
 طنز

یجمهور استیر یآرزو  

 را کشور  بستهی ها دروازه . ساخت آزاد ها طالب چنگال از دو، و پنجاه ام-یب را افغانستان نکهیازا بعد

 سیئر انتخاب ،سنا و شورا انتخابات، ،قانونیاساس قانون  نیرنگی ها بالون.گشود شده ادرصی دموکراس

.ختسا پر را افغانستانی فضا....  و جمهور  

 و داخل در . انداخت تپش به و باز را ملت بهگزار خدمت آرزومند هر دل و چشم نیرنگی فضا نیا

 پاولچ و چور به ست د  ملتی سوادیب از استفاده با افتندی باز راکشوری ها دروازه که یاشخاص خارج

 بای همکاردر آنها .کردند میس و زر از پر همرا شانی ها جوال یحت که نه را  شانی ها بیج ،زدند

 سیئر  نصببا و امدند جور بهمی دولت ریغ وی دولتی ها پست میتقس یباال جهان و منطقه استخبارت

 تیحاکم ما دهیداغد و پرور دیشه ملت یا گرده یباال... و استیری ها مقام تا و مشاوران گرفتهجمهور

  .کنندیم

 ذهن خود  جهان با یانترنت یها شبکه و ها سانهر قیطر از جوانان خصوص به  مردم سال دوازده یط 

ی  فضا از توانندیم چقدر نکهیاو اند دهیگرد آگاه آنها نماندهی باق گذشته گاهیجادرردگ ملت .روشن ساختند 

.ستین روشن هنوز کنند استشمامی دموکراس واقعن  

ی فضا حال که افتیدندفکر نیا بهکشور خارج ای و داخل در چهی اسیس اگاهان روشنفکران، زای اریبس

 مصدر توانیم...  وی جمهور استیری  کرس یبرا انتخابات قیطر از که کند  یم جابیاکشوری اسیس

.شدند افغانستان عازم وار لیس ،شد افغانستان ملت به خدمت  

  سه و نود زدهیس سال اتانتخاب ار ام تپنده قلب .بود ذهنم در یطوالن انیالس از یجمهور سیئر فکر 

 گرفتم میتصم ام گذشتهی آرزوها  به دنیرسی برا ، دوستان قیتشو و مشوره با و انداخت تپش به شتریب

.کنم تکرش دوره نیا خاباتتان در و رفته کابل تر زود چه هر که  

 که شدی نم باورم و  "کردیم گم را پسرش مادر "که بود ممزدح و بار و ریب چنان کابلیی هوا دانیم

.باشد نیمسافر از مملو جهان یهاکشور گرید مثل مایی هوا دانیم  

 شیموها رنگ و بود خورده ریتغ کامالء اش افهیق.بود منتظرم دانیم ازی ا گوشهدر ام خاله پسر آصف

 خانه دری ادیز نمهمانا.میشد روان انش لمنز طرفی تکس موتر بای پرس احوال از بعد .بود شده دیسف

.دمیخوابی ا لحظه شدند مرخص همانانم نکهیااز بعد .کردندیی رایپذ من از شانیا  

 را صحبت ها دیکاند و انتخابات موضوعاز خاله پسر با مشا سفرهی رو میرو و دست کردن تازه از بعد

.دمنمو دنبال ندهیآی ورجمه استیر انتخابات در خود شرکت یرو را مطلب و دمکر شروع  

 رهدو از قبلی دار حکومتی دورهای گرم وی سرد د،بو نکرده ترک را افغانستان چگاهیه که آصف



:گفت، شده رونیب حدقه از چشمانش بود، دهیچش و دهید را طالبان و نیمجاهد ، نیمجاهد تیحاکم  

:گفتم ؟یکن دیکاندی جمهور استیر به دورهی ا ده ، ودهخ کهی خواهیم  ؟ی!چ  

:گفتی.دیفهم درست  

:گفتم.شهی نم باورم چیه. است  جالب  

:گفت.نام ثبت دفتر به میبر فردا که شهیم ،ی دانست کهی حال  

.میزنیم گپ فردا باز بخواب بروی هست خسته هم تو ابموبخ رمیم من حاال البته،  

 سه نود زدهیس سالی جمهور استیر یها دیکاند نام ثبت از که طلوع ونزیتلو یخبری ا برنامهی تماشا 

