا شما چه بگوئيد نزد من معجزه است، معجزه تای فاميلش را ذحالل می تواند غ

  .عصای موسی

دومين نکته آن است که اگر ھيچ کس نداند پوليس ھا با ھوشياری مسلکی که دارند، به خوبی می دانند که دنيا در 

 نه از پوليسی "خاين گردشی"گذر است، امروز پوليس ھستند، تا چشم به ھم بزنی فردا نيستند، يعنی با اندکترين 

  .ھم از فرم و نشان و عوايد مستقيم و جانبی آنه خبری می ماند و ن

ند، رشوت ق باشادوقتی آنھا با اين روشنی آينده را می توانند پيش بينی کنند، مگر سر شان را مار گزيده که ص

 شريک نگردند، با سارق سرجوال را نگيرند؟ مگر تا حال مخدرنگيرند، تجاوز به عنف انجام ندھند، در قاچاق مواد

موش گرفته کرام در قانون طبيعت کسی ديده است که پشکی برای رضای خدا و خوشنودی ارواح پيامبران و اولياء 

  . که چنين توقعات بيجائی از پوليس می نمايند،باشد

آنھا که خود می دانند با به بر کردن لباس پوليسی در افغانستان مستعمره و تالش به خاطر تحکيم مناسبات استعماری 

  .در کشور، ھم ميھن فروش اند و ھم خود فروش، از کاری که می کنند چرا مزد آن را نگيرند

ده و می شود تلفات پوليس به از ھمه گذشته طبق احصائيه ھای رسمی که از طرف وزارت داخلۀ کرزی نشر ش

 و نداين را تمام پوليس ھا می دانند که اوالً تا وقتی زنده ا.  تن محاسبه شده است۶۵ بيش از انهصورت متوسط ماھ

رخ " خاين گردشی"د و يا د وجود دارد، مگر وقتی خودش کشته شناين رژيم وجود دارد چانس اين که معاش بگير

ی خبری است  تقاعدۀ ديگری قالدۀ اشغالگران را به گردن انداخت، ديگر نه از معاش با قد و قوارداد و کسی ديگر

  .خواھد کرد و فرزندش ملی ريزه و نه ھم کسی به دھن زن

کن، در قاچاق ... اين جاست که عقل مسلکی پوليس به وی فرمان می دھد، که رشوت بخور، زور گيری و زور گ

شرف و آبروی افغانی، ھم از ميھن گذشته ای و ھم از دين، حداقل دنيا را چه حال که در کنار . و سرقت حصه بگير

  :ھريک در لبۀ کال خود بنويسد :  اين که مردم چه گفته اند و يا چه خواھند گفت.از دست نده

   .دارم و چشم بخيل کور ته ام، حاصلش را نيز بر میوطن را فروخ


