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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ
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حنیف رهیاب رحیمی

والی مشاور
سررشتهٔ امور کشور داری باردیگر در خطر شد .دشمن ناشسته و ناپاک اینبار از پشت کوه های سمت شرقی ،زدن
با توپ ها و راکت های مدرن را از سر گرفت و زندگی عده ای از مردمان را به خاک و خون کشانیدند.
کی و کدام ُملک این ویرانی و کشتار را می کند همه می دانند بجز رئیس دوراندیش نزدیک بین .زیرا این بار اول
نیست .اما یکروز تصمیم گرفت جمعی از بزرگان! دربار را صدا کند تا دور میز مذاکره تشریف بیاورند و در
سرنی دربار به صدا درآمد و مشاورین کارکشته و کالی ُکشته
حالجی و ندافی این امر مهم رئیس را مشوره دهندُ .
از غارهای شان بیرون پریدند و بطرف میز جلسه شتافتند.
مجلس با بیانی ٔه پرهیجان رئیس شروع شد .چند بار صدایش را مانند راکت های پاکستانی بلند برد بعد مانند تارمویی
سرفه گک های ساختگی سر داد و به این ترتیب همه را متوجه
باریکش کرد ،تف هایش باد باد شد و باز چندین بار ُ
ساخت.
مشاورین بلی گوی ،پس از کشیدن چند فاژ ٔه طوالنی کسالت ها را از جلسه راندند و بعد رئیس موضوع راکت بازی
های همسایهٔ تجاوزگر را به میدان کشید با شنیدن این خبر همه خود را احساساتی نشان دادند ،بعضی ها زیر لب
دشنام نثار کردند و عده ای هم خاموشانه برپدر و مادر کشور همسایه لعنت فرستادند .اما با رعایت احتیاط ،زیرا
حاضر نبودند معاشات مستمری و امتیازات شان از آنطرف سرحد قطع شود .رئیس فرمود مجبور هستم یک والی
جدید و با انرژی که از سر و زیرش مرغک بپرد آنجا بفرستم .ارائهٔ نظریات درین باره شروع شد:
مشاور بیانیه های رئیس :هرچند من که باشم که نظر دهم اما به عقید ٔه من والی جدید باید هم در گفتار و هم در عمل
برق لُچ باشد.
مشاور مالداری و قصابی :این والی جدید بهتر است در گوسفندداری و مالداری و پشم متخصص باشد.
مشاور ارشد روابط بین الدول رئیس :والی جدید باید مناسبات حسن نیت را با کشور همسایه رعایت کند .نشود که
یکبار آنها را از ما آزرده بسازد.
مشاور ارشد البسه و یونیفورم :والی جدید که انتخاب می شود باید زیرخانه و باالخانه اش با پیرهن و تنبان عادی
باشد.
مشاور خوراکه باب :والی جدید باید خوب خوراک داشته باشد و فربه باشد.
مشاور حفظ توازن قومی :اگرچه خود رئیس هم بهتر می دانند ولی بنظر بنده درین والیت کسی باید از قوم پشتون
گماشته شود.
جروبحث تا نیمه های شب ادامه پیدا کرد .رئیس که نصف روده ،نصف معده ،نصف گرده و نصف قلبش در وقت
تحصیالتش در خارج شاریده ،اصالً احساس گرسنگی نکرد ،اما مشاوران که بجز خوردن و نوشیدن دیگر کاری
ندارند ،برای رسیدن به دسترخوان صلوات می کشیدند .رئیس بالفاصله نظرش را در روی میز مجلس چنین استفراق
کرد که:

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

از جمعبندی نظریات مشاورین ارشد این نتیجه بدست می آید که به لحاظ قحطی آدم تحصیل کرده و چیزفهم یگانه
شخص مستحق والیت ننگرهار جناب پشم الحق رفیق مورد اعتماد اینجانب و مشاور ارشدم در امور رانندگی و
خردوانی است و سر از همین لحظه به صفت والی جدید منظور است البته با حفظ تمامی معاشات و امتیازاتش در
ارگ ،در بیرون از ارگ ،در فارم گوسفند هایش خالصه در داخل و خارج.
به این ترتیب آنی را که در یک ثانیه سیاه را سفید و سفید را سیاه نشان می دهد و دستهای خاکیشاه مداری را از
پشت سر بسته ،در روز انتخابات مانند برق لُچ عمل کرده و پیروزی رئیس را بر حریفان سبب شده بود ،در والیت
شرقی کشور به صفت والی گماشته شد.
اینکه چه راز و رمزی درین گونه مقرری ها نهفته است ،همه آنرا می دانند اما رئیس کم عقل نمی داند که :همه آنرا
(آخرشد)
می دانند.
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