 خوابم شبی ها مهین تا اما بخوابم تا  رفتم بستر به .ساخت مفمصرو یلحظات ،دکریم پخش ریتصاو خبرو

.دمش خواب غرق باز که بودم خواب مک و خسته انقدر. کرد دارمیب خواب از صبح نماز آذان .بردن  

:گفت دهیکوب را اطاق درب آصف  

  ؟یهست داریب خاله، بچه 

 پسر آصف شدم متوجه میرو و دست کردن تازه از بعد.بود شده صبح ده ساعت شدم لندب خواب بستراز

:گفت صبحانه صرف از بعد ،بود شده بیرون رفتن آماده ام خاله  

:گفتم! بگذر الیخ و خوابی هم از کو، تهی فکر یدار وقت هم هنوز خاله بچه نیبب  

:گفت آصف .بودم شدن جمهور سیئر فکر در  قبل ها سال از مه .ستین الیخ و خواب  

.میبر که ایب ،یگرفت میتصم کهی حال خوب، اریبس  

:گفت دید را مای وقت.بود دانیکاند نام ثبتی ا اماده و ،نشستهزیم عقب دری نکیعی جوان  

:گفتمد؟یا امده نام ثبتی برا دییبفرما  

:گفتی.بل  

:مگفت.دیبده خودهی ها اسناد.دییبفرما   

:گفت؟!اسناد  

ی لیتحو دیسر ،ندخت دارشنا تو از که کشور شهروند یهزار صد لست ،یلیتحص اسناد ت،یتاب یا تذکره

: گفتم ...و بی نکتایی، با ریش و بدون ریش  با نکتایی پکول،لنگی،ا ، عکس های ببانک به پول  

:گفت و داد بدستم رای چاپ اوراق از یا ستهب . ندارم معلومات مورد نیدرا خو مه ؟یچ  



 را همه آن مندرجه طیشرا و مقرارات مطابق و خوانده را انها است درج معلومات تمام اوراق نیا در

 که کنم یشتریب پال و پرس خواستمیم .کنم نام ثبت دانیکاند لست رد را شما اسم تا دیی ایب کرده آماده

:گفت کرده رونمیب انجا از و گرفت را دستم ،آصف  

کو؟ مه از تیها سوال ایب  

ی ادیز انیسال راآن  کباب  ،رفتیم کباب خوردن یراب نو شهر دری کاریچاری کباب  رستورانتدر راه از

:دیپرس فصآ  رستورانت در .بودم نزده بدهن که شدیم  

:گفتم شد؟ ازب سرتی حال  

:گفت .شتمندا معلومات ریاست جمهوری دیندکا طیشرا مورد در چیه مه  

:مروشن بساز خوب را ذهنت مه که کو گوشی خ  

 واقعاء که شخصی به و بروندی را یها صندوقی پا بهخود  آگاهانه که ندارند سواد انقدر ما چارهیب مردم

 .دهندی را شانی برا که سازندی م ورمجب گوناگونی ها لهیبوس را آنها .بدهندی را ،ستا اش ستهیشا

 ، لهیقب بزرگان و دانیسف شیراز ادهاستف ،یپرست محل ،یباز قوم ب،یفر تفنگ، پول، توسط را انهای را

.نندنصب کی جمهور استیری چوک به را خود و اورندیب بدست را شانی را تا کنندیمدیتهد  

  .دکر قطع زیمی رو یکباب یبو شدن بلند با را اش صحبت آصف

 انطرف  انشگاهمد دورانی دوست ریبش .ماند کباب بردن لذت از هم مراآمد و زنگ امی دست لفونیتبه 

.باشم شانیا مهمان شب که دکر خواهش بود خط  

 با انجا در  میرفت ریبش منزل به آصف و من .دیرس فرا شب و کرد غروب پغمانی ها کوه عقب در آفتاب

 هم انها که مطلب خالصه.بود شب نا مجلس لنق انتخابات موضوع.میشدی معرف همریبشی گریدی ندوستا

 دانشگاه دوران از که ریبش .ام امده کابل به انتخابات در شرکتی برا نام ثبت خاطر به من که شدند اگاه

:گفت ،داشت اقمذ با من  

:گفتم ؟یکرد خواهد نیتع خود اول معاون مره باز ، واه واه  

:گفت او .استمی جد. ستین مذاقی جا  

 شته ندا یهمکار و ارتباط -یدوست ،نساالرا تفنگ بان،یزم غاصبانی ایماف مخدر، مواد یایماف اب اگر

:گفتم .نک رونیب سرت از را یجمهور سیرئ یچوک به دنیرس فکری اشب  

  .است جالب

:گفت بود، شده برنج و ماش سرش یمو که معروف ، ریبش دوست  

:گفتم ی.بشنو دیبا که است هم جالب کرده نیا از ،(کردیم صدا استاد مرا)استاد  



:گفت است؟ چه او  

ی عنی یساز نه ریوز نهیکاب در را شان یایماف ساالر جنگ ، محل و  تیمل ، قوم ان،زب ازهر استاد،اگر

یی ایماف اگر افغانستاندر خالصه.  باش نه ارگ به رفتن الیخ در چگاهیهی کن نه قدرت میتقس انها با

 هشان پشت بر نوازش تدس ،دارند چنگال در اشکال ازی شکل به ما رای معنو وی مادافغانی که هستی 

.تش گذا خواهد نهسربررا  ارگ تاج هرگزان شخص  ،شده کنی دیکاند  

ی ها گپ از بعدکردیم لیس لق لق ما بطرف و نشسته االشه ریز دست که ریبش گریدی دوست فیشر

:گفت و ددا تکان به خود معروف  

 و دوری ها کشوری استخباراتی ها دستگاه را افغانستان دولت مصارف پول میدانی جان، کاکا نیبب 

 ء خانه گل یقصر در ،یدیکاند هیچ شان در کابینه ینصب وابسته های افغان بدون و دپردازنی م کینزد

  د ماند.ه خواهنپا  ارگ 

:گفت آصف که.دمبو ندهما پک و حک  

گفتم ؟یزنیم ره چهی ها چرت هخال بچه  

.ستین هم سادهانقدر شهیم معلوم ، رهی جمهور استیر یچوک چرت   

:گفت هاورد خبر شب نان شدن اماده از ریبش  

ی جمهور سیئر یا گفته بهی حت که شومروا ادی خواهمی م نان از شیپ ماا.شهیم اریت نلن بعد قهیدق چند

: گفتم ی.بساز خود از دیبا هم را "طالبی هابرادر" ما، یفعل  

:گفت ریبش .دوش نتخاباتا افغانستان در که خواهندی نم هرگز هستند دولت  نیمخالف خو نهاآ  

 قرار شان اریاخت در کوکنار کشتی برا ره ها نیزمی نده پول انها به وی نساز خود از ره ها طالب اگر

 یم هم را آورده باد یدموکراسی ریخمی نیب و .زنندیم همرب رای بات انتخای ها حوزه تیاهم انها ،ینده

:زد صدا ریبش کوچک پسر .برند  

.است اریت نان جانپدر  

 و دوستانهی فضا .میرفت نان زیم بطرف همه بود ساخته معطر رای خور نان اطاقی فضا پلوی بو

خت.سا انسانها محبت دلگرم شترقلبم رابی ،ریبش تعارفات وی نواز نامهم ،نان زیم گرد دوستان متیصم  

ی رو که شدندی سرد آب ،افغانستان در یجمهور استیر راجع به کننده سرد دل یها صحبت و ها قصه 

.شد هختیر ام نهیرید گرم یها یآرزو و اتاحساس  

:گفت که ام خاله پسر آصف جواب به  

 .یاد ببر از ای لحظه رای جمهور استیر خیال، لذت ببرریبش جان مادر پخت دست ینان مزهاز خاله بچه



:گفتم  

مه  به گپ  ،گیرد صورت زد و بند نیهم به اگر ،به سر کردنرا  ارگ تاج و شدن کشور اول مرد 

گفته اند: هانآبزرگان میکنم.   

  (انیپا).   "نک هموار ات میگل اندازه بهته یپا  "

طاهر محمد  

( سه و نود زدهیس) چهارده دوهزارو حمل،/مارچ   

کایامر  

  

  

 

  


